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 البحث ملخص 
تناولت هذه الدراسة البحث يف القراءات القرآنية الواردة يف تفسري النيسابوري املسمى )غرائب القرآن 

من أول سورة آل عمران حىت آخر سورة هود.  (2) حتليلية (1) وصفيةورغائب الفرقان(، وهي دراسة 
مقدمة ومتهيد وثالثة أبواب وخامتة وفهارس، أما املقدمة فتشمل أمهية الدراسة قسمت الرسالة إىل 

قسم إىل أما التمهيد فينو  ومنهج البحث ومشكلته وأهدافه والدراسات السابقة وتقسيمات الرسالة،
لده األول: امسه ومو ، وينقسم إىل مباحثإلمام املفسر دراسة علمية عن افصلني، األول عبارة عن 

الثاين يتحدث عن  والفصل ،والرابع: مؤلفاته ،ونشأته والثاين: مذهبه العقدي والثالث: مذهبه الفقهي
 ،يف تفسريه بعلم القراءات النيسابوري سبب اهتمامتفسري اإلمام النيسابوري، وفيه مباحث، األول: 

رق اليت الثالث: القراء والرواة والط و ،لقراءاتايف عرض مالمح تفسري النيسابوري ومنهجه والثاين: 
نقسم إىل ثالثة فصول، يمث الباب األول و  .: مكانة هذا التفسري بني التفاسريرابعوال ،اعتمد عليها املفسر

لثاين وهو ا الفصل، مث (دراسة وصفية حتليلية) الواردة يف سورة آل عمران القرآنية لقراءاتااألول: 
 القرآنيةالقراءات  هوو  الثالث الفصلمث  دراسة وصفية حتليلية()النساء الواردة يف سورة  القرآنيةالقراءات 

، األول: صولفالثاين فينقسم إىل ثالثة  لبابأما ا، )دراسة وصفية حتليلية(املائدة الواردة يف سورة 
 القرآنيةالقراءات  هوو  الثاين لفصل، مث ا)دراسة وصفية حتليلية(األنعام سورة الواردة يف  القرآنيةالقراءات 

الواردة يف سورة  آنيةالقر القراءات الثالث وهو  الفصلمث  (دراسة وصفية حتليلية)األعراف الواردة يف سورة 
 القرآنيةلقراءات ا، األول: فصولالثالث فينقسم إىل ثالثة  البابأما ، دراسة وصفية حتليلية()األنفال 

الواردة يف سورة  رآنيةالقالقراءات الثاين وهو  الفصل، مث دراسة وصفية حتليلية()التوبة الواردة يف سورة 
 (دراسة وصفية حتليلية)يونس 

  

                                                           

الدراسة الوصفية هي طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم التوصل  (1) 
 ( 123ص  ، د.ط،مناهج البحثإليها )جامعة املدينة العاملية، 

الدراسة التحليلية تقوم على عملّياٍت ثالث: الّتفسري والّنقد واالستنباط، وقد جتتمع هذه العملّياُت كّلها يف سياق حبٍث معنّي، ( 2) 
 ، د.ط،لشرعيةاأجبدايت البحث يف العلوم أو قد ُيكتفى ببعضها عنها، وذلك حبسب طبيعة البحث )فريد األنصاري، 

 قراءات طاملا ثبت تواترها.مع العلم أنه ال جيوز نقد ال( 79ص
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ABSTRACT 

This study examined research in the readings contained in the interpretation of Al-nisabure, a 

descriptive and analytical study from the first of Surat Aal-Imran until last of Surat Hud. I split 

the message into, introduction and pave and three doors and a conclusion and indexes the 

Introduction include the importance of study and research methodology and his problem, 

objectives and previous studies and divisions of the message, and the pave is divided into two 

chapters, the first section is a scientific study about Imam interpreter and his interpretation and 

it is divided into two chapters , the first : translation of Imam Al-nisabure, it is divided into 

detectives : First, his name and his birth. and upbringing , and the second : his doctrine lumpy 

and the third his doctrine method and fourth : his books , and the second chapter talking about 

the interpretation of Imam Al-nisabure , and it is divided into detectives , first : the motives that 

prompted the Imam interpreter to write this interpretation and the reason for his interest in the 

science of readings in his interpretation, the second : Imam Al-nisabure approach in his 

interpretation and display of readings and the third position of this interpretation between 

interpretations. Then the first section is divided into three chapters., the first is. a descriptive 

analytical study of the readings contained in Surat Aal-Imran then the second, which is a 

descriptive analytical study of the readings contained in Surat Al-Nisaa, and the third is a 

descriptive analytical study of readings contained in Surat AL-Maeda. Then the second section 

is divided into three chapters, the first : a descriptive analytical study of readings contained in 

Surat AL-Anaam.Then the second : a descriptive analytical study of readings contained in Surat 

AL-aaraf. And the third is a descriptive analytical study of the readings contained in Surat Al-

Anfal. Then the third section is divided into three chapters, the first : a descriptive analytical 

study of readings contained in Surat AL-Twba. Then the second, which is descriptive analytical 

study of the readings contained in Surat Yunus. Then the third: a descriptive analytical study of 

readings contained in Surat Hud. Then indexes and finally the conclusion , and the most 

important findings and proposals.  
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 ةـدمــقـامل

"إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
  : (1)ال شريك له، وأن حممًدا عبده ورسوله، أما بعد"إله إال هللا وحده 

فإن شرف العلم من شرف املعلوم وإن أوىل ما أنفقت فيه حصائد اهلمم العالية البحث فيما 
 ونوره إليه، لسالكها لةاملوص وطريقه معرفته، أراد ملن عليه الدال كتابه ، فهو"بكتاب هللا تعاىل يتعلق
 بينه الواصل ببوالس املخلوقات، مجيع صالح هبا اليت املهداة ورمحته الظلمات، له أشرقت الذي املبني
 وهو ألبواب،ا غلقت إذا يغلق فال الدخول، منه الذي األعظم واببه األسباب، انقطعت إذا عباده وبني

 ال الذي الكرمي زلوالن األهواء، به تزيغ ال الذي احلكيم والذكر اآلراء، به متيل ال الذي املستقيم الصراط
 كلما دالالته، تلفخت وال آايته، تنقضي وال سحائبه، تقلع وال عجائبه، تفىن ال العلماء، منه يشبع
 احلكمة ينابيع اهل فجر معينه جبست وكلما وتبصريا، هداية زادها وتفكريا، أتمال فيه البصائر ازدادت
 النفوس، ذةول القلوب، وحياة وجواها، أدوائها من الصدور وشفاء عماها، من البصائر نور فهو تفجريا،
 .وال ريب أن علم القراءات من أكثر العلوم تعلًقا بكتاب هللا (2)القلوب" ورايض

، ورفع أهل القرءان (3)﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :-تعاىل-فقالولقد حفظ هللا كتابه 
تعلم القرءان  خريكم من»: -هللا عليه وسلم صلى-هللامكااًن علًيا، وجعلهم خري خلقه، وقد قال رسول 

 .(4) «وعلمه

  :(5) مقدمة منت "الطيبة" يف-هللا  رمحه-وقال اإلمام ابن اجلزري 
  يشععععععععععععععععععععععرف لعععععععععيعععععععععس فعععععععععاإلنسععععععععععععععععععععععان وبعععععععععععععععععععد

 
 ويعععععععععععععععععععععععععععععععععرف حيععععععععععععععععفععععععععععععععععظععععععععععععععععه مبععععععععععععععععا إال  

  العععععععععععععقعععععععععععععرآن حعععععععععععععامعععععععععععععلعععععععععععععو كعععععععععععععان لعععععععععععععذاك  
 

 اإلحسعععععععععععععععععععععععععععان أويل االمععععععععععععععة أشعععععععععععععععععععععععععععراف  
 

                                                           

 (  868) رقم، 373، ص 2ج واخلطبة، صالة املسافرين وقصرها، ابب ختفيف الصالة  كتاب،  صحيحهيف أخرجه مسلم ( 1) 
 ( 1/29) 3، طالسالكني مدارجابن القيم،  (2) 
 7اآلية:  احلجر،سورة ( 3) 
 (  3229رقم )، 172 ص، 6 جكتاب فضائل القرآن، ابب خريكم من تعلم القرءان وعلمه، ،  صحيحهأخرجه البخاري يف  (4) 
 ( 1/31) 1ط ،منت طيبة النشر، ابن اجلزري( 5) 
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  هللا أهعععععععععععععععععل العععععععععععععععععنعععععععععععععععععاس يف وإهنعععععععععععععععععم 
 

 يعععععععععععععععععبعععععععععععععععععاهعععععععععععععععععي هبعععععععععععععععععم ربعععععععععععععععععنعععععععععععععععععا وإن  
  وكععععععععععفععععععععععى عععععععععععنععععععععععهععععععععععم الععععععععععقععععععععععرآن يف وقععععععععععال  

 
 اصعععععععععععععععععععععععععععطععععععععععععععفععععععععععععععى مععععععععععععععن أورثععععععععععععععه أبنععععععععععععععه  

  مشععععععععععععععععععععععفعععععععععع شععععععععععععععععععععععافعععععععععع االخعععععععععرى يف وهعععععععععو  
 

 يسععععععععععععععععععععععععمعععععععععععع ععععععععععععلعععععععععععيعععععععععععه وقعععععععععععولعععععععععععه فعععععععععععيعععععععععععه  
  إذا اخلعععععععععلعععععععععد معععععععععع املعععععععععلعععععععععك بعععععععععه يعععععععععععععععععععطعععععععععى  

 
 كعععععععععععععععذا العععععععععععععععكعععععععععععععععرامعععععععععععععععة اتج تعععععععععععععععوجعععععععععععععععه  

  اجلععععععععععععععععنععععععععععععععععان درج ويععععععععععععععععرقععععععععععععععععى يععععععععععععععععقععععععععععععععععرا  
 

 يعععععععععععععععععكسععععععععععععععععععععععععععععععيعععععععععععععععععان معععععععععععععععععنعععععععععععععععععه وأبعععععععععععععععععواه  
  حتصععععععععععععععععععععيعععععععلعععععععه يف السععععععععععععععععععععععععععععيعععععععد فعععععععلعععععععيعععععععحعععععععرص  

 
 تعععععععععععععرتععععععععععععععيعععععععععععععلععععععععععععععه معععععععععععععن قععععععععععععع  ميعععععععععععععل وال  

  تصعععععععععععععععععععععحععععععععيععععععععحععععععععه ويف فععععععععيععععععععه ولععععععععيععععععععجععععععععتععععععععهععععععععد  
 

 صععععععععععععععععععععحعععععععيعععععععحعععععععه معععععععن نعععععععقعععععععل العععععععذي ععععععععلعععععععى  
 

 : (1)مقدمة منت "الشاطبية" يف- هللا رمحه-الشاطيبوقال اإلمام 
  شععععععععععععععععععععععععععافعععععععععععععع أوثعععععععععععععق هللا كعععععععععععععتعععععععععععععاب وإن
 

 مععععععععععتععععععععععفضعععععععععععععععععععععععال واهععععععععععبععععععععععا غععععععععععنععععععععععاء وأغععععععععععىن  
  حععععععععععديععععععععععثعععععععععععه ميععععععععععل ال جعععععععععععلععععععععععيععععععععععس وخععععععععععري  

 
 جتعععععععععععععععمعععععععععععععععال فعععععععععععععععيعععععععععععععععه يعععععععععععععععزداد وتعععععععععععععععرداده  

  ظعععععععععلعععععععععمعععععععععاتعععععععععه يف يعععععععععراتع العععععععععفعععععععععىت وحعععععععععيعععععععععث  
 

 معععععععتعععععععهعععععععلعععععععال سععععععععععععععععععععنعععععععا يعععععععلعععععععقعععععععاه العععععععقعععععععرب معععععععن  
  وروضعععععععععععععععععععععة مععععععععقععععععععيععععععععال يععععععععهععععععععنععععععععيععععععععه هععععععععنععععععععالععععععععك  

 
 جيعععععععععتعععععععععلعععععععععى العععععععععععععععععععز ذروة يف أجعععععععععلعععععععععه ومعععععععععن  

  حلعععععععععبعععععععععيعععععععععبعععععععععه إرضععععععععععععععععععععععائعععععععععه يف يعععععععععنعععععععععاشععععععععععععععععععععععد  
 

 معععععععععوصععععععععععععععععععععععال إلعععععععععيعععععععععه سععععععععععععععععععععععؤال بعععععععععه وأجعععععععععدر  
  مععععععععتععععععععمسعععععععععععععععععععععكععععععععا بععععععععه الععععععععقععععععععاري أيععععععععهععععععععا فعععععععيععععععععا  

 
 معععععععععععبععععععععععجعععععععععععال حعععععععععععال كعععععععععععل يف لععععععععععه جمععععععععععال  

  عععععععععلععععععععيععععععععهععععععععمععععععععا والععععععععداك مععععععععريعععععععع ععععععععا هععععععععنععععععععيعععععععع ععععععععا  
 

 واحلعععععععععععال العععععععععععتععععععععععاج مععععععععععن أنعععععععععععوار مععععععععععالبعععععععععععس  
  جعععععععزائعععععععه ععععععععنعععععععد ابلعععععععنعععععععجعععععععل ظعععععععنعععععععكعععععععم فعععععععمعععععععا  

 
 املععععععععععال والصعععععععععععععععععععععععفععععععععععوة هللا أهععععععععععل أولعععععععععع ععععععععععك  

  والعععععتعععععقعععععى والصععععععععععععععععععرب واإلحسععععععععععععععععععععان العععععرب أولعععععو  
 

 مععععععععفصعععععععععععععععععععععال الععععععععقععععععععران جععععععععاء هبععععععععا حععععععععالهععععععععم  
  منععععععافسعععععععععععععععععععا فيهععععععا عشعععععععععععععععععععت مععععععا هبععععععا عليععععععك  

 
 العععععال أبنععفعععععععاسععععععععععععععهعععععععا العععععععدنععيعععععععا نععفسععععععععععععععععععععك وبععع  

 
رائب القرءان غ) ملسمىتفسري النيسابوري ايف  هذا البحث عرض القراءات القرآنيةويتناول 

ورغائب الفرقان( مع دراسة وصفية حتليلية حتوي القراءات الواردة يف التفسري من أول سورة آل عمران، 
                                                           

 ( 1/2) 4ط، الشاطبيةمنت ، الشاطيب( 1) 
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 وحىت آخر سورة هود.

وقد قمت بدراسة القراءات القرآنية يف هذا التفسري من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة  ،هذا
تواترة يف تفسري: " القرآنية امل القراءات) عنوانالبقرة يف رسالة املاجستري من جامعة املدينة العاملية، حتت 

خر سورة الفاحتة إىل آ نظام الدين النيسابوري" املسمى غرائب القرءان ورغائب الفرقان من أول سورة
 م( حتت إشراف: األستاذ الدكتور الصايف صالح الصايف 2213-هع 1434) ودراسًة( البقرة )مجًعا

 وأودُّ إمتام هذه الدراسة إن شاء هللا.

 أمهية الدراسة

من  ومما ال شك فيه أن هذا العلم ،"إّن علم القراءات من العلوم اهلامة واملفيدة ألي دارٍس لكتاب هللا
ذا اعتمد قراءة إ فاملفسرأشرف العلوم وأعالها منزلة، حيتاج إليه املفسر والنحوي والفقيه وغريهم، 

دأ لذي هو أول ما ينبغي أن يبفكأمنا أعرض عن تفسري القرآن ابلقرآن ا ،وأعرض عن غريها ،واحدة
د إىل مواضع ومل يهت ،إن أعرض عن مواضع اخلالف يف بعض آايت األحكام أخطأ السبيل والفقيه، به

إن ابتعد عن أهم مصدر لقواعده وهو القرآن وقراءاته الثابتة فقد جانب  والنحوي  الصواب فيها، 
رم التعبد إن حرم تعلم بعض القرآن فقد ح للقرآنوالتايل حنوه على أساس غري متني،  وبىن ،الصواب

 :  (2) ، ومما ذكره العلماء يف أمهية القراءات (1)" بعض ما نزل من عند هللاب

 .التيسري على األمة يف القراءة واحلفظ، ومراعاة اللهجات واللغات 

  يف اختالف القراءات برهان واضح على أن القرآن من عند هللا، فمع هذا االختالف والتنوع
 بعضه بعًضا.مل يتطرق إليه تناقض أو تضاد، بل يصدق 

   قراءةكإعجاز القرآن يف إجيازه، حيث تدل قراءة مثاًل على حكم شرعي، دون تكرر اللفظ 
فقرأها انفع وابن عامر  ،ابلنصب واخلفض يف أرجلكم (3)﴾ٺ ٺ ٺٿ ڀ ٺ﴿

                                                           

  69، ص 1طالقراءات القرآنية عبد احلليم قابة، ( 1) 
 (.37-1/39) ، د.طالقراءات وأثرها يف علوم العربيةحميسن، حممد ( و 33-1/32) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( 2) 
 6اآلية: جزء من سورة املائدة، ( 3) 
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ففي قراءة النصب بيان حلكم غسل  ،(1) ابخلفضوالكسائي ويعقوب وحفص بنصب الالم، وقرأ الباقون 
، فنستفيد احلكمني من (2) يقتضيهالرجل، وقراءة اخلفض بيان حلكم املسح على اخلفني عند وجود ما 

 وهذا من معاين اإلعجاز يف اإلجياز ابلقرآن. ،غري تطويل

  ابلتخفيف  (3)﴾ھ ھ ے ےۓ ﴿قراءةقد جتمع القراءات بني حكمني خمتلفني مثل
فقرأها محزة والكسائي وخلف وأبو بكر بتشديد الطاء واهلاء، والباقون  ،"يطهرن"والتشديد يف 
فقراءة التخفيف تدل على أصل الطهارة، وذلك ابنقطاع احليض، وقراءة التشديد تشري  ،(4) بتخفيفهما

 .(5) بينهماإىل التأكد من الطهارة، وذلك ابالغتسال، فينبغي اجلمع 

  ،بيان فضل هذه األمة وشرفها على سائر األمم، من حيث تلقيهم كتاب رهبم هذا التلقي
وإقباهلم عليه هذا اإلقبال، والبحث عن لفظة لفظة، والكشف عن صيغة صيغة، وبيان صوابه، وبيان 
تصحيحه، وإتقان جتويده، حىت مَحَْوه من خلل التحريف، وحفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا 
حتريًكا وال تسكيًنا، وال تفخيًما وال ترقيًقا، حىت ضبطوا مقادير املدات وتفاوت اإلماالت وميزوا بني 

 .احلروف ابلصفات

  ومنها ما يكون لبيان حكم جممع عليه كقراءة سعد بن أيب وقاص وغريه)وله أخ أو أخت
 وهذا أمر جممع عليه، وغريها منإلخوة هنا هو اإلخوة لمأم، املراد ابمن أم( فإن هذه القراءة تبني أن 

 الفوائد.

