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 : احلمد هللا وحده و الصالة و السالم على من ال نيب بعده ، و بعد 
 : فهذا حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراة ، و هو عبارة عن حتقيق و دراسة لكتاب 

 اإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات املأثورات بالروايات املشهورات
א א .٤٥٠(א (

 .من أول سورة الفرقان إىل اية الكتاب
ذكر أمهية املوضوع ، و أسباب اختياره ، و خطة البحث ، و :  و يشتمل البحث على مقدمة فيها 
 . منهجي يف حتقيق و دراسة الكتاب 

املؤلف ، و فيها ذكر  دراسة: الدراسة ، و تشمل أوال: و قد قسمت البحث إىل قسمني ؛ القسم األول 
نبذة عن عصره من الناحية السياسية و االجتماعية و العلمية ، مث ذكر امسه و نسبه و كنيته و لقبـه و  
مولده و سنة وفاته، مث طلبه للعلم و رحالته ، مث ذكر شيوخه و تالميذه ، مث مكانته العلميـة و ثنـاء   

 .و ذكر آثاره و مصنفاته ،العلماء عليه  
 .و فيها التعريف بالكتاب ،و حتقيق نسبته إىل املؤلف : دراسة الكتاب : ثانيا 

و ذكرت فيها اسم الكتاب و موضوعه و مصادره ، وتوثيق الكتاب و نسبته إىل املؤلف و قيمة الكتاب 
العلمية و أثره فيمن جاء بعده ، مث منهج املؤلف يف الكتاب ، و تنبيهات على منهجه ، مث ذكرت عدد 

 . طية للكتاب ، و وصف النسخ اخلطية للكتاب ، و مناذج من النسخ اخلطية للكتاب النسخ اخل
 .النص احملقق من الكتاب من أول سورة الفرقان إىل آخر القرآن :و يشتمل على: القسم الثاين 

و الذي حاولت فيها أن أفرق بني ما هو مقروء به من القراءات املذكورة يف الكتاب و ما ال يقرأ بـه  
أهم النتائج اليت توصلت إليها يف البحث ؛ و منها حاجـة  :  مث أتبعت ذلك خبامتة ذكرت فيها . ها من

الكتاب إىل إعادة حتقيق اجلزأين األولني منه الستدراك األخطاء الواقعة فيهمـا ، و كثـرة الطـرق و    
ملصادر األصيلة ، و غـري  الروايات عن القراء املشهورين مما ال يقرأ به هلم اآلن و حيتاج إىل توثيق من ا

 .ذلك 
و لتسهيل االستفادة من البحث أحلقت به عدة فهارس ، و منها فهارس القراءات املتواترة و الشـاذة و  
انفرادات الرواة ، و فهرس لألعالم املترجم هلم يف البحث ، و فهرس للبلدان ، و فهرس للمصـادر و  

 .املراجع و فهرس للموضوعات 
 .لى نبينا حممد و آله و صحبه أمجعني و صلى اهللا و سلم ع
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احلمد هللا الذي جعل القرآن لقلوب أهل اإلميان ربيعا ، ونور صـدورهم بكالمـه   

ن ، و أزال به اهلموم ، و أصح جلّى به األحزا. فكانت عن وساوس الشيطان حصنا منيعا 
به األبدان فنالوا بربكة كالمه يف الدنيا مقاما رفيعا ، و كان هلم يوم القيامة عند رم شفيعا 

. 
فاحلمد و الشكر ملن أنعم فأفضل و أعطى فأجزل ، أكرمنا بكتاب جال به عـن األبصـار   

 . العمى و أخرج به األمساع من الصمم و أنقذ به النفوس من الردى
و أشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله اللهم صـل و  
سلم عليه و على أنبياء اهللا و رسله ،و ارض اللهم عن أصحابه أمجعني ،و من تبعهم بإحسان 

 .إىل يوم الدين 
 : أما بعد 

اىل الذي هو فإن من أشرف العلوم على اإلطالق ما كان متعلقا بكالمه سبحانه و تع
القرآن ، و من أحسن من اهللا قيال ، يهدي لليت هي أقوم ، ال يأتيه الباطل من بني يديه و ال 
من خلفه ترتيل من حكيم محيد ؛ فكان االشتغال بالعلوم املتعلقة بكالمه من أفضل القربات 

 .و أجل الطاعات و خري ما تنفق به نفائس األوقات 
يف مرحلة الدكتوراة بقسم الكتاب و السنة شعبة التفسري و علوم و لقد يسر اهللا يل االلتحاق 

القرآن يف كلية الدعوة و أصول الدين يف جامعة أم القرى ، و كان من متطلبات الدراسـة  
تقدمي رسالة علمية يف التخصص ؛ اخترت كتاب اإلشارة يف القراءات العشـر أليب نصـر   

ه و دراسته و تقدميه لنيل درجة الدكتوراة العراقي حىت يكون موضوعا للبحث أقوم بتحقيق
 .من القسم املذكور 

 :أمهية املوضوع و أسباب اختياره



 

 

قدم الكتاب وتقدم تأليفه جيعله من الكتب القيمة يف هذا الشأن ، و هذا ما جعـل   -١
ابن اجلزري يعتمد عليه و جيعله أصال من أصوله و طرقه يف تأليفه لكتاب النشر يف 

 .القراءات العشر
كثرة الطرق و الروايات والقراءات املسندة إىل أصحاا مما قرأ به املؤلـف علـى    -٢

 .شيوخه ، يعطي الكتاب أمهية قصوى يف إثبات التواتر يف نقل هذه القراءات 
ذكر الكتاب طرقا و رواة عن القراء املشهورين غري املذكورة يف الكتب املقروء ا  -٣

مناهج قبول القراءات و ردها يف ذلك العصر  يف عصرنا احلاضر مما يعطي تصورا عن
 .حيث يعتمد يف ذلك على صحة السند و التلقي 

الطريقة الفريدة يف تأليف الكتاب بتقسيم سور القرآن إىل ركوعات يذكر يف كـل   -٤
اختالف القراء أصوال و فرشا ، وصال و وقفا  ، مما يسهل على من أراد : ركوع  

 .القراءة باجلمع أو اإلفراد 
يعد الكتاب أصال من أصول كتاب النشر البن اجلزري اليت مل حتقق من قبل و هذه  -٥

 .فرصة إلخراجه 
 .رغبيت يف التعرف على القراءات و الطرق و الروايات غري املشهورة يف القراءات  -٦
 .مجع الكتاب للقراءات بطريقة فريدة وسط بني التطويل اململ و القصري املخل  -٧
علماء القراءات املشارقة عموما و اإلمام أيب نصر العراقي على الرغبة يف بيان مكانة  -٨

 .اخلصوص 
 .و هناك أسباب أخرى تتضح من خالل مكانة الكتاب و املؤلف العلمية 

 :خطة البحث 

 .قسمت البحث إىل مقدمة ، و قسمني ،  و خامتة ،  و فهارس 
البحث و منهجي يف التحقيق أمهية املوضوع و أسباب اختياره و خطة :  أما املقدمة فتشمل 

. 

 . الدراسة:القسم األول 

 :و حيتوي على فصلني ، و حتت كل فصل مباحث 



 

 

 : و فيه ثالثة مباحث : دراسة  عن املؤلف: الفصل األول 
 .عصر املؤلف من الناحية السياسية و االجتماعية و العلمية :  املبحث األول
 . حياة املؤلف االجتماعية  :املبحث الثاين 

 . امسه و كنيته و لقبه و نسبه  -
 .مولده و نشأته و وفاته  -

 .حياة املؤلف العلمية  :املبحث الثالث 
 .طلبه للعلم و رحالته  -
 .شيوخه و تالميذه  -
 .مكانته العلمية و ثناء العلماء عليه  -
 .آثاره العلمية  -

 .دراسة عن الكتاب : الفصل الثاين  
 :و فيه ثالثة مباحث 

 :توثيق الكتاب :  املبحث األول
 .اسم الكتاب و توثيق نسبته إىل املؤلف و مصادره  -
 .قيمة الكتاب العلمية و أثره فيمن جاء بعده  -
 :منهج الكتاب :املبحث الثاين 
 .منهج املؤلف يف الكتاب  -
 .تنبيهات على منهج املؤلف يف الكتاب  -

 نسخ الكتاب:املبحث الثالث 
 .عدد النسخ اخلطية للكتاب و وصفها  -
 مناذج من النسخ اخلطية للكتاب  -

 : القسم الثا�ي 
 :و يشتمل على

 .النص احملقق من الكتاب من أول سورة الفرقان إىل آخر القرآن  -



 

 

 .أهم النتائج و التوصيات اليت توصلت إليها يف البحث : و ذكرت فيها  اخلامتة

 :و تشتمل على كل من الفهارس التالية  الفهارس

 .تواترة فهرس القراءات امل
 .فهرس االنفرادات 

 .فهرس القراءات الشاذة 
 .فهرس األعالم 

 .فهرس املصادر و املراجع 
 . فهرس املوضوعات 

 :منهج التحقيق 
 :و قد سرت يف منهج التحقيق على اخلطوات التالية 

نسخ النسخة األصل حسب قواعد اخلط و اإلمالء احلديثة ، و تغيري ما يلزم من النسخة  -١
اخلطية إن كانت خمالفة للرسم اإلمالئي احلديث و ضبط الكلمات بالشكل عنـد احلاجـة   

 .لذلك ، مع وضع عالمات الترقيم املناسبة  
اعتمدت على النسخة األصل يف إثبات النص مع إعطاء كل نسخة رمزا خاصا ا ، و  -٢

 .ال أذكر الفروق بني النسخ إال إن دعت احلاجة لذلك 
النسخة األصل تصحيف أو حتريف يف الكلمة أو تغيريـ على حسب رؤييت إن كان يف  -٣

 .ـ  و هو كذلك يف بقية النسخ تركته كما هو و نبهت على ذلك يف احلاشية 
كتبت اآليات بالرسم العثماين على حسب ورودها يف املصحف مع اإلشارة إىل اسـم   -٤

 .السورة و رقم اآلية يف احلاشية
 ] .أ ، ب [  / ابتداء و انتهاء الورقة من املخطوط هكذا وضعت عالمات تبني  -٥
 .إذا أثبت شيئا من النسخ األخرى يف املنت أضعه بني قوسني و أنبه على ذلك يف احلاشية -٦
مما مل يكن يف الشاطبية أو طيبة النشر ـ من مصادرها   –وثَّقت القراءات غري املتواترة  -٧

راءات الشاذة و انفرادات الـرواة والطـرق عنـهم  يف    اليت بني يدي ، مع التنبيه على الق
 .احلاشية

 .قمت بالتنبيه على زيادات النشر على الشاطبية مما ذكره املؤلف من قراءات فرشية  -٨



 

 

على الكلمات الفرشية اليت سقط ذكرها عنـد املؤلـف يف   _ يف الغالب _ و نبهت  -٩
 .احلاشية 
النص احملقق ترمجة موجزة ، و اعتمدت غالبـا   ترمجت جلميع القراء الوارد ذكرهم يف-١٠

معرفة القراء للذهيب ، و غاية النهاية البن اجلزري  ، مـع االسـتئناس ـ إن    : على كتايب 
 . أمكن ـ بكتب التراجم األخرى  

 .ضمنت قسم الدراسة خمتصرا للطرق اليت اعتمدها املؤلف يف كتابه  -١١
ج إىل توجيه ، و رجعت يف ذلـك إىل كتـب   وجهت من القراءات الفرشية ما حيتا -١٢

التوجيه املشهورة كاهلداية للمهدوي ، و الكشف ملكي بن أيب طالب  ، و احلجة أليب زرعة 
 .و غريها 

و يف اخلتام أشكر اهللا عز و جل الذي أعانين على إمتام هذا البحث ، و يسـر يل أسـباب   
جزء من كتاب قـيم إىل مكتبـة    حتقيقه و إخراجه ، و آمل أن أكون قد و فقت يف إضافة

 .القراءات اليت هي يف أمس احلاجة إىل إخراج كنوزها و بثها بني طلبة العلم 
كما أسأل اهللا سبحانه و تعاىل أن يتقبل مين هذا العمل و جيعله خالصا لوجهه الكرمي و أن 

ز  ـ عما  ينفعين به يوم ال ينفع مال و ال بنون ، و أن يتجاوز سبحانه  ـ هو حسن التجاو 
 .وقع يف الكتاب من خطأ أو نقصان فالكمال هللا وحده 

و ال يسعين يف هذا املقام إال أن أسدي الشكر اجلزيل جلامعة أم القرى ممثلة يف كلية الدعوة 
و أصول الدين قسم الكتاب و السنة شعبة التفسري و علوم القرآن على إتاحة الفرصـة يل  

ه و على ما وجدته من اجلميع من اهتمام و تيسري و متابعة إلمتام الدراسة يف مرحلة الدكتورا
 . 

كما يسعدين أن أتقدم خبالص الدعوات القلبية لشيخي و أستاذي فضيلة الشـيخ األسـتاذ    
مصطفى بن حممد حممود أبو طالب املشرف على هذه الرسالة الـذي غمـرين   / الدكتور 

برغم الظروف و العوائق ، ممـا   بتوجيهاته و نصحه و علمه و شجعين على متابعة البحث
 .كان له أبلغ األثر يف إمتام البحث و إخراجه بالصورة احلالية



 

 

كما أشكر كل من أعانين و شاركين برأيه أو جبهده أو سؤاله مما يضيق املقام عن ذكرهم و 
إحصائهم ، و هللا الفضل من قبل و من بعد ، و إن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها إن اإلنسـان  

 .م كفار لظلو
 .و صلى اهللا و سلم على نبينا حممد و على آله و صحبه و سلم 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سالم على املرسلني ، و آخر دعوانا أن احلمـد هللا  
 .رب العاملني 

 مهدي بن عبداهللا قاري بن حممد صديق/ كتبه الطالب       



 

 

 املؤلفعن دراسة :   األولالفصل 
 :احث وفيه ثالثة مب

    عصر المؤلف من الناحية السياسية واالجتماعية :   المبحث األول

 . والعلمية  

 :االجتماعية  حياة المؤلف:  الثانيالمبحث 
 .امسه و كنيته و لقبه و �سبه  

 .مولده و �شأته و وفاته  
 :العلمية  حياة المؤلف:   الثالثالمبحث 

 .طلبه للعلم و رحالته  

 .شيوخه و تالميذه  

 .كا�ته العلمية و ثناء العلماء عليه م 

 .آثاره العلمية  



 

 

 عصر المؤلف من الناحية السياسية واالجتماعية والعلمية:  المبحث األول

بقيت بغداد عاصمة للخالفة اإلسالمية مدة من الزمن متمثلة يف الدولة العباسية اليت 
 :مرت بأربعة عصور هي كما يلي 

 و هو عصر التوسع و القوة و االزدهـار   ) :هـ٢٣٢-هـ ١٣٢(العصر العباسي األول 
 .و ابتدأ هذا العصر خبالفة أيب العباس السفاح و انتهى خبالفة الواثق 

و ابتدأ هـذا  ، هو عصر النفوذ التركي و  ) :هـ٣٣٤-هـ٢٣٢(العصر العباسي الثاين 
اخلالفـة و   العصر خبالفة املتوكل و انتهى خالل عهد املستكفي ، و متيز هذا العصر بضعف

سقوط هيبتها و أحكم األتراك يف هذا العصر قبضتهم على أجهزة الدولة ، و بـدأ ظهـور   
و استقل احلمدانيون باملوصل و ديار بكر و استقل اإلخشيد ،  الدولة البويهية يف بالد فارس

 .بالشام و مصر و استحوذ الساماين على خراسان 
هـ و هـي عهـود   ٢٩٥-٢٥٦ترة بني عامي و استعادت اخلالفة جزءا من هيبتها يف الف

تقوم الدولة على قدميها اخللفاء املعتمد و املعتضد و املكتفي ولكن مل يكن ذلك كافيا ألن 
 .مرة أخرى

 .و هو عصر النفوذ البويهي الفارسي ) : هـ٤٤٧-٣٣٤( : العصر العباسي الثالث
 . القائم ابتدأ هذا العصر أثناء خالفة املستكفي و انتهى أثناء خالفة 

 :و تعاقب فيه من اخللفاء يف عصر العراقي 
 )هـ٣٦٣-٣٣٤( املطيع هللا الفضل بن املقتدر بن املعتضد  -١
 ) .هـ ٣٨١-٣٦٣ (  الطائع هللا عبد الكرمي بن املطيع هللا -٢
 ) .هـ ٤٢٢-٣٨١(القادر باهللا ، أبو العباس أمحد بن إسحاق بن املقتدر بن املعتضد  -٣
 ) .هـ٤٦٧-٤٢٢(اهللا ، أبو جعفر عبداهللا  بن القادر القائم بأمر  -٤

 .عصر النفوذ السلجوقي التركي  ) : هـ٦٥٦-٤٤٧(العصر العباسي الرابع 
ابتدأ هذا العصر أثناء خالفة القائم و انتهى بوفاة املستعصم ، و كانت أوضاع اخلالفة مـع  

تراك على مذهب أهل السنة السالجقة األتراك أفضل منها مع بين بويه باعتبار السالجقة األ
، و استعاد اخللفاء العباسيون بعض هيبتهم و نفوذهم و مكثوا ستة و ستني عاما مل خيضعوا 

 .فيها ألي سلطان إىل أن قام التتار باحتالل بغداد و إسقاط اخلالفة العباسية 



 

 

 .و هذا ما يتعلق باخلالفة اإلسالمية ممثلة يف الدولة العباسية 
 هذه العصور و الفترة اليت عاشها املؤلف رمحه اهللا جند أن حياتـه كانـت   و عند النظر يف

 .خالل احلكم البويهي الفارسي للعراق و فارس 
فقد كانوا أصحاب النفـوذ  ، و متيز هذا العصر بارتباطه بقيام الدولة البويهية قياما حقيقيا 

االسم يؤمر فيأمتر و يفعل ما و مل يكن للخليفة إال  ،  احلقيقي و السلطان الفعلي يف العراق
فقد كانوا شيعة غالة و إمنا ارتضوا بقاء منصـب   ، يطلب منه و ليس له عليهم من سلطان

 .اخلالفة تقية و خدمة ملآرم و أغراضهم 
و كان البويهيون من الشيعة احلاقدين على اخللفاء ، و على كثري من معامل الـدين إذ أن  " 

ادئه يف تلك الفترة اليت فيها بعد عن اإلسالم و أصبح التشيع التشيع بدأت توضع أسسه و مب
مذهبا خاصا له منهجه و سلوكه بل و عقيدة خاصة ختتلف عن صفاء اإلسالم لـذا فـإن   
تصرف البويهيني مع اخللفاء مل يكن تصرف التابع أو تصرف املبايع للخليفة احلريص علـى  

  )١(". سبة إىل معاملة اخلليفة الشرعي ة احلكم و النظام و ما يقتضي به الشرع بالنيبه
ويف عصر الدولة البويهية أسست أصول معتقدات و خـزعبالت الشـيعة و حفالـم و    

أمر معز الدولة بـن بويـه   " هـ يف العاشر من حمرم  ٣٥٢أعيادهم و مناسبام ففي سنة 
ـ   _ قبحه اهللا _ رجن يف أن تغلق األسواق و أن يلبس النساء املسوح مـن الشـعر و أن خي

األسواق حاسرات عن وجوههن ناشرات شعورهن يلطمن و جوههن ينحن على احلسـني  
هل السنة منع ذلك لكثرة الشيعة و ظهورهم و كـون  أل بن علي بن أيب طالب ، و مل ميكن

 .السلطان معهم 
وقتا عجيبا و بدعـة  _ غدير خم _ و يف العاشر من ذي احلجة كان االحتفال بعيد الغدير 

 .)٢(" كرة شنيعة من
هـا يف  ئو قس على ذلك بقية بدع الشيعة و بالهام اليت و ضعت أصوهلا و أسسـت مباد 

 .عصر البويهيني 

                        
 .  ٦/٢١٦انظر التاريخ اإلسالمي ) ١(
 .بتصرف  ١٢/٢٥٩البداية و النهاية ) ٢(



 

 

منها يف سنة ، و العراقي ببغداد  ، و قد وقعت حمن كثرية يف العراق بني أهل السنة و الشيعة 
ادات كثرية غرق زلزلت بغداد مرارا هذه السنة و زادت دجلة زي" سبع و ستني و ثالمثائة 

ن أهل بغداد قد قلوا بسبب الطاعون و ما وقـع  إبسببها خلق كثري ، و قيل لعضد الدولة 
إمنا يهيج الشر بني : بينهم من الفنت بسبب الرفض و السنة و أصام حريق و غريق ، فقال 

  )٣(" الناس هؤالء الوعاظ والقصاص 
 :ن احلكام و قد تعاقب يف عصر املؤلف يف الدولة البويهية م

 . )هـ٣٧٢-٢٣٨(عضد الدولة  -١
 . )هـ٣٨٨-٣٧٢(صمصام الدولة  –شرف الدولة  -٢
 . )هـ٤١٥-٣٨٨(سلطان الدولة  –اء الدولة -٣
 . )هـ ٤٤٠-٤١٥(عماد الدولة أبو كاليجار  -٤
 . )هـ٤٤٧-٤٤٠(فريوز بن أيب كاليجار  -٥

 .و يف عهده زال سلطان البويهيني يف فارس و العراق 
بعد سقوط حكم البويهيني يف بغداد سيطر السالجقة يف منتصف القـرن اخلـامس ، و   و 

لكنهم كانوا أحسن سرية من البويهيني ؛ فقد كانوا على مذهب أهل السنة و اجلماعة ، و 
استطاعوا أن يردوا أطماع الطامعني ، و عاملوا اخللفاء معاملة حسـنة ، و عـادت هيبـة    

و بقي حكم السالجقة مستمرا حىت سـقوط دولتـهم سـنة    اخلالفة إىل قلوب املسلمني 
 .هـ ٥٩٠

أما خراسان فكانت حتت حكم الدولة السامانية اليت حكمت خراسان يف الفترة مـا بـني   
 هـ ،٣٩٥-هـ ٢٥٠

و اشتهر منهم نصر بن إمساعيل الذي واله اخلليفة العباسي املعتمد بـالد مـا وراء النـهر    
 .فتأسست الدولة السامانية 

                        
 . ١٢/٣١٠البداية والنهاية ) ٣(



 

 

كان السامانيون يضعون أمساء اخللفاء على النقود ، و يعطوم حينا قسما مـن  " و 
اجلزية و اخلراج و خيطبون هلم و يقدمون إليهم العهد ، و كانت سياسة سـنية حاربـت   

 . )٤(" القرامطة و ساعدت اخلليفة على أمرهم ، لكنهم مل يستطيعوا أن يستمروا على ذلك 
ري يف تشجيع األدب ، و خباصة األدب الفارسي الـذي بـدأ   ألمراء السامانيني فضل كبلو 

ينتعش منذ القرن الثالث ، أما الطب و الفلك و الفلسفة فقد كان الفرس يؤلفون فيها باللغة 
 .العربية بدال من الفارسية ؛ إذ مل يكن هلذه العلوم كبري عالقة باألدب الفارسي 

 :ن ملوك السامانيني و من أشهر من حكم يف عصر العراقي رمحه اهللا م
 ) .هـ٣٦٦-٣٤٢(عبد امللك و منصور ابنا نوح بن نصر  -١
 ) .هـ٣٨٧-٣٦٦(نوح بن منصور  -٢

اع بني أفراد هذا البيت و خـروج العمـال   ن من أسباب زوال حكمهم ، وقوع الرتو كا
 . عليهم و استعانتهم ببين بويه و تدخل النساء و الوزراء يف احلكم 

الساماين العون من األتراك فاستبدوا باألمر من دوم فاضطرب األمـر   و قد استمد احلاكم
حىت انتهى ذه الدولة احلال إىل أن هجم على عبد امللك الثاين الساماين سبكتكني الغزنوي 

 .، فقضى على دولته 
و قد مد سبكتكني سلطانه باستيالئه على خراسان اليت واله عليها نوح بن منصور الساماين 

 . هـ ٣٨٤ة له على قمعه الثوار يف بالد ما وراء النهر سنة مكافأ
 ،  و كان سبكتكني عادال و خـريا " و مات بعدها سبكتكني بعد أن حكم عشرين سنة ، 

 . )٥(" كثري اجلهاد حسن االعتقاد ذا مروءة تامة و حسن عهد و وفاء 
 : و تعاقب بعد ذلك من ملوك الغزنويني كل من 

 ) .هـ٤٢١-٣٨٨( الغزنوي حممود بن سبكتكني -١
الذي غزا اهلند اثنيت عشرة مرة و ضم البنجاب إىل مملكته و أخضع بالد الغور و بالد ما " 

 . )٦(" وراء النهر وواىل لبين بويه ضرباته اليت انتهت باستيالئه على أصبهان 

                        
 . ١٤٤تاريخ عصر اخلالفة العباسية ، يوسف العش ص ) ٤(
 .٩/٤٨الكامل البن األثري اجلزري ) ٥(
 . ٣/٨٧تاريخ اإلسالم حلسن إبراهيم حسن ) ٦(



 

 

ـ  "  ب يف و كان حممود الغزنوي عاقال دينا خريا ، عنده علم و معرفة ، له كثري مـن الكت
ل عليهم ، و يعظمهـم و  و كان يكرمهم و يقبقصده العلماء من أقطار البالد، الفنون ، و
 .)٧("حيسن إليهم

 ) .هـ٤٣٢-٤٢١(مسعود األول  -٢
فصنفوا له التصانيف الكـثرية يف  ، و كان شجاعا كرميا ، ذا فضائل كثرية ، حمبا للعلماء "

 . )٨("العلوم
 ) .هـ٤٤١-٤٣٢(مودود بن مسعود  -٣
 ) .هـ ٤٥١-٤٤١(فروخ زاد  –عبد الرشيد بن حممود  -٤

و قد كانت هذه الدولة سنية ، حاربت أهل البدع و األهواء ، كاملعتزلـة و اجلهميـة و   
القرامطة و غريهم ، و أنفقوا حيام يف فتح بالد اهلند و هدموا األصنام و املعابـد ، كمـا   

لعلماء و الكتاب،و امتدت بالدهـم مـن   كانوا يشجعون العلم و الثقافة و يغدقون على ا
 .)٩(الهور إىل مسرقند و أصبهان 

و كان جبارا عنيدا ، " أما يف مصر فقد كان احلاكم بأمر اهللا الفاطمي الذي ادعى الربوبية 
و شيطانا مريدا ، و كان كثري التلون يف أفعاله و أحكامه و أقواله جائرا ، و ادعى األلوهية 

ر اخلطيب على املنرب امسه أن يقوم الناس على أقدامهم صفوفا إعظامـا  و أمر الرعية إذا ذك
  )١٠(" لذكره و احتراما المسه 

أما الشام فقد كانت حتت سيطرة الفاطميني و القرامطة ، و أما حلب فقد كانـت حتـت   
اليت مل يكن هلا استقالل سياسي بل كان أمر بين بويه فوقها " حكم الدولة احلمدانية الشيعية 

" )١١( . 

                        
 . ١٥١-٩/١٥٠الكامل يف التاريخ البن األثري اجلزري ) ٧(
 . ٩/١٨٢الكامل يف التاريخ ) ٨(
 . ٣/١٠٢انظر تاريخ اإلسالم حلسن إبراهيم حسن ) ٩(
 . ١٢/٩البداية و النهاية البن كثري ) ١٠(
 . ٤٢٦حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية ، حممد اخلضري بك ص ) ١١(



 

 

و هكذا جند أن العراقي رمحه اهللا عاش حتت ظالل الدول السنية اليت اتبعت منهج أهل السنة 
و اجلماعة و جتنب الدويالت اليت كانت حتت احلكم الشيعي سواء بين بويه يف العراق الذي 
عاش جزءا من عهدهم يف العراق ، و مل يتجه إىل الشام و ال إىل مصر و غريها ممـا كـان   

 .حكم الفاطميني الشيعة الغالة حتت 
مث انتقل إىل بالد ما وراء النهر اليت كان حتت حكم الدولة الغزنوية السنية و بقي هنـاك إىل  

 .أن تويف كما سيأيت يف ترمجته 
فـإن   ،  و بالرغم من التقلبات السياسية و متزق األمة اإلسالمية و كثرة احلروب و الفـنت 

شهدت ضة علمية بفضل اهللا مث بفضل اهتمام الوالة و األمراء  الفترة اليت عاش فيها املؤلف
 . بالعلم و أهله 

و كانت هناك وفرة كبرية يف العلماء يف شىت الفنون و ازدادت حركة التـأليف و كثـرت   
املصنفات و كانت مكتبة بغداد زاخرة باملؤلفات والفنون املتنوعة ، فمن العلمـاء الـذين   

 : عاشوا يف هذه الفترة 
و  ،  )هــ  ٣٨٨(، و أبو الفرج الشـنبوذي  ) هـ٣٨١(أبو بكر بن مهران : من القراء 

، و أبـو علـي   ) هـ ٤٤٦( ، و أبو علي األهوازي ) هـ٣٩٩(اإلمام طاهر بن غلبون 
 . و غريهم ) هـ ٤٣٨( املالكي 

هـ ٤٠٥( أبو عبد اهللا احلاكم و، ) هـ ٣٨٥(   الدار قطينعلي بن عمر : و من احملدثني 
 .، و غريهم ) هـ ٤٣٠( ، و أبو نعيم األصبهاين ) 

، و أمحد )هـ٤٣٠(، و أبو احلسن احلويف ) هـ٤١٠(هبة اهللا بن سالمة : و من املفسرين 
 .، و غريهم ) هـ٤٢٨(بن حممد بن إبراهيم الثعاليب 

 ، و اإلمـام القـدوري احلنفـي   ) هـ ٤٠٣( القاضي أبو بكر الباقالين : و من الفقهاء 
 ، و اإلمام القفـال فقيـه الشـافعية   ) هـ ٤٠٦( اإلسفرائيين  أبو حامد، و) ـ ه٤٢٨( 
 .، و غريهم ) هـ ٤١٧( 

، و أبو الفتح عثمان بن ) هـ ٣٧٧( أبو علي الفارسي النحوي : و اللغويني و من النحاة 
 ).هـ٣٩٨(، بديع الزمان اهلمذاين) هـ٤٠١(، و أبو عبيد اهلروي ) هـ ٣٩٢( جين 



 

 

هـ ٣٦٣( ، و أبو فراس احلمداين ) هـ ٤٠٥( ابن نباته الشاعر املشهور : اء و من الشعر
. ( 



 

 

 :االجتماعية  حياة المؤلف : الثانيالمبحث 
 :امسه و نسبه و كنيته و لقبه  :أوال 

بن كامل بـن    ريبن إبراهيم بن عبد اهللا بن حممد بن بش )١٢(هو أبو نصر منصور بن حممد 
اهللا بن زيد بن حممد بن جرير  عبدبن  أمحد بن حممد بن معتمرن احلسن بن زيد بن سعيد ب

 . )١٣(بن عبد اهللا البجلي املقرئ املعروف بالعراقي 
 . )١٤(يرجع يف نسبه إىل الصحايب اجلليل جرير بن عبداهللا البجلي رضي اهللا عنه 

و ال تصح ،  )١٦(، و يقال الغزقي  )١٥(و قيل له العراقي لكثرة مقامه بالعراق و سفره إليها 
و مل أقف على مستند ملن ذكر هذه النسبة إال اخللط بني أيب نصر منصور بن ، هذه النسبة 

 )١٧(و بني أيب نصر منصور بن أمحد بن إمساعيل الغزقـي  ، حممد بن إبراهيم العراقي املقرئ 
 . يف عصره يف بالد ما وراء النهر القاضي فقيه احلنفية

 :يف األمور التالية و يظهر الفرق بني االثنني جليا 
يف  كالً، ذكر عاملني خمتلفني الفرق بني االمسني واضح جدا ، و فرق بينهما السمعاين ف -١

 .مكان من كتابه 

                        
أبو نصر منصور بن أمحـد  : ذكرت بعض املصادر أمحد مكان حممد مع االكتفاء بثالثة أمساء فقط من نسبه  ) ١٢(

م يف ذلك ، و قد تكون املصادر نقلت مـن  بن إبراهيم العراقي ، و يقال ابن حممد ، و ال أعرف مستندا هل
 ٢/٧٣٠، ٢/٣١١معرفة القراء للذهيب ، غاية النهاية ] أ/٤٥[انظر الكامل للهذيل .بعضها

،  ٣٠٢هكذا نسبه كامال يف القند يف ذكر علماء مسرقند لنجم الدين النسفي يف ترمجة ابنه عبد احلميد ص  ) ١٣(
ري بينهما فعند السمعاين بشر مكان بشري و هبـة اهللا مكـان   مع اختالف يس ٤/١٧٥و األنساب للسمعاين 

 .عبداهللا 
فيكون من أحفاد جرير الذين بقوا ببالد ما وراء النهر بعد أن ذهبوا إىل هناك أثناء الفتوحات اإلسالمية ، أما  )١٤(

كن قرقيسـياء  جرير رضي اهللا عنه فإنه سكن الكوفة و أرسله علي رسوال إىل معاوية مث اعتزل الفريقني و س
 . ٢٤٣-١/٢٤٢انظر اإلصابة . حىت مات سنة إحدى و قيل أربع و مخسني 

 . ٤/١٧٦األنساب للسمعاين  ) ١٥(
، معجم املؤلفني  ٢/٤٧٣، هدية العارفني للبغدادي  ٩٨ذكرت هذه النسبة يف كشف الظنون حلاجي خليفة ) ١٦(

٣/٩١٢ . 
 .٤/٢٩٠، األنساب للسمعاين  ٣/٤٠٥نفية انظر ترمجته يف اجلواهر املضية يف طبقات احل ) ١٧(



 

 

و الغزقي كان حمدثا ، اختالف الصنعة بينهما فالعراقي كان رأسا يف القراءة مشتهرا ا  -٢
 .من قضاة احلنفية يف عصره مربزا فقيها 
هـ كما سيأيت و ٤٥٠سنة يف حدود فالعراقي تويف  ،  الوفاة بني العاملني اختالف سنة -٣

 .هـ ٤٦٥الغزقي تويف سنة 
فـالعراقي  كل اشتهر يف فن شيخه ، التالميذ الذين أخذوا عن كل من العاملني اجلليلني  -٤

يث ،و الغزقي من الفقهاء و أهل احلدو غريه كما سيأيتتالميذه من القراء كابنه عبد احلميد 
 .  )١٩(علي احلسني بن أيب جعفر الغزقي  أيب، و  )١٨(كأمحد بن حممد بن جربيل النسفي 

مل تذكر يف ترمجة الغزقي الفقيه أية مؤلفات بعكس العراقي املقرئ فقد ذكـرت عـدة   -٥
 .مؤلفات له و كلها فيما خيتص بالقراءات و علومها 

بة العراقي ، أو أنه طلب العلـم يف  مل تذكر يف الكتب اليت ترمجت أليب نصر الغزقي نس -٦
 .العراق 

أنه تشابه يف األمساء قد يقع أكثر منه يف بعض األمساء من تشابه _ و اهللا أعلم _فالذي يظهر 
يف االسم و اسم األب و اجلد و النسبة و أكثر ، و هذا مالحـظ مسـموع يف القـدمي و    

 . احلديث

                        
أبو نصر أمحد بن حممد بن نصر بن أمحد بن حممد بن جربيل النسفي من أئمة نسف ، درس الفقه و احلديث   )١٨(

هـ ، اجلواهر املضية يف طبقات ٤٢٢على أيب نصر الغزقي  بسمرقند ، و لد يف شهر رجب أو شعبان عام 
 .  ١/٣٢٠احلنفية 
هـ فيكون قد أخذ احلديث و الفقه من العراقي قبل ٤٥٠نه من تالميذ العراقي املتوىف سنة إا فإن قلن: قلت 

 .الثامنة و ذلك بعيد  

، كان  أبو علي احلسني بن أيب احلسني بن عبداهللا بن أيب جعفر الغزقي خليفة درس القاضي أيب نصر الغزقي  )١٩(
. هـ ٤٦٢و احملاضر و السجالت ، تويف يف شوال سنة و كان عظيما يف الفقه ، فقيها فاضال زاهدا كامال 

 . ٤/٢٩٠األنساب 



 

 

 :مولده و نشأته و وفاته :ثانيا  
قبل سـنة   نه ولدأصادر اليت ترمجت للعراقي سنة والدته ، و الذي يظهر مل تذكر امل

ـ ٣٦١( بفترة كافية جتعل قراءته على إبراهيم بن أمحد البزوري البغـدادي  هـ ٣٦٠ ) هـ
دم ، و أقيف بعض األحيان ذكر تاريخ قراءته على شيوخه يكان رمحه اهللا  و،  )٢٠(صحيحة 

 حممد بن أمحد بن إبراهيم املكي مبكة يف املسـجد  ختمة قرأها كانت على شيخه أيب عبداهللا
 . )٢١(هـ ٣٦٥و ذلك يف سنة احلرام ، 

و _ و لكن يظهر فلم تذكر أيضا يف املصادر اليت اطلعت عليها ، ونشأته أما مكان والدته 
و يف مجيع مدن خراسان قوم من العرب ؛ من مضـر و  "  يف خراسانأنه ولد _ اهللا أعلم 

مث انتقل منها يف طلب العلـم أو  )٢٣(نشأ و ترعرع هناك ف )٢٢(" ون اليمن ربيعة و سائر بط
حيث قرأ على بعض شيوخه يف العراق مث عاد  مث عودة إليهااحلج إىل احلجاز مرورا بالعراق 

هـ كما ذكر السمعاين ٤٥٠سنة يف حدود يقرئ الناس مبا وراء النهر إىل أن تويف رمحه اهللا 
وقد بقي يف آخر حياته يف خراسان  )٢٤(هللا أكثر من تسعني عاما رمحه اهللا ، و عاش رمحه ا

)٢٥( . 
ته و وفاة أيب نصـر  فقد خلط بني وفايف مسرقند  )٢٦( هـ ٤٦٥أنه تويف عام أما من ذكر  

 .الغزقي الفقيه

                        
، و كذا ذكر ] أ/٤٧[مل يذكر ه املصنف ضمن شيوخه يف هذا الكتاب و إمنا ذكره اهلذيل يف كتابه الكامل  ) ٢٠(

 . ١/٤ابن اجلزري قراءة العراقي عليه يف غاية النهاية 
 .من نفس الكتاب ] أ/٣[انظر   )٢١(
 .١٢٥دان لليعقويب صالبل ) ٢٢(
" رحل يف طلبها إىل العراق و احلجاز و أدرك الشيوخ من القراء و قرأ عليهم القرءان  : " و قول السمعاين   )٢٣(

تدل على " و رجع إىل ما وراء النهر "تدل على مل أنه مل يكن أصال ال بالعراق و ال باحلجاز و كذلك قوله 
 .٤/١٧٦ر األنساب أنه عاد إليها بعد ما خرج منها ، انظ

هـ و  تاريخ أول ختمة قرأها على شيخه املكـي  ٣٦٠ألنه قرأ على إبراهيم بن أمحد البزوري املتوىف سنة  ) ٢٤(
تسعني سـنة ، و    ئةم و إىل اخلمسني و أربع. ة مئ هـ فتكون والدته قبل الستني و ثالث٣٦٥كانت عام 

 .اهللا أعلم 
 .٤/١٧٦راء ا بعد أبيه ، انظر األنساب لعله مات ا فقد تصدر ابنه اإلق ) ٢٥(
 . ٩/٤٧٣هدية العارفني للبغدادي  ) ٢٦(



 

 

 :العلمية  حياة المؤلف:  الثالثالمبحث 
 .طلبه للعلم و رحالته :أوال 

مكة والعراق عراقي على شيوخه أن انطالقته كانت من يظهر من تواريخ قراءة أيب نصر ال
قرأ ا على شيخه أيب عبد اهللا فهـ ٣٦٥و احلجاز يف طلب العلم حيث كان يف مكة سنة 
 .  )٢٧(حممد بن أمحد بن إبراهيم املكي يف املسجد احلرام 

مقامه ا لكثرة سفره إليها و ؛ مث ارحتل يف طلب العلم و القراءة إىل العراق و إليها نسب 
فقرأ على أيب الفرج حممد بن أمحد بـن إبـراهيم    ،  ، و كانت أكثر قراءته يف بغداد )٢٨(

املقرئ املروزي قرأ على أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن عثمان هـ، و ٣٦٦سنة  يالبغداد
و قرأ على أيب بكر أمحد بن حممد بن عبداهللا اهلـبريي يف  ، بباب اخلليفة يف بغداد البغدادي 

و بن حممد بن يعقوب الفقيه املقـرئ  و قرأ أيضا على أيب احلسن أمحد دار احلربية ببغداد ، 
يف سوق الثالثـاء   -صاحب ابن جماهد -على أيب  حممد احلسن بن عبداهللا بن حممد املقرئ 

ببغداد مث انتقل بعد ذلك إىل الكوفة فقرأ على أيب عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب دارة ، و قرأ 
مث ارحتل إىل نيسابور فقرأ على أيب بكر حممد ا ا على أيب علي احلسن بن حممد اهلامشي أيض

مئة ، و قرأ أيضا بنيسابور  بن حممد بن عثمان البغدادي الطرازي سنة سبع و ستني و ثالث
و الزمه مدة طويلة و قرأ عليه عـدة   )٢٩(املقرئ بن مهران على أيب بكر أمحد بن احلسني 

و كان من أئمة هذا الشأن " انتقل إىل ما وراء النهر و نزل خراسان و أقرأ ا  ختمات ، مث 
 .و استقر فيها حىت آخر حياته  )٣٠(" يف خراسان 

كان من القراء اودين ، رحل يف طلبها " و صف السمعاين رحالته و طلبه للعلم فقال 
ىل ما وراء إو رجع  القرآنيهم إىل العراق و احلجاز و أدرك فيها الشيوخ من القراء و قرأ عل

   )٣١("  القرآنو صنف التصانيف يف النهر 

                        
 ] .ب/٣[انظر  اإلشارة  ) ٢٧(
 . ٤/١٧٦انظر األنساب ) ٢٨(
 ].ب /٦[ انظر اإلشارة) ٢٩(
 . ٢/٥٤٨انظر معرفة القراء للذهيب ) ٣٠(
 . ٤/١٧٦األنساب للسمعاين   )٣١(



 

 

 .شيوخه و تالميذه : ثانيا 
ذكر اإلمام العراقي رمحه اهللا أسانيده يف بداية كتابه و فيها ذكر شيوخه الذين قرأ عليهم 

 . ذلك اعتمد كل من ترجم للعراقي رمحه اهللا ى لو ع
 :شيوخه  
 )٣٢() هـ٣٨١ت( النيسابوري املقرئ  األصبهاينحلسني بن مهران أبو بكر أمحد بن ا-١

. 
و  ، ، مؤلف كتاب الغايـة يف العشـر  كان من أئمة هذا الشأن ضابط حمقق ثقة صاحل  

كتـاب   ،  وو كتاب املدات ،  و كتاب طبقات القراء  ،  مذهب محزة يف اهلمز يف الوقف
 . ملبسوط و كتاب ا،  و كتاب الشامل  ،  االستعاذة حبججها

و و النقار قرأ على ابن األخرم و ابن بويان و محاد بن أمحد و النقاش و هبة اهللا بن جعفر 
قرأ عليه مهدي بن طرارة و علي بن أمحد البسيت و منصور العراقي و خلق خلق غريهم كثري،

 .غريهم 
 البغدادي عبداهللا بن حممد بن أمحد بن حممداحلسن بن الكاتب،ابن أبو حممد -٢
 . )٣٣() هـ٣٧٨ت (

قرأ علـى ابـن    ،  يعرف بابن الكاتب ، مقرئ حمقق حمرر من جلة أصحاب ابن جماهد
حممد بن أمحد املروزي و ابن بويان و النقاش قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن و حممد و جماهد 

ر بن احلسني الكارزيين و علي بن حممد احلذاء و منصور بن حممد العراقي قال احلذاء و مل أ
 .أضبط منه لقراءة أيب عمرو 

                        
،  سري أعـالم  ) ٤٠٠-٣٨١وفيات(تاريخ اإلسالم  ،  ١٥-٣/١٢باء معجم األد: انظر مصادر ترمجته يف   )٣٢(

،  ٤٠٠-٢/٣٩٩، طبقات الشافعية ٥٨-٢/١٥٧العرب  ،  ٣/٩٧٥فاظتذكرة احل ، ٤٠٧-١٦/٤٠٦النبالء
معرفـة   ، ٣/٩٨شذرات الـذهب ، ٤/١٦٠النجوم الزاهرة  ،  ١/٣٤،٨٩النشر  ، ٥٠-١/٤٩غاية النهاية

 . ٢/٦٦٢القراء 
معرفـة   ، ٩١-١٢/٩٠الوايف بالوفيات  ، ) ٣٨٠-٣٥١وفيات ( تاريخ اإلسالم : ترمجته يف  انظر مصادر  )٣٣(

  . ١/٢١٨غاية النهاية  ، ٢/٦٣٣القراء



 

 

إبراهيم بن أمحد بن عبداهللا بن عمران أبو إسحاق البغدادي املروزي ، املعروف بابن -٣
  )٣٤() ٣٧٢ت بعد(املنابري 

قرأ على أيب بكر اجلواريب و احلسن بن احلسني الصواف و حممد بن عبداهللا بن معبـد و  
مد بن حممد بن مرثد و أمحد بن كامل بن زيد بن علي بن أيب بالل و أيب علي الصفار و حم
و أبو الفضل اخلزاعي و منصور العراقـي و   خلف القاضي ، قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن

 . مهدي بن طرارا 
٤-    ـطَويأبو الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم بن يوسف بن العباس بن ميمـون الش

 يوذبــن  الشــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )٣٥() هـ ٣٨٨ت (

نبوذ ، أستاذ من أئمة هذا الشأن أكثر الترحال يف طلب القـراءات و  املقرئ غالم ابن ش
 . تبحر فيها و اشتهر امسه و طال عمره ، و كان عارفا بالتفسري و علل القراءات 

أخذ القراءة عرضا عن ابن جماهد و النقاش و األخرم و املاوردي و التمار و أيب احلسـن  
و خلق غريهم كثري ، قرأ عليه أبـو علـي   ـ و إليه نسب لكثرة مالزمته له  ـ بن شنبوذ  
ين و و أبو طاهر احلليب و أبو العالء الواسطي و الكارزيو اهليثم بن أمحد الصباغ األهوازي 

 .هو مشهور نبيل حافظ ماهر حاذق : خلق غريهم ، قال الداين منصور العراقي و
 . )٣٦()  ٣٧٣ ت بعد( أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن إبراهيم البلخي مث املكي -٥

                        
 . ١/٧انظر ترمجته يف غاية النهاية  ) ٣٤(
-١٧/١٧٣؛ معجـم األدبـاء  ١٥/١١؛ املنـتظم  ٢٧٢-١/٢٧١تاريخ بغـداد  :انظر مصادر ترمجته يف   )٣٥(

؛ ٢/١٧٥؛ العرب ٣/١٠٢٠؛ تذكرة احلفاظ )٤٠٠-٣٨١(وفيات ( تاريخ اإلسالم  ؛٢/٢١١؛اللباب ١٧٤
؛ ٢/٥٠؛ غاية النهاية ٦٤٢-٢/٦٤٠؛ معرفة القراء٢/٣٩؛ الوايف بالوفيات  ٤٦٢-٣/٤٦١ميزان االعتدال 
؛ شـذرات الـذهب    ٥٧-٢/٥٤؛ و الداوودي ٩٧؛ طبقات املفسرين للسيوطي  ٤/١٩٩النجوم الزاهرة 

٣/١٢٩ . 
 ٢/٥١ ، وانظر ترمجته يف غاية النهاية ] ا/٤[كره املصنف يف مقدمة كتابه و أنه قرأ عليه يف املسجد احلرام ذ  )٣٦(
. 



 

 

حممد بن هارون صاحب عن و لد مبكة سنة مثان و تسعني و مائتني ، أخذ القراءة عرضا 
البزي ، روى القراءة عنه عرضا عبدالباقي بن احلسن و أمحد بن حممد احلدادي و علي بـن  

 . جعفر السعيدي و منصور العراقي 
ة عن أيب األسد أمحد بن ، روى القراء  )٣٧( عبداهللا بن يوسف أبو حممد شيخ مقرئ -٦

 .إبراهيم روى القراءة عنه منصور العراقي 
هــ  ٣٨٥ت ( حممد بن حممد بن أمحد بن عثمان اإلمام أبو بكر الطرازي البغدادي -٧

()٣٨(. 
أخذ القراءة عرضا عن ابن  نزيل نيسابور مقرئ حمقق كامل ضابط صاحل عايل اإلسناد ،  

بوذ و جعفر بن حممد السرندييب و أيب بكر الزيتـوين و  شن جماهد و أمحد بن أيب قتادة و ابن
القراءة عرضا منصور العراقي و عنه ، روى و مسع أبا القاسم البغويعلي بن سعيد بن ذؤابة 

 .نصر احلداد
 . )٣٩(أبو علي احلسن بن حممد اهلامشي  -٨
 . )٤٠(حممد بن أمحد بن أيب دارة أبو قالبة  -٩

سن بن داود النقار و جعفر بن محيد و عبداهللا بـن  مقرئ معروف روى القراءة عن احل
 .عثمان الفسطاطي ، روى القراءة عنه منصور بن أمحد العراقي و علي بن حممد اخلبازي 

                        
 . ١/٤٦٤انظر ترمجته يف غاية النهاية   ) ٣٧(
؛ تاريخ ٢٧٨-٢/٢٧٧؛ اللباب٥٧-٤/٥٦؛ األنساب ٢٢٧-٣/٢٢٥تاريخ بغداد : انظر مصادر ترمجته يف  ) ٣٨(

؛ معرفة القـراء  ٤٦٧-١٦/٤٦٦؛ سري أعالم النبالء٤/٢٨؛ ميزان االعتدال ) ٤٠٠-٣٨١(اإلسالم وفيات 
 .٥/٣٦٣؛ لسان امليزان٢/٢٣٧؛ غاية النهاية ٢/٦٧٣

قال قرأت على أيب عبداهللا حممد بن عيسى املقرئ قـال  ] ب/٨[كذا ذكره املصنف و أنه قرأ عليه بالكوفة  ) ٣٩(
نصاري عن املفضل عن عاصم ، و قرأ اهلامشي أيضا علـى  قرأت على حممد بن حيىي القطعي عن أيب زيد األ

أيب حممد عبداهللا بن احلسني املقرئ قال قرأت على أيب زيد عمر بن شبة قال قرأت على جبلة بـن مالـك   
 .البصري قال قرأت على املفضل بن حممد قال قرأت على عاصم رمحه اهللا 

؛ ترمجته يف غايـة  ) هـ٣٦٨(لي بن حممد اهلامشي أبو احلسن ع: أن الصواب هو _ و اهللا أعلم _ و يبدو 
 ) .٣٨٠-٣٥١وفيات ( ، تاريخ اإلسالم  ٢/٦١٨، معرفة القراء  ١/٥٦٨النهاية 

 . ٦٣-٢/٦٢انظر غاية النهاية  ) ٤٠(



 

 

 . )٤١(أمحد بن حممد السعيدي -١٠
 .قرأ عليه منصور العراقي ، وقرأ على علي بن احلسن عن ابن الرومي 

 . )٤٢(ار طَّم العسقْم أمحد بن حممد بن احلسن بن يعقوب بن -١١
، شيخ مقرئ متصدر معروف ضابط، أخذ القراءة عرضا عن والده أيب بكر بن مقسـم  

 .قرأ عليه أمحد بن حممد بن أمحد احلدادي و منصور العراقي 
 . )٤٣(، أبو احلسن الصويف علي بن موسى الدينوري  -١٢

ا ، و كأنه سكنها دخل قزوين و حد ث ،٤٤(بقزوين  ث عنه العراقيحد( . 
( إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن عبـداهللا أبـو إسـحاق البـزوري البغـدادي       -١٣
 . )٤٥()هـ٣٦١

شيخ جليل و مقرئ كبري، قرأ عليه إسحاق اخلزاعي و أمحد بن فرح و األشناين و ابـن  
 جماهد و النقاش ، قرأ عليه عبدالباقي بن احلسن و علي بن حممد احلذاء و منصور العراقي و

 .منصور السندي و أبو احلسني اخلبازي و حممد بن عبداهللا الشمعي 
 .  )٤٦(فيه غفلة و تساهل : قه ، و قال أبو الفوارس و بعضهم وثّ: قال الذهيب 

 .و لعل هذا سبب عدم ذكر املصنف له يف أسانيده : قلت 
 . )٤٧(احلسن بن مالك _ ١٤

 .ر العراقي روى القراءة عن ابن مقسم ، روى القراءة عنه منصو
 . )٤٨(أبو الفرج حممد بن إبراهيم النحوي _ ١٥

                        
  ] .أ/٦١[و اهلذيل يف الكامل ١/١٣٦و مل يذكره املصنف يف كتابه و ذكره ابن اجلزري يف غاية النهاية  )٤١(
 .١/١١٠ترمجته يف غاية النهاية انظر  ) ٤٢(
 . ٣/٤٢٩انظر ترمجته يف التدوين يف أخبار قزوين  ) ٤٣(
 . ٣/٤٢٩انظر التدوين  ) ٤٤(
) ٣٨٠-٣٥١وفيـات (؛ تاريخ اإلسالم ١٧-٦/١٦؛ تاريخ بغداد ١/٤٧٤انظر مصادر ترمجته يف اإلكمال  ) ٤٥(

 . ٢/٢٠١؛ احللقات املضيئات ١/٢٨؛ األعالم  ١/٤؛ غاية النهاية١/١٦٤؛ النشر٢/٦٣٥معرفة القراء
 . ٢/٦٢٥انظر معرفة القراء للذهيب  ) ٤٦(
 ] .ب/٥٣[،و ذكره اهلذيل يف الكامل ١/٢٢٩جمهول ، غاية النهاية : قال ابن اجلزري  ) ٤٧(



 

 

روى القراءة عرضا عن حممد بن هارون التمار ، روى القراءة عنه عبد امللك بن عبدويه 
 . )٤٩( العطار
 :تالميذه  

مع تصدر العراقي لإلقراء يف خراسان و بالد ما وراء النهر فلم يكن له ذلك العدد الكبري 
 :  ستةذين أخذوا عنه القراءة ومل تذكر املصادر سوى ال التالميذمن 
 . )٥٠(منصور بن حممد بن إبراهيم العراقي  حممد عبد احلميد بن أيب -١
املقرئ رأس القراء مبا وراء النهر يف عصره مقرئ حاذق متصدر، تال على أبيه بالروايات  

، عشر و اختيار أيب حامت و اختصر كتابه اإلشارة و مساه البشارة من اإلشارة يف القراءات ال
مسع أبا نصر احلسني بن عبد الواحد الشريازي احلافظ و غريه روى عنه أبو بكر حممد بـن  

العزيز البخاري ، تويف بسمرقند ضحوة األربعاء السابع من ذي احلجة سـنة   عمر بن عبد
 .مئة  ست و مثانني و أربع

 . )٥١(حممد بن علي بن عمرو أبو سعيد النقاش  -٢
 . )٥٢(أمحد النوجاباذي  حممد بن -٣

شيخ متصدر مبدينة خبارى ، روى القراءة عرضا عن منصور العراقي ، روى القراءة عنـه  
 .القاسم اهلذيل عرضا و مساعا ببخارى  أبو
 . )٥٣(حممد بن علي السجزي الزنبيلي  -٤

                                                                   
قرأت ببخارى على النوجاباذي على العراقي قالو قرأنـا علـى أيب   : قال ] ب/٧٦[ذكره اهلذيل يف الكامل  ) ٤٨(

 .مد بن إبراهيم النحوي الفرج حم
 .أبو الفرج الشنبوذي املتقدم الذكر _ و اهللا أعلم _ كذا ذكره اهلذيل و كأنه : قلت  
 . ٢/٤٩انظر غاية النهاية  ) ٤٩(
؛ غاية النهايـة  ٤/١٧٦؛ األنساب  ٣٠٢انظر ترمجته يف القند يف ذكر علماء مسرقند لنجم الدين النسفي ص ) ٥٠(

١/٣٦١ . 
 ٣/٤٢٩انظر  التدوين . عراقي أثرا يف مناقب الشافعي يروي عن ال ) ٥١(
 .٢/٩٣انظر ترمجته يف غاية النهاية  ) ٥٢(
 . ٢/٢١٤انظر ترمجته يف غاية النهاية  )٥٣(



 

 

روى القراءات عن أيب نصر العراقي و أيب عمرو حفص بن عمر احلـداد ، روى عنـه   
 .ت أبو القاسم اهلذيل القراءا
 . )٥٤(حممد بن عبداهللا الرملي الفراء  -٥

روى القراءات عن أيب نصر العراقي و إمساعيل بن رجاء ، روى عنه القراءات أبو القاسم 
 .اهلذيل 

 )٥٥(اهلـذيل  يوسف بن علي بن جبارة بن حممد عقيل بن سوادة أبو القاسـم  -٦     
 . )٥٦() هـ ٤٦٥ت ( البسكري املغريب 

فجملة من لقيت يف : ستاذ الكبري الرحال و العلم الشهري اجلوال ، قال يف كتابه األ 
مئة و مخسة و ستون شيخا من آخر املغرب إىل باب فرغانة ميينا و مشاال و  ثالثهذا العلم 

 .جبال و حبرا و لو علمت أحدا تقدم علي يف هذه الطبقة يف مجيع بالد اإلسالم لقصدته 
 

 
 

 .العلمية و ثناء العلماء عليه  مكانته: ثالثا 
يعترب العراقي رمحه اهللا من أئمة القراءات العارفني بطرقها و عللها و صحيحها و ضعيفها 
و ال أدل على ذلك من كثرة الطرق و الروايات اليت ذكرها يف كتابه مما قرأ به على شيوخه 

ه من القـراءات ، و  و ترجيح بعض ما قرأه على شيوخو مناقشته لبعض الروايات و ردها 
اعتماد ابن اجلزري على كتابه كأصل من أصوله و طريق من طرق كتابه النشر يف القراءات 

 .العشر 

                        
  . ٢/١٩٠انظر ترمجته يف غاية النهاية  )٥٤(
ءته على ، و املشهور قرا٦٦٧-١/٦٦٤ذكره صاحب كتاب احللقات املضيئات من سلسلة أسانيد القراءات  ) ٥٥(

 .النوجاباذي و الزنبيلي و الفراء على العراقي
( ؛ تـاريخ اإلسـالم   ٢/٣٢٠؛ العـرب  ٦٨٠؛ الصـلة  ٤٥٩-١/٤٥٨انظر مصادر ترمجته يف اإلكمـال   ) ٥٦(

-٢/٣٩٧؛ غاية النهايـة  ٨١٧-٢/٨١٥؛ معرفة القراء١٩٢؛ اإلعالم بوفيات األعالم ) ٤٧٠-٤٦١وفيات
-١/٦٦٤املضـيئات   ؛ احللقات٨/٢٤٢؛ األعالم ٣/٣٢٤لذهب ؛ شذرات ا ٢/٣٥٩؛ بغية الوعاة  ٤٠١
 .٤/١٧٢فني؛ معجم املؤل٦٦٧



 

 

 : من ذلك قول ، و و قد أثىن عليه العلماء قدميا و حديثا 
" اإلمام املقدم على أقرانه،السابق العنان النحرير،الفائق يف البيان و التحريـر  :"السجاوندي 

)٥٧(  
كان من القراء اودين ، رحل يف طلبها إىل العراق و احلجاز و أدرك الشيوخ " : سمعاين ال

 . )٥٨("  القرآنمن القراء و قرأ عليهم 
 . )٥٩("صاحب التصانيف يف القراءات ، و كان من أئمة هذا الشأن خبراسان : " الذهيب

   . )٦٠("أستاذ كبري حمقق مؤلف ، شيخ خراسان : " ابن اجلزري 
 .آثاره العلمية : ابعا ر

 يظهر من ثناء العلماء على العراقي رمحه اهللا كثرة تصانيفه يف القراءات و اشتغاله ا ،
  .منها إال كتابه الذي بني أيدينا لكن و اهللا أعلم أنه مل يتبق  

 : و من الكتب املذكورة له رمحه اهللا 
ن الكتاب كـان مشـهورا و   ، و يظهر أ )٦١(الوقوف املقاطع و املبادئ يف كتاب  -١

صاحب كتاب : ، فبعد أن ذكر السمعاين رمحه اهللا اسم العراقي كامال قالمعروفا يف بلده 
ن الكتاب من الكتـب  إ، بل الكرمي  القرآنالوقوف ، و يظهر أنه يف الوقف و االبتداء يف 

طناب كان مولعا باإل: " املطولة يف هذا الفن حيث يقول السجاوندي عن صاحب الكتاب 
 . )٦٢(" طلب التبصري 

" ، و لعله الكتاب الذي ذكره السـمعاين يف أنـه    )٦٣(كتاب املوجز يف القراءات  -٢
 . )٦٤(" أحسن فيه غاية اإلحسان و أورد فيه الروايات و ذكر القراء سبعا 

                        
  . ١٠٤-١/١٠٣علل الوقوف حملمد بن طيفور السجاوندي ،  )٥٧

 . ٤/١٧٦األنساب  ) ٥٨(
 . ٢/٧٣٠معرفة القراء  ) ٥٩(
 .٢/٣١١غاية النهاية  ) ٦٠(
،  علـل الوقـوف   ) علل الوقوف( نه يف كتابه ذكر هذا االسم السجاوندي  يف مقدمة كتابه و استفاد م ) ٦١(

 . ٤/١٧٥، و انظر األنساب  ١/١٠٣
 .١/١٠٤علل الوقوف   )٦٢(
 . ٣/٩١٢ ذكره معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة  )٦٣(



 

 

 . )٦٥(كتاب اإلشارة بلطيف العبارة بالقراءات املأثورات بالروايات املشهورات  -٣

                                                                   
 . ٤/١٧٦األنساب  ) ٦٤(
 .و هو أجل كتبه و أشهرها و سيأيت مزيد من الكالم عليه يف قسم دراسة الكتاب  ) ٦٥(



 

 

 دراسة  عن الكتاب:   يالفصل الثان
 :وفيه ثالثة مباحث 

 :توثيق الكتاب :   المبحث األول
ــبته إىل املؤلـــــف      ــاب و توثيـــــق �ســـ ــم الكتـــ  اســـ

 .و مصادره 

قيمة الكتاب العلميـة و أثـره فـيمن جـاء بعـده       
. 
 منهج الكتاب:  المبحث الثاني

 .منهج املؤلف يف الكتاب  

 .تنبيهات على منهج املؤلف يف الكتاب  
 نسخ الكتاب: ث الثالثالمبح

 .عدد النسخ اخلطية للكتاب و وصفها 

 .مناذج من النسخ اخلطية للكتاب  



 

 

 .التعريف بالكتاب:  المبحث األول
 :اسم الكتاب و توثيق نسبته إىل املؤلف و مصادره 

 :نص املؤلف رمحه اهللا على أن اسم الكتاب هو 
 .روايات املشهورات اإلشارة بلطيف العبارة يف القراءات املأثورات بال 

، و هو االسم الصحيح الكامل للكتاب ، و كل من  )٦٦(هكذا مساه املؤلف يف مقدمة كتابه 
، و قيل اإلشارة يف القراءات  )٦٧(اإلشارة : ذكر اسم الكتاب بعد ذلك ذكره خمتصرا فقيل 

 . )٦٩(اإلشارة يف القراءات : ، و قيل  )٦٨(العشر 
بداية كتابه هو املعول عليه ؛ إذ أنه يعطي صورة واضـحة  و ال شك أن ما ذكره املؤلف يف 

حىت عن موضوع الكتاب ، فهو يشمل القراءات العشر و زيادة عليها اختيار أيب حامت سهل 
بن حممد السجستاين ؛ فهي إحدى عشرة قراءة و ليست عشر ، مـع كثـرة الروايـات    

و منها انفرادات عن القراء املشهورين املذكورة عن هؤالء القراء ، منها ما يقرأ به إىل اآلن ، 
 .ال يقرأ ا اآلن

و قول املصنف القراءات املأثورات ، فيه داللة واضحة على اعتماده على األثر و التلقـي يف  
إثبات القراءات املذكورة يف الكتاب باألسانيد املتصلة إىل أصحاب القراءة ، بل إىل رسول 

 .اهللا صلى اهللا عليه و سلم 
ه بالروايات املشهورات ، فهو الذي فعله حيث إن أغلب الرواة الذين ذكرهم هـم  أما قول

املشهورون إىل اآلن املقروء هلم يف القراءات املتواترة ، و ما زاد غري ذلك فهو اخـتالف يف  
الطرق عن هؤالء الرواة ، أو زيادة لرواة هم من أجل أصحاب القراءات ، لكن ال يقرأ هلم 

 .قروء فيما جاء يف طيبة النشر و الشاطبية اآلن الحنصار امل
 

 : مصادر الكتاب 

                        
 .من نفس املخطوط ]ب /١[انظر  ) ٦٦(
 .١/١٠٣ذكره السجاوندي يف كتابه علل الوقوف  ) ٦٧(
 .٤/٩١٢انظر معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة   ) ٦٨(
  .كتب هذا االسم على غالف النسخة األصل ، و لعله تصرف من بعض نساخ الكتاب ، و اهللا أعلم  )٦٩(



 

 

مل يذكر املصنف رمحه اهللا مصادرا لكتابه سوى التلقي من شيوخه الذين ذكـرهم  
قراءة و عرضا و مساعا على حسب ما وقع عنده من النقلة املعروفني بالفضـل و املشـايخ   

 .املشهورين بالعلم 
اية كتابه خمتصرة إمتاما للفائدة و تسهيال للمطلـع علـى   و سأذكر الطرق اليت ذكرها يف بد

البحث ليسهل عليه الرجوع إىل القراءة يف املصادر األخرى و املقارنة بينها و بني ما ذكـره  
 .املؤلف 

 :من رواية )) نافع : ((أوال 
أبـو الزعـراء   : إمساعيل بن جعفر و عنه أبو عمر الدوري ، و يروي عـن الـدوري   -١

 . )٧٢(، و أمحد بن فرح النحوي  )٧١(، و ابن بشار النحوي   )٧٠(بن عبدوس عبدالرمحن 
 : قالون ، عيسى بن مينا و يروي عنه  -٢

، و أبو نشيط ، و أمحد بن  )٧٣(أبو علي احلسن بن العباس الرازي ، و مصعب بن إبراهيم 
 .يزيد احللواين 

 : و رش ، عثمان بن سعيد املصري ، و عنه راويان  – ٣
 ، و أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق البخاري )٧٤(بن عبد الرحيم األصبهاين حممد 
 :من رواية )) عبد اهللا بن كثري املكي :  ((ثانيا 
 : ، أمحد بن حممد بن عبداهللا ، و له عدة رواة  )٧٥(البزي  – ١

اعي ، و أبو حممد اخلز )٧٧(، و أبو علي احلداد ، و أبو ربيعة الربعي  )٧٦(أبو احلسن الربعي 
)٧٨( 

                        
 .من طريق ابن جماهد ) ٧٠(
 من طريق أيب الفرج الشنبوذي ) ٧١(
 .و عنه أبو القاسم بن أيب بالل ، و هبة اهللا بن جعفر ) ٧٢(
 من طريق أيب بكر النقاش ) ٧٣(
 .عن سليمان بن داود ابن أخي الرشديين عن ورش ) ٧٤(
 .عن ابن كثري ) القسط ( و هو عن عكرمة بن سليمان عن شبل بن عباد و إمساعيل بن قسطنطني ) ٧٥(
 و عنه أبو عبد اهللا البلخي  ) ٧٦(
 .و مها من طريق الزينيب و النقاش  )٧٧(



 

 

حممـد بـن    )٧٩(القواس ، أبو احلسن أمحد بن أمحد بن عون النبال و يروي عنه قنبل – ٢
 :عبدالرمحن بن حممد  ، و عنه عدة رواة 

أبو بكر الزينيب ، و ابن جماهد ، و أبو احلسن بن شنبوذ ، و جعفر السرندييب ، و أبو عـون  
 . )٨١(، و أبو ربيعة الربعي  )٨٠(الواسطي 

   )٨٤(، و أبو حممد اخلزاعي )٨٣(، و عنه أبو علي احلداد  )٨٢(وهاب بن فليح عبد ال – ٣
 .  )٨٥(زمعة بن صاحل النحوي ، و يروي عنه ابنه وهب بن زمعة _ ٤

 :و يروي عنه كل من )) أبو عمرو البصري : ((ثالثا 
 : أبو حممد اليزيدي ، و يروي عنه  – ١

، و أبو شعيب  )٨٨(و إسحاق إبراهيم بن محاد، أب )٨٧(أوقية املوصلي  )٨٦(أبو عمر الدوري 
 .  )٩٠(، و أبو أيوب اهلامشي سليمان بن داود  )٨٩(السوسي 

 . )٩١(شجاع بن أيب نصر البلخي ، و يروي عنه حممد بن غالب أبو جعفر األمناطي  – ٢

                                                                   
 .من طريق الزينيب و ابن ذؤابة و جعفر السرندييب و أبو احلسن بن شنبوذ و أبو بكر النقاش ) ٧٨(
معروف بن مشـكان ، و  من و هو عن أيب احلسن القواس النبال عن أيب اإلخريط وهب بن واضح ، عن كل ) ٧٩(

 .إمساعيل القسط و شبل بن عباد 
 .عبيد بن خملد الواسطي و عنه ) ٨٠(
 .و عنه أبو بكر النقاش  )٨١(
  .عن داود بن شبل بن عباد و حممد بن مسعون ، و مها عن القسط عن ابن كثري  )٨٢(
 .من طريق النقاش  ) ٨٣(
 .من طريق أيب احلسن بن شنبوذ ، و علي بن ذؤابة و أيب بكر الزينيب ) ٨٤(
و شعيب بن أيب مرة ، و عنهما عبد الوهاب ابن فليح من طريق النقاش و عنه ابن سعوة عبد امللك بن عبد اهللا ) ٨٥(
. 
 .و عنه أبو الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس من طريق ابن جماهد ) ٨٦(
 .بكر بن مقسم العطار  نه أبو قبيصة املوصلي من طريق أيبو ع) ٨٧(
 .و عنه أبو عيسى اهلامشي من طريق أيب احلسني بن بويان ) ٨٨(
 .بو احلارث الرقِّي من طريق أيب بكر النقاش و عنه أ) ٨٩(
 .و عنه أبو جعفر املعدل أمحد بن حرب من طريق أيب بكر النقاش ) ٩٠(
 .عيسى بكار بن أمحد  اف من طريقي أيب بكر النقاش و أيبو عنه أبو علي الصو) ٩١(



 

 

و  )٩٢(العباس بن الفضل الواقفي األنصاري ، و يروي عنه كل من أوقيـة املوصـلي   _  ٣
 . )٩٣(بد اهللا بن رومي حممد بن ع

 : و عنه راويان  )٩٤()) ابن عامر الشامي : (( رابعا 
 : ، و عنه ثالث روايات  )٩٥(أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان  – ١

رواية أيب بكر بن جماهد ، و أيب بكر حممد بن احلسن النقاش ، و أيب احلسن حممد بن النضر 
 .  )٩٦(وف بابن األخرم بن مر بن احلر الربعي املعر

 : ، و عنه ثالث روايات  )٩٧(أبو الوليد هشام بن عمار السلمي  – ٢
رواية أيب بكر أمحد بن يزيد احللواين ،و أيب عبداهللا حممد بن إسـحاق البخـاري ، و أيب   

 .إسحاق إبراهيم بن يوسف الرازي 
 : ، و عنه أربع روايات )) عاصم بن أيب النجود ((خامسا 

 : ن سليمان بن املغرية البزاز األسدي ، و عنه راويان حفص ب_  ١
 . )٩٩(، و أبو حممد هبرية بن حممد التمار  )٩٨(أبو حفص عمرو بن الصباح 

 : شعبة ، أبو بكر بن عياش ، و عنه ثالثة رواة  – ٢
أبو بكر عبد احلميد بن صاحل الربمجي ، و أبو زكريا حيىي بن آدم القرشي ، و أبو يوسـف   

 . )١٠٠(بن خليفة األعشى يعقوب 
 . )١٠١(محاد بن أيب زياد ، و عنه حيي بن حممد العليمي  –٣

                        
، و أبو قبيصة املوصلي حامت بـن  و عنه أبو إسحاق املوصلي إبراهيم بن كعب من طريق أيب الصقر املوصلي   ) ٩٢(

 .إسحاق من طريق أبو بكر بن مقسم العطار 
 .و عنه خليفة بن خياط من طريق ابن جماهد ) ٩٣(
 .و قد سقطت معظم أسانيد ابن عامر من نسخ اإلشارة ) ٩٤(
 .عن أيوب بن متيم عن حيىي بن احلارث الذماري عن ابن عامر )٩٥(
 .خفش عن ابن ذكوان عن هارون بن موسى بن شريك األ) ٩٦(
 .عن أيوب بن متيم عن حيىي بن احلارث الذماري عن ابن عامر ) ٩٧(
 .من طريق أيب بكر النقاش) ٩٨(
 .أبو علي احلسنون بن اهليثم الدويري ، و أبو جعفر أمحد بن علي اخلزاز : ان و عنه راوي) ٩٩(
 .مد بن غالب الصرييف أبو جعفر حممد بن حبيب الشموين ، و أبو جعفر حم: ان و له راوي) ١٠٠(



 

 

 : املفضل بن حممد الضيب ، و عنه راويان _  ٤
 .جبلة بن مالك البصري ، و أبو زيد سعيد بن أوس النحوي 

 : ، و عنه أربع روايات )) محزة بن حبيب الزيات (( سادسا 
 .ن صاحل العجلي رواية أيب حممد عبد اهللا ب – ١
 : رواية سليم بن عيسى احلنفي ، و عنه أربعة رواة  – ٢
خلف بن هشام البزار ، و خالد بن خالد األحول الصرييف ، و حممد بن سعدان الضرير ، و  

 . أبو عمر حفص بن عمر الدوري 
 .رواية أيب إسحاق إبراهيم بن زريب  – ٣
 .رواية عبد الرمحن بن قلوقا  – ٤

 :و عنه ستة رواة )) علي بن محزة الكسائي (( : سابعا 
 : أبو عبد الرمحن قتيبة بن مهران األزاذاين ، و عنه راويان _ ١

 .أبو الفرج حممد بن إبراهيم البغدادي ، و أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران 
 :أبو املنذر نصري بن يوسف النحوي ، و عنه أربعة رواة _ ٢

رستم الطربي ، و أبو جعفر علي بن أيب نصر النحوي ، و أبو  أبو جعفر أمحد بن حممد بن
 .عبد اهللا حممد بن عيسى األصبهاين ، و أبو عبد اهللا حممد بن إدريس األشعري الدنداين 

 .أبو احلارث الليث بن خالد _ ٣
 .محدويه بن ميمون الزجاج _ ٤
 .أبو محدون الطيب بن إمساعيل _ ٥
 : بعة رواة أبو عمر الدوري ، و عنه أر_ ٦

أبو بكر احلسن بن علي بن بشار النحوي ، أبو الزعراء عبد الرمحن بن عبـدوس ، و أبـو   
 .احلسني علي بن سليم ، و أبو جعفر أمحد بن فرح 

 : و عنه راويان )) أبو جعفر يزيد بن القعقاع املدين : (( ثامنا 
 .أبو موسى عيسى بن وردان احلذاء _  ١

                                                                   
 .من طريق يوسف بن يعقوب األصم الواسطي ) ١٠١(



 

 

 .مجاز سليمان بن مسلم بن _  ٢
 : و له ثالثة رواة )) يعقوب بن إسحاق احلضرمي (( تاسعا 
 . روح بن عبد املؤمن _  ١
 . زيد بن إسحاق احلضرمي _  ٢
 .رويس حممد بن املتوكل اللؤلؤي _  ٣

 : ، و عنه راويان )) خلف بن هشام البزار : (( عاشراً 
 . أبو احلسني بن بويان _  ١
  .أبو بكر بن مقسم العطار _  ٢

 : ، و عنه ثالثة رواة )) أبو حامت سهل بن حممد السجستاين : (( احلادي عشر 
 .أبو عبد اهللا احلسني بن متيم البزار _  ١
 . أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد _  ٢
 .مسبح بن حامت _  ٣

 .هذه هي الطرق اليت اعتمد عليها املؤلف ، و ذكرها يف مقدمة كتابه 
 
 
 



 

 

 .ية و أثره فيمن جاء بعده قيمة الكتاب العلم
يعترب الكتاب عمدة يف القراءات املشهورة ، سواء املتواترة منها و الشاذة أو االنفرادات عن 
الرواة و القراء املشهورين ، مع ذكر األسانيد اليت أدت إىل هذه القراءات مـع  نـدرة يف   

 .الكتب اليت اهتمت ذا النمط من التأليف 
 :لعلمية فيما يلي و تظهر قيمة الكتاب ا

 .كثرة إيراده للقراءات الشاذة ، على قلة التأليف فيها ، و قلة اعتناء العلماء ا  -١
ذكره للقراءة بروايات عديدة على خالف املعروف بني القراء من االكتفـاء بـروايتني    -٢

 .فقط عن كل قراءة ، كما أنه يذكر لكل راو أكثر من طريق 
 إثبات قراءة أهل املشرق و اختيارام و طـرقهم الـيت كـانوا    يعترب الكتاب عمدة يف -٣

 .يقرؤون ا 
معايشة العراقي للنهضة العلمية القوية يف القراءات ، و معاصرته رمحه اهللا جلهابذة علماء  -٤

القراءات و أخذه عنهم و خمالفته لبعضهم ؛ يعطي الكتاب قوة و مكانة بني كتب القراءات 
 . األخرى 
خامتة القراء الشمس ابـن  _كما تقدم _تمد على كتاب اإلشارة كأصل من أصوله و قد اع

اجلزري ،و قبل ذلك اعتمد عليه اهلذيل يف كتابه الكامل ؛ فإنه كثريا ما يذكر الطرق عـن  
 .العراقي و ما قرأ به 



 

 

  منهج الكتاب: المبحث الثاني
 :منهج املؤلف يف الكتاب 

فريدا يف كتابه من حيث تقسيمه للكتاب ، و من  منهجا -رمحه اهللا -اتبع املؤلف 
 . حيث سرده للقراءات الواردة أصوال و فرشا ، و صال و وقفا 

 : أما من حيث التقسيم فقد قسم الكتاب إىل قسمني 
مقدمة الكتاب ، و ذكر فيها اسم الكتاب و الباعث على تأليفه و منهجه و : القسم األول 

 .ءات الواردة يف الكتاب األسانيد اليت أدت إىل القرا
ذكر فيه القراءات أصوال و فرشا على حسب ترتيـب املصـحف مقسـما    : القسم الثاين 

 .السورة إىل ركوعات
و اعلم أرشدك اهللا أين قد ذكرت  يف كل سورة : " و قد ذكر ذلك يف مقدمة كتابه فقال 

ـ  رت يف كـل  ركوعا بعد ركوع ، و بينت فيه مذاهب القراء مستقصاة مشروحة ، و نظ
ركوع فإذا اجتمعت فيه إماالت أو مهزات أو إدغامات أو غريها من احلروف و كان لكل 
واحد منها أخوات و له جواب واحد قد ذكرت مجلة واحدة يف موضع واحـد و أجبتـها   
جبواب واحد ، و رمبا ذكرت من هذه األشياء مرة واحدة ليدل على ما بعدها أا مثلها ، و 

 ". لبا للتخفيف ، و كراهة اإلطالة لكثرة دورها يف القرآن إمنا فعلت ذلك ط
إذا أراد :  "و بني أن سبب هذا التقسيم هو التسهيل ملن أراد القراءة  على املشايخ فقـال  

  )١٠٢(" القارئ أخذها من املقرئ  ينظر فيه ؛ ليسهل عليه إذا وجد إىل ذلك سبيال 
ضي طريقته و ج جه يف كتابه البـدور  و أما من حيث سرده للقراءات ، فقد سلك القا

 .الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة 
" فيذكر املصنف الكلمات املختلف فيها بني القراء على حسب ترتيبها يف اآليـات مبينـا   

مذهب كل واحد منهم يف قراءته من االنفراد و االتفاق ، و اإلظهار و اإلدغام ، و التفخيم 
 و اإلمالة ،

 د و القصر ، و التشديد و التخفيف ، و احلركة و اإلسكان ، و اهلمز و ترك اهلمز  ، و امل 

                        
 ] .ب/١[كتاب اإلشارة ) ١٠٢(



 

 

 " و اإلثبات و احلذف و غري ذلك 
اإلدغام الكبري أليب عمرو البصري ، مث يذكر ما اختلف فيه من الكلمـات  : فيذكر أوال  

ات أو الكلمـات  على حسب ترتيبها يف اآليات سواء اإلدغام الصغري أو اإلماالت أو اهلمز
 .الفرشية 

و ال يعيد ذكر ما كثر دوره يف القرآن ،و تعدد ذكره و إمنا يكتفي بذكره أول مرة ،و من 
و اعلـم أرشـدك اهللا أين ال   : " ذلك ميم اجلمع الذي قال بعد أن ذكره يف املوضع األول 

لقرآن طلبـا  أذكر بعد هذا ضم ميمات اجلمع و اختالف القراء فيها لكثرة دورها يف مجيع ا
و قـد  : " و اختالفهم يف مراتب املدود ، قال رمحه اهللا  )١٠٣(" للتخفيف و كراهة اإلطالة 

و غري ذلك ممـا   )١٠٤(" استقصيت ذكر مذهبهم يف املد فال أعيد بعد هذا كراهة اإلطالة  
 .يكثر دوره ؛ طلبا للتخفيف و كراهة اإلطالة 

 .تنبيهات على منهج املؤلف يف الكتاب 
لو كتاب من كتب البشر من مالحظات أو إيرادات أو اعتراضات إذ الكمال هللا وحده ال خي

 .و العصمة ألنبياء اهللا و رسله 
و من خالل البحث يف القسم الذي قمت بتحقيقه أحببت أن أذكر بعض التنبيهات علـى  

 :منهج املؤلف تزيده إيضاحا و إفادة ملن أراد ذلك  
جمموعة مـن آيـات يف   : و املقصود بالركوع هو  )١٠٥(ت تقسيم السور إىل ركوعا: أوالً

 .موضوع أو أكثر تقسم عليها السورة لتيسري القراءة و اإلقراء 
 

 :و ميزات هذا التقسيم 

                        
 ] ب/١٣[انظر اإلشارة ) ١٠٣(
 ]ب/١٤[انظر اإلشارة ) ١٠٤(
_ مل أقف على من ذكر هذا التقسيم ، و إن كان مشهورا يف املصاحف اهلندية و الباكستانية ،و لكن يظهـر  ) ١٠٥(

السـندي أن هـذا    رؤلف من أوائل الذين ذكروا هذا ؛ فقد أشار اإلمام حممد هاشم بن عبد الغفوأن امل_ واهللا أعلم 
عبد القيوم بن عبدالغفور . ، حتقيق د  ٤٣حتفة القاري جبمع املقاري ص : انظر . التقسيم على ما قرره مشايخ خبارى 

 .السندي 



 

 

جمموعة اآليات يف الركوع الواحد تتحدث عن موضوع واحد بقدر اإلمكان ينتـهي   -١
 .بانتهاء الركوع 

 .ند انتهاء الركوع يف املكان املناسب مناسب ملن ال جييد اللغة العربية ؛ ليقف ع -٢
 .ال يعتمد على عد احلروف و الكلمات اليت قد خيتلف العد فيها بني العادين  -٣

 .إىل غري ذلكم من الفروقات و امليزات لكل تقسيم و ليس هنا جمال التفصيل 
 .يذكر يف كل ركوع الكلمات املختلف فيها على حسب ترتيب اآليات يف الركوع : ثانيا
ون ترتيب لذكر املدغم مث املمال مثال ؛ فرمبا قدم الكلمات املمالة ألصحاا على إدغام أيب د

عمرو ، و رمبا قدم إماالت قتيبة على اخلالف يف الكلمات الفرشية و هكذا على حسـب  
 .ترتيب ذكر الكلمات املختلف فيها يف اآليات 

ع يف مكان واحد ، و كذلك إدغـام  الكلمات املمالة لقتيبة يف الركو_يف الغالب _و جيمع 
أيب عمرو و خالف العباس فيه ، أما إماالت محزة و الكسائي و خلـف و مـن وافقهـم    

 .فيذكرها على حسب ترتيب اآليات يف الركوع 
مل يذكر املصنف مجيع ما اختلف فيه القراء يف األصول يف كل ركـوع ،و اكتفـى   :  ثالثا

لك لكثرة دورها يف القرآن ، و عدم جتدد اخلالف بذكر اخلالف فيها يف أول موضع ، و ذ
فيها ؛أو اختصاصها بكلمات معينة؛ كالصلة يف ميم اجلمع ، و اخلالف يف املد و القصر  و 

 .هاء الكناية و غريها من األصول اليت يسهل ضبطها من أول مرة 
يف اخلالف بني  مل يفت املؤلف غري القليل جدا من الكلمات اليت مل يذكر فيها شيئا:  رابعا

 . القراء ، و قد نبهت على بعضها يف مواضعها 
يعترب الكتاب عمدة يف اختيارات و روايات و طرق العراقيني و أهل املشـرق ؛ و  : خامسا

من ذلك طريق األصبهاين عن ورش غري املشهورة يف عصرنا احلاضر و هـي غـري طريـق    
 .طريق الشاطبية  األزرق املقروء ا يف املغرب العريب و غريه و هي

و خيتلف هذا الطريق عما اشتهر عن ورش يف اإلمالة الصغرى و مد البدل و ترقيق الـراء و  
 .تغليظ الالم و غريها ، فال يظن املطلع على الكتاب أن هذا مما فات املؤلف و مل يذكره 

 املقروء اعتمد املؤلف يف كتابه على كثري من الطرق و الروايات غري املشهورة و غري: سادسا
ا اآلن ، و ال يعين هذا أن الكتاب اشتمل على كثري من القراءات الشـاذة ؛بـل أغلـب    



 

 

القراءات فيه هي من املتواترة و هذه الروايات و إن مل يقرأ ا اآلن فقد كانت مقـروءة يف  
 .عصر املؤلف ، و احنصر املقروء به يف هذا العصر على ما جاء يف النشر و الشاطبية 

يف سرد املؤلف للقراءات و عند تكرر ورود الكلمات الفرشية املختلف فيها ؛ فإنـه  : سابعا
يكرر غالبا اجلملة اليت ذكرها يف أول موضع و يكرر ذكر نفس القراء الذين يقرؤون القراءة 
و يعقب بذكر القراءة األخرى فيقول و الباقون ، و يذكر قراءم ، و رمبا ذكـر البـاقني   

 .من فصلهم أول مرة  تفصيال و أمجل 
بعض املصطلحات اليت استخدمها املصنف ختتلف أحيانا عن املستخدم اآلن كالتعبري :  ثامنا

 .عن اإلدغام باإلخفاء و اإلمالة بالكسر 
ويـذكر يف موضـع   "التفخـيم  "و قد ختتلف العبارة عنده يف بعض القراءات فيذكر مـرة 

بني الفتح و الكسر "و يعرب عنها يف موضع آخر "اإلمالة اللطيفة "،و يذكر أحيانا"الفتح"آخر
 " .بغري مهز" ، بل يعرب عن كل تغيري يطرأ على اهلمز فيقول " 

اختصر املؤلف يف تبيني بعض القراءات و توضيحها ؛ فيكتفي مـثال بالتشـديد و   : تاسعا
 . التخفيف، أو باملد و الباقون بغري مد ، و هكذا 

عن الراوي فهذا يعين اختالف الطرق عن الراوي يف قراءة  إذا ذكر املؤلف الطريق: عاشرا 
 .الكلمة ، و هي عنده بعدة أوجه 

  
 
 



 

 

 . نسخ الكتاب ، ونماذج منها: المبحث الثالث
  :نسخ الكتاب ، و وصف لكل نسخة 

 :يعترب كتاب العراقي رمحه اهللا من الكتب املهمة يف القراءات ، و له عدة نسخ كالتايل 
: ، تسلسـل  ٦٣٣٦بـرقم  ( و هي نسخة املكتبة البلدية باإلسـكندرية  :  النسخة األوىل

 .و هي مصورة يف معهد البحوث العلمية جبامعة أم القرى ) د١٨٠٧
الناسخ غري معروف، و ليس عليها تاريخ نسخ ، و هي نسخة قدمية جدا ، و هي النسـخة  

سطرا ، و  ١٥صفحة  صفحة يف كل٧٥٠األصلية الكاملة للكتاب ، و تقع هذه النسخة يف 
كلمة يف السطر ، و قد كتبـت خبـط    ١٢خيتلف عدد الكلمات من سطر آلخر مبتوسط 

مشرقي قدمي ميتاز بالوضوح عدا بعض املوضع القليلة ، و على هذه النسخة متلكـات غـري   
واضحة و منها كتابة مغلوطة بنسبة الكتاب إىل أيب عمرو الداين بغري خط الكاتب يف ثنايـا  

، و مع ذلك فقد اعتمد بعضهم على هذه النسبة غري الصحيحة ، و نسب الكتاب الكتاب 
كتـاب اإلشـارة يف   : للداين بدون قراءة الصفحة التالية اليت كتب فيها خبط الناسخ القدمي 

 .القراءات أليب نصر منصور بن حممد عبداهللا املقري العراقي رمحة اهللا عليه 
 ) .األصل( و قد رمزت هلذه النسخة بـ 

و هي نسخة مكتبة نور عثمانية بإستانبول و هي نسخة كاملـة للكتـاب   : النسخة الثانية 
مصورة يف مكتبة املخطوطات يف  اجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية اطلعت على أصـلها يف  

سـطرا   ٢٩صفحة يف كل صـفحة   ٢٠١نور عثمانية بإستانبول و تقع هذه النسخة يف  
ل سطر و كتبت خبط فارسي جيد ، و هذه النسخة كاملة سـاملة  كلمة  يف ك ١٩مبتوسط 

 .من النقص و التآكل و اخلرم 
احلمد هللا األول بال مثال ، و اآلخر بال زوال الذي تفرد بالوحدانية :" جاء يف أول النسخة 

مت كتاب اإلشارة حبمد اهللا و منه ، و حسن توفيقه علـى يـد   " ، و جاء يف آخرها ... " 
عيف النحيف العاجز الغريب الراجي رمحة ربه و غفرانه التائـب مـن ذنوبـه و    العبد الض

عصيانه علي بن حسني الفارايب تاب اهللا عليه توبة نصوحا و غفر له و لوالديه و ألساتذته و 
ألسالفه املؤمنني و املؤمنات و صلى اهللا على حممد و آله أمجعني يوم األربعاء وقت الضحوة 

 .لقعدة سنة تسع و سبعني و ست مئة الثاين عشر من ذي ا



 

 

ـ ١١٤٣متت الكتابة بعون اهللا امللك الوهاب يوم األربعاء وقت املغرب ذي القعدة سنة   هـ

." 
هـ من نسـخة كتبـت يف سـنة    ١١٤٣مما يدل على ، الناسخ واحد و أا كتبت سنة 

 .هـ ٦٧٩
 ) .ن ( و قد رمزت هلذه النسخة بالرمز 

 ١٥٧، و تقـع يف  )  ٣( عارف حكمت باملدينة النبوية برقم  و هي نسخة: النسخة الثالثة 
كلمة ، و هـذه   ١٢سطرا و كل سطر  ٢٥ورقة يف كل ورقة لوحتان و كل لوحة حتوي 

النسخة من أجود النسخ ، كتبت خبط نسخي مجيل ، نسخها إبراهيم بن حممد قاضي زادة 
 . كل الكتاب هـ و يف آخر املخطوط فهرس بأمساء و أرقام السور يف١١٤٤عام 

 .و النسخة مقابلة و مصححة عليها كتابات على اهلوامش تدل على التصحيح و املقابلة 
و هي نسخة كاملة للكتاب ليس ا نقص بل هي من أجود النسخ و قد كتبـت اآليـات   

 .باحلمرة مما جعلها غري واضحة يف التصوير 
سن توفيقه على يد العبد الضـعيف  مت كتاب اإلشارة حبمد اهللا و منه و ح: "جاء يف آخرها 

 . )١٠٦("النحيف العاجز الغريب الراجي رمحة ربه و غفرانه التائب من ذنوبه و عصيانه 
و هذه النسخة و اليت قبلها متشاة جدا قليلة االختالف فيما بينها ، مما يوحي بأـا قـد   

ة يف النسختني تكون نسخت من أصل واحد مع تقارب تاريخ النسخ ، بل إن العبارة األخري
 .تكاد تكون واحدة 

 ) .ع ( و قد رمزت هلذه النسخة بالرمز 
 :و هناك نسختان مل أعتمد عليهما يف التحقيق 

، و هي نسخة موجودة يف مكتبة جنيب باشا ،  )١٠٧(لعدم استطاعيت احلصول عليها : األوىل 
 ] .٨٢/١[٢٦٩-١/٢٦٨، تريه ، أزمري ، تركيا ، برقم 

                        
 .ر عثمانية هذه العبارة هي نفس العبارة اليت كتبت يف آخر نسخة نو) ١٠٦(
 .و ال زالت احملاوالت جارية للحصول عليها بإذن اهللا ) ١٠٧(



 

 

بأا نسخة من كتاب اإلشارة األصلي للمؤلف ، إضافة إىل   )١٠٨(اقتناعي لعدم : و الثانية 
النقص  الوارد فيها من سورة الفرقان إىل آخر الكتاب ـ و إمنا أذكرها تبعا ملا ذكره حمققا  

 .اجلزأين األولني من الكتاب 
ا لوحا ، و عدد صـفحا  ٧٤و هي نسخة مكتبة اجلمعية اآلسيوية يف كلكتا باهلند تقع يف 

سطرا ، و كتبت خبط مشرقي رديء و عليها آثار رطوبة  ١٧صفحة يف كل صفحة  ١٤٧
و هي نسخة ناقصة ختتلف صياغة العبارة فيها عن بقية نسخ اإلشارة فمثال يف سورة النساء 

: 
 " .خلقكم من فكلوه هنيئا مريئا"

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام ، الباقون باإلظهار 
 .مرو مدغم أبو ع: و يف نسخة كلكتا 

 :و قد اعتمدت يف التحقيق على نسخة مكتبة البلدية باإلسكندرية ، و ذلك لعدة أمور 
أا أقدم النسخ ، نظرا لشكل الورق الذي يظهر عليه القدم و _ و اهللا أعلم _ يظهر _  ١

 .التآكل يف أطرافه 
رى مكاا ، متتاز النسخة بالتعديالت واالستدراكات يف بعض الكلمات و إحالل أخ_  ٢

 .و كثرة احلواشي و التعليقات فيها مما يدل على املراجعة و املقابلة 
تكرار كثري من العبارات و القراءات اليت سبق ذكرها بدون اختصار ، و ذلك موافق _  ٣

و أبني فيه مذهب كل واحد منهم يف قراءته ؛ : " للمنهج الذي ذكره يف كتابه و هو قوله 
فاق ، و اإلظهار و اإلدغام ، و التفخيم و اإلمالة ، و املد و القصـر ، و  من االنفراد و االت

التشديد و التخفيف ، و احلركة و اإلسكان ، و اهلمز و ترك اهلمز ،و اإلثبات و احلذف ،و 
غري ذلك ، إذا أراد القارئ أخذها من املقرئ ، ينظر فيه ليسهل عليه إذا وجـد إىل ذلـك   

 .." سبيال
مثـل  " ، و " تقدم ذكـره  "نسخ فال تكاد تكرر الكلمات بل يكتفي بعبارة أما يف بقية ال

 .و غريها من العبارات مما يوحي باالختصار "  مر ذكرهم " " نظائره 

                        
الختصارها الشديد و اخـتالف صـياغة   _ و اهللا أعلم _ قد تكون نسخة من كتاب البشارة  البن املؤلف) ١٠٨(

 .العبارة فيها 



 

 

و مع التكرار احلاصل يف الكتاب إال أنه ال يشمل مجيع األصول املختلف فيها بني القراء  ؛ 
ك و ال يشري إليها ، و قد تقدم الكالم على بل يكتفي بذكرها أول مرة و ال يذكرها بعد ذل

 .هذا يف منهج املؤلف  من ذلك 
 :مناذج من النسخ اخلطية للكتاب 

سأورد يف الصفحات التالية صورا لنماذج من النسخ اخلطية للكتاب ، و هي عبـارة عـن   
ثالث صور لكل نسخة ، تشمل الصفحة األوىل من الكتاب ، و الصفحة األخرية و صفحة 

 .ة اجلزء احملقق من الكتاب بداي
 



 

 

الصفحة األوىل من النسخة األصل 



 

 

الصفحة الثانية من النسخة األصل 



 

 

 بداية النص احملقق من األصل  



 

 

الصفحة األخرية من األصل 



 

 

 )ن( الصفحة األوىل من النسخة 



 

 

 )ن( بداية النص احملقق من النسخة  



 

 

)ن( الصفحة األخرية من النسخة 



 

 

)ع(من النسخة الصفحة األوىل 



 

 

 )ع(صفحة بداية اجلزء احملقق من النسخة 



 

 

 )ع(الصفحة األخرية من النسخة 



 

 

 )١٠٩( ذكر القراءة يف سورة الفرقان

  )١١٠(] بسم اهللا الرمحن الرحيم [ 

  )١١٣(  …φ ⌠¬Ξ™Ψ♥Σ⊃⇓Κς‚Ψ⎦⎡Ρ∇Ψ∏⎯∧ΩΤÿ ≈،)١١٢(  …√φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏Ψ√ Ω⇐⎡Ρ∇Ω∼Ψ ≈)١١١(]تعاىلقوله ) [١(
≈ Σ©ςΤ√ Σ⇐⎡Ρ∇ΩΤ… )١١٤(    . 

 .  )١١٦(كلها باإلدغام، الباقون باإلظهار  )١١٥(قرأ  عباس 

                        
ع بانتهاء السورة،قصرية و هي بداية الركوع،فنهاية السورة اليت قبلها هي اية الركوع،و كذا ينتهي الركو ) ١٠٩(

 .كانت أو طويلة،و ال يذكر املؤلف لفظ الركوع يف ايات السور أو بداياا 
،و مل يفرد املصنف بابا للبسملة بـل جعلـه مـع    )ع(و ) ن(هكذا يف األصل،و البسملة غري موجودة يف  ) ١١٠(

على البسملة بني السـورتني،فقد   االستعاذة يف باب واحد،و ذكر مذاهب القراء يف اجلمع بينهما،و مل يتكلم
يكون املقصود البسملة يف أوائل السور جلميع القراء،خاصة أنه مل يذكر البسملة يف بداية براءة،و هو حمـل  

 .اتفاق بني القراء 
 : و مذاهب القراء يف البسملة بني السور كاآليت 

أبو جعفر بالفصل بالبسملة بـني   قرأ قالون و ورش من طريق األصبهاين و ابن كثري و عاصم و الكسائي و
وصل آخر السورة بأوهلا من غري بسملة،و خللف السكت من زيـادات  بكل سورتني ،و قرأ محزة و خلف 

رو و ابن عـامر و يعقـوب بالبسـملة    عم أ كل من ورش من طريق األزرق و أبوالنشر على التحبري،و قر
 .١٤، منحة مويل الرب ص١٢١-١٢٠إلحتاف،ا١/٢٥٩انظر النشر .والسكت و الوصل و ال بسملة معهما 

 ].قوله تقدست أمساؤه[ يف ن،ع  ) ١١١(
 ]١من اآلية:سورة الفرقان[ )١١٢(
 ]٣من اآلية:سورة الفرقان[      )١١٣(
 ].٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١١٤(
أبـو الفضـل الـواقفي    العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة،عن أيب عمرو و هو  ) ١١٥(

نصاري البصري،قاضي املوصل،أستاذ حاذق ثقة،و كان من أكابر أصحاب أيب عمرو يف القراءة،رواهـا  األ
عنه عرضا و مساعا،وضبط عنه اإلدغام،و روى القراءة أيضا عن خارجة بن مصعب عن نافع،روى عنه محزة 

و قـال الـذهيب مل   له كتاب يف القراءات كبري،بن القاسم و عامر بن عمر املوصلي و عبد الرمحن بن واقد،
غاية ،١٢٧-٥/١٢٦ذيب التهذيب  ،١/٣٣٧هـ،معرفة القراء ١٨٦: ت . هر ألنه مل جيلس لإلقراء تيش

  . ٢/٣٣، معجم املؤلفني١/٢٥٢النهاية 
قرأ عباس عن أيب عمرو بإدغام النون يف الالم و الراء،و كذلك يدغم كل نون يف الالم إذا كان قبلها حرف  ) ١١٦(

 مو قد خالف يف ذلك أغلب الرواة عـن أيب عمـرو فـإ   مجيع القرآن ، ملد و اللني يفساكن من حروف ا



 

 

 )٢ (≈ …[≤ÿΨϒΩΤ⇓  φ⎦κΨ∧ς∏ΗΤΩ⊕<∏Ψ√  …   )١١٧(،≈ ξ∫π⎠Ω→ ΘΩ™Σ{ Ω⊂ς∏ΩΩ⎝…   )١١٨( . 
 . ،الباقون باإلظهار)١٢١(باإلدغام  )١٢٠(]يف مجيع الروايات[ )١١٩(قرأ أبو عمرو

)٣ (…   ≈ Σ©ΗΤ⎥Ω≤ΩΤπΤΤ⊇≅… )١٢٢( . 
و  )١٢٧(عن ورش )١٢٦(والبخاري )١٢٥(وخلــــف )١٢٤(وعلي)١٢٣( قرأ أبو عمرو ومحزة

 . )١٣١(بالتفخيم  الباقون، )١٣٠( باإلمالة )١٢٩(عن هبرية )١٢٨(اخلزاز

                                                                   
أما إذا سكن ما قبل النـون فـإم يقـرؤون    ) لن نؤمن لك(يدغمون النون يف الالم إذا حترك ما قبلها حنو 

 ) .و حنن له مسلمون (باإلظهار سوى قوله 
بـل هـو   _كان خالف أغلب أصحاب أيب عمرو فيه  و إن_و مل يتفرد العباس ذا عن أيب عمرو : قلت  

مروي أيضا عن أمحد بن موسى اللؤلؤي،و معاذ بن معاذ،و علي بن نصر ،و حممد بن غالب عن شجاع،و 
أوقية عن اليزيدي  كلهم عن أيب عمرو،و روى اليزيدي اإلظهار،و األشهر رواية اليزيدي ،و هي انفرادة ال 

 ٩٥؛ ٢٣١-١/٢٣٠،اإلقنـاع  ١/٨٤الشاطبية و النشر، انظر  التـذكرة  يقرأ أليب عمرو  ا  من طريقي 
 .١/٢٩٥النشر 

 ]١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١١٧(
  ]٢من اآلية:سورة الفرقان[ )١١٨(
،من أعلم أهل عصره بالقرآن و العربية،ليس يف القراء السبعة أكثر زبان بن العالء بن عمار التميمي البصري )  ١١٩(

 ن البصري ومحيد األعرج و أبو العالية و سعيد بن جبري،و عاصم بن أيب النجـود و منه شيوخا،منهم احلس
بن املبارك و  عبد اهللاهللا بن كثري،روى القراءة عنه أمحد الليثي وحسني اجلعفي وخارجة بن مصعب و  عبد

 .   ٦/٤٠٧،السري ١/١٠٠،معرفة القراء ١/٢٨٨هـ غاية النهاية ١٥٤: األصمعي و سيبويه ت 
 .»ن«زيادة يف اهلامش و هي يف   ) ١٢٠(
هو مروي عن أيب عمرو من طرق هذا الكتاب،و املشهور املقروء به من طريق الشاطبية عن الدوري عن أيب  )١٢١(

و كان أبو القاسم رمحه : "قال السخاوي . عمرو اإلظهار،و ختصيص اإلدغام للسوسي فقط مع إبدال اهلمز
لسوسي،ألنه كذلك قرأ ؛و ألن رواية السوسي أعم،و ألن أبا عمرو بن اهللا يقرئ باإلدغام الكبري من طريق ا

فـتح الوصـيد يف شـرح    " العالء رمحه اهللا ،كان جيمع بني ترك اهلمز و اإلدغام يف احلـدر و الصـالة   
 . ٢/٢٥٧القصيد

ـ : اإلظهار مع اإلبـدال،الثاين  :  األول : و املقروء به أليب عمرو من طرق النشر ثالثة طرق   ام مـع  اإلدغ
 .اإلظهار مع اهلمز : اإلبدال،الثالث 
 .   ١٩-٢/٢،النشر٢٩-٢٠، التيسري٩٣-١/٧٢، التذكرة٩٧-٨٨،املبسوط١٢٢-١١٦انظر السبعة

 ]٤من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٢٢(
،قرأ على سليمان األعمش،و أيب إسحاق السبيعي،و طلحة محزة بن حبيب أبو عمارة الزيات التيمي الكويف ) ١٢٣(

هــ  ١٥٦: ت . اهللا،وقرأ عليه إبراهيم بن أدهم،و إبراهيم بن األزرق،و محزة بن القاسم األحول بن عبيد 
 .  ٧/٩٠،السري ١/٢٥٠، معرفة القراء ١/٢٦١غاية النهاية 



 

 

                                                                   
،أخذ القراءة عن محزة،وهو أخص أصحابه،و عن حممد بـن أيب  علي بن محزة الكسائي أبو احلسن األسدي ) ١٢٤(

مذاين،أخذ عنه القراءة أمحد بن جبري و حفص الدوري و أبو عبيد القاسـم بـن   ليلى و عيسى بن عمر اهل
 : سالم، ت 

 . ٩/١٣١، السري ١/١٢٠، معرفة القراء  ١/٥٣٥هـ غاية النهاية ١٨٩
عبدالرمحن بن أيب محاد وأيب  ،قرأ على سليم عن محزة وخلف بن هشام األسدي البغدادي أبو حممد البزار ) ١٢٥(

: احلـداد ت   عبد الكرميقرأ عليه حممد بن شنبوذ وأمحد بن يزيد احللواين وإدريس بن زيد سعيد بن أوس،
 . ١/٢٧٢، غاية النهاية ١/٤١٩،معرفة القراء ٧/٣٤٨انظر الطبقات . هـ ٢٢٩

مقرئ مشهور،روى القراءة عرضا عن أيب املنذر عن أصحاب ورش حممد بن إسحاق أبو عبداهللا البخاري، ) ١٢٦(
ملوصلي و احلسن بن مسلم و حممد بن عيسى األصبهاين ،و غريهم،روى القراءة عنه عرضا و عن أيب الصقر ا

حممد بن أمحد بن مرثد البخاري و أبو األسد بن أمحد و حممد بن احلسني بن بويان و غريهم ؛ انظر  غايـة  
 . ١٠٠-٢/٩٩النهاية 

ورش،عرض على نافع عدة ختمات و عرض بأبو سعيد،امللقب  القبطي املصري عبد اهللاعثمان بن سعيد بن  )  ١٢٧(
ـ  عليه أمحد بن صاحل و داود بن أيب طيبة و يونس بن  ـ ١٩٧ت ( .  ىعبـد األعل معرفـة القـراء     ) هـ

 . ١/٥٠٢، غاية النهاية ٩/٢٩٥،السري١/٣٢٣
بغدادي،مقرئ ماهر ثقة،قرأ علـى  _ باخلاء املعجمة و زايني _ ،أمحد بن علي بن الفضل أبو جعفر اخلزاز )١٢٨(

برية صاحب حفص،و مسع احلروف من القطعي،و أيب هاشم الرفاعي،و عرض على القصيب،أخذ القـراءة  ه
،غاية ٢/٥١٢معرفة القراء ٤/٣٠٣عنه ابن جماهد و ابن شنبوذ و حممد بن يعقوب املعدل،انظر  تاريخ بغداد 

 .١/٨٦النهاية 
عن حفص، قرأ عليه حسنون بن اهليـثم و    أخذ القراءةهبرية بن حممد التمار أبو عمر األبرش البغدادي،  )١٢٩(

 . ١/٢٠٥معرفة القراء ،٢/٣٥٣الغاية .أمحد بن علي بن الفضل أبو جعفر اخلزاز و اخلضر بن اهليثم الطوسي
اإلضجاع ،و : و يقال له . ،و هو  احملض )كثريا(أن تنحو بالفتحة حنو الكسرة و باأللف حنو الياء : اإلمالة  )١٣٠(

الرعاية ملكـي  : انظر .و هو بني اللفظني و يقال له التقليل و التلطيف و بني بني ) قليال(البطح ،و الكسر و 
 .١/٣٠، النشر ١/٢٦٨،اإلقناع١٠٨ص

األلف املمالة هنا هي كل ألف بعد راء متطرفة منقلبة عن ياء أو مرسومة بالياء،إمالة كـربى أليب عمـرو    ) ١٣١(
ش،هي طريق املصريني  يرويهـا املصـنف عـن ابـن     ومحزة و الكسائي و خلف،ورواية البخاري عن ور

مهران،قراءة على أيب بكر  البخاري عن أيب املنذر إمام مسجد أصحاب مالك عن أيب األشعث اجليزي عن 
مها عن ورش عن نافع،و هي انفرادة ال يقرأ ا األزهر عبد الصمد بن عبد الرمحن وداود بن أيب طيبة و أيب 

ما رواية حفص فهي من طريق ابن أ.لنشر،و املقروء به لورش باإلمالة الصغرى لورش من طرق الشاطبية و ا
جماهد عن اخلزاز عن هبرية عنه،رواية و ليست قراءة بالطريق املذكورة،و أخذها الداين كذلك عن شـيخه  

 انظـر ،السـبعة  . حممد بن أمحد عن ابن جماهد به و هي انفرادة ال يقرأ ا من طرق الشاطبية و النشـر   



 

 

)٤( ≈ ⎝Σ∫:†Ω– ⎯ŸΩ⊆ΩΤ⊇…   )١٣٢(  .
 

باإلدغام ،البـاقون بالبيـان و اإلظهـار     )١٣٣(أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف وهشام[قرأ 
[)١٣٤(. 

 .،الباقون بالتفخيم   )١٣٦(مالة باإل )١٣٥(و قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان  

)٥( ≈ ƒ⎠γ™ΩΤ⊇…   )١٣٧( . 

 ،البـاقون و علي بإسكان اهلاء )١٤٠(و أبو جعفر )١٣٩(غري ورش  )١٣٨(قرأ أبو عمرو و نافع 
 .اهلاء    )١٤١(]بكسر[

                                                                   
، فتح ٩١،الغاية ٤٢١،املستنري٢٦١/،املبهج ٧٨٠-١/٣١٥،١/٧٧٩،جامع البيان  ٢٤،املبسوط  ٩٥،١٦٨
 . ٢/٤٠،٤٨،٥١،النشر٢/٤٣٦الوصيد

 ]٤من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٣٢(
أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن متـيم و  هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي، ) ١٣٣(

و الوليد بن مسلم،و روى القراءة عنه أبو عبيد القاسم بن سالم و أمحد احللواين و أمحد بـن   عراك بن خالد
 . ٢/٣٥٤،الغاية ١/١٩٥هـ كعرفة القراء ٢٤٥: املعلى ت 

 .زيادة ملحقة يف اهلامش و هي يف ن،ع  ) ١٣٤(
يم و روى عن إسـحاق  أخذ القراءة عن أيوب بن مت بن بشري بن ذكوانا:بن أمحد بن بشر و يقال عبد اهللا ) ١٣٥(

هـ ،معرفة القراء ٢٤٢: املسييب عن نافع و روى القراءة ابنه أمحد و أمحد بن أنس و إسحاق بن داوود،ت 
 .١/٤٠٤،الغاية ١/١٩٨

فهي من طريق الداجوين عنه ليست من طرق هذا الكتـاب فلـم   "  جاء و شاء  "  و أما إمالة هشام يف    )١٣٦(
، ١٤١انظـر السـبعة  .ح ،و هي طريق احللواين عنه و قرئ هلشام بالوجهني  يذكرها املؤلف،و ذكر له الفت

.٢/٥٩،النشـر ٥٠، التيسري ١/٣٠٤،اإلقناع١/٣٠٩،الغاية ١١٨، املبسوط١/٤١٠، املستنري١/٢٦٣املبهج
  

 ]٥من اآلية:سورة الفرقان[  )٢٩(
ر وابن هرمز،و شيبة بن نصاح    و ،أخذ القراءة عن أيب جعفنافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي املدين )١٣٨(

هـ ١٦٩: الزهري،قرأ عليه مالك بن أنس و األصمعي و أبو عمرو،أقرأ أكثر من سبعني سنة يف املدينة،ت 
   . ٧/٣٣٦،السري ١/٢٤١، معرفة القراء ٢/٣٣٠غاية النهاية 

 .و هو املقروء به لقالون عن نافع كما هي القراءة املتواترة  ) ١٣٩(
،قرأ على مواله عبد اهللا بن عياش وابن عباس و أيب هريرة،و قرأ يزيد بن القعقاع املخزومي املدينأبو جعفر  )١٤٠(

هــ  ١٢٧: عليه نافع و ابن مجاز وابن وردان،تصدر إلقراء القرآن زمنا طويال،وكان إمام أهل املدينة،ت 
 . ٥/٢٨٧،السري ١/١٧٢، معرفة القراء ٢/٣٨٢غاية النهاية 



 

 

)٦  ( υ≈ Ψ©⎯∼ς∏Ω∅⎠ς∏⎯∧ΣΤ… …Ψ©⎯∼ς√ΜΞ… υϖ⎠Ω⊆<∏ΣΤÿ ≈ و ،)١٤٢(     )١٤٣(  . 

 . بالتفخيم   ،الباقون باإلمالةقرأ محزة و علي و خلف 

)٧  (≈ ðζ†ΤΤΩ⊕ϑð≠√≅… Σ™Σ{<Κ†ΩΤÿ… …Ω™⎯⇒Ψ∨ Σ™Σ{<Κ†ΩΤÿ†≈و  )١٤٤(    &  )١٤٥(  . 

 ،وورش بغري مهز،وافق محزة يف الوقـف   )١٤٧(و أبو جعفر و األعشى  )١٤٦(قرأ أبو عمرو 
  ٠ )١٤٨(باهلمز الباقون

                                                                   
 .الصحيح ما أثبتهو ال يستقيم و ) عبرف(ن، ع  يف  ) ١٤١(
 ]٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٤٢(
 ]٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٤٣(
 ]٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٤٤(
 ]٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٤٥(
و كان أبو عمرو إذا قرأ يف الصالة أو أدرج قراءته أو قرأ باإلدغام مل يهمز كل مهزة ساكنة سواء كانـت  " ) ١٤٦(

،  و ال يقرأ للدوري ا من طريق الشاطبية إمنا هي للسوسي ١/٣٩٢،النشر ٣٦التيسري " فاء أو عينا أو الما 
و يبدل للسوسـي  : فقط،فيكون للدوري التحقيق مع اإلظهار و للسوسي اإلبدال مع اإلدغام قال الشاطيب 

 . كل مسكن من اهلمز مدا غري جمزوم  أمهال 
 : ل أليب عمرو يف اإلبدال و اإلدغام ثالثة أوجه مقروء ا أما من طرق النشر فيتحص 
اإلدغام مع اإلبدال،و هو الذي يف مجيع كتب أصحاب اإلدغام من رواييت الدوري و السوسي مجيعا : األول  

 . 
اإلظهار مع اهلمز ،   و هو األصل عن أيب عمرو الثابت عنه من مجيع الطرق،و قراءة العامـة مـن   : الثاين  

 .ابه أصح
 . اإلظهار مع اإلبدال، و هو مروي عن أيب عمرو بكماله و أحد الوجهني يف التيسري : الثالث 

 .اإلدغام مع اهلمز : و بقي وجه رابع ممنوع منه عند أئمة القراءة مل جيزه أحد من احملققني و هو 
 ٣٩٢، ٢٧٧-٢٧٦-١،النشر ٣٦انظر التيسري 

و هو أجـل  ،،أخذ القراءة عرضا عن شعبةف األعشى التميمي الكويفيعقوب بن حممد بن خليفة أبو يوس ) ١٤٧(
هـ معرفة القـراء  ٢٠٠:أصحابه،روى القراءة عنه حممد بن حبيب الشموين،و حممد بن غالب الصرييف،ت 

 .٢/٣٩٠،غاية النهاية  ١/٣٢٢
بدل لـورش مـن   اهلمز املفرد الساكن يف كلمة تبدل من جنس حركة ما قبلها ،و قد جاءت فاء للكلمة ت ) ١٤٨(

يف اهلمز املفرد الساكن تبدل من جنس حركة _طريق املصنف _ طريقيه،و رواية ورش من طريق األصبهاين 
يف األمساء و األفعال سواء كانت فاء أو عينا أو الما للكلمة و _ و ال يكون ما قبلها إال متحركا _ ما قبلها 

حيـث  ) الرأس (و )الكأس (مبرمي و ) رئيا (و )للؤلؤ ا(و ) البأساء(و )البأس (استثين من ذلك مخسة أمساء 



 

 

)٨ ( ≈ &†Ω™⎯⇒Ψ∨  Σ™Σ{<Κ†ΩΤÿ  …)١٤٩( . 

 . )١٥٠(ء قرأ محزة وعلي وخلف بالنون،الباقون باليا
)٩   (≈  ⌠≤〉ℵ≠⇓≅… (8)   …[⁄⎡Σ™πΤ♥ΘΩ∨ …  )١٥١(  . 

و علي ونافع وخلف وهشـام بضـم التنـوين يف    ] أ/٢١٧[وأبو جعفر )١٥٢(قرأ ابن كثري
 .الوصل،الباقون بكسر التنوين  

 . )١٥٥(عن ابن كثري   )١٥٤(بن شنبوذ   )١٥٣(]احلسن[وكذلك روى أبو 

                                                                   
و ) يهيئ ( حيث جاء و ) قرأت (و ما جاء منه و ) نبئ (و ما جاء منه و ) جئت :  (وقعا،و مخسة أفعال 

طريق األزرق فخص اإلبدال باهلمزة الواقعة فاء من الفعل فقط و اسـتثين مـن   =، أما )تؤويه (و ) تؤوي (
يواء،و قرأ أبو عمرو من روايتيه مجيعا بإبدال مجيع ما تقدم إال ما سكن للجـزم أو  ذلك ما جاء من باب اإل

( و ) تسـؤهم (للبناء و ما إبداله أثقل أ و يلتبس مبعىن آخر أو لغة أخرى،و يف رواية أوقية عـن اليزيـدي   
، و يف روايـة  بترك اهلمز فيها و إن كان سكوا عالمة للجزم ) من يشأ(و ) إن نشأ(و )أقرأ (و) تسؤكم 

،و قرأ أبو جعفر مجيع ذلـك باإلبـدال و مل   ) الرأس(و ) البأس(و ) الكأس( شجاع من طريق بكار يهمز 
باحلجر،و رواية األعشى عن شعبة من طريق الشـموين،و  ) نبئهم ( بالبقرة و ) أنبئهم ( يستثن إال كلمتني 

ريق حممد بن غالب الصرييف عن األعشى الشموين يترك ما تركه أبو جعفر ،و كذلك يرويها املصنف من ط
به،و هي  انفرادة ال يقرأ لشعبة ا من طريقي الشاطبية والنشر بل لعاصم التحقيق يف ذلك كله سوى اللؤلؤ 
و لؤلؤ  فلشعبة اإلبدال كأيب جعفر،و محزة على أصله عند الوقف يف إبداله من جنس حركة ما قبله، انظـر  

، املصـباح  ٣٦٥، املسـتنري  ٣٤، التيسري ١٠٢-٩٨، املبسوط ١٣١-١٢٧، التذكرة ١٣٣-١٣٢السبعة 
 . ١/٣٩٠،النشر١٧٠،الكفاية١٢٨٣

 ]٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٤٩(
شـرح   : بالنون على إسناد الفعل إىل املتكلمني،و بالياء على إسناده إىل الرسول صلى اهللا عليه و سلم،انظر  )١٥٠(

    .٢/٩٢٥،واملوضح ٥٠٠اهلداية 
 ]٩-٨من اآلية:ورة الفرقانس[ ) ١٥١(
،إمام أهل مكة،قرأ على عبد اهللا بن السائب و جماهد و عبد اهللا بن كثري بن املطلب،أبو معبد املكي الداري  )١٥٢(

درباس موىل ابن عباس،روى عنه القراءة سفيان بن عيينة و أبو عمرو بن العالء وابنه صـدقة و إمساعيـل   
 . ٥/٣١٨، السري١/١٩٧،معرفة القراء  ١/٤٤٣هـ غاية النهاية ١٢٠: لقسط،ت ا

 . ٢/٥٢يف ب،ن أبو احلسني و التصويب من ع و غاية النهاية  ) ١٥٣(
،شيخ اإلقراء بالعراق،جال الـبالد يف  الصلت بن شنبوذ،أبو احلسن البغداديبن حممد بن أمحد بن أيوب  ) ١٥٤(

م و أمحد بن فـرح و غريهم،أخـذ   طلب القراءات،أخذ القراءة عرضا عن إبراهيم احلريب و أمحد بن إبراهي



 

 

 .   )١٥٧( ϖ≈⎟ΨϒΠς√≅…  ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΤ … :  )١٥٦(]  الركوع[  

)١٠  (≈ ∫:†ΤΩ→ ⇐ΜΞ… ƒ …  )١٥٨(  . 

 .بالتفخيم   ،الباقون باإلمالةقرأ محزة و خلف و ابن ذكوان 

)١١  ( ≈  ð∠ςΠ√ ™Ω⊕⎯•ΩΤÿΩ⎝…  )١٥٩( . 

برفع  )١٦٣(و املفضل  )١٦٢(ومحاد  )١٦١(و أبو بكــــر  )١٦٠(قرأ ابن كثري و ابن عامر
 .    )١٦٥(،الباقون جبزم الالم)١٦٤(الالم

                                                                   
القراءة عنه أمحد بن نصر الشذائي و غزوان بن القاسم و أبو بكر بن مقسم،كان يقرأ بالشاذ فاستتيب على 

 . ٢/٥٢،،غاية النهاية  ١٥/٢٦٤،السري٢/٥٤٦معرفة القراء ١/٢٨٠هـ تاريخ بغداد ٣٢٨: ذلك ت 
فرادة ال يقرأ البن كثري ا من طرق الشاطبية والنشـر،انظر  و رواية ابن شنبوذ هي عن قنبل عن ابن كثري ان ) ١٥٥(

 .٢/٢٢٥،النشر ٢/٥١٨املستنري 
لفظ الركوع هنا غري مذكور إال يف ب  أما يف ن و ع فإنه يذكر بداية اآلية اليت يكون الركوع قبلها  دون  ) ١٥٦(

لكـالم علـى بـدايات    ذكر لفظ الركوع و لعله استدراك من املصنف أو تصرف من النساخ،و قد تقدم ا
 .الركوعات و أصل التقسيم و مرجعه يف قسم الدراسة  

 ]١٠من اآلية:سورة الفرقان[ )١٥٧(
  ]١٠من اآلية:سورة الفرقان[ )١٥٨(
 ]١٠من اآلية:سورة الفرقان[ )١٥٩(
 ،قاضي دمشق،و إمام اجلامع  األموي،أخذ القراءةعبد اهللا بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصيب الدمشقي ) ١٦٠(

عرضا على أيب الدرداء،و املغرية بن أيب شهاب،قرأ عليه حيي بن احلارث و أخوه عبد اهللا بن عامر و سـعيد  
 . ٥/٢٩٢،السري ١/٨٢،غاية النهاية  ١/١٨٦معرفة القراء  .  هـ ١١٨: بن عبد العزيز  ت 

صم،عرض القرآن علـى  اإلمام،راوي عا شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر احلناط األسدي النهشلي الكويف ) ١٦١(
هــ معرفـة القـراء    ١٩٣: عاصم و أسلم املنقري،روى عنه إسحاق بن عيسى و أمحد بن جـبري، ت  

 .١/٣٢٥، غاية النهاية  ٨/٤٩٥،السري١/٢٨٠
،قرأ على عاصم مث على شعبة بعد مـوت عاصـم،روى    محاد بن أيب زياد شعيب التميمي احلماين الكويف ) ١٦٢(

 . ١/٢٥٨هـ،الغاية ١٩٠:حممد العليمي و روح بن عبد املؤمن،تالقراءة عنه عرضا حيىي بن 
،أخذ القراءة عرضا عن عاصم و األعمش،روى عنه القراءة الكسائي  و جبلة بـن  املفضل بن حممد الضيب ) ١٦٣(

 .٢٠٣٠٧،غاية النهاية  ١٤/٣٦٢، السري١/٢٧٥هـ معرفة القراء  ١٦٨: مالك،ت 
رواية محاد بن أيب زياد و املفضل  و كالمها عن عاصم  ال يقرأ ـا،و    و هو املقروء به لشعبة و من ذكر،و )١٦٤(

 .انفرد حفص عن رواة عاصم بالقراءة باجلزم،و كذلك هي رواية الباقني  



 

 

)١٢  (  ð … عجلَ لَك≈)١٦٦(    ð …Ω=⁄⎡Σ±ΣΤ∈  ∠ςΠ√ … ≈ )١٦٧(،…  ð≈…[⁄κΨ⊕Ω♠ Ψ◊Ω∅†ϑðΤ♥√≅†ΨΤŠ ‡ΠςϒΩ{  
)١٦٨( . 

 . قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ،الباقون باإلظهار   

)١٣  (…  ¬Σ™⎯ΤςΚ…Ω⁄  ≈)١٦٩( . 

 . ،ولفق محزة يف الوقف ،الباقون باهلمز  )١٧١(بغري مهز  )١٧٠(قرأ ورش من طريق األصبهاين

                                                                   
 ،النشر  ٦٥١، املبهج ٢/٧٠٥،  املستنري١٦٣، التيسري ٢٧٠،  املبسوط ٢/٤٦٤،التذكرة ٤٦٢انظر السبعة 

 .٤٨٤،التحبري٢/٣٣٣
ألن موضعه جزم ) جعل لك ( برفع الالم على االستئناف،أي و هو جيعل،و باجلزم عطفا على موضع  القراءة ) ١٦٥(

 .٢٦٤، و احلجة البن خالويه٤٤٤على جواب الشرط،انظر شرح اهلداية
 ]١٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٦٦(
 ]١٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٦٧(
 .جعل لك  ،و مل يذكر املصنف]١١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٦٨(
و هي مدغمة أليب عمرو )جعل لك( الباء يف الباء و التاء يف السني،و مل يذكر ] ١٢من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٦٩(

. 
،صاحب رواية ورش عند العراقيني، أخـذ   حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب،أبو بكر األصبهاين ) ١٧٠(

دالرمحن بن داود و غريمها،و مسع القراءة على يـونس  قراءة ورش عرضا عن سليمان بن أخي الرشديين و عب
بن عبد األعلى ،و حممد بن عيسى األصبهاين،روى القراءة عنه أبو بكر بن جماهد و حممد بن أمحد الدقاق و 

هو إمام عصره يف قراءة نافع،و رواية ورش عنه مل ينازعه يف ذلك أحد من نظرائه و على ما :خلق،قال الداين
،الغايـة  ٨١-١٤/٨٠،السـري ١/٤٥٩انظر معرفة القـراء . اق و من أخذ عنهم إىل وقتنا هذا رواه أهل العر

١٧٠-٢/١٦٩. 
) ( رأيت ( بغري مهز حمقق،فاملقصود هنا تسهيل اهلمزة بني بني كما هو مذهب األصبهاين فيما جاء من لفظ  ) ١٧١(

ة و كان بعد اهلمزة  تكن قبل الراء مهزحيث وقع إذا مل) لرأيته( و ) فلما رأينه (و ) رأيتهم ( و ) و رأيتموه 
و ما جاء منه مروي من طريق إبراهيم بن عبد العزيز الفارسي عنه،و ) رأيت(و إطالق التسهيل يف .امللينة ياء

و هي انفرادة ال يقرأ له ا مـن طريقـي   . هو خالف ما هو مروي عن األصبهاين يف الطرق املعروفة عنه
 . الشاطبية والنشر 

رأيتهم (،)رأيت أحد عشر كوكبا(يف القصص،)رآها تز(وء به له التسهيل يف كلمات خمصوصة هي و املقر
 .يف املنافقني ) و إذا رأيتهم تعجبك(يف النمل،)فلما رآه مستقرا)(رأته حسبته(يف يوسف،) يل ساجدين
 . ٣٧٦،املستنري ٥٥٦-١/٥٥٤،جامع البيان ١/٣٩٩انظر النشر 



 

 

)١٤ (…  ≈ †Τ_⊆ΤΠΨ∼Ω∂  )١٧٢( . 

 .     )١٧٣(قرأ ابن كثري بالتخفيف ،الباقون بالتشديد 

)١٥   (… ≈ …_ŸΨš.Ω⎝  )١٧٤(  … ≈ ⎟Ψ †φΤΤ‰Ψ∅  )١٧٥( . 

 . ،الباقون بالتفخيم )١٧٧(باإلمالة  )١٧٦(قرأ قتيبة 
)١٦  (⇐⎝ΣŸΣΤ‰⎯⊕ΩΤÿ †Ω∨Ω⎝ Ω ⎯ψΣ∑Σ≤Σ↑µ⎪µ⎯ðš …  Ω  من دون اهللا Σ ≈©⎡Σ⊆Ω∼ΩΤ⊇ )١٧٨( . 

مجيعـا   )١٨٢(و عباس )١٨١(و حفص )١٨٠(و أبو جعفر وسهل )١٧٩(يعقوب قرأ ابن كثري و 
 . )١٨٣(بالياء

                        
 ]١٣يةمن اآل:سورة الفرقان[ ) ١٧٢(
  .٥/١٤٠،الدر املصون١/٤٥٠انظر الكشف . و التخفيف و التشديد لغتان .  )١٧٣(
 ]١٤من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٧٤(
 ]١٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٧٥(
صاحل ثقة،أخـذ   ئإمام مقر -قرية من أصبهاننسبة إىل أزاذان – قتيبة بن مهران أبو عبدالرمحن األزاذاين )١٧٦(

ا عن الكسائي وسليمان بن مسلم بن مجاز وإمساعيل بن جعفر،روى القراءة عنه عرضـا  القراءة عرضا ومساع
، غاية النهاية ١/٢١٢ئتني ،انظر،معرفة القراء اومساعا يونس بن حبيب وخلف بن هشام وغريهم،تويف بعد امل

٢/٢٦ . 
مالة لطيفة حسنة،و هي ما يسمى قتيبة عن الكسائي ،و إمالة قتيبة هنا و يف بقية املواضع اليت انفرد ا هي إ )١٧٧(

و كذلك مجيع إماالته يف كل القرآن،و روي عنه التفخيم يف مجيع . باإلمالة الصغرى،أو التقليل،أو بني بني 
 ].ب/١٣[اإلشارة  . القرآن
 . ١/٨٣٣و له كتاب دون فيه حروفه كما ذكر الداين يف جامع البيان: قلت 

ئي هي قراءة على أيب الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم املقرئ على أيب و رواية املصنف لرواية قتيبة عن الكسا
احلسن حممد بن أمحد بن الصلت املقرئ على أيب عبد اهللا األصبهاين على أيب الفضل العباس بن مرداس على 

 . ١٢٧اإلشارة . قتيبة قال قرأت على الكسائي 
،جـامع البيـان للـداين ،     ٩٣لغاية البن مهران،ا١/٢٢٨التذكرة البن غلبون : و ممن أفرد إماالت قتيبة 

و هي انفرادة ال يقرأ للكسائي ا من طرق الشاطبية والنشر . ،و غريهم ١/٢٤٧،املبهج ١/٣١٥االختصار 
 . 

  ]١٧من اآلية:سورة الفرقان[ )١٧٨(



 

 

مجيعا بالنون،الباقون حنشرهم بالنون،فيقول بالياء  ≈  ولُقـُ نفَ...شـرهم  حن …و قرأ ابن عامر 
)١٨٤( . 

] …  ψΣ∑Σ≤Σ↑µ⎪µ⎯ðš ≈. 
 .  )١٨٦(] ،الباقون باإلشباع  )١٨٥(قرأ أبو عمرو باالختالس 

)١٧( … ψΣ⇓ςΚ…ƒ∫ ⎯  ≈ )١٨٧(  . 

 . )١٨٩(و محزة و علي و خلف و ابن ذكوان مزتني  )١٨٨(قرأ عاصم 

                                                                   
  طويـل  و ،إمام أهل البصرة بعد أيب عمرو،قرأ على سالم اليعقوب بن إسحاق بن زيد أبو حممد احلضرمي )١٧٩(

مهدي بن ميمون،و أيب األشهب العطاردي،قرأ عليه أبو حامت السجستاين،و املنهال بن شاذان،و أبو بشـر  
 .  ١٠/١٦٩،السري ١/٣٢٨، معرفة القراء ١/٣٨٦غاية النهاية . هـ ٢٠٥: القطان،ت 

ءة و اللغـة و  ،إمام البصـرة يف النحـو و القـرا   سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد أبو حامت السجستاين )١٨٠(
العروض،عرض على يعقوب احلضرمي وسالم الطويل،وروى احلروف عن األصمعي و القطعي،وله اختيـار  

هـ  انظر معرفـة  ٢٥٥:يف القراءة،روى القراءة عنه حممد بن سليمان الزرقي وميوت بن املزرع وغريهم،ت 
 . ١/٣٢٠،غاية النهاية ١٢/٢٦٨، السري١/٤٣٤القراء 

،أخذ القراءة عرضا و تلقينـا عـن عاصـم،و كـان ابـن      بن املغرية األسدي الكويف حفص بن سليمان ) ١٨١(
انظر اجلرح و التعـديل  . هـ ١٨٠: زوجته،روى القراءة عنه محزة بن القاسم األحول و خلف احلداد ت

 .١/٢٨٧، معرفة القراء ١/٢٥٤،غاية النهاية ٣/١٧٣
. رأ ا أليب عمرو البصري من طرق الشاطبية و النشر العباس بن الفضل عن أيب عمرو ،و هي انفرادة ال يق )١٨٢(

 .٢/٣٣٣، النشر ٥١٣،بستان اهلداة ٢/٧٠٥،املستنري ٢/٤٨١انظر املبهج 
ذكر سهل هنا و هو أبو حامت  ممن يقرأ بالياء فلعله يف اختياره هو لنفسه ،و مل أقف على هذه القراءة منسوبة  ) ١٨٣(

 . ٥١٣، بستان اهلداة ٢/٤٨١،املبهج ٧٠٥ستنري و انظر امل.له فيما بني يدي من مصادر
 .١٦٣،التيسري ٢/٤٦٤،التذكرة ٢٧٠،املبسوط٤٦٣-٤٦٢انظر السبعة ) ١٨٤(
حيشرهم و أنذركم و يسريكم ( أطلق املصنف القياس يف اختالس حركة كل راء مما توالت فيه الضمة  حنو  ) ١٨٥(

باإلسكان و االخـتالس يف كلمـات    عمرو ف املشهور املقروء به أليبوهو خال،أليب عمرو ) و تطهرهم 
قال أبو عمرو الداين .حيث وقع ذلك ) ينصركم و يشعركم يأمركم و تأمرهم و يأمرهم و(خمصوصة و هي 

 . إن إطالق القياس يف ذلك مما توالت فيه الضمات ممتنع يف مذهيب و ذلك اختياري و به قرأت على أئميت : 
 . ١٣٦،اإلحتاف ٢/٢١٣،النشر ٦٩،العنوان ص٢/٨٤انظر جامع البيان 

   .زيادة من ن، ع  )١٨٦
 ]١٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٨٧(



 

 

،الباقون مزة واحدة ممـدودة  )١٩١(عن هشام مزتني بينهما مدة  )١٩٠(و روى احللواين  
 .  )١٩٢(مطولة

)١٨  ( ≈ ⌠⋅Κς… Ψ∫:‚ΩΣ⎣;ΗΤΤΩ∑ …  )١٩٣( . 

،البـاقون   )١٩٤(و ابن عامر و محزة و الكسائي و خلـف مـزتني   ]ب/٢١٧[قرأ عاصم 
 .يهمزون األوىل و يلينون الثانية 

                                                                   
التابعي،قرأ على أيب عبدالرمحن السلمي و زر بـن   عاصم بن أيب النجود أبو بكر بن هبدلة األسدي الكويف ) ١٨٨(

. هــ  ١٢٧:ت حبيش و أيب عمرو الشيباين،روى القراءة عنه أبان بن تغلب و األعمش و حفص و شعبة 
 . ١/٣٤٦غاية النهاية  ٥/٢٥٦، السري١/٢٠٤معرفة القراء 

:    أي مزتني حمققتني،و ال خالف بني القراء يف القراءة مزتني،و اختلفوا يف الثانية فسهلها مـع اإلدخـال   ) ١٨٩(
و رش و  :قالون و أبو جعفر و أبو عمرو و هشام من طريق ابن عبدان عن احللواين عنه،و سهلها بال فصل 

إبـداهلا ألفـا مـع املـد     _ و ليس من طـرق الكتـاب   _ ابن كثري و رويس،و زاد األزرق عن ورش 
للساكنني،الباقون بالتحقيق بال فصل و هي طريق الداجوين عن هشام و ليس من طرق الكتاب،انظر السبعة 

ــذكرة١٣٧-١٣٦ ــوط ١/١١١، الت ــري ١١٢،املبس ــتنري ٣٢، التيس ــر٤٣٢، املس -١/٣٦٢، النش
 .. ٣٢٨،اإلحتاف٣٦٣

،إمام عارف متقن خصوصا يف قالون وهشام،وقرأ على أمحد بـن  أمحد بن يزيد احللواين الصفار أبو احلسن )١٩٠(
هـ انظر  ٢٥٠: حممد القواس وحسني بن األسود،قرأ عليه الفضل بن شاذان و احلسني بن علي بن محاد،ت 

 .  ١/١٤٩، غاية النهاية ١/٤٣٧معرفة القراء 
املقروء به هلشام ؛ مزتني حمققتني بينهما مدة،و رواية احللواين هنا طريق اجلمال رواها املصنف عـن  و هو  ) ١٩١(

أيب حممد احلسن بن عبداهللا املقرئ و ابن مهران على أيب بكر حممد بن احلسن املقرئ على أيب علي احلسـني  
الصـفار قـال قـرأت علـى      بن علي بن محاد األزرق اجلمال على أيب احلسن أمحد بن يزيـد احللـواين  

 ].ب/٧[هشام،اإلشارة 
-١/٣٦٢، النشر٤٣٢، املستنري ٣٢، التيسري ١١٢،املبسوط ١/١١١، التذكرة١٣٧-١٣٦و انظر السبعة 

 . ٣٢٨،اإلحتاف٣٦٣
أي مهزة حمققة بعدها مدة بسيطة و هي اهلمزة املسهلة بينـها و بـني   : املقصود بقوله مهزة واحدة ممدودة  ) ١٩٢(

 .قراءة نافع و ابن كثري و أيب عمرو و أيب جعفر و رويس كما تقدم األلف و هي 
  ]١٧من اآلية:سورة الفرقان[ )١٩٣(
؛  مزتني حمققتني،و قرأ نافع و ابن كثري و أبو عمرو و _ و مل يذكره املؤلف _ و كذا روح عن يعقوب  )١٩٤(

ني اتمعـتني يف كلمـتني،األوىل   أبو جعفر و رويس بإبداهلا ياء خالصة مفتوحة،و هم على ذلك يف اهلمزت
علـى  ) الشـهداء أن (مفتوحة و الثانية مكسورة و هي مخسة عشر موضعا متفق عليها و موضع خمتلف فيه 

يف "  من السماء آية"  يف الفرقان،و" مطر السوء أفلم " تبقى من املواضع املتفق عليها = =قراءة غري محزة و



 

 

 . )١٩٦(عن أهل مكة بتليني اهلمزة األوىل و إثبات الثانية)١٩٥(يو روى ابن شنبوذ و اخلز اع 

)١٩   (… ⇐Κς… Ω  ϒΨΠςΤΠςΤ⇓  ≈⇑Ψ∨ )١٩٧( . 

،الباقون بفتح النون وكسر اخلـاء   )١٩٩(أبو جعفر بالنون مضمومة وفتح اخلاء )١٩٨(قرأ زيد
)٢٠٠(  . 

)٢٠ ( …  ≈ υ⎠ΘΩΤΩš )٢٠١(  . 

باإلمالة اللطيفة احلسنة يف مجيـع القـرآن    )٢٠٤(عن محزة  )٢٠٣(و العجلي  )٢٠٢(قرأ نصري 
 .بالتفخيم  ،الباقون )٢٠٦(التفخيم و اإلمالة : و عن قتيبة روايتان )٢٠٥(

                                                                   
-١٣٨انظر السـبعة  . يف موضعي امللك "  يف السماء أن "  ألحزاب،ويف ا" و ال أبناء أخوان " الشعراء،
   . ١/٣٨٨، النشر ٤٣٧،املستنري ٣٤-٣٣، التيسري١١٤، املبسوط ١/١٢٠، التذكرة ١٤٠

،املكي،ثقة ضابط حجة،قرأ على البزي و ابن فلـيح،و روى  إسحاق بن أمحد بن إسحاق،أبو حممد اخلزاعي ) ١٩٥(
غاية النهايـة  . هـ  ٣٠٨: ة عنه عرضا ابن شنبوذ  و الزينيب  و املطوعي،ت احلروف عن قنبل،روى القراء

 . ١٤/٢٨٩،السري ١/١٥٦
ابن شنبوذ عن قنبل عن ابن كثري،و اخلزاعي عن البزي عن ابن كثري،و هـذا يف اهلمـزتني املتفقـتني أمـا      ) ١٩٦(

ال يقرأ البن كثري ا من طـرق   املختلفتني فلم أقف على خالف فيهما البن كثري،و ما ذكره املؤلف انفرادة
إذا مل حتقق اهلمزتني فاقرأ كيـف  : النشر و الشاطبية ،و قد روي عن ابن شنبوذ و قنبل عن القواس قوهلما 

 .شئت 
وهو ، والذي ذكره ابن شنبوذ عن ابن كثري فيه مل أجد فيه أصالً عند أحد وأنكروه : قال ابن مهران 

 كذلك 
 . ٣٨٤-١/٣٨٣،النشر ٤٣٦-٤٣٥، املستنري ١٤٠ السبعة. ١١٤، املبسوط انظر

 ]١٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ١٩٧(
روى القراءة عرضـا عـن عمـه يعقـوب بـن إسـحاق       ، زيد بن أمحد بن إسحاق أبو علي احلضرمي )١٩٨(

 . ١/٢٩٦احلضرمي،روى القراءة عنه عرضا علي بن أمحد اجلالب و أمحد بن العالء البزاز،انظر غاية النهاية 
،و كذلك أبو حامت عن يعقوب، و هي انفرادة عـن  )ب/٢٣٧(املصباح . زيد احلضرمي عن عمه يعقوب   )١٩٩(

، املبـهج  ٢٧٠يعقوب ال يقرأ له ا من طريقي النشر و التحبري و املقروء ليعقوب مثل البقية،انظر املبسوط 
خمتصـر يف شـواذ   و هو مروي عن جلة من القراء  انظر : قلت . ٢/٣٣٣، النشر٢/٧٠٥،املستنري٢/٦٥٢

 . ٢/١١٩،و احملتسب البن جين ١٠٥القراءات البن خالوية 
قـالوا  ( اجلمهور بالبناء للفاعل و أبو جعفر بالبناء للمفعول،و الفاعل ضمري مستتر يعود على الواو يف قوله  ) ٢٠٠(

 .٨/٤٦٥، الدر املصون٦/٤٨٩انظر البحر احمليط) سبحانك
 ]١٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٠١(



 

 

)٢١  ( ≈ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ … )٢٠٧(. 

 .  )٢١٠(الباقون بالتاءبالياء ،و )٢٠٩(عن قنبل )٢٠٨(روى أبو القاسم جعفر بن حممد السرندييب

)٢٢  (≈ φ⇔⎡Σ⊕∼Ψ≠ΩΤπΤ♥ΩΤ …  )٢١١( . 

 .  )٢١٣(،الباقون بالياء )٢١٢(قرأ حفص غري هبرية يف رواية اخلزاز عنه بالتاء 

                                                                   
،مث البغدادي،أخذ القـراء ة عـن الكسـائي و أيب حممـد     نصري بن يوسف بن أيب نصر أبو املنذر الرازي  )٢٠٢(

هـ،اجلرح و التعـديل  ٢٤٠:اليزيدي،روى القراءة عنه حممد بن عيسى األصفهاين و داود بن سليمان، ت
 .٢/٣٤٠الغاية  ١/٤٢٧،معرفة القراء ٤٩٣-٨/٤٩٢

نزيل بغداد،مقرئ مشهور ثقة،أخذ القراءة عرضا عن  أمحد العجلي الكويف عبد اهللا بن صاحل بن مسلم أبو ) ٢٠٣(
محزة الزيات و سليم عن محزة،و روى احلروف عن أيب بكر بن عياش و حفص بن سليمان مساعا،روى عنه 

ـ  . ئتني االقراءة ابنه أبو احلسن و أمحد بن يزيد احللواين و أبو محدون و غريهم،مات يف حدود العشرين و م
 . ٤٠٥-١/٤٠٣،السري٢٦٣-٥/٢٦١،ذيب التهذيب  ١/٤٢٣،غاية النهاية ١/٣٥٠ فة القراءمعر

رواية العجلي عن محزة قرأ ا املصنف على ابن مهران على أيب علي حممد بن أمحد الصفار،و أيب احلسـني   ) ٢٠٤(
صـواف علـى أيب   حممد بن عبد اهللا و على أيب عيسى بكار بن أمحد بن بكار مجيعا على أيب علي احلسن ال

 . محدون الطيب بن إمساعيل قال قرأت على صاحل العجلي قال قرأت على محزة 
 .نصري عن الكسائي و هي إمالة صغرى،و العجلي عن محزة إمالة كربى حيث كان  ) ٢٠٥(

ومل أقف على من ذكر قتيبة يف اإلمالة و مها انفرادتان ال يقرأ للكسائي و محزة  ا من طـرق الشـاطبية     
 .١/٢٧٢،املبهج ٣/٩٨٤،املصباح٤١٠،املستنري ٩٤،الغاية  ١٠٩،املبسوط١/٢٣٣انظر التذكرة . النشر و

، احملكم فيما شذت إمالته من حروف املعجـم   ٦٥٥-٦٥٠، املوضح للداين ١٥٠انظر جامع البيان لوحة  ) ٢٠٦(
١٩٤-١٩١. 

 ]١٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٠٧(
،روى القراءة عرضا عن قنبل،روى القراءة عنه أبو بكر حممد بن حممد ندييبجعفر بن حممد أبو القاسم السر ) ٢٠٨(

 .١/١٩٨بن عثمان الطرازي و نسبه و كناه،الغاية 
موالهم،قنبل،أخذ القراءة عرضا عن أمحد النبال و روى  حممد بن عبد الرمحن بن خالد أبو عمرو املخزومي ) ٢٠٩(

هـ،معرفة ٢٩١:و أمحد بن موسى بن جماهد و غريهم،تعن البزي،و روى عنه حممد بن إسحاق أبو ربيعة 
 . ٢/١٦٥،الغاية ٢/٦٥٩، تذكرة احلفاظ١/٤٥٢القراء 

، و هو املقروء به لقنبل خبلـف  و هي كذلك من رواية ابن شنبوذ كالمها عن قنبل عن البزي عن ابن كثري  ) ٢١٠(
 .٢/٣٣٤،النشر ٢/٧٠٦،املستنري٢٧١،املبسوط٤٦٣عنه ،انظر السبعة

 ]١٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢١١(
رواية هبرية عن حفص بالياء انفرادة ال يقرأ حلفص ا من طرق الشاطبية و النشر،و هي يف جامع البيان أليب  )٢١٢(

  . ٢/٣٣٤، النشر ١٣٣،التيسري ٢/٤٦٤،التذكرة٤٦٣،و انظر السبعة ٣/٥١٧عمرو الداين 



 

 

)٢٣ ( ≈ Ω⇐⎡Ρ∏Σ{Κ<†Ω∼ς√  …  )٢١٤( . 

 البـاقون ،وافق محزة يف الوقف،)٢١٥(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى  وورش بغري مهز
  ٠باهلمز 

… ⎝φ †ΩΤ⇓ƒ∫:†Ω⊆Ψ√⎦⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ ‚Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…  Ω©†ΩΤ∈Ω ≈  : ]الركوع[  )٢١٦( 

)٢٤  ( ≈ φ †ΩΤ⇓ƒ∫:†Ω⊆Ψ√⎦⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ ‚Ω  …  )٢١٧( ،  ≈⇑ΗΤΩ♥⇓πγ⎛„Ψ√ ⇑ΗΤð≠⎯∼ΤϑðΤ↑√≅… …  )٢١٨( . 

 . بالبيان ،الباقون )٢١٩(عن أيب عمرو مجيعا باإلدغام  روى عباس

)٢٥  ( ≈ υ⎫Ω≤ΩΤ⇓ ⎯⎝ςΚ… …  )٢٢٠(  ≈ υ⎫Ω≤πΤ↑ΣΤŠ‚Ω …  )٢٢١( . 

رأ أبو عمرو ومحزة وعلي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية مجيعا بالكسر ق
 .  بالتفخيم الباقون،  )٢٢٢(

)٢٦ (  ≈ …[⁄⎡ΣΤ‘⇒ΤΘΩ∨ ∫:†Ω‰Ω∑  Σ©ΗΤΩ⇒<∏Ω⊕Ω•ΩΤ⊇ _ …  )٢٢٣(   ≈„ÿΞ∞⇒ΩΤ Σ◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅… ⏐…)٢٢٤( . 

 . قرأ أبو عمرو مجيعا باإلدغام ،الباقون باإلظهار

)٢٧  ( ≈ Σ⊂ϑðΤ⊆Ω↑ΩΤ…   )٢٢٥( . 

                                                                   
لياء على الغيب على إسناده علـى املعبـودين،انظر   من قرأ بالتاء على اخلطاب للعابدين،و من قرأ با ) ٢١٣(

 . ٣٢٨اإلحتاف 
  ]٢٠من اآلية:سورة الفرقان )٢١٤(

 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٥
 ]٢١من اآلية:سورة الفرقان[ )٢١٦(
  ]٢١من اآلية:سورة الفرقان[ )٢١٧(
 ] ٢٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢١٨(

 ) .١(الفقرة رقمتقدم الكالم على مثله يف  ) ٢١٩
  ]٢١من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٢٠(
 . ]٢٢من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٢١(

 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٢٢
 ]٢٣من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٢٣(
 ]٢٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٢٤(
 ]٢٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٢٥(



 

 

 )٢٢٦(بالتشديد  ،الباقونبالتخفيف ] أ/٢١٨[قرأ أبو عمرو و عاصم و محزة و علي و خلف 
 . 
)٢٨  (  Ω≈©ΘΞ∞ΣΤ⇓Ω⎝…  …≅√>∧ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω◊بنونني،الثانية ساكنة خمففة الـزاي مضـمومة الـالم      )٢٢٧(  

 .بالنصب 

…⎝Ω≈©ΘΞ∞ΣΤ⇓Ω   ،الباقونقرأها ابن كثري  مشـددة الـزاي منصـوبة الـالم      بنون واحدة  )٢٢٨(  
◊ς∇ΜΞ⎤;ΗΤΤς∏Ω∧<√≅…  ٢٢٩(بالرفع(  . 

)٢٩ (≈ Ω⇑ÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅… …  )٢٣٠(  . 

 ،و يعقـوب غـري   )٢٣١( قرأ أبـو عمـرو و قتيبـة  و نصـري و أبـو عمـر الـدوري       
 .بالتفخيم  ،الباقون )٢٣٣(باإلمالة  )٢٣٢(روح 

)٣٠  ( ≈ ‹<ϒΩΠςΤ≅… ⎠Ψ⇒ΩΤ⌠Τ∼ς∏ΗΤΩΤÿ …  )٢٣٤(  . 

                        
،و الباقون بالتشـديد علـى إدغـام التـاء يف     )تتشقق(فأصلهابتخفيف الشني على حذف إحدى التاءين ،  )٢٢٦(

 .٨/٤٧٦،الدر املصون٥١٠انظر احلجة أليب زرعة،الشني
 ]٢٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٢٧(
 ]٢٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٢٨(
ل جيريان قراءة ابن كثري مضارع أنزل و املالئكة مفعول به،و جاء املصدر على غري لفظ الفعل ألن أنزل و نز )٢٢٩(

جمرى واحدا فأجزأ مصدر أحدمها عن اآلخر  و قراءة الباقني نزل فعل ماضي مبين للمفعول و املالئكة نائب 
   . ٤٤٥،شرح اهلداية للمهدوي ١٤٦-٢/١٤٥انظر الكشف ملكي . فاعل 

 ]٢٦من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٣٠(
 ،قرأ على إمساعيل بن جعفـر  دي البغداديحفص بن عمر بن عبد العزيز بن ُصهبان،أبو عمر الدوري األز )٢٣١(

و الكسائي و حممد بن سعدان،قرأ عليه أمحد بن حرب،و أمحد بن يزيـد احللـواين و علـي بـن سـليم      
 .  ١/٢٥٥،غاية النهاية ١/٣٨٦،معرفة القراء ٨/٢٠٣هـ،تاريخ بغداد ٢٤٦الدوري،تويف 

على يعقوب،و روى عنه أمحد بن موسى و  موالهم،البصري،عرض املؤمن أبو احلسن اهلذيل روح بن عبد ) ٢٣٢(
 .١/٢٨٤،غاية النهاية  ١/٤٢٧هـ معرفة القراء ٢٣٥: معاذ بن معاذ  و محاد بن شعيب ،ت 

أيب عمر الـدوري،و رويـس عـن     أبو عمرو البصري و الكسائي من رواية: إمالة كربى ملن ذكر ،و هم  )٢٣٣(
 .يعقوب 

طريق األزرق،و ال إمالة ابن ذكوان ألا من طريق الصوري و مل يذكر املصنف تقليل ورش ألنه مروي من  
، ١٠٤، املبسـوط  ١٩٢، التـذكرة  ١٤٧و ليس من طريق األخفش طريق هذا الكتـاب،انظر السـبعة   

  .  ٢/٦٢،النشر١/٨١٥،جامع البيان ٥٢التيسري



 

 

 .  بإسكان الياء ،الباقونفتح الياء  قرأ أبو عمرو ب

)٣١ (≈ 〉‹<ϒΩΠςΤ≅… …  )٢٣٥(  . 

باإلدغام  ،الباقون )٢٣٧(و األعشى باإلظهار  )٢٣٦( يقرأ ابن كثري وحفص و املفضل و الربمج
 . 

)٣٢  ( ≈ υ⎠Ως∏⎯ΤÿΩ⎡ΗΤΩÿ …  )٢٣٨(   υ≈⎠Ω⊃Ω{Ω⎝ …  )٢٣٩( . 

 .   )٢٤١(بالتفخيم  الباقون،)٢٤٠( باإلمالةقرأ محزة و علي و خلف 

)٣٣ (  ≈ < %⎠Ψ⇓ƒ∫:†Ω– ′ΞΜ… …  )٢٤٢( . 

 .باإلظهار ،الباقونقرأ أبو عمرو وهشام باإلدغام  

 . بالتفخيم  ،الباقونو قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة   

)٣٤   ( ≈ Ξ⇑ΗΤΩ♥⇓πγ⎛„Ψ√ …  )٢٤٣(  ≈ †_ΤÿΨ †Ω∑ …  )٢٤٤(  ≈ _&〈ðŸΨš.Ω⎝…   )٢٤٥(  ≈ Ω∠Ψ√.ΩϒΩ{  …  )٢٤٦(  . 

                                                                   
  ]٢٧من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٣٤(
  ]٢٧من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٣٥(
،أخذ القراءة عن شعبة و أيب يوسف األعشى،روى القراءة صاحل بن عجالن الربمجي التيميعبد احلميد بن  )٢٣٦(

 .١/٣٦٠، غاية النهاية ١/٤٠٨معرفة القراء  . عنه إمساعيل بن أيب علي اخلياط و جعفر بن عنبسة 
شعبة هنا  املفضل عن عاصم و الربمجي و األعشى عن شعبة عن عاصم،و مل أقف على رواية املفضل،و رواية ) ٢٣٧(

 .انفرادة غري مقروء ا من طرق الشاطبية و النشر 
أما رواية رويس عن يعقوب باإلظهار فهي مروية من طريق احلمامي و التمار عنه،و ليست من طرق هـذا  

 .الكتاب،و املقروء به له باإلظهار من الدرة و اإلدغام من زيادات النشر
ـ ١٨٦-١/١٨٥، التـذكرة  ١١٦انظر السبعة  ،املسـتنري  ٤٤، التيسـري ١٦٦، الغايـة  ٩٤-٩٣وط ،املبس

 .  ٦٨، منحة مويل الرب ص١٦-٢/١٥،النشر  ١٥٨،اإلرشاد ٣٤٢
 ]٢٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٣٨(
 ]٣١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٣٩(
على األصل يف إمالة ما رسم بالياء ،و مل يذكر تقليل ورش ألنه من طريق األزرق و ليس من طريـق هـذا    ) ٢٤٠(

 . ١/٣٧، النشر ٤٠٧، ٤٠٢، املستنري ٤٨، التيسري ١/١٩٢،٢١٥،التذكرة ٤٦٤انظر السبعة . كتاب ال
ألنه ليس من طرق هذا الكتاب بل جاء عن الداين يف التيسري ) يا ويلىت ( و مل يذكر إمالة الدوري أيضا يف  ) ٢٤١(

 .،و غريمها ٣٨٨،و مكي يف التبصرة ٤٨
 .كت بعد األلف لرويس خبلفه ألنه من غري طرق الكتاب و مل يذكر الوقوف عليها اء الس

 ]٢٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٤٢(



 

 

 . ،الباقون بالتفخيم  )٢٤٧(إلمالة قرأ قتيبة كلها با

)٣٥  ( ≈ ⎠Ψ∨⌠⎡Ω∈ …  )٢٤٨( . 

يف أكثر الروايات إال يف رواية اخلزاعي عن ابن  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر ونافع و ابن كثري
 )٢٥٣(]رويس[و يعقوب غري  )٢٥٢(عن قنبل  )٢٥١(و أيب عون  )٢٥٠(و ابن جماهد )٢٤٩(فليح
 . بإسكان الياء  ن،الباقو يف بعض الروايات بفتح الياء )٢٥٤(وسهل

 )٣٦ (  …  ≈  Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… …ΩϒΗΤΩ∑ )٢٥٥(   ≈ Σ⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… Ψ©⎯∼ς∏Ω∅…  )٢٥٦( . 

 . باهلمز  ،الباقون،وافق محزة يف الوقف  )٢٥٧(قرأ ابن كثري وعباس مجيعا بغري مهز 

                                                                   
 ]٢٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٤٣(
 ]٣١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٤٤(
 ]٣٢من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٤٥(
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ] ٣١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٤٦(

 ) . ١٥( م الكالم على مثله يف الفقرة رقم تقد ) ٢٤٧
 ]٣٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٤٨(
،قرأ على داود بن شبل و حممد بن بزيع،قرأ عليه إسحاق اخلزاعي الوهاب بن فليح،أبو إسحاق املقري عبد ) ٢٤٩(

 . ١/٤٨٠،غاية النهاية ١/٣٧٢معرفة القراء .هـ ٢٥٠: و حممد بن عمران الدينوري،ت 
احلافظ أبو بكر،شيخ الصنعة،وأول من سبع السبعة،قرأ علـى   بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي أمحد ) ٢٥٠(

قبنل املكي وعبد اهللا بن كثري املؤدب،وروى احلروف مساعا عن خلق كثري،وقـرأ   عبد الرمحن بن عبدوس و
لرمحن وخلـق  عليه وروى عنه احلروف إبراهيم بن أمحد احلطاب وأمحد بن بدهن وإبـراهيم بـن عبـدا   

 .١٣٩/  ١،  غاية النهاية ١٥/٢٧٢،السري١/٢٦٩هـ انظر،معرفة القراء ٣٢٤: سواهم،ت 
،عرض على أمحد احللواين عن قالون و شعيب بـن أيـوب و   حممد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي ) ٢٥١(

 ٨/٣٤ اجلـرح و التعـديل  .هـ ٢٧٠قبل : قنبل،و عرض عليه أمحد بن سعيد الواسطي و دلبة البلخي،ت 
 . ٢/٢٢١،غاية النهاية ١/٤٦٦معرفة القراء ،

-٤٦٤انظر السبعة. أما رواية البزي عن ابن كثري فهي بالفتح ، و املقروء به لقنبل عن ابن كثري باإلسكان  )٢٥٢(
 . ٢/٣٣٥،النشر ٧٠٩،املستنري ١٦٥، التيسري ٢٧٣، املبسوط٢/٤٦٨،التذكرة  ٤٦٥

رويس ( ه و هو ممن يقرأ بالفتح،و الصحيح أنب،و قد تقدم ذكر نافع و ال يروي عن يعقو) ورش( ن،ع يف  ) ٢٥٣(
 . ٢/٣٢٥،النشر ٧٠٩انظر املستنري . راوي يعقوب كما هي قراءته باإلسكان  )

  . ٧٠٩انظر املستنري  )٢٥٤(
 ]٣٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٥٥(
 ]٣٢من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٥٦(



 

 

…و على هذا االختالف    ≈لوال نزل عليه القرءان  

…⇓ϑ⎠Ψ‰ΤΠςΤ∴ ≈  )  ٣٧](ب/٢١٨[  )٢٥٨(  . 

 . بغري مهز  ،الباقونافع باهلمز قرأ ن

)٣٨  ( ≈ ∃ð∉Ω …Ω⎣ΣΤ⊇ …  )٢٥٩( . 

  .باهلمز ،الباقون،وافق محزة يف الوقف  )٢٦٠(بغري مهز عن ورش  روى األصبهاين 

)٣٩  ( ≈  Ω∠ΩΤ⇓⎡ΣΤΚ<†ΩΤÿ‚ΩΩ⎝ …  )٢٦١(  . 

 ،البـاقون ،وافق محزة يف الوقف)٢٦٢(و ورش بغري مهز  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى
 .مزباهل

)٤٠   ( ≈ ð∠ΗΤΩΤ⇒⎯Λ⎤Ψ– …  )٢٦٣(   . 

 . ،وافق محزة يف الوقف،الباقون بغري مهز )٢٦٤(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر  و األعشى بغري مهز 

 )٢٦٥(… ⎝Ω♠⎡Σ∨ †ΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ŸΩ⊆ς√Ω⎠⎯ ≈: ] الركوع[

)٤١](≈ ⎯⎠Ω♠⎡Σ∨ †ΩΤ⇒⎯∼ΩΤ…ƒ∫ŸΩ⊆ς√Ω⎝ …   )٢٦٦( . 

                                                                   
وي عـن أيب زيـد و شـجاع كلـهم عـن  أيب عمـرو ،انظـر          و مل أقف على رواية العباس و هو مر )٢٥٧(

   . ٤٢٣،غاية االختصار٥٥٦،الروضة ٣٤٢،التجريد٤٧٢املستنري
  ]٣١من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٥٨(
  ]٣٢من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٥٩(
ظـر  اهلمزة املفردة املتحركة،و ال يشترط أن تكون فاء للكلمة كما هو مذهب ورش من طريـق األزرق،ان  ) ٢٦٠(

 .  ١/٣٩٥، النشر٣٧٢-٣٧١،املستنري ٣٥-٣٤،التيسري١٠١،املبسوط١/١٣٣، التذكرة١٣٢السبعة
 ]٣٣من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٦١(

 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٢
  ]٣٣من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٦٣(

 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٤
 ]٣٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٦٥(
 ]٣٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٦٦(



 

 

 .  )٢٦٧(قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة

 .  )٢٦٨(] بالتفخيم  ،الباقونو قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

…  ′κΨ‘ς® ð∠Ψ√.ς⁄_… ≈  )٢٦٩( ∑Ω⇐⎝Σ≤ΗΤΩ ≈  أخاه  …  )٤٢(  )٢٧٠(  ≈…_⁄⎡Σ↑ΣΤ⇓ Ω⇐⎡Σ–⌠≤ΩΤÿ‚Ω …   )٢٧١(  . 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

)٤٣ (…  ≈ Ξ♣†ΤΘΩ⇒∏Ψ√  )٢٧٢(. 

  .بالتفخيم  ،الباقون)٢٧٣( باإلمالةقرأ قتيبة ونصري 

)٤٤  (  ≈ Ν…Ω ⎡Σ∧ΩΤ’Ω⎝ …  )٢٧٤(  . 

 . منون ،الباقون)٢٧٦(ويعقوب غري منون )٢٧٥(قرأ محزة و حفص وسهل 
)٤٥  ( ≈ ⌠¬ς∏ΩΤ⊇ςΚ…  Ω∫⌠⎡ϑðΤ♥√≅…≤ð≠Ω∨ &Ψ…  )٢٧٧(  . 

                        
وقوع األلف املمالة قبل حرف ساكن يف كلمة أخرى فتمال عند الوقف عليها كل على مذهبه ،أما عنـد   ) ٢٦٧(

الراء فيه اخللف يف الوصل جيتلى،انظـر السـبعة     ذو الوصل فال إمالة فيه ألا حتذف اللتقاء الساكنني إال
 . ٧٩-٢/٧٤،النشر ٥٣،التيسري٢١٨-١/٢١٧، التذكرة١٤٦

  .مر ذكره : سقط من النسخة األصل ، و يف ن،ع  )٢٦٨
 ]٣٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٦٩(
 ]٣٨من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٧٠(
 ]٤٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٧١(
 ]٣٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٧٢(
قي الشاطبية والنشر،و املقروء له باإلمالة الـدوري  كالمها عن الكسائي،و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طري  )٢٧٣(

، ١/١٩٨عـــن أيب عمـــرو،و لـــه الفـــتح مـــن زيـــادات النشـــر،انظر  التـــذكرة 
 . ٧٧،منحة مويل الرب ص٦٣-٢/٦٢،النشر ٤٤٥،املستنري٥٢،التيسري١١٠املبسوط

 ]٣٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٧٤(
 .٢٨٢انظر الغاية  ) ٢٧٥(
،و يقفون بغري ألف و يقف الباقون باأللف،وافقهم شعبة يف ٥١،و النجم آية ٣٨: كذلك يف العنكبوت آية  )٢٧٦(

، النشـر  ٥٩٨، املسـتنري  ٢٧٠،الوجيز لألهـوازي  ١٢٥،التيسري  ١٧٦،الغاية ٣٣٧انظر السبعة . النجم 
٢/٢٨٩ . 

 ]٤٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٧٧(



 

 

يهمـزون األوىل،و يلينـون    ،الباقونقرأ ابن عامر وعاصم و محزة و علي و خلف مزتني 
 . )٢٧٨(اعي  و ابن شنبوذ عن أهل مكة بتليني األوىل وإثبات الثانيةالثانية وروى اخلز

)٤٦( …ς′ΞΜ…Ω⎝  …  ≈  ð∉⎯⎝ςΚ…Ω⁄ )٢٧٩( ، ≈ ðŒ⇓ςΚ†ΩΤ⊇ςΚ… …  )٢٨٠( . 

 . باهلمز  ،الباقون)٢٨١(عن ورش مجيعا بغري مهزاألصبهاين روى 

)٤٧  ( ≈ …[⎝Σ∞Σ∑ …  )٢٨٢(  . 

 . )٢٨٤(الزاي مهموزة  و املفضل و عباس و خلف بإسكان )٢٨٣(قرأ محزة و إمساعيل 

… ∑Σ∞Σ⎝]… ≈] أ/٢١٩[و محزة يقف   ،و قرأ حفص غري هبرية مـن  )٢٨٦(بتليني اهلمزة   )٢٨٥( 
 . مثقل مهموز  ،الباقون )٢٨٨(مثقلة غري مهموزة   )٢٨٧(طريق اخلزاز 

                        
 ) .١٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٧٨(
 ]٤١من اآلية:الفرقان سورة[ ) ٢٧٩(
 ]٤٣من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٨٠(
هنـا و يف  )أفأنـت (، أمـا  )١٣(كيف جاء لألصبهاين عن ورش يف الفقرة رقم )رأى ( تقدم الكالم على  ) ٢٨١(

و تفرد األصبهاين من أصـحاب ورش بتسـهيل اهلمـزة    الزخرف فلألصبهاين عن ورش  التسهيل بني بني،
ما جاء من لفظ كأن ، و الثـاين  :أوال. ة ، و ثالثة أحرف متفرقة ؛فاألصول املتحركة يف مثان أصول مطرد

ما جـاء مـن لفـظ أفأنـت ، و     :ما جاء من لفظ أفأمن ، و الرابع :و الثالث = =ما جاء من لفظ بأن :
ما جاء من لفظ الفـؤاد ، و  :ما جاء من لفظ فبأي ، و السابع:ما جاء من لفظ رأيت ،والسادس :اخلامس
إن (، و الثاين يف املزمـل  ) ملئت حرسا(أوهلا يف اجلن : ما جاء من لفظ ألمألن ،والثالثة األحرف :الثامن 

،املصـباح  ٣٧٦املستنري  ،٥٥٦-١/٥٥٤جامع البيان انظر) إن شانئك(، و الثالث يف الكوثر ) ناشئة الليل 
 .١/٣٩٥،النشر ١٧٩، املبهج ١٢٨١

 ]٤١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٨٢(
موالهم،أبو إسحاق املدين،قرأ على شيبة مث علـى  إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري : فع وهو عن نا ) ٢٨٣(

غايـة  . هــ  ١٨٠: نافع وابن مجاز وابن وردان،روى عنه عرضا و مساعا الكسائي و قتيبة و الدوري،ت 
 .٨/٢٢٨،السري ١/٢٩٤، معرفة القراء ١/١٦٣النهاية 

إمساعيل بن جعفر عن نافع و املفضل عن عاصم و عباس عن أيب عمـرو  ، و  و هذا يف حال الوصل حلمزة  ) ٢٨٤(
، ٢/٢٥٤، التـذكرة  ١٦٠-١٥٨انظـر السـبعة   .كلها انفرادات ال يقرأ ا من طرق الشاطبية و النشر 

 .  ٢١٦-٢/٢١٥، النشر٤٥٧، املستنري ٧٤،التيسري  ١٠١،الغاية ١١٨-١١٧املبسوط
 ]٤١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٨٥(



 

 

)٤٨ ( ≈ ðŒ⎯Τÿƒ∫Ω⁄ςΚ… …  )٢٨٩(. 

 .هلمز ،وافق محزة يف الوقف ، الباقون با )٢٩٠(قرأ نافع و أبو جعفر بتليني اهلمز 

 . و قرأ علي أريت بترك اهلمزة 

)٤٩  ( ≈ Σ©ΗΤ⎥Ω⎡Ω∑ ΙΣ©Ω™ΗΤς√ΜΞ… …  )٢٩١( . 

 . باإلظهار  ،الباقونباإلدغام   )٢٩٢(غري عباس أبو عمروقرأ 

 )٥٠  ( ≈ Σ©ΗΤ⎥Ω⎡Ω∑ …  )٢٩٣(  . 

 . بالتفخيم   ،الباقون باإلمالةقرأ محزة و علي و خلف 

)٥١  (…   ≈ ⌠ 〉 Ω̂♥⎯⎨µðš ⋅Κς…)٢٩٤(  . 

                                                                   
،و املقـروء بـه   ٢٠٨،و بستان اهلداة ١٢٩٢،و املصباح ٤٤٢أي بتسهيل اهلمزة بني بني و هو يف اإلقناع  ) ٢٨٦(

 . ١/٤٨٢،النشر٧٤،انظر التيسري)هزوا(،و اإلبدال واوا للرسم )هزوا ( حلمزة النقل،فيقف بفتح الزاي 
 .  ا من طرق الشاطبية و النشر ،و هي انفرادة ال يقرأ حلفص )ب/١٥٥(بإسكان الزاي يف املصباح  )٢٨٧(
 .املقصود بالتثقيل التحريك بالضم  ) ٢٨٨(
 ]٤٣من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٨٩(
_ و ليس من طـرق الكتـاب   _ ،و لورش من طريق األزرق )أفرأيتم ( و ) أرأيتم (و ) أرأيتكم ( و مثله   ) ٢٩٠(

فليس له سوى التسهيل ، و ) أرأيت  (، و إذا وقفت لورش من طريق األزرق على اإلبدال مع املد الطويل 
، ٢٥٧انظر السبعة  .ميتنع اإلبدال ألنه يؤدي إىل اجتماع ثالثة سواكن مظهرة و هذا عسري يف كالم العرب 

 . ١/٣٩٨، النشر ٣٧٨،املستنري ١٠٢، التيسري١٦٨، املبسوط ٢/٣٢٣التذكرة 
 ]٤٣من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٩١(
كان أبو عمرو يدغم اهلاء يف اهلاء يف مجيع القـرآن إال يف  : " ملوضع و قال يف مثله هكذا باالستثناء يف هذا ا )٢٩٢(

  . ١/١٤٣اإلشارة "  مواضع قد اختلفت الروايات فيها بينتها يف مواضعها 
فعلى االختالف فروى العباس بن الفضل عـن أيب عمـرو   ) : إنه هو التواب الرحيم ( و قال أيضا يف قوله 
 . ١/١٥٣اإلشارة . ليزيدي و شجاع باإلدغام،الباقون باإلظهار باإلظهار و روى ا

و مل أجد من استثىن هذا املوضع للعباس عن أيب عمرو غري أيب نصر،و أدغم أبو عمـرو يف مجيـع   : قلت 
و اهللا _،فإذا حترك ما قبله فإن العباس يظهـر  )فجعلناه هباء منثورا ( الروايات ما كان قبل اهلاء ساكنا مثل 

،و روي له اإلمشام يف سائر احلـروف يف  ١/٢٨٤و روى اإلدغام عن العباس ابن اجلزري يف النشر _  أعلم 
 . ١/٩٢التذكرة 

 ]٤٣من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٩٣(
 ]٤٤من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٩٤(



 

 

 ،البـاقون بفتح السني  )٢٩٥(جعفر و ابن عامر و محزة و عاصم غري هبرية و األعشى قرأ أبو
 . بكسر السني  

öΝ ® قوله جل ذكره: ] الركوع [ s9 r& u s? 4’ n<Î) y7 În/ u‘ y# ø‹ x. 〈 )٢٩٦(
  

 )٥٢ ( ð∪⎯∼ð® Ω∠ΘΨΤŠΩ⁄ …    ≈ )٢٩٧(  ≈  Σ¬Ρ∇ς√ Ω™Ω⊕Ω– Ω…  )٢٩٨(  Ω≈ †_♠ς†‰Ψ√™ΤΤ⎯∼Πς√≅……  )٢٩٩(. 

  ≈…_≤ÿΨŸΩ∈ ∠ΘΣΤŠΩ⁄ …)٣٠٠(≈  Σ¬Σ™ς√ Ω™∼Ψ∈ …ς′ΞΜ…Ω⎝…   )٣٠١( 

 . قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

)٥٣( ≈ ƒ∫:†Ω→ …  )٣٠٢( . 

 .  بالتفخيم ،الباقون باإلمالةقرأ محزة و خلف و ابن ذكوان 

)٥٤ ( ≈ †_Τ⇒Ψ®†Ω♠ …  )٣٠٣( 

 ≈ †_♠ς†‰Ψ√…  )٣٠٤(≈ Ω Η̃ΤΤΩÿΘΞ≤√≅…  …  )٣٠٥(≈ …_ŸΗΤΩ™Ψ– −Ψ©ΨΤŠ ¬Σ∑⎯ŸΞ™ΗΤΩ–Ω⎝  …  )٣٠٦(   ≈ −Ψ®Ψ †Ω‰Ψ∅ …)٣٠٧(. 

 . ،الباقون بالتفخيم)٣٠٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

                        
 يف غري روايـة _حيسب كيف جاء إذا كان فعال مستقبال، و رواية هبرية عن حفص عن عاصم و األعشى  ) ٢٩٥(

، ١٩١عن أيب بكر عن عاصم انفرادة ال يقرأ له ا من طريقي الشاطبية والنشر ؛  انظـر السـبعة   _النقار 
 .٢/٢٣٦، النشر ٤٨٧،املستنري ٨٤، التيسري١٣٦، املبسوط ٢/٢٧٨التذكرة 

 ]٤٥سورة الفرقان من اآلية [ ) ٢٩٦(

  ]٤٥من اآلية:سورة الفرقان[ )٢٩٧(
 ]٤٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٩٨(
 ]٤٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٢٩٩(
  ]٥٤من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٠٠(
 ]٦٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٠١(
 ]٤٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٠٢(
 ]٤٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٠٣(
  ]٤٧من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٠٤(
 ]٤٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٠٥(
 ]٥٢من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٠٦(
 ]  ٥٨من اآلية:ة الفرقانسور[ ) ٣٠٧(

 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٠٨



 

 

)٥٥ ( ≈ Ω⎡Σ∑Ω⎝…  . )٣١٠(و ما بعده    )٣٠٩(  

 .برفع اهلاء   ،الباقونقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي ونافع غري ورش بإسكان اهلاء 
)٥٦ (≈  Ω Η̃ΤΤΩÿΘΞ≤√≅… …   )٣١١(  . 

 . باأللف على اجلمع  ،الباقونى واحدة قرأ ابن كثري بغري ألف عل

)٥٧  (…  ≈…Ω=≤π↑ΣΤŠ  )٣١٢(  . 

 .الشني ]ب/٢١٩[قرأ ابن عامر بضم النون وإسكان 

 .بفتح النون وإسكان الشني)٣١٤(]عن املفضل )٣١٣(أبو زيد [ و قرأ محزة و علي و خلف و

 ،الباقونن الشني و إسكا )٣١٥(] بضم الباء ) [بشراً ( و قرأ عاصم  غري أيب زيد عن املفضل 
 . )٣١٦(نشراً بضم النون و الشني 

 .  )٣١٧( ≈  ميتا … )  ٥٨(

 . بالتخفيف  ،الباقونقرأ أبو جعفر بالتشديد 

                        
 ]٤٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٠٩(
 .يف نفس الركوع  ) ٣١٠(
 ]٤٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣١١(
 ]٤٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣١٢(
فضل عن عاصم،و عن أيب عمرو ،روى القراءة عن املسعيد بن أوس بن ثابت بن أيب زيد أبو زيد األنصاري ) ٣١٣(

بن العالء،و أيب السمال،روى القراءة عنه خلف بن هشام البزار و خليفة بن خياط و علي بن بشر،و كـان  
هــ  ٢١٥:أبو زيد مـن جلـة أصـحاب أيب عمـرو،و مـن أهـل اللغـة و الشـعر و النحـو،ت         

 .١/٣٠٥،الغاية٩/٤٩٤،السري
 .٥٥٦ي انفرادة ال يقرأ ا لعاصم،انظر املستنري و ه) و املفضل يف رواية أيب زيد(يف ن،ع  )٣١٤(
 .بالباء دون ذكر الضم )  ع(يف  ) ٣١٥(
القراءة بالباء و إسكان الشني مجع بشري كنذير،و األصل يف الشني الضم و سكنت ختفيفا،و القـراءة بنـون    ) ٣١٦(

لذي ينشر الرياح نشرا،و و هو ا: مفتوحة و إسكان الشني على أنه مصدر أعمل فيه معىن ما قبله،فكأنه قال 
القراءة بنون مضمومة و شني ساكنة للتخفيف مجع نشور مبعىن ناشر،كطهور مبعىن طاهر،فاهللا جعل الريـاح  

انظـر  . و كذلك القراءة بضم النون و الشني .هي اليت حتيي األرض إذ تأيت باملطر الذي يكون النبات منه 
 .٢٨٦ -٢٨٥حجة القراءات أليب زرعة،٥/٣٤٧،الدر املصون ٤/٣٥،احلجة ١/٤٦٥الكشف 

 ]٤٩من اآلية:سورة الفرقان[ )٣١٧(



 

 

)٥٩  (  ≈ΙΣ©Ω∼Ψ⊆πΤ♥ΣΤ⇓Ω⎝…  .بفتح النون  )٣١٨(  

 . )٣٢٠(بضم النون  ،الباقون )٣١٩(و املفضل  يقرأها الربمج

 )٦٠  ( ≈ Σ©ΗΤΩΤ⇒πΤΤ⊇ΘΩ≤Ω″ ⎯ŸΩ⊆ς√Ω⎝ …  )٣٢١(  . 

 . باإلظهار  ،الباقونباإلدغام )٣٢٢(و محزة و علي وهشام و خلف وسهل أبو عمروقرأ 

)٦١( ≈ Ν…⎝Σ≤ΘΩΤ{ΠςϒΩ∼Ψ√…   )٣٢٣( . 

مشددة الذال مفتوحة  ،الباقون )٣٢٤(قرأ محزة و علي و خلف خمففة الذال مضمومة الكاف 
 .  )٣٢٥(الكاف

)٦٢ ( ≈ υϖ⎠ΩΤŠςΚ†ΩΤ⊇ …  )٣٢٦(   υ≈ −Ψ©ΨΤŠ⎠Ω⊃ς®Ω⎝…   )٣٢٧(  ≈ ϑð⎫Ω⎡ΩΤ⎯♠≅…  ψΡ’ υ …    )٣٢٨(  . 

 .بالتفخيم ،الباقون باإلمالةقرأ محزة و علي و خلف كلها 

)٦٣ ( ≈ Ξ♣†ΘΩΤ⇒√≅… …  )٣٢٩(  . 

 . بالتفخيم    ،الباقون )٣٣٠( باإلمالةقرأ قتيبة ونصري 

)٦٤  ( ≈ †ΩΤ⇒Λ⎯⎤ΤΨ→ …  )٣٣١( . 

                        
 ]٤٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣١٨(
عبد احلميد بن صاحل الربمجي عن شعبة عن عاصم و كذلك املفضل عن عاصم و هي انفرادة شاذة ال يقـرأ   ) ٣١٩(

 .٧٠٧، املستنري ٢/٤٦٥،التذكرة  ٢٧١انظر املبسوط . ا لعاصم 
 . ٣٢٩، اإلحتاف ٢/٢٠٢ا لغتان سقى و أسقى،انظر إعراب القراءات الشواذ أليب البقاء العكربي و مه ) ٣٢٠(
 ]٥٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٢١(
 . ٨٣انظر الغاية ) ٣٢٢(
  ]٥٠من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٢٣(
ليتعظـوا  : ذال واملعـىن  أي ليذكروا نعم اهللا عليهم ومن قرأها بالتشديد أرادوا ليتذكروا فأدغموا التاء يف ال ) ٣٢٤(

 . ١/٣٧٤أليب زرعة، إعراب القراءات السبع ٥١١انظر حجة القراءات .
 . )مشددة الذال مفتوحة الكاف ،الباقونبتخفيف الذال و ضم الكاف(يف ن،ع  )٣٢٥(
 ]٥٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٢٦(
  ]٥٨من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٢٧(
 ]٥٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٢٨(
  ]٥٠من اآلية:رة الفرقانسو[ )٣٢٩(

 ) .٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٣٠



 

 

 بغـري مهـز    )٣٣٢(]واألعشـى  األصبهاين و ورش من طريق [قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
 .  )٣٣٤(باهلمز  ،الباقون )٣٣٣(] وافق محزة يف الوقف[ 

)٦٥  ( ≈ φ⇔ΤÿΞ≤Ξ⊃ΗΤς∇<√≅……   )٣٣٥(  . 

و علي يف رواية قتيبة و نصري و أيب عمر و يعقوب غري روح و زيد باإلمالـة   أبو عمروقرأ 
 . بالتفخيم   ،الباقون )٣٣٦(

 )٦٦  (≈  ε <̃∏Ψ∨ …ΩϒΩ∑Ω⎝   …  )٣٣٧( . 

 ،البـاقون  )٣٤٠( فـاطر  )٣٣٩(]سـورة [وكـذلك يف   )٣٣٨(وكسر الالم قرأ قتيبة بفتح امليم
 .   )٣٤١(بكسر امليم وإسكان الالم ]أ/٢٢٠[

)٧٠  (   ≈  ƒ∫:†Ω→ ⇑Ω∨‚ΠςΜΞ… …  )٣٤٢( . 

 . بالتفخيم  ،الباقون باإلمالةقرأ محزة و خلف و ابن ذكوان  

)٧١(  ⇐Κς…  ƒ∫:†Ω→…    ≈ )٣٤٣(. 

                                                                   
 ]٥١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٣١(
  . ]و األعشى و ورش من طريق األصبهاين[يف ع  )٣٣٢(
 .ساقطة من ن،ع ) ٣٣٣(
 ) .٧(تقدم الكالم على اهلمز املفرد الساكن يف الفقرة  ) ٣٣٤(
 ] ٥٢من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٣٥(

 ) .٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٣٦
  ]٥٣من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٣٧(
و هي انفرادة .  ١٠٦و خمتصر ابن خالوية ) أ/٢٣٨املصباح(من طريق ابن شنبوذ عنه عن الكسائي،و هو يف  ) ٣٣٨(

 .ال يقرأ له ا من طريقي الشاطبية والنشر 
 .ساقطة من ن  ) ٣٣٩(
 ]١٢اآلية:سورة فاطر[ ) ٣٤٠(
 . ٨/٤٩١،الدر املصون ٦/٥٠٧كقوهلم برِد يف بارد،انظر البحر  –ماحل  –وهو مقصور من  ) ٣٤١(
 ]٥٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٤٢(
اهلمزتان من الكلمتني املتفقتني فتحا،و هي يف ستة عشر لفظـا يف تسـعة و   ] . ٥٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٤٣(

،و يف غـافر و  )شاء أو يتوب ( ،و يف األحزاب )جاء أجلهم ( عشرين موضعا ؛ منها هذا املوضع و فاطر 



 

 

 . )٣٤٤() خلف مزتني قرأ ابن عامر و عاصم و محزة و الكسائي و (

و نـافع   )٣٤٧(و ابن فليح من طريق اهلـامشي  )٣٤٦(و البزي  )٣٤٥(و زمعة  أبو عمروقرأ [و 
 . )٣٥٢(وإثبات الثانية )٣٥١(اهلمزة األوىل  )٣٥٠(] بإسقاط[  )٣٤٩(] غري ورش )٣٤٨(

عن  )٣٥٦(و ابن شنبوذ )٣٥٥(و القواس )٣٥٤(ويعقوب  )٣٥٣(و قرأ ورش و أبو جعفر و سهل 
 )٣٥٩(إمساعيـل   )٣٥٨(]وكذلك روى بعضهم عن [ )٣٥٧(عن أصحابه  يابن فليح و اخلزاع

                                                                   
شاء أنشره ( و يف عبس ) جاء أجلها ( و يف املنافقني ) جاء أشراطها ( و يف القتال ) جاء أمر اهللا ( احلديد 

 ) . جاء آل (،و يف القمر )
د ذكر يف اية الكالم على هذه و قد أثبتت هذه اجلملة يف اهلامش و هي يف بقية النسخ يف نفس املوضع،و ق ) ٣٤٤(

،و مل يذكر روحا عن يعقوب و هو ممن يقرأ )الباقون مزتني : ( القراءة كعادته يف ذكره قراءة الباقني قوله 
 .له بالتحقيق 

،عرض على درباس و جماهد و ابن كثري أيضا،روى عنه القراءة ابنه وهب بن زمعة بن صاحل أبو وهب املكي ) ٣٤٥(
 .١/٢٩٥لنهاية زمعة ،غاية ا

قرأ على أبيه و عبد اهللا بن زياد أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة أبو احلسن املكي، )٣٤٦(
و عكرمة بن سليمان،قرأ عليه إسحاق بن حممد اخلزاعي و احلسن بن احلباب و أمحد بن فـرح و غريهـم   

-١/١١٩، الغايـة ٥١-١٢/٥٠،السري٣٦٦-١/٣٦٥، معرفة القراء٢/٧١هـ ،اجلرح و التعديل ٢٥٠:ت
١٢٠ .  

أبو بكر حممد بن موسى الزينيب اهلامشي البغدادي،مقرئ حمقق ضابط لقراءة ابن كثري،قرأ على قنبل و إسحاق  ) ٣٤٧(
غايـة النهايـة   )  .هـ٣١٨ت ( اخلزاعي، قرأ عليه أبو الفتح بن بدهن و أبو الفرج الشنبوذي و غريهم ،

 . ٢/٥٦٤، معرفة القراء٢/٢٦٧
 . ٢/٥١٢من رواية إمساعيل و املسييب و قالون كما يف جامع البيان ) ٣٤٨(
 .هناك تقدمي و تأخري يف ذكر القراء و الرواة بني النسخ   ) ٣٤٩(
السـفهاء  ( ،و يف األصل غري واضحة،و عند الكالم على املوضع األول من املتفقتني املفتوحتني )بترك(يف ن  ) ٣٥٠(

 . ذكر هذه الكلمة  ]٥: النساء ) [أموالكم 
أكثر أهل األداء على أن اهلمزة الساقطة هي اهلمزة األوىل و كذلك هو مذهب املصنف ،فيكون املد من قبيل  )٣٥١(

 ١/٣٧٢،إبراز املعاين  ١٢٣٤، املصباح ٤٣٥انظر املستنري . املنفصل،و من قال بالثانية فهو من قبيل املتصل 
  . ١/٣٨٩،النشر 

حمققة و إسقاط اهلمزة األوىل كما تقدم و هو املقروء به أليب عمرو و قالون و البزي و رويس بإثبات الثانية  ) ٣٥٢(
هما عن ابن كثري ال يقرأ ا من طـرق النشـر و   واية زمعة و ابن فليح كليخبلفه و مل يذكره املصنف،و ر

-٤٣٣سـتنري  ،امل٣٢، التيسري١١٤-١١٣، املبسوط ١/١١٦، التذكرة ١٣٩-١٣٨الشاطبية ،انظر السبعة 
  . ٣٨٣-١/٣٨٢، النشر ٤٣٤



 

 

 )٣٦٣(]  )٣٦٢(بإثبات اهلمزة األوىل و تليني الثانيـة    )٣٦١( يف بعض الروايات[  )٣٦٠(وقالون 
 .  )٣٦٤(الباقون مزتني

 )٧٢  ( ≈ ⎯ −Ψ©ΨΤŠ ™ΩΛΤΤπ♥ΩΤ⊇ …  )٣٦٥( . 

 ،البـاقون )٣٦٨(]وافق محزة يف الوقف[)٣٦٧(بغري مهز)٣٦٦(قرأ ابن كثري و علي و خلف وسهل
 . باهلمز

                                                                   
 . ١٠٠انظر الغاية   ) ٣٥٣(
و هو الوجه الثاين لرويس املقروء به له من النشر،أما روح فله التحقيق يف اهلمزتني،و انفرد ابن مهران عـن   ) ٣٥٤(

 .١/٣٨٦النشر  ،١٠٠الغاية  انظر. روح بتسهيل الثانية،و ال يقرأ له به 
،قرأ على وهب بن واضح،قرأ عليـه قنبـل و   أبو احلسن النبال املعروف بالقواس أمحد بن حممد بن علقمة ) ٣٥٥(

 .١/١٢٣، غاية النهاية ١/٣٧٠هـ انظر  معرفة القراء ٢٤ ٠: البزي وحممد بن شريح وغريهم،ت 
ف قال ابن شنبوذ إذا مل حتقق اهلمزتني فاقرأ كي: قال شيخنا أبو تغلب : وقال ابن سوار ،ابن شنبوذ عن قنبل )٣٥٦(

كـالبزي و  : كأيب عمرو و موافقيه و الثاين :  األول : ثالثة ألفاظ _ يعين البن شنبوذ _ شئت فيصري له 
 .  ٣٨٤-١/٣٨٢، النشر ٤٣٤-٤٣٣انظر املستنري .كأيب جعفر و موافقيه : موافقيه،و الثالث 

 . ١/٥١٤ان أليب عمرو الداين البزي و ابن فليح و قنبل عن ابن كثري،انظر جامع البي: أصحابه الثالثة،و هم  )٣٥٧(
 ساقطة من ن، ع ) ٣٥٨(
  .إمساعيل بن جعفر  عن نافع،تقدمت ترمجته،و ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية   )٣٥٩(
الزهري موالهم،املدين، امللقب بقالون،قرأ على نافع  عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى،أبو موسى الزرقي ) ٣٦٠(

ءة خلق كثري،كابنيه أمحد و إبراهيم و أمحد بن يزيد احللواين و أمحد بن صـاحل  و ابن وردان،روى عنه القرا
 .١/٦١٥،غاية النهاية ١٠/٣٢٦، السري ١/٣٢٦هـ معرفة القراء  ٢٢٠: املصري،ت 

و مل أقف على من رواها لقالون _ كما سيأيت _ ساوى املصنف بني اهلمزتني من كلمتني يف ضروا الثالثة  ) ٣٦١(
و انفرد الداين عن أيب الفتح من طريق احللواين عـن قـالون   : قال ابن اجلزري . ني غري املصنف يف املفتوحت

و هي انفرادة ال يقرأ ا من . ١/٣٨٤النشر . و املكسورتني  بتحقيق األوىل و تسهيل الثانية من املضمومتني
 .١٠٠-٩٩، و الغاية ١/٥٢٠انظر جامع البيان .طرق النشر و الشاطبية 

و هو املقروء به لورش و أيب جعفر و رويس يف وجهه الثاين بتحقيق اهلمزة األوىل و تسهيل الثانية بني بـني    ) ٣٦٢(
إبداهلا ألفا مع إشباع املد،و قرأ قنبل كوجهي األزرق و له ثالث _  و ليس من طرق الكتاب _ ،و لألزرق 

 . ٣٢٩انظر اإلحتاف . و هو إسقاط األوىل كالبزي 
 .ع زيادة من ن، )٣٦٣(
 .و قد ذكرت  الباقني يف أول الترمجة فال حاجة إلعادته مرة أخرى  ) ٣٦٤(
 ]٥٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٦٥(
 . ١٣٤الغاية   ) ٣٦٦(



 

 

)٧٣ (  ≈¬Σ™ς√  Ω™∼Ψ∈ Σ…ς′ΞΜ…Ω⎝ …  )٣٦٩(  . 

 . بكسر القاف  ،الباقون )٣٧١(بإمشام القاف الضم  )٣٧٠(قرأ علي و هشام و رويس

)٧٤  (  ≈ †ΩΤ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ …  )٣٧٢( . 

 . )٣٧٣(بالتاء  ،الباقونقرأ محزة و علي بالياء  

] وافق محـزة يف الوقـف  [بغري مهز ΩΤ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ†و أبو جعفر و األعشى و ورش  أبو عمروو قرأ 
 .باهلمز ،الباقون  )٣٧٤(

 . باإلشباع   ،الباقون )٣٧٥(باالختالس  ΩΤ⇓Σ≤Σ∨<Κ†ΩΤ† أبو عمروو قرأ  

)٧٥  ( ≈ ⌠¬Σ∑Ω …ΩƒΩ⎝ …  )٣٧٦( . 

 ،البـاقون )٣٧٩(و ابن جماهد عن ابن ذكوان باإلمالـة  )٣٧٨(و النقاش )٣٧٧(قرأ محزة ونصري 
 . بالتفخيم 

                                                                   
 ١/٤١٤انظر النشر . أن تكون فعل أمر و أال يفصل بني السني و الواو و الفاء العاطفتني فاصل : بشرطني   )٣٦٧(

 . ١٨٣-١/١٨٢،املبهج ٣/١١٧٩،املصباح 
  .ساقطة من ن،ع )٣٦٨(
 ]٦٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٦٩(
حممد بن املتوكل اللؤلؤي املشهور بلقب رويس ،أخذ القراءة عرضا عن يعقوب ، روى عنه عرضا حممد بن  ) ٣٧٠(

 .٢/٢٣٤غاية النهاية  ١/٤٢٨معرفة القراء .هـ ٢٣٨:هارون التمار و الزبري بن أمحد الزبريي ، ت
و وافقهم أبو جعفر و نافع ) حيل و سيق و سيء و سيئت ( أوله،وافقهم ابن ذكوان يف  بإمشام الضم كسر ) ٣٧١(

، التـذكرة  ١٤٤-١٤٣انظر،السـبعة  .فقـط،و البـاقون بـإخالص الكسـر     ) سيء و سـيئت  (يف 
 . ٢/٢٠٨،النشر ٧٢،التيسري١١٥،املبسوط٤٤٧،املستنري٢/٢٤٩

 ]٦٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٧٢(
و املخاطـب هـو   _ على اخلطاب _إخبارا عن النيب صلى اهللا عليه و سلم و بالتاء : _يبةعلى الغ_بالياء  ) ٣٧٣(

 .٢/١٤٦، الكشف ٢/٩٣١انظر املوضح.الرسول صلى اهللا عليه و سلم 
  .ساقطة من ن،ع  )٣٧٤(
و ال يقـرأ أليب  ) ١٧(و قد تقدم الكالم على اختالس أيب عمرو فيما توالت فيه الضمات يف الفقرة رقـم   ) ٣٧٥(

 . ١٨٦مرو ا من طرق النشر و الشاطبية ،انظر شرح اهلداية للمهدوي ع
 . ٢١٣-٢/٢١٢انظر النشر . و ال نص فيها كما ذكر ابن اجلزري  
  ]٦٠من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٧٦(
 .٤١١نصري عن الكسائي،و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق النشر و الشاطبية،انظر املستنري  ) ٣٧٧(



 

 

… Ω⊕Ω–⎟ΨϒΠς√≅… Ω ð∉Ω⁄†Ω‰ΩΤ™≈وله جل ذكره ق: ] الركوع[      )٣٨٠(  

)٧٦ (≈ †_–.Ω≤Ψ♠  …  )٣٨١(. 

ب /٢٢٠[سـراجا   البـاقون قرأ محزة و علي و خلف بغري ألف مضمومة السـني و الراء، 
 .   )٣٨٢(بكسر السني وفتح الراء و باأللف ]

)٧٧  ( ≈ Ω⎡Σ∑Ω⎝…  .  )٣٨٤(]  )٣٨٣(وكذلك ما بعده [  

 .برفع اهلاء    ،الباقونونافع غري ورش و علي بإسكان اهلاء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 

)٧٨  (≈≤ϑðΤ{ΠςϒΩΤÿ ⇐Κς… Ω  …  )٣٨٥( . 

 مشـددة الـذال مفتوحـة     ،البـاقون قرأ محزة و خلف خمففة الـذال مضـمومة الكاف   
 .)٣٨٦(الكاف 

)٧٩  (≈ Σ Ξ⇑ΗΤΩ∧⎯šΘΩ≤√≅…  †Ω‰Ψ∅Ω⎝… )٣٨٧( ≈φ ⎦⎡Ρ∏Ξ™ΗΤΩ•<√≅… Σ¬Σ™Ω‰ς≡†Ω…   )٣٨٨(  . 

                                                                   
،قرأ على إدريس بـن  احلسن بن حممد بن زياد بن هارون أبو بكر املوصلي مث البغدادي النقاش حممد بن )٣٧٨(

عبد الكرمي احلداد،و احلسن بن العباس بن أيب مهران الرازي و غريهم،روى القراءة عنـه عرضـا خلـق ال    
،و حيصون منهم حممد بن عبد اهللا بن أشته و حممد بـن أمحـد الشـنبوذي،و الفحـام و الـدار قطـين      

-١٥/٥٧٣،السـري ٥٨٣-٢/٥٧٨، معرفـة القـراء   ٢٠٥-٢/٢٠١هـ، تاريخ بغداد ٣٥١:غريهم،ت
 .١٢١-٢/١١٩،الغاية ٥٧٦

خبلف عن ابن ذكوان،فروي له الفتح أيضا،و الوجهان مقروء ما،و رويت اإلمالة هلشام من طريق الداجوين  )٣٧٩(
،الغايـة  ١١٨، املبسـوط ١/٤١٠، املسـتنري ١/٢٦٣، املبـهج ١٤١و ليس من طرق املصنف،انظر السبعة

 .٢/٥٩،النشر٥٠، التيسري ١/٣٠٤،اإلقناع١/٣٠٩
 .و هي ساقطة من ب ] ٦١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٨٠(
 ]٦١من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٨١(
و جعل الشـمس  (على أنه مجع سراج،و املراد به الشمس و النجوم ،و من قرأ به سراجا على أنه الشمس  )٣٨٢(

  .٥١٢، احلجة أليب زرعة ٥٠٢شرح اهلداية : ،انظر ) سراجا
 .و ليس هناك تكرار هلا يف نفس الركوع  ) ٣٨٣(
 .ساقطة من ن،ع ) ٣٨٤(
 ]٦٢من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٨٥(
 .٤٠٣،حجة القراءات٢/١٤٧بالتخفيف مضارع ذَكَر و بالتشديد مضارع تذَكَّر،انظر الكشف  ) ٣٨٦(



 

 

 .   ،الباقون بالتفخيم )٣٨٩( يبة كلها باإلمالةقرأ قت

)٨٠  ( ≈ ⎯ψΞ™ΘΨΤŠΩ≤Ψ√  Ω⇐⎡Σ∼Ψ‰ΩΤÿ…  )٣٩٠(  . 

 . باإلظهار   ،الباقون )٣٩١(قرأ العباس باإلدغام 
)٨١  (≈ Ν…⎝Σ≤ΣΤπΤ⊆ΩΤÿ  ⎯¬ς√Ω⎝… )٣٩٢( . 

 .    قرأ عاصم غري املفضل ومحزة وعلي وخلف بفتح الياء وضم التاء

 .بضم الياء وكسر التاء    )٣٩٣(أبو جعفر و املفضل  و قرأ ابن عامر ونافع و 

 .   )٣٩٤(و قرأ أبو عمرو و ابن كثري وسهل ويعقوب بفتح الياء وكسر التاء 

)٨٢( ≈ †_∨…Ω⎡Ω∈  Ω∠Ψ√.ς′ …  )٣٩٥(   . 

 . )٣٩٦(]الباقون باإلظهار [قرأ أبو عمرو باإلدغام،

)٨٣ ( …  ≈  †_™ΗΤς√ΞΜ… )٣٩٧(،≈ †_Τ∨…Ω≤Ψ{…   )٣٩٨(،≈ †[∨†Ω∨ΞΜ……   )٣٩٩( ،π≈ †Ω?Τ∨…Ω∞Ψ√…   )٤٠٠( . 

                                                                   
 ]٦٣من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٨٧(
 ] ٦٣من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٨٨(

 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٨٩
 ] ٦٤من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٩٠(

 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٩١
  ]٦٧من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٩٢(
، املسـتنري  ٤٦٣نظر الكفايـة  املفضل عن عاصم و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طريقي الشاطبية والنشر،ا  ) ٣٩٣(

 .٢/٣٣٤،النشر  ٢/٥٩٣،غاية االختصار٥٢٠-٣/٥١٩، جامع البيان ٧٠٧
و )وعلى املقتر قـدره  ( من قوله تعاىل) أكرم يكرِم ( مثل ) أقْتر يقْتر(على قراءة أهل املدينة و ابن عامر من  ) ٣٩٤(

عـرش يعـرش   ( مثـل  ) قَتر يقتر ويقتر (ل ،تقو) لغتان(على قراءة أهل مكة والبصرة وقراءة أهل الكوفة 
 .٥١٤،حجة القراءات٢/٤٤٦انظر،شرح اهلداية ).ويعرِش

  ]٦٧اآلية :سورة الفرقان[ )٣٩٥(
  .ساقطة من ن و ع  )٣٩٦(
 ]٦٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٩٧(
  ]٧٢من اآلية:سورة الفرقان[ )٣٩٨(
 ]٧٤ من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٣٩٩(



 

 

  .،الباقون بالتفخيم  )٤٠١(ة قرأ قتيبة كلها باإلمال

)٨٤ ( ≈ Ω∠Ψ√.ς′ ⎯™Ω⊕πΤ⊃ΩΤÿ ⇑Ω∨Ω⎝…   )٤٠٢(  . 

 . باإلظهار  ،الباقونباإلدغام )٤٠٣(قرأ أبو احلارث

)٨٥(  ≈ π∪Ω⊕ΗΤΩ∝ΣΤÿ…  بفتح الياء ورفع الالم و الدال …⎝ŸΤΡ∏⎯µ⎪µðΩ≈باأللف ورفع الفاء   )٤٠٤( 

 . )٤٠٥(]محاد[قرأها أبو بكر و  

…⎝π≈ŸΤΡ∏⎯µ⎪µðΩ باأللف و  برفع الفاء  يضاعف )٤٠٦(و قرأ املفضل  ] و الـدال [برفع الياء  )٤٠٧(  
 .وفتح الالم على ما مل يسم فاعله )٤٠٨(

…π∪Ω⊕ΗΤΩ∝ΣΤÿ ≈  و قرأ ابن عامر ] أ/٢٢١[بغري ألـف مشـددة العـني مرفوعـة الفـاء          
≈ŸΤΡ∏⎯µ⎪µðΩ⎝…الالم و الدال بفتح الياء ورفع. 

الفـاء   )٤٠٩(] و جزم[و قرأ أبو جعفر و ابن كثري ويعقوب يضعف مشددة العني بغري ألف 
يضاعف باأللف وجـزم الفـاء    ،الباقون )٤١٠(] بفتح الياء وضم الالم وجزم الدال [وخيلد 

 . وجزم الدال  )٤١١(] و رفع الالم [وخيلد بفتح الياء 

                                                                   
 ].٧٧اآلية من:سورة الفرقان[ ) ٤٠٠(

 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٠١
 ]٦٨من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤٠٢(
أبو احلارث البغدادي ، عرض على الكسائي و مسع احلروف من محزة بن قاسم األحـول و  الليث بن خالد  ) ٤٠٣(

 .٢/٩٥ب،شذرات الذه٢/٣٤،غاية النهاية١/٤٢٤معرفة القراء.هـ٢٤٠:ت.أيب حممد اليزيدي 
 ]٦٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤٠٤(
،و أبو بكر هو شعبة ،ومحاد هو ابن أيب زياد و كالمها عن عاصم،و هو املقروء به لشعبة و األصلساقطة من  ) ٤٠٥(

 .  . ٢/٣٣٤،النشر ٧٠٨،املستنري ٢/٦٥٤رواية محاد ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  انظر املبهج 
عنه عن عاصم،و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طريقي الشاطبية والنشـر انظـر املسـتنري     من رواية أيب زيد )٤٠٦(

  .٤٦٤،الكفاية ٧٠٨
 ]٦٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤٠٧(
 .ساقطة من ب  ) ٤٠٨(
 ]جمزومة( يف ن،ع  ) ٤٠٩(
 .فقط ] جبزم الدال[يف ب  ) ٤١٠(
 .ساقطة من ن،ع  ) ٤١١(



 

 

)٨٦  ( ≈†[Τ⇓†φΤΤ™ΤΣ∨ −Ψ©∼ΨΤ⊇ …   )٤١٢( . 

 . اهلاء غري مشبعة  )٤١٣(] بكسر[ ،الباقونقرأ ابن كثري و حفص مكسورة اهلاء مشبعة 

)٨٧  ( ≈ ϑðΣ/≅…  Σ©ΠΨŸΩ‰ΣΤÿ …   )٤١٤( . 

 .  )٤١٦(بفتح الباء وتشديد الدال  ،الباقون )٤١٥(قرأ الربمجي بإسكان الباء وختفيف الدال 

)٨٨ ( ≈†Ω⇒ΨΗΤΩΘΤÿΠΞ⁄Σ′Ω⎝…   )٤١٧(  . 

 .   )٤١٨(باأللف  ،الباقونلي وخلف وعاصم غري حفص بغري ألفومحزة وع أبو عمروقرأ 

 )٨٩  ( …  ≈ φ⎦⌠⎡Πς⊆ς∏ΣΤÿΩ⎝ )٤١٩( . 

بفتح الياء وإسكان الـالم   )٤٢٠(] و املفضل [قرأ محزة وعلي وخلف وعاصم  غري حفص 
 . )٤٢٢(بضم الياء وفتح الالم وتشديد القاف  ،الباقون )٤٢١(وختفيف القاف

)٩٠( ® $̧ϑ≈ n=y™ uρ ∩∠∈∪ š⎥⎪ Ï$ Í#≈ yz 〈  )٤٢٣( . 

                        
 ]٦٩من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤١٢(
 ]مكسورة[ن  يف ) ٤١٣(
 ]٧٠من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤١٤(
، ٧٠٨انظـر املسـتنري  . و هو مروي أيضا عن أبان بن يزيد و الوليد بن مسلم و األعشـى عـن شـعبة     ) ٤١٥(

 .ا من طرق الشاطبية و النشر  أ،و هي انفرادة شاذة ال يقر٦٧٣،بستان اهلداة) ب/٢٣٨(املصباح
،احلجـة أليب  ٢/٧٩٥و من قرأ بالتخفيف مضارع أبدل،انظر املوضـح  من قرأ بالتشديد من مضارع بدل، ) ٤١٦(

 .٤٢٧زرعة 
 ]٧٤من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤١٧(
حجة  . ٣١٦-٣١٥انظر شرح اهلداية. فمن مجع قال اجلمع لألزواج،و من وحد قال الذرية يف معىن اجلمع  ) ٤١٨(

 .٥١٥القراءات 
  ]٧٥من اآلية:سورة الفرقان[ )٤١٩(
 . ساقطة من ن ) ٤٢٠(
و مل أقف على من استثىن املفضل هنا،و هي انفرادة ال يقرأ لعاصم ا من طريقي الشـاطبية والنشـر،انظر    )٤٢١(

، ٢/٦٥٥،املبـهج ١٦٤، التيسـري ٢/٧٠٨، املسـتنري  ٢/٤٦٧، التذكرة ٢٧٣-٢٧٢،املبسوط ٤٦٨السبعة
  .  ٢/٣٣٥النشر

)٤٢٢ ( مبين للمعلوم،انظر الكشف مضارع لقّى بالتشديد مبين للمجهول،و بالتخفيف مضارع لق الـدر  ٢/٤٣ي ،
 . ٧/٣٢٣املصون 



 

 

 .  )٤٢٦(بالبيان  ،الباقون)٤٢٥(باإلخفاء )٤٢٤(أبو جعفر وأبو نشيط قرأ

)٩١(   ≈ †Ω?Τ∨…Ω∞Ψ√ Σ⇐⎡Ρ∇ΩΤÿ…   )٤٢٧(  . 

 .  ،الباقون باإلظهار)٤٢٨(قرأ عباس باإلدغام

 .  )٤٢٩(] وصلى اهللا على حممد النيب و آله الطيبني[
 

                                                                   
 ] ٧٦-٧٥من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤٢٣(
،أخذ القراءة عرضا عن قالون و مسع روح بن عبادة و حممـد  حممد بن هارون أبو جعفر الربعي البغدادي ) ٤٢٤(

قالون روى أيضا عنه عبد اهللا الفريايب،روى القراءة عنه أمحد بن حممد بن األشعث و عنه انتشرت روايته عن 
-١/٤٣٨،معرفـة القـراء   ٣٥٣-٣/٣٥٢، تاريخ بغداد ٨/١١٧هـ،اجلرح و التعديل ٢٥٨:بن فضيل ت

 . ٢/٢٧٢ غاية النهاية، ٤٣٩
،و ١/١٧٥، و املبهج ١/٣٦٠أبو نشيط عن قالون،و هو مروي عن نافع من طريق املسييب كما يف املستنري  ) ٤٢٥(

 .٢٣-٢/٢٢،و النشر  ٧٥بستان اهلداة 
و وجه اإلخفاء عند الغني و اخلاء قرما من حريف أقصى اللسان القاف و الكاف و وجه اإلظهار بعد خمرج  ) ٤٢٦(

،النشر ٢/٧٩٣انظر املبهج . حروف احللق من خمرج النون و التنوين و إجراء احلروف احللقية جمرى واحدا 
٢/٢٣. 

 ]٧٧من اآلية:سورة الفرقان[ ) ٤٢٧(
 ) .١(م على مثله يف الفقرة رقمتقدم الكال ) ٤٢٨

 .زيادة من ن و ع و هي مذكورة يف النسختني بعد اية كل سورة و أثبتها هنا فقط ) ٤٢٩(



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الشعراء

ijk 

 

Ο$  ® :قوله تعاىل )  ٩٢ ( û¡Û ∩⊇∪ 〈 )٤٣٠(  

  .، الباقون بفتح الطاء)٤٣٢( بكسر الطاء  )٤٣١(زة و علي و خلف ومحاد وحيىيمحقرأ  

 .  )٤٣٣( و قرأ نافع و أبو جعفر بني الفتح و الكسر

Ο$ ]ب/٢٢١[أبو جعفر و و قرأ محزة   û¡Û  وكـذلك يف  ،)٤٣٤( بإظهار  النون عند املـيم
 .يم ،الباقون بإدغام النون عند امل  )٤٣٥( القصص

) ٩٣ (  ® È⎦⎫Î7 ßϑ ø9$# ∩⊄∪ y7 ¯=yès9 〈 )٤٣٦ (   

 .  )٤٣٧( رأ العباس باإلدغام،الباقون باإلظهارق 
 )٩٤ ( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σãΒ 〈 )وما بعدها     )٤٣٨ 

                        
 )٠٠١سورة الشعراء من اآلية  من اآلية  ( )  ٤٣٠
حيىي بن آدم بن سليمان بن خالد أبو زكريا روى القراءة عن أيب بكر بن عياش والكسائي وروى القراءة   ) ٤٣١

انظر معرفة ،هـ ٢٠٣: ت،وشعيب بن أيوب الصرييف،وأمحد بن عمر الوكيعي،اإلمام أمحد بن حنبل عنه
 .٩/٥٢٢السري ،٢/٣٦٣غاية النهاية ،١/١٦٦القراء 

ورواية محاد ال يقرأ ا انظر املبسوط ،حيىي بن آدم عن شعبة وهو املقروء له به من الشاطبية والنشر  )  ٤٣٢
 .  ١٦٤التيسري ،٢/٧٠النشر ،٧٤

ومها انفرادتان ال يقرأ ما هلما من ،نافع من رواية املسييب وإمساعيل بن جعفر وأبو جعفر من طريق العمري)      ٤٣٣
العنوان ،٢٦٢بستان اهلداة ،٢٧١املبهج ،٢٧٤املبسوط ،٢/٤٦٩انظر التذكرة .  طرق    الشاطبية والنشر 

 . ٢/٧٠النشر ،١٤٢
فالوقوف مقدر ) طسم ( لتهجي اليت يف أوائل السور فإذا قلت حجتهم أن السكون مقدر على حروف ا  ٤٣٤)

على الطاء والسني وامليم ومن أدغم فإنه راعى اللفظ ملا اتصلت النون الساكنة من هجاء سني بامليم انظر 
 .٢/٤٤٨شرح اهلداية 

 . ٢/١٩النشر ،٧١٠انظر املستنري . أبو جعفر على أصله يف تقطيع احلروف والسكت على أواخرها  )  ٤٣٥
 )٣-٢سورة الشعراء من اآلية  من اآلية  ( ) ٧

 ) . ١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم )        ٤٣٧



 

 

وافق محزة ،  )٤٤٠( و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز )٤٣٩(  غري شجاعو قرأ أبو عمر
 .   )٤٤١( يف الوقف،الباقون باهلمز

 )٩٥ ( ® βÎ) ù' t±°Σ  〈 )٤٤٢(  

وافق محزة يف الوقف،الباقون ،)٤٤٤(و األعشى واألصبهاين عن ورش بغري مهز )٤٤٣( قرأ أوقية
 . باهلمز

 )٩٦  (® öΑÍi” t∴ çΡ  〈 )٤٤٥(   

 .و يعقوب بالتخفيف،الباقون بالتشديد )٤٤٦(  قرأ أبو عمرو وابن كثري  و سهل

 )٩٧ ( ® ΝÎκ ö n=tã 〈 )٤٤٧(   

 . )٤٤٨( ضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاءقرأ محزة و سهل و يعقوب ب

                                                                   
 )٠٠٣سورة الشعراء من اآلية  (  )  ٤٣٨
شجاع بن أيب نصر ، أبو نعيم البلخي املقرئ ، قرأ على أيب عمرو و جود و أقرأه ، حدث عن أألعمش ،   )٤٣٩

يد القاسم بن سالم ، و حممد بن غالب ، و حدث عنه أبو عمر الدوري أخذ القراءة عنه أبو عب
 .١/٣٢٤، غاية النهاية١/٣٣٨معرفة القراء.هـ١٩٠ت

 ومل أقف على من ذكر اهلمز فيما بني يدي من مصادر ،،وأهل األداء عن شجاع بعدم اهلمز  ) ٤٤٠
 . ١٦٩املبهج ،٥٦٩/انظر جامع البيان ا   

 ) . ٧(  الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف )٤٤١
 )  ٠٠٤سورة الشعراء من اآلية  ( )٤٤٢
روى القراءة عنه ،عامر بن عمر بن صاحل أبو الفتح املوصلي  أخذ القراءة عن اليزيدي والعباس بن الفضل  )٤٤٣

غاية ،١/٢٢٠هـ  انظر معرفة القراء  ٢٥٠: ت ،أمحد بن مسعون وأبو احلسن السراج وإسحاق بن حامت
 . ١/٣٥٠النهاية 

 :"  أما أوقية عن اليزيدي فإنه استثىن)  ٧( تقدم الكالم على رواية األعشى واألصبهاين يف الفقرة رقم   )٤٤٤
انظر املبسوط ،بترك اهلمزة فيها وإن كان سكوا عالمة للجزم"  ومن يشأ،واقرأ وإن نشأ تسؤكم،تسؤهم
١٠٠ . 

 )٠٠٤سورة الشعراء من اآلية  ( )٤٤٥
 . ١٠٤السجستاين ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  و هي يف الغاية  رواية سهل بن حممد  ) ٤٤٦
 )٠٠٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٤٧)



 

 

 )٩٨ ( ® Ï™ !$ uΚ¡¡9$# Zπ tƒ#u™ 〈 )٤٤٩(   

و قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة وعلي وخلف  مزتني،الباقون يهمزون األوىل ويلينون الثانية 
 . )٤٥٠( الثانيةبتليني األوىل وإثبات أهل مكة اخلزاعي و ابن شنبوذ عن  روى

 )٩٩( ® ΝÎκ Ï? ù' tƒ 〈 )٤٥١(،® öΝÎκ Ï? ù' u‹ |¡sù 〈  )٤٥٢(   

وافق محـزة يف الوقف،البـاقون   ،مجيعا بغري مهز قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش 
 .  )٤٥٣(باهلمز

ΝÎκ ®وقرأ يعقوب  Ï? ù' tƒ 〈 ® öΝÎκ Ï? ù' u‹ |¡sù 〈   مجيعا برفع اهلاء،الباقون بكسر اهلاء. 

 )١٠٠( ® tβρ â™ Í“ ÷κ yJó¡o„ 〈 )٤٥٤(  

 .اهلمز وترك  قرأ أبو جعفر برفع الزاي  

وبعضـهم  ، ]أ /٢٢٢[مضمومة  ياء ويبدل منها ،بكسر الزاي وتليني اهلمز )٤٥٥(و قرأ محزة
 .مضمومة، الباقون باهلمز وكسر الزاي  اًيبدل منها واو

) ١٠١( ® uθ ßγs9 〈 )٤٥٦(  . 

 . قرأ أبو عمرو و علي و نافع غري ورش  وأبو جعفر بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

øŒ ® الركوع   Î)uρ 3“ yŠ$ tΡ y7 š/u‘ #© y›θ ãΒ 〈   )٤٥٧(  

                                                                   
حيث أتت وزاد يعقوب ضم كسر ) عليهم إليهم لديهم (  :  هيم محزة كسر اهلاء يف ثالث كلمات ض )  ٤٤٨

ما سهل فإنه يضم اهلاء إذا انفتح ما قبل الياء وأ،اهلاء إذا كان قبلها ياء ساكنة يف التثنية ومجع املذكر واملؤنث
فيهم ويزكيهم وما أشبه : ويكسر إذا انكسر ما قبل الياء مثل ) مثليهم (مثل محزة يف الكلمات الثالث و 

 . ٧٧ذلك ،انظر الغاية 
 )٠٠٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٤٩)

 ) . ١٨( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم )       ٤٥٠
 )٠٠٥رة الشعراء من اآلية  سو( ) ٤٥١
 )   ٠٠٦سورة الشعراء من اآلية  ( )٤٥٢
 ) . ٧( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٤٥٣
 )٠٠٦سورة الشعراء من اآلية  ( )٤٥٤
 . وهذا عند الوقف على هذه الكلمة كما هو مذهبه أما عند الوصل فله التحقيق كالبقية  )  ٤٥٥
 )٠٠٩سورة الشعراء من اآلية  (   )٤٥٦



 

 

  )١٠٢ (  ® øŒ Î)uρ 3“ yŠ$ tΡ 〈 ) ٤٥٨ ( ® 4’s+ø9r' sù 〈 )٤٥٩(  

 .  رأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيمق

 )١٠٣ ( ® #© y›θ ãΒ 〈  )٤٦٠(   

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر  

 . بالتفخيمو قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون 

 ) ٤٦١ ( 〉 أن ائت ®)  ١٠٤(
قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز ، وافق محزة يف الوقـف ، البـاقون   

 .باهلمز 

)١٠٥ (  ® tΑ$ s% Éb> u‘ 〈)٤٦٢(  ® ãΑθ ß™ u‘ Éb> u‘ 〈)٤٦٣( ® > u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# 〈)٤٦٤(® tΑ$ s% 
ô⎯yϑ Ï9 ÿ… çµ s9öθ xm 〈 )٤٦٥( ® tΑ$ s% ö/ ä3š/u‘ 〈 )٤٦٦(® tΑ$ s% > u‘ −Î ô³yϑ ø9$# 〈 )٤٦٧(®  tΑ$ s% È⎦ Í. s! 〈)٤٦٨( 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٠٦ ( ® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈 )٤٦٩(  

                                                                   
 )٠١٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٥٧)
 )٠١٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٥٨)
 )   ٠٣٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٥٩)
 )٠١٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٠)
 )٠١٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦١)
 )٠١٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٢)
 )٠١٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٣)
 )٠٢٤من اآلية  سورة الشعراء (  ٤٦٤)
 )٠٢٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٥)
 )٠٢٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٦)
 )    ٠٢٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٧)
 )٠٢٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٨)
 )٠١٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٦٩)



 

 

 .بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء   ابن كثري  و أبو جعفر و نافع قرأ أبو عمرو و

)١٠٧( ® βr& Èβθ ç/Éj‹s3ãƒ 〈 )٤٧٠( ® βr& Èβθ è=çFø)tƒ 〈 )٤٧١(   

باليـاء يف  )٤٧٣(وعبـاس )٤٧٢(قرأ يعقوب مجيعا بالياء يف الوصـل و الوقف،وافـق سـهل    
 .الوصل،الباقون بغري ياء يف الوصل والوقف  

 )١٠٨( ® ß,‹ ÅÒ tƒuρ “ Í‘ ô‰|¹ 〈 )٤٧٤( ® Ÿωuρ ß,Ï=sÜΖ tƒ 〈 )٤٧٥(  

 .)٤٧٧(،الباقون بالرفع على االبتداء  )٤٧٦(قرأ يعقوب بنصب القافني 

 )١٠٩ (® ’ÏΤ$ |¡Ï9 〈 )٤٧٨(  ® $ ·γ≈ s9Î) “ Î ö xî 〈 )٤٧٩(  

 .  ]ب /٢٢٢[الباقون بالتفخيم ،)٤٨٠(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )١١٠ ( ® û© É_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó  Î) 〈 )٤٨١(  

 . وكذلك محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )٤٨٢(وما بعده قرأ أبو جعفر بغري مهز 

 )١١١( ® $ u‹ Ï? ù' sù 〈 )٤٨٣( ® ÏN ù' sù ÿ⎯ Ïµ Î/ 〈 )٤٨٤(  

                        
 )٠١٢سورة الشعراء من اآلية  (  )٤٧٠
 )٠١٤سورة الشعراء من اآلية  (  )٤٧١
فإذا كانت رأس اآلية أثبتها وصال فقط، انظر الغاية ،ثبت سهل وصال ووقفا إذا كانت أصلية وسط اآلية ي  ) ٤٧٢

 . ٢٩٧البن مهران 
 ) . أ /١٦٦( انظر املصباح ،يثبتها يف الوصل خاصة من طريق أيب العالء الواسطي      ) ٤٧٣

 )٠١٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٧٤)
 )٠١٣سورة الشعراء من اآلية  (  )٤٧٥

 . ٨/٥١٤الدر املصون ،٢/٢٧٨انظر معاين القرآن ،املنصوب بأن] يكذبون [ عطفها على   ٤٧٦)
 ) .أخاف ( وهو ،أو عطف على خرب إن يف اآلية السابقة،على االستئناف  ٤٧٧)
 )٠١٣سورة الشعراء من اآلية  (  )٤٧٨
 )٠٢٩سورة الشعراء من اآلية  (  )٤٧٩
 ) . ١٥( م تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رق  )٤٨٠
 )٠٢٢سورة الشعراء من اآلية  (  )٤٨١
 . قراءته مزة مسهلة وله فيه القصر واملد  ) ٤٨٢
 )٠١٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٨٣)
 )٠٣١سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٨٤)



 

 

و وأبو جعفر واألعشى وورش بغـري مهز،وافـق محـزة يف الوقف،البـاقون     قرأ أبو عمر 
 .  )٤٨٥(باهلمز

 )١١٢( ® |M ÷W Î6s9uρ $ uΖŠ Ïù 〈 )٤٨٦(  

 .قرأ أبو عمرو و محزة و علي و ابن عامر و أبو جعفر باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )١١٣( ® ô⎯ÏΒ x8ÍçΗéå 〈 )٤٨٧(  

 .الباقون باإلشباع  ،)٤٨٨(قرأ أبو عمرو  يف رواية عباس باالختالس 

 )١١٤ ( ® š∅ÏΒ š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 〈 )٤٨٩(  

و يعقوب غـري روح  )٤٩٠(] الدوري [ و أيب عمروعلي يف رواية قتيبة ونصري قرأ أبو عمرو 
 .  )٤٩١(باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )١١٥ ( ® È⎦ Í. s! |N õ‹sƒ ªB$# 〈   )٤٩٢(  

 .   )٤٩٣(ظهار،الباقون باإلدغامقرأ ابن كثري و حفص و املفضل و األعشى  والربمجي باإل
 )١١٦ ( ® $ ·γ≈ s9Î) “ Î ö xî 〈 )٤٩٤(   

 .   )٤٩٥(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء،الباقون بالبيان 

                        
 ).٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٨٥
 )٠٠١٨سورة الشعراء من اآلية  (   )٤٨٦
 )٠٠١٨اآلية   سورة الشعراء من(   )٤٨٧
ورواية االختالس ،املروي عن أيب عمرو باإلسكان من طريق اخلفاف وعبد الوارث وعبيد وكذلك العباس ) ٤٨٨

املبهج ،٤٧١، ١٥٦-١٥٥انظر السبعة ،على قاعدة ما توالت فيه الضمات قراءة شاذة كما تقدم
 . ٣٦٦الكفاية ،٥٨٧املستنري ،٦٥٦

 )٠٠١٩سورة الشعراء من اآلية  (   )٤٨٩
 ). ع(و) ن(ساقطة من األصل وهي يف  ) ٤٩٠
 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٩١
 )٠٠٢٩سورة الشعراء من اآلية  (   ٤٩٢)
 ) . ٣١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٩٣
  ) ٠٠٢٩سورة الشعراء من اآلية  (   ٤٩٤)
 ) .  ٩٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٩٥



 

 

 )١١٧( ® y7 çG ø⁄ Å_ 〈  )٤٩٦(  

وافق محـزة يف  ،بغري مهزمن طريق األصبهاين قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى وورش  
 .)٤٩٧(الوقف، الباقون باهلمز

$tΑ ®وع قوله تعاىل  الرك s% Z∼ yϑ ù=Ï9 〈 )٤٩٨(  

 )١١٨ ( ® tΑ$ s% Z∼ yϑ ù=Ï9 〈 )٤٩٩( ® Ÿ≅Š Ï%uρ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 〈)٥٠٠(  ® tΑ$ s% Μçλm; 〈 )٥٠١(  

® äο uys ¡¡9$# t⎦⎪ Ï‰Åf≈ y™ 〈 )٥٠٢(  ® tβsŒ#u™ öΝä3s9 〈 )٥٠٣(  ® uÏøótƒ $ uΖ s9 〈 )٥٠٤( 

  . قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )١١٩(® íÅs≈ |¡s9 〈)٥٠٥(® ’Îû È⎦ É⎩ !#y‰yϑ ø9$# 〈 )٥٠٦(® È⎦ É⎩ !#y‰yϑ ø9$# t⎦⎪ Î Å³≈ xm 〈)٥٠٧(® öΝçλm;$ t7 Ïm  
〈)٥٠٨(  
® t⎦⎪ Ï‰Åf≈ y™ 〈 )٥٠٩( ® ô⎯ÏiΒ 7#≈ n=½z 〈  )٥١٠(    

 . ]أ /٢٢٣[الباقون بالتفخيم ،)٥١١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

                        
   ) ٠٠٣٠سورة الشعراء من اآلية  (   ٤٩٦)
 ) .  ٧( تقد الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٩٧
 )٠٣٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٩٨)
 )٠٣٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٤٩٩)
 )٠٣٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٠)
 )  ٠٤٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠١)
 )٠٤٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٢)
 )٠٤٩ورة الشعراء من اآلية  س(  ٥٠٣)
 )  ٠٥١سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٤)
 )٠٣٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٥)
 )٠٣٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٦)
 )٠٣٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٧)
 )  ٠٤٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٨)
 )٠٤٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٠٩)
 )٠٤٩ سورة الشعراء من اآلية (  ٥١٠)

  ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )٥١١(



 

 

 )١٢٠( ® šχρ ããΒù' s? 〈 )٥١٢(  ® x8θ è? ù' tƒ   〈 )٥١٣( ® tβθ ä3Ïù ù' tƒ 〈 )٥١٤(  

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغـري مهز،وافـق محـزة يف الوقف،البـاقون     
 .)٥١٧(عن اليزيدي يأتوك باهلمز  )٥١٦( ، و كذلك  روى إبراهيم بن محاد)٥١٥(باهلمز

)١٢١( ® ÷µ Å_ ö‘ r& 〈 )٥١٨(  

مـن طريـق   )٥٢١(غري قالون و خلف يف اختياره و هبرية  )٥٢٠(و نافع  )٥١٩(قرأ علي وعباس
 . )٥٢٣( بغري مهز مكسورة اهلاء مشبعة )٥٢٢(املفضلاخلزاز  و 

 .مكسورة اهلاء خمتلسة  وقالون)٥٢٤(و قرأ أبو جعفر  

 . و قرأ عاصم غري املفضل و هبرية من طريق اخلزاز و محزة بإسكان اهلاء

ابن األخـرم   و سهل ويعقوب و ابن ذكوان من طريق )٥٢٥( ] عباس[و قرأ أبو عمرو غري 

                        
 )٠٣٥سورة الشعراء من اآلية  (  )٥١٢
 )  ٠٣٧سورة الشعراء من اآلية  (  )٥١٣
 )  ٠٤٥سورة الشعراء من اآلية  (  )٥١٤
 ) .  ٧( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥١٥
قرأ عليه موسى ،قرأ على اليزيدي،أو غالم سجادة،جادةأبو جعفر س :  إبراهيم بن محاد أبو إسحاق و يقال ) ٥١٦

 . ١/١٢انظر غاية النهاية ،ئتنياتويف بعد الستني و م،بن إبراهيم الزينيب أربعني ختمة
 . ساقطة من ع )      ٥١٧
 )  ٠٣٦سورة الشعراء من اآلية  ( )٥١٨
 ،     ٥١٠شاطبية والنشر انظر املبهج و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق ال،العباس بن الفضل عن أيب عمرو )  ٥١٩

 .  ١٥٦الغاية 
 .من رواية ورش  ) ٥٢٠(

 .١٣٩-٣/١٣٨و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر ،هبرية التمار عن حفص عن عاصم )  ٥٢١
 .  ٢٨٩ـ  ٢٨٨انظر السبعة   

املصباح ،٥٥٩انظر املستنري ،شاطبية والنشراملفضل الضيب عن عاصم ،و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق ال )  ٥٢٢
١٣٩٣  . 

 .و كذلك أبو جعفر خبلف عن ابن وردان كما سيأيت وجهه الثاين  ) ٥٢٣(
أبو جعفر من رواية ابن وردان طريق ابن هارون و هبة اهللا و هو وجه عن ابن وردان، انظر املستنري  )  ٥٢٤

 . ٢٢٧،اإلحتاف  ٣١٢-٣٤٠،١/٣١١الكفاية ،٥٥٩
 ) . ع ،ن( األصل شجاع والتصحيح من يف  )  ٥٢٥



 

 

 . ه مهموزة مضمومة اهلاء خمتلسةئأرج )٥٢٧(ينوهشام غري احللوا   )٥٢٦(

 . )٥٢٨(و قرأ ابن كثري و هشام من طريق احللواين مهموزة مضمومة اهلاء مشبعة 

  .  )٥٢٩(و روى أبو بكر النقاش و ابن جماهد عن ابن ذكوان مهموزة مكسورة اهلاء خمتلسة

)١٢٢( ® A‘$ −s y™ 〈 )٥٣٠( 

 )٥٣١(ومحزة  يف رواية ابـن سـعدان  ،أيب عمرقرأ أبو عمرو و علي يف رواية قتيبة ونصري و 
 .   )٥٣٢(باإلمالة،الباقون بالتفخيم

)١٢٣( ® Ÿ≅Š Ï%uρ 〈  )٥٣٣(  

 .القاف الضم،الباقون بكسر القاف قرأ علي و هشام و رويس بإشباع  
)١٢٤( ® Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 〈 )٥٣٤(  

                        
، قرأ على هارون األخفش و أمحد  حممد بن النضر بن مر بن احلر أبو احلسن بن األخرم الربعي الدمشقي )  ٥٢٦

بن شاكر ، روى القراءة عنه عرضا أمحد بن بدهن و الشذائي و مجاعة ال حيصى عددهم 
 .   .١٥/٥٦٤سري ، ال ٢/٢٧٠،غاية النهاية٢/٥٧١معرفة القراء.هـ٣٤١،ت

 .  ٣١٢ـ  ٣١١/ ١وانظر النشر،٥٥٩الداجوين عن هشام من طريق النهرواين كما يف املستنري  )  ٥٢٧
 .٢٢٨اإلحتاف،٣١٢ـ ١/٣١١النشر ،٣/١٣٦انظر جامع البيان  )  ٥٢٨
ألن  وقول ابن ذكوان هذا وهم: كأنه يضعف هذا الوجه فلم يروه بصيغة اجلزم موافقا البن جماهد يف قوله  )  ٥٢٩

انظر ،اهلاء ال جيوز كسرها وقبلها مهزة ساكنة وإمنا جيوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة وأما اهلمز فال
 .٢٢٨واإلحتاف ،٢٨٨السبعة 

 )  ٠٣٧سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٣٠
قرأ عليه  ، قرأ على سليم و اليزيدي و إسحاق املسييب ، حممد بن سعدان أبو جعفر الكويف النحوي الضرير  ٥٣١)

معرفة .هـ ٢٣١حممد بن واصل و جعفر بن حممد و حدث عنه عبد اهللا بن أمحد بن حنبل ،ت
 . ١/١١١،بغية الوعاة٢/١٤٣،غاية النهاية١/٤٣١القراء

إمالة األلف إذا جاء بعدها راء جمرورة وكانت الراء الم الكلمة وللكسائي اإلمالة من مجيع الروايات إال  ) ٥٣٢
،وكذلك يف رواية وأيب عمرو إال من رواية عباس ومل يستثنها املصنف واستثناها غريهرواية أيب احلارث 

انظر املستنري ،ومحزة من رواية الكسائي عنه وكذلك رواية ابن سعدان. سجادة إبراهيم بن محاد بالفتح 
 .  ٩٠الغاية  ،٢/٥٤النشر ،١٩٥الكفاية ،٤١٩ـ  ٤١٨

 )٠٣٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٣٣)
 )٣٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٣٤)



 

 

 .، الباقون بالتفخيم)٥٣٥(وقتيبة باإلمالة    ]ب /٢٢٣[قرأ نصري  

)١٢٥( ® tβθ ãèÏϑ tG øg’Χ ∩⊂®∪ $ uΖ ¯=yès9 〈  )٥٣٦( 

 . )٥٣٧(قرأ عباس باإلدغام،الباقون باإلظهار   

)١٢٦( ® u™ !% y` 〈 )٥٣٨(  

 . .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 
)١٢٧( ® ¨⎦ É⎩ r& $ uΖ s9 〈 )٥٣٩( 

   . )٥٤١( مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة)٥٤٠( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر وقالون وزيد  

مزة مقصورة )٥٤٤(غري زيد و سهل )٥٤٣(غري قالون و يعقوب  )٥٤٢(و قرأ ابن كثري و نافع 
 .بعدها ياء مكسورة 

ن لنـا علـى   إعـن قنبـل    )٥٤٥(و روى أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب قتادة الزاهـد  

                        
 ) .  ٤٣( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٥٣٥)

 )٤٠ـ٣٩سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٣٦
 ) ١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٣٧(

 )  ٠٤١سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٣٨
ثانية مكسورة،و هي من املتفق عليه ،مهزتان من كلمة األوىل مفتوحة و ال)٠٤١سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٣٩

أئنا ( يف مواضع النمل اخلمسة،و ) أإله ( يف األنعام و النمل و فصلت و ) أئنكم ( باالستفهام و هي هنا،و 
يف ق،و اختلف عن هشام يف حرف فصلت،و ) أئذا متنا (يف الصافات،و ) لتاركوا،و أئنك ملن،و أئفكا 

 .اهللا  سيأيت الكالم عليه يف موضعه إن شاء
انظر ،و هي انفرادة ال يقرأ له ا مـن طـرق الشـاطبية والنشـر    ،زيد بن إسحاق احلضرمي عن يعقوب ) ٥٤٠

 . ٥٦١املستنري
النشر ،٥٦١ـ  ٥٦٠هكذا ذكر املصنف واملقروء ملن ذكر بالتسهيل مع اإلدخال انظر املستنري  )  ٥٤١

 .  ١١٢املبسوط  ٣٣١اإلحتاف ،١/٣٧٠
 . انظر املصادر السابقة ،به له من رواية ورشو هو املقروء )        ٥٤٢
 . انظر املصادر السابقة،و هو املقروء به له من رواية رويس و أما رواية روح فبالتحقيق مثل عاصم )  ٥٤٣
 .  ١٥٥انظر الغاية ،و رواية سهل ال يقرأ ا )  ٥٤٤

،روى القراءة عرضا عن حممد بـن  أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب قتادة،أبو بكر املقرئ،موصوف بالزهد ) ٥٤٥(
 .١/١٠٠موسى الزينيب،روى القراءة عنه عرضا حممد بن حممد بن أمحد الطرازي،انظر غاية النهاية 



 

 

 .)٥٤٧(،الباقون مزتني،هشام يدخل بني اهلمزتني  مدة )٥٤٦(اخلرب

)١٢٨( ® tΑ$ s% öΝyètΡ 〈 )٥٤٨(  

 .قرأ علي بكسر العني،الباقون بفتح العني  

)١٢٩( ® 4’s+ø9r' sù 4© y›θ ãΒ 〈 )٥٤٩(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم   

)١٣٠( ® 4© y›θ ãΒ 〈 )٥٥٠(  

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر ويف بعض الروايات باإلمالة اللطيفة 

 ديدة،الباقون بالتفخيمو قرأ محزة و الكسائي و خلف باإلمالة الش 
)١٣١(  ® }‘ Ïδ ß# s)ù=s? 〈 )٥٥١(  

،الباقون بفتح الالم وتشديد )٥٥٣(بتخفيف القاف وإسكان الالم  )٥٥٢(قرأ حفص و املفضل  
 .،الباقون بتخفيف التاء )٥٥٤(ليح فالقاف إال ابن كثري فإنه يشدد التاء يف رواية البزي و ابن 

                        
 جامع ،وحكى الداين اإلمجاع على قراءته باالستفهام،و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طريقي الشاطبية والنشر )  ٥٤٦

 . ٢/٤٨٧لنحاس وانظر إعراب القرآن ل،١/١٤٦البيان 
 . ١/٣٧١، النشر ٥٦٠و له عدم اإلدخال أيضا،و كال الوجهني مقروء ما،انظر املستنري  ) ٥٤٧
 )  ٠٤٢سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٤٨
 )٠٤٥سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٤٩
 )  ٠٤٥سورة الشعراء من اآلية  ( )٥٥٠
 )٠٤٥سورة الشعراء من اآلية  ( )٥٥١
 . ومل أقف على من نسبها للمفضل فيما بني يدي من مصادر ،املفضل عن عاصم)        ٥٥٢
فحذفوا إحدى التاءين انظر احلجة ) تلقّف تتلقّف ( وقرأ الباقون بالتشديد من )لقف يلقَف ( تلقف من  )  ٥٥٣

 . أليب زرعة  ٥١٧
مثل ،مت التاء يف التاءكالمها عن ابن كثري بتشديد التاء فيما كان على وزن تفعل ألن أصلها تتفعل فأدغ)        ٥٥٤

( و ) متيز ( و ) أن تولوهم () جتسسوا ( و ) تبدل ن  (و) تربجن ( و ،ل يف املوضعني هنارتت،تلقف
وال ( أو ما كان على وزن تفاعل ) شهر ترتل ( و) نارا تلظى ( و) عنه تلهى ( و) ختريون ( و ( تفكهون 



 

 

)١٣٢( ® tΑ$ s% óΟ çGΨ tΒ#u™ 〈 )٥٥٥(  

و نـافع و سـهل و يعقـوب مـزة      و ابن عامربو عمرو و ابن كثري وأبو جعفر قرأ أ 
  )٥٥٦(ممدودة

البـاقون  .]أ/٢٢٤[منتم على اخلرب بغـري مـد،   أو قرأ حفص غري هبرية من طريق اخلزاز  
 . )٥٥٧(مزتني

)١٣٣( ® !$ uΖ≈ u‹≈ sÜ yz 〈  )٥٥٨(    

 .قرأ علي باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)١٣٤(® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈 )٥٥٩(  

و أبو جعفر و األعشـى و ورش بغـري مهز،وافـق محـزة يف     قرأ أبو عمرو غري شجاع  
 .)٥٦٠(الوقف،الباقون باهلمز

$! ®:   الركوع قوله عز وجل uΖ ø‹ xm ÷ρr&uρ 4’n< Î) #© y›θ ãΒ 〈   )٥٦١(    

)١٣٥( ® 4’n< Î) #© y›θ ãΒ 〈 )وما بعده   )٥٦٢ 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة  

 .أبو عمرو بني الفتح و الكسر،الباقون بالتفخيم  و قرأ

)١٣٦( ® ÷βr& Î ó  r& 〈 )٥٦٣(  

                                                                   
املصباح ،٥٦١ـ  ٤٨٥املستنري ،٣٤٣أ ا ،انظر املبهج و رواية ابن فليح ال يقر) لتعارفوا ) ( تنابزوا 
 .  ٢/٢٨١النشر ،١٤٠٤

 )٠٤٩سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٥٥
 قرأ من ذكر املصنف بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية من غري إدخال ألف ألحد منهم انظر جامع البيان )  ٥٥٦

 .  ٣٦٩ـ  ١/٣٦٨النشر ،٥٦١املستنري ،١٥٦الغاية ،١/٢٠٢املبهج ،١٥٥ـ  ٣/١٥٤ 
 . ٣/١٥٤حمققتني ووافق هبرية شعبة والكسائي ومحزة وخلف انظر جامع البيان )     ٥٥٧
 ) ٥١سورة الشعراء من اآلية  (  )    ٥٥٨
 )٠٥١سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٥٩)
 ).٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٥٦٠
 .)٠٥٢سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٦١
 .)٠٥٢اء من اآلية  سورة الشعر(  )٥٦٢



 

 

 ،موصولة بغري مهز،الباقون مهموز مقطوع  )٥٦٤(قرأ ابن كثري و نافع و أبو جعفر والعباس 

 .وقال بعضهم إذا وقف محزة يترك مهزة أسر وحيرك النون حبركتها  

)١٣٧(® ü“ ÏŠ$ t6ÏèÎ/ / ä3¯Ρ Î) 〈 )٥٦٥(  

 . افع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياءقرأ ن 

)١٣٨( ® tβρ â‘ É‹≈ xm 〈 )٥٦٦( 

 .، الباقون بغري ألف )٥٦٨(وخلف  باأللف  )٥٦٧(قرأ عاصم ومحزة وعلي وابن عامر 

)١٣٩( ® 5βθ ãŠããuρ 〈 )٥٦٩(  

و )٥٧٠(و املفضل و الرب مجـي  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر  ونافع و سهل و يعقوب و حفص 
 .لعني،الباقون بكسر العني هشام بضم ا

)١٤٠( ® û© É_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó  Î) 〈 )٥٧١( 

 .قرأ أبو جعفر بغري مهز،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  

)١٤١( ® Νèδθ ãèt6ø? r' sù 〈 )موصولة مشددة  التاء   )٥٧٢ 

                                                                   
 .٢٣ومثله يف الدخان  )٠٥٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٦٣)
العباس عن أيب عمرو ومل أقف على من نسبها أليب عمرو من أي الطرق عنه ورويت عن ابن عامر من طريق   ٥٦٤)

 .٥٥٥واملبهج  ٣/٢٧٠الوليد بن مسلم يف جامع البيان 
 )٠٥٢سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٦٥
 )٠٥٦ورة الشعراء من اآلية  س(  )٥٦٦
القراءة باأللف من رواية ابن ذكوان و رواية هشام عن ابن عامر من طريق الداجوين وغريه من أصحاب  )٥٦٧

جامع البيان ،٢/٣٣٥حللواين انظر النشر ا هشام وروى عنه احللواين حبذف األلف ومل يأت به عن هشام إال
٣/٥٢٨ . 

فاحلاذر املستعد واحلذر املتيقظ ، ذوو أداة وذوو سالح وقوة: أي ،قوونمؤدون م: حاذرون باأللف أي  )   ٥٦٨
 انظر           

 .أليب زرعة  ٥١٧احلجة            
 )٠٥٧سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٦٩
املفضل عن عاصم والربمجي عن شعبة عن عاصم انفرادة ال يقرأ لشعبة ا من طرق الشاطبية والنشر ،انظر  )٥٧٠

 . ٢/٤٠١املبهج ،١٢٩املبسوط ،٤٧٣ـ ٤٧٢املستنري ،٢/٢٢٦النشر 
 )  ٠٥٩سورة الشعراء من اآلية  (  )٥٧١



 

 

 .،الباقون بقطع األلف خفيفة  التاء )٥٧٣(قرأها زيد عن يعقوب 

)١٤٢( ® $ £ϑ n=sù #u™ üs? Èβ$ yèôϑ yf ø9$# 〈 )٥٧٤(  

ـ    )٥٧٧(و هبرية)٥٧٦(ونصري ]ب/٢٢٤[)٥٧٥(قرأ محزة از بكسـر الـراء يف   زمـن طريـق اخل
 .الوصل،الباقون بفتح الراء 

ئي بكسر الـراء و اهلمـزة  علـى وزن    يفروى نصري عن الكسائي تر،واختلفوا يف الوقف 
 .)٥٧٨(يتريع

كان يقف : قال سألت نصري عن وقف الكسائي ف:  )٥٧٩(وقال حممد بن عيسى األصبهاين 
و : قـال  ،)٥٨٠(اهلمزة ياء يف الوقـف   ترائي بفتح الراء وكسر اهلمزة على وزن تراعي بعد

و روى أبـو  . كان الكسائي يقف ترائي بكسر الراء و اهلمـزة  :،فقال  )٥٨١( سألت خالدا

                                                                   
 )٠٦٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٧٢)
 . ٢٧٥انظر املبسوط ،و هي انفرادة شاذة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر  ٥٧٣)
 )   ٠٦١سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٧٤)
 . ٣٣٢اإلحتاف ،٢/٦٦النشر ،٢٣٣التذكرة ،و الباقون بالفتح،صنفو كذا خلف و مل يذكره امل ٥٧٥)
جامع البيان ،٤٧٠التذكرة  ٢٧٥املبسوط ،٤٧٢نصري عن الكسائي بإمالة الراء يف الوصل يف السبعة  ٥٧٦)

 . وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر ،٧١١، املستنري٣/٥٢٨
وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق  ٣/٥٢٨، وجامع البيان ٤٧١هبرية عن حفص روايته يف السبعة   )٥٧٧

 .الشاطبية والنشر 
و مييل الكسائي اهلمزة إمالة كربى عند الوقف على أصله ،مل أقف على هذه الرواية فيما بني يدي من مصادر ) ٥٧٨

 . ٣٣٢انظر اإلحتاف . يف اليائي 
التيمي األصبهاين إمام يف القراءات كبري مشهور لـه   حممد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين،أبو عبد اهللا ) ٥٧٩

اختيار يف القراءة أول و ثان،أخذ القراءة عرضا و مساعا على خالد بن خالد و نصري بن يوسـف و  
سليمان بن داود اهلامشي و غريهم،روى القراءة عنه الفضل بن شاذان و حممد بـن عبـد الـرحيم    

 . ٢/٢٢٣، غاية النهاية ١/٤٤٠معرفة القراء انظر ) . هـ ٢٥٣. (األصبهاين و غريهم 
  .٣٣٢، اإلحتاف ٦٦انظر النشر ،و هو املقروء به له من طرق النشر و الشاطبية )٥٨٠(

موالهم الصرييف الكويف حدث عن زهري بـن   خالد بن خالد ، و قيل ابن عيسى ، أبو عبد اهللا الشيباين  )٥٨١
يم و هو أضبط أصحابه ، روى القراءة عنه حسني اجلعفي معاوية و احلسن بن صاحل ، و أخذ القراءة عن سل

 . ٢/٤٧،شذرات الذهب١/٢٧٤،غاية النهاية١/٤٢٢معرفة القراء.هـ ٢٤٠:ت.



 

 

أنه كان يقف بفتح الراء إذا وصل :  عن الكسائي )٥٨٣(وصاحل بن عاصم الناقط  )٥٨٢(ذهل 
 . )٥٨٤(ء إذا وقف وبكسر الرا

أ بكسر الراء وفتح اهلمـزة،و  يكان الكسائي يقف تر: )٥٨٥( وقال أمحد بن جبري األنطاكي
املشهور عن الكسائي يف مجيع الروايات إال يف رواية نصري أنه كان يقف ترائي بفتح الـراء  

 . )٥٨٦(وكسر اهلمزة على وزن تراعي 

وميد ويشري إىل موضـع اهلمزة،وكـان    وأما محزة فإنه يقف تراي بترك اهلمزة وبكسر الراء
 . )٥٨٧(يقف بعضهم يف مذهبه ترايا بكسر الراء ويبدل من اهلمزة ياء وهذا أردأ  املذاهب 

، )٥٨٨(وأما هبرية يف رواية اخلزاز فإنه كان يقف بكسر الراء ويشـري إىل فتحـة اهلمـزة    
 . هللا أعلم بالصوابترأا يفتحون الراء وميدون ويهمزون على وزن تراعا وا] أ/٢٢٥[الباقون

فإذا وقف أتبعها اهلمزة فأماهلا تبع ،اجلمعان بإمالة فتحة الراء يف الوصل  اءامحزة فلما تر قرأ 
 :والثانية،أميلت إلمالة فتحة الراء  :األوىل؛فتصري بني ألفني ممالني ،جلعلها بني بني على أصله

 . )٥٨٩(إلمالة فتحة اهلمزة 

)١٤٣(® z© Éë tΒ ’Ïn1 u‘ 〈 )٥٩٠( 

 .رأ حفص بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء ق 

                        
و هو أحد املكثـرين عنـه يف   : أمحد بن أيب ذهل أبو ذهل الكويف،روى القراءة عن الكسائي،قال الداين   )٥٨٢(

 . ١/٥٣لسوسي،انظر غاية النهاية النقل،روى عنه حممد بن اجلهم و أمحد بن زكريا ا
،روى احلروف عن الكسائي و هو من املكثرين يف النقل عنه،روى القـراءة  صاحل بن عاصم الناقط الكويف ) ٥٨٣(

 .١/٣٣٣انظر غاية النهاية . عنه حممد بن اجلهم و حممد بن حيىي بن أيب مسعود 
 .و مل أقف على هذا الوجه فيما بني يدي من مصادر  ) ٥٨٤(
قرأ عليه ،اهللا بن موسى قرأ على الكسائي و سليم و عبيد،أبو جعفر و قيل أبو بكر،أمحد بن جبري األنطاكي ) ٥٨٥(

 . ٢/٢٦غاية النهاية،١/٢١٢معرفة القراء،)هـ  ٢٥٨( حممد بن العباس بن شعبة و شهاب بن طالب 
 .و هو الوجه املقروء به له كما تقدم  ) ٥٨٦(
 .٣٣٢ظر اإلحتاف ان،و هو ضعيف و حكاه اهلذيل ) ٥٨٧(
 .  ٣/٢٥٩انظر جامع البيان . انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٥٨٨(
، ٥٢٩/ ٣انظر جامع البيان ،ه الصحيح الذي ال جيوز غريه و ال يؤخذ خبالفه و هو القياسيجو هذا هو الو ) ٥٨٩(

 . ٣٣٢اإلحتاف 
 )    ٠٦٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٩٠)



 

 

)١٤٤( ® È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ 〈 )٥٩١( 

 . قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف،وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصل،الباقون بغري ياء 

)١٤٥( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ–Β 〈 )٥٩٢(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع وأبو جعفر واألعشى  و ورش بغري مهـز وافقهـم  محـزة يف     
 .)٥٩٣(وقف،الباقون باهلمزال

)١٤٦( ® uθ çλm; 〈 )٥٩٤( 

 .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

    )٥٩٥(〉 öΝÎγøŠn=tæواتل ®الركوع قوله عز وجل

)١٤٧( ® öΝÎγøŠn=tæ 〈)٥٩٦( 

 .  قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

)١٤٨( ® r' t7 tΡ zΟŠ Ïδ üö/Î) 〈 )٥٩٧(  

يهمزون األوىل ويلينـون   )٥٩٨(قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة وعلي وخلف مزتني ،الباقون 
 .الثانية

)١٤٩(  ® tΑ$ s% Ïµ‹ Î/{ 〈)٥٩٩( ® uÏøótƒ ’Í< 〈 )٦٠٠( ® ⎯ÏΒ Ïπ rO u‘ uρ  ــة  öÏøî$#uρ ®  )٦٠١( 〉 جنـ

                        
 )٠٦٢شعراء من اآلية  سورة ال(  ٥٩١)
 )٠٦٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٩٢)
 )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    ٥٩٣)
 )  ٠٦٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٩٤)
 )  ٠٦٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٩٥)
 )  ٠٦٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٩٦)
 )٠٦٩سورة الشعراء من اآلية    ٥٩٧)
و رواية روح انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و ،وايتيه واملشهور املقروء به عن رويسومنهم يعقوب من ر  ٥٩٨)

 .١/٣٨٨النشر ،٤٣٧املستنري ،٢١٣التحبري  انظر املبهج 
 )  ٠٧٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٥٩٩)



 

 

þ’Ï1{ 〈 )٦٠٢(  ® Ÿ≅Š Ï%uρ öΝçλm; 〈  )٦٠٣( ® ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ  ٦٠٤( 〉 هل اهللا(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار   

)١٥٠( ® øŒ Î) tβθ ããô‰s? 〈  )٦٠٥(  

 .ر و خلف و هشام و سهل باإلدغام،الباقون باإلظهاوعلي  قرأ أبو عمرو و محزة 

)١٥١( ® y7 Ï9 ẍ‹x. 〈 )٦٠٦(  ® tβ$ |¡Ï9 〈 )٦٠٧(® t⎦⎫ÏèÏ≈ x© 〈 )٦٠٨(  

 . واهللا أعلم  باقون بالتفخيم، ال)٦٠٩( قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

)١٥٢( ® Ο çF÷ƒu™ usù r& 〈 )٦١٠(  

 .وافق محزة يف الوقف ، )٦١١(قرأ نافع و أبو جعفر بتليني  اهلمزة 

 .و قرأ علي بترك اهلمزة،الباقون باهلمز

)١٥٣(® Aρß‰tã þ’Ík<  إال〈 )٦١٢(   ® þ’Ï1{ … çµ ¯Ρ Î) 〈 )٦١٣( 

                                                                   
 )٠٨٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠٠)
 )٠٨٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠١)
 )٠٨٦آلية  سورة الشعراء من ا(  ٦٠٢)
 )    ٠٩٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠٣)
 )٠٩٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠٤)
 )٠٧٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠٥)
 )  ٠٧٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠٦)
 )٠٨٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠٧)
 )١٠٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٠٨)
 ) . ١٥  (تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم (  ٦٠٩)
 )٠٧٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٠)
 .) ٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦١١

 )٠٧٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٢)
 )  ٠٨٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٣)



 

 

 .ا بفتح الياء،الباقون بإسكان الياءو أبو جعفر مجيع ]ب /٢٢٥[قرأ أبو عمرو و نافع  

)١٥٤( ® uθ ßγsù 〈 )٦١٤(  

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع غري ورش  وعلي بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء  
)١٥٥( ® È⎦⎪ Ï‰÷κ u‰ 〈 )٦١٥(  ® È⎦⎫É)ó¡o„uρ 〈 )٦١٦(  ® É⎥⎫Ïô±o„ 〈 )٦١٧( ® ¢Ο èO È⎦⎫ÍŠøt ä† 〈 )٦١٨( 

 )٦١٩( و الوقف،وافقه سهل وعباس باليـاء يف الوصـل  قرأ يعقوب كلها بالياء يف الوصل  
    . ،الباقون بغري ياء  يف الوصل والوقف

)١٥٦( ® Ÿ≅Š Ï%uρ öΝçλm; 〈 )٦٢٠( 

 .قرأ علي و هشام و رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف   

)١٥٧(] ® ⎯ÏΒ t⎦⎫ÏèÏ≈ x© 〈 )٦٢١(  

 . )٦٢٣(]  ، الباقون بالتفخيم)٦٢٢(قرأ قتيبة باإلمالة  

)١٥٨( ® z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈 )٦٢٤(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغـري مهـز وافـق محـزة يف      
 . )٦٢٥( الوقف،الباقون باهلمز

                        
 )٠٧٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٤)
 )٠٧٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٥)
 )٠٧٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٦)
 )٠٨٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٧)
 )  ٠٨١سورة الشعراء من اآلية  (  ٦١٨)
 .) ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦١٩

 )٠٩٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٢٠)
 )١٠٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٢١)
 ) . ١٥(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم (  ٦٢٢)
   .ن ، ع ، و قد ذكرت مع الكلمات املمالة لقتيبة قريبا  هكذا يف األصل ، و ليست يف )٦٢٣

 )١٠٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٢٤)
 )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٢٥)



 

 

ôM  ®: قوله تعاىل:  الركوع t/ ¤‹ x. ãΠöθ s% ?yθçΡ 〈 )٦٢٦( . 

)١٥٩( ® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; 〈 )٦٢٧(  ® ß⎯ÏΒ÷σçΡ r& y7 s9 〈 )٦٢٨(  ® tΑ$ s% Éb> u‘ 〈 )٦٢٩(   

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

)١٦٠( ® Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ 〈 )وما بعده    )٦٣٠® Èβθ ç/¤‹x. 〈 )بالياء يف الوصل و الوقف   )٦٣١ 

 . )٦٣٢(وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصل،الباقون بغري ياء ،قرأها يعقوب 

)١٦١( ® ÷βÎ) y“ Íô_ r& ωÎ) 〈 )٦٣٣(  

 . رو و أبو جعفر و نافع و ابن عامر و حفص بفتح الياء،الباقون بإسكان الياءقرأ أبو عم 

)١٦٢(® ß⎯ÏΒ÷σçΡ r& y7 s9 〈 )٦٣٤ (  

وافـق محـزة يف الوقف،البـاقون    ،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .)٦٣٥(زباهلم

)١٦٣( ® y7 yèt7 ¨? $#uρ 〈 )٦٣٦(  

،الباقون واتبعك موصـولة بنصـب    )٦٣٧(العني قرأ يعقوب باأللف املقطوعة ورفع]أ /٢٢٦[
 . العني

                        
 )١٠٥سورة الشعراء من اآلية  ( ) ٦٢٦

 )١٠٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٢٧)
 )١٠٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٢٨)
 )١١٧ة  سورة الشعراء من اآلي(  ٦٢٩)
 )١١٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٣٠)
 )١١٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٣١)
 )١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    ٦٣٢)
 )١٠٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٣٣)
 )١١١سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٣٤)
 )٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    ٦٣٥)
 )١١١  سورة الشعراء من اآلية(  ٦٣٦)
انظر معاين ،واجلملة حال من لك) األرذلون ( وهو مبتدأ خربه ،مثل صاحب وأصحاب،على أنه مجع تابع  ٦٣٧)

  ٨/٥٣٦الدر املصون ،للفراء ٢/٢٨١القرآن 



 

 

)١٦٤( ® ÷βÎ) öΝåκ æ5$ |¡Ïm 〈 )٦٣٨(  ® !$ tΒuρ O$ tΡ r& ÏŠ Í‘$ sÜ Î/ 〈  )٦٣٩(  

 .، الباقون بالتفخيم )٦٤٠(قرأ قتيبة باإلمالة 

)١٦٥( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈 )٦٤١(  

ق  محـزة  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز،واف وما بعده قرأ 
 . )٦٤٢(يف الوقف،الباقون باهلمز

)١٦٦( ® ÷βÎ) O$ tΡ r& ωÎ) 〈  )٦٤٣(   

 .  باملد،الباقون بغري مد)٦٤٤(قرأ أبو نشيط 

)١٦٧(® ∅tΒuρ z© Éë ¨Β 〈  )٦٤٥(  

 . )٦٤٦(و حفص بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء إال األصبهاين عن ورش فإنه خمريورش  قرأ

)١٦٨( ® uθ ßγs9 〈)٦٤٧(  

 .و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء  قرأ أبو عمرو 

                        
 )١١٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٣٨)
 )١١٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٣٩)
 )  ١٥(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٤٠)
 )١١٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٤١)
 )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٤٢)
 )١١٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٤٣)
، و لقالون فيما وقع فيه اهلمز من رواية ابن بويان عن أيب احلسان عن أيب نشيط عن قالون باملد قوالً واحداً    ٦٤٤)

وله وجه احلذف وليس ،٤٨٢املستنري ،٤١٤املبهج ،٢/٢٣١شر انظر الن.مكسورا بعد لفظ أنا الند و تركه 
 .من طرق الكتاب 

 )  ١١٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٤٥)
،اإلحتاف ٣/٥٣٥و املقروء به لورش بالفتح ،و رواية التخيري ال يقرأ ا من طرق النشر ،انظر جامع البيان    ٦٤٦)

 ٢/٣٣٦النشر ،٣٣٣
 )١٢٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٤٧)



 

 

 〉كذبت عاد املرسلني ® : الركوع
øŒ ®قوله تعاىل  )١٦٩( Î) tΑ$ s% öΝçλm; 〈  )٦٤٨(  

 .  قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار

)١٧٠( ® Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ 〈  )٦٤٩( 

وافقه سهل وعبـاس باليـاء يف   ،الوقف و كذلك ما بعده قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و  
 .)٦٥٠(الوصل،الباقون بغري ياء 

)١٧١( ® y“ Íô_ r& ωÎ) 〈  )٦٥١(  

 .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن عامر و حفص بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء 

)١٧٢( ® t⎦⎪ Í‘$ ¬7 y_ 〈 )٦٥٢(  

 .ة،الباقون بالتفخيم  باإلمال )٦٥٤(يف بعض الرواياتوأبو عمر  )٦٥٣(قرأ قتيبة ونصري 

)١٧٣( ® Aβθ ãŠããuρ 〈   )٦٥٥(  

قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و سهل و يعقوب و حفص و املفضل و الربمجي و هشام  
 . )٦٥٦( بضم العني،الباقون بكسر العني

)١٧٤( ® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈  )٦٥٧( 

                        
 )١٢٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٤٨)
 )١٢٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٤٩)
 )١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٥٠)
 )١٢٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٥١)
 )١٣٠سورة الشعراء من اآلية  (   ٦٥٢)
و كذلك لورش من و هو املقروء به لدوري الكسائي،،وكذلك بقية الرواة عن الكسائي سوى أيب احلارث  ٦٥٣)

 . ٢/٥٨، النشر ٢١٤/ ١انظر التذكرة ،طريق األزرق الفتح و التقليل و ليس من طرق الكتاب
النهرواين عن أيب فرح عن الدوري عن أيب عمرو  انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر،النشر   ٦٥٤)
٢/٥٨. 

 )١٣٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٥٥)
 . ١٣٨مثله يف الفقرة رقم  تقدم الكالم على ) ٦٥٦(

 )١٣٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٥٧)



 

 

 .باقون بإسكان الياء بفتح الياء،ال ونافع  ]ب /٢٢٦[قرأ أبو عمرو ابن كثري و أبو جعفر  

)١٧٥( ® |M øà tãuρr& 〈  )٦٥٨( 

 .،الباقون باإلظهار )٦٥٩(قرأ عباس ونصري باإلدغام

)١٧٦( ® ωÎ) ß,è=äz t⎦⎫Ï9¨ρF{ $# 〈  )٦٦٠(  

قرأ  أبو عمرو  وابن كثري و علي و سهل و يعقوب و أبو جعفر بفتح اخلـاء وإسـكان    
  .،الباقون بضم اخلاء و الالم )٦٦١(الالم

)١٧٧( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ–Β 〈  )٦٦٢(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر ونافع يف رواية  ورش  واألعشى بغري مهـز وافـق    
 . )٦٦٣(محزة يف الوقف،الباقون باهلمز

)١٧٨( ® uθ çλm; 〈  )٦٦٤(   

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

ôM ® قوله تعاىل الركوع t/ ¤‹ x. ßŠθ ßϑ rO t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑ ø9 $# 〈 )٦٦٥(  

)١٧٩( ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO 〈  )٦٦٦(  

                        
 )  ١٣٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٥٨)
و هي انفرادة ال يقرأ ا مـن طـرق   ،عباس عن أيب عمرو ونصري عن الكسائي وعن نصري إبقاء صفة الظاء  ٦٥٩)

 أ / ١٠٦الكامل ،١/١٨٧الشاطبية والنشر ،انظر اإلقناع 
 )١٣٧ء من اآلية  سورة الشعرا(  ٦٦٠)
هكذا كان الناس يعيشون : قالوا " خلق األولني " قوله ( خلْق بالفتح فمعناه اختالقهم وكذم  وقال قتادة   ٦٦١)

ما هذا الذي نفعله حنن إال عادة األولني : أي : ومن قرأ بالضم فمعناه عادة األولني ) ما عاشوا مث ميوتون 
 .أليب زرعة  ٥١٨من قبلنا انظر احلجة 

 )١٣٩ورة الشعراء من اآلية  س( ) ٦٦٢
 )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٦٣

 )١٤٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٦٤)
 )١٤١سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٦٥)
 )١٤١سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٦٦)



 

 

وخلـف يف   )٦٦٨( و  سـهل و األعشـى   )٦٦٧(قرأ أبو عمرو و محزة و علي و ابن عامر  
 .باإلدغام، الباقون باإلظهار اختياره 

)١٨٠( ® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; 〈  )٦٦٩(   

 .عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  أبورأ ق 

)١٨١( ® Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ 〈  )٦٧٠(   

وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصل،الباقون  ،وما بعده قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف 
 . )٦٧١(بغري ياء

)١٨٢( ® y“ Íô_ r& ωÎ) 〈  )٦٧٢(   

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن عامر و حفص بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء 

)١٨٣( ® š⎥⎫ÏΖ ÏΒ#u™ 〈 )٦٧٣(   ® š∅ÏΒ ÉΑ$ t6Åf ø9$# 〈  )٦٧٤( ® t⎦⎫ÏδÍ≈ sù 〈  )٦٧٥(  ® t⎦⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ 
〈  )٦٧٦(  

 .، الباقون بالتفخيم)٦٧٧(قرأ قتيبة كلها  باإلمالة 

)١٨٤( ® 5βθ ã‹ ããuρ 〈 )٦٧٨(  

                        
 .٣٣٣إلحتاف ا ٦ـ ٢/٥النشر ،٣٤٩من رواية هشام و ابن ذكوان من طريق األخفش انظر املستنري  ) ٦٦٧(
 .انظر املصادر السابقة ،األعشى عن شعبة و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر ) ٦٦٨(

 )١٤٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٦٩)
 )١٤٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٧٠)
 )١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٧١)
 )١٤٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٧٢)
 )١٤٦ورة الشعراء من اآلية  س(  ٦٧٣)
   )١٤٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٧٤)
 )١٤٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٧٥)
  )  ١٥٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٧٦)
 )  ١٥(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٧٧)
 )١٤٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٧٨)



 

 

قرأ ابن عامر غري هشام وابن كثري ومحزة وعلي ومحاد واألعشى وحيـىي بكسـر العـني     
 .الباقون برفع العني،)٦٧٩(

$ ® ]أ /٢٢٧[ )١٨٥( Y?θ ã‹ ç/ 〈  )٦٨٠(  

قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع غري قالون و سهل و يعقوب و هشام غـري احللـواين و   
 . )٦٨٢(  اءبالباقون بكسر ال،)٦٨١(اء بحفص و املفضل و الربمجي بضم ال

)١٨٦( ® t⎦⎫ÏδÍ≈ sù 〈  )٦٨٣(  

،الباقون  )٦٨٤(باأللفو محزة و علي و خلف غري أيب زيد عن املفضل قرأ ابن عامر وعاصم 
 .بغري ألف 

)١٨٧( ® ÏN ù' sù >π tƒ$ t↔ Î/ 〈    )٦٨٥( ® öΝä.x‹è{ ù' u‹ sù 〈  )٦٨٦(  

وافق محـزة يف الوقف،البـاقون   ،واألعشى وورش مجيعا بغري مهز قرأ أبو عمرو وأبو جعفر
 . )٦٨٧( باهلمز

)١٨٨( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ–Β 〈  )٦٨٨(  

وافـق محـزة يف   ،ش بغري مهـز  قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ور 

                        
 . ١٣٨تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٧٩

 )  ١٤٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٨٠)
واملفضل عن عاصم و كذلك الرواية عن ،و رواية الربمجي عن شعبة،كيف جاء معرفا أو منكرا " بيوت "  يف ) ٦٨١(

،التـذكرة   ٤٧٣-٤٧٢،املسـتنري  ١٧٩انظر السبعة ،هشام انفرادات ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية
 . ٢/٢١٨، النشر ٢٦٠الكفاية ،٢٦٧

انظر ،و من قرأ بالكسر فلمجانسة الياء بعـدها و للتخفيـف  ،الضم على األصل ألن فَعل جتمع على فُعول ) ٦٨٢(
 . ١/٢٨٤الكشف 

 )١٤٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٨٣)
 ، البحر        ٥١٩انظر احلجة ،وفرهني أشرين بطرين،القراءتان مبعىن واحد مثل طمع وطامع وقيل فارهني حاذقني  ٦٨٤) 

          ٧/٣٥ . 
      )١٥٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٨٥)
 )١٥٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٨٦)
 )٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٨٧)
 )١٥٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٨٨)



 

 

 . )٦٨٩(الوقف،الباقون باهلمز

)١٨٩( ® uθ ßγs9 〈  )٦٩٠(  

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

ôM  ®قوله تعاىل الركوع t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% >Þθ ä9 t⎦⎫ Ï= y™ ö ßϑ ø9 $# 〈   )٦٩١( 

)١٩٠(® øŒ Î) tΑ$ s% öΝçλm; 〈  )٦٩٢(   

 .أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  قرأ
)١٩١( ® Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ 〈  )٦٩٣(  

قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف،وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصـل،الباقون بغـري   
 .)٦٩٤(ياء

)١٩٢( ® y“ Íô_ r& ωÎ) 〈  )٦٩٥(  

 . ان الياءقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن عامر و حفص بفتح الياء،الباقون بإسك 

)١٩٣( ® tβθ è? ù' s? r& 〈  )٦٩٦(  

قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز،وافـق محـزة يف الوقف،البـاقون     
  .)٦٩٧(باهلمز

                        
 )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    ٦٨٩)
 )١٥٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٩٠)
 )١٦٠ء من اآلية  سورة الشعرا(  ٦٩١)
 )١٦١سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٩٢)
 )١٦٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٩٣)
 )١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٩٤)
 )١٦٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٩٥)
 )١٦٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٦٩٦)
 )٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٩٧)



 

 

⎪⎦t ®  ]ب /٢٢٧[ )١٩٤( Î É9≈ tóø9$# 〈  )٦٩٨(  

 .، الباقون بالتفخيم)٦٩٩(روى بعضهم عن قتيبة يف بعض الروايات باإلمالة  

)١٩٥( ® ΛÏι ø‹ n=tæ 〈  )٧٠٠( 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

)١٩٦( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ–Β 〈  )٧٠١(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغـري مهـز،وافقهم محـزة  يف     
 . )٧٠٢( الوقف،الباقون باهلمز

)١٩٧( ® uθ çλm; 〈  )٧٠٣(  

 .  ش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاءقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ور 

<z ®قوله تعاىل الركوع ¤‹x. Ü=≈ ut õ¾ r& Ïπ s3ø‹ t↔ ø9 〈  )٧٠٤(     

  )١٩٨( Ïπ s3ø‹ t↔ ø9® 〈   )٧٠٥(  
وكـذلك يف   وغري اهلمـزة  )٧٠٦(]اهلاء[قرأ ابن كثري و نافع و ابن عامر و أبو جعفر بفتح  

                        
 )١٧١ن اآلية  سورة الشعراء م(  ٦٩٨)
 )  ١٥(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٦٩٩)
 )١٧٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٠٠)
 )١٧٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٠١)
 )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧٠٢)
 )١٧٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٠٣)
 )١٧٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٠٤)
 )١٧٦من اآلية  سورة الشعراء (  ٧٠٥)
وقرأ من ذكر ليكة بالم مفتوحة من غري مهز قبلها وال بعدها ونصب  ،هكذا يف األصل باهلاء واملقصود التاء   ٧٠٦)

انظر النشر ،التاء والباقون بإسكان الالم ومهزة وصل قبلها ومهزة قطع مفتوحة بعدها وجر التاء
 . ٧١٢املستنري ،١٦٦التيسري ،٢/٣٣٦



 

 

 . ،الباقون األيكة باأللف وخفض اهلاء )٧٠٧(صاد

)١٩٩( ® tΑ$ s% öΝçλm; 〈 )٧٠٨(   ® “ Ï%©!$# öΝä3s)n=s{ 〈  )٧٠٩(   ® tΑ$ s% þ’Ïn1 u‘ ãΝn=÷æ r& $ yϑ Î/ 〈  )٧١٠(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

)٢٠٠( ® Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ 〈  )٧١١( 

وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصـل،الباقون بغـري    ،قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف
  .)٧١٢(ياء

)٢٠١(® y“ Íô_ r& ωÎ) 〈 )٧١٣(  

 .  الياء نبإسكاقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ونافع وابن عامر وحفص بفتح الياء،الباقون  

)٢٠٢( ® Ä¨$ sÜ ó¡É)ø9$$ Î/ 〈  )٧١٤(  

 . )٧١٦(بكسر القاف،الباقون بضم القاف )٧١٥(قرأ محزة و علي و خلف و حفص و املفضل 

 .لباقون بالسني بالقصطاص بالصاد،ا )٧١٧(و الشموين شيطن و قرأ أبو

)٢٠٣( ® t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# 〈  )٧١٨(  

                        
  والتاء على أا اسم للبلد ومل تنصرف الجتماع التأنيث والتعريف وقد كتبت يف املصاحف بغري  مفتوحة الالم٧٠٧)   

: وجماز القرآن  ٥٠٦: انظر شرح اهلداية  ١٤: ،وق  ٧٨: والم يف املوضعني خبالف اليت يف احلجر ألف 
 . ٨/٥٤٤الدر املصون ،١٠٣،١١٤: اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف ،٢/٩٠

 )١٧٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٠٨)
 )١٨٤سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٠٩)
 )١٨٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٧١٠)
 )  ١٧٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٧١١)
 )١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧١٢)
 )١٨٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٧١٣)
 )١٨٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٧١٤)
 . ٦٣٤املستنري ،٢/٣٠٧النشر ،٤١٢الكفاية ،٥٩٢املفضل كشعبة ومن معه كما يف املبهج  املروي عن   ٧١٥)
 . أليب زرعة  ٤٠٢انظر احلجة ) الكسر والضم لغتان مثل القرطاس والقُرطاس   ٧١٦)
،بإبدال و الشموين من رواية محاد بن أمحد بن محاد الضرير عنه عن األعشى عن شعبة،أبو نشيط عن قالون  )٧١٧

املستنري ،٥٩٢انظر املبهج ،ال يقرأ ما من طرق النشر و الشاطبية صادا إذا جاورت طاء،و السني
 . ١٤١١،املصباح ٦٣٤



 

 

 .، الباقون بالتفخيم)٧١٩(قرأ قتيبة  باإلمالة  

)٢٠٤( ® $ Z|¡Ï. 〈  )٧٢٠(   

 . )٧٢٣(،الباقون بإسكان السني)٧٢٢(بفتح السني )٧٢١(قرأ حفص غري اخلزاز ]أ /٢٢٨[

)٢٠٥( ® Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# βÎ) 〈  )٧٢٤(  

 .)٧٢٥(بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية قرأ البزي من طريق اهلامشي و أبو عمرو 

بتليني اهلمزة األوىل وإثبات األخرى وهو  )٧٢٧(و نافع غري ورش )٧٢٦(و قرأ زمعة و ابن فليح 

                                                                   
 )١٨٦سورة الشعراء من اآلية  (  )٧١٨

 )  ١٥(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧١٩)
 )١٨٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٢٠)
ة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر  انظـر جـامع البيـان    و هي انفراد،اخلزاز عن هبرية عن حفص  )٧٢١

٣/٥٣٢. 
والفرق بني واحده ومجعه إسقاط ) كسرة وكسر ( مثل ) كسفة وكسف ( أي قطعا من السماء مجع  )   ٧٢٢

 .أليب زرعة  ٥٢٠انظر احلجة ،جانبا من السماء: ومن قرأ بإسكان السني أي ،اهلاء
وأما ،فقرأ حفص بفتح السني يف موضعي سورة الشعراء وسبأ،٤٤: والطور ،٤٨: وم والر،٩: هنا وسبأ       ٧٢٣)

واتفقوا على إسكان السني يف ،موضع الروم فقرأه أبو جعفر وابن ذكوان وهشام خبلفه بإسكان السني
 .٢/٣٠٩النشر ،٢/٥٩٦انظر املبهج ،الطور

من ( ،و كذلك هي هنا،و يف السجدة ،مهزتان مكسورتان من كلمتني)١٨٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٢٤)
( ،)من السماء إن ( ،و يف سبأ )و ال أبناء إخوان ( ،)من النساء إن اتقينت ( و يف األحزاب ) السماء إىل 

يف قراءة ) بيوت النيب إال (،)للنيب إن أراد ( ،و املختلف فيه )يف السماء إله ( و يف الزخرف ) هؤالء إياكم 
 . نافع مز النيب 

قالون و البزي مع املد و القصر و _يف املتفق عليه _سهل اهلمزة األوىل كالياء : و املقروء به للقراء كالتايل  
سهل الثانية كالياء األصبهاين و أبو جعفر و رويس خبلفه و، و هو أحد وجهي األزرق و الثاين له من إبداهلا 

إسقاط األوىل كأيب عمرو و رويس يف : ثالث ياء ساكنة بال إشباع لتحرك ما بعدها،و مها لقنبل و له 
 . ٣٨٦-١/٣٨٢،النشر٣٥١انظر اإلحتاف .وجهه الثاين،و الباقون بتحقيقهما 

وهو املقروء به أليب عمرو وأما البزي من طريق حممد بن موسى اهلامشي الزينيب فهو يف املبسوط   ٧٢٥)
وهي انفرادة عن البزي ال يقرأ ،البزيوكذلك روي من طريق السامري عن أيب فرح عن أيب ربيعة عن ،١١٤

اإلحتاف ،١/٣٨٣النشر ،١١٤املبسوط ،٤٣٥املستنري ،٢٠٦انظر املبهج ،له ا من طرق الشاطبية والنشر
١٣٣. . 



 

 

 .  )٧٢٨(البزيمذهب اخلزاعي وغريه عن 

بإثبـات اهلمـزة األوىل وتلـيني     )٧٢٩(وقرأ أبو جعفر و ورش و القواس و سهل و يعقوب 
 . ،الباقون مزتني)٧٣٠(ن قالون وإمساعيلوكذلك روى بعضهم ع األخرى،

)٢٠٦( ® þ’Ïn1 u‘ ãΝn=÷æ r& 〈   )٧٣١(   

 .جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء  قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو

)٢٠٧( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ–Β 〈  )٧٣٢(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغـري مهز،وافـق  محـزة يف     
 . )٧٣٣(الباقون باهلمزالوقف،

)٢٠٨( ® uθ çλm; 〈  )٧٣٤(  

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

… ®  الركوع çµ ¯Ρ Î)uρ ã≅ƒ Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9$# 〈    )٧٣٥( 

                                                                   
زمعة وابن فليح عن ابن كثري وكذلك اخلزاعي عن البزي عن ابن كثري وهي الرواية املشهورة عن البزي    ٧٢٦)

النشر ،٥١٢/ ١جامع البيان ،٢٠٦املبهج ،١١٤املبسوط ،٤٣٦ـ  ٤٣٥ انظر املستنري،وكذا عن قالون
 .١٣٢، اإلحتاف ١/٣٨٣
 .قالون من رواية٧٢٧)      

 ) .ع ( ،)ن ( والتصحيح من ،يف األصل اليزيدي وهو خطأ  ٧٢٨)
،و ورش من طريق األصبهاين،و كذلك وهو املروي عن قنبل عن القواس عن ابن كثري من طريق ابن جماهد  ٧٢٩)

 .١/٣٨٣النشر ،٥١٢/أ ١، جامع البيان ٩٩انظر الغاية س من غري طريق أيب الطيب،روي
  ومل أقف على رواية التسهيليل بن جعفر عن نافع بالياء يف الثانية،ورواية إمساع،من طريق احللواين عن قالون    ٧٣٠)

 .يف املكسورتني  يف الثانية له
من طريق احللواين عن قالون بتحقيق األوىل و تسهيل اهلمزة و انفرد الداين عن أيب الفتح : قال ابن اجلزري 

 .١/٣٨٤، النشر ١/٥١٢،٥٢٤الثانية من املضمومتني و املكسورتني،انظر جامع البيان 
 )١٨٨سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٣١)
 )١٩٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٣٢)
 )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧٣٣)
 )١٩١اء من اآلية  سورة الشعر(  ٧٣٤)



 

 

ã≅ƒ ®قوله تعاىل  )٢٠٩( Í”∴ tG s9 Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈ yèø9$# ∩⊇®⊄∪ tΑu“ tΡ 〈  )٧٣٦(  

 .  قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 
)٢١٠(® tΑu“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ”9$# 〈  )٧٣٧(  

 .)٧٣٩(فيهما  )٧٣٨(رفعبالنزل خفيفة الروح 

 )٧٤١(أبو زيدوعن يعقوب )٧٤٠(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو جعفر و حفص وزيد 
 . ]أ /٢٢٨[الباقون نزل مشددة الروح األمني بالنصب  فيهما،عن املفضل

 )٢١١  (  ® Aβ$ |¡Ï=Î/ 〈  )٧٤٢(  ® $ ·γ≈ s9Î) uyz#u™ 〈  )٧٤٣(  ® ’Îû t⎦⎪ Ï‰Åf≈ ¡¡9$# 〈  )٧٤٤(   

® 7Š#uρ tβθ ßϑ‹ Îγtƒ 〈  )٧٤٥(  

 .، الباقون بالتفخيم )٧٤٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

)٢١٢( ® óΟ s9uρr& ⎯ä3tƒ öΝçλ°; ºπ tƒ#u™ 〈  )٧٤٧(  

                                                                   
 )١٩٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٣٥)
 )١٩٣/١٩٢ سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٣٦)
 )١٩٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٣٧)
ومن قرأ ) قل نزله روح القدس من ربك ( جاء به جربيل عليه السالم وحجتهم يف ذلك قوله تعاىل : أي   ٧٣٨)

وحجتهم أن ذلك أتى عقيب اخلرب عن ،زل اهللا به الروح األمنين: بالتشديد ونصب الروح األمني فاملعىن 
 .  أليب زرعة  ٥٢٠انظر احلجة ) وإنه لترتيل رب العاملني ( ترتيل القرآن وهو قوله 

 .أي يف كلميت الروح واألمني   )٧٣٩
املستنري ،٢٧٦ املبسوط،زيد بن إسحاق عن يعقوب ،و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طريقي الشاطبية والنشر   )٧٤٠

 . ٨٣١الروضة ،٧١٢
سعيد بن أوس عن املفضل عن عاصم و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طريقي الشاطبية والنشر انظر املصادر    )٧٤١

 .السابقة 
 )١٩٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٤٢)
 )٢١٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٤٣)
 )٢١٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٤٤)
 )٢٢٥اء من اآلية  سورة الشعر(  ٧٤٥)
 )  ١٥(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧٤٦)



 

 

 .لباقون أومل  يكن بالياء آية بالنصب قرأها ابن عامر،ا)٧٤٨(بالرفع  آيةومل يكن بالتاء أ 

)٢١٣( ® û© É_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó  Î) 〈  )٧٤٩(  

 .قرأ أبو جعفر بغري مهز وافق  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  

)٢١٤(® ⎯ Ïµ Î/ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σãΒ 〈  )٧٥٠(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا بغري مهز وافق محـزة يف    
 . )٧٥١(ون باهلمزالوقف،الباق

)٢١٥( ® Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ⎯ Ïµ Î/ 〈   )٧٥٢(  ® ΝßγuŠÏ? ù' uŠsù 〈   )٧٥٣(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا بغري مهز وافق محـزة يف   
 . )٧٥٤(الوقف،الباقون باهلمز

)٢١٦( ® š⎥⎫ÏΒÍôf ßϑ ø9$# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω 〈  )٧٥٥(   

 . )٧٥٦(ارقرأ عباس باإلدغام،الباقون باإلظه

                                                                   
 )١٩٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٤٧)
يف تأويل ) أن يعلمه ( ألن ) أن يعلمه ( وخربها معرفة وهو ) آية ( على أنه جعل اسم كان نكرة هو   ٧٤٨)

ا يف اجلملة اليت هي االبتداء وهي خرب ابتداء فيكون اسم كان مضمرا وخربه) آية ( املصدر وقدمت 
قدم على امسها ) يكن ( خرب ) ءاية ( أن : وقراءة الباقني على األصل اجلاري على سنن العربية وهو ،واخلرب

 .٢/٤٥١انظر شرح اهلداية .وما اتصل ا ) أن ( وامسها 
 )١٩٧سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٤٩)
 )١٩٩سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٥٠)
 )٩٤(الكالم على مثله يف الفقرة رقم  تقدم (  ٧٥١)
 )٢٠١سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٥٢)
 )٢٠٢سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٥٣)
 )٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧٥٤)
 )٢٠١-٢٠٠سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٥٥)
 )١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧٥٦)



 

 

)٢١٧( ® 4© ®Lxm 〈  )٧٥٧(  

 .، الباقون بالتفخيم)٧٥٨(قرأ نصري و العجلي و قتيبة باإلمالة  

)٢١٨( ® ö≅ yδ ß⎯øt wΥ 〈  )٧٥٩(  

 .باإلدغام،الباقون باإلظهار )٧٦٠(قرأ علي و هشام  

)٢١٩( ® |M ÷ƒu™ usù r& βÎ) 〈  )٧٦١(  

 .قرأ نافع و أبو جعفر بتليني اهلمزة وافق محزة يف الوقف  

 .،الباقون باهلمز)٧٦٢( قرأ علي أفريت إن بترك اهلمزو 

)٢٢٠( ® Νèδu™ !% y` 〈  )٧٦٣(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٢٢١( ® !$ tΒ 4© o_øîr& Νåκ ÷]tã 〈  )٧٦٤(  

 .قرأ محزة و علي  و خلف  باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

)٢٢٢( ® 3“ uø.ÏŒ 〈  )٧٦٥(  

و محزة و علي و خلف و اخلـزاز عـن هـبرية و البخـاري عـن ورش       قرأ أبو عمرو

                        
 )٢٠١سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٥٧)
 )٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧٥٨)
 )٢٠٣سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٥٩)
  . انفرادة ال يقرأ له ا من طرق النشر و الشاطبية  )٧٦٠

 )٢٠٥سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٦١)
 .) ٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )٧٦٢

 )٢٠٦سورة الشعراء من اآلية  (  ٧٦٣)
 )٢٠٧لشعراء من اآلية  سورة ا(  ) ٧٦٤
 )٢٠٩سورة الشعراء من اآلية  (  ) ٧٦٥



 

 

 .)٧٦٦(بالكسر،الباقون بالفتح 

)٢٢٣( ® Ö™ ü“ Ít/ 〈   )٧٦٧( 

 .قف ،وافق محزة يف الوقرأ أبو جعفر بغري مهز،الباقون باهلمز 

)٢٢٤( ® ö≅ ª.uθ s? uρ 〈  )٧٦٨(   

ف أهل املدينـة و  وكذلك يف مصاح]أ/٢٢٩[  )٧٦٩(بالفاء ونافع و أبو جعفر قرأ ابن عامر 
 .  )٧٧٠( الشام،الباقون بالواو وكذلك يف مصاحف أهل العراق ومكة

)٢٢٥( ® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈   )٧٧١(  

 .، الباقون باإلظهار)٧٧٢(قرأ أبو عمرو غري العباس باإلدغام   
)٢٢٦(® ãΑ¨” t∴ s? ß⎦⎫ÏÜ≈ u‹ ¤±9$# ∩⊄⊄⊇∪ ãΑ¨” t∴ s? 〈  )٧٧٣(  

  .التاءين،الباقون بتخفيف التاءينبتشديد  )٧٧٤(قرأ ابن كثري يف رواية البزي  و ابن فليح 

)٢٢٧( ® ãΝßγãèÎ7 ®Ktƒ 〈   )٧٧٥(  

 . ،الباقون بتشديد التاء)٧٧٦(قرأ نافع بتخفيف التاء 

                        
 )٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ٧٦٦)
 )٢١٦سورة الشعراء من اآلية  ( )  ٧٦٧
 )٢١٧سورة الشعراء من اآلية  ( )  ٧٦٨

: حلجة فجعل ما بعدها كاجلزاء ملا قبلها وهذه القراءة موافقة لرسم املصحف املدين والشامي انظر ا  ٧٦٩)
 .٨/٥٦٤الدر املصون ،٥٢٢

أليب   ٢٩٥: فضائل القرآن ،١١٤،١٤٥: اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف ،١٠٦،١٠٨: انظر املقنع  )  ٧٧٠
 .عبيد

 )٢٢٠سورة الشعراء من اآلية  ( )  ٧٧١
 ) .٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٧٧٢
 )٢٢٢-٢٢١سورة الشعراء من اآلية  (  )٧٧٣ 
 . ٢/٢٣٢النشر ،٤٨٥املستنري ،٣٤٣و رواية ابن فليح ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية انظر املبهج   ) ٧٧٤
 )٢٢٤سورة الشعراء من اآلية  (  )٧٧٥



 

 

)٢٢٨( ® 7Š#uρ tβθ ßϑ‹ Îγtƒ 〈 )٧٧٧(  

وادي بالياء يف الوصل والوقف،الباقون بغري )٧٧٨(لقرأ يعقوب وأبو القاسم السرندييب عن قنب
 . ياء

                                                                   
أليب ٥٢٢انظر احلجـة  .حلقه:،واتبعهسار يف أثره:هفتبع) اتبع يتبع ( والتشديد من) تبِع يتبع ( ف منبالتخفي )٣٤٧
  زرعة
 )٢٢٥الشعراء من اآلية  سورة ( )  ٧٧٧

 . ٢/٣٣٦و هي انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر انظر النشر  ) ٧٧٨(



 

 

 يف سورة النمل ذكر القراءة
ijk 

    )٧٧٩( 〉 û§Û ®قوله جل ذكره ) ٢٢٩(  

 . باإلمالة،الباقون بالتفخيمو محاد  قرأ محزة و علي و خلف وحيىي

 .)٧٨٠( و قرأ أبو جعفر و نافع بني الفتح و الكسر ، الباقون بالفتح

 )٢٣٠ ( ® Èβ#u™ öà)ø9$#  〈 )٧٨١(  

 .يف الوقف ، الباقون باهلمز وافق محزة ، )  ٧٨٢(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )٢٣١ ( ® 5>$ tG Å2 uρ 〈 )٧٨٣(  

$<5 ®، الباقون بالتفخيم وكذلك مييل )٧٨٤(قرأ قتيبة باإلمالة   pκ Å¶Î/ <§t6s% 〈 )٧٨٥(. 

 )٢٣٢ ( ® 3“ u ô³ç/uρ 〈 )٧٨٦ (  

و خلف و البخاري عن ورش و اخلـراز عـن هـبرية      الكسائي و قرأ أبو عمرو و محزة
 .الفتح، الباقون ب )٧٨٧(بالكسر

 )٢٣٣ ( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù=Ï9 〈 )٧٨٨(  

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز وافق محزة يف الوقف ،  

                        
 )٠٠١النمل من اآلية   سورة(  )٧٧٩
 ) ٩٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    )٧٨٠
 )٠٠١سورة النمل من اآلية  ( )٧٨١
  )٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٧٨٢
 )٠٠١سورة النمل من اآلية  (  )٧٨٣
  )١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٧٨٤
 )٠٠٧سورة النمل من اآلية  (  )٧٨٥
 )٠٠٢سورة النمل من اآلية  (  )٧٨٦
  )٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٧٨٧
 )٠٠٢سورة النمل من اآلية  (  )٧٨٨



 

 

 .)٧٨٩(الباقون باهلمز 

) ٢٣٤(  ® tβθ è? ÷σãƒuρ 〈 )٧٩٠( ® Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )٧٩١(   

ـ    غري شجاع ]ب/٢٢٩[ قرأ  أبو عمرو  ا  بغـري  و أبو جعفـر و األعشـى و ورش مجيع
 .وافقهم  محزة يف الوقف ، الباقون باهلمز ، )٧٩٢(مهز

 )٢٣٥ ( ® Ïο u½zFψ $$ Î/ $ ¨Ζ §ƒy— 〈  )٧٩٣(   

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام ، الباقون باإلظهار  
 )٢٣٦ ( ® 4© y›θ ãΒ 〈 )وما بعده )٧٩٤. 

 .قرأ أبو عمرو يف بعض الروايات  بني الفتح و الكسر  

 .لة الشديدة  ، الباقون بالتفخيمو قرأ محزة و علي و خلف باإلما 

 )٢٣٧ ( ® þ’ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ#u™ 〈  )٧٩٥(  

 .قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو جعفر بفتح الياء ، الباقون بإسكان الياء  

 )٢٣٨ (® 5>$ pκ Å¶Î/ <§t6s% 〈 )٧٩٦(  

 .، الباقون بغري تنوين  )٧٩٨(نبالتنوي  )٧٩٧(رويسقرأ عاصم ومحزة وعلي وخلف  و    

                        
  )٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٧٨٩
 )٠٠٣سورة النمل من اآلية  (  )٧٩٠
 )٠٠٤سورة النمل من اآلية  ( )٧٩١
  )٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٧٩٢
 )٠٠٤سورة النمل من اآلية  (  )٧٩٣
 )٠٠٧سورة النمل من اآلية  (  )٧٩٤
 )٠٠٧سورة النمل من اآلية  (  )٧٩٥
 )٠٠٧سورة النمل من اآلية  (  )٧٩٦
، ٢٢٦، الغاية  ٢٧٨ران ، و املقروء به ليعقوب بتمامه ، انظر املبسوط ذكره عن رويس فقط كابن مه  )٧٩٧

 .٣٣٥، اإلحتاف ٢/٣٣٧النشر 



 

 

) ٢٣٩ ( ® ⎯tΒ ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 )٧٩٩( 

قرأ أبو عمرو و علي يف رواية قتيبة ونصري وأيب عمر و البخاري عـن ورش و محـزة يف     
  .م ، الباقون بالتفخي )٨٠٠(رواية ابن سعدان وأيب عمر باإلمالة 

 . وكذلك روى إبراهيم بن محاد وغريه  عن اليزيدي عن أيب عمرو 
 )٢٤٠ ( ® $ £ϑ n=sù $ yδ#u™ u‘ 〈 )٨٠١(  

بكسر الـراء و  )٨٠٣( وحيىي )٨٠٢(هبرية من طريق اخلراز وعباس قرأ محزة و علي و خلف و
 اهلمزة 

و قرأ  أبو عمرو غري شجاع  و ورش من طريق البخاري بفتح الراء وإمالة اهلمزة ، الباقون 
 . ]أ /٢٣٠[بفتح الراء و اهلمزة

 )٢٤١ ( ® $ pκ ®Ξr( x.  〈)٨٠٤(    

 .وافق محزة يف الوقف ، الباقون باهلمز، )٨٠٥( مجيعا بغري مهز قرأ ورش من طريق األصبهاين

 )٢٤٢ ( ® 4’̄< uρ 〈 )٨٠٦(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ، الباقون بالتفخيم  

 )٢٤٣ ( ® öΝåκ øEu™ !% y` 〈   )٨٠٧(  

                                                                   
بدل منه أو صفة له مبعىن شهاب مقتبس ، والباقون بترك التنوين على ]  قبس [ بالقطع على  اإلضافة و  ٧٩٨(

 .  ٢/٢٨٦ومعاين القرآن   ٧/٥٥إضافة شهاب إىل قبس لبيان النوع ، انظر البحر 
 )٠٠٨سورة النمل من اآلية  (  )٧٩٩
 ) .١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٨٠٠
 )٠١٠سورة النمل من اآلية  (  )٨٠١
عباس عن أيب عمرو وكذا عن يونس وحمبوب واألصمعي واللؤلؤي مجيعهم عن أيب عمرو ، و هي انفرادة ال   )٨٠٢

 . ١٠٤٠باح انظر املص.  يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية 
 . )٢٧٧(سيأيت الكالم عليه مفصال يف الفقرة  )٨٠٣
 )٠١٠سورة النمل من اآلية  (  )٨٠٤
 . ١/٣٩٨كيف جاء مشددا أم خمففا ، انظر النشر " كأن " سهل اهلمز من   )٨٠٥
 )٠١٠سورة النمل من اآلية  (  )٨٠٦
 )٠١٣سورة النمل من اآلية  (  )٨٠٧



 

 

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة ، الباقون بالتفخيم

$ ô‰s)s9uρ : ®الركوع قوله تعاىل sΨ ÷s?#u™ yŠ…ãρ#yŠ z⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ uρ $ Vϑ ù=Ïã  〈)٨٠٨(  

 )٢٤٤ ( ® ô⎯ ÏiΒ Ïν ÏŠ$t7 Ïã 〈 )٨٠٩( ® 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ̈Ψ9 $# 〈   )٨١٠( ® öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡tΒ 〈    )٨١١( 

® 4’ n? tã uρ ”t$ Ï!¨uρ 〈 )٨١٢(® x8 ÏŠ$t7 Ïã š⎥⎫ ÅsÏ=≈ ¢Á9 $# 〈 )٨١٣(®  ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ 〈 )٨١٤ ( 

® z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Î/ É‹≈ s3 ø9 $# 〈 )٨١٥(   ® = yδøŒ $# © É<≈ tFÅ3 În/ 〈 )٨١٦(  

≅ÏŠ#uρ È يف  )٨١٨(، وافق عباس  ، الباقون بالتفخيم )٨١٧( قرأ قتيبة كلها باإلمالة  ôϑ ¨Ψ9 $#   . 

 )٢٤٥ ( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈 )٨١٩(    

وافقهم   محزة  ، )٨٢٠(قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  يف الوقف ، الباقون باهلمز

 )٢٤٦ ( ® y^ Í‘ uρuρ ß⎯≈ yϑøŠ n=ß™  〈)٨٢١(   ® u Å³ ãmuρ z⎯≈ yϑø‹ n=Ý¡Ï9 〈 )٨٢٢(    ® tΑ$s% uρ Éb>u‘ 〈 )٨٢٣(   ® 
                        

 )٠١٥سورة النمل من اآلية  (  )٨٠٨
 )٠١٥رة النمل من اآلية  سو(  )٨٠٩
  )٠١٨سورة النمل من اآلية  (  ) ٨١٠
 )٠١٨سورة النمل من اآلية  (  )٨١١
 )٠١٩سورة النمل من اآلية  (  )٨١٢
 )٠١٩سورة النمل من اآلية  (  )٨١٣
 )٠٢٦سورة النمل من اآلية  (  )٨١٤
 )٠٢٧سورة النمل من اآلية  (  )٨١٥
 )٠٢٨سورة النمل من اآلية  (  )٨١٦
 ) . ١٥(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال  )٨١٧
 . سيأيت الكالم عليه قريبا   )٨١٨
 )٠١٥سورة النمل من اآلية  (  )٨١٩
 ).٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٨٢٠
 )٠١٦سورة النمل من اآلية  (  )٨٢١
 )٠١٧سورة النمل من اآلية  (  )٨٢٢
 )٠١٩سورة النمل من اآلية  (  )٨٢٣



 

 

z⎯ §ƒ y—uρ ãΝ ßγ s9 ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 〈 )٨٢٤(   ® ÞΟ n=÷ètƒ uρ $tΒ tβθà øƒ éB 〈  )٨٢٥(   

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ، الباقون باإلظهار 

)٢٤٧ ( ® uθ çλm; 〈  )٨٢٦(   

بإسكان اهلاء ، الباقون برفع والكسائي  ري ورش قرأ أبو عمرو و علي و أبو جعفر و نافع غ
 .اهلاء 

)٢٤٨ ( ® #© ®Lxm 〈  )٨٢٧(   

 .، الباقون بالتفخيم  )٨٢٨(قرأ نصري و العجلي وقتيبة باإلمالة 

)٢٤٩ ( ® ÏŠ#uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 $# 〈  ) ٨٢٩(    

و يعقوب و السرندييب عن   يوكان عل ،  باإلمالة ، الباقون بالتفخيم )٨٣٠(قرأ قتيبة وعباس
  .  ، الباقون بغري ياء )٨٣١(قنبل يقفون بالياء

)٢٥٠ ( ® Ÿω öΝä3¨Ζ yϑ ÏÜ øt s† 〈  ) ٨٣٢(   

 .، الباقون بتشديد النون بتخفيف النون  رويس  و]ب/٢٣٠[ )٨٣٣(قرأ العباس  

                        
 )٠٢٤ية  سورة النمل من اآل(  )٨٢٤
 )٠٢٥سورة النمل من اآلية  (  )٨٢٥
 )٠١٦سورة النمل من اآلية  (  )٨٢٦
 )٠١٨سورة النمل من اآلية  (  )٨٢٧
 ) .٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٨٢٨
 )٠١٨سورة النمل من اآلية  (  )٨٢٩
 . ٤٧٨عباس بن الفضل عن أيب عمرو ، انظر السبعة    )٨٣٠

بالياء وإمنا حذفوا يف الوصل من أجل الساكن وهو الالم ، فإذا وقفت وقفت على  قال الكسائي ال يتم إال  ٨٣١(
الياء  ؛ ألن العلة زالت ،  ووقف  الباقون بغري ياء ألا كتبت بغري ياء على الوصل وسقطت الياء يف الوصل 

 .أليب زرعة  ٥٢٣من أجل الساكن انظر احلجة 
 )٠١٨سورة النمل من اآلية  (  )٨٣٢
فيما بني يدي عنه العباس بن الفضل عن أيب عمرو بالتخفيف مل أقف عليها املقروء به لرويس و رواية و هو   )٨٣٣

عـن  من مصادر ، و هي مروية عن عبيد عن أيب عمرو ، و قال ابن جماهد هو غلط ، و كذلك الشنبوذي 



 

 

)٢٥١  (® û© É_ôãÎ—÷ρr& ÷βr& 〈 )٨٣٤(   

فتح الياء ، غري القواس و ورش من طريق البخاري وقالون غري احللواين ب )٨٣٥(قرأ ابن كثري 
 . الباقون بإسكان الياء 

 )٢٥٢ (® çµ8|Ê ös? 〈 )٨٣٦(   

 .قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة ، الباقون بالتفخيم 

 )٢٥٣ ( ® $ tΒ z’Í< Iω  〈 )٨٣٧(    

 . )٨٣٩(الياء ساكنة، الباقون  )٨٣٨( بفتح الياء قرأ ابن كثري وعلي وعاصم

 )٢٥٤( ® Iω “ u‘ r& y‰èδô‰ßγø9$# 〈 )مثل     )٨٤٠® “ utΡ ©!$# Zο uôγy_ 〈 )٨٤١(  

 . )٨٤٣(] ءو أبو شعيب بكسر الراء يف الوصل ، الباقون بفتح الرا)٨٤٢(قرأ عباس [ 

                                                                   
، املبـهج   ٤٧٩سـبعة من طرق النشر و الشاطبية ، انظـر ال أليب عمرو ا األعمش ،و هي انفرادة ال يقرأ 

 . ٣٣٥، اإلحتاف ٤٤٦
 ) .١٤: األحقاف (و  )٠١٩سورة النمل من اآلية  (  )٨٣٤
ابن كثري من رواية البزي وابن فليح وورش من غري طريق األصبهاين وقالون من رواية أمحد بن صاحل عنه   )٨٣٥

 . ٢/٣٤٠لنشر ، ا٣/٥٥٢واملقروء به بالفتح للبزي وورش من طريق األزرق ، انظر جامع البيان 
 . )٠١٩سورة النمل من اآلية  (  )٨٣٦
 )٠٢٠سورة النمل من اآلية  (  )٨٣٧
فمن فتح فعلى أصل الكلمة ألن الياء اسم مكين وكل مكين فإنه يبىن على حركة  فإذا وقفت سكنت الياء     )٨٣٨

 .أليب زرعة  ٥٢٤انظر احلجة 
 ر طرقه وخاصة احللواين من طريق الكتاب وروى له ومل يذكر املصنف الفتح هلشام مع أنه قرئ له من أكث  )٨٣٩

 .٢٩٤، املبهج  ٣٦٥، التلخيص ٢/١٧٤، النشر  ٣/٥٥٣اإلسكان من طريق الداجوين ،انظر جامع البيان 
 )٠٢٠سورة النمل من اآلية  (  )٨٤٠
 )٥٥سورة البقرة من اآلية (  )٨٤١
الشاطبية ، و املقروء به للسوسي خبلـف عنـه ،   العباس عن أيب عمرو باإلمالة ال يقرأ ا من طرق النشر و   )٨٤٢

 . ٧٨-٢/٧٧انظر النشر 
 . )ع(غري موجودة يف األصل وهي يف    )٨٤٣



 

 

 )٢٥٥ ( ® ÷ρr& © Éi_u‹ Ï? ù' uŠs9 〈 )٨٤٤(   

وكذلك يف مصاحف املكيني ، الباقون بنون واحدة وكذلك يف   )٨٤٥(قرأ ابن كثري بنونني  
 .  )٨٤٦(مصاحف أهل املدينة و الشام و العراق 

© &ρr÷ ®وقرأ أبو عمرو وأبو جعفـر واألعشـى وورش   Éi_u‹ Ï? ù' uŠs9 〈)٨٤٧(® ’ÏΤθ è? ù&uρ t⎦⎫Ïϑ Ï=ó¡ãΒ 〈 
)٨٤٨(   

 . باهلمز وافق محزة يف الوقف، الباقون، )٨٤٩(مجيعا بغري مهز

 )٢٥٦ (® y]s3yϑ sù 〈 )٨٥٠(  

 . ، الباقون بضم الكاف  )٨٥٢(غري رويس بفتح الكاف ويعقوب )٨٥١(و سهل عاصم قرأ    

 )٢٥٧ ( ® y7 çG ø⁄Å_ uρ 〈    )٨٥٣(   

وافق محزة يف الوقف ، الباقون ، )٨٥٤( جعفر و األعشى  وورش بغري مهز قرأ أبو عمرو و أبو
 .باهلمز 

 )٢٥٨ ( ® ⎯ÏΒ ¥* t7 y™ 〈   )وكذلك   )٨٥٥  ® :* t7 |¡Ï9 〈  )٨٥٦(     

                        
 )٠٢١سورة النمل من اآلية  (  )٨٤٤
 اسم املتكلم ، ومن قرأها بنون واحدة ] الياء [ األوىل مشددة وهي نون التوكيد ، والثانية مع : بنونني   )٨٤٥

 .  أليب زرعة  ٥٢٤ونات فحذفوا واحدة انظر احلجة كرهوا اجلمع بني ثالث ن
 . ١٠٦انظر املقنع   )٨٤٦
 )٠٢١سورة النمل من اآلية  (  )٨٤٧
 )٠٣١سورة النمل من اآلية  (  )٨٤٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٨٤٩
 )٠٢٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٥٠
 .  ٢/٣٣٧، النشر  ٤٧٢، الكفاية  ٢٧٨، املبسوط  ٢٢٦انظر الغاية   )٨٥١

 . ٥٠٩: شرح اهلداية  ٦٢٩: ضم الكاف وفتحها لغتان أ انظر خمتار الصحاح   ٨٥٢(
 )٠٢٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٥٣
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٨٥٤
 )٠٢٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٥٥



 

 

 . قرأ أبو عمرو و البزي بفتح اهلمزة

*¥ ÏΒ⎯ ®عن القواس و روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل t7 y™ 〈)وكذلك )٨٥٧ 
® :* t7 |¡Ï9 〈  )٨٥٨(  مزة ساكنة وسائر الروايات عن ابن كثري)أ /٢٣١[ )٨٥٩[  

*¥ ÏΒ⎯ ®ابن فليح وزمعة و عن قنبل عن القواس  وو روى اخلزاعي  t7 y™ 〈 ® :* t7 |¡Ï9 〈     بغري
 . )٨٦٠(مهز

 . )٨٦١(مز مجيعا خمري يف ذلكو روى أبو القاسم السرندييب عن قنبل مزة ساكنة وترك اهل 

*¥ ÏΒ⎯ ®، الباقون   t7 y™ 〈   )و     )٨٦٢® :* t7 |¡Ï9 〈  )٨٦٣(    مزة مكسورة منونة)٨٦٤( . 

 )٢٥٩ ( ® ωr& (#ρß‰àf ó¡o„ 〈  )٨٦٥(    

 .)٨٦٦( رويس خمففة قرأ أبو جعفر والكسائي  و 

ورش و  و قرأ محزة و خلف و يعقوب غري رويس و اهلامشي عن ابن كثري و البخاري عـن 

                                                                   
 )٠١٥سبأ (  )٨٥٦
 )٠٢٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٥٧
 )٠١٥سبأ (  )٨٥٨
 .  ٣٣٥، اإلحتاف  ٢/٣٣٧، النشر  ١٦٧وهو املقروء به لقنبل عن ابن كثري ، انظر التيسري   )٨٥٩
،  ٢٧٨وهي انفرادة ال يقرأ  ا لقنبل  من طرق الشاطبية والنشر  انظر املبسوط  )سنا(أي بإبداهلا ألفا مثل   )٨٦٠

 .  ٦٦٣، املبهج  ٧١٦، املستنري  ٤٧٢الكفاية 
 املذكورين سابقا و لكن بالتخيري رواية أيب القاسم السرندييب مل أقف عليها عند غري املؤلف  القراءة بالوجهني   )٨٦١

 . ، وقد روى لقنبل كالبزي ، انظر املصادر السابقة 
 )٠٢٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٦٢
 )٠١٥سبأ (  )٨٦٣

صروف على أنه اسم للمدينة أو من نونه فإنه صرفه ألنه جعله امسا للحي أو البلد ومن مل ينونه جعله غري م  ٨٦٤(
 . ٢/٤٥٢القبيلة انظر شرح اهلداية 

 )٠٢٥سورة النمل من اآلية  (  )٨٦٥
فأصلها  ٣٨: الكهف ] لكنا [  النداء على مراد الوصل دون الفصل وهذا حنو –ياء  –وحذفت األلف بعد   ٨٦٦(

 . ٢/٣٢٣النشر   ٥١١: لكن أنا  انظر شرح اهلداية 



 

 

 )٨٦٧(هشام بن عمار مدغمة النون يف الالم 

إظهار الغنة ،  :إدغام النون يف الالم و الثاين : أحدمها ،  وعن أيب عمرو وجهان من  القراءة
 . )٨٦٨(الباقون بإظهار الغنة

 )٢٦٠ ( ® $ tΒ tβθ àøƒ éB $ tΒuρ tβθ ãΖ Ï=÷èè? 〈   )٨٦٩(  

 .، الباقون بالياء  )٨٧٠( قرأ علي و حفص بالتاء

 )٢٦١ ( ® ÷µ É)ø9r' sù öΝÎκ ö s9Î) 〈    )٨٧١(  

  .)٨٧٤(ء و محزة بإسكان اهلا )٨٧٣(] عاصم[ و )٨٧٢(قرأ أبو عمرو غري عباس 

بكسـر  )٨٧٦(يف بعض الروايات  وقالون و يعقوب غري زيد و أبو عمرو )٨٧٥(و قرأ أبو جعفر
 .  )٨٧٧( مكسورة اهلاء مشبعة  فألقهي اهلاء غري مشبعة  ، الباقون 

                        
 هذا هو مذهب اجلمهور من : ال أصلها أن ال فأدغمتا النون يف الالم ، قال ابن اجلزري أي بغري غنة ألن أ  )٨٦٧

وذهب ..... أهل األداء واجللة من أئمة التجويد وهو الذي عليه العمل عند أئمة األمصار يف هذه األعصار 
 . ٢/٢٣كثري من أهل األداء إىل اإلدغام مع إبقاء الغنة ، النشر 

 دينة وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وعاصم بقاء الغنة عند الالم والراء وهي انفرادة ال روي عن أهل امل  )٨٦٨
 .  ٧٤، بستان اهلداة  ٢/٢٣، النشر  ٥٧، إدغام القراء للسريايف  ١/٣٥٨يقرأ ا ، انظر املستنري 

 )٠٢٥سورة النمل من اآلية  (  )٨٦٩
انظر ] ٠٠٠وزين هلم الشيطان [ لسياق قبله يف قوله تعاىل على االلتفات والباقون بياء الغيبة جريا على ا ٨٧٠(

 .٥٢٨:واحلجة  ٢/٩٥٥املوضح 
 )٠٢٨سورة النمل من اآلية  (  )٨٧١
 . ٤٨١انظر السبعة   )٨٧٢
 . يف ن وع عاصم غري املفضل   )٨٧٣
 . ومل يذكر هشاماً ألن رواية اإلسكان من طريق الداجوين وليس من طرق الكتاب   )٨٧٤
 عفر هنا من طريق ابن العالف وله اإلسكان مثل عاصم من طريق النهرواين وليس من طرق رواية أيب ج  )٨٧٥

 .٤٣٦، اإلحتاف ١/٣٠٦الكتاب و قرئ له بالوجهني ، انظر النشر 
 انظر .  من رواية اللؤلؤي ويونس عن أ يب عمرو ، وهي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية    )٨٧٦

 .  ٧١٦تنري ، املس ١٣٩٢املصباح 
قرأ قالون و يعقوب بالقصر فقط ، وقرأ أبو عمرو و عاصم و محزة باإلسكان و هو وجه هلشام : و اخلالصة   )٨٧٧

، و قرأ ابن عامر من روايتيه باإلشباع و القصر ، و قرأ أبو جعفر بالسكون و القصـر ، و قـرأ البـاقون    
 .٣٣٦، اإلحتاف  ٣٠٥-١/٣٠٦ر ، النش ٤٨١باإلشباع ، انظر املصادر السابقة و السبعة 



 

 

 )٢٦٢ ( ® öΝÎκ ö s9Î) 〈   )٨٧٨(     

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء ، الباقون بكسر اهلاء 

 )٢٦٣ ( ® þ’ÏoΤ Î) z’Å+ø9é& 〈   )٨٧٩(    

 .قرأ نافع و أبو جعفر بفتح الياء ، الباقون بإسكان الياء 

ôM ®ـ  الركوع قوله تعاىل    s9$ s% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ (#àσn=yϑ ø9$# ’ÏΤθ çG øù r& 〈  
 )٢٦٤ ( ® ô(#àσn=yϑ ø9$# ’ÏΤθ çG øù r& 〈 )وما بعدها  )٨٨٠. 

 قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة وعلي وخلف  مزتني،الباقون يهمزون األوىل ويلينون الثانيـة 
و روى ابن شنبوذ و اخلز اعي عن ابـن كـثري بتلـيني األوىل وإثبـات     ] ب/٢٣١[)٨٨١(

  . )٨٨٢(الثانية

 )٢٦٥ ( ® 4© ®Lxm 〈 )٨٨٣(   

 .، الباقون بالتفخيم  )٨٨٤(باإلمالة  العجلي  قرأ نصري وقتيبة و

 )٢٦٦ ( ® Èβρ ß‰uη ô±n@ 〈   )٨٨٥(   

، الباقون  )٨٨٦(وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصل ، قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف 
 .بغري ياء 

                        
 )٠٢٨سورة النمل من اآلية  (  )٨٧٨

#) ® و أما اخلالف يف   )٠٢٩سورة النمل من اآلية  (  )٨٧٩ àσ n=yϑø9 $# þ’ÏoΤ Î) 〈   غري مذكورة يف مجيع النسخ. 
 )٠٣٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٨٠
قوب من روايته من طريق ابن مهران انظر والتليني هنا بإبداهلا واواً حمضة كما هو مذهبهم وهو مروي عن يع ) ٨٨١

 . ٣٨٩ـ  ١/٣٨٨، النشر  ٢٢٢، املبهج  ٤٣٧، املستنري   ١١٤املبسوط 
 والذي ذكره ابن شنبوذ عن ابن كثري فيه مل أجد فيه أصالً عند أحد وأنكروه وهو كذلك : قال ابن مهران  ) ٨٨٢

 . ١١٤، املبسوط 
 )٠٣٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٨٣
 ) .٢٠(الكالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم  ) ٨٨٤
 )٠٣٢سورة النمل من اآلية  (  )٨٨٥
 ) .١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٨٦



 

 

 )٢٦٧ (® <¨ ù' t/ 〈  )٨٨٧(    

يف الوقف   ، وافقهم  محزة )٨٨٨(قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى بغري مهز 
 .، الباقون باهلمز 

 )٢٦٨ ( ® t⎦⎪ ÍãΒù' s? 〈)٨٨٩( ®   © É_‹ Ï? ù' tƒ $ pκ Å− öyèÎ/ 〈)٨٩٠(  ® ’ÏΤθ è? ù' tƒ š⎥⎫Ïϑ Ï=ó¡ãΒ 〈)٨٩١(      

 محزة يف الوقف  ، وافقهم  )٨٩٢(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش كلها بغري مهز   

 .، الباقون باهلمز 

 )٢٦٩ (®  y7 Ï9¨x‹x. uρ 〈)٨٩٣ ( ® z⎯ ÏiΒ É=≈ tGÅ3 ø9 $# 〈)٨٩٤( ® ⎯ ÏiΒ uƒ Í‘# uθs% 〈)٨٩٥ (® ¬! Éb>u‘ 〈)٨٩٦ (      

 .، الباقون بالتفخيم  )٨٩٧(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٧٠ ( ® öΝÎκ ö s9Î) 〈 )٨٩٨(   

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء ، الباقون بكسر اهلاء 
 )٢٧١ ( ® u™ !% y` 〈   )وما بعدها   ) ٨٩٩. 

 .ذكوان باإلمالة ، الباقون بالتفخيم   ابنف وقرأ محزة و خل

                        
 )٠٣٣سورة النمل من اآلية  ( ) ٨٨٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٨٨
 )٠٣٣سورة النمل من اآلية  ( ) ٨٨٩
 )٠٣٨سورة النمل من اآلية  ( ) ٨٩٠
 )٠٣٨سورة النمل من اآلية  (  )٨٩١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٩٢
 )٠٣٤سورة النمل من اآلية  (  )٨٩٣
 )٠٤٠سورة النمل من اآلية  ( ) ٨٩٤
 )٠٤٤سورة النمل من اآلية  (  )٨٩٥
 )٠٤٤سورة النمل من اآلية  (  )٨٩٦
 ) . ١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٩٧
 )٠٣٧النمل من اآلية  سورة ( ) ٨٩٨
 )٠٣٦سورة النمل من اآلية  (  )٨٩٩



 

 

 )٢٧٢ ( ® Ç⎯tΡρ ‘‰Ïϑ è? r& 〈  )٩٠٠ (   

 ، )٩٠١(قرأ محزة و يعقوب بنون واحدة مشددة وإثبات الياء يف الوصل و الوقف 

 . )٩٠٢(جعفر و نافع و أبو عمرو بنونني وبالياء يف الوصل و قرأ أبو

يف الوصل و الوقف ، الباقون بنونني وبغري بنونني وبإثبات الياء  )٩٠٣(و قرأ ابن كثري و سهل 
 . ياء يف الوصل و الوقف

 )٢٧٣ ( ® u⎯ Ç⎯8s?#u™ ª!$# 〈  )٩٠٤   (    

،  )٩٠٦(بفـتح اليـاء    و حفص )٩٠٥(و أبو جعفر ونافع  و ابن فليح ]أ/٢٣٢[قرأ أبو عمرو
نه يقف ومن حذف الياء فإ،  )٩٠٧(فمن فتح الياء فإنه يقف بالياء ال غري، الباقون حبذف الياء 

  .)٩٠٨(فإما يقفان بالياء  بغري ياء إال يعقوب و سهال

                        
 )٠٣٦سورة النمل من اآلية  (  )٩٠٠
النون األوىل عالمة الرفع والثانية نصب ضمري املتكلم املنصوب فأدغم النون يف النون ومل  )أمتدونين(واألصل  )   ٩٠١

 .حيذف الياء ألنه ليس بفاصل 
 يف املصحف ، ومن حذف الياء يف الوصل والوقف  اجتزؤوا بالكسر  وحذفوا يف الوقف ألا ليست ثابتة)   ٩٠٢

 .أليب زرعة  ٥٢٩انظر احلجة . عن الياء 
 . ٢٩٧انظر الغاية   ) ٩٠٣
 )٠٣٦سورة النمل من اآلية  (  )٩٠٤
، املبهج  ٧٢٢، املستنري ٤٨٢ابن فليح عن ابن كثري ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر السبعة  ) ٩٠٥

 .  ٢/١٨٧، النشر   ٤٧٩، الكفاية  ٦٧١
 .٣٣٧، اإلحتاف  ٢/٣٤٠و كذلك رويس و مل يذكره املصنف ، انظر النشر  ) ٩٠٦
 .  ٤٨١، التذكرة  ٦٢، تلخيص العبارات  ٦٢٥انظر التبصرة   )٩٠٧
عا من قرأ بسكون الياء إذا أدرج حيذفها اللتقاء الساكنني الياء والم التعريف وحذفوا يف الوقف إتبا )  ٩٠٨

للمصحف ، ومن فتحها فعلى أصل ما جيب هلذه الياء من الفتحة وثبتت ومل حتذف ألا ال تلتقي ساكنة مع 
مبعىن الذي " ما " ساكن فيلزم حذفها ، وقراءة الكسائي باإلمالة ألن هذه الياء ثابتة يف تصرف هذا الفعل و

 ٥٢٩فالذي آتاين اهللا خري ، انظر احلجة : ر خربه ، والتقدي" خري " و" ما " صلة " آتاين " وهو ابتداء ، و
 . أليب زرعة 



 

 

⎯u فماو قرأ علي  Ç⎯8s?#u™ ª!$# ٩٠٩( باإلمالة ، الباقون بالتفخيم( .  
 )٢٧٤ (® Νä39 s?#u™ 〈  )٩١٠ (       

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ، الباقون بالتفخيم 

 )٢٧٥ ( ® ω Ÿ≅ t6Ï% Μçλm; 〈  )٩١١  (® βr& tΠθ à)s? ⎯ÏΒ y7 ÏΒ$ s)̈Β 〈 )٩١٢ ( ® ⎯ÏΒ È≅ ôÒ sù ’Ïn1 u‘ 〈 
)٩١٣( ®   ãä3ô±o„ ⎯ Ïµ Å¡øuΖ Ï9 〈  )٩١٤   (® Å7 ä©ótä ( ôM s9$ s% … çµ ¯Ρ r( x. uθ èδ 〈  )٩١٥ ( 

zΟ ®  )٩١٦( خمتلف عنه  ù=Ïèø9$# ⎯ÏΒ $ yγÏ=ö7 s% 〈 )٩١٧   (   ® Ÿ≅Š Ï% $ oλm; ’Ì? äzôŠ $# 〈   )٩١٨ (      

عـن   )٩١٩(باإلظهار و روى أبو شعيب  السوسيقرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ، الباقون   
 .باإلدغام ، الباقون باإلظهار  〉انيتوأُووه®عن أيب عمرو  )٩٢٠(اليزيدي وشجاع 

   )٢٧٦(   ® O$ tΡ r& y7‹ Ï?#u™ ⎯ Ïµ Î/ 〈 )وكذلك ما بعده)٩٢١ 

 .قرأ نافع و أبو جعفر باملد 

و خلف لنفسه آتيـك   )٩٢٢(أيب عمر و العجلي  و قرأ محزة يف رواية ابن سعدان وخلف و

                        
 .  ٤٨٢انظر السبعة  ) ٩٠٩
 )٠٣٦سورة النمل من اآلية  (  )٩١٠
 )٠٣٧سورة النمل من اآلية  (  )٩١١
 )٠٣٩سورة النمل من اآلية  (  )٩١٢
 )٠٤٠سورة النمل من اآلية  (  )٩١٣
 )٠٤٠سورة النمل من اآلية  (  )٩١٤
 )٠٤٢ة  سورة النمل من اآلي(  )٩١٥
 .فباإلظهار للعباس و باإلدغام لبقية الرواة عن أيب عمرو كما تقدم  ) ٩١٦
 )٠٤٢سورة النمل من اآلية  (  )٩١٧
 )٠٤٤سورة النمل من اآلية  (  )٩١٨
صاحل بن زياد بن عبد اهللا بن إمساعيل اإلمام أبو شعيب السوسي املقرئ ، قرأ القرءان على حيىي اليزيـدي و   ) ٩١٩

بن منري و سفيان بن عيينة ، قرأ عليه ابنه أبو معصوم و موسى بن جرير النحوي و أخذ عنه  مسع من عبد اهللا
،شـذرات  ١/٣٣٢،غايـة النهايـة  ١/٣٩٠معرفة القـراء .هـ ٢٦١احلروف أبو عبد الرمحن النسائي ، ت

 .٢/١٤٣الذهب
 . ٣٩٩انظر املستنري  ) ٩٢٠
 )٠٤٠سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٢١



 

 

 ، الباقون بالتفخيم   )٩٢٣(باإلمالة

 )٢٧٧ ( ® çν#u™ u‘ 〈 )٩٢٤(  . 

بكسـر   من طريق اخلراز )٩٢٧(هبرية  و )٩٢٦(حيىي  و )٩٢٥(قرأ محزة وعلي وخلف والعباس 
 . الراء واهلمزة

بفتح الراء وإمالة اهلمزة ، الباقون  )٩٢٨(عمرو غري عباس وورش من طريق البخاري  أبووقرأ 
 . الراء واهلمزةبفتح 

$ ®وروى بعضهم عن ورش  £ϑ n=sù çν#u™ u‘ 〈  و®  çµø? r&u‘ çµ ÷G t6Å¡xm 〈  وافق محزة  )٩٢٩(بغري مهز
 .يف الوقف  ، الباقون باهلمز 

 )٢٧٨ ( ® þ’ÏΤ uθ è=ö6u‹ Ï9   ]ب/ ٢٣٢ [ãä3ô©r&u™ 〈 )٩٣٠(  

                                                                   
زة خبلف عن خالد ، و خلالد وجهان الفتح و اإلمالة ، و كال الوجهني مقروء مـا ،  و هو املقروء به حلم ) ٩٢٢

 .٢/٦٣، النشر ٧١٧انظر املستنري 
فإذا  لزمت الكسرة جاءت اإلمالة فأمال الفتحة اليت هي مهزة  )أنا آيت(وإمنا أمال من أجل لزوم الكسرة يف  )  ٩٢٣

من ترك اإلمالة ألن اهلمزة باا الفتح وألا فاء الفعل فلذلك حنو الياء ، و )آيت(املضارعة ليميل األلف يف 
 .أليب زرعة  ٥٣٠تركوا اإلمالة انظر احلجة 

يف } فـرءاه  {، ) ٧العلـق (، ) ٢٣التكـوير (، ) ١٣النجم (، وكذلك يف   )٤٠سورة النمل من اآلية ( ) ٩٢٤
ان قبل حمرك و هذا احملرك ضمري ، و ، و موضعي رءاها تز التاليني ، و هذا إذا ك) ٥٥الصافات(،)٨فاطر(

 ) .١١،١٨(تبقى من املواضع اليت يكون فيها احملرك ظاهرا موضعي النجم 
 .يف موضعه إن شاء اهللا _ قبل ساكن _ و سيأيت الكالم على موضع األحزاب  

دي من مصادر ، وهي العباس عن أيب عمرو باإلمالة يف الراء و اهلمزة ، و مل أقف على روايته هنا فيما بني ي  ) ٩٢٥
مروية عن يونس و حمبوب و األصمعي و اللؤلؤي كلهم عن أيب عمرو ، و هي انفرادة ال يقرأ ا من طرق 

 . ٢٩٠-٢/٢٨٩، جامع البيان ٥٤٠، املستنري ١٠٤٠النشر و الشاطبية انظر املصباح 
 . ٤٦-٢/٤٤،النشر ٢٦٠عةعن شعبة و له الفتح من رواية العليمي ، وقرئ له بالوجهني ، انظر السب  ) ٩٢٦
هبرية عن حفص باإلمالة يف احلرفني انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ،  انظر جـامع البيـان    ) ٩٢٧

٢/٢٤٨ . 
انفرادة ال يقرأ ا من طـرق النشـر و   _ طريق املصريني_ باإلمالة الكربى عن ورش من طريق البخاري  ) ٩٢٨

 . ٢١٢-٢١١، اإلحتاف ٢/٤٦، النشر  ٥٤٠ق األزرق ، انظر املستنري الشاطبية ، و له التقليل من طري
 ) .١٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٢٩
 )٠٤٠سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٣٠



 

 

 .قرأ نافع و أبو جعفر بفتح الياء ، الباقون بإسكان الياء 

 )٢٧٩ ( ® ãä3ô©r&u™ 〈  )٩٣١( 

و قرأ هشام من طريق  احللـواين مـزتني   ، قرأ ابن ذكوان وعاصم ومحزة وعلي  مزتني 
 . )٩٣٢(بينهما مدة ، الباقون مزة ممدودة 

 )٢٨٠ ( ® z⎯ÏΒ t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω 〈 )٩٣٣(  ® z⎯≈ yϑ øŠn=ß™ ¬! 〈 )٩٣٤(  

 .، الباقون باإلظهار  )٩٣٥(قرأ عباس باإلدغام 
 )٢٨١ (® Ÿ≅Š Ï% 〈 )٩٣٦(     

 .رويس بإمشام القاف الضم ، الباقون بكسر القاف   قرأ علي و هشام و

 )٢٨٢ ( ® t⎦⎪ ÍÏ≈ x. 〈 )٩٣٧( .   

،  )٩٣٨(قرأ أبو عمرو وعلي يف رواية قتيبة و أبو عمرو ونصري  و يعقوب غري روح باإلمالة 
 .الباقون بالتفخيم

 )٢٨٣ ( ® çµ ø? r&u‘ 〈 )٩٣٩(  

و الصحيح عن نصري الفتح   )٩٤١(عن نصري بكسر الراء )٩٤٠( ]حممد بن رستم الطربي[روى 

                        
 )٠٤٠سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٣١
  ) .١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )٩٣٢
 )٠٤١سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٣٣
 )٠٤٤النمل من اآلية  سورة ( ) ٩٣٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٩٣٥
 )٠٤٤سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٣٦
 )٤٣سورة النمل من اآلية ( ) ٩٣٧
 ) .٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٣٨
 )٠٤٤سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٣٩
جعفر الطربي املقرئ ، من أجل أصحاب نصـري  هكذا يف األصل ، و الصحيح أمحد بن حممد بن رستم أبو  ) ٩٤٠

بن يوسف صاحب الكسائي قرأ عليه ، روى القراءة عنه أمحد بن حممد بن عثمان القطان و بكار بن أمحد و 
 . ١/١١٥انظر غاية النهاية . زكريا بن عيسى و عبد الواحد بن عمر 



 

 

 . )٩٤٢(و التفخيم
 )٢٨٤ ( ® ⎯tã $ yγøŠs%$ y™ 〈 )٩٤٣( . 

É−θ ®وكـذلك   )٩٤٤(بن جماهد و أبو عون عن قنبل باهلمزاروى  ¡9$$ Î/ É−$ uΖ ôãF{ $#uρ 〈 )٩٤٥(  
® 4’n? tã ⎯ Ïµ Ï%θ ß™ 〈 )٩٤٦(® tΠ öθ tƒ ß# t±õ3ãƒ ⎯tã 5−$ y™ 〈 )٩٤٧(  
® ÏM ¤tG ø9$#uρ ä−$ ¡¡9$# É−$ ¡¡9$$ Î/ 〈)يف )٩٤٩(رواية ابن جماهد و أبو عون عن قنبل باهلمزو    )٩٤٨

لقـراءة القـراء    هذه احلروف شاذة و ليست حبسنة ، و ترك اهلمز من هذه أجود إتباعـا  
 . )٩٥٠( الباقون كلها بغري مهزاملشهورين ، 

ô‰s)s9uρ !$sΨ ®ـ الركوع     ù=y™ ö‘ r& 4’n< Î) yŠθ ßϑ rO 〈 )٩٥١(    

 )٢٨٥ ( ® Èβr& (#ρß‰ç7 ôã$# ©!$# 〈 )٩٥٢(  

، الباقون و سهل و يعقوب بكسر النون يف الوصل  ]أ /٢٣٣[قرأ أبو عمرو وعاصم و محزة
 .برفع النون 

  )٢٨٦ ( ® y7 yè¨Β 4 tΑ$ s% 〈 )٩٥٣( ® Ïπ uΖƒ Ï‰yϑ ø9$# èπ yèó¡Ï@ 〈 )٩٥٤( ® øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 〈  

                                                                   
 .  ١٠٣٧ملصباح انظر ا. و هي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٩٤١
 . ، فال خالف بينهم يف فتحه  ١/٣٠٩كما نقل ابن الباذش يف اإلقناع  ) ٩٤٢
 )٤٤سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٤٣
سوقه بالفتح ، وهو املقروء به لقنبل ، و زاد الشاطيب عن قنبل  ىبالسوق واألعناق ، وعل )ص(وهو هنا و  ) ٩٤٤

، النشر  ٤٨٣، السبعة  ٢٧٩، املبسوط  ٧١٨ظر املستنري واوا بعد مهزة مضمومة يف حريف ص و الفتح ، ان
٢/٣٣٨ .  

 )٠٣٣ من اآلية  صسورة ( ) ٩٤٥
 )٠٢٩الفتح ( ) ٩٤٦
 )٠٤٢القلم ( ) ٩٤٧
 )٠٢٩القيامة ( ) ٩٤٨

 . ٨/٦١٩، الدر املصون  ٧/٧٩، البحر  ٢/١٦١وهي لغة فيها ، انظر الكشف   ٩٤٩)
 . ٢/٣٣٨، وانظر النشر  ٤٨٣ل ابن جماهد يف السبعة أما املوضعان األخريان فلم يهمزمها أحد كما قا ) ٩٥٠
 )٠٤٥سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥١
 )٠٤٥سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥٢
 )٤٧سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥٣



 

 

)٩٥٥(   

 .اإلظهار قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ، الباقون ب 
 )٢٨٧ (® … çµ ¨Ζ tG ÍhŠu; ãΨ s9 〈  )تاء األخـرية  بالتاء وضم ال )٩٥٦® ¢Ο èO £⎯s9θ à)uΖ s9 〈 )بالتـاء     )٩٥٧

 .  )٩٥٨(وضم الالم 

… ® قرأها محزة و علي و خلف ، الباقون بالنون  çµ ¨Ζ tG ÍhŠu; ãΨ s9 〈  )وفتح التاء األخرية  )٩٥٩® ¢Ο èO 
£⎯s9θ à)uΖ s9 〈 )بالنون وفتح الالم    )٩٦٠. 

 )٢٨٨ ( ® y7 Ï=ôγtΒ ⎯ Ï& Í# ÷δr& 〈 )بفتح امليم  )٩٦٢( قرأ محاد وحيىي و األعشى و املفضل   )٩٦١
 .)٩٦٣(و الالم و قرأ حفص بفتح امليم وكسر الالم ، الباقون بضم امليم وفتح الالم 

 )٢٨٩ ( ® $ ¯Ρ r& öΝßγ≈ tΡ ö¨ΒyŠ 〈 )٩٦٤( . 

 ذلك ، و ك بفتح األلف و سهل  )٩٦٥( رويس  قرأ عاصم ومحزة وعلي وخلف  و

® ¨βr& }¨$ ¨Ζ9  .)٩٦٧(، الباقون بكسر األلف فيهما   )٩٦٦( 〉 #$

                                                                   
 )٤٨سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥٤
 )٥٤سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥٥
 )٤٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥٦
 )٤٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥٧

 . ٢/٩٦٤أليب زرعة ، املوضح  ٥٣٠:على أنه خطاب من بعض احلاضرين لبعض ، انظر احلجة  ٩٥٨)
 )٤٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٥٩
 )٤٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٦٠
 )٤٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٦١
انظر . رق النشر و الشاطبية الثالثة عن شعبة و هو املقروء به له ، وروايةٍ املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من ط ) ٩٦٢

 .٢/٣١١، النشر  ٣٠٩، الغاية  ٢٣٦، املبسوط  ٣/٣٩٨جامع البيان 
 فيحتمل أن يكون إهالك أهله أي ما شهدنا إهالك أهله  )أهلك يهلك مهلكا وإهالكا(جعلوه مصدرا من  )  ٩٦٣

 رعة أليب ز ٥٣١مل نشهد موضع اإلهالك  انظر احلجة : أي  )املوضع(، وجيوز أن يكون 
 )٥١سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٦٤
وروى عن يعقوب بكسر األلف فيهما مـن  : "عن يعقوب بتمامه ، و قال ابن مهران _بالفتح_ املقروء به  ) ٩٦٥

، الغايـة   ٢٨٠انظر املبسـوط  . ، وهي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية "  رواية روح وزيد 
 . ٣٢٨، اإلحتاف  ٢/٣٣٨، النشر  ١١٠



 

 

 )٢٩٠ ( ® öΝßγè?θ ã‹ ç/ 〈  )٩٦٨   (     

وحيـىي و   )٩٦٩( قرأ ا بن كثري وقالون و علي و ابن عامر غري هشام من طريـق البخـاري  
 .و محزة بكسر الباء ، الباقون برفع  الباء  )٩٧٠( األعشى ومحاد

 )٢٩١ (®  šχθ è? ù' s? r& sπ t±Ås≈ xø9$# 〈 )٩٧١( ® tβθ è? ù' tG s9 tΑ% y` Íh9$# 〈  )٩٧٢   (     

وافقهم محزة يف الوقف  ، )٩٧٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا بغري مهز 
 .، الباقون باهلمز  

 )٢٩٢ ( ® sπ t±Ås≈ xø9$# 〈 )٩٧٤(   ® tΑ% y` Íh9$# 〈 )و  )٩٧٥® Ï™ !$ |¡ÏiΨ9 $# 〈 )٩٧٦( . 

 .، الباقون بالتفخيم  )٩٧٧(لة قرأ قتيبة كلها باإلما 

 )٢٩٣ ( ® öΝä3¨Ψ Í←r& 〈 )٩٧٨( .   

و يعقوب غري زيـد مـزة واحـدة    ]ب/٢٣٣[قرأ نافع غري قالون و ابن كثري و سهل  
 .مقصورة بعدها ياء مكسورة 

                                                                   
 .مثل الذي قبله  )٨٢سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٦٦
فمن فتح اهلمزة على أن املصدر املنسبك منها بدل من عاقبة ، أو خرب ملبتدأ حمذوف وعاقبة فاعل كان إن  )  ٩٦٧

كانت تامة أو امسها إن كانت ناقصة وكيف حال على األول وخرب مقدم على الثاين ، ومن قرأ بالكسر على 
 .أليب زرعة  ٥٣٢، احلجة  ١٠٩انظر قالئد الفكر للدجوي وقمحاوي . كان ناقصة االستئناف و

 )٠٥٢سورة النمل من اآلية  (  )٩٦٨
 .ومن معه ومل أقف على هذا الطريق فيما بني يدي من مصادر  افوافق أصحاب الضم حفص ) ٩٦٩
،  ١٢٧، املبسـوط   ٤٧٣ستنري ، امل ١٧٩ثالثتهم عن شعبة عن عاصم وهو املقروء به لشعبة ، انظر السبعة  ) ٩٧٠

 . ٢/٢٢٦، النشر  ٢٧٤، الكفاية  ١١٢الغاية 
 )٥٤سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٧١
 )٠٥٥سورة النمل من اآلية  (  )٩٧٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٧٣
 )٥٤سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٧٤
 )٠٥٥سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٧٥
 )٠٥٥ية  سورة النمل من اآل( ) ٩٧٦
 )١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٧٧
  )٠٥٥سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٧٨



 

 

و قرأ أبو عمرو و أبو جعفر وقالون وزيد عن يعقوب مزة واحدة ممـدودة بعـدها يـاء    
  . )٩٧٩( إال هشاما فإنه يدخل بينهما مدة مكسورة ، الباقون مزتني

 )٢٩٤ ( ® tΑ#u™ 7Þθ ä9 〈 )٩٨٠( .      

 .، الباقون باإلظهار ( ٩٨١) قرأ شجاع باإلدغام 

 )٢٩٥ ( ® $ yγ≈ tΡ ö‘ £‰s% 〈  )٩٨٢( . 

 .، الباقون بالتشديد  )٩٨٤(بالتخفيف )٩٨٣( قرأ أبو بكر ومحاد

 )٢٩٦ ( ® ΝÎγøŠn=tæ 〈 )٩٨٥(  

 .بضم اهلاء ، الباقون بكسر اهلاء قرأ محزة و سهل و يعقوب 

È≅è% ß‰ôϑ ®ـ  الركوع قوله تعاىل    ut ù:$# ¬! íΝ≈ n=y™ uρ 〈  )٩٨٦ (  . 

 )٢٩٧ (® È≅ è% ß‰ôϑ ut ù:$# ¬!  í〈 )٩٨٧( ® 4’n? tã Ïν ÏŠ$ t6Ïã 〈 )٩٨٨ ( ® !$ yγn=≈ n=½z 〈 )٩٨٩( 
® z© Å› üρu‘ 〈)٩٩٠(   ® #¹“ Å_% tn 3 ×µ≈ s9Ï™ r& yì ¨Β «!$# 〈 )٩٩١( . 

                        
 ).١٢٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٧٩
 )٥٦سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٨٠
مرو شجاع عن أيب عمرو ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، وهو مروي عن مجع  من الرواة عن أيب ع  )٩٨١

 .  ٢٨٢ـ  ١/٢٨١، النشر  ٣١٤، غيث النفع  ٣٣٤، انظر املستنري 
 )٥٧سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٨٢
و هو املقروء به لشعبة ، ورواية محاد بن أيب زياد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية، انظر  ) ٩٨٣

 .  ٦٢٤، النشر  ٦٢٤، املستنري  ٣/٣٤٤جامع البيان 
 .أليب زرعة  ٥٣٣لغتان انظر احلجة  )قدرتقدرت و(  ٩٨٤)
 )٥٨سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٨٥
 )٠٥٩سورة النمل من اآلية  (  )٩٨٦
 )٠٥٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٨٧
 )٠٥٩سورة النمل من اآلية  (  )٩٨٨
 )٠٦١سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٨٩
 )٠٦١سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٩٠
 )٠٦١سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٩١



 

 

 .، الباقون بالتفخيم  )٩٩٢(اإلمالة قرأ قتيبة كلها ب

 )٢٩٨ ( ® #’s∀sÜ ô¹$# 〈 )٩٩٣(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ، الباقون بالتفخيم 
 )٢٩٩ ( ® šχθ ä.Î ô³ç„ 〈 )٩٩٤( . 

 .، الباقون بالتاء  )٩٩٦(و يعقوب بالياء )٩٩٥(قرأ أبو عمرو وعاصم و سهل 

 )٣٠٠ (® tΑu“Ρ r&uρ Νà6 s9 〈 )٩٩٧(® Ÿ≅ yèy_ uρ $ oλm; z© Å› üρu‘ 〈 )٩٩٨( 
® ⎯tΒuρ / ä3è%ã—ótƒ 〈 )٩٩٩( ® ÞΟ n=÷ètƒ ⎯tΒ 〈 )١٠٠٠(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ، الباقون باإلظهار 

)٣٠١ ( ® ×µ≈ s9Ï™ r& yì ¨Β «!$# 〈  )وما بعده)   ١٠٠١ 

قرأ نافع غري قالون و ابن كثري و يعقوب غري زيد و سهل مزة مقصورة بعدها ياء مكسورة 
)١٠٠٢(. 

                        
 ) . ١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   ) ٩٩٢
 )٥٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٩٣
 )٥٩سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٩٤
 . ٧١٨، املستنري  ٢٢٧انظر الغاية   ) ٩٩٥
ا الكالم خربا عن أهل الشرك وهو غيب ، فجرى الكالم على لفظ اخلرب عنهم لغيبتهم ، ومن قرأ وبالياء جعل ) ٩٩٦

قل احلمد هللا : " فألن  الكالم  أتى عقيب املخاطبة ، فأجروا الكالم على لفظ ما تقدمه وذلك قوله بالتاء 
 .أليب زرعة  ٥٣٣إذا كان أمره أن يقول هلم خماطبا هلم انظر احلجة " وسالم على عباده الذين اصطفى 

 )٠٦٠سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٩٧
 )٦١سورة النمل من اآلية  ( ) ٩٩٨
 )٦٤النمل من اآلية  سورة ( ) ٩٩٩
 )٦٥سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٠٠
 )٠٦٠سورة النمل من اآلية  (  )١٠٠١

فاستثقل اجلمع بني اهلمزتني ،  )أإله(مث دخلت مهزة االستفهام فصار  )إله(مزة واحدة مطولة وأصل الكلمة   ١٠٠٢)
 مزتني بينهما مدة وهو أن تزاد أدخل بينهما ألف ليبعد هذه من هذه ، مث لني الثانية ، وقراءة ابن عامر

اللف بني اهلمزتني ليبعد املثل عن املثل ويزول االجتماع فيخف اللفظ باهلمزتني مع احلائل بينهما انظر احلجة 
 . أليب زرعة  ٥٣٤



 

 

رو و أبو جعفر وقالون وزيد مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة ، الباقون مزتني وقرأ أبو عم
 . )١٠٠٣(إال هشاما فإنه يدخل بني اهلمزتني مدة 

)٣٠٢ ( ® šχρ ã2 x‹s? 〈 )١٠٠٤( . 

 .بالتاء  ]أ /٢٣٤[، الباقون )١٠٠٥(  بالياء قرأ أبو عمرو و هشام

 .، الباقون بالتشديد )١٠٠٦(بالتخفيف  و علي و خلف و حفص و املفضل  و قرأ محزة 

)٣٠٣ ( ® yx≈ tƒÍh9$# 〈  )١٠٠٧   (     

الباقون بـاأللف علـى    ،)١٠٠٨(قرأ ابن كثري و محزة و علي و خلف بغري ألف على واحدة
 اجلمع 

)٣٠٤ ( ® #M ô³ç0 〈 )١٠١٠(بضم النون وإسكان الشني   )١٠٠٩(  

النـون وإسـكان   يف رواية أيب زيد نشرا بفتح  )١٠١١(قرأها ابن عامر و قرأ محزة و املفضل 
 .الشني

                        
 ) .١٢٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٠٣
 )٦٢سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٠٤

،  ٦١] : بل أكثرهم ال يعلمون [ وقوله ] بل هم قوم يعدلون [ تعاىل مناسبة لقوله و كذلك روح ،   ١٠٠٥)
،  ٢/١٦٤، انظر الكشف  ٦٢] : وجيعلكم خلفاء األرض : [ والباقون باخلطاب مناسبة لقوله تعاىل 

 .  ٢/٩٦٧املوضح 
، و روايته  ختفيف الذال و تشديد الكاف ، املقروء به للمفضل بالتشديد و مل أقف على من ذكر  له ختفيف ) ١٠٠٦

 . ٣٣١، الكفاية  ٥٥٠ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املستنري 
 )٠٦٣سورة النمل من اآلية  (  )١٠٠٧

الواحد يدل على اجلنس فهو أعم ومن قرأها باأللف وحجتهم أا الرياح املختلفة ااري يف تصريفها وتغاير   ١٠٠٨)
مع فيهن ألن مجاعة خمتلفات املعىن ويؤكد اجلمع قول النيب صلى اهللا مهاا يف املشرق واملغرب فاختاروا اجل

 .أليب زرعة  ١١٩انظر احلجة " اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا : " عليه وسلم 
 )٦٣سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٠٩

الشني قال  ، ومن فتح النون وسكن )رسل ورسل(فخفف مثل ) نشرا(بضم النون وسكون الشني أراد   ١٠١٠)
 )نشور(ء السحاب ، ومن ضم النون والشني فعلى مجع الطيبة اللينة اليت تنشى: الرياح النشر من (: الفراء 

 .أليب زرعة  ٢٨٥انظر احلجة 
 . ٥٥٧املفضل عن عاصم ، وال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املستنري    ) ١٠١١



 

 

 .بشرا بالباء وإسكان الشني  ، الباقون بضم النون والشني   و قرأ عاصم غري املفضل

)٣٠٥ ( ® È≅ t/ x8u‘¨̈Š  )١٠١٣(بقطع األلف على وزن أفعل    )١٠١٢( 〉 #$

 . )١٠١٤(قرأها أبو عمرو و ابن كثري و سهل و يعقوب و أبو جعفر و املفضل 

بل ادرك مشددة بغري ألف ، الباقون بل  )١٠١٥( ألعشىو قرأ  حممد بن حبيب الشموين عن ا
  . )١٠١٦(ادارك مشددة  وباأللف

$tΑ ® الركوع  قوله عز وجل s%uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ÿρãxx. #sŒ Ï™r& $̈Ζ ä. $ \/ üè? 〈 )١٠١٧(        

)٣٠٦( ® #sŒ Ï™ r& $ ¨Ζ ä. $ \/ üè? !$ tΡ äτ!$ t/#u™ uρ $ ¨Ζ Í←r& šχθ ã_ u÷‚ ßϑ s9 〈 )١٠١٨(    

مزة ممدودة بعدها يـاء   )١٠١٩(عن يعقوب أيذا أينا يستفهمان مجيعا قرأ أبو عمرو وزيد 
 .  )١٠٢٠( مكسورة

غري زيد مجيعا باالستفهامني كل واحدة منـهما مـزة    )١٠٢١( و قرأ ابن كثري و يعقوب

                        
 )٦٦سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠١٢

 . ٨/٦٣٥، الدر املصون  ٧/٩٢وزن أفعل مبعىن بلغ وانتهى ، انظر البحر  على  ١٠١٣)
، النشر  ٤٧٧،التذكرة  ٤٧٥املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر الكفاية  ) ١٠١٤

٢/٣٣٩ . 
، الغاية  ٢/٧١٩ عن شعبة عن عاصم بل ادرك انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املستنري ) ١٠١٥

 . ٢/٣٣٩، النشر  ٤٧٧، التذكرة  ٢٢٧
 .، على أن أصله ـ أ أدرك ـ بزيادة مهزة االستفهام ، فخففت الثانية بقلبها ألفا  ٢/٦٦٧انظر املبهج   ١٠١٦)
 )٠٦٧سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠١٧
كم ا من أحد من العاملني أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبق(، و يف العنكبوت  )٠٦٧سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠١٨

=  =أئذا (، و يف الصافات موضعان  )أئذا ضللنا يف األرض أئنا لفي(، و يف السجدة ) أئنكم لتأتون الرجال
أئنـا  (، و يف النازعات  )أئذا متنا و كنا ترابا و عظاما أئنا ملدينون(،  )متنا و كنا ترابا و عظاما أئنا ملبعوثون

 . )ا كنا عظاما خنرةملردودون يف احلافرة أئذ
فأما هذا املوضع قرأ نافع و أبو جعفر باإلخبار يف األول و االستفهام يف الثاين ، و قرأ ابن  عامر و الكسائي  ) ١٠١٩

 .باالستفهام يف األول و اإلخبار يف الثاين مع زيادة نون فيه ، الباقون باالستفهام فيهما 
 . ١/٣٧٣انظر النشر 

 ، ورواية زيد عن يعقوب انفرادة ال يقرأ له ا  ٤٣٢، املستنري  ١١٣انظر املبسوط  بالتسهيل مع اإلدخال ) ١٠٢٠
 .من طريق الدرة والنشر  

 من رواية رويس واختلف عن روح وأخذ له املؤلف بالتسهيل كرويس ، وهي انفرادة ال يقرأ له ا من  ) ١٠٢١



 

 

  . )١٠٢٢( مقصورة بعدها ياء

 . )١٠٢٣(ة و قرأ نافع غري قالون إذا  كنا غري مستفهم أئنا مزة مقصورة بعدها ياء مكسور

  .)١٠٢٤( أئننا  مزتني وبنونني ]ب/٢٣٤[و قرأ سهل أئذا مستفهم مزة مقصورة بعدها ياء

 .و قرأ أبو جعفر وقالون إذا بغري استفهام أئنا باالستفهام مزة ممدودة بعدها ياء 

 .ننا بنوننيإو قرأ علي وابن ذكوان أئذا باالستفهام مزتني 

 .)١٠٢٦(ننا بنونني مثل ابن ذكوان إدة بينهما م )١٠٢٥( و قرأ هشام أائذا مزتني

 .و قرأ عاصم و محزة و خلف مجيعا مزتني وباهللا التوفيق 

)٣٠٧ ( ® öΝÎγøŠn=tæ 〈  )١٠٢٧( . 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء ، الباقون بكسر اهلاء 

)٣٠٨ ( ® 9,øŠ|Ê 〈 )١٠٢٨(  

 .قرأ ابن كثري بكسر الضاد ، الباقون بفتح الضاد 

)٣٠٩ ( ® 4© tLtΒ #x‹≈ yδ 〈 )١٠٢٩(   ® ö≅ è% #© |¤ tã 〈 )١٠٣٠(    . 

                                                                   
 .١٢٥،شرح الدرة للزبيدي  ١/٣٦٣نشر ، ال ٤٣٢، املستنري ١١٣، انظر املبسوط .طرق الشاطبية والنشر 

 .بالتسهيل دون إدخال ، انظر املصادر السابقة  ) ١٠٢٢
 .باإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين وله يف اهلمزة التسهيل دون إدخال  ) ١٠٢٣
 . ٢٢٩ـ  ٢٢٨انظر الغاية  ) ١٠٢٤
وعلى ذلـك  : ن هشام  قال الداين تني مع إدخال ألف بينهما من رواية اجلمال عن احللواين عمزتني حمقق ) ١٠٢٥

، النشـر   ٤٣٢، املستنري  ٢٢٨، الكفاية  )٥٠٠/ ٢(عامة أهل األداء عن احللواين عنه ، انظر جامع البيان 
١/٣٦٤ . 

قراءة ابن عامر أن االستفهام منهم على إحيائهم بعد املمات ومل يستفهموا يف كوم ترابا ألم كانوا  )  ١٠٢٦
رابا  وما كانوا ينكرون وإمنا أنكروا البعث والنشور ، وقراءة نافع والكسائي يعلمون أم يصريون ت

باالستفهام يف األوىل والثاين على اخلرب غري أن الكسائي قرأ مزتني ونافع باملد وحجتهما يف ذلك أن 
 . أليب زرعة  ٣٧١االستفهام إذا دخل يف أول الكالم أحاط بآخره ،انظر احلجة 

 .)٠٧٠من اآلية   سورة النمل( ) ١٠٢٧
 )٧٠سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٢٨



 

 

 .قرأ محزة و علي و خلف مجيعا باإلمالة ، الباقون بالتفخيم 

)٣١٠ ( ® ’n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈 )١٠٣١( . 

 .، الباقون بالتفخيم  )١٠٣٢(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

)٣١١ ( ® ãΝn=÷èu‹ s9 $ tΒ 〈 )١٠٣٣( . 

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام ، الباقون باإلظهار 

)٣١٢ ( ® ’Îû 5=≈ tG Ï. 〈 )١٠٣٤(   ® “ Ï‰≈ pκ Í5 Ç‘ ÷Κãèø9$# 〈 )١٠٣٥(  

 ، الباقون بالتفخيم  )١٠٣٦( قرأ قتيبة باإلمالة

 )٣١٤(  ® tβ#u™ öà)ø9$# 〈 )١٠٣٧( . 

 .وافق محزة يف الوقف ، الباقون باهلمزة  )١٠٣٨(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )٣١٥(  ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù=Ïj9 〈 )١٠٣٩( . 

، وافقهم  محـزة يف   )١٠٤٠( شجاع وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز قرأ أبو عمرو غري
 .الوقف ، الباقون باهلمز 

                                                                   
 )٧١سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٢٩
 )٧٢سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٣٠
 )٧٣سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٣١
 ) .٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٣٢
 )٧٤سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٣٣
 )٧٥سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٣٤
 )٨١مل من اآلية  سورة الن( ) ١٠٣٥
 ) . ١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٣٦
 )٧٦سورة النمل من اآلية  ( )١٠٣٧
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٣٨
 )٧٧سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٣٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٤٠



 

 

 )٣١٦(  ® uθ èδuρ 〈 )١٠٤١( . 

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء ، الباقون برفع اهلاء 

 )٣١٧(  ® 4’sA öθ yϑ ø9$# 〈 )١٠٤٢( . 

 . قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة

 . فخيم، الباقون بالت ]أ/٢٣٥[قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدةو

 )٣١٨(   ® Ÿωuρ ßì Ïϑ ó¡è@ 〈  )بفتح الياء و امليم الصم رفع   )  ١٠٤٣ 

امليم   ، الباقون بضم التاء وكسر )١٠٤٥(وكذلك يف الروم  ، )١٠٤٤( قرأها  ابن كثري وعباس
 .  الصم نصب

 )٣١٩ ( ® u™ !% tæ ‘$!    . )١٠٤٦( 〉 إِذَا  #$

،الباقون يهمزون األوىل ويلينون  )١٠٤٧( قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة وعلي وخلف مزتني
 .الثانية 

 )٣٢٠ ( ® !$ tΒuρ |MΡ r& “ Ï‰≈ pκ Í5 〈  )ـ       )   ١٠٤٨  )١٠٤٩(بالنصـب  يبالتاء وغري ألـف العم
  و الوقف عليهما بالياء ال غري،  ) ١٠٥٠( .وكذلك يف الروم،

                        
 )٧٨سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٤١
 )٨٠لنمل من اآلية  سورة ا( ) ١٠٤٢
 )٠٨٠سورة النمل من اآلية  (  )١٠٤٣
، النشـر   ٢٢٨ورواية عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ له ا من طريق الشاطبية والنشر ، انظر الغايـة   ) ١٠٤٤

٢/٣٣٩ . 
 )٥٢: الروم ( )١٠٤٥
 )٠٨٠سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٤٦
 ) .١٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٤٧
 )٠٨١سورة النمل من اآلية  (  )١٠٤٨

بتاء مفتوحة مكان الباء مع سكون اهلاء ، على أنه فعل مضارع و ـ العمي ـ مفعول به ، انظر املبهج  ١٠٤٩)
 .٢/٣٢٩، النشر  ٢/٦٦٩

 .  )٥٣: الروم (   )١٠٥٠



 

 

وكان علي وسهل  ، ف و الياء العمي باخلفض على اإلضافة قرأها محزة ، الباقون ادي باألل
وقد كتبوها هنـا  ، و يعقوب يقفون بالياء يف املوضعني ، الباقون يقفون كما يف املصحف 

 .بالياء ويف الروم بغري ياء 

 )٣٢١ ( ® ¨βr& }¨$ ¨Ζ9 $# 〈  )١٠٥١   (    

الباقون بكسر  ، )١٠٥٣( بفتح األلف ) ١٠٥٢(رويس قرأ عاصم ومحزة وعلي وخلف و سهل و
 .األلف 

tΠöθ ®قوله عز وجل   الركوع tƒuρ ã à³øt wΥ ⎯ÏΒ Èe≅ à2 7π̈Βé& % [ ö̀θ sù 〈  
 )٣٢٢( ® Ü> Éj‹s3ãƒ $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 〈 )١٠٥٤(  ® Ÿ≅ ø‹ ©9$# (#θ ãΖ ä3ó¡uŠÏ9 〈  )١٠٥٥ .  ( 

 .أبو عمرو مجيعاً باإلدغام ، الباقون باإلظهار  قرأ

 )٣٢٣ (® #© ®Lxm 〈 )١٠٥٦( .    

 .، الباقون بالتفخيم  )١٠٥٧(بة و العجلي باإلمالة قرأ نصري و قتي

 )٣٢٤(® ρâ™ !% y` 〈)١٠٥٨(® ⎯tΒ u™ !$ x© ª!$# 〈)١٠٥٩( ® ⎯tΒ u™ !% y` 〈 )١٠٦٠(® ⎯tΒuρ u™ !% y` 〈 
)١٠٦١(  

                        
 )٠٨٢سورة النمل من اآلية  (  )١٠٥١
،  ٢/٣٣٨كما تقدم قريبا ، و انظر النشر ، و املقروء به ليعقوب بتمامه  ٢٨٢املبسوط ٢٢٨انظر الغاية    )١٠٥٢

 . ٣٣٩اإلحتاف
 ) .٢٨٩(تقدم الكالم عليه يف الفقرة رقم  ) ١٠٥٣
 )٨٣سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٥٤
 )٠٨٦سورة النمل من اآلية  (  )١٠٥٥
 )٠٨٤سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٥٦
 ) .٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٥٧
 )٠٨٤  سورة النمل من اآلية( ) ١٠٥٨
 )٨٩سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٥٩
 )٨٩سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٦٠
 )٩٠سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٦١



 

 

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان كلها  باإلمالة ، الباقون بالتفخيم 

 )٣٢٥(  ® ΝÎκ ö n=tã 〈    )١٠٦٢(     

 .ء ، الباقون بكسر اهلاء قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلا

 )٣٢٦( ® tβθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ 〈  )١٠٦٣   (     

، وافقهم  محـزة    )١٠٦٤( و األعشى و ورش بغري مهز ]ب/٢٣٥[قرأ أبو عمرو و أبو جعفر
 .اهلمزبالوقف ، الباقون ب

 )٣٢٧ ( ® <≅ ä.uρ çν öθ s? r& 〈 )١٠٦٥( . 

لباقون آتوه  باملـد  و حفص مفتوحة التاء غري ممدودة ، ا ) ١٠٦٦(قرأ محزة و خلف و املفضل 
 .)١٠٦٧(ورفع التاء 

 )٣٢٨(  ® “ us? uρ tΑ$ t7 Ågù:$# 〈 )١٠٦٨(  

 .، الباقون بفتح الراء  )١٠٦٩(قرأ عباس و أبو شعيب بكسر الراء 

 )٣٢٩(  ® tΑ$ t7 Ågù:$# 〈 )١٠٧٠(    ® Zο y‰ÏΒ% y` 〈 )١٠٧١(   ® tβθ ãΖ ÏΒ#u™ 〈 )١٠٧٢(   ® ¬! 〈 
                        

 )٠٨٥سورة النمل من اآلية  (  )١٠٦٢
 )٠٨٦سورة النمل من اآلية  (  )١٠٦٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٦٤
 )٨٧سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٦٥
، النشر  ٧٢٠، املستنري  ٦٧٠ال يقرأ ا من طريق الشاطبية والنشر ، انظر املبهج املفضل عن عاصم ،   )١٠٦٦

٢/٣٢٥ . 
  =فهو اسم الفاعل وحذفت النون )آتوه(بالقصر فهو فعل ماض من أتى يأيت ، ومن قرأ  )أتوه(من قرأ  )  ١٠٦٧

مث أضيفت إىل هاء آتيون : لإلضافة والياء بعد أن حذفت ضمتها لسكوا وسكون ما بعدها ، واألصل = 
 . ٢/٤٥٩انظر شرح اهلداية  . اإلضمار وسقطت النون والياء ملا قلناه وضمت التاء من أجل واو اجلمع

 )٠٨٨سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٦٨
 ) .٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٦٩
 )٠٨٨سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٧٠
 )٠٨٨سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٧١



 

 

)١٠٧٣(   

 .م ، الباقون بالتفخي )١٠٧٤(قرأ قتيبة باإلمالة  
 )٣٣٠ ( ® $ pκ â: |¡øt rB 〈 )١٠٧٥( .   

حفص بفتح السني ، و و هبرية ) ١٠٧٦(قرأ أبو جعفر و ابن عامر و محزة وعاصم غري األعشى
 .الباقون بكسر السني 

 )٣٣١(  ® }‘ Ïδuρ 〈 )١٠٧٧( .  

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر وعلي  و نافع غري ورش بإسكان اهلاء ، الباقون بكسر اهلاء  

 )٣٣٢(  ® $ yϑ Î/ šχθ è=yèøs? 〈 )١٠٧٨( . 

و احللواين عن هشام ) ١٠٧٩(و يعقوب ومحاد و األعشى و الربمجي  قرأ أبو عمرو وابن كثري 
 .)١٠٨١(، الباقون بالتاء  ) ١٠٨٠(بالياء

 )٣٣٣(  ® ⎯ÏiΒ 8íu“ sù 〈  )١٠٨٢ (      

                                                                   
 )٨٩رة النمل من اآلية سو( ) ١٠٧٢
 )٠٩٣سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٧٣
 ) . ١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٧٤
 )٠٨٨سورة النمل من اآلية  ( )١٠٧٥
 ) . ٥١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )١٠٧٦
 )٠٨٨سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٧٧
 .)٠٨٨سورة النمل من اآلية  ( ) ١٠٧٨
، التيسري ٣٣٩واألعشى والربمجي كالمها عن  شعبة ، و قرئ له بالوجهني  ، انظر النشر محاد عن عاصم   )١٠٧٩

١٦٩  . 
،  ٢/٣٣٩، النشر  ٤٨٧، السبعة ٣/٥٥٠و قرئ بالوجهني هلشام و كذا ابن ذكوان ، انظر جامع البيان  ) ٣٠٣

 . ٣٤٠، اإلحتاف ٧٢١، املستنري  ٤٧٧، الكفاية  ٦٧٠، املبهج  ٤٨٠ داإلرشا
 ومن قرأ بالياء فألن قبله ذكر غيبة  )هل جتزون إال ما كنتم تعملون(من قرأ بالتاء فعلى اخلطاب ألن بعده  ) ١٠٨١

 .  ٢/٤٦٠انظر شرح اهلداية  )وكل أتوه داخرين(يف قوله 
 )٠٨٩سورة النمل من اآلية  (  )١٠٨٢



 

 

 .، الباقون بغري تنوين )١٠٨٣(قرأ عاصم ومحزة وعلي وخلف  بالتنوين 

 )٣٣٤(  ® >‹Í× tΒöθ tƒ 〈  )١٠٨٤ (       

بفتح امليم ، الباقون  )١٠٨٥(قرأ عاصم ومحزة وعلي وخلف  و أبو جعفر و نافع غري إمساعيل
  .بكسر امليم 

 )٣٣٥ ( ® ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈  )١٠٨٦ (     

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و محزة من رواية ابن سعدان وأيب عمر و البخـاري  
 .خيم ، الباقون بالتف )١٠٨٧(عن ورش باإلمالة 

 )٣٣٦ ( ® ö≅ yδ šχ÷ρu“ øgéB 〈  )١٠٨٨ (       

 .، الباقون باإلظهار  ]أ / ٢٣٦[ قرأ محزة و علي و هشام باإلدغام

 )٣٣٧ ( ® (#uθ è=ø? r& tβ#u™ öà)ø9$# 〈  )١٠٨٩   (    

 .وكذلك محزة يف الوقف ، الباقون باهلمز ، )١٠٩٠(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز   

 )٣٣٨  ( ® 3“ y‰tF÷δ$# 〈  )١٠٩١   (      

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ، الباقون بالتفخيم 

 )٣٣٩ ( ® tβθ è=yϑ ÷ès? 〈  )١٠٩٢   (    

                        
أليب  ٥٤٠ضافة انظر احلجة والباقون بعدم التنوين على اإل] يومئذ [ على إعمال املصدر يف الظرف بعده   ١٠٨٣)

 . ٢/٩٧٤زرعة ، املوضح 
 )٠٨٩سورة النمل من اآلية  (  )١٠٨٤
،  ٢٢٨، الغاية  ٧٢١، انظر املستنري  . إمساعيل بن جعفر عن نافع ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية   )١٠٨٥

 .  ٤٨٧، السبعة  ٢/٣٤٠النشر 
 )٠٩٠سورة النمل من اآلية  (  )١٠٨٦
 ) .١٢١(على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم  ) ١٠٨٧
 )٠٩٠سورة النمل من اآلية  (  )١٠٨٨
 )٠٩٢سورة النمل من اآلية  (  )١٠٨٩
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٩٠
 )٠٩٢سورة النمل من اآلية  (  )١٠٩١



 

 

 .)١٠٩٣(قرأ ابن عامر و نافع و أبو جعفر و يعقوب و حفص بالتاء ، الباقون بالياء 

 

                                                                   
 )٠٩٣سورة النمل من اآلية  (  )١٠٩٢
وما ربك بغافل عما يعمل هؤالء املذكورون ، :  من قرأ بالتاء فعلى اخلطاب  ومن قرأ بالياء فعلى معىن  )١٠٩٣

 . ٢/٣٥٥انظر شرح اهلداية 



 

 

 ذكر القراءة يف سورة القصص
ijk 

  

Ο$ ®قوله عز وجل   )٣٤٠( û¡Û 〈  )١٠٩٤   (   

 .و محزة بإظهار النون عند امليم،الباقون باإلدغام  قرأ أبو جعفر

 . )١٠٩٥(وحيىي  طسم باإلمالة  و قرأ محزة و علي و خلف  ومحاد

 . الفتح أقرب،الباقون بالتفخيم إىلو قرأ نافع و أبو جعفر بني الفتح و الكسر و 

)٣٤١(    ® È⎦⎫Î7 ßϑ ø9$# ∩⊄∪ (#θ è=÷G tΡ 〈  )١٠٩٦   (     ® z⎯Åj3yϑ çΡ uρ öΝçλm; 〈  )١٠٩٧   (    

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

)٣٤٢(    ® 4© y›θ ãΒ 〈  )١٠٩٨   (     

 .وما بعده قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

)٣٤٣(    ® šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )١٠٩٩   (    

وافقهـم محـزة يف   ، )١١٠٠( عشـى بغـري مهـز   قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و ورش  واأل
 .الوقف،الباقون باهلمز

                        
 )٠٠١سورة القصص من اآلية (  ) ١٠٩٤
 ) .٩٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٠٩٥
 )٠٠٣-٠٠٢سورة القصص من اآلية (  ) ١٠٩٦
 )٠٠٦سورة القصص من اآلية (  ) ١٠٩٧
 )٠٠٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٠٩٨
 )٠٠٣لقصص من اآلية سورة ا(  ) ١٠٩٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٠٠



 

 

)٣٤٤( ® öΝèδu™ !$ |¡ÏΡ 〈  )١١٠١ ( ® š⎥⎫ÏO Í‘ üθ ø9$# 〈  )١١٠٢  (® çνθ è=Ïæ% y` uρ 〈  )١١٠٣ . ( 

 .   باإلمالة،الباقون بالتفخيم )١١٠٤( قرأ قتيبة

)٣٤٥( ® Zπ £ϑ Í←r&   〈 )١١٠٥   (     

 .)١١٠٦(  قرأ ابن عامر ومحزة وعلي وخلف وعاصم  مزتني

مزة غري ممدودة بعـدها يـاء   ]ب/٢٣٦[ن ،الباقو )١١٠٧( هشام يدخل بني اهلمزتني مدة
 .مكسورة

   يف بعض الروايات أئمة مهموزة مطولة بعـدها يـاء   )١١٠٨(وروى بعضهم عن أيب جعفر 
 .ة مكسور

)٣٤٦(    ® y“ ÍçΡ uρ 〈  )١١٠٩   (    

šχöθ بالياء وكسر الراء  tã ö Ïù z⎯≈ yϑ≈ yδuρ $yϑèδyŠθãΖ ã_uρ ١١١٠( كلها بالرفع( . 

                        
 )٠٠٤سورة القصص من اآلية (  ) ١١٠١
 )٠٠٥سورة القصص من اآلية (  ) ١١٠٢
 )٠٠٧سورة القصص من اآلية (  ) ١١٠٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٠٤
 . )فصلت أيضاً ( و   )٠٠٥سورة القصص من اآلية (  ) ١١٠٥
 : مزتني حمققتني ، ومل يذكر املصنف روح عن يعقوب ، وجعله من أهل التسهيل ، قال ابن اجلزري  )   ١١٠٦

وهي انفرادة ال يقـرأ  : وانفرد ابن مهران عن روح  بتسهيلها مع من سهل فخالف سائر الرواة عنه ، قلت 
  .   ٨٩، الغاية  ١٩٣؛املبسوط  ١/٣٧٨لروح ا من طرق النشر ، انظر النشر 

 .و هو الوجه الثاين هلشام و كال الوجهني مقروء ما  )  ١١٠٧
 قراءة أيب جعفر بإدخال ألف بينهما على أصله يف باب اهلمزتني من كلمة هذا مع تسهيله الثانية ، ومل  )  ١١٠٨

تنع ، قال ينفرد يف ذلك  بل ورد ذلك عن نافع وأيب عمرو ، أما القراءة بالياء احملضة مع اإلدخال فإن ذلك مم
فكل من فصل باأللف بينهما من احملققني إمنا يفصل ا يف حال تسهيلها بني بـني وال جيـوز   : ابن اجلزري 

الفصل ا يف حال إبدال الياء احملضة ؛ ألن ذلك ميتنع أصالً وقياساً ، ومل يرد بذلك نص عمن يعترب ، النشر 
١/٣٨١ . 

 )٠٠٦سورة القصص من اآلية (  ) ١١٠٩
معطوفان عليه والبـاقون  ] هامان وجنودمها [ فاعل ، و] فرعون [ن الفعل يرى مضارع ـ رأى ـ و  على أ  ١١١٠)

بالنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء على أنه مضارع ـ أرى ـ الرباعي والفاعل ضمري مستتر تقـديره    



 

 

قرأها محزة وعلي وخلف،الباقون نري بضم النون وكسر الراء وفتح الياء فرعون وهامان 
 .وجنودمها كلها بالنصب 

)٣٤٧(   ® tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγs9 〈  )١١١١   (    

 .الباقون باإلظهار والبيان ،)١١١٢(قرأ العباس باإلدغام 

)٣٤٨(    ® $ ¸Ρ u“ xm uρ 〈  )١١١٣   (   

 . )١١١٤( لي و خلف بضم احلاء وإسكان الزاي،الباقون بفتح احلاء و الزايقرأ محزة و ع
)٣٤٩( ® š⎥⎫Ï↔ ÏÜ≈ yz 〈  )١١١٥   (    

 .، الباقون باهلمز )١١١٦(  قرأ أبو جعفر بترك اهلمزة،و قرأ محزة يف الوقف بتليني اهلمزة

)٣٥٠(    ® #© |¤ tã 〈  )١١١٧   (   

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٣٥١(    ® ßŠ#xσèù 〈  )١١١٨   (    

 .  قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز،وافق محزة يف الوقف ،الباقون باهلمز

)٣٥٢(   ® z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈  )١١١٩   (     

                                                                   
،املوضـح  ٥١٩: ية مفعول به وما بعده معطوف عليه ، انظر شرح اهلدا] فرعون [حنن يعود إىل اهللا تعاىل و

٢/٩٧٨ . 
 )٠٠٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١١١
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم )  ١١١٢
 )٠٠٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١١٣
 .  ٢/٤٦١احلُزن واحلَزن لغتان انظر شرح اهلداية  )  ١١١٤
 )٠٠٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١١٥
 . ب /١٣٨ ةل ويبدل منها ياء مكسورة ، انظر اإلشار، قا ٢٩: وذكر وجه احلذف يف موضع يوسف  )  ١١١٦
 )٠٠٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١١٧
 )٠١٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١١٨
 )٠١٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١١٩



 

 

     وافقهم محزة يف،)١١٢٠(غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز  قرأ أبو عمرو 

 .الوقف،الباقون باهلمز

$ ®ع قوله تعاىل الركو ـ £ϑ s9uρ x n=t/ … çν £‰ä©r& 〈  )١١٢١   (      

)٣٥٣ (® #“ uθ tG ó™ $#uρ 〈  )١١٢٢  ( ® … çν u“ x.uθ sù 4© y›θ ãΒ 〈  )١١٢٣ ( ® 4© |Ó s)sù 〈 )١١٢٤  ( 

              ® 4© të ó¡o„ 〈 )١١٢٥   (     ® tΑ$ s% 4© |¤ tã 〈  )١١٢٦   (  . 

 أبا عمرو فإنه يقرأ يف بعـض  إال ،قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 
 .،الباقون بالتفخيم ]أ /٢٣٧[الروايات موسى باإلمالة احلسنة

)٣٥٤(® tΑ$ s% Éb> u‘ 〈)١١٢٧ (® öÏøî$$ sù ’Í<  ١١٢٨(〉فغفر له  ( ® tΑ$ s% … çµ s9 〈)١١٢٩ (® tΑ$ s% 
Éb> u‘ © É_ÅngwΥ 〈)١١٣٠  . (     

 . والبيان قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

)٣٥٥( ® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈  )١١٣١ .  (      

 .الباقون باإلظهار ،)١١٣٢(قرأ  أبو عمرو غري عباس باإلدغام 

                        
 ) .٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٢٠
 )٠١٤سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢١
 )٠١٤سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٢
 )٠١٥سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٣
 )٠١٥سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٤
 )٠٢٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٥
 )٠٢٢سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٦
 )٠١٦سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٧
 )٠١٦سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٨
 )٠١٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١٢٩
 )٠٢١سورة القصص من اآلية (  ) ١١٣٠
 )٠١٦صص من اآلية سورة الق(  ) ١١٣١
 ) .٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٣٢



 

 

)٣٥٦(   ® βr& |·ÏÜ ö7 tƒ 〈  )١١٣٣   (      

 . قرأ أبو جعفر برفع الطاء،الباقون بكسر الطاء

)٣٥٧( ® u™ !% y` uρ 〈  )١١٣٤   ( .     

 .قرأ محزة  وخلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٣٥٨(   ® tβρ ãÏϑ s? ù' tƒ 〈  )١١٣٥   (      

وافقهـم محـزة يف   ،)١١٣٦(قرأ أبو عمرو و أبو جعفـر و األعشـى و ورش بغـري مهـز     
 .باهلمز

)٣٥٩  (  ® ú† Ïn1 u‘ βr& © É_tƒÏ‰ôγtƒ 〈  )١١٣٧   (    

 . بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء رأبو جعفقرأ أبو عمرو و نافع وابن كثري  و   
$ ®قوله تعاىل   الركوع £ϑ s9 uρ yŠ u‘ uρ u™ !$ tΒ š⎥ t⎪ô‰ tΒ 〈   )١١٣٨   ( .     

)٣٦٠( ® Ä¨$̈Ψ9 $# 〈  )١١٣٩ .  ( 

 . باإلمالة،الباقون بالتفخيم )١١٤٠(قرأ نصري وقتيبة  

 )٣٦١ (  ® ãΝÎγÏΡρ ßŠ È⎦ ÷⎫s? r&uøΒ$# 〈  )١١٤١   (      

 .و يعقوب بكسر اهلاء و امليم )١١٤٢(قرأ أبو عمرو و سهل 

                        
 )٠١٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٣٣
 )٠٢٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١٣٤
 )٠٢٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١٣٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٣٦
 )٠٢٢سورة القصص من اآلية (  ) ١١٣٧
 )٠٢٣آلية سورة القصص من ا(  ) ١١٣٨
 )٠٢٣سورة القصص من اآلية (  ) ١١٣٩
 )٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٤٠
 )٠٢٣سورة القصص من اآلية (  ) ١١٤١
 .  ٧٨انظر الغاية  )  ١١٤٢



 

 

 .زة وعلى و خلف بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضم امليم و قرأ مح

 )٣٦٢ ( ® 4© ®Lxm 〈  )١١٤٣   (     

 .الباقون بالتفخيم ،)١١٤٤(قرأ نصري وقتيبة و العجلي  باإلمالة 

 )٣٦٣ ( ® u‘ Ï‰óÁ ãƒ 〈  )١١٤٥   (      

م الياء وكسر الباقون بض،)١١٤٦(قرأ  أبو عمرو وابن عامر و أبو جعفر بفتح الياء وضم الدال 
 . الدال

  . ،الباقون بالصاد اخلالصةالزايرويس بإمشام  وعلي و  )١١٤٧(و قرأ محزة غري العجلي 

 )٣٦٤ (® â™ !$ tãÍh9$# 〈)١١٤٨ ( ® ’n? tã &™ !$ uŠós ÏFó™ ©z ® ]ب/٢٣٧[) ١١٤٩(〉 #$ É_≈ yϑ rO 8kyf Ïm 
〈)١١٥٠  (  

® tΑ$ s% y7 Ï9 s̈Œ 〈)١١٥١  . (      

 .بالتفخيم  الباقون ،)١١٥٢(كلها باإلمالة  قرأ قتيبة

                        
 )٠٢٣سورة القصص من اآلية (  ) ١١٤٣
 ).٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٤٤
 )٠٢٣سورة القصص من اآلية (  ) ١١٤٥

فاعله ، والباقون بضم الياء وكسر الدال من أصدر ] الرعاء [ مضارع ـ صدر ـ مثل نصر ينصر ، و  وهو   ١١٤٦)
 . ٢/٣٤١، اإلحتاف  ٣١/٢٦٩املعدى باهلمزة انظر تفسري القرطيب 

 ورواية العجلي هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، وأهل األداء عن محزة باإلمشام ، انظر  )  ١١٤٧
 ، النشر  ٢/٢٤٨البيان  جامع
 .  ٧٢٣، املستنري  ١/٢٥٠

 )٠٢٣سورة القصص من اآلية (  ) ١١٤٨
 )٠٢٥سورة القصص من اآلية (  ) ١١٤٩
 )٠٢٧سورة القصص من اآلية (  ) ١١٥٠
 )٠٢٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١٥١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٥٢



 

 

 )٣٦٥ (® 4’s+|¡sù $ yϑ ßγs9 ¢Ο èO #’̄< uθ s? 〈  )١١٥٣   (     . 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٣٦٦ (® tΑ$ s)sù Éb> u‘ 〈  )١١٥٤(® tΑ$ s% Ÿω ô# y‚ s? 〈 )١١٥٥( .      

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٣٦٧ ( ® çµ ø? u™ !$ pgm 〈  )١١٥٦(    ® $ £ϑ n=sù … çν u™ !$ y_ 〈  )١١٥٧(    ® βÎ) u™ !$ x© ª!$# 〈  )١١٥٨(     

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٣٦٨ (® $ yϑ ßγ1y‰÷n Î) 〈  )١١٥٩(    

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٣٦٩ (® ÏM t/r' ¯≈ tƒ 〈  )١١٦٠(     

 .ويقفان عليها باهلاء  تاءقرأ أبو جعفر و ابن عامر بفتح ال

و قرأ ابن كثري و يعقوب يا أبت بكسر التاء ويقفان عليها أيضا  باهلاء،الباقون يكسرون التاء 
 .ويقفون بالتاء  

)٣٧٠ (® çν öÅf ø↔ tG ó™ $# 〈  )١١٦١(  ® Ç⎯tΒ |N öyf ø↔ tG ó™ $# 〈  )١١٦٢( ® ’ÏΤ uã_ ù' s? 〈  )١١٦٣(   . 

                        
 )٠٢٤سورة القصص من اآلية (  ) ١١٥٣
 )٠٢٤سورة القصص من اآلية (  ) ١١٥٤
 )٠٢٥سورة القصص من اآلية (  ) ١١٥٥
 )٠٢٥سورة القصص من اآلية ( )  ١١٥٦
 )٠٢٥سورة القصص من اآلية ( )  ١١٥٧
 )٠٢٧سورة القصص من اآلية ( )  ١١٥٨
 )٠٢٥سورة القصص من اآلية ( )  ١١٥٩
 )٠٢٦سورة القصص من اآلية ( )  ١١٦٠
 )٠٢٦سورة القصص من اآلية ( )  ١١٦١
 )٠٢٦قصص من اآلية سورة ال(  ) ١١٦٢



 

 

وافقهـم محـزة يف   ،)١١٦٤(لها بغري مهـز  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش ك
 . الوقف،الباقون باهلمز

)٣٧١ ( ® þ’ÏoΤ Î) ß‰ƒÍ‘ é& 〈  )١١٦٥(       

 .قرأ نافع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء 

 )٣٧٢ ( ® È⎦ ÷⎫tG≈ yδ 〈  )١١٦٦(     

 .الباقون بتخفيف النون ،)١١٦٧( قرأ ابن كثري بتشديد النون

 )٣٧٣ (  ® þ’ÏΤ ß‰Åf tFy™  ١١٦٨(  〉  إِِِِِِِن(     
 .قرأ أبو جعفر و نافع بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء 

$ ®الركوع قوله تعاىل  £ϑ n= sù 4© |Ó s% © y›θ ãΒ Ÿ≅ y_ F{ $# 〈  )١١٦٩(    

 )٣٧٤( ® $ £ϑ n=sù 4© |Ó s% 〈  )١١٧٠(  ® !$ £ϑ n=sù $ yγ8s? r& 〈  )١١٧١(  ® 4’̄< uρ #XÎ/ô‰ãΒ 〈  )١١٧٢(   

 .ة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة وعلي وخلف كلها باإلمال

 )٣٧٥( ® É= ÏΡ$ y_ 〈  )١١٧٣  (® ÏŠ#uθ ø9$# Ç⎯yϑ ÷ƒF{ $# 〈  )١١٧٤  (® z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒFψ $# 〈  )١١٧٥  (

                                                                   
 )٠٢٧سورة القصص من اآلية ( )  ١١٦٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٦٤
 )٠٢٧سورة القصص من اآلية ( )  ١١٦٥
 )٠٢٧سورة القصص من اآلية ( )  ١١٦٦
مع القصر و التوسط و اإلشباع وصال و وقفا ، و القصر مذهب اجلمهور ، و جتوز األوجه الثالثـة لغـريه    )  ١١٦٧

 .حني الوقف 
 )٠٢٧سورة القصص من اآلية ( )  ١١٦٨
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٦٩
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧٠
 )٠٣٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧١
 )٠٣١سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧٢
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧٣



 

 

® ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ”Î ö xî 〈  )١١٧٦  ( ® Ïµ≈ s9Î) 4© y›θ ãΒ 〈  )أ/٢٣٨[)  ١١٧٧ [ ® š∅ÏΒ t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# 
〈  )١١٧٨  (    

 .الباقون بالتفخيم ،)١١٧٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٣٧٦ (® Ï& Í# ÷δ{ (#ûθ èW ä3øΒ$# 〈   )١١٨٠   (     

 .  قرأ محزة بضم اهلاء يف الوصل،الباقون بكسر اهلاء

 )٣٧٧(® þ’ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ#u™ 〈)١١٨١ ( ® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈)١١٨٢  (® þ’ÏoΤ Î) $ tΡ r& ª!$# 〈)١١٨٣ (  

®          þ’Ïn1 u‘ ãΝn=÷æ r& 〈)١١٨٤   (       

 .   بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء عمروقرأ  ابن كثري و نافع وأبو جعفر  و أبو 

 )٣٧٨ (® þ’Ìj? yè©9 Νä3‹ Ï?#u™ 〈   )١١٨٥ ( ® þ’Ìj? yè©9 ßì Ï=©Ûr& 〈 )١١٨٦   (      

عـن ابـن    )١١٨٧( إال ابن جماهد قرأ  أبو عمرو وابن كثري و نافع و أبو جعفر و ابن عامر 

                                                                   
 )٠٣٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧٤
 )٠٣١سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧٥

 )٠٣٨سورة القصص من اآلية (  )١١٧٦ 
 )٠٣٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧٧
 )٠٣٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١٧٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٧٩
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٨٠
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٨١
 )٠٣٤سورة القصص من اآلية (  ) ١١٨٢
 )٠٣٠من اآلية سورة القصص (  ) ١١٨٣
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١١٨٤
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٨٥
 )٠٣٨سورة القصص من اآلية (  ) ١١٨٦
ابن جماهد عن التغليب عن ابن ذكوان مل أجده يف السبعة ،  وروى اإلسكان هلشام أيضا من طريق الداجوين  )   ١١٨٧

ان انفرادة ال يقرأ له ا  من طرق الشاطبية والنشر ، ، وليس من طرق الكتاب والرواة عن ابن عامر باإلسك
 . ١٦٦ـ  ١/١٦٥، النشر  ٣/٥٦٥انظر جامع البيان 



 

 

 . مجيعا بفتح الياء،الباقون ساكن الياء ذكوان

 )٣٧٩ (® ;ο uρõ‹y_ 〈  )١١٨٨   (      

 . )١١٨٩( قرأ عاصم وحده بفتح اجليم

 .و قرأ محزة و خلف جذوة برفع اجليم،الباقون بكسر اجليم 

 )٣٨٠ (® š∅ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈  )١١٩٠   (    

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأيب عمر و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر و البخـاري    
 . كذلك روى ا إبراهيم بن محاد عن اليزيديالباقون بالتفخيم،و،)١١٩١(عن ورش باإلمالة 

 )٣٨١(® tΑ$ s% Ï& Í# ÷δ{ 〈 )١١٩٢  (® š∅ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9$# öΝä3¯=yès9 〈)١١٩٣  ( ® tΑ$ s% Éb> u‘ 〈)١١٩٤  (® 
ã≅ yèøgwΥ uρ $ yϑä3s9 〈)١١٩٥ ( ® ãΝn=÷æ r& ⎯yϑ Î/ 〈 )١١٩٦ .( 

 . أ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهارقر

u ® وعن أيب عمر )١١٩٧(وروى أبو شعيب وشجاع  y9õ3tFó™ $#uρ u … çν ßŠθãΖ ã_ uρθ èδ 〈 )١١٩٨  (

 .باإلدغام ،الباقون باإلظهار

                        
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٨٨

 . ٨/٦٦٨، الدر املصون  ٢٣٠٠:فتح اجليم وكسرها وضمها لغات فيها ، انظر الصحاح   ١١٨٩)
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٩٠
 ) .١٢١(لى مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم ع )  ١١٩١
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٩٢
 )٠٢٩سورة القصص من اآلية (  ) ١١٩٣
 )٠٣٣سورة القصص من اآلية (  ) ١١٩٤
 )٠٣٥سورة القصص من اآلية (  ) ١١٩٥
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١١٩٦
 ) .٢٧٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١١٩٧
 )٣٩ية سورة القصص من اآل(  ) ١١٩٨



 

 

 )٣٨٢ (® #© y›θ ßϑ≈ tƒ 〈  )وما بعده )   ١١٩٩  

 . قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة 

 .وقرأ أبو عمرو يف بعض الروايات بني الفتح والكسر،الباقون بالتفخيم 

 )٣٨٣ (® $ yδ#u™ u‘ 〈  )١٢٠٠   (      

 .حيىي وهبرية من طريق اخلراز بكسر الراء و اهلمزة  عباس و محزة وعلى و خلف و قرأ

والبخاري عن ورش بفتح الراء وإمالة اهلمزة،الباقون ]ب /٢٣٨[و قرأ  أبو عمرو غري عباس 
 .  )١٢٠١(بفتح الراء و اهلمزة 

 )٣٨٤ (® $ yδ#u™ u‘ •” yI ÷κ sE $ pκ ®Ξr( x. Aβ!% y` 〈  )١٢٠٢   (      

 .وافق محزة يف الوقف ،الباقون باهلمز ،ق األصبهاين بغري مهز قرأ ورش من طري

 )٣٨٥ (® z⎯ÏΒ É= ÷δ§9$# 〈  )١٢٠٣   (      

 .من طريق اخلراز بفتح الراء وإسكان اهلاء  )١٢٠٤(قرأ حفص غري هبرية 

و قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو جعفر و سهل و يعقوب من الرهب بفتح الـراء و  
  . )١٢٠٥( ضم الراء وجزم اهلاءاهلاء،الباقون ب

 )٣٨٦ (® y7 ÏΡ ẍ‹sù 〈  )١٢٠٦   (    

                        
 )٠٣٠سورة القصص من اآلية (  ) ١١٩٩
 )٠٣١سورة القصص من اآلية (       ) ١٢٠٠
 ) .٢٤٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٠١
 )٠٣١سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٠٢
 )٠٣٢سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٠٣
 . ٣/٥٥٩جامع البيان  رواية هبرية عن حفص انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية انظر )  ١٢٠٤
 . ٢/٤٦٢اخلوف انظر شرح اهلداية : الرهب ، والرهب ، والرُّهب ، لغات مبعىن واحد ومعناه  )   ١٢٠٥
 )٠٣٢سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٠٦



 

 

 . )١٢٠٨(، الباقون بتخفيف النون)١٢٠٧( قرأ ابن كثري و أبو عمرو و يعقوب بتشديد النون

 .  عن أيب عمرو خمري  )١٢٠٩(عباس 

 )٣٨٧ (® Èβθ è=çFø)tƒ 〈  )١٢١٠   (     

البـاقون  ،)١٢١١( ء يف الوصلوافقه سهل وعباس باليا ،قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف
 .بغري ياء 

 )٣٨٨ (® z© Éë tΒ 〈  )١٢١٢   (      

 .حفص بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء  قرأ

 )٣٨٩ (® #[™ ôŠ Í‘ 〈  )١٢١٣   (      

 . )١٢١٥( وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز، )١٢١٤(بغري  مهز  قرأ نافع و أبو جعفر

 )٣٩٠ (® û© É_è%Ïd‰|Á ãƒ 〈  )١٢١٦   (     

 .  الباقون بإسكان القاف،)١٢١٧(زة وعاصم برفع القاف قرأ مح

                        
، واملقروء به لرويس فقط دون  ١٣٣تشديد النون مع املد املشبع للساكنني عن يعقوب غري سهل يف الغاية  )   ١٢٠٧

 .  ٢/٢٤٠، النشر  ٥١٥انظر املستنري روح ، 
) ذانـك  (تشديد النون يف ) ذلك ( ، يكون بدل الالم يف ) ذاك ( والتخفيف تثنية ) ذلك ( بالتشديد تثنية  )  ١٢٠٨

 .  أليب زرعة  ٥٤٤انظر احلجة  
 . ١٣٣بني التشديد والتخفيف ، انظر الغاية  ) ١٢٠٩
 )٠٣٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٢١٠
 ) .١٠٦(كالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم ال )  ١٢١١
 )٠٣٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٢١٢
 )٠٣٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٢١٣
،  ٧٤قرأه بالنقل من ذكر إال أن أبا جعفر أبدل من التنوين ألفاً يف حال الوصل والوقف ، انظـر املسـتنري    )   ١٢١٤

 .  ١/٤١٤النشر 
 بتحريك الدال ) ردا ( ونقل حركة اهلمزة إىل ما قبلها فصار خفف اهلمزة ) ردءا( بغري مهز األصل  )  ١٢١٥

 .أليب زرعة  ٥٤٥والباقون باهلمز انظر احلجة 
 )٠٣٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٢١٦



 

 

 )٣٩١ (® βr& Âχθ ç/Éj‹s3ãƒ 〈  )١٢١٨   (      

وافقه سـهل وورش وعبـاس باليـاء يف الوصـل     ،قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف 
 .الباقون بغري ياء ،)١٢١٩(

)٣٩٢ (® Νèδu™ !% y` 〈  )١٢٢٠   (     

 .ذكوان باإلمالة ،الباقون بالتفخيم  و ابن ]أ /٢٣٩[ وما بعده قرأ محزة و خلف 

 )٣٩٣ (® tΑ$ s%uρ 4© y›θ ãΒ 〈  )١٢٢١   (      

قرأ ابن كثري بغري واو وكذلك يف مصحف أهل مكة،الباقون وقـال بـالواو وكـذلك يف    
 . )١٢٢٢(مصاحف أهل املدينة  والعراق والشام 

 )٣٩٤ (® þ’Ïn1 u‘ ãΝn=÷æ r& 〈   )١٢٢٣   (      

 . جعفر و أبو عمرو بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء قرأ ابن كثري و نافع و أبو

 )٣٩٥ (® 3“ y‰ßγø9$$ Î/ 〈  )١٢٢٤   (     

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٣٩٦ (® ⎯tΒuρ ãβθ ä3s? … çµ s9 〈  )١٢٢٥   (        

                                                                   
فأرسله معي ردءا مصدقا يل أو حال من الضمري يف ـ فأرسله ـ والباقون   : على أنه صفة لردءا ، والتقدير   ١٢١٧ )

 .٢/٩٨٣،املوضح ٢/٥٤٥انظر مشكل اإلعراب ] فأرسله [ و قولهباجلزم يف جواب الطلب وه
 )٠٣٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٢١٨
 ) .١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢١٩
 )٠٣٦سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٢٠
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٢١
 . ١٠٦انظر املقنع     )  ١٢٢٢
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٢٣
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٢٤
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٢٥



 

 

 .بالياء،الباقون بالتاء )١٢٢٦( و املفضلقرأ محزة و علي و خلف 

tΒuρ ãβθ⎯ ®و قرأ عباس  ä3s? … çµ s9 〈 )الباقون باإلظهار ،)١٢٢٨(باإلدغام  ) ١٢٢٧. 