  ومن خالل هذه الدراسة سوف أوضح مدى اهتمام النيسابوري ابلقراءات يف تفسريه
 .واهتمامه جبانب توجيه القراءات وهذا أثرى تفسريه وزاده قيمة كبرية

 
 

                                                           

 ( 2/234) ، د.طالنشر ابن اجلزري،( 1) 
 ( 2/433) 1،3، طأحكام القرآن، اجلصاص (2) 
 222سورة البقرة، جزء من اآلية: ( 3) 
 ( 2/229) ، د.ط النشرابن اجلزري،  ( 4) 
 (1/273) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (5) 
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 هو املنهج الوصفي التحليلي منهج البحث:
 عملي يف البحث:

 :  القرءان ورغائب  غرائب)املسمى  النيسابوري من قراءات يف تفسريهتتبع واستقراء ما أورده
لها وحتلي أي: حوايل ثلث القرآن الكرمي() هودمن أول سورة آل عمران وحىت آخر سورة  الفرقان(

مع التعرض جلميع ما ذكره اإلمام النيسابوري عن القراءات، سواء كان هذا خالل عرضه  وتوجيهها،
 للتفسري. للقراءات أو خالل عرضه

 من الكتب املعتمدة، مثل النشر يف القراءات إىل أصحاهبا مجيع هذه القراءات  عزو
 العشر وإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر وحنومها.

  ذكر توجيه القراءة اليت يتعرض هلا النيسابوري إن وجد، فإن أغفله نبهت عليه من كتب
 . اوحنوهتوجيه القراءات املعتمدة، كاحلجة يف القراءات السبع وحجة القراءات 

  قراءة سبق ذكرها ال أكررها، بل أحيلها على ما سبق. ورودوعند 

 بحث تمد عليها اإلمام النيسابوري يف مقمت برتمجة مجيع القراء والرواة والطرق اليت اع
 مستقل مع ترمجة العلماء الغري مشهورين الذين ورد ذكرهم أثناء توجيهه للقراءات.

 شكلة البحث م

 :من خالل تساؤالت ستكون حمل الدراسة

 ما مدى اهتمام اإلمام النيسابوري بعرضه للقراءات يف تفسريه؟ -

 تفسريه؟وما الدافع الهتمامه بعرض القراءات يف  -

 وما منهج اإلمام يف عرضه للقراءات؟ -

 وما مدى اهتمامه بتوجيه القراءات يف تفسريه؟ -

 وما موقف النيسابوري من القراءات الشاذة؟ -
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 وما موقف النيسابوري من القراءات الثالث املتممة للعشرة؟ -

 وما النتيجة املرتتبة على عرضه للقراءات وأثر ذلك يف التفسري؟ -
 أهداف البحث

القراءات القرآنية الواردة يف تفسري اإلمام النيسابوري من أول سورة آل عمران عرض  -
إىل آخر سورة هود، وعزوها إىل أصحاهبا، وبيان طرقها، ومدى اهتمامه هبا حىت جعلها جزًءا هاًما يف  

 .كتابه يبدأ به قبل الشروع يف التفسري

 قارئها، يف عزو كل قراءة إىل، فمع دقته –هللا  رمحه-توضيح لبعض املآخذ على اإلمام  -
هذا ال و  ،بد أن تؤخذ عليه بعض املالحظات ال-إنسانكأي -وتقصيه للرواايت والطرق، إال أنه 

 ينقص من قدره وال من جهده الكبري: 

قال يف مقدمته أنه سيذكر القراءات املتواترة فق  ولكن يف بعض املواضع خالف هذا األمر، ف
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پٱ  ﴿ عند قوله تعاىل:مثال 

 "، الباقون بكسرها(1)بفتح الغني: املفضل  ﴾ڀ ﴿"-قال:  (123:)سورة التوبة، اآلية ﴾ٺ ٺ
(2) 

  ٻ ٻ ٻ  ٱ ٻ ﴿-: تعاىلزايدة بعض القراء أو الرواة، مثال عند قوله

 (91:اآلية، املائدة )سورة﴾ٿ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ پ پ پ پ
ص وخلف غري سهل وحف وعلى: أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم ومحزة ابلرفع﴾ٻ ٻ  ﴿"-قال: 

 (4)"(3)وأيب بكر ومحاد، الباقون ابلنصب

  عدم السري على منهج واحد يف توجيهه للقراءات، فتارة يوجه القراءة عند عرضه
                                                           

 ( 2/184) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/62) ، د.ط خمتصر يف شواذ القرآن ابن خالويه، (1) 
 ( 3/343) 1، طغرائب القرآن النيسابوري،( 1) 
ون البصراين، ومحزة والكسائي وخلف برفع النون، وقرأ الباق فقرأ ﴾ٻ ٻ  ﴿يف" واختلفوا -النشر: ( قال ابن اجلزري يف 2) 

 ( 2/233) ، د.طالنشربنصبها" ابن اجلزري، 
 ( 622/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري، ( 3) 
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 للقراءات واترة يوجه القراءة خالل التفسري.

  اختار لبعض القراءات رواايٍت وطرقًا غري الرواايت والطرق املشهورة واملعروفة، مما يّصعب
 أحيااًن البحث عن هذه الطرق. 

 الدراسات السابقة

بعد البحث والسؤال مل أعثر على من تناول دراسة خمتصة يف القراءات الواردة يف تفسري 
 وكل ما عثرت عليه هو: ،-رمحه هللا-النيسابوري 
  تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري دراسة رسالة ماجستري بعنوان(

  عود،سمن جامعة اإلمام حممد بن  إشراف: مناع خليل القطان احلازمي،( للباحث حممد حسني وتقومي
 هع. 8931قسم القرآن وعلومه  الدين،كلية أصول 

 ( كتاب)توي على ى اجلالد، جملد واحد حيللدكتور ماجد زك النيسابوري ومنهجه يف التفسري
 م(.8338-هع 8248)8صفحة، طبعة دار الفكر، األردن، عمان، ط 412

 دراسة املسائل النحوية والصرفية من كتاب غرائب القرآن ) رسالة ماجستري بعنوان
( االعرافهـ من أول فاحتة الكتاب إىل أول سورة  167ورغائب الفرقان للنيسابوري املتويف 

 .م1773 ،األزهرجامعة : أمحد عبد الكرمي عبد املعطي، للباحث
  دراسة املسائل النحوية والصرفية يف غرائب القرآن ورغائب )بعنوان رسالة ماجستري

( للباحث: هـ من بدء سورة األعراف إىل أول سورة الفرقان167الفرقان للنيسابوري املتويف سنة 
 م.1773مجعة حممد السيد مدكور، جامعة األزهر 

 ( للباحث عمر عبد حسني الطاللقة، جامعة صدامالنيسابوري ومنهجه يف التفسريرسالة ) 
 م.8331

 ( رسالة دكتوراه بعنوان)ة حنان بشري جبامعة للباحث نظام الدين النيسابوري ومنهجه يف التفسري
 م.4004اخلرطوم، كلية اآلداب، آداب يف الدراسات اإلسالمية، 

 ( انمنهج النيسابوري يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفرقرسالة ماجستري بعنوان )
  ليبيا،باألمسرية للعلوم اإلسالمية  من اجلامعة حممد إبراهيم حيي :الدكتورإشراف  عظام،إلبراهيم حممد 
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 م.4002-4-42كلية أصول الدين، 

 ( القرآنية املتواترة يف تفسري: " نظام الدين  القراءاترسالة ماجستري بعنوان
النيسابوري" املسمى غرائب القرءان ورغائب الفرقان من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة البقرة 

حتت إشراف: األستاذ  للطالبة: زينب أمحد حممد الشربيين،م( 2213-هع 1434) ودراسًة( )مجًعا
 .الدكتور الصايف صالح الصايف

و أ الرسائل مل تتطرق لعرض القراءات ودراستها، بل كان جلُّ اهتمامها ابلتفسريفجميع هذه 
 ،إال رساليت األخرية، وهذه تكملة هلا.املسائل النحوية والصرفية
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 التمهيد
 

 دراسة عن اإلمام املفسر وتفسريه
 

 وينقسم إىل فصلني
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 الفصل األول 
 اإلمام النيسابوريترمجة 

 :وفيه مباحث

 

 املبحث األول: امسه ومولده ونشأته

  املبحث الثاين: مذهبه العقدي

 املبحث الثالث: مذهبه الفقهي 

 املبحث الرابع: مؤلفاته
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 املبحث األول
 امسه ومولده ونشأته

  : نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني الُقمي النيسابوري.امسه 
 .(1) "املعروف ابلنظّام األعرج" 

"إمام املفسرين وعصام املتبحرين نظام امللة والدين اخلراساين النيسابوري، أصله وموطن أهله 
، وكان منشأه وموطنه بداير نيسابور، وأمره يف الفضل واألدب والتبحر والتحقيق (2) ُقموعشريته مدينة 

لدين قرب من درجة جالل ا علىوجودة القرحية أشهر من أن يذكر، وكان من كرباء احلفاظ واملفسرين، 
 .(3)الدَّوَّاين وابن حجر العسقالين وقرانئهم"

 هاختلفت املصادر يف حتديد مولده، وقد حقق الدكتور ماجد زكى اجلالد يف كتاب مولده:
 (.هع756-076يف الفرتة الواقعة بني ) عاش أنه (4) التفسري()النيسابوري ومنهجه يف 

ة على وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسع ،"وهو معدود يف عداد كبار احلفاظ واملقرئني نشأته:
ا جلًيا ويظهر أثر ذلك واضحً  ،وعلى مبلغ عظيم من الزهد والتصوف ،جانب كبري من الورع والتقوى

  .(5)أودع فيه من مواجيده الروحية وفيوضاته الرابنية" الذييف تفسريه 
صحيح، وهذا الكالم غري  هع،727أنه توىف  (6) ذكر صاحب كتاب كشف الظنون: وفاته

بارها أن ومن األمارات اليت حيتمل اعت" -تكلم النيسابوري عن ليلة القدر واألقوال فيها، قال: فعندما
الضعيف مؤلف الكتاب وصل إىل تفسري هذه السورة يف السابعة والعشرين من رمضان سنة تسع 

 (7)"-صلى هللا عليه وسلم -وعشرين وسبعمائة من هجرة النيب

                                                           

 (.1/422) 1ط ،طبقات املفسرين، األدهنوي( 1) 
هان وذكر بعضهم أن قّم بني أصب ،األشعريابلضم، وتشديد امليم، وهي كلمة فارسية، وأول من مّصرها طلحة بن األحوص ( 2) 

 ( 4/379) 2، طمعجم البلدان، وساوة، وهي كبرية حسنة وأهلها كلهم شيعة إمامية )احلموي
 ( 3/76) 1، طروضات اجلنات ،-املتشيع-املوسوي( حممد 3) 
 21-22ص ، 1( طبعة دار الفكر، األردن، عمان، ط4) 
 ( 1/227) 9ط، التفسري واملفسرون، حممد الذهيب( 3) 
 (.2/1176) ، د.ط الظنون كشفحاجي خليفة، ( 6) 
 ( 6/339) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 .(1) عه 832ويف كتاب األعالم أنه تويف بعد 

يف  عاش ( أنهالتفسريالدكتور ماجد زكى اجلالد يف كتابه )النيسابوري ومنهجه يف  وقد حقق 
  ( كما سبق.ه076–ه 756) الفرتة الواقعة بني

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

                                                           

 ( 2/216) 13ط ،األعالم الزركلي، (1) 
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 املبحث الثاين
 مذهبه العقدي

 

لتشيع لمن نسبه للتشيع وهناك من نفى عنه التهمة ونسبه ألهل السنة واجلماعة، فممن نسبه  هناك
 ،فقيه، متكلم، صويف، عارف ابلرجالوهو  هع(1292-هع1223)اجمللسي علّي حممد تقي بن مقصود 

 .(1) الشيعةأبصفهان، وهو من أعالم ولد وتويف 

نسبة التشيع إليه يف بعض مصنفات  (2) ابلبال"ويوجد أيًضا كما : قال صاحب روضات اجلنات
بناء  - عليهرمحة هللا-ملوالان حممد تقي اجمللسي  -من ال حيضره الفقيه–وكأنه شرح كتاب  ،األصحاب

على اجتهاد من جهة ما وصل إليه من عالئم ذلك يف ضمن التفسري معتضًدا بكونه من بلد مل جيبل 
، ومسي اب كر اسم احملقق مضافًا إىل أنه ذ  ،حلسن مع كون أبيه حممد بن احلسنيإاّل على اإلمامية منذ ُبيني

مع غاية التعظيم والتبجيل ووصفه فيه ابألعلم احملقق  (4) يف شرح تذكرته -رمحه هللا تعاىل -(3) الطوسي
ن حممد نصري امللة والدين حممد بن حممد ب ،والفيلسوف احملقق أستاذ البشر، وأعلم أهل البدو واحلضر

بن الطوسي قدس هللا نفسه، وزاد يف حظائر القدس أنسه، وظاهر أن أحًدا من أهل السنة ال يرضى 
 (5) ويدعو له ابخلري ويقرر له دخول اجلنة كما ال خيفى" ،أبن يذكر رجاًل من الشيعة هبذه األوصاف

: "وليس يف تفسري النيسابوري (6))التفسري واملفسرون( يف كتابه  حممد الذهيبلكن قال الدكتور 

                                                           

 مدينة يوه األشهر، واألول ابلكسر وقيل اهلمزة بفتح قيل أصبهان، وأصفهان هي( 7/139) ، د.طمعجم املؤلفني، كحالة ( 1) 
، معجم البلدان( و )احلموي، 1/163) 3، طواملواضع البالد أمساء من استعجم ما معجممن بالد فارس )البكري،  معروفة
 ( 1/226) 2ط

 ( 3/163) 3ط ،العربلسان  ابن منظور،البال أي: النفس ) (2) 
 علت رايضيات،وال ابألرصاد عالمة العقلية، العلوم يف رأسا كان فيلسوف،: الطوسي الدين نصري احلسن، بن حممد بن حممد (3) 

 من هنبت اليت لكتبا من ممأها خزانة واختذ(، نيسابور قرب) بطوس ولد عليه، به يشري فيما يطيعه فكان عند هوالكو منزلته
 وكان مبعاشهم، قومت أوقافا هلم وجعل الكواكب لرصد منجمني وقرر جملد، ألف أربعمائة حنو فيها اجتمع واجلزيرة، والشام بغداد

 ( 9/32) 13ط، األعالمابألموال )الزركلي،  هوالكو ميده
 ( 2/216) 13ط مرجع سابق،الزركلي، )املسمى توضيح التذكرة النصريية يف علم اهلي ة  (4) 
 ( 78-3/79) 1ط ،روضات اجلنات حممد املوسوي، (5) 
 ( 1/233) 9ط، التفسري واملفسرون، حممد الذهيب (6) 
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 ،ما يدل على تشيعه، وعلى كثرة ما قرأت يف هذا التفسري مل أقع على نص منه يدل على تشيع مؤلفه
 بوجهه إليه وسلوأت ،العظيم هللا فضل من أرجو وإين" :وكل ما وقعت عليه أنه قال يف خامتة تفسريه

"ووليه املعظم  :وهذه اجلملة األخرية (2) "…علّي ال املعظم ووليه ،(1) األبطحيّ  القرشيّ  بنبيه مث الكرمي،
بل جند  ، ليست دلياًل قاطًعا على تشيعه-هللا عنه رضي-علىّ العلى" وإن كانت اعرتاف منه بوالية 

النيسابوري على العكس من ذلك يعرتف يف نفس خامتة تفسريه أنه مل مييل عن منهج أهل السنة 
 ،وهلمأص فبينت ،واجلماعة السنة أهل مذهب إىل إاّل  اإلمالء هذا يف أمل مل وإين": فقال ،واجلماعة
 .اهع (3)" …عنها واألجوبة ،االعرتاضات من ليهاع ورد وما ،هبا استدالالهتم ووجوه

ې ې  ې ﴿:-تعاىل-تفسري قوله  عند-هللا رمحه-النيسابوريويعضد هذا القول كالم 

-وسلم ليهع هللا صلى- هللا رسول بعد اإلمام أن على هبا الشيعة فاستدلتحيث قال: " (4)﴾ى
 عليه-عليّ  هوأن األمة، أمور يف املتصرف الوايل هو الويل ألن ؛-السالم عليه-طالب أيب بنعلّي  هو

 الناصر هب املراد بل ،املتصرف هو ها هنا الويل أن من ابملنع وأجيب، وغريه ذر أيب برواية-السالم
 الوالية تكون أن اظاهرً  تقتضي وإهنا ،اآلية نزول حال التصرف انفذ يكن مل اعليً  إنّ  اوأيضً ، واحملب
 إلطالقا يف واألصل جماز التعظيم ألجل الواحد على اجلمع لفظ إطالق اوأيضً  ،احلال يف حاصلة
 ﴿-تعاىل: قولهك لبعض اانصرً  يكون أن جيب بعضهم وأن ،املؤمنني عامة آمنوا ابلذين فاملراد احلقيقة،

 لذيا هو أنه من مر كما بكر أيب يف نزلت املتقدمة اآلية وأيضا (5)﴾گڳ گ گ گ ک
 كان -لسالما عليه- طالب أيب بنعلّي  إن مث ،فيه أيضا هذه تكون أن فاملناسب ،املرتدين حارب
 احتج كما اهب الحتجعلّي  إمامة على دالة اآلية كانت فلو ،اإلمامية هؤالء من القرآن بتفسري أعرف
 دالة أهنا وهبْ  ،فضائلهو  مناقبه ومجيع املباهلة وخرب الغدير خبرب الشورى يوم متسك أنه عنه ينقلون مبا
 أنه إال يبق لمف ،-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول حياة يف التصرف انفذ كان ما لكنه إمامته على

                                                           

، ح اتج اللغةالصحا  اجلوهري،مكة ) بطحاء ومنه األبطح، مثل والبطحاء احلصى، والبطيحة دقاق فيه واسع مسيل: األبطح (1) 
 ( 1/336) 4ط

 ( 6/628) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 6/629) 1، طمرجع سابق( النيسابوري، 4) 
 33آلية: جزء من اسورة املائدة، ( 3) 
 71اآلية: جزء من سورة التوبة، ( 5) 
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 أن﴾ې ې ى ې ﴿بقوله:  فاملراد، الثالثة الشيوخ بعد ولكنه ،مبوجبه نقول وحنن ،اإمامً  سيصري
 الويل انك وإذا ؟!غريه نم واحملبة النصرة طلب إىل به حاجة فأي ،له انصرين ورسوله هللا كان من

 يف املشرتك للفظا استعمال جيوز ال ألنه ؛املتصرف معين به يراد أن امتنع مرة النصرة مبعين مستعماًل 
  .(1)"معا همفهومي كال

ې ې ې  ﴿قوله تعاىل: :أي – : هذه اآلية(2)قال اإلمام فخر الدين الرازي وقال أيًضا: "

أدل الدالئل على فساد  من-: (33املائدة: )﴾ۇئ ۇئ ەئ ەئ وئ وئ ى ى ائ ائ
-لّي عا على إمامة ا جليً ألن الذين اتفقوا على إمامة أيب بكر، لو كانوا أنكروا نصً  ؛مذهب اإلمامية

مل يكن األمر كذلك  وملا ،مث جلاء هللا بقوم حتارهبم وتردهم إىل احلق ،كلهم مرتدين  لكان-عنهرضي هللا 
  .(3) "اجلزم بعدم النص حصل- افإن فرقة الشيعة مقهورون أبد ؛بل األمر ابلضد

 ويفند آراءهم. ،ويرد أصوهلم ،فنجده يناقش الشيعة يف مبادئهم

 ،مة عنهاونفى هذه الته ،حادثة اإلفك يف-عنهاهللا  رضي-وأيًضا دفاعه عن السيدة عائشة 
 صلى هللا-وأنه نزلت فيه بضع عشرة آية فيها تعظيم شأن الرسول فقال عند تفسري حديث اإلفك: "

إىل غري  ، فيهموهتويل للطاعنني ،وتطهري ألهل البيت ،وتنزيه ألم املؤمنني ،وتسلية له ،-عليه وسلم
  (4) "ذلك من األحكام الشرعية واآلداب العقلية

 األحيان، يف كثري من ونصر مذهب أهل السنة واجلماعة ،وأيضا اهتم مبوضوع األمساء والصفات
 ورد على الفرق الضالة واملذاهب املنحرفة. ،وأيد أقواهلم ابحلجج العقلية والنقلية

                                                           

 ابختصار( 2/626) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري، ( 1) 
وكان من تالمذة حميي السنة أيب حممد البغوي، من تصانيفه: ، حممد بن عمر بن احلسني ولد سنة أربع وأربعني ومخسمائة (2) 

وكتاب ، واحملصل ،العقولوهناية ، يف علم الكالم املطالب العالية ومنها-يكملهكبري جدا لكنه مل   وهو-الكرميتفسري القرآن 
وشرح اإلشارات  ،واملعامل، ويف احلكمة امللخص، ويف أصول الفقه احملصول، البيان والربهان يف الرد على أهل الزيغ والطغيان

( 232-4/248) ، د.طوفيات األعيان )ابن خلكان، البن سينا وشرح عيون احلكمة وغري ذلك، تويف سنة ست وستمائة
 (.2372-6/2383) 1، طداءمعجم األ، و )احلموي

 ( 2/623) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري، ( 3) 
 ( 3/169) 1، طمرجع سابقالنيسابوري، ( 4) 
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فمال بعضهم إىل  ،اختلفوا يف أمساء هللا تعاىل توقيفية أم ال"-قال: فمثاًل عند حديثه عن أمساء هللا 
وال أن أمساءه عاملا وال نصفه بكونه طبيبا وفقيها ومستيقنا، فل بكونه-تعاىل–التوقيف ألان نصف هللا 

اء هللا تعاىل القائلون بعدم التوقيف احتجوا أبن أمس ،توقيفية لوصف مبثلها وإن كان على سبيل التجوز
وصفاته مذكورة ابلفارسية والرتكية وأن شي ا منها مل يرد يف القرآن وال يف األخبار، مع أن املسلمني 

واجلواب أن عدم التوقيف يف غري اللغة العربية ال يوجب عدمه يف العربية،  ،ا على جواز إطالقهاأمجعو 

وكل اسم دل على صفات  (182األعراف: )﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿-قال: وأبن هللا تعاىل 
واجلواب أنه جيوز ولكن بعد التوقيف مل قلتم إنه  ،ا وجيوز إطالقهالكمال ونعوت اجلالل كان حسنً 
واعلم أنه قد  ،اسم الذات وبني أمساء الصفات فمنع األول وجّوز الثاين ليس كذلك؟ والغزايل فرق بني

ەئ ﴿: الستهزاءاورد يف القرآن ألفاظ دالة على معان ال ميكن إثباهتا ابحلقيقة يف حق هللا تعاىل منها: 

ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ﴿ جهاًل واالستهزاء مذموم لكونه  (13البقرة: )﴾ەئ وئ

 ﴿الغضبومنها  (34آل عمران:) ﴾ڀ ڀ ڀٺ ﴿املكرومنها  ،(69البقرة: )﴾ڭ
فيمن قرأ  (12الصافات: )﴾ڱ ڱ ڳ ﴿ومنها التعجب (6الفتح: )﴾ہ ہ ۀ

 ۈ ﴿ ومنها التكرب ،(2)والتعجب حالة للقلب تعرض عند اجلهل بسبب الشيء ،(1) بضم التاء

واحلياء تغري  (26البقرة: )﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿ ومنها احلياء (23احلشر: )﴾ۈٴۇ
 والقانون يف تصحيح هذه األلفاظ أن يقال لكل واحدة ،يعرض للقلب والوجه عند فعل شيء قبيح

من هذه األحوال أمور توجد معها يف البداية وآاثر تصدر منها يف النهاية مثاله: الغضب حالة حتصل 
يف القلب عند غليان دمه وسخونة مزاجه، واألثر احلاصل منها يف النهاية إيصال الضرر إىل املغضوب 

                                                           

 ( 2/336) ، د.طالنشروخلف )ابن اجلزري،  والكسائي وهم محزة (1) 
عىن االستعظام جيرد املعىن ملوإضافة العجب هلل ليس على وجه إضافته للبشر، كذا احلب والكره، فنوجه إضافته إليه أن  (2)

 واالستحسان فحسب.
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س حممول على األثر احلاصل يف النهاية ال األمر الكائن يف البداية، وق فالغضب يف حقه تعاىل، عليه
 (1)..."على هذا

عند  لكيف أتويله لبعض الصفات، فمثال ذ لمأشاعرةمييل  كان-هللا رمحه-النيسابوري ولكنّ 
قال جار هللا: الغرض من هذا "-قال:  (69الزمر: )﴾ائ ەئ ەئ ﴿-تعاىل: تفسريه لقوله 

كما هو جبملته تصوير عظمته والتوقيف على كنه جالله من غري ذهاب ابلقبضة الكالم إذا أخذته  
من  روى عن عبد هللا بن مسعود أن رجاًل يُ  وكذلك حكم ما ، إىل جهة حقيقة أو إىل جهة جمازواليمني

يوم  لسماواتا: اي أاب القاسم، إن هللا ميسك فقال-وسلمصلى هللا عليه -أهل الكتاب جاء إىل النيب 
صبع، إثرى على صبع، والإصبع، والشجر على إصبع، واجلبال على إصبع، واألرضني على إالقيامة على 

 تعجًبا-وسلمليه هللا ع صلى-صبع، مث يهزهن فيقول: أان امللك. فضحك رسول هللا إوسائر اخللق على 
م ألنه مل يفه ؛العرب وتعجبوقال جار هللا: وإمنا ضحك أفصح ، (2)لها مما قال وأنزل هللا اآلية تصديقً 

صبع وال هز وال شيء من غري ذلك، ولكن إمنه إال ما يفهمه علماء البيان من غري تصور إمساك وال 
فهمه وقع أول شيء وآخره على الزبدة واخلالصة اليت هي الداللة على القدرة الباهرة، وأن األفعال 

واعرتض عليه اإلمام فخر  ،مث ذكر كالما آخر طويال، (3) عليههها األوهام هينة ني تَ العظام اليت ال تكْ 
ألنه هل يسلم أن األصل يف الكالم محله على  ؛الدين الرازي أبن هذا الكالم الطويل ال طائل حتته

ذ أن يؤّول فإن لكل أحد حين  ؛وعلى الثاين يلزم خروج القرآن بكليته عن كونه حجة ،حقيقته أم ال
وهو الذي عليه اجلمهور يلزمه بيان أنه ال ميكن محل اللفظ الفالين على  ، وعلى األول(4) اآلية مبا شاء

أحدمها،  مث إن كان هناك جمازان وجب إقامة الدليل على تعيني ،معناه احلقيقي لتعني املصري إىل التأويل
ففي هذه الصورة ال شك أن لفظ القبضة واليمني مشعر هبذه اجلوارح إال أن الدالئل العقلية قامت 

وال أتويل  ،فوجب املصري إىل التأويل صوان للنص عن التعطيل ،ى امتناع األعضاء واجلوارح هلل تعاىلعل
 .(5) إال أن يقال: املراد كوهنا حتت تدبريه وتسخريه كما يقال: فالن يف قبضة فالن..."

                                                           

  ( 94-1/93) 1ط، غرائب القرآنلنيسابوري، ا (1)

 (2986)رقم ، 2149 ص، 4 ، جصفة القيامة واجلنة والنار كتاب  ، صحيحهأخرجه مسلم  (2) 

 ( 143-4/142) 3ط، الكشافالزخمشري،  (3) 
 ( 29/493) 3ط ،مفاتيح الغيبالرازي،  (4) 

 ( 6/14) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
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من الصفات  سهلنف-وجل عز-هللاة أهنم يثبتون ما أثبته واملقرر يف عقيدة أهل السنة واجلماع
ل وال تعطيل الصفات ويؤمنون هبا من غري أتويل وال متثي من-وسلمصلى هللا عليه  –وما أثبته له رسوله 

 ﴾ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٺ ٿ ﴿-سبحانه: له وال نظري، قال  هوال تكييف، فاهلل تعاىل ال شبي
 .خبالفه-وجل عز-وكل ما خطر ببال اإلنسان فاهلل  (11الشورى: )

مور اختلف معهم يف بعض األ وإنمن أهل السنة واجلماعة  أنه-ابلصوابوهللا أعلم -والذي أراه
 …كتأويله لبعض الصفات كاالستواء واليد والوجه -رمحه هللا-

وغريهم  ،كالم اجملسمة فيه ظاهر"-قال:  (93ص: )﴾ۉ ې ﴿-تعاىل: عند قوله مثال 
ومنها أهنا  ،قّوة وطاقة :أي ،يقال مايل هبذا األمر يد ،محلوه على وجوه منها: أن اليد عبارة عن القدرة

(1) ..."ومنها أهنا للتأكيد وليدل على عدم الواسطة ،النعمة
.
  

هود: ) ﴾جث جت حت خت متىت يت ىب يب حب خب مب ﴿-تعاىل: وعند قوله 
ظ واحلياطة فاملراد هبا احلف ،ألنه منزه عن اجلوارح واألعضاء ؛وليست العني مبعىن اجلارحة" :لقا (39

 .(2) "ألن العني آلة احلفظ واحلراسة ؛والكالءة

 

 

 

 
  

                                                           

 ( 3/628) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 4/22) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (2) 
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 املبحث الثالث
 مذهبه الفقهي

 
وال  ،هالكتب املعتربة يف الفق أنه اعتمد على "-وذكر: شافعي املذهب، النيسابوري اإلمام 

كثريًا و  ،وقد توسع يف ذكر املذاهب وأدلتهم مع املناقشة هلا (2)" (1) لإلمام الرافعي «شرح الوجيز»سيما 
 ما ينتصر ملذهبه الشافعي من دون تعصب.