 )٣٩٧ (® Í‘#¤$! $# 〈  )١٢٢٩  (® ’n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈  )١٢٣٠   (    .  

والبخاري عن ورش  و محزة يف رواية ابـن سـعدان    قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأبو عمر
 .   الباقون بالتفخيم،)١٢٣١(وأيب عمر باإلمالة 

 )٣٩٨ (® ô⎯ÏiΒ >µ≈ s9Î) ”Î ö xî 〈   )١٢٣٢   (      

 .الباقون باإلظهار ،)١٢٣٣(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

 )٣٩٩ (® Ÿω šχθ ãèy_ öãƒ 〈  )١٢٣٤   (      

قرأ نافع و محزة و علي و خلف و يعقوب بفتح الياء وكسر اجليم،الباقون بضم الياء وفـتح  
 .)١٢٣٥(اجليم 

)٤٠٠ (® Zπ £ϑ Í←r& 〈 )١٢٣٦ . ( 

                        
،  ٤٩٨، املبـهج   ٢/٥٤٨املفضل عن عاصم ال يقرأ لعاصم ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر املستنري   ) ١٢٢٦

 .  ٢٨٦، املبسوط  ٢/٢٥٣النشر 
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٢٧
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم )  ١٢٢٨
 )٠٣٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٢٩
 )٠٤١سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٣٠
 ).١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٣١
 )٠٣٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٣٢
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٣٣
 )٠٣٩سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٣٤
) مث ردوا إىل اهللا ( ال يردون  ، وحجة الضم : ، وقراءة الباقني بضم الياء أي  ال  يصريون : بفتح الياء أي   ) ١٢٣٥

 . أليب زرعة  ٥٤٦انظر احلجة ) . وإنا إليه راجعون ( وحجة الفتح 
 )٠٤١سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٣٦



 

 

صم ومحزة وعلي وخلف  مزتني ،الباقون مزة مقصورة بعـدها يـاء   قرأ ابن عامر وعا
 . مكسورة هشام يدخل بني اهلمزتني  مده

 .  )١٢٣٧( و روى بعضهم عن أيب جعفر مز ة ممدودة بعدها ياء

 )٤٠١ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )١٢٣٨   (    

 .]ب /٢٣٩[قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 .الشديدة،الباقون بالتفخيم  و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة

ô‰s)s9uρ $sΨ ®قوله تعاىل :  الركوع  ÷s?#u™ © y›θ ãΒ |=≈ tFÅ6 ø9$# 〈 )١٢٣٩   (    

 )٤٠٢ (® |=≈tFÅ6 ø9$# 〈 )١٢٤٠  (® É= ÏΡ$ pg¿2 Çc’Ï1 ötóø9$# 〈 )١٢٤١ ( ® É=ÏΡ$ pg¿2 Í‘θ ’Ü9$# 〈 )١٢٤٢(  

® z⎯ÏΒ š⎥⎪Ï‰Îγ≈ ¤±9$# 〈 )١٢٤٣  (® $ ZƒÍρ$ rO 〈  )١٢٤٤  ( ® 5=≈tG Å3Î/ 〈 )١٢٤٥   (      

 .الباقون بالتفخيم ،)١٢٤٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٤٠٣ (® 4’n<ρ W{ $# 〈  )١٢٤٧   (     

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح والكسر 

                        
 ) .٣٤٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٣٧
 )٠٤٢سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٣٨
 )٠٤٣رة القصص من اآلية سو(  ) ١٢٣٩
 )٠٤٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤٠
 )٠٤٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤١
 )٠٤٦سورة القصص من اآلية ( )  ١٢٤٢
 )٠٤٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤٣
 )٠٤٥سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤٤
 )٠٤٩سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤٥
  ) .١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٤٦
 )٠٤٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤٧



 

 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )٤٠٤ (® uÍ←!$ |Á t/ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 〈  )١٢٤٨  (  ® ô⎯ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# uθ èδ 〈 )١٢٤٩  ( 

             ® tΑöθ s)ø9$# öΝßγ¯=yès9 〈 )١٢٥٠   (      

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٤٠٥ (® Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 〈  )١٢٥١   (     

 .، الباقون بالتفخيم )١٢٥٢(ونصري باإلمالة  قرأ قتيبة 

 )٤٠٦ (® $ tΡ ù' t±Σr& 〈  )١٢٥٣   (      

وافقهم محـزة  ،ق األصبهاين بغري مهز قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش من طري
 .الباقون باهلمز ،)١٢٥٤(يف الوقف

 )٤٠٧ (® ãΝÎκ ö n=tã ãßϑ ãèø9$# 〈   )١٢٥٥   (     

 .قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء وامليم  

و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب برفع  اهلاء و امليم ،الباقون بكسر اهلاء وضم 
 .امليم 

 )٤٠٨ (® öΝÎγøŠn=tæ 〈  )١٢٥٦   (      

                        
 )٠٤٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤٨
 )٠٤٩سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٤٩
 )٠٥١سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥٠
 )٠٤٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥١
 ).٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٥٢
 )٠٤٥سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥٣
 ) . ٧(ثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على م )  ١٢٥٤
 )٠٤٥سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥٥
 )٠٤٥سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥٦



 

 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٤٠٩ (® Νßγ9 s? r& 〈  )١٢٥٧  ( ® yì t7 ¨? $# çµ1uθ yδ 〈   )١٢٥٨   (     

 . قرأ محزة و علي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

)٤١٠ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈  )١٢٥٩   (     

أ /٢٤٠[ )١٢٦٠( و األعشـى و ورش بغـري مهـز   قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر 
 .،وافقهم  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز]

)٤١١ (® ãΜèδu™ !% y` 〈  )١٢٦١   (      

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

    )٤١٢ ( ® #© y›θ ãΒ 〈   )١٢٦٢   (    

 .وما بعده  قرأ أبو عمرو يف بعض الروايات بني الفتح و الكسر

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة ،الباقون بالتفخيم 

 )٤١٣ (® Èβ#uós Å™ 〈  )١٢٦٣   (      

 . )١٢٦٤(بغري ألف،الباقون باأللف  قرأ محزة وعلي وخلف وعاصم 

                        
 )٠٤٦سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥٧
 )٠٥٠سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥٨
 )٠٤٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٥٩
 ) .٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٦٠
 )٠٤٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٦١
 )٠٤٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٦٢
 )٠٤٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٦٣

فعلى " ساحران  " ومن قرأ ) أهدى منهما( فإنه يعين الكتابني ويقوي ذلك قوله تعاىل " سحران  " من قرأ   ١٢٦٤)
ن معىن إن حممدا صلى اهللا عليه وسلم وموسى عليه السالم ساحران تظاهرا ، ويكو: أن الكفار قالوا : معىن 



 

 

 )٤١٤ (® (#θ è? ù' sù 〈   )١٢٦٥   (     

لبـاقون  وافقهم محزة يف الوقف،ا،)١٢٦٦( قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز
 .باهلمز 

‰ô ®قوله تعاىل : الركوع  s) s9uρ $ uΖ ù= ¢¹ uρ ãΝ ßγs9 tΑöθ s)ø9$# 〈    )١٢٦٧ (     

 )٤١٥ (® ⎯ÏΒ ⎯ Ï& Í# ö7 s% Νèδ 〈 )١٢٦٨ (    ® ãΝn=÷æ r& š⎥⎪Ï‰tFôγßϑ ø9$$ Î/ 〈  )١٢٦٩   (     

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٤١٦ (    ® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )١٢٧٠   (     ® tβöθ s? ÷σãƒ Νèδuô_ r& 〈  )١٢٧١   (     

وافقهـم محـزة يف   ، )١٢٧٢(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا  بغري مهز 
 .الوقف،الباقون باهلمز

 )٤١٧ (® #sŒ Î)uρ 4‘ n=÷Fãƒ 〈)١٢٧٣  (® Æì Î6®K¯Ρ 3“ y‰çλù; $# 〈)١٢٧٤ ( ® #© t<øgä† Ïµ ø‹ s9Î) 〈)١٢٧٥   (    

® Ö ö yz #’s+ö/r&uρ 〈  )١٢٧٦   (      

                                                                   
أي من كتابيهما فحذف املضاف وأقام املضاف إليه مقامه ) قل فأتوا بكتاب من عند اهللا هو أهدى منهما ( 
 . ٢٤٦٣انظر شرح اهلداية .

 )٠٤٩سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٦٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٦٦
 )٥١سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٦٧
 )٠٥٢آلية سورة القصص من ا( ) ١٢٦٨
 )٠٥٦سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٦٩
 )٠٥٢سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧٠
 )٠٥٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٧٢
 )٠٥٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧٣
 )٠٥٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧٤
 )٠٥٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧٥
 )٠٦٠قصص من اآلية سورة ال(  ) ١٢٧٦



 

 

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٤١٨ (® öΝÎκ ö n=tã 〈  )١٢٧٧   (      

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٤١٩(® t⎦⎫Ï=Îγ≈ pgù:$# 〈)١٢٧٨ (® $ ·Βuxm $ YΖ ÏΒ#u™ 〈)١٢٧٩ (® öΝßγãΨ Å3≈ |¡tΒ 〈)١٢٨٠ ( 

 ® š⎥⎫ÏO Í‘ üθ ø9$# 〈)١٢٨١  (     

 .. الباقون بالتفخيم ،)١٢٨٢(تيبة كلها باإلمالة قرأ ق

 )٤٢٠( ® #© t<øgä† 〈  )١٢٨٣   (   

 .، الباقون بالياء )١٢٨٥(بالتاء   )١٢٨٤( قرأ نافع و أبو جعفر و سهل و يعقوب

 )٤٢١ (    ® 3“ uà)ø9$# 〈  )١٢٨٦   (     

و خلف و البخاري عن ورش و اخلراز عن هبرية  ]ب /٢٤٠[ قرأ أبو عمرو و محزة و علي
 .الباقون بالفتح ،)١٢٨٧(بالكسر 

                        
 )٠٥٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧٧
 )٠٥٥سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧٨
 )٠٥٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٧٩
 )٠٥٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٨٠
 )٠٥٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٨١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٨٢
 )٠٥٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٨٣
، واملقروء به لرويس عنه  ، ورواية روح انفرادة ال يقرأ  ٢٣١، الغاية  ٢٨٦يعقوب من روايتيه يف املبسوط    ) ١٢٨٤

 .  ٣٤٢، النشر  ٧٢٥له ا من طرق النشر ، انظر املستنري 
عله مؤنث غري حقيقي ، وللفصل بني الفعل وفا] مثرات [ والباقون بياء التذكري ، وجاز الوجهان ألن الفاعل   ١٢٨٥)

 . ٨/٦٨٦، أليب زرعة ، الدر املصون  ٥٤٨: انظر احلجة ] إليه [ باجلار وارور 
 )٠٥٩سورة القصص من اآلية ( ) ١٢٨٦
 ).٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٨٧



 

 

 )٤٢٢ ( ® 4© ®Lxm 〈  )١٢٨٨   (      

 .الباقون بالتفخيم ،)١٢٨٩(قرأ نصري وقتيبة و العجلي  باإلمالة 

)٤٢٣(  ® $ yγÏiΒé& 〈  )١٢٩٠ .   ( 

 . ،الباقون برفع األلف )١٢٩١( قرأ محزة و علي بكسر األلف

 )٤٢٤ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )١٢٩٢   (    

 .ني الفتح و الكسر ب مجيعاً  قرأ  أبو عمرو

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )٤٢٥ (® Ÿξ sù r& tβθ è=É)÷ès? 〈  )١٢٩٣   (     

 .  )١٢٩٥( خمري يف ذلكال الباقون بالتاء ،  )١٢٩٤(خمري  التاء و قرأ أبو عمرو بالياء  

⎯ ®قوله تعاىل  الركوع  yϑ sù r& çµ≈ tΡ ô‰ tãuρ 〈   )١٢٩٦   (      

uθ ®قوله تعاىل ) ٤٢٦ ( ßγsù 〈  )١٢٩٧   (      

                        
 )٠٥٩سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٨٨
 ) .٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٨٩
 )٠٥٩ية سورة القصص من اآل(  ) ١٢٩٠
   .وصال فقط أما حال االبتداء فبضم اهلمزة هلما  )١٢٩١
 )٠٦٠سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٩٢
 )٠٦٠سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٩٣
،  ٣٤٢، النشـر   ٧٢٥قرأ الدوري بالغيب واختلف عن السوسي والوجهان عنه صحيحان ، انظر املستنري  )  ١٢٩٤

 .  ٢٣١، الغاية  ٢٨٧املبسوط 
وما " ومن قرأ بالتاء لقوله " أفال يعقلون : " وما أوتيتم من شيء  مث قال : قل هلم يا حممد : ى أنه  بالياء عل  ١٢٩٥)

 .أليب زرعة  ٥٤٨انظر احلجة .أوتيتم من شيء مث قال أفال تعقلون فأجروا على ما تقدم من اخلطاب 
 )٠٦١سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٩٦
 )٠٦١سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٩٧



 

 

 .وعلي و نافع غري ورش  بإسكان  اهلاء،الباقون برفع اهلاء   قرأ أبو عمرو و أبو جعفر

 )٤٢٧ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )١٢٩٨ ( ® ’Îû 4’n<ρ W{ $# Ïο u½zFψ $#uρ 〈  )١٢٩٩   (      

 . مجيعا  بني الفتح و الكسر قرأ  أبو عمرو

 .ف باإلمالة املفرطة،الباقون بالتفخيم و قرأ محزة و علي و خل

 )٤٢٨ (® §ΝèO uθ èδ 〈  )١٣٠٠   (     

 . )١٣٠٢(بإسكان  اهلاء،الباقون برفع اهلاء  عن قالون)١٣٠١(قرأ  الكسائي و احللواين 

 )٤٢٩ (® tΠ öθ tƒuρ öΝÎγƒ ÏŠ$ uΖ ãƒ 〈  )١٣٠٣   (      

 .بعده  قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  وما

 )٤٣٠ (® öΝÎγƒ ÏŠ$ uΖ ãƒ 〈)١٣٠٤ ( ® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 〈)١٣٠٥ ( ® ÏΘöθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# ô⎯tΒ îµ≈ s9Î) 
〈)١٣٠٦ ( 

                        
 )٠٦١ورة القصص من اآلية س(  ) ١٢٩٨
 )٠٧٠سورة القصص من اآلية (  ) ١٢٩٩
 )٠٦١سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٠٠
وهو  املقروء به لقالون من طريق أيب عون عن احللواين وكذلك من طريق أيب حسان عن أيب نشـيط عـن    ) ١٣٠١

لعراقيني ، انظـر  قالون ، وروى عنه الضم وكذلك روى ابن شنبوذ عن أيب نشيط واحللواين من أكثر طرق ا
، ومل يذكر املصنف أبا جعفر واختلف عنه فروى لـه   ٢/٢٠٩، النشر  ٢/٦٦، جامع البيان  ١٥١السبعة 

 .   ٧٢٥، املستنري  ١١٦، املبسوط  ٢/٢٠٩باإلسكان من غري طريق ابن مهران ، انظر النشر 
مبتدأة يف املعـىن وإذا  "  هو " كأن تنفصل من الكتابة وحيسن الوقف عليها و" مث " فمن ضم اهلاء على أن   ١٣٠٢)

كانت مبتدأة مل جيز فيها غري الضم ومن سكّن اهلاء على أا إذا اتصلت بفاء أو واو كانت يف قوهلم أمجعني 
 .أليب زرعة ٥٤٨أخرت الفاء والواو فجرت جمرامها يف حكم ما بعدها انظر احلجة " مث " ساكنة،و

 )٠٦٢سورة القصص من اآلية (ذ  ) ١٣٠٣
 )٠٦٢سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٠٤
 )٠٧٠سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٠٥
 )٠٧١سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٠٦



 

 

® ¨,ys ø9$# ¬! 〈 )١٣٠٧   (     

 .الباقون بالتفخيم ،)١٣٠٨(كلها باإلمالة  قرأ قتيبة

 )٤٣١ (® t⎦ ø⎪r& y“ Ï™ !% x.u à° t⎦⎪ Ï%©!$# 〈  )١٣٠٩   (      

 .   )١٣١٠(   مهز مثل عصايروى اخلزاعي عن البزي وزمعة عن ابن كثري بغري

 . مرسلة الياء،الباقون مهموز ة مفتوحة الياء     )١٣١١( و روى اخلراز عن هبرية عن حفص

 )٤٣٢ (® ãΝÎκ ö n=tã ãΑöθ s)ø9$# 〈  )١٣١٢ ( ® ãΝÎκ ö n=tã â™ !$ t6/Ρ F{ $# 〈  )١٣١٣   (   

 . قرأ أبو عمرو مجيعا بكسر اهلاء و امليم 

وب بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضـم  و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعق
 .امليم 

 )٤٣٣(® ãΑöθ s)ø9$# $ uΖ −/u‘ 〈)١٣١٤   (® äο u z Ïƒ ù:$# 4 z⎯≈ ys ö6ß™ «!$# 〈 )١٣١٥ (® ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ ⎯Å3è? 
〈)١٣١٦  ( ® Ÿ≅ yèy_ â/ ä3s9 〈  )١٣١٧   (      

                        
 )٠٧٥سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٠٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٣٠٨
 )٠٦٢سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٠٩
وقد روى : ، قال ابن اجلزري  ٣٩٩، التذكرة  ٤٠٤، الكفاية  ٦٠٧، املستنري  ٣/٥٦٣انظر جامع البيان  ) ١٣١٠

ترك اهلمزة فيه ، وليس يف ذلك  شيء يؤخذ به من طرق كتابنا ، وروى سائر الرواة عن البزي وعن ابـن  
 .  ٢/٣٠٣اهـ ، بتصرف النشر . كثري إثبات اهلمزة فيها وهو الذي ال جيوز  من طرق كتابنا غريه  

 ، مصطلح اإلشارات ١٨٧فص وهي مروية عن احلسن يف إيضاح الرموز مل أقف على رواية هبرية عن ح )  ١٣١١
 ) ب /٦٢( 

 )٠٦٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٣١٢
 )٠٦٦سورة القصص من اآلية (  ) ١٣١٣
 )٠٦٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٣١٤
 )٠٦٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٣١٥
 )٠٦٩سورة القصص من اآلية (  ) ١٣١٦
 )٠٧٣سورة القصص من اآلية (  )١٣١٧



 

 

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ،الباقون باإلظهار

 )٤٣٤ (® !$ tΡ ù&§ y9s? y7 ø‹ s9Î) 〈  )١٣١٨   (     

وافقهم ، )١٣١٩(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األصبهاين بغري مهز 
 . باهلمز محزة يف الوقف 

 )٤٣٥ (® öΝÎκ‰ ÏŠ$ uΖ ãƒ 〈  )١٣٢٠   (      

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

çν ÷ρr& u sù #v x óÁãΒ )١٣٢٢(مثل نظائره   )١٣٢١( . 

 )٤٣٦ (® Ÿ≅Š Ï%uρ 〈   )١٣٢٣   (     

 .رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  قرأ علي و هشام و

 )٤٣٧ (® #© |¤ yèsù 〈   )١٣٢٤   (    

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٤٣٨ (® $ tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγs9 〈  )١٣٢٥   (      

 .الباقون باإلظهار   ،و)١٣٢٦(قرأ عباس باإلدغام 

                        
 )٠٦٣سورة القصص من اآلية (  ) ١٣١٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٣١٩
 )٠٦٥سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٢٠
 ) ٥١سورة الروم من اآلية ( )  ١٣٢١
 .و اهللا أعلم ) رأوا العذاب ( هكذا يف األصل و لعله خطأ من النساخ ، و لعل الكلمة   )  ١٣٢٢
 )٠٦٤سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٢٣
 )٠٦٧سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٢٤
 )٠٦٨سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٢٥
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم )  ١٣٢٦



 

 

 )٤٣٩ (® uθ èδuρ 〈  )١٣٢٧   (     

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 )٤٤٠ (    ® tβθ ãèy_ öè? 〈    )١٣٢٨   (    

 .قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون برفع التاء وفتح اجليم  

 )٤٤١(  ® óΟ çG ÷ƒu™ u‘ r& 〈  )١٣٢٩  (     

 . جعفر بتلني اهلمزة،وافق محزة يف الوقف قرأ نافع و أبو 

 . )١٣٣٠(ز و قرأ علي بترك اهلمز  الباقون باهلم

)٤٤٢(    ® îµ≈ s9Î) ã ö xî «!$# 〈  )١٣٣١   (     

 .والبيان  و أبو نشيط باإلخفاء،الباقون باإلظهار]ب /٢٤١[قرأ أبو جعفر 

)٤٤٣(    ® Νà6‹ Ï? ù' tƒ 〈  )١٣٣٢(     

وافقهـم محـزة يف   ،)١٣٣٣(ألعشـى و ورش بغـري مهـز    قرأ أبو عمرو و أبو جعفـر و ا 
 .باهلمز

)٤٤٤(® >™ !$ u‹ ÅÒ Î/ 〈  )١٣٣٤ (  

 . باهلمز قبل األلف،الباقون بغري مهز  )١٣٣٥(روى ابن جماهد و أبو عون عن قنبل 

                        
 )٠٧٠سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٢٧
 )٠٧٠سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٢٨
 )٠٧١سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٢٩
 ) .٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٣٣٠
 )٠٧١القصص من اآلية  سورة(  ) ١٣٣١
 )٠٧١سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٣٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٣٣٣
 )٠٧١سورة القصص من اآلية (  ) ١٣٣٤



 

 

)٤٤٥  (® ôΜÎγƒ ÏŠ$ uΖ ãƒ 〈    )١٣٣٦(   ® t⎦ ø⎪r& y“ Ï™ !$ Ÿ2 u à° š⎥⎪Ï%©!$# 〈  )قد مر ذكرمها   )١٣٣٧. 

βÎ) tβρ¨ ®" قوله تعاىل :  الركوع ã≈ s% šχ% Ÿ2 ⎯ÏΒ ÏΘöθ s% 4© y›θ ãΒ 〈  )١٣٣٨(    

 )٤٤٦(® ⎯ÏΒ ÏΘöθ s% 4© y›θ ãΒ 〈  )وما بعده     )١٣٣٩® øŒ Î) tΑ$ s% … çµ s9 … çµ ãΒöθ s% 〈   )١٣٤٠(    

® â‘ Ï‰ø)tƒuρ ( Iωöθ s9 〈  )١٣٤١(    ® ãΝn=÷æ r& ⎯tΒ 〈 )١٣٤٢(     

 . قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 .وقرأ أبو عمرو يف بعض الروايات موسى بني الفتح والكسر 

 .وقرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة املفرطة،الباقون بالتفخيم

 )٤٤٧ (® 4© xö t7 sù öΝÎγøŠn=tæ 〈  )١٣٤٣(® !$ yϑ‹ Ïù y79 s?#u™ ª!$# 〈  )١٣٤٤(® Ÿωuρ !$ yγ9 ¤)n=ãƒ 〈  )١٣٤٥(      

 .   قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم

)٤٤٨(    ® öΝÎγøŠn=tæ 〈    )١٣٤٦(     

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

                                                                   
 . ١/٤٠٦، النشر  ٥٨٥، املستنري  ٢٢٢ـ  ٢٢١، جامع البيان  ٣٢٣وهو املقروء به لقنبل ، انظر السبعة  )  ١٣٣٥
 )٠٧٤سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٣٦
 )٠٧٤سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٣٧
 )٠٧٦سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٣٨
 )٠٧٦سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٣٩
 )٠٧٦سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٤٠
 )٠٨٢سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٤١
 )٠٨٥سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٤٢
 )٠٧٦سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٤٣
 )٠٧٧سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٤٤
 )٠٨٠سورة القصص من اآلية ( )  ١٣٤٥
 )٠٧٦سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٤٦



 

 

)٤٤٩(    ® … çµ ut ÏB$ xtΒ 〈  )١٣٤٧(  

 .الباقون بالتفخيم ،)١٣٤٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٤٥٠ (® š∅ÏΒ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )١٣٤٩(   

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .،الباقون بالتفخيم )الشديدة(ي و خلف باإلمالة املفرطة و قرأ محزة و عل

 )٤٥١ (® ü“ Ï‰Ζ Ïã 4 öΝs9uρr& 〈  )١٣٥٠(     

بفـتح    )١٣٥١(  قرأ أبو عمروو نافع و أبو جعفر و ابن فليح و اخلزاعـي عـن أصـحابه   
بن جماهد و أبو عون و أبو القاسم السرندييب عـن   ]أ /٢٤٢[ وكذلك روى أبو بكر،الياء

 .   )١٣٥٣( عن أصحابه )١٣٥٢(س،الباقون بإسكان  الياء وكذلك روى أبو ربيعةقنبل عن القوا

 )٤٥٢(     ® ⎯tã ÞΟ ÎγÎ/θ çΡ èŒ šχθ ãΒÍôf ßϑ ø9$# 〈  )١٣٥٤(     

 .قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب بكسر اهلاء و امليم 

                        
 )٠٧٦سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٤٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣٤٨
 )٠٧٧سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٤٩
 )٠٧٨سورة القصص من اآلية (  )١٣٥٠
، وهي رواية املصريني واملغاربة ،  ٦٢٥صرة وروى سائر الرواة عن البزي وقنبل فتحها ، وهو الذي يف التب )  ١٣٥١

 . ، وغريها  ١٤٨، والعنوان  ٢/٤٨٨والتذكرة 
مؤذن املسجد احلرام ، قرأ على البزي و عرض  حممد بن إسحاق بن وهب بن أعني أبو ربيعة الربعي املكي ) ١٣٥٢

لصباح و أبو بكر النقـاش  على قنبل قدميا و ألف قراءة ابن كثري و أقرأ يف حياة شيخه ، قرأ عليه حممد بن ا
 .٢/٩٩،غاية النهاية١/٤٥٤معرفة القراء .هـ٢٩٤املفسر و هبة اهللا بن جعفر ،ت

 أبو ربيعة عن البزي باإلسكان وروي اإلسكان أيضاً عن قنبل من طريق الزيين وحممد بن الصباح وأيب  ) ١٣٥٣
، االختيـار   ٤٨٧ح ، انظر اإلرشاد احلسن بن بقرة ، ورواية مجهور العراقيني للبزي باإلسكان ولقنبل بالفت

 .  ٢/١٦٥، النشر  ٧٢٦، املستنري  ٣/٥٦٥، جامع البيان  ٦١١
 )٠٧٨سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٥٤



 

 

 .و قرأ محزة و علي و خلف بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر وضم امليم 

 )٤٥٣ (® Ïν Í‘#y‰Î/uρ 〈   )١٣٥٥(   

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .الباقون بالتفخيم ،)١٣٥٦(وأيب عمر باإلمالة 

 )٤٥٤ (     ® tβ% Ÿ2 … çµ s9 〈      )١٣٥٧(  

 .،الباقون باإلظهار   )١٣٥٨(قرأ عباس باإلدغام 

 )٤٥٥ (® ⎯ÏΒ 7π t⁄ Ïù 〈   )١٣٥٩(   

 . ،الباقون باهلمزوافق محزة يف الوقف  ،بغري مهز  )١٣٦٠(الشموين قرأ أبو جعفر و 

 )٤٥٦ (® χr( s3÷ƒuρ ©!$# 〈 )١٣٦١(     ® … çµ ¯Ρ r( s3÷ƒuρ 〈  )١٣٦٢(      

 .   )١٣٦٣(وتابعه محزة يف الوقف،الباقون باهلمز،قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز  

 .   )١٣٦٤(اهللا  وكان أبو عمرو و يعقوب يقفان على وي ويبتدئان كأنه وكأن

                        
 )٠٨١سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٥٥
 ) .١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣٥٦
 )٠٨١سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٥٧
 ) .١(قرة رقمتقدم الكالم على مثله يف الف ) ١٣٥٨
 )٠٨١سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٥٩
، النشـر   ٣٧٤الشموين عن األعشى عن شعبة ، انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر ، املستنري   ) ١٣٦٠

١/٣٩٦  . 
 )٠٨٢سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٦١
 )٠٨٢سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٦٢
 .  ١/٣٩٨، النشر  ١٩٠، املبهج  ١٢٨١، املصباح  ١/٣٧٦يقرؤها بالتسهيل بني بني انظر املستنري  ) ١٣٦٣
من طريـق  ) وي ( أما أبو عمرو فقد روي له الوقف على ) وي ( مل أقف على رواية يعقوب بالوقف على  )  ١٣٦٤

، ومل يذكر املصنف الكسائي وقد  ١/٩٣٢عبد الوارث وأمحد بن موسى وأبو زيد عنه ، انظر جامع البيان 
وأليب عمرو بالوقف على الكاف ، وهذان الوجهان حمكيان عنهما يف ) وي ( قف على روى مجاعة له بالو



 

 

ويك وقف مث يبتدئ أن اهللا وأنه ال يفلـح  وهـو      )١٣٦٥(] اليزيدي [و روى بعضهم عن
 مذهب محزة يف الوقف،الباقون ويكأن اهللا ويكأنه كل واحدة منهما كلمة وبـاهللا التوفيـق  

)١٣٦٦(   . 

 )٤٥٧(    ® ô⎯ÏΒ ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïã 〈   )١٣٦٧(  

 .  الباقون بالتفخيم، )١٣٦٨( قرأ قتيبة باإلمالة

#y ® ]ب /٢٤٢[   ) ٤٥٨(  |¡y‚ s9 〈 )١٣٦٩(    

،البـاقون برفـع اخلـاء وكسـر     )١٣٧٠( و يعقوب بفتح اخلاء و السني و سهلقرأ حفص 
 . )١٣٧١(السني

y7 ®الركوع  ù= Ï? â‘# ¤$! $# äο u ½z Fψ $# 〈  )١٣٧٢( 

⎪⎦t ®وله تعاىل ق) ٤٥٩(  Ï%©# Ï9 Ÿω 〈 )١٣٧٣(® šχ#u™ öà)ø9$# x8–Š !#us9 〈 )١٣٧٤(  . 

                                                                   
واملقروء به .  ٢/١٥١، النشر  ٦٧٦، املبهج  ٤٨٣، الكفاية  ٤٨٦، اإلرشاد  ٦١، والتيسري  ٦٢٨التبصرة 

بكاملها لدوري الكسائي بالوقف على الياء وأليب عمرو على الكاف واختار ابن اجلزري الوقف على الكلمة 
 .  ٣٤٤، انظر اإلحتاف 

 . عن البزي وهو خطأ ) ن ( يف  ) ١٣٦٥
" ويـك  " جعل : ها ، ومن وقف على الكاف : فإنه جعلها تنبيها كما ينبه بقولك " وي " من وقف على  ١٣٦٦)

انظـر  .أمل تروا أمل تعلم ، ومن وصل الكلمة فإنه يتبع اخلط ألا موصولة يف املصحف : كلمة قيل معناها 
 . ٢/٤٦٣اهلداية  شرح

 )٠٨٢سورة القصص من اآلية ( ) ١٣٦٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣٦٨
 )٠٨٢سورة القصص من اآلية (  )١٣٦٩
 .  ٢/٢٤٢، النشر  ٧٢٦، املستنري  ٢٣١وهو املقروء هلم ، انظر الغاية  ) ١٣٧٠

ح اخلاء والسني على البنـاء للفاعـل ، انظـر    نائب فاعل ،  وقرأ املذكورون بفت] بنا [ بالبناء للمفعول ، و ١٣٧١)
 . ٨/٦٩٩، الدر املصون  ٢/١٧٥الكشف 

 )٠٨٣سورة القصص من اآلية (  )١٣٧٢
 )٠٨٣سورة القصص من اآلية (  )١٣٧٣
    ) ٠٨٥سورة القصص من اآلية (  )١٣٧٤



 

 

 .، الباقون باإلظهار  )١٣٧٥(دغام قرأ عباس مجيعا باإل

 )٤٦٠ ( ® ⎯tΒ u™ !% y` Ïπ sΨ |¡ys ø9$$ Î/ 〈  )١٣٧٦(    

 .وما بعدها قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٤٦١ (® šχ#u™ öà)ø9$# 〈  )١٣٧٧(    

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز، )١٣٧٨( قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز

 )٤٦٢ (® ≅ è% þ’Ïn1 §‘ ãΝn=÷æ r& 〈 )١٣٧٩(     

 .،الباقون باإلدغام  )١٣٨٠(احللواين عن قالون باإلظهار وقرأ الربمجي عن أيب بكر 

 )٤٦٣ (® þ’Ïn1 §‘ ãΝn=÷æ r& 〈  )١٣٨١(    

 . عمرو وأبو جعفر وابن كثري ونافع  بفتح الياء،الباقون بإسكان  الياء أبوقرأ 

 )٤٦٤ (® ãΝn=÷æ r& ⎯tΒ 〈  )١٣٨٢(    ® uyz#u™ ¢ Iω tµ≈ s9Î) 〈  )١٣٨٣(     

 .قرأ أبو عمرو مجيعا باإلدغام ،الباقون باإلظهار  

 )٤٦٥(   ® 3“ y‰çλù; $$ Î/ 〈  )١٣٨٤(    ® βr& #’s+ù=ãƒ 〈  )١٣٨٥(    

                        
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٣٧٥
 )٠٨٤سورة القصص من اآلية (  )١٣٧٦
 )٠٨٥ص من اآلية سورة القص(  )١٣٧٧
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣٧٨
 )٠٨٥سورة القصص من اآلية (  )١٣٧٩
انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، و املقروء باإلدغام جلميع القراء ، و مل أقف على ذكر هـذه   ) ١٣٨٠

 . الرواية فيما بني يدي من مصادر
 )٠٨٥سورة القصص من اآلية (  )١٣٨١
 )٠٨٥سورة القصص من اآلية (  )١٣٨٢
 )٠٨٨سورة القصص من اآلية (  )١٣٨٣
 )٠٨٥سورة القصص من اآلية (  )١٣٨٤



 

 

 . قرأ محزة و علي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٤٦٦ (    ® t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù=Ïj9 〈  )١٣٨٦(     

 .،الباقون بالتفخيم  )١٣٨٧( و عمر و يعقوب غري روح باإلمالةقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب

 )٤٦٧ (® $ ·γ≈ s9Î) 〈  )١٣٨٨(    ® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 〈    )١٣٨٩(    ® î7 Ï9$ yδ ωÎ) 〈  )١٣٩٠(    

 .  الباقون بالتفخيم،)١٣٩١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٤٦٨ (  ® tβθ ãèy_ öè? 〈  )١٣٩٢(   

 .لباقون بضم التاء وفتح اجليم قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،ا
 

                                                                   
 )٠٨٦سورة القصص من اآلية (  )١٣٨٥
 )٠٨٦سورة القصص من اآلية (  )١٣٨٦
 ) .٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٣٨٧
 )٠٨٨سورة القصص من اآلية (  )١٣٨٨
 )٠٨٨سورة القصص من اآلية (  )١٣٨٩
 )٠٨٨سورة القصص من اآلية (  )١٣٩٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣٩١
 )٠٨٨سورة القصص من اآلية (  )١٣٩٢



 

 

 سورة العنكبوتذكر القراءة يف 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم]أ/٢٤٣[

)٤٦٩ (® t⎦⎫Î/É‹≈ s3ø9$# 〈  )١٣٩٣(® É>#x‹yèx. «!$# 〈  )١٣٩٤  (® ß‰Îγ≈ pgä† 〈  )١٣٩٥(® Ïµ ÷ƒy‰Ï9 üθ Î/ 〈 
š⎥, Í# Ïϑ≈ ut ¿2® 〈 )١٣٩٦(® šχθ ç/É‹≈ s3s9 〈 )١٣٩٧(® tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈  )١٣٩٨(  ® ;N Uψ 〈)١٣٩٩(      

 .الباقون بالتفخيم ،)١٤٠٠(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٤٧٠ ( ® ;N Uψ 〈  )١٤٠١(      

 .،الباقون بغري ياء )١٤٠٢(]ف  الوقيف[ قرأ يعقوب بالياء

)٤٧١ ( ® uθ èδuρ 〈  )١٤٠٣(     

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

)٤٧٢ (® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈   )١٤٠٤(    

 .وكذلك ما بعده ،الباقون بالتفخيم،)١٤٠٥( قرأ قتيبة ونصري باإلمالة

                        
 )٠٠٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٣٩٣
 )٠١٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٣٩٤
 )٠٠٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٣٩٥
 )٠١٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٣٩٦
 )٠١٢كبوت من اآلية سورة العن(  )١٣٩٧
 )٠١٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٣٩٨
 )٠٠٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٣٩٩
 ) . ١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٠٠
 )٠٠٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٠١
 . ومل أقف على هذه القراءة فيما بني يدي من مصادر )  ع(و ) ن(زيادة من    )١٤٠٢
 )٠٠٥ت من اآلية سورة العنكبو(  )١٤٠٣
 )٠١٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٠٤



 

 

)٤٧٣ (® u™ !% y` Ö óÇtΡ 〈   )١٤٠٦(   

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٤٧٤ ( ® zΝn=÷æ r' Î/ $ yϑ Î/ 〈   )١٤٠٧(     

 . نباإلظهار والبياقرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون 

)٤٧٥(® öΝä3≈ u‹≈ sÜ yz $ tΒuρ Νèδ š⎥, Í# Ïϑ≈ ut ¿2 ô⎯ÏΒ Νßγ≈ u‹≈ sÜ yz 〈   )١٤٠٨(    

 . مجيعا باإلمالة،الباقون بالتفخيم يقرأ عل

$ ô‰s)s9uρ ® قوله تعاىل:  كوع الر uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθ çΡ 〈  )١٤٠٩(     

)٤٧٦( ® öΝÎγ‹ Ïù 〈  )١٤١٠(     

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

)٤٧٧( ® øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 〈   )١٤١١(   ® Ü> Éj‹yèãƒ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ 〈  )١٤١٢(    

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

)٤٧٨ (® Ÿω šχθ ä3Ï=ôϑ tƒ öΝä3s9 〈  )١٤١٣(    

                                                                   
 ).٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٠٥
 )٠١٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٠٦
 )٠١٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٠٧
 )٠١٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٠٨
 )٠١٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٠٩
 )٠١٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤١٠
 )٠١٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤١١
 )٠٢١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤١٢
 )٠١٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤١٣



 

 

 .، الباقون باإلظهار  )١٤١٤(قرأ عباس باإلدغام 

)٤٧٩ (® šχθ ãèy_ öè? 〈  )١٤١٥(    

 .اجليم  و فتحبرفع التاء  قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون

)٤٨٠(® (#÷ρutƒ 〈  )١٤١٦(     

 .)١٤١٨(،الباقون بالياء )١٤١٧(ومحاد بالتاء ]ب /٢٤٣[قرأ محزة و علي و خلف و أبو بكر 

)٤٨١(® nο r' ô±¨Ψ9 $# nο u½zFψ $# 〈  )١٤١٩(     

 . )١٤٢٠(قرأ أبن كثري و أبو عمرو باملد وفتح الشني،الباقون بغري مد ساكنة الشني

≈š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#ρãxx. ÏM ®تعاىل  قوله: الركوع tƒ$ t↔ Î/ «!$# ÿ⎯ Ïµ Í←!$ s)Ï9uρ 〈  )١٤٢١( . 

)٤٨٢ (® çµ9 pgΥ r' sù ª!$# 〈   )١٤٢٢(  ® ãΝä31uρù' tΒuρ 〈   )١٤٢٣(    

                        
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٤١٤
 )٠١٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤١٥
 )٠٢٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤١٦
عن عاصم  فأما شعبة فله القراءة بالتاء من طريق حيىي أبو بكر شعبة عن عاصم ومحاد بن أيب زياد    )١٤١٧
 بن آدم 

ـ طريق املصنف ـ وله القراءة بالياء كحفص من طريق العليمي وليس من طريق املصنف ، والوجهان 
مقروء ما من النشر ، ورواية محاد عن عاصم انفرادة ال يقرأ لعاصم ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر 

 .  ٣٤٤، اإلحتاف  ٢/٣٤٣، النشر  ٧٢٨، املستنري  ٤/٤٧جامع البيان 
 على لفظ اخلطاب ، ومن قرأ بالياء " وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم " من قرأ بالتاء فألن قبله   ١٤١٨)

فعلى اخلروج من اخلطاب إىل الغيبة ألم يف وقت خماطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم غيب انظر شرح اهلداية 
٢/٤٦٤  . 

 )٠٢٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤١٩
 .  ٧/١٤٦، البحر  ٥٢٣: فة ـ انظر شرح اهلداية ومها لغتان مثل رأفة ورأَ  ١٤٢٠)
 )٢٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢١
 )٠٢٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢٢



 

 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٤٨٣(® â‘$ ¨Ψ9 $# 〈  )١٤٢٤(        

عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري 

 .الباقون بالتفخيم ،)١٤٢٥(وأيب عمر باإلمالة 

)٤٨٤(® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )١٤٢٦(® tβθ è? ù' tG s9 sπ t±Ås≈ xø9$# 〈  )١٤٢٧(® tβθ è? ù' tG s9 tΑ% y` Íh9$# 〈  )١٤٢٨(  
® šχθ è? ù' s? uρ 〈   )١٤٢٩(® (#θ ä9$ s% $ sΨ ÏKø$# 〈   )١٤٣٠(     

وافقهـم محـزة يف   ، )١٤٣١(ورش كلها بغري مهـز  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و 

 .الوقف،الباقون باهلمز 

)٤٨٥(® $ yϑ ¯Ρ Î) Ο è? õ‹sƒ ªB$# 〈   )١٤٣٢(       

 .،الباقون باإلدغام  )١٤٣٣(قرأ أبن كثري و حفص و املفضل و الربمجي باإلظهار

)٤٨٦   (® nο ¨Š uθ ¨Β 〈  )رفع غري منون  )١٤٣٤® öΝä3ÏΨ ø‹ t/ 〈  )١٤٣٦( خفض على اإلضافة  )١٤٣٥(  

                                                                   
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢٣
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢٤
 ).١٢١(مثله يف الفقرة رقم  تقدم الكالم على ) ١٤٢٥
 )٠٢٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢٦
 )٠٢٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢٧
 )٠٢٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢٨
 )٠٢٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٢٩
 )٠٢٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٣٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٣١
 )٠٢٥من اآلية  سورة العنكبوت(  )١٤٣٢
 ) .٣١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٣٣
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٣٤
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٣٥



 

 

  . )١٤٣٨(و أبو زيد عن املفضل)١٤٣٧(ها أبو عمرو و ابن كثري و علي و سهل و يعقوب قرأ

nο ®  )١٤٣٩(و قرأ الشموين  ¨Š uθ ¨Β 〈  )رفع غري منون  )١٤٤٠  ® öΝä3ÏΨ ø‹ t/ 〈  )١٤٤٢( بالنصب)١٤٤١( . 

nο ®و قرأ محزة و حفص  ¨Š uθ ¨Β 〈  )نصب غـري منـون   )١٤٤٣® öΝä3ÏΨ ø‹ t/ 〈  )بـاخلفض ، )١٤٤٤ 
nο ®الباقون  ¨Š uθ ¨Β 〈  )نصب منون )١٤٤٥® öΝä3ÏΨ ø‹ t/ 〈  )١٤٤٧( نصب)١٤٤٦( . 

)٤٨٧ (® $u‹ ÷Ρ ‘‰9   اوما بعده   )١٤٤٨(  〉 #$

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .باإلمالة الشديدة املفرطة،الباقون بالتفخيم  ]أ /٢٤٤[و قرأ محزة و علي و خلف 

)٤٨٨(® ãΝä31uρù' tΒuρ 〈  )١٤٤٩(       

                                                                   
 ٥٢٣، :  مضاف إليه ، انظر شرح اهلداية ] بينكم [ وما موصولة و ] إمنا[على أن مودة خرب إن يف قوله   ١٤٣٦)

 .، البن األنباري ٢/٢٤٢، البيان ٩/١٨الدر املصون 
، واملقروء به هنا لرويس وقراءة روح  ٢٣٢، الغاية  ٢٨٩يعقوب من روايتيه كما يف املبسوط    )١٤٣٧

 . ٢/٣٤٣، النشر  ٧٢٨كحفص ومحزة ، انظر املستنري 
وكذلك من رواية جبلة كالمها عن املفضل عن عاصم انفرادة ال يقرأ لعاصم ا من طرق الشاطبية والنشر ،   )١٤٣٨

 .  ٧٢٨، املستنري  ٤/٤٩ظر جامع البيان ان
الشموين عن األعشى عن شعبة وروي عن الشموين كأيب عمرو ، وهي انفرادة ال يقرأ لشعبة ا    )١٤٣٩

 . ٤/٥١، جامع البيان  ٢/٣٤٣، النشر  ٧٢٨من طرق الشاطبية والنشر ، انظر املستنري 
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٤٠
 )٠٢٥من اآلية  سورة العنكبوت(  )١٤٤١

هي مودة : ، والرفع على أا خرب ملبتدأ حمذوف ، أي . على أا مفعول له ، أي اختذمتوها ألجل املودة   ١٤٤٢)
 .وـ بينكم ـ مفعول ) إن(واجلملة خرب 

 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٤٣
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٤٤
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٤٥
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٤٦

 .منصوب على الظرفية ) بينكم(مفعول ألجله و ) مودة(على أن   ١٤٤٧)
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٤٨



 

 

 ألعشى و ورش من طريق األصبهاين بغـري مهـز  قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و ا
 .الباقون باهلمز ،)١٤٥٠(وافقهم محزة يف الوقف 

)٤٨٩(® z⎯tΒ$ t↔ sù … çµ s9 〈  )١٤٥١( ® øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 〈  )١٤٥٢( ® tΑ$ s% Å_Uu‘ 〈  )١٤٥٣(    
® Νà6 s)t6y™ 〈  )١٤٥٤(     

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام كلها،الباقون باإلظهار والبيان 

)٤٩٠ (® íÅ_$ yγãΒ 〈)١٤٥٥(® |=≈ tG Å3ø9$#uρ 〈)١٤٥٦( ® tΑ% y` Íh9$# 〈)١٤٥٧(® sπ t±Ås≈ xø9$# 〈)١٤٥٨( 

® ’Îû ãΝä3ƒ ÏŠ$ tΡ 〈)١٤٥٩(    ® É>#x‹yèÎ/ 〈   )١٤٦٠(    

 .الباقون بالتفخيم ،)١٤٦١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

)٤٩١ (® þ’Ïn1 u‘ ( … çµ ¯Ρ Î) 〈  )١٤٦٢(       

 .إسكان  الياء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع بفتح الياء،الباقون ب

)٤٩٢ (® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈  )١٤٦٣(     

                                                                   
 )٠٢٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٤٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٥٠
 )٠٢٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥١
 )٠٢٨آلية سورة العنكبوت من ا(  )١٤٥٢
    ) ٠٣٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥٣
 )٠٢٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥٤
 )٠٢٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥٥
 )٠٢٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥٦
 )٠٢٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥٧
 )٠٢٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥٨
 )٠٢٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٥٩
 )٠٢٩لعنكبوت من اآلية سورة ا(  )١٤٦٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٦١
 )٠٢٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٦٢



 

 

 .،الباقون باإلظهار  )١٤٦٤(قرأ  أبو عمرو غري عباس باإلدغام 

)٤٩٣ (® nο §θ ç7 –Ψ9 $# 〈  )١٤٦٥(       

 .قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز 

)٤٩٤ (® $ »Ûθ ä9uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 öΝà6 ¯Ρ Î) 〈  )١٤٦٦(    مزة واحدة على اخلرب )١٤٦٧(، 

 .وبعدها ياء مكسورة  ةأئنكم لتأتون الرجال مزة واحدة مقصورة مستفهم

 .قرأها ابن كثري و نافع غري قالون و سهل و يعقوب غري زيد 

والثانية مستفهمة مزة ممدودة بعدها يـاء  ،و قرأ قالون وأبو جعفر وزيد األوىل على اخلرب

 ، مكسورة

 مجيعاً كل واحدة مزة ممـدودة بعـدها يـاء    و قرأ أبو عمرو أئنكم أئنكم باالستفهامني

 .مكسورة 

وعاصم غري حفص وخلف كـل واحـدة منـهما  مـزتني     ]ب/٢٤٤[وقرأ محزة وعلي 

 . مستفهمني 

 . و قرأ ابن ذكوان و حفص إنكم بغري استفهام أئنكم استفهام مزتني 

                                                                   
    ) ٠٢٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٦٣
 )  ٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    )١٤٦٤
 )٠٢٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٦٥
 )٠٢٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٦٦
باإلخبار يف األول و االستفهام يف الثاين نافع و ابن كثري و ابن عامر و حفص و أبو جعفر و يعقـوب ، و   ) ١٤٦٧

الباقون باالستفهام فيهما ، و كل من استفهم فهو على قاعدته فقالون و أبو عمرو و أبو جعفر بالتسهيل و 
تحقيق و القصر إال هشام فليس له هنـا  املد ، و ورش وابن كثري و رويس بالتسهيل و القصر ، و الباقون بال

 .٣٤٥، اإلحتاف ١/٣٧٣إال املد ، انظر النشر 



 

 

 .ق و قرأ هشام إنكم على اخلرب أئنكم مزتني بينهما مدة وباهللا التوفي

$ ®قوله تعاىل :الركوع  £ϑ s9uρ ôN u™ !% y` !$ uΖ è=ß™ â‘ zΟŠ Ïδ üö/Î)      〈 )١٤٦٨(      

)٤٩٥ (® $ £ϑ s9uρ ôN u™ !% y` 〈)وما بعده،)١٤٦٩  . 

 .قــرأ محــزة و خلــف و ابــن ذكــوان باإلمالــة،الباقون بــالتفخيم       
)٤٩٦ (® !$ uΖ è=ß™ â‘ 〈   )١٤٧٠(       

 .برفع السني  وما بعده قرأ أبو عمرو بإسكان  السني،الباقون 

)٤٩٧ (® zΟŠ Ïδ üö/Î) 〈  )١٤٧١(        

  .،الباقون  إبراهيم بغري ألف)١٤٧٢(باإللف وكذلك روى بعضهم عن ابن ذكوان  مقرأ هشا

)٤٩٨ (® 3“ uô±ç6ø9$$ Î/ 〈  )١٤٧٣(        

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و البخاري عـن ورش و اخلـراز عـن هـبرية و خلـف      

 .   مالباقون بالتفخي، )١٤٧٤(ربالكس

)٤٩٩ (® ÞΟ n=÷ær& ⎯ yϑÎ/ 〈)١٤٧٥(® ωÎ) y7 s?r& u øΒ$# ôM tΡ$Ÿ2 〈)١٤٧٦(  ® ‰s% uρ š⎥̈⎫ t7 ¨? Ν à6 s9 〈)١٤٧٧(   

                        
 )٠٣١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٦٨
 )٠٣١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٦٩
 )٠٣١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٧٠
 )٠٣١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٧١
ي بالياء ، وروي باأللف عنه من طريق الرملي من غري طرق املصنف طريق النقاش عن األخفش وه   )١٤٧٢

 . ٢/١٠٨، جامع البيان  ٤٣١، التبصرة  ٢/٢١٣، النشر  ٤٦٦عن الصوري عنه ، انظر املستنري 
 )٠٣١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٧٣
 ) .٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٧٤
 )٠٣٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٧٥
 )٠٣٣من اآلية  سورة العنكبوت(  )١٤٧٦
 )٠٣٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٧٧



 

 

® š⎥̈⎪ y—uρ ÞΟ ßγ s9 〈  )١٤٧٨(   ® ãΝ n=÷ètƒ $tΒ 〈  )١٤٧٩(     

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

)٥٠٠(® … çµ ¨Ψ uŠÅdf sΨ ãΨ s9 〈  )١٤٨٠(      
 .  )١٤٨١( قوب بالتخفيف،الباقون بالتشديدقرأ محزة وعلي و خلف و يع

)٥٠١(® š⎥⎪Î É9≈ tóø9$# 〈  )١٤٨٢(        

 .، الباقون بالتفخيم )١٤٨٣(قتيبة باإلمالة قرأ 

)٥٠٢(® u™ û© Å› 〈   )١٤٨٤(       

  . ، الباقون بكسر السني)١٤٨٥(بإمشام الضم قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعلي

)٥٠٣(®  s−$ |Ê uρ 〈  )١٤٨٦(      

 .  مالة،الباقون بالتفخيمقرأ محزة باإل

)٥٠٤(® $ ¯Ρ Î) x8θ ’f uΖ ãΒ 〈  )١٤٨٧(      

 )١٤٨٨( بـالتخفيف  و املفضـل ]أ /٢٤٥[قرأ ابن كثري و يعقوب و محزة و علي و خلـف  

                        
 )٠٣٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٧٨
 )٠٤٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٧٩
 )٠٣٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٨٠

ومها لغتان نطق ما القرآن انظر ) جنّى ينجي(ومن شدد جعلها من ) أنجى ينجي(فمن خفف جعلها من   ١٤٨١)
 . يب زرعة أل ٥٥١احلجة 

 )٠٣٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٨٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٨٣
 )٠٣٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٨٤
 . ٤٤٧، املستنري  ٢/٢٠٨وروي كذلك عن رويس من غري طرق املصنف ، انظر النشر    )١٤٨٥
 )٠٣٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٨٦
 )٠٣٣اآلية  سورة العنكبوت من(  )١٤٨٧



 

 

 .الباقون بالتشديد 

)٥٠٥(® $ ¯Ρ Î) šχθ ä9Í”∴ ãΒ 〈  )١٤٨٩(     

 .  )١٤٩٠( بالتشديد،الباقون بالتخفيف قرأ ابن عامر

)٥٠٦ (® ’Îû öΝÏδÍ‘#yŠ 〈  )١٤٩١(       

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمرو و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  

 .الباقون بالتفخيم ،)١٤٩٢(وأيب عمر باإلمالة 

)٥٠٧ (® š⎥⎫Ïϑ ÏW≈ y_ 〈 )١٤٩٣(® öΝÎγÏΨ Å6≈ |¡¨Β 〈  )١٤٩٤(      

 .   الباقون بالتفخيم،)١٤٩٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

)٥٠٨ (® (#yŠθ ßϑ rO uρ 〈  )١٤٩٦(     

ويعقوب بغري تنوين والوقف بغري ألف،الباقون بالتنوين والوقـف  و سهل قرأ محزة وحفص  
 .)١٤٩٧(باأللف

)٥٠٩ (® ô‰s)s9uρ Νèδu™ !% y` 〈  )١٤٩٨(       

                                                                   
وهو املقروء به عن شعبة وروي عنه التشديد من غري طرق املصنف ورواية املفضل انفرادة  ال يقرأ    )١٤٨٨

 . ٤/٥٢، جامع البيان  ٢/٢٥٠، النشر  ٢/٧٢٩لعاصم ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر املستنري 
 )٠٣٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٨٩

 . أليب زرعة  ٥٥٢،  ١٧٢: ومها لغتان انظر احلجة ) يرتل أنزل(والتخفيف من ) نزل يرتّل(بالتشديد من   ١٤٩٠)
 )٠٣٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٩١
 ).١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٩٢
 )٠٣٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٩٣
 )٠٣٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٩٤
 ) . ١٥(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٤٩٥
 )٠٣٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٩٦
 )  ٤٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    )١٤٩٧
 )٠٣٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٩٨



 

 

 .قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار  

)٥١٠ (® 4© y›θ –Β 〈  )١٤٩٩(      

 .و الكسر قرأ أبو عمرو بني الفتح

 .الباقون بالتفخيم  وو قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،

)٥١١ (® ÏNθ ã‹ ç6ø9$# 〈  )١٥٠٠(    

قرأ ابن كثري و علي و ابن عامر غري هشام من طريق البخاري و الرازي وقالون عن نافع و 
 .الباقون برفع الباء ،)١٥٠١(محزة و خلف وحيىي و األعشى ومحاد بكسر الباء 

)٥١٢ (® ãΝn=÷ètƒ $ tΒَونعد١٥٠٢(  〉 ي(        

بالياء،البـاقون   )١٥٠٣(قرأ أبو عمرو  وسهل و يعقوب وعاصـم إال األعشـى و الربمجـي   

 . )١٥٠٤(بالتاء

)٥١٣ (® uθ èδuρ 〈  )١٥٠٥(      

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

)٥١٤ (® š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù=Ïj9 〈  )١٥٠٦(        

                        
 )٠٣٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٤٩٩
 )٠٤١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٠٠
 ) .١٨٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٠١
 )٠٤٢ن اآلية سورة العنكبوت م(  )١٥٠٢
،  ٢٩١، املبسوط  ٢٣٢، الغاية  ٨٤٣كالمها عن شعبة وهي انفرادة ال يقرأ له ا ، انظر الروضة    )١٥٠٣

 . ٢/٣٤٣النشر 
ومن قرأ بالتاء فعلى " مثل الذين اختذوا من دون اهللا أولياء " من قرأ بالياء فألن قبله ذكر غيبة وهو قوله   ١٥٠٤)

 . .  ٢/٤٦٥ما تدعون انظر شرح اهلداية إن اهللا يعلم : قل هلم : معىن 
 )٠٤٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٠٥



 

 

 محزة يف الوقف هموافق،قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 

 .   ،الباقون باهلمز]ب /٢٤٥[

≅ã ®قوله تعاىل :   الركوع ø? $# !$ tΒ z© Çrρé& y7 ø‹ s9Î) š∅ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# 〈  )١٥٠٧(      

)٥١٥(® š∅ÏΒ É=≈ tGÅ3 ø9 #) Ÿωuρ ®بعـده  وما )١٥٠٨(〉 #$ ûθä9 Ï‰≈ pg éB 〈)١٥٠٩(® $sΨ ßγ≈ s9 Î) uρ öΝ ä3 ßγ≈ s9 Î) uρ Ó‰Ïn¨uρ 

〈)١٥١٠(      

 .الباقون بالتفخيم،)١٥١١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

)٥١٦ (® nο 4θ n=¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? 〈  )١٥١٢(® ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ 〈)١٥١٣(® ß⎯øt wΥ uρ … çµ s9 〈 )١٥١٤(      

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

)٥١٧ (® 4‘ sS÷Ζ s? 〈  )١٥١٥(® 4‘ n=÷Fãƒ 〈  )١٥١٦(     

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٥١٨ (® šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ ⎯ Ïµ Î/ 〈)١٥١٧(  ® ß⎯ÏΒ÷σãƒ ⎯ Ïµ Î/ 〈 )١٥١٨( ® 5Θöθ s)Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈)١٥١٩(        

                                                                   
 )٠٤٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٠٦
 )٠٤٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٠٧
 )٠٤٥سورة العنكبوت من اآلية ( )١٥٠٨
 )٠٤٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٠٩
 )٠٤٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٠
 ) . ١٥( له يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مث ) ١٥١١
 )٠٤٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٢
 )٠٤٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٣
 )٠٤٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٤
 )٠٤٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٥
 )٠٥١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٦
 )٠٤٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٧
 )٠٤٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٨



 

 

وافقهـم  محـزة يف   ، )١٥٢٠(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش كلها  بغري مهز 

 .   الوقف،الباقون باهلمز

)٥١٩ (® ×M≈ tƒ#u™ ⎯ÏiΒ ⎯ Ïµ În/§‘ 〈    )١٥٢١(         

 . )١٥٢٢( قرأ ابن كثري و محزة و علي غري قتيبة

بـاأللف  آيات بغري ألف على واحدة ،الباقون  )١٥٢٣(و خلف وعاصم غري حفص و املفضل

  .)١٥٢٤(على اجلمع 

)٥٢٠ (® óΟ ÎγÏõ3tƒ 〈  )١٥٢٥(       

 .قرأ رويس بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

)٥٢١ (® óΟ ÎγøŠn=tæ 〈  )١٥٢٦(    

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

)٥٢٢ (® 3“ uò2 ÏŒ uρ 〈  )١٥٢٧(       

                                                                   
 )٠٥١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥١٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٢٠
 )٠٥٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٢١
 ٢٣٢قتيبة عن الكسائي وهي انفرادة ال يقرأ للكسائي ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر الغاية    )١٥٢٢

 .  ٧٢٩، املستنري  ٢/٣٤٣، النشر 
، النشر  ٧٢٩اصم ال يقرأ لعاصم ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر املستنري املفضل عن ع   )١٥٢٣

٢/٣٤٣ . 
ومن قرأ باجلمع فألم اقترحوا آيات " فليأتنا بآية كما أرسل األولون " من قرأ على التوحيد فهو مثل قوله   ١٥٢٤)

 .  ٢/٤٦٥كثرية انظر شرح اهلداية 
 )٠٥١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٢٥
 )٠٥١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٢٦
 )٠٥١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٢٧



 

 

أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلراز عن هـبرية بالكسـر    قرأ
 . الباقون بالتفخيم،)١٥٢٨(

≅ö ®قوله تعاىل : الركوع  è% 4’s∀x. «!$$ Î/ © É_øŠt/ öΝà6 uΖ ÷t/uρ #Y‰‹ Îκ y− 〈 )١٥٢٩( . 

)٥٢٣ (® ö≅ è% 4’s∀x. 〈  )١٥٣٠(®ومي  ãΝßγ9 t±øótƒ 〈  )١٥٣١(      

 .قرأ محزة و علي و خلف مجيعا باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٥٢٤ (® ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ 〈)١٥٣٢( ® ÏN öθ yϑ ø9$# ( §ΝèO 〈)١٥٣٣(® ω ã≅ Ïϑ øt rB $ yγs%ø—Í‘ 〈)١٥٣٤( ® uyϑ s)ø9$#uρ 
£⎯ä9θ à)u‹ s9 〈)١٥٣٥(  ® â‘ Ï‰ø)tƒuρ ÿ… ã& s! 〈  )١٥٣٦(     . 

 . باإلدغام ،الباقون باإلظهار ]أ /٢٤٦[ قرأ أبو عمرو كلها

)٥٢٥(® É>#x‹yèø9$$ Î/ 〈)١٥٣٧(® y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# 〈)١٥٣٨(® ×π yèÅ™ üρ 〈)١٥٣٩ (® ô⎯ÏΒ ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïã 〈 
)١٥٤٠(®        t⎦, Í# Ïϑ≈ yèø9$# 〈  )١٥٤١(    

                        
  ) .٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )١٥٢٨
 )٠٥١سورة العنكبوت من اآلية ( ) ١٥٢٩
 )٠٥٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣٠
 )٠٥٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣١
 )٠٥٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣٢
 )٠٥٧ت من اآلية سورة العنكبو(  )١٥٣٣
 )٠٦٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣٤
 )٠٦١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣٥
 )٠٦٢سورة العنكبوت من اآلية ( )١٥٣٦
 )٠٥٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣٧
 )٠٥٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣٨
 )٠٥٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٣٩
 )٠٦٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٤٠
 )٠٥٨العنكبوت من اآلية سورة (  )١٥٤١



 

 

 .    خيمالباقون بالتف،)١٥٤٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

)٥٢٦ (® ÞΟ èδu™ !$ pg°: Ü>#x‹yèø9$# 〈 )١٥٤٣(         

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٥٢٧ (® Νæη ¨Ψ tÏ? ù' u‹ s9uρ 〈  )١٥٤٤(® 4’̄Τ r' sù tβθ ä3sù ÷σãƒ 〈 )١٥٤٥(        

وافقهـم محـزة يف   ، )١٥٤٦(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا  بغري مهز 

 .وقف،الباقون باهلمز ال

)٥٢٨ (® t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ø9$$ Î/ 〈   )١٥٤٧(       

 .الباقون بالتفخيم ،)١٥٤٨(قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأبو عمر و يعقوب غري روح باإلمالة 

)٥٢٩(® ãΑθ à)tƒuρ 〈  )١٥٤٩(       

 . )١٥٥٠( قرأ  محزة و علي و خلف  ونافع وعاصم بالياء،الباقون بالنون

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٤٢
 )٠٥٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٤٣
 )٠٥٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٤٤
 )٠٦١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٤٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٤٦
 )٠٥٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٤٧
 ).٢٩(م الكالم على مثله يف الفقرة رقم تقد ) ١٥٤٨
 )٠٥٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٤٩

مث إلينا " وبعد ذلك " أومل يكفهم أنا أنزلنا " حجة من قرأ  بالنون أن الكالم أتى عقيب اجلمع يف قوهلم   ١٥٥٠)
ء أي يقول امللك ومن قرأ باليا ، فجعلوا ما بني ذلك بلفظ اجلمع ليأتلف الكالم على نظام واحد " يرجعون 

وكفروا " وقوله " قل كفى باهللا بيين وبينكم شهيدا " املوكل بعذام أو يقول اهللا عز وجل وحجتهم قوله 
ما قرب منه أوىل من رده على األبعد انظر ] رده على لفظ [ وهذان أقرب من لفظ اجلمع فكان رده " باهللا 

 .أليب زرعة  ٥٥٣احلجة 



 

 

)٥٣٠(® y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ûθ ãΖ tΒ#u™ 〈   )١٥٥١(       

حبذف الياء يف الوصل وبإثبـات    و يعقوب و سهلقرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف 
 . )١٥٥٢(الياء يف الوقف،الباقون بالياء يف الوقف و الوصل

)٥٣١(® © ÅÌö‘ r& 〈   )١٥٥٣(      

 .الباقون بإسكان الياء ،قرأ أبن عامر بفتح الياء

)٥٣٢(® Èβρ ß‰ç7 ôã$$ sù 〈  )١٥٥٤(      

 الباقون بغري )١٥٥٥(قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصل،
  .ياء
)٥٣٣ (® šχθ ãèy_ öè? 〈  )١٥٥٦(       

 .وحيي بالياء،الباقون بالتاء )١٥٥٧(] محاد[ أقر

  .)١٥٥٨(و قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون برفع الياء وفتح اجليم 

)٥٣٤ (® Νßγ¨Ζ sÈcθ t6ãΖ s9 〈  )١٥٥٩(         

                        
 )٠٥٦ية سورة العنكبوت من اآل(  )١٥٥١
بإثبات الياء يف الوصل مفتوحة ، فهي من ياءات اإلضافة وليست من الزوائد كما يظهر يل من    )١٥٥٢

 . ٧٣٠، املستنري  ٢٩٢، املبسوط  ٣٠١، الغاية  ٢/٣٤٤كالم املصنف ، انظر النشر 
 )٠٥٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٥٣
 )٠٥٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٥٤
 ) .١٠٦(ى مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم عل ) ١٥٥٥
 )٠٥٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٥٦
هشام  والصحيح محاد وهو ابن أيب زياد عن عاصم ، وحيىي ) ع(و) ن(ويف ) ب(مطموسة يف    )١٥٥٧

وهو ابن آدم عن شعبة ، وهو املقروء به لشعبة من طرق النشر ، وقراءة محاد انفرادة ال يقرأ لعاصم ا من 
 . ٢/٣٤٣، النشر  ٢٩١ة والنشر ، انظر املبسوط طرق الشاطبي

ومن " كل نفس ذائقة املوت مث إلينا يرجعون " من قرأ بالياء على أن الذي قبله على لفظ الغيب وهو قوله   ١٥٥٨)
 . أليب زرعة  ٥٥٤قرأ بالتاء انتقلوا من الغيبة إىل اخلطاب انظر احلجة 



 

 

 . )١٥٦١( اءبالباقون بال،)١٥٦٠(اء ثقرأ محزة و علي و خلف بال]ب /٢٤٦[

)٥٣٥ (® ⎦ Éi⎪r( Ÿ2 uρ 〈  )١٥٦٢(       

 )ناعك( قرأ أبن كثري باملد و اهلمز على وزن

 .على وزن فاعل وتابعه محزة يف الوقف )١٥٦٣(] غري اهلمز[و قرأ أبو جعفر باملد 

،الباقون وكأين مهموز غري ممدود علـى   ىل فتحهاإل يترك اهلمز ويشري ب)١٥٦٤(وقال بعضهم 

ني وزن كع. 

،البـاقون وكـأين   )١٥٦٥( وكان أبو عمرو و علي و سهل و يعقوب يقفون كأي بغري نون

  .بالنون

)٥٣٦ (® uθ èδuρ 〈  )١٥٦٦(      

                                                                   
 )٠٥٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٥٩
ثلثة ساكنة بعد النون ، وختفيف الواو و بعدها ياء مفتوحة ،و الباقون بباء موحدة مفتوحة يف مكـان  بثاء م ) ١٥٦٠

 .التاء و تشديد الواو ،و بعدها مهزة مفتوحة 
من قرأ بالثاء فهو من ثويت املكان إذا أقمت به وهو ال يتعدى إىل مفعول إال حبرف جر فإن نقل باهلمزة   ١٥٦١)

" يف " لنثوينهم من اجلنة يف غرف فحذفت : ين منهما حبرف جر فالتقدير يف اآلية تعدى إىل مفعولني الثا
وإذ " فهو مثل قوله " لنبوئنهم " فانتصب ارور ا وهو املفعول الثاين واملفعول األول اهلاء وامليم ، ومن قرأ 

 . ٢/٤٦٦انظر شرح اهلداية . وما أشبهه " بوأنا إلبراهيم 
 )٠٦٠من اآلية سورة العنكبوت (  )١٥٦٢
لعل املقصود بغري مهزة خمففة ألن أبا جعفر له التسهيل مع املد ، تابعه محزة يف ذلك ، انظر النشر    )١٥٦٣

 . ٥٠٥، املستنري ١/٤٠٠
 . ١٤٧ترك اهلمزة يف املبسوط له أبو بكر بن مهران روي    )١٥٦٤
 ٥٠٥، واملستنري  ٣/٩٢٨لبيان  قراءة الكسائي هنا من رواية سورة بن املبارك عنه كما يف جامع ا   )١٥٦٥

، ومل أجدها عن غريه وسورة بن املبارك ليس من رواة الكسائي يف هذا الكتاب ، واملقروء  ٤٠٨، واملبهج 
 . ١/٢٤٢به للكسائي الوقف بالنون ، انظر النشر 

 )٠٦٠سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٦٦



 

 

 .اء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهل

)٥٣٧  (® ô⎯̈Β t,n=yz 〈   )١٥٦٧(      

 .الباقون بالبيان ،)١٥٦٨(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

)٥٣٨ (® 4’̄Τ r' sù 〈  )١٥٦٩(       

 . )١٥٧٠(قرأ عباس باإلمالة اللطيفة 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

)٥٣٩ (® ª!$# äÝ Ý¡ö6tƒ 〈  )١٥٧١(      

،الباقون )١٥٧٢( و نشيط عن قالون بالصاد وكذلك روى عن األعشى يف بعض الرواياتأب قرأ
 .بالسني 

)٥٤٠(® $ uŠôm r' sù Ïµ Î/ 〈  )١٥٧٣(       

 .باإلمالة،الباقون بالتفخيم  )١٥٧٤(]علي[قرأ 

$ ®قوله تعاىل :  الركوع tΒuρ Ïν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9$# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# 〈  )١٥٧٥(   

                        
 )٠٦١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٦٧
 ) .٩٠(مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على  ) ١٥٦٨
 )٠٦١سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٦٩
 .  ٢/٥٣، النشر  ٤٨وهو املروي للدوري عن أيب عمرو يف وجهه الثاين ، انظر التيسري    )١٥٧٠
 )٠٦٢سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٧١
أيب نشيط عن رواه الشموين عن األعشى عن شعبة وهي انفرادة ال يقرأ له ا  وكذلك  هي رواية    )١٥٧٢

 . ٢/١٤٩، جامع البيان  ٤٨١، املستنري  ١٨٦، السبعة  ١١٧قالون ، انظر الغاية 
 )٠٦٣سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٧٣
وهو املقروء به للكسائي ، انظر ) الكسائي(علي ويف هامش األصل ) ن(يف األصل عباس ويف    )١٥٧٤

 .  ٤٨، التيسري  ٢/٣٧النشر 
 )٠٦٤ية سورة العنكبوت من اآل(  )١٥٧٥



 

 

)٥٤١  (® !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# 〈  )١٥٧٦(   

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

)٥٤٢(® }‘ Îγs9 〈  )١٥٧٧(      

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

)٥٤٣(® ãβ#uθ u‹ ut ù:$# 4 öθ s9 〈  )١٥٧٨(® t⎦⎫ÅÁ Ï=øƒ èΧ çµ s9 〈)١٥٧٩(® tβθ ä.Î ô³ç„ ∩∉∈∪ (#ρãàõ3u‹ Ï9 〈 )١٥٨٠(    

 .الباقون باإلظهار  ،)١٥٨١(قرأ عباس كلها باإلدغام 

)٥٤٤(® öΝßγ9 ¯gwΥ 〈  )١٥٨٢(      

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

θ#) ®)٥٤٥(]أ /٢٤٧[ ãè−Fyϑ tFu‹ Ï9uρ 〈   )١٥٨٣(      

 زة و علي و خلف وقالون و الشموينو مح، )١٥٨٤(قرأ أبن كثري غري البزي من طريق اهلامشي

                        
 )٠٦٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٧٦
 )٠٦٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٧٧
 )٠٦٤سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٧٨
 )٠٦٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٧٩
 )٠٦٦-٠٦٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٨٠
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٥٨١
 )٠٦٥سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٨٢
 )٠٦٦سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٨٣
وهو الزيين عن أصحابه ـ أيب ربيعة واخلزاعي واحلداد ـ عن البزي عن ابن كثري وهي انفرادة ال    )١٥٨٤

 . ٢/٣٤٤، النشر  ٢٩٢، املبسوط  ٤/٥٩يقرأ للبزي ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر جامع البيان 



 

 

 .)١٥٨٦(الالم،الباقون بكسر الالم  بإسكان )١٥٨٥(اززو الربمجي  وهبرية من طريق اخل

)٥٤٦(® $ ·Βuxm $ YΖ ÏΒ#u™ 〈  )١٥٨٧(     

 .الباقون بالتفخيم ،)١٥٨٨(قرأ قتيبة باإلمالة 

)٥٤٧(® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )١٥٨٩(       

وافق محزة يف الوقف،الباقون ، )١٥٩٠( ري مهزقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغ

 .باهلمز 

)٥٤٨(® ãΝn=øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 〈  )١٥٩١(® ÷ρr& z> ¤‹x. Èd,ys ø9$$ Î/ 〈  )١٥٩٢(  ® ’Îû tΛ©⎝ yγy_ “ Yθ ÷W tΒ 〈)١٥٩٣( 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

)٥٤٩(® Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ u yI øù $# 〈   )١٥٩٤(      

و البخـاري عـن ورش و اخلـراز عـن هـبرية      قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف 
 .الباقون بالفتح ،)١٥٩٥(بالكسر

                        
عن شعبة وهبرية عن حفص وهي انفرادات ال يقرأ  الشموين عن األعشى عن شعبة والربمجي   )١٥٨٥

 . لعاصم ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر املصادر السابقة 
من كسر الالم فإنه جعلها الم كي متعلقة باإلشراك ومن أسكنها جعلها الم األمر انظر شرح اهلداية   ١٥٨٦)

٢/٤٦٦  . 
 )٠٦٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٨٧
 ) . ١٥( على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم  ) ١٥٨٨
 )٠٦٧سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٨٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٩٠
 )٠٦٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٩١
 )٠٦٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٩٢
 )٠٦٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٩٣
 )٠٦٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٩٤
 ) .٢٩(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال ) ١٥٩٥



 

 

)٥٥٠ (® ÿ… çν u™ !% y` 〈   )١٥٩٦(      

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٥٥١ (® t⎦⎪ ÍÏ≈ x6 ù=Ïj9 〈  )١٥٩٧(       

 وخلف و يعقوب)١٥٩٩(ومحدويه )١٥٩٨(غري ليث وأيب محدون  عليقرأ أبو عمرو ومحزة و 

 . الباقون بالتفخيم ،)١٦٠٠(غري روح باإلمالة 

)٥٥٢ (® $ uΖ n=ç7 ß™ 〈  )١٦٠١(     

 . قرأ أبو عمرو  بإسكان  الباء ،الباقون برفع الباء

                        
 )٠٦٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٩٦
 )٠٦٨سورة العنكبوت من اآلية (  )١٥٩٧
الطيب بن إمساعيل أبو محدون الذهلي البغدادي ، قرأ على إسحاق املسييب ، و يعقوب احلضرمي ، و مسـع   ) ١٥٩٨

، ١/٤٢٥هـ،معرفة القـراء  ٢٤٠، ت من الكسائي ، روى القراءة عنه إبراهيم بن خالد و إسحاق بن خملد
 .٢/٩٥،شذرات الذهب ١/٣٤٣غاية النهاية 

محدويه بن ميمون القارئ و يقال محدون الزجاج ،أحد أصحاب الكسائي املكثرين عنه ، أخذ القراءة عرضا  ) ١٥٩٩
 .٢٦١غاية النهاية. عن علي بن محزة الكسائي ، روى القراءة عنه عرضا أمحد بن أخي العرق 

 ).٢٩(الكالم على مثله يف الفقرة رقم  تقدم ) ١٦٠٠
  )٠٦٩سورة العنكبوت من اآلية (  )١٦٠١



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الروم
ijk 

ãøΒ !¬ ®قوله تعاىل   ) ٥٥٣( F{$# 〈  )١٦٠٢(    

 .الباقون بالتفخيم ،)١٦٠٣(قرأ قتيبة باإلمالة 

)٥٥٤ (® šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 〈  )١٦٠٤(    

وافق محـزة يف  ،)١٦٠٥(وغري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش  بغري مهز  قرأ أبو عمر
 .الوقف،الباقون باهلمز 

)٥٥٥  (® uθ èδuρ 〈  )١٦٠٦(      

 بإسـكان اهلاء،البـاقون  [و أبو جعفر و علي و نافع غـري ورش   ]ب/٢٤٧[قرأ أبو عمرو
 )١٦٠٧(. ]برفع اهلاء

)٥٥٦  (® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈  )١٦٠٨(      

 .الباقون بالتفخيم ،)١٦٠٩(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

)٥٥٧  (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 〈  )١٦١٠(     ® (#θ ä↔ ¯≈y™ r& #“ r&ûθ ¡9 $# 〈  )١٦١١(    

                        
 )٠٠٤سورة الروم من اآلية (  )١٦٠٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٠٣
 )٠٠٤سورة الروم من اآلية (  )١٦٠٤
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٠٥
 )٠٠٥سورة الروم من اآلية (  )١٦٠٦
 ). ع(و ) ن(وهو خطأ  والتصحيح من احلاشية و ) بغري مهز وافق محزة يف الوقف الباقون باهلمز(يف األصل  )١٦٠٧
 )٠٠٦سورة الروم من اآلية (  )١٦٠٨
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٠٩
 )٠٠٧سورة الروم من اآلية (  )١٦١٠
 )٠١٠سورة الروم من اآلية (  )١٦١١



 

 

 .قرأ أبو عمرو مجيعا باإلمالة اللطيفة 

  )١٦١٢(وافق محـاد  ،وقرأ محزة و علي و خلـف باإلمالـة الشـديدة،الباقون بـالتفخيم    
“# ®يف r&ûθ ¡9  .إلمالة با )١٦١٣(  〉 #$

)٥٥٨  (® ÷Λ àι ø? u™ !% y` uρ 〈  )١٦١٤(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٥٥٩( ® Ν ßγè= ß™ â‘ 〈  )١٦١٥(  

 .السني  قرأ أبو عمرو بإسكان السني،الباقون برفع

)٥٦٠( ® sπ t7 É)≈tã 〈  )١٦١٦(    

 )١٦١٧(قرأ ابن عامر و محزة و علي و خلـف ومحـاد وحيـىي و حفـص و ابـن غالـب      
 . )١٦١٨(النصب،الباقون بالرفع ب

                        
يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، و املقروء به بالفتح لعاصم مـن روايتيـه ، انظـر     محاد عن عاصم ال ) ١٦١٢

 . ٧٣٢املستنري 
 )٠١٠سورة الروم من اآلية (  )١٦١٣
 )٠٠٩سورة الروم من اآلية (  )١٦١٤
 )٠٠٩سورة الروم من اآلية (  )١٦١٥
 )٠١٠سورة الروم من اآلية (  )١٦١٦
املفضـل ومحـاد   ) ن(والبقية غري مذكورين ، والتصحيح من هناك طمس يف األصل على محاد وابن غالب   )١٦١٧

وحفص كلهم عن عاصم وحيىي عن شعبة وابن غالب عن األعشى عن شعبة عن عاصم ، وهو املقروء به له 
من طرق النشر والشاطبية ، وخالف الربمجي عن شعبة والشموين عن األعشى عن شـعبة فقـرأ  بـالرفع    

 .  ٤٨٩، الكفاية  ٦٨٢، املبهج  ٢٣٠النشر  ، ٧٣٢كالباقني ، انظر املستنري 
 يف موضع نصب " أن كذبوا " أي النار و" السوأى " من قرأ عاقبة بالنصب جعلوها خرب كان واسم كان   ١٦١٨)

" كـان  " مث كان عاقبتهم النار ألن كذبوا بآيات اهللا ،  ومن قرأ عاقبة بالرفع جعلوها اسـم  : ، والتقدير 
فإذا كان احدمها معرفة واآلخر : رب واالسم ها هنا معرفتان وإذا اجتمع امسان نظرت واخل" السوأى " واخلرب 

نكرة جعلت النكرة اخلرب واملعرفة االسم ، وإن كانا معرفتني كنت باخليار أيهما شئت جعلته خربا وأيهمـا  
 .أليب زرعة  ٥٥٦انظر احلجة . شئت جعلته امسا 



 

 

)٥٦١ (® šχρâ™ Í“ ôγtG ó¡o„ 〈  )١٦١٩(   

 .وترك اهلمز  الزاي برفعقرأ أبو جعفر 

 . الباقون باهلمزة، اهلمزنيو تليالزاي و قرأ محزة بكسر 

ª!$# (#äτy‰ö7 ® :قوله تعاىل: الركوع  tƒ t,ù=y⇐ø9$# §ΝèO … çν ß‰‹ Ïèãƒ 〈   )١٦٢٠(      

)٥٦٢ ( ® šχθ ãèy_ öè? 〈  )١٦٢١(      

 .) ١٦٢٤(برفع الياء وفتح اجليم )١٦٢٣(و سهل وأبو بكر )١٦٢٢(قرأ  أبو عمرو غري عباس وأوقية 
  .)١٦٢٥(قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون برفع  التاء وفتح اجليم

)٥٦٣  (® š⎥⎪ÍÏ≈Ÿ2 〈  )١٦٢٦(    

 .الباقون بالتفخيم ،)١٦٢٨(رويس باإلمالة  و )١٦٢٧(يقرأ أبو عمرو ومحزة  و عل

)٥٦٤  (® ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßlÍøƒ ä†uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# z⎯ÏΒ Çc‘y⇔ ø9 $# 〈  )١٦٢٩(    

                        
 )٠١٠سورة الروم من اآلية (  )١٦١٩
 )٠١١رة الروم من اآلية سو(  )١٦٢٠
 )٠١١سورة الروم من اآلية (  )١٦٢١
عباس عن أيب عمرو و أوقية عن اليزيدي عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية انظـر   ) ١٦٢٢

 . ٢٣٤، الغاية ٥٠٦السبعة 
 ) .ومحاد وحيىي) (ن(معدلة ويف ) وأبو بكر(يف األصل   )١٦٢٣
،  ٢٣٤انظر الغايـة  . عمرو  وشعبة وكذلك روح من طريق الشاطبية والنشر وهو املقروء به أليب   )١٦٢٤

 ،  ٢٩٣، املبسوط  ٢/٣٤٤، النشر  ٧٣٢املستنري 
ومن قرأ بالتاء فعلى االنصراف مـن  " اهللا يبدأ اخللق مث يعيده " من قرأ بالياء فألن قبله ذكر غيبة وهو قوله   ١٦٢٥)

 . ٢/٤٦٧الغيبة إىل اخلطاب ، انظر شرح اهلداية 
 )٠١٣سورة الروم من اآلية (  )١٦٢٦
 .أيضاً ) ن(الكسائي غري ليث وأيب محدون ومحدويه ، وهي يف : يف احلاشية   )١٦٢٧
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٢٨
 )٠١٩سورة الروم من اآلية (  )١٦٢٩



 

 

 . و أبو بكر بالتخفيف،الباقون بالتشديد)١٦٣٠( قرأ أبو عمرو و ابن كثري و ابن عامر ومحاد

šχθ ®  ]أ /٢٤٨[)  ٥٦٥( ã_ uøƒ éB 〈  )١٦٣١(    

 .)١٦٣٣( الراء ،الباقون بضم التاء وفتح)١٦٣٢( بفتح التاء وضم الراء قرأ محزة و علي و خلف

⎯ô⎯ÏΒuρ ÿ ®:  قوله تعاىل الركوع  Ïµ ÏG≈ tƒ#u™ ÷βr& Νä3s)n=s{ ⎯ÏiΒ 5>#uè? 〈   )١٦٣٤( . 

Ν أَنْ®) ٥٦٦( ä3s) n= s{ 〈  )١٦٣٥(       

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 .، الباقون بالبيان )١٦٣٦(و قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

)٥٦٧ (® ⎯ÏiΒ 5>#uè? 〈  )١٦٣٧(® ß#≈n= ÏG ÷z$#uρ öΝ à6ÏG sΨÅ¡ø9 r& 〈  )١٦٣٨(   

 .  الباقون بالتفخيم،)١٦٣٩(قرأ قتيبة باإلمالة 

)٥٦٨ (® t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈yèù= Ïj9 〈  )١٦٤٠(    

                        
ين أبو بكر يف أكثر الكتب بالقراءة محاد عن عاصم ، مل أجد من استثناه من أهل الكوفة غري املصنف ، واستث  )١٦٣٠

 .  ٤٩٥، املستنري  ٥٨٤، الروضة  ٢/١٩٠بالتخفيف ، انظر جامع البيان 
 )٠١٩سورة الروم من اآلية (  )١٦٣١
أما رواية ابن ذكوان املقروء ا هنا  موافقاً حلمزة ومن معه فلم يذكرها املؤلف ألا من طريق النقاش وهبة   )١٦٣٢

 .  ٢/٢٦٧، النشر  ٤/٦٣بن ذكوان وليست من طرق املؤلف ، انظر جامع البيان اهللا عن األخفش  عن ا
من فتح التاء وضم الراء جعل الفعل هلم ألن اهللا تعاىل إذا أخرجهم خرجوا هم ومن قرأ بالرفع يف    ١٦٣٣)

 . ٥٥٧: انظر احلجة أليب زرعة " يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا " التاء فحجتهم قوله 
 )٠٢٠ة الروم من اآلية سور(  )١٦٣٤
 )٠٢٠سورة الروم من اآلية (  )١٦٣٥
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٣٦
 )٠٢٠سورة الروم من اآلية (  )١٦٣٧
 )٠٢٢سورة الروم من اآلية (  )١٦٣٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٣٩
 )٠٢٢سورة الروم من اآلية (  )١٦٤٠



 

 

 .،الباقون بفتح الالم )١٦٤١( قرأ حفص بكسر الالم

)٥٦٩ (® Í‘$ pκ ¨]9 $#uρ 〈  )١٦٤٢(    

ة ابن سعدان وأيب قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر  البخاري عن ورش و محزة يف رواي
 .الباقون بالتفخيم ،)١٦٤٣(باإلمالة  عمر

)٥٧٠ (® ãΑ Íi” t∴ãƒuρ z⎯ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# 〈  )١٦٤٤(     

 .و يعقوب بالتخفيف،الباقون بالتشديد  و سهلقرأ أبو عمرو و ابن كثري 

)٥٧١ (® uθ èδuρ 〈  )١٦٤٥(    

 .ن برفع اهلاء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقو

)٥٧٢ (® 4’n?ôãF{$# 〈  )١٦٤٦(  

 .محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ 

<z ® الركوع قوله عز وجل u ŸÑ Νä3s9 Wξ sV¨Β ô⎯ÏiΒ öΝä3Å¡àΡ r& 〈  )١٦٤٧(  . 

)٥٧٣( ® y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 ã≅ Å_Á xçΡ 〈  )١٦٤٨(   

 .بالياء،الباقون بالنون  )١٦٤٩(قرأ عباس

                        
اجلاهل ، والباقون مجع عامل وهو املخلوقات من اجلن واإلنس واملالئكة وغريهم انظـر   وهو مجع عامل ضد  ١٦٤١)

 .٥٢٧:، شرح اهلداية  ٢/١٨٣الكشف 
 )٠٢٣سورة الروم من اآلية (  )١٦٤٢
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٤٣
 )٠٢٤سورة الروم من اآلية (  )١٦٤٤
 )٠٢٧سورة الروم من اآلية (  )١٦٤٥
 )٠٢٧رة الروم من اآلية سو(  )١٦٤٦
 )٠٢٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٤٧
 )٠٢٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٤٨
 .  ٦٨٢،املبهج ٥٠٧، انظر السبعة. عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية   )١٦٤٩



 

 

 
)٥٧٤(® Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7 s? È,ù= y⇐ Ï9 «!$# 〈)١٦٥٠(® uθ ßγsù ãΝ ¯= s3tFtƒ $ yϑ Î/ 〈)١٦٥١(® öΝ ä3s) n= s{ ¢Ο èO 

öΝ ä3s% y—u‘ 〈)١٦٥٢(   

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ،الباقون باإلظهار  

)٥٧٥ (® }¨$ ¨Ζ9 $# 〈  )١٦٥٣(    

 .الباقون بالتفخيم ،)١٦٥٤(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

)٥٧٦ (® (#θ è% §sù 〈  )١٦٥٥(    

 . الباقون بغري ألف،]ب /٢٤٨[ قرأ محزة و علي باأللف

)٥٧٧ (® $ yϑ Î/ öΝ Îκ ö‰ y‰s9 〈  )١٦٥٦(® ÷Π r& $ uΖ ø9 u“Ρ r& óΟ ÎγøŠn= tæ 〈)١٦٥٧(   . 

 .  قرأ محزة و سهل و يعقوب برفع اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

)٥٧٨ (® tβθ äÜ uΖ ø) tƒ 〈  )١٦٥٨(   

 .  و يعقوب بكسر النون،الباقون بفتح النون و سهلقرأ أبو عمرو و علي و خلف 

)٥٧٩ ( ® ©!$# äÝ Ý¡ö6tƒ 〈  )وكذلك ما بعده    )١٦٥٩ 

                        
 )٠٣٠سورة الروم من اآلية (  )١٦٥٠
 )٠٣٥سورة الروم من اآلية (  )١٦٥١
 )٠٤٠من اآلية  سورة الروم(  )١٦٥٢
 )٠٣٠سورة الروم من اآلية (  )١٦٥٣
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٥٤
 )٠٣٢سورة الروم من اآلية (  )١٦٥٥
 )٠٣٢سورة الروم من اآلية (  )١٦٥٦
 )٠٣٥سورة الروم من اآلية (  )١٦٥٧
 )٠٣٦سورة الروم من اآلية (  )١٦٥٨
 )٠٣٧سورة الروم من اآلية (  )١٦٥٩



 

 

،البـاقون  )١٦٦٠(قرأ أبو نشيط بالصاد وكذلك روي عن األعشـى يف بعـض الروايـات    
 . )١٦٦١(بالسني

)٥٨٠ (® tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈  )١٦٦٢(    

وافق محزة يف الوقف،الباقون ، )١٦٦٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش  بغري مهز 
 .باهلمز 

)٥٨١ (® 4’n1 öà) ø9 $# 〈  )١٦٦٤(    

 . بني الفتح والكسر قرأ أبو عمرو

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

)٥٨٢ (® !$ tΒ uρ Ο çF÷s?#u™ ⎯ÏiΒ $ \/Íh‘ 〈  )١٦٦٥(    

 .  )١٦٦٦( قرأ ابن كثري مقصور،الباقون ممدود

)٥٨٣ (® (#uθ ç/ö zÏj9 〈  )١٦٦٧(  

 وإسكان الواو،الباقون بفـتح اليـاء و  التاء يعقوب بضم  و و سهلو أبو جعفر  نافعقرأ  

                        
 ) . ٥٣٩(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال ) ١٦٦٠
 ) . ع(و ) ن(غري موجودة يف األصل وهي يف     )١٦٦١
 )٠٣٧سورة الروم من اآلية (  )١٦٦٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٦٣
 )٠٣٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٦٤
 )٠٣٩سورة الروم من اآلية (  )١٦٦٥

فإن اهللا ال يربيـه إذا  : هدية لتأخذوا أكثر منها فال يربو عند اهللا ، أي وما أعطيتم من : من قرأ باملد فمعناه   ١٦٦٦)
: وما جئتم به من ربا كما تقول : قصد به غري وجهه ، ومن قرأ بالقصر فهو يرجع إىل معىن املد ، واملعىن  

 .  ٢/٤٦٨انظر شرح اهلداية . أتيت صوابا وأتيت خطأ ، أي فعلته 
 )٠٣٩سورة الروم من اآلية (  )١٦٦٧



 

 

   .)١٦٦٨(الواو

)٥٨٤ (® 4’n?≈ yès? uρ $ −Ηxå tβθ ä.Î ô³ç„ 〈  )١٦٦٩(    

 .) ١٦٧٠( قرأ محزة و الكسائي و خلف بالتاء و اإلمالة،الباقون بالياء و التفخيم

$uyγsß ßŠ ®قوله تعاىل  الركوع  |¡xø9$# ’Îû Îh y9ø9$# Íós t7 ø9$#uρ 〈  )١٦٧١(    

)٥٨٥( ® Ν ßγs)ƒÉ‹ã‹ Ï9 〈  )١٦٧٢(    

،البـاقون  )١٦٧٤(بـالنون  )١٦٧٣( )القـواس (روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل عن 
  .)١٦٧٥(بالياء

)٥٨٦ (® ÉΟ ÍhŠs) ø9 $# ⎯ÏΒ È≅ö6s% β r& z’ÏA ù' tƒ ×Πöθ tƒ 〈  )١٦٧٦(   ® z>$ |¹r& ⎯ Ïµ Î/ 〈  )١٦٧٧(   ® 

                        
لريبو الربا يف أمـوال  : لتصريوا ذوي ربا ، ومن قرأ بالياء فالفعل مسند إىل الربا ، أي : من قرأ بالتاء فمعناه   ١٦٦٨)

 .  ٢/٤٦٨انظر شرح اهلداية . الناس 
 )٠٤٠سورة الروم من اآلية (  )١٦٦٩

فجرى ما " كم اهللا الذي خلقكم مث رزق: "  من قرأ بالتاء فألن ذلك أتى عقيب اخلطاب يف قوله    ١٦٧٠)
 ٥٦٠بعد ذلك على لفظ ما تقدم من اخلطاب ومن قرأ بالياء جعلوا الكالم خربا عن أهل الشرك انظر احلجة 

 . أليب زرعة 
 )٠٤١سورة الروم من اآلية (  )١٦٧١
 )٠٤١سورة الروم من اآلية (  )١٦٧٢
 ) . ن(زيادة من احلاشية وهي يف   )١٦٧٣
.  ٥٠٧ومل يتابعه أحد يف هذه الرواية ، انظر السبعة : د ذكره بصيغة التضعيف كما ذكر ابن جماه   )١٦٧٤

قلت وهو مروي عن ابن ثوبان وحممد بن محدون الواسطي كالمها عن قنبل وكذلك هو مروي عـن روح  
، املسـتنري   ٤/٦٤عن يعقوب وهو املقروء به لقنبل وروح من طرق الشاطبية والنشر ، انظر جامع البيـان  

 .  ٢/٣٤٥، النشر  ٧٣٣
انظـر  ] اهللا الذي خلقكـم  [ وهي على االلتفات من الغيبة إىل التكلم ، والباقون محال على لفظ الغيبة قبله   ١٦٧٥)

 .٢/١٠٠٧، الكشف  ٥٢٨: شرح اهلداية 
 )٠٤٣سورة الروم من اآلية (  )١٦٧٦
 )٠٤٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٧٧



 

 

Í≈rO#u™ ÏM uΗ ÷qu‘ «!$# 〈  )١٦٧٨(   

 .يعا باإلدغام،الباقون باإلظهار قرأ أبو عمرو مج 

)٥٨٧ (® β r& z’ÏA ù' tƒ 〈  )١٦٧٩(   ® ⎯tΒ ß⎯ÏΒ ÷σ ãƒ 〈  )١٦٨٠(   

وافـق محـزة يف   ، )١٦٨١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا  بغري مهـز   
 .الوقف،الباقون باهلمز 

)٥٨٨ (® tβρ ß‰yγôϑ tƒ ∩⊆⊆∪ y“ Í“ ôf u‹ Ï9 〈  )١٦٨٢(    

 .باقون باإلظهار  ، ال)١٦٨٣(قرأ العباس باإلدغام 

)٥٨٩ (® z⎯ƒÍÏ≈s3ø9 $# 〈  )١٦٨٤(    

 .الباقون بالتفخيم،)١٦٨٥(رويس باإلمالة  و ]أ /٢٤٩[و أبو عمرقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري 

)٥٩٠ (® yy$ tƒÍh9 $# ;N ü Åe³t6ãΒ 〈  )١٦٨٦(   ® ô⎯ÏΒ ⎯ Ïµ Ï=≈n= ½z 〈  )١٦٨٧(   ® ô⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïã 〈  
)١٦٨٨(  

 .الباقون بالتفخيم ،)١٦٨٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

                        
 )٠٥٠سورة الروم من اآلية (  )١٦٧٨
 )٠٤٣سورة الروم من اآلية (  )١٦٧٩
 )٠٥٣سورة الروم من اآلية (  )١٦٨٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٨١
 )٠٤٥-٠٤٤سورة الروم من اآلية (  )١٦٨٢
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٦٨٣
 )٠٤٥سورة الروم من اآلية (  )١٦٨٤
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٨٥
 )٠٤٦سورة الروم من اآلية (  )١٦٨٦
 )٠٤٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٨٧
 )٠٤٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٨٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٨٩



 

 

)٥٩١] (®  Ο èδρâ™ !$ yf sù 〈 )١٦٩٠(    

 .قرأ محزة وخلف وابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٥٩٢ (® ã≅Å™ öãƒ yx≈tƒÍh9 $# 〈  )١٦٩١(    

 .   )١٦٩٢(قرأ ابن كثري و محزة و علي و خلف بغري ألف،الباقون باأللف

)٥٩٣ (® … çµ äÜ Ý¡ö6u‹ sù 〈  )١٦٩٣(    

 . )١٦٩٥(]  الباقون بالسني،)١٦٩٤(اد وكذلك روى بعضهم عن األعشى قرأ أبو نشيط بالص

)٥٩٤ (® $ Z|¡Ï. 〈  )١٦٩٦(    

 . )١٦٩٨( ، الباقون بفتح السني)١٦٩٧(بإسكان  السني  قرأ أبو جعفر و ابن ذكوان 

)٥٩٥ (® β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ 〈  )١٦٩٩(    

                        
 )٠٤٧سورة الروم من اآلية (  )١٦٩٠
فأمجعوا على قراءته ) الرياح مبشرات ( و هو املوضع الثاين يف الروم و أما قوله  )٠٤٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٩١

 .أجل اجلمع يف مبشرات  باجلمع من
من قرأ بغري ألف ألن الواحد يدل على  اجلنس فهو أعم ومن قرأ باأللف فعلى أا الرياح املختلفة ااري يف   ١٦٩٢)

   .أليب زرعة  ١١٩تصريفها وتغاير مهاا يف املشرق واملغرب وتغاير جنسها يف احلر والربد انظر احلجة 
 )٠٤٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٩٣
 ) .٥٣٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٩٤
 . وهي يف حاشية األصل أيضاً و لكنها غري واضحة متاما ) ن(غري موجودة باألصل والتصحيح من    )١٦٩٥
 )٠٤٨سورة الروم من اآلية (  )١٦٩٦
عنه ومل يذكر املصنف قراءة اإلسكان هلشام هنا ، وروى له الفتح من طريق الداجوين عن أصحابه    )١٦٩٧

وابن عباد عن هشام وليست من طرق املصنف ، وكذلك رواها الداين بإسناده من طريق احللواين ـ  طريق  
املصنف ـ  وكذلك روى ابن عتبة بإسناده عن ابن عامر وروى ابن جماهد عن ابن عامر من مجيع طرقـه   

،  ٢/٤٩٥، التـذكرة   ٣٨٥، السبعة  ٣/٣٧٨اإلسكان والوجهان مقروء ما هلشام  ، انظر جامع البيان 
 .  ٦٣٩، املستنري  ٢/٣٠٩النشر 

القطعة فالكسف مجع حبذف هاء التأنيث انظـر شـرح   :  إسكان السني وفتحها مجيعا مجع كسفة ، وهي  ١٦٩٨)
 . ٢/٤٦٩اهلداية 



 

 

 .قرأ أبو عمرو و ابن كثري و سهل و يعقوب بالتخفيف،الباقون بالتشديد 

)٥٩٦ (® Ο ÎγøŠn= tã 〈  )١٧٠٠(    

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

)٥٩٧ (® Í≈rO#u™ ÏM uΗ ÷qu‘ «!$# 〈  )١٧٠٢(باأللف على اجلمع )١٧٠١(  

الباقون أثر بغري ألف على  ،)١٧٠٣(املفضلقرأها ابن عامر و محزة و علي و خلف و حفص و 
 .واحدة 

 )١٧٠٤( يف رواية ابن سـعدان وأيب عمـر باإلمالـة    و قرأ قتيبة ونصري و أبو عمرو و محزة 
 .الباقون بالتفخيم ،

)٥٩٨ (® 4’sA öθ yϑ ø9  . وما بعده )١٧٠٥(  〉 #$

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر  

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم

)٥٩٩ (® uθ èδuρ 〈    )١٧٠٦(   

 .بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش 

)٦٠٠ (® ÷⎦ È⌡ s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ \t†Í‘ 〈    )١٧٠٧(   

                                                                   
 )٠٤٩سورة الروم من اآلية (  )١٦٩٩
 )٠٤٩سورة الروم من اآلية (  )١٧٠٠
 )٠٥٠سورة الروم من اآلية (  )١٧٠١

لتعدد آثار رمحة اهللا عز وجل والباقون حبذف األلفني على اإلفراد ألنه مضاف إىل الواحد وهو على  باجلمع  ١٧٠٢)
 .٢/١٠٠٨، املوضح ٥٢٩:إرادة اجلنس ، انظر شرح اهلداية 

 .  ٧٣٤، انظر املستنري . املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية    )١٧٠٣
 ) . ١٢١(قرة رقم تقدم الكالم على مثله يف الف ) ١٧٠٤
 )٠٥٠سورة الروم من اآلية (  )١٧٠٥
 )٠٥٠سورة الروم من اآلية (  )١٧٠٦



 

 

 .، الباقون رحيا بغري ألف )١٧٠٨(قرأ أبو جعفر باأللف  

)٦٠١ (® çν ÷ρr&usù 〈  )١٧٠٩(  

البـاقون  ،)١٧١٠(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش بغري مهز وكذلك محزة يف الوقـف  
 .باهلمز 

)٦٠٢ (® Ÿωuρ ßì Ïϑ ó¡è@ 〈  )١٧١١(  

 و امليم الصم بالرفع،الباقون بضم التـاء ]ب /٢٤٩[ بفتح الياء  )١٧١٢( وعباسقرأ ابن كثري 
  . )١٧١٣(وكسر امليم الصم نصب 

)٦٠٣ (® u™ !% tæ ‘$! $# #sŒ Î) 〈  )١٧١٤(   

قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة وعلي وخلف مزتني،الباقون بإثبات اهلمـزة األوىل وتلـيني    
 .الثانية

)٦٠٤ (® Ï‰≈yγÎ/ 〈  )١٧١٥(    

                                                                   
 )٠٥١سورة الروم من اآلية (  )١٧٠٧
،  ١٢٤، املبسوط ١٠٩قاعدته مجع لفظ الريح يف مجيع القرآن عدا موضع الذاريات ، انظر الغاية    )١٧٠٨

  . .و هي قراء شاذة ال يقرأ له ا من طرق النشر و الشاطبية 
 )٠٥١سورة الروم من اآلية (  )١٧٠٩
 ) . ١٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧١٠
 ) ٤٥األنبياء ( )٠٥٢سورة الروم من اآلية (  )١٧١١
،املبـهج   ٥٠٨عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ  له ا من طريق الشاطبية والنشر ، انظر السبعة   )١٧١٢

 .  ٢/٣٢٥، النشر  ٦٦٩
ال ينقادون للحق لعنادهم كما ال يسمع األصم ما يقال له ، ومن قـرأ  : رفع ، أي " الصم " ا بالياء وفتحه  ١٧١٣)

" النصب خطاب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحجتهم ما ذكره يف أول اآلية وهو قوله " الصم " بالتاء 
الكالم على نظام واحد  فأسند الفعل إىل املخاطب فكذلك تسند إليه ما بعده ليكون" فإنك ال تسمع املوتى 
 . ٥٦١: انظر احلجة أليب زرعة 

 )٠٥٢سورة الروم من اآلية (  )١٧١٤
 )٠٥٣سورة الروم من اآلية (  )١٧١٥



 

 

قرأ محزة بالتاء وغري ألف العمي بفتح الياء و الوقف بالياء،الباقون ادي باليـاء و األلـف   
 .)١٧١٦(العمي باخلفض 

“ #$!ª ®قوله تعاىل الركوع Ï%©!$# Ν ä3s) n= s{ 〈  )١٧١٧(   . 

)٦٠٥(® Ν ä3s) n= s{ ⎯ÏiΒ 7# ÷è|Ê 〈  )١٧١٨(  ® .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 7# ÷è|Ê 〈)١٧١٩(  ® y7Ï9 ẍ‹x. 
(#θ çΡ% x. 〈 )١٧٢٠(   

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار  

)٦٠٦ (® 7# ÷è|Ê 〈  )وما بعده     )١٧٢١ 

وكـذلك  )١٧٢٤(، الباقون بضم الضاد )١٧٢٣( بفتح الضاد)١٧٢٢(]غري املفضل[قرأ محزة وعاصم 
 .)١٧٢٥( اختيار حفص و خلف لنفسه

)٦٠٧ (® y7Ï9 ẍ‹x. 〈  )١٧٢٦(   ® ’Îû É=≈tFÏ. «!$# 〈  )١٧٢٧(   

                        
حذف الياء من هادي اللتقائها مع التنوين ، فلما وقف حذف التنوين يف الوقف فلما حذف " قال سيبويه    ١٧١٦)

أو يكون أريـد ـادي   " هادي: " ع التنوين فيقول التنوين عادت الياء وكانت حذفت اللتقائها ساكنة م
انظـر  " اإلضافة ومل ينون ؛ فلما مل ينون مل يلزم أن حتذف الياء كما حتذف إذا نون لسكوا وسكون الياء 

 . ٥٦٢احلجة أليب زرعة 
 )٠٥٤سورة الروم من اآلية (  )١٧١٧
 )٠٥٤سورة الروم من اآلية (  )١٧١٨
   ) ٠٥٤سورة الروم من اآلية ( )١٧١٩
 )٠٥٥سورة الروم من اآلية (  )١٧٢٠
 )٠٥٤سورة الروم من اآلية (  )١٧٢١
 ) . ن(مطموسة يف األصل ، والتصحيح من    )١٧٢٢

 .أليب زرعة  ٥٦٢: الضعف والضعف لغتان ، انظر احلجة   ١٧٢٣)
 .  ٥٧٤ومعهم املفضل عن عاصم وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طريق الشاطبية والنشر ، املستنري    )١٧٢٤
مـا  : وروينا عنه من طرق أنه قـال  : و حفص له اخللف بني الفتح و الضم ، قال ابن اجلزري    )١٧٢٥

خالفت عاصماً يف شيء من القرآن إال يف هذا احلرف ، وقد صح عنه الفتح والضم مجيعاً ، واختياري األخذ 
صـرف ، انظـر النشـر    بت. ا هـ  . بالوجهني ؛ فأتابع عاصماً على قراءته ، وأوافق حفصاً على اختياره 

 . ٥٠٨، والسبعة  ٢/٣٤٥



 

 

 .الباقون بالتفخيم ،)١٧٢٨(يبة  باإلمالة قرأ قت 

)٦٠٨ (® tβθ ä3 sù ÷σ ãƒ 〈  )١٧٢٩(    

البـاقون  ،)١٧٣٠(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر و األعشى وورش بغري مهز،وافق محزة يف الوقـف 
 .باهلمز

)٦٠٩ (® z⎯≈ yϑƒ M}$# uρ ô‰s) s9 〈)١٧٣١( ® É>θè=è% š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω 〈)١٧٣٢( ® t⎦⎪ Ï% ©! $# Ÿω šχθãΨ Ï%θãƒ 

〈)١٧٣٣(   

 .الباقون باإلظهار  ،)١٧٣٤(يعا باإلدغامقرأ عباس مج 

)٦١٠ (® óΟ çFø[ Î6s9 〈  )١٧٣٥(    

 .  قرأ أبو عمرو و محزة و علي و أبو جعفر و ابن عامر باإلدغام،الباقون باإلظهار

)٦١١ (  ® ω ßì xΖ tƒ 〈  )١٧٣٦(    

وافقهم نافع يف )١٧٣٨(] املؤمن  حم [و كذلك يف   )١٧٣٧(قرأ محزة وعلي وخلف وعاصم بالياء
 .لباقون مجيعا بالتاء حم،ا

                                                                   
 )٠٥٥سورة الروم من اآلية (  )١٧٢٦
 )٠٥٦سورة الروم من اآلية (  )١٧٢٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٢٨
 )٠٥٥سورة الروم من اآلية (  )١٧٢٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٣٠
 )٠٥٦سورة الروم من اآلية (  )١٧٣١
 )٠٥٩سورة الروم من اآلية (  )١٧٣٢
 )٠٦٠سورة الروم من اآلية (  )١٧٣٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٧٣٤
 )٠٥٦سورة الروم من اآلية (  )١٧٣٥
 )٠٥٧سورة الروم من اآلية (  )١٧٣٦

وفاعله  والباقون بتاء التأنيث وجاز الوجهان ألن الفاعل وهو معذرة مؤنث جمازي التأنيث وللفصل بني الفعل  ١٧٣٧)
 .٩/٥٦باملفعول انظر الدر املصون 



 

 

)٦١٢ (® ô‰s) s9 uρ $ sΨö/u ŸÑ 〈  )١٧٣٩(    

إال األعشـى باإلظهـار    ]أ /٢٥٠[  قرأ ابن كثري و أبو جعفر و نافع غري ورش وعاصـم 
 .،الباقون باإلدغام  

)٦١٣ (® Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 〈  )١٧٤٠(   

 .الباقون بالتفخيم ،)١٧٤١(قرأ نصري وقتيبة باإلمالة  

)٦١٤ (® Èβ#u™ öà) ø9 $# 〈  )١٧٤٢(  

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،  )١٧٤٣(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز   

)٦١٥ (® Ν ßγtG ø⁄ Å_ 〈  )١٧٤٤(    

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز، )١٧٤٥(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى بغري مهز 

)٦١٦ (  ® y7̈Ζ ¤Ï‚ tG ó¡o„ 〈  )١٧٤٦(    

 .د الباقون بالتشدي،قرأ رويس بالتخفيف

                                                                   
 .  ٥٢وهي سورة غافر آية ) ن(فقط وكذلك ما بعده ، والتصحيح من احلاشية ) حم(يف األصل   )١٧٣٨
 )٠٥٨سورة الروم من اآلية (  )١٧٣٩
 )٠٥٨سورة الروم من اآلية (  )١٧٤٠
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٤١
 )٠٥٨ة سورة الروم من اآلي(  )١٧٤٢
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٤٣
 )٠٥٨سورة الروم من اآلية (  )١٧٤٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٤٥
 )٠٦٠ (سورة الروم من اآلية(  )١٧٤٦



 

 

 ذكر القراءة يف سورة لقمان
ijk 

  

≈àM ®قوله تعاىل  ) ٦١٧(  tƒ#u™ É=≈ tG Å3ø9$# 〈  )١٧٤٧(     

 .الباقون بالتفخيم،)١٧٤٨(قرأ قتيبة باإلمالة 

)٦١٨ (® Zπ uΗ÷qu‘ uρ 〈  )١٧٤٩ ( 

 . )١٧٥٢( ،الباقون بالنصب)١٧٥١( ]اهلاء [ برفع )١٧٥٠(قرأ محزة و أبو عون عن قنبل 

 )٦١٩ (® tβθ è? ÷σãƒuρ 〈  )١٧٥٣(   

وافق محزة يف الوقف،الباقون ، )١٧٥٤(وورش و األعشى  بغري مهز  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر
 .باهلمز 

 )٦٢٠ ( ® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈  )١٧٥٥(    

 .الباقون بالتفخيم ،)١٧٥٦(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

                        
 )٠٠٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٤٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٤٨
 )٠٠٣ن اآلية سورة لقمان م( ) ١٧٤٩
ابن ثوبان عن قنبل وأبو عون الواسطي عن احللواين  عن القواس عن ابن كثري ،وهي انفرادة ال يقرأ لقنبل ا  ) ١٧٥٠

 .  ٢/٣٤٦،النشر  ٤/٦٨من طرق الشاطبية والنشر ،انظر جامع البيان 
 . الوقف بالرفع ،واملقصود تاء التأنيث املنطوقة هاء  عند ) ن ( هكذا يف األصل ويف  )  ١٧٥١

هو هدى ورمحةٌ ،ومن قرأ بالنصب فعلى احلال من : من قرأ بالرفع فعلى أن هدى خرب مبتدأ  حمذوف أي   ١٧٥٢)
 . ٢/٥٦٣انظر شرح اهلداية " تلك :" قوله 

 )٠٠٤سورة لقمان من اآلية من اآلية (  )١٧٥٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٥٤
 )٠٠٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٥٥
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٥٦



 

 

 )٦٢١ (® ¨≅ ÅÒ ã‹ Ï9 〈  )١٧٥٧(  

 . )١٧٥٩( ءبفتح الياء،الباقون برفع اليا )١٧٥٨( قرأ أبو عمرو وابن كثري  و يعقوب

 )٦٢٢ ( ® $ yδx‹Ï‚ −G tƒuρ 〈  )١٧٦٠(    

 . )١٧٦١(قرأ محزة و علي و خلف و يعقوب و حفص بفتح الذال،الباقون برفع الذال

 )٦٢٣ (® #·ρâ“ èδ 〈  )١٧٦٢(  

 )١٧٦٣( وإسكان الزاي]ب /٢٥٠[قرأ محزة وإمساعيل وعباس و املفضل و خلف باهلمزة 
 .ويقف محزة بالواو وإسكان الزاي 

خلراز عن هبرية عنه مضمومة الزاي غري مهموزة،الباقون بضم الزاي و قرأ حفص غري ا
 . )١٧٦٤(مهموزة 

 )٦٢٤ (® 4’n? ÷G è? 〈   )١٧٦٥(   ® 4’̄< uρ #[ É9ò6 tG ó¡ãΒ 〈  (١٧٦٦)     ® 4’s+ø9r& uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 〈  

                        
 )٠٠٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٥٧
،وقرئ بالفتح خبلف عن رويس ،فروى أبو الطيب عنه  ٢٩٦قراءة يعقوب من روايتيه بالفتح يف املبسوط  ) ١٧٥٨

موضع سورة لقمان  ضم املواضع األربعة إال سورة لقمان من اآلية فهو بالفتح ،وروى عنه الباقون الفتح إال
 .  ٢/٢٩٩،النشر ٣٩٣،اإلرشاد ٦١٩،املستنري  ٦٥٣،الروضة  ٢/٣٩٣من اآلية بالضم ،انظر التذكرة 

ليصري أمره إىل ضالل فكأنه وإن مل يكن يقدر أنه يضل فإنه سيصري أمره إىل أن يضل : من فتح الياء فمعناه   ١٧٥٩)
 . أليب زرعة  ٥٦٣غريه فقد ضل هو أيضا انظر احلجة ليضل غريه فإذا أضل : ،ومن قرأ برفع الياء فمعناه 

 )٠٠٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٦٠
،للفراء  ٢/٣٢٦عطفا على يشتري أو على االستئناف والباقون بالنصب عطفا على ليضل انظر معاين القرآن   ١٧٦١)

 .٢/١٠١٣،املوضح 
 )٠٠٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٦٢
عن أيب عمرو واملفضل عن عاصم وكلها انفرادات ال يقرأ ا من طرق  إمساعيل بن جعفر عن نافع  وعباس ) ١٧٦٣

 .  ٢/٢٥٤،التذكرة  ٤٥٧،املستنري  ١٠١،الغاية  ٥٣٥الشاطبية والنشر ملن ذكروا ،انظر الروضة 
 ) . ٤٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٦٤
 )٠٠٧سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٦٥
 )٠٠٧سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٦٦



 

 

(١٧٦٧)      

 .   قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٦٢٥ (  ® βr( x. óΟ ©9 $ yγ÷èyϑ ó¡o„ ¨βr( x. þ’Îû Ïµ ø‹ tΡ èŒ é& 〈   (١٧٦٨)  . 

وافق محزة يف الوقف،الباقون ، )١٧٦٩(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش  مجيعا بغري مهز 
 .باهلمز 

 )٦٢٦ (® þ’Îû Ïµ ø‹ tΡ èŒ é& 〈   (١٧٧٠)     

 . بالتثقيلالباقون ،)١٧٧١( قرأ نافع بالتخفيف

 )٦٢٧ (® uθ èδuρ 〈   ( ١٧٧٢ )     

 .و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء  جعفر و عليقرأ أبو عمرو و أبو 

$ ô‰s)s9uρ ® :قوله تعاىل الركوع sΨ ÷s?#u™ z⎯≈ yϑ ø)ä9 sπ yϑ õ3Ït ù:$# 〈   ( ١٧٧٣ )       

)٦٢٨ ( ® Èβr& öä3ô©$# ¬! ( ١٧٧٤  )  〈     

 .قرأ أبو عمرو وعاصم و محزة و سهل ويعقوب بكسر النون بالوصل،الباقون برفع النون

 )( ١٧٧٥ )   〉 !¬ ®) ٦٢٩     

                        
 )٠١٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٦٧
 )٠٠٧سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٦٨
 ) . ٣٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٦٩
 )٠٠٧سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٠
 . أي بإسكان الذال  ) ١٧٧١
 )٠٠٩سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٢
 )٠١٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٣
 )٠١٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٤
 )٠١٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٥



 

 

Ïµ÷ƒy‰Ï9 ®وكذلك مييل، )١٧٧٦(بة باإلمالة يقرأ قت üθ Î/ 〈   (١٧٧٧) ® y7 ÷ƒy‰Ï9 üθ Ï9uρ 〈   (١٧٧٨) الباقون،
 .بالتفخيم 

 )٦٣٠ (® Èβr& öä3ô©$# ¬! 〈 )١٧٧٩(  ® ãä3ô±o„ ⎯ Ïµ Å¡øuΖ Ï9 〈 )١٧٨٠(  ® øŒ Î)uρ tΑ$ s% ß⎯≈ yϑ ø)ä9  〈 
)١٧٨١(     

 .،الباقون باإلظهار  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام 

 )٦٣١ (® ß⎯≈ yϑ ø)ä9 ⎯ Ïµ ÏΖ ö/eω 〈 )١٧٨٢( .    

 .الباقون باإلظهار  ،)١٧٨٣(قرأ عباس باإلدغام 

 )٦٣٢ ( ® uθ èδuρ … çµ Ýà Ïètƒ 〈 )١٧٨٤( .    

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 )٦٣٣ (® ¢© o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î ô³è@ «!$$ Î/ 〈 )١٧٨٥( . 

 . )١٧٨٦(  قرأ البزي و القواس بإسكان  الياء ]أ /٢٥١[

 وكـذلك روي عـن   [،الباقون بكسر اليـاء  )١٧٨٨(بفتح الياء)١٧٨٧(]املفضل  [و وقرأ حفص

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٧٦
 )٠١٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٧
 )٠١٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٨
 )٠١٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٧٩
 )٠١٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٨٠
 )٠١٣سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٨١
 )٠١٣سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٨٢
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٧٨٣
 )٠١٣سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٨٤
 )٠١٣سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٨٥
 ٤/٦٩البزي والقواس كالمها عن ابن كثري ،وهو املقروء به له من روايتيه املشهورتني ،انظر جامع البيان  ) ١٧٨٦

 .  ١٧٦،التيسري  ٢/٢٨٩،النشر 



 

 

 .)١٧٨٩(   ]املفضل

 )٦٣٤( ® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈 )١٧٩٠( .     

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 .بالتفخيم  و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون

 )٦٣٥ ( ® ¢© o_ç6≈ tƒ !$ pκ ®ΞÎ) 〈  )١٧٩١(    

 . )١٧٩٢(]وكذلك روى بعضهم عن املفضل[قرأ حفص  بفتح الياء،الباقون بكسر الياء 

 )٦٣٦ (® tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π ¬6xm 〈 )١٧٩٣(     

 . )١٧٩٤(قرأ  أبو جعفر و نافع  برفع الالم،الباقون بفتح الالم

                                                                   
 ) . ن ( صل وهي يف املفضل ،مطموسة يف األ )  ١٧٨٧

األوىل للتصغري : بثالث ياءات " يا بنييي : " من فتح الياء أراد يا بنياه فرخم ومن كسر الياء ألم أرادوا    ١٧٨٨)
والثانية أصلية الم الفعل والثالثة ياء اإلضافة إىل النفس فحذفت األخرية اجتزاء بالكسر وختفيفا وأدغمت ياء 

أليب  ٥٦٤تشديد من أجل ذلك ، ومن قرأ بالتخفيف فهو مثل من فتح ،انظر احلجة التصغري يف ياء الفعل فال
 .  زرعة 

 ، ٧٣٦، ٥٩٦قراءة املفضل كحفص بالفتح ،ومل أقف على من ذكر له الكسر والتشديد ،انظر املستنري  ) ١٧٨٩
 .  ٥١٢،السبعة  ٤/٦٩،جامع البيان  ٤٩٢،الكفاية  ٢/٤٩٦التذكرة 

 )١٥ة سورة لقمان من اآلي( )١٧٩٠
 )١٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٩١
 لعل هذه اجلملة معطوفة على الترمجة األوىل ،وليس على أقرب مذكور ،فهذا هو املروي عن املفضل كما  )  ١٧٩٢

 . يف املصادر السابقة
 )١٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٩٣

وإن كان ذو : كقوله ) إن وقع مثقال حبة : ( ووقع أي ] حدث [ من قرأ برفع الالم جعل كان مبعىن   ١٧٩٤)
إن مثقاال هو السيئة أو احلسنة : بالتاء واملثقال مذكر ؟  قيل يف ذلك " تك " مل قلت : "  فإن قيل " عسرة 

جاز تأنيث تك واملثقال مذكر ألنه مضاف إىل احلبة واملعىن للحبة ،فذهب : فأنث على املعىن وقال الفراء 
إن تكن املظلمة : املعىن [ سم كان ينبغي أن يكون املظلمة أو احلسنة التأنيث إليها ، ومن قرأ بنصب الالم فا

 .  ٥٦٥مثقال حبة من خردل ،انظر احلجة أليب زرعة ] أو احلسنة 



 

 

 )٦٣٧ (® ÏN ù' tƒ $ pκ Í5 〈 )١٧٩٥(      

وافقهم ،)١٧٩٦(و عمرو غري إبراهيم بن محاد و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز قرأ  أب
 .باهلمز  )١٧٩٧(] وإبراهيم بن محاد [  محزة يف الوقف،الباقون

 )٦٣٨ (® ¢© o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï%r& 〈  )١٧٩٨( 

 .بفتح الياء و املفضلو حفص  )١٧٩٩(قرأ ابن كثري يف رواية زمعة و البزي و ابن فليح 

وكـذلك روى بعضـهم عـن    [،الباقون بكسـر اليـاء   )١٨٠٠(كان الياءو قرأ القواس بإس 
 .)١٨٠١(]املفضل

 . )١٨٠٣(] عن ابن فليح مثل القواس )١٨٠٢(و روى أبو علي احلداد [

 .كلها بالكسر )١٨٠٥(عن ابن فليح  )١٨٠٤( و روى علي بن ذؤابة

                        
 )١٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٧٩٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٩٦
 ) . ن ( غري موجودة يف األصل وهي يف  )  ١٧٩٧
 )٠١٧من اآلية سورة لقمان ( ) ١٧٩٨
زمعة و البزي وابن فليح كلهم عن ابن كثري ،و هو املقروء به للبزي ،و رواية زمعة و ابن فليح ال يقرأ ا  )  ١٧٩٩

 . ٧٣٦،املستنري  ٢٩٧من طرق النشر و الشاطبية ،انظر املبسوط 
 .  ٤/٦٩،جامع البيان  ٢٣٥من رواية قنبل عنه ،و هو املقروء به لقنبل ،انظر الغاية  ) ١٨٠٠
 ) . ن ( زيادة من احلاشية وهي يف  )  ١٨٠١
احلسني بن حممود أبو علي احلداد املكي ،و قيل احلسن بن حممد ،روى القراءة عرضا عن عبد الوهاب بـن   ) ١٨٠٢

فليح و أيب احلسن البزي ،روى القراءة عنه عرضا أبو بكر النقاش و حممد بن عيسى بن بندار و حممد بـن  
 .١/٢٣٢،٢٥٢النهاية موسى الزينيب انظر غاية 

 . زيادة ملحقة يف اهلامش و مل أقف على هذه القراءة فيما بني يدي من مصادر   ) ١٨٠٣
علي بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة أبو احلسن البغدادي القزاز املقرئ ،مقرئ مشهور ضابط ثقة ،أخذ القراءة  ) ١٨٠٤

بن جماهد و غريهم ،قرأ عليه علـي   عرضا عن إسحاق اخلزاعي و أمحد بن فرح و أمحد بن سهل و أيب بكر
،تـاريخ  ١/٥٤٣انظر غاية النهاية ) . هـ ٣٤٠( بن عمر الدارقطين احلافظ ،وحممد بن حممد الطرازي قبل 

 ) .هـ ٣٥٠-٣٣١(اإلسالم وفيات 
 . ابن فليح عن ابن كثري ومل أقف على هذه الرواية فيما بني يدي من مصادر  ) ١٨٠٥



 

 

 )٦٣٩ (® öãΒù&uρ 〈    (١٨٠٦ )     

وافق محزة يف الوقف،الباقون ، )١٨٠٧(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .باهلمز 

 )٦٤٠ (® Ÿωuρ öÏiè|Á è? 〈    (١٨٠٨)    

 . )١٨٠٩(الباقون تصعر  بغري ألف،قرأ أبو عمرو و نافع و محزة و علي و خلف باأللف

 )٦٤١ (® Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 〈    (١٨١٠)    

 .الباقون بالتفخيم ،)١٨١١(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

óΟ ®قوله تعاىل : الركوع  s9r& (#÷ρus? ¨βr& ©!$# u¤‚ y™ Νä3s9 〈    (١٨١٢ )     

 )٦٤٢ ( ® u¤‚ y™ Νä3s9 〈    (١٨١٣ )     

sŒ# ®وكذلك يدغم  باإلدغام ،الباقون كلها باإلظهار ]ب /٢٥١[قرأ أبو عمرو Î)uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 
〈   (١٨١٤)  ® ¨βr' Î/ ©!$# uθ èδ 〈   (١٨١٥)  ® ¨βr&uρ ©!$# uθ èδ 〈   (١٨١٦ )  ® ¨βÎ) ©!$# uθ èδ 〈  (١٨١٧) 

                        
 )٠١٧سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٠٦
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٠٧
 )٠١٨سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٠٨

على أنه فعل أمر من ـ صعر ـ وهو هلجة متيم ،والباقون بتخفيف العني وألف قبلها فعل أمر من صاعر   ١٨٠٩)
،الكشف ٥٣١:،وهو هلجة أهل احلجاز ،والصعر هو داء يصيب البعري يف وجهه ورأسه ،انظر شرح اهلداية 

٠٠/١٨٨. 
 )٠١٨سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨١٠
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨١١
 )٠٢٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨١٢
 )٠٢٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨١٣
 )٢١سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨١٤
 )٠٣٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨١٥
 )٠٣٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨١٦
 )٠٢٦ن من اآلية سورة لقما(  )١٨١٧



 

 

 .الباقون باإلظهار  ،

 )٦٤٣ (® … çµ yϑ yèÏΡ 〈   (١٨١٨)  

 بفتح العني ورفع اهلاء على اجلمـع )١٨١٩(و أبو جعفر و نافع وحفص و سهل قرأ أبو عمرو
)١٨٢٠(. 

 . على واحدة )١٨٢١(] منونة [ الباقون إسكان  العني ونصب اهلاء

 )٦٤٤ (® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈   (١٨٢٢)     

 .ن بالتفخيم الباقو،)١٨٢٣(قرأ نصري و قتيبة  باإلمالة 

 )٦٤٥ (® ãΑ Ï‰≈ pg ä† 〈   (١٨٢٤)  ® Ÿωuρ 5=≈ tGÏ. 〈   (١٨٢٥) ® É># x‹tã Î Ïè¡¡9 $# 〈   (١٨٢٦) ® ¬! $tΒ ’ Îû 

〈    (١٨٢٧)  ® >ο y‰Ïn¨uρ 〈    (١٨٢٨)     

 .الباقون بالتفخيم ،)١٨٢٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٦٤٦ (  ® Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 〈    (١٨٣٠)     

                        
 )٠٢٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨١٨
 ....،النشر  ٧٣٧،املستنري  ٤٩٣سهل من روايته عن يعقوب ،انظر الكفاية  ) ١٨١٩

 .٩/٦٧،أليب زرعة ،الدر املصون ٥٦٦:على أنه مجع نعمة ،واهلاء ضمري يعود على اهللا تعاىل ،انظر احلجة   ١٨٢٠)
 ) . ع ( و ) ن ( زيادة يف احلاشية وهي يف  )  ١٨٢١
 )٠٢٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٢٢
 ) . ٤٣( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٢٣
 )٠٢٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٢٤
 )٠٢٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٢٥
 )٠٢١سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٢٦
 )٠٢٦سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٢٧
 )٠٢٨سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٢٨
 ) . ١٥( ثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على م ) ١٨٢٩
 )٠٢١سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٣٠



 

 

 .اإلظهار قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون ب

 .رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  و قرأ علي و هشام و

 )٦٤٧ (® ö≅ t/ ßì Î7 ®KtΡ 〈    (١٨٣١)     . 

 .)١٨٣٢(  ]قرأ علي وهشام باإلدغام،الباقون بالبيان [

 )٦٤٨ (® uθ èδuρ Ö⎯Å¡øt èΧ 〈    (١٨٣٣)       

 .،الباقون برفع اهلاء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء

 )٦٤٩ ( ® 4’s+øO âθ ø9$# 〈    (١٨٣٤)    

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة 

 .وقرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة،الباقون بالتفخيم 

 )٦٥٠ (® y7Ρ â“ øt s† 〈    (١٨٣٥ )   

 .  قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي،الباقون بفتح الياء وضم الزاي

 )٦٥١ ( ® >U#x‹tã 7áŠÏ=xî 〈    (١٨٣٦)  ® ô⎯̈Β t,n=yz 〈    (١٨٣٧). 

 .الباقون بالبيان ،)١٨٣٨(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

                        
 )٠٢١سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٣١
، واملقروء به هلشام باإلظهار ، و رواية اإلدغام يف النون و ) ن ( والتصحيح من ) مثل بل حنن ( يف األصل  ) ١٨٣٢

 . الضاد ال يقرأ ا 
 )٠٢٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٣٣
 )٠٢٢ن من اآلية سورة لقما( ) ١٨٣٤
 )٠٢٣سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٣٥
 )٠٢٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٣٦
 )٠٢٥سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٣٧
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٣٨



 

 

 )٦٥٢ (® ãós t7 ø9$#uρ 〈    (١٨٣٩)     

 .   )١٨٤١(،الباقون بضم الراء )١٨٤٠(قرأ أبو عمرو و يعقوب بفتح الراء 

 )٦٥٣ (® öΝä3à)ù=yz 〈    (١٨٤٢)     

 .قون بالبيان ،البا )١٨٤٣(قرأ عباس باإلدغام 

$‘Í ®) ٦٥٤(  ]أ/٢٥٢[ yγ¨Ψ9 $# 〈    (١٨٤٤)     

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و محزة يف رواية ابن سعدان و البخاري عـن ورش  
 .الباقون بالتفخيم،)١٨٤٥(باإلمالة 

)٦٥٥ (® χr&uρ ©!$# $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? Ö Î7 yz 〈    (١٨٤٦)       

 .لتاء ،الباقون با)١٨٤٧( قرأ عباس بالياء

 )٦٥٦ (® tβθ ããô‰tƒ 〈    (١٨٤٨)    

 .)١٨٥٠(و يعقوب بالياء،الباقون بالتاء)١٨٤٩(قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف و حفص و سهل

                        
 )٠٢٧سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٣٩

 ٩/٦٧،الدر املصون  ٢/٥٦٦خربها انظر مشكل إعراب القرآن ] أقالم [ و] ما [ عطفا على اسم أن وهو   ١٨٤٠)
 . ٢/٣٦٤،اإلحتاف 

 .اخلرب ] ميده [ عطفا على حمل أن ومعموهلا ،أو على االبتداء و  ١٨٤١)
 )٠٢٨سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٤٢
 . ١١٨انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ،انظر السبعة  ) ١٨٤٣
 )٠٢٩سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٤٤
 ) . ١٢١( الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ١٨٤٥
 )٠٢٩سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٤٦
 ) . أ /٢٤٨( ،املصباح  ٥١٤انظر السبعة. انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )  ١٨٤٧
 )٠٣٠سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٤٨
 . ٢١٥انظر الغاية  ) ١٨٤٩



 

 

óΟ ® الركوع قوله عز وجل s9r& us? ¨βr& y7 ù=àø9$# 〈    (١٨٥١)     

 )٦٥٧ (® 9‘$¬7 |¹ 〈    (١٨٥٢)  ® 9‘$−Fyz 〈    (١٨٥٣)    

و عمر و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر و البخـاري  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أب
 .الباقون بالتفخيم ،)١٨٥٤(عن ورش باإلمالة 

 )٦٥٨ (® t⎦⎫ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$! $# 〈  )  (١٨٥٥)      

 .،الباقون باإلظهار   )١٨٥٦(قرأ عباس باإلدغام 

 )٦٥٩ ( ® öΝßγ8̄gwΥ 〈    (١٨٥٧)     

 .التفخيم قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون ب

 )٦٦٠ (® ì$Ï!#uρ 〈    (١٨٥٨)  ® uθ èδ A—% y` ⎯tã ⎯ Ïν Ï$Ï!#uρ 〈    (١٨٥٩)  ® ’Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# 〈    
(١٨٦٠)     

 .الباقون بالتفخيم ،)١٨٦١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

                                                                   
يف مثل هذا احلرف بالياء ألنه مل يعم الناس بالتاء أي يا معشر العرب من الشركاء ،ومن قرأ بالياء والقراءة   ١٨٥٠)

 . أليب زرعة  ٥٦٧بأم كلهم كانوا يدعون من دون اهللا ولكن على اخلواص انظر احلجة 
 )٣١سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٥١
 )٠٣١سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٥٢
 )٠٣٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٥٣
  ) .١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٥٤
 )٠٣٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٥٥
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٨٥٦
 )٠٣٢سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٥٧
 )٠٣٣سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٥٨
 )٠٣٣سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٥٩
 )٠٣٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٦٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٦١



 

 

 )٦٦١ ( ® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈    (١٨٦٢)     

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .يدة،الباقون بالتفخيم و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشد

 )٦٦٢ (® ãΑÍi” t∴ ãƒuρ 〈    (١٨٦٣)     

 . )١٨٦٤( قرأ نافع وعاصم  و ابن عامر بالتشديد،الباقون بالتخفيف

 )٦٦٣ (® ÞΟ n=÷ètƒuρ $ tΒ ’Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# 〈    (١٨٦٥)    

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام ،الباقون باإلظهار  

 )٦٦٤ (® Äd“ r' Î/ <Úö‘ r& 〈   (١٨٦٦)   

إال محزة  [الباقون باهلمز،)١٨٦٧(بغري مهز  ]ب /٢٥٢[ ن األصبهاين عن ورشروى بعضهم ع
 . )١٨٦٨(] فإنه يقف بغري مهز 

 )٦٦٥ (® íΟŠ Ï=tæ 7 Î6yz 〈    (١٨٦٩)      

 .الباقون بالبيان ، )١٨٧٠( قرأ أبو جعفر وأبو نشيط باإلخفاء
 

                        
 )٠٣٣مان من اآلية سورة لق( ) ١٨٦٢
 )٠٣٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٦٣

 . ١٠٦التخفيف والتشديد لغتان انظر احلجة أليب زرعة    ١٨٦٤)
 )٠٣٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٦٥
 )٠٣٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٦٦
 ) . ٣٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم له وجهان لتجردها من الفاء قبلها ، و قد  ) ١٨٦٧
 . وال تستقيم القراءة ]الباقون بغري مهز [األصل تقدمي هذه اجلملة على يف  ) ١٨٦٨
 )٠٣٤سورة لقمان من اآلية ( ) ١٨٦٩
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٧٠



 

 

 ذكر القراءة يف سورة السجدة
ijk 

  
≈=É ® قوله عز وجل )٦٦٦( tGÅ6 ø9$# 〈) ١٨٧١ ( ® y7 Ï9 s̈Œ ãΝÏ=≈ tã 〈 ١٨٧٢) ( ® t,ù=yz Ç⎯≈ |¡ΣM} $# 

〈 ) ١٨٧٣ (    

 .الباقون بالتفخيم ،)١٨٧٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

)٦٦٧( ® Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù 〈  )١٨٧٥ (    

 .)١٨٧٧(]،الباقون بغري مد)١٨٧٦(باملد[قرأ  محزة يف رواية خلف و العجلي،و خلف لنفسه 

])٦٦٨(  ® çµ1 u yI øù $# 〈  ) ١٨٧٨ (    

و خلف و اخلزاز عن هبرية و البخاري عـن ورش  ) ١٨٧٩(]بو عمرو و محزة و الكسائي قرأ أ
  .  الباقون بالفتح،)١٨٨٠( بالكسر

)٦٦٩(® !$ ¨Β Νßγ9 s? r& 〈)١٨٨١(® ¢Ο èO çµ1§θ y™ 〈)١٨٨٢( ® ¢Ο èO 3“ uθ tG ó™ $# 〈)١٨٨٣(® ö≅ è% Νä39 ©ù uθ tG tƒ 

                        
 )٠٠٢سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٧١
 )٠٠٦سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٧٢
 )٠٠٧سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٧٣
 ) . ١٥( ى مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم عل ) ١٨٧٤
 )٠٠٢سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٧٥
 و هو ما يسمى مبد التعظيم ، و املقروء به خبلف عن محزة و لكنه ال يصل به إىل حد اإلشباع ،  انظر املبهج  )١٨٧٦

 .  ١٢٦، اإلحتاف  ١/٣٤٥، النشر  ٣٢٥
 . ]اقون بالفتح و اخلزاز عن هبرية والبخاري وورش بالكسر الب [يف األصل  )١٨٧٧
 )٠٠٣( سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٧٨
 .أيضاً )ع (و)ن (غري موجودة يف األصل وهي يف اهلامش ويف   )١٨٧٩
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٨٠
 )٠٠٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٨١
 )٠٠٩سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٨٢



 

 

〈)١٨٨٤(  

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٦٧٠( ® š∅ÏΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ’n< Î) 〈  ) ١٨٨٥ (  

 . قرأ أبو عمرو و البزي من طريق اهلامشي بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية

و سهل  و يعقوب وإمساعيل وقالون يف بعض الروايـات   و قرأ ورش و القواس و أبو جعفر
 . بإثبات اهلمزة األوىل وتليني الثانية

فإم يلينون األوىل وجيعلوا شبه الياء ويهمـزون   زمعة وأما نافع غري ورش و ابن فليح و
 وغريهـم عـن البـزي    ]أ /٢٥٣ [ الثانية وهو مذهب اخلزاعي و ابن شنبوذ وأيب ربيعـة 

  .)١٨٨٧(] الباقون مزتني[،)١٨٨٦(

)٦٧١(® y# ø9r& 7π uΖ y™ $ £ϑ ÏiΒ tβρ ‘‰ãès? 〈  ) ١٨٨٨ (   

 .،الباقون بالتاء )١٨٨٩(روى  أبو ربيعة عن أصحابه بالياء

)٦٧٢(  ® ¨≅ ä. >™ ó© x« … çµ s)n=yz 〈  ) ١٨٩٠ (   

  .)١٨٩٢(بفتح الالم،الباقون بإسكان  الالم)١٨٩١(خلف ومحزة وسهل  قرأ نافع وعاصم وعلي و

                                                                   
 )٠٠٤سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٨٣
 )٠١١السجدة من اآلية  سورة ( )١٨٨٤
 )٠٠٥سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٨٥
 ) . ٢٠٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٨٦
 ). ع (وال )ن (وليست يف  ]مزتني  و خلف وقرأ ابن عامر وعاصم ومحزة والكسائي [ اهلامشيف  )١٨٨٧
 )٠٠٥سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٨٨
  ٧٢٢، انظر املبهج . انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  أبو ربيعة عن البزي وقنبل ، و هي )١٨٨٩

 . ٤/٧٢، جامع البيان 
 )٠٠٧سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٩٠
 .  ٢/٣٤٧، النشر  ١٧٧، التيسري  ٢٣٦انظر الغاية  )١٨٩١



 

 

)٦٧٣(® Ÿ≅ yèy_ uρ ãΝä3s9 〈  ) ١٨٩٣ (    

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

)٦٧٤(® (#ûθ ä9$ s%uρ #sŒ Ï™ r& $ uΖ ù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $ ¯Ρ Ï™ r& 〈  ) ١٨٩٤ (   

غري زيد أئذا مزة مقصورة بعدها ياء  )١٨٩٦(غري قالون و سهل و يعقوب  )١٨٩٥(قرأ نافع 
 .مكسورة إنا بكسر األلف على اخلرب

أئذا مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة إنا بكسر األلف  على اخلرب  )١٨٩٧(و قرأ قالون وزيد 
. 

 .و قرأ علي أئذا مزتني إنا بكسر األلف على اخلرب 

 . بو جعفر إذا بكسر األلف على اخلرب أئينا مزة مطولة بعدها ياء مكسورةو قرأ أ

 .و قرأ ابن ذكوان إذا بكسر األلف على اخلرب أئنا مزتني

 .و قرأ هشام إذا بكسر األلف على اخلرب  أئنا مزتني بينهما مدة 

 .ني االستفهامني و قرأ ابن كثري أئذا أئنا مزة واحدة مقصورة بعدها ياء مكسورة وجيمع ب

 .و قرأ أبو عمرو أئذا أئنا مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة  وجيمع بني االستفهامني 

                                                                   
أن : ني ، أحدمها من قرأ بفتح الالم فإنه جعله فعال ماضيا ، ومن أسكن الالم جعله مصدرا ونصبه من وجه  ١٨٩٢)

أن يكون منصوبا بفعل مضمر دل : أحسن خلق كل شيء ، واآلخر : والتقدير " كل " يكون بدال من 
 . ٢/٤٧٢خلق كل شيء حسن  انظر شرح اهلداية : أحسن كل شيء خلقه : ألن املعىن " أحسن " عليه 

 )٠٠٩سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٩٣
 )٠١٠سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٩٤
أئـذا  ( قرأ ابن عامر و أبو جعفر باإلخبار يف األول و االستفهام يف الثاين هنا و املوضع الثاين من الصافات  ) ١٨٩٥

، و قرأ نافع و الكسائي و يعقوب باالستفهام يف األول و اإلخبار يف ) متنا و كنا ترابا و عظاما أئنا ملدينون 
 .١/٣٧٣شر الثاين ، و قرأ الباقون باالستفهام فيهما ، انظر الن

 .من رواية رويس ، و رواية روح بالتحقيق بال فصل  ) ١٨٩٦
 . ٢١٤انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املبسوط  ) ١٨٩٧



 

 

بني االسـتفهامني    ]ب /٢٥٣[ ذا أينا مجيعا مزتني وجيمعونئوقرأ عاصم ومحزة وخلف أ
 . وباهللا التوفيق 

 )٦٧٥( ® šχθ ãèy_ öè? 〈  ) ١٨٩٨ (   

 .م،الباقون بضم  التاء وفتح اجليم قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجلي

öθ ®الركوع قوله تعاىل s9uρ #“ us? ÏŒ Î) šχθ ãΒÍôf ßϑ ø9$# 〈  ) ١٨٩٩ (  

)٦٧٦( ® öθ s9uρ #“ us? 〈  ) ١٩٠٠  ( 

 قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف والبخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية و  بالكسـر 
 .الباقون بالفتح ،)١٩٠١(

)٦٧٧(®  šχθãΒÍ ôfßϑø9 $# (#θÝ¡Ï.$ tΡ 〈)١٩٠٢ ( ® zΟ ¨Ψ yγ y_ š∅ÏΒ Ïπ ¨Ψ Åfø9 $# 〈)١٩٠٣( ® Ÿ≅Š Ï% uρ öΝ ßγ s9 〈) 
١٩٠٤(  

® Î y9ø. F{ $# öΝ ßγ ¯=yès9 〈 ) ١٩٠٥ (   ® ãΝ n=øß r& ⎯ £ϑÏΒ 〈  ) ١٩٠٦ (   

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

)٦٧٨( ® (#θ Ý¡Ï.$ tΡ 〈) ١٩٠٧ (   ® š∅ÏiΒ É>#x‹yèø9$# 〈) ١٩٠٨ ( ® tβρ ßŠ É>#x‹yèø9$# 〈) ١٩٠٩ (  . 

                        
 )٠١١سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٩٨
 )٠١٢سورة السجدة من اآلية  ( )١٨٩٩
 )٠١٢سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٠٠
  ) .٢٥(رقم  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة )١٩٠١
 )٠١٢سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٠٢
 )٠١٢سورة السجدة من اآلية  ( ) ١٩٠٣
 )٠٢٠سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٠٤
 )٠٢١سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٠٥
 )٠٢٢سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٠٦
 )٠١٢سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٠٧
 )٠٢١سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٠٨
 )٠٢١ سورة السجدة من اآلية ( )١٩٠٩



 

 

 .   الباقون بالتفخيم،)١٩١٠(قرأ قتيبة مجيعا باإلمالة 

)٦٧٩(® $ sΨ ø⁄ Ï© 〈  ) ١٩١١ (   

وافقهـم  ،)١٩١٢(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األصبهاين بغري مهز 
 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز 

)٦٨٠(®  $ yγ1y‰èδ 〈  ) ١٩١٣ ( ® 4’nû$ yf tFs? 〈 ) ١٩١٤(   ® 3“ uρù' yϑ ø9$# 〈) ١٩١٥ (  ® ãΝßγ1uρù' yϑ sù 〈 
١٩١٦) (  

® É>#x‹yèø9$# 4’oΤ ôŠ F{$# 〈  ) ١٩١٧ (  

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٦٨١(® ¨βV|øΒ{ zΟ ¨Ψ yγy_ 〈  ) ١٩١٨ (    

،الباقون بـاهلمز  )١٩١٩(قرأ ورش من طريق األصبهاين عنه بغري مهز،وتابعه محزة يف الوقف [
[)١٩٢٠(   

)٦٨٢(® Ä¨$ ¨Ζ9 $#uρ 〈  ) ١٩٢١ (   

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩١٠
 )٠١٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩١١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩١٢
 )٠١٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩١٣
 )٠١٦سورة السجدة من اآلية  ( )١٩١٤
 )٠١٩سورة السجدة من اآلية  ( )١٩١٥
 )٠٢٠سورة السجدة من اآلية  ( )١٩١٦
 )٠٢١سورة السجدة من اآلية  ( )١٩١٧
 )٠١٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩١٨
 ) . ٣٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩١٩
 ). ع (و )ن (يف األصل مثل نظائره ، والتصحيح من  )١٩٢٠
 )٠١٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٢١



 

 

 .الباقون بالتفخيم ،)١٩٢٢(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

)٦٨٣( ® ß⎯ÏΒ÷σãƒ 〈  ) ١٩٢٣ (   

قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز،وافق محزة يف الوقـف   
 .الباقون باهلمز ،)١٩٢٤(

)٦٨٤(® z’Å∀÷zé& Μçλm; 〈  ) ١٩٢٥ (  

 . )١٩٢٦( باقون بالفتحقرأ محزة و يعقوب بإسكان  الياء،ال

)٦٨٥( ® $ YΖ ÏΒ÷σãΒ 〈  ) ١٩٢٧ (   

أ /٢٥٤[  )١٩٢٨( قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشـى و ورش بغـري مهـز   
 .،وافقهم محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ]

)٦٨٦(® 3“ uρù' yϑ ø9$# 〈  ) ١٩٢٩ (   ® ãΝßγ1uρù' yϑ sù 〈  ) ١٩٣٠ (   

و ورش غـري البخـاري بغـري مهـز      قرأ  أبو عمرو غري شجاع وأبو جعفر واألعشـى 
 . وافقهم محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)١٩٣١(

                        
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٢٢
 )٠١٥آلية  سورة السجدة من ا( )١٩٢٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٢٤
 )٠١٧سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٢٥

 أي بضم اهلمزة وكسر الفاء وفتح الياء على أنه فعل ماض مبين للمفعول ونائب الفاعل ضمري يعود على  ١٩٢٦)
 ).ما (
 )٠١٨سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٢٧
 ) . ٩٤(رقم  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة ) ١٩٢٨
 )٠١٩سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٢٩
 )٠٢٠سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٣٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٣١



 

 

)٦٨٧(® Kωâ“ çΡ $ yϑ Î/ 〈 ) ١٩٣٢ (    

 .،الباقون باإلشباع )١٩٣٣( قرأ عباس باالختالس

)٦٨٨(® â‘$ ¨Ψ9 $# 〈  )١٩٣٤(   

قرأ أبو عمرو و محزة يف رواية ابن سعدان  وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش 
 .الباقون بالتفخيم ،)١٩٣٥(ر باإلمالة وأيب عم

‰ô ®  الركوع قوله تعاىل s) s9uρ $ sΨ ÷s?#u™ © y›θ ãΒ |=≈ tFÅ6 ø9$# 〈  )١٩٣٦(  

)٦٨٩(® |=≈ tFÅ6ø9$# 〈  )١٩٣٧( ® öΝÎγÏΨ Å3≈ |¡tΒ 〈  )١٩٣٨( 

  . الباقون بالتفخيم ،)١٩٣٩(قرأ قتيبة مجيعا باإلمالة 

)٦٩٠(® çµ≈ sΨ ù=yèy_ uρ “ Y‰èδ 〈  )١٩٤٠(  

 .م،الباقون  باإلظهار والبيان قرأ أبو عمرو باإلدغا

)٦٩١(® û© É_t6Ïj9 Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó Î) 〈  )١٩٤١(  

 .قرأ أبو جعفر بغري مهز،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز 

)٦٩٢(® Zπ £ϑ Í←r& 〈  )١٩٤٢(  

                        
 )٠١٩سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٣٢
 ) .  ١١٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقر رقم  )١٩٣٣
 )٠٢٠سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٣٤
 ) . ١٢١( الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ١٩٣٥
 )٠٢٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٣٦
 )٠٢٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٣٧
 )٠٢٦سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٣٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٣٩
 )٠٢٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٤٠
 )٠٢٣سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٤١



 

 

أنه يدخل بني  وكذلك هشام إال،قرأ ابن ذكوان و عاصم ومحزة وعلي وخلف مزتني
 .األوىل ويلينون الثانية الباقون يهمزون ،)١٩٤٣(اهلمزتني  مدة 

)٦٩٣(® $ £ϑ s9 (#ρã y9|¹ 〈  (١٩٤٤)    

 .)١٩٤٥(وتشديد امليم   رويس بكسر الالم وختفيف امليم،الباقون بفتح الالم قرأ محزة و علي و

)٦٩٤(® öΝs9uρr& Ï‰ôγtƒ öΝçλm; 〈  )١٩٤٦(  

 .،الباقون بالياء )١٩٤٧( قرأ زيد عن يعقوب بالنون

)٦٩٥(® u™ !$ yϑ ø9$# ’n< Î) ÇÚö‘ F{ $# 〈  )١٩٤٨( 

الباقون يهمزون األوىل ،)١٩٤٩(مزتني  قرأ ابن عامر ومحزة وعلي وخلف
 .ويلينون الثانية ]ب/٢٥٤[

)٦٩٦(® ã≅ à2 ù's? 〈  )١٩٥٠(    

قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز،وافقهم محزة يف الوقف،الباقون 
 .باهلمز

)٦٩٧(® 4© tLtΒ 〈  )١٩٥١(    

                                                                   
 )٠٢٤سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٤٢
 ) . ٣٤٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٤٣
 )٠٢٤سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٤٤

وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لصربهم ، ومن قرأ : من كسر الالم فإن ما والفعل يف تأويل املصدر واملعىن   ١٩٤٥)
 .  ٢/٤٧٢اية انظر شرح اهلد.ملّا صربوا جعلناهم أئمة : بفتح الالم فعلى معىن الشرط والتقدير 

 )٠٢٦سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٤٦
 .  ٧٣٨،  ٥٩٩وهي انفرادة شاذة عن يعقوب ال يقرأ ا من طرق النشر والدرة ، انظر املستنري  )١٩٤٧
 )٠٢٧سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٤٨
 ). ١٤٧(و مل يذكر عاصما و روحا و مها ممن يقرأ بالتحقيق ، و قد تقدم الكالم عليه يف الفقرة رقم  ) ١٩٤٩
 )٠٢٧سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٥٠
 )٠٢٨سورة السجدة من اآلية  ( )١٩٥١



 

 

 .مالة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة و علي و خلف باإل
 



 

 

 ذكر القراءة يف سورة سبأ
ijk 

  

ß‰ôϑ ®قوله عـز وجـل   ) ٨٢٠( ut ù:$# ¬! 〈  )١٩٥٢(  ® t⎦⎪ Í“ Åf≈ yèãΒ 〈)١٩٥٣(  ® ’Îû É>#x‹yèø9$# 〈  
)١٩٥٤(  

 .الباقون بالتفخيم،)١٩٥٥(قرأ قتيبة باإلمالة 

)٨٢١ (® uθ èδuρ 〈  )١٩٥٦(   

 .بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء قرأ أبو جعفر وأبو عمرو و  علي و نافع غري ورش 

 )٨٢٢ (® ãΝn=÷ètƒ $ tΒ 〈  )١٩٥٧(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٨٢٣ (® $ sΨ Ï? ù' s? 〈  )١٩٥٨( ® Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )١٩٥٩(  

وافقهـم محـزة يف   ،)١٩٦٠( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا  بغري مهـز 
 .الوقف،الباقون باهلمز

                        
 )٠٠١سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٥٢
 )٠٠٥سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٥٣
 )٠٠٨سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٥٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٥٥
 )٠٠١سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٥٦
 )٠٠٢سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٥٧
 )٠٠٣سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٥٨
 )٠٠٨سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٥٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٦٠



 

 

 )٨٢٤ (® ö≅ è% 4’n? t/ 〈  )١٩٦١(   

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٨٢٥ (® ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9$# 〈  )١٩٦٢(  

 .رويس برفع امليم  و أبو جعفر و قرأ نافع و ابن عامر

ÉΟ ®و قرأ محزة و علي  Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9$# 〈  )البـاقون )١٩٦٤(باأللف بعد الالم وكسر املـيم  )١٩٦٣، 
® ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9$# 〈  )باأللف قبل الالم وكسر امليم  )١٩٦٥. 

<Ÿω Ü ®  ]أ /٢٦٢[) ٨٢٦(  â“ ÷ètƒ çµ ÷Ζ tã 〈  )١٩٦٦(  

 .قرأ علي بكسر الزاي،الباقون برفع الزاي 

 )٨٢٧( ® t⎦⎪ Í“ Åf≈ yèãΒ 〈  )١٩٦٧(  

 .)١٩٦٨(مشددة اجليم،الباقون باأللف خمففة اجليم  رأ ابن كثري و أبو عمرو بغري ألفق

 )٨٢٨ (® Ò>#x‹tã ⎯ÏiΒ A“ ô_ Íh‘ يم١٩٦٩(  〉 ٍ أَل(  

 )١٩٧١(برفع امليم،الباقون بكسر امليم )١٩٧٠(قرأ ابن كثري و يعقوب و حفص وجبلة عن املفضل 

                        
 )٠٠٣سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٦١
 )٠٠٣سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٦٢
 )٠٠٣سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٦٣

أو صفة للرب يف قوله ] احلمد هللا  [وخفض امليم التشديد للمبالغة واخلفض على أنه صفة هللا تعاىل يف قوله   ١٩٦٤)
 .٣/١٠٤١، املوضح ٥٣٩:ألن لفظ اجلاللة جمرور بواو القسم ، انظر شرح اهلداية ] قل بلى وريب [ تعاىل 

 )٠٠٣سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٦٥
 )٠٠٣سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٦٦
 )٠٠٥سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٦٧

) معجزين ( يثبطون ويبطئون الناس عن رسول اهللا وقيل :  مبطئني أي/مثبطني : من قرأ بغري ألف مبعىن  ١٩٦٨)
معاندين ، وقال الزجاج مبعىن مسابقني انظر احلجة : معناه أم يعجزون من آمن ا ، ومن قرأ باأللف مبعىن 

 . أليب زرعة  ٥٨٢
 )٠٠٥سورة سبأ من اآلية ( )١٩٦٩



 

 

“Ò>#x‹tã ⎯ÏiΒ A ®وكذلك يف اجلاثية  ô_ Íh‘ íΟŠ Ï9r& 〈   )١٩٧٢(. 

 )٨٢٩( ® “ utƒuρ t⎦⎪ Ï%©!$# 〈  )١٩٧٣(  

 .ن بفتح الراء الباقو،)١٩٧٤(قرأ عباس و أبو شعيب بكسر الراء يف الوصل 

 )٨٣٠ (® 4’n< Î) ÅÞ ü ÅÀ 〈   )١٩٧٥(  

 .)١٩٧٧( وأيب عمر بإمشام الزاي ء خلف ورجا )١٩٧٦(قرأ محزة يف رواية

رويس عن يعقوب بالسـني و روى أبـو    و )١٩٧٨(و روى ابن جماهد و أبو عون عن قنبل 
 .الباقون بالصاد ،)١٩٧٩(محدون عن علي بإمشام السني

 )٨٣١ (® ö≅ yδ öΝä3—9ß‰tΡ 〈  )١٩٨٠(  

 .قرأ علي و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٨٣٢ (® 3“ u yI øù r& 〈  )١٩٨١(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هـبرية بالكسـر   

                                                                   
 .  ٦٩٤، املبهج  ٧٤٥ظر املستنري ان. املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )١٩٧٠

( هلم عذاب أليم من رجز ، ومن خفض جعله نعتا لـ : واملعىن ) عذاب( من قرأ بالرفع فعلى النعت لـ ١٩٧١)
 . ٢/٤٧٨انظر شرح اهلداية ) رجز

 )١١اجلاثية ( ) ١٩٧٢
 )٠٠٦سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٧٣
 ) . ٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٧٤
 )٠٠٦رة سبأ من اآلية سو( ) ١٩٧٥
 . ١/٢٧٢، النشر  ٤٤١كلهم عن سليم عن محزة ، انظر املستنري    ) ١٩٧٦
أي مزج لفظ الصاد بالزاي حبيث يتولد منهما حرف واحد ليس بصاد خالصة و ال زاي  خالصة والصاد   ) ١٩٧٧

 . ٨٠، حجة القراءات  ٦٣هو األصل واألكثر ، وهي لغة فيها ، انظر اإلضاءة 
 .  ٣٤٩، املبهج  ٤٤١، املستنري  ١٠٥انظر السبعة .املقروء به لقنبل  و هو  ) ١٩٧٨
 . ٨٤، املبسوط  ٧٦انظر الغاية .  و هي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ١٩٧٩
 )٠٠٧سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٨٠
 .جلميع القراء  وهي مهزة استفهام فتكون مهزة قطع وصالً ووقفاً  )٠٠٨سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٨١



 

 

 .الباقون بالفتح ،)١٩٨٢(

)٨٣٣ (® t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω 〈  )١٩٨٣(  

 .الباقون باإلظهار  ،)١٩٨٤(قرأ عباس باإلدغام 

 )٨٣٤ ( ® öΝÎγƒ Ï‰÷ƒr& 〈  )١٩٨٥(  

 .قرأ يعقوب برفع اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٨٣٥ (® βÎ) ù' t±°Σ ô# Å¡øƒ wΥ ãΝÎγÎ/ uÚö‘ F{ $# ÷ρr& ñÝ É)ó¡èΣ 〈  )١٩٨٦(    

 .،الباقون بالنون )١٩٨٧(قرأ محزة و علي وخلف كلها بالياء

 )٨٣٦ (® ù' t±°Σ 〈 )١٩٨٨(  

لك األعشى وأوقية عـن  قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز،وافق محزة يف الوقف،وكذ
 .  الباقون باهلمز،)١٩٨٩(اليزيدي 

#ô ®  ]ب /٢٦٢[) ٨٣٧(  Å¡øƒ wΥ ãΝÎγÎ/ 〈  )١٩٩٠(  

 .قرأ علي باإلدغام،الباقون بالبيان واإلظهار  

                        
 ) . ٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٨٢
 )٠٠٨سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٨٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٩٨٤
 )٠٠٩سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٨٥
 )٠٠٩سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٨٦

وقوله ] ولقد آتينا داوود [ بالنون ملناسبة قوله  والباقون] أفترى على اهللا كذبا [ لتقدم اسم اهللا تعاىل يف قوله   ١٩٨٧)
 .أليب زرعة  ٥٨٣، احلجة ٥٣٩:انظر شرح اهلداية ] وألنا له احلديد  [
 )٠٠٩سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٨٨
األعشى عن أيب بكر و أوقية عن اليزيدي عن أيب عمرو ، انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، و  ) ١٩٨٩

 ) . ٧( نيات عن أيب عمرو ـ انظر فقرة رقم هي من املستث
 )٠٠٩سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٩٠



 

 

 )٨٣٨ (® ãΝÎγÎ/ uÚö‘ F{ $# 〈  )١٩٩١(  

 .قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب بكسر اهلاء و امليم 

 .يم،الباقون بكسر اهلاء وضم  امليم و قرأ محزة وعلي و خلف بضم اهلاء و امل

)٨٣٩ (® $ Z|¡Ï. 〈  )١٩٩٢(  

 .الباقون بإسكان السني ،)١٩٩٣( قرأ حفص غري اخلزاز عن هبرية بفتح السني

 )٨٤٠ ( ® š∅ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# 4 ¨βÎ) 〈  )١٩٩٤(  

 .الثانية قرأ أبو عمرو و البزي من طريق اهلامشي بترك اهلمزة األوىل وإثبات 

 .و ورش و القواس و يعقوب و سهل بإثبات اهلمزة األوىل وتليني الثانيةو روى أبو جعفر 

و روى عن  نافع غري ورش وزمعة و ابن فليح بتليني األوىل وإثبات الثانية وكـذلك روى  
 . )١٩٩٥(اخلزاعي و ابن شنبوذ و أبو ربيعة وغريهم عن البزي،الباقون مزتني 

$ ô‰s)s9uρ ®قوله تعاىل : الركوع  sΨ ÷s?#u™ yŠ… ãρ#yŠ 〈   )١٩٩٦( 

 )٨٤١( ® ãΑ$ t7 Åf≈ tƒ 〈  )١٩٩٧( ® ô⎯ÏΒ É>#x‹tã 〈  )١٩٩٨( ® ⎯ÏΒ |=ƒÍ≈ ut ¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s? uρ 5β$ xÅ_ uρ 
〈  )١٩٩٩(   ® BM≈ u‹ Å™#§‘ 〈  )٢٠٠٠( ® ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6Ïã 〈  )٢٠٠١( ® 5Α$ yϑ Ï©uρ 〈  )٢٠٠٢(    ® $ ·Β$ §ƒr&uρ 

                        
 )٠٠٩سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٩١
 )٠٠٩سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٩٢
 ) . ٢٠٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٩٣
 )٠٠٩سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٩٤
 ) . ٢٠٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٩٥
 )٠١٠رة سبأ من اآلية سو( ) ١٩٩٦
 )٠١٠سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٩٧
 )٠١٢سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٩٨
 )٠١٣سورة سبأ من اآلية ( ) ١٩٩٩
 )٠١٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٠٠
 )٠١٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٠١



 

 

t⎦⎫ÏΖ ÏΒ#u™ 〈  )٢٠٠٣(   ® ô‰Ïè≈ t/ 〈  )٢٠٠٤(   ® y]ƒÏŠ% tn r& 〈  )٢٠٠٥(   

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٠٠٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٨٤٢ (® u ö ©Ü9$#uρ 〈  )٢٠٠٧(  

 .،الباقون بنصب الراء )٢٠٠٩(برفع الراء  )٢٠٠٨(قرأ يعقوب غري رويس

 )٨٤٣ ( ® yxƒÍh9$# 〈  )٢٠١٠(  

 .،الباقون بنصب احلاء )٢٠١٢(برفع احلاء )٢٠١١(قرأ أبو بكر ومحاد و املفضل 

 )٨٤٤ (® yxƒÍh9$# 〈   )٢٠١٣(  

 .الباقون  بغري ألف ،)٢٠١٤(قرأ أبو جعفر باأللف 

                                                                   
 )٠١٥سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٠٢
 )٠١٨سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٠٣
 )٠١٩سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٠٤
 )٠١٩بأ من اآلية سورة س( ) ٢٠٠٥
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٠٦
 )٠١٠سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٠٧
،  ٣٥٨، اإلحتاف  ٧٤٦، املستنري  ٢٤٠وهي انفرادة ال يقرأ لروح ا من النشر وال الدرة ، انظر الغاية   ) ٢٠٠٨

 . ٢/٣٤٩النشر 
وسخرنا له الطري ، انظر البحر : إضمار فعل ، أي والباقون بالنصب على ] جبال [ عطفا على قوله   ٢٠٠٩)

 .٩/١٥٩، الدر املصون  ٧/٢٦٣
 )٠١٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠١٠
ثالثتهم عن عاصم ، و هو املقروء به لشعبة ، و رواية املفضل و محاد ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٢٠١١

 .  ٢/٣٤٩، النشر٧٤٦انظر املستنري .
وسخرنا : واجلار وارور قبله خرب ، والباقون بالنصب على أنه مفعول لفعل حمذوف تقديره  على أنه مبتدأ  ٢٠١٢)

 .٣/١٠٤٥، للفراء املوضح  ٢/٣٥٦، معاين القرآن ٢/١٤٣لسليمان الريح ، انظر جماز القرآن 
 )٠١٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠١٣
 ) . ٦٠٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠١٤



 

 

 )٨٤٥ (® É>#uθ pgù:$% x. 〈  )٢٠١٥(  

 .و يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف و سهل ]أ /٢٦٣[ قرأ ابن كثري

 .)٢٠١٦(و قرأ أبو عمرو و ورش بالياء يف الوصل،الباقون بغري ياء 

 )٨٤٦ ( ® ô⎯ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6Ïã â‘θ ä3¤±9$# 〈  )٢٠١٧(   

 .  الياء،الباقون مفتوحة الياءقرأ محزة مرسلة 

 )٨٤٧ (® ã≅ à2 ù' s? 〈)٢٠١٩(   )٢٠١٨( ® ⎯tΒ ß⎯ÏΒ÷σãƒ 〈  )٢٠٢٠(  

قرأ أبو عمرو و أبو جعفـر و األعشـى و ورش بغـري مهـز،وافقهم محـزة يف الوقـف       
 .  باهلمز

 )٨٤٨ ( ® … çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ 〈  )٢٠٢٢(  

 . )٢٠٢٣(مهزقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن فليح وزيد بغري 

… ®و قرأ ابن ذكوان  çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ 〈  )٢٠٢٤( مزة متحركة مزة ساكنة،الباقون)إال محزة   )٢٠٢٥

                        
 )٠١٣أ من اآلية سورة سب( ) ٢٠١٥

من قرأ بالياء يف الوصل والوقف فاملعىن مجع جابية وهي احلوض الكبري ، ومن قرأ بالياء يف الوصل وحذفا يف   ٢٠١٦)
 .  أليب زرعة ٥٨٤الوقف فاتبع األصل يف الدرج واتبع املصحف يف الوقف انظر احلجة 

 )٠١٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠١٧
 .ساقطة من األصل   ) ٢٠١٨
 )٠١٤سبأ من اآلية  سورة( ) ٢٠١٩
 )٠٢١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٢٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٢١
 )٠١٤سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٢٢
بألف بعد السني ورواية ابن فليح عن ابن كثري وزيد عن يعقوب انفرادتان ال يقرأ ما من طرق النشر   ) ٢٠٢٣

 . ٢/٣٤٩، النشر  ٧٤٦ري ، املستن ٣٠٤والشاطبية ، انظر املبسوط 
 )٠١٤سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٢٤
ورواية الداجوين عن هشام موافقة البن ذكوان من غري طرق الكتاب ، و روى عنه احللواين بالفتح ، انظر   ) ٢٠٢٥

 .٣٥٨، اإلحتاف ٢/٣٥٠، النشر ٥٠١الكفاية 



 

 

كان محزة يهمز هذا احلرف :  )٢٠٢٦(فإنه يقف بتليني اهلمزة ويشري إىل فتحها،وقال بعضهم 
 . )٢٠٢٧(يف الوصل و الوقف و املشهور ما ذكرت

 )٨٤٩ ( ® $ £ϑ n=sù §yz ÏM uΖ ¨t7 s? 〈  )٢٠٢٨(  

،الباقون بفتح التاء و البـاء و  )٢٠٣٠(غري زيد بضم التاء و الباء وكسر الياء)٢٠٢٩(يعقوب رأ ق
%ô‰s)s9 tβ ®الركوع قوله عز امسه  . الياء x. :* t7 |¡Ï9 〈  )٢٠٣١( 

 )٨٥٠ (® tβ% x. :* t7 |¡Ï9 〈  )٢٠٣٢(  

 .)٢٠٣٣( قرأ أبو عمرو و البزي بفتح اهلمزة

 .بغري مهز و قرأ ابن فليح و القواس من طريق اهلامشي وزمعة 

 .و روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل بإسكان اهلمزة

*و روى أبو القاسم السرندييب عن قنبل  t7 |¡Ï9  ومن * t7 مـزة سـاكنة وتـرك اهلمـزة      ¡|
*مجيعا،الباقون  t7 |¡Ï9  مزة مكسورة منونة)٢٠٣٤(. 

                        
 .و مل أقف على هذه الرواية فيما بني يدي من مصادر  ) ٢٠٢٦

هلمز فعلى األصل ومن قرأ بألف ساكنة يف موضع اهلمزة فإنه أبدل اهلمزة ألفا على غري قياس ومن من قرأ با  ٢٠٢٧)
يطرد ويزجر ا : هي العصا ومسيت بذلك ؛ ألنه ينسأ ا أي : قرأ مزة ساكنة فهي قراءة بعيدة واملنسأة 

   .أليب زرعة  ٥٨٥، واحلجة  ٢/٤٧٩انظر شرح اهلداية 
 )٠١٤آلية سورة سبأ من ا( ) ٢٠٢٨
،  ٠٤املقروء به لرويس  أما رواية روح فهي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والدرة ،انظر املبسوط   ) ٢٠٢٩

 .٢/٣٥٠، النشر  ٧٤٦املستنري 
 . ٩/١٦٧ببناء الفعلني للمفعول،والباقون بفتح األحرف الثالثة األول على البناء للفاعل انظر الدر املصون   ٢٠٣٠)
 )٠١٥من اآلية سورة سبأ (  )٢٠٣١
 .وقد تقدم الكالم عليه يف سورة النمل   )٠١٥سورة سبأ من اآلية (  )٢٠٣٢
 ) . ٢٥٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٣٣

سورة سبأ ( من فتح وترك الصرف فألنه جعل سورة سبأ من اآلية امسا لقبيلة ، ومن صرف وكسر جعل   ٢٠٣٤)
 .  أليب زرعة  ٥٨٥حلجة امساً لرجل أو حلي ،انظر ا) من اآلية 



 

 

 )٨٥١ (® tβ% x. :* t7 |¡Ï9 〈  )٢٠٣٥( ® $ tΒuρ tβ% Ÿ2 … çµ s9 〈  )٢٠٣٦(  

 .،الباقون باإلظهار  )٢٠٣٧(اس مجيعا باإلدغام قرأ عب

 )٨٥٢ (® öΝÎγÏΨ s3ó¡tΒ 〈  )٢٠٣٨(  

 .بغري ألف مفتوحة الكاف  قرأ محزة و حفص

مكسـورة الكاف،البـاقون   ]ب /٢٦٣[  )٢٠٣٩(و قرأ علي و خلف مسكنهم بغري ألـف 
 .مساكنهم باأللف وكسر الكاف 

 )٨٥٣ (® ΝÎκ ö n=tã 〈  )٢٠٤٠(  

 .م اهلاء،الباقون بكسر اهلاء قرأ محزة و سهل و يعقوب بض

 )٨٥٤ ( ® öΝÎκ ö oK¨Ζ pg¿2 È⎦ ÷⎫tF¨Ζ y_ 〈  )٢٠٤١(  

 .قرأ يعقوب و سهل بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٨٥٥ ( ® @≅ à2 é& 7Ý ÷Ηs~ 〈  )٢٠٤٣( بغري تنوين على اإلضافة )٢٠٤٢(  

 .الباقون باخلفض و التنوين ،)٢٠٤٤(قرأها  أبو عمرو و يعقوب و سهل 

                        
 )٠١٥سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٣٥
 )٠٢١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٣٦
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٠٣٧
 )٠١٥سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٣٨

على أنه اسم ملوضع السكون ، كاملدخل ، والباقون باجلمع ألن كل واحد منهم له سكن ، انظر احلجة   ٢٠٣٩)
 .٣/١٠٤٨زرعة ، املوضح  ، أليب ٥٨٥:
 )٠٢١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٤٠
 )٠١٦سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٤١
 )٠١٦سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٤٢

تؤيت أكلها كل : [ وذلك من إضافة الشيء إىل جنسه حنو ـ ثوب خز ـ واألكل هو الثمر لقوله تعاىل   ٢٠٤٣)
لثمرة ذات الشوك ، انظر خمتصر اختصار هو الشجرة مرة ا: واخلمط  ) ٢٥( إبراهيم ] حني بإذن را 

 ).ب /٧٤( االختصار 



 

 

 .نافع أكل ساكنة الكاف،الباقون برفع الكاف  و قرأ ابن كثري و

 )٨٥٦ ( ® ö≅ yδuρ ü“ Í“≈ pgéΥ 〈  )بالنون وإدغام الالم فيها وكسر الـزاي   )٢٠٤٥® u‘θ às3ø9$# 〈  
  )٢٠٤٧(نصب )٢٠٤٦(

≅ö ® وسهل قرأها علي،و قرأ محزة و خلف و حفص و يعقوب yδuρ ü“ Í“≈ pgéΥ 〈  )بالنون  )٢٠٤٨
u‘θو إظهار الالم فيها وكسر الزاي às3ø9$#  بالياء وفـتح الـزاي    ىنصب،الباقون وهل جياز

u‘θ às3ø9$#  بالرفع. 

 )٨٥٧ ( ® t⎦ ÷⎫t/uρ “ uà)ø9$# © ÉL©9$# 〈  )٢٠٤٩(  

 .الباقون بفتح الراء ،)٢٠٥٠(قرأ أبو شعيب وعباس بكسر الراء يف الوصل 

 )٨٥٨ ( ® (#θ ä9$ s)sù $ uΖ −/u‘ 〈  )د بغري ألف مكسورة العني مشددة )٢٠٥١بنصب الباء بع  

 .قرأها  أبو عمرو وابن كثري  و هشام بن عمار 

$  )٢٠٥٢(و أبو حامتو قرأ يعقوب  uΖ −/u‘  الباقون )٢٠٥٣(برفع الباء باعد باأللف وفتح العني و الدال،
$ uΖ −/u‘  بنصب الباء باعد باأللف وكسر العني وجزم الدال. 

                                                                   
 . ٧٤٧انظر املستنري  )  ٢٠٤٤
 )٠١٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٤٥
 )٠١٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٤٦

[ مفعول به والباقون بالياء وضمها وفتح الزاي بالبناء للمفعول ، ورفع ] الكفور [ أي ببناء الفعل للفاعل و  ٢٠٤٧)
 . ٣/١٠٥١،املوضح  ٥٨٧:ه نائب فاعل ، انظر احلجة على أن] الكفور 

 )٠١٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٤٨
 )٠١٨سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٤٩
 ) . ٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٥٠
 )٠١٩سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٥١
 .  ٢/٣٥٠، النشر  ٧٤٧، املستنري  ٢٤٢انظر الغاية  ) ٢٠٥٢

واجلملة خرب املبتدأ وهذا ] ربنا [ فعل ماض وفاعله ضمري يعود على ] باعد [ تداء وعلى االب] ربنا [ رفع   ٢٠٥٣)
إخبار عن  شكواهم لبعد سفرهم إفراطا يف الترفيه وعدم االعتداد مبا أنعم اهللا به عليهم ، انظر احلجة 

 . ٩/١٧٥، الدر املصون  ٧/٢٧٢، أليب زرعة ، البحر ٥٨٨:



 

 

 )٨٥٩ ( ® $ tΡ Í‘$ xó™ r& 〈  )٢٠٥٤( ® 9‘$ ¬7 |¹ 〈  )٢٠٥٥(  

و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن ]أ /٣٦٤[ بة ونصري وأبو عمرقرأ  أبو عمرو وقتي
 .الباقون بالتفخيم ،)٢٠٥٦(سعدان وأيب عمرو باإلمالة 

 )٨٦٠ (® ô‰s)s9uρ s−£‰|¹ 〈  )٢٠٥٧(  

  .قرأ أبو عمرو و محزة و علي  و خلف و هشام و سهل باإلدغام،الباقون باإلظهار

 .،الباقون بالتخفيف )٢٠٥٨(شديدبالت ¹|‰£−و قرأ عاصم ومحزة وعلي وخلف  

 )٨٦١ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈   )٢٠٥٩(  

وافقهم محـزة يف  ،)٢٠٦٠(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .الوقف،الباقون باهلمز

 )٨٦٢ (® zΝn=÷èuΖ Ï9 ⎯tΒ 〈  )٢٠٦١(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

≅È ® قوله عز وجل   الركوع è% (#θ ããôŠ $# š⎥⎪Ï%©!$# Λä⎢ ôϑ tãy— 〈  )٢٠٦٢( 

 )٨٦٣( ® È≅ è% (#θ ããôŠ $# 〈  )٢٠٦٣(  

                        
 )٠١٩سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٥٤
 )٠١٩سورة سبأ من اآلية (  )٢٠٥٥
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٥٦
 )٠٢٠سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٥٧

على ] ظنه[مفعول به والباقون بالتخفيف على أصل الفعل ونصب ] ظنه[على أنه فعل معدى بالتضعيف و  ٢٠٥٨)
 .٩/١٧٦لدر املصون ، للنحاس ، ا ٣/٣٤٣يف ظنه ، انظر إعراب القرآن : نزع اخلافض أي 

 )٠٢٠سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٥٩
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٦٠
 )٠٢١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٦١
 )٠٢٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٦٢
 )٠٢٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٦٣



 

 

بكسر الالم يف الوصل،الباقون برفع الالم  )٢٠٦٤(قرأ عاصم و محزة و سهل و يعقوب وعباس 
 )٨٦٤ (® ô⎯yϑ Ï9 šχÏŒ r& … çµ s9 〈   )٢٠٦٥(  

الباقون بفتح ،)٢٠٦٦(عمرو و محزة و علي و خلف و األعشى و الربمجي برفع األلف قرأ أبو
 .األلف 

ô šχÏŒ ®و قرأ أبو عمرو r& … çµ s9 〈   )٢٠٦٧(  ® tíÍh“ èù ⎯tã 〈   )٢٠٦٨(   ® tΑ$ s% öΝä3š/u‘ 〈  )٢٠٦٩(    
® Νä3è%ã—ötƒ 〈   )٢٠٧١(،الباقون باإلظهارمجيعا باإلدغام)٢٠٧٠(  . 

 )٨٦٥ ( ® #© ®Lxm 〈   )٢٠٧٢(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٠٧٣(قرأ نصري وقتيبة و العجلي باإلمالة 

 )٨٦٦ (® tíÍh“ èù 〈  )٢٠٧٤(  

 .  )٢٠٧٦(،الباقون برفع الفاء وكسر الزاي)٢٠٧٥( قرأ يعقوب وابن عامر   بفتح الفاء و الزاي

 )٨٦٧ (® uθ èδuρ 〈  )٢٠٧٧(    

                        
 ) . ٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٦٤
 )٠٢٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٦٥
واألعشى والربمجي كالمها عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا لشعبة من طرق النشر " أذن " ضم اهلمزة من ب ) ٢٠٦٦

 .  ٢/٣٥٠، النشر  ٧٤٨، املستنري  ٢٤٢والشاطبية ، انظر الغاية 
 )٠٢٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٦٧
 )٠٢٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٦٨
 )٠٢٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٦٩
 )٢٤ية سورة سبأ من اآل( ) ٢٠٧٠

ملن أذن اهللا له ومن ضمها فهو راجع إىل معىن من فتحها انظر شرح اهلداية /: من فتح اهلمزة فاملعىن   ٢٠٧١)
٢/٤٨١ . 

 )٠٢٣سورة سبأ من اآلية (  )٢٠٧٢
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٧٣
 )٠٢٣سورة سبأ من اآلية (  )٢٠٧٤

 .٣/١٠٥٤، املوضح  ٢/١٤٧أي بالبناء للفاعل انظر جماز القرآن   ٢٠٧٥)
 .وكال القراءتني على التشديد    )٢٠٧٦



 

 

برفـع  ]ب/٢٦٤[قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون 
 .اهلاء 

 )٨٦٨ (® Ä¨$ ¨Ψ=Ïj9 〈  )٢٠٧٨(] ® u nY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $#   〈  )٢٠٨٠(] )٢٠٧٩( 

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٠٨١(قرأ نصري وقتيبة باإلمالة 

 )٨٦٩ ( ® 4© tLtΒ 〈  )٢٠٨٢(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٨٧٠ (® ω tβρ ãÏ‚ ø↔ tFó¡n@ 〈  )٢٠٨٣(  

وافقهـم  محـزة يف   ،)٢٠٨٤(و األعشـى  و ورش بغـري مهـز     قرأ أبو عمرو و أبو جعفر
 .  باقون باهلمزالوقف،ال

$tΑ ®الركوع قوله جل ثناؤه [ s%uρ š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 〈   )٢٠٨٥( 

 )٨٧١( ® ⎯s9 š∅ÏΒ÷σœΡ 〈  )٢٠٨٦( ® !$ sΨ tΡρ ããΒù' s? 〈  )٢٠٨٧(  

وتـابعهم  محـزة يف   ،)٢٠٨٨(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعا بغري مهز 

                                                                   
 )٠٢٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٧٧
 )٠٢٨سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٧٨
 )٠٢٨سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٧٩
 ) . ع ( و) ن ( ملحقة يف اهلامش ، وهي يف   ) ٢٠٨٠
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٨١
 )٠٢٩سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٨٢
 )٠٣٠سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٨٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٨٤
 )٠٣١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٨٥
 )٠٣١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٨٦
 )٠٣٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٨٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٨٨



 

 

 .)٢٠٨٩(]الوقف،الباقون باهلمز

 )٨٧٢ ( ® Èβ#u™ öà)ø9$# 〈  )٢٠٩٠(  

 .وافقهم محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٢٠٩١(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )٨٧٣ ( ® öθ s9uρ #“ us? 〈  )٢٠٩٢(  

 قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هـبرية بالكسـر  
 .الباقون بالفتح ،)٢٠٩٣(

 )٨٧٤ (® š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σãΒ 〈   )٢٠٩٤(  

وافقهم محـزة يف  ،)٢٠٩٥(و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز  قرأ أبو عمرو غري شجاع
 . الوقف،الباقون باهلمز

 )٨٧٥ (® Ç⎯tã 3“ y‰çλù; $# 〈  )٢٠٩٦(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٨٧٦ (® øŒ Î) Ο ä.u™ !% y` 〈  )٢٠٩٧(  

 .قرأ أبو عمرو و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٨٧٧ ( ® Ο ä.u™ !% y` 〈  )٢٠٩٨(  

                        
 ) . ع( و) ن( ملحقة يف اهلامش ، وهي يف   ) ٢٠٨٩
 )٠٣١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٩٠
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٩١
 )٠٣١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٩٢
 ) . ٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٩٣
 )٠٣١سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٩٤
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٩٥
 )٠٣٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٩٦
 )٠٣٢ورة سبأ من اآلية س( ) ٢٠٩٧



 

 

 .قرأ محزة و سهل و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٨٧٨ (   ® Í‘$ yγ¨Ψ9 $#uρ 〈   )٢٠٩٩(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .الباقون بالتفخيم ،)٢١٠٠(وأيب عمر باإلمالة 

 )٨٧٩( ® øŒ Î) !$ sΨ tΡρ ããΒù' s? 〈   )٢١٠١(  

 .  قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام و سهل  باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٨٨٠( ® Ÿ≅ yèøgwΥ uρ ÿ… ã& s! 〈  )٢١٠٢(  

 . باإلدغام،الباقون باإلظهار]أ /٢٦٥[قرأ أبو عمرو 

 )٨٨١(  ® $ £ϑ s9 (#ãρr&u‘ z>#x‹yèø9$# 〈  )٢١٠٣(  

 .،الباقون باهلمز)٢١٠٤(ة يف الوقفوكذلك محز،روى بعضهم عن األصبهاين بغري مهز

 )٨٨٢( ® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈   )٢١٠٥(  

 .،الباقون بالتفخيم )٢١٠٦(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

$! ®قوله تعاىل : الركوع  tΒuρ ö/ ä3ä9 üθ øΒr& Iωuρ / ä.ß‰≈ s9÷ρr& 〈  )٢١٠٧(  

                                                                   
 )٠٣٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢٠٩٨
 )٣٣سورة سبأ من اآلية(  )٢٠٩٩
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٠٠
 )٠٣٣سورة سبأ من اآلية (  )٢١٠١
 )٠٣٣سورة سبأ من اآلية (  )٢١٠٢
 )٠٣٣سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٠٣
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٠٤
 )٠٣٦سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٠٥
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٠٦
 )٠٣٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٠٧



 

 

 )٨٨٣( ® #’s∀ø9ã— 〈   )٢١٠٨(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 .  باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيمو قرأ محزة و علي و خلف 

 )٨٨٤( ® â™ !#u“ y_ 〈  )بالنصب و التنوين  )٢١٠٩® É# ÷èÅeÒ9$# 〈  )برفع  الفاء  )٢١١٠ 

™،الباقون )٢١١١(يعقوب رأهاق !#u“ y_ غري منون  )٢١١٢(بالرفع# ÷èÅeÒ9$#   ٢١١٣(باخلفض(. 

 )٨٨٥( ® ’Îû ÏM≈ sù ãäóø9$# tβθ ãΖ ÏΒ#u™ 〈   )٢١١٤(   

≈Mالتوحيد،الباقون بغري ألف على  قرأ محزة  sù ãäóø9$# ٢١١٥(باأللف على اجلمع( .  

 )٨٨٦( ®] t⎦⎪ Í“ Åf≈ yèãΒ 〈  )٢١١٦(  

 )٢١١٧(] .قرأ ابن كثري و أبو عمرو بغري ألف مشددة اجليم،الباقون باأللف خمففة اجليم

                        
 )٠٣٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٠٨
 )٠٣٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٠٩
 )٠٣٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١١٠
رأ ا من طريق النشر والدرة ، انظر من روايتيه واملقروء به لرويس فقط ورواية روح هنا انفرادة عنه ال يق  ) ٢١١١

 . ٢/٣٥٠، النشر  ٧٤٨، املستنري  ٣٠٦، املبسوط  ٢٤٣الغاية 
للنحاس ، مشكل إعراب ٣/٣٥٢اخلرب انظر إعراب القرآن ] هلم [الرفع على أنه مبتدأ مؤخر و   ٢١١٢) 

 القرآن 
: ظر مفردة يعقوب ، ان] هلم [حال من الضمري ] جزاء[والنصب على أن . ٣/١٠٥٥، املوضح  ٢/٥٨٩

 . ٢/٣٣٦، النشر  ٢٧٢
مبتدأ ] الضعف [ بدل من اجلزاء ، ومن نون بالنصب يكون ] الضعف [ فعلى قراءة التنوين بالرفع يكون   ٢١١٣)

جزاء بالنصب " ونص كالمه ) ب /٢٥١( ، انظر املصباح . حال كما تقدم ] جزاء [ و] هلم [ خربه 
 " ـ رفع  والتنوين وكسر التنوين  وصال ـ الضعف

 )٠٣٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١١٤
غرف من ( فحجته ) الغرفات ( ومن قرأ ) أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا : ( فحجته ) يف الغرفة ( من قرأ   ٢١١٥)

   .٢/٤٨١انظر شرح اهلداية ) فوقها غرف مبنية 
 )٠٣٨سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١١٦



 

 

)٨٨٧(   ® tβθ ãΖ ÏΒ#u™ 〈  )٢١١٨(      ® t⎦⎪ Í“ Åf≈ yèãΒ 〈   )٢١١٩(  ® ô⎯ÏΒ ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïã 〈  )٢١٢٠(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢١٢١(ها باإلمالة قرأ قتيبة كل

)٨٨٨( ® â‘ Ï‰ø)tƒuρ … çµ s9 〈  )٢١٢٢( ® §ΝèO ãΑθ à)tƒ Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑ ù=Ï9 〈  )٢١٢٣(   ® ãΑθ à)tΡ uρ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 〈  
)٢١٢٤( ® tβ% x. Î Å3tΡ 〈  )٢١٢٥(  

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٨٨٩( ® uθ ßγsù … çµ àÏ=øƒ ä† ( uθ èδuρ 〈   )٢١٢٦(  

 .أ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء قر

)٨٩٠ (® tΠ öθ tƒuρ öΝèδã à³øt s† $ YèŠÏΗsd §ΝèO ãΑθ à)tƒ 〈  )٢١٢٧(  

 . )٢١٢٨( قرأ حفص و يعقوب مجيعاً بالياء،الباقون بالنون

 .الباقون باإلشباع ،)٢١٢٩(و قرأ أبو عمرو حيشرهم باالختالس 

 )٨٩١( ® Ï™ Iωàσ̄≈ yδr& ö/ ä.$ §ƒÎ) 〈  )٢١٣٠(  

                                                                   
 . ملحقة يف اهلامش وهي يف ن ، ع   ) ٢١١٧
 )٠٣٧ة سبأ من اآلية سور( ) ٢١١٨
 )٠٣٨سورة سبأ من اآلية (  )٢١١٩
 )٠٣٩سورة سبأ من اآلية (  )٢١٢٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٢١
 )٠٣٩سورة سبأ من اآلية (  )٢١٢٢
 )٠٤٠سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٢٣
 )٠٤٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٢٤
 )٠٤٥سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٢٥
 )٠٣٩ية سورة سبأ من اآل( ) ٢١٢٦
 )٠٤٠سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٢٧

: ومن قرأ بالنون مبعىن حنن حنشرهم ،  وهو ) قل إن ريب يبسط الرزق ( من قرأ بالياء فحجته قوله تعاىل  ٢١٢٨)
   .أليب زرعة  ٥٩٠انتقال من لفظ اإلفراد إىل اجلمع انظر احلجة 

 ) . ١٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٢٩



 

 

 .قرأ أبو عمرو و البزي من طريق اهلامشي بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية 

 روى و قرأ نافع غري ورش و ابن فليح وزمعة بتليني اهلمزة األوىل وإثبات الثانية وكـذلك   
 .اخلزاعي و ابن شنبوذ و أبو ربيعة وغريهم عن البزي

و ورش و القواس و سهل و يعقوب بإثبـات اهلمـزة األوىل   ]ب /٢٦٥[ و قرأ أبو جعفر 
 . )٢١٣١(وتليني الثانية وكذلك روى بعضهم عن إمساعيل وقالون،الباقون مزتني 

 )٨٩٢( ® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈  )٢١٣٢(  

قرأ أبو عمرو ونصري وقتيبة و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .بالتفخيم  الباقون،)٢١٣٣(وأيب عمر باإلمالة 

 )٨٩٣ (® #sŒ Î)uρ 4’n? ÷G è? 〈  )٢١٣٤(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٨٩٤( ® öΝÎκ ö n=tã 〈  )٢١٣٥(® !$ sΨ ù=y™ ö‘ r& öΝÎκ ö s9Î) 〈  )٢١٣٦(    

 .  محزة و سهل و يعقوب مجيعا  بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاءقرأ 

 )٨٩٥( ® öΝèδu™ !% y` 〈  )٢١٣٧(  

 .و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة 

 )٨٩٦( ® Î Å3tΡ 〈  )٢١٣٨(  

                                                                   
 )٠٤٠أ من اآلية سورة سب(  )٢١٣٠
 ) . ٢٠٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٣١
 )٠٤٢سورة سبأ من اآلية (  )٢١٣٢
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٣٣
 )٠٤٣سورة سبأ من اآلية (  )٢١٣٤
 )٠٤٣سورة سبأ من اآلية (  )٢١٣٥
 )٠٤٤سورة سبأ من اآلية (  )٢١٣٦
 )٠٤٣سورة سبأ من اآلية (  )٢١٣٧



 

 

قرأ يعقوب باليـاء يف الوصـل و الوقـف وافقـه ورش و سـهل وعبـاس  باليـاء يف        
 .الباقون بغري ياء ،)٢١٣٩(الوصل

≅ö  ® :قوله تعاىل : الركوع è% !$ yϑ ¯Ρ Î) Νä3Ýà Ïãr& 〈  )٢١٤٠( 

 )٨٩٧ (® >ο y‰Ïm üθ Î/ ( βr& (#θ ãΒθ à)s? ¬! 〈   )٢١٤١(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢١٤٢(قرأ قتيبة  باإلمالة 

)٨٩٨( ® 4© o_÷W tΒ 3“ yŠ üèù uρ 〈   )٢١٤٣(   

 .  قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٨٩٩(  ® ¢Ο èO (#ρã¤6 xtG s? 〈   )٢١٤٤(  

وكذلك على هـذا االخـتالف   ،)٢١٤٥(روا كََّفَقرأ رويس بتشديد التاء مث ت® Äd“ r' Î6sù Ï™ Iω#u™ 
y7 În/u‘ 3“ u‘$ yϑ tFs? 〈  )الباقون بالتخفيف،)٢١٤٦  . 

 )٩٠٠( ® uθ ßγsù öΝä3s9 〈  )وما بعدها    )٢١٤٧ 

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

 )٩٠١( ® ÷βÎ) y“ Íô_ r& ٢١٤٨(  〉   إِال(  

                                                                   
 )٠٤٥سورة سبأ من اآلية (  )٢١٣٨
 . ٢٩٧، و انظر الغاية ) ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٢١٣٩
 )٠٤٦سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٤٠
 )٠٤٦سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٤١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٤٢
 )٠٤٦سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٤٣
 )٠٤٦سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٤٤
 .١/٣٠٠،النشر ٦٩٨، املبهج ٧٤٨انظر املستنري. انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٢١٤٥
 )٥٥النجم  ( ) ٢١٤٦
 )٠٤٧سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٤٧
 )٠٤٧سورة سبأ من اآلية (   ) ٢١٤٨



 

 

فع و ابن عامر و حفص بفتح الياء،الباقون بإسكان و نا]أ /٢٦٦[قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
 .الياء 

 )٩٠٢( ® É>θ ã‹ äóø9$# 〈  )٢١٤٩(  

الباقون برفـع  ،)٢١٥٠(ومحاد وحيىي و ابن غالب واخلزاعي عن ابن فليح بكسر الغني قرأ محزة
 .الغني

 )٩٠٣( ® ö≅ è% u™ !% y` ‘,ut ù:$# 〈 )٢١٥١(  

 .خيم قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتف

 )٩٠٤( ®] ú† Ïn1 u‘ 4 … çµ ¯Ρ Î) 〈  )٢١٥٢(  

 .)٢١٥٣(]قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء

 )٩٠٥( ® öθ s9uρ #“ us? 〈  )٢١٥٤( 

 قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية      
 . الباقون بالتفخيم ،)٢١٥٥(بالكسر

 )٩٠٦ (® 4’̄Τ r&uρ ãΝßγs9 〈  )٢١٥٦(  

 . )٢١٥٧(قرأ عباس بني الفتح و الكسر 

                        
 )٠٤٨سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٤٩
ن كثري ، ورواية محاد وابن فليح محاد عن عاصم ، وحيىي وابن غالب كالمها عن شعبة وابن فليح عن اب  ) ٢١٥٠

،و قد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة  ١٧٩انفرادتان ال يقرأ ما من طرق النشر والشاطبية ، انظر السبعة
 ). ١٣٨(رقم 

 )٠٤٩سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٥١
 )٠٥٠سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٥٢
 . زيادة ملحقة يف اهلامش وهي يف ن ، ع   ) ٢١٥٣
 )٠٥١من اآلية سورة سبأ ( ) ٢١٥٤
 ) . ٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٥٥
 )٠٥٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٥٦



 

 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )٩٠٧(  ® Þ¸ ãρ$ sΨ −F9$# 〈  )٢١٥٨(  

 )٢١٦٠(])٢١٥٩(و املفضل ومحاد وحيىي و ابـن غالـب  [قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف
 .)٢١٦١(الباقون بغري مهز ،باهلمز

 . )٢١٦٢(اهلمز،وترك اهلمز  : القراءة يف الوقفوعن محزة وجهان من 

 )٩٠٨( ® Ÿ≅‹ Ïm uρ öΝæη uΖ ÷t/ 〈  )٢١٦٣(    

 .احلاء الضم،الباقون بكسر احلاء  رويس بإمشام قرأ ابن عامر و علي و

                                                                   
و مل أقف على هـذه  .اس عن أيب عمرو باإلمالة الصغرى، انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية عب )٢٠٦

 .  ٤١٦-٤١٥املستنريالقراءة فيما بني يدي من مصادر،و قد رويت عن أيب زيد عن أيب عمرو يف 
 )٠٥٢سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٥٨
املفضل ومحاد عن عاصم وحيىي وابن غالب عن شعبة وهو املقروءة به له من النشر والشاطبية ، انظر املستنري   ) ٢١٥٩

 .  ٢/٣٥١، النشر  ٥٠٣، الكفاية  ٧٤٩
 . مطموسة يف األصل وهي يف ن ، ع  )  ٢١٦٠

أن يكون : نوش إذا تناول ،  ومن مهز ففيه وجهان ، أحدمها من قرأ بغري مهز فهو من ناش ي   ٢١٦١)
األصل ترك اهلمز ويكون معناه التناول كالقراءة األوىل ، لكن العرب مز إذا ضمت مثل أدؤر ، والوجه 

 .٢/٤٨٢الثاين أن يكون من النأش وهو التطلب انظر شرح اهلداية 
 .٢٦٠قصر ، انظر البدور الزاهرة ليس حلمزة يف  الوقف إال التسهيل مع املد وال ) ٢١٦٢
 )٠٥٤سورة سبأ من اآلية ( ) ٢١٦٣



 

 

 ذكر القراءة يف سورة فاطر
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ــه  ) ٩٠٩(  ß‰ôϑ ®قول ut ù:$# ¬! 〈  )٢١٦٤(® È≅ Ïã% y` Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑ ø9$# 〈  )٢١٦٥(® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 〈  
)٢١٦٦(    

 .الباقون بالتفخيم ،)٢١٦٧(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٩١٠ (® 4‘ sΨ ÷V¨Β 〈  )٢١٦٨(  

 .،الباقون بالتفخيم ]ب /٢٦٦[قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة

)٩١١ (® â™ !$ t±o„ 4 ¨βÎ) 〈  )٢١٦٩(  

زون األوىل ويلينون الثانيـة  قرأ ابن عامر ومحزة وعلي وخلف وعاصم  مزتني،الباقون يهم
 .  )٢١٧٠( إال اخلزاعي و ابن شنبوذ عن ابن كثري فإما رويا عنه بتليني األوىل وإثبات الثانية

 )٩١٢ (® Ÿξ sù Ÿ≅ Å™ öãΒ … çµ s9 〈   )٢١٧١( ® Νä3è%ã—ötƒ z⎯ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# 〈  )٢١٧٢(  

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٩١٣ (® uθ èδuρ 〈   )٢١٧٣(  

                        
 )٠٠١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٦٤
 )٠٠١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٦٥
 )٠٠٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٦٦
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٦٧
 )٠٠١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٦٨
 )٠٠١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٦٩
 ).١٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٧٠
 )٠٠٢سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٧١
 )٠٠٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٧٢
 )٠٠٢سورة فاطر من اآلية ( )٢١٧٣



 

 

 .هلاءاقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع 

 )٩١٤( ® ô⎯ÏΒ @,Ï=≈ yz 〈   )٢١٧٤(  

 .الباقون بالبيان ،)٢١٧٥(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط  مجيعا باإلخفاء 

 )٩١٥ (® ã ö xî «!$# 〈   )٢١٧٦(  

 . )٢١٧٧(رفع الراءقرأ أبو جعفر و محزة و علي بكسر الراء،الباقون ب

 )٩١٦ (® 4’̄Τ r' sù 〈  )٢١٧٨(  

 . )٢١٧٩( قرأ عباس بني الفتح والكسر

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )٩١٧ (® šχθ ä3sù ÷σè? 〈   )٢١٨٠(  

وافقهـم  محـزة يف   ،)٢١٨١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشـى و ورش بغـري مهـز    
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )٩١٨( ® ßì y_ öè? 〈  )٢١٨٢(  

قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع وعاصم و أبو جعفر برفع التاء وفتح اجليم،الباقون بفـتح   

                        
 )٠٠٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٧٤
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٧٥
 )٠٠٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٧٦

ألن ) هل من خالق ( ومن قرأ برفعه فإنه محله على موضع ) خالق( فعلى النعت لـ )  غري ( من قرأ خبفض  ٢١٧٧)
 . ٢/٤٨٣هل خالق غري اهللا انظر شرح اهلداية : موضعه رفع باالبتداء ، واملعىن 

 )٠٠٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٧٨
 ) .٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٧٩
 )٠٠٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٨٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٨١
 )٠٠٤سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٨٢



 

 

 .التاء وكسر اجليم 

 )٩١٩ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )٢١٨٣(  

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

)٩٢٠  (® z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# öΝä3s9 〈  )٢١٨٤(   

 .الباقون باإلظهار  ،)٢١٨٥(قرأ عباس باإلدغام 

yϑ⎯ ®الركوع قوله عز وجل  sù r& t⎦ Éi⎪ã— … çµ s9 〈    )٢١٨٦( 

 )٩٢١(® t⎦ Éi⎪ã— … çµ s9 〈)٢١٨٧( ® äο ¢•Ïèø9$# $ ·è‹ ÏΗsd 〈)أ/٢٦٧[)٢١٨٨[ ® ª!$#uρ / ä3s)n=s{ 〈)٢١٨٩( 
® u½z#uθ tΒ (#θ äótG ö; tG Ï9 〈  )٢١٩٠(  

 .مجيعا  باإلدغام،الباقون باإلظهار  قرأ أبو عمرو  

 )٩٢٢ (® çν#u™ usù $ YΖ |¡xm 〈  )٢١٩١(  

 .هبرية من طريق اخلزاز وعباس بكسر الراء و اهلمز  و قرأ محزة و علي و خلف وحيىي 

و قرأ  أبو عمرو غري عباس و البخاري عن ورش بفتح الراء وكسر اهلمزة،الباقون بفتح الراء 

                        
 )٠٠٥سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٨٣
 )٠٠٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٨٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢١٨٥
 )٠٠٨سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٨٦
 )٠٠٨سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٨٧
 )٠١٠سورة فاطر من اآلية (  )٢١٨٨
 )٠١١سورة فاطر من اآلية (  )٢١٨٩
 )٠١٢سورة فاطر من اآلية (  )٢١٩٠
 )٠٠٨سورة فاطر من اآلية (  )٢١٩١



 

 

 . )٢١٩٢(و اهلمزة 

 )٩٢٣ (® Ÿξ sù ó= yδõ‹s? 〈  )بضــم التــاء واهلــاء مكســورة   )٢١٩٣® y7 Ý¡øtΡ 〈  )٢١٩٤( 
  )٢١٩٥(بالنصب

7[ قرأها أبو جعفر،الباقون بفتح التاء و اهلاء  Ý¡øtΡ ٢١٩٦(] بالرفع( . 

 )٩٢٤ (® öΝÎκ ö n=tã 〈  )٢١٩٧(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٩٢٥ (® yx≈ tƒÍh9$# 〈  )٢١٩٨(  

ابن كثري و محزة و علي و خلف على واحدة بغري ألف،الباقون  الرياح بـاأللف علـى    قرأ
 . )٢١٩٩(اجلمع

 )٩٢٦ (® ;M Íh‹ ¨Β 〈  )٢٢٠٠(  

بالتشـديد،الباقون   )٢٢٠١(قرأ نافع و أبو جعفر و محزة و علي و خلف و حفص و املفضل 
 .بالتخفيف

                        
 ) . ٢٧٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٩٢
 )٠٠٨سورة فاطر من اآلية (  )٢١٩٣
 )٠٠٨سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٩٤

أنت ، و ـ  : ية والفاعل ضمري مستتر تقديره على أن تذهب مضارع أذهب املعدى باهلمزة جمزوم بال الناه  ٢١٩٥)
،  ٧/٣٠١نفسك ـ مفعول به ، والباقون مضارع ذهب الثالثي ، وـ نفسك ـ فاعله ، انظـر البحـر     

 .٣٩٢/ ٢اإلحتاف 
 . ملحقة يف احلاشية وهي يف ن ، ع   ) ٢١٩٦
 )٠٠٨سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٩٧
 )٠٠٩سورة فاطر من اآلية ( ) ٢١٩٨

فعلى أن الواحد يدل على اجلنس فهو أعم ، ومن قرأ باأللف فعلى أا الريـاح املختلفـة   من قرأ بغري ألف  ٢١٩٩)
 . أليب زرعة  ١١٩ااري يف تصريفها وتغاير مهاا يف املشرق واملغرب انظر احلجة 

 )٠٠٩سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٠٠
 .٢٨٢ة انظر الكفاي. و رواية املفضل ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٢٢٠١



 

 

 )٩٢٧ (® ô⎯ÏΒ 4© s\Ρ é& 〈  )٢٢٠٢(  

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم

 )٩٢٨ (® Ÿωuρ ßÈ s)Ζ ãƒ 〈  )٢٢٠٤(بفتح الياء وضم القاف )٢٢٠٣( 

 .،الباقون برفع  الياء وفتح القاف )٢٢٠٥(روح وزيد قرأها 

 )٩٢٩ (® ô⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïν Íßϑ ãã 〈  )٢٢٠٦(    

 .الباقون باإلشباع  ،)٢٢٠٧(قرأ عباس باالختالس 

 )٩٣٠ (® ’Îû A=≈ tFÏ. 4 ¨βÎ) y7 Ï9 s̈Œ 〈  )٢٢٠٨(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٢٠٩(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )٩٣١ (® #x‹≈ yδuρ ìxù=ÏΒ 〈    )٢٢١٠(  

 .،الباقون بكسر امليم وإسكان الالم )٢٢١١(قرأ قتيبة بفتح امليم وكسر الالم 

                        
 )٠١١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٠٢
 )٠١١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٠٣

 . ٩/٢٢٠أي ببناء الفعلني للفاعل ، انظر الدر املصون  ٢٢٠٤)
املقروء به ليعقوب خبلف عن رويس  ، ورواية رويس هنا كروح ليس من طرق الكتاب ، انظـر   )  ٢٢٠٥

 اإلحتاف 
 .  ٢٤٣، الغاية  ٢/٣٥٢، النشر  ٣٦١

 )٠١١فاطر من اآلية  سورة( ) ٢٢٠٦
 ) . ١١٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٠٧
 )٠١١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٠٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٠٩
 ) ٠١٢سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢١٠
 .  )١١٢(الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف  )  ٢٢١١



 

 

 )٩٣٢ (® tβθ è=à2 ù' s? 〈  )٢٢١٢(  

وافقهم  محـزة يف  ،)٢٢١٣( مهز وأبو جعفر واألعشى وورش بغري ]ب /٢٦٧[ قرأ أبو عمرو
 .الوقف،الباقون باهلمز 

 )٩٣٣ (® tβθ è=à2 ù' s? $ Vϑ ós s9 〈 )٢٢١٤(  

 .الباقون باإلظهار  ،)٢٢١٥(قرأ عباس باإلدغام  

 )٩٣٤ (® “ us? uρ y7 ù=àø9$# 〈  )٢٢١٦(  

 .الباقون بفتح الراء ،)٢٢١٧(قرأ عباس و أبو شعيب السوسي  بكسر الراء يف الوصل 

 )٩٣٥ (® Í‘$ yγ¨Ζ9 $# 〈  )٢٢١٨(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .الباقون بالتفخيم ،)٢٢١٩(وأيب عمر باإلمالة 

 )٩٣٦ (® t⎦⎪ Ï%©!$#uρ šχθ ããô‰s? 〈  )٢٢٢٠(  

 .بالياء،الباقون بالتاء  )٢٢٢١(قرأ قتيبة

$ ®الركوع  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ÞΟ çFΡ r& â™ !#us)àø9$# 〈  )٢٢٢٢( 

                        
 )٠١٢سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢١٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢١٣
 )٠١٢سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢١٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٢١٥
 )٠١٢سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢١٦
 ) . ٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢١٧
 )٠١٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢١٨
 ) . ١٢١(رقم  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة ) ٢٢١٩
 )٠١٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٠
،  ٧٥١قتيبة عن الكسائي ، وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر ، انظر املسـتنري   )  ٢٢٢١

 .  ٥٠٩التذكرة 



 

 

™â ®قوله تعاىل  ) ٩٣٧(  !#us)àø9$# ’n< Î) 〈  )٢٢٢٣(  

قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة وعلي وخلف  مزتني،الباقون يهمزون األوىل ويلينون الثانيـة  
 . )٢٢٢٤(إال اخلزاعي و ابن شنبوذ فإما رويا عن ابن كثري بتليني األوىل وإثبات الثانية 

 )٩٣٨ (® ª!$#uρ uθ èδ 〈  )٢٢٢٥( ® šχ% x. Î Å3tΡ 〈  )٢٢٢٦(    

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٩٣٩ (® βÎ) ù' t±o„ öΝà6 ö7 Ïδõ‹ãƒ 〈  )٢٢٢٧(    

وافقهم محزة يف الوقف،البـاقون  ،قرأ ورش من طريق األصبهاين و األعشى وأوقية بغري مهز
 .باهلمز 

 )٩٤٠ (® ÏN ù' tƒuρ 〈  )٢٢٢٨(  

ورش و اهيم بن محاد عن اليزيدي  و أبو جعفر واألعشـى  قرأ  أبو عمرو غري شجاع و إبر
 ،بغري مهز وافقهم محزة يف الوقف،الباقون باهلمز

ÏN ®وكذلك روى إبراهيم بن محاد ù' tƒuρ 〈  )باهلمز   )٢٢٢٩. 

)٩٤١ (® ×ο u‘ Î—#uρ 〈   )٢٢٣٠( ® É=≈ tFÅ3ø9$$ Î/uρ 〈  )٢٢٣١(  

                                                                   
 )٠١٥سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٢
 )٠١٥سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٣
 . ) ١٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٢٤
 )٠١٥سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٥
 )٠٢٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٦
 )٠١٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٧
 )٠١٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٨
 )٠١٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٢٩
 ) ٠١٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٣٠

 )٠٢٥سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٣١



 

 

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٢٣٢(قرأ قتيبة باإلمالة 

‘u ®  ] أ/٢٦[٨) ٩٤٢(  ø—Íρ 2”u÷zé& 〈  )٢٢٣٣(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف وورش من طريق البخاري  و اخلـزاز عـن هـبرية    
 .الباقون بالفتح ،)٢٢٣٤(بالكسر 

 )٩٤٣( ® #sŒ #’n1 öè% 〈   )٢٢٣٥( 

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )٩٤٤( ® 4’ª1u“ s? 〈  )٢٢٣٦( ® 4’ª1u” yI tƒ 〈  )٢٢٣٧( ® 4‘ yϑ ôãF{ $# 〈  )٢٢٣٨( 

 .قرأ محزة و الكسائي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٩٤٥ (® öΝåκ øEu™ !% y` 〈  )٢٢٣٩(  

 .قرأ محزة و علي و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٩٤٦ (® Νßγè=ß™ â‘ 〈  )٢٢٤٠(  

 .السني،الباقون برفع السني  قرأ أبو عمرو بإسكان

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٣٢
 )٠١٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٣٣
 ) . ٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٣٤
 )٠١٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٣٥
 )٠١٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٣٦
 )٠١٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٣٧
 )٠١٩سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٣٨
 )٠٢٥سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٣٩
 )٠٢٥سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٤٠



 

 

 )٩٤٧ (® ¢Ο èO ßN õ‹s{ r& 〈  )٢٢٤١(    

 .الباقون باإلدغام ،)٢٢٤٢( قرأ ابن كثري و حفص و املفضل و الربمجي باإلظهار

 )٩٤٨ (® Î Å3tΡ 〈  )٢٢٤٣( 

قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف وافقه سـهل وعبـاس و ورش باليـاء يف الوصـل     
 .الباقون بغري ياء ،)٢٢٤٤(

óΟ ®ع الركو  s9r& us? ¨βr& ©!$# tΑu“Ρ r& 〈  )٢٢٤٥( 

$ÉΑ ®قوله تعاىل )  ٩٤٩(  t6Åf ø9$# 〈  )٢٢٤٦( ® ô⎯ÏΒ Ïν ÏŠ$ t6Ïã 〈  )٢٢٤٧(  ® z⎯ÏΒ É=≈ tG Å3ø9$# 〈  )٢٢٤٨(  

® |=≈ tG Ï. «!$# 〈  )٢٢٤٩( ® ⎯ Ïν ÏŠ$ t6ÏèÎ/ 7 Î6sƒ m: 〈  )٢٢٥٠( ® ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã 〈  )٢٢٥١( ® y7 Ï9 s̈Œ 〈  
)٢٢٥٢(  

® u‘ Íρ$ y™ r& 〈  )٢٢٥٣(   ® öΝåκ Þ$ t7 Ï9uρ 〈  )٢٢٥٤(   ® χÎ) ©!$# ÞΟ Ï=≈ tã 〈  )٢٢٥٥(  

                        
 )٠٢٦رة فاطر من اآلية سو(  )٢٢٤١
 ) . ٣١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٤٢
 )٠٢٦سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٤٣
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٤٤
 )٠٢٧سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٤٥
 )٠٢٧سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٤٦
 )٠٢٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٤٧
 )٠٣١ سورة فاطر من اآلية(  )٢٢٤٨
 )٠٢٩سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٤٩
 )٠٣١سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٥٠
 )٠٣٢سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٥١
 )٠٣٢سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٥٢
 )٠٣٣سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٥٣
 )٠٣٣سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٥٤
 )٠٣٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٥٥



 

 

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٢٥٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٩٥٠ (® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈  )٢٢٥٧(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٢٥٨(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

 )٩٥١ (® ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ ì# Ï=tFøƒ èΧ 〈  )٢٢٥٩(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٩٥٢ (® (#àσ̄≈ yϑ n=ãèø9$# 3 χÎ) ©!$# 〈  )٢٢٦٠(  

مزتني،الباقون يهمزون األوىل ويلينون الثانيـة   وعاصم ومحزة وعلي وخلف قرأ ابن عامر 
بتليني )٢٢٦١(]عن ابن كثري  [ ]ب/٢٦٨[أهل مكةإال اخلزاعي و ابن شنبوذ فإما رويا عن 

 . )٢٢٦٢(الثانية األوىل وإثبات 

 )٩٥٣ (® $ pκ tΞθ è=äzô‰tƒ 〈  )برفع الياء وفتح اخلاء   )٢٢٦٣ . 

 .  )٢٢٦٤( أبو عمرو،الباقون بفتح الياء وضم اخلاء ها قرأ

 )٩٥٤ (® #Zσä9÷σä9uρ 〈   )٢٢٦٥(  

 مهمـوزة منصـوب  غري أيب بكر ومحاد واملفضل  )٢٢٦٦(]يف رواية حفص[قرأ نافع وعاصم 

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٥٦
  )٠٢٨سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٥٧
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٥٨
 )٠٢٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٥٩
 )٠٢٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٦٠
 .ملحقة يف احلاشية    )٢٢٦١
 ) . ١٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٦٢
 )٠٣٣سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٦٣

فكان رد اللفظ على اللفظ أوىل ) حيلون فيها : ( وفتح اخلاء فعلى ما مل يسم فاعله لقوله من قرأ بضم الياء  ٢٢٦٤)
   .أليب زرعة  ٥٩٣من املخالفة ، ومن فتح الياء فهو إخبار عنهم ألن الدخول فعل هلم انظر احلجة 

 )٠٣٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٦٥



 

 

)٢٢٦٧(  

 )٢٢٦٩( 〉 Zσä9÷σä9uρ# ®،البـاقون  )٢٢٦٨( و قرأ أبو جعفر و أبو بكر ومحاد منصوب غري مهمـوز  
بترك اهلمزة األوىل يف مجيع القرآن  )٢٢٧٠(باخلفض و اهلمز إال شجاعاً فإنه روى عن أيب عمرو

يف  األوىل ونيهمزوبعضهم يتركون اهلمزتني مجيعاً، الناس  وكذلك محزة يف الوقف،وبعض
يلـني  مجيع القرآن،وكذلك محزة يف الوقف،ويلينون اهلمزتني مجيعا،ومنهم من يهمز األوىل و

 . )٢٢٧١(الثانية 

 )٩٥٥ (® Ÿω 4© |Ó ø)ãƒ 〈  )٢٢٧٢(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٩٥٦ (® öΝÎγøŠn=tæ 〈  )٢٢٧٣(    

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٩٥٧ (® y7 Ï9 ẍ‹x. “ Í“ øgwΥ 〈  )برفع الياء وفتح  الزاي   )٢٢٧٤® ¨≅ ä. 〈  )٢٢٧٦(رفع )٢٢٧٥(  

                                                                   
 . وال تستقيم مع العبارة بعد (  ) يف اهلامش  )  ٢٢٦٦
اختالفهم يف اهلمزة الثانية بالنصب أو اخلفض ويف اهلمزة األوىل يف اهلمز والترك فنافع وأبو جعفـر    ) ٢٢٦٧

وعاصم بالنصب الباقون باخلفض ، وأبدل اهلمزة األوىل مطلقاً السوسي وشعبة وأبو جعفر ومحـزة عنـد   
،  ٣٦٢، اإلحتـاف   ١/٣٩٤ر الوقف وله يف الثانية اإلبدال مع السكون وله التسهيل مع الروم ، انظر النش

 .  ٣/٤٧٥، جامع البيان  ٢/٤٤٤، التذكرة  ٦٥٣، املبهج  ٤٤٧، الكفاية  ٢٥٦، املبسوط  ٦٨٨املستنري 
ومن قرأ باخلفض علـى  ) أساور( من قرأ بالنصب على معىن حيلون من أساور ألن معىن من أساور كمعىن   ٢٢٦٨)

 . أليب زرعة ٥٩٣احلجة  انظر)حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤٍ( معىن 
 )٠٣٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٦٩
،  ٢١٣، الغايـة   ١٥٦وهو املقروء به للسوسي من الشاطبية وأليب عمرو خبلفه من النشر ، انظر التيسري    )٢٢٧٠

 .  ٣٦٢، اإلحتاف  ١/٣٩٣النشر 
 . ٤٧٧ـ  ٣/٤٧٥انظر هذه املذاهب يف جامع البيان للداين   ) ٢٢٧١
 ) ٠٣٦اآلية سورة فاطر من ( ) ٢٢٧٢

 )٠٣٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٧٣
 )٠٣٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٧٤
 )٠٣٦سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٧٥



 

 

≅¨ ®قرأها أبو عمرو،الباقون جيزى بفتح النون وكسر الزاي  ä. 〈  )نصب  )٢٢٧٧. 

 )٩٥٨ (® ãΝä.u™ !% y` uρ 〈  )٢٢٧٨(    

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

χÎ) ©!$# ÞΟ ®الركوع Ï=≈ tã 〈   )٢٢٧٩( 

ÞΟ ®قوله تعاىل )  ٩٥٩(  Ï=≈ tã É=ø‹ xî 〈)٢٢٨٠( ® y# Í× ¯≈n=yz 〈)٢٢٨١( ® $ Y7≈ tG Ï. 〈)٢٢٨٢( 

® ⎯Ïν ÏŠ$ t6ÏèÎ/ 〈)٢٢٨٣(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٢٨٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٩٦٠ (® y# Í× ¯≈ n=yz ’Îû 〈  )٢٢٨٥(   

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

z⎯ƒ ®  ]أ /٢٦٩[) ٩٦١(  ÍÏ≈ s3ø9$# 〈  )٢٢٨٦( 

 .بالتفخيم  الباقون،)٢٢٨٧( رويس باإلمالة و وقتيبة ونصري وأبو عمرو و ورش قرأ أبو عمرو 

                                                                   
 نائب فاعل والباقون بالنون املفتوحة وكسر الزاي بالبناء للفاعل ، ] كل [ على بناء الفعل للمفعول و  ٢٢٧٦)

 . ٣/١٠٦٣وضح ، امل٢/٢١٠بالنصب مفعول به ، انظر الكشف ] كل [ و            
 )٠٣٦سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٧٧
 )٠٣٧سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٧٨
 )٠٣٨سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٧٩
  ) ٠٣٨سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٨٠
 )٠٣٩سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٨١
 )٠٤٠سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٨٢
 )٠٤٥سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٨٣
 ) . ١٥( م تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رق ) ٢٢٨٤
 )٠٣٩سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٨٥
 )٠٣٩سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٨٦
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٨٧



 

 

 )٩٦٢ (® ö≅ è% ÷Λä⎢ ÷ƒu™ u‘ r& 〈  )٢٢٨٨( 

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز،قرأ نافع و أبو جعفر بتليني اهلمزة

⎢Λäوقرأ علي  ÷ƒu™ u‘ r&  ٢٢٨٩( بترك اهلمز( . 

 )٩٦٣ (® 4’n? tã ;M uΖ Éit/ 〈  )٢٢٩٠(  

 واحدة،الباقونقرأ ابن كثري و أبو عمرو و خلف و محزة و حفص بغري ألف على 
 .  )٢٢٩١(باأللف

 )٩٦٤ (® $ ¸ϑŠ Ï=xm #Y‘θ àxî 〈  )٢٢٩٢(  

 .الباقون بالبيان ،)٢٢٩٣(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

 )٩٦٥ (® öΝèδu™ !% y` 〈  )٢٢٩٤(  

 .قرأ محزة و ابن ذكوان و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٩٦٦ (® 3“ y‰÷δr& 〈  )٢٢٩٥( ® 5≅ y_ r& ‘ wΚ|¡–Β 〈  )٢٢٩٦(    

 .محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ 

                        
 )٠٤٠سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٨٨
 ) . ٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٨٩
 )٠٤٠سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٩٠

ى اهللا عليه وسلم من اآليات والرباهني من القرائن الدالة على صدق نبوته على اجلمع لكثرة ما جاء النيب صل  ٢٢٩١)
، أليب زرعـة ، الـدر املصـون     ٥٩٤:، والباقون حبذف األلف على اإلفراد إلرادة اجلنس ، انظر احلجة 

٩/٢٣٩ . 
 )٠٤١سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٢٩٢
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٩٣
 )٠٤٢طر من اآلية سورة فا(  )٢٢٩٤
 )٠٤٢سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٩٥
 )٠٤٥سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٩٦



 

 

 )٩٦٧ (® $ ¨Β öΝèδyŠ#y— 〈  )٢٢٩٧(  

 .محزة ونصري و ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  قرأ

)٩٦٨ (® ¬ Äh   )٢٢٩٩(مزة ساكنة )٢٢٩٨(  〉 9$#¡¡

 .ن مزة مكسورةقرأها محزة وإذا وقف عليها فإنه يبدل من اهلمزة ياء ساكنة،الباقو

)٩٦٩  (® à⋅ Äh ¡¡9$# ωÎ) 〈  )٢٣٠٠(  

مزتني،الباقون يهمزون األوىل ويلينون الثانيـة   وعاصم ومحزة وعلي وخلف قرأ ابن عامر 
 .  )٢٣٠١(الثانية عن أهل مكة بتليني األوىل وإثبات  شنبوذ فإما رويا اخلزاعي و ابن  إال 

 )٩٧٠ ( ® ä‹½z#xσãƒ 〈  )٢٣٠٢(  

öΝوكذلك مجيعاً بغري مهز، )٢٣٠٣(و ورش و الشموين  قرأ أبو جعفر èδã ½jzxσ ãƒ، ومحزة يقف بغري
 .باهلمز مجيعا الباقون مهز،

 )٩٧١ (® u™ !$ y_ öΝßγè=y_ r& 〈  )٢٣٠٤(  

أبو عمرو و نافع غري ورش وزمعة و البزي و ابن فليح يف أكثر الروايات  ]ب /٢٦٩[  قرأ
 .بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية

رش و القواس و أبو جعفر و سهل و يعقوب وإمساعيل وقالون يف بعض الروايات و و قرأ و

                        
 )٠٤٢سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٩٧
 )٠٤٣سورة فاطر من اآلية (  )٢٢٩٨

إجراء للوصل جمرى الوقف  أو التخفيف لتوايل احلركات ، والباقون باخلفض على أنه مضاف إليه ، انظـر    ٢٢٩٩)
 . ٣/١٠٦٥، املوضح  ٧/٣١٩البحر 

 )٠٤٣سورة فاطر من اآلية ( ) ٢٣٠٠
 ) . ١٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٠١
 )٠٤٥سورة فاطر من اآلية (  )٢٣٠٢
 ).٧(الشموين عن األعشى عن شعبة ، وقد تقدم أن األعشى يترك ما تركه أبو جعفر،انظر فقرة رقم  ) ٢٣٠٣
 )٠٤٥سورة فاطر من اآلية (  )٢٣٠٤



 

 

الثانيـة،الباقون   وتلينياخلزاعي عن أصحابه و ابن شنبوذ عن ابن فليح بإثبات اهلمزة األوىل 
 . )٢٣٠٥( مزتني

 

                        
 ) . ٧١( الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ٢٣٠٥



 

 

 ذكر القراءة يف سورة يس
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

   )٢٣٠٦(   〉 û§ƒ ®قوله عز وجل   ) ٩٧٢( 

غري ابن فليح و اخلزاعي عـن   )٢٣٠٧(قرأ أبو عمرو و محزة و أبو جعفر و سهل و ابن كثري 
،و نافع غري ورش من طريق البخاري،و احللواين عـن  )٢٣٠٨(أصحابه،و يعقوب غري رويس 

 .غري حيىي و ابن غالب بإظهار النون عند الواو  )٢٣٠٩(قالون،وعاصم

و البخاري عن  )٢٣١١(اعي عن أصحابهوعلي و خلف و ابن فليح و اخلز)٢٣١٠(و قرأ ابن عامر
 .رويس باإلخفاء  و)٢٣١٤(وحيىي و ابن غالب  )٢٣١٣(و احللواين عن قالون  )٢٣١٢(ورش

                        
 )٠٠١سورة يس من اآلية( ) ٢٣٠٦
من رواية قنبل عن ابن كثري وكذلك أبو عمرو وأبو جعفر باإلظهار وجهاً واحداً ، وافقهم  البزي  )   ٢٣٠٧

، النشـر    ٣١٠، املبسـوط   ٤/١١٥عن ابن كثري يف أحد وجهيه من طريق أيب ربيعة ، انظر جامع البيان 
 .  ٧٥٢، املستنري  ٢/١٨

ليعقوب  ا من طرق النشر   يقرأوهي انفرادة ال برواية روح وزيد كالمها عن يعقوب باإلظهار ،  )   ٢٣٠٨
 انظر 

 .  ٢/١٧، النشر  ٧٥٢، املستنري  ١١١املبسوط 
روى اإلظهار عن حفص  عمرو بن الصباح من طريق الفيل ، وروي اإلدغام من طريق زرعـان   )  ٢٣٠٩

         والوجهان                     
 . ١١٦ـ  ١١٥، جامع البيان  ٢/١٨، النشر  ٥٠٧عنه صحيحان ، انظر الكفاية 

هشام وابن ذكوان باإلدغام ووجه اإلظهار البن ذكوان املقروء به من  طريق الـداجوين  من رواية  )   ٢٣١٠
،  ٤/١١٥، جامع البيـان   ٣١٠، املبسوط  ٧٥٢، املستنري  ٥٠٧وليس من طرق الكتاب ، انظر الكفاية 

 .  ٢/١٨النشر 
روى اإلدغام عن ابن كثري والقواس وابن فليح واخلزاعي عن أصحابه وابن احلباب عن البـزي ،   )   ٢٣١١

 وهو الوجه 
 .  ٣١٠، املبسوط  ٥٠٧، الكفاية  ٤/١١٥الثاين  املقروء به للبزي  انظر جامع البيان 

هاين ، وقرئ له باإلظهار من طريق قرئ لورش باإلدغام من طريق البخاري وكذا من طريق األصب )  ٢٣١٢
 األزرق ، 

 ٣١٠، املبسوط  ٤/١١٤، جامع البيان  ١٧٧، املبهج  ٧٥٢والوجهان صحيحان عن ورش ، انظر املستنري 
 .  ٢/١٧، النشر 



 

 

إال [ ،الباقون بالتفخيم،)٢٣١٦(يس باإلمالة )٢٣١٥(]ومحاد[حيىي و و قرأ محزة و علي و خلف
بني الفتح والكسر وإىل الفـتح   ]أ /٢٧٠[ فإما يقرآن  )٢٣١٨(] أبا جعفر[و  )٢٣١٧(نافعا 

 .  )٢٣٢٠(   )٢٣١٩(] قربأ

 )٩٧٣ (® Èβ#u™ öà)ø9$#uρ 〈  )٢٣٢١(   

 .الباقون باهلمز ،وكذلك محزة يف الوقف،)٢٣٢٢( قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز

                                                                   
قرئ له باإلدغام من طريق احللواين وباإلظهار من طريق أيب نشيط وكالمها صحيح عنه ، انظـر   )   ٢٣١٣

 =جامع البيان 
 
 ٥١١، التذكرة ٦٤٩، التبصرة  ١٨٣، التيسري  ٧٠٥، الكفاية  ٧٥٢، املستنري  ٣١٠، املبسوط  ٤/١١٣=

 .  ٢/١٨، النشر 
حيىي بن آدم وابن غالب عن األعشى كالمها عن شعبة باإلدغام ، وروي له اإلظهار مـن طريـق     )   ٢٣١٤

 العليمي 
، النشـر   ٤/١١٦، جامع البيـان   ٧٥٢  وليس من طرق الكتاب والوجهان عنه صحيحان ، انظر املستنري

٢/١٨  . 
باإلمالة  يقرأممن  ايف األصل هشام و حيىي و محاد ، و كلمة محاد مطموسة ، و مل أقف على من ذكر هشام ) ٢٣١٥

 ) . ع (و) ن(، و التصحيح من 
الشـاطبية ، و مل   ا من طرق النشر و يقرأحيىي عن شعبة و هو املقروء به له ، و محاد عن عاصم انفرادة ال  ) ٢٣١٦

. و تفرد ابن مهران بالفتح عن روح : قال ابن اجلزري . يذكر املصنف روحا مع من مييل و ذكر له الفتح 
 .  ٢/٧٠، النشر  ٥٠٦، الكفاية٧٥٢، املستنري ٣١٠انظر املبسوط 

 .قرئ له بالوجهني  ) ٢٣١٧
 ، أما أبو جعفر فلم أقف على مـن  له مجاعة بني بني فقد روى] محزة [ صل و لعله تصحيف هكذا يف األ ) ٢٣١٨

، النشـر   ٣٧٩، التلخيص ٦٤٩، التبصرة ١٥٩انظر العنوان . ذكر له القراءة باإلمالة الكربى أو الصغرى 
٢/٧٠. 

 و هي يف األصل موجودة ) ع( و ) ن(ساقطة من  ) ٢٣١٩
عامر والكسائي يـدغمون  قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي بإمالة فتحة الياء ، و كان ورش وأبو بكر وابن [  ) ٢٣٢٠

نون اهلجاء يف الواو ويبقون الغنة وكذلك يف نون والقلم غري أن عامة أهل األداء من املقرئني يتخـذون يف  
 ) .ع(و ال ) ن(و هي غري موجودة يف ] . مذهب ورش هناك بالبيان الباقون بالبيان يف السورتني 

 )٠٠٢سورة يس من اآلية( ) ٢٣٢١
 ) . ٣٦(ه يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مثل ) ٢٣٢٢



 

 

 )٩٧٤ (® 4’n? tã 7Þ ü ÅÀ 〈  )٢٣٢٣( 

 .قرأ محزة يف رواية خلف وأيب عمر ورجا بإمشام الزاي 

 .و روى أبو محدون عن علي بإمشام السني 

 ن جماهد و أبو عون عن قنبل و رويس عـن يعقـوب بالسـني،الباقون   و روى أبو بكر ب
 . )٢٣٢٤(بالصاد 

 )٩٧٥ (® Ÿ≅ƒ Í”∴ s? 〈  )٢٣٢٥( 

بفتح الالم،البـاقون برفـع     )٢٣٢٦(قرأ ابن عامر و محزة و علي و خلف و حفص و املفضل
 .)٢٣٢٧(الالم

 )٩٧٦ (® tβθ è=Ï≈ xî ∩∉∪ ô‰s)s9 〈  )٢٣٢٨(  

 . ر باإلظها الباقون،)٢٣٢٩(قرأ عباس باإلدغام 

 )٩٧٧ (® Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )٢٣٣٠(  

محـزة يف   هـم وافق،)٢٣٣١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفـر و األعشـى و ورش بغـري مهـز     
 .  باهلمز

                        
 )٠٠٤سورة يس من اآلية( ) ٢٣٢٣
 ) . ٩٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٢٤
 )٠٠٥سورة يس من اآلية( ) ٢٣٢٥
 .  ٢/٣٥٣، النشر  ٧٠٢، املبهج  ٧٥٢أهل الكوفة إال شعبة  ، انظر املستنري  )  ٢٣٢٦

 . ٩/٢٤٦، الدر املصون ٥٤٦:اهلداية هو أو ذلك ، انظر شرح : تقديره ] ملبتدأ [ على أنه خرب  ٢٣٢٧)
 )٠٠٧-٠٠٦سورة يس من اآلية( ) ٢٣٢٨
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٣٢٩
 )٠٠٧سورة يس من اآلية( ) ٢٣٣٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٣١



 

 

 )٩٧٨( ® }‘ Îγsù 〈  )٢٣٣٢(  

 .اهلاء  بكسرقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون 

 )٩٧٩( ® öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒr& 〈  )٢٣٣٤( كنظائره )٢٣٣٣( . 

 )٩٨٠( ® #t‰y™ ô⎯ÏΒuρ óΟ ÎγÏù=yz #t‰y™ 〈  )٢٣٣٥( 

 بفتح السني،الباقون بضـم  )٢٣٣٦(وأبو زيد عن املفضل  قرأ محزة و علي و خلف و حفص 
 .)٢٣٣٧(السني 

 )٩٨١ (® ô⎯ÏΒuρ óΟ ÎγÏù=yz 〈   )٢٣٣٨(  

 .قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء،الباقون بالبيان 

 )٩٨٢ (® öΝÎκ ö n=tã 〈  )٢٣٣٩(  

 .  الباقون بكسر اهلاء،]ب /٢٧٠[قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء

 )٩٨٣ (® öΝßγs? ö‘ x‹Ρ r&u™ 〈  )٢٣٤٠(  

 .ابن ذكوان مزتني  عاصم ومحزة وعلي وخلف وقرأ 

 .)٢٣٤١(و قرأ هشام من طريق احللواين مزتني بينهما مدة،الباقون مزة ممدودة 

                        
 )٠٠٨سورة يس من اآلية( ) ٢٣٣٢
 )٠٠٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٣٣
 ).ع(و ال ) ن(لمة بتمامها غري موجودة يف هكذا يف األصل ، والك ) ٢٣٣٤
 )٠٠٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٣٥
 . ٥٠٧انظر الكفاية . ا من طرق النشر و الشاطبية  يقرأاملفضل عن عاصم ال  ) ٢٣٣٦

 . ٥٩٦السد بالفتح احلاجز بينك وبني الشيء ، والسُّد بالضم يف العني انظر احلجة أليب زرعة   ٢٣٣٧)
 )٠٠٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٣٨
 )٠١٠سورة يس من اآلية( ) ٢٣٣٩
 )٠١٠سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٠
 ) .١٧( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٢٣٤١



 

 

 )٩٨٤ (  ® ß⎯øt wΥ Ä© ÷∏çΡ 〈   )٢٣٤٢(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٩٨٥ (  ® 4’sA öθ pR ùQ$# 〈  )٢٣٤٣(  

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

$5Θيف  ®    )٩٨٦(  tΒÎ) 〈  )٢٣٤٤(  

 .الباقون بالتفخيم،)٢٣٤٥(قرأ قتيبة  باإلمالة 

<ó ®جل    وله عز والركوع ق Î ôÑ$#uρ Μçλm; ¸ξ sW ¨Β 〈   )٢٣٤٦( 

 )٩٨٧ (® øŒ Î) $ yδu™ !% y` 〈   )٢٣٤٧(  

 .  قرأ أبو عمرو و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار

$ ®قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان و yδu™ !% y` 〈   )باإلمالة،الباقون بالتفخيم  )٢٣٤٨. 

 )٩٨٨ (® ãΝÎκ ö s9Î) È⎦ ÷⎫uΖ øO $# 〈  )٢٣٤٩(  

 .هلاء و امليم قرأ أبو عمرو بكسر ا

و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضـم  

                        
 )٠١٢سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٢
 )٠١٢سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٣
 )٠١٢سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٤٥
 )٠١٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٦
 )٠١٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٧
 )٠١٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٨
 )٠١٤سورة يس من اآلية( ) ٢٣٤٩



 

 

$ ®) ٩٨٩( امليم  tΡ ø—¨“ yèsù 〈  )٢٣٥٠(  

  .،الباقون بالتشديد )٢٣٥٢(بالتخفيف )٢٣٥١(قرأ أبو بكر ومحاد و املفضل 
® ;]Ï9$ sVÎ/ 〈 )٢٣٥٣( ® Zπ ys ø‹ |¹ Zο y‰Ïn üρ 〈   )٢٣٥٤( ® ’n? tã ÏŠ$ t6Ïèø9$# 〈   )٢٣٥٥(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٣٥٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٩٩٠ (® ⎦ É⎩ r& 〈  )٢٣٥٧(  

 .مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة )٢٣٥٨(قرأ أبو عمرو وقالون وزيد 

 قرأ ابن كثري و نافع غري قالون و يعقوب غري زيد و سهل مزة مقصـورة بعـدها يـاء   و
 .)٢٣٥٩(مكسورة 

 . )٢٣٦٠(و ابن ذكوان مزتني  علي وخلف عاصم ومحزة وو قرأ  ]أ /٢٧١[

مزة بعدها  نيو روى بعضهم عن املفضل أَ،)٢٣٦١(بينهما مدة  يدخل  و قرأ هشام مزتني

                        
 )٠١٤سورة يس من اآلية( ) ٢٣٥٠
ا من طرق النشر والشاطبية  يقرأو هو املقروء به لشعبة ، و محاد واملفضل كالمها عن عاصم  ال  )  ٢٣٥١

 .  ٢/٣٥٣، النشر  ٥٣٩، السبعة  ٥٠٨، انظر الكفاية 
عز مبعىن غلب واملفعول حمذوف ، تقديره ، وغلبنا أهل القرية بثالث ، وقرأ الباقون بالتشديد من عـزز  من   ٢٣٥٢)

، املوضح  ٢/٣٧٣فقوينا الرسولني برسول ثالث ، انظر معاين القرآن : مبعىن القوة واملفعول حمذوف تقديره 
٣/١٠٧٠ . 

 )٠١٤سورة يس من اآلية( ) ٢٣٥٣
 )٠٢٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٥٤
 )٠٣٠سورة يس من اآلية( ) ٢٣٥٥
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٥٦
 )٠١٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٥٧
   . ا من طرق النشر و الشاطبية  يقرأانفرادة ال  )٢٣٥٨
 . ٣٦٤بالتسهيل بال فصل ، و هو املقروء به لورش و ابن كثري و رويس ، انظر اإلحتاف  ) ٢٣٥٩
 .وىل مفتوحة والثانية مكسورة حمققتني ؛ األمزتني  ) ٢٣٦٠
 .  ٣٦٤و له عدم الفصل أيضا ، انظر اإلحتاف  )٢٣٦١



 

 

 . )٢٣٦٢(ياء ساكنة والنون مفتوحة 

 .مفتوحة والنون  و قرأ أبو جعفر أان مزة واحدة ممدودة وتليني الثانية 

 )٩٩١ (® Ο è? öÅe2 èŒ 〈  )٢٣٦٣(  

 .،الباقون بالتشديد )٢٣٦٤( ر بالتخفيفرأ أبو جعفق

 )٩٩٢ (® ×≅ ã_ u‘ 4© të ó¡o„ 〈    )٢٣٦٥(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٩٩٣ (  ® $ tΒuρ z’Í< 〈  )٢٣٦٦(  

 .،الباقون مفتوحة الياء الياءمرسلة )٢٣٦٧(قرأ محزة و سهل و يعقوب 

 )٩٩٤ (  ® ä‹Ïƒ ªBr&u™ 〈   )٢٣٦٨(  

 .مزتني  اصم ومحزة وعلي وخلف وعقرأ ابن ذكوان 

  .  )٢٣٦٩( مزتني بينهما مدة،الباقون مزة ممدودة من طريق احللواين  و قرأ هشام

                        
 .٥٤٠انظر السبعة. ا من طرق النشر و الشاطبية  يقرأاملفضل عن عاصم انفرادة ال   )٢٣٦٢
 )٠١٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٦٣

ون بالتشديد مـن التـذكر ،   على أنه فعل ماض مبين للمفعول من الذكر وتاء املخاطبني نائب الفاعل والباق ٢٣٦٤)
 . ٢/٣٩٨، اإلحتاف  ٧/٣٢٨انظر البحر 

 )٠٢٠سورة يس من اآلية( ) ٢٣٦٥
وإليه ترجعون ، مل يذكرها املصنف وذكر موضع آخر السورة ، : وقوله تعاىل   )٠٢٢سورة يس من اآلية( ) ٢٣٦٦

 .  ٣٦٤اف وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم ، الباقون برفع التاء وضم اجليم ، انظر اإلحت
سهل عن يعقوب ، ومعهم خلف يف اختياره وهشام من رواية الداجوين ومل يذكرمها املصـنف ،   )  ٢٣٦٧

 انظر املستنري 
 .  ٣٦٤، اإلحتاف  ٣٥٦/ ٢، النشر  ٥١٢

 )٠٢٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٦٨
 ) .١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٦٩



 

 

)٩٩٥ (  ® βÎ) ÈβôŠ Íãƒ 〈    )٢٣٧٠(  

 . )٢٣٧١(قرأ يعقوب بالياء يف الوقف،الباقون بغري ياء

 )٩٩٦ (  ® Ÿωuρ Èβρ ä‹É)Ζ ãƒ 〈    )٢٣٧٢(  

 .لوقفو اقرأ يعقوب بالياء يف الوصل [

 .)٢٣٧٤(]  )٢٣٧٣( ،الباقون بغري ياء ورش وعباس و سهل بالياء يف الوصل وقرأ 

 )٩٩٧ (  ® þ’ÏoΤ Î) #]Œ Î) 〈   )٢٣٧٥( 

 .نافع و أبو جعفر و بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء  و قرأ أبو عمرو

 )٩٩٨ (  ® þ’ÏoΤ Î) àMΖ tΒ#u™ 〈  )٢٣٧٦(  

 .الياء،الباقون بإسكان الياء بفتح  و ابن كثري ونافع  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر

 )٩٩٩ (® Èβθ ãèyϑ ó™ $$ sù 〈   )٢٣٧٧(  

وافقـه سـهل وعبـاس باليـاء يف      ]ب /٢٧١[قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقـف  
 .  )٢٣٧٨( الوصل،الباقون بغري ياء

                        
 )٠٢٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٧٠
ذكر املصنف قراءة أيب جعفر بإثبات الياء مفتوحة وصالً وساكنة وقفاً وأثبتها يف الوقف فقط ومل ي )  ٢٣٧١

 .  ٣٦٤، اإلحتاف  ٢/٣٥٦، النشر  ٧٥٧يعقوب وحذفها الباقون يف احلالني ، انظر املستنري 
 )٠٢٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٧٢
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٧٣
قرأ يعقوب بالياء يف الوصل والوقف  ، وقرأ : األصل وخالف بقية املواضع ، والتصحيح هكذا يف  )  ٢٣٧٤

 . ورش وعباس وسهل بالياء يف الوصل 
 )٠٢٤سورة يس من اآلية( ) ٢٣٧٥
 )٠٢٥سورة يس من اآلية( ) ٢٣٧٦
 )٠٢٥سورة يس من اآلية( ) ٢٣٧٧
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٧٨



 

 

 )١٠٠٠ (  ® Ÿ≅Š Ï% È≅ äzôŠ $# 〈  )٢٣٧٩(    

 .قرأ علي و هشام و رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف 

 )١٠٠١ (  ® uxxî ’Í< 〈  )٢٣٨٠(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٠٠٢ (   ® βÎ) ôM tΡ% x. ωÎ) Zπ ys ø‹ |¹ Zο y‰Ïn üρ 〈    )٢٣٨١(  

 .،الباقون بالنصب )٢٣٨٢( قرأ أبو جعفر بالرفع

 )١٠٠٣ (  ® Ο ÎγŠ Ï? ù' tƒ 〈    )٢٣٨٣(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٠٠٤ (   ® Ο ÎγŠ Ï? ù' tƒ 〈   )٢٣٨٤( 

محـزة يف   هـم وافق،)٢٣٨٥(قرأ أبو عمرو و أبو جعفـر و األعشـى و ورش بغـري مهـز     
 .باهلمز 

 )١٠٠٥ (    ® tβρ â™ Í“ ÷κ yJó¡o„ 〈  )٢٣٨٦(  

 .قرأ أبو جعفر برفع الزاي وترك اهلمز

                        
 )٠٢٦آليةسورة يس من ا( ) ٢٣٧٩
 )٠٢٧سورة يس من اآلية( ) ٢٣٨٠
 )٠٢٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٨١

صفة أي ما وقع إال صيحة واحدة ، والباقون بنصبها على ] واحدة[فاعل ، و] صيحة [على أن كان تامة و ٢٣٨٢)
صفة هلا ، انظر الدر املصون ] واحدة[خربها ، و] صيحة[ األخذة ، و: أن كان ناقصة وامسها مضمر تقديره 

 . ٢/٣٩٩، اإلحتاف  ٩/٢٥٨
 )٠٣٠سورة يس من اآلية( ) ٢٣٨٣
 )٠٣٠سورة يس من اآلية( ) ٢٣٨٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٨٥
 )٠٣٠سورة يس من اآلية( ) ٢٣٨٦



 

 

 .،الباقون باهلمز ةو قرأ محزة يف الوقف بكسر الزاي وتليني اهلمز

 )١٠٠٦ (  ® öΝÎκ ö s9Î) 〈   )٢٣٨٧(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٠٠٧ (® βÎ)uρ @≅ ä. $ £ϑ ©9 〈   )٢٣٨٨(  

 .)٢٣٩٠(،الباقون بالتخفيف )٢٣٨٩(بالتشديد قرأ عاصم و محزة و ابن عامر

π× ®الركوع  tƒ#u™ uρ ãΝçλ°; 〈   )٢٣٩١(  

èπ ®قوله عز وجل )  ١٠٠٨(  tG ø‹ yϑ ø9$# 〈  )٢٣٩٢(  

 .قرأ نافع و أبو جعفر بالتشديد،الباقون بالتخفيف 

 )١٠٠٩ (  ® tβθ è=à2 ù' tƒ 〈  )٢٣٩٣( ® (#θ è=à2 ù' u‹ Ï9 ⎯ÏΒ ⎯ Ïν Íyϑ rO 〈  )٢٣٩٤( ® $ tΒuρ ΝÎκ Ï? ù' s? 〈  
)٢٣٩٥(   

® öΝèδä‹è{ ù' s? 〈  )٢٣٩٦(   ® $ pκ ÷]ÏΒuρ tβθ è=ä.ù' tƒ 〈 )٢٣٩٧(    

                        
 )٠٣١سورة يس من اآلية( ) ٢٣٨٧
 )٠٣٢سورة يس من اآلية( ) ٢٣٨٨
وذي ومل يذكره املؤلف لكونه ليس بتشديد امليم ، وكذلك ابن مجاز عن أيب جعفر من طريق الشنب )  ٢٣٨٩

 .  ٢/٢٩١، النشر  ٥١٥، اإلرشاد  ٣٧٨من طرق الكتاب ، انظر الكفاية 
ما كل إال مجيع لدينا حمضـرون ، ومـن قـرأ    : مبعىن ما ، والتقدير ) إن ( من قرأ بالتشديد مبعىن إال ، و  ٢٣٩٠)

ة ، وتفسري اآلية أم حيضـرون يـوم   زائد) ما ( فـ / وإن كل جلميع لدينا حمضرون : بالتخفيف فاملعىن 
 . أليب زرعة  ٥٩٧القيامة فيقفون على ما عملوا ، انظر احلجة 

 )٠٣٣سورة يس من اآلية( )٢٣٩١
 )٠٣٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٩٢
 )٠٣٣سورة يس من اآلية( ) ٢٣٩٣
 )٠٣٥سورة يس من اآلية( ) ٢٣٩٤
 )٠٤٦سورة يس من اآلية( ) ٢٣٩٥
 )٠٤٩سورة يس من اآلية( ) ٢٣٩٦



 

 

محـزة يف   هـم وافق،)٢٣٩٨(و األعشى كلها بغري مهـز  وورش  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
 .الوقف،الباقون باهلمز 

 )١٠١٠ (® z⎯ÏΒ Èβθ ã‹ ãèø9$# 〈  )٢٣٩٩(  

بكسـر    ]أ /٢٧٢[قرأ ابن كثري و محزة و علي و األعشى ومحاد وحيىي و ابـن ذكـوان  
 .)٢٤٠٠(العني،الباقون برفع العني 

 )١٠١١ (  ® Èβθ ã‹ ãèø9$# ∩⊂⊆∪ (#θ è=à2 ù' u‹ Ï9 〈  )٢٤٠١(  

 .البيان باإلظهار و قرأ عباس باإلدغام،الباقون 

 )١٠١٢ (  ® ⎯ÏΒ ⎯ Ïν Íyϑ rO 〈   )٢٤٠٢(  

 .)٢٤٠٣(قرأ محزة و علي و خلف بضم الثاء و امليم،الباقون بفتح الثاء و امليم 

 )١٠١٣ (  ® $ tΒuρ çµ ÷G n=Ïϑ tã 〈  )٢٤٠٤(  

 .  )٢٤٠٦(بغري هاء،الباقون باهلاء و أبو بكر)٢٤٠٥(قرأ محزة و علي و خلف ومحاد 

                                                                   
 )٧٢يس من اآليةسورة ( ) ٢٣٩٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٩٨
 )٠٣٤سورة يس من اآلية( ) ٢٣٩٩
 ) . ١٣٨(محاد عن عاصم وحيىي عن شعبة ، وقد تقدم الكالم عليه يف الفقرة رقم   )  ٢٤٠٠
 )٠٣٥-٠٣٤سورة يس من اآلية( ) ٢٤٠١
 )٠٣٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٠٢

 .أليب زرعة٥٩٨مجع مثرة ، ومن فتح الثاء وامليم فهو مجع مثرة انظر احلجة  ضم الثاء وامليم مجع اجلمع وقيل  ٢٤٠٣)
 )٠٣٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٠٤
ا من طرق النشر والشاطبية والوقف عليها بالتاء  يقرأمحاد بن أيب زياد عن عاصم وهي انفرادة ال  )  ٢٤٠٥

، الكفاية  ٣١٢، املبسوط  ٧٥٣ظر املستنري ملن قرأ بالتاء وباهلاء ملن قرأ باهلاء وكل على ما يف مصحفه ، ان
 .  ٢/٣٥٣، النشر  ٥٠٩

ليأكلوا من مثـره وعمـل   : والفعل الذي بعدها مصدرا ، والتقدير ) ما ( من قرأ بغري هاء فيجوز أن تكون   ٢٤٠٦)
لتـه  والـذي عم : مبعىن الذي ، والتقدير ) ما ( نافية ، ومن قرأ باهلاء فإن ) ما ( أيديهم ، وجيوز أن تكون 

 .  ٢/٤٨٥انظر شرح اهلداية .أيديهم 



 

 

 )١٠١٤ (  ® öΝÎγƒ Ï‰÷ƒr& 〈  )٢٤٠٧(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

 )١٠١٥ (  ® 9hs)tG ó¡ßϑ Ï9 〈  )٢٤٠٨( 

 .،الباقون بفتح القاف )٢٤٠٩(قرأ زيد عن يعقوب بكسر القاف 

 )١٠١٦ (  ® uyϑ s)ø9$#uρ 〈   )٢٤١٠(  

،البـاقون  )٢٤١٢(برفع الراء )٢٤١١(ابن كثري و نافع و سهل و يعقوب غري رويسوقرأ أبو عمرو 
 . بفتح الراء

 )١٠١٧ (® tΑÎ—$ sΨ tΒ 〈  )٢٤١٣(® Zπ ys øŠ|¹ Zο y‰Ïn üρ 〈   )٢٤١٤(  

 .  ،الباقون بالتفخيم)٢٤١٥(قرأ قتيبة  باإلمالة 

 )١٠١٨ (® 4© ®Lxm yŠ$ tã 〈    )٢٤١٦(  

 .،الباقون بالتفخيم )٢٤١٧(قرأ نصري وقتيبة و العجلي باإلمالة 

                        
 )٠٣٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٠٧
 )٠٣٨سورة يس من اآلية( ) ٢٤٠٨
،  ٧٥٤له ا من طرق النشر والشاطبية ، انظـر املسـتنري    يقرأوهي انفرادة شاذة عن يعقوب ال  )  ٢٤٠٩

 .  ٢٤٧، الغاية  ٥٠٩الكفاية 
 )٠٣٩سورة يس من اآلية( ) ٢٤١٠
،  ٧٥٤، املسـتنري   ٥٠٩ية روح عن يعقوب وسهل كذلك عنه ، انظر الغاية وهي مروية من روا )  ٢٤١١

 .  ٢/٣٥٣النشر 
وقدرنا القمر ، انظر شـرح  : اخلرب ، والباقون بالنصب على تقدير فعل مضمر أي ] قدرناه[على أنه مبتدأ و ٢٤١٢)

 .  ٥٤٦:اهلداية 
 )٠٣٩سورة يس من اآلية( ) ٢٤١٣
 )٠٤٩سورة يس من اآلية( ) ٢٤١٤
 ) . ١٥( الكالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم  ) ٢٤١٥
 )٠٣٩سورة يس من اآلية( ) ٢٤١٦



 

 

 )١٠١٩ (® Í‘$ pκ ¨]9 $# 〈   )٢٤١٨(  

والبخاري عن وأيب عمر  مر و محزة يف رواية ابن سعدانقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو ع
  .الباقون بالتفخيم ،)٢٤١٩(ورش باإلمالة 

 )١٠٢٠ (  ® öΝåκ yJ§ƒÍh‘ èŒ 〈  )٢٤٢٠(  

Νåκالبـاقون   ، و يعقوب باأللف )٢٤٢١(قرأ نافع و أبو جعفر و ابن عامر و سهل yJ§ƒÍh‘ èŒ  بغـري 
 . )٢٤٢٢( ألف

 )١٠٢١ (  ® βÎ)uρ ù' t±°Σ 〈  )٢٤٢٣(  

محـزة يف   هـم وافق،)٢٤٢٤(و ورش من طريق األصبهاين و األعشى بغـري مهـز    قرأ أوقية
 .الوقف،الباقون باهلمز 

 )١٠٢٢ (  ® #sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% 〈  )وما بعدها  )٢٤٢٥ 

 .   القاف الضم،الباقون بكسر القاف  ]ب /٢٧٢[ قرأ علي و هشام و رويس بإمشام

 )١٠٢٣ (® Ÿ≅Š Ï% ãΝßγs9 (#θ à)̈? $# 〈   )٢٤٢٦( ® Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; (#θ à)ÏΡ r& 〈   )٢٤٢٧( ® â/ ä3s%y—u‘ ª!$# 〈   

                                                                   
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤١٧
 )٠٤٠سورة يس من اآلية( ) ٢٤١٨
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤١٩
 )٠٤١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٢٠
 . سهل يف روايته عن يعقوب  )  ٢٤٢١

حلجة أا مكتوبة يف مصاحفهم باأللف ، ومن قرأ بالتوحيد فعلى حجة أن الذرية تكـون مجعـا   على  ، وا  ٢٤٢٢)
أليب ٦٠٠انظر احلجة ) . ذرية ضعافا( واجلمع قوله ) هب يل من لدنك ذرية ( وتكون واحدا فالواحد قوله 

 .زرعة 
 )٠٤٣سورة يس من اآلية( ) ٢٤٢٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٢٤
 )٠٤٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٢٥
 )٠٤٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٢٦
 )٠٤٧سورة يس من اآلية( ) ٢٤٢٧



 

 

)٢٤٢٨( ® ãΝÏèôÜ çΡ r& ⎯tΒ 〈  )٢٤٢٩(   

 . باإلظهار قرأ أبو عمرو كلها  باإلدغام،الباقون  

)١٠٢٤ (  ® ΝÎκ Ï? ù' s? 〈   )٢٤٣٠(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٠٢٥ (® 4© tLtΒ 〈   )٢٤٣١(  

 .ن بالتفخيمباإلمالة،الباقووخلف  قرأ محزة و علي 

 )١٠٢٦ (® tβθ ßϑ Å_Á Ïƒ s† 〈   )٢٤٣٢(  

بفـتح اخلـاء    )٢٤٣٤(و سهل و ورش و الشموين  )٢٤٣٣(قرأ ابن كثري و يعقوب غري رويس 
 .وتشديد الصاد 

و أبو جعفر بإسكان اخلاء وتشديد الصاد،إال أن أبا  )٢٤٣٥(و قرأ أبو عمرو و نافع غري ورش 
 . )٢٤٣٦(عمرو كان يشم الفتحة قليالً

                        
 )٠٤٧سورة يس من اآلية( ) ٢٤٢٨
 )٠٤٧سورة يس من اآلية( ) ٢٤٢٩
 )٠٤٦سورة يس من اآلية( ) ٢٤٣٠
 )٠٤٨سورة يس من اآلية( ) ٢٤٣١
 )٠٤٩سورة يس من اآلية( ) ٢٤٣٢
روح فلم يوافقه أحد من األئمة عليه ، انظر النشر وانفرد ابن مهران بذلك عن : قال ابن اجلزري  )  ٢٤٣٣

 .  ٢٤٧، الغاية ٣١٢، املبسوط  ٢/٣٥٤
 .٥٠٩انظر الكفاية . ا من طرق النشر و الشاطبية  يقرأالشموين عن األعشى عن أيب بكر انفرادة ال  ) ٢٤٣٤
كان واالختالس اإلس: وهو مروي عن إمساعيل بن جعفر وقالون يف أحد أوجهه  الثالثة واليت هي  )  ٢٤٣٥

 وله إمتام 
، تلخـيص   ٢/٣٥٤، النشـر   ٥١٣، التـذكرة   ١٥٩، العنوان  ٣١٢احلركة كورش ،   انظر املبسوط 

 .  ١٤١العبارات 
 ذكر هنا  وجهني أليب عمرو اإلسكان واالختالس  ، وله وجه ثالث مقروء به أيضاً من النشر وهو إخالص   ) ٢٤٣٦



 

 

إسكان اخلاء وختفيف الصاد،الباقون بفتح الياء وكسر اخلاء وتشـديد الصـاد   و قرأ محزة ب
  .)٢٤٣٩(بكسر الياء و اخلاء وتشديد الصاد )٢٤٣٨(و روى بعضهم عن حيىي )٢٤٣٧(

‡y ®الركوع  ÏçΡ uρ ’Îû Í‘θ Á9$# 〈  )٢٤٤٠(   

`÷‰Ï^#y ®قوله تعـاىل   )  ١٠٢٧(  F{ $# 〈  )٢٤٤١( ® ×π yγÅ3≈ sù 〈 )٢٤٤٢( ® Zπ ys ø‹ |¹ Zο y‰Ïn üρ 〈  
)٢٤٤٣( ® tβθ ßγÅ3≈ sù 〈   )٢٤٤٤(  

 .  ،الباقون بالتفخيم)٢٤٤٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 
Zπ ®قرأ أبو جعفر  و ys ø‹ |¹ Zο y‰Ïn üρ 〈  )بالرفع،الباقون بالنصب )٢٤٤٦  . 

 )١٠٢٨ (® ’Îû 5≅ äóä© 〈  )٢٤٤٧(  

                                                                   
وأمجع العراقيون له على اإلمتام كابن كثري وورش ، انظر : ابن اجلزري وقال . الفتحة ، ومل يذكره املصنف 

 .  ٤/١٢٠، جامع البيان  ٨٧٨، الروضة  ٥٠٩، الكفاية  ٣٦٥، اإلحتاف  ٢/٣٥٤النشر 
 وهم حفص والكسائي ويعقوب وخلف عن نفسه وابن ذكوان وشعبة خبلف عنه وهو وجه عن هشام من   ) ٢٤٣٧

،  ٧٥٤، املسـتنري   ٥١٠ـ   ٥٠٩ن كثري من طريق احللواين ، انظر الكفاية طريق الداجوين  وله وجه كاب
 .  ٣٦٥اإلحتاف 

 واتفقوا على فتح الياء إال ما روى حيىي بن آدم عن شعبة بكسر الياء واخلاء وله وجه آخر كحفص ، وله  ) ٢٤٣٨
له ا من طرق  يقرأال الفتح من رواية الشموين عن األعشى عن شعبة ، وهو الذي تقدم قريباً وهي انفرادة 

 .  ٣٦٥، اإلحتاف  ٢/٣٥٤، النشر  ٣١٢، املبسوط  ٥٠٩، الكفاية ٧٥٤النشر والشاطبية ، انظر املستنري 
من قرأ بفتح اخلاء وتشديد الصاد فاألصل خيتصمون فألقيت فتحة التاء على اخلاء وأدغمت التاء يف الصاد ،  ٢٤٣٩)

أراد إدغامها ومل يلقها على اخلاء مث أدغمت التـاء يف الصـاد   ومن كسر اخلاء فإنه أذهب فتحة التاء حني 
فـاملعىن خيصـم   ) خيْصـمون  ( وبقيت اخلاء ساكنة فالتقى ساكنان فكسر اخلاء اللتقاء الساكنني ومن قرأ 

 .  ٢/٤٨٦بعضهم بعضا ، انظر شرح اهلداية 
 )٠٥١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٤٠
 )٠٥١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٤١
 )٠٥٧اآلية سورة يس من( ) ٢٤٤٢
 )٠٥٣سورة يس من اآلية( ) ٢٤٤٣
 )٠٥٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٤٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٤٥
 )٠٥٣سورة يس من اآلية( ) ٢٤٤٦
 )٠٥٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٤٧



 

 

 )٢٤٤٨(أبو جعفر وعاصم و محزة و علي و خلف و ابن عـامر و يعقـوب غـري روح     أقر
 . )٢٤٥٠(عباس خمري )٢٤٤٩(ففة مثقلة،الباقون خم

 )١٠٢٩ (  ® tβθ ßγÅ3≈ sù 〈  )٢٤٥١(  

 قرأ أبو جعفر بغري ألف وكذلك حيث وقعت،الباقون كلها باأللف،

 . وافقه حفص بن سليمان يف ويل للمطففني

≈≅@ Îû’ ® ]أ /٢٧٣[) ١٠٣٠(  n=Ïß 〈  )٢٤٥٢(  

≈≅قرأ محزة و علي و خلف بغري ألف مضـمومة الظاء،البـاقون    n=Ïß  سـورة بـاأللف مك   
    )٢٤٥٣(الظاء

 )١٠٣١ (® tβθ ä↔ Å3−G ãΒ 〈   )٢٤٥٤( 

 .قرأ أبو جعفر برفع الكاف وترك اهلمز 

بكسر الكاف وتليني اهلمزة ويبدل منها ياء مضمومة،وبعضهم يبدل يف الوقف  و قرأ محزة 
   .مضمومة،الباقون باهلمز  اًمنها واو

 )١٠٣٢ (® Èβr&uρ ’ÏΤρ ß‰ç6ôã$# 〈   )٢٤٥٥(  

عمرو و محزة و سهل و يعقوب بكسر النون يف الوصل،الباقون بضم النون  قرأ عاصم و أبو

                        
،  ٢٤٧له ا من طرق النشر ، انظـر الغايـة    يقرأورواية روح عن يعقوب باإلسكان انفرادة ال  )  ٢٤٤٨

 .  ٣٦٦، اإلحتاف  ٢/٣٥٣شر الن
 .  ٢/٢٦٤الشغل والشغل لغتان انظر شرح اهلداية  ٢٤٤٩)
.  ا من طرق النشر و الشاطبية  يقرأروى أبو زيد و علي بن نصر عن أيب عمرو التخيري ، و هي انفرادة ال  ) ٢٤٥٠

 . ٥٤١انظر السبعة
 )٠٥٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٥١
 )٠٥٦سورة يس من اآلية( ) ٢٤٥٢

 .  ٢/٤٨٦انظر شرح اهلداية .مجع ظِّل ) ظالل ( قرأ بغري ألف مجع ظُلّة مثل ظلمة وظلم ومن   ٢٤٥٣)
 )٠٥٦سورة يس من اآلية( ) ٢٤٥٤
 )٠٦١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٥٥



 

 

. 

 )١٠٣٣ (® ÔÞ ü ÅÀ 〈  )٢٤٥٦(  

 .خلف وأيب عمر ورجا بإمشام الزاي قرأ محزة يف رواية

 .و روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل و رويس عن يعقوب بالسني 

 .  )٢٤٥٧( صادبإمشام السني،الباقون بال عليو روى أبو محدون عن 

 )١٠٣٤ (® yξ Î7 Å_ 〈  )٢٤٥٨(  

 .قرأ أبو عمرو و ابن عامر برفع اجليم وإسكان الباء

 .بكسر اجليم و الباء وتشديد الالم )٢٤٥٩(و قرأ نافع و أبو جعفر وعاصم و سهل

و قرأ يعقوب غري رويس بضم اجليم و الباء وتشديد الالم،الباقون بضم اجليم و الباء وختفيف 
  .)٢٤٦٠(الالم 

 )١٠٣٥ (  ® !$ uΖ ßϑ Ïk=s3è? uρ 〈  )٢٤٦١(  

 .باالختالس،الباقون باإلشباع  )٢٤٦٢(قرأ عباس 

 )١٠٣٦ (  ® öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒr& 〈   )٢٤٦٣(  

                        
 )٠٦١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٥٦
 ) . ٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٥٧
 )٠٦٢سورة يس من اآلية( ) ٢٤٥٨
 .  ٢٤٨اية رواية سهل يف الغ )  ٢٤٥٩

 .  ٢/٤٨٧لغات معروفة انظر شرح اهلداية ) جِبِال ، جبال ، جبال (  ٢٤٦٠)
 )٠٦٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٦١
وقد تقـدم الكـالم علـى    . ا من طرق النشر و الشاطبية  يقرأعباس عن أيب عمرو انفرادة ال  )  ٢٤٦٢

 ) . ١١٢(االختالس له يف الفقرة  رقم 
 )٠٦٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٦٣



 

 

   .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٠٣٧ (® 4’̄Τ r' sù 〈   )٢٤٦٤(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة 

 . الباقون بالتفخيم،)٢٤٦٥(عباس باإلمالة اللطيفة   ]ب /٢٧٣[وقرأ 

 )١٠٣٨   (® 4’n? tã óΟ ÎγÏFtΡ% x6 tΒ 〈  )٢٤٦٦(  

 .باأللف،الباقون بغري ألف  و أبو بكر )٢٤٦٧(قرأ محاد 

tΒuρ çν⎯ ®تعاىل  قوله الركوع  öÏdϑ yèœΡ 〈  )٢٤٦٨(   

 )١٠٣٩ (® çµ ó¡Åe6 uΖ çΡ 〈  )٢٤٦٩(  

ية وكسر الكـاف  النون األوىل وفتح الثان مو محزة بض )٢٤٧٠(قرأ عاصم غري املفضل و اخلزاز
   .،الباقون بفتح النون األوىل وإسكان الثانية وضم الكاف وختفيفها )٢٤٧١(وتشديدها

 )١٠٤٠ (® Ÿξ sù r& tβθ è=É)÷ètƒ 〈   )٢٤٧٢(  

                        
 )٠٦٦سورة يس من اآلية( ) ٢٤٦٤
 ) . ٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٦٥
 )٠٦٧سورة يس من اآلية( ) ٢٤٦٦
، جـامع البيـان    ٢/٣٥٣ا من طرق النشر والشاطبية ، انظر النشـر   يقرأمحاد عن عاصم ال  )  ٢٤٦٧

٤/١٢٣  . 
 )٠٦٨سورة يس من اآلية( ) ٢٤٦٨
 )٠٦٨سورة يس من اآلية( ) ٢٤٦٩
ا من طرق النشر والشاطبية ،  يقرأفضل عن عاصم و اخلزاز عن هبرية عن حفص ، انفرادة ال امل )  ٢٤٧٠

 .  ٢/٣٥٥، النشر  ٥١١، الكفاية  ٤/١٣انظر جامع البيان 
أي بضم النون األوىل وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة من نكس مضعف العني والتشديد للمبالغة والباقون  ٢٤٧١)

 ٢/٢٢٠ون الثانية وضم الكاف خمففة من نكسه ، الثالثي املخفف ، انظر الكشف بفتح النون األوىل وسك
 .أليب زرعة  ٦٠٣:، احلجة 

 )٠٦٨سورة يس من اآلية( ) ٢٤٧٢



 

 

و  )٢٤٧٤(غري ابن جماهد عنه و سهل وعبـاس  )٢٤٧٣(قرأ نافع و ابن عامر يف رواية ابن ذكوان 
   .)٢٤٧٥(أبو جعفر و يعقوب بالتاء،الباقون بالياء 

 )١٠٤١ (® ×β#u™ öè%uρ 〈  )٢٤٧٦(  

   .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٢٤٧٧(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )١٠٤٢ (® u‘ É‹Ζ ãŠÏj9 〈  )٢٤٧٨(  

 . )٢٤٨٠(بالتاء،الباقون بالياء )٢٤٧٩(قرأ نافع و ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب و سهل

 )١٠٤٣( ® š⎥⎪ÍÏ≈ s3ø9$# 〈  )٢٤٨١(  

البـاقون  ،)٢٤٨٢(بو عمرو ونصري و يعقـوب غـري روح باإلمالـة    قرأ أبو عمرو وقتيبة و أ
 .بالتفخيم

 )١٠٤٤ (® tβθ ä3Ï=≈ tΒ 〈 )٢٤٨٣( ® ßì Ï≈ sΨ tΒ Ü> Í‘$ t±tΒuρ 〈  )٢٤٨٤(  

                        
قرأ باخلطاب من رواية األخفش والصوري غري زيد ، وروى احللواين عن هشام و الداجوين عـن   )  ٢٤٧٣

 . ، النشر      ، اإلحتاف        ٧٥٦، املستنري  ١٤٤ابن ذكوان بالغيب ، انظر الغاية 
،  ١٤٤ا من طرق النشر والشاطبية ، انظـر الغايـة    يقرأعباس عن أيب عمرو وقراءة سهل ال  )  ٢٤٧٤
 .    ٥٤السبعة 

ولو نشاء ملسـخناهم ومل  ( وحجة من قرأ بالياء فحجته قوله ) ولقد أضل منكم ( حجة من قرأ بالتاء قوله  ٢٤٧٥) 
   .أليب زرعة  ٦٠٣ر احلجة انظ.ملسخناكم : يقل 

 )٠٦٩سورة يس من اآلية( ) ٢٤٧٦
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٧٧
 )٠٧٠سورة يس من اآلية( ) ٢٤٧٨
 .  ٥١١، الكفاية  ٧٥٦، املستنري  ٢٤٨انظر الغاية  )  ٢٤٧٩

ز أنه النيب صـلى اهللا عليـه   لتنذر يا حممد من كان حيا ، وقراءة الياء فيجو: من قرأ بالتاء على اخلطاب أي   ٢٤٨٠)
 .أليب زرعة  ٦٠٣لينذر القرآن انظر احلجة : وسلم وجيوز القرآن أي 

 )٠٧٠سورة يس من اآلية( ) ٢٤٨١
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٨٢
 )٠٧١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٨٣
 )٠٧٣سورة يس من اآلية( ) ٢٤٨٤



 

 

   .)٢٤٨٦(الباقون بالتفخيم ،)٢٤٨٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٠٤٥ (® tβθ è=ä.ù' tƒ 〈  )٢٤٨٧(  

محـزة يف   هـم فقوا،)٢٤٨٨(قرأ أبو عمرو و أبو جعفـر و األعشـى و ورش بغـري مهـز     
   .باهلمز 

 )١٠٤٦ (® Ÿω tβθ ãè‹ ÏÜ tG ó¡tƒ ــرهم $ ãΝn=÷ètΡ ® )٢٤٨٩(   〉 نص tΒ 〈  )٢٤٩٠( ® Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 〈  
)٢٤٩١( 

® βr& tΑθ à)tƒ … çµ s9 〈  )٢٤٩٢(  

   .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار ]أ /٢٧٤[

 )١٠٤٧ (® Ÿξ sù y7Ρ â“ øt s† 〈  )٢٤٩٣(  

   .لياء وكسر الزاي،الباقون بفتح الياء وضم الزاي قرأ نافع برفع ا

 )١٠٤٨ (® }‘ Ïδuρ ÒΟŠ ÏΒu‘ 〈  )٢٤٩٤(  

 قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفـع اهلـاء وكـذلك   

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٨٥
ومل يذكر إمالة ابن عامر خبلف عنه من روايتيه ، وهي  رواية مجهور املغاربة عن هشام ، وكـذا   )  ٢٤٨٦

 .  ٥٢، التيسري  ٣٦٧، اإلحتاف  ٢/٦٥الصوري عن ابن ذكوان وليس من طرق الكتاب ، انظر النشر 
 )٠٧٢سورة يس من اآلية( ) ٢٤٨٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٨٨
 )٠٧٥سورة يس من اآلية( ) ٢٤٨٩
 )٠٧٦سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩٠
 )٠٨٠سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩١
 )٠٨٢سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩٢
 )٠٧٦سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩٣
 )٠٧٨سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩٤



 

 

® uθ èδuρ Èe≅ ä3Î/ 〈 )٢٤٩٥(   . 

 )١٠٤٩( ® A‘ Ï‰≈ s)Î/ 〈  )٢٤٩٦(  

،الباقون بقادر بالبـاء و  )٢٤٩٨(مرفوعة الراء بالياء بغري ألف ساكنة القاف  )٢٤٩٧(قرأ يعقوب 
  .األلف وفتح القاف وكسر الراء منونة 

 )١٠٥٠ (® 4’n? t/ 〈  )٢٤٩٩(  

  .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٠٥١ (  ® ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù 〈  )٢٥٠٠(  

   . )٢٥٠١(قرأ علي و ابن عامر بفتح النون،الباقون برفع النون

 )١٠٥٢ (® tβθ ãèy_ öè? 〈  )٢٥٠٢(  

 . قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون برفع التاء وفتح اجليم

                        
 )٧٩سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩٥
 )٠٨١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩٦
ف ، ورواية روح هنا بالباء من طريـق أيب علـي   املقروء به هنا لرويس ، ووافقه روح يف األحقا )  ٢٤٩٧

لروح ا من طريق النشـر ، انظـر    يقرأالضرير عن روح ، وكذلك زيد عن يعقوب ، وهي هنا انفرادة ال 
 .  ٣٦٧، اإلحتاف  ٢/٣٥٥، النشر  ٧٥٧، املستنري  ٣١٤املبسوط 

، اإلحتـاف   ٩/٢٨٦املصون  ، الدر ٧/٣٤٨على أنه مضارع ـ قدر ـ مثل ضرب يضرب ، انظر  البحر     ٢٤٩٨)
٢/٤٠٥ . 

 )٠٨١سورة يس من اآلية( ) ٢٤٩٩
 )٠٨٢سورة يس من اآلية( ) ٢٥٠٠

 ٦٠٤فهو يكون انظر احلجة : ومن قرأ بالرفع على تقدير ) أن يقول له كن فيكون( النصب نسقا على قوله   ٢٥٠١)
   ٠أليب زرعة 

انظر شرح الطيبـة  ) بيده ( تالس يف ، و سكت املؤلف عن رواية رويس باالخ )٠٨٣سورة يس من اآلية( ) ٢٥٠٢
 . ١/٣٧١للنويري 



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الصافات
ijk 

  

≈ÏM ®تعاىل قوله )١٠٥٣(  ¤ ¯≈ ¢Á9 $# uρ $y |¹ ∩⊇∪ ÏN¨u Å_¨ ¨“9 $$sù # X ô_y— ∩⊄∪ ÏM≈ uŠ Ï=≈ −G9 $$sù # · ø. ÏŒ 〈)٢٥٠٣(  

    .اً باإلدغام،الباقون باإلظهار و محزة مجيع  )٢٥٠٤(قرأ  أبو عمرو غري عباس

 )١٠٥٤( ® ÏN üÅ_¨̈“9$$ sù 〈 )٢٥٠٥( ® ÏM≈ uŠÏ=≈ −G9$$ sù 〈)٢٥٠٦( ® ¨βÎ) ö/ ä3yγ≈ s9Î) Ó‰Ïn üθ s9 〈 )٢٥٠٧(  ® 
9⎯≈ sÜ ø‹ x© 7Š Í‘$ ¨Β 〈  )٢٥٠٨( ® ⎯ÏΒ Èe≅ ä. 5= ÏΡ% y` 〈  )٢٥٠٩( ® Ò>$ pκ Å− 〈 )٢٥١٠( ® ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ 
 )٢٥١١( 〉الزب

   .لتفخيمالباقون با،)٢٥١٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٠٥٥( ® u $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )٢٥١٣(  

 . و الكسر ]ب /٢٧٤[قرأ أبو عمرو بني الفتح 

   .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

                        
 )٠٠٣-٠٠١سورة الصافات ( ) ٢٥٠٣
عباس عن أيب عمرو باإلظهار وهي انفرادة عن أيب عمرو  ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية ،  )   ٢٥٠٤

 .  ٥٤٦انظر السبعة 
 )٠٠٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٠٥
 )٠٠٣سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٠٦
 )٠٠٤سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٠٧
 )٠٠٧سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٠٨
 )٠٠٨سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٠٩
 )٠١٠سورة الصافات من اآلية ( )٢٥١٠
 )٠١١سورة الصافات من اآلية ( )٢٥١١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥١٢
 )٠٠٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٥١٣



 

 

 )١٠٥٦( ® >π uΖƒ Í“ Î/ 〈  )٢٥١٤(  

  . تنوين بغري ،الباقون و املفضل)٢٥١٧(و محزة منونة )٢٥١٦( ] )٢٥١٥( غري املفضل[قرأ عاصم 

 )١٠٥٧( ® É= Ï.#uθ s3ø9$# 〈  )٢٥١٨(  

   .)٢٥٢٠(،الباقون باخلفض )٢٥١٩(قرأ أبو بكر ومحاد بالنصب

 )١٠٥٨(   ® ω tβθ ãè£ϑ ¡¡o„ 〈  )٢٥٢١(  

 . ،الباقون بالتخفيف)٢٥٢٣(بالتشديد )٢٥٢٢(قرأ محزة و علي و خلف و حفص  و املفضل

 )١٠٥٩(   ® 4’n? ôãF{ $# 〈   )٢٥٢٤(  

   .فخيم قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالت

                        
 )٠٠٦ية سورة الصافات من اآل( )٢٥١٤
 .٥١٤، الكفاية٧٥٨و رواية املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املستنري  )٢٥١٥
 . مطموسة يف األصل وهي يف ن ، ع  )   ٢٥١٦

، انظر املوضح ] الكواكب[إىل ] بزينة [ على اإلضافة ، والباقون بغري تنوين على إضافة ] بزينة [ على قطع   ٢٥١٧)
 .  ٩/٢٩١در املصون ، ال ٣/١٠٨٤

 )٠٠٦سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥١٨
زين هلم اهللا الكواكب فكوا مضيئة حسنة : على إعمال املصدر منونا يف املفعول ، والفاعل حمذوف ، أي   ٢٥١٩)

 ) .أ / ٢٥٦( أو النصب على تقدير أعين انظر املصباح 
بالتنوين واجلر ، الباقون  واملفضل بترك التنوين قرأ شعبة بتنوين زينة  ونصب باء الكواكب وحفص ومحزة  ) ١٨

،  ٣١٥، املبسوط  ٧٥٨واجلر ورواية  محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية ، انظر املستنري 
 .     ٥١٤، الكفاية  ٣٦٧، اإلحتاف  ٢/٣٥٦النشر 

 )٠٠٨سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٢١
والسني وتشديدمها ، الباقون بتخفيف امليم وإسكان السـني ، و روايـة   قرأ من ذكرهم املصنف بفتح امليم  )٢٥٢٢

، اإلحتاف  ٢/٣٥٦، النشر  ٥١٥انظر الكفاية .  املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية 
٣٦٨  . 

على أن أصله  يتسمعون ـ مضارع ـ تسمع ، أي تكلف السماع وحرص عليه ، فأدغمت التاء يف السني     ٢٥٢٣)
 . ٩/٢٩٢، الدر املصون  ٧/٣٥٣والباقون بالتخفيف مضارع مسع الثالثي ، انظر البحر 

 )٠٠٨سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٢٤



 

 

 )١٠٦٠(  ® öΝÎκ ÉJøtFó™ $$ sù 〈   )٢٥٢٥(  

   .الباقون بكسر اهلاء ،بضم اهلاء )٢٥٢٦(]رويس[  قرأ

 )١٠٦١( ® ö≅ t/ |M ö7 Åf tã 〈   )٢٥٢٧(  

   .،الباقون بنصب التاء )٢٥٢٨(قرأ محزة و علي و خلف برفع التاء

 )١٠٦٢( ® #sŒ Ï™ r& $ uΖ ÷G ÏΒ $ ¨Ζ ä.uρ $ \/#uè? $ ¸ϑ≈ sà Ïãuρ $ ¯Ρ Ï™ r& 〈   )٢٥٢٩( . 

أيذا مـزة مقصـورة    )٢٥٣٢(غري زيد و سهل  )٢٥٣١(نافع غري قالون و يعقوب  )٢٥٣٠(قرأ 
 . بعدها ياء مكسورة إنا بكسر األلف على اخلرب

عن يعقوب أيذا مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة إنـا   )٢٥٣٣(و قرأ قالون و أبو جعفر وزيد 
 .بكسر األلف على اخلرب

 .على اخلربو قرأ علي أئذا مزتني إنا بكسر األلف 

 .و قرأ ابن ذكوان إذا بكسر األلف على اخلرب أئنا مزتني على االستفهام 

 .و قرأ هشام إذا بكسر األلف على اخلرب آينا مزتني بينهما مدة 

                        
 )٠١١سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٢٥
   .يف األصل يعقوب و التصحيح من ن، ع  )٢٥٢٦
 )٠١٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٢٧

لباقون بفتحها واملخاطب الرسول صلى اهللا عليه وسلم انظـر الـدر   على أنه تاء املتكلم ، وهو اهللا تعاىل وا  ٢٥٢٨)
 . ٩/٢٩٥املصون 

 )٠١٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٢٩
 قرأ ابن عامر باإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين ، و قرأ نافع و الكسائي و أبو جعفر و يعقوب  ) ٢٥٣٠

اقون باالستفهام فيهما ، و كل على أصله يف التسهيل و باالستفهام يف األول و اإلخبار يف الثاين ، و قرأه الب
 ) . ٣٠٦(الفصل  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم 

   . ٣٦٨و هو املقروء به لرويس ، انظر اإلحتاف  )٢٥٣١
 .٢٢٩-٢٢٨و مل يذكر رواية سهل بعد ذلك ، و انظر الغاية  )٢٥٣٢
  . ٣١٥نظر املبسوط ا. انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )٢٥٣٣



 

 

 و قرأ ابن كثري أيذا وأينا كل واحدة منهما مزة غري ممدودة بعدها ياء مكسـورة وجيمـع  
 .بني االستفهامني ]أ /٢٧٥[

أبو عمرو آيذا آينا كل واحدة منهما مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة وجيمـع بـني   و قرأ 
 .االستفهامني 

   . و جيمع بني االستفهامني و قرأ عاصم و محزة و خلف أإذا أإنا مزتني كل واحدة منهما

 )١٠٦٣( ® $ uΖ ÷G ÏΒ 〈  )٢٥٣٤(  

   .امليم قرأ نافع و محزة و علي و خلف و حفص بكسر امليم،الباقون برفع 

 )١٠٦٤( ® $ tΡ äτ!$ t/#u™ uρr& 〈   )وكذلك يف الواقعة )٢٥٣٥ ® $ tΡ äτ!$ t/#u™ uρr& 〈   )٢٥٣٦(   

 .نافع غري ورش و أبو جعفر بإسكان الواو  و قرأ ابن عامر

$ بترك مهزة)٢٥٣٧(و قرأ ورش tΡ äτ!$ t/#u™ u   وينقل حركتها إىل الواو اليت قبلها،الباقون بفتح الـواو
$ وإثبات اهلمزة يف tΡ äτ!$ t/#u™ u )٢٥٣٨(.   

 )١٠٦٥( ® öΝyètΡ 〈  )٢٥٣٩(  

 .قرأ علي بكسر العني،الباقون بفتح العني 

ρã#) ® قوله تعاىل: الركوع   à³ôm $# t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ çΗs>sß öΝßγy_ üρø—r&uρ 〈 )٢٥٤٠( 

                        
 )٠١٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٣٤
 )٠١٧سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٣٥
 )٤٨الواقعة ( )٢٥٣٦
، الكفايـة   ٢/٣٥٧من طريق األصبهاين وروى األزرق عنه فتح الواو وليس من طرق الكتاب ، انظر النشر  )٢٥٣٧

 .   ٤/١٢٦، جامع البيان  ٢٤٩، الغاية  ٥١٦
ال نبعـث  : مهزة االستفهام ومن سكن الواو فكأنه شك منه أي  ااو نسق دخلت عليهمن فتح الواو فهي و  ٢٥٣٨)

 . أليب زرعة  ٦٠٨حنن وال آباؤنا انظر احلجة 
 )٠١٨سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٣٩
 )٢٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٤٠



 

 

 )١٠٦٦( ® ÅÞ ü ÅÀ ËΛ⎧ Ås pgù:$# 〈  )٢٥٤١( 

 . محزة يف رواية خلف و العجلي ورجا وأيب عمر بإمشام الزاي )٢٥٤٢(قرأ 

 .رويس عن يعقوب بالسني و روى ابن جماهد و أبو عون عن قنبل و

   .و روى أبو محدون عن علي بإمشام السني،الباقون بالصاد اخلالصة 

 )١٠٦٧ (® Ÿω tβρ ã |À$ uΖ s? 〈  )٢٥٤٣(  

   . )٢٥٤٤(قرأ البزي و ابن فليح بتشديد التاء،الباقون بتخفيف التاء 

 )١٠٦٨( ® tΠ öθ u‹ ø9$# tβθ ßϑ Ï=ó¡tFó¡ãΒ 〈 )٢٥٤٥(  

ãΑöθ ®وكـذلك يـدغم  ،قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار s% !$ uΖ În/u‘ 〈)٢٥٤٦(® Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; 
〈)٢٥٤٧(  . 

 )١٠٦٩(   ® $ uΖ tΡθ è? ù' s? 〈  )٢٥٤٨( 

وافـق محـزة يف   ،)٢٥٤٩(و األعشى و ورش بغري مهز ]ب /٢٧٥[قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
   .الوقف،الباقون باهلمز 

 )١٠٧٠( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σãΒ 〈   )٢٥٥٠(  

                        
 )٠٢٣سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٤١
 ).٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )٢٥٤٢
 )٠٢٥سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٤٣
 ) . ١٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٤٤
 )٠٢٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٤٥
 )٣١سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٤٦
 )٣٥سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٤٧
 )٠٢٨سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٤٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٤٩
 )٠٢٩صافات من اآلية سورة ال( )٢٥٥٠



 

 

محزة يف  هموافق،)٢٥٥١(قرأ  أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .   الوقف،الباقون باهلمز

 )١٠٧١ (® $ tΒuρ tβ% x. $ uΖ s9 〈  )٢٥٥٢( 

 .  ،الباقون باإلظهار )٢٥٥٣(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٠٧٢ (® É>#x‹yèø9$# 〈  )٢٥٥٤( ® $ ¯Ρ Î) y7 Ï9 ẍ‹x. 〈  )٢٥٥٥( ® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª!$# 〈  )٢٥٥٦( 
® 9Ïã$ t±Ï9 〈  )٢٥٥٧(  ]  ® yŠ$ t7 Ïã «!$# 〈   )٢٥٥٨( ® t⎦⎫Î/Í≈ ¤±=Ïj9 〈  )٢٥٥٩( ® çµ Ï. üθ sù 〈    )٢٥٦٠( ® 

tβθ è=Ïϑ≈ yèø9$#  〈  )٢٥٦١( ® tβθ è=Ï.Uψ 〈 )٢٥٦٢( ® tβθ ä↔ Ï9$ yϑ sù 〈  )٢٥٦٤(] )٢٥٦٣( 

  .الباقون بالتفخيم ،)٢٥٦٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٠٧٣ (® Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; 〈 )٢٥٦٦( . 

   .رويس و هشام بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  قرأ علي و

                        
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٥١
 )٠٣٠سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٥٢
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٥٥٣

 )٠٣٣سورة الصافات من اآلية (   ٢٥٥٤)
 )٠٣٤سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٥٥
 )٠٣٥سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٥٦
 )٠٣٦من اآلية  سورة الصافات( ) ٢٥٥٧
 )٠٤٠سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٥٨
 )٠٤٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٥٩
 )٠٤٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٦٠
 )٠٦١سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٦١
 )٠٦٦سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٦٢
 )٠٦٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٦٣
 . ملحقة يف اهلامش  )   ٢٥٦٤
 ) . ١٥(  الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ٢٥٦٥
 )٠٣٥سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٦٦



 

 

 )١٠٧٤ (® $ ¨Ζ Í←r& 〈 )٢٥٦٧( ® ãΑθ à)tƒ y7 ¯Ρ Ï™ r& 〈  )٢٥٦٨(    

أبو عمرو وقالون و أبو جعفر وزيد كل واحدة منهما مزة ممدودة بعـدها يـاء    )٢٥٦٩(قرأ 
 .مكسورة

مزة مقصورة بعـدها يـاء     و قرأ نافع غري قالون و ابن كثري و يعقوب غري زيد و سهل
  .مكسورة،الباقون مزتني إال هشاماً فإنه يدخل بني اهلمزتني مدة

)١٠٧٥ (® ö≅ t/ u™ !% y` 〈 )٢٥٧٠(  

   .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)١٠٧٦ (® t⎦⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# 〈   )٢٥٧١(  

الالم،البـاقون بكسـر الـالم     قرأ نافع و أبو جعفر وعاصم و محزة و علي و خلف بفتح
   .وكذلك ما بعدها على هذا االختالف 

)١٠٧٧ (® ΝÎκ ö n=tã 〈   )٢٥٧٢(  

   .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

)١٠٧٨ (® <¨ ù( s3Î/ 〈  )٢٥٧٣( 

 هموافق)٢٥٧٤(و األعشى و ورش بغري مهز   ]أ /٢٧٦[قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر
 .  لوقف،الباقون باهلمزمحزة يف ا

                        
 )٠٣٦سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٦٧
 )٠٥٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٦٨
 ) ١٢٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٢٥٦٩
 )٠٣٧سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٧٠
 )٠٤٠سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٧١
 )٠٤٥سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٧٢
 )٠٤٥سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٧٣
 ) . ٧(تقدم الكالم عليه يف الفقرة رقم و هو مستثىن لورش من طريقيه فال إبدال فيه له ، و قد  ) ٢٥٧٤



 

 

)١٠٧٩  (® šχθ èù u”∴ ãƒ 〈  )٢٥٧٥( 

 .،الباقون بفتح الزاي )٢٥٧٧(بكسر الزاي )٢٥٧٦(]و املفضل[قرأ محزة و علي و خلف 

)١٠٨٠ (® £⎯æη ¯Ρ r( x. 〈  )٢٥٧٨( 

   .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٢٥٧٩(قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز 

)١٠٨١ (® #sŒ Ï™ r& $ sΨ ÷FÏΒ $ ¨Ζ ä.uρ $ \/#uè? $ ¸ϑ≈ sà Ïãuρ $ ¯Ρ Ï™ r& tβθ ãΖƒ Ï‰yϑ s9 〈  )٢٥٨٠(   

وجيمعـون بـني    مـزتني  مجيعـا  أإذا أإنـا   يف اختياره عاصم و محزة و خلف)٢٥٨١(قرأ 
 . االستفهامني

 .وقرأ أبو عمرو كل واحدة منهما مزة مطولة بعدها ياء مكسورة 

 .ة وقرأ ابن كثري كل واحدة منهما مزة مقصورة بعدها ياء مكسور

 .وقرأ علي أئذا مزتني إنا بكسر األلف على اخلرب  

بعدها ياء مكسورة  غري ممدودة قرأ نافع غري قالون و يعقوب غري زيد و سهل أيذا مزة و 
 .إنا بكسر األلف على اخلرب 

و قرأ قالون وزيد عن يعقوب أيذا مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة إنا بكسر األلف علـى  
 .اخلرب

                        
 )٠٤٧سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٧٥
مطموسة يف األصل ، املفضل عن عاصم انفرادة ال يقرأ لعاصم ا من طرق النشر والشـاطبية ،   )  ٢٥٧٦

 .  ٣٦٩، اإلحتاف  ٧٦٠، املستنري  ٢/٣٥٧، النشر  ٥١٦لكفاية انظر ا
على أنه مضارع ـ أنزف ـ إذا نفد شرابه أو إذا سكر وذهب عقله والباقون بالفتح مضارع ـ نـزف ـ        ٢٥٧٧)

 .٣/١٠٨٨، للفراء املوضح  ٢/٣٨٥يقال نزف الرجل إذا سكر وذهب عقله ، انظر معاين القرآن 
 )٠٤٩ية سورة الصافات من اآل( ) ٢٥٧٨
 . ١/٣٩٨و هو من زيادات النشر ،انظر النشر  )٢٥٧٩
 )٠٥٣سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٨٠
 ) ٣٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٨١



 

 

 .أبو جعفر إذا بكسر األلف على اخلرب أينا مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة وقرأ 

إال أنه يدخل بني هشام  وكذلك و قرأ ابن ذكوان إذا بكسر األلف على اخلرب أئنا مزتني 
   .،وباهللا التوفيق اهلمزتني مدة

)١٠٨٢ (® $ sΨ ÷FÏΒ 〈  )٢٥٨٢(  

   .سر امليم،الباقون برفع امليمنافع و محزة و علي و خلف و حفص بك  ]ب /٢٧٦[قرأ

)١٠٨٣( ® çν#u™ usù 〈)٢٥٨٣( . 

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٢٥٨٤(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش بغري مهز 

 .بفتح الراء وكسر اهلمزة  والبخاري عن ورش و قرأ أبو عمرو غري عباس 

بـاس بكسـر الـراء و    هبرية من طريق اخلزاز وحيـىي وع  و قرأ محزة و علي و خلف و
  .  )٢٥٨٥( اهلمزة،الباقون بفتح الراء و اهلمزة

)١٠٨٤ (® È⎦⎪ ÏŠ ö ä) s! 〈  )٢٥٨٦(  

 .قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف

  . )٢٥٨٨(و سهل وعباس بالياء يف الوصل،الباقون بغري ياء  )٢٥٨٧(و قرأ ورش

)١٠٨٥ (® uθ çλm; 〈  )٢٥٨٩(  

                        
 )٠٥٣سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٨٢
 )٠٥٥سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٨٣
 ) . ١٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٨٤
 )٢٧٧(لى مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم ع )٢٥٨٥
 )٠٥٦سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٨٦
 .    ٢/٣٦١، النشر  ٧٦١انظر املستنري  ) ٢٥٨٧
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٨٨
 )٠٦٠سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٨٩



 

 

   .ش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ور

)١٠٨٦ (® tβθ ä↔ Ï9$ yϑ sù 〈  )٢٥٩٠( 

 .قرأ أبو جعفر برفع الالم وترك اهلمزة 

 .  و قرأ محزة يف الوقف بكسر الالم وتليني اهلمزة،الباقون باهلمز 

)١٠٨٧ (® #’n? tã öΝÏδÍ≈ rO#u™ 〈   )٢٥٩١( 

ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  قرأ أبو عمرو وقتيبة و ابن عامر ونصري و البخاري عن 
   .الباقون بالتفخيم ،)٢٥٩٢(وأيب عمر باإلمالة 

)١٠٨٨ (® ô‰s)s9uρ ¨≅ |Ê 〈  )٢٥٩٣(  

باإلظهار،البـاقون   )٢٥٩٤(قرأ ابن كثري و أبو جعفر و نافع غري ورش وعاصم غري األعشـى  
   .باإلدغام 

)١٠٨٩ (® ΝÎκ Ïù 〈 )٢٥٩٥(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

$ ô‰s)s9uρ ®قوله تعاىل : الركوع  sΨ1yŠ$ tΡ Óyθ çΡ 〈   )٢٥٩٦( 

$ ®قوله تعاىل ) ١٠٩٠( sΨ1yŠ$ tΡ 〈 )٢٥٩٧(  

                        
 )٠٦٦سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٩٠
 )٠٧٠سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٩١
 ) . ١٢١(كالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم ال ) ٢٥٩٢
 )٠٧١سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٩٣
   . ١٤٢انظر الكفاية . انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )٢٥٩٤
 )٠٧٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٩٥
 )٠٧٥سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٥٩٦
 )٠٧٥سورة الصافات من اآلية ( )٢٥٩٧



 

 

   .و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  ]أ /٢٧٧[قرأ محزة و علي 

)١٠٩١ (® … çµ tG §ƒÍh‘ èŒ ٢٥٩٨( 〉 هم(  

 . الباقون باإلظهار،)٢٥٩٩(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام 

øŒ ® مجيـع الروايـات   ويدغم أبـو عمـرو يف   Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Î/{ 〈  )٢٦٠٠(  ® ª!$#uρ ö/ ä3s)n=s{ 〈 
  .الباقون باإلظهار ،)٢٦٠١(

 )١٠٩٢ (® ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã 〈   )وكذلك ما بعده  )٢٦٠٢® ’ÏoΤ Î) ë= Ïδ#sŒ 〈  )٢٦٠٣( 

   .، الباقون بالتفخيم )٢٦٠٤(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )١٠٩٣ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈  )وما بعده  )٢٦٠٥ 

محـزة يف   هموافق،)٢٦٠٦(شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز  غريو عمرو قرأ أب
 .    الوقف،الباقون باهلمز

 )١٠٩٤ (® øŒ Î) u™ !% y` … çµ −/u‘ 〈  )٢٦٠٧(   

 .قرأ أبو عمرو و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار

ــالتفخيم    ــة،الباقون ب ــاء باإلمال ــوان ج ــن ذك ــف و اب ــزة و خل ــرأ مح  و ق

                        
 )٠٧٧ية سورة الصافات من اآل( )٢٥٩٨
 ) . ٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٩٩
 )٠٨٥سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٠٠
 )٠٩٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٠١
 )٠٨١سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٠٢
 )٠٩٩سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٠٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٠٤
 )٠٨١سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٠٥
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٠٦
 )٠٨٤سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٠٧



 

 

™βÎ) u ®،وكذلك !$ x© ª!$# 〈  )٢٦٠٨(   . 

 )١٠٩٥( ® % ¸3øÍ←r& 〈    )٢٦٠٩( 

 .قرأ أبو عمرو وقالون و أبو جعفر وزيد مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة

و قرأ نافع غري قالون و يعقوب غري زيد و ابن كثري و سهل مزة مقصـورة بعـدها يـاء    
   . )٢٦١٠( مكسورة،الباقون مزتني إال هشاماً فإنه يدخل بني اهلمزتني مدة

 )١٠٩٦ (® tβθ è=ä.ù' s? 〈  )٢٦١١( ® $ tΒ ãtΒ÷σè? 〈  )٢٦١٢(  

محـزة يف   هـم وافق،)٢٦١٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفـر و األعشـى و ورش بغـري مهـز     
 .    باهلمز

 )١٠٩٧ (® öΝÎκ ö n=tã 〈  )٢٦١٤(  

   .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٠٩٨ (® tβθ —ù Í“ tƒ 〈  )٢٦١٥(  

   .،الباقون بفتح الياء )٢٦١٧(بضم الياء )٢٦١٦(]جبلةو املفضل يف رواية [ ]ب/٢٧٧[ قرأ محزة

                        
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٠٨
 )٠٨٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٠٩
 ) . ١٢٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦١٠
 )٠٩١سورة الصافات من اآلية ( )٢٦١١
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦١٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٢٦١٣
 )٠٩٣سورة الصافات من اآلية ( )٢٦١٤
 )٠٩٤سورة الصافات من اآلية ( )٢٦١٥
مطموسة يف األصل ، املفضل عن عاصم ، انفرادة ال يقرأ لعاصم ا من طرق النشـر والشـاطبية ، انظـر     )٢٦١٦

 .  ٢/٣٥٧، النشر  ٥١٦، الكفاية  ٧٦٠املستنري 
ضارع ـ أزف ـ أي حث بعضهم بعضا على اإلسراع ، والباقون بفتح الياء مضارع ـ زف ـ     على أنه م ٢٦١٧)

 .  ٩/٣٢٠، الدر املصون  ٣/١٠٨٩إذا أسرع ، انظر املوضح 



 

 

 )١٠٩٩ (® È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ 〈  )٢٦١٨(  

وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصـل،الباقون بغـري    ،قرأ يعقوب بالياء يف الوصل والوقف
 .)٢٦١٩(ياء

 )١١٠٠ (® ¢© o_ç6≈ tƒ 〈  )٢٦٢٠(    

   .)٢٦٢١(ح الياء،الباقون بكسر الياء قرأ حفص و املفضل بفت

 )١١٠١ (® þ’ÏoΤ Î) 3“ u‘ r& 〈  )٢٦٢٢( ® þ’ÏoΤ r& y7 çt r2øŒ r& 〈  )٢٦٢٣(  

 .   قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء

 )١١٠٢ (® 3“ u‘ r& 〈  )٢٦٢٤(  

عن هـبرية بالكسـر   قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز 
   .الباقون بالفتح ،)٢٦٢٥(

 )١١٠٣ (® #sŒ$ tΒ 2”us? 〈  )٢٦٢٦( 

 . )٢٦٢٧(قرأ محزة و علي و خلف بضم التاء وكسر الراء 

و قرأ أبو عمرو و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هـبرية بفـتح التـاء وكسـر الـراء      

                        
 )٠٩٩سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦١٨
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦١٩
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٢٠
 ). ٦٣٣(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال )  ٢٦٢١
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٢٢
  )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٢٣
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٢٤
 ) . ٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٢٥
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٢٦

أي ماذا تشري ، أو ما تريك نفسك من الرأي ، والباقون وياء بعده ساكنة مدية على أنه مضارع ـ أرى ـ     ٢٦٢٧)
 .  ٢/٢٢٥، الكشف  ٦٠٩: بفتح التاء والراء وألف بعدها من ـ الرأي ـ انظر احلجة 



 

 

  .الباقون بفتح التاء الراء،)٢٦٢٨(

 )١١٠٤ (® ÏM t/r' ¯≈ tƒ ö≅ yèøù $# 〈  )٢٦٢٩(  

 .قرأ أبو جعفر و ابن عامر بفتح التاء ويقفان باهلاء،الباقون بكسر التاء

   .و قرأ ابن كثري و يعقوب بكسر التاء و الوقف باهلاء،الباقون بكسر التاء و الوقف بالتاء 

)١١٠٥ (® þ’ÏΤ ß‰Åf tFy™ βÎ) 〈  )٢٦٣٠(    

   .قرأ نافع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان  الياء 

)١١٠٦ (® ô‰s% |M ø%£‰|¹ 〈  )٢٦٣١( 

   .باإلظهار  باإلدغام،الباقون )٢٦٣٢(قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام و سهل 

 )١١٠٧ (® !$ tƒö™ ”9$# 〈  )٢٦٣٣(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٦٣٤(و قرأ محزة و علي و خلف وقتيبة باإلمالة الشديدة 

و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األصبهاين  ]أ /٢٧٨[جاع و قرأ أبو عمرو غري ش

                        
املقصود بكسر الراء هنا اإلمالة اليت يلزم منها ترقيق الراء ، وقد تقدم الكالم على إمالة األلف بعد الـراء يف   )١٢٥

 )  .٢٥(الفقرة رقم
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٢٩
 )١٠٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٣٠
 )١٠٥سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٣١
  . ٨٣انظر الغاية  )٢٦٣٢
 )١٠٥سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٣٣
،  ٦٠٣ومل أقف على من روى عن محزة اإلمالة يف الرؤيا وهي مروية  عمن ذكرهم املصنف ، انظر املستنري  )٢٦٣٤

 .   ٢/٣٨النشر ،  ٥٥٩املبهج 



 

 

  . )٢٦٣٥(وافقهم محزة يف الوقف،الباقون باهلمز،بغري مهز

 )١١٠٨ (® uθ çλm; (#àσ̄≈ n=t7 ø9$# 〈  )٢٦٣٦(  

 .    قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

 )١١٠٩ (® $ wŠÎ; tΡ z⎯ÏiΒ 〈 )٢٦٣٧( 

 .قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز  

$ ô‰s)s9uρ ®الركوع قوله عز وجل ¨Ζ sΨ tΒ 4’n? tã 4© y›θ ãΒ 〈)٢٦٣٨(   

 )١١١٠ (® 4© y›θ ãΒ 〈  )وما بعده  )٢٦٣٩ 

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  و

 )١١١١ (® |=≈ tG Å3ø9$# 〈  )٢٦٤٠( ® ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6Ïã 〈  )وما بعده  )٢٦٤١ 

   .، الباقون بالتفخيم )٢٦٤٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١١١٢ (® xÞ ü Å_Ç9$# 〈  )٢٦٤٣(  

                        
،  ١٧٠، الكفايـة   ٣٦٥، وانظر املستنري ) ٧(وقد تقدم الكالم على إبدال اهلمزة  يف الفقرة رقم  )   ٢٦٣٥

 اإلحتاف 
 . ١/٣٩١، انشر  ٣٧٠

 )١٠٦سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٣٦
 )١١٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٣٧
 )١١٤سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٣٨
 )١١٤ سورة الصافات من اآلية( )٢٦٣٩
 )١١٧سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٤٠
 )١٢٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٤١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٤٢
 )١١٨سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٤٣



 

 

 .خلف ورجا بإمشام الزاي وقرأ محزة 

 .رويس عن يعقوب بالسني  و روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل و

   .  )٢٦٤٤(اخلالصة  ون بالصادبإمشام السني،الباق عليو روى أبو محدون عن 

 )١١١٣( ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈  )وما بعده )٢٦٤٥ 

محزة يف  هموافق،)٢٦٤٦(قرأ  أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .    الوقف،الباقون باهلمز

 )١١١٤ (® ¨βÎ)uρ }¨$ u‹ ø9Î) 〈  )٢٦٤٧( 

 )٢٦٤٩(الباقون،)٢٦٤٨( اش  بوصل األلفالنقأيب بكر  روى أبو بكر بن جماهد عن ابن ذكوان و 
 .    )٢٦٥٠(بقطع األلف

)١١١٥ (® øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïµ ÏΒöθ s)Ï9 〈  )٢٦٥١(  

                        
 ) . ٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٤٤
 )١٢٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٤٥
 ) . ٩٤(فقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ال ) ٢٦٤٦
 )١٢٣سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٤٧
أبو بكر بن جماهد عن التغليب عن ابن ذكوان وكذلك أبو بكر النقاش عن األخفش عن ابن ذكوان  )  ٢٦٤٨

بوصل اهلمزة األوىل ، وهو مروي عن هشام من غري طريق احللواين ، وهذا الذي رجحه ابـن اجلـزري يف   
،  ٣١٧، املبسـوط   ٥٤٨هران وغريهم يف أن املراد اهلمزة الثانية ، انظر السبعة النشر خمالفاً للداين والبن م

 .  ٣٧٠، اإلحتاف  ٤/١٢٩، جامع البيان  ٢/٣٦٠النشر 
وهو الوجه الثاين البن ذكوان يف رواية الشاميني على األخفش عن ابن ذكوان وكذلك روى عن  )  ٢٦٤٩
 . هشام 

القطع ـ آخذ يف رواية ابن عامر اعتماداً علـى نقـل الثقـات     وما ـ أي الوصل و : " قال ابن اجلزري 
 . انظر املصادر السابقة " واستناداً إىل وجهه يف العربية وثبوته بالنص ا هـ 

م للتعريف ، ومن قرأ بـاهلمز  مث أدخل عليه األلف والال) ياساً ( من قرأ بوصل األلف جعل امسه    ٢٦٥٠)
إلياس كمـا تقـول إسـحاق    : كأنه من نفس الكلمة تقول ] لف األ[ أول االسم على هذه القراءة  جعل

 .أليب زرعة  ٦١٠انظر احلجة .وإبراهيم 
 )١٢٤سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٥١



 

 

   .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )١١١٦ (® ©!$# ö/ ä3−/u‘ ¡> u‘ uρ ãΝä3Í←!$ t/#u™ 〈  )٢٦٥٢(   

كلـها   ]ب /٢٧٨[ و يعقـوب   )٢٦٥٣(و خلـف و حفـص و سـهل    قرأ محزة و علي
   .،الباقون بالرفع)٢٦٥٤(بالنصب

 )١١١٧ (® #’n? tã öΑÎ) t⎦⎫Å™$ tƒ 〈  )٢٦٥٥( 

مقطوع بفتح األلف وكسر الالم،الباقون بكسر األلـف   )٢٦٥٦(رويس قرأ ابن عامر و نافع و
   .)٢٦٥٧(وإسكان الالم موصولة 

 )١١١٨ (® ’Îû t⎦⎪ Î É9≈ tóø9$# 〈  )٢٦٥٨(  

   .، الباقون بالتفخيم )٢٦٥٩(روى بعضهم عن قتيبة باإلمالة 

)١١١٩ (® ΝÎκ ö n=tã 〈  )٢٦٦٠(  

                        
 )١٢٦سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٥٢
 .  ٢٥٠، الغاية ٧٦٠انظر املستنري  )  ٢٦٥٣

على أنـه  ] وتذرون [ منصوب بـ ] أحسن [ و] أحسن اخلالقني [ نصب لفظ اجلاللة على البدل من قوله  ٢٦٥٤)
أليب زرعـة ،   ٦١٠: انظر احلجة . معطوف عليه ] رب [ صفة للفظ اجلاللة ، و ] ربكم [ مفعول به ، و

 . ٣/١٠٩٣املوضح 
 )١٣٠سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٥٥
ا ، ورواية روح هنا ليس من طرق املصنف وقرئ ٣١٧، املبسوط  ٢٥٠رويس عن يعقوب كما يف الغاية  ) ٢٦٥٦

 .   ٥١٧، الكفاية  ٣٧٠، اإلحتاف  ٢/٣٦٠، النشر  ٧٦١من طريق النشر ، انظر املستنري 
فهو ) إل ياسني ( ، ومن قرأ ) ياسني ( إىل ) أهل ( الذي أصله ) ءال ( من قرأ آل ياسني فإنه أضاف قوله   ٢٦٥٧)

عجمي على حذف يـاء  مجع إلياسي منسوب إىل الياس فحذفت ياء النسب ومجع مجع السالمة  وهو مجع أ
مجع الياس إذ ليس كل واحد منهم امسه الياس وإمنا اليـاس اسـم   ) إل ياسني ( النسب وال جيوز أن يكون 

انظر شـرح  . لغتان مبعىن واحد ) إل ياسني ( و) إلياس ( نبيهم ويقال إنه إدريس عليه السالم  ، وقيل إن 
 . ٤٩٢اهلداية 

 )١٣٥سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٥٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٥٩
 )١٣٧سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٦٠



 

 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

βÎ)uρ }§çΡθ¨ ®الركوع  ãƒ z⎯Ïϑ s9 〈  )٢٦٦١( 

uθ ® قوله عز وجل ) ١١٢٠(  èδuρ 〈  )٢٦٦٢(  

  .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 )١١٢١ ( ® 4’n< Î) Ïπ s($ ÏΒ A# ø9r& 〈  )٢٦٦٣(    

  .بغري مهز،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  )٢٦٦٤(قرأ أبو جعفر و الشموين 

 )١١٢٢ (  ® óΟ ÎγÏFøtG ó™ $$ sù 〈  )٢٦٦٥(  

 .    بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاءقرأ رويس 

 )١١٢٣(® $ ZW≈ tΡ Î) öΝèδuρ šχρ ß‰Îγ≈ x© 〈)٢٦٦٦(® tβθ ç/É‹≈ s3s9 〈)٢٦٦٧( ® óΟ ä3Î7≈ tFÅ3Î/ 〈)٢٦٦٨( ® 
Ïµ ø‹ n=tã t⎦⎫ÏΖ ÏK≈ xÎ/ 〈)٢٦٦٩( ® yŠ$ t7 Ïã «!$# 〈)٢٦٧٠(  ® $ tΡ ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 〈)٢٦٧١( ® $ uΖ Î/#x‹yèÎ7 sù r& 〈)٢٦٧٢( ® 

ß‰ôϑ ut ù:$#uρ ¬! 〈)٢٦٧٣.( 

                        
 )١٣٩سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٦١
 )١٤٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٦٢
 )١٤٧سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٦٣
ق الشموين عن األعشى عن أيب بكر يترك ما تركه أبو جعفر ، و هي انفرادة ال يقرأ ا من طـر  )  ٢٦٦٤

 .  ٨٦النشر والشاطبية ، انظر الغاية 
 )١٤٩سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٦٥
 )١٥٠سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٦٦
 )١٥٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٦٧
 )١٥٧سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٦٨
 )١٦٢سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٦٩
 )١٦٠سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٧٠
 )١٧١سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٧١
 )١٧٦سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٧٢
 )١٨٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٧٣



 

 

  .، الباقون بالتفخيم )٢٦٧٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١١٢٤ (® tβθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∈⊄∪ ’s∀sÜ ô¹r& 〈  )٢٦٧٥(  

موصـولة وإذا وقفـوا علـى     )٢٦٧٦(ين قرأ أبو جعفر وإمساعيل و ورش من طريق األصبها
βθ ç/É‹≈ s3s9  يبتدئون’s∀sÜ ô¹r&  بكسر األلف،الباقون’s∀sÜ ô¹r&  بفتح األلف مقطوعة يف الوصل
   . )٢٦٧٧(و الوقف

 )١١٢٥ (® tβρ ãª.x‹s? 〈 )٢٦٧٨(  

   .بالتشديد  ]أ /٢٧٩[ بالتخفيف،الباقون )٢٦٧٩(قرأ محزة و علي و خلف  و حفص و املفضل

 )١١٢٦ (® (#θ è? ù' sù 〈  )٢٦٨٠(  

محزة يقف بغري مهز،البـاقون  ،)٢٦٨١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  باهلمز

 )١١٢٧ (® t⎦⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# 〈  )وما بعده  )٢٦٨٢ 

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٧٤
 )١٥٣-١٥٢سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٧٥
إمساعيل بن جعفر عن نافع وكذلك ورش من طريق األصبهاين وهو الوجه املقروء به لورش مـن   )   ٢٦٧٦

،  ٧٦١، املسـتنري   ٥١٨ن طريق األزرق أيضاً وليس من طرق الكتاب ، انظر الكفاية النشر ، وله القطع م
 . ٣٧١، اإلحتاف  ٢/٣٦٠النشر 

: " وجيوز أن يكون املعـىن  ) صطفى أ: ليقولون : ( من قرأ بوصل األلف على أن يكون حكاية عن قوهلم  ٢٦٧٧)
سلهم : فتح األلف وهو االختيار ألن املعىن ومن ) قالوا ( فحذف ) صطفى البنات أ: قالوا . وإم لكاذبون 

: ( هل اصطفى البنات على البنني فاأللف ألف استفهام ومعناها التوبيخ دخلت على ألف وصل ، واألصل 
 . أليب زرعة  ٦١٢انظر احلجة .فسقطت ألف الوصل " ااصطفى 

 )١٥٥سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٧٨
 .  ٥٥٤، املستنري  ٣٣٤النشر والشاطبية ، انظر الكفاية املفضل عن عاصم ال يقرأ  من طرق   )  ٢٦٧٩
 )١٥٧سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٨٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٨١
 )١٦٠سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٨٢



 

 

   . الالم  قرأ نافع و أبو جعفر  وعاصم و محزة و علي و خلف بفتح الالم،الباقون بكسر

 )١١٢٨ (® tβθ ä9θ à)u‹ s9 ∩⊇∉∠∪ öθ s9 〈   )٢٦٨٣( ® t⎦⎫Ï9¨ρF{ $# ∩⊇∉∇∪ $ ¨Ψ ä3s9 〈  )٢٦٨٤(  

 .  ن باإلظهار، الباقو)٢٦٨٥(قرأ عباس مجيعاً باإلدغام 

 )١١٢٩ (® ô‰s)s9uρ ôM s)t7 y™ 〈   )٢٦٨٦(  

   .قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١١٣٠ (® 4© ®Lxm 〈  )٢٦٨٧(  

. فخيمالبــاقون بــالت ،)٢٦٨٨(لــة قــرأ قتيبــة ونصــري و العجلــي باإلما   

                        
 )١٦٨-١٦٧سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٨٣
 )١٦٩-١٦٨سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٨٤
 ) .١(يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله ) ٢٦٨٥
 )١٧١سورة الصافات من اآلية ( )٢٦٨٦
 )١٧٤سورة الصافات من اآلية ( ) ٢٦٨٧
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦٨٨



 

 

 

 ذكر القراءة يف سورة ص
ijk 

  

™Èβ#u ® )١(تعاىل قوله )  ١١٣١(  öà)ø9$#uρ 〈  )٢(   . 

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون  باهلمز ،)٣(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )١١٣٢ (® |N Ÿω¨ρ t⎦⎫Ïm 〈  )٤(  

   . )٧(لوقف،الباقون  بالتاءباهلاء يف ا )٦(  ]واله [)٥( ]و أبو عمرو[قرأ علي 

 )١١٣٣ (® βr& Μèδu™ !% y` 〈  )٨(  

  .قرأ محزة و ابن ذكوان و خلف باإلمالة،الباقون  بالتفخيم 

 )١١٣٤ (® ÖÅs≈ y™ 〈  )٩( ® $ Yγ≈ s9Î) #́‰Ïn üρ 〈  )١٠( ® ß⎦ É⎩ !#u“ yz Ïπ uΗ÷qu‘ y7 În/u‘ 〈  )١١( ® z⎯ÏiΒ 

                        
   . فلعله ليس من طرقه و مل يذكر سكت أيب جعفر على ص )١
 )٠٠١سورة ص من اآلية(  )٢
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٠٣سورة ص من اآلية(  )٤
 . يف مجيع النسخ ذكر أيب عمرو ومل أقف على من قرأ  له بالوقف باهلاء    )٥
 . زيادة من ن،ع    )٦

من وقف باهلاء فإنه شبهها بتاء التأنيث اليت تقلب يف الوقف هاء ومن وقف بالتاء فإنه اتبع خط   ٧)
 .  ٢/٤٩٣املصحف،انظر شرح اهلداية 

 )٠٠٤من اآلية سورة ص(  )٨
 )٠٠٤سورة ص من اآلية(  )٩
 )٠٠٥سورة ص من اآلية(  )١٠
 )٠٠٩سورة ص من اآلية(  )١١



 

 

É>#u“ ôm F{ $# 〈   )١٢(  

  .الباقون  بالتفخيم ،)١٣(لة قرأ قتيبة كلها باإلما

 )١١٣٥ (® tΑÍ“Ρ â™ r& 〈  )١٤(  

قرأ ابن كثري،و نافع غري قالون،و أبو عمرو غري عباس وأوقية و أبو شعيب عـن اليزيـدي   
 .بعدها واو مضمومة  ]ب /٢٧٩[مزة مقصورة  )١٥(عنه،و سهل و يعقوب 

 .مزة ممدودة بعدها واو )١٦(و قرأ أبو جعفر وقالون،وعباس وأوقية و أبو شعيب السوسي 

و قرأ ابن عامر وعاصم و محزة و علي و خلف مزتني،إال هشاماً فإنه يدخل بني اهلمزتني 
 .  مدة

 )١١٣٦ (® É>#x‹tã 〈  )١٧( ® ¨,ys sù É>$ s)Ïã 〈  )١٨( 

وافق سهل وعباس بالياء يف [بالياء يف الوصل و الوقف  )١٩(قرأ يعقوب و السرندييب عن قنبل
 . )٢٠(]ن  بغري ياء يف الوصل و الوقفالوصل،الباقو

                        
 )٠١١سورة ص من اآلية(  )١٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣
 .)أألقي الذكر عليه( ،و يف القمر )٠٠٨سورة ص من اآلية(  )١٤
و املقروء به البن كثري و ورش و رويس،و وجه عن أيب عمرو،و روايـة  بتسهيل الثانية كالواو بال فصل،و ه )١٥

-١٣٦،السـبعة  ٤٩٤،املسـتنري  ١٤١املبسـوط   انظـر  . روح بالتحقيق كـالكوفيني و ابـن عـامر    
 . ١/٣٧٤،النشر ٣٧١، اإلحتاف ٤٦،تلخيص العبارات،العنوان٣٢،التيسري١٣٧

 .ر املصادر السابقة انظ. ثالثتهم عن أيب عمرو،و هو الوجه الثاين له   )١٦
 )٠٠٨سورة ص من اآلية(  )١٧
 .أيضاً  ٥: وهي يف غافر   )٠١٤سورة ص من اآلية(  )١٨
وهو وهم منه،انظر : فقط وهو مروي عن ابن شنبوذ عن قنبل يف الوقف دون الوصل،قال الداين " عذاب "    )١٩

يصح عن قنبل يف عذاب وال :  ،قال ابن اجلزري ٧٦٢،املبهج ٤/١٤٠،جامع البيان ٧٦٦املستنري 
 .خالف فيهما لغريه ،وأما عقاب فهي مثبتة ليعقوب يف احلالني ومل أقف على ٢/٣٦٢شيء،النشر 

 . ملحقة يف اهلامش     )٢٠



 

 

 )١١٣٧ (® ß⎦ É⎩ !#u“ yz Ïπ uΗ÷qu‘ 〈  )٢١(  

   .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون  باإلظهار 

 )١١٣٨ (® Ïπ s3ø‹ t↔ ø9 〈  )٢٢(  

قرأ نافع و أبو جعفر و ابن كثري و ابن عـامر بـالم واحـدة ال مهـز بعـدها و اهلـاء       
 .)٢٣( اهلاء مكسورة  منصوبة،الباقون  باأللف وبعدها مهزة و

$ ®قوله تعاىل : الركوع   tΒuρ ãÝàΖ tƒ Ï™ Iωàσ̄≈ yδ 〈  )٢٤(  

 )١١٣٩ (® Ï™ Iωàσ̄≈ yδ ωÎ) 〈    )٢٥(  . 

 .أبو عمرو و البزي من طريق اهلامشي بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية  )٢٦(قرأ 

يح بتليني األوىل و قرأ ورش و القواس و أبو جعفر و سهل و يعقوب وقالون وزمعة و ابن فل
وإثبات األخرى،وكذلك روى اخلزاعي و أبو ربيعة و ابن شـنبوذ عـن البزي،البـاقون     

 .مزتني

  .وقرأ  إمساعيل و قالون يف بعض الروايات بإثبات اهلمزة األوىل  

 )١١٤٠ (® ⎯ÏΒ 5−#uθ sù 〈  )٢٧(  

 .  ،الباقون  بفتح الفاء)٢٨(قرأ محزة و علي و خلف بضم الفاء 

                        
 )٠٠٩سورة ص من اآلية(  )٢١
 )٠١٣سورة ص من اآلية(  )٢٢
 ) .١٩٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    )٢٣
 )١٥سورة ص من اآلية(  )٢٤
 )٠١٥سورة ص من اآلية(  )٢٥
 ) . ٢٠٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦
 )٠١٥سورة ص من اآلية(  )٢٧

ما بني احللبتني،انظر البحر احمليط : الضم هلجة متيم وأسد وقيس،والفتح هلجة أهل احلجاز،والفواق   ٢٨)
 . ٩/٣٦٣،الدر املصون ٧/٣٨٧



 

 

 )١١٤١ (® tΑ$ t7 Ågù:$# … çµ yètΒ 〈  )٢٩(  ® É>$ |¡Ït ù:$# 〈 )٣٠( ® ×π yf ÷ètΡ ×ο y‰Ïn üρ 〈  )٣١(® 4’n< Î) 
⎯ Ïµ Å_$ yèÏΡ 〈  )٣٢( ® $ YèÏ.#u‘ 〈  )٣٣( ً 

   .بالتفخيم   ]أ /٢٨٠[ الباقون ،)٣٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١١٤٢ (® ö≅ yδuρ y79 s? r& 〈  )٣٥( ® Èβ$ yϑ óÁ yz 〈  )٣٦( ® 4© xö t/ 〈  )٣٧( ® 4’s∀ø9â“ s9 〈  )٣٨( 

® Ÿωuρ Æì Î7 ®Ks? 3“ uθ yγø9$# 〈    )٣٩( 

   .محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون  بالتفخيم قرأ

 )١١٤٣ (® øŒ Î) (#ρâ‘ §θ |¡n@ 〈  )٤٠( ® øŒ Î) (#θ è=yzyŠ 〈  )٤١( . 

بالبيـان،إال   مجيعا قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام و سهل باإلدغام،الباقون 
øŒ ®فإنه يظهر  )٤٢( سهالً Î) (#θ è=yzyŠ 〈  )٤٣(   . 

                        
 )٠١٨سورة ص من اآلية(  )٢٩
 )٠١٦اآليةسورة ص من (  )٣٠
 )٠٢٣سورة ص من اآلية(  )٣١
 )٠٢٤سورة ص من اآلية(  )٣٢
 )٠٢٤سورة ص من اآلية(  )٣٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٤
 )٠٢١سورة ص من اآلية(  )٣٥
 )٠٢٢سورة ص من اآلية(  )٣٦
 )٠٢٢سورة ص من اآلية(  )٣٧
 )٠٢٥سورة ص من اآلية(  )٣٨
 )٠٢٦سورة ص من اآلية(  )٣٩
 )٠٢١سورة ص من اآلية(  )٤٠
 )٠٢٢سورة ص من اآلية(  )٤١
  . ٨٣انظر الغاية  )٤٢
من روايته عن يعقوب،وال يقرأ ا من طرق النشر والدرة،انظر املستنري   )٠٢٢سورة ص من اآلية(  )٤٣

 .  ٢٧،اإلحتاف ٢/٣،النشر ٣٤٧



 

 

 )١١٤٤ (® ÅÞ ü Å_Ç9$# 〈  )٤٤(  

 .عمر ورجا بإمشام الزاي قرأ محزة يف رواية خلف وأيب

 .رويس عن يعقوب بالسني  و روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل و

   . )٤٥(بإمشام السني،الباقون  بالصاد  عليو روى أبو محدون عن 

 )١١٤٥( ® tβθ ãèó¡Ï@uρ Zπ yf ÷ètΡ 〈)٤٦( ® tΑ$ s% ô‰s)s9 y7 yϑ n=sß 〈)٤٧( ® uxøótG ó™ $$ sù … çµ −/u‘ 〈)٤٨( 

   .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون  باإلظهار 

 )١١٤٦ (® z’Í< uρ ×π yf ÷ètΡ 〈)٤٩(  

   .بفتح الياء،الباقون  بإسكان الياء  )٥٠( قرأ حفص و الربمجي و األعشى

 )١١٤٧ (® ô‰s)s9 y7 yϑ n=sß 〈)٥١( 

و ورش و األعشى و سهل و يعقوب  )٥٢(قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و ابن عامر 
   .الباقون  باإلظهار ،)٥٣(باإلدغام 

                        
 )٠٢٢سورة ص من اآلية(  )٤٤
 ) . ٨٣٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٥
 )٠٢٣سورة ص من اآلية(  )٤٦
 )٠٢٤سورة ص من اآلية(  )٤٧
 ) ٠٢٤سورة ص من اآلية(  )٤٨
 )٠٢٣سورة ص من اآلية(  )٤٩
كالمها عن شعبة وهي انفرادة ال يقرا له ا من طرق النشر والشاطبية  أما خلف هشام  هنا فليس من طرق    )٥٠

 .  ٣٧٢،اإلحتاف ٢/٣٦٢،النشر ٥٢٢،الكفاية ٧٦٦املصنف،انظر املستنري 
 )٠٢٤سورة ص من اآلية(  )٥١
  . ٣٧٢،اإلحتاف ٢/٤،النشر ٤٢،التيسري٣٤٥خبلف عن هشام،و اإلدغام له من زيادات النشر،انظر املستنري  )٥٢
،النشر ٩٤،املبسوط ٨٣و رواية األعشى و سهل و يعقوب ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الغاية  ) ٥٣

٢/٤. 



 

 

 )١١٤٨ (® çµ≈ ¨Ψ tG sù 〈)٥٤(  

 .،الباقون  بالتشديد )٥٦(بتخفيف النون على التثنية )٥٥(قرأ عباس

“s∀ø9â’4 ® و قرأ أبو عمرو s9 〈)كسر،الباقون  بالتفخيم بني الفتح و ال )٥٧.  

 )١١٤٩( ® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈   )٥٨(  

 .قرأ نصري وقتيبة باإلمالة،الباقون  بالتفخيم 

$ ®: الركوع  قوله تعاىل  tΒuρ $ uΖ ø)n=yz u™ !$ yϑ      ]ب /٢٨٠[  )٥٩(  〉 9$#¡¡

 )١١٥٠ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٦٠( ® Í‘$ ¤f àø9$% x. 〈  )٦١(  

و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان   قرأ أبو عمرو وقتيبة و أبو عمر ونصري
 .  وأيب عمر باإلمالة،الباقون  بالتفخيم

 )١١٥١ ( ® (#ÿρã−/£‰u‹ Ïj9 〈  )٦٢(  

 .   ،الباقون  بالياء)٦٤( بالتاء )٦٣(قرأ الربمجي و األعشى و أبو جعفر

                        
 )٠٢٤رة ص من اآليةسو(  )٥٤
مل أقف على رواية العباس عن أيب عمرو والقراءة مروية عن أوقية عن اليزيدي وعلي بن نصر واخلفاف    )٥٥

كلهم عن أيب عمرو وهي انفرادة عن أيب عمرو ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،و هي مروية عن 
 .  ٣٧٢حتاف،اإل٥١٩،الكفاية ٧٥٨،املبهج ٥٥٣انظر السبعة . الشنبوذي 

يف حمل رفع فاعل،واهلاء مفعول ] نا [ فيكون األلف ضمرياً عائداً إىل اخلصمني،والباقون بتشديد النون،و  ٥٦)
 . ٩/٣٧٢به،أي اختربناه،انظر الدر املصون 

 )٤٠سورة ص من اآلية(  )٥٧
 )٠٢٦سورة ص من اآلية(  )٥٨
 )٠٢٧سورة ص من اآلية(  )٥٩
 )٠٢٧سورة ص من اآلية(  )٦٠
 )٠٢٨سورة ص من اآلية(  )٦١
 )٠٢٩سورة ص من اآلية(  )٦٢



 

 

 )١١٥٢ (® z⎯≈ yϑ øŠn=ß™ 4 zΝ÷èÏΡ 〈  )٦٥( ® ⎯tã Íø.ÏŒ ’Ïn1 u‘ 〈  )٦٦( ® tΑ$ s% Éb> u‘ öÏøî$# ’Í< 〈   )٦٧(  

   .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون  بالبيان و اإلظهار 

 )١١٥٣ (® þ’ÏoΤ Î) àM ö6t7 ôm r& 〈 )٦٨(  

   .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن كثري بفتح الياء،الباقون  بإسكان الياء 

 )١١٥٤ (® 4© ®Lxm 〈   )٦٩( 

   .الباقون  بالتفخيم ،)٧٠(مالة قرأ نصري وقتيبة  و العجلي باإل

 )١١٥٥ (® É>$ yf Ït ù:$$ Î/ 〈  )٧١( ® ’Îû ÏŠ$ xô¹F{ $# 〈  )٧٢( ® Î ö tóÎ/ 5>$ |¡Ïm 〈  )٧٣( . 

 .الباقون  بالتفخيم ،)٧٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١١٥٦ (® É−θ ¡9$$ Î/ É−$ uΖ ôãF{ $#uρ 〈  )٧٥(    

                                                                   
قرأ أبو جعفر ومن معه بالتاء وختفيف الدال الباقون بالياء وتشديد الدال ورواية الربمجي واألعشى عن شعبة    )٦٣

،اإلحتاف ٢/٣٦٢،النشر ٧٦٤،املستنري ٥١٩انفرادة ال يقرأ له ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية 
٣٧٢  . 

لتتدبروا  فحذفت إحدى التاءين ختفيفا،والباقون بياء الغيبة والتشديد : على أنه مضارع ـ تدبر ـ وأصله    ٦٤)
 . ٩/٣٧٤ألم أدغموا التاء يف الدال انظر الدر املصون 

 )٠٣٠سورة ص من اآلية(  )٦٥
 )٠٣٢سورة ص من اآلية(  )٦٦
 )٠٣٥سورة ص من اآلية(  )٦٧
 )٠٣٢سورة ص من اآلية(  )٦٨
 )٠٣٢سورة ص من اآلية(  )٦٩
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٠
 )٠٣٢سورة ص من اآلية(  )٧١
 )٠٣٨سورة ص من اآلية(  )٧٢
 )٠٣٩سورة ص من اآلية(  )٧٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٤
 )٠٣٣سورة ص من اآلية(  )٧٥



 

 

   .،الباقون  بغري مهز )٧٦( روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل باهلمز

 )١١٥٧ (® .⎯ÏiΒ ü“ Ï‰÷èt/ ( y7 ¯Ρ Î) 〈   )٧٧(  

 .    قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون  بإسكان الياء

 )١١٥٨ (® yxƒÍh9$# 〈  )٧٨(  

   . ةقرأ أبو جعفر باأللف على اجلمع،الباقون  بغري ألف على واحد

 )١١٥٩ (® 4’s∀ø9â“ s9 〈  )٧٩(  

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون  بالتفخيم 

öä.øŒ ®الركوع قوله تعاىل  $#uρ !$ tΡ y‰ö7 tã z>θ •ƒr& 〈   )٨٠(   

 )١١٦٠ (® øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ 〈  )٨١(  

 .    قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون  بالتفخيم

 )١١٦١ (® z© É_¡¡tΒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# 〈  )٨٢(  

   .الياء  مفتوحةالباقون  ،الياء ]أ /٢٨١[قرأ محزة مرسلة 

 )١١٦٢ (® 5= óÁ ãΖ Î/ 〈  )٨٣(  

                        
 ) .٢٨٤(تقدم الكالم عليه يف الفقرة رقم    )٧٦
 .)٠٣٥سورة ص من اآلية(  )٧٧
 )٠٣٦سورة ص من اآلية(  )٧٨
   ) ٠٤٠سورة ص من اآلية(  )٧٩
 )٠٤١سورة ص من اآلية(  )٨٠
 )٠٤١سورة ص من اآلية(  )٨١
 )٠٤١سورة ص من اآلية(  )٨٢



 

 

 .قرأ أبو جعفر بضم النون و الصاد

و قرأ يعقوب بنبفتح النون و الصاد بٍص. 

   .،الباقون  بضم النون وإسكان الصاد )٨٤(و قرأ هبرية بفتح النون وإسكان الصاد 

 )١١٦٣ (® A>#x‹tãuρ ∩⊆⊇∪ ôÙ ä.ö‘ $# 〈  )٨٥(  

بكسـر التنـوين يف    )٨٦(قرأ أبو عمرو و محزة وعاصم و يعقوب و سهل و ابن ذكـوان  
   .الوصل،الباقون  بضم التنوين

 )١١٦٤ (® ×Š Í‘$ t/ Ò>#u Ÿ°uρ 〈   )٨٧( ® !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã 〈   )٨٨( ® Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) 〈   )٨٩( ® 7π yγÅ3≈ xÎ/ 〈   
)٩٠( ® ÏΘöθ u‹ Ï9 É>$ |¡Ït ù:$# 〈   )٩١( ® ßŠ$ yγÎR ùQ$# 〈   )٩٢( ® Zω% y` Í‘ 〈  )٩٣( 

   .الباقون  بالتفخيم ،)٩٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١١٦٥ (® 3“ uø.ÏŒ uρ 〈   )٩٥( ® Ÿω 3“ utΡ 〈  )٩٦(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عـن هـبرية مجيعـا    

                                                                   
 )٠٤١سورة ص من اآلية(  )٨٣
 .  ٧٦٤،املستنري ٥٢٠،الكفاية ٥٥٤وهي انفرادة ال يقرأ حلفص ا من طرق النشر والشاطبية،انظر السبعة    )٨٤
 )٠٤٢-٠٤١سورة ص من اآلية(  )٨٥
  . ٣٧٢انظر اإلحتاف . ابن ذكوان و كذلك قنبل خبلفهما  )٨٦
 )٠٤٢سورة ص من اآلية(  )٨٧
 )٠٤٥سورة ص من اآلية(  )٨٨
 )٠٤٨سورة ص من اآلية(  )٨٩
 )٠٥١سورة ص من اآلية(  )٩٠
 )٠٥٣سورة ص من اآلية(  )٩١
 )٠٥٦يةسورة ص من اآل(  )٩٢
 )٠٦٢سورة ص من اآلية(  )٩٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٤
 )٠٤٣سورة ص من اآلية(  )٩٥
 )٠٦٢سورة ص من اآلية(  )٩٦



 

 

 .،الباقون  بالفتح )٩٧( بالكسر

$! ®قوله عز وجل) ١١٦٦(  tΡ y‰≈ t7 Ïã 〈    )٩٨(   

$،الباقون  )٩٩(ابن كثري بغري ألف على واحدة قرأ tΡ y‰≈ t7 Ïã  باأللف على اجلمع. 

 )١١٦٧ (® Í≈ |Á ö/F{ $#uρ 〈 )١٠٠(  

عمر و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمـر باإلمالـة    وقرأ و أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب
   .الباقون  بالتفخيم ،)١٠١(

 )١١٦٨ (® 7π |Á Ï9$ sƒ ¿2 “ uò2 ÏŒ Í‘#¤$! $# 〈   )١٠٢( 

  .،الباقون  بالتنوين )١٠٤(باإلضافة )١٠٣(قرأ نافع و أبو جعفر و هشام 

!$¤#‘Í ذكرى ® )١١٦٩(  $# 〈   )١٠٥(  

   .قرأ عباس و أبو شعيب بكسر الراء يف الوصل،الباقون  بفتح الراء 

 )١١٧٠( ® Í‘#¤$! $# 〈)١٠٦( ® Í‘$ uŠ÷zF{ $# 〈)١٠٧( ® (#θ ä9$ |¹ Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈)١٠٨( ® ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 )١٠٩(  

                        
 ) . ٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٧
 )٠٤٥سورة ص من اآلية(  )٩٨

،أو املراد ]عبادنا [ أعين،وما بعده معطوف على  بدل أو عطف بيان أو بإضمار] إبراهيم [ على اإلفراد و  ٩٩)
 . ٩/٣٨٢،الدر املصون ٢/٢٣١باإلفراد اجلنس،انظر الكشف 

 )٠٤٥سورة ص من اآلية(  )١٠٠
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠١
 )٠٤٦سورة ص من اآلية(  )١٠٢
 ،٧٦٤انظر املستنري. رق الكتاب من طريق احللواين،و له التنوين من طريق الداجوين،و ليس من ط )١٠٣

  . ٢/٣٦٢النشر 
،انظر الكشف ]خالصة [ بدال من ] ذكرى [ على اإلضافة،والباقون بالتنوين وعدم اإلضافة،فتكون   ١٠٤)

 .٣/١١٠٢،واملوضح ٢/٢٣١
 )٠٤٦سورة ص من اآلية(  )١٠٥
 )٠٤٦سورة ص من اآلية(  )١٠٦



 

 

® È≅ ÷δr& Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈  )١١٠(  

عن ورش و محزة يف رواية  ]ب /٢٨١[قرأ أبو عمرو وقتيبة و أبو عمر ونصري و البخاري 
 .  الباقون  بالتفخيم ،)١١١(ابن سعدان وأيب عمر باإلمالة 

 )١١٧١ (® yì |¡uŠø9$#uρ 〈  )١١٢(  

   .الباقون  و اليسع بالم واحدة ، )١١٣( منيقرأ محزة و علي و خلف بال

 )١١٧٢ (® t⎦⎫É)−Fßϑ ù=Ï9 z⎯ó¡ßs s9 〈)١١٤( ® tβρ ß‰tãθ è? ÏΘöθ u‹ Ï9 〈)١١٥( ® t⎦⎫Éó≈ ©Ü=Ï9 § |³s9 〈 )١١٦(  

   .الباقون  باإلظهار ،)١١٧(قرأ عباس كلها باإلدغام 

 )١١٧٣ (® t⎦⎫Ï↔ Å3−G ãΒ $ pκ Ïù 〈    )١١٨(  

 .قرأ أبو جعفر بترك اهلمزة 

   .محزة بتليني اهلمزة يف الوقف،الباقون  باهلمز و قرأ 

 )١١٧٤ (® $ tΒ tβρ ß‰tãθ è? 〈   )١١٩( 

                                                                   
 )٠٤٧سورة ص من اآلية( )١٠٧
 )٠٥٩سورة ص من اآلية( )١٠٨
 )٠٦١سورة ص من اآلية( )١٠٩
 )٠٦٤سورة ص من اآلية( )١١٠
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١١
 )٠٤٨سورة ص من اآلية( )١١٢
   .املقصود بتشديد الالم و الباقون بالتخفيف  )١١٣
 )٠٤٩سورة ص من اآلية(  )١١٤
 )٠٥٣سورة ص من اآلية(  )١١٥
 )٠٥٥سورة ص من اآلية(  )١١٦
 ) .١(م على مثله يف الفقرة رقمتقدم الكال ) ١١٧
 )٠٥١سورة ص من اآلية(  )١١٨
 )٠٥٣سورة ص من اآلية(  )١١٩



 

 

   . )١٢٠(قرأ أبو عمرو و ابن كثري بالياء،الباقون  بالتاء 

 )١١٧٥ (® }§ø⁄ Î7 sù 〈   )١٢١( ® }§ø⁄ Î7 sù 〈    )١٢٢( . 

لوقـف  محـزة يف ا  هموافق،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعاً بغري مهـز 
 .    الباقون  باهلمز،)١٢٣(

 )١١٧٦ (® ×−$ ¡¡xîuρ 〈  )١٢٤(  

$ ®وكذلك يف عم يتسـاءلون  )١٢٥(قرأ محزة و علي و خلف و حفص  بالتشديد ]%$ ¡¡xîuρ 〈 
   .الباقون  بالتخفيف،)١٢٦(

 )١١٧٧ (® ãyz#u™ uρ ⎯ÏΒ ÿ⎯ Ïµ Ï=õ3x© 〈  )١٢٧(  

،الباقون  وآخر )١٢٩(جلمععلى ا )١٢٨(بضم األلف قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب و املفضل 
   .بفتح األلف على واحدة 

                        
هذا ما يوعدون يا : من قرأ بالتاء فعلى اخلطاب للنيب عليه الصالة والسالم واملؤمنني ومن قرأ بالياء فاملعىن   ١٢٠)

   . ٢/٤٩٤حممد انظر شرح اهلداية 
 )٠٥٦سورة ص من اآلية(  )١٢١
 )٠٦٠من اآلية سورة ص(  )١٢٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٣
 )٠٥٧سورة ص من اآلية(  )١٢٤

وشراب غساق،وهو ما جيتمع من صديد أهل النار،والباقون بالتخفيف على أنه : على أنه صفة حملذوف أي   ١٢٥)
 . ٩/٣٨٩،الدر املصون ٢/٢٣٢اسم للصديد،انظر الكشف 

 )٢٥النبأ (  )١٢٦
 )٠٥٨من اآليةسورة ص (  )١٢٧
بضم األلف مقصورة،ورواية املفضل عن عاصم انفرادة ال يقرأ له ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية    )١٢٨

 .  ٧٦٥،املستنري ٥٢١
على أنه مجع أخرى،مثل كربى،وذلك لكثرة أصناف العذاب اليت يعذب ا أهل النار،والباقون بفتح اهلمزة   ١٢٩)

 . ٩/٣٨٩،الدر املصون ٧/٤٠٦وعذاب  آخر مثله،انظر البحر ومدها على التوحيد،أي 



 

 

 )١١٧٨ (® Í‘#u õ°F{ $# 〈  )١٣٠(  

و  )١٣٢(غري رجا وخالد و علي و ابن جماهد عن ابـن ذكـوان   )١٣١(قرأ أبو عمرو و محزة
   .باإلمالة،الباقون  بالتفخيم  )١٣٤(و خلف يف اختياره )١٣٣(البخاري عن ورش

 )١١٧٩ (® Í‘#u õ°F{ $# ∩∉⊄∪ öΝßγ≈ tΡ õ‹sƒ ªBr& 〈   )ا قبلها واالبتداء بكسر األلـف  مبموصولة  )١٣٥
   .)١٣٧(و يعقوب،الباقون مقطوعة األلف)١٣٦(قرأها أبو عمرو و محزة و علي و خلف و سهل 

$ ®  ]أ /٢٨٢[) ١١٨٠(  ‡ƒÍ÷‚ Å™ 〈 )١٣٨( . 

بضم السـني،الباقون  بكسـر    )١٣٩(قرأ نافع و محزة و علي و خلف و أبو جعفر و املفضل
   .)١٤٠(السني

                        
 )٠٦٢سورة ص من اآلية(  )١٣٠
روي عنه من رواية خلف وخالد اإلمالة،وروي الفتح خلالد عنه،وروي عنه من روايتيه التقليل  بني    )١٣١

،العنوان ٥١تيسري بني،واملقروء به حلمزة اإلمالة الكربى والصغرى من روايتيه والفتح من رواية خالد،انظر ال
 .  ١٠٤،املبسوط ٣٨٣،التبصرة ٤٨،تلخيص العبارات ٣٧٣،اإلحتاف ٥٩ـ  ٢/٥٨،النشر ٢٥٨،املبهج ٦١

 أمال ابن ذكوان من طريق الصوري وله الفتح من طريق األخفش  واملقروء به باإلمالة البن ذكوان،انظر    )١٣٢
 . ٢/٥٨النشر 

ملقروء به لورش بالتقليل  وهو طريق األزرق وليس من طرق الكتاب البخاري عن ورش باإلمالة الكربى وا )  ١٣٢
،املبسوط ٢/٥٨،النشر ٤٢٠واإلمالة الكربى له انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املستنري 

١٠٤  . 
 . ١٠٤،املبسوط ٤٢٠،املستنري ٢/٥٩وهو مما خرج خلف فيه عن طرقه،انظر النشر : قال ابن اجلزري     )١٣٤
 )٠٦٣-٠٦٢سورة ص من اآلية(  )١٣٥
 .  ٧٦٥يف رواية سهل،انظر املستنري    )١٣٦

من قرأ على اخلرب فحجته أم يعلمون أم اختذوهم سخريا،وال حيتاجون إىل استفهام واجلملة اليت تعادل ا    ١٣٧)
التقرير ويقويه : ناه أمفقودون هم أم زاغت عنهم األبصار،ومن قرأ باالستفهام فمع: حمذوفة واملعىن  )أم( 

 .٢/٤٩٥انظر شرح اهلداية .بعده  )أم( جميء 
 )٠٦٣سورة ص من اآلية(  )١٣٨
 . ٧٦٥،املستنري ٥٢١املفضل عن عاصم،انفرادة ال يقرأ له ا من طرق  النشر والشاطبية،انظر الكفاية    )١٣٩

جهة السخرية فهو بالضم انظر  بالرفع والكسر لغتان،وقيل ما كان يف االستهزاء فهو بالكسر وما كان من  ١٤٠)
 . أليب زرعة  ٤٩٢،٦١٨احلجة 



 

 

) ١١٨١ (® ôM xî#y— 〈    )١٤١(  

 .،الباقون  بالتفخيم )١٤٢( قرأ نصري و محزة يف رواية خالد ورجا باإلمالة

≅ö ®الركوع قوله تعاىل  è% !$ yϑ ¯Ρ Î) O$ tΡ r& Ö‘ É‹Ζ ãΒ 〈   )١٤٣(   

 )١١٨٢( ® ô⎯ÏΒ >µ≈ s9Î) ωÎ) ª!$# ß‰Ïn üθ ø9$# 〈   )١٤٤(  ® Ïπ s3Í× ¯≈ n=yϑ ù=Ï9 〈  )١٤٥( ® t⎦⎪ Ï‰Åf≈ y™ 〈  
)١٤٦( ® z⎯ÏΒ t⎦, Ï!$ yèø9$# 〈  )١٤٧( ® ωÎ) x8yŠ$ t7 Ïã 〈  )١٤٨( ® t⎦⎫ÏΗs>≈ yèù=Ïj9 〈  )١٤٩( . 

   .الباقون  بالتفخيم ،)١٥٠(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١١٨٣ (® â‘$ £γs)ø9$# ∩∉∈∪ > u‘ 〈   )١٥١( ® øŒ Î) tΑ$ s% y7 š/u‘ 〈  )١٥٢( ® tΑ$ s% Éb> u‘ 〈  )١٥٣( ® 
ãΑθ è%r& ∩∇⊆∪ ¨βV|øΒ{ tΛ©⎝ yγy_ y7Ζ ÏΒ 〈  )١٥٤( 

 .   قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون  باإلظهار

 )١١٨٤ (® $ tΒ tβ% x. z’Í< ô⎯ÏΒ ¤Ο ù=Ïæ 〈  )١٥٥(  

                        
 )٠٦٣سورة ص من اآلية(  )١٤١
 ) . ٧٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٢
 )٠٦٥سورة ص من اآلية(  )١٤٣
 )٠٦٥سورة ص من اآلية(  )١٤٤
 )٠٧١سورة ص من اآلية(  )١٤٥
 )٠٧٢سورة ص من اآلية(  )١٤٦
 )٠٧٥سورة ص من اآلية(  )١٤٧
 )٠٨٣سورة ص من اآلية( )١٤٨
 )٨٧سورة ص من اآلية(  )١٤٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٠
 )٠٦٦-٠٦٥سورة ص من اآلية(  )١٥١
 )٠٧١سورة ص من اآلية(  )١٥٢
 )٠٧٩سورة ص من اآلية(  )١٥٣
 )٠٨٥-٠٨٤سورة ص من اآلية(  )١٥٤
 )٠٦٩سورة ص من اآلية(  )١٥٥



 

 

   .،الباقون  باإلظهار )١٥٦(قرأ عباس باإلدغام 

 )١١٨٥ (® z’Í< ô⎯ÏΒ ¤Ο ù=Ïæ 〈  )١٥٧( 

   .قرأ حفص بفتح الياء،الباقون  بإسكان الياء 

 )١١٨٦ (® #’n? ôãF{ $# 〈  )١٥٨( ® βÎ) #© yrθ ãƒ ¥ 〈  )١٥٩( 

   .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون  بالتفخيم 

 )١١٨٧ (® HωÎ) !$ yϑ ¯Ρ r& 〈  )١٦٠(  

   .األلف،الباقون  بفتح األلف  قرأ أبو جعفر بكسر

 )١١٨٨ (® z⎯ÏΒ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈  )١٦١( 

 .  بالتفخيم ،الباقون )١٦٢(قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و يعقوب غري روح باإلمالة

 )١١٨٩ (® ⎯ÏΒ 9‘$ ¯Ρ 〈   )١٦٣(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر و البخـاري  
   .الباقون  بالتفخيم ،)١٦٤(عن ورش باإلمالة 

 )١١٩٠ (® û© ÉLuΖ ÷ès9 4’n< Î) 〈  )١٦٥( 

                        
 ) .١(فقرة رقمتقدم الكالم على مثله يف ال ) ١٥٦
 )٠٦٩سورة ص من اآلية(  )١٥٧
 )٠٦٩سورة ص من اآلية(  )١٥٨
 )٠٧٠سورة ص من اآلية(  )١٥٩
 )٠٧٠سورة ص من اآلية(  )١٦٠
 )٠٧٤سورة ص من اآلية(  )١٦١
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٢
 )٠٧٦سورة ص من اآلية(  )١٦٣
 . ) ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٤
 )٠٧٨سورة ص من اآلية(  )١٦٥



 

 

   .قرأ نافع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون  بإسكان الياء 

 )١١٩١ (® š⎥⎫ÅÁ n=ø⇐ßϑ ø9$# 〈  )١٦٦(  

و محزة و علي و خلف وعاصم بفتح الالم،الباقون  بكسر  ]ب /٢٨٢[ قرأ نافع و أبو جعفر
 .    يعقوب يف روايته عن  عمرو و ابن كثري و ابن عامر و سهلوهم  أبو  الالم

 )١١٩٢ (® ‘,ut ù:$$ sù ¨,ut ù:$#uρ 〈  )١٦٧(  

بضـم   )١٦٨(هـبرية و يعقـوب غـري رويـس     فضل وقرأ محزة و خلف وعاصم غري امل
  .،الباقون  بفتح القاف )١٦٩(القاف

 )١١٩٣ (® ¨βV|øΒ{ 〈)١٧٠(  

 . الباقون  باهلمز،)١٧١(قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز وافق محزة يف الوقف 

                        
 )٠٨٣سورة ص من اآلية(  )١٦٦
 )٠٨٤سورة ص من اآلية(  )١٦٧
املفضل عن عاصم و هبرية عن حفص وزيد عن يعقوب كلها انفرادات ال يقرأ  ا من طرق النشر    )١٦٨

 .  ٢/٣٦٢،النشر ٧٥٧،السبعة ٧٦٦،املستنري ٥٢١والشاطبية والدرة،انظر الكفاية 
قويل،والثاين مبتدأ واجلملة بعده خرب،انظر مشكل إعراب : مبتدأ،واخلرب حمذوف تقديره  على أن األول  ١٦٩)

 .٩/٤٠٠،الدر املصون ٧/٤١١،والبحر ٢/٦٢٩القرآن 
 )٠٨٥سورة ص من اآلية(  )١٧٠
 )٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  . ١/٣٩٨انظر النشر  )١٧١



 

 

 

 ذكر القراءة يف سورة الزمر
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ã≅ƒ ® وجـل  قوله عز) ١١٩٤(  Í”∴ s? É=≈ tG Å3ø9$# 〈   )١( ® Ÿωr& ¬! 〈   )٢( ® Ò> É‹≈ x. 〈   )٣( ® 
Ïν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 uøä3ø9$# 〈  )٤( ® ;ο y‰Ïn üρ 〈   )٥( ® sπ uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l üρø—r& 〈   )٦( ® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 〈   )٧( 

® ×ο u‘ Î—#uρ 〈 )٨( ® #YŠ#y‰Ρ r& 〈   )٩( ® #Y‰É`$ y™ 〈   )١٠(  

   .ون بالتفخيمالباق،)١١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١١٩٥ (® |=≈ tFÅ6 ø9$# Èd,ys ø9$$ Î/ 〈)١٢( ® ãΝä3øt s† óΟ ßγsΨ ÷t/ 〈)١٣(   ® … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ ( uθ èδ 〈 )١٤(  
® / ä3s)n=s{ ⎯ÏiΒ 〈)١٥( ® tΑu“Ρ r&uρ / ä3s9 〈)١٦( ® öΝä3à)è=øƒ s† ’Îû 〈)١٧( ® x8Íøä3Î/ ¸ξ‹ Ï=s% 〈 )١٨( 

                        
 )٠٠١سورة الزمر من اآلية (  )١
 )٠٠٣مر من اآلية سورة الز(  )٢
 )٠٠٣سورة الزمر من اآلية (  )٣
 )٠٠٧سورة الزمر من اآلية (  )٤
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )٥
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )٦
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )٧
 )٠٠٧سورة الزمر من اآلية (  )٨
 )٠٠٨سورة الزمر من اآلية (  )٩
 )٠٠٩سورة الزمر من اآلية (  )١٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١
 )٠٠٢سورة الزمر من اآلية (  )١٢
 )٠٠٣سورة الزمر من اآلية (  )١٣
 )٠٠٤سورة الزمر من اآلية (  )١٤
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )١٥
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )١٦
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )١٧
 )٠٠٨سورة الزمر من اآلية (  )١٨



 

 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

…عن أيب عمرو  )١٩(وروى العباس  [ çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ ( uθ èδ  ٢٠(]باإلظهار(  .   

 )١١٩٦( ® #’s∀ø9ã— 〈   )٢١( 

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 . و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )١١٩٧ (® 4’s∀sÜ ô¹̂ω 〈  )٢٢( ® Ÿωuρ 4© yÌötƒ 〈  )٢٣(  

   .ي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة و الكسائ

 )١١٩٨ (® Í‘$ pκ ¨]9 $# 〈   )٢٤(  ® ô⎯ÏΒ É=≈ ut õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٢٥(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
   .الباقون بالتفخيم ،)٢٦(وأيب عمر باإلمالة 

 )١١٩٩ (® öΝà6 ÏG≈ yγ¨Βé& 〈    )٢٧(  

 .قرأ محزة بكسر األلف و امليم 

  .،الباقون برفع األلف وفتح امليم  )٢٨( وفتح امليم  ]أ /٢٨٣[ و قرأ علي بكسر األلف 

                        
 ) .٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٩
 ) ٤٩(ملحقة يف اهلامش وهي يف ع فقط ،وقد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم     )٢٠
 )٠٠٣سورة الزمر من اآلية (  )٢١
 )٠٠٤سورة الزمر من اآلية (  )٢٢
 )٠٠٧سورة الزمر من اآلية (  )٢٣
 )٠٠٥سورة الزمر من اآلية (  )٢٤
 )٠٠٨رة الزمر من اآلية سو(  )٢٥
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )٢٧
   .و هذا حال الوصل  )٢٨



 

 

 )١٢٠٠ (® 4’̄Τ r' sù šχθ èù u óÇè? 〈   )٢٩(  

 . )٣٠(قرأ عباس باإلمالة اللطيفة 

   .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم

 )١٢٠١ (® çµ |Ê ötƒ öΝä3s9 〈  )٣١(  

أوقيـة وأيب  و)٣٢(السوسـي   قرأ ابن كثري و الكسائي و أبو عمرو غري شجاع وأيب شعيب
غري ابن جماهد و النقاش عنه و خلـف يف   )٣٥(و ابن ذكوان )٣٤(وإمساعيل بن جعفر )٣٣(عمر

 .)٣٦(]اليزيديابن جماهد [اختياره بضم اهلاء مشبعة وهو اختيار 

وعاصم غري محاد وحيىي  )٣٨(سهل و نافع غري إمساعيل وشجاعويعقوب و )٣٧(وقرأ أبو جعفر

                        
 )٠٠٦سورة الزمر من اآلية (  )٢٩
 ) . ٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٠
 )٠٠٧سورة الزمر من اآلية (  )٣١
 . اهلاء وجهاً واحداً وهو املقروء به له قرأ السوسي بإسكان     )٣٢
اختلف عن أيب عمر الدوري عن اليزيدي عن أيب عمرو ،فقرئ له باإلسكان من رواية أيب الزعراء من طريق     )٣٣

املعدل وهي من طرق املصنف،وكذلك ابن فرح من طريق املطوعي عنه ومن طريق القطان واحلمامي عـن  
ست من طرق املصنف،وروى عنه الصلة ابن جماهد عن أيب الزعراء مـن  زيد عن ابن فرح عنه وغريهم ولي

، ٥٦١-٥٦٠مجيع طرقه،وهي طريق املصنف وكال الوجهني مقروء ما كما ذكر يف الشاطبية،انظر السبعة
-١/٣٠٧، النشر١٨٩، التيسري ٣٨٩، التلخيص ٦٥٨، التبصرة ١٤٥-٤/١٤١،جامع البيان ١٦٥العنوان 
٣٠٩  . 

 .  ٢/٧٦٧،املستنري ٥٦٠الكسائي عنه عن نافع وكذلك من طريق ابن فرح،انظر السبعة  يف رواية    )٣٤
روى له االختالس الصوري والنقاش عن األخفش من مجيع طرقه،إال من طريق الداين وكذلك من طريق ابن     )٣٥

عة انظـر  األخرم طريق املصنف،وروي من طريق ابن األخرم وكذلك الداين من مجيع طرقه بضم اهلاء مشـب 
 . ٣٢٢،املبسوط٧٦٧،املستنري ٥٣٠، اإلرشاد١٦٥، العنوان ٥٢٩، التذكرة١٤٥-٤/١٤١جامع البيان 

هكذا يف األصل وهناك سقط حرف منه،أي اختيار ابن جماهد عن اليزيدي كما يف السبعة يف رواية ابن    )٣٦
 . ٥٦١،انظر السبعة عن أيب عمرو  اليزيدي عن أبيه

 س أليب جعفر من روايتيه،وقرئ له من غري طريق الكتاب باإلسكان واإلشباع البن مجاز ذكر وجه االختال    )٣٧
 .  ١/٣٠٩،النشر ٧٦٧،املستنري ٥٢٣عنه والبن وردان االختالس واإلشباع،انظر الكفاية 

 .  ٥٦١روي عن شجاع االختالس من رواية أيب عبيد عنه عن أيب عمرو،انظر السبعة     )٣٨



 

 

بكر  و ابن جماهد و أبو )٤٠(غري خالد ورجا و هشام بن عمار)٣٩(از عن هبرية و محزة زو اخل
 .النقاش عن ابن ذكوان بضم اهلاء غري مشبعة

ري عـن  و أبو عمـر الـدو   )٤٢(و أبو شعيب وأوقية)٤١(و قرأ محزة يف رواية خالد ورجا 
  .)٤٥(بإسكان اهلاء)٤٤(و اخلزاز عن هبرية )٤٣(اليزيدي ومحاد وحيىي 

 )١٢٠٢ (® 3“ u÷zé& 〈  )٤٦( 

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية بكسر الراء 
   .الباقون بالفتح ،)٤٧(

 )١٢٠٣ (® ¨≅ ÅÒ ã‹ Ïj9 ⎯tã 〈   )٤٨( . 

   . )٥٠(بفتح الياء،الباقون بضم الياء )٤٩( عقوبقرأ أبو عمرو و ابن كثري و ي

                        
 .  ١/٣٠٩،النشر ٢/٥٢٩،التذكرة ١٤٤االختالس فقط،انظر تلخيص العبارات قراءة محزة ب    )٣٩
ولوال شهرته : قرئ له باإلسكان من طريق عبيد اهللا بن حممد عنه وليس من طرق املصنف،قال ابن اجلزري     )٤٠

ـ  ائر عن هشام وصحته يف نفس األمر مل نذكره وروى االختالس سائر الرواة واتفق عليه أئمة األمصار يف س
 .  ١/٣٠٨انظر النشر "  ا هـ  . مؤلفام 

 . ٧٦٧،املستنري ٤/١٤٥وهو غري مقروء به خلالد عن محزة،انظر جامع البيان     )٤١
،جـامع البيـان   ٥٢٣أوقية عن اليزيدي عن أيب عمرو باإلسكان كرواية الدوري السابقة،انظر الكفايـة      )٤٢

٤/١٤٤  . 
 ن شعبة من طريق أيب محدون وشعيب الصريفيين وروى عنه االختالس محاد عن عاصم وحيىي بن آدم ع    )٤٣

 .  ٥٦٠،السبعة ٤/١٤٢،جامع البيان ١٦٥العليمي وغريه وليس من طرق الكتاب،انظر العنوان 
 .  ٤/١٤٢انظر جامع البيان .  هبرية عن حفص ،انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية     )٤٤

نافع وحفص ومحـزة ويعقـوب   . السوسي باإلسكان : راءات املقروء ا للقراء كالتايل و اخلالصة يف الق   ٤٥)
الدوري وابـن مجـاز باإلسـكان    . ابن كثري والكسائي وخلف عن نفسه باإلشباع . باختالس ضمة اهلاء 

 ابن ذكوان وابن وردان باالختالس واإلشباع،وما روي.  هشام وشعبة باإلسكان واالختالس .  واإلشباع 
ـ   ١/٣٠٧غري ذلك من قراءات فهي انفرادات ال يقرأ ا من طـرق النشـر والشـاطبية،انظر النشـر     

 . ٣٧٥،اإلحتاف ٣٠٩
 )٠٠٧سورة الزمر من اآلية (  )٤٦
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٧
 )٠٠٨سورة الزمر من اآلية (  )٤٨



 

 

 )١٢٠٤ (® ô⎯̈Βr& uθ èδ 〈  )٥١(  

 ]ب /٢٨٣[عنـه  )٥٢(قرأ ابن كثري و نافع و محزة و املفضل يف رواية أيب زيـد النحـوي   
   .)٥٣(بالتخفيف،الباقون بالتشديد 

 )١٢٠٥ (® t⎦⎪ Ï%©!$#uρ Ÿω 〈   )٥٤(  

 . الباقون باإلظهار،)٥٥(قرأ عباس باإلدغام 

≅ö ®الركوع  è% ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ 〈   )٥٦( 

$ÏŠ ®قوله عز وجل ) ١٢٠٦(  t7 Ïè≈ tƒ z⎯ƒ Ï%©!$# 〈  )٥٧(  

 .   حبذف الياءبفتح الياء،الباقون   )٥٨(قرأ الربمجي و الشموين

 )١٢٠٧(® îπ yèÅ™ üρ 〈)٥٩( ® Î ö tóÎ/ 5>$ |¡Ïm 〈)٦٠( ® ⎯ Ïµ Î/ … çν yŠ$ t7 Ïã 〈)٦١( ® ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ 〈)٦٢( 

                                                                   
   .من رواية رويس  )٤٩

ليضلّ هو ومن ضم الياء فاملعىن ليضل غريه،ووصفه باإلضالل ألن الذي أخرب اهللا عنه : من فتح الياء فاملعىن   ٥٠)
   .أليب زرعة  ٦٢٠ذلك قد ثبت له أنه ضال،انظر احلجة 

 )٠٠٩سورة الزمر من اآلية (  )٥١
 ،٥٢٣رواية أيب زيد عن املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية    )٥٢
 .    ٧٦٧املستنري            

) من( بعدها ) أم( أمن هو قانت خري أمن هو كافر،ومن قرأ بالتشديد فهي : من قرأ بتخفيف امليم فالتقدير    ٥٣)
 . ٢/٤٩٧آلكافر خري أمن هو قانت انظر شرح اهلداية : حمذوفة والتقدير ) أم( واجلملة املعادلة لـ 

 )٠٠٩سورة الزمر من اآلية (  )٥٤
 ) .١(قدم الكالم على مثله يف الفقرة رقمت ) ٥٥
 )٠١٠سورة الزمر من اآلية (  )٥٦
 )٠١٠سورة الزمر من اآلية (  )٥٧
الربمجي عن شعبة و الشموين عن األعشى عن شعبة بإثبات الياء وفتحها انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشـر      )٥٨

فال خالف يف حـذفها يف  "  يا عباد الذين آمنوا  "وأما :  ،وقال ابن اجلزري  ٧٧٠والشاطبية،انظر املستنري 
 .  ٢/٣٦٤احلالني للرسم والرواية واألفصح يف العربية،انظر النشر 

 )٠١٠سورة الزمر من اآلية (  )٥٩
 )٠١٠سورة الزمر من اآلية (  )٦٠



 

 

   .،الباقون بالتفخيم )٦٣(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٢٠٨ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )٦٤( 

 .اإلمالة اللطيفةقرأ أبو عمرو ب 

 . و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  

 )١٢٠٩ (® þ’ÏoΤ Î) ßN öÏΒé& 〈  )٦٥(  

 .اء قرأ نافع و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الي

 )١٢١٠ (® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈  )٦٦(  

 .   قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن كثري بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء

 )١٢١١ (® $ tΒ Λä⎢ ø⁄ Ï© 〈  )٦٧( 

وافقهـم   ،)٦٨( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األصبهاين بغري مهز 
 .  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز

 )١٢١٢ (® öΝÎκ Ï=÷δr&uρ 〈  )٦٩(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

                                                                   
 )٠١٦سورة الزمر من اآلية (  )٦١
 )٠١٦سورة الزمر من اآلية (  )٦٢
 ) . ١٥( لفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ا ) ٦٣
 )٠١٠سورة الزمر من اآلية (  )٦٤
 )٠١١سورة الزمر من اآلية (  )٦٥
 )٠١٣سورة الزمر من اآلية (  )٦٦
 )٠١٥سورة الزمر من اآلية (  )٦٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٨
 )٠١٥سورة الزمر من اآلية (  )٦٩



 

 

 )١٢١٣ (® z⎯ÏiΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈  )٧٠(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .الباقون بالتفخيم،)٧١(وأيب عمر باإلمالة 

 )١٢١٤ (® Èβθ à)̈? $$ sù 〈  )٧٢(  

 الباقون بغـري ،)٧٣(وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصل،قرأ يعقوب بالياء يف الوصل والوقف
 .ياء  

 )١٢١٥ (® 3“ u ô³ç6ø9$# 〈  )٧٤( ® çµ1u yI sù 〈  )٧٥( ® 3“ uø.Ï%s! 〈  )٧٦( 

 ]أ /٢٨٤[قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية  
 .اقون بالفتح الب،)٧٧(بالكسر مجيعاً 

 )١٢١٦ (® ÏŠ$ t7 Ïã 〈  )٧٨(  

بفتح الياء،الباقون حبـذف   )٨٠(و الشموين و الربمجي )٧٩(قرأ شجاع و أبو شعيب و العباس 

                        
 )٠١٦سورة الزمر من اآلية (  )٧٠
 ) . ١٢١(كالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم ال ) ٧١
 )٠١٦سورة الزمر من اآلية (  )٧٢
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٣
 )٠١٧سورة الزمر من اآلية (  )٧٤
 )٠٢١سورة الزمر من اآلية (  )٧٥
 )٠٢١سورة الزمر من اآلية (  )٧٦
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٧
 )٠١٧سورة الزمر من اآلية (  )٧٨
شجاع والعباس كالمها عن أيب عمرو ،  وكذلك يف رواية السوسي أبو شعيب عن اليزيدي عن أيب عمـرو       )٧٩

بزيادة ياء بعد الدال مفتوحة وصالً ساكنة وقفاً،وهذا من طرق النشر أما الشاطبية فله احلذف يف احلالني،وله 
احلالني،واحلذف فيهما،واإلثبات مفتوحة وصالً ووقفاً ،ومل يذكر املصنف اإلثبات يف : يف النشر ثالثة أوجه 

،الكفايـة  ٣٢٤،املبسـوط   ٥٦١يعقوب وهو يثبت الياء وقفاً،الباقون باحلذف يف احلـالني،انظر السـبعة   
 .٢٧٣،البدور الزاهرة ٣٧٥،اإلحتاف ٢/٣٦٤،النشر ٧٦٨،املبهج ٧٧١،املستنري ٥٢٦

 ربمجي كالمها عن شعبة وهي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الشموين عن األعشى وال    )٨٠



 

 

 .الياء

 )١٢١٧ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# ∩⊇®∪ Ç⎯Å3≈ s9 〈  )٨١(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

yϑ⎯ ®الركوع قوله تعاىل sù r& yyu Ÿ° ª!$# … çν u‘ ô‰|¹ ÉΟ≈ n=ó™ M∼ Ï9 〈 )٨٢(   

 )١٢١٨  (® ÉΟ≈ n=ó™ M∼ Ï9 〈  )٨٣( ® $ Y6≈ tG Ï. $ YγÎ6≈ t±tF–Β z’ÏΤ$ sW ¨Β 〈  )٨٤( ® ô⎯ÏΒ >Š$ yδ 〈  )٨٥(  
® tβθ Ý¡Å3≈ t±tFãΒ 〈  )٨٦( ® ß‰ôϑ ut ù:$# ¬! 〈  )٨٧( ® Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈   )٨٨(  

 .  ،الباقون بالتفخيم)٨٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٢١٩ (® uθ ßγsù 〈  )٩٠(  

 .اهلاء،الباقون برفع اهلاء  ساكنة قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش 

 )١٢٢٠ (® ô⎯ÏΒ >Š$ yδ 〈  )٩١(  

غري ابن فليح بالياء يف الوقف،الباقون بغري ياء،و روى ابـن   )٩٣(و ابن كثري )٩٢(قرأ يعقوب 

                                                                   
 .  ٥٢٦،الكفاية ٧٧١املستنري 

 )٠٢٠-٠١٩سورة الزمر من اآلية (  )٨١
 )٠٢٢سورة الزمر من اآلية (  )٨٢
 )٠٢٢سورة الزمر من اآلية (  )٨٣
 )٠٢٣سورة الزمر من اآلية (  )٨٤
 )٠٢٣سورة الزمر من اآلية (  )٨٥
 )٠٢٩سورة الزمر من اآلية (  )٨٦
 )٠٢٩سورة الزمر من اآلية (  )٨٧
 )٠٣١سورة الزمر من اآلية (  )٨٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٩
 )٠٢٢سورة الزمر من اآلية (  )٩٠
 )٠٢٣سورة الزمر من اآلية (  )٩١
وانفرد ابن مهران عن يعقوب بإثبات : اجلزري ،قال ابن ٢١٦وهي من روايتيه عن ابن مهران،انظر املبسوط    )٩٢

 .     ٢/١٣٧الياء وقفاً وال أعلمه رواه غريه،النشر 



 

 

 . شنبوذ  عن البزي و ابن فليح بغري ياء وعن قنبل بالياء

 )١٢٢١ (® Ÿ≅Š Ï%uρ 〈  )٩٤(  

 .رويس بضم القاف،الباقون بكسر القاف  قرأ علي و هشام و

 )١٢٢٢ (® Ÿ≅Š Ï%uρ t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à=Ï9 〈  )٩٥( ® ã y9ò2 r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. 〈  )٩٦(  

   .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٢٢٣ (® ãΝßγ8s? r' sù 〈  )٩٧(  

  .بالتفخيم قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون 

 )١٢٢٤ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈  )٩٨(  

 .باإلمالة  اللطيفة قرأ أبو عمرو 

   .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )١٢٢٥ (® ô‰s)s9uρ $ sΨ ö/u ŸÑ 〈  )٩٩( 

  ]ب /٢٨٤[ قرأ ابن كثري و نافع غـري ورش و أبـو جعفـر وعاصـم غـري األعشـى       
   .ن باإلدغام الباقو،)١٠٠(باإلظهار

                                                                   
 أثبت ابن كثري الياء وقفاً من روايتيه،وال خالف يف حذفها وصالً والقراءة بالتنوين ورواية ابن شنبوذ عن     )٩٣

أ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املبسـوط  البزي وابن فليح كليهما عن ابن كثري بغري ياء،انفرادة ال يقر
 .  ٢/١٣٧،النشر ٧٧١،املستنري ٥٧١،املبهج ٥٢٧،الكفاية ٢١٦

 )٠٢٤سورة الزمر من اآلية (  )٩٤
 )٠٢٤سورة الزمر من اآلية (  )٩٥
 )٠٢٦سورة الزمر من اآلية (  )٩٦
 )٠٢٥سورة الزمر من اآلية (  )٩٧
 )٠٢٦سورة الزمر من اآلية (  )٩٨
 )٠٢٧الزمر من اآلية  سورة(  )٩٩
 .٩٤انظر املبسوط.األعشى عن شعبة باإلظهار انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية )١٠٠



 

 

 )١٢٢٦ (® Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 〈  )١٠١( 

   .الباقون بالتفخيم ،)١٠٢(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة  

 )١٢٢٧ (® Èβ#u™ öà)ø9$# 〈  )١٠٣( ® $ ¸Ρ#u™ öè% 〈   )١٠٤(  

  .الباقون باهلمز ،)١٠٥(وافق محزة يف الوقف ،قرأ ابن كثري وعباس مجيعاً بغري مهز

)١٢٢٨ (® $ ‡ŠÎ/utã u ö xî 〈  )١٠٦( 

   .الباقون بالبيان ،)١٠٧(رأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء ق 

 )١٢٢٩ (® $ Vϑ n=y™ 〈  )١٠٨(  

 .،الباقون سلماً بغري ألف )١٠٩(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و يعقوب باإللف

ô⎯yϑ ®الركوع قوله تعاىل  sù ãΝn=øß r& ⎯£ϑ ÏΒ z> x‹Ÿ2 〈  )١١٠( 

 )١٢٣٠ (® ô⎯yϑ sù ãΝn=øß r& ⎯£ϑ ÏΒ 〈)١١١( ® z> ¤‹Ÿ2 uρ É−ô‰Å_Á9$$ Î/ 〈)١١٢(  

   .قرأ أبو عمرو مجيعا باإلدغام،الباقون باإلظهار  

                        
 )٠٢٧سورة الزمر من اآلية (  )١٠١
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٢
 )٠٢٧سورة الزمر من اآلية (  )١٠٣
 )٠٢٨سورة الزمر من اآلية (  )١٠٤
 ) . ٣٦(الم على مثله يف الفقرة رقم تقدم الك ) ١٠٥
 )٠٢٨سورة الزمر من اآلية (  )١٠٦
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٧
 )٠٢٩سورة الزمر من اآلية (  )١٠٨

مصدر وصـف   هخالصا من الشركة ،وقرأ الباقون حبذف األلف وفتح الالم على أن: على أنه اسم فاعل أي   ١٠٩)
 . ٢/٤٢٩،اإلحتاف ٢/٤١٩،معاين القرآن ٢/١٨٩از القرآن به للمبالغة،انظر جم

 )٠٣٢سورة الزمر من اآلية (  )١١٠
 )٠٣٢سورة الزمر من اآلية (  )١١١
 )٠٣٢سورة الزمر من اآلية (  )١١٢



 

 

 )١٢٣١ (® øŒ Î) ÿ… çν u™ !% y` 〈  )١١٣(  

 .قرأ أبو عمرو و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار

  .و قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان جاءه وما بعده باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٢٣٢ (® t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù=Ïj9 〈   )١١٤(  

   .الباقون بالتفخيم ،)١١٥(أ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأيب عمر ويعقوب غري روح باإلمالة قر

 )١٢٣٣ (® šχθ à)−G ßϑ ø9$# ∩⊂⊂∪ Μçλm; 〈)١١٦( ® t⎦⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$# ∩⊂⊆∪ uÏex6 ã‹ Ï9 ª!$# 〈)١١٧(  

   .،الباقون باإلظهار )١١٨(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٢٣٤ (® … çν y‰ö6tã 〈   )١١٩(  

…خلف و أبو جعفر باأللف على اجلمع،الباقون  قرأ محزة و علي و çν y‰ö6tã ١٢٠(على التوحيد( . 

 )١٢٣٥ (® … çν y‰ö6tã 〈   )١٢١( ® ’ÏoΤ Î) ×≅ Ïϑ≈ tã 〈  )١٢٢( ® 7Š$ yδ 〈   )١٢٣( ® |=≈ tG Å3ø9$# 〈    )١٢٤(  

                        
 )٠٣٢سورة الزمر من اآلية (  )١١٣
 )٠٣٢سورة الزمر من اآلية (  )١١٤
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٥
 )٠٣٤-٠٣٣ة الزمر من اآلية سور(  )١١٦
 ) ٠٣٥-٠٣٤سورة الزمر من اآلية (  )١١٧
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١١٨
 )٠٣٦سورة الزمر من اآلية (  )١١٩

أليس اهللا بكافيك وخيوفونك بالذين من دونه،ومن قرأ : فالتقدير ) وخيوفونك: ( من قرأ بالتوحيد فألن بعده    ١٢٠)
انظر شرح اهلداية .أليس اهللا بكاف من كان قبلك من األنبياء وهو يكفيك كما كفاهم :  ، فاملعىن)عباده( 
٢/٤٩٨. 

 )٠٣٦سورة الزمر من اآلية (  )١٢١
 )٠٣٩سورة الزمر من اآلية (  )١٢٢
 )٠٣٦سورة الزمر من اآلية (  )١٢٣
 )٠٤١سورة الزمر من اآلية (  )١٢٤



 

 

   .،الباقون بالتفخيم )١٢٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٢٣٦ (® ô⎯ÏΒ 7Š$ yδ 〈  )١٢٦( 

 . ]أ /٢٨٥[بن فليح و يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف قرأ ابن كثري غري ا 

 و روى ابن شنبوذ عن البزي و ابن فليح بغري يـاء وعـن القـواس بالياء،البـاقون بغـري     
 .   )١٢٧(ياء  

 )١٢٣٧ (® ô⎯̈Β t,n=yz 〈 )١٢٨(  

 .    ،الباقون بالبيان)١٢٩(أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء  قرأ

 )١٢٣٨ (® Ο çF÷ƒu™ usù r& 〈  )١٣٠( 

 .قرأ أبو جعفر و نافع بتليني اهلمزة،وافق محزة يف الوقف  

Οو قرأ علي  çF÷ƒu™ usù r&  الباقون باهلمز )١٣١(بترك اهلمزة،.   

 )١٢٣٩ (® z’ÏΤ yŠ#u‘ r& ª!$# 〈  )١٣٢( 

   .الباقون مفتوحة الياء ،قرأ محزة مرسلة الياء 

 )١٢٤٠ (® àM≈ xÏ±≈ x. 〈  )١٣٣( ® àM≈ s3Å¡ôϑ ãΒ 〈  )لتنوين مجيعاً بـا  )١٣٤® ÿ⎯ Ïν Îh àÑ 〈  )١٣٥(  

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٥
 )٠٣٦سورة الزمر من اآلية (  )١٢٦
 ) ١٢٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم     )١٢٧
 )٠٣٨سورة الزمر من اآلية (  )١٢٨
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٩
 )٠٣٨سورة الزمر من اآلية (  )١٣٠
 ) ٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    )١٣١
 )٠٣٨ سورة الزمر من اآلية(  )١٣٢
 )٠٣٨سورة الزمر من اآلية (  )١٣٣
 )٠٣٨سورة الزمر من اآلية (  )١٣٤



 

 

 ® ⎯ Ïµ ÏG uΗ÷qu‘ 〈  )١٣٧(مجيعاً بالنصب )١٣٦.  ( 

≈Mقرأها أبو عمرو و سهل و يعقوب،الباقون   xÏ±≈ x. وM≈ s3Å¡ôϑ ãΒ   ،بغري تنـوين⎯ Ïν Îh àÑ  و
⎯ Ïµ ÏG uΗ÷qu‘  مجيعاً باخلفض على اإلضافة.   

 )١٢٤١ (® öΝà6 ÏG tΡ% s3tΒ 〈    )١٣٨(  

Νà6الباقون باأللف، )١٣٩(قرأ أبو بكر ومحاد ÏG tΡ% s3tΒ  بغري ألف على واحدة.   

 )١٢٤٢ (® ⎯tΒ ÏµŠ Ï? ù' tƒ 〈  )١٤٠(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)١٤١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
  .باهلمز 

 )١٢٤٣ (® Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 〈  )١٤٢(  

   .الباقون بالتفخيم ،)١٤٣(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة 

 )١٢٤٤ (® Ç⎯yϑ sù 2”y‰tF÷δ$# 〈    )١٤٤(  

   .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٢٤٥ (® ΝÎκ ö n=tã 〈   )١٤٥( 

                                                                   
 )٠٣٨سورة الزمر من اآلية (  )١٣٥
 )٠٣٨سورة الزمر من اآلية (  )١٣٦

مفعول به،والباقون بعـدم التنـوين وخفـض االمسـني علـى      ] رمحته [ و] ضره [على أما امسا فاعل و  ١٣٧)
 . ٢/١١١٤ح ،أليب زرعة،املوض٦٢٣:اإلضافة،انظر احلجة 

 )٠٣٩سورة الزمر من اآلية (  )١٣٨
 .   ٢/٣٠٣رواية محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان    )١٣٩
 )٠٤٠سورة الزمر من اآلية (  )١٤٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤١
 )٠٤١سورة الزمر من اآلية (  )١٤٢
 ) . ٤٣(ه يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مثل ) ١٤٣
 )٠٤١سورة الزمر من اآلية (  )١٤٤



 

 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  

ª!$# ’̄ûuθ ®الركوع  tG tƒ }§àΡ F{ $# 〈  )١٤٦(   

 )١٢٤٦(® 4© |Ó s% 〈)ب /٢٨٥[وفـتح اليـاء   بضم القاف وكسر الضاد )١٤٧[،® |N öθ yϑ ø9$# 
 .بالرفع    )١٤٨(〉

Nقرأها محزة و علي و خلف،الباقون بفتح القاف و الضاد وإسكان اليـاء   öθ yϑ ø9$#    بنصـب
   . )١٤٩(التاء

 )١٢٤٧ (® #“ u÷zW{ $# 〈  )١٥٠( 

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش واخلزاز عن هـبرية بالكسـر    
   .الباقون بالفتح ،)١٥١(

 )١٢٤٨(® ≅ è% °! 〈)١٥٢( ® zΝ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# 〈)١٥٣( ® t⎦ ÷⎫ t/ x8 ÏŠ$t6 Ïã 〈)١٥٤( ® Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 〈 )١٥٥(  

 .   ،الباقون بالتفخيم)١٥٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

                                                                   
 )٠٤١سورة الزمر من اآلية (  )١٤٥
 )٠٤٢سورة الزمر من اآلية (  )١٤٦
 )٠٤٢سورة الزمر من اآلية (  )١٤٧
 )٠٤٢سورة الزمر من اآلية (  )١٤٨

( مبنيان للفاعل وكذلك فهما ) يرسل( وبعده ) ميسك( من قرأ بالفتح فهو أشبه مبا قبله وما بعده ألن قبله    ١٤٩)
،ومن قرأ بالضم على ما مل يسم فاعله ؛وذلك ألن الكالم أتى عقيب ذلك بترك تسمية الفاعل وهـو  )قضى
 .أليب زرعة  ٦٢٤،احلجة ٢/٤٩٨انظر شرح اهلداية ) إىل أجل مسمى( قوله 

 )٠٤٢سورة الزمر من اآلية (  )١٥٠
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥١
 )٠٤٤سورة الزمر من اآلية (  )١٥٢
 )٠٤٦سورة الزمر من اآلية (  )١٥٣
 )٠٤٦سورة الزمر من اآلية (  )١٥٤
 )٠٤٧سورة الزمر من اآلية (  )١٥٥
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٦



 

 

 )١٢٤٩ (® °! èπ yè≈ x¤±9$# $ YèŠÏΗsd 〈  )١٥٧( ® â/ ä3øt rB t⎦ ÷⎫t/ x8ÏŠ$ t6Ïã 〈  )١٥٨(  

   .اإلظهار قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون ب

 )١٢٥٠ (® šχθ ãèy_ öè? 〈  )١٥٩(  

   .قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون بضم التاء وفتح اجليم 

 )١٢٥١ (® t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω 〈  )١٦٠(  

   .،الباقون باإلظهار  )١٦١(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٢٥٢ (® šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )وما بعده )١٦٢ 

محزة يف الوقف،الباقون هم وافق،)١٦٣(ورش بغري مهز قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و  
 .   باهلمز

 )١٢٥٣ (® s−% tn uρ 〈  )١٦٤(  

  .قرأ محزة باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٢٥٤ (® tβρ â™ Í“ ÷κ yJó¡o„ 〈  )١٦٥(  

 .ترك اهلمز بقرأ أبو جعفر برفع الزاي و

                        
 )٠٤٤سورة الزمر من اآلية (  )١٥٧
 )٠٤٦سورة الزمر من اآلية (  )١٥٨
 )٠٤٤سورة الزمر من اآلية (  )١٥٩
 )٠٤٥سورة الزمر من اآلية (  )١٦٠
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٦١
 )٠٤٥سورة الزمر من اآلية (  )١٦٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٣
 )٠٤٨سورة الزمر من اآلية (  )١٦٤
 )٠٤٨سورة الزمر من اآلية (  )١٦٥



 

 

  .و قرأ محزة بكسر الزاي وتليني اهلمز،الباقون باهلمز 

 )١٢٥٥ (® 4© o_øîr& 〈  )١٦٦( 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

≅ö ®الركوع  è% y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# 〈   )١٦٧(   

 )١٢٥٦ ( ® y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# 〈  )مرسلة الياء يف الوصل  )١٦٨. 

ويقفون بالياء ال غري ملكـان  ،و يعقوب)١٦٩(قرأها أبو عمرو و محزة و علي و خلف و سهل
 .ط،الباقون بفتح الياء اخل

“ و قرأ قتيبة ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ ]الباقون بالتفخيم)١٧٠(باإلمالة   ]أ /٢٨٦،   . 

 )١٢٥٧ ( ® Ÿω (#θ äÜ uΖ ø)s? 〈  )١٧١(  

  .و يعقوب بكسر النون،الباقون بفتح النون  )١٧٢(قرأ أبو عمرو و علي و خلف و سهل

 )١٢٥٨ (® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈   )١٧٣(  

 . الباقون باإلظهار،)١٧٤(باإلدغام قرأ أبو عمرو غري عباس  

Ü>#x‹yèø9$# Zπ ® ويدغم أبو عمرو يف مجيع الروايات  tG øót/ 〈  )١٧٥(  ® ÷ρr& tΑθ à)s? öθ s9 〈  )١٧٦( ® 
                        

 )٠٥٠سورة الزمر من اآلية (  )١٦٦
 )٠٥٣من اآلية  سورة الزمر(  )١٦٧
 )٠٥٣سورة الزمر من اآلية (  )١٦٨
 . سهل يف روايته عن يعقوب     )١٦٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٠
 )٠٥٣سورة الزمر من اآلية (  )١٧١
 . ٥٨٠، املبهج  ٦٢٣سهل يف روايته عن يعقوب ، انظر املستنري    )١٧٢
 )٠٥٣سورة الزمر من اآلية (  )١٧٣
 ) . ٤٩(الكالم على مثله يف الفقرة رقم  تقدم ) ١٧٤
 )٠٥٥سورة الزمر من اآلية (  )١٧٥



 

 

χr& ©!$# © É_1y‰yδ 〈  )١٧٧(   ® Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# “ us? 〈  )١٧٨( ® zΟ ¨Ψ yγy_ “ Yθ ÷VtΒ 〈 )١٧٩( ® ß,Ï=≈ yz 
Èe≅ à2 &™ ó© x« 〈 )رالباقون كلها باإلظها،)١٨٠   . 

 )١٢٥٩ (® βr& ãΝà6 u‹ Ï? ù' tƒ 〈  )وما بعدها )١٨١ 

محـزة يف   هـم وافق،)١٨٢(بغري مهـز  مجيعا قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش  
 .   الوقف،الباقون باهلمز

 )١٢٦٠ (® 4’sA u ô£ys≈ tƒ 〈  )١٨٣( ® © É_1y‰yδ 〈  )١٨٤( ® 4’n? t/ ô‰s% 〈   )١٨٥(  

 .     الباقون بالتفخيمقرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،

 )١٢٦١ (® 4’sA u ô£ys≈ tƒ 〈   )١٨٦( 

  . )١٨٩(ساكنة الياء )١٨٨(بفتح الياء،الباقون  )١٨٧(قرأ أبو جعفر

                                                                   
 )٠٥٧سورة الزمر من اآلية (  )١٧٦
 )٠٥٧سورة الزمر من اآلية (  )١٧٧
 )٠٦٠سورة الزمر من اآلية (  )١٧٨
 )٠٦٠سورة الزمر من اآلية (  )١٧٩
 )٠٦٢سورة الزمر من اآلية (  )١٨٠
 )٠٥٥سورة الزمر من اآلية (  )١٨١
 ) . ٧(م الكالم على مثله يف الفقرة رقم تقد ) ١٨٢
 )٠٥٦سورة الزمر من اآلية (  )١٨٣
 )٠٥٧سورة الزمر من اآلية (  )١٨٤
 )٠٥٩سورة الزمر من اآلية (  )١٨٥
 )٠٥٦سورة الزمر من اآلية (  )١٨٦
قروء له ،هكذا أطلق املصنف أليب جعفر من روايتيه،وامل"يا حسرتاي " قرأ أبو جعفر بياء مفتوحة بعد األلف    )١٨٧

كذلك من رواية ابن مجاز،واختلف عن ابن وردان يف إسكان الياء وفتحها،وكالمها صحيح عنه،انظر النشر 
 .   ٣٧٦،اإلحتاف ٢/٣٦٣

الباقون بالتاء املفتوحة وبعدها ألف بدل من ياء اإلضافة،وأماهلا محزة والكسـائي وخلـف،انظر املصـادر       )١٨٨
 .  السابقة



 

 

 )١٢٦٢ (® t “ us? z>#x‹yèø9$# 〈  )١٩٠( ® “ us? š⎥⎪Ï%©!$# 〈  )١٩١(  

 .   الباقون بفتح الراء،)١٩٢(قرأ عباس و أبو شعيب مجيعاً بكسر الراء يف الوصل 

 )١٢٦٣( ® ô‰s% y7 ø? u™ !% y` 〈  )١٩٣(                                                              

 .قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 .و قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان جاءتك باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٢٦٤ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈  )١٩٤(  

 .الباقون بالتفخيم،)١٩٥(عمر و يعقوب غري روح باإلمالة  وبو عمرو وقتيبة ونصري وأبقرأ أ

 )١٢٦٥ (® ‘ Ådf uΖ ãƒuρ ª!$# 〈  )١٩٦(  

  . ]ب /٢٨٦[الباقون بالتشديد،)١٩٧(قرأ روح بالتخفيف

 )١٢٦٦ (® óΟ ÎγÏ? y—$ xyϑ Î/ 〈  )١٩٨(  

  .ون بغري ألف ،الباق)٢٠٠(باأللف  )١٩٩(قرأ محزة و علي و خلف وعاصم غري حفص و املفضل

                                                                   
عوضا عن ياء اإلضافة وقراءة أيب جعفر على اجلمع بني العوض واملعوض عنه،انظر الدر قرأ اجلمهور باأللف   ١٨٩)

 . ٩/٤٣٤املصون 
 )٠٥٨سورة الزمر من اآلية (  )١٩٠
 )٠٦٠سورة الزمر من اآلية (  )١٩١
 ) . ٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٢
 )٠٥٩سورة الزمر من اآلية (  )١٩٣
 )٠٥٩سورة الزمر من اآلية (  )١٩٤
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٥
 )٠٦١سورة الزمر من اآلية (  )١٩٦
 . ختفيف اجليم وإسكان النون لروح،وتشديد اجليم وفتح النون للباقني     )١٩٧
 )٠٦١سورة الزمر من اآلية (  )١٩٨



 

 

 )١٢٦٧ (® uθ èδuρ 〈  )٢٠١(  

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

≅ö ®الركوع  è% u ö tósù r& «!$# 〈  )٢٠٢( 

þ’ÏoΤ ®تعاىل قوله ) ١٢٦٨(  ÿρããΒù' s? 〈  )٢٠٣(  

محزة يف الوقف،الباقون  همقواف،)٢٠٤(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .باهلمز 

þ’ÏoΤو قرأ نافع و أبو جعفر   ÿρããΒù' s?  أعبد بفتح الياء وختفيف النون. 