على أن التسمية ليست آبية من الفاحتة وال  وفقهاؤها (3)قراء املدينة والبصرة والشام"مثال قوله: 
من غريها من السور، وإمنا كتبت للفصل والتربك وهو مذهب أيب حنيفة ومن اتبعه، ولذلك ال جيهر 

حابه على أهنا آية من كل سورة وعليه الشافعي وأص مكة والكوفة وفقهاؤمها وقراء، هبا عندهم يف الصالة
الكتاب  فاحتة-وسلمصلى هللا عليه -رسول هللا  قرأ-قالت:  أهنا-اعنههللا  رضي-روي عن أم سلمة  ملا
 ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿آية، ﴾ڀ ڀ ﴿آية،  ﴾پ پ پ پ ﴿آية،  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ فعد
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿آية  ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿آية،  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ﴿آية، 

 .(4)آية ﴾ڄ ڄ

                                                           

هو عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل، أبو القاسم الرافعي القزويين: فقيه من كبار الشافعية، وتويف بقزوين سنة ( 1)
رًحا ملسند كان له جملس بقزوين للتفسري واحلديث، صنف شو  وستمائة، نسبته إىل رافع بن خديج الصحايب،ثالث وعشرين 

( و 399-2/396) 1، طفوات الوفيات)حممد شاكر،  مث صنف آخر أوجز منه، الشافعي، وأمسعه، وصنف شرًحا للوجيز
 (.4/33) 13ط، األعالم، )الزركلي

 ( 6/626) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري، ( 2)
 مكي عدها: الرحيم الرمحن هللا بسم: "-( 1/159) 3" طالبشر فضالء إحتاف"يف كتابه ( هع1117ت) قال الدمياطي( 3)

 1ط"الفرائد احلسان ، وقال عبد الفتاح القاضي يف "وشامي وبصري مدين وعكسه[ 7: اآلية]﴾ َعَلْيهيمْ  أَنْعَعْمتَ  ﴿يعد ومل وكويف
(1/5 ) : 

 . له عد عليهم أوىل سوامها... البسملة يعد مك مع والكوف
-كليهماوالذي نعتقده أن   "-( بعد أن ذكر خالف العلماء يف حكم البسملة: 1/291) ، د.طالنشروقال ابن اجلزري يف 

 ".، وأن كل ذلك حق، فيكون االختالف فيهما كاختالف القراءاتصحيح-أي كوهنا آية من القرآن أم ال

پ پ  ﴿[1الفاحتة: ]﴾ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿:يقطع قراءته آية آية كان-سلمة: مل أقف عليه هبذا اللفظ وما وجدته هو قول أم   (4)

، مسند النساء، مسندهيف  أمحد بن حنبلأخرجه ) ﴾ٺ ٺ ٺ  ﴿ [3الفاحتة: ]﴾ڀ ڀ  ﴿ [2الفاحتة: ]﴾ پ پ
 (26383 )رقم، 226ص، 44ج وسلم، عليه هللا صلى النيب زوج سلمة أم حديث
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هللا عليه  صلى-هللاريدة عن أبيه قال: قال رسول وروى الثعليب يف تفسريه إبسناده عن أيب ب
ل: أبي شيء فقا ،فقلت: بلى أخربك آبية مل تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غريي؟ أال-وسلم

 .(1)هيقال: هي  ،هللا الرمحن الرحيمتفتتح القرآن إذ افتتحت الصالة؟ قلت: ببسم 

له: كيف  قال-وسلمهللا عليه  صلى-النيبوإبسناده عن جعفر بن حممد عن أبيه عن جابر أن 
وإبسناده ، (2)«بسم هللا الرمحن الرحيم»قال: قل « احلمد هلل»ول إذا قمت إىل الصالة؟ قال: أقول تق
وكان يقول: « مبسم هللا الرمحن الرحي»بن أيب طالب أنه كان إذا افتتح السورة يف الصالة يقرأ اعلّي عن 

 .صالتهمن ترك قراءهتا فقد نقص يف 

قال: فاحتة  (89احلجر: ) ﴾ۋ ۅ ۅٴۇ ۋ ﴿: قولهوإبسناده عن ابن عباس يف 
 .(3)«بسم هللا الرمحن الرحيم»فقيل البن عباس: فأين السابع؟ فقال:  ،الكتاب

ت الصالة بيين سمق»يقول هللا سبحانه  :قال-وسلمهللا عليه  صلى-النيبوعن أيب هريرة أن 
پ پ  پ ﴿:هللا: جمدين عبدي وإذا قال قال﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿:فإذا قال العبد ،وبني عبدي نصفني

 ﴿:عبدي وإذا قالعلّي هللا: أثىن  قال﴾ڀ ڀ ﴿:هللا: محدين عبدي وإذا قال قال﴾پ
 قال هللا: هذا بيين وبني ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿قال هللا: فّوض إيل عبدي وإذا قال: ﴾ٺ ٺ ٺ

 (4)«قال هللا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل ﴾ٹ ٹ ٹ ﴿عبدي وإذا قال: 
وأيضا التسمية مكتوبة خب  القرآن يف مصاحف السلف مع توصيتهم  ،إىل غري ذلك من األخبار

أليب بن   -صلى هللا عليه وسلم -قال وأيضا ،«آمني»بتجريد القرآن عما ليس منه ولذلك مل يثبتوا 

                                                           

قال ابن كثري يف تفسريه:  ( 623)قم ، ر 176، ص 1جابب األلف: من امسه أمحد، ، األوسط املعجم يف الطرباينأخرجه  (1) 
 ( 6/192) 1، طالقرآن تفسريكثري،  ضعيف" )ابن وإسناده غريب، حديث هذا "-

 آية أهنا على والدليل راءةب سورة سوى ابلتسمية السورة ابتداء يف فصلابب تعظيم القرآن،  ،اإلميان شعبيف  البيهقيأخرجه  (2) 
 (2117، رقم)13، ص 4ج ،الكتاب فاحتة من اتمة

 ( 1/123) 1، طالكشف والبيان، الثعليب (3) 
ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، وإنه إذا مل حيسن الفاحتة، وال أمكنه تعلمها قرأ الصالة، كتاب ،صحيحهأخرجه مسلم ( 4) 

 ( 373 )رقم ،276ص، 1ج، تيسر له من غريهاما 
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ى هللا عليه صل -قال: بسم هللا الرمحن الرحيم، فصّدقه النيب  كعب: ما أعظم آية يف كتاب هللا؟

 (32النمل: )﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿: يست آية اتمة يف قولهومعلوم أهنا ل -وسلم
سمت ا يف رواية أخرى قال: يقول هللا قخرب أيب هريرة أيضً  :حجة املخالف، فتكون آية يف غري هذا

« دين عبديمح»يقول هللا  ﴾پ پ پ پ ﴿ الصالة بيين وبني عبدي نصفني فإذا قال العبد
يتان اقلنا: إذا تعارضت الرو  ،كانت آية من الفاحتة لذكرهاقال: مل يذكر التسمية، ولو  ، هإىل آخر 

رب ثالث قالوا: التنصيف إمنا حيصل إذا مل تعد التسمية آية حىت حيصل لل، فالرتجيح للمثبت ال للنايف

أما إذا قلنا التسمية آية  ،إىل آخر السورة ﴾ٿ ٿ ﴿آايت ونصف وللعبد ثالث ونصف من 

 ڤ ﴿نا: حنن نعد التسمية آية وال نعدقل ،ونصفا فينخرم التنصيفت صار القسم األول أربع آاي

ا عما نقطعً م وألن غري صفة أو بدل وخيتل الكالم جبعله ؛وهذا أوىل رعاية لتشابه املقاطع ﴾ڦ
ألن طلب االهتداء بصراط املنعم عليهم ال جيوز إال بشرط كون املنعم عليه غري مغضوب عليه  ؛قبله

فهذا اجملموع كالم  (28إبراهيم: ) ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿بدليل قوله تعاىل:  ،وال ضااًل 

كان الكالم مع املوصوف غري   ،فإان لو قطعنا النظر عن الصفة ﴾ڀ ڀ﴿واحد، وهذا خبالف 
تكبري والقراءة كان يفتتح الصالة ابل  -صلى هللا عليه وسلم -روت عائشة أن النيب قالوا: ،خمتل النظام

 (1) ابحلمد هلل رب العاملني

امسا هلذه السورة كما يقال  ﴾پ پ پ پ ﴿ جعلتلعل عائشة  قلنا: قال الشافعي:
 ڀ ﴿قالوا: لو كانت من الفاحتة لزم التكرار يف  ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿قرأ فالن 

ى ما فإن قيل: إذا عد التسمية آية من كل سورة عل ،قلنا: التكرار للتأكيد غري عزيز يف القرآن ﴾ڀ
روي عن  افما وجه م، يروى عن ابن عباس، فمن تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية من كتاب هللا

                                                           

 ( 478 ) رقم ،339ص، 1جما جيمع صفة الصالة ومايفتتح به وخيتم به، ابب الصالة، كتاب ،صحيحهأخرجه مسلم  (1) 
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ويف الكوثر إهنا ثالث  (1) يف سورة امللك: إهنا ثالثون آية قال-وسلمصلى هللا عليه -أيب هريرة أن النيب 
مع أن العدد حاصل بدون التسمية؟ قلنا: إما أن تعد التسمية مع ما بعدها آية وذلك غري بعيد، آايت 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿ قولهاتمة، ويف  آية﴾پ پ پ پ ﴿قولهأال ترى أن 

بعض آية؟ وإما أن يراد ما هو خاصة الكوثر ثالث آايت، فإن التسمية   (12يونس: )﴾ڎ
 كالشيء املشرتك فيه بني السور.

فة: ليست أبو حني ،أن التسمية آية من الفاحتة، ويسّر هبا يف كل ركعة :أمحد بن حنبلعن و 
ألهنا  ؛جيهر هباالشافعي: آية و  ،مالك: ال ينبغي أن يقرأها يف املكتوبة ال سرًا وال جهرًا ،آبية ويسر هبا

وجيهر  ،سر هبذهي بعد ما ثبت كوهنا من الفاحتة والقرآن، ال يعقل فرق بينها وبني ابقي الفاحتة حىت
فوجب أن يكون اإلعالن به مشروًعا لقوله عز من قائل:  ،وذكٌر له وأيضا إنه ثناٌء على هللا ،بذلك

وأيضا اإلخفاء والسر إمنا يليق مبا  (222البقرة: )﴾ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿
 (2) " …فيه نقيصة ومثلبة ال مبا فيه مفخرة وفضيلة

 

  

                                                           

 ( 1422 )رقم  ،39، ص 2، ج ابب يف عدد اآليكتاب الصالة،   ،السنن يف داوود وأبأخرجه  (1) 
  رابختصا(  87-1/89)1ط، غرائب القرآن، النيسابوري (2) 
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 املبحث الرابع

 (1) هـــاتـــمؤلف

 
للناس كتًبا مفيدًة انفعًة، ومصنفات فريدة واسعة، فمن ذلك شرحه  -رمحه هللا -لقد خلف

 ، وهو معروف بشرح النظّام )مطبوع، حتقيق:(2) على منت الشافية يف فن الصرف لإلمام ابن احلاجب
صفحة(، وشرحه  066شركة مشس املشرق للخدمات يف جملد واحد حيتوي  الشمالوي، الناشر:علّي 

ة )خمطوط، وهو املسمى بتوضيح التذكر  ،على تذكرة اخلواجة نصري امللة والدين الطوسي يف علم اهليأة
، مكتبة قطر الوطنية(، ورسائل يف علم احلساب، وكتاب يف أوقاف القرآن على حذو 91عدد األسطر:

 تعاىل املعروف املشهور )مطبوع مع التفسري(، وأهم مصنفاته تفسريه لكتاب هللا (3)ما كتبه السجاوندي
 بع )غرائب القرآن ورغائب الفرقان( ، وله جملد آخر يف لب التأويل )مطبوع مع التفسري أيًضا(.

 
 
 

  

                                                           

 (.2/216 ) 13ط، األعالم، والزركلي (1/227) 9ط، التفسري واملفسرون ،حممد الذهيب ( 1) 
 ابلفقه مث الكرمي، لقرآناب صغره يف اشتغل ابلقاهرة احلاجب، اببن املعروف املالكي الفقيه املصري بكر، أيب بن عمر بن عثمان (2) 

 سنة آخر يف ولدهم كان  اإلتقان، غاية وأتقنها علومه يف وبرع والقراءات، مث ابلعربية عنه، هللا رضي مالك، اإلمام مذهب على
 ( 3/247) ، د.طوفيات األعيان ابن خلكان،وستمائة ) وأربعني ومخسمائة، ووفاته ست سبعني

 أقرأ، من وال رأق من على أدر مل: الذهيب قال مفسر، حنوي مقرئ حمقق كبريإمام   ،طيفور أبو عبد هللا السجاوندي بن حممد (3) 
 جملدات عدة يف القراءات علل وكتاب للقرآن حسن تفسري وله السادسة، املائة وس  يف كان: فقال خمتصرا القفطي ذكره
 ، د.طغاية النهاية( و )ابن اجلزري، 3/133) 1، طالرواة إنباهصغري )القفطي،  وآخر الكبري واالبتداء الوقف وكتاب

(2/139 ) 
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 الفصل الثاين 
 تفسري اإلمام النيسابوري

 وفيه مباحث:
 

  بعلم القراءات يف تفسريه. النيسابوري سبب اهتماماملبحث األول: 
 

 لقراءاتايف عرض مالمح تفسري النيسابوري ومنهجه املبحث الثاين: 
 

 .القراء والرواة والطرق اليت اعتمد عليها املفسر :املبحث الثالث
 

 .: مكانة هذا التفسري بني التفاسريرابعاملبحث ال
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 املبحث األول
 بعلم القراءات يف تفسريه النيسابوري سبب اهتمام

وهذا  ،اابلقراءات يف اآلية من أجل تفسريها وبيان املراد منه يستعينون-عليهمهللا  رضوان-السلفكان 
 عند الصحابة والتابعني، فقد رأينا تصورًا واضًحا ألثر القراءات يف التفسري طبقة األمر مل يقتصر على
والزجاج هع( 312هع( والطربي )ت213هع( واألخفش )ت229توالفراء )هع( 161سفيان الثوري )ت

سي البحر احملي  أليب حيان األندلذا عند مجهرة املفسرين، وميتاز كتاب وجند مثل ه (،هع311ت)
 (1) املفسرينابحتفاله وعنايته البالغة بذلك مبا ال تكاد جتد مثله بني هع( 934)ت

 أمهل القراءات يف تفسريه فقد أمهل تفسري بعض كتاب إن-وجلعز  –واملفسر لكتاب هللا 
 اليت سترتتب على القراءات املختلفة.  والقواعد النحويةهللا، وفاته الكثري من األحكام 

نجده يبدأ بعرض ف ابلقراءات يف تفسريه اعتناءًا ابلًغا، اعتىن-هللا رمحه-النيسابوريواإلمام 
 التفسري والتأويل.عرضه القراءات قبل 

تفسريه،  وكان اإلمام النيسابوري من املقرئني لكتاب هللا ولعّل هذا سبب اعتنائه ابلقراءات يف
 (2)"واملقرئني وهو معدود يف عداد كبار احلفاظ"- التفسري واملفسرون يف كتابه حممد الذهيب قال الدكتور

 

 

 

 

 
 
 

                                                           

 ( 1/316دكتوراه )، رسالة القراءات وأثرها يف التفسري واألحكامحممد ابزمول،  (1) 

 ( 1/227) 9، طالتفسري واملفسرون، حممد الذهيب (2) 
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  مالمح تفسري النيسابوري :املبحث الثاين
 وتفسري الرازي (1)على تفسري الزخمشري اعتماده-7

ع كتااًب اإلخوان وأعزة األخدان أن أمج وطاملا طالبين بعض أجّلة" -يف مقدمة تفسريه: النيسابوري قال
يف علم التفسري مشتماًل على املهمات مبنًيا على ما وقع إلينا من نقل األثبات وأقوال الثقات، من 

مث قال  ، (2) "…مث من العلماء الراسخني والفضالء احملققني املتقدمني واملتأخرين ،الصحابة والتابعني
وملا كان التفسري الكبري املنسوب إىل اإلمام األفضل واهلمام األمثل احلرب النحرير والبحر " -رمحه هللا-

الغزير، اجلامع بني املعقول واملنقول الفائز ابلفروع واألصول، أفضل املتأخرين فخر امللة واحلق والدين 
، امسه مطابق جنانهبوحة حبُ وأسكنه  ،تغمده هللا برضوانه حممد بن عمر بن احلسني اخلطيب الرازي

إنه قد بذل ف ؛وفيه من اللطائف والبحوث ما ال حيصى، ومن الزوائد والغثوث ما ال خيفى ،ملسماه
ت سياق وأعوز حتصيله على الراغبني، فحاذي ،ونثل موجوده حىت عسر كتبه على الطالبني ،جمهوده

، من غري إخالل بشيء مرامه، وأوردت حاصل كالمه، وقربت مسالك أقدامه، والتقطت عقود نظامه
 سائر ويف من الفرائد أو إمهال ملا يعّد من اللطائف والفوائد، وضممت إليه ما وجدت يف الكشاف

املعتربات  اتالقراءالتفاسري من اللطائف املهمات، أو رزقين هللا تعاىل من البضاعة املزجاة، وأثبت 
ا جيب يات واملعنوايت، مع إصالح موالوقوف املعلالت، مث التفسري املشتمل على املباحث اللفظ

إصالحه وإمتام ما ينبغي إمتامه من املسائل املوردة يف التفسري الكبري واالعرتاضات، ومع حل ما يوجد 
فإن ذلك يوردها من ظن أن تصحيح  ،يف الكشاف من املواضع املعضالت سوى األبيات املعقدات

وليس  ،فإن القرآن حجة على غريه ؛تشهدات كالوغرائب القرآن إمنا يكون ابألمثال واملس القراءات
وعلى إيراد  ،غريه حجة عليه، فال علينا أن نقتصر يف غرائب القرآن على تفسريها ابأللفاظ املشتهرات

 ،وذكرت طرفا من اإلشارات املقنعات ،بعض املتجانسات اليت تعرف منها أصول االشتقاقات
واملواعظ الرادعة عن املنهيات الباعثة على أداء  ،واحلكاايت املبكيات ،والتأويالت املمكنات

                                                           

ابملسائل احملاجاة و حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم، صنف التصانيف البديعة: منها الكشاف يف تفسري القرآن العزيز، وهو  (1) 
لنصائح اوالفائق يف تفسري احلديث، وأساس البالغة يف اللغة، وربيع األبرار وفصوص األحبار ومتشابه أسامي الرواة و النحوية 

( 6/2689) 1، طمعجم األداء( و )احلموي، 3/168) ، د.طوفيات األعيانالكبار و النصائح الصغار )ابن خلكان، 
 (.4/98) 1ط ،ميزان االعتدالوقال الذهيب عنه صاحل، لكنه داعية إىل االعتزال، أجاران هللا، فكن حذرا من كشافه )الذهيب، 

 (.1/3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري، ( 2) 
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يع مشتمل على وطريق من ،الواجبات، والتزمت إيراد لفظ القرآن الكرمي أّوال مع ترمجته على وجه بديع
ازات وحتقيق اجمل ،وتصريح الكناايت ،وأتويل املتشاهبات ،وإظهار املضمرات ،إبراز املقّدرات

لرتمجة مما تسكب فيه العربات، وقلما يفطن له الناشئ الواقف على فإن هذا النوع من ا ؛واالستعارات
تسهيل  واجتهدت كل االجتهاد يف ،منت اللغة العربية فضال عن الدخيل القاصر يف العلوم األدبية

سبيل الرشاد، ووضعت اجلميع على طرف التمام ليكون الكتاب كالبدر يف التمام وكالشمس يف إفادة 
كالم، ويبدد نظام ال ،وال تقصري يوعر مسالك السالك ، تطويل يورث املالماخلاص والعام، من غري

 (1) "فخري الكالم ما قل ودل، وحسبك من الزاد ما بلغك احملل

 خوضه يف املسائل الكالمية:  -6

كذلك جنده خيوض يف املسائل الكالمية، فيذكر مذهب أهل السنة ومذهب غريهم، مع ذكره 
  .وأتييده له، ورد ما يرد عليه من جانب املخالفني ،ملذهب أهل السنةألدلة كل مذهب، وانتصاره 

م: األنعا) ﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ﴿ : عند تفسريه لقوله تعايلفمثاًل  
لبه، هو الذي يصرف عن اإلميان، وحيول بني املرء وبني قتعاىل قال: "ويف اآلية داللة على أن هللا  (23

لعاجز، ا لوألنه يكون تكليفً  ؛للكفار إجراؤها على ظاهرها، وإال كان حجةً : ال ميكن (2) وقالت املعتزلة
، فال بد  (88البقرة: )﴾ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې﴿ومل يتوجب ذمهم يف قوهلم: 

مث ساق مخسة أوجه للمعتزلة، وبعد أن فرغ منها تعقبها ابلرد  (3) من التأويل، وذلك من وجوه... "
 .املعتزلة، وتصحيًحا ملذهب أهل السنةعليها، تفنيًدا ملذهب 

  :خوضه يف املسائل الكونية والفلسفية -3

-قال:(3 رعد:ال)﴾ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ -عند قوله تعاىل: -أتثرًا مبا يف تفسري الرازي، فمثاًل:
                                                           

 ( 9-1/6) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  ( 1) 
 اعتزال إىل امسها عيرج األول، العباسي العصر يف شأهنا وبلغت اهلجري، الثاين القرن أول يف ظهرت كالمية فرقة: املعتزلة (2) 

املنزلتني،  بني نزلةم يف هو بل مؤمنا وال كافرا ليس الكبرية مرتكب أبن واصل لقول البصري احلسن جملس عطاء بن واصل إمامها
 ، د.طامللل والنحل، تاين)الشهرس ابلتفصيل ينظرل، وملعرفة مذهبهم النق على وتقدمه فيه وتغلو ابلعقل تعتد الفرقة وهذه
 ( 187-1/73) 2ط ،الفرق بني الفرق( و )األسفراييين، 1/43-83)

 ( 3/64) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  ( 3) 
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بسطها إىل ما ال يدرك منتهاه، وهذا االمتداد الظاهر حلس البصر ال ينايف كريتها  :قال األصم: أي "
كيفية تكّون و  ، ثوابت يف أحيازها غري منتقلة عن أماكنهاجبااًل  :أي ﴾ڈ ڎ ڎ ﴿لتباعد أطرافها 

وات يف اوزعمت الفالسفة أهنا من أتثري السم ،اجلبال على بسي  األرض ال يعلم تفصيلها إال موجدها
األجزاء األرضية القابلة لذلك األثر بعد امتزاجها ابألجزاء املائية وغريها، وقد يعني على ذلك نزول 

 الشمال جانب يف كانت البحار أن بعضهم وزعم ،إمجايل فعلم ،األمطار وهبوب الرايح وهذا إن صح
 ؛اجلانب كذل إىل املياه اجنذبت اجلنوب إىل احلضيض انتقل وحني هناك، الشمس حضيض كون مدة
 الطني فصار تللرطواب اجلاذبة السخونة شدة فتوجب األرض إىل أقرب احلضيض يف تصري الشمس ألن
 واآلاثر واتالسما من وإبعانة واملنخفضة املرتفعة املواضع حبسب واألغوار اجلبال وحدثت احجرً  اللزج
 (1)"...سبحانه هللا وهو له سبب ال مسبب إىل حمالة ال تنتهي فاألسباب وابجلملة ،العلوية

 : النزعة الصوفية يف تفسري النيسابوري -4
إن النيسابوري بعد أن يفرغ من تفسري اآلية يتكلم عن التأويل، والتأويل الذي يتكلم عنه هو  

لوك تظهر ألرابب الس ،"أتويل القرآن بغري ظاهره إلشارة خفيةوهي:  (2) عبارة عن التفسريات اإلشارية
وأما التأويل  "-فقال يف خامتة كتابه: ، (3) وميكن اجلمع بينها وبني الظاهر واملراد أيضا" ،والتصوف

 ،(5)قدس نفسه ورّوح َرْمُسه (4) "داية"عاملتقن جنم امللة والدين املعروف ب يفأكثرها للشيخ احملقق املتق
من  بل خائف ،ومسحت به ذات يدي غري جازم أبنه املراد من اآلية ،وطرف منها مما دار يف خلدي

وإمنا شجعين على ذلك سائر األئمة الذين اشتهروا  ،أن يكون ذلك جرأة مين وخوضا فيما ال يعنيين

                                                           

 ( 138-4/139) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 

 ن بن عريب )الزُّْرقاين،األلوسي وتفسري التسرتي وتفسري حميي الديأهم كتب التفسري اإلشاري أربعة: تفسري النيسابوري وتفسري ( 2) 
 (.2/82) 3طالعرفان، مناهل 

 (.2/98) 3ط ،مرجع سابقالزُّْرقاين، ا ( 3) 
أخذ الطريق ، هع، كان من خيار الصوفية634لشيخ جنم الدين، أبو بكر بن عبد هللا بن حممد املعروف بع "داية"، املتوىف سنة ا( 4) 

، وكان مقيما أول أمره خبوارزم، مث خرج منها أايم حروب جنكيز خان إىل ابلبكريعن شيخه جنم الدين أىب اجلناب املعروف 
التفسري  ،حممد الذهيب) حروب جنكيز خان يفوأخذ عنه، ويقال: إنه استشهد  يبالد الروم، وهناك لقى صدر الدين القنو 

 (.271-2/272) 9ط، واملفسرون
معجم فارس،  بن دأمح) الراء وامليم والسني أصل واحد يدل على تغطية وسرت، فالرمس: الرتاب، ورمست الرجل وأرمسته: دفنته (5) 

 ( 2/437) ، د.طمقاييس اللغة
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ومجعوا بني العرفان واإلميان واإلتقان يف معىن القرآن الذي هو ابب واسع يطمع يف  ،ابلذوق والوجدان
الكرم  والعذر مقبول عند أهل ،وإن أخطأت فعلى اإلمام ما سها ،ع، فإن أصبت فبهاتصنيفه كل طام

مث قال: كذا الكالم يف بيان الرابطات واملناسبات بني السور واآلايت، ويف أنواع التكريرات ، …ى والنه
نسب لفإن للخواطر والظنون فيها جماال، وللناس األكياس يف استنباط الوجوه وا ،وأصناف املشتبهات

ملقامات إىل اهنالك مقاال، فعليك أيها املتأمل الفطن واملنصف املتدين أن ال تبادر يف أمثال هذه 
  (1) االعرتاض واإلنكار"

ه، فنراه صوفًيا كبريًا، أفاض من روحه الصوفية الصافية على تفسري  كان-هللارمحه -والنيسابوري "
ه يف أتويله اإلشاري ات، كما نرالذلك يستطرد أثناء التفسري إىل كثري من املواعظ املبكيات، واحلكم الغالي

 .(2) "أنواعها أبعلىثل الفلسفة التصوفية مي

 ڳ ڳڳ ڳ ڱ ک ک ک ک گ گ گ گ ڑ ڑ ﴿:مثال: عند قوله تعاىل

والدم وهي  ،قال: "امليتة جيفة الدنيا (193البقرة: )﴾ۀ ہ ڻڻ ڻ ۀ ں ں ڻ ڱ ڱ ڱ
  (3) الشهوات النفسانية"

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ﴿ -:ومثال آخر عند قوله تعاىل

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ

 ﴿ يف القلوب ﴾ڻ ڻ ں ں ﴿" -قال: (141 األنعام:)﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ
هي الصفات الروحانية اليت  ﴾ۀ ڻ ﴿من شجرة اإلسالم واإلميان واإلحسان  ﴾ڻ

جبلت القلوب عليها كالسخاء واحلياء والوفاء واملودة والفتوة والشفقة والعفة والعلم واحللم والعقل 
والشجاعة والقناعة وخنل اإلميان وزرع األعمال الصاحلة وزيتون األخالق احلميدة ورمان اإلخالص 

انتفعوا من مثار  ﴾ۓ ۓ ے ﴿أحواهلا  ﴾ھے ھ ﴿أعماهلا  ﴾ھ﴿ ابلشواهد واألحوال

                                                           

 ( 6/629) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  ( 1) 
 ( 1/233) 9ط، التفسري واملفسرون، حممد الذهيب  (2) 
 ( 1/272) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  ( 3) 
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 . (1) "اإلميان واألعمال واإلخالص ابلشواهد واألحوال ال ابلدعاوى والقيل والقال

 :وهي"والتفسري اإلشاري ال يكون مقبواًل إال بشروط مخسة 

 .(2) النظم الكرمي ما يظهر من معىنمع أال يتناىف  .1

 أال يدعى أنه املراد وحده دون الظاهر. .2

 ہ ہ ہ ﴿:بعيًدا سخيًفا كتفسري بعضهم قوله تعاىل أال يكون أتوياًل  .3

 .مفعوله﴾ہ ﴿وكلمة ماضًيا﴾ہ ﴿كلمةجبعل   (67العنكبوت: )﴾ہ

 أال يكون له معارض شرعي أو عقلي. .4

 أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. .3

وابخلامس  ،فيمكن االستغناء ابألول عن الثالث ،بيد أن هذه الشروط متداخلة ،كذلك اشرتطوا
اثنيهما  ،املوضوع له اللفظ الكرمي أوال وحيسن مالحظة شرطني بدهلما أحدمها بيان املعىن ،عن الرابع

  .(3)أال يكون من وراء هذا التفسري اإلشاري تشويش على املفسر له"

 

 

 

 

                                                           

 ( 3/184) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  ( 1) 
لكن أرابب السلوك يرون فيها إشارة إىل أن  ،فاآلية يف نفقة الزوجة [9 :]الطالق ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چچ  ﴿مثل قوله تعاىل:  (2) 

 أتصيلية ) دراسة)اإلشاري  التفسري، قديشعبد الفتاح بن صاحل )الواصل يرشد إىل هللا على قدر ما وهبه هللا من املعرفة 
www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=80513) d... 

 (.2/81) 3ط العرفان،مناهل الزُّْرقاين، ( 3) 
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لقراءاتامنهج اإلمام النيسابوري يف عرض   

 ظت اآليت:الح، من خالل تتبعي ودراسيت للقراءات اليت أوردها النيسابوري يف تفسريه
 ،عرضه للقراءات كان أساًسا مهًما يف تفسريه، حىت أنه يبدأ به قبل الشروع يف التفسري: أواًل 

مث الوقف واالبتداء  ،فيذكر اآلية أو اآلايت اليت سيقوم بتفسريها مث يبدأ بعرض القراءات أصواًل وفرًشا
 مث التفسري وأخريًا التأويل.

قال يف املقدمة فلكنه أضاف اختيار السجستاين( العشر املتواترة )اعتمد على القراءات اثنًيا: 
 إىل املنسوبة عواألرب السبعة، القراء إىل املنسوبة السبع تءاالقرا من الكتاب يف نذكر فنحناألوىل: "
 .(1)"املختارين األئمة

وأضاف  ،بني القراءات السبع والثالث املتممة للعشرة -رمحه هللا -فصل النيسابورياثلثًا: 
أو أهنا  ،يوهم أن القراءات الثالث أدىن منزلة من القراءات السبع فصلاختيار السجستاين، فهذا ال

يف  –محه هللا ر  -وقد قال ابن اجلزري، ليست يف نفس درجة تواتر القراءات السبع، وهذا غري صحيح
عفر مع السبع وأيب ج وقد نقل البغوي يف أول تفسريه االتفاق على القراءة بقراءة يعقوبالنشر: "

واعلم أن اخلارج عن السبعة املشهورة على قسمني: منه ما  ،املشهورة، قال: وهذا القول هو الصواب
خيالف رسم املصحف، فهذا ال شك يف أنه ال جيوز قراءته ال يف الصالة وال يف غريها، ومنه ما ال 

ظهر املنع غريبة ال يعول عليها، وهذا ي ومل تشتهر القراءة به، وإمنا ورد من طريق ،خيالف رسم املصحف
جه للمنع ا، فهذا ال و ا وحديثً من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قدميً 

رئ فقيه جامع فإنه مق ؛ن يعتمد عليه يف ذلكومن ذلك قراءة يعقوب وغريه، قال: والبغوي أوىل م ،منه
 للعلوم، قال: وهكذا التفصيل يف شواذ السبعة، فإن عنهم شي ا كثريا شاذا. انتهي.

تاب مجع قوله يف ك عن-هللا  رمحه-وس ل ولده العالمة قاضي القضاة أبو نصر عبد الوهاب 
كانت العشر   إذا ،والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ :مع قوله ،اجلوامع يف األصول: والسبع متواترة

السبع  والسبع؟ فأجاب: أما كوننا مل نذكر العشر بدل :والعشر متواترة بدل قولكم :متواترة فلم ال قلتم
فمأن السبع مل خيتلف يف تواترها، وقد ذكران أوال موضع اإلمجاع، مث عطفنا عليه  ؛مع ادعائنا تواترها

ح القول به وال يص ،متواترة يف غاية السقوط موضع اخلالف، على أن القول أبن القراءات الثالث غري
                                                           

 (.1/7) 1ط ،غرائب القرآن، النيسابوري ( 1) 
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ن : قراءة يعقوب وخلف وأيب جعفر ب-القراءات الثالث  أعين-وهي  ،عمن يعترب قوله يف الدين
 (1) ..."القعقاع، ال ختالف رسم املصحف

ري ال يفوذلك يف أثناء التفس ،: ال يتعرض للقراءات الشاذة إال ملا فيه نكتة أو غرابةرابًعا
لكن بتتبعي للقراءات اليت أوردها خرج عن هذا املنهج، فنجده  ،(2) القراءات كذا قالخالل  

ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿-تعاىل: قوله  عند-مثال: ذكر قراءات شاذة خالل عرضه للقراءات، 

اخلفيفة: روي عن  ابلنون﴾ۅ ۉ ﴿"- قال: (2املائدة: )﴾ى ائ ائەئ ې ې ى
 (3) "الباقون مثقلة ،رويس

جيرمنكم ال  بتخفيف-رويس :أي-عنهانفرد أبو العالء اهلمداين  "-النشر: قال ابن اجلزري يف 
ا حكاه عنه غريه، ولعله سبق قلم إىل رويس من الوليد عن يعقوب فإنه رواه عنه كذلك وتبعه أعلم أحدً 

 (4) "على ذلك اجلعربي فوهم فيه

 وطرقهم كذلك. ذََكر أمساء القرّاء الذين اعتمدهم وأمساء رواهتم: خامًسا

رتب النيسابوري القراء على النحو التايل، بدأ أبيب عمرو بن العالء، مث ابن كثري، مث : اسادسً 
 انفع، مث ابن عامر، مث عاصم، مث محزة، مث الكسائي، مث أيب جعفر، مث يعقوب، مث خلف، مث سهل.