)٢٠٥(و قرأ ابن عامر 
þ  بنونني وإسكان الياء تأمرونين. 

þ’ÏoΤو قرأ ابن كثري   ÿρããΒù' s?    بنون واحدة مشددة مفتوحة الياء،الباقون بنون واحـدة مشـددة
   .)٢٠٦(ساكنة الياء 

 )١٢٦٩ (® tβθ è=Îγ≈ pgù:$# 〈  )٢٠٧( ® t⎦⎪ ÍÅ3≈ ¤±9$# 〈  )٢٠٨( ® Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈  )٢٠٩( ® ×Π$ uŠÏ% 

                                                                   
ن مهران عن شـعبة ومحـزة   املفضل عن عاصم فيما بني يدي من مصادر،ورواه اب ومل أقف على من استثىن    )١٩٩

،النشـر  ٥٢٥،الكفايـة ٧٦٩،املستنري٣٢٣والكسائي وخلف وهو املقروء به لشعبة ومن معه،انظر املبسوط 
 .  ٣٧٦،اإلحتاف ٢/٣٦٣

 . ٢/٢٤٠على اجلمع ،والباقون حبذف األلف على اإلفراد انظر الكشف   ٢٠٠)
 )٠٦٢سورة الزمر من اآلية (  )٢٠١
 )٠٦٤سورة الزمر من اآلية (  )٢٠٢
 )٠٦٤سورة الزمر من اآلية (  )٢٠٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٤
 . ٣٧٧،اإلحتاف ٢/٣٦٣ابن عامر من روايتيه واملقروء به خبالف عن ابن ذكوان،انظر النشر     )٢٠٥

يفة فإنـه  من قرأ بنونني فهو األصل،ومن شدد فإنه أدغم إحدى النونني يف األخرى ومن قرأ بنون واحدة خف  ٢٠٦)
حذف إحدى النونني وهي الثانية اليت تصحب ياء اإلضافة وال جيوز أن حتذف األوىل ألن حذفها حلن انظر 

 .  ٢/٤٩٨/٤٩٩شرح اهلداية 
 )٠٦٤سورة الزمر من اآلية (  )٢٠٧
 )٠٦٦سورة الزمر من اآلية (  )٢٠٨



 

 

tβρ ãÝàΖ tƒ 〈  )٢١٠( ® Ü=≈ tFÅ3ø9$# 〈  )٢١١(  

  .،الباقون بالتفخيم )٢١٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٢٧٠ (® £⎯sÜ t6ós u‹ s9 〈  )٢١٣( 

y7 ®عن يعقوب بضم النون وكسر الباء )٢١٤(قرأ زيد  è=uΗxå 〈  )البـاقون  )٢١٦(بفتح الالم )٢١٥،
⎯sÜ t6ós u‹ s9  7بفتح الياء و الباء è=uΗxå  ٢١٧(بضم الالم(.  

 )١٢٧١ (® z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ù:$# 〈  )٢١٨(  

   .،الباقون بالتفخيم )٢١٩(روى بعضهم عن قتيبة باإلمالة 

 )١٢٧٢ (® 4’n?≈ yès? uρ 〈   )٢٢٠( 

  .التفخيم قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون ب 

 )١٢٧٣ (® ⎯tΒ u™ !$ x© ª!$# 〈  )٢٢١( 

   .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

                                                                   
 )٠٦٧سورة الزمر من اآلية (  )٢٠٩
 )٠٦٨سورة الزمر من اآلية (  )٢١٠
 )٠٦٩ة الزمر من اآلية سور(  )٢١١
 ) .١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢١٢
 )٠٦٥سورة الزمر من اآلية (  )٢١٣
،الكفايـة  ٧٦٩ورواية زيد عن يعقوب هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشـاطبية،انظر املسـتنري       )٢١٤

 .  ٣٢٤،املبسوط ٥٢٥
 )٠٦٥سورة الزمر من اآلية (  )٢١٥

 .  ٩/٤٤١،الدر املصون ٧/٤٣٩مفعول به،انظر البحر ] عملك [ حبطن ـ بنون العظمة،وأي ـ لن  ٢١٦)
 .بالرفع فاعل  ]عملك [بياء مفتوحة مضارع ـ حبط ـ   ٢١٧)
 )٠٦٥سورة الزمر من اآلية (  )٢١٨
 ) .١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢١٩
 )٠٦٧سورة الزمر من اآلية (  )٢٢٠
 )٠٦٨ة سورة الزمر من اآلي(  )٢٢١



 

 

 )١٢٧٤ (® 3“ u÷zé& 〈  )٢٢٢(  

أبو عمر وورش و اخلزاز عن هبرية   ]أ /٢٨٧[ قرأ و محزة و علي و خلف و البخاري عن
   .الباقون بالفتح ،)٢٢٣(بالكسر 

 )١٢٧٥ (® Í‘θ ãΖ Î/ $ pκ Íh5u‘ 〈  )٢٢٤(   ® ãΝn=÷æ r& $ yϑ Î/ 〈  )٢٢٥(  

 .    رأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهارق

 )١٢٧٦ (® u™ ü“ (% É` uρ 〈  )٢٢٦(  

 .  رويس بإمشام اجليم الضم،الباقون بكسر اجليم  قرأ علي و هشام و

 )١٢٧٧ (® z⎯↵ ÍhŠÎ; ¨Ψ9 $$ Î/ 〈  )٢٢٧(  

 .قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز 

›,t ®كوع الر Å™ uρ t⎦⎪ Ï%©!$# 〈  )٢٢٨(   

›,t ®قوله تعاىل ) ١٢٧٨(  Å™ uρ 〈  )وما بعدها )٢٢٩ 

 .رويس بإمشام السني الضم،الباقون بكسر السني  قرأ ابن عامر و علي  و 

 )١٢٧٩ (® #© ®Lxm 〈  )٢٣٠(  

                        
 )٠٦٨سورة الزمر من اآلية (  )٢٢٢
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٣
 )٠٦٩سورة الزمر من اآلية (  )٢٢٤
 )٠٧٠سورة الزمر من اآلية (  )٢٢٥
 )٠٦٩سورة الزمر من اآلية (  )٢٢٦
 )٠٦٩سورة الزمر من اآلية (  )٢٢٧
 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٢٨
 )٠٧١ة سورة الزمر من اآلي(  )٢٢٩
 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٣٠



 

 

   .الباقون بالتفخيم ،)٢٣١(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة 

 )١٢٨٠ (® $ yδρ â™ !% y` 〈  )وما بعدها  )٢٣٢ 

   .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٢٨١ (® ôM ys ÏG èù 〈  )وما بعده )٢٣٣ 

   . )٢٣٤(قرأ عاصم و محزة و علي و خلف خفيفتان،الباقون مشددتان 

 )١٢٨٢ (® tΑ$ s%uρ öΝßγs9 !〈 )٢٣٥( ® ’n< Î) Ïπ ¨Ζ yf ø9$# #·tΒã— 〈 )٢٣٦( 

  .م،الباقون باإلظهار  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغا 

 )١٢٨٣ (® öΝä3Ï? ù' tƒ 〈  )٢٣٧(،® }§ø⁄ Î7 sù 〈  )٢٣٨(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)٢٣٩(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 . باهلمز

 )١٢٨٤ (® 4’n? t/ 〈  )٢٤٠(  

   .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

                        
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣١
 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٣٢
 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٣٣

والتشديد يدل على الكثرة والتخفيف يؤدي عـن  ) مفتحة هلم األبواب: (  من شدد فالجتماعهم على قوله   ٢٣٤)
 . ٢/٤٩٩ر شرح اهلداية معىن التشديد انظ

 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٣٥
 )٠٧٣سورة الزمر من اآلية (  )٢٣٦
 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٣٧
 )٠٧٢سورة الزمر من اآلية (  )٢٣٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٩
 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٤٠



 

 

 )١٢٨٥ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈 )٢٤١(  

   .الباقون بالتفخيم،)٢٤٢(عمر و يعقوب غري روح باإلمالة  وقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب

 )١٢٨٦ (® Ÿ≅Š Ï% 〈  )٢٤٣(  

 .   رويس بإمشام القاف  الضم،الباقون بكسر القاف قرأ علي و هشام و

“ !¬ احلمــد® ]ب/٢٨٧[) ١٢٨٧(  Ï%©!$# 〈)٢٤٤(  ® ãt⎦, Í# Ïϑ≈ yèø9$# 〈)٢٤٥(  ® sπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9$# 
š⎥⎫Ïjù !% tn 〈  )٢٤٦( ® ß‰ôϑ ut ù:$# ¬! 〈  )٢٤٧( 

 .   ،الباقون بالتفخيم)٢٤٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )١٢٨٨ (® “ us? uρ sπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9$# š⎥⎫Ïjù !% tn 〈  )٢٤٩(  

.البـاقون بفـتح الـراء    ،)٢٥٠(قرأ عباس و أبـو شـعيب بكسـر الـراء يف الوصـل      

                        
 )٠٧١سورة الزمر من اآلية (  )٢٤١
 ) . ٢٩(الكالم على مثله يف الفقرة رقم  تقدم ) ٢٤٢
 )٠٧٢سورة الزمر من اآلية (  )٢٤٣
 )٠٧٤سورة الزمر من اآلية (  )٢٤٤
 )٠٧٤سورة الزمر من اآلية (  )٢٤٥
 )٠٧٥سورة الزمر من اآلية (  )٢٤٦
 )٠٧٥سورة الزمر من اآلية (  )٢٤٧
 ) .١٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٤٨
 )٠٧٥ية سورة الزمر من اآل(  )٢٤٩
 ) . ٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٠



 

 

 

  )١( ذكر القراءة يف سورة حم املؤمن
ijk 

  )٢( 〉 üΝm ®قوله عز وجل    )١٢٨٩( 
من طريق ابن جماهـد   )٤(ذكوان ابنعن و النقاش  )٣(وحيىي قرأ محزة و علي و خلف ومحاد 

 .باإلمالة 

 . )٨( ،الباقون بالتفخيم)٧(بني الفتح و الكسر )٦(و أبو جعفر )٥( نافعو قرأ 

  )١٢٩٠(® É=≈ tG Å3ø9$# 〈)٩(® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 〈 )١٠( ® $ tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† 〈)١١(® ’Îû Ï‰≈ n=Î7 ø9$# 〈)١٢(  

                        
   ) .٥/١٥٧)(٢٨٨٤(و هو اسم لسورة غافر و رد يف حديث أخرجه الترمذي )١
 هنا،وفصلت والشورى والزخرف  : ،وهي يف بداية سبع سور وهي   )٠٠١سورة غافر من اآلية (  )٢

 . والدخان واجلاثية و األحقاف 
 ،املبهج ٥٦٧،السبعة  ٧٧٢م وحيىي بن آدم عن شعبة وهو املقروء به له،انظر املستنري محاد عن عاص    )٣

 .  ٣٧٧،اإلحتاف ٢/٧٠،النشر ٢٧٢
 .   رواية النقاش عن ابن ذكوان من طريق ابن جماهد هي املقروءة له،انظر املصادر السابقة   )٤
،واملقروء به لقالون بالفتح،ولورش التقليل مـن  ١٦٧ ،العنوان٥٦٦رواية التقليل لنافع من روايتيه،يف السبعة     )٥

 .  ٣٧٧،اإلحتاف ٢/٧١طريق األزرق،انظر النشر 
روي التقليل عن أيب جعفر من طريق العمري،وهي انفرادة عن أيب جعفر ال يقرأ ا له،انظر غاية االختصار  )  ٥

 .  ٢/٧١،النشر ٦٤٣
 ل له الفتح من طريق املصنف وقرئ له بالوجهني،انظر التيسري ومل يذكر أبا عمرو ممن يقرأ بني اللفظني ب   )٧

،النشـر  ١٤٥،تلخـيص العبـارات   ١٦٧،العنـوان  ٥٣٣،التـذكرة  ٦٦٢،التبصـرة  ٥٦٦،السبعة ١٩١
 .   ٣٧٧،اإلحتاف ٢/٧١

قرأ ابن كثري وقالون و حفص و هشام بالفتح حيث وقع،ورش بني بني،الباقون باإلمالة حيث [ :يف احلاشية  )٨
 ) .ع(و ال) ن(،وهي ليست يف ]إال أن نافعاً وأبا جعفر يقرآن بني الفتح و الكسر وقع،

 )٠٠٢سورة غافر من اآلية (  )٩
 )٠٠٣سورة غافر من اآلية (  )١٠
 )٠٠٤سورة غافر من اآلية (  )١١
 )٠٠٤سورة غافر من اآلية (  )١٢



 

 

 .  ،الباقون بالتفخيم)١٣(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٢٩١( ® ÉΑöθ ©Ü9$# ( Iω 〈)١٤( ® È≅ ÏÜ≈ t7 ø9$$ Î/ (#θ àÒ Ïm ô‰ã‹ Ï9 〈)١٥( ® öÏøî$$ sù t⎦⎪ Ï%©# Ï9 〈)١٦( 

   .و البيان  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٢٩٢( ® çνρ ä‹è{ ù' u‹ Ï9 〈)١٧( ® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒuρ ⎯ Ïµ Î/ 〈)١٨(  

محـزة يف   هـم وافق،)١٩(مهـز  بغـري  مجيعـا  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر واألعشى و ورش
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٢٩٣( ® öΝåκ èEõ‹yzr' sù 〈   )٢٠(  

 .   ،الباقون باإلدغام)٢١( قرأ ابن كثري و حفص و الربمجي و املفضل باإلظهار

 ® É>$ s)Ïã 〈)٢٢( 

وعباس  ]أ /٢٨٨[وافق سهل ،قرأ يعقوب و السرندييب عن قنبل بالياء يف الوصل و الوقف 
 .،الباقون بغري ياء )٢٣( بالياء يف الوصل

 )١٢٩٥( ® àM yϑ Ï=x. y7 În/u‘ 〈   )٢٤(  

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣
 )٠٠٣ن اآلية سورة غافر م(  )١٤
 )٠٠٥سورة غافر من اآلية (  )١٥
 )٠٠٧سورة غافر من اآلية (  )١٦
 )٠٠٥سورة غافر من اآلية (  )١٧
 )٠٠٧سورة غافر من اآلية (  )١٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩
 )٠٠٥سورة غافر من اآلية (  )٢٠
 ) . ٣١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١
 )٠٠٥سورة غافر من اآلية (  )٢٢
 ) . ١١٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣
 )٠٠٦سورة غافر من اآلية (  )٢٤



 

 

àMباأللف على اجلمع،الباقون و ابن عامر قرأ نافع و أبو جعفر  yϑ Ï=x. y7 În/u‘    بغري ألف علـى
 .  )٢٥(واحدة

 )١٢٩٦( ® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٢٦(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .،الباقون بالتفخيم )٢٧(وأيب عمر باإلمالة 

 )١٢٩٧( ® tβρ ãÏøótG ó¡o„uρ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 〈   )٢٨(  

 .،الباقون باإلظهار  )٢٩(قرأ عباس باإلدغام

 )١٢٩٨( ® öΝÎγÏ%uρ z>#x‹tã 〈   )٣٠(  

 .   الباقون بكسر اهلاء،قرأ رويس بضم اهلاء

 )١٢٩٩( ® ãΝÎγÏ%uρ ÏN$ t↔ Íh‹ ¡¡9$# 〈   )٣١( 

 . )٣٢(]يف الوصل[رويس بضم اهلاء و امليم  قرأ محزة و علي و خلف و 

بكسـر اهلـاء و   )٣٤( يف روايـة روح وزيـد   )٣٣(و قرأ أبو عمرو و سـهل و يعقـوب   

                        
من قرأ باأللف على اجلمع ؛ ألن هذه األشياء وإن كانت تدل على الكثرة قد جتمع إذا جعلـت أجناسـا     ٢٥) 

ن ذلك كذلك استغين ا عن اجلمع انظر وذلك ألا جتمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة  فإذا كا
 . أليب زرعة  ٦٢٧احلجة 

 )٠٠٦سورة غافر من اآلية (  )٢٦
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٧
 )٠٠٧سورة غافر من اآلية (  )٢٨
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٩
 )٠٠٧سورة غافر من اآلية (  )٣٠
 )٠٠٩اآلية سورة غافر من (  )٣١
 .، و مذهب رويس ضم اهلاء يف احلالني ) ن(زيادة من   )٣٢
 .يف األصل إدراج لكلمة غري رويس هنا ، و ال يستقيم مع اجلملة بعد   )٣٣
 . ٨٤، املبسوط٧٨و رواية زيد و سهل ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر الغاية  )٣٤



 

 

 . اهلاء وضم امليم،الباقون بكسر )٣٥(امليم

$βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. šχ÷ρyŠ¨ ® الركوع قوله تعاىل  sΨ ãƒ 〈 )٣٦(  

 )١٣٠٠(  ® øŒ Î) šχöθ tãô‰è? 〈   )٣٧(  

 .  رقرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام و سهل باإلدغام،الباقون باإلظها 

  )١٣٠١( ® (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈   )٣٨(  

محزة  هموافق،)٣٩(و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز  ادقرأ أبو عمرو غري إبراهيم بن مح
 .   الباقون باهلمز،يف الوقف

 )١٣٠٢( ® ãΝõ3çt ù:$$ sù ¬! 〈   )٤٠(® ô⎯ÏΒ ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïã 〈   )٤١( ® tβρ ã—Í≈ t/ 〈   )٤٢(  ® ¬! 
Ï‰Ïn üθ ø9$# Í‘$ £γs)ø9$# 〈   )٤٣(®  “ t$s! ÍÅ_$ uΖ ut ù:$#  〈   )٤٤( ® É>$ |¡Ït ù:$# 〈   )٤٥(  ® Ïπ sù Î—Fψ $# 〈   

)٤٦(  

 .   ،الباقون بالتفخيم)٤٧(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٣٠٣( ® ãΑÍi” t∴ ãƒuρ Νä3s9 〈  )٤٨( 

                        
 ) . ٣٦١(م تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رق ) ٣٥
 )٠١٠سورة غافر من اآلية (  )٣٦
 )٠١٠سورة غافر من اآلية (  )٣٧
 )٠١٢سورة غافر من اآلية (  )٣٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٩
 )٠١٢سورة غافر من اآلية (  )٤٠
 )٠١٥سورة غافر من اآلية (  )٤١
 )٠١٦سورة غافر من اآلية (  )٤٢
 )٠١٦سورة غافر من اآلية (  )٤٣
 )٠١٨سورة غافر من اآلية (  )٤٤
 )٠١٧سورة غافر من اآلية (  )٤٥
 )٠١٨سورة غافر من اآلية (  )٤٦
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٧



 

 

 .و يعقوب بالتخفيف،الباقون بالتشديد   ]ب /٢٨٨[ )٤٩(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و سهل 

”ãΑÍi ® و قرأ أبو عمرو  t∴ ãƒuρ Νä3s9 〈)الدرجات ® )٥٠ ρèŒ Ä¸ öyèø9$# 〈   )٥١(® ¨βÎ) ©!$# uθ èδ 〈   
 .كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  )٥٢(

 )١٣٠٤( ® š⎥⎫ÅÁ Ï=÷‚ ãΒ çµ s9 〈  )٥٣( ® tβρ ã—Í≈ t/ ( Ÿω 4’s∀øƒ s† 〈   )٥٤(  

 .   الباقون باإلظهار،)٥٥( قرأ عباس مجيعاً باإلدغام

 )١٣٠٥( ® u‘ É‹Ψ ã‹ Ï9 〈   )٥٦(  

 .   ،الباقون بالياء)٥٧(قرأ يعقوب غري رويس بالتاء

 )١٣٠٦( ® tΠ öθ tƒ É−Ÿξ −G9$# 〈   )٥٨(  

وعباس  )٦٠(و أبو عمرو )٥٩(وافق أبو جعفر،قرأ ابن كثري و يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف
  .)٦٣(،الباقون بغري ياء )٦٢(بالياء يف الوصلوورش و سهل )٦١(

                                                                   
 )٠١٣سورة غافر من اآلية (  )٤٨
 . ١٠٤و رواية سهل يف الغاية    )٤٩
 )٠١٣سورة غافر من اآلية (  )٥٠
 )٠١٥سورة غافر من اآلية (  )٥١
 )٠٢٠سورة غافر من اآلية (  )٥٢
 )٠١٤سورة غافر من اآلية (  )٥٣
 )٠١٦سورة غافر من اآلية (  )٥٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٥
 )٠١٥سورة غافر من اآلية (  )٥٦
 .  ٣٢٦،املبسوط ٧٧٢شاذة ال يقرأ ا ليعقوب،انظر املستنري  من رواية روح وزيد عن يعقوب،وهي انفرادة)٥٧
 )٠١٥سورة غافر من اآلية (  )٥٨
رواه عن  أيب جعفر مثامة بإثبات الياء يف الوصل واملقروء به عن ابن وردان عن أيب جعفر،انظـر املسـتنري    )٥٩

 .  ٢/١٩٠،النشر ٥٣٠،الكفاية ٥٣٨،اإلرشاد ٣٢٨،املبسوط ٢٩٥،الغاية ٧٧٥
 . بد الوارث كالمها عنه انظر املصادر السابقة روي أليب عمرو باإلثبات يف الوصل من طريق أيب زيد وع    )٦٠
 .  ٢٩٧،وسهل على أصله يثبتها وصالً إذا كانت أصلية رأس آية،الغاية ٢٩٥رواية عباس يف الغاية    )٦١



 

 

 )١٣٠٧( ® Ÿω 4’s∀øƒ s† ’n? tã «!$# 〈   )٦٤( ® tΠ öθ u‹ ø9$# 3“ u“ øgéB 〈   )٦٥(  

 .    الكسائي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة و

 )١٣٠٨( ® Ï‰Ïn üθ ø9$# Í‘$ £γs)ø9$# 〈   )٦٦(  

 قرأ أبو عمرو و الكسائي غري ليث وأيب محدون ومحدويه و البخاري عن [

 .الباقون بالتفخيم ،)٦٨(و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر باإلمالة )٦٧(]ورش

 .لف عن محزة و خلف لنفسه باإلمالة وكذلك روى بعضهم عن خ 

 )١٣٠٩( ® t⎦⎪ Ï%©!$#uρ tβθ ããô‰tƒ 〈   )٦٩(  

غري الرازي بالتاء وكذلك روى النقاش و ابن جماهد عن ابن ذكـوان   )٧٠(قرأ نافع و هشام
 .)٧٢(،الباقون بالياء )٧١(بالتاء

                                                                   
أثبت ورش وابن وردان الياء وصالً ، ويف احلالني ابن كثري ويعقوب ، والباقون باحلذف فيهما ومنهم قالون     )٦٢

حلذف يف احلالني وما ذكره الشاطيب من اخلالف لقالون فليس من طرقه فال يقرأ به ، ولـذلك  فليس له إال ا
وال أعلم اخلالف لقالون ورد من طريق من الطرق عن أيب نشيط وعن احللواين،بل : قال احملقق ابن اجلزري 

،انظر البدور الزاهـرة  وال عن قالون أيضاً إال من طريق أيب مروان عنه ،وسائر الرواة عن قالون على خالفه
 .  ٣٧٨، اإلحتاف ١٩١ـ  ٢/١٩٠،النشر ٢٧٧

(٦٣  من  امن قرأها بالياء يف الوصل والوقف فعلى األصل أل )فهو على  األصل ، ومن أثبتـها  ) لقيت وناديت
وصال وحذفها وقفا فألنه اتبع املصحف يف الوقف واألصل الدرج،ومن حذف اليـاء يف احلـالني فـألن    

 .  ٦٢٨ياء والعرب جتتزئ بالكسر عن الياء انظر احلجة  املصحف بغري
 )٠١٦سورة غافر من اآلية (  )٦٤
 )٠١٧سورة غافر من اآلية (  )٦٥
 )٠١٦سورة غافر من اآلية (  )٦٦
 . ملحقة يف اهلامش وهي يف ن،ع     )٦٧
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٨
 )٠٢٠سورة غافر من اآلية (  )٦٩
وهو املقروء به هلشام ،ورواية الرازي عن هشام بالياء انفرادة ال يقرأ له ا،ونص الـداين بعـدم اخلـالف      )٧٠

 .    ٢/٣٦٥،النشر ٤/١٥٧هلشام،وصحح ذلك ابن اجلزري،انظر جامع البيان 
  ٣٧٨،اإلحتاف ٢/٣٦٤،النشر ٤/١٥٧،جامع البيان ٦٧٧،االختيار ٥٨٦،السبعة ٧٧٠انظر املبهج     )٧١



 

 

öΝs9uρr& (#ρã ®" قوله تعاىل : الركوع  Å¡o„ 〈   )٧٣(  

x©r& öΝåκ‰£ ® قوله تعاىل) ١٣١٠(  ÷]ÏΒ 〈   )٧٤(  

،وكذلك يف )٧٦(وكذلك يف مصحف أهل الشام،الباقون منهم باهلاء )٧٥(قرأ ابن عامر بالكاف
 .احلرمني و العراق  أهل مصاحف 

 )١٣١١( ® tβ% x. Νßγs9 〈   )٧٧(  

 .،الباقون باإلظهار  و البيان )٧٨(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٣١٢( ® ⎯ÏΒ 5−#uρ 〈     )٧٩(  

 .بالياء يف الوصل و الوقف  )٨٠(كثري غري ابن فليح و يعقوب قرأ ابن

  بالياء )٨٣(يغري ياء وعن القواس )٨٢(و ابن فليح )٨١(و روى ابن شنبوذ عن البزي 

                                                                   
ه القراءة بالياء كالباقني من غري طريق املصنف،وهي من رواية اجلمهور عن األخفش والصدري وكـال  ، ول

 .  ٣٧٨،اإلحتاف ٢/٣٦٤الوجهني مقروء ما ،انظر النشر 
قل هلم والذين تدعون من : والذين يدعون  الكفار من دونه،ومن قرأ بالتاء فعلى معىن : من قرأ بالياء فاملعىن   ٧٢)

 . ٢/٥٠٠ر شرح اهلداية دونه،انظ
 )٠٢١سورة غافر من اآلية (  )٧٣
 )٠٢١سورة غافر من اآلية (  )٧٤

،املقنـع  ٢/٢٤٢على االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب،وكذا هي يف مصاحف أهل الشـام،انظر الكشـف     ٧٥)
 .أليب عبيد  ٢٩٨: ،فضائل القرآن ١٠٦:

 .جريا على السياق وهي موافقة ملصاحفهم   ٧٦)
 )٠٢١غافر من اآلية  سورة(  )٧٧
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧٨
 )٠٢١سورة غافر من اآلية (  )٧٩
 .  ٢١٦وقد تقدم الكالم على إثبات يعقوب للياء يف سورة الزمر قريباً،وانظر املبسوط     )٨٠
 .  ٧٧٥وكذلك من رواية ابن ذؤابة عنه وال يقرأ به البن كثري،انظر املستنري     )٨١
 .  ٧٧٥،املستنري ٥٣١روى اخلزاعي عن ابن فليح عن ابن كثري بالتخيري،وال يقرأ البن كثري به،انظر الكفاية     )٨٢
 .٢/٣٦٦، النشر  ٣٢٨القواس عن ابن كثري بالياء وهو املقروء به البن كثري،انظر املبسوط     )٨٣



 

 

 .الباقون بغري ياء،]أ /٢٨٩[

 )١٣١٣(  ® öΝÎκ Ï? ù' ¨? 〈   )٨٤(،® ω ß⎯ÏΒ÷σãƒ 〈   )٨٥(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)٨٦(ز قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مه
 .   باهلمز

 )١٣١٤( ® Ο ßγè=ß™ â‘ 〈   )٨٧(  

 .قرأ أبو عمرو بإسكان السني،الباقون برفع السني 

 )١٣١٥( ® öΝÎκ Ï? ù' ¨? 〈   )٨٨(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٣١٦ (® 4© y›θ ãΒ 〈   )٨٩(  

 .يدة قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشد

 .  الباقون بالتفخيماإلمالة اللطيفة،و قرأ أبو عمرو ب 

™öΝèδu ® 〉ساحر® ) ١٣١٧(  !$ |¡ÏΡ 〈   )٩٠(،® ÏΘöθ u‹ Î/ É>$ |¡Ït ù:$# 〈   )٩١(   

 .   ،الباقون بالتفخيم)٩٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

                        
 )٠٢٢سورة غافر من اآلية (  )٨٤
 )٠٢٧سورة غافر من اآلية (  )٨٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٨٦
 )٠٢٢سورة غافر من اآلية (  )٨٧
 )٠٢٢سورة غافر من اآلية (  )٨٨
 )٠٢٣سورة غافر من اآلية (  )٨٩
 )٠٢٥سورة غافر من اآلية (  )٩٠
 )٠٢٧سورة غافر من اآلية (  )٩١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٢



 

 

 )١٣١٨ (® $ £ϑ n=sù Νèδu™ !% y` 〈   )٩٣(  

 .اقون بالتفخيم قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الب

 )١٣١٩ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈   )٩٤(  

 .،الباقون بالتفخيم)٩٥( عمر و يعقوب غري روح باإلمالة بوقرأ أبو عمرو وقتيبة وأ

  )١٣٢٠( ® þ‘ ÏΡρ â‘ sŒ ö≅çFø%r& 〈 )٩٦(  

 . )٩٧( قرأ ابن كثري بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء

 )١٣٢١( ® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈 )٩٨(  

 .ثري و نافع و أبو عمرو و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء قرأ ابن ك

 )١٣٢٢( ® ÷ρr& βr& 〈   )٩٩(  

وكذلك يف مصاحف أهل  )١٠٠(قرأ عاصم و محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب باأللف
 .الكوفة،الباقون وأن بغري ألف وكذلك يف مصاحف أهل احلرمني والشام و البصرة 

 )١٣٢٣( ® uÎγøà ãƒ 〈   )بضم الياء وكسر اهلاء )١٠١ ® yŠ$ |¡xø9$# 〈   )١٠٣(نصب   )١٠٢( 

                        
 )٠٢٥آلية سورة غافر من ا(  )٩٣
 )٠٢٥سورة غافر من اآلية (  )٩٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٥
 )٠٢٦سورة غافر من اآلية (  )٩٦
 .  ٢/٣٦٦وكذلك األصبهاين عن ورش ومل يذكره املصنف،انظر النشر     )٩٧
 )٠٢٦سورة غافر من اآلية (  )٩٨
 )٠٢٦سورة غافر من اآلية (  )٩٩

  للتخيري وهي موافقة لرسم املصحف الكويف،انظر اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم وهي ـ أو ـ اليت  ١٠٠)
،والباقون بفتح الواو من غري مهز قبلها على أا ٩/٤٧١،الدر املصون ٢٢٦:،متشابه القرآن ١١٢: املصحف 

 .الواو العاطفة 
 )٠٢٦سورة غافر من اآلية (  )١٠١
 )٠٢٦سورة غافر من اآلية (  )١٠٢



 

 

و سهل و يعقوب و املفضل و حفـص    ]ب /٢٨٩[ قرأها أبو عمرو و نافع و أبو جعفر 
Îγøà ،الباقون)١٠٤(اززغري اخل ãƒ بفتح الياء و اهلاء# Š$ |¡xø9$١٠٥( بالرفع(. 

 )١٣٢٤ (® ’ÏoΤ Î) ßN õ‹ãã 〈   )١٠٦( 

و أبـو جعفـر    )١٠٨( وإمساعيـل   )١٠٧(زة و علي و خلف و هشـام  قرأ أبو عمرو و مح 
  .باإلدغام،الباقون باإلظهار 

$tΑ ®  :الركوع قوله تعاىل جده  s%uρ ×≅ ã_ u‘ Ö⎯ÏΒ÷σ–Β 〈  )١٠٩(  

 )١٣٢٥( ® tΑ$ s%uρ ×≅ ã_ u‘ 〈   )١١٠(® ß‰ƒÍãƒ $ Vϑ ù=àß 〈   )١١١(® y7 n=yδ óΟ çFù=è% 〈   )١١٢(® t⎦ Éi⎪ã— 
tβöθ tãöÏÏ9 〈   )١١٣(  

                                                                   
مفعول بـه  ] الفساد [ الفعل املضارع ـ أظهر ـ والفاعل ضمري يعود على موسى عليه السالم،و  على أن   ١٠٣)

أليب  ٦٣٠: انظـر احلجـة   . بالرفع فاعـل  ] الفساد [ والباقون بفتح الياء واهلاء مضارع ـ ظهر ـ ،و  
 . ٣/١١٢٣زرعة،املوضح 

 اد وسهل يف روايته عن يعقوب  ـ وهي عن هبرية عن حفص بفتح الياء واهلاء ورفع الفس اخلزازرواية     )١٠٤
انفرادة ال يقرأ حلفص ا من طرق النشر والشاطبية،ومل أقف على رواية املفضل فيما بني يدي من مصادر ، 

 . ٤/١٥٨انظر جامع البيان 
 ويظهر  قرأ ابن كثري وابن عامر بواو النسق: وعلى اجلمع بني القراءتني تكون القراءات املقروء ا كالتايل    )١٠٥

،وقرأ حفص ويعقوب أو أن "وأن يظهر يف األرض الفساد "بفتح الياء واهلاء،من ظهر والفساد بالرفع فاعله 
بزيادة مهزة مفتوحة قبل الواو مع سكون الواو ويظهر بضم الياء وكسر اهلاء ونصب الفسـاد،وقرأ شـعبة   

 .  ٣٧٤،اإلحتاف ٢/٣٦٥ساد،انظر النشر ومحزة والكسائي وخلف بالواو ويظهر بفتح الياء واهلاء ورفع الف
 " . وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون " ،٢٠: وكذلك يف الدخان   )٠٢٧سورة غافر من اآلية (  )١٠٦
،املسـتنري  ١٦٢،املبـهج  ٤٤اختلف عن هشام فروي له اإلظهار واإلدغام وكالمها مقروء به،انظر التيسري     )١٠٧

 .  ٢/١٦،النشر ٧٧٣
 .  ٣٤٣،املستنري ١٦٢ن جعفر عن نافع ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املبهج إمساعيل ب     )١٠٨
 )٠٢٨سورة غافر من اآلية (  )١٠٩
 )٠٢٨سورة غافر من اآلية (  )١١٠
 )٠٣١سورة غافر من اآلية (  )١١١
 )٠٣٤سورة غافر من اآلية (  )١١٢
 )٠٣٧سورة غافر من اآلية (  )١١٣



 

 

 .أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار و البيان  قرأ

 )١٣٢٦( ® Ö⎯ÏΒ÷σ–Β 〈   )١١٤( 

محـزة يف   هموافق،)١١٥(و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز غري شجاع  قرأ أبو عمرو 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٣٢٧ (® ô‰s)s9uρ öΝà2 u™ !% y` 〈   )وما بعدها  )١١٦ 

 .خلف و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار  قرأ أبو عمرو و محزة و علي و

 )١٣٢٨( ® ô‰s)s9uρ öΝà2 u™ !% y` 〈   )١١٧(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٣٢٩( ® $ \/É‹≈ Ÿ2 〈   )وما بعدها، )١١٨® ÏΘöθ tƒ É>#u“ ôm F{ $# 〈   )١١٩( ® tβθ ä9Ï‰≈ pgä† 〈  )١٢٠( 
® #’n< Î) Ïµ≈ s9Î) 4© y›θ ãΒ 〈   )١٢١(  

 .،الباقون بالتفخيم )١٢٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٣٣٠( ® $ tΡ ã ÝÇΖ tƒ 〈   )١٢٣(  

 .،الباقون باإلشباع )١٢٤( قرأ أبو عمرو باالختالس

                        
 )٠٢٨سورة غافر من اآلية (  )١١٤
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٥
 )٠٣٤سورة غافر من اآلية (  )١١٦
 )٠٣٤سورة غافر من اآلية (  )١١٧
 )٠٢٨سورة غافر من اآلية (  )١١٨
 )٠٣٠سورة غافر من اآلية (  )١١٩
 )٠٣٥سورة غافر من اآلية (  )١٢٠
 )٠٣٧سورة غافر من اآلية (  )١٢١
 ) . ١٥( رقم تقدم الكالم على مثله يف الفقرة  ) ١٢٢
 )٠٢٩سورة غافر من اآلية (  )١٢٣
 ) . ١٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٤



 

 

 )١٣٣١ (® Ä¨ ù' t/ 〈   )١٢٥(  

محـزة يف   هموافق،)١٢٦(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٣٣٢( ® !$ tΒ 3“ u‘ r& 〈   )١٢٧(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية      
 .بالكسر،الباقون بالفتح 

 )١٣٣٣ (® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈   )١٢٨(  

  . و نافع بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء  ]أ /٢٩٠[ قرأ أبو عمرو و ابن كثري و أبو جعفر

 )١٣٣٤ (® É> ù&yŠ ÏΘöθ s% 8yθ çΡ 〈   )١٢٩(  

ـ  از زقرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األصبهاين و اخل
 .  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز هموافق،)١٣١(بغري مهز  )١٣٠(

 )١٣٣٥ (® tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ −F9$# 〈   )١٣٢(  

عن قنبل بغري ياء  ابن جماهد فإنه روى قرأ ابن كثري و يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف إال
يف الوصل و الوقف،وأما أبو جعفر وعبـاس و سـهل و ورش فـإم يثبتـون اليـاء يف      

                        
 )٠٢٩سورة غافر من اآلية (  )١٢٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٦
 )٠٢٩سورة غافر من اآلية (  )١٢٧
 )٠٣٠سورة غافر من اآلية (  )١٢٨
 )٠٣١سورة غافر من اآلية (  )١٢٩
 انظر جامع . خلزاز عن هبرية عن حفص بغري مهز انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ا  )١٣٠

 . ١/٥٦٦البيان 
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣١
 )٠٣٢سورة غافر من اآلية (  )١٣٢



 

 

 . )١٣٣(الوصل،الباقون بغري ياء،وكذلك روي عن عباس 

 )١٣٣٦( ® ô⎯ÏΒ 7Š$ yδ 〈 )١٣٤( 

و روى ابن شنبوذ عن البـزي و  ،)١٣٥(قرأ ابن كثري غري ابن فليح و يعقوب بالياء يف الوقف 
 و املشهور ما ذكرت أوالً عـن ابـن كثري،البـاقون    ،وعن القواس بالياء، ياءابن فليح بغري

 .  بغري ياء

 )١٣٣٧( ® #© ®Lxm 〈  )١٣٦(  

 .،الباقون بالتفخيم )١٣٧( قتيبة و العجلي باإلمالة و قرأ نصري

 )١٣٣٨ (® öΝßγ9 s? r& 〈   )١٣٨(  

 .قرأ محزة و الكسائي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٣٣٩( ® Èe≅ à2 É= ù=s% 〈   )١٣٩(  

الباقون ،)١٤٣(بالتنوين  )١٤٢(وقتيبة )١٤١(و الرازي عن هشام  )١٤٠(قرأ أبو عمرو و ابن ذكوان

                        
 ). ١٣٠٦(حكمه حكم التالق الذي تقدم قريبا يف الفقرة رقم  ) ١٣٣
 )٠٣٣آلية سورة غافر من ا(  )١٣٤
 ) . ١٣١٢(حكمه حكم واق ، و قد تقدم الكالم على مثله قريبا يف الفقرة رقم  ) ١٣٥
 )٠٣٤سورة غافر من اآلية (  )١٣٦
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣٧
 )٠٣٥سورة غافر من اآلية (  )١٣٨
 )٠٣٥سورة غافر من اآلية (  )١٣٩
،جـامع البيـان   ٧٧٣لصوري عنه ، وقـرئ بـالوجهني،انظر املسـتنري   وله القراءة بغري تنوين من رواية ا  )١٤٠

 .   ٣٧٩،اإلحتاف ٢/٣٦٥،النشر ٤/١٥٩
 . وله القراءة بغري تنوين من رواية احللواين عنه،وقرئ بالوجهني،انظر املصادر السابقة     )١٤١
ـ        )١٤٢ رق النشـر  من رواية أيب حوثرة عنه عن الكسائي وهي انفرادة ال يقرأ للكسائي ـا  مـن ط

 .  ٥٢٩،الكفاية ٧٧٣والشاطبية،انظر املستنري 
على أنه مقطوع عن اإلضافة،أو على جعل التكرب واجلربوت صفة للقلب،إذ هو متبعهما،والباقون بغري تنوين   ١٤٣)

 .  ٩/٤٨١،الدر املصون ١٥/٣١٤إىل ما بعده،انظر تفسري القرطيب ] قلب [ على إضافة 



 

 

 .بغري تنوين،على اإلضافة 

 )١٣٤٠ (® 9‘$ ¬6y_ 〈   )١٤٤(  

ونصري و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان   وأبو عمر  وقتيبة قرأ أبو عمرو
 .،الباقون بالتفخيم )١٤٥(مالة باإلوأيب عمر   ]ب /٢٩٠[

 )١٣٤١ (® þ’Ìj? yè©9 à è=ö/r& 〈   )١٤٦(  

قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو جعفر و ابن عامر بفتح الياء،الباقون بإسكان اليـاء  
 . )١٤٧(وكذلك روى ابن جماهد عن ابن ذكوان

 )١٣٤٢( ® yì Ï=©Ûr' sù 〈   )١٤٨(  

 .عني ،الباقون برفع ال)١٤٩(قرأ حفص بفتح العني

 )١٣٤٣( ® Ïµ≈ s9Î) 4© y›θ ãΒ 〈   )١٥٠(  

 .باإلمالة اللطيفة قرأ أبو عمرو 

 .باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  قرأ محزة و علي و خلف و

 )١٣٤٤( ® £‰ß¹uρ 〈   )١٥١(  

                        
 )٠٣٥سورة غافر من اآلية (  )١٤٤
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٥
 )٠٣٦سورة غافر من اآلية (  )١٤٦
 اإلسكان من رواية التغليب عن ابن ذكوان،وال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية،    )١٤٧

 .  ٤/١٦٣انظر جامع البيان           
 )٠٣٧سورة غافر من اآلية (  )١٤٨

أو جوابـا  ] ابـن يل   [ ن مضمرة بعد فاء السببية جوابـا لألمر،وهـو   على أنه فعل مضارع منصوب بأ  ١٤٩)
،أليب زرعة،املوضـح  ٦٣١:،انظر احلجـة  ]أبلغ [ ،والباقون بالرفع عطفا على ]لعلي أبلغ [ للترجي،وهو 

٣/١١٢٥، 
 )٠٣٧سورة غافر من اآلية (  )١٥٠
 )٠٣٧سورة غافر من اآلية (  )١٥١



 

 

 . )١٥٢(قرأ عاصم و محزة و علي و خلف و يعقوب برفع الصاد،الباقون بنصب الصاد

$tΑ ® قوله تعاىل الركوع s%uρ ü”Ï%©!$# š∅tΒ#u™ ÏΘöθ s)≈ tƒ 〈  )١٥٣(   

  )١٣٤٥ (® Èβθ ãèÎ7 ¨? $# 〈  )١٥٤(  

 )١٥٦(وافقهم أبـو عمـرو   ،و يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف )١٥٥(كثري و سهل  ابنقرأ 
باليـا ء يف   )١٥٩(و أبو نشيط عن قـالون  )١٥٨(و ورش من طريق األصبهاين )١٥٧(وإمساعيل 

 .  الباقون بغري ياء ،)١٦٠(الوصل 

 )١٣٤٦( ® $ u‹ ÷Ρ  〉من ذكر أو أنثى ®)١٦١(    〉 ‰9$#‘
 .بني الفتح و الكسر   مجيعا  قرأ أبو عمرو

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )١٣٤٧( ® Í‘#us)ø9$# 〈  )١٦٢(   

قرأ أبو عمرو و علي و محزة غـري خـالد ورجـا و البخـاري عـن ورش و خلـف        

                        
يسم فاعله ، و من فتح الصاد فإنه نسب الصد إليهم وهو من مشـيئة اهللا   من قرأ بضم الصاد فإنه بناه ملا مل  ١٥٢)

 .  ٢/٣٧١عز وجل انظر شرح اهلداية 
 )٠٣٨سورة غافر من اآلية (  )١٥٣
 )٠٣٨سورة غافر من اآلية (  )١٥٤
 .  تقدم الكالم على أصله يف إثبات الياء وصالً ووقفاً     )١٥٥
 .  ٢/٣٦٦،النشر ٥٣١،الكفاية ٢/٧٧٥نري ،املست٥٣٨،اإلرشاد ٥٧٣انظر السبعة     )١٥٦
 .  ٣٢٨إمساعيل عن نافع ، وال يقرأ له ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املبسوط     )١٥٧
 ٢/٣٦٦،النشـر  ٣٢٨ومل يثبتها من طريق األزرق طريق الشاطبية،وهي من زيادات النشر،انظر املبسـوط      )١٥٨

 ..٣٧٩،اإلحتاف
 . ر املصادر السابقة وهو املقروء به له،انظ    )١٥٩
 . ومل يذكر املصنف أبا جعفر،وهو ممن يثبتها وصالً،انظر املصادر السابقة     )١٦٠
 )٠٤٠سورة غافر من اآلية (  )١٦١
 )٠٣٩سورة غافر من اآلية (  )١٦٢



 

 

 .لتفخيم ،الباقون با)١٦٣(باإلمالة

 )١٣٤٨ (®  #“ u“ øgä† 〈   )١٦٤( ،® çµ9 s%uθ sù ª!$# 〈   )١٦٥(،® ((#θ ä9$ s% 4’n? t/ 〈   )١٦٦(  

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٣٤٩( ® uθ èδuρ 〈  )١٦٧(    

بإسكان اهلاء،الباقون برفـع   ]أ /٢٩١[ قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش 
 .اء اهل

 )١٣٥٠( ® Ñ∅ÏΒ÷σãΒ 〈   )١٦٨(    

محـزة يف   هموافق،)١٦٩(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٣٥١( ® šχθ è=äzô‰tƒ sπ ¨Ψ pgù:$# 〈   )١٧٠(  

 برفع اليـاء   )١٧١(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و أبو جعفر و سهل و يعقوب و أبو بكر ومحاد
 .)١٧٢(وفتح اخلاء،الباقون بفتح الياء وضم اخلاء 

                        
 ) ١١٧٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم     )١٦٣
 )٠٤٠سورة غافر من اآلية (  )١٦٤
 )٠٤٥ سورة غافر من اآلية(  )١٦٥
 )٠٥٠سورة غافر من اآلية (  )١٦٦
 )٠٤٠سورة غافر من اآلية (  )١٦٧
 )٠٤٠سورة غافر من اآلية (  )١٦٨
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٩
 .  ٦٠: وكذلك سيدخلون آية   )٠٤٠سورة غافر من اآلية (  )١٧٠
طـرق النشـر والشـاطبية،انظر املسـتنري     سهل من روايته عن يعقوب ومحاد عن عاصم ال يقرأ  هلما من     )١٧١

 .  ٢٥٤،الغاية٣٠٥،الكفاية ٥٢٢
فهو من بناء الفعل للفاعل ، وذلك ألنه أسند الفعـل  ) يدخلون( فبناه للمفعول،ومن قرأ ) يدخلون( من قرأ    ١٧٢)

 . ٢/٢٥٧إىل الداخلني ألم إذا أُدخلوا دخلوا،انظر شرح اهلداية 



 

 

 )١٣٥٢( ® ÏΘöθ s)≈ tƒuρ  ١٧٣(〉 مـايل(® Í≈ ¤tóø9$# ∩⊆⊄∪ Ÿω uΘuy_ 〈)١٧٤( ® ãΑθ è%r& öΝä3s9   〈)١٧٥(    
® ô‰s% zΝs3xm š⎥÷⎫t/ ÏŠ$ t6Ïèø9$# 〈   )١٧٦( ،® t ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# Ïπ tΡ u“ y‚ Ï9 zΟ ¨Ψ yγy_ 〈  )١٧٧(  

 .  اقون باإلظهارقرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الب 

 )١٣٥٣( ® $ tΒ þ’Í< öΝà2θ ããôŠ r& 〈   )١٧٨(  

  .،الباقون بإسكان الياء )١٧٩(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و أبو جعفر و نافع بفتح الياء

 )١٣٥٤( ® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )١٨٠( ® Í≈ ¤tóø9$# 〈   )١٨١(    

ة ابن سـعدان  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواي
 .،الباقون بالتفخيم )١٨٢(وأيب عمر باإلمالة 

 )١٣٥٥( ® O$ tΡ r&uρ öΝà2θ ããôŠ r& 〈   )١٨٣(  

 .قرأ نافع و أبو جعفر باملد،الباقون بغري مد 

 )١٣٥٦ (® Ÿω uΘuy_ 〈   )١٨٤(  

                        
 )٠٤١سورة غافر من اآلية (  )١٧٣
 )٠٤٣-٠٤٢سورة غافر من اآلية (  )١٧٤
 )٠٤٤سورة غافر من اآلية (  )١٧٥
 )٠٤٨سورة غافر من اآلية (  )١٧٦
 )٠٤٩سورة غافر من اآلية (  )١٧٧
 )٠٤١سورة غافر من اآلية (  )١٧٨
 ،  ٣٢٩وكذلك ابن عامر خبلف عن ابن ذكوان ومل يذكره املؤلف كابن مهران يف املبسوط     )١٧٩

 .  ٢/١٦٦،النشر ٥٣٥،التذكرة ١٦٨،العنوان ١٩٢،التيسري ٧٧٥،املستنري ٥٧٣،السبعة ٥٣٠كفاية انظر ال           
 )٠٤١سورة غافر من اآلية (  )١٨٠
 )٠٤٢سورة غافر من اآلية (  )١٨١
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٢
 )٠٤٢سورة غافر من اآلية (  )١٨٣
 )٠٤٣سورة غافر من اآلية (  )١٨٤



 

 

قرأ محزة يف رواية خلف و العجلي و خلـف لنفسـه باملد،وهـذا إذا كانـت قـراءم      
   .)١٨٥(ري مد لتحقيق،الباقون بغبا

 )١٣٥٧( ® ü”ÍøΒr& ’n< Î) «!$# 〈   )١٨٦( 

  .  و أبو جعفر و نافع بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء )١٨٧(قرأ أبو عمرو غري عباس 

 )١٣٥٨ (® èπ tã$ ¡¡9$# (#ûθ è=½zôŠ r& 〈  )١٨٨(   

و أبـو زيـد عـن      ]ب /٢٩١[ قرأ نافع و يعقوب و محزة و علي و خلف و حفـص 
 .)١٩٠(لف على القطع،الباقون بوصل األلف بفتح األ )١٨٩(املفضل

 )١٣٥٩( ® öΝä3Š Ï? ù' s? 〈   )١٩١(   

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)١٩٢(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 . باهلمز

 )١٣٦٠ (® Νà6 è=ß™ â‘ 〈   )١٩٣(   

 .قرأ أبو عمرو بإسكان السني،الباقون برفع  السني 

                        
 . د التعظيم وقد تقدم مثله م    )١٨٥
 )٠٤٤سورة غافر من اآلية (  )١٨٦
،النشـر  ٥٧١ورواية عباس عن أيب عمرو باإلسكان ال يقرأ ا من طرق النشر والشـاطبية،انظر السـبعة      )١٨٧

٢/١٦٧   . 
 )٠٤٦سورة غافر من اآلية (  )١٨٨
 .  ٥٣٤بية،انظر التذكرة أبو زيد عن املفضل عن عاصم ال يقرأ ا له من طرق النشر والشاط    )١٨٩

) آل( بألف قطع وكسر اخلاء فعلى األمر للمالئكة بإدخال آل فرعون أشد العذاب،ويكون ) أدخلوا(من قرأ    ١٩٠)
آل ( بألف وصل وضم اخلاء فعلى األمـر لــ   ) اُدخلوا( على هذه القراءة منصوب ألنه مفعول،ومن قرأ 

 . ٢/٥٠٢نداء انظر شرح اهلداية ويكون نصب آل على هذه القراءة على ال) فرعون
 )٠٥٠سورة غافر من اآلية (  )١٩١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٢
 )٠٥٠سورة غافر من اآلية (  )١٩٣



 

 

 )١٣٦١(   ® t⎦⎪ ÍÏ≈ x6 ø9$# 〈  )١٩٤(   

 .   ،الباقون بالتفخيم)١٩٥(باإلمالة وأيب عمر و يعقوب غري روحقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري 

$ ®  قوله عز وجل: الركوع  ¯Ρ Î) ã ÝÇΖ sΨ s9 $ sΨ n=ß™ â‘ 〈  )١٩٦(   

 )١٣٦٢(  ® ã ÝÇΖ sΨ s9 $ sΨ n=ß™ â‘ 〈   )١٩٧( ® öÏøótG ó™ $#uρ y7 Î7 /Ρ s%Ï! 〈  )١٩٨(،® ã ÅÁ t7 ø9$# ∩∈∉∪ ß,ù=y⇐s9 
〈   )١٩٩(،® tΑ$ s%uρ ãΝà6 š/u‘ 〈  )٢٠٠( 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )١٣٦٣( ® $ sΨ n=ß™ â‘ 〈   )٢٠١(  

 .السني،الباقون برفع  السني  ساكنة قرأ أبو عمرو 

 )١٣٦٤ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )٢٠٢( 

 .باإلمالة اللطيفة أبو عمرو  قرأ 

 .   الة الشديدة،الباقون بالتفخيمو قرأ محزة و علي و خلف باإلم

 )١٣٦٥( ® ãΠθ à)tƒ ß‰≈ yγô©F{ $# 〈   )٢٠٣(  

 .عن هشام بالتاء،الباقون بالياء )٢٠٤(روى الرازي 

                        
 )٠٥٠سورة غافر من اآلية (  )١٩٤
 ) ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم     )١٩٥
 )٠٥١سورة غافر من اآلية (  )١٩٦
 )٠٥١اآلية  سورة غافر من(  )١٩٧
 )٠٥٥سورة غافر من اآلية (  )١٩٨
 )٠٥٧-٠٥٦سورة غافر من اآلية (  )١٩٩
 )٠٦٠سورة غافر من اآلية (  )٢٠٠
 )٠٧٠سورة غافر من اآلية (  )٢٠١
 )٠٥١سورة غافر من اآلية (  )٢٠٢
 )٠٥١سورة غافر من اآلية (  )٢٠٣



 

 

 )١٣٦٦ (® ßì xΖ tƒ 〈   )٢٠٥(  

   . )٢٠٦(قرأ نافع وعاصم و محزة و علي و خلف بالياء،الباقون بالتاء

 )١٣٦٧( ® Í‘#¤$! $# 〈   )٢٠٧(  

و علي يف رواية  قتيبة  ونصري وأيب  عمر و البخاري عـن ورش و   قرأ أبو عمرو و محزة 
©Äc ® ،الباقون بالتفخيم،وكـذلك )٢٠٨(محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر باإلمالة  Å´ yèø9$$ Î/ 

Í≈ x6 ö/M} $#uρ 〈  )االختالف    على هذا    )٢٠٩. 

 )١٣٦٨( ® 3“ y‰ßγø9$# 〈  )٢١٠(،® öΝßγ9 s? r& 〈   )٢١١(،® 4‘ yϑ ôãF{ $# 〈   )٢١٢(  

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

Ÿ≅ƒ ®  ]أ /٢٩٢[) ١٣٦٩(  Ï™ üó™ Î) 〈  )٢١٣(   

 .قرأ أبو جعفر بغري مهز،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز 

 )١٣٧٠( ® |=≈ tFÅ6 ø9$# 〈  )٢١٤(   ® šχθ ä9Ï‰≈ pgä† 〈 )٢١٥(  ® ×π uŠÏ? Uψ ω |= ÷ƒu‘ 〈  )٢١٦( 

                                                                   
، إعراب القراءات  ٢٤/٤٩تفسري الطربي  انظر. و هي انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية     )٢٠٤

 .  ٢/٤٢٣الشواذ للعكربي 
 )٠٥٢سورة غافر من اآلية (  )٢٠٥

أليب  ٦٣٤من قرأ بالتأنيث فلتأنيث املعذرة،ومن قرأ بالياء فألن املعذرة والعذر واالعتذار واحد انظر احلجة    ٢٠٦)
 .زرعة 

 )٠٥٢سورة غافر من اآلية (  )٢٠٧
 ) . ١٢١(ه يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مثل ) ٢٠٨
 )٥٥سورة غافر من اآلية (  )٢٠٩
 )٠٥٣سورة غافر من اآلية (  )٢١٠
 )٠٥٦سورة غافر من اآلية (  )٢١١
 )٠٥٨سورة غافر من اآلية (  )٢١٢
 )٠٥٣سورة غافر من اآلية (  )٢١٣
 )٠٥٣سورة غافر من اآلية (  )٢١٤
 )٠٥٦سورة غافر من اآلية (  )٢١٥



 

 

 ® ô⎯tã ’ÏA yŠ$ t6Ïã 〈  )٢١٧(   

 .،الباقون بالتفخيم )٢١٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٣٧١( ® 3“ uò2 ÏŒ uρ 〈   )٢١٩(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية       
 .الباقون بالفتح ،)٢٢٠(بالكسر

 )١٣٧٢( ® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈   )٢٢١(  

 .ن باإلظهار الباقو،)٢٢٢(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام 

 )١٣٧٣( ® ô⎯ÏΒ È,ù=yz 〈   )٢٢٣( 

 .،الباقون بالبيان )٢٢٤(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

 )١٣٧٤ (® Ä¨$̈Ψ9  وما بعده  )٢٢٥(   〉 #$

 .،الباقون بالتفخيم )٢٢٦(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة

 )١٣٧٥( ® $ ¨Β šχρ ãª.x‹tG s? 〈     )٢٢٧(  

                                                                   
 )٠٥٩سورة غافر من اآلية (  )٢١٦
 )٠٦٠سورة غافر من اآلية (  )٢١٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٨
 )٠٥٤سورة غافر من اآلية (  )٢١٩
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٠
 )٠٥٦سورة غافر من اآلية (  )٢٢١
 ) . ٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٢
 )٠٥٧سورة غافر من اآلية (  )٢٢٣
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٤
 )٠٥٧سورة غافر من اآلية (  )٢٢٥
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٦
 )٠٥٨سورة غافر من اآلية (  )٢٢٧



 

 

   .،الباقون بالياء)٢٢٩(التاء و خلف ب ليعاصم و محزة وع و )٢٢٨( قرأ 

 )١٣٧٦( ® Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ 〈   )٢٣٠(  

وافق محزة يف الوقف،البـاقون  ،)٢٣١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  باهلمز

 )١٣٧٧( ® þ’ÏΤθ ããôŠ $# ó= Åf tG ó™ r& 〈   )٢٣٢(  

   .ابن كثري بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء  قرأ

 )١٣٧٨( ® tβθ è=äzô‰u‹ y™ 〈  )٢٣٣( 

غري الشموين بضم اليـاء   )٢٣٤(رويس ومحاد و أبو بكر  قرأ ابن كثري و أبو جعفر وعباس و
   .)٢٣٥(وفتح اخلاء،الباقون بفتح الياء وضم اخلاء 

“ #$!ª ®الركوع قوله عز وجل  Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 〈   )٢٣٦(   

 )١٣٧٩(   ® Ÿ≅ øŠ©9$# (#θ ãΖ ä3ó¡oKÏ9 〈)٢٣٧( ® ß,Ï=≈ yz Èe≅ à2 &™ ó© x« 〈)٢٣٨(® Ÿ≅ yèy_ ãΝà6 s9 〈)٢٣٩(  

                        
 . أبو عمرو و هو خطأمطموسة يف األصل و يف ع     )٢٢٨

تتذكرون أيها الكفار،والباقون بياء الغيبة وهو إخبار أي قل هلم يا حممد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ قليال ما     ٢٢٩)
خمتصـر اختصـار    ٣/١١٢٨،انظر املوضـح  ٥٦] :إن الذين جيادلون [ عن الكفار املتقدم ذكرهم بقوله 

 ) .أ/٨١( االنتصار 
 )٠٥٩سورة غافر من اآلية (  )٢٣٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣١
 )٠٦٠سورة غافر من اآلية (  )٢٣٢
 )٠٦٠سورة غافر من اآلية (  )٢٣٣
أبو بكر خبلفه وهو املقروء به له،ومحاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشـر والشـاطبية،انظر الكفايـة        )٢٣٤

 .  ٣٧٩،اإلحتاف ٢/٢٥٢،النشر ٧٧٤،املستنري  ٣٢٨،املبسوط ٥٣٠
ن الفتح مل يأت بعده ما يؤكـده انظـر   من قرأ بضم الياء فعلى ما مل يسم فاعله وبالفتح إخبارا عنهم وأل   ٢٣٥)

 .أليب زرعة  ٦٣٥احلجة 
 )٠٦١سورة غافر من اآلية (  )٢٣٦
 )٠٦١سورة غافر من اآلية (  )٢٣٧



 

 

 ® Λäl s%y—u‘ uρ z⎯ÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# 〈 )٢٤٠(® ãΝä3Ï9 s̈Œ 〈 )٢٤١(® Νà6 s)n=s{ 〈)٢٤٢(® ãΑθ à)tƒ … çµ s9 〈  
)٢٤٣(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  ]ب /٢٩٢[

 )١٣٨٠( ® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈   )٢٤٤( 

 .ون بالتفخيم ،الباق)٢٤٥(قرأ قتيبة ونصري باإلمالة  وما بعده

 )١٣٨١( ® Hω tµ≈ s9Î) ωÎ) 〈   )٢٤٦(،® y7 Ï9 ẍ‹x. 〈   )٢٤٧(®  ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# 〈   )٢٤٨(®  ß‰ôϑ ut ù:$# 
¬! 〈  )٢٤٩(،® ⎯ÏiΒ 5>#uè? 〈  )٢٥٠( 

   .،الباقون بالتفخيم )٢٥١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )١٣٨٢( ® 4’̄Τ r' sù 〈  )٢٥٢(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة

                                                                   
 )٠٦٢سورة غافر من اآلية (  )٢٣٨
 )٠٦٤سورة غافر من اآلية (  )٢٣٩
 )٠٦٤سورة غافر من اآلية (  )٢٤٠
 )٠٦٤سورة غافر من اآلية (  )٢٤١
 )٠٦٧سورة غافر من اآلية (  )٢٤٢
  )٠٦٨سورة غافر من اآلية (  )٢٤٣
 )٠٦١سورة غافر من اآلية (  )٢٤٤
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٥
 )٠٦٢سورة غافر من اآلية (  )٢٤٦
 )٠٦٣سورة غافر من اآلية (  )٢٤٧
 )٠٦٣سورة غافر من اآلية (  )٢٤٨
 )٠٦٥سورة غافر من اآلية (  )٢٤٩
 )٠٦٧سورة غافر من اآلية (  )٢٥٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥١
 )٠٦٢سورة غافر من اآلية (  )٢٥٢



 

 

 .بالتفخيم ،الباقون )٢٥٣(عباس باإلمالة اللطيفة قرأ و 

 )١٣٨٣( ® tβθ ä3sù ÷σè? 〈  )٢٥٤(  ® y7 Ï9 ẍ‹x. à7 sù ÷σãƒ 〈  )٢٥٥(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)٢٥٦(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 . باهلمز

 )١٣٨٤( ® t⎦⎫ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã& s! 〈   )٢٥٧(  

 .،الباقون باإلظهار  و البيان )٢٥٨(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٣٨٥( ® z’ÏΤ u™ !% y` àM≈ sΨ Éit6ø9$# 〈   )٢٥٩(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٣٨٦( ® % Y{θ ãŠä© 〈  )٢٦٠(  

من طريق اخلزاز و األعشى  )٢٦١(قرأ ابن كثري و علي و محزة و ابن عامر غري هشام وهبرية 
 .سر الشني،الباقون برفع الشني بك )٢٦٢(ومحاد وحيىي 

 )١٣٨٧( ® 4’̄ûuθ tG ãƒ 〈  )٢٦٣( ® #sŒ Î* sù #© |Ó s% 〈  )٢٦٤( 

                        
 ) . ٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٣
 )٠٦٢سورة غافر من اآلية (  )٢٥٤
 )٠٦٣سورة غافر من اآلية (  )٢٥٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٦
 )٠٦٥سورة غافر من اآلية (  )٢٥٧
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٥٨
 )٠٦٦سورة غافر من اآلية (  )٢٥٩
 )٠٦٧سورة غافر من اآلية (  )٢٦٠
 .  ٤/١٦٢هبرية عن حفص انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان     )٢٦١
النشـر والشـاطبية،انظر الكفايـة     األعشى وحيىي بن آدم كالمها عن شعبة،وهو املقروء به له من طـرق     )٢٦٢

 .  ٣٨٠،اإلحتاف ٢/٢٢٦،النشر ٤٧٣،املستنري ٢٦٠،٥٣٠
 )٠٦٧سورة غافر من اآلية (  )٢٦٣



 

 

 .  قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )١٣٨٨( ® ⎯ä. ãβθ ä3uŠsù 〈   )٢٦٥(  

 .بنصب النون،الباقون برفع النون  عامر قرأ ابن 

óΟ ® قوله تعاىل الركوع s9r& us? ’n< Î) t⎦⎪ Ï%©!$# tβθ ä9Ï‰≈ pgä† 〈  )٢٦٦(  

 )١٣٨٩ (® tβθ ä9Ï‰≈ pgä† 〈)٢٦٧(® É=≈ tFÅ6 ø9$$ Î/ 〈)٢٦٨(®   y7 Ï9 ẍ‹x. 〈)٢٦٩( ® Νä3Ï9 s̈Œ 〈)٢٧٠( 

 .  ،الباقون بالتفخيم)٢٧١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٣٩٠ (® 4’̄Τ r& 〈   )٢٧٢(  

 .  ]أ /٢٩٣[ )٢٧٣(عباس باإلمالة اللطيفة قرأ 

  .شديدة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ال و

 )١٣٩١( ® $ sΨ n=ß™ â‘ 〈  )٢٧٤( 

 .قرأ أبو عمرو ساكنة السني،الباقون برفع  السني  

 )١٣٩٢( ® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٢٧٥(  

                                                                   
 )٠٦٨سورة غافر من اآلية (  )٢٦٤
 )٠٦٨سورة غافر من اآلية (  )٢٦٥
 )٠٦٩سورة غافر من اآلية (  )٢٦٦
 )٠٦٩سورة غافر من اآلية (  )٢٦٧
 )٠٧٠سورة غافر من اآلية (  )٢٦٨
 )٠٧٤سورة غافر من اآلية (  )٢٦٩
 )٠٧٥سورة غافر من اآلية (  )٢٧٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٧١
 )٠٦٩سورة غافر من اآلية (  )٢٧٢
 ) . ٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٧٣
 )٠٧٠سورة غافر من اآلية (  )٢٧٤



 

 

قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .،الباقون بالتفخيم)٢٧٦(وأيب عمر باإلمالة 

 )١٣٩٣( ® Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; 〈   )٢٧٧(  

   .رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  قرأ علي و هشام و

 )١٣٩٤( ® Ÿ≅Š Ï% öΝçλm; 〈   )٢٧٨(  

   .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٣٩٥( ® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈   )٢٧٩( 

 .قون بالتفخيم،البا)٢٨٠(باإلمالة و رويس عمر  وقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب 

 )١٣٩٦( ® }§ø⁄ Î7 sù 〈)٢٨١( ® βr& z’ÏA ù' tƒ >π tƒ$ t↔ Î/ 〈 )٢٨٢( . 

محـزة يف   هـم وافق،)٢٨٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعاً بغـري مهـز   
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٣٩٧( ® $ ¨ΒÎ* sù y7 ¨Ζ tƒÍçΡ 〈)٢٨٤( ® ÷ρr& y7 ¨Ψ u‹ ©ù uθ tG tΡ 〈   )٢٨٥( 

 .  اً،الباقون بالتشديدقرأ رويس بالتخفيف مجيع 

                                                                   
 )٠٧٢سورة غافر من اآلية (  )٢٧٥
 ) . ١٢١(مثله يف الفقرة رقم  تقدم الكالم على ) ٢٧٦
 )٠٧٣سورة غافر من اآلية (  )٢٧٧
 )٠٧٣سورة غافر من اآلية (  )٢٧٨
 )٠٧٤سورة غافر من اآلية (  )٢٧٩
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٨٠
 )٠٧٦سورة غافر من اآلية (  )٢٨١
 )٠٧٨سورة غافر من اآلية (  )٢٨٢
 ) . ٧(رقم تقدم الكالم على مثله يف الفقرة  ) ٢٨٣
 )٠٧٧سورة غافر من اآلية (  )٢٨٤
 )٠٧٧سورة غافر من اآلية (  )٢٨٥



 

 

 )١٣٩٨( ® tβθ ãèy_ öãƒ 〈  )٢٨٦(  

 .قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون بضم الياء وفتح اجليم 

 )١٣٩٩( ® tβ% x. @Αθ ß™ uÏ9 〈   )٢٨٧(  

 .،الباقون باإلظهار )٢٨٨(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٤٠٠( ® u™ !$ y_ 〈   )٢٨٩( 

 .باقون بالتفخيم قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،ال 

 )١٤٠١( ® u™ !$ y_ ãøΒr& «!$# 〈   )٢٩٠( . 

 ]ب /٢٩٣[الروايـات  أكثر قرأ أبو عمرو و نافع غري ورش وزمعة و البزي و ابن فليح يف 
 .بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية 

و قرأ أبو جعفر و ورش و القواس و سهل و يعقوب و ابن شنبوذ عن ابن فليح و اخلزاعي 
عن قالون بإثبـات اهلمـزة األوىل   )٢٩١(به وأمحد بن فرح عن إمساعيل  ومصعب عن أصحا
 .،الباقون مزتني  )٢٩٢(وتليني الثانية

“ #$!ª ® الركوع Ï%©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 〈 )٢٩٣( 

≅Ÿ ® قوله عز وجل) ١٤٠٢(  yèy_ ãΝä3s9 〈 )٢٩٤(  

                        
 )٠٧٧سورة غافر من اآلية (  )٢٨٦
 )٠٧٨سورة غافر من اآلية (  )٢٨٧
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٨٨
 )٠٧٨سورة غافر من اآلية (  )٢٨٩
 )٠٧٨سورة غافر من اآلية (  )٢٩٠
زة بن عبد اهللا بن الزبري بن العوام أبو عبد اهللا الزبريي املدين ضابط حمقق قرأ على مصعب بن إبراهيم بن مح    )٢٩١

قالون وله عنه نسخة،وهو من جلة أصحابه،قرأ على الفضل بن داوود بن أيب رطبة وابن فليح وحممـد بـن   
 .  ٢/٢٩٩إبراهيم بن زوزان،انظر غاية النهاية 

 ) . ٧١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٩٢
 )٠٧٩سورة غافر من اآلية (  )٢٩٣



 

 

 . قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٤٠٣( ® šχθ è=ä.ù' s? 〈   )٢٩٥(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)٢٩٦(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  باهلمز

 )١٤٠٤( ® $ yγ‹ Ïù ßì Ï≈ sΨ tΒ 〈   )٢٩٧(  

 .،الباقون بالتفخيم )٢٩٨(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )١٤٠٥( ® !$ yϑ sù 4© o_øîr& 〈   )٢٩٩(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤٠٦( ® öΝßγø? u™ !% y` 〈   )٣٠٠(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤٠٧( ® Νßγè=ß™ â‘ 〈   )٣٠١( 

 .قرأ أبو عمرو بإسكان السني،الباقون برفع السني  

 )١٤٠٨( ® s−% tn uρ 〈   )٣٠٢( 

                                                                   
 )٠٧٩سورة غافر من اآلية (  )٢٩٤
 )٠٧٩سورة غافر من اآلية (  )٢٩٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٩٦
 )٠٨٠سورة غافر من اآلية (  )٢٩٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٩٨
 )٠٨٢سورة غافر من اآلية (  )٢٩٩
 )٠٨٣غافر من اآلية سورة (  )٣٠٠
 )٠٨٣سورة غافر من اآلية (  )٣٠١
 )٠٨٣سورة غافر من اآلية (  )٣٠٢



 

 

 .قرأ محزة باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

)١٤٠٩(® tβρ â™Í“ ÷κ yJó¡o„ ∩∇⊂∪ 〈 )٣٠٣( . 

 .قرأ أبو جعفر برفع الزاي وترك اهلمز 

و قرأ محزة بكسر الزاي وتليني اهلمز،فبعض الناس يبدلون من اهلمزة ياء وبعضهم يبـدلون  
 .منها واواً،الباقون باهلمز 

 )١٤١٠( ® $ £ϑ n=sù (#÷ρr&u‘ 〈)وما بعده )٣٠٤. 

 .محزة يف الوقف ق،واف)٣٠٥(عن ورش من طريق األصبهاين بغري مهز ]أ/٢٩٤[ روى بعضهم

 〉 بأسنا®
قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى بغري مهز ،وافق محزة يف الوقف ،الباقون 

.باهلمز 

                        
 )٠٨٣سورة غافر من اآلية (  )٣٠٣
 )٠٨٤سورة غافر من اآلية (  )٣٠٤
 ) . ١٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٠٥



 

 

 

  )١( ذكر القراءة يف سورة حم السجدة
  )٢(   〉 Οm$ ®قوله عز وجل   ) ١٤١٠(  

 .باإلمالة  ابن ذكوان عنو النقاش و ابن جماهد ومحاد و حيىي قرأ محزة و علي و خلف 

 .،الباقون بالتفخيم )٣(افع و أبو جعفر بني الفتح و الكسر نو قرأ 

 )١٤١١(® Ò=≈ tG Ï. 〈)٤(® Ò>$ pgÉo 〈)٥( ® $ uΖ ¯Ρ Î) tβθ è=Ïϑ≈ tã 〈)٦( ® ö/ ä3ßγ≈ s9Î) ×µ≈ s9Î) Ó‰Ïn üρ 〈)٧( 
 .  الباقون بالتفخيم،)٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )١٤١٢ (® $ ¸Ρ#u™ öè% 〈   )٩(  

 .  وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز،)١٠(ابن كثري وعباس بغري مهز قرأ  

 )١٤١٣ (® $ sΨ ÏΡ#sŒ#u™ 〈  )١١( 

 .الباقون بالتفخيم ،)١٢(باإلمالة  قرأ نصري و أبو عمر 

                        
 ) .٢/٤٨٦) (٢٤٧٩(و هو اسم لسورة فصلت ورد يف حديث عند البيهقي يف الشعب   )١
 )٠٠١سورة فصلت من اآلية (  )٢
 ) . ١٢٨٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٠٣سورة فصلت من اآلية (  )٤
 )٠٠٥سورة فصلت من اآلية (  )٥
 )٠٠٥سورة فصلت من اآلية (  )٦
 )٠٠٦سورة فصلت من اآلية (  )٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٠٣من اآلية  سورة فصلت(  )٩
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠
 )٠٠٥سورة فصلت من اآلية (  )١١



 

 

 )١٤١٤ (® #© yrθ ãƒ ١٣(  〉 إيل(    

 . قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤١٥( ® t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω 〈    )١٤( 

 .الباقون بالبيان ،)١٥(قرأ عباس باإلدغام  

  〉 يؤتون ®) ١٤١٦(
قرأ أبو عمرو و ورش و األعشى و أبو جعفر بغري مهز ،وافق محزة يف الوقـف ، البـاقون   

 .باهلمز 

   〉أجر غري  ®) ١٤١٧(

 .قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء ، الباقون بالبيان 

≅ö ® :الركوع قوله تعاىل  è% öΝä3¨Ψ Í←r& 〈   )١٦( 

 )١٤١٨ (® ö≅ è% öΝä3¨Ψ Í←r& 〈   )١٧( 

قرأ ابن كثري ونافع غري قالون وسهل ويعقوب غري زيـد مـزة مقصـورة بعـدها يـاء      
 . )١٨(مكسورة،الباقون مزتني إال هشاماً فإنه يدخل بني اهلمزتني مدة 

                                                                   
و هو املقروء به أليب عمر الدوري عن الكسائي،ورواية نصري ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية، انظـر   )١١

  .٣٨٠،اإلحتاف٢/٣٨، النشر٢٣٢، الكفاية٤٤٨، املستنري٩٢الغاية 
 )٠٠٦سورة فصلت من اآلية (  )١٣
 )٠٠٧سورة فصلت من اآلية (  )١٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٥
 )٩سورة فصلت من اآلية (  )١٦
 )٩سورة فصلت من اآلية (  )١٧
 ) . ١٢٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨



 

 

 )١٤١٩ (® tβθ è=yèøgrBuρ ÿ… ã& s! 〈  )١٩(    

 . باإلظهار  ،الباقون)٢٠(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٤٢٠ (® z© Å› üρu‘ 〈  )٢١(    ® t⎦, Í# Í←!$ ¡¡=Ïj9 〈    )٢٢(  ® ;N$ |¡Ït ªΥ 〈 )٢٣(   

 . ،الباقون بالتفخيم )٢٤(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )١٤٢١ (® [™ !#uθ y™ 〈  )٢٥(    

 .)٢٦(قرأ يعقوب بالكسر

™وقرأ أبو جعفر  !#uθ y™ٌ   بالرفع،الباقون بالنصب . 

 )١٤٢٢(® #“ uθ tG ó™ $# 〈)٢٧( ® £⎯ßγ9 ŸÒ s)sù 〈)٢٨( ® 4‘ xm ÷ρr&uρ 〈)٢٩(® 3“ u“ ÷zr& 〈)٣٠( ® 4‘ uΚyèø9$# 
’n? tã 〈  )٣١(     

 . قرأ محزة وعلي وخلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

                        
 )٩سورة فصلت من اآلية (  )١٩
 ) .١(فقرة رقمتقدم الكالم على مثله يف ال ) ٢٠
 )١٠سورة فصلت من اآلية (  )٢١
 )١٠سورة فصلت من اآلية (  )٢٢
 )١٦سورة فصلت من اآلية (  )٢٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤
 )١٠سورة فصلت من اآلية (  )٢٥
 لى املصدر، صفة للمضاف أو املضاف إليه،و من قرأ بالرفع خرب ملبتدأ مضمر ، و الباقون بالنصب ع ) ٢٦

 .  ٣٨٠انظر اإلحتاف 
 )١١سورة فصلت من اآلية (  )٢٧
 )١٢سورة فصلت من اآلية (  )٢٨
 )١٢سورة فصلت من اآلية (  )٢٩
 )١٦سورة فصلت من اآلية (  )٣٠
 )١٧سورة فصلت من اآلية (  )٣١



 

 

 )١٤٢٣ (® }‘ Ïδuρ ٣٢(  〉 دخان( 
 . قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وعلي ونافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٤٢٤ (® tΑ$ s)sù $ oλm; 〈  )٣٣( 
 . قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٤٢٥ (® $ u‹ ÏKø$# 〈  )٣٤( 

،وافقهم محزة يف )٣٥(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش من طريق األصبهاين بغري مهز
 . الوقف،الباقون باهلمز 

 )١٤٢٦ (® øŒ Î) ãΝåκ øEu™ !% y` 〈 )٣٦( 
 . باقون باإلظهار قرأ أبو عمرو وهشام باإلدغام،ال

 )١٤٢٧ (® ãΝåκ øEu™ !% y` 〈 )٣٧(  ® u™ !$ x© $ sΨ š/z’ 〈  )٣٨( 

 . قرأ محزة وخلف وابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤٢٨ (® öΝÎκ ö n=tã 〈  )٣٩(   

 . ويعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء ]أ /٢٩٥[قرأ محزة وسهل 

 )١٤٢٩ (® $ \t† Í‘ #[ |Àö |À 〈      )٤٠(  

                        
 )١١سورة فصلت من اآلية (  )٣٢
 )١١سورة فصلت من اآلية (  )٣٣
 )١١سورة فصلت من اآلية (  )٣٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٥
 )١٤سورة فصلت من اآلية (  )٣٦
 )١٤سورة فصلت من اآلية (  )٣٧
 )١٤سورة فصلت من اآلية (  )٣٨
 )١٦سورة فصلت من اآلية (  )٣٩



 

 

وكذلك روى بعضهم ،،الباقون بغري ألف على واحدة)٤١( قرأ أبو جعفر باأللف على اجلمع
 .عن أيب جعفر 

 )١٤٣٠ (® ;N$ |¡Ït ªΥ 〈   )٤٢(  

 .احلاء   ،الباقون بكسر)٤٣(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و يعقوب بإسكان احلاء 

 )١٤٣١ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )٤٤(  

 .سر قرأ أبو عمرو بني الفتح و الك

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  

 )١٤٣٢ (® ßŠθ ßϑ rO 〈   )٤٥(  

 .)٤٧(الباقون برفع الدال ،)٤٦(قرأ املفضل بفتح الدال 

tΠ ®الركوع قوله تعاىل  öθ tƒuρ ã |³ós ãƒ â™ !#y‰ôãr& «!$# 〈   )٤٨( 

)١٤٣٣ (® ã³ ósΡ 〈 )بفتح النون وضم الشني )٤٩® Q™ !#y‰ôãr& «!$# 〈  )٥١(بالنصب )٥٠( . 

                                                                   
 )٠١٦سورة فصلت من اآلية (  )٤٠
 ) . ٦٠٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤١
 )٠١٦ية سورة فصلت من اآل(  )٤٢

 .  ٩/٥١٨،أليب زرعة،الدر املصون ٦٣٥: الكسر على األصل واإلسكان للتخفيف،انظر احلجة   ٤٣)
 )٠١٦سورة فصلت من اآلية (  )٤٤
 )٠١٧سورة فصلت من اآلية (  )٤٥
   . ٧٧٦انظر املستنري. و هي انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )٤٦

اخلرب،و قراءة النصب على االشتغال وهو منصوب بفعل حمذوف يفسـره  ] فهديناهم  [على أنه مبتدأ،ومجلة   ٤٧)
،البحـر  ١/٥٨ـ هديناهم ـ ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث لكونه اسم قبيلـة،انظر مغـين اللبيـب     

 . ٩/٥٢٠،الدر املصون ٧/٤٩١
 )٠١٩سورة فصلت من اآلية (  )٤٨
 )٠١٩سورة فصلت من اآلية (  )٤٩
 )٠١٩ت من اآلية سورة فصل(  )٥٠



 

 

الباقون،قرأها نافع و يعقوب |³ós ãƒ برفع الياء وفتح الشنيâ™ !#y‰ôãr& «!$#  بالرفع. 

 )١٤٣٤ (® ’n< Î) Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٥٢( 

قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سعدان  
 .خيم الباقون بالتف،)٥٣(وأيب عمر باإلمالة 

 )١٤٣٥ (® #© ®Lxm 〈   )٥٤( 

 .،الباقون بالتفخيم )٥٥(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة 

 )١٤٣٦ (® $ yδρ â™ !% y` 〈   )٥٦(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤٣٧ (® öΝÎκ ö n=tã 〈   )٥٧(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٤٣٨ (® t,sÜΡ r& ¨≅ ä. & 〈 )٥٨(    ® uθ èδuρ öΝä3s)n=s{ 〈 )٥٩(  

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٤٣٩ (® uθ èδuρ 〈   )٦٠( 

                                                                   
أي ببناء الفعل للفاعل،ونصب ما بعده على أنه مفعول به،والباقون بالياء وبناء الفعل للمفعول،ورفع ما بعده   ٥١)

 . ٩/٥٢٠،الدر املصون ٧/٤٩٢على أنه نائب فاعل،انظر البحر 
 )٠١٩سورة فصلت من اآلية (  )٥٢
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٣
 )٠٢٠سورة فصلت من اآلية (  )٥٤
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٥
 )٠٢٠سورة فصلت من اآلية (  )٥٦
 )٠٢٠سورة فصلت من اآلية (  )٥٧
 )٠٢١سورة فصلت من اآلية (  )٥٨
 )٠٢١سورة فصلت من اآلية (  )٥٩



 

 

 .  الباقون برفع اهلاء،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء 

tβθ ®  ]ب /٢٩٥[) ١٤٤٠(  ãèy_ öè? 〈   )٦١( 

 .  الباقون برفع التاء وفتح اجليم،رأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليمق

 )١٤٤١ (® ö/ ä31yŠ ö‘ r& 〈   )٦٢(  

 .الباقون بالتفخيم ،قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة

 )١٤٤٢ (® z⎯ƒ Î Å£≈ sƒ ù:$# 〈 )٦٣(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٦٤( روى بعضهم عن قتيبة باإلمالة

 )١٤٤٣ (® öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒr& 〈  )٦٥(   

 .   قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء   

 )١٤٤٤( ® ÞΟ ÎγøŠn=tæ ãΑöθ s)ø9$# 〈   )٦٦( 

 .  قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء و امليم  

الباقون بكسر اهلاء وضـم  ،و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليم
 .امليم  

$tΑ ®الركوع قوله عز وجل   s%uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxx. 〈   )٦٧(  

                                                                   
 )٠٢١سورة فصلت من اآلية (  )٦٠
 )٠٢١سورة فصلت من اآلية (  )٦١
 )٠٢٣فصلت من اآلية  سورة(  )٦٢
 )٠٢٣سورة فصلت من اآلية (  )٦٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٤
 )٠٢٥سورة فصلت من اآلية (  )٦٥
 )٠٢٥سورة فصلت من اآلية (  )٦٦
 )٠٢٦سورة فصلت من اآلية (  )٦٧



 

 

 )١٤٤٥ (® Èβ#u™ öà)ø9$# 〈   )٦٨(  

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٦٩( قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )١٤٤٦ (® â™ !#u“ y_ Ï™ !#y‰ôãr& «!$# 〈   )٧٠(   

الباقون يهمزون األوىل ويلينون الثانية ،ابن عامر وعاصم و محزة و علي و خلف مزتنيقرأ  
 .)٧١(اعي وابن شنبوذ فإما رويا بتليني األوىل وإثبات الثانية اخلز  إال

 )١٤٤٧(® â‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ çλm; 〈)٧٢(   ® tβθãã £‰s? ∩⊂⊇∪ Zωâ“ çΡ 〈)٧٣( ® šχρß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ ß⎯ øt wΥ 〈 )٧٤( 

 .الباقون باإلظهار  ،قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام

 )١٤٤٨ (® $ tΡ Í‘ r& 〈   )٧٥( 

الباقون بكسر  ،جبزم الراء  )٧٨(رويس و )٧٧(محاد  وو أبو بكر  )٧٦(قرأ ابن كثري و ابن عامر 
 .الراء 

                        
 )٠٢٦سورة فصلت من اآلية (  )٦٨
 .  )٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٩
 )٠٢٨سورة فصلت من اآلية (  )٧٠
 ) . ٢٦٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧١
 )٢٨سورة فصلت من اآلية (  )٧٢
 )٠٣٢-٠٣١سورة فصلت من اآلية (  )٧٣
 )٠٣١-٠٣٠سورة فصلت من اآلية (  )٧٤
 )٠٢٩سورة فصلت من اآلية (  )٧٥
ـ   )٧٦ أصـحابه اإلسـكان كـابن     رط،وروى سـائ وروى الداجوين عن أصحابه عن هشام كسر الراء هنا فق

 .  ٢/٢٢٢ذكوان،انظر النشر 
  .  محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية ،واملقروء به من رواية شعبة عن عاصم   )٧٧
،واملقروء  به فقـط ليعقـوب مـن روايتيـه كمـا يف النشـر       ٣٣٠رويس عن يعقوب كما يف املبسوط   )٧٨

 .  ٢٥٤ية ،الكفا٣٩،املبهج ٢/٢٢٢



 

 

 .)٨٠( باالختالس )٧٩(و قرأ أبو عمرو 

  )٨١(   〉اللذين  ®) ١٤٤٩( 

 . )٨٢(بتخفيف النون ]أ /٢٩٦[ قرأ ابن كثري بتشديد النون،الباقون

 )١٤٥٠ (® ÞΟ ÎγøŠn=tæ èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9$# 〈   )٨٣(  

 .  سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليمقرأ محزة و علي و خلف و 

 .الباقون بكسر اهلاء وضم امليم  ،قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء و امليم و 

 )١٤٥١ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )٨٤(  

 .باإلمالة اللطيفة قرأ أبو عمرو 

 .  الباقون بالتفخيم،و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة  

 )١٤٥٢ (® Zωâ“ çΡ 〈   )٨٥( 

 .الباقون باإلشباع ،)٨٦( اس باالختالسقرأ عب 

                        
وقرئ له باإلسكان أيضاً من روايتيه،والوجهان عن أيب عمرو من روايتيه يف النشر ،واالختالس يف الشاطبية  ) ٧٩

،التيسري ١٠٨،الغاية ٤٦٦،املستنري ٢/٢٢٢من رواية الدوري عنه واإلسكان من رواية السوسي،انظر النشر 
  .  ٣٨١،اإلحتاف ١٩٣

( مث تركت اهلمزة كما تركت يف  )أرئنا( مث حذفوا الياء للوقف فصار  )أكرمنا (على وزن  )أرئئنا( األصل    ٨٠)
وتركت الراء ساكنة على ما كانت يف األصل ومن كسر الراء نقل حركة اهلمزة إىل الراء فصار  )ترى ونرى

 . أليب زرعة ٦٣٦انظر احلجة  )أرنا( 
 )٠٢٩سورة فصلت من اآلية (  )٨١

( فحذفت الياء وجعل التشديد عوضا من الياء احملذوفة اليت كانـت يف   )اللذيني( ل من قرأ بالتشديد فاألص  ٨٢)
 . أليب زرعة  ٦٣٦ومن قرأ بالتخفيف فلم يعوضوا عن الياء شيئاً، انظر احلجة  )اللذين

 )٠٣٠سورة فصلت من اآلية (  )٨٣
 )٠٣١سورة فصلت من اآلية (  )٨٤
 )٠٣٢سورة فصلت من اآلية (  )٨٥



 

 

 )١٤٥٣ (® ô⎯ÏiΒ 9‘θ àxî 〈   )٨٧(  

 .الباقون بالبيان ،)٨٨(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء  

ô⎯tΒuρ ß⎯|¡ôm ®الركوع قوله تعاىل  r& Zωöθ s% 〈   )٨٩( 

 )١٤٥٤  (® © É_̄Ρ Î) z⎯ÏΒ t⎦⎫Ïϑ Ï=ó¡ßϑ ø9$# 〈   )٩٠( 

©  الباقون،)٩٢(دةبنون واح  )٩١(روى بعضهم عن قتيبة  É_̄Ρ Î) بنونني  . 

 )١٤٥٥ (® … çµ ¯Ρ r( x. 〈   )٩٣(   

 .الباقون باهلمز ،محزة يف الوقف هوافق،)٩٤(قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز  

 )١٤٥٦ (® !$ yγ9 ¤)n=ãƒ 〈   )٩٥(   ® ⎯yϑ sù r& 4’s+ù=ãƒ 〈    )٩٦(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٤٥٧(® Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# Øø ÷“ tΡ 〈)٩٧(® ãyϑ s)ø9$#uρ 4 Ÿω 〈)٩٨( ® Íø.Ïe%! $$ Î/ $ £ϑ s9 〈)٩٩( ® $ ¨Β ãΑ$ s)ãƒ 

                                                                   
 ) . ١١٢(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال ) ٨٦
 )٠٣٢سورة فصلت من اآلية (  )٨٧
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٨
 )٠٣٣سورة فصلت من اآلية (  )٨٩
 )٠٣٣سورة فصلت من اآلية (  )٩٠
 . ]ب /٢٦٢[قتيبة عن الكسائي،وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املصباح   )٩١

 . ٧/٤٩٧على حذف نون الوقاية انظر البحر   ٩٢)
 )٠٣٤سورة فصلت من اآلية (  )٩٣
 ) . ٣٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٤
 )٠٣٥سورة فصلت من اآلية (  )٩٥
 )٠٤٠سورة فصلت من اآلية (  )٩٦
 )٠٣٦سورة فصلت من اآلية (  )٩٧
 )٠٣٧سورة فصلت من اآلية (  )٩٨
 )٠٤١ت من اآلية سورة فصل(  )٩٩



 

 

y7 s9 〈)١٠٠( ® Ÿ≅‹ Ï% È≅ ß™ ”=Ï9 〈   )١٠١(  

 .الباقون باإلظهار  ،قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام

 )١٤٥٨ (® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈   )١٠٢(  

 .ظهار  الباقون باإل،)١٠٣(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام 

 )١٤٥٩ (® (#ρß‰ß∨ó™ $#uρ ¬! 〈)١٠٤(® þ’ÏA ù' tƒ $ YΖ ÏΒ#u™ 〈)١٠٥( ® ë=≈ tG Å3s9 Ö“ƒÍ“ tã 〈 )١٠٦(  

® ”Y‰èδ Ö™ !$ xÏ©uρ 〈  )١٠٧( ® Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈 )١٠٨(  

 .   الباقون بالتفخيم  ،)١٠٩( قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )١٤٦٠ (® tβθ ßs Îm7 |¡ç„  ١١٠(   〉له(  ® š⎥⎪Ï%©!$#uρ Ÿω 〈   )١١١( 

 .الباقون باإلظهار ،)١١٢(قرأ عباس مجيعاً باإلدغام ]ب /٢٩٦[

 )١٤٦١ (® Í‘$ pκ ¨]9 $#uρ 〈)١١٣( ® ’Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈)١١٤(  

                        
 )٠٤٣سورة فصلت من اآلية (  )١٠٠
 )٠٤٣سورة فصلت من اآلية (  )١٠١
 )٠٣٦سورة فصلت من اآلية (  )١٠٢
 ) . ٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٣
 )٠٣٧سورة فصلت من اآلية (  )١٠٤
 )٠٤٠سورة فصلت من اآلية (  )١٠٥
 )٠٤١سورة فصلت من اآلية (  )١٠٦
 )٠٤٤آلية سورة فصلت من ا(  )١٠٧
 )٠٤٠سورة فصلت من اآلية (  )١٠٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٩
 )٠٣٨سورة فصلت من اآلية (  )١١٠
 )٠٤٤سورة فصلت من اآلية (  )١١١
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١١٢
 )٠٣٨سورة فصلت من اآلية (  )١١٣



 

 

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .الباقون بالتفخيم ،)١١٥( وأيب عمر باإلمالة

 )١٤٦٢ (® “ us? uÚö‘ F{ $# 〈   )١١٦(  

 .الباقون بفتح الراء ،)١١٧(قرأ عباس و أبو شعيب بكسر الراء يف الوصل 

 )١٤٦٣ (® ôM t/u‘ uρ 〈   )١١٨(  

 .الباقون بغري مهز،)١١٩(قرأ أبو جعفر بفتح اهلمز

 )١٤٦٤ (® $ yδ$ u‹ ôm r& 〈   )١٢٠(  

 .قرأ علي باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤٦٥ (® #’sA öθ yϑ ø9$# 〈   )١٢١( 

 .ة اللطيفة  قرأ أبو عمرو باإلمال 

 .  ،الباقون بالتفخيمالشديدة  و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة

 )١٤٦٦ (® tβρ ß‰Ås ù=ãƒ 〈   )١٢٢(  

 . )١٢٣(الباقون برفع الياء وكسر احلاء،قرأ محزة بفتح الياء و احلاء

                                                                   
 )٠٤٠سورة فصلت من اآلية (  )١١٤
 ) . ١٢١(الكالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم  ) ١١٥
 )٠٣٩سورة فصلت من اآلية (  )١١٦
 ) . ٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٧
 )٠٣٩سورة فصلت من اآلية (  )١١٨
 .  ٢/٣٢٥،النشر ٤٤٦،الكفاية ٦٨٧بزيادة مهزة مفتوحة بعد الباء،انظر املستنري    )١١٩
 )٠٣٩سورة فصلت من اآلية (  )١٢٠
 )٠٣٩سورة فصلت من اآلية (  )١٢١
 )٠٤٠سورة فصلت من اآلية (  )١٢٢



 

 

 )١٤٦٧ (® þ’ÏA ù' tƒ 〈 )١٢٤( ® ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9$# 〈   )١٢٥(® šχθ ãΨ ÏΒ÷σãƒ 〈   )١٢٦( 

  ،محزة يف الوقف هموافق،)١٢٧( بغري مهز كلها و عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش قرأ أب 
 .   الباقون باهلمز

 )١٤٦٨ (® $ tΒ ôΜçG ø⁄ Ï© 〈   )١٢٨(  

 هـم وافق،)١٢٩( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األصبهاين بغري مهز
 .  الباقون باهلمز ،محزة يف الوقف

 )١٤٦٩ (® öΝèδu™ !% y` 〈  )١٣٠( 

 . قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤٧٠ (® Ÿ≅‹ Ï% 〈)١٣١(  

 .الباقون بكسر القاف ،رويس بإمشام القاف الضم قرأ علي و هشام و

 )١٤٧١ (® $ ¸Ρ#u™ öè% 〈  )١٣٢(  

 .الباقون باهلمز  ،وافق محزة يف الوقف ]أ /٢٩٧[،)١٣٣(ابن كثري و بغري مهز  و عباس قرأ

                                                                   
( جيعلون الكالم على غري جهته،ومن ضم الياء فهو من بـاب  : إذا مال ،أي  )حلد يلحد( من فتح الياء من    ١٢٣)

 .أليب زرعة  ٦٣٧انظر احلجة ) أحلد يلحد إحلاداً
 )٠٤٠سورة فصلت من اآلية (  )١٢٤
 )٠٤٢سورة فصلت من اآلية (  )١٢٥
 )٠٤٤سورة فصلت من اآلية (  )١٢٦
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٧
 )٠٤٠سورة فصلت من اآلية (  )١٢٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٩
 )٠٤١سورة فصلت من اآلية (  )١٣٠
 )٠٤٣سورة فصلت من اآلية (  )١٣١
 )٠٤٤سورة فصلت من اآلية (  )١٣٢
 ) . ٣٦(على مثله يف الفقرة رقم  تقدم الكالم ) ١٣٣



 

 

 )١٤٧٢ (® @‘ Ïϑ yf ôã−#u™ 〈   )١٣٤( 

 .  )١٣٥(قرأ هشام مزة غري ممدودة على اخلرب

ـ    از عـن  زو قرأ محزة و علي و خلف وعاصم يف رواية أيب بكر ومحاد و املفضـل و اخل
‘  )١٣٦(هبرية Ïϑ yf ôã−#u™ مزتني )١٣٨(الباقون،)١٣٧(   مزة واحدة ممدودة)١٣٩(. 

  .)١٤١(باملد   )١٤٠(و قرأ أبو عمرو 

 )١٤٧٣(® öΝÎγÏΡ#sŒ#u™ 〈   )١٤٢(  

 .  الباقون بالتفخيم،)١٤٣( قرأ نصري و أبو عمر باإلمالة  

                        
 )٠٤٤سورة فصلت من اآلية (  )١٣٤
فيحذف اهلمزة األوىل وهو الوجه املقروء به هلشام من الشاطبية ، وله وجهان آخران من النشر،ومها القراءة    )١٣٥

 .  ١/٣٦٦،النشر ٣٨١مزتني خمففة فمسهلة مع املد والثاين كذلك لكن مع القصر ،انظر اإلحتاف 
 محاد عن املفضل كالمها عن عاصم و هبرية عن حفص ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية ، انظر جامع   )١٣٦

 .  ٧٧٧،املستنري ١٧١/البيان 
 ،النشر ٥٣٨،التذكرة ٥٣٣حمققتني وكذلك روح عن يعقوب ومل يذكره املصنف،انظر الكفاية مزتني   )١٣٧

١/٣٦٦  . 
 .مسهلة واختلف يف إدخال ألف بينهما فكل على أصله  يف ذلك  بإثبات األوىل خمففة والثانية   )١٣٨

 .قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر وابن ذكوان خبلف عنه بالفصل بألف 
 .وقرأ ورش و البزي وحفص بال فصل ولألزرق عن ورش وجه إبداهلا ألفاً مع املد  
 . ومن معه،انظر املصادر السابقة  جه الثاين عنهما كحفصووقرأ قنبل و رويس مثل هشام على اخلرب وال 

 " .ن " يف األصل غري ممدودة والتصحيح من   )١٣٩
مزتني على االستفهام مع تسهيل الثانية والفصل بألف فتكون كأا مهزة واحدة ممـدودة،انظر املصـادر      )١٤٠

 . السابقة 
م على وجه اإلنكار منهم والثانية ألف من قرأها مزة واحدة على اخلرب ومن قرأها مزتني فاألوىل لالستفها  ١٤١)

ولو جعلنـا قرآنـا   : قطع ومن قرأها مزة واحدة ومد كأم كرهوا اجلمع بني مهزتني فلينوا الثانية واملعىن 
أي قرآن أعجمـي   )آعجمي وعريب( أي هال بينت آياته  )لوال سورة فصلت من اآلية آياته( أعجميا لقالوا 

 .  ٢/٥٠٣رح اهلداية ،ش٦٣٧ونيب عريب انظر احلجة 
 )٠٤٤سورة فصلت من اآلية (  )١٤٢
 ) . ١٤١٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٣



 

 

 )١٤٧٤ (® uθ èδuρ 〈   )١٤٤(  

 .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 )١٤٧٥ (® óΟ ÎγøŠn=tæ 〈   )١٤٥(.  

 .  اقون بكسر اهلاءالب ،قرأ محزة و سهل و يعقوب برفع اهلاء 

$ ô‰s)s9uρ ®الركوع قوله تعاىل  sΨ ÷s?#u™ © y›θ ãΒ 〈   )١٤٦(   

 )١٤٧٦ (® © y›θ ãΒ |=≈ tG Å3ø9$# 〈   )١٤٧( ® ô⎯ÏiΒ $ yγÏΒ$ yϑ ø.r& 〈   )١٤٨( ® tΠ öθ tƒuρ öΝÎκ‰ ÏŠ$ uΖ ãƒ 〈   
)١٤٩(® A>#x‹tã 〈   )١٥٠(® ’n? tã Ç⎯≈ |¡ΣM} $# 〈   )١٥١(® ⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$ pg¿2 〈   )١٥٢( 

 .  الباقون بالتفخيم،)١٥٣( اإلمالةقرأ قتيبة كلها ب 

 )١٤٧٧ (® y# Ï=çG ÷z$$ sù Ïµ‹ Ïù 〈  )١٥٤(  ® .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ u™ !#§ ŸÑ 〈  )١٥٥(   ® t⎦ ¨⎫t7 oKtƒ öΝßγs9 〈   )١٥٦(  

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٤٨٧ (® ⎯ÏΒ ;N üyϑ rO 〈   )١٥٧(  

                        
 )٠٤٤سورة فصلت من اآلية (  )١٤٤
 )٠٤٤سورة فصلت من اآلية (  )١٤٥
 )٠٤٥سورة فصلت من اآلية (  )١٤٦
 )٠٤٥سورة فصلت من اآلية (  )١٤٧
 )٠٤٧سورة فصلت من اآلية (  )١٤٨
 )٠٤٧ت من اآلية سورة فصل(  )١٤٩
 )٠٥٠سورة فصلت من اآلية (  )١٥٠
 )٠٥١سورة فصلت من اآلية (  )١٥١
 )٠٥١سورة فصلت من اآلية (  )١٥٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٣
 )٠٤٥سورة فصلت من اآلية (  )١٥٤
 )٠٥٠سورة فصلت من اآلية (  )١٥٥
 )٠٥٣سورة فصلت من اآلية (  )١٥٦



 

 

بـاأللف علـى    )١٥٩(ملفضـل و ا )١٥٨(]وحفـص   [قرأ أبو جعفر و نافع و ابـن عـامر   
 .،الباقون بغري ألف على واحده )١٦٠(اجلمع

 )١٤٧٩ (® ô⎯ÏΒ 4© s\Ρ é& 〈)١٦١(  ® 4© o_ó¡ßs ù=s9 〈)١٦٢(  

 . )١٦٣( ]اللطيفة[قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلمالة 

 .  و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )١٤٨٠ (® öΝÎκ‰ ÏŠ$ uΖ ãƒ 〈   )١٦٤(  

 .  الباقون بكسر اهلاء  ،بضم اهلاءقرأ يعقوب 

 )١٤٨١ (® “ Ï™ !$ Ÿ2 u à° 〈   )١٦٥(  

 ®مثـل    )١٦٦(وفتح اليـاء  ]ب  /٢٩٧[ قرأ ابن كثري غري زمعة و اخلزاعي عن البزي باهلمز
y“$ |Á tã 〈  )١٦٧(   ® y“#y‰èδ 〈  )الباقون باهلمز وإسكان الياء ، )١٦٨. 

 .  )١٦٩(]لياء وروى اخلزاعي عن البزي وزمعة بغري مهز مفتوحة ا [

                                                                   
 )٠٤٧اآلية سورة فصلت من (  )١٥٧
 .حفص كما يف قراءته مع أهل الشام واملدينة "  ع " و " ن " ويف " األخفش " عدلت يف األصل إىل   )١٥٨
 .  ٥٣٥،الكفاية ٧٧٧املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املستنري    )١٥٩

 لف على اإلفراد واملراد اجلنس ، على اجلمع لكثرة الثمرات واختالف أنواعها ، والباقون حبذف األ  ١٦٠)
 .٣/١١٣٥،املوضح ٢/٢٤٩انظر الكشف            

 )٠٤٧سورة فصلت من اآلية (  )١٦١
 )٠٥٠سورة فصلت من اآلية (  )١٦٢
 . مطموسة يف األصل والتصحيح من ن وع    )١٦٣
 )٠٤٧سورة فصلت من اآلية (  )١٦٤
 )٠٤٧سورة فصلت من اآلية (  )١٦٥
 ) . ٤٣١(وأسكنها غريه،وتقدم الكالم على ترك اهلمز وأنه ال يصح ،انظر الفقرة رقمفتح الياء ابن كثري    )١٦٦
 )١٨سورة طه من اآلية(  )١٦٧
 )١٢٣سورة طه من اآلية(  )١٦٨
 "  . ع " و " ن " ساقطة من األصل وهي يف    )١٦٩



 

 

 )١٤٨٢ (® þ’Ïn1 u‘ ¨βÎ) ’Í< 〈  )١٧٠( 

 .  الباقون بإسكان الياء ،قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر بفتح الياء 

 )١٤٨٣ (® ¨⎦ s⎮Îm6t⊥ ãΨ n=sù 〈   )١٧١(  

 . الباقون باهلمز،وافق محزة يف الوقف،)١٧٢( قرأ أبو جعفر و الشموين بغري مهز

 )١٤٨٤ (® A>#x‹tã 7á‹ Ï=xî 〈  )١٧٣(  

 . الباقون بالبيان،)١٧٤( قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

 )١٤٨٥ (® $ t↔ tΡ uρ ⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$ pg¿2 〈 )١٧٥(  

 .اع بقرأ أبو جعفر و ابن ذكوان باملد و اهلمز بعد األلف على وزن 

و علي غري نصري،و خلف لنفسه بكسر النون و ،و خلف)١٧٦(و قرأ محزة يف رواية العجلي  
 .اهلمز

غري العجلي و خلف لنفسه و أبو شعيب بفـتح النـون    )١٧٧( و محزة و قرأ عباس ونصري 
 . )١٧٩(الباقون بفتح النون و اهلمز ،)١٧٨( وكسر اهلمز

                        
 )٠٥٠سورة فصلت من اآلية (  )١٧٠
 )٠٥٠سورة فصلت من اآلية (  )١٧١
 .  بدال أليب جعفر فيما بني يدي من مصادرمل أقف على من ذكر اإل ) ١٧٢
 )٠٥٠سورة فصلت من اآلية (  )١٧٣
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٤
 )٠٥١سورة فصلت من اآلية (  )١٧٥
 .٢٣٠و رواية العجلي ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املبسوط   )١٧٦
لسوسي عن أيب عمرو و نصري عن الكسائي انفرادات ال يقرأ ا مـن  من رواية خالد ، و رواية عباس و ا  )١٧٧

 .٣٢٠، املبسوط٥٧٧طرق النشر و الشاطبية ، انظر السبعة
املقروء به إمالة اهلمزة و النون للكسائي و خلف عن محزة و عن نفسه و أمال اهلمزة فقط خالد ، و لألزرق  ) ١٧٨

 .    ٣٨٢طرق الكتاب كما هو معلوم ، انظر اإلحتاف  الفتح و التقليل ، و له ثالثة البدل و ليس من
 على وزن فاع وهو من باب القلب من ناء ينوء،أي ض واألصل نوأ، )وناء( من قرأ   ١٧٩)



 

 

 )١٤٨٦ (® óΟ çF÷ƒu™ u‘ r& 〈   )١٨٠(  

 .وافق محزة يف الوقف،)١٨١( قرأ أبو جعفر و نافع بتليني اهلمزة

 . الباقون باهلمز ،و قرأ علي أريتم بترك اهلمزة 

 )١٤٨٧ (® óΟ Îγƒ Î ß∴ y™ 〈   )١٨٢(  

 .  قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

 )١٤٨٨ (® 4© ®Lxm 〈   )١٨٣(  

. الباقون بالتفخيم ،باإلمالة وقتيبة  قرأ نصري و العجلي

                                                                   
بكسر النون واهلمزة فكسروا اهلمزة يء الياء حني أمالوا الياء مث كسروا النـون لكسـرة   ) ونِأي( ومن قرأ          

 اهلمزة،
 بفتح النون وكسر اهلمزة فكسروا اهلمزة يء الياء وتركوا النون على حاهلا، )ونئي( ومن قرأ           
ألن الياء انقلبت ألفا فال أصل هلا يف اإلمالة انظر : بفتح النون واهلمزة على وزن ونعا قالوا  )ونأى( ومن قرأ          

 . أليب زرعة ٦٣٩، ٦٣٨احلجة 
 )٠٥٢ سورة فصلت من اآلية(  )١٨٠
 ) . ٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨١
 )٠٥٣سورة فصلت من اآلية (  )١٨٢
 )٠٥٣سورة فصلت من اآلية (  )١٨٣



 

 

 

  )١( ذكر القراءة يف سورة حم عسق
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 )٢(  〉 Οm$ ®تعاىل قوله  ]أ /٢٩٨[) ١٤٨٩( 

 .املؤمن و السجدة قد مر ذكره يف حم  

 )١٤٩٠ (® y7 Ï9 ẍ‹x. û© Çrθ ãƒ 〈   )٣(  

 . )٥( الباقون بكسر احلاء،)٤(قرأ ابن كثري وعباس بفتح احلاء

 )١٤٩١ (® uθ èδuρ ’Ì? yèø9$# 〈   )وما بعده  )٦  

 .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

 )١٤٩٢ (® ßŠ% s3s? 〈   )٧(   

 .  )٨(الباقون بالتاء،قرأ نافع و علي بالياء

                        
و عبـد  ) ٢٤/٢٨(وهو اسم لسورة الشورى ورد تسميتها به يف حديث أخرجه الطرباين يف الكبري  )١

 ) .٣/٣٦١(الرزاق يف مصنفه 
 )٠٠١سورة الشورى من اآلية (  )٢
 )٠٠٣سورة الشورى من اآلية (  )٣
،النشـر  ٧٧٩،املستنري ٢٥٦انظر الغاية . عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية    )٤

 .  ٣٨٢،اإلحتاف ٢/٣٦٧
علـى  ) اهللا( من قرأ بفتح احلاء فهو يف املعىن مثل كسرها ؛ ألنه معلوم أن املوحي هو اهللا عز وجل واسـم    ٥)

( يوحيه اهللا العزيز احلكيم،ومن قرأ بالكسر يكون اسم : مرتفع بفعل مضمر واملعىن ) يوحى( اءة من قرأ قر
 .  ٢/٥٠٤مرتفعا بأنه فاعل انظر شرح اهلداية ) اهللا

 )٠٠٤سورة الشورى من اآلية (  )٦
 )٠٠٥سورة الشورى من اآلية (  )٧

تذكر فعل التأنيث إذا كان قليال ومن قرأ بالتـاء لتأنيـث   من قرأ بالياء فألن السماوات مجع قليل والعرب    ٨)
 .أليب زرعة  ٦٤٠السماوات والفعل متصل باالسم انظر احلجة 



 

 

 )١٤٩٣ (® šχö©Ü xtG tƒ 〈   )٩(   

 .  )١٢(خمري)١١(،عباس الباقون بالتاء،)١٠(قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب و أبو بكر بالنون

 )١٤٩٤ (® šχρ ãÏøótFó¡o„uρ ⎯yϑ Ï9 〈   )١٣(  

 .  الباقون باإلظهار،)١٤( قرأ عباس باإلدغام 

) ١٤٩٥ (® ¨βÎ) ©!$# uθ èδ 〈  )فاهللا ®  )١٥uθ èδ  〈    )١٦(  

 . قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٤٩٦(  ® öΝÎκ ö n=tã 〈    )١٧(  

 . الباقون بكسر اهلاء،قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء

 )١٤٩٧ (® $ ¸Ρ#u™ öè% 〈    )١٨(  

 . فق محزة يف الوقف،الباقون باهلمزوا،)١٩(بغري مهز  قرأ ابن كثري وعباس 

 )١٤٩٨ (® ¨Π é& 3“ uà)ø9$# 〈   )٢٠(   

                        
 )٠٠٥سورة الشورى من اآلية (  )٩
 .  ٣٨٢،اإلحتاف ٢/٣١٩،النشر ٧٧٩،املستنري ٥٨٠،السبعة ٢٠٤انظر الغاية    )١٠
املصنف بل هو كأيب عمرو هنا ورواية التاء عـن أيب عمـرو     ومل أقف على رواية التخيري للعباس عند غري   )١١

 . انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املصادر السابقة 
 . أليب زرعة  ٦٤٠التاء والنون يرجعان إىل معىن واحد وهو االنشقاق إال أن التاء للتكثري انظر احلجة   ١٢)
 )٠٠٥سورة الشورى من اآلية (  )١٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٤
 )٠٠٥سورة الشورى من اآلية (  )١٥
 )٠٠٥سورة الشورى من اآلية (  )١٦
 )٠٠٦سورة الشورى من اآلية (  )١٧
 )٠٠٧سورة الشورى من اآلية (  )١٨
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩
 )٠٠٧سورة الشورى من اآلية (  )٢٠



 

 

، )٢١( از عن هبرية باإلمالةزقرأ محزة و أبو عمرو وعلي وخلف والبخاري عن ورش و اخل 
 .الباقون بالتفخيم 

 )١٤٩٩ (® Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù 〈   )٢٢(  

 .  الباقون بغري مد،)٢٣( قرأ محزة يف رواية خلف و خلف لنفسه و العجلي باملد 

 )١٥٠٠ (® öθ s9uρ u™ !$ x© ª!$# 〈   )٢٤(  

 .قرأ محزة وخلف وابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٥٠١ (® 4’sA öθ yϑ ø9$# 〈   )٢٥(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة  

 . و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

$ ® الركوع  قوله تعاىل  tΒuρ ÷Λä⎢ øn=tG ÷z$# ÏµŠ Ïù ⎯ÏΒ &™ ó© x« 〈  )٢٦(  

 )١٥٠٢ (® Ÿ≅ yèy_ / ä3s9 〈    )٢٧( ® ã ÅÁ t7 ø9$# ∩⊇⊇∪ … çµ s9 〈   )ب /٢٩٨[ )٢٨[ 
 ç® |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ut ù:$$ Î/ 〈   )٢٩( 

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

                        
 ) . ٣(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال ) ٢١
 )٠٠٧سورة الشورى من اآلية (  )٢٢
 ) . ٦٦٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣
 )٠٠٨سورة الشورى من اآلية (  )٢٤
 )٠٠٩سورة الشورى من اآلية (  )٢٥
 )١٠سورة الشورى من اآلية (  )٢٦
 )٠١١سورة الشورى من اآلية (  )٢٧
 )٠١٢-٠١١ية سورة الشورى من اآل(  )٢٨
 )٠١٧سورة الشورى من اآلية (  )٢٩



 

 

 )١٥٠٣ (® uθ èδuρ ßìŠÏϑ  وما بعدها    )٣٠(   〉 9$#¡¡

 . الباقون برفع اهلاء، قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء

 )١٥٠٤ (® $ tΒ 4© œ»uρ 〈   )٣١(  

 . قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٥٠٥ (® tΛ⎧ Ïδ üö/Î) 〈  )٣٢(    

 .الباقون بغري ألف ،باأللف وكذلك روي عن ابن ذكوان قرأ هشام

 )١٥٠٦ (® 4© y›θ ãΒuρ #© |¤ŠÏãuρ 〈   )٣٣(  

 .  قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلمالة اللطيفة 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  

 )١٥٠٧ (® Ÿωuρ (#θ è%§xtG s? 〈   )٣٤(  

ذلـك ألن  راويه ؛وروى أبو ربيعة عن البزي بتشديد التاء وهذا غلط من أيب ربيعة أو من  
ألن احلرف إذا شـدد يقـوم مقـام    ؛)٣٥(]التاءينالتاء  أراد شددوا [مة أمجعت على أم األ

Ÿωuρ (#θيف قوله ءان حرفني،فلما ظهرت التا è%§xtG s?  فيه استغنوا عن التشديد إذا كانتا ظاهرتني 
 .،و اهللا أعلم  )٣٦(

                        
 )٠١١سورة الشورى من اآلية (  )٣٠
 )٠١٣سورة الشورى من اآلية (  )٣١
 )٠١٣سورة الشورى من اآلية (  )٣٢
 )٠١٣سورة الشورى من اآلية (  )٣٣
 )٠١٣سورة الشورى من اآلية (  )٣٤
وال خالف يف هذا املوضـع   ]تاء أرادوا التاءين عندما شددوا ال [هكذا يف مجيع النسخ ولعل صواب العبارة   )٣٥

 . ٢٤٨يف قراءته بتاءين،انظر البدور 
، و ليس هذا منها فهي انفرادة شاذة عن البزي ال يقرأ ا ) ١٣٠(تقدم الكالم على تاءات البزي يف الفقر ة  ) ٣٦

 .من طرق النشر و الشاطبية 



 

 

 )١٥٠٨(® ãΝèδu™ !% y` 〈   )٣٧(   

 . الباقون بالتفخيم،قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة

 )١٥٠٩ (® |=≈ tG Å3ø9$# 〈   )٣٨(  ® ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 ÏèÏ9 〈  )٣٩(    

 . الباقون بالتفخيم،)٤٠( قرأ قتيبة باإلمالة 

 )١٥١٠ (® öΝÎκ ö n=tãuρ Ò= ŸÒ xî 〈   )٤١(   

 .  الباقون بكسر اهلاء،قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء

 )١٥١١ (® š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω 〈   )٤٢(   

 .  الباقون باإلظهار،)٤٣( اإلدغامقرأ عباس ب

 )١٥١٢ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ $ pκ Í5 〈   )٤٤(     

محـزة يف   هـم وافق،)٤٥( بغري مهز ]أ /٢٩٩[ قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش
 . الوقف،الباقون باهلمز

›ª!$# 7# ®قوله تعاىل : الركوع    ÏÜ s9 〈 )٤٦(  

  )١٥١٣ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )٤٧( ® ’Îû 4’n1 öà)ø9$# 〈  )٤٨( 

                        
 )٠١٤سورة الشورى من اآلية (  )٣٧
 )٠١٤من اآلية  سورة الشورى(  )٣٨
 )٢٧سورة الشورى من اآلية (  )٣٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٠
 )٠١٦سورة الشورى من اآلية (  )٤١
 )٠١٨سورة الشورى من اآلية (  )٤٢
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٣
 )٠١٨سورة الشورى من اآلية (  )٤٤
 ) . ٧( الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ٤٥
 )١٩سورة الشورى من اآلية (  )٤٦



 

 

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٥١٤ (® ⎯ Ïµ Ï? ÷σçΡ $ pκ ÷]ÏΒ 〈   )٤٩( ® .βsŒ ù' tƒ Ïµ Î/ ª!$# 〈   )٥٠(   

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)٥١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز   
 .باهلمز 

 .)٥٢(ته منها باهلمز ؤيدي نوكذلك روى إبراهيم بن محاد عن اليز 

و يعقوب غري زيـد نوتـه   )٥٤(وقالون و أبو عمرو يف بعض الروايات  )٥٣(و قرأ أبو جعفر  
 . مكسورة اهلاء غري مشبعة

 و سهل و خلف وعباس و حفـص  )٥٥(وابن عامرو قرأ ابن كثري و علي و نافع غري قالون 
  .اهلاء بإسكان)٥٧(الباقون ،)٥٦( و املفضل وزيد بكسر اهلاء مشبعة

 )١٥١٥ (® È≅ óÁx ø9 $# z© ÅÓà) s9 〈)٥٨(® ãΝ n=÷ètƒ uρ $tΒ šχθè=yèø s? 〈)٥٩(®  ã à³Ψ tƒ uρ … çµ tGyϑômu‘ 〈)٦٠(  

                                                                   
 )٢٠سورة الشورى من اآلية (  )٤٧
 )٢٣سورة الشورى من اآلية (  )٤٨
 )٠٢٠سورة الشورى من اآلية (  )٤٩
 )٠٢١سورة الشورى من اآلية (  )٥٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥١
 .  ٨٧انظر الغاية. ادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية عن اليزيدي عن أيب عمرو ، و هي انفر ) ٥٢
و هو وجه عن أيب جعفر و له وجه آخر باإلسكان مل يذكره املصنف ، و كال الوجهني مقروء ما ، انظر  )٥٣

  . ٣٨٣،اإلحتاف ٥٠٠، املستنري ١٤٥املبسوط 
، ١٣٩٢انظـر املصـباح   . لنشر و الشاطبية اللؤلؤي و يونس عن أيب عمرو ، انفرادة ال يقرأ ا من طرق ا )٥٤

١٣٩٥ .  
من روايتيه هشام و ابن ذكوان ، و له وجه االختالس ، و هلشام زيادة وجـه اإلسـكان ، انظـر النشـر      )٥٥

   .٣٨٣، اإلحتاف ١/٣٠٥
-٢٠٧و رواية سهل و عباس و املفضل و زيد ال يقرأ ا من طرق النشر و الشـاطبية ، انظـر السـبعة     )٥٦

 .٢٨٧، الكفاية١٢٧-١٢٦، الغاية١٤٥-١٤٤، املبسوط٥٠٠-٤٩٩ستنري،امل٢١٢
 .و هم أبو عمرو و شعبة و محزة باإلسكان فقط كما ذكر املصنف   )٥٧
 )٠٢١سورة الشورى من اآلية (  )٥٨



 

 

 .  الباقون باإلظهار،قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام

 )١٥١٦ (® ¨βÎ)uρ š⎥⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# öΝßγs9 〈  )٦١(  ® tβρ ãÏ≈ s3ø9$#uρ öΝçλm; 〈   )٦٢(   

 .   الباقون باإلظهار،)٦٣(م قرأ العباس باإلدغا

“و ®) ١٥١٧(  us? š⎥⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# 〈   )٦٤(    

 .  الباقون بفتح الراء،)٦٥( قرأ عباس و أبو شعيب بكسر الراء يف الوصل

 )١٥١٨ (® uθ èδuρ 7ì Ï%#uρ 〈   )٦٦(  

 .الباقون برفع اهلاء ،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء

 .،الباقون باإلظهار ]ب /٢٩٩[ و أبو شعيب السوسي وهو واقع باإلدغام جاعش و قرأ 

 )١٥١٩ (® y7 Ï9 s̈Œ 〈   )وما بعدها  )٦٧ 

 . الباقون بالتفخيم،)٦٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٥٢٠ (® ã Åe³t6ãƒ ª!$# 〈   )٦٩(  

 بفتح اليـاء وإسـكان البـاء وضـم الشـني     [قرأ أبو عمرو و ابن كثري و محزة و علي 

                                                                   
 )٠٢٥سورة الشورى من اآلية (  )٥٩
 )٠٢٨سورة الشورى من اآلية (  )٦٠
 )٠٢١سورة الشورى من اآلية (  )٦١
 )٠٢٦شورى من اآلية سورة ال(  )٦٢
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦٣
 )٠٢٢سورة الشورى من اآلية (  )٦٤
 ) . ٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٥
 )٠٢٢سورة الشورى من اآلية (  )٦٦
 )٠٢٢سورة الشورى من اآلية (  )٦٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٨
 )٠٢٣سورة الشورى من اآلية (  )٦٩



 

 

الباقون ،وختفيفها Åe³t6ãƒ ٧١(] )٧٠(بضم الياء وفتح الباء وكسر الشني وتشديدها(. 

 )١٥٢١ (® 3“ u yI øù $# 〈   )٧٢(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية      
 .الباقون بالفتح ،)٧٣(بالكسر

 )١٥٢٢ (® ãΝn=÷ètƒuρ $ tΒ šχθ è=yèøs? 〈   )٧٤(  

 .    )٧٦(الباقون بالياء ،)٧٥(و محزة و علي و خلف بالتاءقرأ حفص 

 )١٥٢٣ (® öθ s9uρ xÝ |¡o0 〈   )٧٧(  

 . ،الباقون بالسني)٧٨(قرأ أبو نشيط و األعشى يف بعض الروايات بالصاد

 )١٥٢٤ (® ãΑÍi” t∴ ãƒ 〈  )٧٩(  

 .  )٨٠(الباقون بالتشديد ،بالتخفيف قرأ ابن كثري و أبو عمرو و يعقوب

 )١٥٢٥ (® â™ !$ t±o„ 4 … çµ ¯Ρ Î) 〈    )٨١(  

                        
( بالتخفيف مبعىن التنوير أي ينور اهللا وجوههم ومن قرأ بالتشديد فاحلجة أنه إذا كان من البشرى فليس إال   ٧٠)

 .أليب زرعة  ٦٤١بالتشديد انظر احلجة ) يبشر
 . والزيادة من ن وع  ]خمففة،الباقون بتشديدها  [يف األصل   )٧١
 )٠٢٤ية سورة الشورى من اآل(  )٧٢
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧٣
 )٠٢٥سورة الشورى من اآلية (  )٧٤
واختلف عن رويس فروى عنه أبو الطيب اخلالف ومل يذكره املصنف،والقراءة بالغيب من طريـق الـدرة      )٧٥

 .  ٣٤٩،وانظر غاية االختصار ٣٨٣،اإلحتاف ٢/٣٦٧واخلطاب من زيادات النشر،انظر النشر 
 . ٢/٥٠٤من قرأ بالتاء فعلى اخلطاب ومن قرأ بالياء فلما قبله وبعده من ذكر الغيبة انظر شرح اهلداية    ٧٦)
 )٠٢٧سورة الشورى من اآلية (  )٧٧
 ) .٢٠٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧٨
 )٠٢٧سورة الشورى من اآلية (  )٧٩

   . ٦٤١التخفيف والتشديد لغتان انظر احلجة أليب زرعة  ٨٠)



 

 

قرأ ابن عامر محزة و علي وعاصم و خلف مزتني،البـاقون يهمـزون األوىل  ويلينـون    
 .)٨٢(الثانية،إال اخلزاعي و ابن شنبوذ عن أهل مكة فإم يلينون األوىل ويثبتون الثانية 

 )١٥٢٦ (® uθ èδuρ “ Ï%©!$# 〈   )٨٣(  

 .  نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاءقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و الكسائي و 

”ãΑÍiالذي وهو ®) ١٥٢٧(  t∴ ãƒ y]ø‹ tóø9$# 〈   )٨٤(  

الباقون ،و ابـن عـامر  بالتشـديد    )٨٥(قرأ نافع و أبو جعفر وعاصم غري اخلزاز عن هبرية
 .  بالتخفيف

$! ®الركوع قوله عز وجل  tΒuρ Νà6 t7≈ |¹r& ⎯ÏiΒ 〈  )٨٦(     

  )١٥٢٨ (® $ yϑ Î6sù ôM t6|¡x. 〈   )٨٧(  

وكـذلك يف مصـاحف أهـل املدينـة و      )٨٨( قرأ أبو جعفر و نافع و ابن عامر بغري فاء
$الشام،الباقون  yϑ Î6sù، وكذلك يف مصاحف أهل العراق ومكة. 

 )١٥٢٩ (® Í‘#uθ pgù:$# 〈  )٨٩(  

 .  قرأ ابن كثري و يعقوب و سهل بالياء يف الوصل و الوقف

                                                                   
 )٠٢٧سورة الشورى من اآلية (  )٨١
 ) .٢٦٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٨٢
 )٠٢٨سورة الشورى من اآلية (  )٨٣
 )٠٢٨سورة الشورى من اآلية (  )٨٤
 . ٤/١٧٧ورواية اخلزاز عن هبرية عن حفص انفرادة ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان    )٨٥
 )٠٣٠ورة الشورى من اآلية س(  )٨٦
 )٠٣٠سورة الشورى من اآلية (  )٨٧

هي املوصولة وليست اليت للشرط وإذا كانت املوصولة فحذف الفاء وإثباا بعدها ) ما( من قرأ بغري فاء فإن    ٨٨)
املوصولة وجيوز أن تكون للشـرط  انظـر شـرح اهلدايـة     ) ما( جائز ومن أثبت الفاء فيجوز أن تكون 

 .١٠٦:أليب عبيد،املقنع ٢٩٥:، فضائل القرآن ٢/٥٠٤،٥٠٥
 )٠٣٢سورة الشورى من اآلية (  )٨٩



 

 

 . )٩٠(و نافع و أبو جعفر بالياء يف الوصل،الباقون بغري ياء ] أ/٣٠٠[ و قرأ أبو عمرو 

البـاقون   ،)٩١(و قرأ نصري وقتيبة و أبو عمر عن علي يف بعض الروايات اجلـوار باإلمالـة  
 .بالتفخيم 

 )١٥٣٠ (® βÎ) ù' t±o„ 〈   )٩٢(  

 وافـق محـزة يف  ،قرأ األعشى وأوقية عن اليزيدي  و ورش من طريق األصبهاين بغري مهز  
 .الوقف،الباقون باهلمز 

 )١٥٣١ (® yxƒÍh9$# 〈   )٩٣(  

 .  قرأ نافع و أبو جعفر باأللف على اجلمع،الباقون بغري ألف

 )١٥٣٢ (® 9‘$ ¬6|¹ 〈   )٩٤(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .الباقون بالتفخيم ،)٩٥( وأيب عمر باإلمالة

 )١٥٣٣ (® zΝn=÷ètƒuρ z⎯ƒ Ï%©!$# 〈   )٩٦(  

 .  )٩٧(الباقون بنصب امليم،قرأ نافع و ابن عامر و أبو جعفر برفع امليم

                        
من قرأ بالياء يف الوصل والوقف فعلى األصل واحدها جارية فالم الفعل ياء،ومن أثبـت اليـاء يف الوصـل       ٩٠)

 .يب زرعة أل٦٤٢وحذفها يف الوقف فاتبعوا الكتاب ومن حذفها وصال ووقفا فاتبعوا املصاحف انظر احلجة 
و هو املقروء به أليب عمر الدوري عن الكسائي ، و رواية قتيبة و نصري ال يقرأ ا مـن طـرق النشـر و     ) ٩١

 . ٣٨٣،اإلحتاف  ٢/٣٨،النشر ٧٨٠،املستنري ١٠٣انظراملبسوط.الشاطبية 
 )٠٣٣سورة الشورى من اآلية (  )٩٢
 )٠٣٣سورة الشورى من اآلية (  )٩٣
 )٠٣٣ية سورة الشورى من اآل(  )٩٤
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٥
 )٠٣٥سورة الشورى من اآلية (  )٩٦

هو يعلم الذين،ومن قرأ بالنصب فعلى اجلـواب  : من قرأ بالرفع فعلى االستئناف أو على إضمار مبتدأ،أي   ٩٧)
 .  ٢/٥٠٥بالواو انظر شرح اهلداية 



 

 

 )١٥٣٤ (® tβθ ä9Ï‰≈ pgä† 〈   )٩٨( ® |·Ïm üθ xø9$#uρ 〈  )٩٩( 

 .  ،الباقون بالتفخيم)١٠٠(قرأ قتيبة باإلمالة

 )١٥٣٥ (® 4’s+ö/r&uρ 〈   )١٠١(  

 .  باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة و علي و خلف

 )١٥٣٦ (® u È∝ ¯≈ t6x. ÄΝøO M} $# 〈  )١٠٢(  

 .  ،الباقون كبائر باأللف)١٠٣(قرأ محزة وعلي وخلف بغري ألف

 )١٥٣٧ (® 3“ u‘θ ä© 〈   )١٠٤(  

ـ   أبو عمرو  قرأ    از عـن هـبرية   زمحزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخل
 .الباقون بالتفخيم ،)١٠٥(باإلمالة

 )١٥٣٨( ® ΝÎκ ö n=tã 〈   )١٠٦(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

≅tΒuρ È⎯ ®قوله تعاىل : الركوع  Ï=ôÒ ãƒ ª!$# 〈  )١٠٧( 

                        
 )٠٣٥سورة الشورى من اآلية (  )٩٨
 )٣٧رة الشورى من اآلية سو(  )٩٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٠
 )٠٣٦سورة الشورى من اآلية (  )١٠١
 )٠٣٧سورة الشورى من اآلية (  )١٠٢

والباقون على اجلمع وهو . ٩/٥٦١، الدر املصون ٧/٥٢٢أي قرؤوا باإلفراد  على إرادة اجلنس،انظر البحر   ١٠٣)
 ] .الفواحش [ مناسب جلمع 

 )٠٣٨سورة الشورى من اآلية (  )١٠٤
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠٥
 )٠٤١سورة الشورى من اآلية (  )١٠٦
 )٠٤٤سورة الشورى من اآلية (  )١٠٧



 

 

  )١٥٣٩ (® “ us? uρ t⎦⎫Ïϑ Ï=≈ ©à9$# 〈   )١٠٨(  

 .الباقون بفتح الراء،)١٠٩( و أبو شعيب السوسي بكسر الراء]ب /٣٠٠[ قرأ عباس 

 )١٥٤٠ (® öΝßγ1us? uρ 〈   )١١٠(  

ـ     از عـن هـبرية   زقرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخل
 .،الباقون بالفتح )١١١(بالكسر

 )١٥٤١ (® öΝÎγŠ Ï=÷δr&uρ 〈   )١١٢(  

öΝ ®قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء،وكذلك على هذا االختالف  ÎγƒÏ‰÷ƒ r& 〈 )١١٣( . 

 )١٥٤٢ (® $ tΒuρ šχ% x. Μçλm; 〈   )١١٤(®   $ tΒuρ tβ% x. A |³u; Ï9 〈   )١١٥(  

 .  الباقون باإلظهار،)١١٦( قرأ عباس مجيعاً باإلدغام

 )١٥٤٣ (® βr& z’ÏA ù' tƒ ×Π öθ tƒ 〈   )١١٧(®   Ÿ≅ Å™ öãƒ Zωθ ß™ u‘ 〈  )١١٨( 

 .  قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٥٤٤ (® z’ÏA ù' tƒ 〈  )١١٩(  

                        
 )٠٤٤سورة الشورى من اآلية (  )١٠٨
 ) .٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠٩
 )٠٤٥سورة الشورى من اآلية (  )١١٠
 ) .٣(لكالم على مثله يف الفقرة رقمتقدم ا ) ١١١
 )٠٤٥سورة الشورى من اآلية (  )١١٢
 )٤٨سورة الشورى من اآلية (  )١١٣
 )٠٤٦سورة الشورى من اآلية (  )١١٤
 )٠٥١سورة الشورى من اآلية (  )١١٥
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١١٦
 )٠٤٧سورة الشورى من اآلية (  )١١٧
 )٠٥١ة سورة الشورى من اآلي(  )١١٨
 )٠٤٧سورة الشورى من اآلية (  )١١٩



 

 

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)١٢٠( عشى و ورش بغري مهزقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األ
 . باهلمز

 )١٥٤٥ (® öΝÎκ ö n=tã 〈   )١٢١(  

 . محزة و سهل بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاءوقرأ يعقوب 

 )١٥٤٦ (® â™ !$ t±o„ $ ZW≈ tΡ Î) 〈)١٢٢(  ® $ tΒ â™ !$ t±o„ 4 … çµ ¯Ρ Î) 〈 )١٢٣(  

مزتني،البـاقون يهمـزون األوىل    قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة و الكسائي وخلف مجيعـاً 
 ويلينون الثانية،إال اخلزاعي وابن شنبوذ فإما رويا عن أهل مكة بتليني األوىل وإثبات الثانية

)١٢٤(  . 

 )١٥٤٧(®  $ZW≈ tΡÎ) 〈)١٢٥(®  ⎯ ÏΒ Ä› !# u‘ uρ A>$pg Éo 〈)١٢٦( ® $tΒ Ü=≈ tGÅ3 ø9 $# 〈)١٢٧( ® ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$t6 Ïã 〈)١٢٨(  

 .يم   الباقون بالتفخ،)١٢٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة

 )١٥٤٨ (® ÷ρr& Ÿ≅ Å™ öãƒ Zωθ ß™ u‘ 〈   )١٣٠( َبرفع الالم فيوحبإسكان الياء ي )١٣١(  

                        
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٠
 )٠٤٨سورة الشورى من اآلية (  )١٢١
 )٠٤٩سورة الشورى من اآلية (  )١٢٢
 )٠٥١سورة الشورى من اآلية (  )١٢٣
 ) .٢٦٤( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )١٢٤
 )٠٤٩سورة الشورى من اآلية (  )١٢٥
 )٠٥١سورة الشورى من اآلية (  )١٢٦
 )٠٥٢سورة الشورى من اآلية (  )١٢٧
 )٠٥٢سورة الشورى من اآلية (  )١٢٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٩
 )٠٥١سورة الشورى من اآلية (  )١٣٠

ضمة مقدرة على أو هو يرسل ، والثاين معطوف عليه مرفوع ب: على أن األول خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير   ١٣١)
 .الياء 

: والتقدير ] وحيا [ وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر معطوف على ) أن( ومن قرأ بنصبها فعلى إضمار           
 .٩/٥٦٦،الدر املصون ٧/٥٢٧انظر البحر . إال موحيا أو مرسال 



 

 

≅،الباقون أو)١٣٢(ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوانوقرأها نافع  Å™ ö ãƒ  فيوحيبفتح الالم  

 .بفتح الياء 

7Þ ®  ]أ /٣٠١[) ١٥٤٩(  ü ÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡–Β 〈   )١٣٣(®  ÅÞ ü ÅÀ «!$# 〈   )١٣٤(  

 .بإمشام الزاي  خلف وأيب عمرو قرأ محزة يف رواية رجا

 .رويس عن يعقوب بالسني  بن جماهد و أبو عون عن قنبل واو روى 

 .،الباقون بالصاد )١٣٥( بإمشام السني علي عن  الطيب بن إمساعيل  و روى أبو محدون

                        
 لرفع يف الفعل األول واإلسكان يف واختلف عنه واملقروء به البن ذكوان بالنصب يف الفعلني من الشاطبية ، وا   )١٣٢

،املبـهج  ١٧٠،العنـوان  ١٤٧،تلخيص العبارات ٥٤٣، التذكرة ٥٨٢الثاين من زيادات النشر،انظر السبعة 
 .  ٣٨٤،اإلحتاف ٢/٣٦٨،النشر ٤/١٧٨،جامع البيان ٧٨٠

 )٠٥٢سورة الشورى من اآلية (  )١٣٣
 )٠٥٣سورة الشورى من اآلية (  )١٣٤
 ) .٨٣٠(له يف الفقرة رقمتقدم الكالم على مث ) ١٣٥



 

 

 
 ذكر القراءة يف سورة الزخرف

ijk 

 .قد مر ذكرها فيما قبل )١(   〉 üΝm ® ه كرقوله عز وجل   ذ ) ١٥٥٠(  

  )١٥٥١ (® É=≈ tG Å3ø9$#uρ 〈  )وما بعده  )٢® y7 Ï9 ẍ‹x. 〈)٣(® ô⎯ÏΒ ⎯ Ïν ÏŠ$ t6Ïã 〈)٤( 
 .  ،الباقون بالتفخيم)٥( قرأ قتيبة كلها باإلمالة

 )١٥٥٢ (® $ ¸Ρ ü™ öè% 〈   )٦(  

 . باهلمز وافق محزة يف الوقف،الباقون،)٧(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز

  )٨(   〉 &ÏdΘéيف ®) ١٥٥٣( 

 . الباقون برفع األلف،قرأ محزة و علي بكسر األلف

  )١٥٥٤ (® βr& óΟ çFΖ à2 〈   )٩(  

 . ،الباقون بفتح األلف)١٠(قرأ نافع و أبو جعفر و محزة و علي و خلف بكسر األلف 

                        
 )٠٠١سورة الزخرف من اآلية  (  )١
 )٠٠٢سورة الزخرف من اآلية  (  )٢
 )١١سورة الزخرف من اآلية  (  )٣
 )١٥سورة الزخرف من اآلية  (  )٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٠٣سورة الزخرف من اآلية  (  )٦
 ) . ٣٦( الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ٧
 )٠٠٤سورة الزخرف من اآلية  (  )٨
 )٠٠٥سورة الزخرف من اآلية  (  )٩

ألن : أفنضرب،والباقون بفتحها على العلـة أي  : شرطية وجواب الشرط مقدر يفسره ) إن( فتكون قراءة   ١٠)
 . ٩/٥٧٤، الدر املصون ٢/٢٢٧كنتم،انظر اإلمالء 



 

 

 )١٥٥٥ (® ⎯ÏΒ &c© É<¯Ρ 〈   )١١(  

 .  قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز

 )١٥٥٦ (® ΝÎγŠ Ï? ù' tƒ 〈  )١٢( 

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)١٣(ورش و األعشى بغري مهز و قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
 .  باهلمز

 )١٥٥٧ (® ΝÎγŠ Ï? ù' tƒ 〈   )١٤(  

 .  الباقون بكسر اهلاء،قرأ يعقوب بضم اهلاء

 )١٥٥٨ (® tβρ â™ Í“ ÷κ yJó¡o„ 〈   )١٥(  

 .  اهلمز قرأ أبو جعفر برفع الزاي وترك

 .الباقون باهلمز ،وتليني اهلمز]ب /٣٠١[ و قرأ محزة يف الوقف بكسر الزاي  

 )١٥٥٩ (® 4© |Ó tΒuρ 〈   )١٦(  

 .  الباقون بالتفخيم،قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة

 )١٥٦٠ (® ô⎯̈Β t,n=yz 〈   )١٧(  

 . الباقون بالبيان،)١٨( قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

                        
 )٠٠٦سورة الزخرف من اآلية  (  )١١
 )٠٠٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣
 )٠٠٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٤
 )٠٠٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٥
 )٠٠٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٦
 )٠٠٩سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨



 

 

 )١٥٦١( ® Ÿ≅ yèy_ ãΝà6 s9 〈  )١٩( ® Ÿ≅ yèy_ uρ öΝä3s9 〈  )٢٠(® Ÿ≅ yèy_ uρ öΝä3s9 〈  )٢١( 
 ® ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $#uρ $ tΒ 〈  )٢٢( ® u¤‚ y™ $ sΨ s9 〈   )٢٣( 

 .  الباقون باإلظهار،قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام 

 )١٥٦٢ (® #Y‰ôγtΒ 〈   )٢٤( 

 باأللف ً Y‰ôγtΒ#باقون ال،بغري ألف مفتوحة امليم )٢٥(قرأ عاصم و محزة و علي و خلف وروح  
 .)٢٦(مكسورة امليم 

 )١٥٦٣( ® $ \G ø‹ ¨Β 〈   )٢٧(  

 .   الباقون بالتخفيف،قرأ أبو جعفر بالتشديد

 )١٥٦٤ (® šχθ ã_ uøƒ éB 〈   )٢٨(  

 .)٢٩(الباقون بضم التاء وفتح الراء،وضم الراءالتاء قرأ محزة وعلي وخلف وابن ذكوان بفتح 

 )١٥٦٥ (® #¹™ ÷“ ã_ 〈   )٣٠(  

                        
 )٠١٠سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩
 )٠١٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠
 )٠١٢سورة الزخرف من اآلية  (  )٢١
 )٠١٢سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٢
 )٠١٣سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٣
 )٠١٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٤
 .  ٢٤٨،املبسوط ٢٠٦ة،انظر الغاية رواية روح عن يعقوب انفرادة ال يقرأ لروح ا من طرق النشر والدر  )٢٥

الذي جعل لكم األرض ممهودة مهداً،ومن قرأ بكسر امليم مع : من قرأ بغري ألف فهي مبعىن املصدر والتقدير    ٢٦)
 .٢/٤١٧املد فهي مبعىن فراشاً انظر شرح اهلداية 

 )٠١١سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٧
 )٠١١سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٨

أليب  ٦٤٦أ بفتح التاء فإلمجاع اجلميع على فتحها ، ومن ضم التاء فعلى ما مل يسم فاعله انظر احلجة من قر   ٢٩)
 .زرعة 



 

 

 . )٣١(بتشديد الزاي جزاً مثل اليت يف البقرة  أبو جعفر قرأ

الباقون باهلمز وبإسكان الزاي،إال محزة فإنـه  ،بضم الزاي مهموزة)٣٢(و قرأ أبو بكر ومحاد
 .  يقف بترك اهلمز وينقل حركتها إىل الزاي

 )١٥٦٦ (® š∅≈ |¡ΣM} $# Ö‘θ às3s9 〈  )٣٣(  

 .  الباقون باإلظهار،)٣٤( قرأ عباس باإلدغام

ÏΘr& x‹sƒ ® الركوع قوله تعاىل   ªB$# $ £ϑ ÏΒ ß,è=øƒ s† 〈   )٣٥( 

 )١٥٦٧ (® Νä38xô¹r&uρ 〈   )٣٦(® 3“ y‰÷δr' Î/ 〈   )٣٧( 

 .  قرأ محزة و علي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٥٦٨ (® š∅≈ |¡ΣM} $# 〈)٣٨( ® ß‰≈ t6Ïã 〈   )٣٩( ® $ ·W≈ tΡ Î) 〈   )٤٠( ® $ Y7≈ tFÅ2 〈   )٤١( 

 .  الباقون بالتفخيم،)٤٢(قتيبة كلها باإلمالة  قرأ 

 )١٥٦٩ (® uθ èδuρ 〈   )٤٣( 

                                                                   
 )٠٢١سورة الزخرف من اآلية  (  )٣٠
 )٢٦٠سورة البقرة من اآلية (   )٣١
 . ٤٨٤انظر املستنري .محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية   )٣٢
 )٠٢١ن اآلية  سورة الزخرف م(  )٣٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٤
 )٠١٦سورة الزخرف من اآلية  (  )٣٥
 )٠١٦سورة الزخرف من اآلية  (  )٣٦
 )٠٢٤سورة الزخرف من اآلية  (  )٣٧
 )٠١٥سورة الزخرف من اآلية  (  )٣٨
 )٠١٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٣٩
 )٠١٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٤٠
 ) ٠١٥ورة الزخرف من اآلية  س(  )٤١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٢



 

 

 .  الباقون برفع اهلاء،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء 

 )١٥٧٠ (® (#àσ¤±sΨ ãƒ 〈   )٤٤( 

 ،)٤٦(الشـني  و حفص برفع الياء وفتح النون وتشـديد  )٤٥(] [   قرأ محزة و علي و خلف 
 . )٤٧(الباقون بفتح الياء وإسكان النون وختفيف الشني 

  )١٥٧١ (® ß‰≈ t6Ïã 〈   )٤٨(  

،الباقون عند بـالنون  )٤٩(قرأ أبو عمرو و محزة وعاصم و علي و خلف باأللف على اجلمع
 .بغري ألف 

 )١٥٧٢ (® (#ρß‰Îγx©r& 〈   )٥٠(  

 .)٥٢( مزة مقصورة بعدها واو مضمومة )٥١(قرأ ورش وإمساعيل

 .  رأ قالون و أبو جعفر مزة ممدودة بعدها واو مضمومةو ق

                                                                   
 )٠١٧سورة الزخرف من اآلية  (  )٤٣
 )٠١٨سورة الزخرف من اآلية  (  )٤٤
   .من هنا سقط يف املخطوطة األصل  )٤٥

ـ (على انه مضارع ـ نشئ ـ مضعف العني مبين للمفعول ، ونائب الفاعل ضمري يعود على     ٤٦) وقـرأ  ) نم
الباقون إال احلسن بفتح الياء وسكون النون وختفيف الشني على أنه مضارع نشأ الثالثي مبين للفاعـل،انظر  

 . ٩/٥٧٨، الدر املصون ٨/٨البحر 
إبدال اهلمزة ألفا وتسهيلها بالروم ،وإبداهلا واوا مع السكون احملض : ووقف عليه محزة وهشام خبمسة أوجه   )٤٧

رسم اهلمزة على واو على الراجح ،وعلى املرجوح يكون هلما وجهان فقط اإلبـدال ألفـا   واإلمشام والروم ل
 . والتسهيل مع الروم

 )٠١٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٤٨
 .  ٩/٥٧٩،أليب زرعة،الدر املصون ٦٤٧: انظر احلجة ) عبد( على أنه مجع   ٤٩)
 )٠١٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٥٠
 .  ٥٣٧يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية إمساعيل عن نافع ال    )٥١
قراءة ورش مزة مقصورة مفتوحة بعدها مسهلة مضمومة  بدون إدخال ألف بينهما وقـراءة قـالون وأيب      )٥٢

 . ٢/٣٦٩،النشر ٣٨٥جعفر مزتني كذلك لكن بإدخال ألف بينهما،انظر اإلحتاف 



 

 

 ني ساكنة،الباقونشأأشهدوا مزتني األوىل مفتوحة و الثانية مضمومة و ال )٥٣(و قرأ املفضل 
 . )٥٤(ني غري ممدودةشو ال األلفشهدوا بفتح أ

  )١٥٧٣ (® Ü= tG õ3çG y™ 〈  )بالنون  وضم التاء  )٥٥ ® öΝåκ èEy‰≈ yγx© 〈  )التاء بفتح )٥٦ 

Νåκالباقون بضم التاء األوىل وفتح الثانية ،يف رواية اخلزاز عنه )٥٧(قرأ هبرية  èEy‰≈ yγx© برفع التاء. 

 )١٥٧٤( ® öθ s9 u™ !$ x© 〈   )٥٨(  

 .  قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )١٥٧٥ (® #’n? tã ΝÏδÍ≈ rO#u™ 〈   )وما بعده  )٥٩ 

ة و علي يف رواية  قتيبة  ونصري وأيب  عمر و البخـاري عـن ورش و   قرأ أبو عمرو و محز
 .  "و اهللا أعلم  ".،الباقون بالتفخيم )٦٠( محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر باإلمالة

 )١٥٧٦ (® Ÿ≅≈ s% öθ s9uρr& 〈   )٦١(  

 . )٦٣(باأللف،الباقون قل بغري ألف )٦٢( قرأ ابن عامر و حفص و املفضل

                        
 .  ٥٣٨،الكفاية ٧٨٢النشر والشاطبية،انظر املستنري  املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق   )٥٣

أَأَشـهدهم اهللا  : قراءة نافع على أن أصله أَشهد مث رد إىل ما مل يسم فاعله مث أدخلت ألف االستفهام فاملعىن    ٥٤)
أشهد هؤالء الكفار خلق : دخلت عليه مهزة االستفهام،فاملعىن ) شهد( على خلقهم،وقراءة الباقني على أنه 

 . ٢/٥٠٧املالئكة انظر شرح اهلداية 
 )٠١٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٥٥
 )٠١٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٥٦
 .  ٤/١٨٤رواية هبرية عن حفص  انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان   )٥٧
 )٠٢٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٥٨
 )٠٢٢سورة الزخرف من اآلية  (  )٥٩
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٠
 )٠٢٤سورة الزخرف من اآلية  (  )٦١
 . ومل أقف على رواية املفضل فيما بني يدي من مصادر   )٦٢

فعلى األمر أخرب اهللا عز وجل أنه أمر نبيه عليه ) قل( قال النذير،ومن قرأ : على اخلرب فاملعىن ) قال( من قرأ    ٦٣)
 . ٥٠٧/ ٢ل هلم ذلك انظر شرح اهلداية السالم أن يقو



 

 

 )١٥٧٧ (® Ο ä3çG ø⁄ Å_ 〈  )باأللف و النون غري مهموز  )٦٤ 

Οقرأها أبو جعفر،الباقون  ä3çG ø⁄ Å_  بالتاء وغري ألف . 

Οو قرأ أبو عمرو و األعشى  ä3çG ø⁄ Å_  ٦٦( ،الباقون باهلمز)٦٥(بغري مهز( . 

øŒ ® الركوع قوله تعاىل Î)uρ tΑ$ s% ãΛ⎧ Ïδ üö/Î) 〈   )٦٧(  

 )١٥٧٨( ® È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ 〈    )٦٨(  

 ،الباقون بغـري )٦٩(الياء يف الوصل والوقف،وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصلقرأ يعقوب ب
 .ياء  

 )١٥٧٩ (® 4© ®Lxm 〈   )٧٠( 

 .  ،الباقون بالتفخيم)٧١(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة  

 )١٥٨٠ (® ãΝèδu™ !$ y_ 〈   )٧٢(  

 .   قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )١٥٨١ (® ãβ#u™ öà)ø9$# 〈   )٧٣(  

 . وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز،)٧٤(قرأ ابن كثري وعباس مجيعاً بغري مهز

                        
 )٠٢٤سورة الزخرف من اآلية  (  )٦٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٥
 . على أصلهما يف إبدال اهلمزة وكذلك أبو جعفر    )٦٦
 )٠٢٦سورة الزخرف من اآلية  (  )٦٧
 )٠٢٧سورة الزخرف من اآلية  (  )٦٨
 ) . ١٠٦(الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف  ) ٦٩
 )٠٢٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٧٠
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧١
 )٠٢٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٧٢
 )٠٣١سورة الزخرف من اآلية  (  )٧٣



 

 

 )١٥٨٢ (® Ç⎯≈ uΗ÷q§9$$ Î/ öΝÎκ ÌEθ ã‹ ç6Ï9 〈   )٧٥(  
قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع غري قالون و سهل و يعقوب و هشام غـري احللـواين و   

 . )٧٦( اءب،الباقون بكسر الاءبحفص و املفضل و الربمجي بضم ال

Ç®  öΝÎκ ÌEθ ã‹ ç6Ï9 ⎯≈ uΗ÷q§9$$ Î/ 〈)٧٧( . 

 .  الباقون باإلظهار،)٧٨( قرأ عباس باإلدغام

  )١٥٨٣(  ® $ Zà)ß™ 〈   )٧٩( 

قرأ ابن كثري و أبو عمرو و أبو جعفر بفتح السني وإسكان القاف،الباقون بضم السـني و   
 . )٨٠(القاف

 )١٥٨٤ (® ylÍ‘$ yètΒuρ 〈  )٨١(  

 .،الباقون بالتفخيم )٨٢(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )١٥٨٥ (® šχθ ä↔ Å3−G tƒ 〈   )٨٣(  

 .قرأ أبو جعفر برفع الكاف وترك اهلمزة

 .و قرأ محزة بكسر الكاف وتليني اهلمز،الباقون باهلمز  

                                                                   
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٤
 )٠٣٣سورة الزخرف من اآلية  (  )٧٥
 ) . ١٨٥(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال ) ٧٦
 )٠٣٣سورة الزخرف من اآلية  (  )٧٧
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧٨
 )٠٣٣سورة الزخرف من اآلية  (  )٧٩

من قرأ بفتح السني فهو واحد يراد به اجلمع ، ومن قرأ بضم السني فهو مجع سقف انظـر شـرح اهلدايـة       ٨٠)
٢/٥٠٨. 

 )٠٣٣زخرف من اآلية  سورة ال(  )٨١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٢
 )٠٣٤سورة الزخرف من اآلية  (  )٨٣



 

 

 )١٥٨٦ (® $ £ϑ s9 ßì≈ tFtΒ 〈  )٨٤(  

ـ  )٨٦(] ) ٨٥(غري الرازي هشام[و محزة و ]أ/٣٠٢[عاصم  قرأ  ،البـاقون  )٨٧( يمبتشـديد امل
  ).٨٨(بتخفيف امليم

≈⎯tΒuρ ß·÷ètƒ ⎯tã Íø.ÏŒ Ç⎯ ®الركوع قوله تعاىل  uΗ÷q§9$# 〈  )٨٩(   

 )١٥٨٧( ® Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# ôÙ Íh‹ s)çΡ 〈   )٩٠(  

 .  قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٥٨٨ (® ôÙ Íh‹ s)çΡ 〈   )٩١(  

 .  ن بالنون،الباقو)٩٣(و يعقوب بالياء )٩٢(قرأ محاد عن عاصم

 )١٥٨٩ (® uθ ßγsù 〈   )٩٤(  

 . الباقون برفع اهلاء،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء

                        
 )٠٣٥سورة الزخرف من اآلية  (  )٨٤
،النشر ٣٣٥،املبسوط ١٨٥وروى الرازي عن هشام التخفيف وكال الوجهني مقروء ما،انظر جامع البيان   )٨٥

 .  ٣٨٥،اإلحتاف ٢/٣٦٩
 . وسة يف األصل مطم   )٨٦
   .٣٨٥،اإلحتاف ٢/٢٩١و كذلك ابن مجاز و مل يذكره املصنف ، انظر النشر  )٨٧

وما كل ذلك  إال متاع احلياة الدنيا ،ومن قـرأ  : مبعىن ما واملعىن ) إن( مبعىن إال و) ملّا( من قرأ بالتشديد فـ   ٨٨)
وإن كل : املفرقة بني النفي واإلجياب واملعىن خمففة من الثقيلة والالم هي ) إن( زائدة و) ما( بالتخفيف فـ 

 .  ٢/٥٠٨ذلك ملتاع احلياة الدنيا،لنظر شرح اهلداية 
 )٠٣٦سورة الزخرف من اآلية  (  )٨٩
 )٠٣٦سورة الزخرف من اآلية  (  )٩٠
 )٠٣٦سورة الزخرف من اآلية  (  )٩١
 .  ٥٣٨محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية    )٩٢

جريا على السياق والفاعل ضمري مستتر يعود على الرمحن،والباقون بالنون على االلتفـات مـن الغيبـة إىل      ٩٣)
 . ٢/٤٥٦،اإلحتاف ٣/١١٥٠التكلم،انظر املوضح 

 )٠٣٦سورة الزخرف من اآلية  (  )٩٤



 

 

 )١٥٩٠ (® tβθ ç7 |¡øt s† uρ 〈   )٩٥(  

،البـاقون  )٩٦( قرأ ابن عامر و أبو جعفر و محزة وعاصم غري هبرية و األعشى بفتح السـني 
 .  بكسر السني

 )١٥٩١ (® #© ®Lxm 〈   )٩٧(  

 .  الباقون بالتفخيم،)٩٨(قتيبة و العجلي باإلمالة و نصري قرأ

 )١٥٩٢ (® $ tΡ u™ !% y` 〈   )٩٩(  

علـى   )١٠٠(قرأ أبو عمرو و محزة و علـي و خلـف و يعقـوب و حفـص و املفضـل     
 .،الباقون جاءانا على االثنني )١٠١(واحدة

 . و قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٥٩٣ (® }§ø⁄ Î7 sù 〈   )١٠٢(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)١٠٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  باهلمز

                        
 ) ٥١(  وقد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٠٣٧سورة الزخرف من اآلية  (  )٩٥
 ) . ٥١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٦
 )٠٣٨سورة الزخرف من اآلية  (  )٩٧
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٨
 )٠٣٨سورة الزخرف من اآلية  (  )٩٩
 .  ٧٨٥،املبهج ٥٣٨املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية    )١٠٠

والباقون بإثبات األلف بعد اهلمـزة  ) ومن يعش( يف قوله تعاىل ) من( إلفراد والضمري يعود على لفظ على ا  ١٠١)
ومن يعش عـن ذكـر   : [ على التثنية والضمري عائد على اإلنسان والشيطان املتقدم ذكرمها يف قوله تعاىل 

 .  ٣/١١٥١،املوضح ٢/٢٥٨،انظر الكشف ]الرمحن 
 )٠٣٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٠٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٣



 

 

 )١٥٩٤ (® ö/ ä3¯Ρ r& 〈   )١٠٤(  

 .  الباقون بفتح األلف،بكسر األلف )١٠٥(روى أبو بكر بن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان

 )١٥٩٥ (® É>#x‹yèø9$# 〈   )١٠٦(  

 .  ،الباقون بالتفخيم)١٠٧(قرأ قتيبة باإلمالة  

 )١٥٩٦ (® |MΡ r' sù r& 〈   )١٠٨(   

 .  وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز،)١٠٩(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش بغري مهز 

⎦¨ ® ]ب /٣٠٢[) ١٥٩٧(  t⎤yδõ‹tΡ 〈)١١٠(®  ÷ρr& y7 ¨Ζ tƒÍçΡ 〈 )هـا قرأمجيعا بإسكان النون  )١١١ 
 . رويسيعقوب يف رواية 

Ÿω öΝä3¨Ζ ®وتابعه عباس [ yϑ ÏÜ øt s† 〈  )الباقون بتشديد النون )١١٣(  ] )١١٢،. 

 )١٥٩٨ (® ΝÎκ ö n=tã 〈    )١١٤(  

 .  الباقون بكسر اهلاء،قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء 

 )١٥٩٩ (® 7Þ ü ÅÀ 〈    )١١٥( 

                        
 )٠٣٩سورة الزخرف من اآلية  (  )١٠٤
 .٧٨٤،املستنري ٤/١٨٦وهي انفرادة شاذة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان   )١٠٥
 )٠٣٩سورة الزخرف من اآلية  (  )١٠٦
 . ) ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٧
 )٠٤٠سورة الزخرف من اآلية  (  )١٠٨
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠٩
 )٠٤١سورة الزخرف من اآلية  (  )١١٠
 )٠٤٢سورة الزخرف من اآلية  (  )١١١
 )١٨النمل (  )١١٢
 ) .  ٢٥٠(هذه زيادة يف األصل،وقد تقدم الكالم على  هذه الكلمة يف موضعها من سورة النمل الفقرة رقم     )١١٣
     ) ٠٤٢سورة الزخرف من اآلية  (  )١١٤



 

 

 .  قرأ محزة يف رواية خلف وأيب عمر ورجا بإمشام الزاي  

 .  رويس عن يعقوب بالسني ر بن جماهد و أبو عون عن قنبل وو روى أبو بك

 . )١١٦( الباقون بالصاد،بإمشام السني علي و روى أبو محدون عن  

 )١٦٠٠ (® ö≅ t↔ ó™ uρ 〈)١١٧(   

 . الباقون باهلمز،وافق محزة يف الوقف،)١١٨(قرأ ابن كثري و علي و خلف و سهل بغري مهز

 )١٦٠١ (®  !$ uΖ Ï=ß™ •‘ 〈   )١١٩(  

 .  الباقون برفع السني،و عمرو بإسكان السنيقرأ أب

$ ô‰s)s9uρ ®قوله تعاىل الركوع     uΖ ù=y™ ö‘ r& 4© y›θ ãΒ     〈)١٢٠(   

)١٦٠٢ (® 4© y›θ ãΒ 〈  )١٢١( 

 .  باإلمالة اللطيفةيف بعض الروايات  قرأ أبو عمرو

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  و 

)١٦٠٣ (® ãΑθ ß™ u‘ Éb> u‘ 〈  )١٢٢(  

 .و البيان  الباقون باإلظهار،قرأ أبو عمرو باإلدغام

)١٦٠٤ (® Νèδu™ !% y` 〈  )١٢٣(   

                                                                   
 )٠٤٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١١٥
 ) . ٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٦
 )٠٤٥سورة الزخرف من اآلية  (  )١١٧
 ) . ٧٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٨
 )٠٤٥سورة الزخرف من اآلية  (  )١١٩
 )٠٤٦آلية  سورة الزخرف من ا(  )١٢٠
 )٠٤٦سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢١
 )٠٤٦سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢٢



 

 

 .  الباقون بالتفخيم،قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة

)١٦٠٥ (® Ο Îγƒ ÍçΡ 〈  )١٢٤(  

 .  الباقون بكسر اهلاء،قرأ يعقوب بضم اهلاء

)١٦٠٦ (® É>#x‹yèø9$$ Î/ 〈   )١٢٥(®    tµ •ƒr' ¯≈ tƒ ãÏm$ ¡¡9$# 〈   )١٢٦(  

  .الباقون بالتفخيم ،)١٢٧( قرأ قتيبة باإلمالة 

)١٦٠٧ (® tµ •ƒr' ¯≈ tƒ ãÏm$ ¡¡9$# 〈   )١٢٨(  

 .وبغري ألف يف الوصل و الوقف  ]أ /٣٠٣[ برفع اهلاء )١٢٩(عامرقرأ ابن 

و قرأ أبو عمرو و علي و يعقوب و سهل بفتح اهلاء وباأللف يف الوصل و الوقف،البـاقون   
 .    )١٣٠(تح اهلاء وباأللف يف الوصل وبغري ألف يف الوقفبف

 )١٦٠٨ (® 3“ yŠ$ tΡ uρ 〈  )١٣١(  

   . الباقون بالتفخيم،محزة و علي و خلف باإلمالةقرأ  

)١٦٠٩ (® û© ÉLós s? ( Ÿξ sù r& 〈   )١٣٢(  

                                                                   
 )٠٤٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢٣
 )٠٤٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢٤
 )٠٤٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢٥
 )٠٤٩سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢٦
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٧
 )٠٤٩سورة الزخرف من اآلية  (  )١٢٨
ابن جماهد عن أصحابه عن ابن ذكوان عن ابن عامر كما يف طريق ابن جماهد عند املصنف،وهو املقروء البن    )١٢٩

 .  ٣٨٦،اإلحتاف ٢/٣٦٩،النشر ١٣١،التيسري ٤٥٥عامر به من طرق النشر والشاطبية،انظر السبعة 
 .أليب زرعة  ٤٩٨أ بفتح اهلاء فهي لغة انظر احلجة من قرأ بضم اهلاء فاتباعا للمصحف ومن قر   ١٣٠)
 )٠٥١سورة الزخرف من اآلية  (   )١٣١
 )٠٥١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٣٢



 

 

قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر و ابن كثري يف أكثر الروايات بفتح الياء،الباقون بإسـكان  
   . )١٣٣(وكذلك روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل،ياءال

)١٦١٠ (® ×ο u‘ Èθ ó™ r& 〈   )١٣٤(   

   .،الباقون باأللف)١٣٦(و يعقوب بغري ألف )١٣٥(قرأ حفص  و سهل 

)١٦١١ (® $ Zn=y™ 〈   )١٣٧(  

 .  ،الباقون بفتح السني و الالم)١٣٨(قرأ محزة و علي بضم السني و الالم

$ ®الركوع قوله تعاىل  £ϑ s9uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠$# zΟ tƒötΒ 〈   )١٣٩( 

)١٦١٢(® zΟ tƒötΒ ¸ξ sW tΒ 〈)١٤٠(® t⎦ Îi⎫t/T{ uρ Νä3s9 〈)١٤١(®  ¨βÎ) ©!$# uθ èδ 〈)١٤٢(® çνρ ß‰ç7 ôã$$ sù 4 
#x‹≈ yδ 〈)١٤٣( 

 .   قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

                        
،النشـر  ٧٨٦،املسـتنري  ٥٩٠واملقروء  له باإلسكان ، و للبزي بالفتح كما ذكر املصـنف،انظر السـبعة     )١٣٣

 .٣٨٦،اإلحتاف ٢/٣٧٠
 )٠٥٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٣٤
 .  ٢٥٨انظر الغاية    )١٣٥

على أنه مجع ـ سوار ـ كخمار وأمخرة،والباقون بفتح السني وألف بعدها مجع ـ أسـورة ـ أي مجـع         ١٣٦)
 ) .ب/١٠٢( ،املختار ٩/٥٩٩، الدر املصون ٦/١٠٠اجلمع،انظر تفسري القرطيب 

 )٠٥٦سورة الزخرف من اآلية  (  )١٣٧
لباقون بفتحهما على أنه مجـع سـالف،كخادم وخـدم،انظر    على أنه مجع ـ سلف ـ مثل أسد وأسد،وا    ١٣٨)

 . ٩/٥٩٩،الدر املصون ٢/٢٦٩الكشف 
 )٠٥٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٣٩
 )٠٥٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٤٠
 )٠٦٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٤١
 )٠٦٤سورة الزخرف من اآلية  (  )١٤٢
 )٠٦٤سورة الزخرف من اآلية  (  )١٤٣



 

 

)١٦١٣ (® šχρ ‘‰ÅÁ tƒ 〈   )١٤٤(  

 و خلـف بضـم  )١٤٥(األعشـى و الربمجـي    قرأ نافع و ابن عامر و أبو جعفر و علي و
 .)١٤٦(لصاد،الباقون بكسر الصاد ا

)١٦١٤ (® $ uΖ çFyγÏ9 r̈&u™ 〈   )١٤٧( 

 .  مزتني،الباقون مزة واحدة ممدودة )١٤٨(اصم و محزة و علي و خلفعقرأ 

)١٦١٥( ® Ÿ≅ƒ Ï™ üó™ Î) 〈  )١٤٩( 

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز،قرأ أبو جعفر بغري مهز

)١٦١٦ (® Zπ s3Í× ¯≈ n=̈Β 〈   )١٥٠( ® ô⎯ÏΒ É>#x‹tã 〈   )١٥١( 

 .   الباقون بالتفخيم،)١٥٢(قرأ قتيبة باإلمالة  

)١٦١٧ (® Èβθ ãèÎ7 ¨? $#uρ 〈    )١٥٣(  

 .بالياء يف الوصل و الوقف  )١٥٤(و ابن شنبوذ عن قنبل]ب /٣٠٣[ قرأ يعقوب و سهل 

                        
 )٠٥٧من اآلية   سورة الزخرف(  )١٤٤
األعشى والربمجي عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا لشعبة من طـرق النشـر والشـاطبية،انظر جـامع البيـان         )١٤٥

 .  ٥٤٦،التذكرة ٧٨٤،املستنري ٥٣٩،الكفاية ٤/١٨٦
على أنه مضارع ـ صد ـ مثل حد حيد مبعىن يضحكون أو يضجون والباقون بضمها مثل مد ميـد مبعـىن       ١٤٦)

للفراء تاج العـروس   ٣/٣٦،معاين القرآن ٢/٢٠٥القراءتان مبعىن واحد انظر جماز القرآن : قيليعرضون ،و
٨/٢٦٧  . 

 )٠٥٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٤٧
 .  ٣٨٦ومل يذكر رويساً  وهو ممن يقرأ  مزتني خمففتني،انظر اإلحتاف    )١٤٨
 )٠٥٩سورة الزخرف من اآلية  (  )١٤٩
 )٠٦٠ سورة الزخرف من اآلية (  )١٥٠
 )٠٦٥سورة الزخرف من اآلية  (  )١٥١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٢
 )٠٦١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٥٣



 

 

 .ون بغري ياء و أبو جعفر بالياء يف الوصل،الباق )١٥٥(و قرأ أبو عمرو وإمساعيل

)١٦١٨ (® ÔÞ ü ÅÀ 〈   )١٥٦(  

 .قرأ محزة يف رواية خلف ورجا وأيب عمر بإمشام الزاي 

 .رويس عن يعقوب بالسني  بن جماهد و أبو عون عن قنبل واو روى 

 . )١٥٧(بإمشام السني،الباقون بالصاد  عليو روى أبو محدون عن 

)١٦١٩ (® u™ !% y` 〈   )١٥٨(  

 .  الباقون بالتفخيم،ان باإلمالةقرأ محزة و خلف و ابن ذكو

)١٦٢٠ (® 4© |¤ŠÏã 〈   )١٥٩(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة    

 .  الباقون بالتفخيمباإلمالة اللطيفة،و قرأ أبو عمرو 

)١٦٢١ (® ô‰s% Ο ä3çG ø⁄ Å_ 〈   )١٦٠( 

 .قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار

Οأ أبو عمرو و أبو جعفـر و األعشـى   و قر  ä3çG ø⁄ Å_   وافـق محـزة يف   ،)١٦١(بغـري مهـز
  .الباقون باهلمز ،الوقف

                                                                   
 . ٥٤٠،الكفاية ٧٨٦وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر ،انظر املستنري    )١٥٤
 . اطبية،انظر املصادر السابقة إمساعيل عن نافع ال يقرأ ا من طرق النشر والش   )١٥٥
 )٠٦١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٥٦
 ) . ٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٧
 )٠٦٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٥٨
 )٠٦٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٥٩
 )٠٦٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٦٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦١



 

 

)١٦٢٢ (® Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ 〈   )١٦٢( 

 .  الباقون بغري ياء،)١٦٣(وافق سهل وعباس يف الوصل ،قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف

)١٦٢٣ (® βr& Ο ßγuŠÏ? ù' s? 〈      )١٦٤(  

الباقون ،محزة يف الوقف هم وافق،)١٦٥(و جعفر و األعشى و ورش بغري مهزقرأ أبو عمرو و أب
 .  باهلمز

$ÏŠ ®الركوع  قوله تعاىل t7 Ïè≈ tƒ 〈   )١٦٦(   

)١٦٢٤ (® ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ 〈   )١٦٧(   

قرأ أبو عمرو و ابن عامر و نافع و أبو جعفر باليـاء يف الوصـل و الوقف،وكـذلك يف    
 . )١٦٨( كتوب بالياءأهل املدينة و الشام م ]أ /٣٠٤[ مصاحف

$Šغري ابن غالب يا عبادي بفتح الياء،الباقون )١٦٩(و قرأ محاد و أبو بكر   t7 Ïè≈ tƒ   حبذف اليـاء
 . وكذلك يف مصاحف أهل العراق ومكة 

  .)١٧١(وجهان من القراءة بإثبات الياء وحذفها )١٧٠(وعن يعقوب  

)١٦٢٥ (® Ÿω î∃ öθ yz      〈   )١٧٢(  

                        
 )٠٦٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٦٢
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٣
 )٠٦٦سورة الزخرف من اآلية  (  )١٦٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٦٥
 )٠٦٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٦٦
 )٠٦٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٦٧
   .٤/١٩٢جامع البيان ،١٩٨هجاء مصاحف األمصار للمهدوي انظر  )١٦٨
 .  ٧٨٦،املستنري ٥٤١وهو املقروء به له  ورواية محاد ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية    )١٦٩
 .  ٣٨٦،اإلحتاف ٧٨٦،املستنري ٣٧٠/ ٢من رواية رويس عنه وهو املقروء به،انظر النشر  )١٧٠

يف إىل نفسه وفتحها وإسكاا لغتان جائزتان انظـر شـرح   إثبات الياء هو األصل ألنه ضمري املتكلم املض   ١٧١)
 . ٢/٥٠٩اهلداية 



 

 

 .  الباقون بضم الفاء  منون،نونقرأ يعقوب بفتح الفاء  غري م

)١٦٢٦ (® ΝÎκ ö n=tã 〈   )١٧٣(  

 .  قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

)١٦٢٧ (® ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 〈 )١٧٤(  ® 7∃$ysÅÁÎ/ 〈)١٧٥( ® 5># uθø. r& uρ 〈 )١٧٦( ® ×π yγ Å3≈ sù 〈)١٧٧( ® ’ Îû 

É># x‹tã 〈)١٧٨(® à7 Ï=≈ yϑ≈ tƒ 〈)١٧٩(® šχθèW Å3≈ ¨Β 〈)١٨٠(® tβθèδÍ≈ x. 〈)١٨١( ® z⎯ƒ Ï‰Î6≈ yèø9 $# 〈)١٨٢(   

® ×µ≈ s9 Î) ’ Îûuρ Ä⇓ ö‘ F{ $# ×µ≈ s9 Î) 〈   )١٨٣(  

 .  الباقون بالتفخيم،)١٨٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

ÏµŠ ما ®) ١٦٢٨( ÎγtG ô±n@ 〈  )١٨٥(  

 قرأ ابن عامر ونافع و أبوجعفر و حفص باهلاء،وكذلك يف مصاحف أهل املدينة و الشـام 
  .)١٨٧(ذلك يف مصاحف أهل العراق ومكة وك،الباقون بغري هاء، )١٨٦(

                                                                   
 )٠٦٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٢
 )٠٧١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٣
 )٠٦٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٤
 )٠٧١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٥
 )٠٧١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٦
 )٠٧٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٧
 )٠٧٤سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٨
 )٠٧٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٧٩
   ) ٠٧٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٨٠
 )٠٧٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٨١
 )٠٨١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٨٢
 )٠٨٤سورة الزخرف من اآلية  (  )١٨٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٤
 )٠٧١الزخرف من اآلية  سورة (  )١٨٥
  .١٩٨، هجاء مصاحف األمصار للمهدوي ١٠٧انظر املقنع  )١٨٦



 

 

)١٦٢٩ (® $ yδθ ßϑ çG øO Í‘ρé& 〈  )١٨٨(   

 .   الباقون باإلظهار،قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام 

)١٦٣٠ (® šχθè=yϑ÷ès? ∩∠⊄∪ öΝ ä3 s9 〈)١٨٩(®  tβρ à$ Í#≈ yz ∩∠⊆∪ Ÿω 〈)١٩٠( ® šχθèW Å3≈ ¨Β ∩∠∠∪ ô‰s) s9 

〈)١٩١(   ® tβ% x. Ç⎯≈ uΗ ÷q §=Ï9 〈   )١٩٢(  

 .  الباقون باإلظهار،)١٩٣( قرأ عباس مجيعاً باإلدغام

 )١٦٣١ (® tβθ è=ä.ù' s? 〈)١٩٤(   ® tβθ ä3sù ÷σãƒ 〈)١٩٥(   

محـزة يف   هـم وافق،)١٩٦(بغري مهـز مجيعا  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش  
 .  الباقون باهلمز،الوقف

 )١٦٣٢ (® y7 š/u‘ ( tΑ$ s% 〈    )١٩٧(    

 .  الباقون باإلظهار،باإلدغام قرأ أبو عمرو 

 )١٦٣٣ ( ® ô‰s)s9 / ä3≈ uΖ ÷∞ Å_ 〈   )١٩٨(  

                                                                   
) ما( واهلاء عائدة إىل ) ما(صلة ) تشتهي( مبعىن الذي وهو رفع باالبتداء و) ما(من أثبت اهلاء بعد الياء فـ    ١٨٧)

 .أليب زرعة  ٦٥٤وهو مفعول تشتهي،ومن حذف اهلاء فعلى االختصار واحلذف للتخفيف انظر احلجة 
 )٠٧١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٨٨
 )٠٧٣-٠٧٢سورة الزخرف من اآلية  (  )١٨٩
 )٠٧٥-٠٧٤سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩٠
 )٠٧٨-٠٧٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩١
 )٠٨١سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩٢
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٩٣
 )٠٧٣سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩٤
 )٠٨٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٦
 )٠٧٧سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩٧
 )٠٧٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩٨



 

 

 .باإلدغام،الباقون باإلظهار  ]ب /٣٠٤[ قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام 

 )١٦٣٤ (® / ä3≈ uΖ ÷∞ Å_ 〈   )١٩٩(  

  ،محـزة يف الوقـف   هـم وافق،)٢٠٠( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .  ن باهلمزالباقو

 )١٦٣٥( ® tβθ ç7 |¡øt s† 〈   )٢٠١(  

البـاقون  ،)٢٠٢( هبرية بفتح السني قرأ ابن عامر و أبو جعفر و محزة وعاصم غري األعشى و
 .  بكسر السني

 )١٦٣٦ (® Ο ßγ1uθ øgwΥ uρ 〈   )٢٠٣(  

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 . يمو قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخ 

 )١٦٣٧ (® 4’n? t/ 〈   )٢٠٤( 

 .   قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٦٣٨ (® $ uΖ è=ß™ â‘ uρ 〈  )٢٠٥( 

 .   الباقون برفع السني،قرأ أبو عمرو بإسكان السني 

 )١٦٣٩ (® öΝÎκ ö‰ y‰s9 〈  )٢٠٦(  

                        
 )٠٧٨سورة الزخرف من اآلية  (  )١٩٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٠
 )٠٨٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠١
 ) . ٥١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٢
 )٠٨٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠٣
 )٠٨٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠٤
 )٠٨٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠٥



 

 

 .الباقون بكسر اهلاء ،قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء

 )١٦٤٠  (® Ó$s!uρ 〈   )٢٠٧( 

 .  )٢٠٨(الواو والالمقرأ محزة و علي بضم الواو وإسكان الالم،الباقون بفتح  

 )١٦٤١ (® O$ tΡ r' sù ãΑ¨ρr& 〈   )٢٠٩(  

 .  قرأ أبو جعفر و نافع باملد،الباقون بغري مد

 )١٦٤٢ (® 4© ®Lxm 〈   )٢١٠(  

 . ،الباقون بالتفخيم )٢١١(قرأ نصري وقتيبة و العجلي باإلمالة
)١٦٤٣(  )٢١٢  (® uθ èδuρ 〈  )٢١٣(  

 .  الباقون برفع اهلاء،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء

 )١٦٤٤ (® Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈ s9Î) 〈   )٢١٤( 

 .أبو عمرو و البزي من طريق اهلامشي بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية  قرأ 

 .األوىل   وإثبات الثانية   و قرأ نافع غري ورش وزمعة و ابن فليح بتليني

                                                                   
 )٠٨٠سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠٦
 )٠٨١سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠٧

 .أليب زرعة ٦٥٥ضم مجع انظر احلجة ضم الواو وفتحها لغتان وقيل بالفتح واحد وال    ٢٠٨)
 )٠٨١سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٠٩
 )٠٨٣سورة الزخرف من اآلية  (  )٢١٠
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١١
و هي هنا و الطور و املعارج قرأ أبو جعفر بفتح الياء و إسكان الـالم و  ) حىت يالقوا (و مل يذكر املصنف  )٢١٢

   .فتح القاف 
 )٠٨٤سورة الزخرف من اآلية  (  )٢١٣
 )٠٨٤سورة الزخرف من اآلية  (  )٢١٤



 

 

 .اخلزاعي و أبو ربيعة و أبو احلسن بن شنبوذ وغريهم عن البزي ]أ /٣٠٥[ وكذلك روى 

و قرأ أبو جعفر و ورش و القواس و سهل و يعقوب وقالون وإمساعيل يف بعض الروايـات  
 .  )٢١٥( بإثبات اهلمزة األوىل وتليني الثانية،الباقون مزتني

 )١٦٤٥ (® šχθ ãèy_ öè? 〈   )٢١٦(  

بفتح الياء  )٢١٧(قرأ ابن كثري و محزة و علي و خلف و ابن جماهد و النقاش  عن ابن ذكوان 
 . وكسر اجليم،الباقون بضم التاء وفتح اجليم

 .و قرأ يعقوب غري روح بفتح التاء وكسر اجليم  

 .)٢١٨(و قرأ روح بفتح الياء وكسر اجليم  

 )١٦٤٦ (® ô⎯̈Β öΝßγs)n=yz 〈  )٢١٩(  

 .  الباقون بالبيان،)٢٢٠(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

 )١٦٤٧ (® 4’̄Τ r' sù 〈 )٢٢١( 

 .قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة الشديدة 

 .  ،الباقون بالتفخيم)٢٢٢(عباس باإلمالة اللطيفة وقرأ

                        
 ) . ٢٠٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٥
 )٠٨٥سورة الزخرف من اآلية  (  )٢١٦
رواية ابن ذكوان عن ابن عامر هنا انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشـر،انظر جـامع البيـان       )٢١٧

 .  ٢/٣٧٠،النشر ٥٨٩بعة ،الس٤/١٨٩
انظـر شـرح اهلدايـة    .قل هلم :ومن قرأ بالتاء فعلى معىن)فذرهم خيوضوا ويلعبوا(من قرأ بالياء فألن قبله    ٢١٨)

٢/٥١٠ . 
 )٠٨٧سورة الزخرف من اآلية  (  )٢١٩
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٠
 )٠٨٧سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٢١
 ) . ٩٠٧(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال ) ٢٢٢



 

 

 )١٦٤٨ (® ⎯ Ï& Í#‹ Ï%uρ 〈)٢٢٣(  

 . م،الباقون بفتح الال)٢٢٥(بكسر الالم)٢٢٤(قرأ محزة وعاصم غري املفضل 

 )١٦٤٩ (® tβθ ßϑ n=÷ètƒ 〈)٢٢٦(  

بالتاء،الباقون )٢٢٧(قرأ نافع و أبو جعفر و ابن عامر غري ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان
.  )٢٢٨(بالياء 

                        
 )٠٨٨سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٢٣
 .  ٥٨٩،السبعة ٧٨٥،املستنري ٥٣٩املفضل عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر الكفاية    )٢٢٤

موضـع   عطفا على الساعة أي وعنده علم الساعة وعلم قيله ، والباقون بفتح الالم وضم اهلاء عطفا علـى   ٢٢٥)
 .للفراء  ٣/٣٨،معاين القرآن ٢/٢٦٢الساعة أي يعلم الساعة ويعلم قيله انظر الكشف 

 )٠٨٩سورة الزخرف من اآلية  (  )٢٢٦
رواية ابن ذكوان من طريق ابن جماهد والنقاش بالتاء ال يقرأ ا له من طرق النشر والشاطبية،انظر السـبعة     )٢٢٧

 . ٤/١٩٠،جامع البيان ٥٨٩
 . ٦٥٦التاء فعلى اخلطاب ومن قرأ بالياء فهو إخبار عن غائبني  انظر احلجة أليب زرعة من قرأ ب   ٢٢٨)



 

 

 

 ذكر القراءة يف سورة الدخان
ijk 

  )١(  〉 üΝm ®قوله عز وجل   ) ١٦٥٠( 

  .قد مر ذكره فيما قبله 

 )١٦٥١ (® É=≈ tG Å6 ø9$#uρ 〈   )٢(  ® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 〈   )٣(  ® (#θ àÏ©% x. É>#x‹yèø9$# 〈  )٤(   
® yŠ$ t6Ïã «!$# 〈   )٥(  ® “ ÏŠ$ t7 ÏèÎ/ ¸ξ ø‹ s9 〈   )٦(  ® t⎦⎫ÎγÅ3≈ sù 〈   )٧(   

 .  ،الباقون بالتفخيم )٨(كلها باإلمالة  ]ب /٣٠٥[ قرأ قتيبة

 )١٦٥٢ (® ä−uøãƒ ‘≅ ä. 〈   )٩(  ® uós t7 ø9$# #³θ ÷δu‘ 〈   )١٠(  

 .  قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام ،الباقون باإلظهار 

 )١٦٥٣ (® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈   )١١(  

 .  ،الباقون باإلظهار )١٢(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام  

                        
 )٠٠١سورة الدخان من اآلية  (  )١
 )٠٠٢سورة الدخان من اآلية  (  )٢
 )٠٠٨سورة الدخان من اآلية  (  )٣
 )٠١٥سورة الدخان من اآلية  (  )٤
 )٠١٨سورة الدخان من اآلية  (  )٥
 )٠٢٣ن من اآلية  سورة الدخا(  )٦
 )٠٢٧سورة الدخان من اآلية  (  )٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٠٤سورة الدخان من اآلية  (  )٩
 )٠٢٤سورة الدخان من اآلية  (  )١٠
 )٠٠٦سورة الدخان من اآلية  (  )١١
 ) . ٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢



 

 

 )١٦٥٤ (® Éb> u‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# 〈   )١٣(  

 .  ،الباقون برفع الباء)١٤(قرأ عاصم و محزة و علي و خلف بكسر الباء  

 )١٦٥٥ (® š⎥⎫ÏΖ Ï%θ –Β ∩∠∪ Iω 〈   )١٥(  

 .  ،الباقون باإلظهار)١٦(قرأ عباس باإلدغام  

 )١٦٥٦ (® ’ÏA ù' s? 〈)١٧(® βÎ)uρ óΟ ©9 (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈)١٨( . 