تفسريه يتعرض  لكنه خاللتوجيه إال اندرًا، لل عند عرض النيسابوري للقراءات ال يتعرض ا:بعً سا
 إن شاء هللا. سيأيتكما غالًبا   له

: عاىلتإحداها إال اندرًا كما فعل عند قوله  وال خيتار ،النيسابوري ال يرجح بني القراءات اثمًنا:
 (5) قال الواحدي "-: النيسابوري  قال (23األنعام:)﴾ڭ ۓ ڭ ڭ ے ے ۓ ہ ھ ھ ھ ھ ﴿-

                                                           

 ( 1/44) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (1) 
 ( 1/13) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري، ( 2) 
 ( 3/521) 1ط ،سابقمرجع النيسابوري،  (3) 
 وهي شاذة.( 2/246) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (4) 
 ورزق التفسري،و  النحو يف عصره أستاذ كان املشهورة؛ التفاسري صاحب علّي الواحدي بن حممد بن أمحد علّي بن احلسن بوأ (5) 

 الكرمي، لقرآنا تفسري يف"  البسي "  منها دروسهم، يف املدرسون وذكرها حسنها على الناس وأمجع تصانيفه، يف السعادة
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ناع وصفها فأشبهت ابمت ،وصفإذا وصلت ابلفعل مل ت« أن»ألن  ؛ابلنصب: االختيار قراءة من قرأ (1)
ىل من ا أو كان جعل املضمر امسً   ،إذا اجتمعا كقولك: إن كنت القائموكما أن املضمر واملظهر  ،املضمر

 (2)"فكذلك هاهنا ،اجعله خربً 

يار املقصود من االختال يعين رد أو تضعيف القراءة األخرى أو الوجه اآلخر، إمنا واالختيار 
 واترها.، فالجيوز التفضيل بني القراءات إذا ثبت تاختيار شهرة لزوم ومداومة ال اختيار اخرتاع واجتهاد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

"  و"  لالنزو  أسباب"  كتاب وله الثالثة، كتبه أمساء الغزايل حامد أبو أخذ ومنه"  الوجيز"  وكذلك"  الوسي "  وكذلك
 مجادى يف طويل مرض نع وتويف مستوىف، شرحاً  املتنيب الطيب أيب ديوان وشرح"  احلسىن تعاىل هللا أمساء شرح يف التحبري
 سري، ( و )الذهيب324-3/323) ، د.طوفيات األعياننيسابور )ابن خلكان،  مبدينة وأربعمائة وستني مثان سنة اآلخرة
 ( 342-18/337) 3ط ،النبالء أعالم

 ( 8/36) ، د.طالتفسري البسيطالواحدي،  (1) 
 ( 3/61) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
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 مصادر اإلمام النيسابوري اليت اعتمد عليها يف تفسريه
 ألكثر اجلامع الكبري التفسري حاصل هذا كتايب تضمن وقد "-يف خامتة تفسريه: -رمحه هللا-قال

 ذلك عم واحتوى واألكناف، األطراف أساتذة من القبول له رزق الذي الكشاف كتاب جل ،التفاسري
 األصحاب، فاسريت سائر يف يوجد مل مما العجيبة احملكمة والتأويالت الغريبة، املستحسنة النكت على
 ملشهورةا الكتب من فإما األحاديث أما ،واألذانب الذيول طويلة جمموعة أو األسباب متفرقة وجدت أو

 إال وحنومها الكبري والتفسري الكشاف كتاب من وإما وغريمها، (2)واملصابيح (1)األصول كجامع
 ،منها شذ ام إال زيفها النقاد ألن أسقطناها قد فإان السورة فضائل يف الكشاف يف املوردة األحاديث

 ،التوقيف على التوقفه لآلايت وإثبات تعليالهتا لبعض اختصار مع السجاوندي فلإلمام الوقوف وأما
 اللغة وأما ،«الواحدي تفسري» من أو «(3) والتفسريين األصول جامع» كتاب فمن النزول أسباب وأما
 ألدبيةا املسائل وسائر والبيان املعاين وأما ،نقال كما «التفسريين» ومن «(4) اجلوهري صحاح» فمن
 يف تربةاملع الكتب ومن فمنهما الشرعية األحكام وأما ،الكتب العربية وسائر (5)واملفتاح التفسريين فمن
 امللة جنم املتقن تقيامل احملقق للشيخ فأكثرها التأويل وأما ،الرافعي لإلمام «الوجيز شرح» سيما وال الفقه
 يدي ذات هب ومسحت خلدي يف دار مما منها وطرف ،رمسه ورّوح نفسه قدس "داية"بعععع املعروف والدين

                                                           

 سنة والدته وكانت ،اجلزري األثري ابن الشيباين، الكرمي عبد بن حممد بن حممد بن حممد بن املبارك السعادات أيب الدين جملد (1) 
 احلديث غريب يف النهاية كتاب ومنها الرسول، أحاديث يف األصول جامع: منها البديعة املصنفات وله ومخسمائة وأربعني أربع
 ابملوصل سنة هوفات وكانت الكرمي، القرآن تفسري يف والكشاف الكشف بني اجلمع يف اإلنصاف وكتاب جملدات، مخس يف

 ( 143-4/141) ، د.طوفيات األعيان ،ابن خلكانوستمائة ) ست
 كتاب به أكمل( ابيحاملص مشكاة) ابحلديث، له التربيزي، عامل الدين، ويل هللا، عبد أبو العمري، اخلطيب هللا عبد بن حملمد (2) 

هع( )الزركلي، 941 ت) املشكاة هبامش( الرجال أمساء يف اإلكمال) و 939 سنة أتليفه من وفرغ للبغوي، السنة مصابيح
 ( 6/234) 13ط، األعالم

 والتفسري الكبري للرازي. أي: تفسري الكشاف للزخمشري (3) 
 ابلغ جيد العروض يف كتاب: التصانيف من واألدب، وله اللغة علم يف إمام وهو الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أليب (4) 

 ومثانني ست نةس يف اجلوهري محاد بن إمساعيل مات اللغة، يف الصحاح النحو وكتاب يف املقدمة وكتاب «الورقة عروض» مساه
 ( 2/636) 1، طمعجم األداءوثالمثائة )احلموي، 

 سنة ولد: حجر بنا قال دمشق، خبطيب املعروف الشافعّي، القزويين الدين جالل املعايل، أبو عمر، بن الرمحن عبد بن حملمد (5) 
 والبيان املعاين يف املفتاح تلخيص كتبه ابملوصل، من ومولده قزوين، من أصله الفقهاء، أدابء من قاض، وستمائة، وستني ست
 بغية)السيوطي،  ائلالفض كثري مسحا، والفارسية،والرتكية  ابلعربية أديبا العبارة، حلو التلخيص، وكان شرح يف اإليضاح و

 ( 6/172) 13ط، األعالم( و )الزركلي، 1/139) ، د.طالوعاة
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 وإمنا .يعنيين ال فيما وخوضا مين جرأة ذلك يكون أن من خائف بل اآلية من املراد أبنه جازم غري
 يف واإلتقان واإلميان العرفان بني ومجعوا والوجدان ابلذوق اشتهروا الذين األمة سائر ذلك على شجعين
 فعلى طأتأخ وإن فبها أصبت فإن طامع، كل تصنيفه يف يطمع واسع ابب هو الذي القرآن معىن
 وعلى الزلل،و  اخللل مظان يف وهلم لنا املستعان وهللا والنهي الكرم أهل عند مقبول والعذر ماسها اإلمام
 الصواب إلراءة معني هللا مث احلق إلدراك وسعه يبذل أن املرء فعلى واخلطل، اخلطأ حمال يف التكالن رمحته
 (1) الصدق..." إلهلام ومعني

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ( 6/626) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
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 املبحث الثالث
 القراء والرواة والطرق اليت اعتمد عليها املفسر

قبل أن أذكر القراء والرواة والطرق اليت ذكرها اإلمام النيسابوري يف تفسريه، أذكر تعريًفا لبعض 
 -ومنها: اهلامة املصطلحات 

 األصول:

أي احلكم  عن احلكم املطرد، مجع أصل وهو يف اللغة ما ينبين عليه غريه، ويف اصطالح القراءعبارة
 الكلي اجلاري يف كل ما حتقق فيه شرطه، كاملد والقصر واإلظهار واإلدغام والفتح واإلمالة.

 الفرش:

هي ما يذكر يف السور من كيفية قراءة كل كلمة قرآنية خمتلف فيها بني القراء مع عزو كل قراءة إىل 
  (1)اه بعضهم ابلفروع مقابلة لمأصول ومس ،صاحبها

 القراءة:

 ٺ ٺ ﴿:كل خالف ُنسب إىل إمام من أئمة القراءات مما أمجع عليه الرواة عنه، حنو قوله تعاىل"

فكلمة "مالك" تقرأ حبذف األلف، وهي قراءة أيب جعفر وانفع وابن كثري وأيب عمرو وابن  (2)﴾ٺ
عامر محزة، وتقرأ إبثبات األلف "مالك" وهي قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، وما دام 

لقراءة ا رواة هؤالء األئمة املذكورين مل خيتلفوا مع بعضهم يف نقل قراءة هذه الكلمة؛ فمأجل ذلك نسبت
 (3)": قراءة اإلمام انفع، وقراءة اإلمام عاصم ... وهكذامنهم، فقيلإىل شيخ كل واحد 

 :الرواية

كل خالف ُنسب إىل اآلخذ عن إمام من أئمة القراءة ولو بواسطة، حنو: رواية الدوري عن أيب عمرو، "
                                                           

 (1/9.ط)د ،كتاب اإلضاءةالضباع،  (1)
 2اآلية:  ،سورة الفاحتة (2)
 ( 1/11) 1ط ،القراءاتصفحات يف علوم ، السندي (3)
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ت مثال كلمة الصراط حيث ورد عمرو،بواسطة حيىي اليزيدي؛ ألن الدوري مل أيخذ مباشرة عن أىب 
 (1) "ةوابإلمشام يف رواية خلف عن محز  كثري،فهي تقرأ ابلسني اخلالصة يف رواية قنبل عن ابن  

 الطريق:

حنو: طريق األصبهاين لرواية اإلمام ورش، وطريق عبيد بن  نزلكل ما نسب لآلخذ عن الراوي وإن " 
 . (2) "الصباح لرواية اإلمام حفص

 

 وطرقهم الرواة نم نقلتهم وتسمية السبعة القراء ذيْكر "-النيسابوري يف مقدمته األوىل: قال اإلمام 
 :(3) الثقات" من

  :البصري بن عمار بن العراين بن عبد هللا العالء بن زان عمرو أبو -7

 رسول عن بن كعب أيبّ  عن عباس ابن عن (5) جبري بن وسعيد (4) جرب بن جماهد عن روى"

                                                           

  بتصرف يسري مرجع سابق، السندي (1) 
 (1/13) مرجع سابقالسندي،  (2) 
 ( 1/7) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (3) 
 عبد على أاألعالم، قر  أحد املفسر املقرئ املكي املخزومي السائب أيب بن السائب موىل احلجاج أبو اإلمام جرب، بن جماهد (4) 

 عباس ثالثني ابن لىع القرآن قرأ أنه عنه وجاء وغريهم، حميصن وابن عمرو وأبو كثري، ابن عليه قرأ عباس، وابن ابن السائب هللا
كانت؟  كيفو  نزلت؟ فيم أسأله آية كل عند أقفه عرضات ثالث عباس ابن على القرآن عرضت: قال أنه عنه صح والذي مرة،
، النهاية غايةابن اجلزري، )( و 39/  1) 1ط، الكبار القراء معرفة)الذهيب،  الثمانني على نيَّف وقد ومائة ثالث سنة تويف
 ( 2/41) د.ط

 بن واملنهال عمرو بوأ عليه قرأ عباس ابن على قرأ الكويف، موالهم األسدي هللا عبد أبو العامل اإلمام هشام، بن جبري بن سعيد (5) 
 سعيد خرج هم،وغري  عنهم هللا رضي هريرة وأيب معقل بن هللا وعبد عمر وابن حامت بن وعدي عباس ابن عن حدث وقد. عمرو
 وكان إليه، يعتذر ومل سه،نف قوى لكونه فقتله، احلجاج به أتى مث النواحي، يف وتنقل اختفى، مث احلجاج، على األشعث ابن مع

معرفة القراء ، )الذهيب وتسعني مخس سنة شعبان، يف بواس  استشهد وعبادة، وصدقا وفضال علما سادة التابعني من سعيد
 ( 323/  1) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، )( و 1/38) 1طالكبار، 
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 :ثالثة رواته -: قال مث (1) " ومائة ومخسني أربع سنة ومات-وسلم عليه هللا صلى- هللا

 :عنه روى (2) اليزيدي املبارك بن حيىي حممد أبو -

 الرمحن عبد- (4) الزعراء أىب طريق ،(3) الدوري العزيز عبد بن عمر بن حفص عمر أبو 
 -سعبدو  بن

 إسحاق بنا حامت قبيصة أيب طريق (5) أبوقية املعروف املوصلي صاحل بن عامر الفتح أبو 
 (6) املوصلي

 (8) الرَّقّييّ  أمحد بن حممد احلارث أيب طريق (7) السوسي زايد بن صاحل شعيب وأبو 

                                                           

)ابن اجلزري،  و (38/  1) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، لالستزادة ينظر )( 1/7) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (1) 
 ومجيع الطرق اليت رواها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت الدوري والسوسي.( 1/288) ، د.طغاية النهاية

 اثنتني سنة تويف ا،هب ابلقيام خلفه الذي وهو عمرو أيب عن عرضا القراءة أخذ ابليزيدي، املعروف املغرية بن املبارك بن حيىي (2) 
 ( 2/399) ، د.طغاية النهاية ابن اجلزري،)( و 1/72) 1طمعرفة القراء الكبار،  الذهيب،)سنة  وسبعون أربع وله ومائتني مبرو

 القراءات، مجع من أول وهو ومائتني، مخسني سنة حدود يفي  تويف النحوّي، الدوري صْهبان بن العزيز عبد بن عمر بن حفص (3) 
/  1، د.ط )النهاية غاية اجلزري، ابن) و (113/  1) 1طمعرفة القراء الكبار،  الذهيب،)ببغداد  حملة الدور نسبته إىل
 ( 2/264) 13، طاألعالم الزركلي،) و( 233

 جماهد، ابن هعلي قرأ رواايت، بعدة عليه قرأ الدوري، عمر أيب أصحاب أرفع البغدادي، الزعراء أبو عبدوس بن الرمحن عبد (4) 
، غاية النهاية ابن اجلزري،)و ( 138/  1)  1طمعرفة القراء الكبار،  )الذهيب، الرقي احلسني وعلّي بن أنبل أصحابه، وهو
 ( 393/  1) د.ط

ومائتني  مخسني نةس وتويف اليزيدي، عن القراءة أخذ حاذق، مقرئ املوصلي، أبوقية املعروف الفتح أبو صاحل بن عمر بن عامر (5) 
 ( 331/  1) ، د.طغاية النهاية ابن اجلزري،)و ( 128/  1) 1طمعرفة القراء الكبار،  )الذهيب،

 ذكره وكذا المثائة،الث بعد كان قال وغريه، الداين ذكره كذا حاذق مقرئ املوصلي الضرير قبيصة أبو حامت بن إسحاق بن حامت (6) 
 ( 1/221) ، د.طمرجع سابقأعلم )ابن اجلزري،  وهللا ابن سوار،

 اليزيدي حممد أيب نع ومساًعا عرًضا القراءة أخذ الرقي، السوسي شعيب أبو إبراهيم، بن إمساعيل بن هللا عبد بن زايد بن صاحل (7) 
 وأبو النحوي، مانعث وأبو أمحد، بن حممد احلارث وأبو احلسني، وعلّي بن النحوي، جرير بن وموسى معصوم أبو ابنه قرأ عليه

 قارب وقد ومائتني، وستني إحدى سنة أول مات النسائي، الرمحن عبد أبو احلروف عنه وأخذ احلراين، سعيد بن علّي حممد
 ( 1/333) ، د.طغاية النهاية اجلزري، و )ابن( 1/113) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  السبعني

 بكر أبو عيلإمسا بن وحممد النقاش بكر وأبو هللا عبد بن نظيف عنه القراءة روى السوسي، على عرض الرقي احلارث أبو (8) 
 ( 74/ 2) ، د.طغاية النهاية اجلزري، ( و )ابن1/141) 1طمعرفة القراء الكبار،  القرشي )الذهيب،
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 (2) اهلامشي هللا عبد بن موسى عيسى أيب طريق (1) محاد بن إبراهيم إسحاق وأبو 

 (3) اخلراساين نصر أيب بن شجاع نعيم وأبو -

 (5) الصواف احلسني بن احلسنعلّي  أيب طريق (4) غالب بن حممد جعفر أبو عنه روى

 عنه روى (6) األنصاري فضل بن عباس -

 بنا شباب وطريق (8) املوصلي كعب بن إبراهيم إسحق أيب طريق (7) رومي بن حممد عمرو أبو

                                                           

)ابن  ومائتني الستني عدب تويف ختمة، أربعني الزينيب إبراهيم بن موسى عليه قرأ اليزيدي، على قرأ إسحاق أبو محاد بن إبراهيم (1) 
 ( 1/12) ، د.طمرجع سابقاجلزري، 

 محاد بن إبراهيم على رأق بواين، بن أمحد عليه قرأ البغدادي، الزينيب اهلامشي القاسم أبو: ويقال عيسى، أبو إبراهيم بن موسى (2) 
 ( 316/  2) ، د.طسابقمرجع )ابن اجلزري،  أربعني ختمة

مات  حابه،أص جلة من وهو العالء بن عمرو أيب على وعرض ومائة، عشرين سنة ولد البلخي، نعيم أبو نصر أيب بن شجاع (3) 
 ، د.طغاية النهاية اجلزري، )ابن ( و76/ 1) 1طمعرفة القراء الكبار،  )الذهيب، سنة سبعون وله ومائة تسعني سنة ببغداد

(1/324 ) 
 قرأ حابه،أص أضب  وهو عمرو أيب عن شجاع عن عرضا القراءة أخذ املقرئ، البغدادي اطياألمنَّ  جعفر أبو غالب بن حممد (4) 

ة القراء الكبار، معرف ببغداد )الذهيب، ومائتني ومخسني أربع سنة مات ابإلظهار، وسبعا ابإلدغام ثالاث ختمات عليه عشر
 ( 226/  2) ، د.طغاية النهاية )ابن اجلزري، ( و129/  1) 1ط

 محدون يبأ وعلى البلخي، شجاع صاحب غالب، بن حممد وعلى الدوري، على قرأ علّي الصواف، أبو احلسني بن احلسن (5) 
( وثالمثائة عشر ةسن تويف املطوعي، العباس وأبو هاشم، أيب بن الواحد وعبد أمحد، بن بكار عليه قرأ إمساعيل، الطيب ابن
 ( 1/212) ، د.طغاية النهاية ابن اجلزري،) ( و137/  1) 1طمعرفة القراء الكبار،  الذهيب،