محزة يف الوقف ،الباقون  هموافق،)١٩( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 . باهلمز

 )١٦٥٧ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãΒ 〈   )٢٠(  

محـزة يف   هموافق، )٢١( و األعشى بغري مهز وورش  و أبو جعفرغري شجاع  أ أبو عمرو قر 
 .  الوقف ،الباقون باهلمز

 )١٦٥٨ (® 4’̄Τ r& ãΝßγs9 〈)٢٢(  

 . عباس باإلمالة اللطيفة قرأ 

                        
 )٠٠٧من اآلية   سورة الدخان(  )١٣

على أنه بدل من ربك أو صفة له ، وأما قوله ربكم ورب على أنه بدل من رب السماوات أو صـفة لـه     ١٤)
 . ٩/٦١٨، الدر املصون  ٣/١١٦٢والرفع على أنه خرب ملبتدأ حمذوف أي هو رب ، انظر املوضح 

 )٠٠٨-٠٠٧سورة الدخان من اآلية  (  )١٥
 ) .١(لفقرة رقمتقدم الكالم على مثله يف ا ) ١٦
 )٠١٠سورة الدخان من اآلية  (  )١٧

 )٠٢١سورة الدخان من اآلية  (  )١٨

 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩

 )٠١٢سورة الدخان من اآلية  (  )٢٠
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١
 )٠١٣سورة الدخان من اآلية  (  )٢٢



 

 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة ،الباقون بالتفخيم  و 

 )١٦٥٩ (® 3“ uø.Ïe%! $# 〈)٢٣(  ® #“ u ö9ä3ø9$# 〈  )٢٤(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عـن هـبرية مجيعـاً    
 .،الباقون بالفتح )٢٥(بالكسر 

 )١٦٦٠ (® ô‰s%uρ öΝèδu™ !% y` 〈   )وما بعدها  )٢٦ 

 . الباقون باإلظهار،قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام  

 )١٦٦١ (® ô öΝèδu™ !% y` 〈   )٢٧(   

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٦٦٢ (® tΠ öθ tƒ ß·ÏÜ ö7 tΡ 〈   )٢٨(  

 .  قرأ أبو جعفر برفع الطاء ،الباقون بكسر الطاء

þ’ÏoΤ ®  ]أ /٣٠٦[) ١٦٦٣(  Î) / ä3‹ Ï?#u™ 〈   )٢٩(   

 .  ون بإسكان الياءقرأ ابن كثري و نافع و أبو جعفر و أبو عمرو بفتح الياء ،الباق

 )١٦٦٤ (® ’ÏoΤ Î)uρ ßN õ‹ãã 〈   )٣٠(   

باإلدغـام   )٣٢(و أبو جعفر وإمساعيـل  )٣١(قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام 

                        
  )٠١٣اآلية  سورة الدخان من (  )٢٣
 )٠١٦سورة الدخان من اآلية  (  )٢٤
 ) . ٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥
 )٠١٣سورة الدخان من اآلية  (  )٢٦
 )٠١٣سورة الدخان من اآلية  (  )٢٧
 )٠١٦سورة الدخان من اآلية  (  )٢٨
 )٠١٩سورة الدخان من اآلية  (  )٢٩
 )٠٢٠سورة الدخان من اآلية  (  )٣٠



 

 

 .  ،الباقون باإلظهار

 )١٦٦٥ (® Èβθ çΗädös? 〈   )٣٣(  ® Èβθ ä9Í” yI ôã$$ sù 〈   )٣٤(   

 )٣٥(باليـاء يف الوصـل  وورش  عبـاس سهل و هقرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف وافق 
 .،الباقون بغري ياء 

Èβθ يل®) ١٦٦٦(  ä9Í” yI ôã$$ sù 〈   )٣٦(  

 .  قرأ ورش بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء

 )١٦٦٧ (® Î ó  r' sù “ ÏŠ$ t7 ÏèÎ/ 〈   )٣٧( 

  .وكذلك محزة يف الوقف،)٣٨( قرأ ابن كثري و نافع و أبو جعفر وعباس بغري مهز 

ن محزة إذا وقف عليها وقف بتليني اهلمز ويشري إىل فتحهـا ،البـاقون   وكا: وقال بعضهم 
 .باهلمز

 )١٦٦٨ (® 5βθ ãŠããuρ 〈   )٣٩(  

بكسر العني ،البـاقون   )٤٠(قرأ ابن كثري و محزة و علي و ابن عامر غري هشام  ومحاد وحيىي 
 .برفع العني 

                                                                   
 .  ٣٨٨، اإلحتاف  ٢/١٦املقروء به هلشام خبلفه ، وهو من زيادات النشر ، انظر النشر   )٣١
 ). ١٣٢٤(إمساعيل عن نافع ال يقرأ ا من النشر والشاطبية ، وقد تقدم الكالم عليه يف الفقرة  )٣٢
 )٠٢٠سورة الدخان من اآلية  (  )٣٣
 )٠٢١سورة الدخان من اآلية  (  )٣٤

 ) . ١٠٦(مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على  ) ٣٥
 )٠٢١سورة الدخان من اآلية  (  )٣٦

 )٠٢٣سورة الدخان من اآلية  (  )٣٧

 ) . ١٣٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٨
 )٠٢٥سورة الدخان من اآلية  (  )٣٩
عبة طريق حيـىي  محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر ، والكسر مقروء لعاصم من رواية ش   )٤٠

 ) ١٣٨(العلمي ، وقد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم 



 

 

 )١٦٦٩ (® t⎦⎫ÎγÅ3≈ sù 〈   )٤١(  

 .  ون باأللف،الباق  قرأ أبو جعفر بغري ألف 

 )١٦٧٠ (® ãΝÎκ ö n=tã â™ !$ yϑ ¡¡9$# 〈   )٤٢(  

 .قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء و امليم  

و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليم ،الباقون بكسر اهلاء وضم  
 .امليم 

$ ô‰s)s9uρ ®الركوع قوله تعاىل  sΨ ø‹ ¯gwΥ û© É_t/ Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó  Î) 〈   )٤٣(   

 )١٦٧١ (® Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó  Î) 〈  )٤٤(  

 .  ،الباقون باهلمز  محزة يف الوقف هوافق، قرأ أبو جعفر بغري مهز  

 )١٦٧٢ (® É>#x‹yèø9$# 〈)٤٥(  ® t⎦⎫ÎγÅ3≈ sù 〈)٤٦(  ® $ \ŠÏ9% tæ 〈)٤٧(  ® t⎦⎫Î6Ïè≈ s9 〈)٤٨(  

 .  ،الباقون بالتفخيم)٤٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٦٧٣ (® 4’n<ρ W{ $# 〈  )٥٠( 

 .الفتح والكسر    ]ب /٣٠٦[و بني  قرأ أبو عمر

                        
 )٠٢٧سورة الدخان من اآلية  (  )٤١
 )٠٢٩سورة الدخان من اآلية  (  )٤٢
 )٠٣٠سورة الدخان من اآلية  (  )٤٣
 )٠٣٠سورة الدخان من اآلية  (  )٤٤
 )٠٣٠سورة الدخان من اآلية  (  )٤٥
 )٠٢٧سورة الدخان من اآلية  (  )٤٦
 )٠٣١سورة الدخان من اآلية  (  )٤٧
 )٠٣٨سورة الدخان من اآلية  (  )٤٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٩
 )٠٥٦سورة الدخان من اآلية  (  )٥٠



 

 

 . وقرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة الشديدة ،الباقون بالتفخيم  

 )١٦٧٤   (® (#θ è? ù' sù 〈    )٥١(   

محزة يف الوقف ،الباقون  هموافق، )٥٢(ز قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مه
 .  باهلمز

 )١٦٧٥ (® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈   )٥٣(  

 . الباقون باإلظهار، )٥٤(بو عمرو غري عباس باإلدغام أ قرأ 

χÎ) |N ®الركوع  uyf x© ÏΘθ —%̈“9$# 〈   )٥٥(   

≅È ®قوله تعاىل ) ١٦٧٦(  ôγßϑ ø9$% x. ’Ì? øótƒ 〈   )٥٦( 

 )٥٨(رويـس و ابـن جماهـد عـن ابـن ذكـوان       و )٥٧(قرأ أبن كثري و حفص و املفضل
 .  ،الباقون بالتاء)٥٩(بالياء

 )١٦٧٧ (® çνθ è=ÏG ôã$$ sù 〈   )٦٠(  

                        
 )٠٣٦سورة الدخان من اآلية  (  )٥١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٢
 )٠٤٢سورة الدخان من اآلية  (  )٥٣
 ) . ٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٤
 )٠٤٣سورة الدخان من اآلية  (  )٥٥
 )٠٤٥سورة الدخان من اآلية  (  )٥٦
املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر ، و مل أقف على من نسبها له فيما بني يدي مـن     )٥٧

 .مصادر
اهد هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية ، انظر جامع البيان ورواية ابن ذكوان من طريق ابن جم   )٥٨

 .  ٧٨٧، املستنري  ٤/١٩٤
والباقون بالتأنيث على عود الضمري على ] طعام األثيم [ على أن الفاعل ضمري مستتر يعود على قوله تعاىل   ٥٩)

 . ٣/١١٦٣وضح ، أليب زرعة ، امل ٦٥٧: انظر احلجة ] شجرة الزقوم [ قوله تعاىل 
 )٠٤٧سورة الدخان من اآلية  (  )٦٠



 

 

،الباقون بكسر التاء عباس  )٦١(قرأ ابن كثري و نافع و ابن عامر و سهل و يعقوب بضم التاء
 . )٦٢( خمري

 )١٦٧٨ (® ⎯ Ïµ Å™ ù&u‘ 〈   )٦٣(  

وافق محـزة يف الوقـف   ، )٦٤(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى بغري مهز  
 .  اهلمزب،الباقون 

 )١٦٧٩ (® É>#x‹tã 〈)٦٥( ® y7 Ï9 ẍ‹Ÿ2 〈)٦٦( ® >π yγÅ3≈ sù š⎥⎫ÏΖ ÏΒ#u™ 〈)٦٧( ® y7 ÏΡ$ |¡Ï=Î/ 
〈)٦٨(  

 .   ،الباقون بالتفخيم)٦٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٦٨٠  (® ø−èŒ y7 ¯Ρ Î) 〈   )٧٠(   

 .  )٧١(،الباقون بكسر األلف قرأ علي بفتح  األلف

 )١٦٨١ (® BΘ$ s)tΒ 〈   )٧٢(  

 .  )٧٣(الباقون بفتح امليم،امليم  قرأ نافع و أبو جعفر و ابن عامر برفع 

                        
 . ٩/٦٢٨، الدر املصون  ٨/٤٠ساقه جبفاء وغلظة انظر البحر : الضم والكسر لغتان يف املضارع عتله ، أي   ٦١)
 .  ٢٥٩عباس عن أيب عمرو ، وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر  ، انظر الغاية    )٦٢
 )٠٤٨ان من اآلية  سورة الدخ(  )٦٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٤
 )٠٤٨سورة الدخان من اآلية  (  )٦٥
 )٠٥٤سورة الدخان من اآلية  (  )٦٦
 )٠٥٥سورة الدخان من اآلية  (  )٦٧
 )٠٥٨سورة الدخان من اآلية  (  )٦٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٩
 )٠٤٩من اآلية   سورة الدخان(  )٧٠

ذق بأنك ، ومن كسر اهلمزة فعلى االستئناف فاملعىن إنك أنت العزيز الكرمي يف : من قرأ بفتح اهلمزة فاملعىن    ٧١)
 . ٥١٢، ٢/٥١١ظنك وزعمك انظر شرح اهلداية 

 )٠٥١سورة الدخان من اآلية  (  )٧٢



 

 

 )١٦٨٢ (® 5βθ ã‹ ããuρ 〈   )٧٤( 

بكسر العني ،الباقون برفع وابن كثري عامر غري هشام  و ابنومحاد وحيىي  قرأ محزة و علي  
 .)٧٦( العني )٧٥(

 )١٦٨٣ (® 4’n<ρ W{ $# 〈   )٧٧(  

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر  

 .  لشديدة ،الباقون بالتفخيمو قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ا

 )١٦٨٤ (® óΟ ßγ9 s%uρuρ 〈   )٧٨(   

 .  قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ،الباقون بالتفخيم

 

                                                                   
يف موضع إقامتـهم ومـن   : أقام ، واملعىن من ضم امليم فهو اسم ملكان ، وجيوز أيضا أن يكون مصدرا من    ٧٣)

 . ٢/٥١١فتحها فهو اسم للمكان ، انظر شرح اهلداية 
  )(  وقد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٠٥٢سورة الدخان من اآلية  (  )٧٤
 ]يو الربمج وحفص  و نافع و يعقوب و خلف و هشام و املفضل أبو عمرو وأبو جعفر قرأ [يف ن و ع       )٧٥
 ) . ١٣٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٦
 )٠٥٦سورة الدخان من اآلية  (  )٧٧
 )٠٥٦سورة الدخان من اآلية  (  )٧٨



 

 

 ذكر القراءة يف سورة حم اجلاثية]أ /٣٠٧[
ijk 

  )١(   〉 üΝm ®قوله عز وجل    ) ١٦٨٥(  

 .   قد مر ذكره قبل هذه السورة

 )١٦٨٦ (® É=≈ tG Å3ø9$# 〈   )٢ ( ® É#≈n= ÏG ÷z$# uρ 〈   )٣ (  

 .  الباقون بالتفخيم،)٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٦٨٧ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ çΗø>Ïj9 〈   )٥(  

محزة يف  هموافق،)٦(زقرأ أبو عمرو غري شجاع وأبو جعفر و األعشى و ورش بغري مه 
 . الوقف،الباقون باهلمز

 )١٦٨٨ (® ×M≈ tƒ#u™ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ 〈)٧(  ® É#ƒ Î óÇn@ uρ Ëx≈ tƒÍh9$# M≈ tƒ#u™ 〈)٨ ( 

 .  ،الباقون برفع التاءين)١٠(بكسر التاءين  ) ٩(از عن هبريةزقرأ محزة و علي و يعقوب و اخل 

 )١٦٨٩ (® Í‘$ pκ ¨]9 $# uρ 〈   )١١(  

                        
 )٠٠١سورة اجلاثية من اآلية  (  )١
 )٠٠٢سورة اجلاثية من اآلية  (  )٢
 )٠٠٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠٠٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦
 )٠٠٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧
 )٠٠٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨
 . ٤/١٩٧هبرية عن حفص باخلفض انفرادة ال يقرأ حلفص ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان    )٩

 ٣/٥٤انظـر معـاين القـرآن    . أي إن يف خلقكـم وإن يف اخـتالف    )إن( با وذلك عطفا على اسم نص  ١٠)
 .ورفعها الباقون على االبتداء وما قبله خرب مقدم  ٢/٢٦٧للفراء،الكشف 



 

 

وعلي وخلف  و محزةوأيب عمر قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش  
 .الباقون بالتفخيم ،)١٢(باإلمالة وأيب عمر  سعدان  يف رواية ابن ومحزة 

 )١٦٩٠ (® Ëx≈ tƒÍh9$# 〈   )١٣ ( 

Ëx≈tƒÍh9،الباقون ،قرأ محزة و علي و خلف بغري ألف على واحدة   .   باأللف على اجلمع #$

 )١٦٩١ (® Äd“ r' Î7 sù 〈   )١٤ ( 

 .ن باهلمزوافق محزة يف الوقف،الباقو،)١٥(قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز 

 )١٦٩٢ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈)١٦(  

وافق محزة يف الوقف،الباقون ، )١٧( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  باهلمز

 )١٦٩٣ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈   )١٨(  

ل و حفص و األعشى و هو نافع و ابن كثري وس ]ب /٣٠٧[ قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
 .  )٢١(ن بالتاءوباق،ال)٢٠(بالياء)١٩(الربمجي

                                                                    
 )٠٠٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )١١
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢
 )٠٠٥ سورة اجلاثية من اآلية (  )١٣
 )٠٠٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )١٤
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥
 )٠٠٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )١٦
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧
 )٠٠٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )١٨
 .  ٧٨٩ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املستنري األعشى والربمجي عن شعبة بالياء انفرادة ال يقرأ لشعبة    )١٩
 .  ٣٨٩،اإلحتاف ٢/٣٧١وكذلك روح،ومل يذكره املصنف وهو ممن يقرأ بالياء كما يف النشر    )٢٠

 . ٢/٥١٣انظر شرح اهلداية .قل هلم،ومن قرأ بالياء فألن قبله ذكر غيبة : من قرأ بالتاء فعلى معىن    ٢١)



 

 

 )١٦٩٤ (® 4’ n? ÷G è? 〈)٢٢(  ® لَّىو 〈)٢٣(  

 . قرأ محزة و علي و خلف مجيعا باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٦٩٥ (® zΝ Ï= tæ ô⎯ ÏΒ 〈   )٢٤(   

 .  الباقون باإلظهار،قرأ أبو عمرو باإلدغام

 )١٦٩٦ (® #·ρ â“ èδ 〈    )٢٥(   

 .)٢٦(اس بإسكان الزاي مهموزةمحزة و خلف وإمساعيل و املفضل وعب قرأ 

 .محزة يقف بالواو وإسكان الزاي  

 .  هزواً،الباقون بضم الزاي مهموزة از بضم الزاي غري مهموزةزغري اخل حفصو قرأ 

 )١٦٩٧ (® A“ ô_ Íh‘ íΟŠ Ï9r& 〈   )٢٧ ( 

 .)٢٩(برفع امليم،الباقون بكسر امليم)٢٨(قرأ ابن كثري و يعقوب و حفص و املفضل  

“ #$!ª ® تعاىل الركوع قوله  Ï%©!$# u¤‚ y™ 〈   )٣٠ ( 

 )١٦٩٨  (® u¤‚ y™ â/ ä3 s9 〈 )٣١(  ® ã È∝ ¯≈ |Á t/ Ä¨$̈Ψ=Ï9 〈)٣٢ ( 

                        
 )٠٠٨ية  سورة اجلاثية من اآل(  )٢٢
 )٠١٩سورة اجلاثية من اآلية  (  )٢٣
 )٠٠٩سورة اجلاثية من اآلية  (  )٢٤
 )٠٠٩سورة اجلاثية من اآلية  (  )٢٥
 ) . ٤٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٦
 )٠١١سورة اجلاثية من اآلية  (  )٢٧
 .  ٥٤٤ املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر الكفاية   )٢٨

.                          ٥٨٢انظر احلجة أليب زرعة .من قرأ بالرفع فألنه صفة للعذاب،ومن قرأ باخلفض   فألنه صفة للرجز    ٢٩) 
 )٠١٢سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣٠
 )٠١٢سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣١
 )٠٢٠سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣٢



 

 

 . الباقون باإلظهار،كلها باإلدغاموسهل  قرأ أبو عمر

 )١٦٩٩ (® š⎥⎪Ï% ©# Ï9 Ÿω tβθ ã_ ö tƒ 〈)٣٣(  ® t⎦⎪ Ï%©!$# Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ 〈   )٣٤( 

 .ر  ون باإلظهاالباق،)٣٥(قرأ عباس كلها باإلدغام   

 )١٧٠٠ (® y“ Í“ ôf u‹ Ï9 $ JΒöθ s% 〈  )٣٦ ( 

 .  قرأ أبو جعفر بضم الياء وفتح الزاي وإسكان الياء 

“و قرأ ابن عامر و محزة و علي و خلف   Í“ ôf u‹ Ï9  بفتح النون وكسر الزاي وفتح الياء،الباقون
 . )٣٧(بفتح الياءين وكسر الزاي

 )١٧٠١ (® §Ν èO 4’n< Î) öΝä3 În/ u‘ šχθ ãè y_ öè? 〈  )٣٨(  

 .  قرأ يعقوب بفتح التاء وكسر اجليم،الباقون بضم التاء وفتح اجليم 

 )١٧٠٢ (® Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó™Î) 〈   )٣٩(   

 .  ،الباقون باهلمز قرأ أبو جعفر بغري مهز وافق محزة يف الوقف

 )١٧٠٣ (® |=≈ tG Å3ø9 $# 〈   )٤٠( 

 .  ،الباقون بالتفخيم)٤١(قرأ قتيبة باإلمالة  

                        
 )٠١٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣٣
 )٠١٨سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٥
 )٠١٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣٦

رح ومن قرأ بالنون فهو يرجع إىل معىن النون انظر ش )يغفروا للذين ال يرجون أيام اهللا( من قرأ بالياء فألن قبله   ٣٧) 
 . ٢/٥١٣اهلداية 

 )٠١٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣٨
 )٠١٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )٣٩
 )٠١٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )٤٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤١



 

 

nο ®  ]أ /٣٠٨[) ١٧٠٤(  §θ ç7 ‘Ζ9 $#uρ 〈   )٤٢(  

 .  قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز 

 )١٧٠٥ (® ãΝ èδu™ !$ y_ 〈   )٤٣(  

 .  قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٧٠٦ (® ã È∝ ¯≈ |Á t/ Ä¨$̈Ψ=Ï9 〈  )٤٤(  

 . قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٧٠٧ (® [™ !#uθ y™ 〈   )٤٥(  

 . )٤٧(بالنصب،الباقون بالرفع )٤٦(قرأ محزة و علي و خلف و حفص وروح وزيد 

 )١٧٠٨ (® ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# [™ !# uθ y™ 〈  )٤٨ (  

 .  الباقون باإلظهار،قرأ أبو عمرو باإلدغام

 )١٧٠٩ (® ôΜ èδ$ u‹ øt ¤Χ 〈   )٤٩(   

 .  قرأ علي باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

                        
 )٠١٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )٤٢
 )٠١٧سورة اجلاثية من اآلية  (  )٤٣
 )٠٢٠ية  سورة اجلاثية من اآل(  )٤٤
 )٠٢١سورة اجلاثية من اآلية  (  )٤٥
٣٣٩روح وزيد عن يعقوب وهي انفرادة ال يقرأ ليعقوب  ا من طـرق النشـر والـدرة،انظر املبسـوط        )٤٦
   . ٥٤٥،الكفاية ٧٨٩،املستنري  

 حمياهم ( و وجيوز أن يكون مفعوال ثانيا لنجعل، )جنعلهم( من قرأ بالنصب فعلى احلال من اهلاء وامليم يف   ٤٧) 
فعلى أنه خـرب االبتـداء   ) سواء(ألنه مبعىن مستوٍ،ومن قرأ برفع  )سواء( يف الوجهني مجيعا رفع بـ  )وممام

 . ٢/٥١٣حمياهم وممام سواٌء،انظر شرح اهلداية : والتقدير 
 )٠٢١سورة اجلاثية من اآلية  (  )٤٨
 )٠٢١سورة اجلاثية من اآلية  (  )٤٩



 

 

 )١٧١٠ (® 3“ u“ ôf çG Ï9 uρ ‘≅ ä. 〈   )٥٠(  

 .    قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

M| ®الركوع  قوله تعاىل  ÷ƒ u™ usù r& Ç⎯ tΒ x‹ sƒ ªB $# … çµ yγ≈ s9Î) 〈   )٥١(   

 )١٧١١  (® … çµ yγ≈ s9Î) çµ1uθ yδ 〈)٥٢(  ® ßNθ ßϑ tΡ $ u‹ øt wΥ uρ 〈)٥٣(® # sŒÎ)uρ 4’n?÷G è? 〈)٥٤ ( 

 .  ،الباقون بالتفخيمقرأ محزة و علي و خلف مجيعاً باإلمالة 

 )١٧١٢ (® |M ÷ƒ u™ u sù r& 〈   )٥٥(   

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٥٦(نافع و أبو جعفر بتليني اهلمز  قرأ 

M|و قرأ علي   ÷ƒ u™ usù r&   بترك اهلمز،الباقون باهلمز. 

 )١٧١٣ (® … çµ yγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ 〈   )٥٧ ( 

 .  باقون باإلظهار،ال)٥٨(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام 

 )١٧١٤ (® Zο uθ≈ t±Ïî 〈   )٥٩( 

 . )٦٠(قرأ محزة و علي و خلف بغري ألف مفتوحة الغني،الباقون باأللف وبكسر الغني 

                        
 )٠٢٢اآلية  سورة اجلاثية من (  )٥٠
 )٠٢٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥١
 )٠٢٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥٢
 )٠٢٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥٣
 )٠٢٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥٤
 )٠٢٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥٥
 ) . ٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٦
 )٠٢٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥٧
 ) . ٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٨
 )٠٢٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٥٩

 . ٢/٥١٣لغتان انظر شرح اهلداية ) غشاوة(و )غشوة(   ٦٠) 



 

 

 )١٧١٥ (® tβρ ãª. x‹ s? 〈   )٦١(  

 .بالتخفيف،الباقون بالتشديد  )٦٢(قرأ محزة و علي و خلف و حفص و املفضل

 )١٧١٦ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )٦٣( 

 .و عمرو باإلمالة اللطيفة قرأ أب 

 . الباقون بالتفخيم ،و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة 

 )١٧١٧ (® öΝ Îκö n= tã 〈   )٦٤( 

 .و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء ]ب /٣٠٨[قرأ محزة  

 )١٧١٨ (® (#θ çGø $# 〈   )٦٥(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)٦٦( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .  باهلمز

 )١٧١٩ (® Ÿω |= ÷ƒ u‘ 〈   )٦٧( 

 .،الباقون بغري مد )٦٨(قرأ محزة يف رواية خلف و العجلي و خلف لنفسه باملد  

 )١٧٢٠ (® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈    )٦٩( 

                        
 )٠٢٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٦١
قرأ كحفص بل املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،ومل أقف على من ذكر املفضل ممن ي   )٦٢

) ٣٠٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم .  ٥٠١،املبهج ٥٥٠،املستنري ٣٣١هو يقرأ كشعبة،انظر الكفاية 
 . 

 )٠٢٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٦٣
 )٠٢٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٦٤
 )٠٢٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٦٥
  ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٦
 )٠٢٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )٦٧
 ) . ٦٦٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦٨



 

 

 .الباقون بالتفخيم ،)٧٠(قرأ قتيبة ونصري  باإلمالة  

!¬ ®الركوع قوله تعاىل  uρ à7 ù=ãΒ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# 〈   )٧١(   

 )١٧٢١ ( ® ¬! uρ 〈)٧٢( ® Zπ uŠÏO% y` 〈)٧٣( ® $ pκ È:≈ tG Ï. 〈)٧٤( ® $ sΨ ç6≈ tFÏ. 〈)٧٥( ® Ν ä3Ï9 s̈Œ 
〈)٧٦( 
 ® ¬T sù 〈   )٧٧(  

 .   الباقون بالتفخيم،)٧٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )١٧٢٢ (® 3“ u s? uρ 〈  )٧٩( 

هبرية  از عنزاخل قرأ أبو عمرو و محزة وعلي وخلف والبخاري عن ورش و 
 .الباقون بالفتح ،)٨٠(بالكسر

πكلُّ ®) ١٧٢٣(  ¨Β é& 〈  )٨١(  

 .قرأ يعقوب بفتح الالم،الباقون برفع الالم 

 )١٧٢٤ (® #© tç ô‰è? 〈  )٨٢( ® 4’ n? ÷G è? 〈  )٨٣(  

                                                                    
 )٠٢٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )٦٩
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٠
 )٠٢٧سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧١
 )٠٢٧سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧٢
 )٠٢٨ سورة اجلاثية من اآلية (  )٧٣
 )٠٢٨سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧٤
 )٠٢٩سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧٥
 )٠٣٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧٦
 )٠٣٦سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧٨
 )٠٢٨سورة اجلاثية من اآلية  (  )٧٩
 ) . ٣(م تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رق ) ٨٠
 )٠٢٨سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨١



 

 

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

/ö ®على هذا االختالف  وكذلك   ä39 |¡Ψ tΡ 〈  )٨٤( ® â/ ä31uρù' tΒ uρ 〈  )٨٥(  . 

 )١٧٢٥ (® â/ ä31uρù' tΒ uρ 〈  )٨٦( 

،وكذلك محزة يف الوقف،الباقون )٨٧(قرأ أبو عمرو غري شجاع وأبو جعفر وورش بغري مهز  
 .باهلمز

 )١٧٢٦ (® # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹Ï% 〈  )وما بعدها )٨٨ 

 .رويس بإمشام القاف الضم ،الباقون بكسر القاف  قرأ علي و هشام و 

 )١٧٢٧ (® èπ tã$ ¡¡9$# uρ 〈   )٨٩(  

 . ،الباقون بالرفع )٩٠(قرأ محزة بالنصب 

 )١٧٢٨ (® Ÿω |= ÷ƒ u‘ 〈   )٩١(  

 .،الباقون بغري مد )٩٢(قرأ محزة يف رواية خلف و العجلي و خلف لنفسه باملد 

 )١٧٢٩ (® s−% tn uρ 〈   )٩٣( 

                                                                    
 )٠٢٨سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨٢
 )٠٢٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨٣
 )٠٣٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨٤
 )٠٣٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨٥
 )٠٣٤سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨٦
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨٧
 )٠٣٢سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨٨
 )٠٣٢سورة اجلاثية من اآلية  (  )٨٩

،أليب زرعة الدر املصـون  ٦٦٢: انظر احلجة . وهو وعد اهللا،ومجلة ال ريب فيها اخلرب  )إن( عطفا على اسم   ٩٠)
٩/٦٥٦  .  

 )٠٣٢سورة اجلاثية من اآلية  (  )٩١
 ) . ٦٦٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٢



 

 

 .قرأ محزة باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٧٣٠ (® šχρ â™Í“ ÷κ yJ ó¡ o„ 〈   )٩٤( 

 .قرأ أبو جعفر برفع الزاي وترك اهلمز  

 .يف الوقف بكسر الزاي وتليني اهلمز،الباقون باهلمز   ]أ /٣٠٩[  و قرأ محزة

 )١٧٣١ (® öΝ è? õ‹sƒ ªB$# 〈  )٩٥( 

 .،الباقون باإلدغام)٩٦( قرأ حفص و ابن كثري و املفضل و الربمجي و األعشى باإلظهار 

Yρ# #$!» آيات ®) ١٧٣٢(  â“ èδ 〈   )٩٧( 

 محزة  و يقف،)٩٨(باهلمز وإسكان الزاي عباس و املفضل المحزة و خلف وإمساعيل و قرأ  
 . بالواو وإسكان الزاي

 . الزاي مهموزة برفع الباقون ،الزاي غري مهموزة  برفع از زغري اخل حفصو قرأ  

 .)٩٩( ]وقرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار[ 

 )١٧٣٣ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )١٠٠( 

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر  

 .  و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

                                                                    
 )٠٣٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٩٣
 )٠٣٣سورة اجلاثية من اآلية  (  )٩٤
 )٠٣٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٩٥
 ) . ٣١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٦
 )٠٣٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )٩٧
 ) . ٤٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩٨
 . )ن(مدرجة يف اهلامش،و هي يف   )٩٩
 )٠٣٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )١٠٠



 

 

 )١٧٣٤ (® Ÿω tβθ ã_ u øƒ ä† 〈  )١٠١(  

 .الباقون بضم الياء وفتح الراء الراء، قرأها محزة و علي و خلف بفتح الياء وضم 

 )١٧٣٥ (® uθ èδ uρ 〈   )١٠٢( 

 .  هلاءالي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و ع 
 

 ذكر القراءة يف سورة األحقاف
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 . )١٠٤(قد مر ذكره قبل هذا )١٠٣(   〉 üΝm ®قوله عز وجل    ) ١٧٣٦( 

 )١٧٣٧(® É=≈ tG Å3ø9$# 〈)١٠٥( ® 5=≈ tG Å3Î/ 〈)١٠٦( ® Ïπ yϑ≈ uŠÉ)ø9$# 〈)١٠٧(® öΝÎκ ÌEyŠ$ t7 ÏèÎ/ 〈)١٠٨( ® 
Ó‰Ïδ$ x© 〈)١٠٩(   

 .الباقون بالتفخيم ،)١١٠(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٧٣٨ (® ÉΟ‹ Å3ut ù:$# ∩⊄∪ $ tΒ 〈   )١١١(  ® ÞΟ n=÷æ r& $ yϑ Î/ 〈   )١١٢(®    y‰Îκ y− uρ Ó‰Ïδ$ x© 〈   )١١٣(  

                        
 )٠٣٥سورة اجلاثية من اآلية  (  )١٠١
 )٠٣٧سورة اجلاثية من اآلية  (  )١٠٢
 )٠٠١سورة األحقاف من اآلية (  )١٠٣
 .يف بداية سورة غافر   )١٠٤
 )٠٠٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٠٥
 )٠٠٤سورة األحقاف من اآلية (  )١٠٦
 )٠٠٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٠٧
 )٠٠٦سورة األحقاف من اآلية (  )١٠٨
 )٠١٠سورة األحقاف من اآلية (  )١٠٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٠
 )٠٠٣-٠٠٢سورة األحقاف من اآلية (  )١١١
 )٠٠٨سورة األحقاف من اآلية (  )١١٢



 

 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  ]ب /٣٠٩[

 )١٧٣٩ (® ΝçF÷ƒu™ u‘ r& 〈   )١١٤(  

 .وافق  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)١١٥(نافع بتليني اهلمزةقرأ أبو جعفر و  

‘ΝçF÷ƒuuو قرأ الكسائي    r&   بترك اهلمزة،الباقون باهلمزة. 

 )١٧٤٠  (® ’ÏΤθ çG ø$# 〈   )١١٦(   

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق،)١١٧( قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و ورش و األعشى بغري مهز 
 .  باهلمز

 )١٧٤١ (® öΝÎκ ÌEyŠ$ t7 ÏèÎ/ t⎦⎪ ÍÏ≈ x.    〈)١١٨(  

 .الباقون بالتفخيم ،)١١٩(رويس باإلمالة  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و 

 )١٧٤٢ (® 4’n? ÷G è? 〈  )١٢٠(   ® 4’s∀x. 〈  )١٢١( ® $ tΒ #© yrθ ãƒ 〈  )١٢٢(  

 .قرأ محزة و الكسائي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٧٤٣ (® óΟ ÎγøŠn=tæ 〈  )١٢٣( 

                                                                    
 )٠١٠سورة األحقاف من اآلية (  )١١٣
 )٠٠٤سورة األحقاف من اآلية (  )١١٤
 ) . ٤٨(م على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكال ) ١١٥
 )٠٠٤سورة األحقاف من اآلية (  )١١٦
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٧
 )٠٠٦سورة األحقاف من اآلية (  )١١٨
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١٩
 )٠٠٧سورة األحقاف من اآلية (  )١٢٠
 )٠٠٨سورة األحقاف من اآلية (  )١٢١
 )٠٠٩سورة األحقاف من اآلية (  )١٢٢
 )٠١٣سورة األحقاف من اآلية (  )١٢٣



 

 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٧٤٤ (® öΝèδu™ !% y` 〈  )١٢٤( 

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٧٤٥ (® çµ1u yI øù $# 〈   )١٢٥(   

 )١٢٦(أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية بالكسر قرأ 
 .قون بالفتح ،البا

 )١٧٤٦ (® Ÿξ sù šχθ ä3Ï=ôϑ s? ’Í< 〈  )١٢٧(   

 . والبيان الباقون باإلظهار،)١٢٨(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٧٤٧ ( ® uθ èδuρ 〈  )١٢٩(  

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 )١٧٤٨ (® !$ tΒuρ O$ tΡ r& ωÎ) ÖƒÉ‹tΡ 〈  )١٣٠( 

 .،الباقون بغري مد)١٣١( بو نشيط باملدقرأ أ

  )١٧٤٩ (® Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó  Î) 〈   )١٣٢( 

                        
 )٠٠٧سورة األحقاف من اآلية (  )١٢٤
 )٠٠٨سورة األحقاف من اآلية (  )١٢٥
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢٦
 )٠٠٨سورة األحقاف من اآلية (  )١٢٧
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٢٨
 )٠٠٨رة األحقاف من اآلية سو(  )١٢٩
 )٠٠٩سورة األحقاف من اآلية (  )١٣٠
 ) . ١٦٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣١
 )٠١٠سورة األحقاف من اآلية (  )١٣٢



 

 

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ، قرأ أبو جعفر بغري مهز 

$tΑ ®الركوع قوله تعاىل  s%uρ t⎦⎪ Ï%©!$# (#ρãxŸ2 〈   )١٣٣(  

 )١٧٥٠ (® Ü=≈ tFÏ. #© y›θ ãΒ $ YΒ$ tΒÎ) 〈)١٣٤( ® #x‹≈ yδuρ Ò=≈ tG Ï. 〈)١٣٥( ® $ ¸Ρ$ |¡Ïj9 〈)١٣٦( 
 ® Ïµ ÷ƒy‰Ï9 üθ Î/ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 〈   )١٣٧(® Ïµ ÷ƒt$Ï! üθ Ï9 〈   )١٣٨(  

 .، الباقون بالتفخيم )١٣٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

©# ®  ]أ /٣١٠[) ١٧٥١(  y›θ ãΒ 〈    )١٤٠(  

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ،الباقون بالتفخيم  و

 )١٧٥٢ (® u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 〈  )١٤١( 

و نافع و أبو جعفر و ابن عـامر و يعقـوب و سـهل    )١٤٢(قرأ ابن كثري يف أكثر الروايات 
سم السرندييب عـن قنبـل   ابالتاء،الباقون بالياء،وكذلك روى ابن جماهد و أبو عون و أبو الق

 . )١٤٣(بالياء

                        
 )٠١١سورة األحقاف من اآلية (  )١٣٣
 )٠١٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٣٤
 )٠١٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٣٥
 )٠١٢ية سورة األحقاف من اآل(  )١٣٦
 )٠١٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٣٧
 ) ٠١٧سورة األحقاف من اآلية (  )١٣٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٣٩
 )٠١٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٤٠
 )٠١٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٤١
ه الشاطيب من خالف للبزي فخـروج  روما ذك" يف رواية البزي عن ابن كثري ،وقد روي له اخلالف يف النشر     )١٤٢

،البدور الزاهرة  ٣٩١انظر اإلحتاف .عن طريقه فال يقرأ له إال بتاء اخلطاب من الشاطبية،و بالوجهني من النشر
٢٩٢ . 

 أليب  ٦٦٣انظر احلجة   لتنذر يا حممد  ، ومن قرأ بالياء فاملعىن لينذر القرآن أو لينذر اهللا،: من قرأ بالتاء فاملعىن   ١٤٣) 



 

 

 )١٧٥٣ (® 3“ uô±ç0uρ 〈  )١٤٤( 

ـ     ن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية    قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري ع
 .،الباقون بالفتح  )١٤٥(بالكسر

 )١٧٥٤ (® Ÿξ sù î∃ öθ yz 〈   )١٤٦( 

 .منون،الباقون برفع الفاء منون قرأ يعقوب بفتح الفاء غري 

 )١٧٥٥ (® óΟ ÎγøŠn=tæ 〈  )١٤٧(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  

 )١٧٥٦ (® $ ·Ζ≈ |¡ôm Î) 〈   )١٤٨(  

،البـاقون  )١٤٩(عاصم و محزة و علي و خلف باأللف وكذلك يف مصحف أهل الكوفـة  قرأ 
 . )١٥٠(حسناً بغري ألف وكذلك يف مصاحفهم 

  )١٧٥٧ (® $ \δöä. çµ ÷G yè|Ê uρuρ $ \δöä. 〈   )١٥١(  

بفـتح   )١٥٣(و هشام إال الرازي )١٥٢(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو جعفر و املفضل

                                                                    
 .زرعة 

 )٠١٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٤٤
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤٥
 )٠١٣سورة األحقاف من اآلية (  )١٤٦
 )٠١٣سورة األحقاف من اآلية (  )١٤٧
 )٠١٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٤٨
 .. ١٢٨، اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف ١١١انظر املقنع  ) ١٤٩

) حسـناً (ووصينا اإلنسان بوالديه أن حيسن ما إحساناً، ومن قرأ : فعلى املصدر والتقدير ) إحسانا( من قرأ ١٥٠) 
وأقيمت الصفة اليت ) أمراً( ووصينا اإلنسان بوالديه أمراً ذا حسن ، فحذف املوصوف الذي هو قوله : فالتقدير

   .٢/٥١٤هلداية وأقيم املضاف إليه مقامه انظر شرح ا) ذا(مقامه مث حذف ) ذا( هي 
 )٠١٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٥١
 .  ٤/٢٠٠املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان    )١٥٢



 

 

 .)١٥٤(كاف الكاف،الباقون برفع ال

 )١٧٥٨ (® … çµ è=≈ |Á Ïù uρ 〈   )١٥٥( 

 .قرأ يعقوب بفتح الفاء بغري ألف،الباقون باأللف وكسر الفاء 

 )١٧٥٩ (® #© ®Lxm 〈   )١٥٦( 

 .الباقون بالتفخيم ،)١٥٧(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة  

 )١٧٦٠ (® tΑ$ s% Éb> u‘ 〈  )١٥٨(   ® tΑ$ s% Ïµ ÷ƒt$Ï! üθ Ï9 〈  )١٥٩(  

 .بو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار قرأ أ ]ب /٣١٠[

 )١٧٦١ (® û© É_ôãÎ—÷ρr& 〈    )١٦٠(  

البـاقون  ،)١٦١(قرأ ابن كثري غري القواس و البخاري عن ورش وقالون غري احللواين بفتح الياء 
 .بإسكان الياء

                                                                    
،اإلحتـاف  ٢/٢٤٠الرازي عن هشام  موافقاً حلفص ومن معه من زيادات النشر  على الشاطبية،انظر النشـر     )١٥٣

 . ١٢٣،منحة مويل الرب ٣٩١
 ضم الكاف وفتحها لغتان مبعىن واحد ، وقيل بالضم ما فعلته من نفسك كارها وبسورة الفتح من اآلية ما   ١٥٤) 

 . ٢/٢٤٨أكرهت غريك عليه،انظر شرح اهلداية 
 )٠١٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٥٥
 )٠١٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٥٦
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٥٧
 )٠١٥ة األحقاف من اآلية سور(  )١٥٨
 )٠١٧سورة األحقاف من اآلية (  )١٥٩
 )٠١٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٦٠
املقروء به البن كثري بالفتح يف رواية البزي وورش من غري طريق األصبهاين،وأما رواية قالون فهي انفرادة مـن     )١٦١

،جـامع البيـان   ٥٩٧نظر السـبعة  طريق أمحد بن صاحل عنه ال يقرأ له ا من طـرق النشـر والشـاطبية،ا   
 .  ٧٩٣،املستنري ٣٩١،اإلحتاف ٢/٣٧٣،النشر ٣/٥٥٢



 

 

  )١٧٦٢ (® çµ9 |Ê ös? 〈   )١٦٢(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٧٦٣  (® ã≅ ¬6s)tG tΡ 〈 )١٦٣(® ã—uρ$ yf tG tΡ uρ 〈 )مجيعاً بالنون )١٦٤® z⎯|¡ôm r& 〈 )١٦٦(بالنصب )١٦٥( 

و حفص،البـاقون يتقبل،ويتجـاوز بضـم    )١٦٧(قرأها محزة و علي و خلـف و املفضـل   
ôm¡|⎯الياءين r&   بالرفع. 

 )١٧٦٤ (® 7e∃ é& !$ yϑ ä3©9 〈  )١٦٨(  

 .فاء منونة بكسر ال )١٦٩(قرأ نافع و أبو جعفر و حفص و املفضل

بفتح الفاء غري منونة،الباقون بكسر الفـاء   )١٧٠(و قرأ ابن كثري و ابن عامر و يعقوب و سهل 
 .غري منونة 

 )١٧٦٥ (® û© É_ÏΡ#y‰Ïès? r& 〈 )بفتح الياء     )١٧١ 

 .قرأها ابن كثري و أبو جعفر و نافع،الباقون بإسكان الياء 

 .)١٧٢(النون الباقون مظهرة ،و قرأ هشام أتعداين مشددة مدغمة

                        
 )٠١٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٦٢
 )٠١٦سورة األحقاف من اآلية (  )١٦٣
 )٠١٦سورة األحقاف من اآلية (  )١٦٤
 )٠١٦سورة األحقاف من اآلية (  )١٦٥

والبـاقون ببنـاء   .أليب زرعة  ٦٦٤احلجة  ٢/٢٧٢أي ببناء الفعلني للفاعل وأحسن مفعول به انظر الكشف   ١٦٦)
 .الفعلني للمفعول وأحسن نائب فاعل 

 .   ٣٩١،اإلحتاف ٢/٣٧٣،النشر ٧٩٤املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر املبهج    )١٦٧
 )٠١٧سورة األحقاف من اآلية (  )١٦٨
 . ٥٤٦والنشر،انظر الكفاية املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية    )١٦٩
 . سهل يف روايته عن يعقوب    )١٧٠
 )٠١٧سورة األحقاف من اآلية (  )١٧١



 

 

 )١٧٦٦ (® ÞΟ ÎγøŠn=tæ ãΑöθ s)ø9$# 〈   )١٧٣(  

 .قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء و امليم 

و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضـم   
 .امليم 

 )١٧٦٧ (® öΝåκ u Ïjù uθ ã‹ Ï9uρ 〈   )١٧٤(  

عن هشام وعاصم بالياء،البـاقون  )١٧٥(ين قرأ أبو عمرو و ابن كثري و سهل و يعقوب و احللوا
 .  )١٧٦(بالنون 

 )١٧٦٨ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈)١٧٧(  

يف رواية ابن  ]أ /٣١١[ قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة
 .الباقون بالتفخيم ،)١٧٨(سعدان وأيب عمر باإلمالة 

 )١٧٦٩ (® ÷Λä⎢ ö7 yδøŒ r& 〈   )١٧٩(  

 وكذلك هشام إال أنه يدخل بني اهلمزتني مدة وهذا يف رواية احللواين قرأ ابن ذكوان مزتني
 .عنه 

                                                                    
من قرأ بنون مشددة فإنه أدغم نون التثنية يف النون اليت تصحب ياء اإلضافة والقراءة األخرى علـى اإلظهـار     ١٧٢) 

 .  ٢/٥١٥،انظر شرح اهلداية 
 )٠١٨سورة األحقاف من اآلية (  )١٧٣
 )٠١٩سورة األحقاف من اآلية (  )١٧٤
وكال الوجهني  روي اخللف عن هشام ؛ فله الياء من طريق احللواين ، وله النون من طريق الداجوين والنهر واين  )١٧٥

 .   ٥٩٢،السبعة ٣٩٢،اإلحتاف ٢/٣٧٣،النشر ٥٤٧مقروء ما،انظر الكفاية 
)                  ونتجـاوز ...نتقبـل  ( رأ بالنون ؛ فألنه أتى عقيب قوله من قرأ بالياء ؛ فإنه رد الفعل إىل اهللا تعاىل ، ومن ق  ١٧٦)

 .أليب زرعة  ٦٦٥انظر احلجة 
 )٠٢٠سورة األحقاف من اآلية (  )١٧٧
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٧٨
 )٠٢٠سورة األحقاف من اآلية (  )١٧٩



 

 

⎢Λäو قرأ ابن كثري و أبو جعفر و هشام غري احللواين و يعقوب و سهل   ö7 yδøŒ r&   مزة ممـدودة
 . )١٨١(الباقون مزة غري ممدودة،)١٨٠(

 )١٧٧٠ (® ’Îû â/ ä3Ï?$ uŠxm $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )١٨٢( 

 .لفتح و الكسرقرأ أبو عمرو بني ا 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

öä.øŒ ®قوله تعاىل : الركوع  $#uρ % s{ r& >Š% tæ 〈  )١٨٣(   

  )١٧٧١ (® þ’ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈   )١٨٤(  

 . قرأ ابن كثري و نافع و أبو عمرو و أبو جعفر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء

 )١٧٧٢ (® $ sΨ oKø⁄ Å_ r& 〈   )١٨٥( 

 . محزة يف الوقف،الباقون باهلمز هموافق،)١٨٦(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى بغري مهز  

 )١٧٧٣ (® $ sΨ s3Ïù ù' tG Ï9 〈  )١٨٧(® $ uΖ Ï? ù' sù 〈   )١٨٨( 

                        
ويعقوب مزتني مفتوحتني على االستفهام وكل على أصله من التسـهيل   قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو جعفر  )٦

وغريه ، فابن كثري ورويس يسهالن من غري إدخال ، وأبو جعفر يسهل مع اإلدخال ، وهشام له التسـهيل و  
انظر التحقيق مع اإلدخال ، وابن ذكوان وروح حيققان من غري إدخال ، وقرأ الباقون مزة واحدة على اخلرب ،

 ٣٩٢،اإلحتاف ١/٣٦٦النشر 
من قرأ باالستفهام ؛فعلى معىن التقرير والتوبيخ ، ومن قرأ على اخلرب ؛فلفظه لفـظ اخلـرب ومعنـاه التقريـر      ١٨١) 

 .   ٢/٥١٥أيضاً،انظر شرح اهلداية 
 )٠٢٠سورة األحقاف من اآلية (  )١٨٢
 )٠٢١سورة األحقاف من اآلية (  )١٨٣
 )٠٢١سورة األحقاف من اآلية (  )١٨٤
 )٠٢٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٨٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٦
 )٠٢٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٨٧
 )٠٢٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٨٨



 

 

،وافقهـم محـزة يف   )١٨٩(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش مجيعـا بغـري مهـز     
 .الوقف،الباقون باهلمز 

 )١٧٧٤ (® $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰Ïès? 〈   )١٩٠( 

 .  باالختالس،الباقون باإلشباع )١٩١(قرأ عباس  

 )١٧٧٥ (® / ä3äóÏk=t/é&uρ 〈   )١٩٢( 

 .  قرأ أبو عمرو بإسكان الباء وختفيف الالم،الباقون بفتح الباء وتشديد الالم 

 )١٧٧٦ (® û© Éi_Å3≈ s9uρ 〈   )١٩٣( 

 البزي بفتح الياء،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن كثري يف رواية  

 .  الباقون بإسكان الياء

 )١٧٧٧ (® ö/ ä31u‘ r& 〈   )١٩٤(  

و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هـبرية   ]ب /٣١١[ قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف
 .  ،الباقون بالفتح)١٩٥(بالكسر

 )١٧٧٨ (® $ £ϑ n=sù çν ÷ρr&u‘ 〈   )١٩٦(  

 .   الوقف،الباقون باهلمزوافق محزة يف، روى بعضهم عن األصبهاين بغري مهز 

                        
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٨٩
 )٠٢٢سورة األحقاف من اآلية (  )١٩٠
 ) . ١١٢(قم تقدم الكالم على مثله يف الفقرة ر   )١٩١
 )٠٢٣سورة األحقاف من اآلية (  )١٩٢
 )٠٢٣سورة األحقاف من اآلية (  )١٩٣
 )٠٢٣سورة األحقاف من اآلية (  )١٩٤
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٩٥
 )٠٢٤سورة األحقاف من اآلية (  )١٩٦



 

 

 )١٧٧٩ (® ÓxƒÍ‘ 〈   )١٩٧( 

 .)١٩٨(وكذلك روى بعضهم عن أيب جعفر، بغري ألف ‘xƒÍقرأ أبو جعفر باأللف،الباقون  

 )١٧٨٠ (® ÍøΒr' Î/ $ pκ Íh5u‘ 〈   )١٩٩( 

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٧٨١ (® Ÿω #“ uãƒ 〈   )٢٠١(بضم الياء وفتح الراء  )٢٠٠( 

 .  از عن هبرية و سهل و يعقوبزقرأها عاصم غري اخل 

 .)٢٠٢(خلف و اخلزاز عن هبرية بضم الياء وكسر الراءو  محزةأ قرو

عن ورش بفتح التاء وكسر الراء،الباقون بفـتح التـاء و     و قرأ أبو عمرو و علي و البخاري
 . )٢٠٣(الراء

 )١٧٨٢ (® öΝåκ ß]Å3≈ |¡tΒ 〈   )٢٠٤(  

 .  ، الباقون بفتح النون)٢٠٥(سهل و يعقوب برفع النون قرأ عاصم و محزة و خلف و

                        
 )٠٢٤سورة األحقاف من اآلية (  )١٩٧
 ) ٦٠٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )١٩٨
 )٠٢٥سورة األحقاف من اآلية (  )١٩٩
 )٠٢٥سورة األحقاف من اآلية (  )٢٠٠
             قرأ عاصم ومحزة ويعقوب وخلف بياء حتتية مضمومة ورفع نون مساكنهم ، والباقون بتـاء مثنـاة فوقيـة   (   )٢٠١

 ) مفتوحة ونصب نون مساكنهم
له يف إمالة ما بعد الراء وكذلك من ذكر بعـد،انظر الفقـرة                 از عن هبرية على أصاخلزباإلمالة ملن ذكر ومنهم    )٢٠٢

 ).٣(رقم 
على ذلك وذكّر ألن تأنيـث املسـاكن غـري    ) مساكنهم( بىن الفعل ملا مل يسم فاعله ورفع ) يرى( من قرأ    ٢٠٣) 

ءتان ترجعان إىل منصوب به والقرا) مساكنهم( حقيقي،والقراءة األخرى على أن الفعل مسند إىل املخاطب و
 . ٢/٥١٥معىن واحد ، انظر شرح اهلداية 

 )٠٢٥سورة األحقاف من اآلية (  )٢٠٤



 

 

 )١٧٨٣ (® öΝåκ ß]Å3≈ |¡tΒ 〈   )٢٠٦(  

 . ، الباقون بالتفخيم )٢٠٧(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )١٧٨٤ (® !$ yϑ sù 4© o_øîr& 〈)٢٠٨(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٧٨٥ (® s−% tn uρ 〈    )٢٠٩( 

 .باقون بالتفخيم قرأ محزة باإلمالة،ال 

 )١٧٨٦ (® tβρ â™ Í“ ÷κ yJó¡o„ 〈   )٢١٠(  

 .بترك اهلمز ورفع الزاي  قرأ أبو جعفر

 .  مهموزة الزايو قرأ محزة بكسر الزاي وتليني اهلمز،الباقون بكسر  

$ ô‰s)s9uρ ®الركوع قوله تعاىل  sΨ õ3n=÷δr& $ tΒ / ä3s9öθ xm 〈   )٢١١(  

 )١٧٨٧ (® 3“ uà)ø9$# 〈   )٢١٢(  

عمرو و محزة و علي و خلـف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية        قرأ  أبو
 .  ،الباقون بالفتح)٢١٣(بالكسر

                                                                    
على بناء الفعل للمفعول ومساكنهم نائب فاعل ، والباقون بتاء مفتوحة ومساكنهم بالنصب مفعول به ، انظر   ٢٠٥)

 .للفراء  ٣/٥٥،معاين القرآن ٢/٢٧٤الكشف 
 )٠٢٥سورة األحقاف من اآلية (  )٢٠٦
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠٧
 )٠٢٦سورة األحقاف من اآلية (  )٢٠٨
 )٠٢٦سورة األحقاف من اآلية (  )٢٠٩
 )٠٢٦سورة األحقاف من اآلية (  )٢١٠
 )٠٢٧سورة األحقاف من اآلية (  )٢١١
 )٠٢٧سورة األحقاف من اآلية (  )٢١٢
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢١٣



 

 

 )١٧٨٨ (® ö≅ t/ (#θ =|Ê 〈   )٢١٤(  

 .باإلظهار  ]أ /٣١٢[ قرأ علي باإلدغام،الباقون

 )١٧٨٩ (® øŒ Î)uρ !$ sΨ øù u |À 〈   )٢١٥( 

 بن سعدان وأيب عمر باإلدغامهشام و محزة يف رواية خالد و او )٢١٦(]رأ أبو عمرو و علي ق[
 .،الباقون باإلظهار )٢١٧(

 )١٧٩٠ (® tβ#u™ öà)ø9$# 〈    )٢١٨( 

 .  ، الباقون باهلمز)٢١٩(وافق محزة يف الوقف ، قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )١٧٩١ (® $ ·7≈ tFÅ2 〈   )٢٢٠(® z© Ïç#yŠ «!$# 〈   )٢٢١(® ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 〈   )٢٢٢( 

 .  الباقون بالتفخيم، )٢٢٣(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٧٩٢ (® 4© y›θ ãΒ 〈   )٢٢٤(  

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  و 

                        
 )٠٢٨سورة األحقاف من اآلية (  )٢١٤
 )٠٢٩سورة األحقاف من اآلية (  )٢١٥
 ) .ع(و ) ن(، و التصحيح من ..يف األصل قرأ أبو عمرو و محزة و علي وخلف و هشام   )٢١٦
و هو املقروء به ملن ذكر، و رواية أيب عمر و ابن سعدان عن سليم عن محزة ال يقرأ ا من طـرق النشـر و     )٢١٧

 .٣٤٦، املستنري ٩٢ر املبسوطانظ.الشاطبية 
 )٠٢٩سورة األحقاف من اآلية (  )٢١٨
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢١٩
 )٣٠سورة األحقاف من اآلية  (  )٢٢٠
 )٠٣١سورة األحقاف من اآلية (  )٢٢١
 )٠٣١سورة األحقاف من اآلية (  )٢٢٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٢٣
 ) ٠٣٠ة األحقاف من اآلية سور(  )٢٢٤



 

 

 )١٧٩٣ (® öÏøótƒ Νà6 s9 〈)٢٢٥(® z>#x‹yèø9$# $ yϑ Î/ 〈)٢٢٦(  ® ÏΘ÷“ yèø9$# z⎯ÏΒ È≅ ß™ ”9$# 〈)٢٢٧( 

 .الباقون باإلظهار قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام، 

 )١٧٩٤ (® â™ !$ u‹ Ï9÷ρr& 4 y7 Í× ¯≈ s9'ρé& 〈  )٢٢٨(  

 .)٢٢٩(قرأ أبو عمرو و البزي من طريق اهلامشي بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية

وكذلك روى أبو ،و قرأ نافع غري ورش  وزمعة و ابن فليح بتلني اهلمزة األويل وإثبات الثانية  
 .يوغريهم عن البزربيعة و اخلزاعي و ابن شنبوذ 

و إمساعيل وقالون يف بعض الروايـات  ،و قرأ ورش و القواس و أبو جعفر و سهل و يعقوب  
 . بإثبات اهلمزة األويل وتليني الثانية،الباقون مزتني

  )١٧٩٥ (® A‘ Ï‰≈ s)Î/ 〈   )بالياء وإسكان القاف )٢٣٠ . 

 . ف وفتح القافبالباء و األل  ]ب /٣١٢[ قرأها سهل و يعقوب،الباقون بقادر

  )١٧٩٦ (® 4’sA öθ yϑ ø9$# 〈  )٢٣١(  

 . قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 .،الباقون بالتفخيم الشديدة  و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة 

 )١٧٩٧ (® #’n? t/ 〈    )٢٣٢( 

                        
 )٠٣١سورة األحقاف من اآلية (  )٢٢٥
 )٠٣٤سورة األحقاف من اآلية (  )٢٢٦
 )٠٣٥سورة األحقاف من اآلية (  )٢٢٧
   )٠٣٢سورة األحقاف من اآلية (  )٢٢٨
مثله  اهلمزتني املتفقتني و قد تقدم الكالم علىترمجة وضع الوحيد يف املضمومتني،و ذكره املؤلف بنفس و هو امل ) ٢٢٩

 ) . ٢٠٥(الفقرة رقم يف 
 )٠٣٣سورة األحقاف من اآلية (  )٢٣٠
 )٠٣٣سورة األحقاف من اآلية (  )٢٣١
 )٠٣٣سورة األحقاف من اآلية (  )٢٣٢



 

 

 .بالتفخيم   قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون 

 )١٧٩٨ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٢٣٣(® ⎯ÏiΒ ¤‘$ pκ ®Ξ 〈    )٢٣٤(  

و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابـن   الدوري  قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر
 .الباقون بالتفخيم ،)٢٣٥(سعدان وأيب عمر باإلمالة 

 )١٧٩٩ (® öΝåκ ®Ξr( x. 〈   )٢٣٦(  

 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز هوافق،)٢٣٧(قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز 

) ١٨٠٠ (® šχρ ß‰tãθ ãƒ óΟ s9 〈   )٢٣٨(  

 . الباقون باإلظهار،)٢٣٩(قرأ عباس باإلدغام 

                        
 )٠٣٤سورة األحقاف من اآلية (  )٢٣٣
 ) ٠٣٥سورة األحقاف من اآلية (  )٢٣٤
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٥
 )٠٣٥من اآلية سورة األحقاف (  )٢٣٦
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٧
 )٠٣٥سورة األحقاف من اآلية (  )٢٣٨
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٣٩



 

 

  )٢٤٠( ذكر القراءة يف سورة القتال
ijk 

  

uθ ®   تعاىل قوله ) ١٨٠١(  èδuρ ‘,ut ù:$# 〈    )٢٤١(  

  .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

 )١٨٠٢ (® y7 Ï9 ẍ‹x. 〈 )٢٤٢( ® $̈ΒÎ)uρ ¹™ !#y‰Ïù 〈   )٢٤٣(  

 .، الباقون بالتفخيم )٢٤٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٨٠٣ (® Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 óΟ ßγn=≈ sW øΒr& 〈    )٢٤٥(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٤٦(قرأ نصري وقتيبة باإلمالة 

 )١٨٠٤ (® #© ®Lxm ٢٤٧(   〉 إذا(  

 .ن بالتفخيم الباقو،)٢٤٨(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة 

 )١٨٠٥ (® (#θ è=ÏFè% 〈   )٢٤٩(  

                        
 .٣٣ص ) ١٧(وردت هذه التسمية عن ابن عباس كما يف فضائل القرءان البن الضريس حديث رقم   )٢٤٠
 )٠٠٢سورة حممد من اآلية (  )٢٤١
 )٠٠٣سورة حممد من اآلية (  )٢٤٢
 )٤سورة حممد من اآلية (  )٢٤٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٤
 )٠٠٣سورة حممد من اآلية (  )٢٤٥
 ) . ٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٦
 )٠٠٤سورة حممد من اآلية (  )٢٤٧
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٤٨
 )٠٠٤سورة حممد من اآلية (  )٢٤٩



 

 

البـاقون  ، قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب و حفص بغري ألف مضمومة القاف مكسورة التاء
 .قاتلوا باأللف وفتح القاف و التاء 

 )١٨٠٦ (® öΝÎκ‰ Ï‰÷κ u y™ 〈    )٢٥٠( 

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  ]أ /٣١٣[

 )١٨٠٧ (® ãΝßγè=½zô‰ãƒuρ 〈    )٢٥١(  

 .، الباقون باإلشباع )٢٥٢(قرأ عباس باالختالس 

 )١٨٠٨ (® ôM Îm6s[ ãƒuρ 〈    )٢٥٣(  

 .بتخفيف الثاء وإسكان التاء،الباقون بفتح الثاء وتشديد الباء  )٢٥٤(قرأ املفضل

 )١٨٠٩ (® öΝÎκ ö n=tã 〈    )٢٥٥( 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  

 )١٨١٠ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ù=Ï9uρ 〈   )٢٥٦(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٥٧(عمر و يعقوب غري روح باإلمالة  وقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب

 )١٨١١ (® ¨βr&uρ z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈     )٢٥٨(  

                        
 )٠٠٥سورة حممد من اآلية (  )٢٥٠
 )٠٠٦سورة حممد من اآلية (  )٢٥١
 ) .١١٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٥٢
 )٠٠٧سورة حممد من اآلية (  )٢٥٣
 .  ٧٩٤،املستنري ٥٤٩املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر الكفاية    )٢٥٤
 )٠١٠حممد من اآلية  سورة(  )٢٥٥
 )٠١٠سورة حممد من اآلية (  )٢٥٦
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٧
 )٠١١سورة حممد من اآلية (  )٢٥٨



 

 

 .  ،الباقون بالتفخيم)٢٥٩( باإلمالة و رويسعمر  وقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب

 )١٨١٢ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# Ÿω 〈    )٢٦٠(  

 .الباقون باإلظهار ،)٢٦١(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٨١٣ (® 4’n< öθ tΒ öΝçλm; 〈   )٢٦٢( 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

≅βÎ) ©!$# ã¨ ®قوله تعاىل: الركوع  ½zô‰ãƒ 〈   )٢٦٣(  

 )١٨١٤( ® ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9$# ;M≈ ¨Ζ y_ 〈)٢٦٤( ® u ÅÀ$ tΡ öΝçλm; 〈)٢٦٥( ® ⎯yϑ x. z⎯Îiƒã— … çµ s9 〈)٢٦٦( ® 
x8Ï‰Ψ Ïã (#θ ä9$ s% 〈)٢٦٧( ® zΟ ù=Ïèø9$# #sŒ$ tΒ 〈)٢٦٨( ® öÏøótG ó™ $#uρ y7 Î7 /Ρ s%Ï! 〈)٢٦٩( ® ãΝn=÷ètƒ öΝä3t7 ¯=s)tG ãΒ 〈 

)٢٧٠( 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٨١٥ (® tβθ è=ä.ù' tƒuρ $ yϑ x. ã≅ ä.ù' s? 〈)٢٧١( ® βr& Νåκ u Ï? ù' s? 〈)٢٧٢( . 

                        
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٩
 )٠١١سورة حممد من اآلية (  )٢٦٠
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٦١
 )٠١١مد من اآلية سورة حم(  )٢٦٢
 )٠١٢سورة حممد من اآلية (  )٢٦٣
 )٠١٢سورة حممد من اآلية (  )٢٦٤
 )٠١٣سورة حممد من اآلية (  )٢٦٥
 )٠١٤سورة حممد من اآلية (  )٢٦٦
 )٠١٦سورة حممد من اآلية (  )٢٦٧
 )٠١٦سورة حممد من اآلية (  )٢٦٨
 )٠١٩سورة حممد من اآلية (  )٢٦٩
 )٠١٩سورة حممد من اآلية (  )٢٧٠
 )٠١٢ورة حممد من اآلية س(  )٢٧١
 )٠١٨سورة حممد من اآلية (  )٢٧٢



 

 

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)٢٧٣(و و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز قرأ أبو عمر
 .  باهلمز

 )١٨١٦ (® ⎦ Éi⎪r' x.uρ ⎯ÏiΒ >π tƒös% 〈    )٢٧٤(  

 .قرأ ابن كثري باملد و اهلمز على وزن كاعن

ملينة اهلمـزة وتابعـه محـزة يف الوقف،البـاقون      كاعينو قرأ أبو جعفر كاين على وزن  
. 

ـ   ـ ين علـى وزن ك أوقال بعضهم عن محزة بترك اهلمزة ويشري إىل فتحها،الباقون وك  نيع
فكان أبو عمرو و علي و سهل و يعقوب  ، الياء واختلفوا يف الوقف مشددة   ]ب /٣١٣ [ 

 .  ي بغري نون،الباقون يقفون كما يصلونأيقفون وك

  )١٨١٧ (® ⎯ÏiΒ >™ !$ ¨Β Î ö xî 〈    )٢٧٦( 

 .الباقون بالبيان ،)٢٧٧(و أبو نشيط باإلخفاء قرأ أبو جعفر 

 )١٨١٨ (® Î ö xî 9⎯Å™#u™ 〈   )٢٧٨(  

 . ، الباقون باملد)٢٧٩(قرأ ابن كثري بغري مد 

 )١٨١٩ (® 9⎯Å™#u™ 〈)٢٨٠(® t⎦⎫Î/Í≈ ¤±=Ïj9 〈)٢٨١( ® tΑ$ s% $ ¸ÏΡ#u™ 〈)٢٨٢(   ® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) ª!$# 〈 
                        

 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٧٣
  )٠١٣سورة حممد من اآلية (  )٢٧٤
 ) .٥٣٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٧٥
 )٠١٣سورة حممد من اآلية (  )٢٧٦
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٧٧
 )٠١٥ورة حممد من اآلية س(  )٢٧٨

 . ٩/٦٩٢الدر املصون  ٩/١٢٢قصر اهلمزة ومدها هلجتان ، انظر تاج العروس   ٢٧٩)
 )٠١٥سورة حممد من اآلية (  )٢٨٠
 )٠١٥سورة حممد من اآلية (  )٢٨١
 )٠١٦سورة حممد من اآلية (  )٢٨٢



 

 

)٢٨٣( 

 .تفخيم ، الباقون بال)٢٨٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )١٨٢٠ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈    )٢٨٥( 

قرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .الباقون بالتفخيم ،)٢٨٦(وأيب عمر باإلمالة 

 )١٨٢١ (® #© ®Lxm 〈    )٢٨٧(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٢٨٨(قتيبة و العجلي باإلمالة  و نصري قرأ

 )١٨٢٢ (® tΑ$ s% $ ¸ÏΡ#u™ 〈    )٢٨٩( 

و أبو عون عن قنبل مقصوراً،وقيل إن أبا بكر بن جماهد رجـع   )٢٩٠(روى أبو بكر بن جماهد
 .)٢٩١(بعد قراءته على قنبل،الباقون باملد

 )١٨٢٣ (® óΟ èδyŠ#y— 〈   )٢٩٢(  

                        
 )٠١٩سورة حممد من اآلية (  )٢٨٣
 . ) ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٨٤
 )٠١٥سورة حممد من اآلية (  )٢٨٥
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٨٦
 )٠١٦سورة حممد من اآلية (  )٢٨٧
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٨٨
 )٠١٦سورة حممد من اآلية (  )٢٨٩
 .  ٦٠٠الذي رواه ابن جماهد بالقصر عن البزي كما يف السبعة    )٢٩٠
وما ذكره الشاطيب مـن  ، بألف بعدها من طرق الشاطبية والتيسري والتحبري : ا على قراءته مبد اهلمزة أي اتفقو  )٢٩١

القصر للبزي فخروج منه عن طريقه فال يقرأ له من طريق الشاطبية والتيسري إال باملد كاجلماعة،وقصـر   جواز
  ٢٩٥،البدور الزاهرة ١٢١ة مويل الرب ،منح٢/٣٧٤اهلمزة للبزي من زيادات النشر على الشاطبية،انظر النشر 

. 
 )٠١٧سورة حممد من اآلية (  )٢٩٢



 

 

 .قرأ محزة ونصري و ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )١٨٢٤ (® öΝßγ9 s?#u™ uρ óΟ ßγ1uθ ø)s? 〈    )٢٩٣( ® ö/ ä31uθ ÷W tΒuρ 〈    )٢٩٤(  

Οقرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم،إال أبا عمرو فإنه قرأ  ßγ1uθ ø)s?   بـني
 .الفتح و الكسر 

 )١٨٢٥ (® ô‰s)sù u™ !% y` 〈   )وما بعدها )٢٩٥ 

 .قون باإلظهار قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام،البا 

 .و قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٨٢٦ (® u™ !% y` $ yγèÛ#u õ°r& 〈    )٢٩٦( 

أبو عمرو و نافع غري ورش وزمعة و ابن فليح و ابن كثري يف أكثر الروايـات    قرأ ]أ /٣١٤[ 
 .بترك اهلمزة األوىل وإثبات الثانية 

ـ  لقواس و سهل و يعقوب،و ابن شنبوذ عنو قرأ أبو جعفر و ورش و ا  يابن فليح ،واخلز اع
بإثبـات األوىل وتلـيني   ،ومصعب عن قـالون  ،إمساعيل  عن أصحابه ،وأمحد بن فرح عن

 .  ،الباقون مزتني)٢٩٧(الثانية

 )١٨٢٧ (® 4’̄Τ r' sù 〈    )٢٩٨(  

 .باإلمالة اللطيفة )٢٩٩(قرأ عباس 

                        
 )٠١٧سورة حممد من اآلية (  )٢٩٣
 )٠١٩سورة حممد من اآلية (  )٢٩٤
 )٠١٨سورة حممد من اآلية (  )٢٩٥
   )٠١٨سورة حممد من اآلية (  )٢٩٦
 ) . ١٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٩٧
 )٠١٨سورة حممد من اآلية (  )٢٩٨
 ) .٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٩٩



 

 

 .ة،الباقون بالتفخيم و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديد

 )١٨٢٨ (® öΝßγ1uø.ÏŒ 〈    )٣٠٠(   

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية        
 .الباقون بالفتح ، )٣٠١(بالكسر

 )١٨٢٩ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù=Ï9uρ ÏM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 〈     )٣٠٢( 

محـزة يف   هـم وافق،)٣٠٣(بغري مهز قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش  
 .  الوقف،الباقون باهلمز

ãΑθ ® تعاىلالركوع قوله  à)tƒuρ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ 〈 )٣٠٤( 

 )١٨٣٠(  ® ôM s9Íh“ çΡ ×ο u‘θ ß™ 〈)٣٠٥(  ® !#sŒ Î* sù ôM s9Í“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ 〈)٣٠٦(  . 

 .ار قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام و سهل مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظه

 )١٨٣١ (® ãΑ$ tFÉ)ø9$#   |M ÷ƒr&u‘ 〈)٣٠٧( ® $ tΒ t⎦ ¨⎫t7 s? ÞΟ ßγs9 〈)٣٠٨(   ® tΑ§θ y™ öΝßγs9 〈 )٣٠٩(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٨٣٢ (® ãΑ$ tFÉ)ø9$# 〈   )٣١٠( 

                        
 )٠١٨سورة حممد من اآلية (  )٣٠٠
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٠١
 )٠١٩سورة حممد من اآلية (  )٣٠٢
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٠٣
 )٠٢٠سورة حممد من اآلية (  )٣٠٤
 )٠٢٠سورة حممد من اآلية (  )٣٠٥
 )٠٢٠سورة حممد من اآلية (  )٣٠٦
 )٠٢٠سورة حممد من اآلية (  )٣٠٧
 )٠٢٥سورة حممد من اآلية (  )٣٠٨
 )٠٢٥سورة حممد من اآلية (  )٣٠٩



 

 

 .، الباقون بالتفخيم )٣١١(قرأ قتيبة باإلمالة 

ã  |M ® ]ب /٣١٤[) ١٨٣٣(  ÷ƒr&u‘ t⎦⎪ Ï%©!$# 〈)٣١٢( . 

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز، )٣١٣(بغري مهز  قرأ األصبهاين عن ورش

 )١٨٣٤ (® 4’n< ÷ρr' sù 〈)٣١٤( ® 4’n? øΒr&uρ 〈)٣١٥( ® #‘ yϑ ôãr&uρ öΝèδu≈ |Á ö/r& 〈 )٣١٦( 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٨٣٥ (® óΟ çFøŠ|¡tã 〈    )٣١٧(  

  )٣١٩(. )٣١٨(اقون بفتح السني قرأ نافع بكسر السني،الب

 )١٨٣٦ (® (#ûθ ãèÏeÜ s)è? uρ 〈 )٣٢١(بفتح التاء و الطاء وإسكان القاف  )٣٢٠(. 

 .قرأها سهل و يعقوب،الباقون بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء وتشديدها  

 )١٨٣٧ (® t⎦⎪ Ï%©!$# ãΝßγsΨ yès9 〈)٣٢٢.( 

                                                                    
 )٠٢٠سورة حممد من اآلية (  )٣١٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣١١
 ) ٠٢٠سورة حممد من اآلية (  )٣١٢
 ) . ٤٦(لفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ا ) ٣١٣
 )٠٢٠سورة حممد من اآلية (  )٣١٤
 )٠٢٥سورة حممد من اآلية (  )٣١٥
 )٠٢٣سورة حممد من اآلية (  )٣١٦
 )٠٢٢سورة حممد من اآلية (  )٣١٧
بضم التاء والواو وكسر الالم وغريه بفتح التاء والواو والالم " توليتم " مل يذكر املصنف رواية رويس يف كلمة    )٣١٨

. 
   .فلعله ليس من طرقه ) توليتم (ر املؤلف رواية رويس يف قوله و مل يذك )٣١٩
 )٠٢٢سورة حممد من اآلية (  )٣٢٠

على أنه مضارع قطع الثالثي ،والباقون بالتشديد مضارع قطّع مضعف العني والتشديد للتكثري ، انظر املوضح   ٣٢١)
٣/١١٨٣ . 



 

 

 .الباقون باإلظهار ،)٣٢٣(قرأ عباس باإلدغام  

 )١٨٣٨ (® šχ#u™ öà)ø9$# 〈   )٣٢٤(  

 .، الباقون باهلمز )٣٢٥(وافق محزة يف الوقف ،قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز

 )١٨٣٩ (® #’n? tã Ο ÏδÍ≈ t/ôŠ r& 〈    )٣٢٦(  

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب 
 .الباقون بالتفخيم ،)٣٢٧(عمر باإلمالة 

 )١٨٤٠ (® 4’n? øΒr&uρ óΟ ßγs9 〈    )٣٢٨(  

 .)٣٣٠(بضم األلف وكسر الالم وفتح الياء  )٣٢٩(قرأ أبو عمرو وروح وزيد 

بضم األلف وكسر الالم وإسكان الياء،الباقون بفـتح   )٣٣١(و قرأ رويس عن يعقوب و سهل 
 .األلف و الالم وإسكان الياء 

 )١٨٤١ (® óΟ èδu‘#u ó  Î) 〈    )٣٣٢(  

                                                                    
 )٠٢٣سورة حممد من اآلية (  )٣٢٢
 ) .١(الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ٣٢٣
 )٠٢٤سورة حممد من اآلية (  )٣٢٤
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٢٥
 )٠٢٥سورة حممد من اآلية (  )٣٢٦
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٢٧
 )٠٢٥سورة حممد من اآلية (  )٣٢٨
،املسـتنري  ٥٥٠انظر الكفاية .قروء ليعقوب بتمامه و امل زيد عن يعقوب ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،   )٣٢٩

 .٢/٣٧٤، النشر  ٧٩٤
انظـر اإلمـالء    ، يعود على اهللا تعـاىل ) أنا( على أنه فعل مبين للمفعول ونائب الفاعل ضمري مستتر تقديره   ٣٣٠)

 . ٩/٧٠٣،الدر املصون ٢/٢٣٧
 .٢٦٢انظر الغاية  )٣٣١
 )٠٢٦سورة حممد من اآلية (  )٣٣٢



 

 

 .، الباقون بفتح األلف )٣٣٤(بكسر األلف  )٣٣٣(و حفص و املفضل قرأ محزة و علي و خلف

 )١٨٤٢ (® … çµ tΡ üθ ôÊ Í‘ 〈    )٣٣٥( 

 .برفع الراء،الباقون بكسر الراء  )٣٣٦(قرأ أبو بكر ومحاد 

Π÷ ®قوله تعاىل : الركوع  r& |= Å¡xm š⎥⎪Ï%©!$# 〈  )٣٣٧(  

 )١٨٤٣ (® óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0 〈    )٣٣٨(® äο 4θ uŠys ø9$# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈    )٣٣٩(  

 .مجيعاً بني الفتح و الكسر   ]أ /٣١٥ [ قرأ أبو عمرو

 و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم، 

Ο عن خالد )٣٤٠(وكذلك روى بعضهم  ßγ≈ yϑ‹ Å¡Î0   بالفتح. 

 )١٨٤٤ (® öΝä3¯Ρ uθ è=ö7 uΖ s9uρ 4© ®Lxm zΟ n=÷ètΡ 〈    )٣٤١( ® (#uθ è=ö7 tΡ uρ 〈    )٣٤٢( 

 .،الباقون بالنون )٣٤٤(كلها بالياء )٣٤٣(محاد قرأ أبو بكر و

                        
 .  ٧٩٥،املستنري ٥٥٠فضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر ،انظر الكفاية رواية امل   )٣٣٣

إعدال انظـر الكشـف    على أنه مصدر أسر يسر إسرارا  ،والباقون بسورة الفتح من اآلية مجع سر كعدل و  ٣٣٤)
 .٣/١١٨٥املوضح  ٢/٢٧٨

 )٠٢٨سورة حممد من اآلية (  )٣٣٥
 .  ٥٥٠من النشر و الشاطبية،انظر الكفاية  محاد عن عاصم ال يقرأ  ا  )٣٣٦
 )٠٢٨سورة حممد من اآلية (  )٣٣٧
 )٠٣٠سورة حممد من اآلية (  )٣٣٨
 )٠٣٦سورة حممد من اآلية (  )٣٣٩
  .٩٤انظر الغاية  )٣٤٠
 )٠٣١سورة حممد من اآلية (  )٣٤١
 )٠٣١سورة حممد من اآلية (  )٣٤٢
ية،واملقروء بـه لشـعبة  عـن عاصـم،كما يف النشـر      محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطب   )٣٤٣

 .  ٣٩،اإلحتاف ٢/٣٧٤



 

 

uθ#)٣٤٥(و قرأ يعقوب   è=ö7 tΡ uρ  بالنون وإسكان الواو،الباقون بفتح الواو. 

 )١٨٤٥( ® 4© ®Lxm 〈    )٣٤٦(  

 .الباقون بالتفخيم ،)٣٤٧(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة 

 )١٨٤٦ (® t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ yf ßϑ ø9$# 〈   )٣٤٨( ® t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9$#uρ 〈   )٣٤٩( 

 .، الباقون بالتفخيم )٣٥٠(باإلمالة  مجيعاً رأ قتيبة ق

 )١٨٤٧ (® t⎦ ¨⎫t7 s? ãΝßγs9 〈    )٣٥١( 

 .،الباقون باإلظهار  )٣٥٢( قرأ أبو عمرو باإلدغام 

 )١٨٤٨ (® ’n< Î) ÉΟ ù=¡¡9$# 〈   )٣٥٣( 

 . )٣٥٥(و خلف بكسر السني،الباقون بفتح السني )٣٥٤(قرأ محزة و أبو بكر ومحاد

                                                                    
انظـر  ] ولو نشاء ألريناكهم [ والباقون بالنون مناسبة لقوله تعاىل " واهللا  يعلم أعمالكم "مناسبة لقوله تعاىل   ٣٤٤)

 .أليب زرعة  ٦٧٠احلجة 
 ،٣٤٥مهران  ا وعنه املؤلف،انظر املبسوط  املقروء به لرويس فقط من النشر والدرة ورواية روح انفرد ابن   )٣٤٥

 .  ٣٩٤،اإلحتاف ٢/٣٧٤النشر 
 )٠٣١سورة حممد من اآلية (  )٣٤٦
 ) . ٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٤٧
 )٠٣١سورة حممد من اآلية (  )٣٤٨
 )٠٣١سورة حممد من اآلية (  )٣٤٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٥٠
 )٠٣٢سورة حممد من اآلية (  )٣٥١
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٥٢
 )٠٣٥سورة حممد من اآلية (  )٣٥٣
محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية واملقروء به لشعبة عن عاصم ومحزة وخلف،انظر السبعة   )٣٥٤

 .  ٣٩٥،اإلحتاف ٢/٢٢٧،النشر ٥٥٠،الكفاية ٧٩٥،املستنري ٦٠١
 بالكسر اإلسالم،وبسورة الفتح من اآلية الصلح  ، وقيل مها لغتان سورة الفتح من اآلية والكسر انظر ) السلم(  ٣٥٥) 

 . أليب زرعة  ٦٧٠احلجة 



 

 

 )١٨٤٩ (® (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈   )٣٥٦(® ö/ ä3Ï? ÷σãƒ 〈    )٣٥٧(  

وافـق محـزة يف   ،)٣٥٨(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش  مجيعـاً بغـري مهـز    
 .الوقف،الباقون باهلمز  

/ ووكذلك روى إبراهيم بن محاد عن اليزيدي عن أيب عمر  ä3Ï? ÷σãƒ ٣٥٩( باهلمز( . 

 )١٨٥٠ (® óΟ çFΡ r' ¯≈ yδ 〈   )٣٦٠(  

و روى أبـو  ، باملد وغري اهلمز،الباقون باملد و اهلمز  )٣٦١(و نافع قرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
 . نتم مهموزة غري ممدودة على وزن هعنتمأو أبو عون عن قنبل ه )٣٦٢(بكر بن جماهد

 )١٨٥١ ( ® $ ·Βöθ s% öΝä.u ö xî 〈    )٣٦٣( 

 .،الباقون بالبيان )٣٦٤( قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

                        
 )٠٣٦سورة حممد من اآلية (  )٣٥٦
 )٠٣٦سورة حممد من اآلية (  )٣٥٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٥٨
 . ٨٧، الغاية  ١٠١انظر املبسوط.انت نسقا أو جوابا باهلمز صاحب السجادة، ما ك ) ٣٥٩
 ) ٠٣٨سورة حممد من اآلية (  )٣٦٠
ـ    )٣٦١ قرأ قالون وأبو عمرو وأبو  و املقروء به لقالون عن نافع وورش يف أحد أوجهه الثالثة ـ من زيادات النشر 

وورش بتسـهيل  ،وسي فبالقصر فقط إال أبا جعفر والس،جعفر بألف بعد اهلاء وتسهيل اهلمزة مع املد والقصر 
وقنبل بتحقيق  اهلمزة من غري ألـف  ،وعنه أيضا إبداهلا ألفا مع املد املشبع للساكنني ،اهلمزة من غري ألف قبلها 

ويعقوب بتحقيق اهلمزة مع ألف قبلها ،وكل على أصله يف املنفصـل،انظر   والبزي والشامي والكوفيون،قبلها 
 .  ٣٩٥،اإلحتاف ٤٠١ـ ١/٤٠٠،النشر ٦٠١  ٢٠٧السبعة 

 ،اإلحتاف ٢٠٧وهو املقروء به لقنبل عن ابن كثري ووجه لألصبهاين عن ورش مل يذكره املصنف،انظر السبعة   )٣٦٢
 . ١/٤٠٠،النشر ٣٩٥

 )٠٣٨سورة حممد من اآلية (  )٣٦٣
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٦٤



 

 

 حذكر القراءة يف سورة الفت
ijk[ ب /٣١٥ ] 

›uÏøóu ®قوله عز وجـل  )١٨٥٢(  Ïj9 y7 s9 ª!$# $ tΒ tΠ £‰s)s? ⎯ÏΒ y7 Î7 /Ρ sŒ 〈 )٣٦٥(  ® ÏM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 
;M≈ ¨Ζ y_ 〈   )٣٦٦( 

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٨٥٣( ® u¨zr' s? 〈 )٣٦٧(  

فق محزة يف الوقف،الباقون وا،)٣٦٨(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش و الشموين بغري مهز 
 .  باهلمز

 )١٨٥٤ (® $ WÛ ü ÅÀ 〈    )٣٦٩(  

 .محزة يف رواية خلف ورجا وأيب عمرو بإمشام الزاي قرأ

 .رويـس عـن يعقـوب بالسـني     و روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عـن قنبـل و   
 .)٣٧٠(بإمشام السني،الباقون بالصاد  عليو روى أبو محدون عن  

 )١٨٥٥ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 〈   )٣٧١(  

وافـق محـزة يف   ،)٣٧٢(قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهـز  
 . الوقف،الباقون باهلمز

                        
 )٠٠٢سورة الفتح من اآلية (  )٣٦٥
 )٠٠٥فتح من اآلية سورة ال(  )٣٦٦
 )٠٠٢سورة الفتح من اآلية (  )٣٦٧
 ) . ٣٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٦٨
 )٠٠٢سورة الفتح من اآلية (  )٣٦٩
 ) . ٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٧٠
 )٠٠٥سورة الفتح من اآلية (  )٣٧١
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٧٢



 

 

 )١٨٥٦ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# (#ÿρßŠ#yŠ ÷” z Ï9 〈 )٣٧٣(  

 .، الباقون باإلظهار )٣٧٤(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٨٥٧ (® ¬!uρ ßŠθ ãΖ ã_ 〈  )ا بعده وم )٣٧٥® äο uÍ←!#yŠ Ï™ öθ ¡¡9$# 〈   )٣٧٦(  ® #Y‰Îγ≈ x© 〈   )٣٧٧(  

 .، الباقون بالتفخيم )٣٧٨(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )١٨٥٨ (® öΝÎκ ö n=tã 〈  )٣٧٩( 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  

 )١٨٥٩ (® Ï™ öθ ¡¡9$# 〈   )٣٨٠(  

 . )٣٨١(بفتح السني قرأ أبو عمرو و ابن كثري برفع السني،الباقون

 )١٨٦٠ (® (#θ ãΖ ÏΒ÷σçG Ïj9 〈    )٣٨٢(® Ïµ‹ Ï? ÷σã‹ |¡sù 〈   )٣٨٣(  

وافق محـزة يف الوقف،البـاقون   ،)٣٨٤(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .باهلمز

                        
 )٠٠٤ورة الفتح من اآلية س(  )٣٧٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٧٤
 )٠٠٤سورة الفتح من اآلية (  )٣٧٥
 )٠٠٦سورة الفتح من اآلية (  )٣٧٦
 )٠٠٨سورة الفتح من اآلية (  )٣٧٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٧٨
 )٠٠٦سورة الفتح من اآلية (  )٣٧٩
 )٠٠٦آلية سورة الفتح من ا(  )٣٨٠

بالضم االسم ،و بالفتح املصدر ،وقيل بالضم الشر والعذاب والبالء ،وبالفتح الفساد واإلهالك ،وقيل مها لغتان   ٣٨١) 
   أليب زرعة ٦٧٠/٦٧١انظر احلجة 

 )٠٠٩سورة الفتح من اآلية (  )٣٨٢
 )٠١٠سورة الفتح من اآلية (  )٣٨٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٨٤



 

 

θ#) ® ]أ/٣١٦ [) ١٨٦١(  ãΖ ÏΒ÷σçG Ïj9 «!$$ Î/ ⎯ Ï& Ï!θ ß™ u‘ uρ 〈)٣٨٥( ® çνρ â‘ Íh“ yèè? uρ 〈)٣٨٦( ® çνρ ãÏj%uθ è? uρ 〈   
)٣٨٧( ® çνθ ßs Îm7 |¡è@uρ 〈   )٣٨٩(كلها بالياء)٣٨٨( . 

 .قرأها أبو عمرو و ابن كثري،الباقون كلها بالتاء

 )١٨٦٢ (  ® öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒr& 〈   )٣٩٠(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )١٨٦٣ (® 4’nû÷ρr& 〈    )٣٩١( 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٨٦٤ (® çµ ø‹ n=tæ ©!$# 〈   )٣٩٢(  

 .)٣٩٣(قرأ حفص برفع اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

 )١٨٦٥ ( ® Ïµ‹ Ï? ÷σã‹ |¡sù 〈    )٣٩٤(  

 .بالنون،الباقون بالياء  )٣٩٥(قرأ ابن كثري و أبو جعفر و نافع و ابن عامر

                        
 )٠٠٩سورة الفتح من اآلية (  )٣٨٥
 )٠٠٩سورة الفتح من اآلية (  )٣٨٦
 )٠٠٩سورة الفتح من اآلية (  )٣٨٧
 )٠٠٩سورة الفتح من اآلية (  )٣٨٨

،املوضـح   ٢/٢٨٠انظر الكشف .أي املرسل إليهم فأتى بالياء إخبارا عنهم ،والباقون بالتاء خطابا للمؤمنني    ٣٨٩)
٣/١١٨٩ . 

 )٠١٠سورة الفتح من اآلية (  )٣٩٠
 )٠١٠سورة الفتح من اآلية (  )٣٩١
 )٠١٠سورة الفتح من اآلية (  )٣٩٢
 .وال خيفى إسكاا وقفا للجميع ،كما ال خيفى أن حفصا يفخم الم اسم اجلاللة وغريه يرققها    )٣٩٣
 )٠١٠سورة الفتح من اآلية (  )٣٩٤



 

 

ãΑθ ®الركوع قوله تعاىل  à)u‹ y™ y7 s9 šχθ à̄=y‚ ßϑ ø9$# 〈   )٣٩٦( 

)١٨٦٦(  ® ãΑθ à)u‹ y™ y7 s9 〈    )٣٩٧(   ® öÏøótG ó™ $$ sù $ uΖ s9 〈   )٣٩٨(® ãÏøótƒ ⎯yϑ Ï9 â™ !$ t±o„ 
Ü> Éj‹yèãƒuρ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ 〈    )٣٩٩(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

)١٨٦٧ (® !$ uΖ ÷Fn=tóx© 〈   )٤٠٠(  

 .،الباقون بالتخفيف )٤٠١(قرأ قتيبة بالتشديد 

 )١٨٦٨ (® #… ŸÑ 〈 )و )٤٠٣(بضم الضاد )٤٠٢،® zΝ≈ n=x. «!$# 〈  )بغري ألف مكسورة الالم  )٤٠٤. 

≈zΝقرأها محزة و علي و خلف،الباقون ضراً بفتح الضاد n=x. «!$#   باأللف. 

 )١٨٦٩ (® ö≅ t/ ÷Λä⎢Ψ sΨ sß 〈    )٤٠٥( 

 .قرأ علي و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )١٨٧٠ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 〈   )٤٠٦(  

                                                                    
هران عنه ،وذكر الياء ليعقوب بتمامـه  ومل يذكر املصنف روحا، وهو ممن يقرأ بالنون ،وهو مما انفرد به ابن م   )٣٩٥

،النشـر  ٧٩٧،املسـتنري  ٣٤٦،واملقروء به لرويس بالياء موافقـاً للكـوفيني وأيب عمرو،انظـر املبسـوط     
 .  ٣٩٥،اإلحتاف ٢/٣٧٥

 )٠١١سورة الفتح من اآلية (  )٣٩٦
 )٠١١سورة الفتح من اآلية (  )٣٩٧
 )٠١١سورة الفتح من اآلية (  )٣٩٨
 )٠١٤ية سورة الفتح من اآل(  )٣٩٩
 )٠١١سورة الفتح من اآلية (  )٤٠٠

 ) .١/ ٢٧٠( شدد من رواية ابن شنبوذ انظر املصباح  ٤٠١)
 )٠١١سورة الفتح من اآلية (  )٤٠٢

 . ٣٧٩خمتار الصحاح  ٦٧٢انظر احلجة .الضر بالضم سوء احلال ،وبالفتح ضد النفع ،وقيل مها مبعىن واحد   ٤٠٣)
 )٠١٥سورة الفتح من اآلية (  )٤٠٤
 )٠١٢رة الفتح من اآلية سو(  )٤٠٥



 

 

محـزة يف   هـم وافق،)٤٠٧(أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز  قرأ أبو عمرو غري شجاع و
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٨٧١ (® öΝÎγŠ Ï=÷δr& 〈    )٤٠٨( 

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  

 )١٨٧٢ (® .⎯ÏΒ÷σãƒ 〈 )٤٠٩( ® $ yδρ ä‹è{ ù' tG Ï9 〈)٤١٠( ® ãΝä3Ï? ÷σãƒ ª!$# 〈)٤١١( 

محـزة يف   هـم وافق، )٤١٢(بغـري مهـز   كلها  رشقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و و
 .الوقف،الباقون باهلمز 

?ãΝä3Ïعن اليزيدي عـن أيب عمـرو   )٤١٣(وكذلك روى إبراهيم بن محاد  ]ب /٣١٦[ ÷σãƒ ª!$# 
 .باهلمز

 )١٨٧٣ (® t⎦⎪ ÍÏ≈ s3ù=Ï9 〈)٤١٤.( 

قون البا،)٤١٥(و يعقوب غري روح باإلمالة عن الكسائي  عمر وقرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب 
 .  بالتفخيم

 )١٨٧٤ (® ö≅ t/ $ uΖ tΡρ ß‰Ý¡øt rB 〈   )٤١٦( 

                                                                    
 )٠١٢سورة الفتح من اآلية (  )٤٠٦
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٠٧
 ) ٠١٢سورة الفتح من اآلية (  )٤٠٨
 )٠١٣سورة الفتح من اآلية (  )٤٠٩
 )٠١٥سورة الفتح من اآلية (  )٤١٠
 )٠١٦سورة الفتح من اآلية (  )٤١١
 ) . ٧(رقم تقدم الكالم على مثله يف الفقرة  ) ٤١٢
  ).١٨٤٧(و قد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم . انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )٤١٣
 )٠١٣سورة الفتح من اآلية (  )٤١٤
 ) . ٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤١٥
 )٠١٥سورة الفتح من اآلية (  )٤١٦



 

 

 .قرأ محزة و علي و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )١٨٧٥ (® <¨ ù' t/ 〈   )٤١٧(  

محـزة يف   هـم وافق،)٤١٨(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٨٧٦ (® 4‘ yϑ ôãF{ $# 〈   )٤١٩(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٨٧٧ (® ã& ù# ½zô‰ãƒ 〈   )٤٢٠( ® çµ ö/Éj‹yèãƒ 〈  )٤٢١( 

 .قرأ نافع و أبو جعفر و ابن عامر مجيعاً بالنون،الباقون بالياء 

©ô‰s)©9 z ®الركوع  ÅÌu‘ ª!$# Ç⎯tã t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈   )٤٢٢(   

t⎦⎫ÏΖ ®قوله تعاىل  )١٨٧٨(   ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈 )٤٢٣(  

محـزة يف   هـم وافق،)٤٢٤(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٨٧٩ (® zΝÏ=yèsù $ tΒ 〈  )٤٢٥( ® Ÿ≅ ¤f yèsù öΝä3s9 〈    )٤٢٦(  

                        
 )٠١٦سورة الفتح من اآلية (  )٤١٧
 ) . ٧(لكالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم ا ) ٤١٨
 )٠١٧سورة الفتح من اآلية (  )٤١٩
 )٠١٧سورة الفتح من اآلية (  )٤٢٠
 )٠١٧سورة الفتح من اآلية (  )٤٢١
 )٠١٨سورة الفتح من اآلية (  )٤٢٢
 )٠١٨سورة الفتح من اآلية (  )٤٢٣
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٢٤
 )٠١٨ة سورة الفتح من اآلي(  )٤٢٥
 )٠٢٠سورة الفتح من اآلية (  )٤٢٦



 

 

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٨٨٠ (® öΝÎκ ö n=tã 〈   )وما بعده )٤٢٧ . 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  

 )١٨٨١ (® $ pκ tΞρ ä‹è{ ù' tƒ 〈   )٤٢٨( ® $ pκ tΞρ ä‹è{ ù' s? 〈    )٤٢٩( 

محـزة يف   هـم افق،و)٤٣٠(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعاً بغـري مهـز   
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )١٨٨٢ (® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈   )٤٣١( 

 .، الباقون بالتفخيم  )٤٣٢(بة باإلمالة قرأ نصري وقتي 

 )١٨٨٣ (® $ WÛ ü ÅÀ 〈   )٤٣٣( 

 . الزاي  ]أ /٣١٧[ بإمشام ورجا وأيب عمر محزة يف رواية خلف  قرأ  

 .رويس عن يعقوب بالسني  و روى أبو بكر بن جماهد و أبو عون عن قنبل و 

 .)٤٣٤(بإمشام السني،الباقون بالصاد  عليو روى أبو محدون عن 

 )١٨٨٤ (® 3“ u÷zé&uρ 〈   )٤٣٥( 

                        
 )٠١٨سورة الفتح من اآلية (  )٤٢٧
 )٠١٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٢٨
 )٠٢٠سورة الفتح من اآلية (  )٤٢٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٣٠
 )٠٢٠سورة الفتح من اآلية (  )٤٣١
 ) . ٤٣( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٣٢
 )٠٢٠سورة الفتح من اآلية (  )٤٣٣
 ) . ٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٣٤
 )٠٢١سورة الفتح من اآلية (  )٤٣٥



 

 

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هـبرية بالكسـر    
 .، الباقون بالفتح )٤٣٦(

 )١٨٨٥ (® uθ èδuρ 〈   )٤٣٧( 

 .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

 )١٨٨٦ (® tβθ è=yϑ ÷ès? #¶ ÅÁ t/ 〈   )٤٣٨(  

 . )٤٣٩(قرأ أبو عمرو غري عباس بالياء،الباقون بالتاء،عباس خمري

 )١٨٨٧ (® ×Α% y` Í‘ Ö™ !$ |¡ÏΣuρ 〈   )٤٤٠( ® Ïπ ¨ŠÏ=Îγ≈ yf ø9$# 〈   )٤٤١(  

 .، الباقون بالتفخيم )٤٤٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٨٨٨ (® øŒ Î) Ÿ≅ yèy_ 〈    )٤٤٣( 

 .ار قرأ أبو عمرو و هشام باإلدغام،الباقون باإلظه 

 )١٨٨٩ (® ãΝÎγÎ/θ è=è% sπ ¨ŠÏϑ ut ù:$# 〈    )٤٤٤(  

 .قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب بكسر اهلاء و امليم

 .و قرأ محزة و علي و خلف بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضم امليم  

                        
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٣٦
 )٠٢٤سورة الفتح من اآلية (  )٤٣٧
 )٠٢٤سورة الفتح من اآلية (  )٤٣٨
 . ٧٩٧باس أو خمالفته أليب عمرو ، و انظر املستنري ومل أقف فيما بني يدي من مصادر على ختيري ع    )٤٣٩
 )٠٢٥سورة الفتح من اآلية (  )٤٤٠
 )٠٢٦سورة الفتح من اآلية (  )٤٤١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٤٢
 )٠٢٦سورة الفتح من اآلية (  )٤٤٣
 )٠٢٦سورة الفتح من اآلية (  )٤٤٤



 

 

 )١٨٩٠ (® 3“ uθ ø)−G9$# 〈    )٤٤٥(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 .باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  و قرأ محزة و علي و خلف

  )٤٤٦(   〉 #$!ô‰s)©9 s−y‰|¹ ª  ®الركوع قوله تعاىل

 )١٨٩١ (® ô‰s)©9 s−y‰|¹ 〈 )٤٤٧(  

 .قرأ محزة و علي و خلف و أبو عمرو و سهل و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٨٩٢ (® $ tƒö™ ”9$# 〈   )٤٤٨( 

من طريق األصـبهاين   ]ب /٣١٧[عشى و ورشقرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األ 
 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  هموافق، )٤٤٩(بغري مهز 

 .و قرأ علي غري قتيبة باإلمالة 

 . و قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة،الباقون بالتفخيم 

  )١٨٩٣ (® βÎ) u™ !$ x© 〈   )٤٥٠(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٨٩٤ (® š⎥⎫ÏΖ ÏΒ#u™ 〈    )٤٥١( ® â™ !#£‰Ï©r& 〈   )٤٥٢(  

                        
 )٠٢٦سورة الفتح من اآلية (  )٤٤٥
 )٠٢٧الفتح من اآلية  سورة(  )٤٤٦
 )٠٢٧سورة الفتح من اآلية (  )٤٤٧
   )٠٢٧سورة الفتح من اآلية (  )٤٤٨
 األول : أبدل مهزه مطلقا السوسي ،وأبدل مع اإلدغام يف احلالني أبو جعفر ،وحلمزة يف الوقف وجهان  ) ٤٤٩

  ) .١١٠٧(، و قد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  كالسوسي،والثاين كأيب جعفر
 )٠٢٧سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٠
 )٠٢٧سورة الفتح من اآلية (  )٤٥١



 

 

 .، الباقون بالتفخيم )٤٥٣(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٨٩٥ (® zΝÏ=yèsù $ tΒ öΝs9 〈 )٤٥٤( ® Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 〈  )٤٥٥(® Í‘$ ¤ä3ø9$# 〈   )٤٥٦( ® â™ !$ uΗxqâ‘ 〈   
)٤٥٧( ® ÏŠθ àf ¡9$# 4 y7 Ï9 s̈Œ 〈   )٤٥٨( ® ylu÷zr& … çµ t↔ ôÜ x© 〈   )٤٥٩( 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٨٩٦ (® 3“ y‰ßγø9$$ Î/ 〈   )٤٦٠( ® 4’s∀x.uρ 〈   )٤٦١( ® 3“ uθ tFó™ $$ sù 〈   )٤٦٢(  

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٨٩٧ (® u‘$ ¤ä3ø9$# 〈   )٤٦٣(  

اري عن ورش و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر و البخو قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأب
 .،الباقون بالتفخيم)٤٦٤(عمر باإلمالة 

 )١٨٩٨ (® öΝßγ1us? 〈   )٤٦٥(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عـن هـبرية بالكسـر    

                                                                    
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٥٣
 )٠٢٧سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٤
 )٠٢٨سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٥
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٦
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٧
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٨
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٥٩
 )٠٢٨سورة الفتح من اآلية (  )٤٦٠
 )٠٢٨سورة الفتح من اآلية (  )٤٦١
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٦٢
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٦٣
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٦٤
 )٠٢٩ة سورة الفتح من اآلي(  )٤٦٥



 

 

 .الباقون بالفتح ،)٤٦٦(

 )١٨٩٩ (® $ ZΡ üθ ôÊ Í‘ uρ 〈   )٤٦٧(  

 .،الباقون بكسر الراء )٤٦٨( الراءقرأ أبو بكر ومحاد برفع 

 )١٩٠٠ (® öΝèδ$ yϑ‹ Å™ 〈   )٤٦٩(  

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم،

 .عن خالد )٤٧٠(وكذلك روى بعضهم 

 )١٩٠١ (® Ïπ1u‘ öθ −G9$# 〈 )٤٧١(  

ورش و اخلزاز عن هبرية و ابن ذكوان قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن 
 .غري  ابن جماهد عنه بالكسر،الباقون بالفتح  ]أ /٣١٨[

 )١٩٠٢ (® … çµ t↔ ôÜ x© 〈   )٤٧٢( 

، الباقون بإسكان الطاء وكذلك روى )٤٧٤(بفتح الطاء  )٤٧٣(و البزي و القواس  قرأ ابن ذكوان 

                        
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٦٦
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٦٧
 ) . ١٨٤٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٦٨
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٦٩
  .١٠٨ابن مهران يف املبسوط  )٤٧٠
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٧١
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٧٢
،اإلحتـاف  ٢/٣٧٢،النشـر  ٧٩٨،املستنري ٤/٢١٠قنبل عنه عن ابن كثري وهو املقروء به له،انظر جامع البيان    )٤٧٣

٣٩٦ . 
  . ٥٧الصحاح  ٢/٢٨٢بفتح الطاء وإسكاا لغتان ، انظر الكشف   ٤٧٤)



 

 

 . )٤٧٥(اخلزاعي عن أصحابه

  )١٩٠٣ (® … çν u‘ y—$ t↔ sù 〈   )٤٧٦(  

 .)٤٧٨(بالقصر،الباقون باملد)٤٧٧(ابن عامر قرأ

  )١٩٠٤ (® 4’n? tã ⎯ Ïµ Ï%θ ß™ 〈   )٤٧٩(  

 . )٤٨٠( روى ابن جماهد و أبو عون عن قنبل باهلمز،الباقون بغري مهز

  )١٩٠٥ (® ãΝÎκ Í5 u‘$ ¤ä3ø9$# 〈  )٤٨١(  

 .قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب بكسر اهلاء و امليم

 .امليم،الباقون بكسر اهلاء وضم امليم و قرأ محزة و علي و خلف بضم اهلاء و  

                        
 . ٧٩٨ملستنري ،ا٤/٢١٠عن ابن كثري وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان     )٤٧٥
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٧٦
ابن ذكوان من طريق الشاطبية ، و رواية هشام هنا من زيادات النشر  ؛حيث له التخيري بني القصـر و املـد       )٤٧٧

 .  ١٢٥،منحة مويل الرب ٣٩٧،اإلحتاف ٢/٣٧٥،النشر ٣٤٦،انظر املبسوط 
  . ٢/٥١٨قواه وأعانه ، انظر شرح اهلداية  :أزر وآزر لغتان ومها مبعىن واحد ، واملعىن   ٤٧٨)
  )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٧٩
 ) . ٢٨٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٨٠
 )٠٢٩سورة الفتح من اآلية (  )٤٨١



 

 

 ذكر القراءة يف سورة احلجرات
ijk 

Ÿω (#θ ®تعاىل قوله ) ١٩٠٦(   ãΒÏd‰s)è? 〈   )بفتح التاء و القاف و الدال )٤٨٢ 

 .  )٤٨٣(قرأها يعقوب،الباقون بضم التاء وفتح القاف وكسر الدال  

 )١٩٠٧ (® Äc© É<¨Ψ9 $# 〈   )٤٨٤(  

 .بغري مهز   قرأ نافع باهلمز،الباقون

 )١٩٠٨ (® 3“ uθ ø)−G=Ï9 〈   )٤٨٥(® $ yϑ ßγ1y‰÷n Î) 〈   )٤٨٦(  

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلمالة اللطيفة 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )١٩٠٩ (® ÏN üàf çt ù:$# 〈   )٤٨٧( 

 .قرأ أبو جعفر بفتح اجليم،الباقون برفع اجليم  

 )١٩١٠ (® 4© ®Lxm 〈   )٤٨٨(  

 .  ، الباقون بالتفخيم)٤٨٩(قتيبة و العجلي باإلمالة  و قرأ نصري

                        
 )٠٠١سورة احلجرات من اآلية (  )٤٨٢

ت إحدى التاءين ختفيفـا  فحذف) تتقدموا(على أنه مضارع قدم مضعف العني ،وقرأ يعقوب بفتحهما ،وأصله   ٤٨٣)
 . ١٠/٥الدر املصون  ٨/١٠٥انظر البحر .

 )٠٠٢سورة احلجرات من اآلية (  )٤٨٤
 )٠٠٣سورة احلجرات من اآلية (  )٤٨٥
 )٠٠٩سورة احلجرات من اآلية (  )٤٨٦
 ) ٠٠٥سورة احلجرات من اآلية (  )٤٨٧
 )٠٠٥سورة احلجرات من اآلية (  )٤٨٨
 ) . ٢٠( قم تقدم الكالم على مثله يف الفقرة ر ) ٤٨٩



 

 

 )١٩١١ (® öΝÎκ ö s9Î) 〈   )٤٩٠(  

 .الباقون بكسر اهلاء ،]ب /٣١٨[قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء 

 )١٩١٢ (® óΟ ä.u™ !% y` 〈   )٤٩١(  

 .محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  قرأ

 )١٩١٣ (® (#ûθ ãΨ ¨t6tG sù 〈   )٤٩٢(  

 . الباقون بالباء و الياء و النون،)٤٩٣( قرأ محزة و علي و خلف بالثاء و الباء و التاء
 ) ١٩١٤( ® t⎦⎫ÏΒÏ‰≈ tΡ 〈   )٤٩٤(  

 .، الباقون بالتفخيم )٤٩٥(قرأ قتيبة باإلمالة 
) ١٩١٥( ® Íö∆F{ $# ÷Λ—⎢ ÏΨ yès9 〈   )٤٩٦(  

 .ظهارقرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإل 

 )١٩١٦    (® 3“ u÷zW{ $# 〈  )٤٩٧(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلـف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية        
 .  بالكسر،الباقون بالفتح

                        
 )٠٠٥سورة احلجرات من اآلية (  )٤٩٠
 )٠٠٦سورة احلجرات من اآلية (  )٤٩١
 )٠٠٦سورة احلجرات من اآلية (  )٤٩٢
 بثاء مفتوحة بعد التاء ،وبعدها باء موحدة مفتوحة مشددة ،وبعدها تاء مثناة فوقية مضمومة، الباقون بباء   )٤٩٣

 .حة مشددة ،وبعدها نون مضمومةموحدة مفتوحة بعد التاء ،وبعدها ياء حتتية مفتو
 )٠٠٦سورة احلجرات من اآلية (  )٤٩٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٩٥
 )٠٠٧سورة احلجرات من اآلية (  )٤٩٦
 )٠٠٩سورة احلجرات من اآلية (  )٤٩٧



 

 

 )١٩١٧ (® 4© ®Lxm 〈   )٤٩٨( 

 .  ، الباقون بالتفخيم)٤٩٩(و قتيبة و العجلي باإلمالة  قرأ نصري 

 )١٩١٨ (® u™ þ’Å∀s? #’n< Î) 〈   )٥٠٠(  

ابن عامر ومحزة و علي و خلف وعاصـم مزتني،البـاقون يهمـزون األوىل ويلينـون      قرأ
 .)٥٠١(الثانية

  )١٩١٩ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈   )٥٠٢( 

محـزة يف   هموافق،)٥٠٣(قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز  
 .الوقف،الباقون باهلمز

 )١٩٢٠ (® t⎦ ÷⎫t/ ö/ ä3÷ƒuθ yzr& 〈   )٥٠٤( 

،البـاقون  )٥٠٦(على اجلمع )٥٠٥(قرأ ابن ذكوان من طريق ابن جماهد و النقاش و يعقوب بالتاء 
 .بالياء على التثنية

$ ®الركوع  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ 〈   )٥٠٧(  

                        
 )٠٠٩سورة احلجرات من اآلية (  )٤٩٨
 ) . ٢٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٩٩
  )٠٠٩سورة احلجرات من اآلية (  )٥٠٠
 ). ٣١٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٠١
 )٠١٠سورة احلجرات من اآلية (  )٥٠٢
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٠٣
 )٠١٠سورة احلجرات من اآلية (  )٥٠٤

املوضـح  . ٤/١٢انظر الكشاف ] إخوة  إمنا املؤمنون[ أي مجع أخ ،وجمع لتقدم ذكر األخوة يف قوله تعاىل   ٥٠٥)
٣/١١٩٦ . 

 بالتاء وكسر اهلمزة ،ورواية ابن ذكوان هنا انفرادة ال يقرأ له ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان    )٥٠٦
 .  ٢/٣٧٦،النشر ٧٩٩،املستنري ٣٤٧،املبسوط ٦٠٦،السبعة ٤/٢١٣

 )٠١٢سورة احلجرات من اآلية (  )٥٠٧



 

 

©# ®قوله تعاىل ) ١٩٢١(  |¤ tã 〈   )٥٠٨( 

 .  قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٩٢٢ (® Ÿωuρ Ö™ !$ |¡ÏΣ ⎯ÏiΒ >™ !$ |¡ÏpΣ 〈   )٥٠٩( ® ¥’n? tã / ä3yϑ≈ n=ó™ Î) 〈   )وما بعدها  )٥١٠. 

 .، الباقون بالتفخيم )٥١١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٩٢٣ (® (#ÿρâ“ Ïϑ ù=s? 〈   )٥١٢(  

 .بضم امليم،الباقون بكسر امليم  )٥١٣(وعباس  ]أ /٣١٩[قرأ يعقوب و سهل

 )١٩٢٤ (® ωuρ (#ρâ“ t/$ uΖ s? 〈    )٥١٤( ® Ÿωuρ (#θ Ý¡¡¡pgrB 〈   )٥١٥( ® (#ûθ èù u‘$ yètG Ï9 〈   )٥١٦( 

 .)٥١٧(ابن كثري غري القواس وزمعة بتشديد التاءات،الباقون بتخفيف التاءات  قرأ

 )١٩٢٥ (® É=≈ s)ø9F{ $$ Î/ ( }§ø♥ Î/ 〈)٥١٨( ® βr& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝós s9 〈)٥١٩( ® Ÿ≅ Í←!$ t7 s%uρ (#ûθ èù u‘$ yètG Ï9 
〈)٥٢٠( ® ãΝn=÷ètƒ $ tΒ 〈   )٥٢١(  

                        
 )٠١١ات من اآلية سورة احلجر(  )٥٠٨
 )٠١١سورة احلجرات من اآلية (  )٥٠٩
 )٠١٧سورة احلجرات من اآلية (  )٥١٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥١١
 )٠١١سورة احلجرات من اآلية (  )٥١٢
 سهل يف روايته عن يعقوب ،وعباس عن أيب عمرو ،ال يقرأ ا من طرق النشـر والشـاطبية،انظر املسـتنري      )٥١٣

 .  ٢٨٠ـ  ٢/٢٧٩،النشر ٥٧٨
 )٠١١سورة احلجرات من اآلية (  )٥١٤
 )٠١٢سورة احلجرات من اآلية (  )٥١٥
 )٠١٣سورة احلجرات من اآلية (  )٥١٦

 ).١٣٠( تقدم الكالم عل مثله يف الفقرة رقم )٥١٧(
 )٠١١سورة احلجرات من اآلية (  )٥١٨
 )٠١٢سورة احلجرات من اآلية (  )٥١٩
 )٠١٣ية سورة احلجرات من اآل(  )٥٢٠
 )٠١٦سورة احلجرات من اآلية (  )٥٢١



 

 

 .عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار  قرأ أبو

 )١٩٢٦ (® }§ø♥ Î/ ãΛôœeω$# 〈)٥٢٢( ® Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝós s9 〈)٥٢٣( ® ≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈)٥٢٤(  

محـزة يف   هـم وافق،)٥٢٥(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش كلها بغـري مهـز   
 .الوقف،الباقون باهلمز

  )١٩٢٧ (® ó= çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9'ρé' sù 〈   )٥٢٦(  

باإلدغام،البـاقون  )٥٢٧(و خلف لنفسـه و هشـام    قرأ أبو عمرو و علي و محزة غري خلف
 .باإلظهار 

 )١٩٢٨ (® $ \G øŠtΒ 〈   )٥٢٨( 

 . )٥٢٩(بالتشديد،الباقون بالتخفيف قرأ أبو جعفر و نافع 

 )١٩٢٩ (® 4© s\Ρ é&uρ 〈   )٥٣٠(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة

 .الشديدة،الباقون بالتفخيم و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة 

 )١٩٣٠ (® öΝä39 s)ø? r& 〈   )٥٣١(® ÷βr& ö/ ä31y‰yδ 〈   )٥٣٢(   

                        
 )٠١١سورة احلجرات من اآلية (  )٥٢٢
 )٠١٢سورة احلجرات من اآلية (  )٥٢٣
 )٠١٤سورة احلجرات من اآلية (  )٥٢٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٢٥
 )٠١١سورة احلجرات من اآلية (  )٥٢٦
،منحـة  ٣٩٨،اإلحتاف  ٩ــ   ٢/٨زيادات النشر،انظر النشر  خالد وهشام خبلفهما،وإدغام هشام هنا من   )٥٢٧

 .  ٦٧مويل الرب 
 )٠١٢سورة احلجرات من اآلية (  )٥٢٨

 .أليب زرعة  ٦٧٧التشديد والتخفيف لغتان ، انظر احلجة و مل يذكر املؤلف رويسا و هو ممن يقرأ بالتشديد ،   ٥٢٩)
 )٠١٣سورة احلجرات من اآلية (  )٥٣٠



 

 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )١٩٣١ (® Ÿω Νä3÷G Ï=tƒ 〈   )٥٣٣( 

 .غري شجاع وأوقية وعباس وإبراهيم بن محاد باأللف غري مهموز )٥٣٤(قرأ أبو عمرو  

و سهل و يعقوب باأللف و اهلمز،الباقون  )٥٣٥(وأوقية وإبراهيم بن محاد و قرأ شجاع وعباس  
Ÿω Νä3÷G Ï=tƒ  ٥٣٦(بغري ألف وبغري مهز( . 

  )١٩٣٢ (® šχθ ãΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈    )٥٣٧(  

 هموافق،)٥٣٨(غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز   ]ب /٣١٩[قرأ أبو عمرو
 .  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز

 )١٩٣٣ (® $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? 〈   )٥٣٩( 

 . )٥٤٠(ابن كثري بالياء،الباقون بالتاء قرأ 

                                                                    
 )٠١٣ن اآلية سورة احلجرات م(  )٥٣١
 )٠١٧سورة احلجرات من اآلية (  )٥٣٢
 )٠١٤سورة احلجرات من اآلية (  )٥٣٣
 . يبدهلا أبو عمرو خبلفه على أصله     )٥٣٤
 .  ٢/٣٧٦،النشر ٨٠٠،املستنري ١٠١كلهم عن أيب عمرو إذا قرأ باهلمز،انظر املبسوط   )٥٣٥

: هو من الت يليت ومها لغتان مبعىن واحد ومعناه ف) ال يلتكم( فهو من ألت يألت،ومن قرأ ) يئلتكم( من قرأ   ٥٣٦)
 . ٢/٥١٨انظر شرح اهلداية .ينقصكم 

 )٠١٥سورة احلجرات من اآلية (  )٥٣٧
 ) . ١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٣٨
 )٠١٨سورة احلجرات من اآلية (  )٥٣٩

 .٢/٥١٨، وشرح اهلداية ٦٧٧انظر احلجة .التاء للخطاب والياء للغيبة   ٥٤٠)



 

 

 ذكر القراءة يف سورة ق
ijk 

  

™Èβ#u ®قوله عز وجل    ) ١٩٣٤(  öà)ø9$#uρ 〈   )٥٤١( 

 . محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،وكذلك )٥٤٢(قرأ ابن كثري وعباس  بغري مهز

)١٩٣٥   (® Νèδu™ !% y` 〈   )٥٤٣(  

 .زة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ مح  

 )١٩٣٦ (® #sŒ Ï™ r& 〈  )٥٤٤(  

 .أبو عمرو و أبو جعفر وقالون وزيد مزة واحدة ممدودة بعدها ياء مكسورة قرأ 

و قرأ ابن كثري و نافع غري قالون و يعقوب غري زيد و سهل مزة مقصـورة بعـدها يـاء     
 .)٥٤٥(شاماً فإنه يدخل بني اهلمزتني مدةمكسورة،الباقون مزتني إال ه

  )١٩٣٧ (® $ uΖ ÷FÏΒ 〈   )٥٤٦(  

 .قرأ نافع و محزة و علي و خلف وعاصم يف رواية حفص بكسر امليم،الباقون برفع امليم 

 )١٩٣٨ (® ë=≈ tG Ï. 〈  )٥٤٧( ® z© Å› üρu‘ 〈   )٥٤٨(® ÏŠ$ t6Ïèù=Ïj9 〈   )٥٤٩( 

                        
 ) ٠٠١سورة ق من اآلية(  )٥٤١
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٤٢
 )٠٠٢سورة ق من اآلية(  )٥٤٣
 )٠٠٣سورة ق من اآلية(  )٥٤٤
 ).١٢٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٥٤٥
 )٠٠٣سورة ق من اآلية(  )٥٤٦
 )٠٠٤سورة ق من اآلية(  )٥٤٧
 )٠٠٧سورة ق من اآلية(  )٥٤٨



 

 

 . ، الباقون بالتفخيم)٥٥٠(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٩٣٩ (® 3“ uø.ÏŒ uρ 〈   )٥٥١(  

، )٥٥٢(قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية بالكسر
 .الباقون بالفتح 

Zο ®  ]أ /٣٢٠[) ١٩٤٠(  t$ù# t/ $ \G ø‹ ¨Β 〈   )٥٥٣(  

 .قرأ أبو جعفر بالتشديد،الباقون بالتخفيف 

 )١٩٤١ (® Ï‰‹ Ïãuρ 〈   )٥٥٤(  

، )٥٥٥(اء يف الوصل و الوقف،وتابعه سهل وعباس و ورش باليـاء يف الوصـل   قرأ يعقوب بالي
 .الباقون بغري ياء

$ ô‰s)s9uρ ® الركوع قوله تعاىل uΖ ø)n=yz z⎯≈ |¡ΣM} $# 〈   )٥٥٦( 

)١٩٤٢ (® ÞΟ n=÷ètΡ uρ $ tΒ 〈 )٥٥٧(® tΑ$ s% Ÿω (#θ ßϑ ÅÁ tG øƒ rB 〈)٥٥٨( ® ãΑöθ s)ø9$# £“ t$s! 〈)٥٥٩( 

  .قون باإلظهار قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،البا 

                                                                    
 )٠١١من اآلية سورة ق(  )٥٤٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٥٠
 )٠٠٨سورة ق من اآلية(  )٥٥١
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٥٢
 ) ٠١١سورة ق من اآلية(  )٥٥٣
  )٠١٤سورة ق من اآلية(  )٥٥٤
 ) .١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٥٥
 )٠١٦سورة ق من اآلية(  )٥٥٦
 )٠١٦سورة ق من اآلية(  )٥٥٧
 )٠٢٨سورة ق من اآلية(  )٥٥٨
 )٠٢٩سورة ق من اآلية(  )٥٥٩



 

 

 )١٩٤٣( ® z⎯≈ |¡ΣM} $# 〈)٥٦٠(  ® Ç⎯tãuρ ÉΑ$ uΚÏe±9$# 〈)٥٦١( ® $ ·γ≈ s9Î) uyz#u™ 〈)٥٦٢(  

 .، الباقون بالتفخيم )٥٦٣(باإلمالة  مجيعا قرأ قتيبة 

 )١٩٤٤ (® ôN u™ !% y` uρ äο uõ3y™ 〈    )٥٦٤(  

  .قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هشام و سهل باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )١٩٤٥ (® ôN u™ !% y` uρ 〈    )وما بعدها )٥٦٥ 

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )١٩٤٦ (® … çµ ãΖƒ Ís% #x‹≈ yδ 〈    )٥٦٦( 

 .، الباقون باإلظهار )٥٦٧(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام  

 )١٩٤٧ (® A‘$ ¤Ÿ2 〈   )٥٦٨( 

عمر عن الكسائي و البخاري عن ورش و محزة يف روايـة  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو  
 .، الباقون بالتفخيم )٥٦٩(ابن سعدان وأيب عمر باإلمالة 

tΠ ®الركوع قوله عز وجل  öθ tƒ ãΑθ à)tΡ tΛ©⎝ yγyf Ï9 〈   )٥٧٠( 

                        
 )٠١٦سورة ق من اآلية(  )٥٦٠
 ) ٠١٧سورة ق من اآلية(  )٥٦١
 )٠٢٦سورة ق من اآلية(  )٥٦٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٦٣
 )٠١٩سورة ق من اآلية(  )٥٦٤
 )٠١٩سورة ق من اآلية(  )٥٦٥
 )٠٢٣رة ق من اآليةسو(  )٥٦٦
 ) .٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٦٧
 )٠٢٤سورة ق من اآلية(  )٥٦٨
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٦٩
 )٠٣٠سورة ق من اآلية(  )٥٧٠



 

 

 )١٩٤٨ (® tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tΡ tΛ©⎝ yγyf Ï9 〈   )٥٧١( 

 . )٥٧٣(بالياء،الباقون بالنون )٥٧٢(قرأ نافع و أبو بكر ومحاد 

) ١٩٤٩(®  ãΑθà) tΡ tΛ ©⎝ yγ yfÏ9 〈)٥٧٤(® Ï‰ôϑut ¿2 y7 În/ u‘ Ÿ≅ ö6 s% 〈)٥٧٥( ® $̄ΡÎ) ß⎯ øt wΥ ⎯ Ä© ôv éΥ 〈)٥٧٦( 

® ÞΟ n=÷ær& $yϑÎ/ 〈)٥٧٧( 

 .باإلدغام،الباقون باإلظهار  كلها قرأ أبو عمرو  

 )١٩٥٠ (® È≅ yδ ÏN h|tFøΒ$# 〈    )٥٧٨( 

  )٥٧٩(بهاين بغري مهزقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األص ]ب /٣٢٠[
 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز وكذلك،

 )١٩٥١ (® tβρ ß‰tãθ è? 〈   )٥٨٠( 

 . )٥٨١(قرأ ابن كثري بالياء،الباقون بالتاء 

 )١٩٥٢ (® tβρ ß‰tãθ è? Èe≅ ä3Ï9 〈   )٥٨٢(® tβ% x. … çµ s9 ë= ù=s% 〈   )٥٨٣(  

                        
 )٠٣٠سورة ق من اآلية(  )٥٧١
 .  ٤/٢١٤محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر السبعة    )٥٧٢

وما بعده والياء ترجـع إىل  ) ولقد خلقنا اإلنسان( من قرأ بالنون فألن قبله إخبار اهللا تعاىل عن نفسه يف قوله   ٥٧٣)
 .٢/٥١٩معىن النون ، انظر شرح اهلداية 

 )٠٣٠سورة ق من اآلية(  )٥٧٤
 )٠٣٩سورة ق من اآلية(  )٥٧٥
 )٠٤٣سورة ق من اآلية(  )٥٧٦
 )٠٤٥سورة ق من اآلية(  )٥٧٧
 )٠٣٠ورة ق من اآليةس(  )٥٧٨
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٧٩
 )٠٣٢سورة ق من اآلية(  )٥٨٠

سورة حممد (قل هلم يا  حممد : من قرأ بالياء فألنه قد تقدم ذكر املتقني بلفظ الغيبة ، ومن قرأ بالتاء فعلى معىن   ٥٨١)
 . ٢/٥١٩انظر شرح اهلداية )  من اآلية

 )٠٣٢يةسورة ق من اآل(  )٥٨٢



 

 

 .، الباقون باإلظهار و البيان )٥٨٤(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٩٥٣ (® ô⎯̈Β z© Å´ yz 〈   )٥٨٥( 

 .، الباقون بالبيان )٥٨٦(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

  )١٩٥٤ (® u™ !% y` uρ 5= ù=s)Î/ 〈    )٥٨٧( . 

  .)٥٨٨(]رأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيمق[

 )١٩٥٥ (® A=ŠÏΖ –Β ∩⊂⊂∪ $ yδθ è=äzôŠ $# 〈  )٥٨٩(. 

بو جعفر و هشام بضم التنوين يف الوصل،الباقون قرأ ابن كثري و الكسائي و خلف و نافع و أ
 .)٥٩٠(بكسر التنوين 

 )١٩٥٦ (® ’Îû Ï‰≈ n=Î6ø9$# 〈  )٥٩١( ® y7 Ï9 s̈Œ 〈  )٥٩٢( ® ÏŠ$ sΨ ßϑ ø9$# 〈  )٥٩٣( ® % Yæ#u Å  〈  )٥٩٤( 

 .، الباقون بالتفخيم )٥٩٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )١٩٥٧ (® 3“ uò2 Ï%s! 〈  )٥٩٦( 

                                                                    
 )٠٣٧سورة ق من اآلية(  )٥٨٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٨٤
 )٠٣٣سورة ق من اآلية(  )٥٨٥
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٨٦
 )٠٣٣سورة ق من اآلية(  )٥٨٧
 .يف األصل مثل نظائره   )٥٨٨
  )٠٣٤-٠٣٣سورة ق من اآلية(  )٥٨٩
 ) . ٩( الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ٥٩٠
 )٠٣٦سورة ق من اآلية(  )٥٩١
 )٠٣٧سورة ق من اآلية(  )٥٩٢
 )٠٤١سورة ق من اآلية(  )٥٩٣
 )٠٤٤سورة ق من اآلية(  )٥٩٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٩٥



 

 

خلـف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية       قرأ أبو عمرو و محزة و علي و  
 .،الباقون بالفتح )٥٩٧(بالكسر

 )١٩٥٨ (® tβ% x. … çµ s9 〈    )٥٩٨(  

 .، الباقون باإلظهار )٥٩٩(قرأ عباس باإلدغام 

 )١٩٥٩ (® uθ èδuρ 〈   )٦٠٠( 

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 )١٩٦٠ (® u≈ t/ôŠ r&uρ 〈   )٦٠١(  

بكسـر   )٦٠٢(قرأ ابن كثري و نافع و أبو جعفر و محزة و خلـف وجبلـة عـن املفضـل     
 .،الباقون بفتح األلف )٦٠٣(األلف

 )١٩٦١ (® ÏŠ$ sΨ ßϑ ø9$# 〈   )٦٠٤(  

 ، قرأ ابن كثري و يعقوب و سهل بالياء يف الوصل و الوقف،الباقون بغري ياء

 .به روى أبو ربيعة عن أصحا ]أ /٣٢١[وكذلك  

بالياء يف الوصل فقط،الباقون  )٦٠٥(و قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر و اخلزاعي عن أصحابه 

                                                                    
 ) ٠٣٧سورة ق من اآلية(  )٥٩٦
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٩٧
 )٠٣٧آليةسورة ق من ا(  )٥٩٨
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٩٩
 )٠٣٧سورة ق من اآلية(  )٦٠٠
 )٠٤٠سورة ق من اآلية(  )٦٠١
 .  ٨٠٠،املستنري ٥٥٥جبلة عن املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر ،انظر الكفاية    )٦٠٢

ت انقضاء السجود ، والباقون بفتحها مجـع دبـر   على أنه مصدر أدبر مبعىن مضى ونصبه على الظرفية أي وق  ٦٠٣)
 . ٣/١٢٠١،املوضح ٢/٢٨٥قفل وأقفال ، انظر الكشف : مثل

 )٠٤١سورة ق من اآلية(  )٦٠٤



 

 

 .  )٦٠٦(بغري ياء 

 )١٩٦٢ (® tΠ öθ tƒ ß,¤)t±n@ 〈   )٦٠٧( 

 . )٦٠٨(بالتخفيف،الباقون بالتشديد قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف وعاصم 

 )١٩٦٣ (® ΝÎκ ö n=tã 〈   )٦٠٩( 

 .يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء قرأ محزة و سهل و  

 )١٩٦٤ (® 9‘$ ¬6pg¿2 〈   )٦١٠(  

أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمرو و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان   قرأ
 .، الباقون بالتفخيم )٦١١(وأيب عمر باإلمالة 

 )١٩٦٥ (® Èβ#u™ öà)ø9$$ Î/ 〈   )٦١٢( 

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  ،  )٦١٣(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )١٩٦٦ (® Ï‰ŠÏãuρ 〈    )٦١٤(  

 .قرأ يعقوب بالياء يف الوصل و الوقف  

                                                                    
وإثباا يف الوصل فقط عن ابن كثري من طريق اخلزاعي انفرادة ال يقرأ  ا من طرق النشـر والشـاطبية،انظر      )٦٠٥

 . ٣٩٩ف ،اإلحتا٣٧٦،النشر ٤/٢١٨جامع البيان 
من قرأ بالياء يف الوصل على األصل وحذفوها يف الوقف للكتاب ، ومن قرأ حبذف الياء يف الوصل والوقـف    ٦٠٦)

 .أليب زرعة  ٦٧٩اتباعا للمصحف انظر احلجة 
 )٠٤٤سورة ق من اآلية(  )٦٠٧

 .٢/٤٤٥اية من خفف فعلى حذف إحدى التاءين ، ومن شدد فعلى إدغام الثانية يف الشني،انظر شرح اهلد  ٦٠٨)
 )٠٤٥سورة ق من اآلية(  )٦٠٩
 )٠٤٥سورة ق من اآلية(  )٦١٠
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦١١
 )٠٤٥سورة ق من اآلية(  )٦١٢
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦١٣
 )٠٤٥سورة ق من اآلية(  )٦١٤



 

 

.الباقون بغري ياء ،)٦١٥(و قرأ ورش وعباس و سهل بالياء يف الوصل 

                        
 ) . ١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦١٥



 

 

 ذكر القراءة يف سورة اادلة
ijk 

  

ô‰s% yì ®تعاىل قوله )  ٢٢٢٨(   Ïϑ y™ 〈   )١(  

 .   محزة و علي و خلف و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار قرأ أبو عمرو و

 )٢٢٢٩ (® y7 ä9Ï‰≈ pgéB 〈   )٢( ® ⎯ÏiΒ Ο ÎγÍ←!$ |¡ÏpΣ 〈   )٣(   

 .، الباقون بالتفخيم )٤(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )٢٢٣٠ (® tβρ ãÎγ≈ sà ãƒ 〈   )وكذلك ما بعده   )٥ 

 .قرأ عاصم بضم الياء وكسر اهلاء وباأللف  

βρعمرو و نافع و أبو جعفر و ابن كثري و سهل و يعقوب  و قرأ أبو  ãÎγ≈ sà ãƒ  بغري ألف
 ).٦(مشددة الظاء واهلاء،الباقون يظاهرون باأللف وتشديد الظاء

 )٢٢٣١ (® $ ¨Β  ∅èδ óΟ ÎγÏF≈ yγ¨Βé& 〈    )٧(    

 .،الباقون بكسر التاء  )٩( برفع التاء )٨( املفضل قرأ 

                        
 ) ٠٠١سورة اادلة من اآلية (  )١
 )٠٠١سورة اادلة من اآلية (  )٢
 )٠٠٢سورة اادلة من اآلية (  )٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠٠٢سورة اادلة من اآلية (  )٥
 .٢/٤٧٤أنت علي كظهر أمي ، انظر شرح اهلداية : مبعىن قول الرجل لزوجته   )٦
 )٠٠٢ورة اادلة من اآلية س(  )٧
 .  ٤/٢٥٤املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،  انظر جامع البيان    )٨
 يف اللغة احلجازية الفصحى  )ما( على اللغة التميمية ، والباقون بالنصب على إعمال  )ما( على أنه خرب   )٩

 . ١٠/٢٦٢الدر املصون  ٢/٢٥٧، انظر اإلمالء ] ما هذا بشرا[ كقوله تعاىل 



 

 

 )٢٢٣٢ (® ωÎ) ‘ Ï↔ ¯≈ ©9$# 〈     )١(  

 .)٢(قرأ ابن عامر وعاصم و محزة و علي و خلف بياء بعد اهلمزة 

  ]ب /٣٣٧[و قرأ نافع غري ورش من طريق البخاري و سهل و يعقـوب و ابـن جماهـد    
 .و أبو عون عن قنبل بغري ياء بعد اهلمز

 و قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و البخاري عن ورش و اهلامشي عن ابن كثري و اخلزاعي و أبو 
 .)٣(ربيعة عن أصحاما عن ابن كثري اللئي بغري مد وال مهز 

 )٢٢٣٣ (® tβρ ßŠθ ãètƒ $ yϑ Ï9 〈    )٤( 

 . والبيان  الباقون باإلظهار،)٥(قرأ عباس باإلدغام  

 )٢٢٣٤ (® ãƒÍós tG sù 7π t7 s%u‘ 〈   )٦(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٢٣٥ (® (#θ ãΖ ÏΒ÷σçG Ï9 〈    )٧( 

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)٨(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  باهلمز

 )٢٢٣٦ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ù=Ï9uρ 〈    )وما بعده  )٩ 

                        
 )٠٠٢سورة اادلة من اآلية (  )١
 ) ٧٠٢(وقد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    )٢
 .أليب زرعة  ٥٧١وهي لغات العرب ، انظر احلجة  )اليت( كلها مجع   )٣
 )٠٠٣سورة اادلة من اآلية (  )٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥
 )٠٠٣سورة اادلة من اآلية (  )٦
 )٠٠٤سورة اادلة من اآلية (  )٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٠٥ سورة اادلة من اآلية(  )٩



 

 

 .،الباقون بالتفخيم )١(قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و يعقوب غري روح باإلمالة 

 )٢٢٣٧ (® çµ9 |Á ôm r& 〈    )٢(  

 .أ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم قر

 )٣( 〉 #$!© &öΝs9r& us? ¨βr ®الركوع قوله تعاىل 
 ) ٢٢٣٨( ® ãΝn=÷ètƒ $ tΒ 〈)٤( ® t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ åκ çΞ 〈)٥(   ® Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 〈 )٦( 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٢٣٩ (® $ tΒ Üχθ à6 tƒ 〈    )٧(  

 .و جعفر بالتاء،الباقون بالياء قرأ أب

 )٢٢٤٠ (® 3“ uθ øgªΥ 〈   )3 ® 〉و ال أدىن ® وما بعده )٨“ uθ ø)−G9$#uρ 〈  )٩(   

 . الشديدة  قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة

 .و قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر،الباقون بالتفخيم  

 )٢٢٤١ (® óΟ ßγãèÎ/#u‘ 〈)١٠( ® öΝåκ Þ ÏŠ$ y™ 〈)١١( ® öΝÏδÍh‘ !$ ŸÒ Î/ 〈)١( 
                        

 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٠٦سورة اادلة من اآلية (  )٢
 )٠٠٧سورة اادلة من اآلية (  )٣
 )٠٠٧سورة اادلة من اآلية (  )٤
 )٠٠٨سورة اادلة من اآلية (  )٥
 )٠١١سورة اادلة من اآلية (  )٦
 )٠٠٧سورة اادلة من اآلية (  )٧
 )٠٠٧سورة اادلة من اآلية (  )٨
  )٩سورة اادلة من اآلية (  )٩
 )٠٠٧سورة اادلة من اآلية (  )١٠
 )٠٠٧سورة اادلة من اآلية (  )١١



 

 

 .  ،الباقون بالتفخيم)٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة

 )٢٢٤٢ (®  Iωuρ u nY ò2 r& 〈   )٣( 

 .قرأ يعقوب برفع الراء،الباقون بفتح الراء  

tβρ ® ]أ /٣٣٨[) ٢٢٤٣(  ßŠθ ãètƒ $ yϑ Ï9 〈 )٤( ® Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# šχâ“ ós u‹ Ï9 〈 )٥( 
 .، الباقون باإلظهار )٦(قرأ العباس باإلدغام  

 )٢٢٤٤ (® šχöθ yf≈ sΨ oKtƒuρ 〈    )٧(  

 )٩(جوا بغـري ألـف   تو روى رويس فال تن،)٨(رويس بغري ألف مضمومة اجليم  قرأ محزة و
 . ،الباقون مجيعاً باأللف وفتح اجليم )١٠( مضمومة اجليم

 )٢٢٤٥ (® x8ρ â™ !% y` 〈    )١١(  

 .  قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم

                                                                   
 )٠١٠سورة اادلة من اآلية (  )١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠٧سورة اادلة من اآلية (  )٣
 )٠٠٨سورة اادلة من اآلية (  )٤
 )٠١٠سورة اادلة من اآلية (  )٥
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦
  )٠٠٨ سورة اادلة من اآلية(  )٧
فيصري النطق بنون سـاكنة  " ينتهون " بتقدمي النون على التاء مع إسكان النون وضم اجليم من غري ألف مثل   )٨

الياء وبعد النون تاء مفتوحة وبعد التاء جيم مضمومة وبعدها واو ساكنة ، والباقون بتاء ونون مفتوحتني  بعد
 .وبعد النون ألف مع فتح اجليم 

 على التاء فينطق بتاء مفتوحة فنون ساكنة فتاء مفتوحة فجيم مضمومة،والباقون بتاءين مفتوحتني   بتقدمي النون   )٩
 .  ٣١٤خفيفتني فنون مفتوحة بعدها ألف فجيم مفتوحة،البدور الزاهرة 

على أنه مضارع ـ انتجى ـ وأصله ينتجون نقلت ضمة الياء لثقلها إىل اجليم مث حذفت الياء لسكوا من     )١٠
 .  ١٠/٢٧٠،الدر املصون ٢/٣١٤او والباقون مضارع ـ تناجى ـ ، انظر الكشف الو

 )٠٠٨سورة اادلة من اآلية (  )١١



 

 

) ٢٢٤٦( ® }§ø⁄ Î7 sù ã ÅÁ yϑ ø9$# 〈   )١(  

محـزة يف الوقف،البـاقون    هموافق،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .باهلمز

 )٢٢٤٧ (® Ÿ≅Š Ï% öΝä3s9 〈   )وما بعدها  )٢ 

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار

 .لقاف رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر ا و قرأ علي و هشام و 

 )٢٢٤٨ (® šχâ“ ós u‹ Ï9 〈    )٣( 

 .قرأ نافع برفع الياء وكسر الزاي،الباقون بفتح الياء وضم الزاي  

 )٢٢٤٩ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈   )٤(  

محـزة يف   ،وكذلك )٥(قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٢٥٠ (® Ä§Ï=≈ yf yϑ ø9$# 〈   )٦(  

 .،الباقون بغري ألف  )٧(قرأ عاصم باأللف

 )٢٢٥١ (® (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$ sù 〈    )٨(  

                        
 )٠٠٨سورة اادلة من اآلية (  )١
 )٠١١سورة اادلة من اآلية (  )٢
 )٠١٠سورة اادلة من اآلية (  )٣
 )٠١٠سورة اادلة من اآلية (  )٤
 ) . ٩٤(له يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مث ) ٥
 )٠١١سورة اادلة من اآلية (  )٦
 على اجلمع باعتبار أن لكل واحد جملسا ، والباقون باإلفراد على أن املراد جملس النيب صلى اهللا عليه وسلم   )٧

 . ١٠/٢٧٢،الدر املصون ٧٠٤واملراد اجلنس ، انظر احلجة 
 )٠١١سورة اادلة من اآلية (  )٨



 

 

بضـم  )٢(اخلزاز عـن هـبرية   و)١(قرأ نافع و ابن عامر و أبو جعفر وعاصم غري حيىي ومحاد
بكسـر    ]ب /٣٣٨[ و االبتداء برفع األلف،الباقون بكسر الشـني و االبتـداء  ، )٣(الشني
 .)٤(وله يف رواية حيىي عن أيب بكر هذا احلرف مشكل األلف،

 )٢٢٥٢ (® ÷Λä⎢ ø)xô©r&u™ 〈   )٥(  

احللواين عن هشام يـدخل بـني    ،  قرأ ابن عامر وعاصم و محزة و علي و خلف مزتني
 .عن هشام مزة ممدودة و الرازي اهلمزتني مدة،الباقون و البخاري 

óΟ ®قوله تعاىل : الركوع  s9r& us? ’n< Î) t⎦⎪ Ï%©!$# (#öθ ©9uθ s? 〈  )٦(   

 )٢٢٥٣ (® $ ·Βöθ s% |= ÅÒ xî 〈   )٧(  

 .،الباقون بالبيان )٨(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

 )٢٢٥٤ (® ΝÎκ ö n=tã 〈    )كنظائره  )٩. 

) ٢٢٥٥( ® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )١٠(  

لبخاري عـن ورش  قرأ أبو عمرو و أبو عمر وقتيبة  ونصري و محزة يف رواية ابن سعدان و ا

                        
عن شعبة ومحاد بن أيب زياد كالمها عن عاصم وهو املقروء به لشعبة يف أحد وجهيه أما رواية محاد فال  حيىي  )١

 .  ٤/٢٥٥يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ،  انظر جامع البيان 
  . ٤/٢٥٧رواية هبرية عن حفص هنا انفرادة ال يقرأ  ا من طرق النشر و الشاطبية ،  انظر جامع البيان   )٢
٣(         ، ــف كعوي ــف ــف يعكُ ــل عكَ ــز مث شنو ي ــر شني ــز شــال ن ــائزان يق ــان ج الوجه

 ٢/٣١٥،الكشف٣/١٢٥٧انظراملوضح
، انظـر  .قيل هو مما شك فيه خلف عن حيـىي عـن شـعبة، و الوجهـان صـحيحان عـن أيب بكـر         ) ٤

 .. ٤١٢،اإلحتاف٢/٣٨٤،النشر٧٧٢،املبهج٥٣٧،الكفاية ٨١٧املستنري
 )٠١٣سورة اادلة من اآلية (  )٥
  )١٤سورة اادلة من اآلية (  )٦
 )٠١٤سورة اادلة من اآلية (  )٧
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠١٤سورة اادلة من اآلية (  )٩
 )٠١٧سورة اادلة من اآلية (  )١٠



 

 

 .، الباقون بالتفخيم )١(وأيب عمر باإلمالة 

)٢٢٥٦ (® tβθ àÏ=ós uŠsù … çµ s9 $ yϑ x. tβθ àÏ=øt s† öΝä3s9 〈   )٢(  

 .، الباقون باإلظهار )٣(قرأ عباس باإلدغام 

)٢٢٥٧(® tβθ ç7 |¡øt s† uρ 〈   )٤(  

الباقون بكسر ،)٥(ني قرأ ابن عامر و محزة و أبو جعفر وعاصم غري هبرية و األعشى بفتح الس
 .بكسر السني 

)٢٢٥٨ (® tβθ ç/É‹≈ s3ø9$# 〈    )٦(  

 .، الباقون بالتفخيم )٧(قرأ قتيبة باإلمالة 

)٢٢٥٩ (® ÞΟ ÎγøŠn=tæ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9$# 〈    )٨( 

 .قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء و امليم  

وضـم   و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء 
 .امليم 

)٢٢٦٠ (® öΝßγ9 |¡Σr' sù 〈   )٩( 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

                        
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠١٨سورة اادلة من اآلية (  )٢
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٠١٨سورة اادلة من اآلية (  )٤
 ) ٥١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٥
 )٠١٨سورة اادلة من اآلية (  )٦
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧
 )٠١٩من اآلية سورة اادلة (  )٨
 )٠١٩سورة اادلة من اآلية (  )٩



 

 

)٢٢٦١ (® þ’Ì? ß™ â‘ uρ  χÎ) ©!$# 〈  )١(    

 .قرأ أبو جعفر و نافع و ابن عامر بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء 

)٢٢٦٢ (® šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈   )٢( 

محـزة يف   هـم وافق،)٣(جعفر و األعشى و ورش بغري مهز و أبو   ]أ /٣٣٩[قرأ أبو عمرو 
 .الوقف،الباقون باهلمز

)٢٢٦٣ (® ÷ρr& öΝåκ sEu Ï±tã 〈   )٤(  

 .باأللف وكسر التاء،الباقون بغري ألف مفتوحة التاء  )٥(قرأ الشموين

)٢٢٦٤ (® y7 Í× ¯≈ s9'ρé& |= tFŸ2 〈   )٦(  

≈⎯برفع الكاف وكسر التاء  )٧( قرأ املفضل yϑƒ M} =|،الباقون)٨(بالرفع   #$ tFŸ2   بفتح الكاف و
≈⎯و التاء و  yϑƒ M}  .بالنصب   #$

)٢٢٦٥ (® y7 Í× ¯≈ s9'ρé& |= tFŸ2 〈)٩(  
<y Ü ®قرأ أبو عمرو باإلدغام وكذلك   ÷“ Ïm «!$# مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار  )١(〉  هم.  

                        
 )٠٢١سورة اادلة من اآلية (  )١
 )٠٢٢سورة اادلة من اآلية (  )٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٢٢سورة اادلة من اآلية (  )٤
شـاطبية ،  انظـر جـامع البيـان     عن األعشى عن شعبة هنا انفرادة ال يقرأ ا من طـرق النشـر و ال     )٥

 .  ٥٧٣،الكفاية ٤/٢٥٧
 )٠٢٢سورة اادلة من اآلية (  )٦
،جامع البيـان  ٥٧٣،الكفاية ٨١٧املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،  انظر املستنري    )٧

٤/٢٥٧  . 
لفعل للفاعل وهو اهللا تعاىل ونصب إميـان  نائب فاعل والباقون ببناء ا] اإلميان [ على بناء الفعل للمفعول و  )٨

 . ١٠/٢٧٧الدر املصون  ٨/٢٣٩على أنه مفعول به ، انظر البحر 
 )٠٢٢سورة اادلة من اآلية (  )٩



 

 

)٢٢٦٦ (® ãΝÎκ Í5θ è=è% z⎯≈ yϑƒ M} Îû ãΝÎγÎ/θ’ ®مثل  )٢( 〉 #$ è=è% Ÿ≅ ôf Ïèø9$# 〈  )٣(   

 .قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب بكسر اهلاء و امليم  

 .  و قرأ محزة و علي و خلف بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضم امليم 

 

                                                                   
  )٢٢سورة اادلة من اآلية (  )١
 )٠٢٢سورة اادلة من اآلية (  )٢
 )   ٩٣البقرة (  )٣



 

 

 ذكر القراءة يف سورة احلشر
ijk 

yx¬7 ® تعاىلوله ق) ٢٢٦٧( y™ ¬! 〈  )١( ،®  È≅ ÷δr& É=≈ tGÅ3 ø9 $# 〈  )٢(  ® óΟ ßγ çGyèÏΡ$̈Β 〈)٣(  ® Ÿωuρ 

7U% x. Í‘ 〈  )٤( ® ¬Tsù 〈  )٥( ® È⎦⎫ Å3≈ |¡yϑø9 $# uρ 〈  )٦( ® t⎦⎪ Í Åf≈ yγ ßϑø9 $# 〈 )٧( 
 .، الباقون بالتفخيم )٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )٢٢٦٨ (® uθ èδuρ 〈   )٩( 

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

) ٢٢٦٩(  ® ⎯ÏΒ öΝÏδÍ≈ tƒÏŠ 〈)١٠(® Í‘$ ¨Ζ9  وما بعدها   )١١( 〉 #$

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .، الباقون بالتفخيم )١٢(وأيب عمر باإلمالة 

 )٢٢٧٠ (® ãΝßγ9 s? r' sù 〈    )١٣( 

                        
 )٠٠١سورة احلشر من اآلية (  )١
 )٠٠٢شر من اآلية سورة احل(  )٢
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )٣
 )٠٠٦سورة احلشر من اآلية (  )٤
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٥
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٦
 )٠٠٨سورة احلشر من اآلية (  )٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٠١سورة احلشر من اآلية (  )٩
 )٠٠٢حلشر من اآلية سورة ا(  )١٠
 )٠٠٣سورة احلشر من اآلية (  )١١
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )١٣



 

 

 .خيم محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتف ]ب /٣٣٩[قرأ  

 )٢٢٧١ (® t∃ x‹s%uρ ’Îû 〈   )١(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٢٧٢ (® ãΝÎκ Í5θ è=è% |= ôã”9$# 〈   )مثل )٢® ãΝÎγÎ/θ è=è% Ÿ≅ ôf Ïèø9$# 〈  )٤(   )٣(. 

  )٢٢٧٣ (® |= ôã”9$# 〈   )٥( 

 .إسكان العني قرأ ابن عامر و علي و أبو جعفر و يعقوب و سهل برفع العني،الباقون ب 

 )٢٢٧٤ (® tβθ ç/Íøƒ ä† 〈)٦(  
 . )٨( ،الباقون بالتخفيف)٧( بالتشديد قرأ أبو عمرو

 )٢٢٧٥ (® Νåκ sEθ ã‹ ç/ 〈   )٩( 

قرأ ابن كثري و محزة و علي و خلف وقالون و ابن عامر غري هشام من طريق البخـاري و   
 .  لباء، الباقون برفع ا)١٠(الرازي ومحاد وحيىي و األعشى بكسر الباء 

                        
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )١
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )٢
 )   ٩٣البقرة (  )٣
  )٢٢٦٤(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم    )٤
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )٥
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )٦
 على أنه مضارع ـ خرب ـ مضعف العني،والباقون بالتخفيف مضارع ـ أخرب ـ املزيد باهلمزة ومها  )٧

 . ٣/١٢٥٩،املوضح ٢/٣١٦مبعىن واحد  وهو اهلدم ، انظر الكشف 
 .  ٤١٣بإسكان اخلاء وختفيف الراء،  انظر اإلحتاف  قرأ أبو عمرو بفتح اخلاء وتشديد الراء،وغريه   )٨
  )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )٩
 ) . ١٨٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠



 

 

  )٢٢٧٦ (® öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒr' Î/ 〈   )١(  

 .قرأ يعقوب برفع اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٢٢٧٧ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈   )٢( 

محـزة يف   هـم وافق،)٣(و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهزغري شجاع  قرأ أبو عمرو 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٢٧٨ (® Í≈ |Áö/ F{ $# 〈    )٤(  

، )٥(و عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و محزة يف رواية ابن سعدان وأيب عمر باإلمالـة  قرأ أب
 .الباقون بالتفخيم 

 )٢٢٧٩ (® ÞΟ Îγ øŠ n=tæ u™Iξy∨ ø9 $# 〈 )٦(  
 .قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء و امليم 

و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضـم   
 .امليم 

 )٢٢٨٠ (® ’ Îû $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 〈   )٧(® “Ï% Ï! uρ 4’ n1ö à) ø9 $# 〈   )٨(  

 .بني الفتح و الكسر   مجيعا  قرأ أبو عمرو

 . و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

                        
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )١
 )٠٠٢سورة احلشر من اآلية (  )٢
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٠٢ية سورة احلشر من اآل(  )٤
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٠٣سورة احلشر من اآلية (   )٦
 )٠٠٣سورة احلشر من اآلية (  )٧
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٨



 

 

 )٢٢٨١ (® ô⎯ ÏΒ 5≅ ø‹ yz 〈    )١(  

 .و اإلظهار  ان،الباقون بالبي)٢(]أ /٣٤٠[قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

 )٢٢٨٢ (® 3“u à) ø9 $# 〈    )٣(  

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية      
 .بالكسر،الباقون بالفتح 

 )٢٢٨٣ (® ãΝä39 s?#u™ 〈 )٤( ® $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ 〈     )٥(® 4’yϑ≈ tG uŠø9$#uρ 〈    )٦( 

 .بالتفخيم  قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون 

 )٢٢٨٤ (® ó’ s1 Ÿω tβθä3 tƒ 〈   )٧(  

'P ® )٨(قرأ أبو جعفر بالتاء s!ρßŠ 〈)بالرفع )٩. 

'قرأ هشام كي ال يكون  بالياء و التاء و   s!ρßŠ  بالرفع، الباقون بالياء' s!ρßŠ ١٠( بالنصب(. 

 )٢٢٨٥ (® $ZΡ¨uθôÊ Í‘ uρ 〈   )١١(  

 .الراء  ،الباقون بكسر)١(قرأ أبو بكر ومحاد بضم الراء

                        
 )٠٠٦سورة احلشر من اآلية (  )١
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٣
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (    )٤
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٥
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٦
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٧
 .  ٢/٣٨٦،النشر ٤١٣يكون بتاء التأنيث ودولة برفع التاء وهو وجه هلشام أيضاً مقروء به،  انظر اإلحتاف    )٨
 )٠٠٧سورة احلشر من اآلية (  )٩
 جعل كان مبعىن احلدوث فتستغين عن اخلرب،ومن نصبها جعلها خرب يكون وامسها مضمر  )دولة( من رفع  ) ١٠

 . ٢/٥٣١فيها،  انظر شرح اهلداية 
   )٠٠٨سورة احلشر من اآلية (  )١١



 

 

 )٢٢٨٦ (® šχρã ÏO ÷σ ãƒ uρ 〈   )٢(  

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .باهلمز

 )٢٢٨٧ (® ρâ™ !% y` 〈    )٤(  

 .قرأ محزة و ابن ذكوان و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٢٨٨ (® Ô∃ρ â™ u‘  îΛ⎧ Ïm §‘ 〈)٥(  
ري و نافع و ابن عامر و املفضل و أبو جعفر و الربمجي باملد و اهلمز إال  أبا جعفر قرأ ابن كث

 .،الباقون مهموز غري ممدود إال محزة فإنه يقف بغري مهز )٦(فإنه قرأ بتليني اهلمزة

öΝ ®الركوع  قوله تعاىل  s9 r& u s? ’ n<Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà) sù$tΡ 〈  )٧(   

) ٢٢٨٩(   ® š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θà) sù$tΡ 〈   )٨( ،® øŒ Î) tΑ$s% Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 〈  )٩(  

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٢٩٠ (® tβθ ä9θ à)tƒ ÞΟ ÎγÏΡ üθ ÷z\} 〈   )١٠( 

 .، الباقون باإلظهار )١(قرأ عباس باإلدغام 

                                                                   
 ) . ١٨٤٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٠٩سورة احلشر من اآلية (  )٢
 ) . ٧(مثله يف الفقرة رقم  تقدم الكالم على ) ٣
 )٠١٠سورة احلشر من اآلية (  )٤
   )٠١٠سورة احلشر من اآلية (  )٥
 ) . ٢١٧٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦
 )٠١١سورة احلشر من اآلية (  )٧
 )٠١١سورة احلشر من اآلية (  )٨
 )٠١٦سورة احلشر من اآلية (       )٩
 )٠١١ة سورة احلشر من اآلي(  )١٠



 

 

 )٢٢٩١ (® ÞΟ Îγ ÏΡ¨uθ÷z\} t⎦⎪ Ï% ©! $# 〈  )٢(  

 .اء و امليم قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب بكسر اهل

 .و قرأ محزة و علي و خلف بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهلاء وضم امليم  

 )٢٢٩٢ (® É=≈ tG Å3ø9$# 〈)٣(® tβθ ç/É‹≈ s3s9 〈)ب /٣٤٠[ )٤[ ® Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 〈)٥(  
 .، الباقون بالتفخيم )٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )٢٢٩٣ (® ⎯ ÏΒ Ï™!# u‘ uρ ¤‘ ß‰ã` 〈   )٧(  

‘إال أبا عمرو فإنه مييلـها،الباقون  ،    )٨(كثري و أبو عمرو باأللف وكسر اجليمقرأ ابن  ß‰ã` 
 .بألف مضمومة اجليم و الدال  بغري 

 )٢٢٩٤ (® Ο ßγ ß™ ù't/ 〈   )٩(  

محـزة يف   هـم وافق،)١٠(قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشـى بغـري مهـز   
 .الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٢٩٥ (® óΟ ßγç6|¡øt rB 〈    )١١(  

                                                                   
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١
 )٠١١سورة احلشر من اآلية (  )٢
 )٠١١سورة احلشر من اآلية (  )٣
 )٠١١سورة احلشر من اآلية (  )٤
 )٠١٦سورة احلشر من اآلية (  )٥
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦
 ـ) ٠١٤سورة احلشر من اآلية (  )٧
تفسـري                     ٥٩٦لى اإلفراد ، واملراد اجلنس ، والباقون بضم اجليم والدال على اجلمع ، انظر شرح اهلدايـة  ع  )٨

 . ١٨/٣٥القرطيب 
 )٠١٤سورة احلشر من اآلية (  )٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠
 )٠١٤سورة احلشر من اآلية (  )١١



 

 

، البـاقون  )١(قرأ ابن عامر و محزة و أبو جعفر وعاصم غري هبرية و األعشى بفتح السـني  
 .بكسر السني 

 )٢٢٩٦ (® 4© ®L x© 〈   )٢(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 .   و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم

 )٢٢٩٧ (® Ö™ ü“ Ít/ y7Ζ ÏiΒ 〈  )٣( 

 .)٤( محزة يف الوقف،الباقون باهلمز هوافق،قرأ أبو جعفر بغري مهز  

 )٢٢٩٨ (® þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈   )٥(  

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن كثري بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء 

 )٢٢٩٩ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٦(  

و محزة يف رواية ابن سـعدان   ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش قرأ أبو عمرو وقتيبة
 .، الباقون بالتفخيم )٧(وأيب عمر باإلمالة 

pκ$ ®الركوع قوله تعاىل  š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ¨?$# 〈   )٨( 

 )٢٣٠٠( ® t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θÝ¡nΣ ©!$# 〈   )٩( 

                        
 ) . ٥١(دم الكالم على مثله يف الفقرة رقم تق ) ١
 )٠١٤سورة احلشر من اآلية (  )٢
 )٠١٦سورة احلشر من اآلية (  )٣
 . اإلدغام مع السكون احملض واإلمشام والروم : فيه حلمزة وهشام وقفا   )٤
 )٠١٦سورة احلشر من اآلية (  )٥
 )٠١٧سورة احلشر من اآلية (  )٦
 ) . ١٢١( يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله  ) ٧
 )٠١٨سورة احلشر من اآلية (  )٨
 )٠١٩سورة احلشر من اآلية (  )٩



 

 

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٣٠١ (® öΝ ßγ9 |¡Σr'sù 〈   )١(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٣٠٢ (® šχθà) Å¡≈ x ø9 $# ∩⊇®∪ Ÿω 〈  )٢(  ® tβρ â“ Í←!$x ø9 $# ∩⊄⊃∪ öθs9 〈 )٣(     

 .باإلظهار   ]أ /٣٤١[ ، الباقون)٤(قرأ عباس باإلدغام  

 )٢٣٠٣ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈   )٥(  

عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري 
 .، الباقون بالتفخيم )٦(وأيب عمر باإلمالة 

 )٢٣٠٤ (® tβ#u™ öà)ø9$# 〈   )٧(  

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٨(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )٢٣٠٥ (® … çµ tF÷ƒr&u©9 〈   )مثل نظائره  )٩ . 

 )٢٣٠٦ (® ô⎯ÏiΒ Ïπ uŠô±yz 〈   )١٠(  

 .،الباقون بالبيان )١(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

                        
 )٠١٩سورة احلشر من اآلية (  )١
 )٢٠ـ ١٩سورة احلشر من اآلية (  )٢
 )٢١ـ٢٠سورة احلشر من اآلية (  )٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤
 )٠٢٠سورة احلشر من اآلية (  )٥
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦
 )٠٢١سورة احلشر من اآلية (  )٧
 ) . ٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٢١سورة احلشر من اآلية (  )٩
 )٠٢١سورة احلشر من اآلية (  )١٠



 

 

 )٢٣٠٧ (® Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 〈  )٢(  

 .، الباقون بالتفخيم )٣(قرأ قتيبة ونصري  باإلمالة 

 )٢٣٠٨ (® Iω tµ≈ s9 Î) ωÎ) uθèδ ( ÞΟ Ï=≈ tã 〈)٤(  
 .، الباقون بالتفخيم )٥(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )٢٣٠٩ (® ß⎯ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈  )٦( 

محـزة يف   هموافق،)٧(أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز قرأ  
 .الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٣١٠ (® ä—Í‘$ t7 ø9$# 〈   )٨(  

 .يف بعض الروايات باإلمالة،الباقون بالتفخيم  )١٠(]و أبو عمر[ )٩(قرأ نصري وقتيبة 

 )٢٣١١ (® â‘ Ècθ|Áßϑø9 $# ( ã&s! 〈   )١١(  

 .و باإلدغام،الباقون باإلظهار قرأ أبو عمر

                                                                   
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٢١سورة احلشر من اآلية (  )٢
 ) . ٤٣( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٢٢سورة احلشر من اآلية (  )٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٢٣سورة احلشر من اآلية (  )٦
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧
 )٠٢٤سورة احلشر من اآلية (  )٨
الدوري وهو املقروء به له،بل هي يف مجيع الروايات عن الكسائي عدا أيب احلارث،  انظر وكذلك أبو عمر    )٩

 .  ٤١٤،اإلحتاف ٢٧٦،اإلقناع ٨١٨املستنري 
 يف مجيع النسخ أبو عمرو،ومل أقف له على إمالة ألحد رواته أو طرقه يف هذه الكلمة،و الصحيح أبو عمر،   )١٠

 . ابقة و هو الدوري كما تقدم يف املصادر الس
 )٠٢٤سورة احلشر من اآلية (  )١١



 

 

 )٢٣١٢ (® 4© o_ ó¡ßsø9 $# 〈   )١(  

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر 

 .و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٣١٣ (® uθ èδuρ 〈 )٢( 
 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 ذكر القراءة يف سورة املمتحنة
ijk 

ΝÎκ ®تعاىل وله ق) ٢٣١٤(   ö s9Î)  〈   )٣(  

 .الباقون بكسر اهلاء ،]ب /٣٤١[قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء 

 )٢٣١٥ (® Νä.u™ !% y` 〈   )٤(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٣١٦ (® (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈)٥(  ® 4© ®Lxm (#θ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈)٦(   

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)٧(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .باهلمز

                        
 )٠٢٤سورة احلشر من اآلية (  )١
 )٠٢٤حلشر  )٢
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (       )٣
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (  )٤
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (  )٥
 )٠٠٤سورة املمتحنة من اآلية (  )٦
 ) . ٧( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧



 

 

 )٢٣١٧ (® #Y‰≈ yγÅ_ 〈  )١( 

 .، الباقون بالتفخيم )٢(قرأ قتيبة باإلمالة  

 )٢٣١٨ (® ’ÏA$ |Ê ós∆ 〈   )٣(  

 .قرأ علي باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٣١٩ (® O$ tΡ r&uρ ÞΟ n=÷æ r& 〈   )٤(  

 .قرأ أبو جعفر و نافع باملد،الباقون بغري مد 

 )٢٣٢٠ (® ÞΟ n=÷æ r& !$ yϑ Î/ 〈 )٥( ® ã ÅÁ yϑ ø9$# ∩⊆∪ $ uΖ −/u‘ 〈  )٦( ® öÏøî$#uρ $ uΖ s9 〈  )٧( ® ¨βÎ* sù ©!$# 
©!$# uθ èδ 〈   )٨( 

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٢٣٢١ (® ô‰s)sù ¨≅ |Ê 〈)٩(  
 . م   و نافع غري ورش باإلظهار ،الباقون باإلدغا)١٠(قرأ ابن كثري وعاصم غري األعشى

 )٢٣٢٢ (® öθ s9 tβρ ãàõ3s? ∩⊄∪ ⎯s9 〈)١١(   ® ô‰s)s9 tβ% x. öΝä3s9 〈 )١(   

                        
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (  )١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (  )٣
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (  )٤
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (   )٥
 )٠٠٥-٠٠٤سورة املمتحنة من اآلية (  )٦
 )٠٠٥سورة املمتحنة من اآلية (  )٧
 )٠٠٦سورة املمتحنة من اآلية (  )٨
 )٠٠١سورة املمتحنة من اآلية (  )٩
 ) . ٧٦٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠
 )٣ـ ٢سورة املمتحنة من اآلية (  )١١



 

 

 . ، الباقون باإلظهار )٢(قرأ عباس باإلدغام 

 )٢٣٢٣ (® ã≅ ÅÁ øtƒ 〈)٤( لصادبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر ا )٣(   

 .و يعقوب و سهل )٥(عاصم غري املفضلقرأها 

 فَو قرأ محزة و علي و خلف يبرفع الياء وفتح الفاء وكسر الصاد وتشديدها  لُص. 

برفع الياء  لُصفْبرفع الياء وفتح الفاء و الصاد وتشديدها،الباقون ي لُصفَي )٦(و قرأ ابن ذكوان
 .ا وإسكان الفاء وفتح الصاد وختفيفه

 )٢٣٢٤ (® îο uθ ó™ é& 〈  )وما بعدها  )٧ 

 . )٩( برفع األلف،الباقون بكسر األلف)٨(قرأ عاصم وعباس 

 )٢٣٢٥ (® zΟŠ Ïδ üö/Î) 〈 )١٠( 

 .قرأ هشام باأللف وكذلك روى بعضهم عن ابن ذكوان،الباقون إبراهيم بغري ألف] أ/٣٤٢[  

 )٢٣٢٦ (® â™ !$ ŸÒ øót7 ø9$#uρ #́‰t/r& 〈   )١١(  

                                                                   
 )٠٠٣سورة املمتحنة من اآلية (  )١
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢
 )٠٠٣سورة املمتحنة من اآلية (  )٣
 على أنه مضارع فصل الثالثي مبين للفاعل والفاعل ضمري يعود على اهللا تعاىل ، انظر الكشف   )٤

 . ١٠/٣٠٢الدر املصون  ٣/١٢٦١،املوضح ٢/٣١٨
 .  ٤/٢٦٢،جامع البيان ٥٧٥، انظر الكفاية . انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )٥
 ٢/٣٨٧،النشر ٥٧٥يق الداجوين،وهو وجه مقروء به له،  انظر الكفاية وكذلك هي يف رواية هشام من طر  )٦

 .  ٤١٤،اإلحتاف 
   )٠٠٤سورة املمتحنة من اآلية (  )٧
 ) . ٧٣٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 . ٢/٤٧٥الضم والكسر لغتان ، انظر شرح اهلداية  ) ٩
 )٠٠٤سورة املمتحنة من اآلية (   )١٠
 )٠٠٤ملمتحنة من اآلية سورة ا(  )١١



 

 

 .عامر و محزة و خلف و علي وعاصم مزتني،الباقون يهمزون األوىل ويلينون الثانية قرأ ابن

 .)١(و روى اخلزاعي و ابن شنبوذ عن ابن كثري بتليني األوىل وإثبات الثانية 

  )٢٣٢٧ (® 4© ®Lxm 〈 )٢( 
 .  ، الباقون بالتفخيم)٣(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة  

© ® تعاىلقوله الركوع  |¤ tã ª!$# βr& Ÿ≅ yèøgs† öΝä3sΨ ÷t/ 〈   )٤( 

  )٢٣٢٨ (® ω â/ ä38yγ÷Ψ tƒ 〈 )٥(® $ yϑ ¯Ρ Î) ãΝä39 pκ ÷]tƒ 〈   )٦(  

 .  قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٢٣٢٩ (® t⎦⎪ Ï%©!$# öΝs9 〈   )٧( ® tβθ =Ït s† £⎯çλm; 〈    )٨( 

 .  ، الباقون باإلظهار)٩(قرأ عباس باإلدغام 

 )٢٣٣٠ (® öΝÎκ ö s9Î) 〈   )١٠(  

 .  قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

 )٢٣٣١ (® öΝä.Í≈ tƒÏŠ 〈    )١١( ® Í‘$ ¤ä3ø9$# 〈     )١( 

                        
 ) . ٢٦٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٠٤سورة املمتحنة من اآلية (  )٢
 ) . ٢٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٠٧سورة املمتحنة من اآلية (  )٤
 )٠٠٨ من اآلية ملمتحنةسورة ا(  )٥
 )٠٠٩سورة املمتحنة من اآلية (  )٦
 )٠٠٨ورة املمتحنة من اآلية س(  )٧
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )٨
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٩
 )٠٠٨سورة املمتحنة من اآلية (  )١٠
 )٠٠٨سورة املمتحنة من اآلية (  )١١



 

 

قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  
 .  خيم، الباقون بالتف)٢(وأيب عمر باإلمالة 

 )٢٣٣٢ (® βr& öΝèδöθ ©9uθ s? 〈 )٣(  
 .بتشديد التاء،الباقون بتخفيف التاء )٥( غري القواس وزمعة )٤( قرأ ابن كثري

  )٢٣٣٣( ® ãΝà2 u™ !% y` 〈  )٦(  

 .  الباقون بالتفخيمذكوان باإلمالة،قرأ محزة و خلف و ابن 

 )٢٣٣٤ (® àM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈    )٧(  

وافـق محـزة يف   ،)٨(ع  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهـز  قرأ أبو عمرو غري شجا
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٣٣٥(® ãΝn=÷æ r& £⎯Îκ È]≈ yϑƒ Î* Î/ 〈)ب/٣٤٢[ )٩[ ® Í‘$ ¤ ä3 ø9 $# ( Ÿω £⎯ èδ 〈)١٠( ® ãΝ ä3 øt s† öΝ ä3 sΨ ÷ t/ 〈)١١  (

  ® ö Ï øótGó™ $# uρ £⎯ çλm; 〈    )١٢( 

 .  ظهارقرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإل

                                                                   
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )١
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠٩سورة املمتحنة من اآلية (  )٣
 . ٤١٤،اإلحتاف ٢/٢٣٢من رواية البزي،  انظر النشر   )٤
كالمها عن ابن كثري ، وال يقرأ ا هلما من طرق النشر و الشاطبية  ، و قد تقدم الكالم على تاءات البـزي    )٥

 ) . ١٣٠(يف الفقرة رقم 
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (   )٦
 )٠١٠حنة من اآلية سورة املمت(  )٧
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )٩
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )١٠
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )١١
 )٠١٢سورة املمتحنة من اآلية (  )١٢



 

 

 )٢٣٣٦ (® tβθ =Ït s† £⎯çλm; 〈    )مثل نظائره  )١. 

 )٢٣٣٧ (® Ÿωuρ (#θ ä3Å¡ôϑ è? 〈  )٢(  

 .)٥(بالتخفيف ،الباقون )٤( بالتشديد)٣(عن املفضلوأبو زيد  يعقوب ل وقرأ أبو عمرو وسه
 .)٥(بالتخفيف

 )٢٣٣٨ (® ÍÏù#uθ s3ø9$# 〈)٦(® öΝä3Ï9 s̈Œ 〈)٧( 
 .  فخيم، الباقون بالت)٨(قرأ قتيبة باإلمالة  

) ٢٣٣٩( ® (#θ è=t↔ ó™ uρ 〈   )٩( 

 .زباهلم وافق محزة يف الوقف،الباقون،)١٠(قرأ ابن كثري و علي و سهل و خلف بغري مهز

  )٢٣٤٠ (® © É<¨Ζ9 $# 〈   )١١(  

 .مهز الباقون بغري،)١٢(قرأ نافع باهلمز 

                        
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )١
 )٠١٠ة سورة املمتحنة من اآلي(  )٢
أبو زيد عن املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،ومل أقف على هذه الرواية فيمـا بـني      )٣

 . يدي من مصادر 
  .بفتح امليم و تشديد السني  )٤
من شدد جعله من مسك ميسك على التكثري ،  ومن خفف فهو من أمسك ميسك،  انظر شـرح اهلدايـة    )٥

٢/٣١٤. 
 )٠١٠رة املمتحنة من اآلية سو(  )٦
 )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
  )٠١٠سورة املمتحنة من اآلية (  )٩
 ) . ٧٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠
 )٠١٢سورة املمتحنة من اآلية (  )١١
 مهزتان يف كلمتني األوىل مضمومة والثانية مكسورة فيقرأ اليت بعدها مع الكلمة ويترتب على قراءة نافع  )١٢

 .األوىل بالتحقيق وله يف الثانية التسهيل بني بني واإلبدال واوا خالصة



 

 

  )٢٣٤١ (® t⎦⎫Ï? ù' tƒ 〈   )١(  

وافـق محـزة يف   ، )٢(و ورش بغري مهـز شجاع و أبو جعفر و األعشى  قرأ أبو عمرو غري
 . الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٣٤٢ (® £⎯Îκ‰ Ï‰÷ƒr& 〈     )٣(  

 . قرأ رويس بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

 )٢٣٤٣ (® $ ·Βöθ s% |= ÅÒ xî 〈    )٤(  

 .ن،الباقون بالبيا)٥(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

 سورة الصفذكر القراءة يف 
ijk 

yx¬7 ®تعاىل له قو) ٢٣٤٤(   y™ ¬! 〈   )٦( ® ÉΟ≈ n=ó™ M} $# 〈   )٧( ® Öós Å™ 〈 )٨(  
 .، الباقون بالتفخيم )٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٣٤٥ (® uθ èδuρ â“ƒÍ•yèø9$# 〈   )١٠(  

 .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

                        
 )٠١٢سورة املمتحنة من اآلية (  )١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠١٢سورة املمتحنة من اآلية (  )٣
 )٠١٣ملمتحنة من اآلية سورة ا(  )٤
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٠١سورة الصف من اآلية (  )٦
 )٠٠٧سورة الصف من اآلية (  )٧
 )٠٠٦سورة الصف من اآلية (  )٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩
 )٠٠١سورة الصف من اآلية (  )١٠



 

 

 )٢٣٤٦ (® Ο ßγ¯Ρ r( x. 〈    )١(  

 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمزافق و،)٢(بغري مهزمن طريق األصبهاين  ]أ/٣٤٣[قرأ ورش

 )٢٣٤٧ (® 4© y›θ ãΒ 〈  )٣(  

 .قرأ أبو عمرو بني الفتح و الكسر

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة ،الباقون بالتفخيم  و 

 )٢٣٤٨ (® © É_tΡρ èŒ ÷σè? 〈 )٤( ® ’ÏA ù' tƒ 〈)٥(  
محـزة يف   هـم وافق،)٦(بو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش مجيعـاً بغـري مهـز    قرأ أ

 . الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٣٤٩ (® Ÿ≅ƒ Ï™ ü ó  Î) 〈 )٧(  
 . باهلمز محزة يف الوقف،الباقون هوافق ،  قرأ أبو جعفر بغري مهز

 )٢٣٥٠ (® Ïπ1u‘ öθ −G9$# 〈)٨(  
ن ورش و ابن ذكوان و اخلزاز عن هبرية قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري ع

 .ابن جماهد عن ابن ذكوان   ،الباقون بالفتح، وكذلك روى)٩(بالكسر

                        
 )٠٠٤ سورة الصف من اآلية(  )١
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠٥سورة الصف من اآلية (  )٣
 )٠٠٥سورة الصف من اآلية (  )٤
 )٠٠٦سورة الصف من اآلية (  )٥
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦
 )٠٠٦سورة الصف من اآلية (    )٧
 )٠٠٦سورة الصف من اآلية (  )٨
 عن حفص باإلمالة و كذا البخاري عن ورش باإلمالة الكربى انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر هبرية  ) ٩



 

 

 )٢٣٥١ (® “ Ï‰÷èt/ ÿ… çµ èÿ ôœ$# 〈     )١(  

بفـتح   )٣(ومحاد و أبو بكر غري ابن غالب  )٢(قرأ أبو عمرو و ابن كثري و أبو جعفر و نافع 
 .)٤( الياء،الباقون بإسكان الياء سهل خمري

 )٢٣٥٢ (® Νèδu™ !% y` 〈    )٥( 

 . بالتفخيم قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون 

 )٢٣٥٣ (® Öós Å™ ×⎦⎫Î7 –Β 〈   )٦(  

 .)٧(ألف قرأ محزة و علي و خلف باأللف،الباقون بغري

  )٢٣٥٤ (® ÞΟ n=øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 〈   )٨(® Ÿ≅ y™ ö‘ r& … ã& s!θ ß™ u‘ 〈   )٩(  

 .  عاً باإلدغام،الباقون باإلظهارقرأ أبو عمرو مجي

 )٢٣٥٥ (® 3“ u yI øù $# 〈    )١(  

                                                                   
األصبهاين و أبو عمرو و ابن ذكوان و محزة يف أحـد وجهيـه و   :و الشاطبية ، و املقروء به للقراء كالتايل 

، . ه و الثاين له الفـتح  الكسائي و خلف ، و قللها األزرق و محزة يف وجهه الثاين و قالون يف أحد وجهي
 .٢/٦١، النشر٤١٥،اإلحتاف١٠٥،املبسوط٢٨٠،الكفاية ٤٢١انظراملستنري

 )٠٠٦سورة الصف من اآلية (  )١
يعقوب وهو ممن يقرأ بالفتح ،واإلسكان مروي عن زيـد عـن   _كشيخه ابن مهران _ومل يذكر املصنف    )٢

 .  ٨٢٠،  انظر املستنري ٣٦٨يعقوب ، انظر املبسوط 
 ابن غالب عن األعشى عن أيب بكر شعبة وكذلك محاد كالمها عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق النشر   )٣

 .  ٤/٢٦٤و الشاطبية ،  انظر جامع البيان 
 .  ٢٩٩انظر الغاية  ) ٤
 )٠٠٦سورة الصف من اآلية (  )٥
 )٠٠٦سورة الصف من اآلية (  )٦
ليه وسلم،ومن قرأ بدون ألف فيكون إشارة إىل النيب على حذف من قرأ باملد فهو إشارة إىل النيب صلى اهللا ع )٧

 .٢/٢٧١قوله ذو،أو إشارة إىل ما جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم،  انظر شرح اهلداية 
 )٠٠٧سورة الصف من اآلية (  )٨
 )٠٠٩سورة الصف من اآلية (  )٩



 

 

قرأ أبو عمرو ومحزة وعلـي وخلـف والبخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية        
 . ،الباقون بالتفخيم)٢(بالكسر

uθ ®] ب/٣٤٣)[٢٣٥٦(  èδuρ 〈    )٣(  

 . ع اهلاءأبو عمرو وأبو جعفر وعلي ونافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفقرأ 

 )٢٣٥٧ (® #© tç ô‰ãƒ 〈    )٤(® 3“ y‰çλù; $$ Î/ 〈   )٥(  

  . قرأ محزة و علي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٢٣٥٨ (® tβρ ß‰ƒÍãƒ (#θ ä↔ ÏôÜ ã‹ Ï9 〈    )٦(  

 . ، الباقون باإلظهار )٧(قرأ عباس باإلدغام 

 )٢٣٥٩ (® (#θ ä↔ ÏôÜ ã‹ Ï9 〈    )٨(  

 .)٩(ع الفاء وترك اهلمزقرأ أبو جعفر برف

 .و قرأ محزة يف الوقف بكسر الطاء وتليني اهلمزة،الباقون بكسر الفاء مهموزة 

 )٢٣٦٠ (® ª!$#uρ –ΛÉ⎢ ãΒ ⎯ Ïν Í‘θ çΡ 〈)برفع غري منون   )١٠⎯ Ïν Í‘θ çΡ ١(باخلفض على اإلضافة(  

                                                                   
 ) ٠٠٧سورة الصف من اآلية (  )١
 ) . ٣(فقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ال ) ٢
 )٠٠٧سورة الصف من اآلية (  )٣
 )٠٠٧سورة الصف من اآلية (  )٤
 )٠٠٩سورة الصف من اآلية (  )٥
 )٠٠٨سورة الصف من اآلية (  )٦
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧
 )٠٠٨سورة الصف من اآلية (  )٨
 وهو أحد األوجه الثالثة عن محزة عند الوقف والثـاين  قرأ أبو جعفر حبذف اهلمزة مع ضم الفاء يف احلالني  )٩

 .اإلبدال ياء حمضة: التسهيل والثالث 
 )٠٠٨سورة الصف من اآلية (  )١٠



 

 

⎢ΛÉ الباقون،وحفص  و خلف يقرأها ابن كثري و محزة وعل  ãΒ  رفع منون⎯ Ïν Í‘θ çΡ نصببال. 

$ ®الركوع قوله تعاىل   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ö≅ yδ ö/ ä3—9ßŠ r& 〈  )٢(   

 )٢٣٦١  (® / ä3Š ÅfΖ è? 〈   )٣(  

 .قرأ ابن عامر بالتشديد وفتح النون،الباقون بالتخفيف وإسكان النون 

 )٢٣٦٢ (® A>#x‹tã 〈)٤( ® tβρ ß‰Îγ≈ pgéBuρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 〈)٥(® z⎯Å3≈ |¡tΒuρ Zπ t6ÍhŠsÛ 〈 )٦( 
 ® z⎯↵ ÎiƒÍ‘#uθ ys ù=Ï9 〈   )٧(  

 .  ، الباقون بالتفخيم)٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٣٦٣ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈  )٩(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق، )١٠(رأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهزق
 . باهلمز

 )٢٣٦٤ (® 3“ u÷zé&uρ 〈     )١١(  

و اخلـزاز عـن هـبرية    [و و محزة و علي و خلف و البخاري عـن ورش   قرأ أبو عمر

                                                                   
 على إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله ،  والباقون بالتنوين والنصب على إعمال اسم الفاعل ، انظر الكشف   )١

 . ٣/١٢٦٤املوضح  ٢/٣٢٠
 )٠١٠ية سورة الصف من اآل(  )٢
 )٠١٠سورة الصف من اآلية (  )٣
    ) ٠١٠سورة الصف من اآلية (  )٤
 )٠١١سورة الصف من اآلية (  )٥
 )٠١٢سورة الصف من اآلية (  )٦
 )٠١٤سورة الصف من اآلية (  )٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠١١سورة الصف من اآلية (  )٩
 ) . ٧(ثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على م ) ١٠
 )٠١٣سورة الصف من اآلية (  )١١



 

 

 .،الباقون بالفتح )١(بالكسر

 )٢٣٦٥ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈    )٢(  

وافق محـزة يف  ،)٤(بغري مهز  )٣(] شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش  قرأ أبو عمرو غري
 .باهلمز  الوقف،الباقون 

 )٢٣٦٦ (® u‘$ |ÁΡ r& !$# 〈   )٥( 

$‘u ®الباقون ، )٦(و ابن كثري بالتنوين]أ/٣٤٤[قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر   |ÁΡ r& «!$# 〈   
 .)٧(بغري تنوين على اإلضافة   〉

 )٢٣٦٧ (® tβθ •ƒÍ‘#uθ ut ù:$# ß⎯øt wΥ 〈   )٨( ® tβθ •ƒÍ‘#uθ ut ù:$# ß⎯øt wΥ 〈   )٩(  

 .باإلظهار قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون

 )٢٣٦٨ (® ü“ Í‘$ |ÁΡ r& 〈   )١٠(  

 .  بالتفخيم ،الباقون)١١(قرأ نصري و أبو عمر يف بعض الروايات باإلمالة

 )٢٣٦٩ (® ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’n< Î) «!$# 〈   )١(  

                        
 ) . ٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠١٣سورة الصف من اآلية (  )٢
 .ساقطة من األصل و هي مدرجة يف اهلامش  ) ٣
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠١٤سورة الصف من اآلية (  )٥
وحـذف الـالم   " أنصار " والباقون حبذف تنوين  ،  النطق بالم مكسورة بعدها الم مفتوحة مشددة فيصري  )٦

 .املكسورة من لفظ اجلاللة 
 . ٢/٥٣٣القراءتان متقاربتان ألن معنامها مجيعا اإلضافة ، انظر شرح اهلداية  ) ٧
 )٠١٤سورة الصف من اآلية (  )٨
 )٠١٤سورة الصف من اآلية (  )٩
 )٠١٤الصف من اآلية  سورة(  )١٠
 .٤١٦، اإلحتاف١٠٧، انظر املبسوط. و هو املقروء به لدوري الكسائي  ) ١١



 

 

 .  الياءن و أبو جعفر و نافع بفتح الياء،الباقون بإسكا) ٢(]أبو عمرو[قرأ 

                                                                   
 )٠١٤سورة الصف من اآلية (  )١
 . هكذا يف األصل ومل أقف على ذكر أيب عمرو ممن يفتح الياء هنا    )٢



 

 

 اجلمعةذكر القراءة يف سورة 
ijk 

ßxÎm7 ®تعاىل قوله ) ٢٣٧٠(  |¡ç„ ¬! 〈)١( ® |=≈ tGÅ3 ø9 $# 〈)٢( ® ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# 〈)٣( ® öΝ ä3 Ï9¨sŒ 〈)٤(   

 .، الباقون بالتفخيم )٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )٢٣٧١ (® öΝÎκ ö n=tã 〈   )٦(   

 . اهلاءر قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكس 

 )٢٣٧٢ (® óΟ Îγƒ Ï‰÷ƒr& 〈   ) ٧(  

 . اهلاءر لباقون بكسقرأ يعقوب بضم اهلاء،ا 

 )٢٣٧٣ (® ãΝßγßϑ Ïk=yèãƒuρ 〈   )٨(   

 .  باإلشباع ،الباقون)٩(قرأ عباس باالختالس 

 )٢٣٧٤ (® ⎯ÏΒ ã≅ ö6s% ’Å∀s9 〈)١٠(  ® ÉΟŠ Ïà yèø9$# ∩⊆∪ ã≅ sVtΒ 〈 )١١(  ® z⎯ÏiΒ Èθ ôγ¯=9$# z⎯ÏΒuρ 〈  )١٢(   

                        
 )٠٠١سورة اجلمعة من اآلية (  )١
 )٠٠٢سورة اجلمعة من اآلية (  )٢
 )٠٠٨معة من اآلية سورة اجل(  )٣
 )٠٠٩سورة اجلمعة من اآلية (  )٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٠٢سورة اجلمعة من اآلية (  )٦
 )٠٠٧سورة اجلمعة من اآلية (  )٧
 )٠٠٢سورة اجلمعة من اآلية (  )٨
 ) .١١٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٩
 )٠٠٢اآلية  سورة اجلمعة من(  )١٠
 )٠٠٥-٠٠٤سورة اجلمعة من اآلية (  )١١
 )٠١١سورة اجلمعة من اآلية (  )١٢



 

 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام ، الباقون باإلظهار 

 )٢٣٧٥( ® uθ èδuρ â“ƒÍ•yèø9$# 〈   )١(  

 .  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء

 )٢٣٧٦ (® Ïµ‹ Ï? ÷σãƒ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ 〈)٢(  ® }§ø♥ Î/ 〈   )٣(  

محـزة يف   هـم وافق،)٤(بغـري مهـز   مجيعـا  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش 
 . مزالوقف،الباقون باهل

 )٢٣٧٧ (® sπ1u‘ öθ −G9$# 〈   )٥( 

و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن  الكسائي قرأ أبو عمرو و محزة و  ]ب/٣٤٤[
 .،الباقون بالفتح، وكذلك روى ابن جماهد عن ابن ذكوان)٦(هبرية و ابن ذكوان بالكسر

 )٢٣٧٨ (® È≅ sVyϑ x. Í‘$ yϑ Ås ø9$# 〈   )٧(  

و محزة يف رواية ابن سـعدان   )٨(اية قتيبة ونصري وأيب عمرقرأ أبو عمرو و الكسائي يف رو
 باإلمالة،الباقون بالتفخيم،  )١١(و ابن ذكوان)١٠(و البخاري عن ورش  )٩(وأيب عمر

                        
 )٠٠٣سورة اجلمعة من اآلية (  )١
 )٠٠٤سورة اجلمعة من اآلية (  )٢
 )٠٠٥سورة اجلمعة من اآلية (  )٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
   )٠٠٥سورة اجلمعة من اآلية (  )٥
 ) . ٢٣٤٨(دم الكالم على مثله يف الفقرة رقم تق ) ٦
 )٠٠٥سورة اجلمعة من اآلية (       )٧
 .  ٤١٦،اإلحتاف ٢/٥٥وهو املقروء به أليب عمر الدوري،  انظر النشر    )٨
 .  ٤/٢٦٥انفرادتان ال يقرأ ما حلمزة من طرق النشر و الشاطبية ،  انظر جامع البيان   )٩
 . انظر املصادر السابقة  روي التقليل لورش،   )١٠
 .  ٤١٦،اإلحتاف ٥١،التيسري ٢/٥٥باإلمالة من التيسري وله اخلالف كذلك،  انظر النشر    )١١



 

 

 .)١(وكذلك روى ابن شنبوذ عن أهل مكة

 )٢٣٧٩ (® }§ø♥ Î/ 〈    )كنظائره )٢. 

 )٢٣٨٠ (® Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈  )٣(  

 .الباقون بالتفخيم  ،)٤(قتيبة باإلمالة و قرأ نصري 

 〉يأيها الذين ءامنوا ®قوله تعاىل : الركوع 
 )٢٣٨١ (® #sŒ Î)uρ (#÷ρr&u‘ 〈    )٥(  

 .وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ،)٦(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش بغري مهز 

 

                        
 .و هي مروية عن ابن خملد عن البزيعن ابن كثري ،وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر ،   )١

 . ٤/٢٦٥انظر جامع البيان 
 )٠٠٥اآلية  سورة اجلمعة من(  )٢
 )٠٠٦سورة اجلمعة من اآلية (  )٣
 ) . ٤٣( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠١١سورة اجلمعة من اآلية (  )٥
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦



 

 

 ذكر القراءة يف سورة املنافقون
ijk 

sŒ# ®تعاىل وله ق) ٢٣٨٢(   Î) x8u™ !% y` 〈   )١(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٣٨٣ (® tβθ à)Ï≈ uΖ ßϑ ø9$# šχθ ç/É‹≈ s3s9 〈   )٢( 

 .، الباقون باإلظهار )٣(وما أشبهها يف هذه السورة قرأ عباس باإلدغام 

 )٢٣٨٤ (® šχθ ç/É‹≈ s3s9 〈    )٤(  

 .، الباقون بالتفخيم )٥(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )٢٣٨٥ (® yì Î7 äÜ sù 4’n? tã 〈  )٦(® Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; 〈   )٧( ® öÏøótG ó¡o„ öΝä3s9 〈   )٨(  

  .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

sŒ# ®] أ/٣٤٥) [٢٣٨٦(  Î)uρ öΝßγtF÷ƒr&u‘ 〈   )٩( ® öΝåκ ®Ξr( x. 〈   )١٠(   

 .وقف،الباقون باهلمزوافق محزة يف ال،   )١١(بغري مهز  مجيعا روى األصبهاين عن ورش

                        
 )٠٠١سورة املنافقون من اآلية (  )١
 )٠٠١سورة املنافقون من اآلية (  )٢
 ) .١(مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على ) ٣
 )٠٠١سورة املنافقون من اآلية (  )٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٠٣سورة املنافقون من اآلية (  )٦
 )٠٠٥سورة املنافقون من اآلية (  )٧
 )٠٠٥سورة املنافقون من اآلية (  )٨
 )٠٠٤سورة املنافقون من اآلية (  )٩
 )٠٠٤نافقون من اآلية سورة امل(  )١٠
 ) . ٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١



 

 

 )٢٣٨٧ (® Ò= à±äz 〈   )١(  

بإسـكان   )٣(و ابن جماهد و أبو عون عن قنبل )٢(علي و املفضل قرأ أبو عمرو غري العباس و
 . )٥(عن أيب عمرو برفع الشني )٤(الباقون برفع الشني،وكذلك روى عباس،الشني

  )٢٣٨٨ (® tβθ ç7 |¡øt s† 〈    )٦( 

، البـاقون  )٧(و محزة وعاصم غري هبرية و األعشى بفتح السـني  قرأ ابن عامر و أبو جعفر  
 .بكسر السني 

 )٢٣٨٩ (® öΝÎκ ö n=tã 〈    )٨(  

 .اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  برفع قرأ محزة و سهل و يعقوب 

 )٢٣٩٠ (® 4’̄Τ r& 〈   )٩(  

 .)١٠(قرأ عباس بني الفتح و الكسر

 .باقون بالتفخيم و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،ال 

 )٢٣٩١ (® tβθ ä3sù ÷σãƒ 〈    )١١(  

                        
 )٠٠٤سورة املنافقون من اآلية (  )١
 .  ٥٧٨املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،  انظر الكفاية   )٢
 .  ٤١٦،اإلحتاف ٢١١سري ،التي٢/٢١٦وهو املقروء به لقنبل عن ابن كثري،  انظر املصادر السابقة،النشر    )٣
العباس بن الفضل عن أيب عمرو وهي انفرادة ال يقرأ له ا من طرق الشاطبية والنشر،  انظر جامع البيـان    )٤

 .  ٦٣٦،السبعة ٤/٢٦٦
 . ٢/٥٣٣كالمها مجع خشبة ، انظر شرح اهلداية  ) ٥
 )٠٠٤سورة املنافقون من اآلية (  )٦
 ) . ٥١(قرة رقم تقدم الكالم على مثله يف الف ) ٧
 )٠٠٤سورة املنافقون من اآلية (  )٨
 )٠٠٤سورة املنافقون من اآلية (  )٩
 ) .٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠
 )٠٠٤سورة املنافقون من اآلية (  )١١



 

 

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)١(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 . باهلمز

 )٢٣٩٢ (® Ÿ≅‹ Ï% öΝçλm; 〈    )٢( 

 .رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  قرأ علي و هشام و 

 )٢٣٩٣ (® (#÷ρ§θ s9 ÷Λàι y™ρâ™ â‘ 〈   )٣(  

 .خمري)٦(،الباقون بالتشديد سهل)٥(بالتخفيف )٤(قرأ نافع و يعقوب غري رويس و املفضل 

  )٢٣٩٤ (® 4© ®Lxm (#θ ‘Ò xΖ tƒ 〈    )٧(  

 .،الباقون بالتفخيم )٨(قتيبة و العجلي باإلمالة و قرأ نصري

 )٢٣٩٥ (® š⎥⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù=Ï9uρ 〈    )٩(  

 هموافق، )١٠(و األعشى و ورش بغري مهز] ب/٣٤٥[أبو جعفر قرأ أبو عمرو غري شجاع  و 
 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز

$ ®الركوع قوله تعاىل  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω ö/ ä3Îγù=è? 〈    )١١(  

                        
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٠٥سورة املنافقون من اآلية (      )٢
 )٠٠٥ة املنافقون من اآلية سور(  )٣
 .  ٤/٢٦٦،جامع البيان ٥٧٨املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،  انظر الكفاية    )٤
 . ٢/٥٤٠اإلحتاف  ١٠/٣٤٠من لوى الثالثي خمففة والباقون من لوى والتشديد للتكثري ، انظر الدر املصون   )٥
 .  ٢٧٥انظر الغاية  ) ٦
 )٠٠٧املنافقون من اآلية سورة (  )٧
 ) . ٢٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٠٨سورة املنافقون من اآلية (  )٩
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠
 )٠٠٩سورة املنافقون من اآلية (  )١١



 

 

 )٢٣٩٦ (® ö≅ yèøtƒ y7 Ï9 s̈Œ 〈    )١( 

 . قرأ أبو احلارث عن علي باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٣٩٧ (® βr& z’ÏA ù' tƒ 〈  )٢( 

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 . باهلمز

 )٢٣٩٨ (® ⎯ä.r&uρ 〈    )٤(  

 .،الباقون وأكن بغري واو جمزومة النون  )٥( ونصب النون قرأ أبو عمرو بالواو

 )٢٣٩٩ (® ⎯s9uρ u½jzxσãƒ 〈  )٦(  

محـزة يف   هـم وافق،)٧(ر و ورش و األعشى يف رواية الشـموين بغـري مهـز   قرأ أبو جعف
  .الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٤٠٠ (® #sŒ Î) u™ !% y` 〈  )٨( 

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٤٠١ (® u™ !% y` $ yγè=y_ r& 〈   )٩( 

يح يف أكثر الروايات بترك اهلمـزة  قرأ أبو عمرو و نافع غري ورش وزمعة و البزي و ابن فل 

                        
 )٠٠٩سورة املنافقون من اآلية (  )١
 )٠١٠سورة املنافقون من اآلية (  )٢
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠١٠سورة املنافقون من اآلية (  )٤
 . ١٠/٣٤٤أليب زرعة الدر املصون  ٧١٠:عطفا على فأصدق املنصوب بتقدير أن ، انظر احلجة   )٥
 )٠١١سورة املنافقون من اآلية (  )٦
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧
 )٠١١ملنافقون من اآلية سورة ا(  )٨
 )٠١١سورة املنافقون من اآلية (  )٩



 

 

 .األوىل وإثبات الثانية 

 .و قرأ أبو جعفر و ورش و القواس و سهل و يعقوب بإثبات اهلمزة األوىل وتليني الثانية  

وهكذا روى بعض املشايخ عن اخلزاعي عن أصحابه و ابن شنبوذ عن ابن فلـيح وعـن    
 .،الباقون مزتني )١(إمساعيل وقالون

 )٢٤٠٢ (® $ yϑ Î/ tβθ è=yϑ ÷ès? 〈    )٢(  

 . )٤( بالياء،الباقون بالتاء)٣( قرأ محاد وحيىي

                        
 ) . ٧١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠١١سورة املنافقون من اآلية (  )٢
 .  ٤/٢٦٧محاد عن عاصم ال يقرأ ا وحيىي عن شعبة هو املقروء به له،  انظر جامع البيان    )٣
 .أليب زرعة  ٧١١على اخلطاب ، انظر احلجة  بالياء خرب غائبني وبالتاء ) ٤



 

 

 ذكر القراءة يف سورة التغابن
ijk[أ /٣٤٦] 

ßxÎm7 ®  تعاىلوله ق) ٢٤٠٣(   |¡ç„ ¬! 〈   )١(  

 .، الباقون بالتفخيم )٢(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )٢٤٠٤ (® uθ èδuρ 〈 )٣( 
 .و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء  قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي

 )٢٤٠٥ (® ö/ ä3s)n=s{ 〈 )٤(®  ÞΟ n=÷ètƒ $ tΒ 〈)٥(® ÞΟ n=÷ètƒuρ $ tΒ tβρ • Å£è? 〈)٦(  
 . هار قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظ

 )٢٤٠٦ (® / ä3Ζ ÏΒuρ Ö⎯ÏΒ÷σ–Β 〈   )٧(  

محـزة يف   هـم وافق،)٨(و ورش بغري مهز قرأ أبو عمرو  غري شجاع و أبو جعفر و األعشى 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٤٠٧ (® óΟ s9r& ö/ ä3Ï? ù' tƒ 〈)٩( ® öΝÎκ Ï? ù' ¨? 〈)١٠( ® ⎯tΒuρ .⎯ÏΒ÷σãƒ 〈)١١( ® }§ø⁄ Î/uρ 〈)١( 

                        
 )٠٠١سورة التغابن من اآلية (  )١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠١سورة التغابن من اآلية (    )٣
 )٠٠٢سورة التغابن من اآلية (  )٤
 )٠٠٤سورة التغابن من اآلية (  )٥
 )٠٠٤سورة التغابن من اآلية (  )٦
 )٠٠٢سورة التغابن من اآلية (  )٧
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٠٥سورة التغابن من اآلية (  )٩
 )٠٠٦سورة التغابن من اآلية (  )١٠
 )٠٠٩سورة التغابن من اآلية (  )١١



 

 

وافق محزة يف الوقف،الباقون ،)٢( كلها قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 .  باهلمز

 )٢٤٠٨ (® öΝÎκ Ï? ù' ¨? 〈    )٣(  

 . إال محزة فإنه يقف باهلمز  قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

 )٢٤٠٩ (® Ο ßγè=ß™ â‘ 〈   )٤(  

 .ني،الباقون برفع السني سقرأ أبو عمرو بإسكان ال

 )٢٤١٠ (® 4’n? t/ 〈   )٥(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

)٢٤١١](® ö/ ä3ãèyϑ øgs† 〈   )٦(  

 .،الباقون بالياء )٨(بالنون  )٧(قرأ رويس 

 .باالختالس،الباقون باإلشباع  )٩(و قرأ عباس 

 )٢٤١٢ (® öÏes3ãƒ 〈 )١( ® ã& ù# ½zô‰ãƒuρ 〈   )٢( 

                                                                   
 )٠١٠سورة التغابن من اآلية (  )١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠٦ة التغابن من اآلية سور(  )٣
 )٠٠٦سورة التغابن من اآلية (  )٤
 )٠٠٧سورة التغابن من اآلية (  )٥
 )٠٠٩سورة التغابن من اآلية (  )٦
،اإلحتـاف  ٢/٣٨٨،النشر ٣٧٢وكذلك روح كالمها عن يعقوب،ومل يذكر املصنف روحاً،  انظر املبسوط   )٧

٤١٧  . 
، انظـر  ] واهللا مبا تعملون خـبري  [ ،والباقون بالياء ملناسبة السياق قبله  على االلتفات من الغيبة إىل التكلم   ٨)

 . ١٠/٣٤٨الدر املصون  ٣/١٢٧٣املوضح 
 ). ١١٢(،و تقدم الكالم على رواية االختالس يف الفقرة رقم ٦٣٨عباس عن أيب عمرو باإلسكان يف السبعة    )٩



 

 

 .)٥(] )٤( مجيعاً بالنون،الباقون بالياء)٣(قرأ نافع و أبو جعفر و ابن عامر و املفضل  

$! ®الركوع قوله تعاىل  tΒ z>$ |¹r& 〈 )٦( 
 〉النار  ® ) ٢٤١٣( 

قرأ أبو عمرو و قتيبة و نصري و أبو عمر و محزة يف رواية ابن سعدان و أيب عمر و البخاري 
 .عن ورش باإلمالة ، الباقون بالتفخيم 

)٢٤١٤ (® ⎯tΒuρ .⎯ÏΒ÷σãƒ 〈    )٧( 

البـاقون  محـزة يف الوقف،  وافق،)٨(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و ورش و األعشى بغري مهز  
šχθ ®يهمز)٩(وكذلك شجاع ،باهلمز ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# 〈  )١٠(  . 

 )٢٤١٥ (® Iω tµ≈ s9Î) ωÎ) uθ èδ 〈    )١١( ® ÞΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9$# 〈    )١٢( 

 .، الباقون بالتفخيم )١٣(قرأ قتيبة باإلمالة  

 )٢٤١٦ (® çµ øÏè≈ ŸÒ ãƒ 〈    )١٤(  

                                                                   
 )٠٠٩سورة التغابن من اآلية (  )١
 )٠٠٩من اآلية سورة التغابن (  )٢
 .  ٦٣٨،السبعة ٤/٢٦٨املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،  انظر جامع البيان    )٣

  ٢/٢٤٧من قرأ بالياء فألن قبله اسم اهللا تعاىل ، ومن قرأ بالنون فإنه إخبار اهللا عن نفسه ، انظر شرح اهلداية   ٤)
   ) .ع(و ) ن(ساقطة من األصل و هي يف  )٥
 )١١سورة التغابن من اآلية (  )٦
 )٠٠٩سورة التغابن من اآلية (  )٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩
 )١٣سورة التغابن من اآلية (  )١٠
 )٠١٣سورة التغابن من اآلية (  )١١
 )٠١٨سورة التغابن من اآلية (  )١٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )١٣
 )٠١٧سورة التغابن من اآلية (  )١٤



 

 

ب بغري ألف وتشديد العني،الباقون قرأ ابن كثري و ابن عامر و أبو جعفر و يعقو ]ب/٣٤٦[
 .وباأللف  )١( بالتخفيف

 )٢٤١٧ (® öÏøótƒuρ öΝä3s9 〈    )٢(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار

  

                        
 .١/٣٠٠،الكشف ١/٣٣٢،املوضح ٢/٢٥٢على أنه مضارع ـ أضعف ـ والباقون يضاعفه ، انظر البحر   ١)
 )٠١٧سورة التغابن من اآلية (  )٢



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الطالق
ijk 

$ ®وله عز وجل   ق) ٢٤١٨(   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ © É<¨Ζ9 $# 〈   )١(  

 . قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز 

 )٢٤١٩ (® u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# 〈    )٢( ® 7π t±Ås≈ xÎ/ 〈   )٣(® ⎯ÏΒ ö/ ä3Í←!$ |¡ÏpΣ 〈    )٤( 

 .، الباقون بالتفخيم )٥(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٤٢٠ (® £⎯ÎγÏ?θ ã‹ ç/ 〈   )٦( 

قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع غري قالون و سهل و يعقوب و الربمجـي و حفـص و    
 .،الباقون بكسر الباء )٧(يق البخاري و الرازي برفع الباءاملفضل و هشام من طر

 )٢٤٢١ (® βr& t⎦⎫Ï? ù' tƒ 〈    )٨( ® ⎯tΒ tβ% x. Ú∅ÏΒ÷σãƒ 〈   )٩( 

ρãÏϑ#) ®وكـذلك  ،قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش كلها بغري مهز  s? ù&uρ 〈 )١٠(  
 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز هموافق،)١١(على هذا االختالف 

                        
 )٠٠١سورة الطالق من اآلية (  )١
 )٠٠١سورة الطالق من اآلية (  )٢
 )٠٠١سورة الطالق من اآلية (  )٣
 )٠٠٤سورة الطالق من اآلية (  )٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
  )(  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٠٠١سورة الطالق من اآلية (  )٦
 ) . ١٨٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧
 )٠٠١من اآلية  سورة الطالق(       )٨
 )٠٠٢سورة الطالق من اآلية (  )٩
 )٠٠٦سورة الطالق من اآلية (  )١٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١



 

 

 )٢٤٢٢ (® 7π uΖ Éit7 –Β 〈  )١(  

 . )٣( بفتح الياء،الباقون بكسر الياء )٢(قرأ ابن كثري و أبو بكر ومحاد

 )٢٤٢٣ (® ô‰s)sù zΝn=sß 〈   )٤(  

و نافع غـري ورش باإلظهـار ،البـاقون     )٥(قرأ ابن كثري و أبو جعفر وعاصم غري األعشى 
 .باإلدغام 

 )٢٤٢٤ (® à Ï=≈ t/ ⎯ Ïν ÍøΒr& 〈    )غري منون، )٦⎯ Ïν ÍøΒr& ٧( باخلفض على اإلضافة(  

قرأها حفص،الباقون   Ï=≈ t/  رفع منون⎯ Ïν ÍøΒr&  بالنصب. 