ا احلافظ،: الذهيب قال حنظلة، بن الفضل بن عبيد بن عمرو بن الفضل بن العباس (6)   ولد لإلقراء، سجيل مل هألن يشتهر؛ مل وإمنَّ
، غاية النهاية اجلزري، ابن )و(  76/  1) 1طمعرفة القراء الكبار،  الذهيب،)ومائة  ومثانني ست سنة وتويف ومائة سنة مخس

 ( 333/ 1) د.ط
 أصحاهبما، لأج من وهو اليزيدي، حممد وأيب الفضل بن العباس عن عرضا القراءة أخذ رومي، بن هللا عبد بن عمر بن حممد (7) 

)ابن  حلسنا وعلّي بن عقيل بن عبيد بن حممد عنه احلروف روى حروفهما، الكسائي وعن اللؤلؤي موسى بن أمحد وروى عن
 (.218/  1) ، د.طمرجع سابقاجلزري، 

، مرجع سابق )ابن اجلزري، املوصلي الصقر أبو عنه القراءة روى عباس، عن املوصلي أوقية عن القراءة روى كعب، بن إبراهيم (8) 
 (.1/23) د.ط
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 .أوقية عن أيضا إسحق أيب وطريق األصح، وهو ،(1) خليفة

 -: املكي كثري بن هللا عبد حممد أبو هو كثري ابن  -6

 هللا ولرس عن كعب بن أيب عن سعبا ابن عن جرب بن جماهد عن روى"-النيسابوري:  قال
 :(2)"أربعة رواته-وسلم عليه هللا صلى

 عنه روى (3) زيالب بزة أيب بن انفع بن القاسم بن هللا عبد بن حممد بن أمحد احلسن أبو -

 أيب وطريق اهلامشي وهو (5) الزينيب طريق (4) الربعي أعني بن إسحق بن حممد ربيعة أبو 
 (6) املوصلي ابلنقاش املعروف احلسن بن حممد بكر

                                                           

 العالء، بن مروع وأيب عمرو بن ورقاء عن القراءة روى التاريخ، صاحب شباب احلافظ العصفري عمرو أبو خياط بن خليفة (1) 
 ، د.طمرجع سابقري، ابن اجلز )ومائتني  أربعني سنة تويف صدقة، بن واملغرية الوراق عثمان بن إبراهيم بن أمحد عنه روى القراءة

 (.134/  3) 13ط ،األعالم و )الزركلي،( 1/293)
( و )ابن اجلزري، 1/47) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  لالستزادة ينظر( 1/12) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (2) 

 قنبل والبزي. النيسابوري عنه شاذة إال رواييت ذكرهاالطرق اليت الرواايت و ومجيع  (1/443) ، د.طغاية النهاية
 مخسني سنة البزي ويفت ومائة، سبعني سنة ولد احْلسن، اب أ ويكىن بزة أيب بن انفع بن القاسم بن هللا عبد بن حممد بن أمحد (3) 

 (.1/122) د.ط ،غاية النهاية اجلزري، )ابن و (1/122) 1طمعرفة القراء الكبار،  )الذهيب، سنة مثانني ومائتني عن
 يف مات نبل،وق البزي عن عرضا القراءة أخذ املؤدب، املكي الربعي ربيعة أبو سنان بن أعني بن وهب بن إسحاق بن حممد (4) 

 ، د.طغاية النهاية اجلزري، )ابن ( و133/  1) 1طمعرفة القراء الكبار،  ومائتني )الذهيب، وتسعني أربع رمضان سنة
(2/77.) 

 سليمان بنت ينبز  كانت جدته ألن الزينيب؛ ومسي البغدادي، اهلامشي الزينيب بكر أبو سليمان، بن حممد بن موسى بن حممد (5) 
 )ابن ( و162/  1) 1طمعرفة القراء الكبار،  )الذهيب، وثالمثائة عشرة مثاين سنة تويف عباس، بن هللا عبد ابن علّي بن

 (.2/269) ، د.طغاية النهاية اجلزري،
وثالمثائة  مخسنيو  إحدى سنة وتويف النقاش، املوصلي بكر أبو سند بن جعفر بن هارون بن زايد بن حممد بن احلسن بن حممد (6) 

 2) ، د.طغاية النهاية اجلزري، و )ابن( 1/169) 1طمعرفة القراء الكبار،  الذهيب،)ومائتني  وستني ست سنة ومولده
/121 ) 
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 وطريق اهلامشي وطريق (2) شنُبوذ ابن طريق (1) املكي اخلزاعي أمحد بن إسحق حممد وأبو 
 زوابة بناعلّي  احلسن أيب وطريق (4) السرندييب القاسم أيب وطريق (3) الطوابيقي حممد بن أمحد بكر أيب

 (6) صاجلصا بندار بن عيسى بن حممد بكر أيب وطريق (5) القزاز

 البزي عن اهلامشي طريق (7) احلداد حممد بن احلسنيعلّي  أبو 

 بنا وداود (9) سبعون بن حممد: ورجاله كثري، ابن عن رجاله عن (8) فليح بن هللا عبد -

                                                           

 وإبراهيم جماهد، بن بكر أبو احلروف عنه وأخذ فليح، بن الوهاب وعبد البزي على قرأ انفع، بن إسحاق بن أمحد بن إسحاق (1) 
 اجلزري، ( و )ابن1/132) 1طمعرفة القراء الكبار،  )الذهيب، تسع سنة وقيل مبكة وثالمثائة مثان سنة تويف الرزاق، ابن عبد

 (.1/136) ، د.طغاية النهاية
 وثالمثائة( وعشرين مثانٍ  نةس صفر يف تويف احملراب يف هبا يقرأ كان بشواذ انفرد شنبوذ، بن الصلت بن أيوب بن أمحد بن حممد (2) 

 13ط ،األعالم )الزركلي، و (32/  2) ، د.طغاية النهاية اجلزري، ابن( و )1/136) 1طمعرفة القراء الكبار،  الذهيب،
(3  /327.) 

 .ترمجة على له أقف مل (3) 
الطرازي  عثمان بن حممد بن حممد بكر أبو عنه القراءة روى قنبل، عن عرًضا القراءة روى السرندييب، القاسم أبو حممد بن جعفر (4) 

 (.178/ 1) ، د.طغاية النهاية اجلزري، )ابن
 بكر وأيب لضرير،ا فرح بن أمحد وعلى اخلزاعي، أمحد بن إسحاق على قرأ املقرئ، القزاز احلسن أبو احلسن بن سعيد علّي بن (5) 

 1طعرفة القراء الكبار، م )الذهيب، وثالمثائة األربعني قبل تويف إدريس، بن وصاحل الدارقطين، احلسن أبو عليه قرأ جماهد،ابن 
 (.1/343) ، د.طغاية النهاية ابن اجلزري،)و ( 1/192)

 وسعدان ياخلزاع إسحاق عن عرضا القراءة أخذ مكة، نزيل البغدادي اجلصاص بكر أبو عيسى بن بندار بن عيسى بن حممد (6) 
 ( 2/224) ، د.طمرجع سابق)ابن اجلزري،  علّي احلداد وأيب إسحاق بن حممد ربيعة وأيب اخلفاف حممد بن وإبراهيم ابن كثري

 عنه القراءة وىر  البزي، احلسن وأيب فليح بن الوهاب عبد عن عرًضا القراءة روى املكي، علّي احلداد أبو حممود بن احلسني (7) 
 أعلم وهللا حممد، نب احلسن هو وغريه الداين وقال الزينيب، موسى بن وحممد بندار بن عيسى بن وحممد النقاش أبو بكر عرًضا

  ( 232/  1) ، د.طمرجع سابق)ابن اجلزري، 
عليه  قرأ ون،سبع بن وحممد عباد، بن شبل بن داود على القرآن قرأ املقرئ، إسحاق أبو املكي فليح بن الوهاب عبد الصواب (8) 

، غاية النهاية اجلزري، )ابن ( و126/  1) 1طمعرفة القراء الكبار،  الذهيب،)احلداد  أمحد بن واحلسن اخلزاعي، أمحد بن إسحاق
 ( 482 /1) د.ط

 قاموا الذين دأح وهو وإمساعيل القس  عباد بن شبل عن عرًضا القراءة موحدة، أخذ ابء بينهما املهملتني، والعني ابلسني (9) 
ابن اجلزري، ) به القس  أصحاب أقرب وكان فليح بن الوهاب عبد عرًضا والقراءة عنه احلروف روى مبكة، بعدمها ابلقراءة

 ( 2/141)، د.ط مرجع سابق
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اش احلداد طريق النقعلّي وروى عن ابن فليح أبو  ،عن ابن كثري (2) بن عبد هللا إمساعيل عن (1) شبل
 .وطريق اهلامشي وطريق اخلزاعي وطريق ابن شنبوذ

، وبينه وبني ابن كثري أيضا رجال، ألنه (3) أبو احلسن أمحد بن حممد بن عون القواس -
 (5) األموي عن إمساعيل بن عبد هللا عن عبد هللا بن عامر (4) أيب االخري  وهب بن واضح يروي عن

 .عن ابن كثري (7) ، وشبل بن عباد(6) ومعروف بن مشكان
طريق ابن أيب عون  (9) طريق الزينيب طريق أيب ربيعة طريق أيب جناح (8) وروى عن القواس قنبل

                                                           

 فليح بن الوهاب بدع عنه القراءة روى القس ، هللا عبد بن إمساعيل وعلى شبل أبيه على املكي، عرض عباد بن شبل بن داود (1) 
 ( 1/297)، د.ط مرجع سابق)ابن اجلزري، 

إمساعيل بن عبد هللا بن قسطنطني أبو إسحاق املخزومي املعروف ابلقس  مقرئ مكة، ولد سنة مائة، قرأ على ابن كثري وعلى  (2) 
 ( 1/905)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، ) مشكان، قرأ عليه اإلمام حممد بن إدريس ومعروف بنصاحبيه شبل بن عباد 

حللواين، وقنبل قرأ عليه أمحد بن يزيد ا ابلقواس، املعروف النبال عون، بن صبح بن عمر بن أمحد بن حممد بن علقمة بن انفع (3) 
( 1/965) 1طلكبار، معرفة القراء االذهيب، قال الداين: تويف القواس مبكة، سنة أربعني ومائتني ) ،وعبد هللا بن جبري اهلامشي

 ( 1/97) 1ط ،هتذيب التهذيب ،ابن حجر( و )1/921) ، د.طالنهاية غايةابن اجلزري، و )
قرأ القرآن على شبل بن عباد، ومعروف بن مشكان،  ،وهب بن واضح أبو األخري ، املكي القارئ ويكىن أيضا أاب القاسم (4) 

غاية ، ابن اجلزري( و )1/77) 1طمعرفة القراء الكبار، ، الذهيب) تويف سنة تسعني ومائة ،وإمساعيل بن عبد هللا القس 
 ( 3/109) ، د.طالنهاية

 .ستأيت ترمجته (5) 
مقرئ مكة مع شبل، ولد سنة مائة، أخذ القراءة عرضا عن ابن كثري وهو أحد الذين  ،معروف بن مشكان أبو الوليد املكي (6) 

غاية  ،)ابن اجلزري ( و1/77) 1طمعرفة القراء الكبار،  ،)الذهيب مات سنة مخس وستني ومائة خلفوه يف القيام هبا مبكة،
 ( 2/160) ، د.طالنهاية

يل إنه مات ق سبعني،هو أجل أصحاب ابن كثري، مولده فيما ذكر األهوازي سنة  ،شبل بن عباد أبو داود املكي مقرئ مكة (7) 
سنة مثان وأربعني ومائة قال الذهيب: وأظنه ومها فإن أاب حذيفة إمنا مسع منه سنة نيف ومخسني مث قال: بقي إىل قريب سنة ستني 

 ( 1/121) ، د.طغاية النهاية، )ابن اجلزري ( و1/77) 1طمعرفة القراء الكبار، ، )الذهيب ومائة بال ريب
ة مخس املكي امللقب بقنبل، ولد سن ،خالد بن حممد بن سعيد بن جرجة أبو عمر املخزومي موالهمحممد بن عبد الرمحن بن  (8) 

( و 1/133) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  وتسعني ومائة، مات سنة إحدى وتسعني ومائتني عن ست وتسعني سنة
 ( 2/905) ، د.طغاية النهاية )ابن اجلزري،

جناح أبو داود املقرئ، أخذ القراءات عن أيب عمرو الداين، قرأ عليه أبو عبد هللا بن سعيد الداين، وأبو سليمان بن أيب القاسم  (9) 
الذهيب، ) ة يف سادس عشر رمضان سنة ست وتسعني وأربعمائةيَ علّي الصديف، ولد سنة ثالث عشرة وأربعمائة، وتويف ببلنسي 

 ( 1/190) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/259) 1طمعرفة القراء الكبار، 
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 طريق ابن شنبوذ طريق أيب القاسم السرندييب. (1) القاضي

 .(4) وطريق شعيب بن مرة (3) عن ابن كثري طريق عبد هللا بن سعوة (2) زمعة بن صاحل

 انفع بن أيب نعيم املدين -4

 عباس ابن على ،نيالتابع من سبعني وعلى القاري جعفر أيب على قرأ املدين، نعيم أيب بن انفع"
 (5) "ومائة وستني سعت سنة وتويف ،-وسلم عليه هللا صلى- النيب على ،كعب بن أيبّ  على هريرة وأيب

 رواته ثالثة

 روى عنه، (6) بن كثري األنصاريإمساعيل بن جعفر  -

 أبو الزعراء 
  (7) بن بشار النحويعلّي وأبو بكر احلسن بن 

                                                           

أمحد بن حممد بن عبدون بن عمرويه أبو احلسن القاضي، أخذ القراءة عن النقاش وهبة هللا بن جعفر، أخذ عنه عرضا أبو  (1) 
شافعي أمحد بن حممد بن عون أبو احلسن ال ووقع يف بعض كتب األهوازي ،علّي األهوازي مات سنة مخس وثالثني وثالمثائة

 ( 9/920و1/922)، د.ط مرجع سابق)ابن اجلزري،  القاضي وهو أمحد بن حممد بن عبدون
ابن اجلزري، ) زمعة بن صاحل أبو وهب املكي، عرض على درابس وجماهد وابن كثري أيًضا، روى عنه القراءة ابنه وهب بن زمعة (2) 

 ( 1/215) ، د.طغاية النهاية
عبد امللك بن عبد هللا بن شعوة أبو الوليد اجلدي املكي، أخذ القراءة عرضا عن خاله وهب بن زمعة بن صاحل عن ابن كثري  (3) 

 ( 1/001)ط ، د.مرجع سابقابن اجلزري، ) وروى احلروف عن إمساعيل القس ، روى عنه القراءة عرضا عبد الوهاب بن فليح
ابن اجلزري، ) عرض على وهب بن زمعة، وهو من مشايخ املكيني عرض عليه عبد الوهاب بن فليح شعيب بن أيب مرة املكي، (4) 

 ( 1/127)، د.ط مرجع سابق
ابن اجلزري، ) و( 1/62) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) لالستزادة، ينظر( 1/12) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 

 قالون وورش. ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت (( 3/331) ، د.طغاية النهاية
سليمان بن مسلم بن صاح مث على انفع و إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري، ولد سنة ثالثني ومائة وقرأ على شيبة بن ني  (6) 

مجاز وعيسى بن وردان، روى عنه القراءة عرضا ومساعا الكسائي وقتيبة وأبو عبيد القاسم بن سالم وسليمان بن داود اهلامشي 
الذهيب، ) نيتويف ببغداد سنة مثانني ومائة وقيل سنة سبع وسبعني وقال األهوازي سنة مائت، بن عبد الواحد الضريراوالدوري ويزيد 

 ( 1/901) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، و )( 9/77) 1طمعرفة القراء الكبار، 
، وعمر طوياًل وذي وأمحد بن نصر الشذائينبقرأ عليه أبو الفرج الش ،احلسن بن علّي بن بشار الضرير مقرئ، قرأ على الدوري (7) 

 ( 1/222) ، د.طغاية النهايةو )ابن اجلزري، ( 9/906) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )مات سنة مثان عشرة وثالمثائة 
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 (1) وأبو جعفر أمحد بن فرج الضرير 

 :روى عنه، ، امسه عثمان بن سعيد املصري(2) ورش -

وطريق أيب  (4) طريق أيب احلسن حممد بن أمحد املروزي (3) حممد بن عبد الرحيم األصفهاين -
  (5) هبة هللا بن جعفر بن حممد بن اهليثمالقاسم 

وطريق  (7) طريق أيب األسد أمحد بن إبراهيم الفقيه (6) عبد هللا حممد بن إسحق البخاري وأبو-

                                                           

ن شبة، وقرأ عليه أبو ب والبزي وعمرأمحد بن فرح بن جربيل أبو جعفر الضرير البغدادي وفرح ابحلاء املهملة، قرأ على الدوري  (1) 
الذهيب، ) ئةبكر النقاش، تويف سنة ثالث وثالمثا ووأبجعفر بكر بن مقسم وابن جماهد وأبو احلسن بن شنبوذ وهبة هللا بن 