 )٢٤٢٥ (® ô‰s% Ÿ≅ yèy_ 〈    )٨( 

 .و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار ]   أ/٣٤٧[ قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف 

 )٢٤٢٦ (® ‘ Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ z⎯ó¡Í≥tƒ 〈   )اوما بعده )٩  

 .قرأ ابن عامر وعاصم و محزة و خلف بياء بعد اهلمزة  

و قرأ ورش من طريق البخاري و سهل و يعقوب و ابن جماهد و أبو عون عن قنبل بغري ياء 

                        
 )٠٠١سورة الطالق من اآلية (  )١
 ) ٧٥٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٢

بين لكم احلالل من : فيها ومن قرأ بالكسر فاملعىن  فتح الياء فاملعىن ال لبسب) ٠٠١سورة الطالق من اآلية (  ٣)
 .أليب زرعة  ٤٩٨احلرام، انظر احلجة 

 )٠٠١سورة الطالق من اآلية (  )٤
 ) . ١١٤٧(ورواية األعشى عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  وقد تقدم الكالم عليه  )٥
 )٠٠٣سورة الطالق من اآلية (  )٦

إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله والباقون بالتنوين والنصب على إعمال اسم الفاعل ، انظـر الكشـف   على   ٧)
 .أليب زرعة  ٧١٢احلجة   ٢/٣٢٤

 )٠٠٣سورة الطالق من اآلية (  )٨
  ) ٠٤ق من اآليةالطالسورة (  )٩



 

 

 .بعد اهلمزة 

و قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و البخاري عن ورش و اهلامشي و اخلزاعي و أبو ربيعة عـن   
 .)١(مهز  أصحام عن ابن كثري بغري مد وال

 )٢٤٢٧ (® ‘ Ï↔ ¯≈ ©9$#uρ z⎯ó¡Í≥tƒ 〈    )٢(  

 .،الباقون باإلظهار  )٣( قرأ أبو عمرو باإلدغام

 )٢٤٢٨ (® ô⎯ÏΒ ß]ø‹ xm Ο çGΨ s3y™ 〈    )٤(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٤٢٩ (® ⎯ÏiΒ öΝä.Ï‰÷` ãρ 〈   )٥(  

 .،الباقون برفع الواو  )٦(قرأ روح بكسر الواو

 )٢٤٣٠ (® £⎯Îκ ö n=tã 〈    )٧(  

 .قرأ سهل و يعقوب برفع اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٢٤٣١ (® 4© ®Lxm z⎯÷èŸÒ tƒ 〈   )٨(  

 .، الباقون بالتفخيم )٩(قتيبة و العجلي باإلمالة وقرأ نصري 

                        
 ) . ٧٠٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٠٤سورة الطالق من اآلية (  )٢
املأخوذ به من طريق الشاطبية للبزي و البصري حال إبدال اهلمزة هو اإلظهار فقط و أما اإلدغام هلما  )٣

   . ٤١٨انظر اإلحتاف . فهو من طرق النشر 
 )٠٠٦سورة الطالق من اآلية (  )٤
 )٠٠٦سورة الطالق من اآلية (  )٥

 . ٢/٢٤٥حتاف اإل ٨/٢٩٥الكسر والضم هلجتان مبعىن الوسع ، انظر البحر   ٦)
 )٠٠٦سورة الطالق من اآلية (  )٧
 )٠٠٦سورة الطالق من اآلية (  )٨
 ) . ٢٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩



 

 

 )٢٤٣٢ (® 3“ u÷zé& 〈     )١(  

اخلـزاز عـن هـبرية    قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخـاري عـن ورش  و   
 .بالكسر،الباقون بالفتح 

 )٢٤٣٣ (® çµ9 s?#u™ ª!$# 〈    )٢(® ωÎ) !$ tΒ $ yγ8s?#u™ 〈   )٣( 

 . محزة و علي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم  قرأ

 )٢٤٣٤ (® 9 ô£ãã #[ ô£ç„ 〈   )٤(  

 .قرأ أبو جعفر بالتثقيل،الباقون بالتخفيف

⎦ ®الركوع  قوله تعاىل   Éi⎪r' x.uρ ⎯ÏiΒ >π tƒös% 〈   )٥(   

 )٢٤٣٥  (® ⎦ Éi⎪r' x.uρ 〈  باملد و اهلمز. 

 .قرأها ابن كثري على وزن كاعن 

[ وتابعـه محـزة يف الوقـف    ، و قرأ أبو جعفر بتلـيني اهلمـزة علـى وزن كـاعني      
 .الباقون باهلمز ،]ب/٣٤٧

لباقون وكأين باهلمز على ترك اهلمزة ويشري إىل فتحها،ايوقال بعضهم كان محزة يف الوقف  
 .مشددة الياء و اختلفوا يف الوقف وزن كعين 

وكان أبو عمرو و علي و سهل و يعقوب يقفون كأي بغري نون،الباقون يقفون كما يصلون 
 .)٦(بالنون 

                        
 )٠٠٦سورة الطالق من اآلية (  )١
 )٠٠٧سورة الطالق من اآلية (  )٢
 )٠٠٧سورة الطالق من اآلية (  )٣
 )٠٠٧سورة الطالق من اآلية (  )٤
  )٠٠٨ة الطالق من اآلية سور(  )٥
 ) . ٥٣٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦



 

 

 )٢٤٣٦ (® ô⎯tã Íö∆r& $ pκ Íh5u‘ 〈   )١(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٤٣٧ (® $ \/$ |¡Ïm #Y‰ƒÏ‰x© 〈    )٢( 

 .، الباقون بالتفخيم )٣(قرأ قتيبة باإلمالة  

 )٢٤٣٨ (® #Xõ3œΡ 〈   )٤( 

قرأ أبو جعفر و نافع غري إمساعيل و ابن ذكوان و أبو بكر ومحـاد و سـهل و يعقـوب    
 .)٥(مثقلة،الباقون خمففة

  )٢٤٣٩ (® ÏM≈ tƒ#u™ ;M≈ sΨ Éit6ãΒ 〈 )٦(  
ر وعاصم غري أيب بكر ومحاد بكسر الياء،الباقون بفـتح  قرأ محزة و علي و خلف و ابن عام

 .الياء 

 )٢٤٤٠ (® ⎯tΒuρ .⎯ÏΒ÷σãƒ 〈    )٧(  

محـزة يف   هـم وافق،)٨(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهـز 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٤٤١ (® ã& ù# ½zô‰ãƒ 〈    )٩( 

                        
 )٠٠٨سورة الطالق من اآلية (  )١
 )٠٠٨سورة الطالق من اآلية (  )٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
   )٠٠٨سورة الطالق من اآلية (      )٤

 . ٢/٣٩٨لغتان ، انظر شرح اهلداية  ٥)
  )٠١١سورة الطالق من اآلية (  )٦
 )٠١١سورة الطالق من اآلية (  )٧
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠١١سورة الطالق من اآلية (  )٩



 

 

 . )٢( بالنون،الباقون بالياء )١(املفضل قرأ ابن عامر و أبو جعفر و نافع و  

 

 ذكر القراءة يف سورة التحريم
ijk 

© ®تعاىل قوله ) ٢٤٤٢(  É<¨Ζ9 $# 〈    )٣(  

 .قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز  

ãΠ ®] أ/ ٣٤٨) [٢٤٤٣(  Íhut éB !$ tΒ ¨≅ xm r& 〈   )٤( ® ¨βÎ* sù ©!$# uθ èδ 〈   )٥(  

 .لباقون باإلظهار قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،ا

 )٢٤٤٤ (® |N$ |Ê ötΒ 〈    )٦(  

$Nقرأ علي باإلمالة،الباقون بالتفخيم،ويقف على  |Ê ötΒ  باهلاء،الباقون يقفون بالتاء. 

 )٢٤٤٥ (® óΟ ä39 s9öθ tΒ 〈)٧( ® çµ9 s9öθ tΒ 〈)٨( ® 4© |¤ tã ÿ… çµ š/u‘ 〈)٩(  
 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٤٤٦ (® uθ èδuρ ãΛ⎧ Ï=yèø9$# 〈    )١(  

                        
 .  ٥٨٠،الكفاية ٤/٢٦٩، انظر جامع البيان    )١

 ٧١٢، انظر احلجـة   )ويعمل صاحلاًومن يؤمن باهللا ( بالنون إخبار اهللا عن نفسه ومن قرأ بالياء فألن قبله   ٢)
 .أليب زرعة 

 )٠٠١سورة التحرمي من اآلية (  )٣
 )٠٠١سورة التحرمي من اآلية (  )٤
 )٠٠٤سورة التحرمي من اآلية (  )٥
 )٠٠١سورة التحرمي من اآلية (  )٦
 )٠٠٢سورة التحرمي من اآلية (  )٧
 )٠٠٤سورة التحرمي من اآلية (  )٨
 )٠٠٥اآلية سورة التحرمي من (  )٩



 

 

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء 

 )٢٤٤٧ (® t∃ ¡tã 〈   )٢(  

 .،الباقون بالتشديد)٤(وكذلك روي عن األعشى )٣( قرأ علي بالتخفيف

 )٢٤٤٨ ( ® ô‰s)sù ôM tó|¹ 〈   )٥(  

 .،الباقون باإلظهار )٦(و سهل باإلدغام و هشامو علي و خلف قرأ أبو عمرو و محزة 

 )٢٤٤٩ (® #uyγ≈ sà s? 〈   )٧( 

 . )٨( قرأ عاصم و محزة و علي و خلف بالتخفيف،الباقون بالتشديد 

 )٢٤٥٠ (® ã≅ƒ Î ö9Å_ uρ 〈   )٩( 

 اهلمـزة  مشبعة غري حيىي ومحاد بفتح اجليم و الراء، )١٠(قرأ محزة و علي  و خلف وعاصم  
 . مكسورة 

                                                                   
 )٠٠٢سورة التحرمي من اآلية (  )١
 )٠٠٣سورة التحرمي من اآلية (  )٢

ومساها وعينها ، والباقون بالتشديد من التعريف الذي هو ضد اجلهل أو هو العرف وهو الطيـب ،  :  أي   ٣)
  . ٩/٦٨٧الدر املصون  )أ/١٨( انظر إعراب القراءات الشاذة 

 .  ٤/٢٧١يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ،  انظر جامع البيان  األعشى عن شعبة انفرادة ال  )٤
 )٠٠٤سورة التحرمي من اآلية (  )٥
 .  ٨٣انظر الغاية  ) ٦
 )٠٠٤سورة التحرمي من اآلية (  )٧

 . أليب زرعة  ٧١٤، انظر احلجة / ا التاء يف الظاء ومن خفف أسقط التاء أدغم من شدد   ٨)
 )٠٠٤ية سورة التحرمي من اآل(  )٩
يدخل حفصاً مع األخوين وخلف وليست كذلك بل قراءة حفص كاملدنيني والبصريني والشامي : قوله هنا   )١٠

ـــ   ٢/١٠٢وهم الباقون،ولعل املقصود أغلب الرواة عن أيب بكر عن عاصم،  انظـر جـامع البيـان    
 .  ٦٤٠،السبعة ٧٥،التيسري ٢/٢١٩،النشر ١٠٣



 

 

ƒ≅ )١( و قرأ حيىي  Î ö9Å_ uρ خمتلسة اهلمزة  ،   بفتح اجليم و الراء. 

سر اجلـيم و الـراء غـري    بكو قرأ ابن كثري بفتح اجليم وكسر الراء غري مهموزة،الباقون  
 .)٢(مهموزة 

 )٢٤٥١ (® £⎯ä3s)̄=sÛ 〈   )٣( 

 .، الباقون باإلظهار )٤(قرأ عباس باإلدغام  

 )٢٤٥٢ (® βr& ÿ… ã& s!Ï‰ö7 ãƒ 〈   )٥( 

 . )٧( الباقون بالتخفيف،)٦(بالتشديد  رقرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعف 

 )٢٤٥٣ (® % ¹` üρø—r& #[ ö yz 〈   )٨( 

 .،الباقون بالبيان )٩(و أبو نشيط باإلخفاء] ب/٣٤٨[ قرأ أبو جعفر  

 )٢٤٥٤ (® ;M≈ uΖ ÏΒ÷σ–Β 〈   )١٠(  

وافـق محـزة يف   ،)١١(األعشى و ورش بغري مهز قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفر و 
 .  الوقف،الباقون باهلمز

                        
 و املقروء به له ،ورواية محاد عن عاصم السابقة ال يقرأ  ا من طرق النشر حيىي بن آدم عن شعبة ،وه   )١

 .  ٧٥،التيسري ٢/٢١٩و الشاطبية ،  انظر النشر 
 . ١/١٧٦مجيع ما فيها لغات ، انظر شرح اهلداية   ٢)
 )٠٠٥سورة التحرمي من اآلية (  )٣
 . ٤١٩وهو مروي بالوجهني عن أيب عمرو بتمامه ، انظر اإلحتاف  ) ٤
 )٠٠٥سورة التحرمي من اآلية (  )٥
 . بفتح الباء وتشديد الدال وغريهم بإسكان الباء وختفيف الدال  )٦

 .أليب زرعة  ٧١٤، انظر احلجة  )أبدل يبدل( ومن خفف من  )بدل يبدل( التشديد من    ٧)
 )٠٠٥سورة التحرمي من اآلية (  )٨
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩
 )٠٠٥سورة التحرمي من اآلية (  )١٠
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١



 

 

 )٢٤٥٥ (® BM≈ t6Í× ¯≈ s? 〈)١( ® ;N ÿ‰Î7≈ tã 〈)٢( ® ;M≈ ys Í× ¯≈ y™ 〈)٣( ® îπ s3Í× ¯≈ n=tΒ 〈)٤(    
® ×Š#y‰Ï© 〈)٥( 
 .، الباقون بالتفخيم )٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )٢٤٥٦ (® îπ s3Í× ¯≈ n=tΒ Ôâ Ÿξ Ïî 〈   )٧(  

 .،الباقون بالبيان )٨(أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء قرأ

 )٢٤٥٧ (® $ tΒ tβρ Þs∆÷σãƒ 〈    )٩(  

وافق محـزة يف الوقف،البـاقون   ،   قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .  باهلمز

$ ®الركوع قوله تعاىل   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#ûθ ç/θ è? 〈   )١٠(   

 )٢٤٥٨ (® % ·nθ ÝÁ ¯Ρ 〈     )١١(  

 .،الباقون بفتح النون  )١٢(برفع النونحيىي ومحاد  قرأ  

 )٢٤٥٩ (® 4© |¤ tã 〈)١( ® 4© të ó¡o„ 〈)٢( ® óΟ ßγ1uρù' tΒuρ 〈)٣(  
                        

 )٠٠٥سورة التحرمي من اآلية (  )١
 )٠٠٥سورة التحرمي من اآلية (  )٢
 )٠٠٥سورة التحرمي من اآلية (  )٣
 )٠٠٦سورة التحرمي من اآلية (  )٤
 )٠٠٦سورة التحرمي من اآلية (  )٥
 ) . ١٥( كالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم ال ) ٦
 )٠٠٦سورة التحرمي من اآلية (  )٧
 ) . ٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٠٦سورة التحرمي من اآلية (  )٩
 )٠٠٨سورة التحرمي من اآلية (      )١٠
 )٠٠٨سورة التحرمي من اآلية (      )١١

 .١٨/١٩٩تفسري القرطيب  ٧١٤لفتح صيغة مبالغة ، انظر احلجة على أنه مصدر ـ نصح ـ والباقون با  ١٢)



 

 

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٤٦٠ (® ¢© É<¨Ζ9 $# 〈   )٤(  

 .قرأ نافع باهلمز،الباقون بغري مهز 

) ٢٤٦١ ( ® öΝÎκ‰ Ï‰÷ƒr& 〈   )٥(  

 .قرأ يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٢٤٦٢ (® öÏøî$#uρ !$ uΖ s9 〈   )٦(  

 .  قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٢٤٦٣ ( ® Ï‰Îγ≈ y_ u‘$ ¤à6 ø9$# 〈   )٧( ® ô⎯ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t7 Ïã 〈    )٨( ® ⎯ Ïµ Î7 çFä.uρ 〈    )٩( 

 .، الباقون بالتفخيم )١٠(باإلمالة قرأ قتيبة كلها  

 )٢٤٦٤ (® öΝÎκ ö n=tã 〈  )١١(  

  . قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء

 )٢٤٦٥ (® óΟ ßγ1uρù' tΒuρ 〈  )١(  

                                                                   
 )٠٠٨سورة التحرمي من اآلية (  )١
 )٠٠٨سورة التحرمي من اآلية (  )٢
 )٠٠٩سورة التحرمي من اآلية (  )٣
 )٠٠٨سورة التحرمي من اآلية (  )٤
 )٠٠٨سورة التحرمي من اآلية (  )٥
 )٠٠٨سورة التحرمي من اآلية (  )٦
 )٠٠٩ة التحرمي من اآلية سور(  )٧
 )٠١٠سورة التحرمي من اآلية (  )٨
 )٠١٢سورة التحرمي من اآلية (  )٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠
 )٠٠٩سورة التحرمي من اآلية (  )١١



 

 

، )٢(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و ورش من طريق األصبهاين و األعشى بغري مهز
 .  اهلمزوافق محزة يف الوقف،الباقون ب

 )٢٤٦٦ (® }§ø⁄ Î/uρ ã ÅÁ yϑ ø9$# 〈   )٣(   

محزة يف الوقف،الباقون  ،وكذلك )٤(قرأ أبو عمرو و األعشى و ورش و أبو جعفر بغري مهز 
 .باهلمز 

 )٢٤٦٧ (® Ÿ≅‹ Ï%uρ 〈   )٥( 

 .رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  علي ووقرأ هشام 

⎯ ®] أ/ ٣٤٩) [٢٤٦٨(  Ïµ Î7 çFä.uρ ôM tΡ% x.uρ 〈   )٦( 

و حفص بغري ألف مضمومة الكاف،البـاقون وكتابـه   )٧( قرأ أبو عمرو و يعقوب و سهل 
 . )٨( باأللف وكسر الكاف

                                                                   
 )٠٠٩سورة التحرمي من اآلية (  )١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠٩التحرمي من اآلية سورة (  )٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
  ) ٠١٠سورة التحرمي من اآلية (  )٥
 )٠١٢سورة التحرمي من اآلية (  )٦
 . ٢٧٦، انظر الغاية ) ٧

       ٧١٥أا صدقت جبميع كتب اهللا،ومن قرأ باأللف أرادوا اجلـنس،  انظـر شـرح اهلدايـة     : اجلمع أي ب  ٨)
 . لمهدويل



 

 

 

 ذكر القراءة يف سورة امللك
ijk 

uθ ®تعاىل امسهقوله  ) ٢٤٦٩(   èδuρ 〈   )١(   

 .ون برفع اهلاء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباق

 )٢٤٧٠ (® $ ¨Β 3“ us? 〈 )٢( ® ö≅ yδ 3“ us? 〈   )٣(  

 ، )٤(قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية بالكسر
 .الباقون بالفتح 

 )٢٤٧١ (® ;N âθ≈ xs? 〈   )٥(  

  .، الباقون باأللف)٦( قرأ محزة و علي بغري ألف

  )٢٤٧٢ (® ö≅ yδ 3“ us? 〈    )٧( 

 .باإلدغام،الباقون باإلظهار  )٨(قرأ أبو عمرو و محزة و علي و هشام  

 )٢٤٧٣ (® $ Y∞ Å™% s{ 〈   )٩(  

                        
 )٠٠١سورة امللك من اآلية ( )  ١
 )٠٠٣سورة امللك من اآلية ( )  ٢
 )٠٠٣سورة امللك من اآلية ( )  ٣
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤
 )٠٠٣سورة امللك من اآلية  ( )  ٥

أليب  ٧١٥اهد ، انظر احلجة والباقون بإثبات األلف وختفيف الواو ومها لغتان كالتعهد والتع و تشديد الواو،  ٦)
   .٨/٢٩٨زرعة  البحر 

 )٠٠٣سورة امللك من اآلية ( )  ٧
   .خبلف عن هشام  )٨
 )٠٠٤سورة امللك من اآلية ( )  ٩



 

 

 .،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )١(قرأ أبو جعفر و هشام و الشموين بغري مهز

 )٢٤٧٤ (® ô‰s)s9uρ $ ¨Ζ §ƒy— 〈  )٢(  

 .،الباقون باإلظهار )٣( ام باإلدغامقرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و هش

 )٢٤٧٥ (® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )٤( 

 . باإلمالة اللطيفة قرأ أبو عمرو  

 .  و قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم

 )٢٤٧٦ (® }§ø⁄ Î/uρ 〈   )٥( ® óΟ s9r& ö/ ä3Ï? ù' tƒ 〈   )٦( 

وافق محزة يف ،)٧(بغري مهز ] ب/ ٣٤٩[ا مجيع قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش
 .  الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٤٧٧ (® ßŠ% s3s? ã” £ yϑ s? 〈   )٨( ® ãΝn=÷ètƒ ô⎯tΒ 〈  )٩(  

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار

)١١( غري القواس وزمعة)١٠(و قرأ ابن كثري
ßŠ% s3s? ã” £ yϑ s? تاء،الباقون بتخفيف ال )١( بتشديد التاء . 

                        
أبدهلا أبو جعفر ياء خالصة يف احلالني وكذلك األصبهاين عن ورش ،  وتقدم أن الشموين يترك ما تركه أبو  )  ١

   ٤٢٠،اإلحتاف ١/٣٩٦فلم  أقف عليها فيما بني يدي من مصادر، انظر النشر جعفر،وأما رواية هشام هنا 
 )٠٠٥سورة امللك من اآلية ( )  ٢
 .٤٢٠، انظر اإلحتاف و كذلك ابن ذكوان خبلفه و مل يذكره املصنف  )٣
 )٠٠٥سورة امللك من اآلية ( )  ٤
 )٠٠٦سورة امللك من اآلية ( )  ٥
  )٠٠٨سورة امللك من اآلية ( )  ٦
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧
  ) ٠٠٨سورة امللك من اآلية ( )  ٨
 )٠١٤سورة امللك من اآلية ( )  ٩
 .  ٤٢٠،اإلحتاف ٢/٢٣٢خبلف عن البزي عنه والتخفيف للبزي من زيادات النشر ، انظر النشر  )  ١٠
 . ٤٨٥،٨٢٥،املستنري ٥٨٣ظر الكفاية انو الشاطبية،أ ا من طرق النشر القواس وزمعة عن ابن كثري ال يقر )   ١١



 

 

 . تاءال

 )٢٤٨٧ (® 4’n? t/ 〈   )٢(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٤٧٩ (® ô‰s% $ tΡ u™ !% y` 〈   )٣(  

 .قرأ أبو عمرو و علي و خلف و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٤٨٠ (® $ tΡ u™ !% y` 〈   )٤(  

 . قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٢٤٨١ (® $ Z)ós Ý¡sù 〈   )٥(  

عمر فـإم   اوأبا محدون و أب او علي بالتثقيل،الباقون بالتخفيف،إال نصري )٦(قرأ أبو جعفر 
 .)٨( ،إن شاءوا قرؤوا بالتثقيل وإن شاءوا قرؤوا بالتخفيف )٧( خمريون يف ذلك

  )٢٤٨٢ (® ô⎯tΒ t,n=yz 〈   )٩(  

 .،الباقون بالبيان )١٠( قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

                                                                   
و الفرق بني القراءتني ، أن أبا عمرو أدغم الدال يف التاء و البزي ال يدغم و يضم الـدال و يشـدد    )١
 .التاء
 )٠٠٩سورة امللك من اآلية ( )  ٢
 )٠٠٩سورة امللك من اآلية ( )  ٣
 )٠٠٩سورة امللك من اآلية ( )  ٤
 )٠١١ك من اآلية سورة املل( )  ٥
 .  ٨٢٥،املستنري ٤٢٢،اإلحتاف ٢/٢١٧خبلف عن ابن وردان،النشر  )  ٦
وهو املقروء به للكسائي ــ التخيري ــ يثقل وخيفف ما يبايل كيف قرأ، انظر جامع البيان  )   ٧

 . ،واملصادر السابقة ٤/٢٧٣
 .أليب زرعة  ٧١٦ضم احلاء وسكوا لغتان ، انظر احلجة   ٨)
 )٠١٤سورة امللك من اآلية ( )  ٩
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠



 

 

≅Ÿ ®الركوع قوله تعاىل جده   yèy_ ãΝä3s9 〈   )١( 

 )٢٤٨٣ (® Ÿ≅ yèy_ ãΝä3s9 〈  )٢(®  tβ% x. Î Å3tΡ 〈  )٣( ® ö/ ä3è%ã—ötƒ 〈 )٤(®  Ÿ≅ yèy_ uρ â/ ä3s9 〈)٥( 
〈)٥( 

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٢٤٨٤ (. ® $ pκ È: Ï.$ uΖ tΒ 〈   )٦(   ® ô⎯ÏΒ A>#x‹tã 〈   )٧(  

 .، الباقون بالتفخيم )٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة   

)٢٤٨٥ (® â‘θ à±–Ψ9 $# 〈   )٩( ® Λä⎢Ψ ÏΒr&u™ 〈   )١٠(  

و روى ابن جماهد و أبـو  ،  عن قنبل بتليني اهلمزة وأمنتم وجيعلها واواً  )١١(روى اهلامشي  
θ‘ إليهعون عن قنبل و أبو القاسم السرندييب و  à±–Ψ9 Λä⎢Ψو  #$ ÏΒr&u™   بواو بعد الراء وبعد الـواو

 .)١٢( مهزة

و قرأ عاصم و محزة و علي و خلف و ابن عامر مزتني إال هشاماً من طريـق  ] أ/٣٥٠[ 

                        
 )٠١٥سورة امللك من اآلية ( )  ١
 )٠١٥سورة امللك من اآلية ( )  ٢
 )٠١٨سورة امللك من اآلية ( )  ٣
 )٠٢١سورة امللك من اآلية ( )  ٤
 )٠٢٣سورة امللك من اآلية ( )  ٥
 )٠١٥سورة امللك من اآلية ( )  ٦
 )٠٢٨سورة امللك من اآلية ( )  ٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠١٥سورة امللك من اآلية (  )٩
 )٠١٦سورة امللك من اآلية ( )  ١٠
الزينيب عن قنبل يف الوصل بالنشور بإبدال اهلمزة األوىل واواً وبتسهيل الثانية بال ألف، انظر جامع البيان  )  ١١

 .  ٨٢٦ستنري ،امل٤/٢٧٤
 أما عند االبتداء فإنه حيقق األوىل " النشور " واو بعدها مهزتان حمققتان من طريق ابن شنبوذ عند الوصل بـ  )  ١٢

  وهو غلط، انظر السبعة : ويسهل الثانية بال ألف على أصله  وكذلك روى ابن جماهد عن قنبل قال 
   . ١/٣٦٤،النشر ٤٢٠،اإلحتاف ٤/٢٧٤،جامع البيان ٦٤٤



 

 

 .)٢(مزة واحدة ممدودة   )١( احللواين فإنه يدخل بني اهلمزتني مدة،الباقون

 )٢٤٨٦  (® ⎯ ¨Β  يفÏ™!$yϑ¡¡9 $# βr& y#Å¡øƒ s† 〈   )٣(  ® ⎯ ¨Β  يفÏ™!$yϑ¡¡9 $# βr& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ 〈   )٤( 

قرأ أبو عمرو و ابن كثري و نافع و أبو جعفر و يعقوب و سهل بإثبات اهلمزة األوىل وتليني 
و روى اخلزاعي و ابن شنبوذ عن أهل مكة بتليني األوىل وإثبـات الثانيـة،الباقون   ، الثانية
 .)٥( مزتني

 )٢٤٨٧ (® ÍƒÉ‹tΡ 〈 )٦( ® Î Å3tΡ 〈   )٧(  

قرأ يعقوب بالياء مجيعاً يف الوصل و الوقف،وافـق سـهل وعبـاس و ورش باليـاء يف      
 .،الباقون بغري ياء )٨(الوصل

 )٢٤٨٨ (® Ο ä.ã ÝÇΖ tƒ 〈   )٩(  

 .،الباقون باإلشباع)١٠( قرأ أبو عمرو باالختالس

  )٢٤٨٩ (® #“ y‰÷δr& 〈   )١١( ® tβθ ä9θ à)tƒuρ 4© tLtΒ 〈   )١(  

                        
 قرأ قالون والبصري وأبو جعفر بتسهيل الثانية مع اإلدخال  ،وورش و البزي بالتسهيل من غري :  واخلالصة  )  ١

إدخال ، ولورش اإلبدال مع القصر ، وهشام بالتسهيل والتحقيق مع اإلدخال يف كل منهما  ،وأما قنبل فإذا 
 سهل الثانية من غري إدخال وإذا وقف على أبدل األوىل واوا خالصة و" ءأمنتم " بـ " النشور " وصل 

قرأ كالبزي فحقق األوىل وسهل الثانية من غري إدخال  ،والباقون " ءأمنتم " وابتدأ بـ " النشور " 
 .بتحقيقهما من غري إدخال 

 .ختفيف اهلمزة مع مثلها أوىل ومن قرأ باهلمزتني جعلهما كغريمها من سائر احلروف    ٢)
 )٠١٦ن اآلية سورة امللك م( )  ٣
   )٠١٧سورة امللك من اآلية ( )  ٤
 ) . ١٨( تقدم الكالم عليه يف الفقرة رقم  ) ٥(
 )٠١٧سورة امللك من اآلية (   ) ٦
 )٠١٨سورة امللك من اآلية ( )  ٧
 ) .١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٨
 )٠٢٠سورة امللك من اآلية ( )  ٩
 ) .١٦(يف الفقرة رقمتقدم الكالم على مثله  ) ١٠
 )٠٢٢سورة امللك من اآلية ( )  ١١



 

 

 .  باإلمالة،الباقون بالتفخيمقرأ محزة و علي و خلف 

 )٢٤٩٠ (® 7Þ ü ÅÀ 〈   )٢(  

و روى أبو بكر بن جماهـد و أبـو   ، عمر بإمشام الزاي قرأ محزة يف رواية خلف ورجا وأيب
بإمشام  علي و روى أبو محدون عن ،ورويس عن يعقوب بالسني  وابن شنبوذ عون عن قنبل

 .)٣( السني،الباقون بالصاد

 )٢٤٩١( ® $ £ϑ n=sù çν ÷ρr&u‘ 〈   )٤( 

 .،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )٥(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش بغري مهز  

ôM ® ]ب/٣٥٠[  )٢٤٩٢(  t↔ ÿ‹ Å™ 〈     )٦(  

 .رويس بإمشام السني الضم،الباقون بكسر السني قرأ أبو جعفر و ابن عامر و نافع و علي و
  )٢٤٩٣( ® Ÿ≅Š Ï%uρ #x‹≈ yδ 〈    )٧(  

 .رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  أ علي و هشام وقر

 )٢٤٩٤ (.® šχθ ãã£‰s? 〈   )٨(  

 .،الباقون بفتح الدال وتشديدها )٩(قرأ يعقوب بإسكان الدال 

                                                                   
 )٠٢٥سورة امللك من اآلية ( )  ١
   )٠٢٢سورة امللك من اآلية ( )  ٢
 ) .٨٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٠٢٧سورة امللك من اآلية ( )  ٤
 ) .٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥
 )٠٢٧اآلية  سورة امللك من( )  ٦
 )٠٢٧سورة امللك من اآلية ( )  ٧
 )٠٢٧سورة امللك من اآلية ( )  ٨

من : تدعون أن ال جنة وال نار  ،وقيل : أي من الدعاء ،  والباقون بفتح الدال مشددة من الدعوى أي   ٩)
 . ١٠/٣٩٥،الدر املصون ٢/٣٢٥الدعاء أي تطلبونه وتستعجلونه ، انظر احملتسب 



 

 

 )٢٤٩٥ (® ö≅ è% óΟ çF÷ƒu™ u‘ r& 〈    )١(  

 .محزة يف الوقف  هماقرأ أبو جعفر و نافع بتليني اهلمزة ،وافق

Οو قرأ علي  çF÷ƒuu‘ r& ٢(بترك اهلمزة،الباقون باهلمز( . 

 )٢٤٩٦ (® z© É_s3n=÷δr& ª!$# 〈   )٣( 

 .الباقون بفتح الياء ،قرأ محزة مرسلة الياء 

 )٢٤٩٧ (® ⎯tΒuρ z© Éë ¨Β ÷ρr& 〈)٤(  
ومحاد و ابن عامر  بفتح  )٥(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و ابن كثري و نافع وعاصم غري حيىي 

 .ن الياءالياء،الباقون بإسكا

  )٢٤٩٨ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈   )٦(  

 . ، الباقون بالتفخيم)٧(باإلمالة   و يعقوب غري روح قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأبو عمر

 )٢٤٩٩ (® tβθ çΗs>÷ètG |¡sù 〈   )٨( 

 .)٩( قرأ علي بالياء،الباقون بالتاء 

  )٢٥٠٠  (® #Y‘ öθ xî 〈   )١٠(  

                        
 )٠٢٨لك من اآلية سورة امل( )  ١
 ) .٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢
 )٠٢٨سورة امللك من اآلية ( )  ٣
  ) ٠٢٨سورة امللك من اآلية ( )  ٤
حيىي بن آدم عن شعبة وهو املقروء به له ومحاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر  )   ٥

 .  ٤/٢٧٥،جامع البيان ٥٨٣ية ،الكفا٤٢١،اإلحتاف ٢/٣٨٩النشر 
 )٠٢٨سورة امللك من اآلية ( )  ٦
 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٧
 )٠٢٩سورة امللك من اآلية ( )  ٨

 .أليب زرعة  ٧١٦الياء للغيبة والتاء للخطاب ، انظر احلجة   ٩)
 )٠٣٠سورة امللك من اآلية ( )  ١٠



 

 

 .لباقون بفتح الغني برفع الغني،ا )١( قرأ الربمجي

 )٢٥٠١ (® / ä3‹ Ï? ù' tƒ 〈   )٢( 

 . باهلمز محزة يف الوقف،الباقون هموافق،قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز 

 ذكر القراءة يف سورة �ون
ijk 

úχ 4 ÉΟ ®   وتبارك  قوله عز وجل ) ٢٥٠٢(   n=s)ø9$#uρ 〈   )٣(   

غري ابن فليح و اخلزاعي عن أصحابه و ] أ/٣٥١[ ثري قرأ أبو عمرو و محزة و سهل و ابن ك
نافع غري البخاري و يعقوب غري رويس وعاصم غري حيىي و ابن غالب ومحاد بإظهار النـون  

)٤( . 

و قرأ ابن عامر و علي و خلف و ابن فليح و اخلزاعي عن أصحابه ورويس و البخاري عن 
 . )٥( واوورش ومحاد وحيىي و ابن غالب بإخفاء النون عند ال

  )٢٥٠٣ (® #·ô_{ u ö xî 〈   )٦(  

 . ،الباقون بالبيان )٧(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء

)٢٥٠٤ (® ãΝn=÷æ r& ⎯yϑ Î/ 〈   )٨( ® ãΝn=÷æ r& t⎦⎪ Ï‰tG ôγßϑ ø9$$ Î/ 〈  )٩( ® ã y9ò2 r& 4 öθ s9 (#θ çΡ% x. 〈    )١( 

                        
 .  ٤٢١،الكفاية ٦٤٤دة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املستنري الربمجي عن شعبة انفرا )   ١
 )٠٣٠سورة امللك من اآلية ( )  ٢
 )٠٠١سورة القلم من اآلية ( )  ٣
 .تقدم الكالم عليه يف بداية سورة يس  ) ٤

الوصل ، انظر  من أظهر فهي حرف من حروف اهلجاء فبىن الكالم على الوقف ومن أدغم بىن الكالم على  ٥)
 .أليب زرعة  ٧١٧احلجة 

 )٠٠٣سورة القلم من اآلية ( )  ٦
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧
 )٠٠٧سورة القلم من اآلية ( )  ٨
 )٠٠٧سورة القلم من اآلية ( )  ٩



 

 

 . قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٥٠٥ (® uθ èδuρ 〈   )كنظائره)٢ 

 )٢٥٠٦ (® βr& tβ% x. 〈   )٣(  

 .محزة مزتني بكر وقرأ أبو  

الياء،الباقون مزة  )٤( و قرأ ابن عامر و أبو جعفر و يعقوب مزة واحدة ممدودة مستفهمة 
 . )٥( غري ممدودة على اخلرب

 )٢٥٠٧ (® 4’n? ÷G è? Ïµ ø‹ n=tã 〈   )٦( ® 4© |¤ tã !$ uΖ š/u‘ 〈    )٧(  

 .  قرأ محزة و علي و خلف مجيعاً باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٢٥٠٨ ( ® tβθ ãΚÍ←!$ tΡ 〈    )٨( ® t⎦⎫ÏΒÍ≈ |¹ 〈   )٩( ® y7 Ï9 ẍ‹x. 〈   )١٠( 

 .، الباقون بالتفخيم )١١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

                                                                   
 )٠٣٣سورة القلم من اآلية ( )  ١
  ) ٠٠٧سورة القلم من اآلية ( )  ٢
 )٠١٤ن اآلية سورة القلم م( )  ٣
قرأ الشامي وشعبة ومحزة وأبو جعفر ويعقوب مزتني مفتوحتني على االستفهام وكل على أصله يف اهلمزتني  )  ٤

إال هشاما وابن ذكوان فخالف كل منهما أصله ؛ فأبو جعفر وهشام بالتسهيل واإلدخال ، ورويس وابن 
قيق من غري إدخال، وقرأ الباقون مزة واحدة ذكوان بالتسهيل من غري إدخال  ،وشعبة ومحزة وروح بالتح

 .٤٢١انظر اإلحتاف.مفتوحة على اخلرب
االستفهام معناه التقرير والتوبيخ والقراءة األخرى وإن كانت على اخلرب راجعة إىل هذا املعىن، انظر شرح   ٥)

 . ٢/٥٣٦اهلداية 
 )٠١٥سورة القلم من اآلية ( )  ٦
 )٠٣٢سورة القلم من اآلية ( )  ٧
 )٠١٩سورة القلم من اآلية )      ( ٨
 )٠٢٢سورة القلم من اآلية ( )  ٩
 )٠٣٣سورة القلم من اآلية ( )  ١٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١



 

 

 .،الباقون بالتفخيم  )١( و روى بعضهم عن قتيبة قادرين باإلمالة 

 )٢٥٠٩ (® Èβr& (#ρß‰øî$# 〈    )٢( 

  .قرأ أبو عمرو وعاصم و محزة و سهل و يعقوب بكسر النون يف الوصل،الباقون برفع النون 

 )٢٥١٠ (® $ yδ÷ρr&u‘ 〈   )٣( 

 .،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )٤(روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش بغري مهز 

≅ö ®] ب/ ٣٥١) [٢٥١١(  t/ ß⎯øt wΥ 〈   )٥( 

 .و البيان  أ علي و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهارقر 

 )٢٥١٢ (® βr& $ sΨ s9Ï‰ö7 ãƒ 〈    )٦(  

 .التشديد،الباقون بالتخفيف ب قرأ نافع و أبو جعفر و أبو عمرو 

βÎ) t⎦⎫É)−Fßϑ¨ ®الركوع قوله تعاىل  ù=Ï9 〈 )٧(  
 )٢٥١٣( ® Ò=≈ tG Ï. 〈  )٨( ® tβθ ßϑ Ï=≈ y™ 〈    )٩( 

 .، الباقون بالتفخيم )١٠(إلمالة قرأ قتيبة كلها با

)٢٥١٤(  ® $ pR mQ tβρ ã £ sƒ rB 〈   )١(  

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٢٢سورة القلم من اآلية ( )  ٢
 )٠٢٦سورة القلم من اآلية ( )  ٣
 ) .٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤
 )٠٢٧سورة القلم من اآلية ( )  ٥
 )٠٣٢سورة القلم من اآلية ( )  ٦
 )٣٤سورة القلم من اآلية ( )  ٧
 ) ٠٣٤سورة القلم من اآلية( )  ٨
 )٠٤٣سورة القلم من اآلية ( )  ٩
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠



 

 

 .،الباقون بالتخفيف)٢(التاء قرأ ابن كثري غري القواس وزمعة بتشديد 

 

)٢٥١٥ (® (#θ è? ù' u‹ ù=sù 〈     )٣( 

محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق،)٤(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 . باهلمز

 )٢٥١٦(® Ü>Éj‹s3 ãƒ # x‹≈ pκ Í5 Ï]ƒ Ï‰ut ù:$# Ο ßγ ã_Í‘ ô‰tGó¡t⊥ y™ 〈)٥(® ö É9ô¹ $$sù È/ õ3 çt Î: y7 În/ u‘ 〈)٦( 
 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٥١٧( ® øŒ Î) 3“ yŠ$ tΡ 〈  )٧( ® çµ≈ t6tG ô_ $$ sù 〈   )٨(  

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٥١٨ (® uθ èδuρ 〈   )وما بعده  )٩ 

 .قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون برفع اهلاء  

 )٢٥١٩ (® y7 tΡθ à)Ï9÷” ã s9 〈  )١٠(  

 .،الباقون برفع الياء  )١( قرأ نافع و أبو جعفر بفتح الياء

                                                                   
 (   ) تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٠٣٨رة القلم من اآلية سو( )  ١
 ) .١٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢
 )٠٤١سورة القلم من اآلية ( )  ٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠٤٤سورة القلم من اآلية ( )  ٥
 )٠٤٨سورة القلم من اآلية ( )  ٦
 )٠٤٨سورة القلم من اآلية (   ) ٧
 )٠٥٠سورة القلم من اآلية ( )  ٨
 )٠٤٩سورة القلم من اآلية ( )  ٩
 )٠٥١سورة القلم من اآلية ( )  ١٠



 

 

 )٢٥٢٠ (® óΟ ÏδÍ≈ |Á ö/r' Î/ 〈   )٢( 

، )٣(وأبو عمر باإلمالة  ري و أبو عمر و محزة يف رواية ابن سعدانقرأ أبو عمرو وقتيبة ونص 
 .الباقون بالتفخيم 

 
 ذكر القراءة يف سورة احلاقة

ijk 

$! ®وله عز وجل   ق) ٢٥٢١(   tΒuρ y71u‘ ôŠ r& 〈    )٤( ® ö≅ yγsù 3“ us? 〈    )٥(  

عن هـبرية   و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز] أ/٣٥٢[ قرأ أبو عمرو و محزة و علي 
 .بالكسر،الباقون بالفتح ) ٦(

$! )٧(و روى ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان   tΒuρ y71u‘ ôŠ r&  بالكسر،الباقون بالفتح. 

 )٢٥٢٢ (® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO 〈     )٨(  

 )٩(األعشـى   غـري  قرأ ا بن كثري و نافع و أبو جعفـر و يعقـوب و خلـف وعاصـم     
 .باإلظهار،الباقون باإلدغام 

                                                                   
على أنه مضارع ـ زلق ـ والباقون بالضم مضارع ـ أزلق ـ واملعىن يصيبونك بالعني ، انظر احلجة   ١)

 .١٠/٤٢٠أليب زرعة الدر املصون  ٧١٨:
 )٠٥١ة القلم من اآلية سور( )  ٢
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٠٣سورة احلاقة من اآلية ( )  ٤
 )٠٠٨سورة احلاقة من اآلية ( )  ٥
قلّله األزرق عن ورش ، ورواية هبرية عن حفص انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر  )   ٦

 .  ٢/٤١،النشر ٣/٢٢٥لبيان ،جامع ا٤٢٢/٢٤٨اإلحتاف 
 .  ٥٨٦وشعبة خبلفهما ، انظر املصادر السابقة،املستنري  )   ٧
 )٠٠٤سورة احلاقة من اآلية ( )  ٨
 .٩٤انظر املبسوط . األعشى عن أيب بكر انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية   )٩



 

 

 )٢٥٢٣ (® Ïπ tãÍ‘$ s)ø9$$ Î/ 〈   )١( ® 7π uŠÏ?% tæ 〈   )٢( ® ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS 〈   )٣(® yì ö7 y™ 5Α$ uŠs9 〈   )٤(  

® sπ uŠÏΨ≈ yϑ rO uρ 〈  )٥( ® ºπ u‹ Î/#§‘ 〈  )٦( ® ’Îû Ïπ tƒÍ‘$ pgù:$# 〈   )٧( 

 ® ×π u‹ Ïã üρ 〈   )٨( ® ×π y‚ øtΡ ×ο y‰Ïn üρ 〈   )٩( ® ãΑ$ t7 Ågù:$#uρ 〈  )١٠( ® Zπ ª.yŠ Zο y‰Ïn üρ 〈   )١١(   ® 
×π uŠÏδ#uρ 〈   )١٢( ® $ yγÍ←!% y` ö‘ r& 〈  )١٣( ® ×π uŠÏΖ≈ oÿ sS 〈   )١٤( ® … çµ t7≈ tG Ï. ⎯ Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ 〈   )١٥( ® ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. 

〈  )١٦( ® ÷µ u‹ Î/$ |¡Ïm 〈   )١٧( ® 7π uŠÏ9% tæ 〈   )١٨( ® ×π u‹ ÏΡ#yŠ 〈   )١٩( ® ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. 〈   )٢٠(® 
⎯ Ï& Ï!$ yϑ Ï±Î0 〈   )٢١( ® ÷µ uŠÎ6≈ tFÏ. 〈    )٢٢( ® ÷µ u‹ Î/$ |¡Ïm 〈   )٢٣( 

                        
 )٠٠٤سورة احلاقة من اآلية ( )  ١
 )٠٠٦آلية سورة احلاقة من ا( )  ٢
 )٠١٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٣
 )٠٠٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٤
 )٠٠٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٥
 )٠١٠سورة احلاقة من اآلية ( )  ٦
  )٠١١سورة احلاقة من اآلية ( )  ٧
 )٠١٢سورة احلاقة من اآلية ( )  ٨
 )٠١٣سورة احلاقة من اآلية ( )  ٩
 )٠١٤اآلية سورة احلاقة من ( )  ١٠
 )٠١٤سورة احلاقة من اآلية ( )  ١١
 )٠١٦سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٢
 )٠١٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٣
 )٠١٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٤
 )٠١٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٥
 )٠١٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٦
 )٠٢٠سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٧
 )٠٢٢اآلية سورة احلاقة من ( )  ١٨
 )٠٢٣سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٩
 )٠١٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢٠
 )٠٢٥سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢١
 )٠٢٥سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢٢
 )٠٢٦سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢٣



 

 

 .، الباقون بالتفخيم )١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )٢٥٢٤ (.® 8xƒÍÎ/ 〈   )٢(  

 .،وكذلك روى بعضهم عن أيب جعفر  )٣(قرأ أبو جعفر باأللف،الباقون بغري ألف 

 )٢٥٢٥ (® öΝÎκ ö n=tã 〈    )٤(  

 . ر اهلاءقرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكس

 )٢٥٢٦ (® ”u yI sù tΠ öθ s)ø9$# 〈    )٥(  

 . ،الباقون بفتح الراء)٦( بكسر الراء ]و أبو شعيب[قرأ العباس 

 )٢٥٢٧ (® 4© tç ö |À 〈  )٧(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 

 .وقرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٥٢٨ (® öΝåκ ®Ξr( x. 〈   )٨(  

 .  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز ه،وافق)٩(األصبهاين عن ورش بغري مهز  بعضهم عن  وىر

 )٢٥٢٩ (® ö≅ yγsù 3“ us? 〈   )١٠( 

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
   )٠٠٦سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢
 ) .٦٠٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٠٠٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٤
 )٠٠٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٥
 ) .٢٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦
 )٠٠٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٧
 )٠٠٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٨
 ) .٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٩
 )٠٠٨سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٠



 

 

 .  قرأ أبو عمرو و محزة و علي و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٥٣٠ (® u™ !% y` uρ ãβöθ tãöÏù 〈   )١( 

 .  الباقون بالتفخيم،]ب/٣٥٢[ قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة  

 )٢٥٣١ (® ⎯tΒuρ … ã& s# ö6s% 〈   )٢(  

،الباقون بفتح القـاف   )٣( قرأ أبو عمرو و علي و سهل و يعقوب بكسر القاف وفتح الباء
 .وإسكان الباء 

 )٢٥٣٢ (® àM≈ s3Ïs? ÷σßϑ ø9$#uρ 〈    )٤(  

الون  بغري مهـز  قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش و احللواين عن ق
 .  محزة يف الوقف،الباقون باهلمز هم،وافق

 )٢٥٣٣ (® Ïπ t⁄ ÏÛ$ sƒ ù:$$ Î/ 〈     )٥(  

  .  ،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز)٦(قرأ أبو جعفر و الشموين بغري مهز

 )٢٥٣٤ ( ® !$ pκ u Ïès? uρ 〈  )٧(  

وهكـذا  ،   )٨(عـني قرأ القواس و خلف عن سليم عن محزة و خلف يف اختياره بإسكان ال
 .روى اهلامشي عن قنبل عن القواس و أبو ربيعة عن أصحابه 

                        
 )٠٠٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ١
 )٠٠٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢

من تقدم من األمم املاضية ، انظر : من هو يف جهته من أتباعه ، والباقون بفتح القاف وسكون الباء أي :أي   ٣)
 . ١٠/٤٢٦،الدر املصون ٨/٣٢١البحر 

 )٠٠٩من اآلية سورة احلاقة ( )  ٤
 )٠٠٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ٥
 ) .٧(يترك الشموين عن األعشى عن أيب بكر ما تركه أبو جعفر و قد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦
 )٠١٢سورة احلاقة من اآلية ( )  ٧

 ١٦١ظر الشواذ تشبيها برحم وشهد،واإلسكان للتخفيف ، والباقون بكسر العني مضارع ـ وعى ـ ، ان  ٨)
 . ١٠/٤٢٧الدر املصون 



 

 

مذهب القواس و خلف عـن   : و روى اخلزاعي عن ابن فليح بإسكان العني وقال بعضهم
 .،الباقون بكسر العني )١( االختالسبسليم و خلف يف اختياره 

 )٢٥٣٥ (® ×βèŒ é& ×π u‹ Ïã üρ 〈    )٢(  

 .ال،الباقون برفع الذال قرأ نافع بإسكان الذ

  )٢٥٣٦ (® }‘ ÏSsù 7‹Í× tΒöθ tƒ 〈   )٣(  

قرأ أبو عمرو وأبو جعفر وعلي ونافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون بكسر اهلاء وعلى هذا 
uθ ®االختالف  ßγsù ’Îû 7π t±ŠÏã 〈)ا  )٤برفع اهلاء إال أ. 

‘{ )٦(] ن اليزيـدي  و غريه ع[و شعيب عن أبو عمر )٥( ]جعفر[ و روى شجاع و أبو ÏSsù 
7‹Í× tΒöθ tƒ باإلدغام،الباقون باإلظهار. 

Ÿω 4’s∀øƒ ®] أ/ ٣٥٣) [٢٥٣٧(  rB 〈   )٧(  

Ÿω 4’s∀øƒ،الباقون   )٨(واإلمالة  قرأ محزة و علي و خلف بالياء rB و التفخيم بالتاء  . 

 )٢٥٣٨ (® (#ρâ™ uø%$# ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. 〈   )٩( ® $ tΒ ÷µ u‹ Î/$ |¡Ïm 〈   )١٠(  

                        
 فقد اتفقوا على كسر العني مع فتح الياء خمففة " كلها انفرادات شاذة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية   )  ١

وهو منصوب بالعطف على لنجعلها وما ذكر من إسكاا وإخفاء حركتها فليس ) حفظ ( مضارع وعى 
 .  ٤٢٢،اإلحتاف ٨٢٩،املستنري  ٤/٢٨٢امع البيان من الطرق املقروء ا، انظر ج

 )٠١٢سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢
 )٠١٦سورة احلاقة من اآلية ( )  ٣
 )٠٢١سورة احلاقة من اآلية ( )  ٤
 . هكذا يف األصل و ال يصح،و كلمة جعفر زائدة،و لعله خطأ من النساخ  ) ٥(
 ) .ع(و ) ن(غري موجودة يف  ) ٦(
 )٠١٨اقة من اآلية سورة احل( )  ٧

والباقون بتاء التأنيث وجاز الوجهان ؛ ألن الفاعل خافية مؤنث غري حقيقي وللفصل بينهما باجلار وارور ،   ٨)
 . ٢/٣٣٣انظر الكشف 

 )٠١٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ٩
 )٠٢٦سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٠



 

 

 .اء يف الوصل وباهلاء يف الوقف،الباقون باهلاء يف الوصل و الوقفهيعقوب و سهل بغري  قرأ

 )٢٥٣٩ (® !$ tΒ 4© o_øîr& 〈   )١(  

 .وقرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة ،الباقون بالتفخيم 

 )٢٥٤٠ (® ÷µ u‹ Ï9$ tΒ 〈   )٢( ® ÷µ uŠÏΖ≈ sÜ ù=ß™ 〈   )٣(  

الوصل وباهلاء يف الوقف،البـاقون باهلـاء يف    اء يفهسهل مجيعاً بغري  يعقوب ومحزة وقرأ 
 . )٤(الوصل و الوقف 

  )٢٥٤١ (® Ÿω ß⎯ÏΒ÷σãƒ 〈   )٥(   ® ω ÿ… ã& é# ä.ù' tƒ 〈    )٦(  

، وافقهم محـزة يف الوقف،البـاقون   )٧(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز
 .باهلمز 

 )٢٥٤٢ (® tβ% x. Ÿω ß⎯ÏΒ÷σãƒ 〈   )٨( 

 .  ،الباقون باإلظهار)٩( باإلدغامقرأ عباس  

 )٢٥٤٣ (® tβθ ä↔ ÏÜ≈ sƒ ù:$# 〈   )١٠(  

 .قرأ أبو جعفر برفع الطاء وترك اهلمز 

                        
 )٠٢٨سورة احلاقة من اآلية ( )  ١
 )٠٢٨من اآلية  سورة احلاقة( )  ٢
 )٠٢٩سورة احلاقة من اآلية ( )  ٣

إدخال اهلاء لتبني ا حركة ما قبلها يف الوقف ، ومن حذفها فقد أتى ا حلفظ حركة الياء يف حال الوقف،   ٤)
 .أليب زرعة  ٧٢٠انظر احلجة 

 )٠٣٣سورة احلاقة من اآلية ( )  ٥
 )٠٣٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٦
 ) . ٧(على مثله يف الفقرة رقم  تقدم الكالم ) ٧
 )٠٣٣سورة احلاقة من اآلية ( )  ٨
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٩
 )٠٣٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٠



 

 

 . و قرأ محزة يف الوقف بكسر الطاء وتليني اهلمزة،الباقون بكسر الطاء مهموزة

Iξ ®الركوع قوله تعاىل     sù ãΝÅ¡ø%é& $ yϑ Î/ tβρ ã ÅÇö6è? 〈   )١(  

 )٢٥٤٤ (® ãΝÅ¡ø%é& $ yϑ Î/ 〈)٢( ® ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 〈)٣( ® È≅ƒ Íρ$ s%F{ $# $ tΡ õ‹s{{ 〈)٤( 
 .ا باإلدغام،الباقون باإلظهار هقرأ أبو عمرو كل 

 )٢٥٤٥ (® ÉΑöθ s)Î/ 9Ïã$ x© 〈)٥( ® 9⎯Ïδ% x. 〈)٦( ® t⎦⎪ Í“ Åf≈ xm 〈)٧(  
 .  ، الباقون بالتفخيم )٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٥٤٦ (® $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈)٩(   ® tβρ ãª.x‹s? 〈)١١(مجيعا بالياء )١٠(  . 

 .وسهل ويعقوب،الباقون بالتاء  )١٢(قرأها ابن كثري وابن عامر 

 )٢٥٤٧ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? 〈  )١٣(  

، وافقهم محـزة يف الوقف،البـاقون   )١٤(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز

                        
 )٠٣٨سورة احلاقة من اآلية ( )  ١
 )٠٣٨سورة احلاقة من اآلية ( )  ٢
 )٠٤٠سورة احلاقة من اآلية ( )  ٣
 )٠٤٥اآلية سورة احلاقة من ( )  ٤
 )٠٤١سورة احلاقة من اآلية ( )  ٥
 )٠٤٢سورة احلاقة من اآلية ( )  ٦
 )٠٤٧سورة احلاقة من اآلية ( )  ٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٤١سورة احلاقة من اآلية ( )  ٩
 )٠٤٢سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٠

فال أقسم مبا [ والباقون باخلطاب محال على قوله تعاىل  ]  اخلاطئون ال يأكله إال[ محال على قوله تعاىل   ١١)
 .١٠/٤٤٢، انظر الدر املصون ] تبصرون 

 .  ٦٤٨،السبعة ٤/٢٨٥،جامع البيان ٤٢٣،اإلحتاف ٢/٣٩٠خبلف عن ابن ذكوان، انظر النشر  )  ١٢
 )٠٤١سورة احلاقة من اآلية ( )  ١٣
 ) . ٧(م تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رق ) ١٤



 

 

 .باهلمز

 )٢٥٤٨ (® tβρ ãª.x‹s? 〈  )١( 

 .بالتخفيف،الباقون بالتشديد )٢(وخلف وحفص واملفضل ] ب/٣٥٣[ زة وعلي قرأ مح 

 )٢٥٤٩ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈   )٣(  

 .، الباقون بالتفخيم)٤(باإلمالة  و يعقوب غري روح قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأبو عمر

                        
 )٠٤٢سورة احلاقة من اآلية ( )  ١
 ) .٣٠٢(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٢
 )٠٥٠سورة احلاقة من اآلية ( )  ٣
 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤



 

 

 ذكر القراءة يف سورة املعارج
ijk 

'tΑr ®قوله عز وجل  ) ٢٥٥٠(   y™ 〈   )١(  

،وافق محزة يف الوقف،البـاقون باهلمز،وكـذلك    قرأ نافع و أبو جعفر و ابن عامر بغري مهز
≅7 ® )٢(روى بعضهم عن محزة وكذلك Í←!$ y™ 〈 )٤(   )٣( . 

  )٢٥٥١ (® Óì Ïù#yŠ 〈   )٥(  ® ÆlÍ‘$ yèyϑ ø9$# 〈   )٦( ® èπ x6 Í× ¯≈ n=yϑ ø9$# 〈   )٧( ® tβθ ßϑ Í←!#yŠ 〈   )٨( 
)٨( ® È≅ Í←!$ ¡¡=Ïj9 〈   )٩( 

 . ، الباقون بالتفخيم)١٠(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٥٥٢ (® t⎦⎪ ÍÏ≈ x6 ù=Ïj9 〈   )١١( 

 .  ، الباقون بالتفخيم)١٢(قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأبو عمر و يعقوب غري روح باإلمالة  

 )٢٥٥٣ (® t⎦⎪ ÍÏ≈ x6 ù=Ïj9 }§øŠs9 〈   )١٣(  

                        
 )٠٠١املعارج ( )  ١
 . زة بالتسهيل على الكلمة كما ذكر املصنف،ولعله يقصد وقوف مح)سائل(مل أقف على خالف يف كلمة )   ٢
 )٠٠١املعارج ( )  ٣

 .أليب زرعة  ٧٢١ترك اهلمز للتخفيف من معىن السيل ، ومن قرأ باهلمز مبعىن دعا داعٍ، انظر احلجة   ٤)
 )٠٠٢املعارج ( )  ٥
 )٠٠٣املعارج ( )  ٦
 )٠٠٤املعارج ( )  ٧
 )٠٢٣املعارج ( )  ٨
 )٠٢٥املعارج ( )  ٩
 ) . ١٥( مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على  ) ١٠
 )٠٠٢املعارج ( )  ١١
 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢
 )٠٠٢املعارج ( )  ١٣



 

 

 .،الباقون باإلظهار  )١( قرأ عباس باإلدغام

 )٢٥٥٤ (® ßlã÷ès? 〈   )٢(  

 .،الباقون بالتاء  )٣(قرأ علي بالياء

 )٢٥٥٥ (® Æl Í‘$ yèyϑø9 $# ∩⊂∪ ßl ã ÷è s? 〈 )٤( 
 .قرأ  أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٥٥٦ (® çµ1utΡ uρ $ Y7ƒÍs% 〈   )٥(  

قرأ أبو عمرو ومحزة وعلـي وخلـف والبخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية        
  .،الباقون بالفتح )٦(بالكسر

 )٢٥٥٧ (® Ÿωuρ ã≅ t↔ ó¡o„ 〈   )٧(  

 . ،الباقون بفتح الياء)١(عن أيب بكر بضم الياء  )٩( و الربمجي)٨(قرأ البزي من طريق اهلامشي 

                        
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١
 )٠٠٤املعارج ( )  ٢

،البحر ٧٢١نظر احلجة مجع تكسري ، ا] املالئكة [والباقون بالتأنيث ، وجاز الوجهان ؛ ألن الفاعل وهو   ٣)
٨/٣٣٣ . 

 )٠٠٤املعارج ( )  ٤
 )٠٠٧املعارج ( )  ٥
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦
 )٠١٠املعارج ( )  ٧
من زيادات النشر وله وجه الفتح من الشاطبية، و مل يذكر املصنف أبا جعفر و هو يقرأ مثل البزي انظر  )  ٨

 .  ١٢٨مويل الرب  ،منحة٤٢٣،اإلحتاف ٢/٣٩٠النشر 
 الربمجي عن شعبة هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق  ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر جامع البيان )       ٧

 .   ٨٣١،املستنري ٤/٢٨٦
  .٤/٢٨٦، جامع البيان٣٨١انظر املبسوط. عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )٩



 

 

. 

 )٢٥٥٨ (® ¤‹Í× ÏΒöθ tƒ 〈   )٢(  

 بفتح امليم،الباقون بكسـر )٣(قرأ أبو جعفر و نافع غري إمساعيل و علي و الربمجي و الشموين 
 .امليم 

© ®]  أ/ ٣٥٤) [٢٥٥٩(  ÉL©9$# Ïµƒ Èθ ø↔ è? 〈   )٤(  

و األعشى عن أيب بكر و أبو جعفر  )٥(قرأ أبو شعيب وإبراهيم بن محاد وأوقية عن اليزيدي 
 .الباقون باهلمز ،وافق محزة يف الوقف،)٦(بغري مهز

 )٢٥٦٠ (® $pκ ®Ξ Î) 4‘ sà s9 〈)٧( ® 3“uθ¤±=Ïj9 〈)٨( ® 4’ ¯<uθs?uρ 〈)٩( ® #© tç ÷ρr'sù 〈)١٠( ® Ç⎯ yϑsù 4© xö tGö/ $# 〈)١١( 

 .قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

                                                                   
عن محيم،والباقون بفتح الياء : نائب فاعل،ومحيما منصوب برتع اخلافض أي ] محيم [ فعول وأي ببنائه للم  ١)

شفاعته،أو نصره، انظر الدر : مبنيا للفاعل،ومحيم فاعل ومحيما مفعول به واملفعول الثاين حمذوف تقديره 
 .١٠/٤٥٣املصون 

 )٠١١املعارج ( )  ٢
المها عن شعبة انفرادات ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ، إمساعيل عن نافع والربمجي و الشموين ك )   ٣

 .  ٥٩٧انظر املستنري 
 )٠١٣املعارج ( )  ٤

وال عن أيب  عمرو البصري وكذلك األعشى عن شعبة وكلها انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية   )   ٥
، وكذلك محزة عند الوقف غري أن له وجهني بعد يبدله ورش وال السوسي إمنا يبدله أبو جعفر يف احلالني 

-١٠٠اإلظهار كأيب جعفر ، وإدغام الواو املبدلة من اهلمزة يف الواو اليت بعدها، انظر املبسوط : اإلبدال 
 .  ١/٣٩١،النشر ١٣٧،التذكرة ٣٦٦،املستنري ٤٢٤اإلحتاف ١٠١

 ) .٧٨٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦
 )٠١٥ املعارج( )  ٧
 )٠١٦املعارج ( )  ٨
 )٠١٧املعارج ( )  ٩
 )٠١٨املعارج ( )  ١٠
 )٠٣١املعارج ( )  ١١



 

 

 )٢٥٦١ (® Zπ tã#̈“ tΡ 〈   )١(  

 .،الباقون بالرفع )٣(بالنصب  )٢(قرأ حفص و املفضل

  )٢٥٦٢ (® 5βθ ãΒù' tΒ 〈   )٤(  

محـزة يف   هـم وافق، )٥(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 . الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٥٦٣ (® öΝÎκ ÉJ≈ sΨ≈ tΒ{ 〈   )٦(  

 .قرأ ابن كثري بغري ألف على واحدة،الباقون باأللف على اجلمع 

 )٢٥٦٤ (® öΝÎκ ÌE ÿ‰≈ pκ y¶Î/ 〈   )٨( باأللف على اجلمع )٧(  

ΝÎκ ،الباقونوحفص  و سهل و يعقوب )٩(عباس  قرأها   ÌE ÿ‰≈ pκ y¶Î/ بغري ألف . 

$ÉΑ ®الركوع  قوله تبارك وتعاىل    yϑ sù š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 〈   )١٠(    

 )٢٥٦٥  (® ÉΑ$ yϑ sù š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. 〈   )١(   ® ÉΑ$ uΚÏe±9$# 〈   )٢( ® É−Í≈ t±pR ùQ$# 〈   )٣(   ® 
                        

 )٠١٦املعارج ( )  ١
املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،ومل أقف على رواية املفضل هنا فيما بني يدي من  )   ٢

 . مصادر 
[ هو اخلرب األول أو تكون ] لظى [واهلاء امسها،و) إن ( ان لـ على احلال،والباقون بالرفع على أا خرب ث  ٣)

 .١٠/٤٥٦،الدر املصون ٢/٧٥٧مشكل إعراب القرآن : ، انظر ] لظى [ بدل من ] نزاعة 
 )٠٢٨املعارج ( )  ٤
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٣٢املعارج ( )  ٦
 )٠٣٣املعارج ( )  ٧

د أنواع الشهادة ، وألنه مضاف إىل ضمري اجلماعة ،والباقون باإلفراد إلرادة اجلنس،وألنه على اجلمع لتعد  ٨)
 . ٣/١٢٩٧،املوضح ٢/٣٣٦مصدر يدل على الكثري والقليل، انظر الكشف 

 .  ٦٥١عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر السبعة  )  ٩
 )٠٣٦املعارج ( )  ١٠



 

 

® É> Í≈ tópR ùQ$#uρ 〈   )٤(   ® z⎯ÏΒ Ï^#y‰÷` F{ $# % Yæ#u Å  〈   )٥(   

 .، الباقون بالتفخيم )٦(الة قرأ قتيبة كلها باإلم 

 )٢٥٦٦ (® Ÿ≅ yzô‰ãƒ 〈  )٧(   

 .بفتح الياء وضم اخلاء،الباقون بضم الياء  وفتح اخلاء  )٨(قرأ املفضل  

 )٢٥٦٧ (® ãΝÅ¡ø%é& Éb> uÎ/ 〈   )٩(   ® Ï^#y‰÷` F{ $# % Yæ#u Å  〈   )١٠(    

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٥٦٨ ( ® 4© ®Lxm 〈   )١١(  

 .، الباقون بالتفخيم )١٢(و العجلي باإلمالة  نصري وقتيبة قرأ  

 )٢٥٦٩ (® tΠ öθ tƒ tβθ ã_ ãøƒ s† 〈  )١٣(    

 .بضم الياء وفتح الراء،الباقون بفتح الياء وضم الراء  )١(قرأ األعشى 

                                                                   
 )٠٣٦املعارج ( )  ١
 )٠٣٧املعارج ( )  ٢
 )٠٤٠املعارج ( )  ٣
 )٠٤٠املعارج ( )  ٤
 )٠٤٣املعارج ( )  ٥
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦
 )٠٣٨املعارج ( )  ٧
تنري ،املس٤/٢٨٨املفضل عن عاصم  انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر جامع البيان  )   ٨

٨٣١  . 
 )٠٤٠املعارج ( )  ٩
 )٠٤٣املعارج ( )  ١٠
 )٠٤٢املعارج ( )  ١١
 ) . ٢٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢
 )٠٤٣املعارج ( )  ١٣



 

 

 )٢٥٧٠ (® öΝåκ ®Ξr( x. 〈   )٢(    

 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  ه،وافق)٣(عن ورش بغري مهز ] ب/ ٣٥٤[روى األصبهاين  

 )٢٥٧١ (® 5= ÝÁ çΡ tβθ àÒ Ïùθ ãƒ 〈   )٤(  

 .النون وو حفص بضم الصاد  )٥( قرأ ابن عامر و سهل 

 . )٨(.)٧(بضم النون وإسكان الصاد،الباقون بفتح النون وإسكان الصاد  )٦( و قرأ املفضل

                                                                   
األعشى عن شعبة  هنا انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ، انظر جامع البيان  )   ١

 .  ٥٨٨ة ،الكفاي٨٣١،املستنري ٤/٢٨٨
 )٠٤٣املعارج ( )  ٢
 ) .٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٠٤٣املعارج ( )  ٤
 .  ٣٨٢سهل عن يعقوب،وال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املبسوط  )   ٥
 .  ٣٧٥املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر بستان اهلداة  )   ٦

 . ٢/٥٣٩، انظر شرح اهلداية . مجع نصب : العلم،والنُّصب : النصب   ٧)
θ#) ®  مل يذكر )  ٨ à)≈ n= ãƒ 〈  ) قرأ أبو جعفر بفتح الياء و إسكان الالم و فتح القاف،و غريه بضم )٠٤٢املعارج، 

 . ٣٢٦،البدور الزاهرة٤٢٥، انظر اإلحتاف.الياء و فتح الالم و ألف بعدها مع ضم القاف 



 

 

 ذكر القراءة يف سورة �وح
ijk 

βr& óΟ ®قوله تعاىل ) ٢٥٧٢(   ßγu‹ Ï? ù' tƒ 〈  )١(   

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق، )٢(قرأ أبو عمرو  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .باهلمز

 )٢٥٧٣ (® Èβr& (#ρß‰ç6ôã$# 〈  )٣(    

 . النون قرأ أبو عمرو وعاصم و محزة و سهل و يعقوب بكسر النون،الباقون برفع

 )٢٥٧٤ (® Èβθ ãè‹ ÏÛr&uρ 〈  )٤( 

 .الباقون بغري ياء)٥(عقوب بالياء يف الوصل والوقف،وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصلقرأ ي 
 .ياء

 )٢٥٧٥ (® öÏøótƒ / ä3s9 〈  )٦( ® Ÿω ã¨zxσãƒ ( öθ s9 〈  )٧( ® tΑ$ s% Éb> u‘ 〈  )٨( ® uÏøótG Ï9 óΟ ßγs9 〈  
〈  )٩( ® ô‰s%uρ ö/ ä3s)n=s{ 〈  )١٠( ® }§ôϑ ¤±9$# % [`#u Å  〈  )١١( ® Ÿ≅ yèy_ â/ ä3s9 〈   )١٢(   

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

                        
 )٠٠١سورة نوح من اآلية ( )  ١
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٠٣سورة نوح من اآلية ( )  ٣
 )٠٠٣سورة نوح من اآلية ( )  ٤
 ) .١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥
 )٠٠٤سورة نوح من اآلية ( )  ٦
 )٠٠٤سورة نوح من اآلية ( )  ٧
 )٠٠٥ية سورة نوح من اآل( )  ٨
 )٠٠٧سورة نوح من اآلية ( )  ٩
 )٠١٤سورة نوح من اآلية ( )  ١٠
 ) ٠١٦سورة نوح من اآلية ( )  ١١
 )٠١٩سورة نوح من اآلية ( )  ١٢



 

 

 )٢٥٧٦ (® u™ !% y` 〈  )١(  

  .قرأ محزة وخلف وابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٥٧٧ (® öΝä.ö½jzxσãƒuρ 〈  )٢( ® Ÿω ã¨zxσãƒ 〈  )٣( 

 .،الباقون باهلمز الوقف ،وافقهم محزة يف)٤(قرأ أبو جعفر و الشموين و ورش مجيعاً بغري مهز 
. 

 )٢٥٨٧ (® ü“ Ï™ !% tæ ßŠ ωÎ) 〈   )٥(  

،البـاقون  ] أ/٣٥٥[  قرأ ابن كثري و أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن عامر بفتح اليـاء 
 . )٦( وكذلك روى بعضهم عن عباس ، بإسكان الياء

 )٢٥٧٩ (® #Y‘#uÏù 〈)٧( ® öΝåκ u5$ uŠÏO 〈)٨( ® ¬! #Y‘$ s%uρ 〈)٩( ® % [`#u Å  〈)١٠(® % [`$ y∨Ïù 〈)١١(  

 . ، الباقون بالتفخيم)١٢(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٥٨٠ (® öΝÎκ ÏΞ#sŒ#u™ 〈   )١٣(  

 .،الباقون بالتفخيم )١(قرأ نصري وأبو عمر باإلمالة 

                        
 )٠٠٤سورة نوح من اآلية ( )  ١
 )٠٠٤سورة نوح من اآلية ( )  ٢
 )٠٠٤سورة نوح من اآلية ( )  ٣
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤
 )٠٠٦سورة نوح من اآلية ( )  ٥
 .  ٨٥١،املبهج ٦٥٢عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر السبعة  )   ٦
 )٠٠٦سورة نوح من اآلية ( )  ٧
 )٠٠٧سورة نوح من اآلية ( )  ٨
 )٠١٣سورة نوح من اآلية ( )  ٩
 )٠١٦سورة نوح من اآلية ( )  ١٠
 )٠٢٠نوح من اآلية سورة ( )  ١١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٢
 )٠٠٧سورة نوح من اآلية ( )  ١٣



 

 

 )٢٥٨١ (® §ΝèO þ’ÏoΤ Î) àMΖ n=ôãr& öΝçλm; 〈   )٢(  

 .الباقون بإسكان الياء قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و ابن كثري بفتح الياء،

 )٢٥٨٢ (® tβθ ã_ ös? ¬! 〈   )٣(  

 .،الباقون باإلظهار  )٤( عباس باإلدغام قرأ 

 )٢٥٨٣ (® £⎯Îκ Ïù #Y‘θ çΡ 〈  )٥(  

 .الباقون بكسر اهلاء ،قرأ يعقوب بضم اهلاء

$tΑ ®الركوع  قوله تعاىل  s% Óyθ çΡ Éb> §‘ 〈   )٦(  

 )٢٥٨٤ (® ÿ… çν à$ s!uρuρ 〈  )٧( 

الواو وإسكان  برفع،الباقون  )٨( فع و أبو جعفر وعاصم و ابن عامر بفتح الواو و الالمقرأ نا
 . الالم 

 )٢٥٨٥ (® #tŠ uρ 〈  )٩(   

  .،الباقون بفتح الواو  )١٠( الواو برفعقرأ نافع و أبو جعفر 

 )٢٥٨٦ (® öΝÎκ ÉJ≈ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz 〈   )٢(اياهم قضعلى وزن  )١(  

                                                                   
 ) .١٤١٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١
 )٠٠٩سورة نوح من اآلية ( )  ٢
 )٠١٣سورة نوح من اآلية ( )  ٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤
 )٠١٦وح من اآلية سورة ن( )  ٥
 )٠٢١سورة نوح من اآلية ( )  ٦
 )٠٢١سورة نوح من اآلية ( )  ٧

، الدر املصون ٢/٥٥٣الولْد هلجة يف ـ الولد ـ والولْد والولَد  لغتان كالبخل والبخل ، انظر الصحاح   ٨)
١٠/٤٧٢ . 

 )٠٢٣سورة نوح من اآلية ( )  ٩
 . ٣/١٣٠١،املوضح ٢/٣٩١ر اإلمالء الضم والفتح لغتان ومها امسا لصنم، انظ  ١٠)



 

 

ΝÎκأبو عمرو،الباقون  هاقرأ ÉJ≈ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz  ٣(وبعد األلف تاء على وزن فعيالت  مهز بغري باأللف(.     

 )٢٥٨٧ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈   )٤(  

 ، الباقون بالتفخيم)٥(قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأبو عمر و يعقوب غري روح باإلمالة 

  )٢٥٨٨ (® x8yŠ$ t6Ïã 〈  )٦( ® ωÎ) #XÅ_$ sù 〈   )٧( ® £“ t$Ï! üθ Ï9uρ 〈 )٨(  
 .  ، الباقون بالتفخيم )٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٥٨٩ (® öÏøî$# ’Í< 〈  )١٠(   

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٥٩٠ (® š_ ÉLøŠt/ 〈  )١١(   

 .بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء  )١٢(هشام و املفضل وقرأ حفص  

 )٢٥٩١ (® $ YΖ ÏΒ÷σãΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ù=Ï9uρ ]ب/ ٣٥٥[ ÏM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 〈   )١٣(    

محزة يف  هموافق، )١(بغري مهزمجيعا قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش 

                                                                   
 )٠٢٥سورة نوح من اآلية ( )  ١
 بفتح اخلاء و الطاء وألف بعدها وبعد األلف  ياء بعدها ألف مع ضم اهلاء،الباقون بفتح اخلاء وكسر الطاء  )٢

 وبعدها ياء ساكنة مدية وبعدها مهزة مفتوحة ممدودة وبعدها تاء مكسورة مع كسر اهلاء
 . ٢/٣١٣مجع سالمة ، انظر شرح اهلداية ) خطيئة (مجع ) خطيئام ( مجع تكسري،) خطاياهم (   ٣)
 )٠٢٦سورة نوح من اآلية ( )  ٤
 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٢٧سورة نوح من اآلية ( )  ٦
 )٠٢٧سورة نوح من اآلية ( )  ٧
 )٠٢٨سورة نوح من اآلية (   ) ٨
 ) . ١٥( على مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم  ) ٩
 )٠٢٨سورة نوح من اآلية ( )  ١٠
 )٠٢٨سورة نوح من اآلية ( )  ١١
 .  ٥٤٣،اإلقناع ٣٥١املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر غاية االختصار  )   ١٢
 )٠٢٨سورة نوح من اآلية ( )  ١٣



 

 

 .  يف الوقف،الباقون باهلمز

 ذكر القراءة يف سورة اجلن
ijk 

$ ®تعاىل قوله  ) ٢٥٩٢(   ¸Ρ#u™ öè% 〈  )٢(  

 . الوقف،الباقون باهلمز ،وافق محزة يف)٣(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز  

 )٢٥٩٣ (® … çµ ¯Ρ r&uρ 4’n?≈ yès? ‘‰y` $ uΖ În/u‘ 〈  )قولــه وكــذلك مــا بعــده إىل )٤ ® $ ¯Ρ r&uρ $ ¨Ζ ÏΒ 
tβθ ßϑ Ï=ó¡ßϑ ø9$# 〈  )كلها بالفتح  )٥ 

قرأها أبو جعفر و ابن عامر و محزة و علي و خلف و حفص و الصحيح و املشهور عن أيب 
والباقي بالكسر ،الباقون أنه وأنه  :مواضع مثل  )٦( ]مخسة [  جعفر أنه كان يفتح األلف يف

Èθ ®كلها بالكسر إال قوله  ©9r&uρ (#θ ßϑ≈ s)tFó™ $#  〈  )٧( ® ¨βr&uρ y‰Åf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! 〈  )ما بفتح   )٨فإ
 .  )٩(األلف ال غري 

 )٢٥٩٤ (® $ tΒ x‹sƒ ªB$# Zπ t7 Ås≈ |¹ 〈  )١٠( ® $ ¨Ζ ä. t,Í←!#usÛ #YŠ y‰Ï% 〈  )١١( ® … çν u“ Åf ÷èœΡ $ \/uyδ 〈  

                                                                   
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٠١سورة اجلن من اآلية ( )  ٢
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٠٠٣سورة اجلن من اآلية ( )  ٤
 )٠١٤سورة اجلن من اآلية ( )  ٥
وأنه تعاىل ،وأنه : " والصحيح ثالثة مواضع هي  ويف اهلامش يف أربعة و يف ن ، ع سبعة هكذا يف األصل )   ٦

،انظر فلعله أضاف املوضعني األخريين اللذين ال خالف يف الفتح فيهما " ان رجال كان يقول،وأنه ك
 . ٤٢٥اإلحتاف

 )١٦سورة اجلن من اآلية ( )  ٧
 )١٨سورة اجلن من اآلية ( )  ٨

ومن كسرها فعلى ) أنه استمع ( من قوله ) أن ( من فتح اهلمزة يف املواضع املختلفة فعلى العطف على   ٩)
 .٢/٥٣٩/٥٤٠ظر شرح اهلداية االستئناف، ان

 )٠٠٣سورة اجلن من اآلية ( )  ١٠
 )٠١١سورة اجلن من اآلية ( )  ١١



 

 

 على االختالف)١(

عجزه نعمرو  وكذلك روى العباس عن أيبقرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار   
 .)٢( هرباً باإلظهار

 )٢٥٩٥ (® βr& ⎯©9 tΑθ à)s? 〈  )٣(  

 .،الباقون بضم القاف وإسكان الواو  )٤( قرأ يعقوب بفتح القاف و الواو وتشديدها 

 )٢٥٩٦( ® ×Α% y` Í‘ 〈  )٥( ® 5Α% y` ÍÎ/ 〈  )٦( ® $ \/$ pκ Å− 〈  )٨(  〉 !¬ ® ]أ/٣٥٦[  )٧(  

 . ، الباقون بالتفخيم )٩(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٥٩٧ (® öΝèδρ ßŠ#u“ sù 〈  )١٠(  

 .،الباقون بالتفخيم )١١( قرأ محزة ونصري و ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان باإلمالة

 )٢٥٩٨ (® ôM y∞ Ï=ãΒ 〈  )١٢(  

                        
 )٠١٢سورة اجلن من اآلية ( )  ١
 ) .٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢
 )٠٠٥سورة اجلن من اآلية ( )  ٣

: تاءين ختفيفا،والتقول هوعلى أنه مضارع ـ تقول ـ على وزن تفعل،وأصله تتقول فحذفت إحدى ال  ٤)
 .٢/٥٦٦، اإلحتاف ١٠/٤٨٨الكذب، انظر الدر املصون 

 )٠٠٦سورة اجلن من اآلية ( )  ٥
 )٠٠٦سورة اجلن من اآلية ( )  ٦
 )٠٠٩سورة اجلن من اآلية ( )  ٧
 )٠١٨سورة اجلن من اآلية ( )  ٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩
 )٠٠٦من اآلية سورة اجلن ( )  ١٠
 و إمالة نصري عن الكسائي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و ) .٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١١

 .١٠٩انظر املبسوط. الشاطبية 
 )٠٠٨سورة اجلن من اآلية ( )  ١٢



 

 

 .،الباقون باهلمز ،وافقهما محزة يف الوقف)١( قرأ أبو جعفر و الشموين بغري مهز

 )٢٥٩٩ (® #“ y‰çλù; $# 〈  )٢(  

 . قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٦٠٠( ® .⎯ÏΒ÷σãƒ ⎯ Ïµ În/uÎ/ 〈   )٣(  

محـزة يف   هـم وافق، )٤(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 . الوقف،الباقون باهلمز

 )٢٦٠١ (® W™ !$ ¨Β $ ]%y‰xî 〈  )٥( 

 . ،الباقون بالبيان )٦(قرأ أبو جعفر وأبو نشيط باإلخفاء 

 )٢٦٠٢ (® çµ õ3è=ó¡o„ $ \/#x‹tã 〈  )٧(  

 .،الباقون بالنون  )٨( و يعقوب و سهل بالياء عاصم ومحزة وعلي وخلف قرأ 

 )٢٦٠٣ (® … çµ ¯Ρ r&uρ $ ®R mQ tΠ$ s% 〈  )٩( 

 .بكسر األلف،الباقون بفتح األلف  )١(قرأ نافع و أبو بكر ومحاد 

                        
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠١٣سورة اجلن من اآلية ( )  ٢
 )٠١٣سورة اجلن من اآلية ( )  ٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠١٦سورة اجلن من اآلية ( )  ٥
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦
 )٠١٧سورة اجلن من اآلية ( )  ٧

التكلم ، انظر الكشف والباقون بالنون على االلتفات من الغيبة إىل ] ومن يعرض [ ملناسبة الغيبة قبله   ٨)
 .٣/١٣٠٥، املوضح ٢/٣٤٢

 )٠١٩سورة اجلن من اآلية ( )  ٩



 

 

 )٢٦٠٤ (® #Y‰t7 Ï9 〈  )٢(  

  

 

 . )٤(،الباقون بكسر الالم  )٣( برفع الالم قرأ هشام 

≅ö ®الركوع قوله تعاىل  è% !$ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ããôŠ r& 〈  )٥(  

 )٢٦٠٥ (® ö≅ è% !$ yϑ ¯Ρ Î) (#θ ããôŠ r& 〈  )٦( 

 . )٨(  الباقون باأللف، )٧( أ أبو جعفر وعاصم و محزة بغري ألفقر

 )٢٦٠٦ (® #© ®Lxm 〈  )٩(  

 .، الباقون بالتفخيم )١٠(قتيبة و العجلي باإلمالة و قرأ نصري

 )٢٦٠٧ (® (#÷ρr&u‘ $ tΒ 〈   )١١( 

 .،الباقون باهلمز ،وافقه محزة يف الوقف )١( روى األصبهاين عن ورش بغري مهز 

                                                                   
محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ،  واملقروء به لشعبة عن عاصم، انظر جامع البيان  )   ١

 .  ٨٣٣، املستنري ٤/٢٩٤
 )٠١٩سورة اجلن من اآلية ( )  ٢

، ٧٢٩:، احلجة ٣/٣٨٧الالم مجع لبدة ومها مبعىن اجلماعة ، انظر لسان العرب مجع لُبدة والباقون بكسر   ٣)
 .أليب زرعة 

 .  ٤٢٥،اإلحتاف ٢/٣٩٢وهو الوجه الثاين هلشام، انظر النشر  )  ٤
 )٠٢٠سورة اجلن من اآلية ( )  ٥
 )٠٢٠سورة اجلن من اآلية ( )  ٦
 .ماض  بفتح القاف والالم وألف بينهما على أنه فعلوضم القاف وإسكان الالم على أنه فعل أمر،الباقون  )٧

 . ٢/٥٤٠من قرأ بغري ألف فعلى األمر ومن قرأ باأللف فعلى اخلرب ، انظر شرح اهلداية   ٨)
 )٠٢٤سورة اجلن من اآلية ( )  ٩
 ) . ٢٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠
 )٠٢٤سورة اجلن من اآلية ( )  ١١



 

 

 )٢٦٠٨ (® ã≅ yèøgs† … çµ s9 〈  )٢( 

 . قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٦٠٩ (® þ’Ïn1 u‘ #́‰tΒr& 〈   )٣( 

 .قرأ ابن كثري و أبو جعفر و نافع و أبو عمرو بفتح الياء،الباقون بإسكان الياء  

 )٢٦١٠ (® ãΝÏ=≈ tã 〈   )٤(   

 . ،الباقون بالتفخيم )٥(قرأ قتيبة باإلمالة

©4 ®] ب/٣٥٦) [ ٢٦١١(  |Ó s? ö‘ $# 〈  )٦( ® 4© |Â ôm r&uρ 〈   )٧(  

 . قرأ محزة وعلي وخلف مجيعا باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٦١٢ (® zΟ n=÷èu‹ Ïj9 βr& 〈  )٨(  

 .،الباقون بفتح الياء )١٠(بضم الياء )٩(قرأ يعقوب

 )٢٦١٣ (® $ yϑ Î/ öΝÎκ ö‰ y‰s9 〈   )١(  

                                                                   
 ) .١٣(على مثله يف الفقرة رقمتقدم الكالم  ) ١
 )٠٢٥سورة اجلن من اآلية ( )  ٢
 )٠٢٥سورة اجلن من اآلية ( )  ٣
 )٠٢٦سورة اجلن من اآلية ( )  ٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
  ) ٠٢٧سورة اجلن من اآلية ( )  ٦
 )٠٢٨سورة اجلن من اآلية ( )  ٧
 )٠٢٨سورة اجلن من اآلية ( )  ٨
ذكرها املصنف ليعقوب من روايتيه،و املقروء به لرويس فقط،ورواية روح هنا بالضم انفرادة ال يقرأ ا من  )   ٩

 .  ٥٩١،الكفاية ٣٨٤طرق النشر و الشاطبية ، انظر املبسوط 
: ليعلم الناس أي املرسل إليهم : أي ببناء الفعل للمفعول ونائب الفاعل حمذوف يفهم من السياق أي   ١٠)

والباقون بالبناء للفاعل والفاعل ضمري مستتر يعود إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ، انظر الدر املصون 
 .٢/٥٦٧،اإلحتاف ١٠/٥٠٦



 

 

 .باقون بكسر اهلاء قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،ال

 

 

 

                                                                   
 )٠٢٨سورة اجلن من اآلية ( )  ١



 

 

 ذكر القراءة يف سورة املزمل
ijk 

Íρr& óÈ ®   تعاىل قوله ) ٢٦١٤(   à)Ρ $# 〈  )١(  

 .  بكسر الواو يف الوصل،الباقون برفع الواو  )٢( قرأ عاصم و محزة و سهل

 )٢٦١٥ (® tβ#u™ öà)ø9$# 〈  )٣(  

 .قون باهلمز ،وافق محزة يف الوقف،البا)٤(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )٢٦١٦ (® sπ y∞ Ï©$ tΡ 〈  )٥(  

،وافقهـم محـزة يف الوقـف    )٦(ز بغري مه واألصبهاين عن ورش قرأ أبو جعفر و الشموين 
 .  ،الباقون باهلمز

 )١٦١٧ (® sπ y∞ Ï©$ tΡ 〈  )٧( ® ãΑ$ t6Ågù:$# 〈  )٨( ® #́‰Îγ≈ x© 〈 )٩( 
 .،الباقون بالتفخيم )١٠(كلها باإلمالةقرأ قتيبة 

 )١٦١٨ (® $ Z↔ ôÛuρ 〈  )٢( ممدودة )١( بكسر الواو )١١(   

                        
 )٠٠٣سورة املزمل من اآلية ( )  ١
 .سهل عن يعقوب انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية   )  ٢
 )٠٠٤ة املزمل من اآلية سور( )  ٣
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤
  )٠٠٦سورة املزمل من اآلية ( )  ٥
 ). ٤٦(،) ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٦
 )٠٠٦سورة املزمل من اآلية ( )  ٧
 )٠١٤سورة املزمل من اآلية ( )  ٨
 )٠١٥سورة املزمل من اآلية ( )  ٩
 ) . ١٥( الكالم على مثله يف الفقرة رقم  تقدم ) ١٠
 )٠٠٦سورة املزمل من اآلية ( )  ١١



 

 

 .أبو عمرو،الباقون بفتح الواو غري ممدودة وإسكان الطاء وابن عامر  ها قرأ

 )١٦١٩ (® Í‘$ pκ ¨]9 $# 〈  )٣(  

 و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان   قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر
 .  التفخيم، الباقون ب)٤(باإلمالة  وأيب عمر

 )٢٦٢٠ (® > §‘ É−Î ô³yϑ ø9$# 〈  )٥(  

بكسـر   )٦(و أبو بكر ومحـاد  ] أ/ ٣٥٧[قرأ ابن عامر و محزة و علي و خلف و يعقوب 
 . )٧( الباء،الباقون برفع الباء

 )٢٦٢١ (® 4© |Â yèsù 〈  )٨(  

 . قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

βÎ) y7¨ ®قوله تعاىل  الركوع −/u‘ ÞΟ n=÷ètƒ 〈 )٩(  
 )٢٦٢٢( ® 4’oΤ ôŠ r& 〈  )١٠(  

                                                                   
 . وفتح الطاء وألف بعدها  )   ١

أن العبادة يف الليل أشد من وافقة بني السمع والبصر : أي ـ وطاءا ـ مصدر واطأ يواطأ مبعىن ،وافق أي   ٢)
الواو وسكون الطاء من غري مد مصدر وطئ  والقلب واللسان النقطاع احلركات واألصوات والباقون بفتح

 .٢/٥٦٩،واإلحتاف ٢/٢٤٤واملعىن أن ساعات الليل أثقل على املصلي من ساعات النهار، انظر الكشف 
 )٠٠٧سورة املزمل من اآلية ( )  ٣
 ) . ١٢١( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠٠٩سورة املزمل من اآلية ( )  ٥
 .٤/٢٩٤انظر جامع البيان .م ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية محاد عن عاص )  ٦

ومن رفع فعلى االبتداء أو خرب ابتداء حمذوف، انظر شرح اهلداية ) ربك ( من خفض فعلى البدل من   ٧)
٢/٥١١ . 

 )٠١٦سورة املزمل من اآلية ( )  ٨
 )٠٢٠سورة املزمل من اآلية ( )  ٩
 )٠٢٠سورة املزمل من اآلية ( )  ١٠



 

 

 . قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٦٢٣ (® ⎯ÏΒ Ä© s\ è=èO È≅ ø‹ ©9$# 〈  )١(  

 .بإسكان الالم،الباقون بضم الالم  )٢(روى الرازي عن هشام

 )٢٦٢٤ (® … çµ xóÁ ÏΡ uρ … çµ sW è=èO uρ 〈 )٣(  
،الباقون بكسـر  )٥( بفتح الفاء و الثاء )٤( وزيد علي وخلف وعاصم ومحزة وقرأ ابن كثري 
 .الفاء و الثاء

 )٢٦٢٥ (® Èβ#u™ öà)ø9$# 〈  )٦(  

 .،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )٧(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

 )٢٦٢٦ (® 4© yÌó£∆ 〈  )٨(  

 .قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 .مرو بني الفتح والكسروقرأ أبو ع 

 )٢٦٢٧ (® y‰Ζ Ïã «!$# uθ èδ 〈  )٩(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

                        
 )٠٢٠سورة املزمل من اآلية ( )  ١
 .  ٤٢٧،اإلحتاف ٢/٢١٧وهو املقروء به هلشام، انظر النشر  )   ٢
 )٠٢٠سورة املزمل من اآلية ( )  ٣
 .  ٣٨٦زيد عن يعقوب انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املبسوط  )   ٤

ارور مبن ، انظر معاين ] ثلثي الليل [ قون باخلفض عطفا على والبا] تقوم [ عطفا على أدىن املنصوب بـ   ٥)
 .أليب زرعة ٧٣١:للفراء،احلجة ٣/١٩٩القرآن 

 )٠٢٠سورة املزمل من اآلية ( )  ٦
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧
 )٠٢٠سورة املزمل من اآلية ( )  ٨
 )٠٢٠سورة املزمل من اآلية ( )  ٩



 

 

 ذكر القراءة يف سورة املدثر
ijk 

y7 ®  تعاىل وله ق) ٢٦٢٨(   t/$ u‹ ÏO uρ 〈  )١( ،® Zπ s3Í× ¯≈ n=tΒ 〈  )٢(  

 .،الباقون بالتفخيم )٣(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٦٢٩ (® u“ ô_ ”9$#uρ 〈  )٤(  

 . )٦(الراء،الباقون بكسر الراء بضم )٥( قرأ أبو جعفر و سهل و يعقوب و حفص و املفضل

 )٢٦٣٠ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈  )٧(  

] ب/٣٥٧[ ، الباقون )٨(قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأبو عمر و يعقوب غري روح باإلمالة 
 .   بالتفخيم

  )٢٦٣١ (® ãrO ÷σãƒ 〈  )٩(  

محزة يف الوقف،الباقون  هموافق، )١٠(أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز قرأ
 .   باهلمز

                        
 )٠٠٤دثر من اآلية سورة امل( )  ١
 )٠٣١سورة املدثر من اآلية( ) ٢
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٠٥سورة املدثر من اآلية ( )  ٤
 .  ٨٣٦،املستنري ٤/٣٠٢املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر جامع البيان  )  ٥

 . أليب زرعة  ٧٣٣عين العذاب، انظر احلجة ضم الراء يعين الصنم وكسرها ي  ٦)
 )٠١٠سورة املدثر من اآلية ( )  ٧
 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٨
 )٠٢٤سورة املدثر من اآلية ( )  ٩
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠



 

 

 )٢٦٣٢ (® !$ tΒuρ y71u‘ ôŠ r& 〈  )١( 

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية و ابن جماهد  
 .،الباقون بالفتح )٢( و النقاش عن ابن ذكوان بالكسر

 )٢٦٣٣ (® $ tΒ ãs)y™ ∩⊄∠∪ Ÿω 〈     )٣(   ® Ÿωuρ â‘ x‹s? ∩⊄∇∪ ×π xm#§θ s9 〈   )٤(  

 . قرأ أبو عمرو مجيعا باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٦٣٤ (® sπ yèó¡Ï@ u |³tã 〈  )٥(  

 .بإسكان العني،الباقون بفتح العني  )٦(و اخلزاز عن هبرية قرأ أبو جعفر 

 )٢٦٣٥ (® Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈  )٧(  

أ أبو عمرو وقتيبة و أبو عمر ونصري و البخاري عن ورش و محزة يف رواية ابن سـعدان  قر
 .، الباقون بالتفخيم )٨(باإلمالة  عمر وأيب

 )٢٦٣٦ (® tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 〈  )٩(  

وافـق محـزة يف   ، )١٠(و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهـز غري شجاع  قرأ أبو عمرو
 . الوقف،الباقون باهلمز

                        
  )٠٢٧سورة املدثر من اآلية ( )  ١
 ) .٢٤١٧(يف الفقرة رقمتقدم الكالم على مثله  ) ٢
 )٢٨ـ ٢٧ سورة املدثر من اآلية ( )  ٣
 )٢٩ـ ٢٨ سورة املدثر من اآلية ( )  ٤
 )٠٣٠سورة املدثر من اآلية ( )  ٥
 .  ٣/٢٠٠هبرية عن حفص انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر جامع البيان  )  ٦
 )٠٣١سورة املدثر من اآلية ( )  ٧
 ) . ١٢١( الكالم على مثله يف الفقرة رقم  تقدم ) ٨
 )٠٣١سورة املدثر من اآلية ( )  ٩
 ) . ٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٠



 

 

$ ® وع قوله تعاىلالرك tΒuρ ÞΟ n=÷ètƒ yŠθ ãΖ ã_ y7 În/u‘ 〈  )١(  

 )٢٦٣٧ (® 3“ uø.ÏŒ 〈   )٢(   

قرأ محزة وعلي وخلف وأبو عمـرو والبخـاري عـن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية        
  .،الباقون بالفتح )٣(بالكسر

 )٢٦٣٨ (® È≅ ø‹ ©9$#uρ øŒ Î) 〈  )بغري ألف )٤® ut/ôŠ r& 〈  )باأللف  )٥ . 

و يعقوب و خلف،الباقون إذا باأللف أدبر بغـري   )٦( و محزة و حفص و املفضلقرأ  نافع  
 .)٧( ألف

  )٢٦٣٩ (® ⎯yϑ Ï9 u™ !$ x© 〈  )٨( ® ⎯yϑ sù u™ !$ x© 〈  )٩(  

 . قرأها محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٦٤٠ (® ÷ρr& u¨zr' tG tƒ 〈  )١٠(  

،وافـق   )١١( ورش من طريق األصبهاين بغري مهـز  بعضهم عن الشموين و] أ/ ٣٥٨[روى 
 .،الباقون باهلمزمحزة يف الوقف 

                        
 )٠٣١سورة املدثر من اآلية ( )  ١
 )٠٣١سورة املدثر من اآلية ( )  ٢
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٠٣٣سورة املدثر من اآلية ( )  ٤
 )٠٣٣سورة املدثر من اآلية ( )  ٥
 .  ٨٣٦،املستنري ٥٩٤املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر الكفاية  )  ٦

جاء خلف النهار وقيل مها لغتان ، انظر شرح : فمعناه ) دبر ( تولّى،ومن قرأ :  فمعناه ) أدبر ( من قرأ   ٧)
 . ٢/٥٤٢اهلداية 

 ) ٠٣٧ملدثر من اآلية سورة ا( )  ٨
 )٠٥٥سورة املدثر من اآلية ( )  ٩
 ) ٠٣٧سورة املدثر من اآلية ( )  ١٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١



 

 

 )١٦٤١ (® óΟ ä3x6 n=y™ 〈  )١( ® Ü> Éj‹s3çΡ ÏΘöθ u‹ Î/ 〈)٢( ® βr& u™ !$ t±o„ ª!$# 4 uθ èδ 〈    )٣(   

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )١٦٤٢ (® #© ®Lxm 〈  )٤( 

 .، الباقون بالتفخيم )٥(عجلي باإلمالة قرأ قتيبة ونصري و ال 

 )٢٦٤٣ (® $ sΨ9 s? r& 〈)٦( ® βr& 4’sA ÷σãƒ 〈  )٧(  

 . قرأ محزة وعلي وخلف مجيعا باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٦٤٤ (® t⎦⎫ÏèÏ≈ ¤±9$# 〈  )٨(  

 . ، الباقون بالتفخيم  )٩(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )٢٦٤٥ (® öΝßγ¯Ρ r( x. Ößϑ ãm 〈  )١٠(  

 .باهلمز   ،وافق محزة يف الوقف،الباقون)١١(بغري مهز  ورش من طريق األصبهاين قرأ 

 )٢٦٤٦ (® ×ο uÏΖ tFó¡–Β 〈 )١٢( 

                        
 )٠٤٢سورة املدثر من اآلية ( )  ١
 )٠٥٦سورة املدثر من اآلية ( )  ٢
 )٠٤٦سورة املدثر من اآلية ( )  ٣
 )٠٤٧سورة املدثر من اآلية ( )  ٤
 ) . ٢٠( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥
 )٠٤٧سورة املدثر من اآلية (   ) ٦
 )٠٥٢سورة املدثر من اآلية ( )  ٧
 )٠٤٨سورة املدثر من اآلية ( )  ٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩
 )٠٥٠سورة املدثر من اآلية ( )  ١٠
 ) .٤٦(الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف ) ١١
 )٠٥٠سورة املدثر من اآلية ( )  ١٢



 

 

 .،الباقون بكسر الفاء )٢(بفتح الفاء  )١( قرأ نافع و أبو جعفر و ابن عامر و املفضل 

 )٢٦٤٧ (® βr& 4’sA ÷σãƒ 〈 )٣( 
محزة يف الوقف،البـاقون   هموافق، )٤( مهزقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري 

 . باهلمز

 )٢٦٤٨ (® šχθ èù$ sƒ s† 〈  )٥(  

 .،الباقون بالياء )٧(بالتاء  )٦(روى ابن جماهد والنقاش عن ابن ذكوان 

 )٢٦٤٩ (® $ tΒuρ tβρ ãä.õ‹tƒ 〈  )٨( 

 .،الباقون بالياء )١٠(بالتاء  )٩(قرأ نافع و يعقوب  

 )٢٦٥٠ (® 3“ uθ ø)−G9$# 〈  )١١(  

 .قرأ أبو عمرو باإلمالة اللطيفة 
 . وقرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة الشديدة،الباقون بالتفخيم 

                        
 .  ٤/٣٠٣،جامع البيان ٥٩٤املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر الكفاية  )  ١

: على أنه اسم مفعول أي ينفرها القانص،أو األسد ، والباقون بالرفع على أنه فعل مضارع مرفوع والفاعل   ٢)
 .١٠/٢٧٦،إعراب القرآن وبيانه ١٠/٥٣٥الدر املصون أنت ، انظر 

 )٠٥٢سورة املدثر من اآلية ( )  ٣
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤
 )٠٥٣سورة املدثر من اآلية ( )  ٥
رواية ابن ذكوان هنا انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر جامع البيان  )   ٦

 .  ٨٣٧،املستنري ٤/٣٠٣
 .٢/٣٤٨، الكشف ٧٣٥:قراءم باخلطاب على االلتفات ، والباقون بالغيبة ملناسبة السياق ، انظر احلجة   ٧)
 )٠٥٦سورة املدثر من اآلية ( )  ٨
 .  ٨٣٧،املستنري ٣٨٧ورواية يعقوب هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر املبسوط  )   ٩

 .٢/٣٤٨،الكشف ٧٣٥:ى االلتفات ، والباقون بالغيبة مناسبة السياق ، انظر احلجة عل  ١٠)
 )٠٥٦سورة املدثر من اآلية ( )  ١١



 

 

 ذكر القراءة يف سورة القيامة
ijk 

  )٢( )١(  〉 &Iω ãΝÅ¡ø%é ®تعاىل قوله ] ب/٣٥٨[  )٢٦٥١ ( 

لفوا يف بغري مد موصول،الباقون مقطوع ممدود ومل خيت )٣(روى اهلامشي و أبو ربيعة عن قنبل
Iωuρ ãΝÅ¡ø%é& Ä§ø̈Ζ9 ®و  $$ Î/ 〈  )٤( ® ãΝÅ¡ø%é& ÏΘöθ u‹ Î/ 〈  )٥(    

ãΝÅ¡ø%é& ÏΘöθ ®و قرأ أبو عمرو  u‹ Î/ 〈)٦( ® Iωuρ ãΝÅ¡ø%é& Ä§ø̈Ζ9 $$ Î/ 〈)٧( ® yì yϑ øgªΥ … çµ tΒ$ sà Ïã 〈)٨(  
 .باإلدغام،الباقون باإلظهار مجيعا   )٨(〉

) ٢٦٥٢( ® Ü= |¡øt s† r& 〈  )٩(  

،البـاقون  )١٠( و ابن عامر بفتح السـني األعشى و هبرية زة وعاصم غري قرأ أبو جعفر و مح
 .بكسر السني 

) ٢٦٥٣( ® 4’n? t/ 〈  )١١( ® öθ s9uρ 4’s+ø9r& 〈  )١٢(  

 قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم،

                        
 )٠٠١سورة القيامة من اآلية ( )  ١

فإنه أدخل الالم على فعل احلال وهلذا مل حتتج إىل نون، ) ألقسم ( فإن ال زائدة،ومن قرأ ) ال أقسم ( من قرأ   ٢)
 .  ٢/٥٤٢اهلداية انظر شرح 

 .والباقون بإثبات األلف وهو الوجه الثاين للبزي  ، قرأ ابن كثري خبلف عن البزي حبذف األلف اليت بعد الالم )  ٣
 )٠٠٢سورة القيامة من اآلية ( )  ٤
 )٠٠١سورة القيامة من اآلية ( )  ٥
 )٠٠١سورة القيامة من اآلية ( )  ٦
 )٠٠٢سورة القيامة من اآلية ( )  ٧
 )٠٠٣سورة القيامة من اآلية ( )  ٨
  )٠٠٣سورة القيامة من اآلية ( )  ٩
 ) .٥١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠
 )٠٠٤سورة القيامة من اآلية ( )  ١١
 )٠١٥سورة القيامة من اآلية ( )  ١٢



 

 

⎪⎦t ® روى بعضهم عن قتيبةو  Í‘ Ï‰≈ s% 〈   )الباقون بالتفخيم)٢(باإلمالة  )١ ، . 

 )٢٦٥٤( ® s−Ít/ 〈  )٣( 

 .،الباقون بكسر الراء  )٤( بفتح الراء أبو جعفر ونافع قرأ  

) ٢٦٥٥( ® … çµ tΡ#u™ öè%  〈 )٥(  ® ôì Î7 ¨? $$ sù … çµ tΡ#u™ öè% 〈  )٦(  

 .،عباس خمري،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز)٧(قرأ ابن كثري وعباس مجيعاً بغري مهز 

 ) ٢٦٥٦(  ® #sŒ Î* sù çµ≈ tΡ ù&us% 〈  )٨(  

 .باهلمزالباقون ، وافقهم محزة يف الوقف،)٩(و األعشى بغري مهزوأبو عمرو  قرأ أبو جعفر  

 ) ٢٦٥٧( ® tβθ ™7 Ït éB 〈  )١٠(  ® tβρ â‘ x‹s? uρ 〈  )١١(  

 .قرأ أبو جعفر و نافع وعاصم و محزة و علي و خلف مجيعاً بالتاء،الباقون بالياء 

 .دغام،الباقون باإلظهار باإل )بل حتبون ( وهشام  و قرأ محزة و علي 

) ٢٦٥٨( ® ×ο uÏß$ tΡ 〈  )١٢( ® ×ο u Å $ t/ 〈    )١(  

                        
 )٠٠٤سورة القيامة من اآلية ( )  ١
 . ) ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 ) ٠٠٧سورة القيامة من اآلية ( )  ٣

،الكشف )ب /١١٧(حار البصر وشخص ، انظر املختار : والباقون بكسرها ، ومها مبعىن واحد أي   ٤)
٢/٣٥٠. 

 )١٧سورة القيامة من اآلية ( )  ٥
 )٠١٨سورة القيامة من اآلية ( )  ٦
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧
 )٠١٨يامة من اآلية سورة الق( )  ٨
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٩
 )٠٢٠سورة القيامة من اآلية ( )  ١٠
 ) ٠٢١سورة القيامة من اآلية ( )  ١١
 )٠٢٣سورة القيامة من اآلية ( )  ١٢



 

 

 . ، الباقون بالتفخيم )٢(قرأ قتيبة باإلمالة  

) ٢٦٥٩( ® Ÿ≅Š Ï%uρ ô⎯tΒ 〈  )٣(  

 .بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف ] أ/٣٥٩[ رويس  قرأ علي و هشام و

) ٢٦٦٠( ® ô⎯tΒ 2 5−#u‘ 〈  )٤( 

فص يقف على من وقفة يسرية و مع ذلك يصل وال يقطع،الباقون يصلون على قدر كان ح 
 . مذاهبهم وال يقطعون

 ) ٢٦٦١( ® 4’©? |¹ 〈  )٥( 4’̄< uθ s? uρ 〈  )٦( ® #‘ ©Ü yϑ tG tƒ 〈  )٧(   ® 4’n< ÷ρr& 〈  )٨( ® “ ´‰ß™ 〈  
)٩(   ® 4© o_ôϑ ãƒ 〈  )١٠(® 3“ §θ |¡sù 〈   )١١(   ® #© s\Ρ W{ $#uρ 〈  )١٢( ® 4’sA öθ pR ùQ$# 〈  )١٣(  

 .قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة الشديدة 

 .أبو عمرو باإلمالة اللطيفة،الباقون بالتفخيمو و أبو جعفرورش  و قرأ  

>n’4 ®وزاد محــزة وعلــي وخلــف    ÷ρr& y7 s9 4’n< ÷ρr' sù ∩⊂⊆∪ §ΝèO 4’n< ÷ρr& y7 s9 #’n< ÷ρr' sù 〈  ) ١٤(   

                                                                   
 )٠٢٤سورة القيامة من اآلية ( )  ١
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢
 )٠٢٧القيامة من اآلية  سورة( )  ٣
 )٠٢٧سورة القيامة من اآلية ( )  ٤
 )٠٣١سورة القيامة من اآلية ( )  ٥
 )٠٣٢سورة القيامة من اآلية ( )  ٦
 )٠٣٣سورة القيامة من اآلية ( )  ٧
 )٠٣٤سورة القيامة من اآلية ( )  ٨
 )٠٣٦سورة القيامة من اآلية ( )  ٩
 )٠٣٧سورة القيامة من اآلية ( )  ١٠
 )٠٣٨سورة القيامة من اآلية ( )  ١١
 )٠٣٩سورة القيامة من اآلية ( )  ١٢
 )٠٤٠سورة القيامة من اآلية ( )  ١٣
 )٣٥ـ  ٣٤سورة القيامة من اآلية ( )  ١٤



 

 

 . باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

) ٢٦٦٢( ® 4© o_ôϑ ãƒ 〈  )١(  

 )٥(باليـاء  )٤(و ابن جماهد و النقاش عن ابـن ذكـوان  )٣( ورويس )٢(قرأ حفص و املفضل 
 .،الباقون بالتاء 

 

                        
 )٠٣٧سورة القيامة من اآلية ( )  ١
 .  ٤/٣٠٥املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر جامع البيان  )  ٢
 .  ٤٢٨،اإلحتاف ٢/٣٩٤،النشر ٣٨٨كذلك روح ومل يذكره املصنف كشيخه ابن مهران، انظر املبسوط و )  ٣
 . ،واملصادر السابقة ٦٦٢،السبعة ٤/٣٠٥، انظر جامع البيان  ) ٤

 ٣/٢١٢، انظر معاين القرآن ] نطفة [ ،والباقون بالتاء والضمري عائد على ]مين [ على إعادة الضمري على   ٥)
 .أليب زرعة  ٧٣٧:حلجة للفراء،ا



 

 

 ذكر القراءة يف سورة اإل�سان
ijk 

≅ö ®تعاىل قوله  )٢٦٦٣ (  yδ 4’sA r& 〈  )١(® ãΝßγ9 s%uθ sù ª!$# 〈  )٢(® öΝßγ9 ¤)s9uρ 〈  )٣(  

 ® Νßγ1u“ y_ uρ 〈  )٤( ® 4‘ £ϑ |¡è@ 〈  )٥(     ® öΝßγ9 s)y™ uρ 〈  )٦(  

 .   قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

) ٢٦٦٤( ® Í÷δ¤$! $# öΝs9 〈  )٧( ® Ü> u ô³o„ $ pκ Í5 〈  )٨( ® $ uΖ ø9¨“ tΡ 〈  )٩(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

) ٢٦٦٥( ® Ç⎯≈ |¡ΣM} $# 〈  )١٠( ® 8l$ t±øΒr& 〈  )١١( ® #XÏ.$ x© 〈  )١٢( ® ºπ u‹ ÏΡ#yŠ uρ 〈  )١٣( ® 
$ yγè=≈ n=Ïß 〈  )١٤(®  (#uƒÍ‘#uθ s% 〈#uƒÍ‘#uθ s%  )١٥(    ® $ yγã_#z•ÏΒ 〈  )١٦( ® Ü>$ u‹ ÏO 〈  )١٧(   

                        
 )٠٠١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١
 )٠١١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٢
 )٠١١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٣
 )٠١٢سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٤
 )٠١٨سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٥
 ) ٠٢١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٦
 )٠٠١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٧
 )٠٠٦سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٨
 )٠٢٣سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٩
 )٠٠١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١٠
 )٠٠٢سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١١
 )٠٠٣سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١٢
 )٠١٤سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١٣
 )٠١٤سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١٤
 )٠١٦ سورة اإلنسان من اآلية( )  ١٥
 )٠١٧سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١٦
 )٠٢١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١٧



 

 

 .، الباقون بالتفخيم )١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

) ٢٦٦٦( ® š⎥⎪ÍÏ≈ s3ù=Ï9 〈  )٢( 

، الباقون )٣(تيبة ونصري وأبو عمر و يعقوب غري روح باإلمالة وق] ب/ ٣٥٩[قرأ أبو عمرو  
 .الباقون بالتفخيم

) ٢٦٦٧( ® 6ξ Å¡≈ n=y™ 〈  )٤(  

 .و الوقف باأللف  )٧( )٦(و هشام بالتنوين )٥(قرأ نافع و أبو جعفر و علي و أبو بكر ومحاد
. 

ألف  محزة و خلف و سهل و يعقوب بغريو )٩(وشجاع  )٨( من رواية البزي و قرأ ابن كثري 
 .خمري،الباقون يصلون بغري ألف ويقفون باأللف  )١٠(ألف يف الوصل و الوقف عباس 

) ٢٦٦٨( ® ⎯ÏΒ <¨ ù( x. 〈  )وما بعدها  )١١ 

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٠٤سورة اإلنسان من اآلية ( ) ٢
 ) . ٢٩( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣
 )٠٠٤سورة اإلنسان من اآلية ( ) ٤
 .  ٥٩٦أ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر الكفاية محاد عن عاصم ال يقر )  ٥
واختلف الذين يقرؤون بال تنوين  يف الوقف فوقف أبو عمرو وروح باأللف ومحزة وقنبل ورويس وخلف  )  ٦

 ،كأيب عمرو وروح : من غري ألف مع إسكان الالم وحلفص والبزي وابن ذكوان وجهان وقفا  األول 
 . كحمزة ومن معه: والثاين 

 وذلك لتناسب املشاكلة مع ما قبلها وما بعدها،أو على لغة من يصرف ما ال ينصرف وهم بنو أسد،ومن مل  ٧)
ينون على أنه ممنوع من الصرف لكونه مجع تكسري بعد ألفه حرفان يف األول،والثاين ألنه على صيغة منتهى 

 . ٢/٥٧٦،اإلحتاف ١٠/٥٩٧ن ،الدر املصو٣/١٣٢١،املوضح ٢/٣٥٢اجلموع وهي مفاعيل، انظر الكشف 
 . البزي يف أحد وجهيه وكذلك حفص وابن ذكوان، انظر املصادر السابقة  )   ٨
شجاع عن أيب عمرو وهو املقروء به أليب عمرو من روايتيه املشهورتني ورواية شجاع ال يقرأ ا من طرق  )  ٩

 .  ٤٢٩،اإلحتاف ٢/٣٩٥النشر و الشاطبية ، انظر النشر 
 .  ٦٦٤س عن أيب عمرو بالتخيري انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر السبعة عبا )   ١٠
 )٠٠٥سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١١



 

 

وافـق محـزة يف   ، )١(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهـز  
 . الوقف،الباقون باهلمز 

) ٢٦٦٩( ® t⎦⎫Ï↔ Å3−G –Β 〈  )٢(   

 . بترك اهلمز  قرأ أبو جعفر

 . ،الباقون باهلمز  بتليني اهلمز يف الوقف  و قرأ محزة 

 ) ٢٦٧٠( ® öΝÎκ ö n=tã $ yγè=≈ n=Ïß 〈  )وما بعدها   )٣ 

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

) ٢٦٧١( ® ôM tΡ% x. O#uƒÍ‘#uθ s% 〈  )٤( ® O#uƒÍ‘#uθ s% 〈  )٥(  

 .مجيعاً  بغري ألف يف الوصل و الوقف   )٦( قرأ محزة و يعقوب 

و الوقـف  يف الوصـل   مجيعاً بالتنوين   )٧( و قرأ نافع و أبو جعفر و علي و أبو بكر ومحاد
 .باأللف 

 و قرأ ابن كثري و خلف لنفسه كانت قواريرا منون يف الوصل و الوقف باأللف قواريرا مـن 
مجيعاً بغري تنوين يف الوصل و الوقف على   )٨( ،الباقون، غري منون و الوقف بغري ألف فضة 

                        
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠١٣سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٢
 )٠١٤سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٣
 )٠١٥آلية سورة اإلنسان من ا( )  ٤
 )٠١٥سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٥
 .  ٤٢٩،اإلحتاف ٢/٣٩٦من رواية رويس كما يف النشر  )  ٦
 .  ٥٩٧،الكفاية ٤/٣٠٩محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، انظر جامع البيان  )   ٧
ول باأللف خبلف عن روح يف الوقف أبو عمرو وابن عامر وحفص وروح بغري تنوين فيهما ووقفوا على األ )  ٨

وعلى الثاين بدوا إال هشاماً فاختلف فيه عنه يف الثاين من حيث الوقف وله الوجهان ، انظر النشر 
 . ٤٢٩،اإلحتاف ٢/٣٩٦



 

 

#uƒÍ‘#uθ s% ١(بغري تنوين يف الوصل األوىل باأللف(  . 

) ٢٦٧٢( ® öΝåκ yJ÷ƒr&u‘ 〈  )٢(  ® #sŒ Î)uρ |M ÷ƒr&u‘ §ΝrO |M ÷ƒr&u‘ 〈  )٣(  

محزة يف الوقف،الباقون  ،وكذلك)٤(طريق األصبهاين كلها بغري مهز] أ/٣٦٠[ قرأ ورش من  
 .الوقف،الباقون باهلمز 

) ٢٦٧٣( ® #Zσä9÷σä9 〈  )٥(   

 . ،الباقون باهلمز،وافق محزة يف الوقف )٦(مهزقرأ أبو جعفر وشجاع و أبو بكر ومحاد بغري 

 ) ٢٦٧٤( ® öΝåκ u Ï=≈ tã 〈  )٧(  

 .،الباقون بفتح الياء)٩( بإسكان الياء )٨(أبو جعفر و محزة و املفضلوقرأ نافع  

) ٢٦٧٥( ® Ö ôØäz 〈)١٠(   ® ×−u ö9tG ó™ Î)uρ 〈)مجيعاً بالرفع   )١١ 

 .نافع و حفص هاقرأ

                        
وذلك لتناسب املشاكلة مع ما قبلها وما بعدها،أو على لغة من يصرف ما ال ينصرف وهم بنو أسد،ومن مل  ١)

وع من الصرف لكونه مجع تكسري بعد ألفه حرفان يف األول،والثاين  ألنه على صيغة منتهى ينون على أنه ممن
 . ٢/٥٧٦،اإلحتاف ١٠/٥٩٧،الدر املصون ٣/١٣٢١،املوضح ٢/٣٥٢اجلموع وهي مفاعيل، انظر الكشف 

 )٠١٩سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٢
 )٠٢٠سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٣
 ) .١٣(يف الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله ) ٤
   )٠١٩سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٥
 ) .٩٥٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٦
 )٠٢١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٧
 .  ٤/٣١٣املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر جامع البيان  )  ٨

خر،والباقون بفتح الياء وضم اهلاء على أنه ظرف خرب مقدم كأنه قال مبتدأ مؤ] ثياب [ على أنه خرب مقدم   ٩)
 . ١٠/٦١٥،الدر املصون ٢/٣٥٤فوقهم ثياب سندس، انظر الكشف : 

 )٠٢١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١٠
 )٠٢١سورة اإلنسان من اآلية ( )  ١١



 

 

 .و يعقوب و سهل خضر بالرفع وإستربق باخلفض  و قرأ ابن عامر و أبو جعفر و أبو عمرو

،الباقون مجيعـاً  )١( و أبو بكر ومحاد خضر باخلفض وإستربق بالرفعواملفضل  و قرأ ابن كثري
 .)٢(باخلفض 

) ٢٦٧٦( ® tβ% x. öΝä3s9 〈  )٣(  

 .  باإلظهار ،الباقون  )٤( باس باإلدغامعالقرأ  

$ ®الركوع ¯Ρ Î) ß⎯øt wΥ $ uΖ ø9¨“ tΡ 〈  )٥( 

 )٢٦٧٧(  ® tβ#u™ öà)ø9$# 〈  )٦(   

 .،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )٧(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز 

) ٢٦٧٨( ® ö É9ô¹$$ sù È/ õ3ß⇔Ï9 〈  )٨(  

 .  قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

) ٢٦٧٩( ® $ ¸ϑ ÏO#u™ ÷ρr& #Y‘θ àx. 〈  )٩( ® tβθ ™7 Ït ä† s' s# Å_$ yèø9$# 〈  )١٠(  

 .، الباقون بالتفخيم )١(كلها باإلمالة  قرأ 

                        
 و هي مروية بالرفع عن .طبية رواية املفضل و محاد كالمها عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر و الشا ) ١

 .٥٩٧، الكفاية٤/٣١٣، و انظر جامع البيان ٨٣٩املفضل يف املستنري 
عطفه ) إستربق ( ،ومن رفع )سندس ( ومن خفضه جعله صفة لـ ) ثياب ( من قرأ بالرفع جعله صفة لـ    ٢)

 . ٢/٥٤٥ومن خفضه عطفه على سندس  ، انظر شرح اهلداية ) ثياب ( على 
 )٠٢٢رة اإلنسان من اآلية سو( )  ٣
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤
 )٠٢٣سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٥
 )٠٢٣سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٦
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٧
 )٠٢٤سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٨
 )٠٢٤سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٩
 )٠٢٧اإلنسان من اآلية  سورة( )  ١٠



 

 

) ٢٦٨٠( ® $ uΖ ø⁄ Ï© 〈  )٢(   

محزة  ،وافقهم)٣(قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و األعشى و ورش من طريق األصبهاين بغري مهز
 .يف الوقف،الباقون باهلمز 

yϑ⎯ ®] ب/٣٦٠[  )٢٦٨١ ( sù u™ !$ x© 〈  )٤(    

  .قرأ محزة وخلف وابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 . الباقون باهلمز،وافق محزة يف الوقف،بغري مهز  شاء اختذ روى بعضهم عن الشموين

) ٢٦٨٢( ® tβρ â™ !$ t±n@ 〈  )٥(   

 .)٧( ،الباقون بالتاء)٦( بالياء قرأ ابن كثري و أبو عمرو

 

                                                                   
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١
 )٠٢٨سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٢
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٢٩سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٤
 )٠٣٠سورة اإلنسان من اآلية ( )  ٥
وهو ممن يقرأ بالياء خبلف عنه من روايتيه، انظر جامع البيان _كابن جماهد _ومل يذكر املصنف ابن عامر  )  ٦

 .  ٤٣٠، اإلحتاف ٢/٣٩٦،النشر ٦٦٥،السبعة ٣٩٠،املبسوط ٤/٣١٤
 .  ٢/٥٤٥التاء على اخلطاب والياء على الغيبة ، انظر شرح اهلداية   ٧)



 

 

 ذكر القراءة يف سورة املرسالت
ijk 

≈ÏM ®قوله عز وجل    )٢٦٨٣ (  uŠÉ)ù=ßϑ ø9$$ sù #·ø.ÏŒ 〈  )١(   

 .،الباقون باإلظهار  خالد باإلدغام قرأ أبو عمرو غري عباس و

) ٢٦٨٤( ® #·‘ õ‹ãã 〈  )٢(   

 . )٤( الذال بإسكانبرفع الذال،الباقون  )٣(  قرأ الربمجي و الشموين

) ٢٦٨٥( ® ÷ρr& #·‘ õ‹çΡ 〈  )٥(  

غري أيب بكر ومحاد بالتخفيف، البـاقون    )٦( قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف وعاصم 
  .بالتثقيل 

) ٢٦٨٦( ® #sŒ Î)uρ ã≅ ß™ ”9$# ôM tG Ïj%é& 〈  )٧(   

 .)٩( وقتت بالواو و التشديد )٨(وروح وزيد قرأ أبو عمرو 

 عـن أيب جعفـر  أقتـت بـاهلمز      )١( ،و روى بعضهمبالتخفيف والواوقرأ أبو جعفر  و

                        
   )٠٠٥سورة املرسالت من اآلية ( )  ١
 )٠٠٦سورة املرسالت من اآلية ( )  ٢
كالمها عن شعبة وهي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ،وهي قراءة روح عن يعقوب، انظر  )  ٣

 . ٤/٣١٦،جامع البيان ٥٩٩الكفاية 
 .  ٢/٢٦٤الرفع والتسكني لغتان ، انظر شرح اهلداية   ٤)
 )٠٠٦سورة املرسالت من اآلية ( )  ٥
 .٨٤٠انظر املستنري. محاد ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية من رواية حفص كما هي قراءته ، و رواية  )   ٦
 )٠١١سورة املرسالت من اآلية ( )  ٧
انظـر  . و هو مما انفرد به ابن مهران عن روح عن يعقوب ،وال يقرأ ا من طـرق النشـر و الشـاطبية     ) ٨(

 . ٢/٣٩٧، النشر٣٩١املبسوط
،الدر ٨/٤٠٥جعل له وقت للفصل والقضاء بينهم، انظر البحر  على األصل وكال القراءتني مبعىن واحد،أي  ٩)

 .١٠/٦٣٢املصون 



 

 

 .و التخفيف،الباقون باهلمز و التشديد 

) ٢٦٨٧( ® y71u‘ ôŠ r& 〈  )٢(   

والنقاش وابن جماهـد وابـن    قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش
 .،الباقون بالفتح )٣(و اخلزاز عن هبرية بالكسرذكوان 

) ٢٦٨٨( ® / œ3)è=øƒ wΥ 〈   )٤(    

و احللواين عن قالون و حفص و ] أ/ ٣٦١[أبو بكر النقاش عن أيب ربيعة عن أصحابه  روى
 .،الباقون باإلدغام )٦(باإلظهار  )٥(البخاري عن ورش

) ٢٦٨٩( ® ’Îû 9‘#us% 〈  )٧(  

قرأ أبو عمرو و علي و خلف يف اختياره و محزة غري خالد ورجا و البخاري عـن ورش   
 .تفخيم ،الباقون بال )٨( باإلمالة

) ٢٦٩٠( ® $ tΡ ö‘ y‰s)sù 〈  )٩(   

 . )١( ،الباقون بالتخفيف قرأ نافع و أبو جعفر و علي بالتشديد

                                                                   
 قرأ أبو جعفر من روايتيه من طريق اهلامشي عن إمساعيل عنهما بالواو وختفيف القاف ، وروى الدوري عن  )  ١

عنه ال يقرأ ا إمساعيل عن ابن مجاز باهلمز والتشديد كالباقني،ورواية اهلمزة والتخفيف من طريق ابن يزداد 
 .٤٣٠،اإلحتاف ٨٤١،املستنري ٥٩٩من طرق النشر و الشاطبية ، انظر الكفاية 

 ) ٠١٤سورة املرسالت من اآلية ( )  ٢
 ) .٢٤١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٢٠سورة املرسالت من اآلية ( )  ٤
 .  ١٨٤،اإلقناع ٣٧٠،الوجيز ٥٩٩انظر الكفاية   )  ٥
إذا كان املراد إظهاره إظهاراً حمضاً فإن ذلك غري جائز إمجاعاً ،وأما الصفة فليس بغلط : "ل ابن اجلزري قا )  ٦

وال قبيح،فقد صح عندنا إال أن اإلدغام اخلالص أصح رواية وأوجه قياساً،وهذان  الوجهان مها املقروء ما 
 .  ٢/٢٠، انظر النشر ". جلميع القراء ما عدا السوسي عن أيب عمرو فله اإلدغام الكامل 

 )٠٢١سورة املرسالت من اآلية ( )  ٧
 ) .١١٧٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٨
 )٠٢٣سورة املرسالت من اآلية ( )  ٩



 

 

) ٢٦٩١( ® (#ûθ à)Ï=sÜΡ $# 4’n< Î) 5e≅ Ïß 〈  )٢(    

 .قرأ رويس بفتح الالم،الباقون بكسر الالم 

 ) ٢٦٩٢(  ® Ï]≈ n=rO 5= yèä© 〈  )٣(  ® Ÿωuρ ãβsŒ ÷σãƒ öΝçλm; 〈  )٤( ® #sŒ Î)uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; 〈  )٥(  

 . بالبيانقرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون  

) ٢٦٩٣( ® … çµ ¯Ρ r( x. 〈 )٦(  ® Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒÏ‰tn 〈  )٧(  

 .الباقون باهلمز ،وافق محزة يف الوقف،)٨(قرأ ورش من طريق األصبهاين مجيعاً بغري مهز 

) ٢٦٩٤( ® ×M n=≈ uΗ¿d Öøß¹ 〈  )٩(   

M،الباقون )١١(بغري ألف  )١٠( علي و خلف و حفص وجبلةقرأ محزة و  n=≈ uΗ¿d  باأللف. 

M  )١٢( و قرأ يعقوب n=≈ uΗ¿d  برفع اجليم،الباقون  بكسر اجليم. 

) ٢٦٩٥( ® tβ% x. öΝä3s9 〈 )١٣(   

                                                                   
ألنه اسم الفاعل من قَدر،ومن شدد فإنه يرجع إىل معىن التخفيف ، ) فنعم القادرون ( من خفف فحجته   ١)

   .٢/٥٤٦انظر شرح اهلداية 
 )٠٣٠سورة املرسالت من اآلية ( )  ٢
 )٠٣٠سورة املرسالت من اآلية ( )  ٣
 )٠٣٦سورة املرسالت من اآلية ( )  ٤
 )٠٤٨سورة املرسالت من اآلية ( )  ٥
 )٣٣سورة املرسالت من اآلية ( )  ٦
 )٠٥٠سورة املرسالت من اآلية ( )  ٧
 ) .٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٨
 )٠٣٣سورة املرسالت من اآلية ( )  ٩
 . ٥٩٩جبلة عن املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر، انظر الكفاية  )  ١٠

مجع ـ مجل ـ مثل حجر وحجارة،والباقون باجلمع على أنه مجع مجال أو مجالة،وهي اإلبل، انظر الكشف   ١١)
 . ٢/٥٨٢،اإلحتاف ٣/١٣٢٩،املوضح ٢/٣٥٨

   .وء به لرويس عن يعقوب املقر )١٢
 )٠٣٩سورة املرسالت من اآلية ( )  ١٣



 

 

 . باإلظهار ،الباقون )١( قرأ عباس باإلدغام

) ٢٦٩٦( ® Èβρ ß‰‹ Å3sù 〈 )٢(   
،الباقون بغري ياء )٣(وقف،وافقه سهل وعباس بالياء يف الوصلقرأ يعقوب بالياء يف الوصل و ال

 .يف  الوصل والوقف كيدوينيف فياء 

) ٢٦٩٧( ® 5≅≈ n=Ïß 〈 )٤(    ® tµ Ï. üθ sù uρ 〈  )٥(  

 . ، الباقون بالتفخيم )٦(قرأ قتيبة باإلمالة 

) ٢٦٩٨( ® 5βθ ã‹ ããuρ 〈  )٧(   

و خلـف و املفضـل و   ] ب/ ٣٦١[يعقوب  سهل وقرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع و
 .،الباقون بكسر العني)٨( و هشام برفع العني وحفص  الربمجي

 ) ٢٦٩٩( ® Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; 〈)٩(  . 

 .رويس بإمشام القاف الضم،الباقون بكسر القاف  قرأ علي و هشام و 

) ٢٧٠٠( ® šχθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈   )١٠(   

افق محزة يف الوقف،البـاقون  و،)١١(قرأ أبو عمرو  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز

                        
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١
 )٠٣٩سورة املرسالت من اآلية ( )  ٢
 ) .١٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣
 )٠٤١سورة املرسالت من اآلية ( )  ٤
 )٠٤٢سورة املرسالت من اآلية ( )  ٥
 ) . ١٥( قدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ت ) ٦
   )٠٤١سورة املرسالت من اآلية ( )  ٧
 ) .١٣٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٨
 )٠٤٨سورة املرسالت من اآلية ( )  ٩
 )٠٥٠سورة املرسالت من اآلية ( )  ١٠
 ) . ٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١١



 

 

 .باهلمز
 

 
 ذكر القراءة يف سورة عم يتساءلون

ijk 

tβθ ®تعاىل قوله  ) ٢٧٠١(   çΗs>÷èu‹ y™ 〈  )١(  ® ¢Ο èO ξ x. tβθ çΗs>÷èu‹ y™ 〈 )٢(  
 .بالتاء،الباقون بالياء  )٣(روى ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان 

)٢٧٠٢ (® #Y‰≈ yγÏΒ 〈 )٤(®  tΑ$ t7 Ågù:$#uρ 〈  )٥(   ® $ U™$ t7 Ï9 〈  )٦(® #YŠ#y‰Ï© 〈  )٧(،® % [`#u Å  〈  
)٨(® z⎯ÏΒ ÏN ü ÅÇ÷èßϑ ø9$# 〈  )٩(  ® t⎦⎫ÏVÎ7≈ ــا، )١٠(  〉 9© $ ®خمتلف \/$ |¡Ïm 〈  )١١(  ® èπ s3Í× ¯≈ n=yϑ ø9$#uρ 〈  
)١٢(®   y7 Ï9 s̈Œ 〈  )١٣( 

 .،الباقون بالتفخيم )١٤( قرأ قتيبة كلها باإلمالة

                        
 )٠٠٤من اآلية سورة النبأ ( )  ١
 )٠٠٥سورة النبأ من اآلية ( )  ٢
،جامع البيان ٦٦٨وهي انفرادة ال يقرأ البن ذكوان  ا من طرق الشاطبية والنشر ،انظر السبعة  )   ٣

 . . ٨٤٢،املستنري ٤/٣١٩
 )٠٠٦سورة النبأ من اآلية ( )  ٤
 )٠٠٧سورة النبأ من اآلية ( )  ٥
 )٠١٠سورة النبأ من اآلية ( )  ٦
 )٠١٢سورة النبأ من اآلية ( )  ٧
 )٠١٣سورة النبأ من اآلية ( )  ٨
 )٠١٤سورة النبأ من اآلية ( )  ٩
 )٠٢٣سورة النبأ من اآلية ( )  ١٠
 )٠٢٧سورة النبأ من اآلية ( )  ١١
 )٠٣٨سورة النبأ من اآلية ( )  ١٢
 )٠٣٩سورة النبأ من اآلية ( )  ١٣
 ) . ١٥ (تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ١٤



 

 

 )٢٧٠٣ (® Ÿ≅ ø‹ ©9$# $ U™$ t7 Ï9 〈  )١٥( ® èπ s3Í× ¯≈ n=yϑ ø9$#uρ $ y|¹ 〈  )١٦( ® ô⎯tΒ tβÏŒ r& ã& s! 〈  )١٧(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٧٠٤ (® tβθ è? ù' tFsù 〈   )١٨(  

،وافق محزة يف الوقف،البـاقون  )١٩(قرأ أبو عمرو  و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز 
 .باهلمز

 )٢٧٠٥ (® ÏM ys ÏG èù uρ â™ !$ yϑ ¡¡9$# 〈  )٢٠(  

 )٢٢(بالتخفيف،الباقون بالتشديد )٢١(قرأ محزة و علي و خلف وعاصم غري األعشى و الربمجي
 . 

 )٢٧٠٦ (® t⎦⎫ÏVÎ7≈ ©9 〈  )٢٣( 

≈ÏVÎ7⎫⎦،الباقون )٢٥( يف بعض الروايات بغري ألف] أ/٣٦٢[  )٢٤( قرأ محزة وقتيبة    .باأللف 9©

 )٢٧٠٧ (® $ ]%$ ¡¡xîuρ 〈  )٢٦(  

                        
 )٠١٠سورة النبأ من اآلية ( )  ١٥
 )٠٣٨سورة النبأ من اآلية ( )  ١٦
 )٠٣٨سورة النبأ من اآلية ( )  ١٧
 )٠١٨سورة النبأ من اآلية ( )  ١٨
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٩
 )٠١٩سورة النبأ من اآلية ( )  ٢٠
يستثن هناك األعشى والربمجي ومها انفرادتان ال يقرأ ما من  ،ومل(   )تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ٢١

 .  ٢/٣٩٧،النشر ٤/١٥٠،٣١٩طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان 
 . أليب زرعة  ٧٤٥التشديد للتكثري والتخفيف يكون للقليل والكثري انظر احلجة   ٢٢)
 )٠٢٣سورة النبأ من اآلية ( )  ٢٣
 .٨٤٢انظر املستنري. يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية عن الكسائي انفرادة ال  )  ٢٤

البن أيب  ٣/١٣٣٣،املوضح ٧٤٥/على أنه صفة مشبهة،والباقون باأللف على أنه اسم فاعل،انظر احلجة   ٢٥)
 .مرمي 

 )٠٢٥سورة النبأ من اآلية ( )  ٢٦



 

 

 .و علي و خلف و حفص بالتشديد،الباقون بالتخفيف قرأ محزة  

 )٢٧٠٨ (® $ \/#¤‹Ï. 〈  )٢٩( ،الباقون بالتشديد)٢٨( قرأ علي بالتخفيف  )٢٧(  . 

 )٢٧٠٩ (® Éb> §‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# 〈  )٣٠(  

 .  )٣٢(،الباقون باخلفضبالرفع )٣١(قرأ ابن كثري و أبو عمرو و نافع و أبو جعفر و املفضل 

 )٢٧١٠ (® Ç⎯≈ uΗ÷q§9$# 〈  )٣٣(  

 . وسهل ويعقوب باخلفض،الباقون بالرفع  )٣٤(قرأ ابن عامر وعاصم غري املفضل 

 )٢٧١١ (® u™ !$ x© x‹sƒ ªB$# 〈   )٣٥(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٧١٢ (® u™ !$ x© x‹sƒ ªB$# 〈   )٣٦(  

                        
 )٠٢٨سورة النبأ من اآلية ( )  ٢٧

اقون بالتشديد مصدر كذّب تكذيبا وكذابا،انظر مشكل مصدر ـ كذب ـ كذابا،مثل كتب كتاب،والب  ٢٨)
 .٣/١٣٣٣،املوضح ٢/٧٩٦إعراب القرآن 

والثانية كما ذكر املصنف ) كذابا (األوىل،والثانية فاألوىل أمجع العشرة على تشديد ذال " كذابا " فرق بني   )  ٢٩
 .   ٣٤٣البدور ص 

 )٠٣٧سورة النبأ من اآلية ( )  ٣٠
،السبعة ٦٠١،الكفاية ٤/٣٢٠م  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان املفضل عن عاص )   ٣١

٦٦٩  . 
( ومن خفضهما جعلهما صفة لـ ) الرمحن ( ابتداء وخربه ) رب ( فـ ) الرمحن ( و ) رب ( من رفع    ٣٢)

) ال ميلكون ( اخلرب ابتداء،و: والثاين ) ربك ( ومن خفض األول ورفع الثاين جعل األول صفة لـ )  ربك 
 .٢/٥٤٧انظر شرح اهلداية 

 )٠٣٧سورة النبأ من اآلية ( )  ٣٣
،السبعة ٦٠١،الكفاية ٤/٣٢٠املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان  )   ٣٤

٦٦٩  . 
 )٠٣٩سورة النبأ من اآلية ( )  ٣٥
 )٠٣٩سورة النبأ من اآلية ( )  ٣٦



 

 

بـاهلمز  البـاقون  محزة يف الوقف،،وكذلك موصولة بغري مهز )٣٧(روى بعضهم عن الشموين
 .مقطوعا 

 
 ذكر القراءة يف سورة النازعات

ijk 

≈ÏM ®وله عز وجل   ق) ٢٧١٣(   tãÍ“≈ ¨Ψ9 $#uρ 〈  )٣٨( ® ÏM≈ ys Î7≈ ¡¡9$#uρ 〈  )٣٩( ® èπ xÅ_#§9$# 〈  
)٤٠( ® èπ sù ÏŠ#§9$# 〈  )٤١( ® ’Îû Ïο uÏù$ ut ù:$# 〈  )٤٢(® ×ο uô_ y— ×ο y‰Ïn üρ 〈  )٤٣( ® Ïο uÏδ$ ¡¡9$$ Î/ 〈  )٤٤( ® 

ÏŠ#uθ ø9$$ Î/ 〈  )٤٥( ® tΑ$ t7 Ågù:$#uρ 〈  )٤٦(  

 .،الباقون بالتفخيم )٤٧(قرأ قتيبة كلها باإلمالة

 )٢٧١٤ (® ÏM≈ ys Î7≈ ¡¡9$#uρ $ [s ö7 y™ 〈  )٤٨( ® ÏM≈ s)Î7≈ ¡¡9$$ sù $ Z)ö7 y™ 〈  )٤٩(  

 .،الباقون باإلظهار )٥٠(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام

                        
عن األعشى عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،ومل يذكر املصنف يف موضع الشموين  )  ٣٧

 .  ٥٩٢شيئاً،انظر الكفاية  ١٩املزمل 
 )٠٠١سورة النازعات من اآلية ( )  ٣٨
 )٠٠٣سورة النازعات من اآلية ( )  ٣٩
 )٠٠٦سورة النازعات من اآلية ( )  ٤٠
 )٠٠٧سورة النازعات من اآلية ( )  ٤١
 )٠١٠سورة النازعات من اآلية ( )  ٤٢
 )٠١٣سورة النازعات من اآلية ( )  ٤٣
 )٠١٤سورة النازعات من اآلية ( )  ٤٤
 )٠١٦سورة النازعات من اآلية ( )  ٤٥
 )٠٣٢سورة النازعات من اآلية ( )  ٤٦
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٧
 )٠٠٣سورة النازعات من اآلية ( )  ٤٨
 )٠٠٤سورة النازعات من اآلية (  ) ٤٩
 و انظر ) .١٠٥٣(و قد تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم. انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٥٠



 

 

 )٢٧١٥ (® èπ xÅ_#§9$# ∩∉∪ $ yγãèt7 ÷Ks? 〈  )٥١( 

 .باإلظهار ] ب/٣٦٢[ قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون  

 )٢٧١٦ (® $ ¯Ρ Ï™ r& tβρ ßŠρßŠ öyϑ s9 ’Îû Ïο uÏù$ ut ù:$# 〈  )٥٢( ® #sŒ Ï™ r& 〈  )٥٣(  

مزة مقصورة بعدها يـاء مكسـورة  إذا     أينا وسهل وروح ورويس  قرأ نافع غري قالون 
 .بكسر األلف على اخلرب 

 .الون وزيد أيذا مزة ممدودة بعدها ياء مكسورة إنا بكسر األلف على اخلربو قرأ ق 

،وكذلك هشام إال أنـه  أيذا مزتني إنا بكسر األلف على اخلربوابن ذكوان  و قرأ علي   
 .يدخل بني اهلمزتني مدة

 .وقرأ أبو جعفر بكسر األلف على اخلرب أئذا مزة ممدودة مستفهمة بعدها ياء مكسورة  

وكان أبو عمرو وابن كثري جيمعان بني االستفهامني و أبو عمرو ميد اهلمزة و ابن كثري ال ميد 
،  )٥٤(،وكان عاصم ومحزة وخلف جيمعون بني االستفهامني يف كل واحدة منهما مزتني 

 وباهللا التوفيق 

  )٢٧١٧ (® $ Vϑ≈ sà Ïã Zο uÏƒ ªΥ 〈   )٥٥(     

حفص  و و خلف لنفسه ورويس وعاصم غري املفضلغري نصري وقتيبة  )٥٦(قرأ محزة و علي 

                                                                   
 .٥٤٦السبعة

 )٠٠٧-٠٠٦سورة النازعات من اآلية ( )  ٥١
 )٠١٠سورة النازعات من اآلية ( )  ٥٢
 . )٠١١سورة النازعات من اآلية ( )  ٥٣
 قرأ باالستفهام يف األول و اإلخبار يف الثاين نافع و ابن عامر و الكسائي و يعقوب ، و قرأ أبو جعفر  )٥٤

باإلخبار يف األول و االستفهام يف الثاين ، و الباقون باالستفهام فيهما و كل على أصله فقالون و أبو 
يل و القصـر و البـاقون   عمرو و أبو جعفر بالتسهيل و املد و ورش و ابن كثري و رويس بالتسـه 

  .  بالتحقيق و القصر إال أن أكثر الطرق عن هشام على املد 
 )٠١١سورة النازعات من اآلية ( )  ٥٥
 .  ٢/٣٩٧هذا الذي عليه العمل عن الكسائي،النشر : قال ابن اجلزري  )  ٥٦



 

 

 .)٥٧(باأللف،الباقون بغري ألف

 . )٥٨( خمريين يف ذلك علي عن  ومحدويه  وكان أبو عمر و أبو محدون

 )٢٧١٨  (® ö≅ yδ y79 s? r& 〈  )٥٩(  ® øŒ Î) çµ1yŠ$ tΡ 〈  )٦٠(   

 .  قرأ  محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 )٢٧١٩ (® #© y›θãΒ 〈  )٦١(   ® “³θèÛ 〈  )٦٢(   ® 4© xö sÛ 〈   )٦٣( ® 4’ ª1u“ s? 〈  )٦٤( ® 4© y´÷‚tFsù 〈  
)٦٥( ® 4© |Âtã uρ 〈   )٦٦( ® 3“yŠ$sΨ sù 〈  )٦٧( ® 4’ n? ôã F{ ’# ® )٦٨( ]أ/ ٣٦٣[  〉 #$ n<ρW{ $# uρ 〈  )٦٩( ® ⎯ yϑÏj9 

#© y´øƒ s† 〈  )٧٠( ® $yγ8 sΨ t/ 〈  )٧١(  ® $yγ1 §θ|¡sù 〈  )٧٢(   ® $yγ9 ut éÏ 〈  )٧٣(   ® !$yγ8 xmyŠ 〈  )٧٤( ® 
                        

 . ٢/٥٤٧قراءة األلف وغري األلف لغتان معنامها البالية  ،انظر شرح اهلداية   ٥٧)
وروى كثري من املشارقة واملغاربة عن الـدوري  : قال ابن اجلزري روي التخيري عن أيب عمر الدوري ،   )٥٨

كان ال يبايل كيف قرأها بألف وبال ألـف ،  : وجرى عليه يف الطيبة،قال ابن جماهد " التخيري بني الوجهني 
ة ، واحلذف من زيادات الطيبة،انظر اإلثبات من الشاطبي: وهو الذي عليه العمل فيكون له الوجهان : ،قلت 

النشـر   ،٤٣٢ ، اإلحتـاف ٦٧٠، السبعة٨٤٣املستنري ،١٣٠،منحة مويل الرب ٣٧٠لنويري شرح الطيبة ل
٢/٣٩٧. 

 )١٥سورة النازعات من اآلية ( )  ٥٩
 )١٦سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٠
 )٠١٥سورة النازعات من اآلية ( )  ٦١
 )٠١٦سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٢
 )٠١٧سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٣
 )٠١٨سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٤
 )٠١٩سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٥
 )٠٢١سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٦
 )٠٢٣سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٧
 )٠٢٤سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٨
 )٠٢٥سورة النازعات من اآلية ( )  ٦٩
 )٠٢٦ازعات من اآلية سورة الن( )  ٧٠
 )٠٢٧سورة النازعات من اآلية ( )  ٧١
 )٠٢٨سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٢
 )٠٢٩سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٣



 

 

$yγ8 tã ö tΒuρ 〈  )٧٥( ® $yγ9 y™ ö‘ r& 〈  )٧٦(®  $tΒ 4© të y™ 〈  )٧٧(   ® 4© xö sÛ 〈  )٧٨( ® $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 〈 )٧٩(   ® 
}‘ Ïδ 3“uρù'yϑø9 $# 〈   )٨٠(   ® Ç⎯ tã 3“uθoλù; $# 〈  )٨١(   ® 3“uρù'yϑø9 $# 〈  )٨٢( ® $yγ9 y™ ö ãΒ 〈  )٨٣( ® 

!$yγ9 pκ yJΨ ãΒ 〈 )٨٤( ® $yγ9 t±øƒ s† 〈  )٨٥( ® $yγ9 ut éÏ 〈 )٨٦(    

قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة الشديدة إال محزة و خلفاً يف اختياره فإما يفتحـان  
$ yγ8xm yŠ  )٨٧.( 

 .بالتفخيم كلها و قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر كلها بني الفتح و الكسر،الباقون 

 )٢٧٢٠ (® çµ1u‘ r' sù sπ tƒFψ $# 〈  )٨٨(   

 )٨٩(عن ورش و اخلزاز عن هـبرية بالكسـر   قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف والبخاري 
  .،الباقون بالفتح 

 )٢٧٢١(® 3“ u ö9ä3ø9$# 〈)٩٠( ® èπ ¨Β!$ ©Ü9$# 3“ u ö9ä3ø9$# 〈)٩١( ® ⎯yϑ Ï9 3“ utƒ 〈)٩٢( ® !$ yγ1uø.ÏŒ 〈)٩٣( 

                                                                   
 )٠٣٠سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٤
 )٠٣١سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٥
 )٠٣٢سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٦
 )٠٣٥سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٧
 )٠٣٧سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٨
 )٠٣٨سورة النازعات من اآلية ( )  ٧٩
 )٠٣٩سورة النازعات من اآلية ( )  ٨٠
 )٠٤٠سورة النازعات من اآلية ( )  ٨١
 )٠٤١سورة النازعات من اآلية ( )  ٨٢
 )٠٤٢سورة النازعات من اآلية ( )  ٨٣
 )٠٤٤سورة النازعات من اآلية ( )  ٨٤
 )٠٤٥عات من اآلية سورة الناز( )  ٨٥
 )٠٤٦سورة النازعات من اآلية ( )  ٨٦
 .  ٣٤٣،البدور الزاهرة ٢/٣٧،النشر ٣٢٣انظر جامع البيان  )  ٨٧
 )٠٢٠سورة النازعات من اآلية ( )  ٨٨
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٨٩
 )٠٢٠سورة النازعات من اآلية ( )  ٩٠



 

 

،البـاقون  )٩٤(قرأ  محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية بالكسـر  
 .بالفتح 

 عـن أيب عمـرو   يافع غري البخاري بني الفتح و الكسـر،وكذلك رو ن أبو جعفر و و قرأ
 .،الباقون بالتفخيم )٩٥(

 )٢٧٢٢ (® “ ³θ èÛ ó= yδøŒ $# 〈  )٩٦(  

 . )٩٧( الباقون بغري تنوين،بالتنوين ومحزة وعلي وخلف وعاصم قرأ ابن عامر 

 )٢٧٢٣ (® βr& 4’ª1u“ s? 〈  )٩٨(  

 .،الباقون بالتخفيف )١٠٠( قوب بالتشديدو يع)٩٩(وعباس قرأ ابن كثري و نافع و أبو جعفر

 )٢٧٢٤ (® ÷Λä⎢Ρ r&u™ ‘‰x©r& $ ¸)ù=yz 〈  )١٠١(  

 .مزتني] ب/٣٦٣[ وكذلك عاصم ومحزة وعلي وخلف قرأ ابن ذكوان مزتني 

                                                                   
 )٠٣٤سورة النازعات من اآلية ( )  ٩١
 )٠٣٦سورة النازعات من اآلية ( )  ٩٢
 )٠٤٣سورة النازعات من اآلية ( )  ٩٣
، ورواية هبرية عن حفص و البخاري عـن ورش  ) ٣(تقدم الكالم على إمالة األلف بعد الراء يف الفقرة رقم ) 

الفـتح و   و ورش له التقليـل يف الرائـي و  . باإلمالة الكربى انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية 
 .التقليل يف غريه

 . و كل هذه األوجه انفرادات ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية ، عدا رواية ورش كما تقدم  )  ٩٥
 )٠١٧سورة النازعات من اآلية ( )  ٩٦

من قرأ بغري تنوين فإنه مل يصرفها وهي اسم بقعة اجتمع فيها التعريف والتأنيث،ومن نون فإنه جعلها امسا   ٩٧)
 . ٢/٤١٥للوادي،انظر شرح اهلداية 

 )٠١٨سورة النازعات من اآلية ( )  ٩٨
 .  ٦٧١،السبعة ٨٠١عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املبهج  )  ٩٩

على أصل الفعلني تتزكى وتتصدى فمن شدد أدغم التاء يف الزاي والصاد،ومن خفف فهو على حذف   ١٠٠)
 . ١٠/٦٧٧تاءين،انظر الدر املصون إحدى ال

  )٠٢٧سورة النازعات من اآلية ( )  ١٠١



 

 

 .)١٠٢(ممدودة واحدة  مزتني بينهما مدة،الباقون مزة وقرأ هشام من طريق احللواين 

 )٢٧٢٥ (® #sŒ Î* sù ÏN u™ !% y` èπ ¨Β!$ ©Ü9$# 〈  )١٠٣(  

 . قرأ محزة وخلف وابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٢٧٢٦ (® }‘ Ïδ 3“ uρù' yϑ ø9$# 〈  )وما بعدها )١٠٤ 

بغري مهـز  من طريق األصبهاين  قرأ أبو عمرو  غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش  
 . وافقهم محزة يف الوقف،الباقون باهلمز، )١٠٥(

 )٢٧٢٧ (® ô⎯tΒ t∃% s{ 〈  )١٠٦(  

 .،الباقون بالبيان  )١٠٧(قرأ أبو جعفر وأبو نشيط باإلخفاء 

 )٢٧٢٨ (® t∃% s{ 〈  )١٠٨(  

 .  قرأ محزة باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٢٧٢٩ (® 3“ uρù' yϑ ø9$# 〈  )مثل نظائره )١٠٩ . 

 )٢٧٣٠ (® â‘ É‹Ζ ãΒ ⎯tΒ 〈  )١١٠(  

   . ،الباقون بغري تنوين)١١٢(بالتنوين   )١١١( قرأ أبو جعفر وعباس

                        
 ) .١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠٢
 )٠٣٤سورة النازعات من اآلية ( )  ١٠٣
 )٠٣٩سورة النازعات من اآلية ( )  ١٠٤
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠٥
 )٠٤٠سورة النازعات من اآلية ( )  ١٠٦
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٠٧
 )٠٤٠سورة النازعات من اآلية ( )  ١٠٨
 )٠٤١سورة النازعات من اآلية ( )  ١٠٩
 )٠٤٥سورة النازعات من اآلية ( )  ١١٠
 .  ٦٧١عباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر السبعة  )  ١١١



 

 

 )٢٧٣١ (® öΝåκ ®Ξr( x. 〈  )١١٣(  

 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  ه،وافق)١١٤(روى األصبهاين عن ورش بغري مهز

 
 

 ذكر القراءة يف سورة عبس
ijk 

>̄’# ®تعاىل قوله ) ٢٧٣٢(   uθ s? uρ 〈  )١١٥( ® 4‘ yϑôãF{ $# 〈  )١١٦( ® Ç⎯tΒ 4© o_øótFó™ $# 〈  )١١٧( ® 
3“ £‰|Á s? 〈 )١١٨( ® #’ª1̈“ tƒ 〈   )١١٩( ® 4© y ǿƒ s† 〈  )١٢٠( ® 4© të ó¡o„ 〈  )١٢١(  ® 4‘ ¤Sn=s? 〈  )١٢٢( ® 

#’ª1̈“ tƒ 〈  )١٢٣( 

 .الباقون بالتفخيم الشديد قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة، 

  .بالفتح نافع و أبو جعفر بني الفتح و الكسر،الباقون أبو عمرو وو قرأ  

                                                                   
 . ٣/١٣٣٨ل،والباقون بعدم التنوين على إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله،انظر املوضح على إعمال اسم الفاع  ١١٢)
 )٠٤٦سورة النازعات من اآلية ( )  ١١٣
 ) .٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١١٤
 )٠٠١سورة عبس من اآلية ( )  ١١٥
 )٠٠٢سورة عبس من اآلية ( )  ١١٦
 )٠٠٥سورة عبس من اآلية ( )  ١١٧
 )٠٠٦س من اآلية سورة عب( )  ١١٨
 )٠٠٣سورة عبس من اآلية ( )  ١١٩
 )٠٠٩سورة عبس من اآلية ( )  ١٢٠
 )٠٠٨سورة عبس من اآلية ( )  ١٢١
 )٠١٠سورة عبس من اآلية ( )  ١٢٢
 )٠٠٣سورة عبس من اآلية ( )  ١٢٣



 

 

 )٢٧٣٣ (® βr& çν u™ !% y` 〈  )١٢٤( ® x8u™ !% y` 4© të ó¡o„ 〈  )١٢٥(   ® #sŒ Î) u™ !$ x© … çν u |³Σr& 〈  )١٢٦(  

 .و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  وعلي  قرأ محزة] أ/٣٦٤[ 

 )٢٧٣٤ (® u™ !$ x© … çν u |³Σr& 〈  )١٢٧(  

قرأ أبو عمرو و نافع غري ورش وزمعة و البزي و ابن فليح يف أكثر الروايات بترك اهلمـزة  
 .األوىل وإثبات الثانية

و اخلزاعي عن أصحابه و ابن شـنبوذ  وسهل ويعقوب ورش و القواس و أبو جعفر  و قرأ 
 .عن ابن فليح بإثبات اهلمزة األوىل وتليني الثانية 

 .)١٢٨(  وكذلك روى بعضهم عن إمساعيل وقالون،الباقون مزتني 

 )٢٧٣٥ (® çµ yèxΨ tG sù 〈   )١٢٩(  

 .م العني بض،الباقون )١٣١(بفتح العني  ) ١٣٠(قرأ عاصم غري األعشى

 )٢٧٣٦ (® #“ uø.Ïe%! $# 〈  )١٣٢( 

قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف وورش من طريق البخاري و اخلزاز عن هبرية بالكسـر  
 .، الباقون بالفتح  )١٣٣(

                        
 )٠٠٢سورة عبس من اآلية ( )  ١٢٤
 )٠٠٨سورة عبس من اآلية ( )  ١٢٥
 )٠٢٢سورة عبس من اآلية ( )  ١٢٦
   )٠٢٢رة عبس من اآلية سو( )  ١٢٧
 ) .٧١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٢٨
 )٠٠٤سورة عبس من اآلية ( )  ١٢٩
 .  ٤/٣٢٥،جامع البيان ٨٤٤األعشى عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املستنري  )  ١٣٠

] الذكرى [،واهلاء مفعول به ]لعله يزكى [ و بأن مضمرة بعد فاء السببية لوقوعها يف جواب الترجي وه  ١٣١)
 . ١٠/٦٨٦أليب  زرعة،الدر املصون  ٧٤٩/،انظر احلجة ]يذكر [ فاعل،والباقون بالرفع عطفا على 

 )٠٠٤سورة عبس من اآلية ( )  ١٣٢
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٣٣



 

 

 )٢٧٣٧ (® 3“ £‰|Á s? 〈  )١٣٤( 

 . )١٣٥( قرأ ابن كثري و نافع و أبو جعفر بالتشديد،الباقون بالتخفيف 

 )٢٧٣٨ (® çµ ÷Ζ tã 4‘ ¤Sn=s? 〈   )١٣٦(  

 .ء غري القواس وزمعة بتشديد التاء،الباقون بتخفيف التا )١٣٧(قرأ ابن كثري 

 )٢٧٣٩ (® ¤Θ#uÏ. 〈   )١٣٨(   ® Zπ yγÅ3≈ sù uρ 〈  )١٣٩(   

 .،الباقون بالتفخيم )١٤٠(قرأ قتيبة كلها باإلمالة 

 )٢٧٤٠ (® ÿ⎯ Ïµ ÏΒ$ yèsÛ ∩⊄⊆∪ $ ¯Ρ r& 〈  )١٤١(  

 . )١٤٣( الباقون بكسر األلف،)١٤٢( بفتح األلف عاصم ومحزة وعلي وخلف قرأ 

 )٢٧٤١  (® ×βù' x© ÏµŠ ÏΖ øóãƒ 〈  )١٤٤( 

] ب/٣٦٤[ مـن طريـق    قرأ أبو عمرو غري شجاع  و أبو جعفـر و األعشـى و ورش   

                        
 )٠٠٦سورة عبس من اآلية ( )  ١٣٤

وحذفت التاء الثانية الجتماعهما،ومن شدد أدغم التاء يف الصاد لقرب من خفف فاألصل تتصدى    ١٣٥)
 .أليب زرعة  ٧٥٠املخرجني،انظر احلجة 

 )٠١٠سورة عبس من اآلية ( )  ١٣٦
 ). ١٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  )  ١٣٧
 )٠١٦سورة عبس من اآلية ( )  ١٣٨
 )٠٣١سورة عبس من اآلية ( )  ١٣٩
 ) . ١٥( ثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على م ) ١٤٠
 )٠٢٥-٠٢٤سورة عبس من اآلية ( )  ١٤١

ومن كسر فعلى االستئناف وجعله تفسريا ملا قبله،انظر شرح اهلداية ) طعامه ( من فتح اهلمزة جعله بدال من    ١٤٢) 
٢/٥٤٨. 

 .  ٤٣٣اإلحتاف ،٢/٣٩٨ورويس بفتحها وصال وكسرها ابتداء،انظر النشر  )  ١٤٣
 )٠٣٧من اآلية سورة عبس ( )  ١٤٤



 

 

 .،وافقهم محزة يف الوقف،الباقون باهلمز)١٤٥(بغري مهز األصبهاين 

 

                        
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٤٥



 

 

 كورتذكر القراءة يف سورة 
ijk 

ôM ®وله عز وجل   ق) ٢٧٤٢(   n=ÏeÜ ãã 〈   )١٤٦( 

 .   ،الباقون بالتشديد)١٤٧( روى اخلزاعي عن البزي بالتخفيف 

 )٢٧٤٣ (  ® ôNu Ådfß™ 〈   )١٤٨(   

 .،الباقون بالتشديد )١٤٩( قرأ ابن كثري و أبو عمرو و سهل و يعقوب بالتخفيف 

 )٢٧٤٤ (® â¨θ à‘Ζ9 $# ôM y_ Íiρã— 〈)١٥٠(  ® äο yŠ… â™ öθ yϑ ø9$# ôM n=Í× ß™ 〈  )١٥١(   ® ãΝÅ¡ø%é& Ä§̈Ζ èƒ ù:$$ Î/ 
〈  )١٥٢(   ® ãΑöθ s)s9 5Αθ ß™ u‘ 〈  )١٥٣(   ® É= ø‹ tóø9$# &⎦⎫ÏΨ ŸÒ Î/ 〈  )١٥٤(  

 .باإلدغام،الباقون باإلظهار  كلها  قرأ أبو عمرو

 )٢٧٤٥ (® Äd“ r' Î/ 5= /Ρ sŒ 〈  )١٥٥(   

 .الباقون باهلمز ،وافقه محزة يف الوقف،)١٥٦( روى األصبهاين عن ورش بغري مهز 

 )٢٧٤٦ (® ôM n=ÏG è% 〈  )١٥٧(  

                        
   )٠٠٤سورة التكوير من اآلية ( )  ١٤٦
 . ٤/٣٢٧انظر جامع البيان.انفرادة شاذة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )  ١٤٧
 )٠٠٦سورة التكوير من اآلية ( )  ١٤٨

، وسعرت ،وقتلت ، انظر املوضح ) نشرت ( كذا يف التخفيف على األصل،والتشديد للمبالغة والتكثري،و   ١٤٩)
 .البن أيب مرمي  ٣/١٣٤٣

 )٠٠٧سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥٠
 )٠٠٨سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥١
 )٠١٥سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥٢
 )٠١٩سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥٣
 )٠٢٤سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥٤
 )٠٠٩آلية سورة التكوير من ا( )  ١٥٥
 ) .٤٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٥٦



 

 

 .الباقون بالتخفيف ،أ أبو جعفر بالتشديدقر

 )٢٧٤٧ (® ôN u Å³èΣ 〈  )١٥٨(  

 .قرأ عاصم و نافع و أبو جعفر و ابن عامر و سهل و يعقوب بالتخفيف،الباقون بالتشديد

 )٢٧٤٨ (® ôN uÏièß™ 〈  )١٥٩(   

غـري حيـىي ومحـاد     )١٦١( رويـس وعاصـم   و ونـافع   و أبو جعفر )١٦٠(قرأ ابن عامر 
 .ن بالتخفيف،وكذلك روى احللواين عن هشام بالتشديد،الباقو

  )٢٧٤٩ (® Í‘#uθ pgù:$# 〈  )١٦٢( . 

 .،الباقون بالتفخيم)١٦٣( يف بعض الروايات باإلمالة ] أ/٣٦٥[  و أبو عمرنصري وقتيبة قرأ  

  )٢٧٥٠ (® ô‰s)s9uρ çν#u™ u‘ 〈  )١٦٤(  

 .اهلمزةقرأ محزة و علي و خلف وحيىي وعباس و اخلزاز عن هبرية بكسر الراء و 

،البـاقون  اهلمزة وكسـر و ورش من طريق البخاري بفتح الراء  باسو قرأ أبو عمرو غري ع 
 .بفتح الراء واهلمزة 

 )٢٧٥١ (® ô‰s)s9uρ çν#u™ u‘ 〈    )١٦٥(   

                                                                   
 )٠٠٩سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥٧
 )٠١٠سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥٨
 )٠١٢سورة التكوير من اآلية ( )  ١٥٩
من رواية ابن ذكوان ورواية هشام هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية ،انظر املبسوط  )  ١٦٠

 .  ٤/٣٢٧امع البيان ،ج٣٩٧
 ،٨٤٥،املستنري ٤/٣٢٧وهي رواية حفص ووجه لشعبة مقروء به من زيادات النشر،انظر جامع البيان  )   ١٦١

 .  ١٣٠،منحة مويل الرب ٢/٣٩٨النشر 
 )٠١٦سورة التكوير من اآلية ( )  ١٦٢
 ) .١٧٢٥(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٦٣
 )٠٢٣سورة التكوير من اآلية ( )  ١٦٤



 

 

البـاقون  ،وافقه محـزة يف الوقف، )١٦٦(بتليني اهلمز روى بعضهم عن األصبهاين عن ورش 
 .باهلمز

 )٢٧٥٢( ® É= ø‹ tóø9$# &⎦⎫ÏΨ ŸÒ Î/ 〈   )١٦٧(   

  .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٧٥٣ (® &⎦⎫ÏΨ ŸÒ Î/ 〈  )١٦٨(   

 .،الباقون بالضاد )١٧٠( بالظاء  )١٦٩( و يعقوبوعلي  قرأ أبو عمرو و ابن كثري 

 )٢٧٥٤ (® t⎦⎫ÏΗs>≈ yèù=Ïj9 ∩⊄∠∪ ⎯yϑ Ï9 u™ !$ x© 〈   )١٧١(   

 .الباقون باإلظهار ،)١٧٢( قرأ عباس باإلدغام 

 )٢٧٥٥ (® u™ !$ x© öΝä3Ζ ÏΒ 〈   )١٧٣(   

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 ا�فطرتذكر القراءة يف سورة 
ijk 

ôN ® تعاىل قوله ) ٢٧٥٦(   uÅdf èù 〈  )١٧٤(    

                                                                   
 )٠٢٣سورة التكوير من اآلية ( )  ١٦٥
 ) .١٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٦٦
 )٠٢٤سورة التكوير من اآلية ( )  ١٦٧
 )٠٢٤سورة التكوير من اآلية ( )  ١٦٨
يعقوب من رواية رويس ورواية روح هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية ،انظر املبسوط  )  ١٦٩

 .  ٢/٣٩٨،النشر ٣٩٨
 .١٠/٧٠٧الدر املصون  ٨/٤٣٥ما هو مبتهم على  الغيب انظر البحر : هو فعيل مبعىن مفعول أي    ١٧٠)
 )٠٢٨-٠٢٧سورة التكوير من اآلية ( )  ١٧١
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٧٢
 )٠٢٨سورة التكوير من اآلية ( )  ١٧٣



 

 

 .عن أهل مكة بالتخفيف،الباقون بالتشديد  )١٧٥(روى ابن شنبوذ 

 )٢٧٥٧ (® y71§θ |¡sù 〈  )١٧٦(    

 . ة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ محز 

 )٢٧٥٨ (® y7 s9y‰yèsù 〈  )١٧٧(  

و محـزة و علـي و خلـف    ] ب/٣٦٥[  )١٧٩(و أبو جعفر  )١٧٨(قرأ عاصم غري املفضل 
 .،الباقون بالتشديد )١٨٠( بالتخفيف

 )٢٧٥٩ (® $ ¨Β u™ !$ x© 〈  )١٨١(   

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

) ٢٧٦٠ (® y7 t7 ª.u‘  ١٨٢(  〉 كال( 

 .قرأ أبو عمرو وقتيبة يف بعض الروايات باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٧٦١ (® ö≅ t/ tβθ ç/Éj‹s3è? 〈  )١٨٣(  

 .،الباقون بالتاء )١٨٤(قرأ أبو جعفر بالياء   

≅öيف بعـض الروايـات و هشـام    )١٨٥(و قرأ محزة و علـي غـري قتيبـة      t/ tβθ ç/Éj‹s3è?  

                                                                   
 )٠٠٣سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٧٤
 .  ٨/٤٣٦،احملتسب  ،البحر احمليط ١٧٠قراءة شاذة،انظر خمتصر يف شواذ القراءات وهي  )   ١٧٥
 )٠٠٧سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٧٦
 )٠٠٧سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٧٧
 .  ٢/٤٢٩املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر،انظر جامع البيان  )   ١٧٨
   .طرق النشر و ال يقرأ أليب جعفر ا من  )١٧٩
أي عدل بعضك ببعض فصرت معتدل اخللق ،والباقون بالتشديد أي سوى خلقك وعدله وجعلك معتدال يف   ١٨٠)

 .٢/٣٦٤،الكشف٣/٢٤٤أحسن صورة،معاين القرآن 
 )٠٠٨سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٨١
 )٠٠٨سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٨٢
 )٠٠٩سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٨٣

 .٢/٥٩٤،اإلحتاف٨/٤٣٧االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة،والباقون باخلطاب مناسبة للسياق،انظر البحرعلى   ١٨٤)



 

 

 .الباقون باإلظهار باإلدغام،

 )٢٧٦٢ (® $ YΒ#uÏ. t⎦⎫Î6ÏF≈ x. 〈  )١٨٦(   ® 7‹Í× tΒöθ tƒ °! 〈  )١٨٧(  

 . ،الباقون بالتفخيم )١٨٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

 )٢٧٦٣ (® u‘#uö/F{ $# ’Å∀s9 〈  )١٨٩(   ® u‘$ £∨àø9$# ’Å∀s9 〈  )١٩٠(  

 .قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٧٦٤ (® !$ tΒuρ y71u‘ ôŠ r& 〈  )١٩١(    ® §ΝèO !$ tΒ y71u‘ ôŠ r& 〈  )١٩٢(   

قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف والبخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية وابـن جماهـد   
  .،الباقون بالتفخيم )١٩٣(والنقاش عن ابن ذكوان باإلمالة 

 )٢٧٦٥ (® tΠ öθ tƒ Ÿω à7 Ï=ôϑ s? 〈  )١٩٤(   

 )١٩٥( ب بالرفع،الباقون بالنصبقرأ أبو عمرو و ابن كثري و سهل و يعقو

 ذكر القراءة يف سورة املطففني
ijk 

?n’ ®تعاىل  قوله ) ٢٧٦٦(   tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# 〈  )١٩٦(  

                                                                   
 . ٣٥١انظر املستنري. انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ١٨٥
 )٠١١سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٨٦
 )٠١٩سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٨٧
 ) . ١٥( الفقرة رقم تقدم الكالم على مثله يف  ) ١٨٨
 )٠١٣سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٨٩
 )٠١٤سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٩٠
 )٠١٧سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٩١
 )٠١٨سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٩٢
 ) .٢٤١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٩٣
 )٠١٩سورة االنفطار من اآلية ( )  ١٩٤

هو يوم ال متلك نفس،ومن نصب جعله ظرف زمان يف : خرب ابتداء حمذوف،التقدير  من رفع فعلى أنه  ١٩٥)
 .  ٢/٥٤٩اجلزاء يوم ال متلك نفس،انظر شرح اهلداية : موضع خرب ابتداء حمذوف،التقدير 



 

 

 .،الباقون بالتفخيم )١٩٧(باإلمالةقتيبة ونصري قرأ   

 )٢٧٦٧ (® ¨βÎ) |=≈ tG Ï. 〈  )وما بعده   )١٩٨  ® … çµ ã_#z–É∆uρ 〈  )١٩٩(   ® t⎦⎫ÎγÅ3sù 〈  )٢٠٠(  

 .،الباقون بالتفخيم )٢٠١(باإلمالةها كلقرأ قتيبة   

 )٢٧٦٨ (® Í‘$ ¤f àø9$# ’Å∀s9 〈  )٢٠٢(   ® Ü> Éj‹s3ãƒ ÿ⎯ Ïµ Î/ 〈  )٢٠٣(   ® Í‘#uö/F{ $# ’Å∀s9 〈  )٢٠٤( 

∃ß ®  ]أ/٣٦٦[  Í÷ès? ’Îû 〈  )٢٠٥(   ® Ü> u ô³o„ $ pκ Í5 〈  )٢٠٦(   

 . قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار 

 )٢٧٦٩ (® Í‘$ ¤f àø9$# 〈  )٢٠٧(  ® z⎯ÏΒ Í‘$ ¤ä3ø9$# 〈  )٢٠٨(   

و البخـاري  وأيب عمر  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر و محزة يف رواية ابن سعدان
 .،الباقون بالتفخيم )٢٠٩( باإلمالةوأيب عمر  عن ورش

 )٢٧٧٠ (® !$ tΒuρ y71u‘ ôŠ r& 〈  )وما بعده    )٢١٠ 

                                                                   
 )٠٠٢سورة املطففني من اآلية ( )  ١٩٦
 ) .٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ١٩٧
 )٠٠٧آلية سورة املطففني من ا( )  ١٩٨
 )٠٢٧سورة املطففني من اآلية ( )  ١٩٩
 )٠٣١سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٠٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٠١
 )٠٠٧سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٠٢
 )٠١٢سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٠٣
 )٠١٨سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٠٤
 )٠٢٤ سورة املطففني من اآلية( )  ٢٠٥
 )٠٢٨سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٠٦
 )٠٠٧سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٠٧
 )٠٣٤سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٠٨
 ) .١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٠٩
 (   ) تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٠٠٨سورة املطففني من اآلية ( )  ٢١٠



 

 

ش و اخلزاز عن هبرية و ابن جماهد و أبو عمرو و البخاري عن وروقرأ محزة و علي و خلف 
 .،الباقون بالفتح )٢١١(النقاش عن ابن ذكوان بالكسر

 )٢٧٧١ (® #sŒ Î) 4’n? ÷G è? 〈  )٢١٢(   

 . قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٧٧٢ (® ö≅ t/ 2 tβ#u‘ 〈  )٢١٣(    

لون علـى قـدر   كان حفص يقف على الالم وقفة يسرية وهو مع ذلك يصل،الباقون يص 
 .وال يقطعون  مذاهبهم

)٢١٤( و روى احللواين عن قالون 
ö≅ t/  2 tβ#u‘  ة،الباقون مدغمةغري مدغم . 

بكسر الراء،البـاقون بفـتح   )٢١٥(و قرأ محزة و علي و خلف وعاصم يف رواية حيىي ومحاد 
 .)٢١٦(الراء

 )٢٧٧٣ (® Í‘#uö/F{ $# 〈  )٢١٧(    

ة ابن سعدان  وأيب عمر والبخاري عن ورش  و وعلي وخلف ومحزة يف روايقرأ أبو عمرو 
 .،الباقون بالتفخيم )٢١٨(و ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان باإلمالة العجلي 

 )٢٧٧٤ (® ß∃ Í÷ès? 〈  )بضم التاء وفتح الراء، )٢١٩® nο u ôØtΡ 〈  )بـالرفع ] ب/٣٦٦[  )٢٢٠ 

                        
 ) .٢٤١٧(يف الفقرة رقمتقدم الكالم على مثله  ) ٢١١
 )٠١٣سورة املطففني من اآلية ( )  ٢١٢
 )٠١٤سورة املطففني من اآلية ( )  ٢١٣
 .  ٤/٣٣١وهي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان  )   ٢١٤
 .  ٤٣٥،اإلحتاف ٢/٦٠وهو املقروء به لشعبة،انظر النشر  )   ٢١٥

من كلمة ) ران ( من ياء ، ومن أظهر الالم عند الراء فألن بل من كلمة و من أمال فألن األلف منقلبة  ٢١٦)
 . أليب زرعة  ٧٥٤أخرى،ومن أدغم فلقرب املخرجني،انظر احلجة 

 )٠١٨سورة املطففني من اآلية ( )  ٢١٧
 ) .١١٧٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢١٨
 )٠٢٤سورة املطففني من اآلية ( )  ٢١٩



 

 

)٢٢١(   

∃قرأها أبو جعفر و يعقوب،الباقون  Í÷ès?  الراء  بفتح التاء وكسرο u ôØtΡ بالنصب. 

 )٢٧٧٥ (® … çµ ßϑ≈ tF½z Ô7 ó¡ÏΒ 〈  )٢٢٢(   

 .)٢٢٣( باأللف قبل التاء وفتح اخلاء،الباقون ختامه بكسر اخلاء وبعد التاء ألف عليقرأ  

  )٢٧٧٦ (® ÞΟ ÎγÏ=÷δr& (#θ ç7 n=s)Ρ $# 〈  )٢٢٤(  

 . بكسر اهلاء و امليم وسهل ويعقوبقرأ أبو عمرو 

الباقون ،)٢٢٥(جماهد والنقاش عن ابن ذكوان بضم اهلاء وامليم وقرأ محزة وعلي وخلف وابن 
 . بكسر اهلاء وضم امليم

 )٢٧٧٧ (® t⎦⎫ÎγÅ3sù 〈  )٢٢٦(    

 .)٢٢٧( الباقون باأللف،قرأ حفص عن عاصم و أبو جعفر القاري بغري ألف

 )٢٧٧٨ (® öΝèδ÷ρr&u‘ 〈  )٢٢٨(   

                                                                   
 )٠٢٤فني من اآلية سورة املطف( )  ٢٢٠

على أنه نائب فاعل ،والباقون ببناء الفعل للفاعل وهو ضمري املخاطب ) نضرة(ي ببناء الفعل للمفعول ورفع أ ٢٢١) 
 .٣/١٣٥٠على أنه مفعول به ،انظر املوضح  )نضرة(،ونصب 

 )٠٢٦سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٢٢
آخر : فتح اخلاء فمعناه آخره،وكسر اخلاء هو مصدر ومعناه من كسر اخلاء فاملعىن اخلامت الذي خيتم به،ومن    ٢٢٣)

 . ٢/٥٥٠طعمه مسك،انظر شرح اهلداية 
 )٠٣١سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٢٤
 و هي هنا انفرادة عن ابن ذكوان ال يقرأ ا من طرق النشر و ).٣٦١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٢٥

 .٦٧٦انظر السبعة.خالف ما أصل ابن ذكوان و هو : قال ابن جماهد . الشاطبية 
 )٠٣١سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٢٦

من قرأ بغري مد فهو مبعىن الضحك وطيب النفس،ومن قرأ باملد فاملعىن ذوو : املد وغري املد لغتان وقيل   ٢٢٧)
 .  ٢/٥٥٠فاكهة،انظر شرح اهلداية 

 )٠٣٢سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٢٨



 

 

 .   الباقون باهلمزالوقف،،وافقه محزة يف )٢٢٩(قرأ ورش من طريق األصبهاين بغري مهز  

 )٢٧٧٩ (® (#θ è=Å™ ö‘ é& öΝÎκ ö n=tã 〈  )٢٣٠(    

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٢٧٨٠ (® ö≅ yδ z> Ècθ èO 〈  )٢٣١(    

 .قرأ محزة و علي و هشام باإلدغام،الباقون باإلظهار 

                        
 ) .١٣(لى مثله يف الفقرة رقمتقدم الكالم ع ) ٢٢٩
 ) ٠٣٣سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٣٠
 )٠٣٦سورة املطففني من اآلية ( )  ٢٣١



 

 

 ا�شقتذكر القراءة يف سورة 
ijk 

y7 ® تعـاىل قوله ) ٢٧٨١(   ¯Ρ Î) îyÏŠ% x. 4’n< Î) y7 În/u‘ % [n ô‰x. 〈 )٢٣٢( ® Iξ sù ãΝÅ¡ø%é& È,x¤±9$$ Î/ 〈  
)٢٣٣(  ® ãΝn=÷æ r& $ yϑ Î/ 〈  )٢٣٤(  

  .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٢٧٨٢ (® îyÏŠ% x. 〈  )٢٣٥( ® … çµ t7≈ tG Ï. 〈  )٢٣٦( ® $ \/$ |¡Ïm 〈  )٢٣٧(  

 . لتفخيم ،الباقون با)٢٣٨(قرأ قتيبة كلها باإلمالة

?n’4 ®] أ/٣٦٧) [ ٢٧٨٣(  óÁ tƒuρ 〈  )٢٣٩(  

قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و محزة وعاصم و خلف و سهل و يعقوب بفتح الياء وإسـكان  
 .الصاد 

 .و قرأ محزة و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

 . )٢٤٠(التاء وفتح الصاد وتشديد الالم و قرأ ابن كثري و علي و نافع و ابن عامر بضم 

 . )٢٤١(]  باإلمالة،الباقون بالتفخيم و قرأ علي[

                        
 )٠٠٦سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٣٢
 )٠١٦سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٣٣
 )٠٢٣سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٣٤
 )٠٠٦سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٣٥
 )٠٠٧اآلية سورة االنشقاق من ( )  ٢٣٦
 )٠٠٨سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٣٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٣٨
 )٠١٢سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٣٩

مضعف العني مبين للمفعول،والباقون بفتح الياء وإسكان الصاد وختفيف الالم  -صلّي –على أنه مضارع   ٢٤٠)
 .٣/١٣٥٤،املوضح٢/٣٦٧،انظر الكشف الثالثي مبنيا للفاعل -صلى -مضارع

 ) . ن(، و التصحيح من ]قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة ،الباقون بالتفخيم [تكررت عبارة   )٢٤١



 

 

 )٢٧٨٤ (® ¨⎦ ã⎤x.ö yI s9 〈  )٢٤٢(  

 .،الباقون برفع الباء )٢٤٣(قرأ ابن كثري و محزة و علي و خلف بفتح الباء 

 )٢٧٨٥ (® Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )٢٤٤(  

،وافقهم محزة يف الوقف،البـاقون  )٢٤٥(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز 
 .هلمزبا

 )٢٧٨٦ (® x—Íè% 〈  )٢٤٦(  

 .بغري مهز،الباقون باهلمز ،وكذلك محزة  يف الوقف )٢٤٧( قرأ أبو جعفر و الشموين

  )٢٧٨٧ (® ãΝÎκ ö n=tã ãβ#u™ öà)ø9$# 〈  )٢٤٨(   

 .قرأ أبو عمرو بكسر اهلاء و امليم 

اء وضـم  و قرأ محزة و علي و خلف و سهل و يعقوب بضم اهلاء و امليم،الباقون بكسر اهل 
 .امليم 

 )٢٧٨٨ (® ãβ#u™ öà)ø9$# 〈  )٢٤٩(   

 .،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )٢٥٠(قرأ ابن كثري وعباس بغري مهز  

                        
 )٠١٩سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٤٢

وهذا على خطاب الواحد وهو اإلنسان،والباقون بضمها على أن اخلطاب  جلنس اإلنسان املتقدم يف قوله  ٢٤٣)
،و ضمة  الباء تدل على واو اجلمع احملذوفة لسكوا وسكون النون املشددة بعدها ،انظر )ها اإلنسانيا أي:(

                            ٢/٦٠٠،اإلحتاف ١٠/٧٣٧الدر املصون 
 )٠٢٠سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٤٤
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٤٥
 )٠٢١ية سورة االنشقاق من اآل( )  ٢٤٦
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٤٧
 )٠٢١سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٤٨
 )٠٢١سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٤٩
 ) .٣٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٥٠



 

 

 )٢٧٨٩ (® ãβ#u™ öà)ø9$# Ÿω 〈    )٢٥١(   

 .،الباقون باإلظهار )٢٥٢(قرأ عباس باإلدغام 

 

 ذكر القراءة يف سورة الربوج
ijk 

$Ïδ‰7 ®  تعاىل جدهقوله ) ٢٧٩٠(   x©uρ 〈  )٢٥٣(   

 .،الباقون بالتفخيم )٢٥٤(قرأ قتيبة باإلمالة 

$‘Í ®] ب/٣٦٧) [ ٢٧٩١(  ¨Ζ9 $# 〈   )٢٥٥( 

البخـاري   و أيب عمرقرأ أبو عمرو وقتيبة  ونصري و أبو عمر و محزة يف رواية ابن سعدان  
 .،الباقون بالتفخيم )٢٥٦(عن ورش باإلمالة

 )٢٧٩٢ (® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$$ Î/ 〈  )٢٥٧(   ® t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ 〈  )٢٥٨(  

،وافقهم محـزة يف  )٢٥٩(و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز  غري شجاع  قرأ أبو عمرو
 .   الوقف،الباقون باهلمز

                        
 )٠٢١سورة االنشقاق من اآلية ( )  ٢٥١
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٥٢
 )٠٠٣ربوج من اآلية سورة ال( )  ٢٥٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٥٤
 )٠٠٥سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٥٥
 ) .١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٥٦
 )٠٠٧سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٥٧
 )٠١٠سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٥٨
 ) .٩٤(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٥٩



 

 

 )٢٧٩٣ (® βr& (#θ ãΖ ÏΒ÷σãƒ 〈  )٢٦٠(    

 وافقهم محزة يف الوقف،البـاقون ،)٢٦١(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز 
  .باهلمز 

 )٢٧٩٤ (® ÏM≈ sΨ ÏΒ÷σßϑ ø9$#uρ §ΝèO 〈  )٢٦٢(® … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ 〈  )٢٦٣(   ® ßŠρßŠ uθ ø9$# ∩⊇⊆∪ ρèŒ Ä¸ öyèø9$# 〈  
)٢٦٤(  

 .   قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٢٧٩٥ (® ß‰ŠÅf pR ùQ$# 〈  )٢٦٥(  

 . بالرفع  الباقون ، )٢٦٧(باخلفض  )٢٦٦(واملفضل قرأ محزة و علي و خلف

 )٢٧٩٦ (® ö≅ yδ y79 s? r& 〈  )٢٦٨( 

 .قرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٧٩٧ (® ×β#u™ öè% Ó‰‹ Åg¤Χ 〈  )٢٦٩(   

 .،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمز )٢٧٠(قرأ ابن كثري وعباس  بغري مهز 

                        
 )٠٠٨سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٦٠
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٦١
 )٠١٠سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٦٢
 )٠١٣سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٦٣
 )٠١٥-٠١٤سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٦٤
 )٠١٥سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٦٥
،الكفاية ٨٤٨،املستنري ٤/٣٣٥النشر،انظر جامع البيان املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية و )  ٢٦٦

٦٠٧  . 
 . ٣/١٣٥٦للفراء،املوضح  ٣/٢٥٤،معاين القرآن ٢/٣٦٩على أنه صفة للعرش،انظر الكشف   ٢٦٧)
 )٠١٧سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٦٨
 )٠٢١سورة الربوج من اآلية ( )  ٢٦٩
 ) .٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٧٠



 

 

 )٢٧٩٨ (® ¤âθ àøt ¤Χ 〈  )٢٧١(  

 .  )٢٧٢( الباقون باخلفض،قرأ نافع بالرفع  

 
 ر القراءة يف سورة الطارقذك

ijk 

$! ®تعاىل قوله  ) ٢٧٩٩(   tΒuρ y71u‘ ôŠ r& 〈  )٢٧٣(   

قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف و البخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية و ابن جماهد  
 .،الباقون بالفتح )٢٧٤(و النقاش عن ابن ذكوان بالكسر] أ/٣٦٨[ 

 )٢٨٠٠ (® $ ®R °Q $ pκ ö n=tæ 〈  )٢٧٥(  

 . )٢٧٦( عاصم و ابن عامر و محزة و أبو جعفر بالتشديد،الباقون بالتخفيفقرأ   

 )٢٨٠١ (® É= Í←!#u ©I9$#uρ 〈  )السرائر ®)٢٧٧ 〈   

 .،الباقون بالتفخيم )٢٧٨(قرأ قتيبة باإلمالة 

 )٢٨٠٢ (® z⎯ƒ ÍÏ≈ s3ø9$# 〈  )٢٧٩(   

                        
 )٠٢٢ة الربوج من اآلية سور( )  ٢٧١

 . ٣/١٣٥٦للفراء،املوضح  ٣/٢٥٤،معاين القرآن ٢/٣٦٩انظر الكشف ) لوح ( على أنه صفة لـ   ٢٧٢)
 )٠٠٢سورة الطارق من اآلية ( )  ٢٧٣
 ) .٢٤١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٧٤
 )٠٠٤سورة الطارق من اآلية ( )  ٢٧٥

ما كل نفس إال عليها حافظ،ومن خفف : مبعىن إال واملعىن ) ملا(  ما ومبعىن) إن ( من شدد امليم فعلى أن   ٢٧٦)
 . ٢/٥٥٢زائدة والالم للتأكيد،انظر شرح اهلداية ) ملا(من قوله )ما ( خمففة من الثقيلة و) إن ( امليم فعلى أن 

 )٠٠٧سورة الطارق من اآلية ( )  ٢٧٧
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٢٧٨
 )٠١٧سورة الطارق من اآلية ( )  ٢٧٩



 

 

 . قون بالتفخيم،البا)٢٨٠(قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري وأيب عمر و يعقوب غري روح باإلمالة 

 ذكر القراءة يف سورة األعلى
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

?n’ ®تعاىل قوله ) ٢٨٠٣(  ôãF{ $# 〈  )٢٨١(   ® ’s+ô©F{ $# 〈  )٢٨٢(     

 .يف الوقف،الباقون بالتفخيم  قرأ محزة و علي و خلف  مجيعاً باإلمالة

 )٢٨٠٤ (® 3“ §θ |¡sù 〈  )٢٨٣(   ® 3“ y‰yγsù 〈   )٢٨٤(   ® 4© tç öpR ùQ$# 〈  )٢٨٥(   ® 3“ uθ ôm r& 〈  
)٢٨٦(   

 ® Ÿξ sù #© |¤Ψ s? 〈  )٢٨٧(   ® $ tΒuρ 4’s∀÷‚ tƒ 〈  )٢٨٨(   ® ⎯tΒ 4© y´ øƒ s† 〈  )٢٨٩(   ® Ÿωuρ 4© z øt s† 〈 
)٢٩٠(    

 ® ⎯tΒ 4’ª1u“ s? 〈  )٢٩١(  ® 4’©? |Á sù 〈   )٢٩٢(   ® $ u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 〈   )٢٩٣( ® 4’n<ρ W{ $# 〈   )٢٩٤(    

                        
 ) .٢٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٢٨٠
 )٠٠١سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨١
 )٠١١سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨٢
 )٠٠٢سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨٣
 )٠٠٣سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨٤
 )٠٠٤سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨٥
 )٠٠٥ية سورة األعلى من اآل( )  ٢٨٦
 )٠٠٦سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨٧
 )٠٠٧سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨٨
 )٠١٠سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٨٩
 )٠١٣سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩٠
 )٠١٤سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩١
 )٠١٥سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩٢
 )٠١٦سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩٣
 )٠١٨ية سورة األعلى من اآل( )  ٢٩٤



 

 

 ® 4© y›θ ãΒuρ 〈    )٢٩٥(®    #’s+ö/r&uρ 〈   )٢٩٦(  

 .  كلها باإلمالة الشديدة يف الوصل و الوقف

 .أبو عمرو و نافع كلها بني الفتح و الكسر،الباقون بالتفخيم وو قرأ  أبو جعفر  

 )٢٨٠٥ (® “ Ï%©!$#uρ u‘ £‰s% 〈  )٢٩٧(  

 . )٢٩٨( الباقون بالتشديد،بالتخفيفعلي  قرأ 

 )٢٨٠٦ (® $ tΒ u™ !$ x© ª!$# 〈   )٢٩٩(  

 .إلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة وخلف وابن ذكوان با

 )٢٨٠٧ (® 3“ u ô£ã‹ ù=Ï9 〈  )٣٠٠( ® 3“ uø.Ïe%! $# 〈   )٣٠١( ® 3“ u ö9ä3ø9$# 〈  )٣٠٢( 

قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف وورش من طريق البخـاري و اخلـزاز عـن  هـبرية      
 .)٣٠٣(بالكسر

 عـن  يوكذلك رو،]ب/٣٦٨[  و قرأ نافع غري البخاري و أبو جعفر بني الفتح و الكسر 
 .)٣٠٤(بالتفخيم أيب عمرو،الباقون 

                        
 )٠١٩سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩٥
 )٠١٧سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩٦
 )٠٠٣سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩٧

 . ٢/٥٥٢التشديد والتخفيف لغتان ، انظر شرح اهلداية   ٢٩٨)
 )٠٠٧سورة األعلى من اآلية ( )  ٢٩٩
 )٠٠٨سورة األعلى من اآلية ( )  ٣٠٠
 )٠٠٩سورة األعلى من اآلية ( )  ٣٠١
 )٠١٢سورة األعلى من اآلية ( )  ٣٠٢
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٠٣
 .تقدم الكالم على مثله يف سورة النازعات  ) ٣٠٤



 

 

  )٢٨٠٨ (® ô‰s% yxn=øù r& 〈  )٣٠٥(  

،وافـق محـزة يف   )٣٠٧(] أفلح و نقل حركتها إىل الدال[زة مهبترك )٣٠٦(قرأ ورش وعباس 
 . )٣٠٨(] بإسكان الدال و إثبات مهزة أفلح[الوقف،الباقون 

 )٢٨٠٩ (® ö≅ t/ tβρ ãÏO ÷σè? 〈   )٣١٠(    )٣٠٩(   

 .بالياء،الباقون بالتاء  )٣١١(ويعقوب و رويس قرأ أبو عمرو وقتيبة 

≅öغري قتيبة و هشام وخلف  و قرأ محزة و علي   t/ tβρ ãÏO ÷σè?   باإلظهارباإلدغام،الباقون. 

  )٢٨١٠ (® tβρ ãÏO ÷σè? 〈    )٣١٢( 

،وافقهم محزة يف الوقف،البـاقون  )٣١٣(األعشى و ورش بغري مهزوقرأ أبو عمرو و أبو جعفر 
 .باهلمز

 

 

                        
 )٠١٤سورة األعلى من اآلية ( )  ٣٠٥
 .العباس عن أيب عمرو انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٣٠٦
  ) .ن(زيادة من  )٣٠٧
  ] .ون باهلمزالباق[يف األصل  )٣٠٨
 )٠١٦سورة األعلى من اآلية ( )  ٣٠٩

أليب ٧٥٩/، والباقون بالتاء على االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب،انظر احلجة)ويتجنبها األشقى(مناسبة ملا قبله   ٣١٠)
  . ٨/٤٦٠زرعة،البحر

   . انفرادة عمن ذكرهم غري أيب عمرو  ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  )٣١١
 )٠١٦ورة األعلى من اآلية س( )  ٣١٢
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣١٣



 

 

 قراءة يف سورة الغاشيةذكر ال
ijk 

≅ö ®تعاىل قوله ) ٢٨١١(   yδ y79 s? r& 〈 )٣١٤( ® 4’n? óÁ s? 〈    )٣١٥( ® 4’s+ó¡è@ 〈  )٣١٦( ® 4’̄< uθ s? 
〈   )٣١٧(  

 .  قرأ محزة و علي و خلف كلها باإلمالة،الباقون بالتفخيم

 )٢٨١٢ (® Ø' s# ÏΒ% tæ 〈   )٣١٨( ® Zπ u‹ ÏΒ% tn 〈  )٣١٩(   ® 7π u‹ ÏΡ#u™ 〈  )٣٢٠(   ® 7π u‹ Ï9% tæ 〈  )٣٢١( ® 
×π tƒÍ‘% y` 〈  )٣٢٢( ® ÉΑ$ t6Ågù:$# 〈  )٣٢٣(  

 . ،الباقون بالتفخيم)٣٢٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة

 )٢٨١٣ (® 4’n? óÁ s? 〈  )٣٢٥( 

 .  التاء ،الباقون بفتح )٣٢٧( و يعقوب بضم التاء  )٣٢٦( قرأ أبو عمرو و أبو بكر ومحاد 

 )٢٧١٢ (® ω ßì yϑ ó¡n@ 〈  )٣٢٨(  

                        
 )٠٠١سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣١٤
 )٠٠٤سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣١٥
  ) ٠٠٥سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣١٦
 )٠٢٣سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣١٧
 )٠٠٣سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣١٨
 )٠٠٤ن اآلية سورة الغاشية م( )  ٣١٩
 )٠٠٥سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٢٠
 )٠١٠سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٢١
 )٠١٢سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٢٢
 )٠١٩سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٢٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٢٤
 )٠٠٤سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٢٥
 .٤/٣٣٨جامع البيان .من طرق النشر والشاطبية محاد عن عاصم ال يقرأ ا  )  ٣٢٦

 –أي بضم التاء على أنه مضارع ـ أصلى ـ املعدى باهلمزة مبين للمفعول ، والباقون بفتحها مضارع   ٣٢٧)
 . ٢/٣٧٠أليب زرعة الكشف  ٧٥٩/صلّى ـ الثالثي مبنيا للفاعل انظر احلجة 



 

 

Zπ ®  )٣٣٠(بضم الياء  )٣٢٩(و يعقوب   ثري قرأ أبو عمرو و ابن ك u‹ Éó≈ s9 〈 )رفع بال  )٣٣١. 

ω ßìو قرأ نافع   yϑ ó¡n@  التاء  برفعπ u‹ Éó≈ s9 رفع،البـاقون  بالω ßì yϑ ó¡n@     بفـتح التـاءπ u‹ Éó≈ s9 
 .بالنصب

Ο ®  ]أ/٣٦٩[  )٢٨١٥(  Îγø‹ n=tæ 〈  )٣٣٢(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

 )٢٨١٦ (® @ÏÜ øŠ|Á ßϑ Î/ 〈  )٣٣٣(  

و ابن جماهد و ،قرأ نافع و أبو جعفر وعاصم و علي و أبو عمرو و يعقوب و سهل و خلف 
و أبو ربيعة و اخلزاعي عن ،و ابن شنبوذ و اهلامشي وزمعة عن ابن كثري ،أبو عون عن قنبل 

 .ادو النقاش و ابن جماهد عن ابن ذكوان بالص،و العجلي عن محزة ،أصحاما 

 . احللواين عن قالون خمري يف الصاد و السني  

 .)٣٣٤(و قرأ محزة غري العجلي وخالد بإمشام الزاي،الباقون بالسني 

  )٢٨١٧ (® öΝåκ u5$ tƒÎ) 〈  )٣٣٥(  

 .يف الباقون بالتخف،قرأ أبو جعفر بالتشديد

 

                                                                   
 )٠١١سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٢٨
س عنه ورواية روح هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املبسوط من رواية روي )   ٣٢٩

 .  ٦٠٨،الكفاية ٤٠٦
والدر ٧٦٠/انظر احلجة –كالعافية  -جاز التذكري والتأنيث ألن نائب الفاعل مؤنث جمازي،وهو مصدر  ٣٣٠)

 .١٠/٧٦٩املصون 
 )٠١١سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٣١
 )٠٢٢من اآلية سورة الغاشية ( )  ٣٣٢
   )٠٢٢سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٣٣
 ) .٢٠٢٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٣٤
 )٠٢٥سورة الغاشية من اآلية ( )  ٣٣٥



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الفجر
ijk 

 :على  ان يقف روى بعض املشيخة عن أيب عمرو بن العالء أنه ك 

 )٢٨١٨( ® Íôf xø9$#uρ ∩⊇∪ @Α$ u‹ s9uρ 9 ô³tã ∩⊄∪ Æì ø¤±9$#uρ Íø? uθ ø9$#uρ 〈   )٣٣٦( ® Î óÇyèø9$#uρ 〈  )٣٣٧( 
 ® Î ö9¢Á9$$ Î/ 〈  )٣٣٨(  

وسـبيل  ،لئال جيتمع ساكنان يف الوقف ؛ )٣٣٩(وما أشبه ذلك بنقل حركة الراء إىل ما قبلها 
يقف على عنه ومنه وما أشبه ذلك بنقل حركة  هذا كسبيل ما روي عن الكسائي أنه كان

،الباقون بإسكان آخرهـا وال ينقلـون   ةإىل ما قبلها وهي الضم] ب/ ٣٦٩[آخر الكلمة 
 .حركتها إىل ما قبلها 

  .وبعض الناس يقفون باإلمشام يف آخر الكلمة إذا كان مرفوعاً أو مكسوراً جلميـع القـراء  
 .ي فقط وبعض الناس خيتارون اإلمشام حلمزة وعل

 )٢٨١٩( ® Íø? uθ ø9$#uρ 〈   )٣٤٠(  

 .،الباقون بفتح الواو )٣٤٢(بكسر الواو )٣٤١(قرأ محزة و علي و خلف و املفضل

 )٢٨٢٠( ® @Α$ u‹ s9uρ 9 ô³tã 〈  )٣٤٣(   ® ’Îû Ï‰≈ n=Î6ø9$# 〈  )٣٤٤( ® ÏŠ#uθ ø9$$ Î/ 〈  )٣٤٥(  

                        
 )٠٠٣-٠٠١سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٣٦
 )٠٠١سورة العصر من اآلية ( )  ٣٣٧
 )٠٠٣سورة العصر من اآلية ( )  ٣٣٨
 . ومل أقف على من ذكر هذه القراءة فيما بني يدي من مصادر )ر العص(و ) الفَجِر (فيقف  )  ٣٣٩
 )٠٠٣سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٤٠
 .و مل أقف عليها فيما بني يدي من مصادر. املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر  )   ٣٤١

،املوضح ٢/٣٧٢، انظر الكشف فتح الواو وكسرها لغتان ؛ فالفتح لغة أهل احلجاز والكسر لغة متيم   ٣٤٢)
٣/١٣٥. 

 )٠٠٢سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٤٣
 )٠٠٨سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٤٤
 )٠٠٩سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٤٥



 

 

 . ،الباقون بالتفخيم )٣٤٦(قرأ قتيبة كلها باإلمالة

 )٢٨٢١( ® #sŒ Î) Î ô£o„ 〈  )٣٤٧(   ® ÏŠ#uθ ø9$$ Î/ 〈   )٣٤٨(   ® Ç⎯tΒuø.r& 〈   )٣٤٩( ® Ç⎯sΨ≈ yδr& 〈   )٣٥٠(  

قرأ يعقوب و اهلامشي عن البزي و القواس بالياء يف الوصل و الوقف،وكذلك روى أبو ربيعة 
بغري ياء يف الوصل و الوقف،و روى زمعـة   كلها عن أصحابه،و روى اهلامشي عن ابن فليح

ن جماهد و أبو عون عن قنبـل يسـري وبالوادي،باليـاء يف الوصـل و     عن ابن كثري و اب
الوقف،وأكرمن وأهانن بغري ياء يف الوصل و الوقف،و روى ابن شنبوذ عن البزي و القواس 
و ابن فليح كلها بالياء يف الوصل و الوقف،وكذلك روى أبو علي احلداد عن ابن فليح كلها 

 . توفيق وباهللا ال )٣٥١(بالياء يف الوصل و الوقف

 و قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر و سـهل  ô£o„ و⎯tΒuø.r&   و⎯sΨ≈ yδr&  ]باليـاء يف   ]أ/٣٧٠
≈sΨ⎯و  &tΒuø.r⎯ الوصل وبغري ياء يف الوقف إال أبا عمرو فإنه خمري يف yδr&   بإثبات الياء وحـذفها

 . )٣٥٢(يف الوصل

)٣٥٣(و قرأ قتيبة ô£o„  بالياء يف الوصل. 

 .،الباقون كلها بغري ياء )٣٥٤( لياء يف الوصل قرأها سهل و ورش وعباسوقوله بالوادي با

                        
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٤٦
 )٠٠٤سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٤٧
 )٠٠٩سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٤٨
 )٠١٥اآلية سورة الفجر من ( )  ٣٤٩
 )٠١٦سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٥٠
" أكرمن " أما " بالواد " و " يسر " املقروء به البن كثري من روايتيه املشهورتني إثبات الياء وصالً ووقفاً يف  )  ٣٥١

فهي مقروءة للبزي وصالً ووقفاً،وما ذكر غري ذلك انفرادات  ال يقرأ ا من طرق النشر " أهانن " و
،الغاية ٨٥٢،املستنري ٣٤٤ـ ت  ٤/٣٤١،جامع البيان ٦٨٥ــ   ٦٨٣نظر السبعة والشاطبية،ا

 .  ٤٣٨،اإلحتاف ٢/٤٠٠،النشر ٦١٠ــ  ٦٠٩،الكفاية ٢٩٥
 روي عن أيب عمرو إثباا يف الوصل ، وروي عنه حذفها وهو األشهر،وإن كان الوجهان عنه صحيحني، )  ٣٥٢

،البدور الزاهرة ٤٣٨،اإلحتاف ٢/٤٠٠ملصنف،انظر النشر أما عند الوقف فاحلذف قوالً واحداً كما ذكر ا
٣٤٠  . 

 .  ٤/٣٤١قتيبة عن الكسائي هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان  )  ٣٥٣



 

 

 )٢٨٢٢( ® y7 Ï9 s̈Œ ×Μ|¡s% 〈   )٣٥٥( ® y# ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 š/u‘ 〈   )٣٥٦( ® ãΑθ à)uŠsù ú† Ïn1 u‘ 〈  )٣٥٧( 
 املوضعني يف 

 .  قرأ أبو عمرو كلها باإلدغام،الباقون باإلظهار

 )٢٨٢٣( ® u‘ y‰s)sù 〈  )٣٥٨(  

 . )٣٥٩( الباقون بالتخفيف، أبو جعفر بالتشديد قرأ ابن عامر و

 )٢٨٢٤( ® ú† Ïn1 u‘ Ç⎯tΒuø.r& 〈 )٣٦٠( ® þ’Ïn1 u‘ Ç⎯sΨ≈ yδr& 〈  )٣٦١( 

 .قرأ ابن كثري و أبو عمرو و نافع و أبو جعفر بفتح الياءين،الباقون بإسكان الياءين

 )٢٨٢٥(  ® tβθ ãΒÍõ3è? 〈   )٣٦٢( ® Ÿωuρ šχθ ‘Ò ¯≈ ut rB 〈  )٣٦٣( ® šχθ è=à2 ù' s? uρ y^#u —I9$# 
〈  )٣٦٤( ® šχθ ™7 Ït éBuρ tΑ$ yϑ ø9$# 〈)٣٦٦( )٣٦٥(   

 .بالتاء  كلها  قرأ أبو عمرو و سهل و يعقوب كلها بالياء،الباقون

                                                                   
رواية سهل عن يعقوب وعباس عن أيب عمرو انفرادتان  ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر السبعة  )  ٣٥٤

 . ٢٩٥الغاية ،٦٨٤
 )٠٠٥سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٥٥
 )٠٠٦سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٥٦
 )٠١٥سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٥٧
 )٠١٦سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٥٨

   .أليب زرعة  ٧٦١التشديد والتخفيف لغتان واملعىن ضيق،انظر احلجة   ٣٥٩)
 )٠١٥سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٦٠
 )٠١٦اآلية  سورة الفجر من( )  ٣٦١
 )٠١٧سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٦٢
 )٠١٨سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٦٣
 )٠١٩سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٦٤
 )٠٢٠سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٦٥

والباقون باخلطاب على االلتفات ،انظر الدر )فأما اإلنسان إذا ما ابتاله (مناسبة للغيبة قبله يف قوله تعاىل ٣٦٦)
  . ١٠/٧٨٩املصون



 

 

≈χθ‘Ò̄ وعاصم ومحزة وعلي وخلف و قرأ أبو جعفر   ut rB  )بالتاء و األلف،البـاقون  )٣٦٧ 
 .بالتاء وغري ألف )٣٦٨(

 )٢٨٢٦( ® šχθ è=à2 ù' s? uρ 〈   )٣٦٩(  

،وافقهم محـزة يف الوقف،البـاقون   )٣٧٠(عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهزقرأ أبو 
 .باهلمز

 )٢٨٢٧( ® u™ !% y` uρ y7 š/u‘ 〈  )٣٧١( 

 .قرأ محزة وخلف وابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

 )٢٨٢٨( ® u™ ü“ (% É` uρ 〈  )٣٧٢(  

 .يم بإمشام اجليم الضم،الباقون بكسر اجل] ب/٣٧٠[ قرأ علي و هشام ورويس 

 )٢٨٢٩( ® 4’̄Τ r&uρ ã& s! 〈  )٣٧٣(  

 . )٣٧٤(قرأ عباس بني الفتح والكسر 

 .وقرأ محزة وعلي وخلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

                        
فحذف إحدى التاءين ختفيفا ،وأدغمت الضاد يف الضاد للتماثل،والباقون بضم  -تتحاضون -على أن أصله ٣٦٧)

  . مثل رد يرد -حضن–احلاء وعدم املد من 
 والكوفيون وأبو " حتاضون " قرأ نافع وابن كثري وابن عامر بتاء اخلطاب يف األفعال األربعة مع ضم احلاء يف  )  ٣٦٨

،انظر اإلحتاف " حتاضون " ب يف األربعة مع فتح احلاء وألف بعدها مع املد املشبع يف جعفر بتاء اخلطا
 .٢/٤٠٠،النشر ٤٣٨

 )٠١٩سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٦٩
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٧٠
 )٠٢٢سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٧١
 )٠٢٣سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٧٢
 )٠٢٣ية سورة الفجر من اآل( )  ٣٧٣
 ) .٩٠٦(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٧٤



 

 

 )٢٨٣٠( ® 2”uø.Ïe%! $# 〈  )٣٧٥(  

،  )٣٧٦(قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف والبخاري عن ورش و اخلزاز عن هبرية بالكسر 
 .الباقون بالفتح 

 )٢٨٣١( ® ω Ü> Éj‹yèãƒ 〈   )٣٧٧( ® Ÿωuρ ß,ÏOθ ãƒ 〈 )٣٧٨(   

،الباقون بكسر الذال و )٣٨٠( بفتح الذال و الثاء )٣٧٩(و سهل و يعقوب و املفضل  علي قرأ  
 الثاء 

                        
 )٠٢٣سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٧٥
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٧٦
 )٠٢٥سورة الفجر من اآلية ( )  ٣٧٧
 )٠٢٦سورة الفجر من اآلية )      ( ٣٧٨
 .  ٤/٣٤٠،جامع البيان ٨٥١النشر،انظر املستنري املفضل عن عاصم   انفرادة ال يقرأ ا من طرق الشاطبية و )   ٣٧٩

وهي الذال يف األول والتاء يف الثاين،على البناء للمفعول،والباقون بكسرمها على البناء للفاعل ،انظر الكشف   ٣٨٠)
 .٣/١٣٧٠،املوضح.٢/٣٧٣



 

 

 ذكر القراءة يف سورة البلد
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

   )٣٨١( 〉 &Iω ãΝÅ¡ø%é ®  تعاىل قوله  )٢٨٣٢( 

 .ظهارقرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإل

  )٢٨٣٣( ® 7$Ï!#uρuρ 〈 )٣٨٢(   ® $ ZΡ$ |¡Ï9uρ 〈 )٣٨٣(   

  .،الباقون بالتفخيم )٣٨٤(قرأ قتيبة باإلمالة

 )٢٨٣٤( ® #́‰t7 —9 〈  )٣٨٥(   

 .الباقون بالتخفيف ،قرأ أبو جعفر بالتشديد 

 )٢٨٣٥( ® Ü= |¡øt s† r& 〈  )٣٨٦(    

،البـاقون  )٣٨٧( تح السنيقرأ ابن عامر و أبو جعفر وعاصم غري هبرية و األعشى و محزة بف
 .  بكسر السني

 )٢٨٣٦( ® y71u‘ ôŠ r& 〈  )٣٨٨(  

قرأ أبو عمرو ومحزة  وعلي وخلف والبخاري عن ورش  و اخلزاز عن هبرية وابن جماهد   
 .والنقاش عن ابن ذكوان بالكسر،الباقون بالفتح 

                        
 )٠٠١سورة البلد من اآلية ( )  ٣٨١
 )٠٠٣سورة البلد من اآلية ( )  ٣٨٢
 )٠٠٩ية سورة البلد من اآل( )  ٣٨٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٣٨٤
 )٠٠٦سورة البلد من اآلية ( )  ٣٨٥
 )٠٠٧سورة البلد من اآلية ( )  ٣٨٦
 ) .٥١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٣٨٧
 )٠١٢سورة البلد من اآلية ( )  ٣٨٨



 

 

 )٢٨٣٧( ® ’7 sù >π t6s%u‘ 〈  )مجيعاً بالنصب   )٣٨٩® ÷ρr& ÒΟ≈ yèôÛÎ) 〈  )بغري ألف منصـوبة     )٣٩٠
7 ابن كثري و علي،الباقونو] أ/٣٧١[ أبو عمرو قرأها   )٣٩١(امليم sù  غري منـون رفع π t6s%u‘ 

≈ρr& ÒΟ÷  باخلفض على اإلضافة yèôÛÎ)  باأللف ورفع امليم . 

 )٢٨٣٨( ® öΝÎκ ö n=tã 〈  )٣٩٢(   

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء  

 )٢٨٣٩( ® 8ο y‰|¹÷σ–Β 〈  )٣٩٣(  

 .و يعقوب و حفص و املفضل باهلمز،محزة يقف بغري مهز وخلف  قرأ أبو عمرو و محزة 

الباقون بغـري مهـز يف الوصـل و    لئال يلتبس بلغة أخرى، )٣٩٤(و روى بعضهم عنه اهلمز 
 ) .٣٩٥(الوقف

 

                        
 )٠١٣سورة البلد من اآلية ( )  ٣٨٩
 )١٤سورة البلد من اآلية ( )  ٣٩٠

فعل ماض معطوف )أطعم(منصوب به وكذلك )رقبة(،)اقتحم(فعل ماض بدل من )فك(على أن ٣٩١)
  .١١/٩،الدر املصون٦٢٠/،انظر شرح اهلداية)فك(على

 )٠٢٠سورة البلد من اآلية ( )  ٣٩٢
 )٠٢٠سورة البلد من اآلية ( )  ٣٩٣
 . ٤٣٤٥و انظر جامع البيان.ومحزة على أصله يف إبداله واواً وقفاً  )   ٣٩٤

 .  ٢/٧٦٦من مهز ومن ترك اهلمز فاملعىن اإلطباق ورددته،انظر شرح اهلداية   ٣٩٥)



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الشمس
ijk 

ت هذه السورة باإلمالة الشديدة غري كان محزة و علي و خلف يقرؤون آيا )٣٩٦(قوله تعاىل  
 .  )٣٩٧( محزة و خلف فإما يفتحان

 )٢٨٤٠(  ® $ yγ9 n=s? 〈  )٣٩٨(   ® $ yγ8ys sÛ 〈 )٣٩٩(   

 .)٤٠٠(و قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع كلها بني الفتح و الكسر،الباقون بالتفخيم  

 )٢٨٤١( ® Í‘$ pκ ¨]9 $#uρ 〈 )٤٠١(   

و محزة يف رواية ابن سـعدان   والبخاري عن ورش  عمر قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو 
 .،الباقون بالتفخيم )٤٠٢(باإلمالةأيب عمر و

 )٢٨٤٢( ® ô‰s% yxn=øù r& 〈  )٤٠٣(  

قرأ ورش وعباس بترك مهزة أفلح ونقل حركتها إىل الدال،الباقون بإسكان الدال وإثبـات    
 .مهزة أفلح 

 )٢٨٤٣( ® ô‰s%uρ z>% s{ 〈  )٤٠٤(   

 .اإلمالة،الباقون بالتفخيم قرأ محزة ب 

                        
 .هكذا يف األصل بدون ذكر أي آية   )٣٩٦
 .  ٢/٣٧،النشر ٤/٣٤٨ألنه واوي واختص بإمالته الكسائي دون محزة،انظر جامع البيان  )   ٣٩٧
 )٠٠٢سورة الشمس من اآلية ( )  ٣٩٨
 )٠٠٦سورة الشمس من اآلية ( )  ٣٩٩
 .تقدم الكالم عليه يف سورة النجم و النازعات  ) ٤٠٠
 )٠٠٣سورة الشمس من اآلية ( )  ٤٠١
 ) .١٢١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٠٢
 )٠٠٩سورة الشمس من اآلية ( )  ٤٠٣
 )٠١٠سورة الشمس من اآلية ( )  ٤٠٤



 

 

 )٢٨٤٤( ® ôM t/¤‹x. ßŠθ ßϑ rO 〈 )٤٠٥(    

 )٤٠٦( ابن كثري و نافع و يعقوب و خلف وعاصم غري األعشىو ] ب/٣٧١[ أبو جعفر قرأ 
 .باإلظهار،الباقون باإلدغام 

 )٢٨٤٥( ® tΑ$ s)sù öΝçλm; 〈 )٤٠٧(   

 .قرأ أبو عمرو وعباس باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٨٤٦( ® óΟ ÎγøŠn=tæ 〈   )٤٠٨(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء   

 )٢٨٤٧( ® Ÿωuρ ß∃$ sƒ s† 〈  )٤٠٩(   

قرأ نافع و أبو جعفر و ابـن عـامر بالفـاء وكـذلك يف مصـاحف أهـل املدينـة و        
 .  )٤١١( ،الباقون بالواو وكذلك يف مصاحف أهل العراق ومكة)٤١٠(الشام

 

 

                        
 ) . (  تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم   )٠١١سورة الشمس من اآلية ( )  ٤٠٥
 .و قد تقدم غري مرة .األعشى عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية  )   ٤٠٦
 )٠١٣سورة الشمس من اآلية )      ( ٤٠٧
 )٠١٤سورة الشمس من اآلية )      ( ٤٠٨
 )٠١٥سورة الشمس من اآلية ( )  ٤٠٩
 .  ١٠٨انظر املقنع  )   ٤١٠

 .  ٢/٥٥٥أ بالفاء فعلى العطف على ما قبله،انظر شرح اهلداية من قرأ بالواو فعلى معىن احلال ومن قر  ٤١١)



 

 

 سورة الليلذكر القراءة يف 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

≅È ® قوله تبارك وتعاىل )٢٨٤٨(    ø‹ ©9$#uρ 〈   )٤١٢(    

  من رؤوس اآليات باإلمالة الشديدة اوما بعده

 .محزة و علي و خلف هاقرأ

 .و قرأ أبو عمرو و نافع و أبو جعفر بني الفتح و الكسر

$! Ÿω ® و خلف الكسائي وزاد محزة و   yγ9 n=óÁ tƒ 〈 )٤١٣(   ® 4‘ sÜ ôãr& 〈  )باإلمالة مجيعا   )٤١٤ 
 .،الباقون بالتفخيم)٤١٥(

 )٢٨٤٩( ® Í‘$ pκ ¨]9 $#uρ #sŒ Î) 〈   )٤١٦(   

 و محزة يف رواية ابن سـعدان والبخاري عن ورش  قرأ أبو عمرو وقتيبة ونصري و أبو عمر  
 .،الباقون بالتفخيم )٤١٧(وأيب عمر باإلمالة 

 )٢٨٥٠( ® 3“ u ô£ã‹ ù=Ï9 〈  )٤١٨(   ® 3“ u ô£ãèù=Ï9 〈  )٤١٩(   

قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلف والبخاري عن ورش و اخلـزاز عـن هـبرية مجيعـا      
 . ،الباقون بالفتح )٤٢٠(بالكسر

                        
 )٠٠١سورة الليل من اآلية ( )  ٤١٢
 )١٥سورة الليل من اآلية ( )  ٤١٣
 )٥سورة الليل من اآلية ( )  ٤١٤
 .تقدم الكالم على مثله يف سورة النجم و النازعات  ) ٤١٥
 )٠٠٢سورة الليل من اآلية ( )  ٤١٦

 ) .١٢١(ه يف الفقرة رقمتقدم الكالم على مثل )  ٤١٧ 
 )٠٠٧سورة الليل من اآلية ( )  ٤١٨
 )٠١٠سورة الليل من اآلية ( )  ٤١٩
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٢٠



 

 

غـري ورش مـن طريـق البخـاري بـني الفـتح و       و نافع أبو جعفر  و قرأ ] أ/٣٧٢[ 
 . بالتفخيم عمرو،الباقون  عن أيب  الكسر،وكذلك روى

  )٢٨٥١( ® #Y‘$ tΡ 4‘ ©à n=s? 〈 )٤٢١(    

 .،الباقون بتخفيف التاء)٤٢٢(قرأ ابن كثري غري زمعة و القواس بتشديد التاء

  )٢٨٥٢( ® z> ¤‹x.uρ 4© o_ó¡çt ù:$$ Î/ 〈  )٤٢٣(   

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

“3 ® و قرأ أبو جعفر  u ô£ã‹ ù=Ï9 〈   )٤٢٤(   ® 3“ u ô£ãèù=Ï9 〈  )بإسكان  مجيعاً بالرفع،الباقون    )٤٢٥
 .السني 

 )٢٨٥٣( ® ’ÏA ÷σãƒ 〈 )٤٢٦(    

،وافق محـزة يف الوقف،البـاقون   )٤٢٧(قرأ أبو عمرو وأبو جعفر واألعشى وورش بغري مهز 
 .باهلمز

 

                        
   )٠١٤سورة الليل من اآلية ( )  ٤٢١
 ) .١٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٢٢
 )٠٠٩سورة الليل من اآلية ( )  ٤٢٣
 )٠٠٧من اآلية سورة الليل ( )  ٤٢٤
 )٠١٠سورة الليل من اآلية ( )  ٤٢٥
 )٠١٨سورة الليل من اآلية ( )  ٤٢٦
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٢٧



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الضحى
ijk 

©4 ® تعاىلوله ق) ٢٨٥٤(   y∏‘Ò9$#uρ 〈   )٤٢٩( وما بعدها من رؤوس اآليات  )٤٢٨(. 

©4 ® )٤٣٠(اإلمالة إال محزة و خلفاً فإما يفتحانقرأها محزة و علي و خلف ب y√y™ 〈  )٤٣١(  . 

 .الفتح أميل،الباقون بالتفخيم إىلأبو جعفر و نافع بني الفتح و الكسر و أبو عمرو و و قرأ  

  )٢٨٥٥( ® Wξ Í←!% tæ 〈   )٤٣٢(    ® $ ¨Βr&uρ Ÿ≅ Í←!$ ¡¡9$# 〈 )٤٣٣(   

 ،الباقون بالتفخيم )٤٣٤(باإلمالة مجيعاقرأ قتيبة  

                        
  ) ٠٠١سورة الضحى من اآلية ( )  ٤٢٨
 .تقدم الكالم على مثله يف النجم و النازعات  ) ٤٢٩
 .  ٤٤٠ف ،اإلحتا٢/٣٧،النشر ٤/٣٥١ألنه واوي،انظر جامع البيان  )   ٤٣٠
 )٠٠٢سورة الضحى من اآلية )       ( ٤٣١
 )٠٠٨سورة الضحى من اآلية ( )  ٤٣٢
 )٠١٠سورة الضحى من اآلية ( )  ٤٣٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٣٤



 

 

 ذكر القراءة يف سورة الشرح
ijk 

*βÎ¨ ®قوله تعاىل  ) ٢٨٥٦(   sù yì tΒ Î ô£ãèø9$# #¶ ô£ç„ ∩∈∪ ¨βÎ) yì tΒ Î ô£ãèø9$# #[ ô£ç„ 〈   )٤٣٥(   

 .بالتثقيل،الباقون بالتخفيف ] ب/٣٧٢[ كلها  جعفرقرأ أبو   

 ذكر القراءة يف سورة التني
ijk 

≅Ÿ ® قوله تعاىل) ٢٨٥٧(   xó™ r& t⎦, Í# Ï≈ y™ 〈   )٤٣٦(    ® È/ s3ôm r' Î/ t⎦⎫ÉΚÅ3≈ ut ù:$# 〈  )٤٣٧(    

 .،الباقون بالتفخيم )٤٣٨(قرأ قتيبة مجيعاً  باإلمالة 

                        
 )٠٠٦-٠٠٥سورة الشرح من اآلية ( )  ٤٣٥
 )٠٠٥التني ( )  ٤٣٦
 )٠٠٨التني ( )  ٤٣٧
 ) . ١٥( رة رقم تقدم الكالم على مثله يف الفق ) ٤٣٨



 

 

 ذكر القراءة يف سورة العلق
ijk 

ù&uø%$# ÉΟ ® قوله تعاىل) ٢٨٥٨(  ó™ $$ Î/ 〈   )اوما بعده    )٤٣٩ 

 .باقون باهلمزال،وكذلك محزة يف الوقف،)٤٤٠(قرأ أوقية عن اليزيدي و األعشى بغري مهز 

  )٢٨٥٩( ® z⎯≈ |¡ΣM} $# #© xö ôÜ uŠs9 〈   )٤٤١(    

 .،الباقون باإلظهار )٤٤٢(قرأ عباس باإلدغام 

 )٢٨٦٠ (® #© xö ôÜ uŠs9 〈)٤٤٣( ® #© të ô_ ”9$# 〈)٤٤٤( ® 4‘ sS÷Ζ tƒ 〈)٤٤٥( ® #sŒ Î) #’©? |¹ 〈)٤٤٦( ® 
#“ uθ ø)−G9$$ Î/ 〈)٤٤٧(    ® #’̄< uθ s? uρ 〈 )٤٤٨(    

 .،الباقون بالتفخيممجيعا الشديدة قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة 

 .و قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و نافع بني الفتح و الكسر  

 )٢٨٦١( ® zΟ ¯=tæ ÉΟ n=s)ø9$$ Î/ 〈   )٤٤٩(   

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار   

                        
 )٠٠١سورة العلق من اآلية ( )  ٤٣٩
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٤٠
 )٠٠٦سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤١
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٤٢
 )٠٠٦سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤٣
 )٠٠٨سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤٤
 )٠٠٩سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤٥
 )٠١٠سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤٦
 )٠١٢سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤٧
 )٠١٣سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤٨
 )٠٠٤سورة العلق من اآلية ( )  ٤٤٩



 

 

 )٢٨٦٢( ® βr& çν#u™ §‘ 〈   )٤٥٠(   

 . قرأ محزة و علي و خلف وعباس وحيىي بكسر الراء و اهلمزة  

 .بفتح الراء وكسر اهلمزة،الباقون بفتح الراء و اهلمزةوالبخاري عن ورش و قرأ أبو عمرو  

 .الباقون باملد ،)٤٥٢(هأأن رآه مقصورة على ر )٤٥١(و روى ابن جماهد و أبو عون عن قنبل  

بغـري مهز،وافـق محـزة يف    ] أ/٣٧٣[ أن رآه و روى بعضهم عن األصبهاين عـن ورش  
 .)٤٥٣(زالوقف،الباقون باهلم

  )٢٨٦٣( ® |M ÷ƒu™ u‘ r& “ Ï%©!$# 〈   )وما بعدها    )٤٥٤  

 .محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  وافق قرأ أبو جعفر و نافع بتليني اهلمزة،

 .)٤٥٥(ة،الباقون باهلمزو قرأ علي بترك اهلمز 

  )٢٨٦٤( ® 3“ utƒ 〈   )٤٥٦(   

ـ        ن هـبرية  قرأ أبو عمرو ومحزة وعلي وخلـف والبخـاري عـن ورش و اخلـزاز ع
بني الفتح و   عن ورش قرآا غري البخاري اجعفر و نافع ،الباقون بالفتح إال أبا )٤٥٧(بالكسر

 .)٤٥٨(الكسر،وكذلك روى بعضهم عن أيب عمرو 

                        
   )٠٠٧سورة العلق من اآلية  )  ٤٥٠
   خذأوال شك أن القصر ثبت عن قنبل من طريق األداء واملد أقوى من طريق النص وما : قال ابن اجلزري   )٤٥١

 .من طريقه مجعا بني النص واألداء 
انظر الكشف  وهذا على لغة العرب الذين حيذفون األلف من مضارع رأى ختفيفا والباقون باملد على األصل  ٤٥٢)

 . ١١/٥٨الدر املصون  ٢/٣٨٣
 ) .٢٤٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٥٣
 )٠٠٩سورة العلق من اآلية ( )  ٤٥٤
 ) .٤٨(مثله يف الفقرة رقم تقدم الكالم على ) ٤٥٥
 )٠١٤سورة العلق من اآلية ( )  ٤٥٦
 ) .٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٥٧
 .ألا من رؤوس اآلي  ) ٤٥٨



 

 

 )٢٨٦٥( ® >π t/É‹≈ x. 〈   )٤٥٩(    ® … çµ tƒÏŠ$ tΡ 〈   )٤٦٠(   

 .،الباقون بالتفخيم )٤٦١(قرأ قتيبة كلها باإلمالة

 )٢٨٦٦( ® >π t/É‹≈ x. 7π y∞ ÏÛ% s{ 〈   )٤٦٢(   

 .،الباقون بالبيان)٤٦٣(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء  

  )٢٨٦٧( ® 7π y∞ ÏÛ% s{ 〈   )٤٦٤(   

 . تابعهما محزة يف الوقف،الباقون باهلمز  ،و)٤٦٥(قرأ أبو جعفر و الشموين بغري مهز  

                        
 )٠١٦سورة العلق من اآلية ( )  ٤٥٩
 )٠١٧سورة العلق من اآلية ( )  ٤٦٠
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٦١
 )٠١٦اآلية سورة العلق من ( )  ٤٦٢
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٦٣
 )٠١٦سورة العلق من اآلية ( )  ٤٦٤
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٦٥



 

 

 ذكر القراءة يف سورة القدر
ijk 

$! ® قوله تعاىل) ٢٨٦٨(   tΒuρ y71u‘ ôŠ r& 〈   )٤٦٦( 

و اخلزاز عن هبرية و ابن وورش من طريق البخاري قرأ أبو عمرو و محزة و علي و خلف  
  .،الباقون بالفتح )٤٦٧(جماهد و النقاش عن ابن ذكوان بالكسر

 )٢٨٦٩(  ® Ï Í‘ ô‰s)ø9$# 〈' s# ø‹ s9   )٤٦٨(    

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 )٢٨٧٠( ® 9÷κ y− ∩⊂∪ ãΑ¨” t∴ s? 〈   )٤٦٩(     

 .،الباقون بتخفيف التاء)٤٧٠(قرأ ابن كثري غري زمعة و القواس بتشديد التاء  

  )٢٨٧١( ® 4© ®Lxm 〈   )٤٧١(    

 .،الباقون بالتفخيم  )٤٧٣(و العجلي باإلمالة] ب/٣٧٣[  )٤٧٢(قرأ قتيبة ونصري  

 )٢٨٧٢( ® 4© ®Lxm Æì n=ôÜ tΒ 〈   )٤٧٤(      

 .)٤٧٥( الم قرأ علي و خلف بكسر الالم،الباقون بفتح ال

                        
   )٠٠٢سورة القدر من اآلية ( )  ٤٦٦
 ) .٢٤١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٦٧
 )٠٠١سورة القدر من اآلية ( )  ٤٦٨
   )٠٠٤-٠٠٣در من اآلية سورة الق( )  ٤٦٩
 ) .١٣٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٧٠
 )٠٠٥سورة القدر من اآلية ( )  ٤٧١

 .إىل بداية سورة العصر ) ب(من هنا سقط يف النسخة األصل  ) ٤٧٢(
 ) .٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٧٣
 )٠٠٥سورة القدر من اآلية ( )  ٤٧٤

 .  ٢/٥٥٦لغتان ،انظر شرح اهلداية فتح الالم وكسرها   ٤٧٥)



 

 

 وكان أبو عمرو إذا وصل آخر هذه السورة بأول مل يكن يقول 

 ® Íôf xø9$# 〈 )٤٧٦(®  óΟ s9 Ç⎯ä3tƒ 〈  )الباقون باإلظهار ، )٤٧٧. 

 ذكر القراءة يف سورة مل يكن
ijk 

  )٢٨٧٣( ® É=≈ tG Å3ø9$# 〈   )٤٧٨(     

 .،الباقون بالتفخيم )٤٧٩(قرأ قتيبة باإلمالة

 )٢٨٧٤( ® 4© ®Lxm 〈   )٤٨٠(    

 .   ،الباقون بالتفخيم)٤٨١(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة 

 )٢٨٧٥( ® ãΝåκ u Ï? ù' s? 〈   )٤٨٢(    ® (#θ è? ÷σãƒuρ 〈   )مر ذكرمها    )٤٨٣ . 

 )٢٨٧٦( ® ãΝåκ øEu™ !% y` 〈   )مثل نظائره     )٤٨٤ . 

 )٢٨٧٧( ® t⎦⎫ÅÁ Ï=øƒ èΧ ã& s! 〈   )٤٨٥(   

 .ظهار ،الباقون باإل)٤٨٦(قرأ عباس باإلدغام   

                        
 )٠٠٥سورة القدر من اآلية ( )  ٤٧٦
 .أي باإلدغام  )١سورة البينة من اآلية ( )  ٤٧٧
 )٠٠١سورة البينة من اآلية ( )  ٤٧٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٤٧٩
 )٠٠١سورة البينة من اآلية ( )  ٤٨٠
 ) .٢٠(قمتقدم الكالم على مثله يف الفقرة ر ) ٤٨١
 )٠٠١سورة البينة من اآلية ( )  ٤٨٢
 )٠٠٥سورة البينة من اآلية ( )  ٤٨٣
 )٠٠٤سورة البينة من اآلية ( )  ٤٨٤
 )٠٠٥سورة البينة من اآلية ( )  ٤٨٥
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٨٦



 

 

 )٢٨٧٨( ® Í‘$ tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ 〈    )مر ذكره     )٤٨٧. 

 )٢٨٧٩( ® Ïπ §ƒÎ y9ø9$# 〈  )٤٨٨(  ® • Ÿ° Ïπ §ƒÎ y9ø9$# 〈   )٤٨٩(    

 .)٤٩٠( قرأ نافع و ابن ذكوان مجيعاً باهلمز،الباقون بغري مهز

  )٢٨٨٠( ® Ïπ §ƒÎ y9ø9$# ôΜèδäτ!#u“ y_ 〈   )٤٩١(  

 .ظهار قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإل   

 )٢٨٨١( ® ô⎯yϑ Ï9 z© Å´ yz 〈   )٤٩٢(    

 .قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء الباقون بالبيان 

                        
 )٠٠٦سورة البينة من اآلية ( )  ٤٨٧
 )٠٠٦سورة البينة من اآلية ( )  ٤٨٨
 ) ورة البينة من اآليةس ٠٠٦( )  ٤٨٩

فعيلة من برأ اهللا اخللق،ومن ترك اهلمز فهو مشتق من البِرى وهو التراب فال يكون له أصل يف : من مهز فهي   ٤٩٠)
 .  ٢/٥٥٦اهلمز ، انظر شرح اهلداية،

 )٠٠٨سورة البينة من اآلية ( )  ٤٩١
 )٠٠٨سورة البينة من اآلية ( )  ٤٩٢



 

 

 ذكر القراءة يف سورة إذا زلزلت
ijk 

 ) ٢٨٨٢( ® 4© yr ÷ρr& 〈   )٤٩٣(    

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

) ٢٨٨٣( ® â‘ ß‰óÁ tƒ 〈   )٤٩٤(     

 .،الباقون بالصاد الصافية)٤٩٥(جلي و علي ورويس بإمشام الزايقرأ محزة غري الع

) ٢٨٨٤(  ) ® >ο §‘ sŒ #Xø‹ yz 〈 )٤٩٦(  

 قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء الباقون بالبيان 

) ٢٨٨٥( ® … çν utƒ 〈   )٤٩٧(    ® … çν utƒ 〈   )٤٩٨(    

 . )٥٠٠(،الباقون برفع اهلاء)٤٩٩(روى احللواين عن هشام بإسكان اهلاء 

                        
 )٠٠٥الزلزلة ( )  ٤٩٣
 )٠٠٦ الزلزلة( )  ٤٩٤
 ) .٣٦٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٤٩٥
 )٠٠٧الزلزلة ( )  ٤٩٦
 )٠٠٧الزلزلة ( )  ٤٩٧
 )٠٠٨الزلزلة ( )  ٤٩٨
 .و هو املقروء به هلشام  ) ٤٩٩

 . أليب زرعة  ٧٦٩من سكن اهلاء فقيل إا لغة،ومن قرأ باإلشباع فألن ما قبل اهلاء متحرك،انظر احلجة   ٥٠٠)



 

 

 ر القراءة يف سورة و العادياتذك
ijk 

 ) ٢٨٨٦( ® ÏM≈ tƒÏ‰≈ yèø9$#uρ $ [s ö7 |Ê 〈   )٥٠١(   

 .قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام،الباقون باإلظهار   

) ٢٨٨٧( ® ÏN ü ÉóçR ùQ$$ sù $ [s ö7 ß¹ 〈   )٥٠٢(    

 .)٥٠٤( باإلظهار )٥٠٣(] الباقون [قرأ أبو عمرو غري عباس وخالد عن محزة باإلدغام،  

 ) ٢٨٨٨( ® z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ Ïµ În/uÏ9 〈   )٥٠٥(  

 .،الباقون باإلظهار )٥٠٦(قرأ عباس باإلدغام 

) ٢٨٨٩( ® Î ö sƒ ù:$# î‰ƒÏ‰t±s9 〈   )٥٠٧(    

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

 

                        
 )٠٠١العاديات ( )  ٥٠١
 )٠٠٣العاديات ( )  ٥٠٢

 .ساقطة من األصل        )٥٠٣(
 . ٥٤٦تقدم الكالم على مثله يف بداية سورة الصافات ، و انظر السبعة ) ٥٠٤
 )٠٠٦العاديات ( )  ٥٠٥
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٠٦
 )٠٠٨العاديات ( )  ٥٠٧



 

 

 ذكر القراءة يف سورة القارعة
ijk 

 ) ٢٨٨٩٠( ® èπ tãÍ‘$ s)ø9$# 〈)٥٠٨( ® $ tΒ èπ tãÍ‘$ s)ø9$# 〈)٥٠٩( ® Ä¸#uxø9$$ Ÿ2 〈)٥١٠( ® 
ãΑ$ t6Åf ø9$# 〈)٥١١(    ® ×π tƒÍρ$ yδ 〈)٥١٢(    ® 8π uŠÏΒ% tn 〈)٥١٣(  . 

 .،الباقون بالتفخيم )٥١٤(قرأ قتيبة كلها باإلمالة  

) ٢٨٩١( ® uθ ßγsù 〈  )٥١٥(  

  )٥١٦(] برفع اهلاء[قرأ أبو عمرو و أبو جعفر و علي و نافع غري ورش بإسكان اهلاء،الباقون  
. 

 ) ٢٨٩٢( ® … çµ –Βé' sù ×π tƒÍρ$ yδ 〈  )٥١٧(    

 .،الباقون باإلظهار )٥١٨(قرأ أبو عمرو غري عباس باإلدغام

) ٢٨٩٣( ® y71u‘ ôŠ r& 〈  )تقدم ذكره يف القدر  )٥١٩. 

) ٢٨٩٤( ® $ tΒ ÷µ u‹ Ïδ 〈   )٥٢٠(  

                        
 ٠١) ٠القارعة ( )  ٥٠٨
 )٠٠٢القارعة ( )  ٥٠٩
 )٠٠٤القارعة ( )  ٥١٠
 )٠٠٥قارعة ال( )  ٥١١
 )٠٠٩القارعة ( )  ٥١٢
 )٠١١القارعة ( )  ٥١٣
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥١٤
 )٠٠٧القارعة ( )  ٥١٥

 ]بالتفخيم برفع ) [ن(يف  ) ٥١٦(
 )٠٠٩القارعة ( )  ٥١٧
 ) .٤٩(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥١٨
 )٠١٠القارعة ( )  ٥١٩



 

 

قرأ محزة و يعقوب و سهل بغري هاء يف الوصل وباهلاء يف الوقف،الباقون باهلاء يف الوصل و 
 .الوقف

 اءة يف سورة التكاثرذكر القر
ijk 

 ) ٢٨٩٥( ® ãΝä39 yγø9r& 〈  )٥٢١( 

 .قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم  

) ٢٨٩٦( ® 4© ®Lxm 〈  )٥٢٢(  

 .،الباقون بالتفخيم )٥٢٣(قرأ قتيبة ونصري و العجلي باإلمالة

) ٢٨٩٧( ® È⎦⎫É)u‹ ø9$# ∩∈∪ χãρu yI s9 〈  )٥٢٤(  

 .اقون بالبيان ،الب)٥٢٥(قرأ عباس باإلدغام  

) ٢٨٩٨( ® χãρu yI s9 〈    )٥٢٦(   

  )٥٢٨(] التاء [ ،الباقون بفتح )٥٢٧( قرأ ابن عامر و علي بضم التاء 

 

                                                                   
 )٠١٠القارعة ( )  ٥٢٠
 )٠٠١التكاثر ( )  ٥٢١
 )٠٠٢التكاثر ( )  ٥٢٢
 ) .٢٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٢٣
 )٠٠٦-٠٠٥التكاثر  )  ٥٢٤
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٢٥
 )٠٠٦التكاثر ( )  ٥٢٦

تح مفعول به ،والباقون بالف)اجلحيم(مبنيا للمفعول ،والواو نائب فاعل ،)أرى(على أنه مضارع   ٥٢٧)
 ،١١/٩٨أليب زرعة ،الدر املصون ٧٧١/مبنيا للفاعل ،انظر احلجة)رأى(مضارع

 ).ع (الراء و التصحيح من ) ن(يف  ) ٥٢٨(



 

 

 

  )٥٢٩(بقية املفصل 
) ٢٨٩٩( ® ¨βÎ) z⎯≈ |¡ΣM} $# ’Å∀s9 〈  )٥٣٠(  

 .،الباقون باإلظهار )٥٣١(قرأ عباس باإلدغام 

) ٢٩٠٠( ® yì uΗsd 〈 )٥٣٢(  

 )٥٣٣(و نافع و سهل و يعقوب وعاصم بالتخفيف،الباقون بالتشديد قرأ ابن كثري و أبو عمرو
. 

 ) ٢٩٠١(   ® Ü= |¡øt s† 〈 )٥٣٤(  

،البـاقون  )٥٣٥(هبرية بفتح السـني  قرأ ابن عامر و أبو جعفر و محزة وعاصم غري األعشى و
 .بكسر السني 

) ٢٩٠٢( ® y71u‘ ôŠ r& 〈  )٥٣٦( 

ن جماهد والنقاش عـن ابـن   قرأ أبو عمرو ومحزة  وعلي وخلف والبخاري عن ورش واب 
  .،الباقون بالفتح )٥٣٧(ذكوان و اخلزاز عن هبرية بالكسر

                        
 .قبلها ) ع(و ) ن( كتبت يف األصل بعد سورة العصر و يف  ) ٥٢٩(

 )٠٠٢العصر ( )     ٥٣٠
 ) .١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٣١
 )٠٠٢اهلمزة ( )  ٥٣٢

، ٨/٥١٠البحر  ربالتخفيف على األصل، انظ ن، والباقو)وعدده :( قوله ) وافقةومل(التكثري واملبالغة على   ٥٣٣)
 .١١/١٠٦املصون  رالد

 )٠٠٣اهلمزة ( )  ٥٣٤
 ) .٥١(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٣٥
 )٠٠٥اهلمزة ( )  ٥٣٦
 ) .٢٤١٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٣٧



 

 

) ٢٩٠٣( ® ßì Ï=©Ü s? ’n? tã 〈  )٥٣٨(  

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار 

) ٢٩٠٤( ® ΝÎκ ö n=tã 〈  )٥٣٩(  

 .قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء،الباقون بكسر اهلاء 

) ٢٩٠٥( ® ×ο y‰|¹÷σ–Β 〈  )٥٤٠(  

،الباقون بغـري  )٥٤١(املفضل باهلمز وخلفو يعقوب و حفص وسهل  قرأ أبو عمرو و محزة 
 .باهلمز كما يصلون  محزة  قراءةبوبعض الناس يقفون يف الوقف، محزة وافقهم ،مهز 

) ٢٩٠٦( ® 7‰uΗxå 〈  )٥٤٢(  

 ،الباقون بفـتح العـني  )٥٤٤(بضم العني وامليم )٥٤٣(قرأ محزة و علي وخلف وأبو بكر ومحاد
 . وامليم 

) ٢٩٠٧(   ® y# ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 š/u‘ 〈  )٥٤٥(  

 .قرأ أبو عمرو مجيعاً باإلدغام،الباقون باإلظهار 

) ٢٩٠٨( ® Ÿ≅ y™ ö‘ r&uρ öΝÎκ ö n=tã 〈  )٥٤٦(  

                        
 )٠٠٧اهلمزة ( )  ٥٣٨
 )٠٠٨اهلمزة ( )  ٥٣٩
   )٠٠٨اهلمزة ( )  ٥٤٠
 ) .٢٧٣٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٤١
 )٠٠٩اهلمزة ( )  ٥٤٢
 .محاد عن عاصم ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية  )   ٥٤٣

ككتاب وكتب ،والباقون بفتحهما ،قيل اسم مجع لعمود ،أو  -عماد-كرسول ورسل ،أو –عمود -مجع  ٥٤٤)
  ١١/١٠٨،الدر املصون ٨/٥١٠له ،انظر البحر  هو مجع

 ) ٠٠١الفيل ( )   ٥٤٥
 )٠٠٣الفيل ( )    ٥٤٦



 

 

 .الباقون بكسر اهلاء ،]أ/٣٧٤[ قرأ محزة و سهل و يعقوب بضم اهلاء 

) ٢٩٠٩( ® ΝÎγ‹ ÏΒös? 〈  )٥٤٧(  

 .قون بكسر اهلاء قرأ يعقوب بضم اهلاء،البا

) ٢٩١٠( ® ¥Αθ à2 ù' ¨Β 〈  )٥٤٨(  

،وافقهـم محـزة يف   )٥٤٩(قرأ أبو عمرو غري شجاع و أبو جعفر و األعشى و ورش بغري مهز
 . الوقف،الباقون باهلمز

) ٢٩١١( ® É#≈ n=ƒ\} 〈  )٥٥١(بغري ياء بعد اهلمز  )٥٥٠(® öΝÎγÏ≈ s9⎯ Î) 〈  )بياء بعد اهلمزة  )٥٥٢
 .   ـ قرأها  ابن عامر

يالفهـم  إ،البـاقون  )٥٥٤(بعد اهلمزة  )٥٥٣( ]ياءب[لئيالف بغري مهز إيالفهم  أ أبو جعفرو قر 
 .إيالف بياء بعد اهلمزة إال محزة فإنه يقف بتليني اهلمزة 

 .إليفهم بغري ألف ساكنة الالم  )٥٥٥(و قرأ ابن فليح 

فهم بياء بعد إالفهم مزتني األوىل متحركة و الثانية ساكنة،الباقون إيال )٥٥٦( و قرأ األعشى 
 .األعشى  اهلمزة وكذلك االختيار يف قراءة

                        
 )٠٠٤الفيل ( )     ٥٤٧
 )٠٠٥الفيل ( )    ٥٤٨
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٤٩
 )٠٠١قريش ( )  ٥٥٠

،تفسري القرطيب ٨/٥١٤ألفته إالفا حنو كتبته كتابا ،انظر البحر :ثالثيا يقال -ألف -على أنه مصدر  ٥٥١)
 .٢/٦٣١،اإلحتاف ١١/١١٢،الدر املصون ٢٠/٢٠١

 )٠٠٢قريش ( )  ٥٥٢
 . هكذا يف األصل والصحيح بغري ياء  )  ٥٥٣

،والشموين )لإلئالف(على أن أصلها إءالف،فأبدلت اهلمزة الثانية ياء وحذفت األوىل على غري قياس فصارت  ٥٥٤)
 .ب/٢٩٦(عن األعشى عن شعبة،انظر املصباح

 .  ٨٥٩ابن فليح عن ابن كثري انفرادة ال يقرأ البن كثري  ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املستنري  )  ٥٥٥
 .  ٨٥٩،املستنري ٤/٣٦٦األعشى عن شعبة انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان  )  ٥٥٦



 

 

) ٢٩١٢( ® s' s# ôm Í‘ Ï™ !$ tG Ïe±9$# 〈  )٥٥٧(  

 .باإلمالة،الباقون بالتفخيم  )٥٥٨(نصري وقتيبة  قرأ

) ٢٩١٣( ® É# ø‹ ¢Á9$#uρ ∩⊄∪ (#ρß‰ç6÷èu‹ ù=sù 〈  )٥٥٩( 

 .قرأ أبو عمرو باإلدغام،الباقون باإلظهار  

) ٢٩١٤( ® ô⎯ÏiΒ ¤∃ öθ yz 〈    )٥٦٠( 

 .   ،الباقون بالبيان)٥٦١(قرأ أبو جعفر و أبو نشيط باإلخفاء 

) ٢٩١٥( ® |M ÷ƒu™ u‘ r& 〈 )٥٦٢(  

 .محزة يف الوقف  ،وافققرأ أبو جعفر و نافع بتليني اهلمزة

M و قرأ علي  ÷ƒu™ u‘ r& ٥٦٣(،الباقون باهلمززبترك اهلم(. 

) ٢٩١٦( ® Ü> Éj‹s3ãƒ É⎥⎪Ïe$! $$ Î/ 〈  )٥٦٤( 

 .دغام،الباقون باإلظهار أبو عمرو باإل قرأ 

) ٢٩١٧( ® y7 y∞ ÏΡ$ x© 〈  )٥٦٥( 

                        
 )٠٠٢قريش ( )  ٥٥٧
،جامع البيان ٨٦٠يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر املستنري كالمها عن الكسائي ومها انفرادتان ال  )   ٥٥٨

٤/٣٦٧  . 
 )٠٠٣-٠٠٢قريش ( )  ٥٥٩
 )٠٠٤قريش ( )  ٥٦٠
 ) .٩٠(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٦١
 )٠٠١املاعون ( )  ٥٦٢
 ) .٤٨(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٦٣
 )٠٠١املاعون ( )  ٥٦٤
 )٠٠٣الكوثر ( )  ٥٦٥



 

 

 .ز،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلم)٥٦٦(قرأ أبو جعفر و الشموين بغري مهز 

 .قتيبة باإلمالة،الباقون بالتفخيم نصري وقرأ  و 

 ) ٢٩١٨( ® tβρ ß‰Î7≈ tã !$ tΒ ß‰ç7 ôãr& ∩⊂∪ Iωuρ O$ tΡ r& Ó‰Î/% tæ $ ¨Β ôΜ›?‰t6tã ∩⊆∪ Iωuρ óΟ çFΡ r& tβρ ß‰Î7≈ tã 
〈)٥٦٧(  

 .و احللواين عن هشام باإلمالة،الباقون بالتفخيم  )٥٦٨(قتيبة قرأ

>z’Í ®] ب/٣٧٤[  )٢٩١٩ ( uρ È⎦⎪ ÏŠ 〈  )٥٦٩(  

و هشام بفتح الياء وكذلك روى ابـن  )٥٧١(و حفص و املفضل  )٥٧٠(قرأ نافع غري إمساعيل
وكذلك روى بعض  ياء،الباقون بإسكان ال)٥٧٣(و أبو ربيعة عن البزي ) ٥٧٢(شنبوذ عن قنبل 

ياء وكذلك يعقوب بالياء يف الوصل و الوقـف  املشيخة عن ابن شنبوذ عن قنبل بإسكان ال
 .)٥٧٤(ياء يف الوصل،الباقون بغري سهل وعباس وتابعه 

 ) ٢٩٢٠( ® #sŒ Î) u™ !$ y_ 〈  )٥٧٥(  

 .قرأ محزة و خلف و ابن ذكوان باإلمالة،الباقون بالتفخيم 

) ٢٩٢١( ® |M ÷ƒr&u‘ uρ 〈  )٥٧٦( 

                        
 ) .٧(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٦٦
 )٠٠٥-٠٠٣الكافرون ( )  ٥٦٧
قتيبة عن الكسائي انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،وقد تقد الكالم على إماالت قتيبة  )  ٥٦٨

 ). ١٥(فقرة
 )٠٠٦الكافرون ( )  ٥٦٩
 .  ٤/٣٧٠مع البيان إمساعيل عن نافع ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جا )  ٥٧٠
 . املفضل عن عاصم  ال يقرأ ا من طرق الشاطبية والنشر  )  ٥٧١
   ٦٩٩،السبعة ٤/٣٧١قنبل عن ابن كثري هنا انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان  )  ٥٧٢
 .  ٤٤٤،اإلحتاف ٢/٤٠٤البزي عن ابن كثري له وجهان،انظر النشر  )   ٥٧٣
 ) .١٠٦(الكالم على مثله يف الفقرة رقم تقدم ) ٥٧٤
 )٠٠١النصر ( )  ٥٧٥



 

 

 .بغري مهز،وافق محزة يف الوقف،الباقون باهلمزقرأ ورش من طريق األصبهاين  

 ) ٢٩٢٢(   ® ’Ï1 r& 5= yγs9 〈  )٥٧٧(  

 .،الباقون بفتح اهلاء)٥٧٨(قرأ ابن كثري بإسكان اهلاء 

 ) ٢٩٢٣( ® !$ tΒ 4© o_øîr& 〈  )٥٧٩(® 4’n? óÁ u‹ y™ 〈  )٥٨٠(  

 . قرأ محزة و علي و خلف باإلمالة،الباقون بالتفخيم

) ٢٩٢٤( ® 4’n? óÁ u‹ y™ 〈  )٥٨١( 

 .،الباقون بفتح الياء)٥٨٢(قرأ الربمجي برفع الياء 

 ) ٢٩٢٥( ® s' s!$ £ϑ xm É= sÜ ys ø9$# 〈  )٥٨٣(  

 .   برفع اهلاء ،الباقون بالرفع)٥٨٤(بفتح اهلاء   )التاء  ( قرأ عاصم بالنصب

 〉جيدها ®) ٢٩٢٦(
 .قرأ نصري باإلمالة الباقون بالتفخيم 

) ٢٩٢٧( ® ö≅ è% uθ èδ ª!$# î‰xm r& 〈   )٥٨٥(  

                                                                   
 )٠٠٢النصر ( )  ٥٧٦
 )٠٠١املسد ( )  ٥٧٧

 .١١/١٤٢مها لغتان كالنهر والنهر والشعر والشعر،انظر الدر املصون  ٥٧٨)
 )٠٠٢املسد ( )  ٥٧٩
 )٠٠٣املسد ( )  ٥٨٠
 )٠٠٣املسد ( )  ٥٨١
 . ٤/٣٧٤جامع البيان. انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر و الشاطبية  ) ٥٨٢
 )٠٠٤املسد ( )  ٥٨٣

،الدر ٧٧٧/انظر احلجة، أو خرب ملبتدأ حمذوف أي هي محالة،)وامرأته(على الذم والشتم، والباقون بالرفع خرب  ٥٨٤)
 .١١/١٤٥املصون 

 )٠٠١اإلخالص ( )  ٥٨٥



 

 

كان أبو عمرو بن العالء يستحب الوقف على أحد وإذا وصل كان له وجهان من القـراءة  
كقراءته يف قوله وقالت اليهود عزير بن    )٥٨٦( أحدمها التنوين وكسرة الثاين حذف التنوين

 .   )٥٨٧( مها صواب حبمد اهللا ومنهلتاحبذف التنوين الجتماع الساكنني وكاهللا 

) ٢٩٢٨( ® #³θ àà2 〈  )٥٨٨(  

 )٥٩١( ورويـس  )٥٩٠( و املفضل] أ/٣٧٥[ خلف وعباس  و )٥٨٩(وعليقرأ إمساعيل و محزة 
وتليني اهلمزة  مهموزة وكان محزة إذا وقف وقف بإسكان الفاء   عن يعقوب بإسكان الفاء

 .للكتاب  إتباعاوجيعلها واواً 

 .)٥٩٣(وز،الباقون مثقل مهموزغري مهم )٥٩٢( و قرأ حفص غري اخلزاز عن هبرية مثقل

 ) ٢٩٢٩(® >‰Å™% tn #sŒ Î) 〈  )٥٩٤(  

 .،الباقون بالتفخيم )٥٩٥(قرأ قتيبة باإلمالة  

) ٢٩٣٠( ® Éb> uÎ/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊇∪ Å7 Ï=tΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩⊄∪ Ïµ≈ s9Î) Ä¨$ ¨Ψ9 $# 〈  )٥٩٦( ® ’Îû Í‘ρß‰ß¹ 

                        
 . ١١/١٥٠در املصون للفراء،ال ٣/٣٠٠اللتقاء الساكنني ،والباقون بالتنوين على األصل انظر معاين القرآن   ٥٨٦)
 .  ٧٠١،السبعة ٤/٣٧٥انظر جامع البيان  )  ٥٨٧
 )٠٠٤اإلخالص ( )  ٥٨٨
الكسائي يف روايته عن نافع،وكذلك إمساعيل فال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان  )  ٥٨٩

٤/٣٧٥  . 
  ٧٠٢لنشر والشاطبية،انظر السبعة عباس عن أيب عمرو واملفضل عن عاصم انفرادتان  ال يقرأ ا من طرق ا )  ٥٩٠

 .  ٦١٧، الكفاية 
 .  ٤٤٥،اإلحتاف ٢/٢١٥وكذلك روح ومل يذكره املصنف،انظر النشر  )  ٥٩١
أي بضم الفاء ورواية هبرية باإلسكان انفرادة ال يقرأ ا من طرق النشر والشاطبية،انظر جامع البيان  )  ٥٩٢

٤/٣٧٥  . 
 .أليب زرعة  ٧٧٧نظر احلجة ضم الفاء وتسكني الفاء لغتان،ا   ٥٩٣)
 )٠٠٥الفلق ( )  ٥٩٤
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٩٥
 )٠٠٣-٠٠١الناس ( )  ٥٩٦



 

 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# ∩∈∪ z⎯ÏΒ Ïπ ¨Ψ Åf ø9$# Ä¨$ ¨Ψ9 $#uρ  〈   )٥٩٧(  

 ،الباقون بالتفخيم)٥٩٩(وزاد قتيبة إله باإلمالة  )٥٩٨(كلها  باإلمالة قرأ قتيبة ونصري 

 .م وهو املوفق بالتتميم واملستحق للتبجيل والتعظيم إنه عزيز حكيم رؤوف رحي

 
 

                        
 )٠٠٦-٠٠٥الناس ( )  ٥٩٧
 ) .٤٣(تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم ) ٥٩٨
 ) . ١٥( تقدم الكالم على مثله يف الفقرة رقم  ) ٥٩٩



 

 

 اخلامتة

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات ، و بفضله و منه تكمل النعم علـى  
إله إال اهللا وحده ال شـريك لـه و   اإلنسان فال يستطيع هلا إحصاء ، و أشهد أال 

أشهد أن حممدا عبده و رسوله ، اللهم صل و سلم عليه و على آلـه و صـحبه   
 .أمجعني 
فهذه خامتة للبحث أذكر فيها أهم النتائج و التوصيات اليت توصلت إليها : أما بعد 

 .من خالل حتقيق و دراسة هذا الكتاب 
 :النتائج : أوال 
أن املؤلف قد اختصر الكتاب قبل ابنه عبد احلميـد ، أو أن  يظهر و اهللا أعلم  – ١

هناك من تصرف باختصاره عن النسخة األصل ، فنسخة نور عثمانية و نسـخة  
 .عارف حكمت فيها اختصارات كثرية ، رغم أا غري مؤثرة  

للمؤلف هي نسبة غري صحيحة ، و إمنا الصحيح هو العراقي ) الغزقي ( نسبة  -٢
غزقي هي لعامل آخر غري متخصص يف القراءات ، و هذا الذي أدى إىل و أن نسبة ال

 .االختالف يف سنة والدته و وفاته و غري ذلك 
ال بد من التسليم بتواتر القراءات العشر كلها دون تفريق بـني السـبعة أو     – ٣

العشرة ، و من أقوى األدلة على ذلك و جود كثري مـن االنفـرادات صـحيحة    
 . ة كبار ال يقرأ ا هلم اإلسناد و ألئم

قراءة ابن اجلزري لكتاب اإلشارة إمنا هو مبضمون قراءتـه علـى شـيوخه     – ٤
 .بإسنادهم إىل اهلذيل الذي قرأ به على املؤلف 

مكانة اإلمام العراقي وسعة علمه ، و مكانة كتابه الذي يعد مـن الكتـب    – ٥
 .املهمة يف رواية العراقيني للقراءات العشر 



 

 

كما هو احلال _ ترب كتاب اإلشارة  عمدة يف تقسيم السور إىل ركوعات يع_  ٦
و اليت تعترب مناسبة ملن ال جييد اللغة العربية ألا تعتمد _ يف املصاحف الباكستانية 

 .على انتهاء املعىن يف الغالب ، و قد يكون هو أول من ابتدأ هذا التقسيم
عها من حيث اعتماده على التقسـيم  طريقة تأليف الكتاب تعترب فريدة من نو_  ٧

إىل مقاطع ،و يذكر يف كل مقطع املدغم و املمال و اختالف الكلمات الفرشـية  
تسهيال ملن أراد القراءة ، كما هو احلال يف كتاب إحتاف فضالء البشر و البـدور  

 .الزاهرة للقاضي 
اإلشـارة  وجود عدد ال بأس به من القراء يف بالد ما وراء النهر ، و كتاب _  ٨

يعطي صورة عن القراءات و الروايات اليت كانت منتشرة يف ذلك الوقت ، و اليت 
انقطع اإلقراء ا اآلن لعدم تواتر األسانيد إليها و منها قراءة املفضل و قتيبـة بـن   

 .مهران و العباس بن الفضل و غريهم 
 .و هناك نتائج أخرى ظهرت من خالل البحث يضيق املقام عن ذكرها  

 : التوصيات : انيا ث
ال بد من البحث عن نسخ أخرى للكتاب ، و كـذلك بقيـة كتـب     -١

العراقي و املقارنة بني كتاب اإلشارة غري املختصر و كتـاب البشـارة   
 .الذي هو اختصار ابنه عبد احلميد

ال بد من إعادة حتقيق اجلزء األول من الكتاب العتماده على النسـخة   -٢
 .لى األصل املختصرة يف التحقيق و ليس ع

إعادة دراسة األسانيد الواقعة يف أول الكتاب و التفريق بني ما صح منها  -٣
 .،و ما كان قراءة لكتاب و ما كان تلقيا من أفواه املشايخ 

البحث عن كتب القراءات اليت تعتمد على األثر يف ذكر القـراءات ، و   -٤
 .حماولة مجع  القراءات املأثورة و إخراجها يف كتاب 



 

 

أهم النتائج و التوصيات اليت توصلت إليها من خـالل حتقيقـي و    و هذه هي
 . دراسيت لكتاب اإلشارة يف القراءات العشر أليب نصر العراقي 

و أسأل اهللا عز و جل أن جيعل عملي يف رضاه ، و أن يتجاوز عـين و عـن   
مشاخيي و أساتذيت و أن يغفر جلميع املسلمني و آخر دعوانا أن احلمد هللا رب 

 .ملني ، و صلى اهللا و سلم على نبينا حممد و على آله و صحبه أمجعني العا
 



 

 

 فهرس القراءات املتواترة
 

 رقم الفقرةالسورة اآلية
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® Ÿωuρ ßì Ïϑó¡è@ §Μ Á9 $# u 〈 ٣١٨ 

® “Ï‰≈ pκ Í5 Ç‘ ÷Κãèø9 $# 〈 ٣٢٠ 

® ¨βr& }¨$̈Ζ9 $# 〈 ٣٢١ 

® çν öθs? r& 〈  ٣٢٧ 

® $pκ â: |¡øt rB 〈  ٣٣٠ 

® šχθè=yèø s? 〈 ٣٣٢ 

® 8íu“ sù >‹Í× tΒöθ tƒ 〈 ٣٣٣-
٣٣٤ 

® tβθè=yϑ÷ès? 〈 ٣٣٩ 

 א 

® $̧Ρu“ xmuρ 〈  ٣٤٨ 

® ßN§ è% 〈   



 

 

® |·ÏÜ ö7 tƒ 〈  ٣٥٦ 

® ú†Ïn1u‘ βr& 〈  ٣٥٩ 

® u‘ Ï‰óÁãƒ 〈  ٣٦٣ 

® ÏM t/ r'̄≈ tƒ 〈  ٣٦٩ 

® þ’ ÏoΤ Î) ß‰ƒ Í‘ é& 〈  ٣٧١ 

® þ’ ÏΤ ß‰ÅftFy™ βÎ) 〈  ٣٧٣ 

® Ï&Í#÷δ{ (# ûθèW ä3 øΒ$# 〈  ٣٧٦ 

® þ’ Ìj? yè©9 Ν ä3‹ Ï?# u™ 〈  و 
® þ’ Ìj? yè©9 ßì Ï=©Û r& 〈  

٣٧٨ 

® ;ο uρõ‹ y_ 〈  ٣٧٩ 

® É= ÷δ§9 $# 〈  ٣٨٥ 

® y7 ÏΡ¨x‹ sù 〈  ٣٨٦ 

® z© Éë tΒ 〈  ٣٨٨ 

® û© É_ è% Ïd‰|Áãƒ 〈  ٣٩٠ 

® tΑ$s% uρ 4© y›θãΒ 〈  ٣٩٣ 

® ⎯ tΒuρ ãβθä3 s? 〈  ٣٩٦ 

® Ÿω šχθãèy_ö ãƒ 〈  ٣٩٩ 

® Èβ# u ósÅ™ 〈  ٤١٣ 

® #© t< øg ä† 〈  ٤١٧ 



 

 

® þ’ Îû $yγ ÏiΒé& 〈  ٤٢٣ 

® tβθè=É) ÷è s? 〈  ٤٢٥ 

® §Ν èO uθèδ 〈  ٤٢٨ 

® tβθãè y_ö è? 〈  ٤٤٠ 

® >™!$u‹ ÅÒÎ/ 〈  ٤٤٤ 

® ü“Ï‰Ζ Ïã 4 öΝ s9 uρr& 〈  ٤٥١ 

® χr( s3 ÷ƒ uρ ©!$# 〈  و 
® … çµ ¯Ρr( s3 ÷ƒ uρ 〈  

٤٥٦ 

® y#|¡y‚ s9 $uΖ Î/ 〈  ٤٥٨ 

® þ’ Ïn1§‘ ãΝ n=÷ær& 〈  ٤٦٢ 

® tβθãè y_ö è? 〈  ٤٦٨ 

 א 

® šχθãè y_ö è? 〈  ٤٧٩ 

® öΝ s9 uρr& (# ÷ρu tƒ 〈  ٤٨٠ 

® nο r'ô±̈Ψ9 $# 〈  ٤٨١ 

® nο ¨Š uθ̈Β öΝ ä3 ÏΨ ø‹ t/ 〈  ٤٨٦ 

® þ’ Ïn1u‘ ( …çµ ¯ΡÎ) 〈  ٤٩١ 

® öΝ à6 ¯ΡÎ) tβθè?ù' tGs9 〈 و 
® öΝ ä3 ¨Ψ Í←r& 〈  

٤٩٤ 



 

 

® !$uΖ è=ß™ â‘ 〈  ٤٩٦ 

® zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) 3“u ô±ç6 ø9 $$Î/ 〈  ٤٩٧ 

® … çµ ¨Ψ uŠ ÅdfsΨ ãΨ s9 〈  ٥٠٠ 

® u™û© Å› 〈  ٥٠٢ 

® x8θ’fuΖ ãΒ 〈  ٥٠٤ 

® šχθä9 Í”∴ ãΒ 〈  ٥٠٥ 

® (# yŠθßϑrO uρ 〈  ٥٠٨ 

® šχθãã ô‰ tƒ 〈  ٥١٢ 

® ×M≈ tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/ §‘ 〈  ٥١٩ 

® óΟ s9 uρr& óΟ Îγ Ïõ3 tƒ 〈  ٥٢٠ 

® ãΑθà) tƒ uρ (#θè%ρèŒ 〈  ٥٢٩ 

® y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 〈  ٥٣٠ 

® © ÅÌö‘ r& 〈  ٥٣١ 

® Èβρ ß‰ç7 ôã $$sù 〈  ٥٣٢ 

® šχθãè y_ö è? 〈  ٥٣٣ 

® Ν ßγ ¨Ζ s Ècθt6 ãΖ s9 〈  ٥٣٤ 

® (#θãè−Fyϑ tFu‹ Ï9 uρ 〈  ٥٤٥ 

® $uΖ n=ç7 ß™ 〈  ٥٥٢ 

מ   א



 

 

® Ν ßγ è=ß™ â‘ 〈  ٥٥٩ 

® ¢Ο èO tβ% x. sπ t7 É)≈ tã 〈  ٥٦٠ 

® #“r& ûθ¡9 $# βr& 〈  ٥٥٧ 

® šχθãè y_ö è? 〈  ٥٦٢ 

® ÏM Íh‹ yϑø9 $# 〈  ٥٦٤ 

® y7 Ï9¨x‹x. uρ šχθã_u øƒ éB 〈  ٥٦٥ 

® t⎦⎫ ÏϑÏ=≈ yèù=Ïj9 〈  ٥٦٨ 

® ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ 〈  ٥٧٠ 

® (#θè% § sù 〈  ٥٧٦ 

® tβθäÜ uΖ ø) tƒ 〈  ٥٧٨ 

® Ο çF÷ s?# u™ 〈  ٥٨٢ 

® (# uθç/ ö z Ïj9 〈  ٥٨٣ 

® tβθä. Î ô³ ç„ 〈  ٥٨٤ 

® Ν ßγ s)ƒ É‹ã‹ Ï9 〈  ٥٨٥ 

® yx≈ tƒ Íh9 $# ã ÏW çGsù 〈  ٥٩٢ 

® $Z |¡Ï. 〈  ٥٩٤ 

® Í≈ rO# u™ ÏM uΗ ÷q u‘ 〈  ٥٩٧ 

® Ÿωuρ ßì Ïϑó¡è@ ¢Ο Á9 $# 〈  ٦٠٢ 

® Ï‰≈ yγ Î/ Ç‘ ÷Κãèø9 $# 〈  ٦٠٤ 



 

 

® Ï‰≈ yγ Î/ 〈  ٦٠٤ 

® 7#÷è |Ê 〈  ٦٠٦ 

® ßì xΖ tƒ 〈  ٦١١ 

® Ÿωuρ y7 ¨Ζ ¤ Ï‚tGó¡o„ 〈  ٦١٦ 

  

® Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 〈  ٦١٨ 

® ¨≅ ÅÒã‹ Ï9 〈  ٦٢١ 

® $yδ x‹Ï‚−Gtƒ uρ 〈  ٦٢٢ 

® Ïµ ø‹ tΡèŒ é& 〈  ٦٢٦ 

® Èβr& ö ä3 ô© $# 〈  ٦٢٨ 

® ¢© o_ ç6≈ tƒ 〈  ٦٣٥ 

® tΑ$s) ÷W ÏΒ 〈  ٦٣٦ 

® Ÿωuρ ö Ïiè |Áè? 〈  ٦٤٠ 

® … çµ yϑyèÏΡ 〈  ٦٤٣ 

® Ÿξsù y7Ρ â“ øt s† 〈  ٦٥٠ 

® ã óst7 ø9 $# uρ 〈  ٦٥٢ 

® tβθãã ô‰ tƒ 〈  ٦٥٦ 

® ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ y] ø‹ tóø9 $# 〈  ٦٦٢ 

 א 



 

 

® z’ Å∀ ÷zé& 〈  ٦٨٤ 

® $£ϑs9 (#ρã y9|¹ 〈  ٦٩٣ 

® u™!$ yϑø9 $# ’ n<Î) 〈  ٦٩٥ 

א   א

® $pκ š‰ r'̄≈ tƒ © É< ¨Ζ9 $# 〈  ٦٩٨ 

® $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? # [ Î7 yz 〈 و 
® $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? # ¶ ÅÁt/ 〈  

٧١٨ 

® ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# 〈  ٧٠٢ 

® tβρ ã Îγ≈ sà è? 〈  ٧٠٣ 

® O$tΡθãΖ —à9 $# 〈  ٧٢٢ 

® Ÿω tΠ$s) ãΒ öΝ ä3 s9 〈  ٧٢٤ 

® $yδöθs?Uψ 〈  ٧٢٩ 

® tβθç7 |¡øt s† 〈  ٧٣٦ 

® šχθè=t↔ ó¡ tƒ 〈  ٧٣٧ 

® îο uθó™ é& 〈  ٧٣٩ 

® ’ Îû ãΝ Îγ Î/θè=è% |= ôã ”9 $# 〈  ٧٤٨ 

® 7π sΨ Éi t6 –Β 〈  ٧٥٥ 

® ô#yè≈ ŸÒãƒ $yγ s9 Ü># x‹yèø9 $# 〈  ٧٥٦ 

® ö≅ yϑ÷è s?uρ $[sÏ=≈ |¹ !$yγ Ï?÷σ œΡ 〈  ٧٥٧ 



 

 

® z⎯ ÏiΒ Ï™!$|¡ÏiΨ9 $# 4 ÈβÎ) ¨⎦ ä⎠ ø‹ s) ¨?$# 〈  ٧٥٨ 

® tβö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θã‹ ç/ 〈  ٧٥٩-
٧٦٠ 

® Ÿωuρ š∅ô_§ y9 s? 〈  ٧٦١ 

® βr& tβθä3 tƒ 〈  ٧٦٨ 

® zΟ s?$ yzuρ 〈  ٧٧٤ 

® © É< ¨Ζ9 $# !$̄ΡÎ) 〈  ٧٧٦ 

® βr&  ∅èδθ¡yϑs? 〈  ٧٨١ 

® © Åeö è? 〈  ٧٨٥ 

® ü“Èθø↔ è?uρ 〈  ٧٨٦ 

® ω ‘≅ Ït s† 〈  ٧٨٧ 

® Iωuρ βr& tΑ £‰t7 s? 〈  ٧٨٨ 

®  ∅èδθè=t↔ ó¡sù 〈  ٧٩٨ 

® $uΖ s?yŠ$y™ 〈  ٨١٣ 

® # [ Î7 x. 〈  ٨١٥ 

  

® ÉΟ Ï=≈ tã É= ø‹ tóø9 $# 〈  ٨٢٥ 

® Ÿω Ü>â“ ÷ètƒ 〈  ٨٢٦ 

® t⎦⎪ Í“ Åf≈ yèãΒ 〈  ٨٢٧ 

® ⎯ ÏiΒ A“ô_Íh‘ ÒΟŠ Ï9 r& 〈  ٨٢٨ 



 

 

® βÎ) ù't±°Σ ô#Å¡øƒ wΥ ãΝ ÎγÎ/ uÚ ö‘ F{ $# 

÷ρr& ñÝ É) ó¡èΣ 〈  

٨٣٥ 

® $Z |¡Ï. 〈  ٨٣٩ 

® yxƒ Íh9 $# 〈  ٨٤٣ 

® É># uθpg ù:$% x. 〈  ٨٤٥ 

® y“ÏŠ$t6 Ïã â‘θä3 ¤±9 $# 〈  ٨٤٦ 

® … çµ s?r'|¡Ψ ÏΒ 〈  ٨٤٨ 

® ÏM uΖ ¨ t7 s? ⎯ Åg ù:$# 〈  ٨٤٩ 

® :* t7 |¡Ï9 〈  ٨٥٠ 

® öΝ Îγ ÏΨ s3 ó¡tΒ 〈  ٨٥٢ 

® ó’ sA# uρsŒ @≅ à2é& 7Ý ÷Η s~ 〈  ٨٥٥ 

® ö≅ yδuρ ü“Í“≈ pg éΥ ωÎ) u‘θà s3 ø9 $# 〈  ٨٥٦ 

® $uΖ −/ u‘ ô‰Ïè≈ t/ 〈  ٨٥٨ 

® s− £‰|¹ öΝ Îκ ö n=tã 〈  ٨٦٠ 

® È≅ è% (#θãã ôŠ $# 〈  ٨٦٣ 

® šχÏŒ r& … çµ s9 〈  ٨٦٤ 

® tíÍh“ èù 〈  ٨٦٦ 

® â™!# u“ y_ É#÷èÅeÒ9 $# 〈  ٦٠٦ 

® ÏM≈ sùã äóø9 $# 〈  ٨٨٥ 



 

 

® t⎦⎪ Í“ Åf≈ yèãΒ 〈  ٨٨٦ 

® öΝ èδã à³ øt s† 〈 و® ãΑθà) tƒ 〈  ٨٩٠ 

® Î Å3 tΡ 〈  ٩٤٨ 

® ¢Ο èO (#ρã ¤6 x tGs? 〈  ٨٩٩ 

® ÷βÎ) y“Í ô_r& ωÎ) 〈  ٩٠١ 

® É>θã‹ äóø9 $# 〈  ٩٠٢ 

® ú†Ïn1u‘ 4 … çµ ¯ΡÎ) 〈  ٩٠٤ 

® Þ¸ ãρ$sΨ −F9 $# 〈  ٩٠٧ 

® Ÿ≅‹ Ïmuρ 〈  ٩٠٨ 

  

® ö≅ yδ ô⎯ ÏΒ @, Ï=≈ yz ã ö xî 〈  ٩١٤ 

® ßì y_ö è? â‘θãΒW{ $# 〈  ٩١٨ 

® Ÿξsù ó= yδõ‹s? y7 Ý¡ø tΡ 〈  ٩٢٣ 

® yx≈ tƒ Íh9 $# 〈  ٩٢٥ 

® ;M Íh‹ ¨Β 〈  ٩٢٦ 

® Ÿωuρ ßÈs)Ζ ãƒ 〈  ٩٢٨ 

® Ν ßγ è=ß™ â‘ 〈  ٩٤٦ 

® Î Å3 tΡ 〈  ٩٤٨ 

® $pκ tΞθè=äzô‰ tƒ 〈  ٩٥٣ 



 

 

® # Zσ ä9 ÷σ ä9 uρ 〈  ٩٥٤ 

® “Í“ øg wΥ ¨≅ ä. 〈  ٩٥٧ 

® ;M uΖ Éi t/ 〈  ٩٦٣ 

® u õ3 tΒuρ ¬ Äh ¡¡9 $# 〈  ٩٦٧ 

  

® Ÿ≅ƒ Í”∴ s? 〈  ٩٧٥ 

® # t‰y™ 〈  ٩٨٠ 

® $tΡø—̈“ yèsù 〈  ٩٨٩ 

® Ο è?ö Åe2èŒ 〈  ٩٩١ 

® $tΒuρ z’ Í< Iω ß‰ç7 ôã r& 〈  ٩٩٣ 

® βÎ) ÈβôŠ Í ãƒ 〈  ٩٩٥ 

® Èβρ ä‹É)Ζ ãƒ 〈  ٩٩٦ 

® þ’ ÏoΤ Î) # ]ŒÎ) 〈  ٩٩٧ 

® þ’ ÏoΤ Î) àMΖ tΒ# u™ 〈  ٩٩٨ 

® Èβθãèyϑó™ $$sù 〈  ٩٩٩ 

® $£ϑ©9 〈  ١٠٠٧ 

® èπ tGø‹ yϑø9 $# 〈  ١٠٠٨ 

® Èβθã‹ ãèø9 $# 〈  ١٠١١ 

® ⎯ Ïν Í yϑrO 〈  ١٠١٢ 



 

 

® çµ ÷Gn=Ïϑ tã 〈  ١٠١٣ 

® u yϑ s) ø9 $# uρ çµ≈tΡö‘ £‰s% 〈  ١٠١٦ 

® öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ 〈  ١٠٢٠ 

® tβθßϑÅ_ÁÏƒ s† 〈  ١٠٢٦ 

® 5≅ äóä© 〈  ١٠٢٨ 

® tβθßγ Å3≈ sù 〈  ١٠٢٩ 

® @≅≈ n=Ïß 〈  ١٠٣٠ 

® yξÎ7 Å_ 〈  ١٠٣٤ 

® óΟ Îγ ÏFtΡ% x6 tΒ 〈  ١٠٣٨ 

® çµ ó¡Åe6 uΖ çΡ 〈  ١٠٣٩ 

® Ÿξsù r& tβθè=É) ÷ètƒ 〈  ١٠٤٠ 

® u‘ É‹Ζ ãŠ Ïj9 〈  ١٠٤٢ 

® y7Ρ â“ øt s† 〈  ١٠٤٧ 

® A‘ Ï‰≈ s) Î/ 〈  ١٠٤٩ 

® ãβθä3 uŠ sù 〈  ١٠٥١ 

® tβθãè y_ö è? 〈  ١٠٥٢ 

 א 

® >π uΖƒ Í“ Î/ É= Ï.# uθs3 ø9 $# 〈  ١٠٥٦-
١٠٥٧ 



 

 

® tβθãè£ϑ¡¡o„ 〈  ١٠٥٨ 

® öΝ Îκ ÉJø tFó™ $$ sù 〈  ١٠٦٠ 

® |M ö7 Åftã 〈  ١٠٦١ 

® $tΡäτ!$t/# u™uρr& 〈  ١٠٤٦ 

® öΝ yètΡ 〈  ١٠٦٥ 

® Ÿω tβρ ã |À$ uΖ s? 〈  ١٠٦٨ 

® t⎦⎫ ÅÁn=ø⇐ ßϑø9 $# 〈  ١٠٧٦ 

® šχθèùu”∴ ãƒ 〈  ١٠٧٩ 

® È⎦⎪ ÏŠ ö ä) s! 〈  ١٠٨٤ 

® tβθä↔ Ï9$yϑsù 〈  ١٠٨٦ 

® tβθ—ùÍ“ tƒ 〈  ١٠٩٨ 

® È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ 〈  ١٠٩٩ 

® ¢© o_ ç6≈ tƒ 〈  ١١٠٠ 

® þ’ ÏoΤ Î) 3“u‘ r& 〈 و® þ’ ÏoΤ r& y7 çt r2 øŒ r& 〈 ١١٠١ 

® # sŒ$tΒ 2”u s? 〈  ١١٠٣ 

® ÏM t/ r'̄≈ tƒ 〈  ١١٠٤ 

® þ’ ÏΤ ß‰ÅftFy™ βÎ) u™!$x© ª!$# 〈  ١١٠٥ 

® ¨βÎ) uρ }¨$u‹ ø9 Î) 〈  ١١١٤ 

® ©!$# ö/ä3 −/ u‘ ¡>u‘ uρ 〈  ١١١٦ 



 

 

® öΑ Î) t⎦⎫ Å™$tƒ 〈  ١١١٧ 

® ’ s∀ sÜ ô¹ r& 〈  ١١٢٤ 

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ١١٢٥ 

  

® üÉ 4 Èβ# u™ö à) ø9 $# uρ 〈  ١١٣١ 

® |NŸω̈ρ t⎦⎫ Ïm 〈  ١١٣٢ 

® É># x‹tã 〈 و® É>$ s) Ïã 〈  ١١٣٦ 

® 5−# uθsù 〈  ١١٤٠ 

® z’ Í<uρ ×π yf÷è tΡ 〈  ١١٤٦ 

® (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 〈  ١١٥١ 

® þ’ ÏoΤ Î) àM ö6 t7 ômr& 〈  ١١٥٣ 

® É−θ¡9 $$Î/ 〈  ١١٥٦ 

® ü“Ï‰÷èt/ ( y7 ¯ΡÎ) 〈  ١١٥٧ 

® yxƒ Íh9 $# 〈  ١١٥٨ 

® z© É_ ¡¡ tΒ ß⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 〈  ١١٦١ 

® 5= óÁãΖ Î/ 〈  ١١٦٢ 

® A># x‹tã uρ ∩⊆⊇∪ ôÙä. ö‘ $# 〈  ١١٦٣ 

® !$tΡy‰≈ t7 Ïã tΛ⎧Ïδ¨u ö/ Î) 〈  ١١٦٦ 

® 7π |ÁÏ9$sƒ ¿2 〈  ١١٦٨ 



 

 

® yì |¡uŠ ø9 $# uρ 〈  ١١٧١ 

® tβρ ß‰tãθè? 〈  ١١٧٤ 

® ×−$¡¡xî uρ 〈  ١١٧٦ 

® ã yz# u™uρ 〈  ١١٧٧ 

® öΝ ßγ≈ tΡõ‹sƒ ªB r& 〈  ١١٧٩ 

® $‡ƒ Í ÷‚Å™ 〈  ١١٨٠ 

® z’ Í< ô⎯ ÏΒ ¤Ο ù=Ïæ 〈  ١١٨٥ 

® HωÎ) !$yϑ̄Ρ r& 〈  ١١٨٧ 

® û© ÉL uΖ ÷ès9 4’ n<Î) 〈  ١١٩٠ 

® ‘, ut ù:$$sù 〈  ١١٩٢ 

® ¨βV|øΒ{ 〈  ١١٩٣ 

 א 

® ÈβθäÜ ç/ öΝ à6 ÏG≈ yγ ¨Βé& 〈  ١١٩٩ 

® çµ |Ê ö tƒ 〈  ١٢٠١ 

® ¨≅ ÅÒã‹ Ïj9 〈  ١٢٠٣ 

® ô⎯ ¨Βr& 〈  ١٢٠٤ 

® þ’ ÏoΤ Î) ßNö ÏΒé& 〈  ١٢٠٩ 

® þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈  ١٢١٠ 

® ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ Èβθà) ¨?$$sù 〈  ١٢١٤ 



 

 

® ö Åe³ t6 sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪ Ï% ©! $# 〈  ١٢١٦ 

® Ç⎯ Å3≈ s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# 〈  ١٢١٧ 

® ô⎯ ÏΒ >Š$yδ 〈  ١٢٢٠ 

® $Vϑn= y™ 〈  ١٢٢٩ 

® … çν y‰ö6 tã 〈  ١٢٣٤ 

® z’ ÏΤ yŠ# u‘ r& ª!$# 〈  ١٢٣٩ 

® àM≈ x Ï±≈ x. ÿ⎯ Ïν Îh àÑ 〈 و 
® àM≈ s3 Å¡ôϑãΒ ⎯ Ïµ ÏGuΗ ÷q u‘ 〈  

١٢٤٠ 

® öΝ à6 ÏGtΡ% s3 tΒ 〈  ١٢٤١ 

® 4© |Ó s% $pκ ö n=tæ |Nöθyϑø9 $# 〈  ١٢٤٦ 

® šχθãè y_ö è? 〈  ١٢٥٠ 

® y“ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θèùu ó  r& 〈  ١٢٦٥ 

® Ÿω (#θäÜ uΖ ø) s? 〈  ١٢٧٥ 

® 4’ sAu ô£ ys≈ tƒ 〈  ١٢٦١ 

® ‘ ÅdfuΖ ãƒ uρ ª!$# 〈  ١٢٦٥ 

® óΟ Îγ Ï?y—$x yϑÎ/ 〈  ١٢٦٦ 

® þ’ ÏoΤ ÿρã ãΒù' s? 〈  ١٢٦٨ 

® u™ü“(% É` uρ 〈  ١٢٧٦ 

® t,‹ Å™ uρ 〈  ١٢٧٨ 



 

 

® ôM ysÏGèù 〈 و® ôM ysÏGèùuρ 〈  ١٢٨١ 

  

® É>$ s) Ïã 〈  ١٢٩٤ 

® àM yϑÏ=x. y7 În/ u‘ 〈  ١٢٩٥ 

® öΝ Îγ Ï% uρ z># x‹tã 〈  ١٢٩٨ 

® ãΝ Îγ Ï% uρ ÏN$t↔ Íh‹ ¡¡9 $# 〈  ١٢٩٩ 

® ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ 〈  ١٣٠٣ 

® É− Ÿξ−G9 $# 〈  ١٣٠٦ 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθãã ô‰tƒ 〈  ١٣٠٩ 

® £‰x© r& öΝ åκ ÷] ÏΒ 〈  ١٣١٠ 

® 5−# uρ 〈 7 ®وŠ$yδ 〈  ١٣١٣ 

® þ‘ ÏΡρ â‘ sŒ 〈  ١٣٢٠ 

® þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈  ١٣٢١ 

® ÷ρr& βr& u Îγ øà ãƒ 〈  ١٣٢٢-
١٣٢٣ 

® É= ù=s% 9 Éi9s3 tFãΒ 〈  ١٣٣٩ 

® þ’ Ìj? yè©9 à è=ö/ r& 〈  ١٣٤١ 

® yì Ï=©Û r' sù 〈  ١٣٤٢ 

® £‰ß¹ uρ 〈  ١٣٤٤ 



 

 

® ÈβθãèÎ7 ¨?$# öΝ à2Ï‰÷δr& 〈  ١٣٤٥ 

® šχθè=äzô‰tƒ 〈  ١٣٥١ 

® $tΒ þ’ Í< öΝ à2θãã ôŠ r& 〈  ١٣٥٣ 

® O$tΡr& uρ öΝ à2θãã ôŠ r& 〈  ١٣٥٥ 

® ü”Í øΒr& ’ n<Î) «!$# 〈  ١٣٥٧ 

® (# ûθè=½zôŠ r& 〈  ١٣٥٨ 

® Ÿω ßì xΖ tƒ 〈  ١٣٦٦ 

® šχρã ª. x‹ tGs? 〈  ١٣٧٥ 

® þ’ ÏΤθãã ôŠ $# ó= ÅftGó™ r& 〈  ١٣٧٧ 

® tβθè=äzô‰u‹ y™ 〈  ١٣٧٨ 

® % Y{θãŠ ä© 〈  ١٣٨٦ 

® ãβθä3 uŠ sù 〈  ١٣٨٨ 

® tβθãè y_ö ãƒ 〈  ١٣٩٨ 

  

® [™!# uθ y™ 〈  ١٤١٩ 

® £⎯ ßγ9 ŸÒs) sù 〈  ١٤٢٠ 

® ;N$|¡Ït ªΥ 〈  ١٤٢٨ 

® ã |³ ósãƒ â™!# y‰ôã r& 〈  ١٤٣١ 

® tβθãè y_ö è? 〈  ١٤٣٨ 



 

 

® â™!# u“ y_ Ï™!# y‰ôã r& 〈  ١٤٤٤ 

® $tΡÍ‘ r& 〈  ١٤٤٦ 

® È⎦ ø⎪ s% ©! $# 〈  ١٤٤٧ 

® tβθßϑt↔ ó¡o„ 〈   

® ôM t/ u‘ uρ 〈  ١٤٦١ 

® tβρ ß‰Åsù=ãƒ 〈  ١٤٦٤ 

® @‘ Ïϑyfôã −# u™ 〈  ١٤٧٠ 

® ;N¨u yϑ rO 〈  ١٤٧٦ 

® “Ï™!$Ÿ2u à° 〈  ١٤٧٩ 

® þ’ Ïn1u‘ ¨βÎ) 〈  ١٤٨٠ 

® ¨⎦ s⎮ Îm6 t⊥ ãΨ n=sù 〈  ١٤٨١ 

® $t↔ tΡ uρ 〈 ١٤٨٣ 

 א 

® $Οm ∩⊇∪ ý, û¡ÿã 〈  ١٤٨٧ 

® û© Çrθãƒ y7 ø‹ s9 Î) 〈  ١٤٨٨ 

® ßŠ% s3 s? 〈  ١٤٩٠ 

® šχö ©Ü x tGtƒ 〈  ١٤٩١ 

® tΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) 〈  ١٥٠٣ 

® ⎯ Ïµ Ï?÷σ çΡ 〈  ١٥١٢ 



 

 

® ã Åe³ t6 ãƒ 〈  ١٥١٨ 

® šχθè=yèø s? 〈  ١٥٢٠ 

® ãΑ Íi” t∴ ãƒ y] ø‹ tóø9 $# 〈  ١٥٢٥ 

® $yϑÎ6 sù 〈  ١٥٢٦ 

® Í‘# uθpg ù:$# 〈  ١٥٢٧ 

® yxƒ Íh9 $# 〈  ١٥٢٩ 

® zΝ n=÷è tƒ uρ 〈  ١٥٣١ 

® u È∝̄≈ t6 x. ÄΝ øO M}$# 〈  ١٥٣٤ 

® ÷ρr& Ÿ≅ Å™ ö ãƒ 〈 و® z© Çrθã‹ sù 〈  ١٥٤١ 

 א 

® üΝm 〈  ١٥٤٨ 

® þ’ Îû ÏdΘé& 〈  ١٥٥١ 

® βr& óΟ çFΖ à2 〈  ١٥٥٢ 

® # Y‰ôγ tΒ 〈  ١٥٦٠ 

® $\Gø‹ ¨Β 〈  ١٥٦١ 

® šχθã_u øƒ éB 〈  ١٥٦٢ 

® # ¹™÷“ ã_ 〈  ١٥٦٣ 

® (# àσ ¤±sΨ ãƒ 〈  ١٥٦٨ 

® ß‰≈ t6 Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 〈  ١٥٦٩ 



 

 

® (#ρß‰Îγ x© r& 〈  ١٥٧٠ 

® Ÿ≅≈ s% öθs9 uρ r& 〈  ١٥٧٤ 

® Ο ä3 çGø⁄ Å_ 〈  ١٥٧٥ 

® È⎦⎪ Ï‰÷κ u y™ 〈  ١٥٧٦ 

® öΝ Îκ ÌEθã‹ ç6 Ï9 〈  ١٥٨٠ 

® $Z à) ß™ 〈  ١٥٨١ 

® $£ϑs9 ßì≈ tFtΒ 〈  ١٥٨٤ 

® ôÙÍh‹ s) çΡ 〈  ١٥٦٨ 

® tβθç7 |¡øt s†uρ 〈  ١٥٨٨ 

® $tΡu™!% y` 〈  ١٥٩٠ 

® ¨⎦ t⎤ yδõ‹tΡ 〈 و® ÷ρr& y7 ¨Ζ tƒ Í çΡ 〈  ١٥٩٥ 

® tµ •ƒ r'̄≈ tƒ ã Ïm$ ¡¡9 $# 〈  ١٦٠٥ 

® û© ÉL óss? ( Ÿξsùr& 〈  ١٦٠٧ 

® ×ο u‘ Èθó™ r& 〈  ١٦٠٨ 

® $Z n=y™ 〈  ١٦٠٩ 

® šχρ‘‰ÅÁtƒ 〈  ١٦١١ 

® ÈβθãèÎ7 ¨?$# uρ 〈  ١٦١٥ 

® Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ 〈  ١٦٢٠ 

® ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 〈  ١٦٢٢ 



 

 

® Ÿω î∃öθyz 〈  ١٦٢٣ 

® ÏµŠ Îγ tGô±n@ 〈  ١٦٢٦ 

® Ó$ s! uρ 〈  ١٦٣٨ 

® O$tΡr'sù ãΑ̈ρr& 〈  ١٦٣٩ 

® (#θà)≈ n=ãƒ 〈   

® ’ Îû Ï™!$yϑ¡¡9 $# ×µ≈s9 Î) 〈  ١٦٤٢ 

® šχθãè y_ö è? 〈  ١٦٤٣ 

® ⎯ Ï&Í#‹ Ï% uρ 〈  ١٦٤٦ 

® t∃öθ|¡ sù tβθßϑn=÷ètƒ 〈  ١٦٤٧ 

 א 

® Éb>u‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# 〈  ١٦٥٢ 

® ß·ÏÜ ö7 tΡ 〈  ١٦٦٠ 

® þ’ ÏoΤ Î) / ä3‹ Ï?# u™ 〈  ١٦٦١ 

® ÈβθçΗ äd ö s? 〈 و® Èβθä9 Í” yI ôã $$sù 〈  ١٦٦٣ 

® (#θãΖ ÏΒ÷σ è? ’Í< 〈   

® Î ó  r' sù 〈  ١٦٦٥ 

® 5βθãŠ ãã uρ 〈  ١٦٦٦ 

® t⎦⎫ Îγ Å3≈ sù 〈  ١٦٦٧ 

® |Nu yfx© 〈  ١٦٧٣ 



 

 

® ’ Ì? øótƒ 〈  ١٦٧٤ 

® çνθè=ÏGôã $$sù 〈  ١٦٧٥ 

® ø− èŒ y7 ¯ΡÎ) 〈  ١٦٧٨ 

® BΘ$s) tΒ &⎦⎫ ÏΒr& 〈  ١٦٧٩ 

 א 

® ×M≈ tƒ# u™ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ 〈 و® 
×M≈ tƒ# u™ 5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ 〈  

١٦٨٦ 

® Ëx≈ tƒ Íh9 $# 〈  ١٦٨٨ 

® ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈  ١٦٩٠ 

® ⎯ ÏiΒ A“ô_Íh‘ íΟŠ Ï9 r& 〈  ١٦٩٥ 

® y“Í“ ôf u‹ Ï9 $JΒöθs% 〈  ١٦٩٨ 

® šχθãè y_ö è? 〈  ١٦٩٩ 

® [™!# uθ y™ 〈  ١٧٠٥ 

® Zο uθ≈ t±Ïî 〈  ١٧١٢ 

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ١٧١٣ 

® ‘≅ ä. 7π ¨Βé& #© tç ô‰è? 〈  ١٧٢١ 

® èπ tã$¡¡9 $# uρ Ÿω |= ÷ƒ u‘  〈  ١٧٢٦ 

® Ÿω tβθã_u øƒ ä† 〈  ١٧٣٢ 

 א 



 

 

® u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 〈  ١٧٥٠ 

® $·Ζ≈ |¡ômÎ) 〈  ١٧٥٤ 

® $\δö ä. 〈  ١٧٥٥ 

® … çµ è=≈ |ÁÏùuρ 〈  ١٧٥٦ 

® û© É_ ôã Î—÷ρ r& ÷βr& 〈  ١٧٥٩ 

® ã≅ ¬6 s) tGtΡ 〈 و® z⎯ |¡ôm r& 〈 و® 
ã—uρ$yftGtΡuρ 〈  

١٧٦١ 

® 7e∃é& 〈  ١٧٦٢ 

® û© É_ ÏΡ# y‰Ïès?r& ÷βr& 〈  ١٧٦٣ 

® öΝ åκ u Ïjùuθã‹ Ï9 uρ 〈  ١٧٦٥ 

® ÷Λ ä⎢ ö7 yδøŒ r& 〈  ١٧٦٧ 

® þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈  ١٧٦٩ 

® / ä3 äóÏk=t/ é& uρ 〈  ١٧٧٣ 

® û© Éi_ Å3≈ s9 uρ ö/ ä31 u‘ r& 〈  ١٧٧٤-
١٧٧٥ 

® Ÿω #“u ãƒ ωÎ) öΝ åκ ß] Å3≈ |¡tΒ 〈  ١٧٧٩-
١٧٨٠ 

® A‘ Ï‰≈ s) Î/ 〈  ١٧٩٣ 

  صلى اهللا عليه و سلم 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θè=ÏFè% 〈  ١٨٠٣ 



 

 

® ⎦ Éi⎪ r'x. uρ 〈  ١٨١٤ 

® 9⎯ Å™# u™ 〈  ١٨١٦ 

® óΟ çFøŠ |¡ tã 〈  ١٨٣٣ 

® (# ûθãèÏeÜ s) è?uρ 〈  ١٨٣٤ 

® 4’ n? øΒr& uρ 〈  ١٨٣٨ 

® óΟ èδu‘# u ó  Î) 〈  ١٨٣٩ 

® … çµ tΡ¨uθôÊ Í‘ 〈  ١٨٤٠ 

® öΝ ä3 ¯Ρuθè=ö7 uΖ s9 uρ 〈 و® zΟ n=÷è tΡ 〈 و® 
(# uθè=ö7 tΡ uρ 〈  

١٨٤٢ 

® ÉΟ ù=¡¡9 $# 〈  ١٨٤٦ 

® óΟ çFΡr'̄≈ yδ Ï™Iωàσ ¯≈ yδ 〈  ١٨٤٨ 

 א 

® (#θãΖ ÏΒ÷σ çGÏj9 «!$$Î/ ⎯ Ï&Ï!θß™ u‘ uρ 

çνρ â‘ Íh“ yèè?uρ çνρ ã Ïj% uθè? uρ çνθßsÎm7 |¡è@uρ 〈  

١٨٥٩ 

® çµ ø‹ n=tæ ©!$# 〈  ١٨٥٩ 

® Ïµ‹ Ï?÷σ ã‹ |¡sù 〈  ١٨٦٣ 

® # … ŸÑ 〈  ١٨٦٦ 

® zΝ≈ n=x. «!$# 〈  ١٨٦٦ 

® ã&ù#½zô‰ãƒ 〈 و® çµ ö/ Éj‹yèãƒ 〈  ١٨٧٥ 



 

 

® $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? # ¶ ÅÁt/ 〈  ١٨٨٤ 

® $ZΡ¨uθôÊ Í‘ uρ 〈  ١٨٩٧ 

® … çµ t↔ ôÜ x© 〈  ١٩٠٠ 

® … çν u‘ y—$t↔ sù 〈  ١٩٠١ 

® ⎯ Ïµ Ï%θß™ 〈  ١٩٠٢ 

 א 

® (#θãΒÏd‰s) è? 〈  ١٩٠٤ 

® ÏN¨u àfçt ù:$# 〈  ١٩٠٧ 

® (# ûθãΨ ¨ t6 tGsù 〈  ١٩١١ 

® u™þ’ Å∀ s? #’ n<Î) 〈  ١٩١٦ 

® ö/ ä3 ÷ƒ uθyz r& 〈  ١٩١٨ 

® (# ÿρâ“ Ïϑù=s? 〈  ١٩٢١ 

® Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖ s? 〈 و® Ÿωuρ 

(#θÝ¡¡¡ pg rB 〈  

١٩٢٢ 

® $\GøŠ tΒ 〈  ١٩٢٦ 

® (# ûθèùu‘$ yè tGÏ9 〈  ١٩٢٢ 

® Ÿω Ν ä3 ÷GÏ=tƒ 〈  ١٩٢٩ 

® tβθè=yϑ÷ès? 〈  ١٩٣١ 

  



 

 

® $uΖ ÷FÏΒ 〈  ١٩٣٥ 

® $\Gø‹ ¨Β 〈  ١٩٣٨ 

® Ï‰‹ Ïã uρ 〈  ١٩٣٩ 

® ãΑθà) tΡ 〈  ١٩٤٦ 

® tβρ ß‰tãθè? 〈  ١٩٤٩ 

® A=Š ÏΖ –Β ∩⊂⊂∪ $yδθè=äzôŠ $# 〈  ١٩٥٣ 

® u≈ t/ ôŠ r& uρ 〈  ١٩٥٨ 

® ÏŠ$sΨ ßϑø9 $# 〈  ١٩٥٩ 

® ß, ¤) t±n@ 〈  ١٩٦٠ 

א   א

® # [ ô£ ç„ 〈  ١٩٦٧ 

® Aβθã‹ ãã uρ 〈  ١٩٧٢ 

® Ÿ≅ ÷W ÏiΒ 〈  ١٩٧٦ 

® tΑ$s% ÖΝ≈ n=y™ 〈  ١٩٨٠ 

® ãΝ Îκ ö n=tã yxƒ Íh9 $# 〈  ١٩٨٢ 

® èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# 〈  ١٩٩٣ 

® tΠ öθs% uρ 〈  ١٩٩٤ 

® 7‰&‹ ÷ƒ r'Î/ 〈   

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ١٩٩٦ 



 

 

® Èβρ ß‰ç7 ÷èu‹ Ï9 〈 و® ÈβθßϑÏèôÜ ãƒ 〈 
Èβθè=Åf÷è ®و tGó¡o„ 〈  

١٩٩٩ 

® ãΝ Îγ ÏΒöθtƒ “Ï% ©! $# 〈  ٢٠٠١ 

 א 

® t⎦⎫ Îγ Å3≈ sù 〈  ٢٠٠٥ 

® t⎦⎫ Ï↔ Å3 −GãΒ 〈  ٨٠٠٧ 

® öΝ åκ ÷Jyèt7 ¨?$# uρ 〈  ٢٠٠٨ 

® Ν åκ çJ§ƒ Íh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒ Î* Î/ 〈  ٢٠٠٩ 

® öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ !$tΒuρ 〈  ٢٠٠٩ 

® Ν ßγ≈ sΨ÷Gs9 r& 〈  ٢٠١٠ 

® $U™ ù( x. 〈  ٢٠١١ 

® ω Óθøós9 $pκ Ïù Ÿωuρ ÒΟŠ ÏO ù's? 〈  ٢٠١٢ 

® Ôσ ä9 ÷σ ä9 〈  ٢٠١٦ 

® çνθãã ô‰ tΡ ( … çµ ¯ΡÎ) 〈  ٢٠١٧ 

® óΟ èδã ãΒù's? 〈  ٢٠٢٠ 

® tβρ ã ÏÜ ø‹ |_Áßϑø9 $# 〈  ٢٠٢٣ 

® tβθà) yèóÁãƒ 〈  ٢٠٢٥ 

מ   א

® z> x‹x. 〈  ٢٠٢٩ 



 

 

® … çµ tΡρ ã≈ yϑçFsùr& 〈  ٢٠٣٢ 

® nο 4θuΖ tΒuρ 〈  ٢٠٣٨ 

® #“u” ÅÊ 〈  ٢٠٣٩ 

® u È∝̄≈ t6 x. ÉΟ øO M}$# 〈  ٢٠٩٤ 

® |M ÷ƒ u™u sùr& 〈  ٢٠٥١ 

® ù'¬6 t⊥ ãƒ 〈  ٢٠٥٤ 

® zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) uρ 〈  ٢٠٥٥ 

® nο r'ô±̈Ψ9 $# 〈  ٢٠٥٩ 

® # ·Š% tæ 4’ n<ρW{ $# 〈  ٢٠٦٠ 

® (# yŠθßϑrO uρ 〈  ٢٠٦١ 

® 3“u‘$ yϑtFs? 〈  ٢٠٦٤ 

 א 

® @ É) tGó¡–Β 〈  ٢٠٦٦ 

® Æí# ¤$! $# 4’ n<Î) 〈  ٢٠٦٩ 

® @ à6 œΡ 〈  ٢٠٧١ 

® $·è¤±äz 〈  ٢٠٧٢ 

® ’ n<Î) Æí# ¤$! $# 〈  ٢٠٦٩ 

® !$sΨ óstFx sù 〈  ٢٠٧٤ 

® $ZΡθã‹ ãã 〈  ٢٠٧٦ 



 

 

® Í‘ ä‹çΡuρ 〈  ٢٠٧٨ 

® z’ Å+ ø9 â™r& 〈  ٢٠٧٢ 

® tβθçΗ s>÷èu‹ y™ 〈  ٢٠٨٣ 

® öΝ æη÷∞ Îm; tΡuρ 〈  ٢٠٨٤ 

® u™!% y` tΑ# u™ 〈  ٢٠٩٢ 

 א 

® = ut ù:$# uρ ρèŒ É#óÁyèø9 $# ãβ$ut ø†§9 $# uρ 

〈  

٢١٠٠ 

® ßl ã øƒ s† 〈  ٢١٠٤ 

® ã&s! uρ Í‘#uθpg ù:$# 〈  ٢١٠٦ 

® ßN$t↔ t±Ψ çR ùQ $# 〈  ٢١٠٧ 

® éøã ø sΨ y™ 〈  ٢١١١ 

® tµ •ƒ r& ÈβŸξs) ¨W9 $# 〈  ٢١١٢ 

® Ôâ# uθä© 〈  ٢١١٦ 

® Ó¨$ut éΥuρ 〈  ٢١١٥ 

® ô⎯ ÏΒ 5− u ö9tGó™ Î) 〈  ٢١٢٥ 

® óΟ s9 £⎯ åκ ÷ZÏϑôÜ tƒ 〈  ٢١٢٤ 

® “ÏŒ È≅≈n=pg ù:$# 〈  ٢١٢٩ 

® ÇΠ# u ø. M}$# uρ 〈  ٢١٠٨ 



 

 

א   א

® tβθèùÍ”∴ ãƒ 〈  ٢١٣٤ 

® î‘θãmuρ ×⎦⎫ Ïã 〈  ٢١٣٥ 

® $¹/ ã ãã 〈  ٢١٣٩ 

® $uΖ ÷FÏΒ 〈  ٢١٤٢ 

® $tΡäτ!$t/# u™uρr& 〈  ٢١٤٣ 

® z>ö à° 〈  ٢١٤٤ 

® $tΡö‘ £‰s% 〈  ٢١٥٠ 

® öΝ ä3 y∞ Ï±Ψ çΡuρ 〈  ٢١٥١ 

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ٢١٥٤ 

® $̄ΡÎ) tβθãΒu øóßϑs9 〈  ٢١٥٥ 

® šχθä↔ Ï±Ψ ßϑø9 $# 〈  ٢١٥٨ 

® Óy ÷ρu sù 〈  ٢١٦٤ 

 א

® ßì y_ö è? â‘θãΒW{ $# 〈  ٢١٧٠ 

® ô‰s% uρ x‹s{ r& ö/ ä3 s)≈ sV‹ ÏΒ 〈  ٢١٧٣ 

® ãΑ Íi” t∴ ãƒ 〈  ٢١٧٥ 

® Ô∃ρâ™u s9 〈  ٢١٧٦ 

® yξä. uρ y‰tã uρ ª!$# 4© o_ ó¡çt ù:$# 〈  ٢١٧٨ 



 

 

® … çµ x Ïè≈ ŸÒã‹ sù 〈  ٢١٨٠ 

® $tΡρ ã ÝàΡ$# 〈  ٢١٨٦ 

® ’ ÏΤ$tΒF{ $# 〈  ٢١٨٩ 

® ä‹s{ ÷σ ãƒ 〈  ٢١٩٣ 

® tΑ u“ tΡ 〈  ٢١٩٧ 

® Ÿωuρ (#θçΡθä3 tƒ 〈  ٢١٩٨ 

® t⎦⎫ Ï% Ïd‰¢Áßϑø9 $# ÏM≈ s% Ïd‰¢Áßϑø9 $# uρ 〈 ٢٢٠٠ 

® ß#yè≈ ŸÒãƒ 〈  ٢٢٠١ 

® ×β¨uθôÊ Í‘ uρ 〈  ٢٢٠٤ 

® öΝ à69 s?# u™ 〈  ٢٢٠٨ 

® È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ 〈  ٢٢٠٩ 

® ¨βÎ* sù ©!$# uθèδ © É_ tóø9 $# 〈  ٢٢١٠ 

® $sΨ n=ß™ â‘ 〈  ٢٢١١ 

® tΛ⎧ Ïδ¨u ö/ Î) uρ 〈  ٢٢١٥ 

® Zπ sùù& u‘ 〈  ٢٢٢٠ 

® ξy∞ Ïj9 〈  ٢٢٢٤ 

 א 

® tβρ ã Îγ≈ sà ãƒ 〈  ٢٢٢٨ 

® $tΒ Üχθà6 tƒ 〈  ٢٢٣٧ 



 

 

® Iωuρ u nY ò2r& 〈  ٢٢٤٠ 

® šχöθyf≈ sΨ oK tƒ uρ 〈  ٢٢٤٢ 

® Ä§Ï=≈ yfyϑø9 $# 〈  ٢٢٤٨ 

® (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$sù 〈  ٢٢٤٩ 

® þ’ Ì? ß™ â‘ uρ 4 χÎ) 〈  ٢٢٥٩ 

 א 

® |= ôã ”9 $# 〈  ٢٢٧٠ 

® tβθç/ Í øƒ ä† 〈  ٢٢٧٢ 

® ó’ s1 Ÿω tβθä3 tƒ P's!ρßŠ 〈  ٢٢٨٢ 

® ¤‘ ß‰ã` 〈  ٢٢٩١ 

® Ö™ü“Í t/ 〈  ٢٢٩٥ 

® þ’ ÏoΤ Î) ß∃% s{ r& 〈  ٢٢٩٦ 

 א 

® ã≅ ÅÁø tƒ 〈  ٢٣٢١ 

® îο uθó™ é& 〈  ٢٣٢٢ 

® þ’ Îû zΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) 〈  ٢٣٢٣ 

® â™!$ŸÒøót7 ø9 $# uρ # ´‰t/ r& 〈  ٢٣٢٤ 

® βr& öΝ èδöθ©9 uθs? 〈  ٢٣٣٠ 

® (#θä3 Å¡ôϑè? 〈  ٢٣٣٥ 



 

 

 א 

® “Ï‰÷èt/ ÿ… çµ èÿ ôœ$# 〈  ٢٣٤٩ 

® Ö ósÅ™ 〈  ٢٣٥١ 

® (#θä↔ Ï ôÜ ã‹ Ï9 〈  ٢٣٥٧ 

® –Λ É⎢ ãΒ ⎯ Ïν Í‘θçΡ 〈  ٢٣٥٧ 

® / ä3Š ÅfΖ è? 〈  ٢٣٥٩ 

® u‘$ |ÁΡr& «!$# $yϑx. 〈  ٢٣٦٤ 

® ü“Í‘$ |ÁΡr& ’ n<Î) 〈  ٢٣٦٦ 

 א 

® Ò= à±äz 〈  ٢٢٨٤ 

® (# ÷ρ§θs9 〈  ٢٢٩٠ 

® ⎯ ä. r& uρ 〈  ٢٢٩٥ 

® u ½jz xσ ãƒ 〈  ٢٢٩٦ 

® $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 〈  ٢٢٩٩ 

 א 

® Ο ßγ è=ß™ â‘ 〈  ٢٣٠٦ 

® ö/ ä3 ãèyϑøg s† 〈  ٢٣٠٧ 

® ö Ïe s3 ãƒ 〈 و® ã&ù#½zô‰ãƒ uρ 〈  ٢٣٠٨ 

® çµ ø Ïè≈ ŸÒãƒ 〈  ٢٣١٢ 



 

 

 א 

® 7π uΖ Éi t7 –Β 〈  ٢٣١٨ 

® à Ï=≈ t/ ⎯ Ïν Í øΒr& 〈  ٢٣٢٠ 

® ô⎯ ÏΒ ⎯Ïν Í ö∆r& # [ ô£ ç„ 〈 و 
® y‰÷èt/ 9 ô£ ãã # [ ô£ ç„ 〈  

٢٣٣٠ 

® # X õ3 œΡ 〈  ٢٣٣٤ 

® ;M≈ sΨ Éi t6 ãΒ 〈  ٢٣٣٥ 

® ã&ù#½zô‰ãƒ 〈  ٢٣٣٧ 

מ   א

® t∃¡ tã 〈  ٢٣٤٣ 

® # u yγ≈ sà s? 〈  ٢٣٤٥ 

® ã≅ƒ Î ö9Å_uρ 〈  ٢٣٤٦ 

® ÿ… ã&s! Ï‰ö7 ãƒ 〈  ٢٣٤٨ 

® % ·nθÝÁ̄Ρ 〈  ٢٣٥٤ 

® ⎯ Ïµ Î7 çFä. uρ 〈  ٢٣٦٤ 

 א 

® ;Nâθ≈ x s? 〈  ٢٣٦٧ 

® $Y∞ Å™% s{ 〈  ٢٣٦٩ 

® ßŠ% s3 s? ã” £ yϑs? 〈  ٢٣٧٣ 



 

 

® $Z) ósÝ¡sù 〈  ٢٣٧٧ 

® â‘θà±–Ψ9 $# ∩⊇∈∪ Λ ä⎢ΨÏΒr& u™ 〈  ٢٣٨١ 

® Íƒ É‹tΡ 〈 و® Î Å3 tΡ 〈  ٢٣٨٣ 

® Ο ä. ã ÝÇΖ tƒ 〈  ٢٣٨٤ 

® ôM t↔ ÿ‹ Å™ 〈  ٢٣٨٨ 

® šχθãã £‰ s? 〈  ٠٢٣٩ 

® z© É_ s3 n=÷δr& ª!$# 〈  ٢٣٩٢ 

® z© Éë ¨Β ÷ρr& 〈  ٢٣٩٣ 

® tβθçΗ s>÷ètG|¡ sù ô⎯ tΒ uθèδ 〈  ٢٣٩٥ 

מ   א

® ãΝ ä3 Íh‹ƒ r'Î/ 〈  ٢٣٩٧ 

® βr& tβ% x. 〈  ٢٤.٢ 

® Èβr& (#ρß‰øî $# 〈  ٢٤.٥ 

® βr& $sΨ s9 Ï‰ö7 ãƒ 〈  ٢٤.٨ 

® $pR mQ tβρ ã £ sƒ rB 〈  ٠٢٤١ 

® y7 tΡθà) Ï9 ÷” ã s9 〈  ٢٤١٥ 

 א 

® ⎯ tΒuρ … ã&s#ö6 s% 〈  ٢٤٢٧ 

® Ïπ t⁄ ÏÛ$sƒ ù:$$Î/ 〈  ٢٤٢٩ 



 

 

® ×βèŒ é& 〈  ٢٤٣١ 

® Ÿω 4’ s∀ øƒ rB 〈  ٢٤٣٣ 

® (#ρâ™u ø% $# 〈  ٢٤٣٤ 

® ÷µ u‹ Î6≈ tFÏ. ∩⊇®∪ ’ ÏoΤ Î) 〈  ٢٤٣٤ 

® ÷µ u‹ Î/$|¡Ïm 〈  ٢٤٣٤ 

® ÷µ u‹ Ï9$tΒ 2 ∩⊄∇∪ y7 n=yδ 〈  ٢٤٣٦ 

® ÷µ uŠ ÏΖ≈ sÜ ù=ß™ 〈  ٢٤٣٦ 

® tβθãΖ ÏΒ÷σ è? 〈 و® tβρ ã ª. x‹ s? 〈  ٢٤٤٢ 

 א 

® tΑ r'y™ 〈  ٢٤٤٦ 

® ßl ã ÷è s? 〈  ٢٤٥٠ 

® Ÿωuρ ã≅ t↔ ó¡o„ 〈  ٢٤٥٣ 

® ¤‹Í× ÏΒöθtƒ 〈  ٢٤٥٤ 

® Ïµƒ Èθø↔ è? 〈  ٢٤٥٥ 

® Zπ tã# ¨“ tΡ 〈  ٢٤٥٧ 

® öΝ Îκ ÉJ≈ sΨ≈ tΒ{ 〈  ٢٤٥٩ 

® öΝ Îκ ÌE¨y‰≈ pκ y¶Î/ 〈  ٢٤٦٠ 

® 5= ÝÁçΡ 〈  ٢٤٦٧ 

  



 

 

® Èβθãè‹ ÏÛ r& uρ 〈  ٢٤٧٠ 

® öΝ ä. ö ½jzxσ ãƒ uρ 〈 و® Ÿω ã ¨zxσ ãƒ 〈  ٢٤٧١ 

® ü“Ï™!% tæßŠ ωÎ) 〈  ٢٤٧٤ 

® þ’ ÏoΤ Î) àMΖ n=ôã r& 〈  ٢٤٧٧ 

® ÿ… çν à$ s! uρuρ 〈  ٢٤٨٠ 

® # tŠ uρ 〈  ٢٤٨١ 

® öΝ Îκ ÉJ≈ t↔ ÿ‹ ÏÜ yz 〈  ٢٤٨٢ 

® š_ÉL øŠ t/ 〈  ٢٤٨٦ 

 א 

® … çµ ¯Ρr& uρ 〈  ٢٤٨٩ 

® βr& ⎯ ©9 tΑθà) s? 〈  ٢٤٩١ 

® ôM y∞ Ï=ãΒ 〈  ٢٤٩٤ 

® çµ õ3 è=ó¡o„ 〈  ٢٤٩٨ 

® … çµ ¯Ρr& uρ $®R mQ tΠ$s% 〈  ٢٤٩٩ 

® # Y‰t7 Ï9 〈  ٢٥٠٠ 

® ö≅ è% !$yϑ̄ΡÎ) (#θãã ôŠ r& 〈  ٢٥٠١ 

® þ’ Ïn1u‘ # ´‰tΒr& 〈  ٢٥٠٥ 

® zΟ n=÷è u‹ Ïj9 〈  ٢٥٠٨ 

 א 



 

 

® sπ y∞ Ï©$ tΡ 〈  ٢٥١٣ 

® $Z↔ ôÛ uρ 〈  ٢٥١٤ 

® >§‘ É− Î ô³ yϑø9 $# 〈  ٢٥١٦ 

® Ä© s\è=èO È≅ ø‹ ©9 $# 〈  ٢٥١٩ 

® … çµ x óÁÏΡuρ … çµ sW è=èO uρ 〈  ٢٥٢٠ 

 א 

® u“ ô_”9 $# uρ 〈  ٢٥٢٥ 

® sπ yèó¡Ï@ u |³ tã 〈  ٢٥٣٠ 

® øŒ Î) u t/ ôŠ r& 〈  ٢٥٣٤ 

® ×ο u ÏΖ tFó¡–Β 〈  ٢٥٤٢ 

® $tΒuρ tβρ ã ä. õ‹tƒ 〈  ٢٥٤٥ 

 א 

® Iω ãΝ Å¡ø% é& 〈  ٢٥٧٤ 

® Ü= |¡øt s†r& 〈  ٢٥٤٨ 

® s− Í t/ 〈  ٢٥٥٠ 

® … çµ tΡ# u™ö è% uρ 〈  ٢٥٥١ 

® çµ≈ tΡù& u s% 〈  ٢٥٥٢ 

® tβθ™7 Ït éB 〈 و® tβρ â‘ x‹s?uρ 〈  ٢٥٥٣ 

® ô⎯ tΒ 2 5−# u‘ 〈  ٢٥٥٦ 



 

 

® 4© o_ ôϑãƒ 〈  ٢٥٥٩ 

 א 

® 6ξÅ¡≈ n=y™ 〈  ٢٥٦٤ 

® t⎦⎫ Ï↔ Å3 −G–Β 〈  ٢٥٦٦ 

® O# uƒ Í‘# uθs% ∩⊇∈∪ (# uƒ Í‘# uθs% 〈  ٢٥٦٨ 

® # Zσ ä9 ÷σ ä9 〈 ٢٥٧٠ 

® §Ν rO 〈   

® öΝ åκ u Ï=≈ tã 〈  ٢٥٧١ 

® Ö ôØäz ×− u ö9tGó™ Î) uρ 〈  ٢٥٧٢ 

® tβρ â™!$ t±n@ 〈  ٢٥٧٩ 

 א 

® # ·‘ õ‹ãã 〈  ٢٥٨١ 

® ÷ρr& #·‘ õ‹çΡ 〈  ٢٥٨٢ 

® ôM tGÏj% é& 〈  ٢٥٨٣ 

® $tΡö‘ y‰s) sù 〈  ٢٥٨٧ 

® (# ûθà) Ï=sÜΡ$# 4’ n<Î) 5e≅ Ïß 〈  ٢٥٨٨ 

® ×M n=≈ uΗ ¿d 〈  ٢٥٩١ 

® Èβρ ß‰‹ Å3 sù 〈  ٢٥٩٣ 

® 5βθã‹ ãã uρ 〈  ٢٥٩٥ 



 

 

 א 

® ÏM ysÏGèùuρ 〈  ٢٦٠٢ 

® t⎦⎫ ÏV Î7≈ ©9 〈  ٢٦٠٣ 

® $]%$¡¡xî uρ 〈  ٢٦٠٤ 

® Ÿωuρ $\/¨ ¤‹Ï. 〈  ٢٦٠٥ 

® Éb>§‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9  ®و 〉 #$
Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 〈  

٢٦٠٦ 

 א 

® $̄ΡÏ™ r& 〈 و® # sŒ Ï™r& 〈  ٢٦١٣ 

® Zο u Ïƒ ªΥ 〈  ٢٦١٤ 

® “³θèÛ 〈  ٢٦١٦ 

® #’ n<Î) βr& 4’ ª1u“ s? 〈  ٢٦٢٠ 

® â‘ É‹Ζ ãΒ 〈  ٢٦٢٧ 

  

® çµ yèxΨ tGsù 〈  ٢٦٣٢ 

® 3“£‰ |Ás? 〈  ٢٦٢٩ 

® çµ ÷Ζ tã 4‘ ¤S n=s? 〈  ٢٦٣٥ 

® $̄Ρr& $uΖ ö; t7 |¹ 〈  ٢٦٣٧ 

 א 



 

 

® ôNu Ådfß™ 〈  ٢٦٤٠ 

® ôM n=Í× ß™ 〈  ٢٦٤١ 

® ôM n=ÏGè% 〈  ٢٦٤٣ 

® ôNu Å³ èΣ 〈  ٢٦٤٤ 

® ôNu Ïièß™ 〈  ٢٦٤٥ 

® Í‘# uθpg ù:$# 〈  ٢٦٤٦ 

® &⎦⎫ ÏΨ ŸÒÎ/ 〈  ٢٦٥٠ 

 א 

® y7 s9 y‰ yèsù 〈  ٢٦٥٥ 

® tβθç/ Éj‹s3 è? 〈  ٢٦٥٨ 

® tΠ öθtƒ Ÿω 〈  ٢٦٦٢ 

 א 

® ö≅ t/ 2 tβ# u‘ 〈  ٢٦٦٩ 

® ß∃Í ÷ès? ’ Îû óΟ Îγ Ïδθã_ãρ nο u ôØtΡ 〈 ٢٦٧١ 

® … çµ ßϑ≈ tF½z 〈  ٢٦٧٢ 

® ÞΟ Îγ Ï=÷δr& (#θç7 n=s)Ρ $# 〈  ٢٦٧٣ 

® t⎦⎫ Îγ Å3 sù 〈  ٢٦٧٤ 

 א 

® 4’ n? óÁtƒ uρ 〈  ٢٦٨٠ 



 

 

® ¨⎦ ã⎤ x. ö yI s9 〈  ٢٦٨١ 

® x— Í è% 〈  ٢٦٨٣ 

 א 

® ß‰Š Åf pR ùQ $# 〈  ٢٦٩٢ 

® ¤âθà øt ¤Χ 〈  ٢٦٩٥ 

  

 א 

® $®R °Q 〈  ٢٦٩٧ 

 א 

® u‘ £‰s% 〈  ٢٧٠٢ 

® 3“u ô£ ã‹ ù=Ï9 〈   

 א 

® 4’ n? óÁs? 〈  ٢٦١١ 

® ω ßì yϑó¡n@ $pκ Ïù Zπ u‹ Éó≈ s9 〈  ٢٧١٢ 

® @ ÏÜ øŠ |ÁßϑÎ/ 〈  ٢٧١٤ 

® öΝ åκ u5$ tƒ Î) 〈  ٢٧١٥ 

 א 

® Í ø?uθø9 $# uρ 〈  ٢٧١٧ 

® Î ô£ o„ 〈  ٢٧١٩ 



 

 

® ÏŠ# uθø9 $$Î/ 〈  ٢٧١٩ 

® ú†Ïn1u‘ Ç⎯ tΒu ø. r& 〈 و® þ’ Ïn1u‘ 

Ç⎯ sΨ≈ yδr& 〈  

٢٧١٩ 

® u‘ y‰s) sù 〈  ٢٧٢١ 

® tβθãΒÍ õ3 è? 〈 و® Ÿωuρ 

šχθ‘Ò̄≈ ut rB 〈 و® 
šχθè=à2ù's?uρ 〈 و® 

šχθ™7 Ït éB uρ 〈  

٢٧٢٣ 

® u™ü“(% É` uρ 〈  ٢٧٢٥ 

® ω Ü>Éj‹yèãƒ 〈 و® Ÿωuρ ß, ÏOθãƒ 〈  ٢٧٢٩ 

 א 

® Ü= |¡øt s†r& 〈  ٢٧٣٣ 

® # ´‰t7 —9 〈  ٢٧٣٢ 

® ’7 sù >π t6 s% u‘ ∩⊇⊂∪ ÷ρr& ÒΟ≈ yèôÛ Î) 〈  ٢٧٣٩ 

® 8ο y‰|¹ ÷σ –Β 〈  ٢٧٣٧ 

 א 

® Ÿωuρ ß∃$ sƒ s† 〈  ٢٧٤٥ 

 א 

® 3“u ô£ ã‹ ù=Ï9 〈 3 ®و“u ô£ ãèù=Ï9 〈  ٢٧٤٨ 



 

 

® # Y‘$ tΡ 4‘ ©à n=s? 〈  ٢٧٤٩ 

 א 

® ¨βÎ* sù yì tΒ Î ô£ ãèø9 $# # ¶ ô£ ç„ 〈 و 
® ¨βÎ) yì tΒ Î ô£ ãèø9 $# # [ ô£ ç„ 〈  

 

 א 

® ù& u ø% $# 〈  ٢٧٥٦ 

® çν# u™§‘ 〈  ٢٧٦٠ 

® |M ÷ƒ u™u‘ r& 〈  ٢٧٦١ 

 א 

® 9 ÷κ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴ s? 〈  ٢٧٦٨ 

® Æì n=ôÜ tΒ 〈  ٢٧٧٠ 

 א 

® Ïπ §ƒ Î y9ø9 $# 〈  ٢٧٧٧ 

 א 

® â‘ ß‰óÁtƒ 〈  ٢٧٨١ 

® … çν u tƒ 〈  ٢٧٨٣ 

 א 

® χãρ u yI s9 〈  ٢٧٩٦ 

 א 



 

 

® yì uΗ sd 〈  ٢٧٩٨ 

® 7‰uΗ xå 〈  ٢٨٠٤ 

  

® É#≈ n=ƒ \} 〈  ٢٨٠٩ 

® öΝ Îγ Ï≈ s9⎯Î) 〈  ٢٨٠٩ 

  

 א 

® z’ Í<uρ È⎦⎪ ÏŠ 〈  ٢٨١٧ 

 א 

® ’ Ï1r& 5= yγ s9 〈  ٢٨٢٠ 

® 4’ n? óÁu‹ y™ 〈  ٢٨٢٢ 

® s's!$£ϑxm 〈  ٢٨٢٣ 

 א 

® # ³θà à2 〈  ٢٨٢٥ 

  

  

  

  

  



 

 

  

 

 
 



 

 

 فهرس اال�فرادات
 رقم الفقرةالقارئاآلية

 
® ≅ yèøg s†uρ y7  ١١ محاد واملفضل عن عاصم 〉 9©

® öΝ èδã à±óstƒ 〈  ١٧العباس عن أيب عمرو 

® x‹Ï‚−ḠΡ 〈   ١٩ زيد احلضرمي عن يعقوب 

® šχθä9θà) s? 〈 ٢١أبو القاسم السرندييب 

® šχθãèŠ ÏÜ tFó¡n@ 〈  ٢٢هبرية عن حفص 

®  ßNõ‹sƒ ªB  ٣١ املفضل و الربمجي و األعشى  〉 #$

® ’ ÍΓöθs% (#ρä‹sƒ ªB  ٣٥ اخلزاعي عن ابن فليح و ابن جماهد و أبو عون 〉 #$

# ·ρâ“ èδ®  〈 ٤٧ إمساعيل و املفضل و عباس 

® # M ô³ ç0 〈   ٥٧ أبو زيد عن املفضل عن عاصم 

® öΝ s9 uρ (#ρã äI ø) tƒ 〈 ٨١املفضل عن عاصم 
 

® ô#yè≈ ŸÒãƒ 〈 و ® ô$ é#øƒ s†uρ 〈 ٨٥محاد عن عاصم  و املفضل عن عاصم 

® šχöθ¤) n=ãƒ uρ 〈 ٨٩املفضل عن عاصم 

א א
® Èβθç/ Éj‹s3 ãƒ 〈 و® Èβθè=çFø) tƒ 〈  ١٠٦العباس عن أيب عمرو 

® x8 Í çΗ éå 〈  ١١٢العباس عن أيب عمرو 

® ÷µ Å_ö‘ r& 〈   ١٢٠العباس عن أيب عمرو  و املفضل عن عاصم  و 



 

 

هبرية عن حفص  و ابن األخرم و احللواين و 
 ابن ذكوان النقاش و ابن جماهد عن

® ß#s) ù=s? 〈  ١٣٠ املفضل عن عاصم  و ابن فليح عن ابن كثري 

® 5βθãŠ ãã uρ 〈  ١٣٨،١٧٣املفضل عن عاصم  و الربمجي عن شعبة 

® Ä¨$sÜ ó¡É) ø9 $$Î/ 〈  املفضل عن عاصم و أبو نشيط عن قالون و
 الشموين عن األعشى عن شعبة

٢٠٢ 

® $Z |¡Ï. 〈  ٢٠٤  اخلراز عن هبرية عن حفص 

® tΑ u“ tΡ 〈  ٢١٠زيد عن يعقوب و أبو زيد عن املفضل 

® 7Š# uρ 〈  ٢٢٨ أبو القاسم السرندييب عن قنبل 

א
® 4’ n? tã ÏŠ# uρ 〈 ٢٤٩العباس عن أيب عمرو 

® Ÿω öΝ ä3 ¨Ζ yϑÏÜ øt s† 〈  ٢٥٠العباس عن أيب عمرو 

® û© É_ ôã Î—÷ρ r& ÷βr& 〈 ٢٥١القواس و احللواين 

® ⎯ ÏΒ ¥* t7 y™ 〈  ابن جماهد و أبو عون و زمعة و القواس و أبو
 القاسم السرندييب

٢٥٨ 

® ωr& (#ρß‰àfó¡o„ 〈 ٢٥٩ اهلامشي عن ابن كثري و البخاري عن ورش 

® ÷µ É) ø9 r'sù öΝ Îκ ö s9 Î) 〈  ٢٦١العباس عن أيب عمرو 

® u⎯ Ç⎯8 s?# u™ ª!$# 〈 ٢٧٣ابن فليح عن ابن كثري 

® y7 Ï=ôγ tΒ 〈  ٢٨٨ ىي و األعشى و املفضلمحاد و حي 

® $yγ≈ tΡö‘ £‰s% 〈 ٢٩٥محاد عن عاصم 

® # M ô³ ç0 〈   ٣٠٤ أبو زيد عن املفضل عن عاصم 



 

 

® È≅ t/ x8 u‘¨ ¨Š  ٣٠٥املفضل عن عاصم  و األعشى عن شعبة 〉 #$

® Ÿωuρ ßì Ïϑó¡è@ §Μ Á9 $# u 〈 ٣١٨العباس عن أيب عمرو 

® çν öθs? r& 〈  ٣٢٧املفضل عن عاصم 

® $pκ â: |¡øt rB 〈   ٣٣٠األعشى عن شعبة و هبرية عن حفص 

® šχθè=yèø s? 〈  محاد عن عاصم  و األعشى و الربمجي عن
 شعبة و احللواين عن هشام

٣٣٢ 

® 8íu“ sù >‹Í× tΒöθ tƒ 〈 ٣٣٤ إمساعيل بن جعفر عن نافع 

א
® þ’ Ìj? yè©9 Ν ä3‹ Ï?# u™ 〈  و 
® þ’ Ìj? yè©9 ßì Ï=©Û r& 〈  

 ٣٧٨ ن ابن ذكوانابن جماهد ع

® É= ÷δ§9  ٣٨٥هبرية عن حفص   〉 #$

® ⎯ tΒuρ ãβθä3 s? 〈   ٣٩٦املفضل عن عاصم 

® ü“Ï‰Ζ Ïã 4 öΝ s9 uρr& 〈   ابن فليح و ابن جماهد و اخلزاعي و أو القاسم
 السرندييب و القواس عن ابن كثري

٤٥١ 

א
® öΝ s9 uρr& (# ÷ρu tƒ 〈  ٤٨٠محاد عن عاصم 

® nο ¨Š uθ̈Β öΝ ä3 ÏΨ ø‹ t/ 〈  ٤٨٦ أبو زيد عن املفضل ، و الشموين عن أيب بكر 

® x8θ’fuΖ ãΒ 〈   ٥٠٤املفضل عن عاصم 

® šχθãã ô‰ tƒ 〈   ٥١٢ األعشى و الربمجي عن شعبة 

® ×M≈ tƒ# u™ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ïµ În/  ٥١٩قتيبة عن الكسائي و املفضل عن عاصم  〉 ‘§

® (#θãè−Fyϑ tFu‹ Ï9 uρ 〈  ، ٥٤٥و الشموين عن األعشى و اهلامشي عن البزي 



 

 

 الربمجي كالمها عن شعبة و هبرية عن حفص

מ  א

® ¢Ο èO tβ% x. sπ t7 É)≈ tã 〈   ٥٦٠ الربمجي و األعشى كالمها عن شعبة 

® šχθãè y_ö è? 〈   العباس عن أيب عمرو و أوقية عن اليزيدي عن
 أيب عمرو

٥٦٢ 

® ÏM Íh‹ yϑø9  ٥٦٤محاد عن عاصم  〉 #$

® Ν ßγ s)ƒ É‹ã‹ Ï9 〈  ٥٨٥القواس عن ابن كثري 

® Í≈ rO# u™ ÏM uΗ ÷q u‘ 〈  ٥٦٧املفضل عن عاصم 

® Ÿωuρ ßì Ïϑó¡è@ ¢Ο Á9  ٦٠٢العباس عن أيب عمرو  〉 #$

® 7#÷è |Ê 〈  ٦٠٦املفضل عن عاصم 

® Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 〈  ٦١٨أبو عون عن قنبل 

® ¢© o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& 〈  ٦٣٨ زمعة و ابن فليح و القواس 

אא
® ‘ Ï↔ ¯≈ ©9  ٧٠٢البخاري عن ورش  〉 #$

® O$tΡθãΖ —à9 العباس عن أيب عمرو و محاد عن عاصم و   〉 #$
املفضل و هبرية عن حفص و قتيبة عن 

 الكسائي

٧٢٢ 

® $yδöθs?Uψ 〈   ٧٢٩ اخلزاعي و ابن فليح و ابن جماهد عن قنبل 

® tβθç7 |¡øt s† 〈  ٧٣٦األعشى و هبرية 

® îο uθó™ é& 〈  ٧٣٩عباس عن أيب عمروال 



 

 

® 7π sΨ Éi t6 –Β 〈  ٧٥٥محاد عن عاصم 

® ö≅ yϑ÷è s?uρ $[sÏ=≈ |¹ !$yγ Ï?÷σ œΡ 〈  ٧٥٧املفضل عن عاصم 

® tβö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θã‹ ç/ 〈   ٧٦٠هبرية عن حفص 

® $pκ tΞρ‘‰ tF÷ès? 〈   اخلزاعي و ابن شنبوذ و النقاش كلهم عن ابن
 كثري

٧٨٢ 

® © Åeö è? 〈  عن شعبة ، و املفضل عن عاصم ، و األعشى
 العباس عن أيب عمرو 

٧٨٥ 

® Iωuρ βr& tΑ £‰t7 s? 〈  ٧٨٨ابن فليح عن ابن كثري 

® Äc© É< ¨Ζ9 $# HωÎ) 〈   ٧٩٠ إمساعيل بن جعفر عن نافع ، و قالون 

® $uΖ s?yŠ$y™ 〈   ٨١٣ جبلة عن املفضل عن عاصم 

® # [ Î7 x. 〈  ٨١٥ نابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوا 

® ⎯ ÏiΒ A“ô_Íh‘ ÒΟŠ Ï9 r& 〈   ٨٢٨ جبلة عن املفضل عن عاصم 

® $Z |¡Ï. 〈   ٨٣٩ اخلراز عن هبرية عن حفص 

® yxƒ Íh9  ٨٤٣ محاد عن عاصم و املفضل عن عاصم   〉 #$

® … çµ s?r'|¡Ψ ÏΒ 〈   ٨٤٨ ابن فليح عن ابن كثري و زيد عن يعقوب 

® šχÏŒ r& … çµ s9 〈  ٨٦٣ المها عن شعبة األعشى و الربمجي ك 

® É>θã‹ äóø9  ٩٠٢ محاد عن عاصم و ابن فليح عن ابن كثري  〉 #$

® Þ¸ ãρ$sΨ −F9  ٩٠٧ املفضل عن عاصم ومحاد عن عاصم   〉 #$

® ;M Íh‹ ¨Β 〈  ٩٢٦املفضل عن عاصم 



 

 

® Ÿωuρ ßÈs)Ζ ãƒ 〈  ٩٢٨زيد عن يعقوب 

® # Zσ ä9 ÷σ ä9 uρ 〈  جاع محاد و املفضل كالمها عن عاصم و ش
 عن أيب عمرو

٩٥٤ 

® Ÿ≅ƒ Í”∴ s? 〈  ٩٧٥املفضل عن عاصم 

® # t‰y™ 〈   ٩٨٠ أبو زيد عن املفضل عن عاصم 

® $tΡø—̈“ yèsù 〈   ٩٨٩ محاد و املفضل عن عاصم 

® Èβθã‹ ãèø9  ١٠١٠محاد عن عاصم  〉 #$

® çµ ÷Gn=Ïϑ tã 〈  ١٠١٣محاد عن عاصم 

® tβθßϑÅ_ÁÏƒ s† 〈  ١٠٢٦الشموين عن شعبة 

® 5≅ äóä© 〈  ١٠٢٨العباس عن أيب عمرو 

® óΟ Îγ ÏFtΡ% x6 tΒ 〈  ١٠٣٨محاد عن عاصم 

® çµ ó¡Åe6 uΖ çΡ 〈   املفضل عن عاصم و اخلراز عن هبرية عن
 حفص 

١٠٣٩ 

® Ÿξsù r& tβθè=É) ÷ètƒ 〈  ١٠٤٠العباس عن أيب عمرو 

א
® >π uΖƒ Í“ Î/ É= Ï.# uθs3 ø9  ١٠٥٦د عن عاصم املفضل عن عاصم ، محا  〉 #$

® tβθãè£ϑ¡¡o„ 〈  ١٠٥٨املفضل عن عاصم 

® šχθèùu”∴ ãƒ 〈  ١٠٧٩املفضل عن عاصم 

® tβθ—ùÍ“ tƒ 〈   ١٠٩٨ جبلة عن املفضل عن عاصم 

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ١١٢٥املفضل عن عاصم 



 

 

® z’ Í<uρ ×π yf÷è tΡ 〈  ١١٤٦ الربمجي و األعشى كالمها عن شعبة 

® (# ÿρã −/ £‰u‹ Ïj9 〈  ١١٥١ الربمجي و األعشى كالمها عن شعبة 

® 5= óÁãΖ Î/ 〈  ١١٦٢هبرية عن حفص 

® ã yz# u™uρ 〈  ١١٧٧املفضل عن عاصم 

® $‡ƒ Í ÷‚Å™ 〈  ١١٨٠املفضل عن عاصم 

® ‘, ut ù:$$sù 〈   ١١٩٢املفضل عن عاصم و هبرية عن حفص 

א
® ô⎯ ¨Βr& 〈   ١٢٠٤ أبو زيد عن املفضل عن عاصم 

® ö Åe³ t6 sù ÏŠ$t7 Ïã ∩⊇∠∪ t⎦⎪ Ï% ©! شجاع عن أيب عمرو و الشموين و الربمجي   〉 #$
 عن شعبة 

١٢١٦ 

® ô⎯ ÏΒ >Š$yδ 〈   ابن شنبوذ عن البزي و ابن فليح كالمها عن
 ابن كثري

١٢٢٠ 

® öΝ à6 ÏGtΡ% s3 tΒ 〈  ١٢٤١محاد عن عاصم 

® óΟ Îγ Ï?y—$x yϑÎ/ 〈  ١٢٦٦املفضل عن عاصم 

® É>$ s) Ïã 〈  ١٢٤٩السرندييب عن قنبل 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθãã ô‰tƒ 〈  ١٣٠٩الرازي عن هشام 

® ÷ρr& βr& u Îγ øà ãƒ 〈   ١٣٢٣املفضل عن عاصم و هبرية عن حفص 

® É= ù=s% 9 Éi9s3 tFãΒ 〈  ١٣٣٩الرازي عن هشام و قتيبة عن الكسائي 

® šχθè=äzô‰tƒ 〈  ١٣٥١محاد عن عاصم 

® tβθè=äzô‰u‹ y™ 〈  ١٣٧٨باس عن أيب عمرو و محاد عن عاصم و الع 



 

 

الشموين عن شعبة

® % Y{θãŠ ä© 〈   ١٣٨٦ هبرية عن حفص و محاد عن عاصم 

® $tΡÍ‘ r& 〈  ١٤٤٦محاد عن عاصم 

® @‘ Ïϑyfôã −# u™ 〈   ١٤٧٠املفضل عن عاصم و هبرية عن حفص 

® ;N¨u yϑ rO 〈  ١٤٧٦املفضل عن عاصم 

® “Ï™!$Ÿ2u à° 〈  ١٤٧٩ اعي و زمعة عن البزياخلز 

א
® û© Çrθãƒ y7 ø‹ s9 Î) 〈  ١٤٨٨العباس عن أيب عمرو 

® ⎯ Ïµ Ï?÷σ çΡ 〈   ١٥١٢ إبراهيم بن محاد عن اليزيدي 

® ãΑ Íi” t∴ ãƒ y] ø‹ tóø9  ١٥٢٥ اخلراز عن هبرية عن حفص   〉 #$

א
® # Y‰ôγ tΒ 〈  ١٥٦٠روح عن يعقوب 

® Ÿ≅≈ s% öθs9 uρ r& 〈  ١٥٧٤عاصماملفضل عن 

® ôÙÍh‹ s) çΡ 〈  ١٥٨٦محاد عن عاصم 

® $tΡu™!% y` 〈  ١٥٩٠املفضل عن عاصم 

® šχρ‘‰ÅÁtƒ 〈   ١٦١١ األعشى و الربمجي كالمها عن شعبة 

® ÈβθãèÎ7 ¨?$# uρ 〈   ابن شنبوذ عن قنبل و إمساعيل بن جعفر عن
 نافع

١٦١٥ 

® ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ 〈  ١٦٢٢محاد عن عاصم 

® šχθãè y_ö è? 〈   ١٦٤٣ ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان 



 

 

® ⎯ Ï&Í#‹ Ï% uρ 〈  ١٦٤٦املفضل عن عاصم 

® t∃öθ|¡ sù tβθßϑn=÷ètƒ 〈  ١٦٤٧ ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان 

א
® Î ó  r' sù 〈  ١٦٦٥العباس عن أيب عمرو 

 اجلاثية

® ×M≈ tƒ# u™ 5Θöθ s) Ïj9 tβθãΖ Ï%θãƒ 〈 و® 
×M≈ tƒ# u™ 5Θöθs) Ïj9 tβθè=É) ÷ètƒ 〈  

 ١٦٨٦ اخلراز عن هبرية عن حفص 

® ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™uρ tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈   ١٦٩١ األعشى و الربمجي عن شعبة 

® ⎯ ÏiΒ A“ô_Íh‘ íΟŠ Ï9 r& 〈  ١٦٩٥املفضل عن عاصم 

® [™!# uθ y™ 〈  ١٧٠٥زيد عن يعقوب 

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ١٧١٣املفضل عن عاصم 

א
® u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 〈  ١٧٥٠ ابن جماهد و أبو عون و أبو القاسم السرندييب 

® $\δö ä. 〈  ١٧٥٥املفضل عن عاصم و الرازي عن هشام 

® û© É_ ôã Î—÷ρ r& ÷βr& 〈   القواس و البخاري عن ورش و احللواين عن
 قالون

١٧٥٩ 

® ã≅ ¬6 s) tGtΡ 〈 و® z⎯ |¡ômr& 〈 و® 
ã—uρ$yftGtΡuρ 〈  

 ١٧٦١املفضل عن عاصم

® 7e∃é& 〈  ١٧٦٢ملفضل عن عاصما 

® Ÿω #“u ãƒ ωÎ) öΝ åκ ß] Å3≈ |¡tΒ 〈   ١٧٧٩ اخلراز عن هبرية عن حفص 



 

 

® 4’ n? øΒr& uρ 〈  ١٨٣٨زيد عن يعقوب 

® óΟ èδu‘# u ó  Î) 〈  ١٨٣٩املفضل عن عاصم 

® … çµ tΡ¨uθôÊ Í‘ 〈  ١٨٤٠محاد عن عاصم 

® öΝ ä3 ¯Ρuθè=ö7 uΖ s9 uρ 〈 و® zΟ n=÷ètΡ 〈 
#) ®و uθè=ö7 tΡ uρ 〈  

 ١٨٤٢محاد عن عاصم

® ÉΟ ù=¡¡9  ١٨٤٦محاد عن عاصم  〉 #$

א
® $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? # ¶ ÅÁt/ 〈  ١٨٨٤العباس عن أيب عمرو 

® $ZΡ¨uθôÊ Í‘ uρ 〈  ١٨٩٧محاد عن عاصم 

® … çµ t↔ ôÜ x© 〈  ١٩٠٠القواس عن ابن كثري 

א א
® ö/ ä3 ÷ƒ uθyz r& 〈  ١٩١٨ ن ذكوانابن جماهد و النقاش عن اب 

® (# ÿρâ“ Ïϑù=s? 〈  ١٩٢١العباس عن أيب عمرو 

® Ÿωuρ (#ρâ“ t/$uΖ s? 〈 و® Ÿωuρ 

(#θÝ¡¡¡ pg rB 〈 ® (# ûθèùu‘$ yè tGÏ9 〈 

 ١٩٢٢ القواس و زمعة كالمها عن ابن كثري

® Ÿω Ν ä3 ÷GÏ=tƒ 〈   ١٩٢٩ شجاع و أوقية و العباس و إبراهيم بن محاد 

® ãΑθà) tΡ 〈  ١٩٤٦محاد عن عاصم 

® u≈ t/ ôŠ r& uρ 〈   ١٩٥٨ جبلة عن املفضل عن عاصم 



 

 

א א
® Aβθã‹ ãã uρ 〈  ١٩٧٢املفضل عن عاصم و الربمجي عن شعبة 

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ١٩٩٦املفضل عن عاصم 

 א

® Ν ßγ≈ sΨ÷Gs9 r& 〈  ٢٠١٠ابن شنبوذ عن قنبل 

® tβρ ã ÏÜ ø‹ |_Áßϑø9  ٢٠٢٣العجلي عن محزة  〉 #$

מ א
® nο 4θuΖ tΒuρ 〈  ٢٠٣٨ الشموين عن األعشى عن شعبة 

® #“u” ÅÊ 〈  ٢٠٣٩ابن شنبوذ والقواس 

® u È∝̄≈ t6 x. ÉΟ øO M}$# 〈  ٢٠٤٩املفضل عن عاصم 

® # ·Š% tæ 4’ n<ρW{  ٢٠٦٠ إمساعيل بن جعفر عن نافع  〉 #$

® (# yŠθßϑrO uρ 〈   ٢٠٦١ ابن غالب و الربمجي عن شعبة 

א
® Æí# ¤$! $# 4’ n<Î) 〈  ٢٠٦٩ابن فليح عن ابن كثري 

® @ à6 œΡ 〈  ٢٠٧١ اخلزاعي عن أصحابه عن ابن كثري 

® $ZΡθã‹ ãã 〈  ٢٠٧٦محاد عن عاصم 

א
® Ó¨$ut éΥuρ 〈  ٢١١٥روح عن يعقوب 

® ô⎯ ÏΒ 5− u ö9tGó™ Î) 〈  ٢١٢٥ الشموين عن األعشى عن شعبة 

® óΟ s9 £⎯ åκ ÷ZÏϑôÜ tƒ 〈  ٢١٢٤ كسائيأبو احلار ث عن ال 



 

 

א א
® $¹/ ã ãã 〈   ٢١٣٩ إمساعيل عن نافع و محاد عن عاصم 

® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ٢١٥٤املفضل عن عاصم 

® $̄ΡÎ) tβθãΒu øóßϑs9 〈  ٢١٥٥محاد عن عاصم 

® Óy ÷ρu sù 〈  ٢١٦٤قتيبة عن الكسائي 

 א

® Ô∃ρâ™u s9 〈  ٢١٧٦املفضل عن عاصم و الربمجي عن شعبة 

® … çµ x Ïè≈ ŸÒã‹ sù 〈  ٢١٨٠املفضل عن عاصم 

® tΑ u“ tΡ 〈  ٢١٩٧العباس عن أيب عمرو 

® t⎦⎫ Ï% Ïd‰¢Áßϑø9 $# ÏM≈ s% Ïd‰¢Áßϑø9 $# uρ 

〈  

 ٢٢٠٠محاد عن عاصم

® ×β¨uθôÊ Í‘ uρ 〈  ٢٢٠٤محاد عن عاصم 

® È≅ ÷‚ç7 ø9 $$Î/ 〈  ٢٢٠٩املفضل عن عاصم 

® Zπ sùù& u‘ 〈  ٢٢٢٠ابن شنبوذ عن البزي 

  اادلة

® (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$sù 〈   ٢٢٤٩محاد عن عاصم و اخلراز عن هبرية عن حفص 

 א

® ã≅ ÅÁø tƒ 〈   ٢٣٢١املفضل عن عاصم 

® îο uθó™ é& 〈  ٢٣٢٢العباس عن أيب عمرو 

® βr& öΝ èδöθ©9 uθs? 〈  ٢٣٣٠ القواس و زمعة عن ابن كثري 



 

 

® (#θä3 Å¡ôϑè? 〈  ٢٣٣٥ ملفضل عن عاصم أبو زيد عن ا 

א
® “Ï‰÷èt/ ÿ… çµ èÿ ôœ$# 〈   ابن غالب عن األعشى عن شعبة و محاد عن

 عاصم 
٢٣٤٩ 

א
® Ò= à±äz 〈   ٢٢٨٤ العباس عن أيب عمرو و املفضل عن عاصم 

® (# ÷ρ§θs9 〈  ٢٢٩٠املفضل عن عاصم 

® $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? 〈  ٢٢٩٩محاد عن عاصم 

 א

® ö Ïe s3 ãƒ 〈 و® ã&ù#½zô‰ãƒ uρ 〈  ٢٣٠٨املفضل عن عاصم 

א
® 7π uΖ Éi t7 –Β 〈  ٢٣١٨محاد عن عاصم 

® # X õ3 œΡ 〈  ٢٣٣٤ إمساعيل عن نافع و محاد عن عاصم 

® ;M≈ sΨ Éi t6 ãΒ 〈  ٢٣٣٥محاد عن عاصم 

® ã&ù#½zô‰ãƒ 〈  ٢٣٣٧املفضل عن عاصم 

מ  א

® t∃¡ tã 〈  ٢٣٤٣ةاألعشى عن شعب 

® ã≅ƒ Î ö9Å_uρ 〈  ٢٣٤٦محاد عن عاصم 

® % ·nθÝÁ̄Ρ 〈  ٢٣٥٤محاد عن عاصم 

א
® â‘θà±–Ψ9 $# ∩⊇∈∪ Λ ä⎢ΨÏΒr& u™ 〈  ٢٣٨١و القاسم [اهلامشي عن قنبل و أبو عون و أ 



 

 

السرندييب عن قنبل

® z© Éë ¨Β ÷ρr& 〈  ٢٣٩٣محاد عن عاصم 

 

® $pR mQ tβρ ã £ sƒ rB 〈  ٢٤١٠ عن ابن كثريزمعة و القواس 

א
® tβρ ã ª. x‹s? 〈  ٢٤٤٤املفضل عن عاصم 

א
® Ÿωuρ ã≅ t↔ ó¡o„ 〈  ٢٤٥٣الربمجي عن شعبة 

® ¤‹Í× ÏΒöθtƒ 〈   إمساعيل عن نافع و الربمجي و الشموين عن
 شعبة 

٢٤٥٤ 

® Zπ tã# ¨“ tΡ 〈  ٢٤٥٧املفضل عن عاصم 

® öΝ Îκ ÌE¨y‰≈ pκ y¶Î/ 〈  ٢٤٦٠مروالعباس عن أيب ع 

 

® š_ÉL øŠ t/ 〈  ٢٤٨٦املفضل عن عاصم 

 א

® … çµ ¯Ρr& uρ $®R mQ tΠ$s% 〈  ٢٤٩٩محاد عن عاصم 

® zΟ n=÷è u‹ Ïj9 〈  ٢٥٠٨روح عن يعقوب 

א
® >§‘ É− Î ô³ yϑø9  ٢٥١٦محاد عن عاصم  〉 #$

® … çµ x óÁÏΡuρ … çµ sW è=èO uρ 〈  ٢٥٢٠زيد عن يعقوب 

א



 

 

® u“ ô_”9 $# uρ 〈  ٢٥٢٥املفضل عن عاصم 

® sπ yèó¡Ï@ u |³ tã 〈  ٢٥٣٠ اخلراز عن هبرية عن حفص 

® øŒ Î) u t/ ôŠ r& 〈  ٢٥٣٤املفضل عن عاصم 

® ×ο u ÏΖ tFó¡–Β 〈  ٢٥٤٢املفضل عن عاصم 

א
® Ü= |¡øt s†r& 〈  ٢٥٤٨هبرية عن حفص 

® 4© o_ ôϑãƒ 〈  ٢٥٥٩املفضل عن عاصم 

א
® 6ξÅ¡≈ n=y™ 〈  ٢٥٦٤ محاد عن عاصم و العباس عن أيب عمرو 

® O# uƒ Í‘# uθs% ∩⊇∈∪ (# uƒ Í‘# uθs% 〈  ٢٥٦٨محاد عن عاصم 

® Ö ôØäz ×− u ö9tGó™ Î) uρ 〈   ٢٥٧٢ املفضل عن عاصم و محاد عن عاصم 

 א

® # ·‘ õ‹ãã 〈   ٢٥٨١ الربمجي و الشموين عن شعبة 

® ÷ρr& #·‘ õ‹çΡ 〈  ٢٥٨٢محاد عن عاصم 

® ôM tGÏj% é& 〈  ٢٥٨٣ روح و زيد عن يعقوب 

® ×M n=≈ uΗ ¿d 〈  ٢٥٩١ جبلة عن املفضل عن عاصم 

® 5βθã‹ ãã uρ 〈  ٢٥٩٥املفضل عن عاصم و الربمجي عن شعبة 

א
® ÏM ysÏGèùuρ 〈   ٢٦٠٢ األعشى و الربمجي عن شعبة 

® t⎦⎫ ÏV Î7≈  ٢٦٠٣قتيبة عن الكسائي  〉 9©



 

 

® Éb>§‘ ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9  ®و 〉 #$
Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# 〈  

 ٢٦٠٦املفضل عن عاصم

 א

® Zο u Ïƒ ªΥ 〈  ٢٦١٤ نصري و قتيبة عن الكسائي 

® #’ n<Î) βr& 4’ ª1u“ s? 〈  ٢٦٢٠العباس عن أيب عمرو 

® â‘ É‹Ζ ãΒ 〈  ٢٦٢٧العباس عن أيب عمرو 

 

® çµ yèxΨ tGsù 〈  األعشى عن شعبة 

® çµ ÷Ζ tã 4‘ ¤S n=s? 〈  ٢٦٣٥ و زمعة عن ابن كثريالقواس 

א
® y7 s9 y‰ yèsù 〈  ٢٦٥٥املفضل عن عاصم 

א
® ö≅ t/ 2 tβ# u‘ 〈  ٢٦٦٩احللواين عن قالون 

א
® ß‰Š Åf pR ùQ  ٢٦٩٢املفضل عن عاصم  〉 #$

א
® tβρ ã ÏO ÷σ è? 〈  ٢٧٠٨قتيبة عن الكسائي و رويس عن يعقوب 

א
® 4’ n? óÁs? 〈  ٢٧١١محاد عن عاصم 

א



 

 

® Í ø?uθø9 $# uρ 〈  ٢٧١٧املفضل عن عاصم 

® ω Ü>Éj‹yèãƒ 〈 و® Ÿωuρ ß, ÏOθãƒ 

〈  

 ٢٧٢٩املفضل عن عاصم

א
® Ü= |¡øt s†r& 〈  ٢٧٣٣ هبرية عن حفص و األعشى عن شعبة 

® 8ο y‰|¹ ÷σ –Β 〈  ٢٧٣٧املفضل عن عاصم 

 א

® # Y‘$ tΡ 4‘ ©à n=s? 〈  ٢٧٤٩ قواس عن ابن كثريزمعة و ال 

א
® 9 ÷κ y− ∩⊂∪ ãΑ ¨” t∴ s? 〈  ٢٧٨٦ زمعة و القواس عن ابن كثري 

א
® 7‰uΗ xå 〈  ٢٨٠٤املفضل عن عاصم 

א
® öΝ Îγ Ï≈ s9⎯Î) 〈  ٢٨٠٩ ابن فليح عن ابن كثري و األعشى عن شعبة 

א
® z’ Í<uρ È⎦⎪ ÏŠ 〈  ٢٨١٧م إمساعيل عن نافع و املفضل عن عاص 

א
® # ³θà à2 〈   إمساعيل عن نافع و العباس عن أيب عمرو و

 املفضل عن عاصم 
٢٨٢٥ 

  

  



 

 

  

  

  

  

 



 

 

 فهرس القراءات الشاذة
 

 رقم الفقرة القراءة اآلية
 ⎯ψΣ∑Σ≤Σ↑µ⎪µ⎯ðš ]١٧أبو عمرو باالختالس ] ١٧:الفرقان 

†Ω∧ΨΤŠ φ⎦⎡Ρ√⎡Σ⊆ΩΤ ]٢١ لقاسم السرندييب عن قنبل بالياءأبو ا ]١٩:الفرقان 

 Σ©Ω∼Ψ⊆πΤ♥ΣΤ⇓Ω⎝ ]٥٩ الربمجي و املفضل بفتح النون ]٤٩:الفرقان 

 …ΩϒΩ∑Ω⎝ ε˜<∏Ψ∨ ]٦٦قتيبة ابن مهران بفتح امليم و كسر الالم ]٥٣:الفرقان 

 Σ©ΠΨŸΩ‰ΣΤÿ ϑðΣ/≅… ]٨٧الربمجي بالتخفيف ]٧٠:الفرقان 

  ⌠⇑Ψ∨ ð∉Ξ≤Σ∧Σ∅ ]١١٢ باالختالسعن أيب عمروالعباس ]١٨:الشعراء 

 ¬Σ∑⎡Σ⊕ΩΤπ‰ΤςΚ†ΩΤ⊇ ]١٤٠زيد عن يعقوب بالتشديد و ترك اهلمز ]٦٠:الشعراء 

 ð⇑⎯ΤÿςΚ… φ⎫Ψ∫:†Ω{Ω≤Σ→ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… 

 ]٦٢:القصص[

اخلزاعي عن البزي و زمعة عن ابن كثري بتـرك  
 اهلمز

٤٣١ 

 ϑðΣ/≅… 〉÷Σ♥⎯‰ΤΩΤÿ ]٥٣٩ أبو نشيط عن قالون بالصاد ]٦٢:العنكبوت 

 ð∠Ψ√.ΩϒΩ{ Σ™ϑΨ±Ω⊃ΣΤ⇓ ]٥٧٣ بالياءالعباس عن أيب عمرو ]٢٨:الروم 

 ΙΣ©〉≠Σ♥⎯‰ΤΩ∼ΤΩΤ⊇ ]٥٩٣ أبو نشيط عن قالون بالصاد ]٤٨:الروم 

 †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ  ]٦٥٥ بالياءالعباس عن أيب عمرو ]٢٩:لقمان 

 ‚?ΩΣ∞ΣΤ⇓ ]٦٨٧ باالختالسالعباس عن أيب عمرو ]١٩:السجدة 

 ⌠¬ς√Ω⎝Κς… ΨŸ⎯™ΩΤÿ ⌠¬Σ™ς√ ]٦٩٤ زيد عن يعقوب بالنون ]٢٦:السجدة 

… ∃†Ω™ΩΤ⇓⎝ΠΡŸΩΤ⎯⊕ΩΤ ≈ ]اخلزاعي و ابن شنبوذ و النقـاش عـن البـزي     ]٤٩:األحزاب
 بالتخفيف

٧٨٢ 

 ⎯ψΣ∑Σ≤Σ↑µ⎪µ⎯ðš †_⊕∼Ψ⎩ðρ ]٨٩٠ أبو عمرو البصري باالختالس ]٤٠:سبأ 

 …ΩϒΩ∑Ω⎝ ε˜<∏Ψ∨ ]٩٣١ امليم و كسر الالم قتيبة عن الكسائي بفتح ]١٢:فاطر 

 Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω⎝ Ω⇐⎡Σ∅⎯ŸΩΤ ]٩٣٦ قتيبة عن الكسائي بالياء ]١٣:فاطر 



 

 

 ξΘ≤Ω⊆ΩΤπΤ♥Σ∧Ψ√ &†φΤΤΤΤ™ςΠ√ ]١٠١٥ زيد عن يعقوب بكسر القاف ]٣٨:يس 

 :†Ω⇒Σ∧ΠΨ∏ð∇ΣΤΩ⎝ ⌠¬Ξ™ÿΨŸ⎯ΤÿΚς… ]١٠٣٥ باالختالس العباس عن أيب عمرو ]٦٥:يس 

 †Ω∧ΠςΤ⇓Κς… Σ©ΗΤΠς⇒ΩΤΩΤ⊇ ]١١٤٨ بالتخفيف على التثنيةالعباس عن أيب عمرو ]٢٤:ص 

 ΘΩ⇑ς≠ΩΤ‰⎯™Ω∼ς√ ð∠Ρ∏Ω∧Ω∅ ]زيد عن يعقوب بنون مضمومة و كسـر البـاء    ]٦٥:الزمر
 ونصب عملك

١٢٧٠ 

 ⇑Ω∧ΩΤ⊇ †ΩΤ⇓Σ≤Σ±⇒ΩΤÿ ]١٣٣٠أبو عمرو باالختالس ]٢٩:غافر 

 Ω⋅⌠⎡ΩΤÿΩ⎝ Σ⋅⎡Σ⊆ΩΤÿ ΣŸΗΤΩ™πΤ→ΚΚς‚⎮≅… ]١٣٦٦ هشام بالتاءالرازي عن ]٥١:غافر 

†ΤΘΩ∨Κς…Ω⎝ Σ ⎡Σ∧ς’  ]١٤٣٠ املفضل عن عاصم بالنصب ]١٧:فصلت 

 … ⎯‚Σ∞ΣΤ⇓ ≈ ]١٤٥٠ باالختالسالعباس عن أيب عمرو ]٣٢:فصلت 

 … ⎠Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω⇑Ψ∨ Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅… ≈ 
 ]٣٣:فصلت[

 ١٤٥٢ قتيبة عن الكسائي بنون واحدة

 … Ω⇑⎯ΤÿςΚ… ⎟Ψ∫:†Ω{Ω≤Σ→ ≈ ]١٤٧٩زاعي عن البزي و زمعة بترك اهلمزاخل ]٤٧:فصلت 

 … ⌠⎡Τς√Ω⎝ Ω÷Ω♥ΩΤŠ ≈ ]١٥٢١ أبو نشيط و األعشى بالصاد ]٢٧:الشورى 

 … 〉ˆΩΤ<∇ΣðΤ♠ ⎯¬Σ™ΣΤΩŸΗΤΩ™Ω→ ≈ 
 ]١١:الزخرف[

بـالنون ونصـب    هبرية عن حفـص اخلراز عن
 شهادم

١٥٧١ 

 … †Ω∧ΨΤŠ :†ΩΤ⇓ΣŸΨ⊕ΩΤ ≈ ]١٧٧٢ الختالسباالعباس عن أيب عمرو ]٢٢:األحقاف 

 … πŒΘΨΤ‰ΩΤ‘ΣÿΩ⎝ ≈ ]١٨٠٦ بالتخفيفاملفضل عن عاصم ]٧:حممد 

 … :†ΩΤ⇒⎯ς∏Ω⎜⊕Ω→ ≈ ]١٨٦٥ قتيبة عن الكسائي بالتشديد ]١١:الفتح 

  … †Ω∧ΨŠ Ω⇐⎡ΣΤ∏Ω∧⎯⊕ΩΤ …[⁄κΨ±ΩΤŠ ≈ 
 ]٢٤:الفتح[

 ١٨٨٤ العباس عن أيب عمرو بالتخيري بني الياء والتاء

 … ξ⁄⎡〉≠πΤ♥ΘΩ∨ ≈ ]٢٠٠٣ أبو نشيط واألعشى بالصاد ]٢:الطور 

 … Ω≤ΗΤΩΤŠ⎯ ΞΜ…Ω⎝ Ψζ⎡Σ•ΘΣΤ⇒√≅… ≈ ]٢٠٢٧ زيد عن يعقوب و فتح اهلمز ]٤٩:الطور 

 †ΩΤπ⇓≤Πς•ΩΤ⊇Ω⎝ ð≥⎯⁄ΚΚς‚⎮≅… ]أبو زيد األنصاري عن املفضـل عـن عاصـم     ]١٢:القمر
 بالتخفيف

٢٠٧٥ 

 †Ω⇒Ψ⇒ΣΤ∼⎯∅ςΚ†ΨŠ ]٢٠٧٧ العباس عن أيب عمرو باإلدغام  ]١٤:القمر 



 

 

 Σ⋅Ω∞⎯™Σ∼Ω♠ Σ⊗⎯∧Ω•<√≅… ]٢٠٩٣ روح بالنون و كسر الزاي ، و نصب اجلمع ]٤٥:القمر 

 ⎯¬Ρ∇ΠςΤ⇓Κς… Ω⇐⎡ΣΤŠΠΨϒς∇ΣΤ ]٢١٦٣ املفضل عن عاصم بالتخفيف ]٨٢:الواقعة 

 β©Σ∞Σ⇒ΩΤ⊇ ⌠⇑ΨΘ∨ ξψ∼Ψ∧Ωš ]٢١٦٥ العباس عن أيب عمرو باالختالس ]٩٣:الواقعة 

 π∃ψΞ™ΨΗΤΩ™ΘΩ∨ΡΚ… ]ادلة٢٢٢٩ املفضل عن عاصم بالرفع ]٢:ا 

 ⎯⎝ςΚ… &⌠¬Σ™ΩΤΩ⁄κΨ↑Ω∅ ]ادلة٢٢٦١الشموين عن األعشى عن شعبة باجلمع ]٢٢:ا 

 Σ¬Σ™Σ∧ΠΨ∏Ω⊕ΣÿΩ⎝ ðˆΗΤΩΨ∇<√≅… ]٢٣٧١ العباس عن أيب عمرو باالختالس ]٢:اجلمعة 

 ⎯ψΡ∇Σ⊕Ω∧⎯µ⎪µð– ]٢٣٠٧ العباس عن أيب عمرو باالختالس ]٩:التغابن 

 …_⁄⎯⎡Ω⎜∅ ]٢٣٩٦ الربمجي عن شعبة بضم الغني ]٣٠:امللك 

 :†Ω™Ω∼Ψ⊕ΩΤΩ⎝ ]خلف والقواس و أبو ربيعة عن أصحابه بإسكان  ]١٢:احلاقة
 العني

٢٤٣٠ 

Ÿ≅ yzô‰ãƒ  ]٢٤٦٢ املفضل عن عاصم بفتح الياء و ضم اخلاء ]٣٨: املعارج 

 šχθèù$sƒ s†   ]٢٥٤٤ ابن جماهد و النقاش عن ابن ذكوان بالتاء ]٥٣:املدثر 

 Σ⁄†Ω↑Ψ⊕<√≅… πŒς∏ΠΨ≠Σ∅ ]٢٦٣٩ اخلزاعي عن البزي بالتخفيف ]٤:التكوير 
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أبو عمرو بالوقف على أواخر اآلي بنقل حركـة  
 الراء إىل ما قبلها
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 υ⎠ς∏⎯±Ω∼Ω♠ ]٢٨٢٢ الربمجي عن شعبة بضم الياء ]٣:املسد 

 

 فهرس األعالم
 



 

 

االسم 
 الصفحة 

 ٢٥ حاق البزوري البغداديإبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا أبو إس
  د

 ٢٣ إبراهيم بن أمحد بن عبد اهللا بن عمران أبو إسحاق البغدادي املروزي
 د

 ٤٠ إبراهيم بن محاد أبو إسحاق و يقال أبو جعفر سجادة ، أو غالم سجادة
 أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب قتادة ، أبو بكر املقرئ = ابن أيب قتادة 
 لنضر بن مر بن احلر أبو احلسن بن األخرم الربعي حممد بن ا= ابن األخرم 
 احلسن بن عبد اهللا بن حممد أبو حممد ابن الكاتب البغدادي = ابن الكاتب 

 علي بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة أبو احلسن البغدادي القزاز املقرئ= ابن ذؤابة 
 بن أمحد بن بشر و يقال بن بشري بن ذكوان  عبد اهللا= ابن ذكوان 

 حممد بن سعدان أبو جعفر الكويف النحوي الضرير = سعدان ابن 
 الصلت بن شنبوذ،أبو احلسن البغداديبن حممد بن أمحد بن أيوب = ابن شنبوذ 
 عبد اهللا بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصيب الدمشقي= ابن عامر
 الوهاب بن فليح،أبو إسحاق املقري عبد= ابن فليح 
 ري بن املطلب،أبو معبد املكي الداريعبد اهللا بن كث= ابن كثري 

 أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي = بن جماهد ا
 أمحد بن حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم العطار = ابن مقسم 
 أمحد بن احلسني بن مهران ، أبو بكر األصبهاين النيسابوري= ابن مهران 

 اط األسدي النهشلي الكويف شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر احلن= أبو بكر 
 يزيد بن القعقاع املخزومي املدين =أبو جعفر

 الطيب بن إمساعيل أبو محدون الذهلي البغدادي= أبو محدون 
 أمحد بن أيب ذهل أبو ذهل الكويف  =أبو ذهل

 حممد بن إسحاق بن وهب بن أعني أبو ربيعة الربعي املكي= أبو ربيعة 
 ت بن أيب زيد أبو زيد األنصاريسعيد بن أوس بن ثاب= أبو زيد 

 صاحل بن زياد بن عبد اهللا بن إمساعيل أبو شعيب السوسي= أبو شعيب السوسي 
 حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان،أبو عمر الدوري األزدي =أبو عمر 



 

 

 زبان بن العالء بن عمار التميمي البصري= أبو عمرو 
 البغدادي حممد بن هارون أبو جعفر الربعي= أبو نشيط 

 ٤٧ أمحد بن أيب ذهل أبو ذهل الكويف
 ٤٨ أمحد بن جبري األنطاكي ، أبو جعفر 

 ٢٢ أمحد بن احلسني بن مهران ، أبو بكر األصبهاين النيسابوري
 د

 ٣ أمحد بن علي بن الفضل أبو جعفر اخلزاز
 ٢٥ أمحد بن حممد السعيدي 

 د
 ٤٣ قرئأمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب قتادة ، أبو بكر امل

 د٢٥ أمحد بن حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم العطار 
 ٢٧ أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة أبو احلسن املكي

 ٢٧ أمحد بن حممد بن علقمة أبو احلسن النبال القواس
 ١٧ أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي

 ١١ احلسن أمحد بن يزيد احللواين الصفار أبو
 ١٢ إسحاق بن أمحد بن إسحاق،أبو حممد اخلزاعي

 ٢١ إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري 
 حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب،أبو بكر األصبهاين = األصبهاين 

 يعقوب بن حممد بن خليفة أبو يوسف األعشى التميمي الكويف= األعشى 
 داهللا البخاريحممد بن إسحاق أبو عب= البخاري 
 عبد احلميد بن صاحل بن عجالن الربمجي التيمي= الربمجي 
 إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن عبد اهللا أبو إسحاق البزوري البغدادي = البزوري 

 أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة أبو احلسن املكي= البزي 
 د٢٢ ابن الكاتب البغدادي احلسن بن عبد اهللا بن حممد أبو حممد

 د٢٦ احلسن بن مالك 
 أمحد بن يزيد احللواين الصفار أبو احلسن= احللواين 
 أمحد بن علي بن الفضل أبو جعفر اخلزاز= اخلزاز 

 إسحاق بن أمحد بن إسحاق،أبو حممد اخلزاعي= اخلزاعي 



 

 

 حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان،أبو عمر الدوري األزدي = الدوري 
   جعفر بن حممد أبو القاسم السرندييب= السرندييب 
 حممد بن حبيب أبو جعفر الشموين= الشموين 

الطيب بن إمساعيل أبو محدون الذهلي البغدادي 
 

١٤٨ 
 ١ العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة

 عبد اهللا بن صاحل بن مسلم أبو أمحد العجلي الكويف= العجلي 
 محد بن حممد بن علقمة أبو احلسن النبال القواسأ= القواس 

 ٣٢ الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي
 ٨ املفضل بن حممد الضيب

 حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون أبو بكر املوصلي النقاش= النقاش 
 عامر بن عمر بن صاحل أبو الفتح املوصلي  = أوقية 

ن أبو أمحد الكويفجبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرمح
 

٢٠٨ 
 ١٣   جعفر بن حممد أبو القاسم السرندييب

 ١٠ حفص بن سليمان بن املغرية األسدي الكويف
 ٨ محاد بن أيب زياد شعيب التميمي احلماين الكويف 

محدويه بن ميمون القارئ 
 

١٤٨ 
 ٢ محزة بن حبيب أبو عمارة الزيات التيمي الكويف

 ٧٤ باينخالد بن خالد أبو عبد اهللا الشي
 ٣ خلف بن هشام األسدي البغدادي أبو حممد البزار

رجاء بن عيسى بن حامت أبو املستنري اجلوهري 
 

١٨٧ 



 

 

 ١٥ املؤمن أبو احلسن اهلذيل  روح بن عبد
  حممد بن املتوكل اللؤلؤي رويس= رويس 

 ٢ زبان بن العالء بن عمار التميمي البصري
 ٢٧ زمعة بن صاحل أبو وهب املكي

 ١٢ د بن إسحاق أبو علي احلضرمي زيد بن أمح
 ٢٤ سعيد بن أوس بن ثابت بن أيب زيد أبو زيد األنصاري
 ١٠ سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد أبو حامت السجستاين

 ٣٤ شجاع بن أيب نصر ، أبو نعيم البلخي املقرئ 
 ٨ شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر احلناط األسدي النهشلي الكويف

 ٤٧ قط الكويف صاحل بن عاصم النا
 ١١ بن أيب النجود أبو بكر بن دلة األسدي الكويف عاصم 

 ٣٤ عامر بن عمر بن صاحل أبو الفتح املوصلي  
 ١٦ عبد احلميد بن صاحل بن عجالن الربمجي التيمي

 ٤ بن أمحد بن بشر و يقال بن بشري بن ذكوان عبد اهللا
 ١٣ عبد اهللا بن صاحل بن مسلم أبو أمحد العجلي الكويف

 ٧ عبد اهللا بن عامر بن يزيد أبو عمران اليحصيب الدمشقي
 ٦ عبد اهللا بن كثري بن املطلب،أبو معبد املكي الداري

 ٢٤ عبد اهللا بن يوسف أبو حممد املقرئ 
 ١٧ الوهاب بن فليح،أبو إسحاق املقري عبد

 ٣ القبطي املصري  عبد اهللاعثمان بن سعيد بن 
 ٣ ألسديعلي بن محزة الكسائي أبو احلسن ا

علي بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة أبو احلسن البغدادي القزاز املقرئ
 

١٦٨ 
 د٢٤ علي بن حممد أبو احلسن اهلامشي 

 د٢٥ علي بن موسى الدينوري أبو احلسن الصويف 
 ٢٧ عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى،أبو موسى الزرقي الزهري 

 أبو جعفر غالم سجادة إبراهيم بن محاد أبو إسحاق و يقال = غالم سجادة 



 

 

 عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى،أبو موسى الزرقي الزهري = قالون 
 ٩ قتيبة بن مهران أبو عبدالرمحن األزاذاين 

 د٢٦ حممد بن أمحد النوجاباذي
 د٢٤ حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو عبد اهللا البلخي املكي 

 د٢٦ حممد بن أمحد بن إبراهيم النحوي
 د٢٣ بن إبراهيم بن يوسف أبو الفرج الشطوي الشنبوذي حممد بن أمحد 

 ٧ الصلت بن شنبوذ،أبو احلسن البغداديبن حممد بن أمحد بن أيوب 
 ٣ حممد بن إسحاق أبو عبداهللا البخاري

حممد بن إسحاق بن وهب بن أعني أبو ربيعة الربعي املكي
 

١٢٣ 
 ٢٩ مث البغدادي النقاش حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون أبو بكر املوصلي

 ٢٩ حممد بن املتوكل اللؤلؤي رويس
 ٤١ حممد بن النضر بن مر بن احلر أبو احلسن بن األخرم الربعي الدمشقي

٦٢ حممد بن حبيب أبو جعفر الشموين
  

 ٤٢ حممد بن سعدان أبو جعفر الكويف النحوي الضرير 
 ١٣ حممد بن عبد الرمحن بن خالد أبو عمرو املخزومي 

 ٨ بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب،أبو بكر األصبهاين  حممد
 د٢٧ حممد بن عبد اهللا الرملي الفراء 

 د٢٧ حممد بن علي السجزي الزنبيلي 
 د٢٦ حممد بن علي بن عمرو أبو سعيد النقاش
 ١٨ ابن عون=  حممد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي

 ٤٧  التيمي األصبهاين حممد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين ، أبو عبد اهللا
 د٢٤ حممد بن حممد بن أمحد بن عثمان اإلمام أبو بكر الطرازي البغدادي

 ٣٤ حممد بن هارون أبو جعفر الربعي البغدادي
 ٤ نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم الليثي املدين
 ١٣ نصري بن يوسف بن أيب نصر أبو املنذر الرازي



 

 

 ٣ برش البغداديهبرية بن حممد التمار أبو عمر األ
 ٤ هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة أبو الوليد السلمي الدمشقي

 القبطي املصري  عبد اهللاعثمان بن سعيد بن = ورش 
 ٣٣ حيىي بن آدم بن سليمان بن خالد أبو زكريا 

 ٥ يزيد بن القعقاع املخزومي املدين
 ١٠ يعقوب بن إسحاق بن زيد أبو حممد احلضرمي

 ٥ خليفة أبو يوسف األعشى التميمي الكويف يعقوب بن حممد بن
 د٢٧ يوسف بن علي بن جبارة أبو القاسم اهلذيل 

  



 

 

 فهرس املصادر و املراجع
االختيار يف القراءات العشر ؛ أبو حممد عبد اهللا بن علي احلنبلي سبط اخلياط ؛ حتقيق  •

 .عبد العزيز بن ناصر السرب 
ءات العشر ، أبو العز حممد بن احلسني بـن  إرشاد املبتدي و تذكرة املنتهي يف القرا •

هـ ؛ ١٤٠٤بندار الواسطي القالنسي ، حتقيق عمر محدان الكبيسي ؛ الطبعة األوىل 
 .املكتبة الفيصلية ؛ مكة املكرمة 

اإلفصاح عما زادته الدرة على الشاطبية ؛ حممد سامل حميسن ؛ املكتبـة األزهريـة    •
 .للتراث 

أبو جعفر أمحد بن علي بن الباذش ؛ حتقيق عبد ايـد   اإلقناع يف القراءات السبع ؛ •
 . قطامش ؛ الطبعة األوىل جامعة أم القرى مبكة املكرمة 

األنساب ؛ أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور السمعاين ؛ تقدمي و تعليق عبد  •
 .؛ دار الفكر  ١٤٠٨اهللا عمر البارودي ؛ الطبعة األوىل 

 .الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي ؛ دار الكتب العلمية البداية و النهاية ، أبو  •
البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتوترة ؛ عبد الفتاح بن عبد الغـين القاضـي ؛    •

 .الطبعة األوىل مكتبة الدار باملدينة النبوية 
بستان اهلداة يف اختالف األئمة و الرواة ، أبو بكر بن اجلندي ، دراسـة و حتقيـق    •

حسني العواجي ؛ رسالة ماجستري من كلية القـرءان الكـرمي يف اجلامعـة     الطالب
 .اإلسالمية يف املدينة النبوية 

البلدان ؛ أمحد بن أيب يعقوب إسحاق بن جعفر اليعقويب ؛ حتقيق حممد أمني ضناوي  •
 . ؛ الطبعة األوىل ؛ دار الكتب العلمية 

تماعي ؛ حسن إبراهيم حسـن ؛  تاريخ اإلسالم السياسي و الديين و الثقايف و االج •
 .الطبعة السابعة ، دار إحياء التراث العريب 

 .تاريخ الدولة العباسية ؛ حممد سهيل طقوش ؛ الطبعة اخلامسة ؛ دار النفائس  •
تاريخ بغداد ؛ أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي ؛ دار الكتـاب العـريب ؛    •

 .لبنان  –بريوت 



 

 

 .يوسف العش ؛ الطبعة األوىل ، دار الفكر . ، دتاريخ عصر اخلالفة العباسية  •
التبصرة يف القراءات السبع ؛ أبو حممد مكي بن أيب طالب ؛ حتقيق حممـد غـوث    •

 .الندوي ؛ الطبعة الثانية ؛ الدار السلفية اهلند 
تبصري املنتبه بتحرير املشتبه ؛ أمحد بن علي بن حجر العسقالين ؛ حتقيق علي حممـد   •

 .ة العلمية ؛ بريوت لبنان البجاوي ؛ املكتب
حتبري التيسري يف القراءات العشر ؛ مشس الدين حممد بن حممد بن اجلزري ، حتقيـق   •

 .أمحد مفلح القضاة ؛ الطبعة األوىل دار الفرقان للنشر و التوزيع 
حتصيل اهلمزتني الواردة يف كتاب اهللا من كلمة أو كلمتني ؛ أبو األصبغ السـمايت   •

هـ ؛ مكتبة الدار ١٤١٢حممد يعقوب تركستاين ؛ الطبعة األوىل األشبيلي ؛ حتقيق 
 .باملدينة النبوية 

هــ ؛  ١٤٠٨التدوين يف أخبار قزوين ؛ عبد الكرمي حممد الرافعي القزويين ؛ طبعة  •
 . دار الباز للنشر و التوزيع 

التلخيص يف القراءات الثمان ؛ أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الصمد الطربي ؛ حتقيق  •
حممد حسن عقيل موسى ؛ الطبعة األوىل ؛ اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرءان الكـرمي  

 .جبدة 
التيسري يف القراءات السبع ، أبو عمر عثمان بن سـعيد الـداين ؛ الطبعـة الثالثـة      •

 .هـ ؛ دار الكتاب العريب ١٤٠٦
بـد  جامع البيان يف القراءات السبع ؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين ؛ حتقيـق ع  •

املهيمن عبدالسالم طحان ، طلحة توفيق ، سامي عمر الصبة ، خالد عبدان الغامدي 
 رسائل جامعية . 
جزء فيه قراءات النيب صلى اهللا عليه و سلم ؛ أبو عمر حفص بن عمر الـدوري ؛   •

 .حتقيق و دراسة حكمت بشري ياسني ؛ الطبعة األوىل ؛ مكتبة الدار باملدينة النبوية 
ئات من سلسلة أسانيد القراءات ؛ السيد بن أمحد بن عبد الـرحيم ؛  احللقات املضي •

 .هـ ١٤٢٣الطبعة األوىل ؛ مجعية حتفيظ القرءان الكرمي يف بيشة 



 

 

الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة ؛ أبو علي احلسن بن حممد البغدادي املـالكي ؛   •
علوم و هــ ؛ مكتبـةال  ١٤٢٤حتقيق مصطفى عدنان حممد سلمان ؛ الطبعة األوىل 

 .احلكم باملدينة النبوية
السبعة يف القراءات ؛ أبو بكر بن جماهد ؛ حتقيق شوقي ضيف ؛ الطبعة الثانية ؛ دار  •

 .املعارف 
سري أعالم النبالء ؛ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ؛ الطبعة السـابعة ؛   •

 . مؤسسة الرسالة 
ملهدوي ، حتقيق و دراسة حـازم سـعيد   شرح اهلداية ؛ أبو العباس أمحد بن عمار ا •

 .حيدر ؛ الطبعة األوىل ؛ مكتبة الرشد بالرياض 
شرح منحة مويل الرب فيما زاده النشر يف القراءات العشر على الشاطبية و الـدرة ؛   •

 .عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي ؛ مطابع شركة الشمويل بالقاهرة 
أمحد حممود ، أمحد إبـراهيم الشـريف   العامل اإلسالمي يف العصر العباسي ؛ حسن  •

 .الطبعة اخلامسة ، دار الفكر العريب 
علل الوقوف ،أيب عبد اهللا حممـد بـن طيفـور السـجاوندي ، الطبعـة األوىل       •

 .هـ؛مكتبة الرشد بالرياض ١٤١٥
العنوان يف القراءات السبع ؛ أبو طاهر إمساعيل بن خلف األنصـاري األندلسـي ؛    •

 .بعة األوىل ؛ عامل الكتب حتقيق زهري زاهد ؛ الط
غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار ؛ أبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين  •

العطار؛ حتقيق أشرف حممد فؤاد طلعت ؛ طبعة اجلمعية اخلريية لتحفـيظ القـرءان   
 .الكرمي جبدة 

بن اجلـزري ؛  غاية النهاية يف طبقات القراء ؛ مشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد  •
 .هـ ؛ دار الكتب العلمية ١٣٥١الطبعة الثالثة 

الغاية يف القراءات العشر ؛ أيب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين ؛ حتقيـق   •
 .؛ العبيكان للطباعة و النشر  ١٤٠٥حممد غياث اجلنباز ؛ الطبعة األوىل 



 

 

بعـة األوىل ؛ دار  غيث النفع يف القراءات السبع ؛ علي النوري الصفاقسـي ؛ الط  •
 .الكتب العلمية 

فتح املعطي و غنية املقري يف مقدمة ورش املصري ؛ حممد بن أمحد املتويل ؛ مكتبـة   •
 .القاهرة 

قصيدتان يف جتويد القرءان ؛ أبو مزاحم اخلاقاين و علم الدين السـخاوي ؛ حتقيـق     •
 .ر باملدينة النبوية شرح عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري ؛ الطبعة األوىل ؛ مكتبة الدا

القند يف ذكر علماء مسرقند ؛ جنم الدين عمر بن حممد بن أمحد النسفي ؛ قدم له نظر  •
 .حممد الفاريايب ؛ الطبعة األوىل ؛ مكتبة الكوثر 

القول األصدق يف بيان ما خالف فيه األصبهاين األزرق ؛علي حممد الضباع ؛ مكتبة  •
 .و مطبعة املشهد احلسيين 

لكربى يف القراءات العشر ، أبو العز حممد بن احلسني بن بندار القالنسي ، الكفاية ا •
حتقيق عبداهللا بن عبدالرمحن الشثري ، رسالة ماجستري يف كلية الدعوة  أصول الدين 

 .هـ ١٤١٤يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
ألصبهاين؛ حتقيق املبسوط يف القراءات العشر ؛ أيب بكر أمحد بن احلسني بن مهران ا •

 .هـ ، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ١٤٠٨سبيع محزة حاكمي ؛ الطبعةالثانية 
املبهج يف القراءات الثمان ، أبو حممد عبد اهللا بن علي املعروف بـ سبط اخليـاط ؛   •

إعداد الطالبة وفاء عبد اهللا قزمار ؛ رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى كلية اللغـة  
 .هـ ١٤٠٤العربية 

حممد اخلضري بـك ؛ حتقيـق   ) الدولة العباسية ( حماضرات تاريخ األمم اإلسالمية  •
 .حممد العثماين ، الطبعة األوىل دار القلم 

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات و اإليضاح عنها ، أبو الفتح عثمان بن جين  •
هـ ؛ ١٤٠٦ثانية ؛ حتقيق علي النجي ناصف ، عبد الفتاح إمساعيل شليب ؛ الطبعة ال

 .دار سزكني للطباعة و النشر 
 .خمتصر يف شواذ القرءان من كتاب البديع البن خالويه ؛ مكتبة املتنيب القاهرة  •
 .املسالك واملمالك ؛ عبيد اهللا بن عبد اهللا ابن خرداذبة ؛ مكتبة الثقافة الدينية  •



 

 

لبغدادي احلنفـي ؛  املستنري يف القراءات العشر ؛ أبو طاهر أمحد بن علي بن سوار ا •
 .إعداد الطالب أمحد طاهر أويس ؛ رسالة دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية 

معجم البلدان ؛ شهاب الدين أبو عبداهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي ؛ دار إحيـاء   •
 .هـ ١٣٩٩التراث العريب ؛ ط 

ث هـ؛ مكتب حتقيق الترا١٤١٤معجم املؤلفني ؛ عمر رضا كحالة ؛ الطبعة األوىل  •
 .مبؤسسة الرسالة 

معجم ما استعجم من أمساء البالد و املواضع ؛عبد اهللا بن عبـد العزيـز البكـري     •
 .األندلسي ،الطبعة الثالثة ؛ عامل الكتب ؛ بريوت 

معرفة القراء الكبار على الطبقات و األعصار ؛ أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان  •
_ بعة األوىل ؛ وقـف الديانـة التركـي    طيار آليت قوالج ؛ الط.الذهيب ؛ حتقيق د

 .إستانبول 
النشر يف القراءات العشر ؛ أبو اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري ، دار الكتاب العريب  •

. 
هدية العارفني أمساء املؤلفني و آثار املصنفني ؛ إمساعيل باشا البغدادي ؛ دار إحيـاء   •

 .التراث العريب
نية ؛ أبو علي احلسن بن علي األهوازي ؛ حتقيق الوجيز يف شرح قراءات القراء الثما •

 .دريد حسن أمحد ؛ الطبعة األوىل ؛ دار الغرب اإلسالمي 
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