 ( 1/15) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) و( 9/917) 1طمعرفة القراء الكبار، 
ختمات،  ده على انفع عدةقرأ القرآن وجوّ  ،ولد سنة عشر ومائة ،عثمان بن سعيد امللقب بورش أبو سعيد املصري املقرئ (2) 

( 1/19) 1طاء الكبار، معرفة القر الذهيب، ) بورش لشدة بياضه، تويف ورش مبصر سنة سبع وتسعني ومائةوانفع هو الذي لقبه 
 ( 9/562) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، و )

حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم األصبهاين صاحب رواية ورش عند العراقيني، قال الداين: هو إمام عصره يف قراءة انفع رواية  (3) 
غاية ابن اجلزري، ) ( و9/915) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) ورش عنه، مات ببغداد سنة ست وتسعني ومائتني

 ( 2/901) ، د.طالنهاية
أمحد بن حممد بن إبراهيم أبو بكر املروزي، أخذ القراءات عن أيب الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي، قرأ عليه اإلمام أبو بكر  (4) 

 ( 1/966)، د.ط مرجع سابق)ابن اجلزري،  بن اهليثم ونسبه وكناه بن أمحداحممد 
هبة هللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم أبو القاسم البغدادي، أخذ القراءة عرضا عن أبيه جعفر وأيب ربيعة حممد بن إسحاق  (5) 

ماده يف  أبو بكر مهران وعليه اعت وروى القراءة عنه عرًضا أبو احلسن احلمامي وعلّي بن حممد بن يوسف بن العالف واإلمام
 ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/177) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) كتبه وبقي إىل حدود اخلمسني وثالمثائة

(3/351 ) 
روى القراءة عرضا عن أيب املنذر عن أصحاب ورش، روى القراءة عنه عرضا حممد  ،حممد بن إسحاق أبو عبد هللا البخاري (6) 

، د.ط رجع سابقم)ابن اجلزري، بن أمحد بن مرثد البخاري وأبو األسد أمحد بن إبراهيم وابن بواين وحممد بن احلسن بن يونس 
(2/11 ) 

بن اأمحد بن إبراهيم أبو األسد مقري، روى القراءة عن حممد بن إسحاق البخاري عن أيب املنذر، روى القراءة عنه عبد هللا  (7) 
 ( 1/36)، د.ط مرجع سابق)ابن اجلزري،  يوسف شيخ العراقي
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 (1) أيب بكر حممد بن مرثد التميمي

 (3) ازيعباس الر  احلسن بنعلّي أبو  روى عنه، : وامسه عيسى بن مينا النحوي(2) قالون -
طريق أيب بكر حممد  (5) وأبو إبراهيم مصعب بن إبراهيم الزهري (4) طريق أيب بكر أمحد بن محاد املقري

 (6) بن عبد هللا بن فليحا

 طريق أيب حسان حممد بن أمحد بن األشعث  (7) وأبو نشي  حممد بن هارون املروزي
 (8) اجليزي

                                                           

بن احممد بن حممد بن أمحد بن مرثد أبو بكر التميمي البخاري، روى القراءة عرضا عن حممد بن إسحاق البخاري وإبراهيم  (1) 
 يوسف الرازي، روى القراءة عنه عرًضا أبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران واعتمد عليه وإبراهيم بن أمحد بن عبد هللا املروزي

 ( 2/217)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، )
انفع وقرأ  ولد سنة عشرين ومائة، وقرأ على ،عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد هللا الزرقي (2) 

شرين ومائتني تويف سنة ع ،عليه بشر كثري منهم ولداه أمحد وإبراهيم، وأمحد بن يزيد احللواين، وحممد بن هارون أبو نشي 
 ( 9/095) ، د.طغاية النهاية)ابن اجلزري،  ( و1/11) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب، 

ن عيسى بن قالون واحللواين وحممد ب أبو علّي الرازي، قرأ على األمحدين ،احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلمال ابجليم (3) 
بن ااألصبهاين وأمحد بن صاحل املصري والقاسم بن أمحد اخلياط، روى القراءة عنه ابن جماهد وابن شنبوذ والنقاش واحلسن 

غاية ابن اجلزري، ) و( 9/910) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) تويف سنة تسع ومثانني ومائتنين، احلباب وابن بواي
 ( 1/290) ، د.طنهايةال

أمحد بن محاد املنقي أبو بكر الثقفي البغدادي صاحب املشطاح، كان حاذقًا يف رواية أمحد بن يزيد احللواين عن قالون قرأ  (4) 
على احلسن بن العباس وحممد بن علّي البزاز، أخذ عنه عرضا حممد بن عبد الرمحن بن عبيد بن إبراهيم وحممد بن أمحد 

 ( 1/51)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، الشذائي وأبو بكر النقاش وأبو العباس املطوعي ) وأبو بكرالشنبوذي 

ن جلة أبو عبد الزبريي الزهري املدين، قرأ على قالون وهو م ،مصعب بن إبراهيم بن محزة بن عبد هللا بن الزبري بن العوام (5) 
 ( 2/211)د.ط  ،مرجع سابقأصحابه، قرأ عليه الفضل بن داود بن أيب رطبة وحممد بن عبد هللا بن فليح )ابن اجلزري، 

ومصعب  املعلم قالون واحلسني بن عبد هللا وإبراهيم بنحممد بن عبد هللا بن فليح أبو بكر املدين، أخذ القراءة عرضا عن أبيه  (6) 
 ( 2/971)، د.ط مرجع سابقإبراهيم بن قالون، عرض عليه القراءة أبو بكر النقاش ونسبه وكناه )ابن اجلزري،  ابن

عرضا ءة عنه روى القرا ،يعرف أبيب نشي ، أخذ القراءة عرضا عن قالون ،ويقال: املروزي ،حممد بن هارون أبو جعفر الربعي (7) 
ت، تويف عن قالون وهي الطريقة اليت يف مجيع كتب القراءا حسان أمحد بن حممد بن األشعث وعنه انتشرت روايته عنه أداءً  أبو

 ( 3/373) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) و( 1/921) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  سنة مثان ومخسني ومائتني

مصري، أخذ القراءة عرضا عن أصحاب ورش داود بن أيب طيبة، روى عنه القراءة حممد بن عبد الرحيم  أبو األشعث اجليزي (8) 
مرجع  ن اجلزرياب) األصبهاين وأبو املنذر اإلمام، أبو األشعث اجلرشي عامر بن سعيد، أبو األشهب العطاردي جعفر بن حيان
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 أيب عون القاضي.وطريق  (2) العباس الرازيبن  طريق احلسن (1) وأبو احلسن أمحد بن يزيد احللواين

 عبد هللا بن عامر اليحصيب الشامي -3

 هللا رسول لىع عنه هللا رضي عفان بن عثمان على املخزومي شهاب أيب بن املغرية على "قرأ
 :له راواين (3)ومائة" عشرة مثان سنة عنه هللا رضي وتويف ،-وسلم عليه هللا صلى-

عن  (5) رجاله أيوب بن متيم (4) أمحد بن بشري بن ذكوان الدمشقيأبو حممد عبد هللا بن  -
 روى عنه عامر،عن ابن  (6) بن احلرثاحيىي 

                                                           

 ( 1/971)، د.ط سابق

رأ عليه احلسن ق، احلسن املقرئ، قرأ على قالون، وعلى خلف البزار، وعلى هشام بن عمار ومجاعةأمحد بن يزيد احللواين أبو  (1) 
 سنة مخسني قيل إنه تويف ،بن العباس بن أيب مهران، والفضل بن شاذان، وحممد بن عمرو بن عون الواسطي، وحممد بن بساما

 ( 9/901) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/921) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  ومائتني
اين، وحممد قرأ على األمحدين بن قالون واحللو الفضل بن شاذان بن عيسى أبو العباس الرازي اإلمام الكبري، أبو علّي املقرئ،  (2) 

ويف يف رمضان ت ،بن عيسى األصبهاين، وأمحد بن صاحل املصري، قرأ عليه ابن جماهد، وابن شنبوذ، والنقاش وأمحد بن محادا
 ( 2/96) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/910) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) سنة تسع ومثانني ومائتني

( 1/26) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) لالستزادة ينظر( 1/11) 1ط ،الفرقانغرائب القرآن ورغائب النيسابوري،  (3) 
شام ه ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت (( 1/233) ، د.طالنهايةغاية ابن اجلزري، ) و

 وابن ذكوان.

عني عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان، قرأ على أيوب بن متيم وغريه، تويف يوم االثنني لليلتني بقيتا من شوال، سنة اثنتني وأرب (4) 
 9ط، هتذيب التهذيبابن حجر، ( و )1/997) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  ثالث ومائتني، وغل  من قال سنة

(5/906 ) 
قرأ القرآن على حيىي بن حارث الذماري، صاحب ابن عامر، وهو الذي  ،أيوب بن متيم أبو سليمان التميمي، الدمشقي املقرئ (5) 

ويف أيوب سنة قال ابن ذكوان: ت ،هللا بن ذكوان، والوليد بن عتبةخلف حيىي يف القيام ابلقراءة، أخذ القراءة عنه عرضا عبد 
 ( 9/972) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/71) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  مثان وتسعني ومائة

 =قرأ عليه أئمة مثل عراك بن خالد وأيوب بن متيم، والوليد ،حيىي بن احلارث الذماري الغساين الدمشقي، أخذ عن ابن عامر (6) 
وقال خليفة  ،هللابن مسلم ومدرك بن أيب سعد، وسويد بن عبد العزيز، وهشام بن الغازي وحيىي بن محزة، وصدقة بن عبد ا

( 2/170) ، د.طالنهايةغاية ابن اجلزري، و )( 1/02) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  تويف سنة مخس وأربعني ومائة
 ( 910-99/911) 9طهتذيب التهذيب، ابن حجر، و )
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 (2) طريق احلسن بن عبد هللا املقري (1) أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد 

 اضً طريق احلسن بن عبد هللا أي وأبو بكر حممد بن احلسن النقاش املوصلي املفسر. 
  عن األخفش (3) حممد بن النضر بن مّر بن احلر الربعي املعروف اببن األخرموأبو احلسن 

 عن ابن ذكوان (4)

ورجاله أيوب بن متيم وسويد بن عبد ، عن رجاله عن ابن عامر (5) هشام بن عمار -
  عن حيىي بن احلرث، روى عنه (6) العزيز

  (7) احلسن بن مهرانعلّي البخاري عن احللواين عن هشام طريق أيب 

 بن محاد الّي عطريق أيب عبد هللا احلسني بن  وأبو احلسني أمحد بن يزيد احللواين الصفار

                                                           

أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي، املقرئ األستاذ، مصنف كتاب القراءات السبعة، ولد  (1) 
 1طراء الكبار، معرفة القالذهيب، ) تويف سنة أربع وعشرين وثالمثائةسنة مخس وأربعني ومائتني، وأول من سبع السبعة، 

 ( 1/911) ، د.طغاية النهاية ابن اجلزري،) و( 1/153)
احلسن بن عبد هللا بن حممد بن أمحد بن حممد الكاتب البغدادي ويعرف أيضا ابلطرازي واببن القريع من كبار أصحاب ابن  (2) 

جماهد، قرأ على ابن جماهد وحممد بن أمحد املروزي وأمحد بن عثمان بن بواين والنقاش، قرأ عليه عبد الباقي بن احلسن وحممد 
 ( 1/311)، د.ط قمرجع سابابن اجلزري، بن احلسني )ا

تويف سنة  شام،ابلحممد بن النضر بن مر بن احلر الربعي، اإلمام أبو احلسن بن األخرم الدمشقي، وانتهت إليه رايسة اإلقراء  (3) 
غاية ابن اجلزري، ( و )1/905) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) إحدى وأربعني وثالمثائة وقال غريه: سنة اثنتني وأربعني

 ( 2/276) ، د.طالنهاية
  قرأ عليه خلق ،هارون بن موسى بن شريك األخفش، الدمشقي، قرأ على ابن ذكوان، وأخذ احلروف عن هشام بن عمار (4) 

ابن ( و )1/902) 1طمعرفة القراء الكبار، تويف سنة اثنتني وتسعني ومائتني، وله اثنتان وتسعون سنة )الذهيب،  ،كثري
 ( 2/107) د.ط ،غاية النهايةاجلزري، 

هشام بن عمار بن نصري بن ميسرة، أبو الوليد السلمي، ولد سنة ثالث ومخسني ومائة، وقرأ القرآن على عراك بن خالد  (5) 
ات سنة مخس م احللواين،بن متيم وغريمها، من أصحاب حيىي الذماري، قرأ عليه أبو عبيد مع تقدمه وأمحد بن يزيد اوأيوب 

 ( 1/995) ، د.طغاية النهايةو )ابن اجلزري، ( 1/117) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) وأربعني ومائتني
بن عبد العزيز بن منري أبو حممد السلمي، قرأ القرآن على حيىي بن احلارث، وأخذ عنه الربيع بن ثعلب، وأبو مسهر  سويد (6) 

( 1/16) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) ولد سنة مثان ومائة، وتويف سنة أربع وتسعني ومائة ،الغساين، وهشام بن عمار
 (.1/129) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، )و 

احلسن بن مهران أبو علّي الرازي اجلمال، قرأ على حممد بن سفيان صاحب الكسائي، قرأ عليه أبو عبد هللا الرازي، كذا ذكر  (7) 
بن ااألهوازي يف مفردة الكسائي وهي مقروءة على احلافظ أيب العالء والظاهر أنه تصحيف وإمنا هو احلسني بن علّي بن محاد 

 ( 1/210)، د.ط مرجع سابق)ابن اجلزري،  مهران اجلمال وهللا أعلم



 

21 

 

 (1) األزرق
 طريق البخاري. (2) وأبو إسحق إبراهيم بن يونس الرازي 

 .بن هبدلة األسدي عاصم-5

-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول على مسعود بن هللا عبد على حبيش بن زر على عاصم قرأ "
 رضي-علّي  على-واحلسني احلسن معلم- السلمي حبيب بن هللا عبد الرمحن عبد أيب على أيضا وقرأ ،
 (3)" ومائة وعشرين مثان سنة وتويف ،-وسلم عليه هللا صلى-هللا رسول على-عنه هللا

 :رواته أربعة

 حنيفة،وكان شريك أيب  (4) األسديأبو عمر حفص بن أيب داود سليمان بن املغرية البزاز  -
 روى عنه

 علّي طريق أمحد بن  (6) طريق احلسنون بن اهليثم (5) أبو حممد هبرية بن حممد التمار

                                                           

 يبقرأ على أمحد بن يزيد احللواين وأمحد بن الصباح بن أ ،احلسني بن علّي بن محاد بن مهران الرازي، اجلمال األزرق املقرئ (1) 
سريج عن أيب عمرو وحممد بن إدريس الدنداين، صاحب نصري، قرأ عليه مجاعة منهم ابن شنبوذ، وأمحد بن حممد الرازي، وأبو 

 ، د.طاية النهايةغابن اجلزري، ( و )1/917) 1طمعرفة القراء الكبار،  ،الذهيب) تويف يف حدود ثالمثائة ،بكر النقاش
(9/200 ) 

إبراهيم بن يوسف الرازي عن هشام كذا قال اهلذيل وأظنه عن أصحاب هشام، روى القراءة عنه حممد بن حممد بن مرثد شيخ  (2) 
 ( 1/16)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، ) ابن مهران ومل أره يف كتاب ابن مهران

 ،ابن اجلزري) ( و1/51) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) لالستزادة ينظر( 1/11) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (3) 
ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها  (( 2/1275) 1، طمعجم األداء)احلموي،  ( و1/326) ، د.طغاية النهاية

 شعبة وحفص. النيسابوري عنه شاذة إال رواييت
روى  ،ا عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته، ولد سنة تسعنيا وتلقينً القراءة عرضً حفص بن سليمان بن املغرية الكويف، أخذ  (4) 

 سنة الصباح وعبيد بن الصباح وهبرية بن حممد التمار، تويف وعمرو بنالقراءة عنه عرضا ومساعا العباس بن الفضل الصفار 
 ( 1/250) ، د.طالنهايةغاية ابن اجلزري، ) و( 9/70) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) مثانني ومائة

بن اقرأ على حفص، أخذ عنه أمحد بن علّي اخلزاز وحسنون  ،هبرية بن حممد التمار أبو عمر بغدادي مشهور ابإلقراء واملعرفة (5) 
 ( 2/151) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/929) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، اهليثم )

الذهيب، )  ومائتنيمات سنة تسعني ،علّي الدويري املعروف حبسنون، قرأ على هبرية التمار، صاحب حفصاحلسن بن اهليثم أبو  (6) 
 ( 9/210) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/900) 1طمعرفة القراء الكبار، 
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  (1)اخلرّاز
 (3) طريق عبد الصمد بن حممد (2) وأبو حفص عمرو بن الصباح 

 روى عنه (4) أبو بكر شعبة بن عياش -

 (6) طريق جعفر بن غالب اليشكري (5) عبد احلميد بن صاحل الربمجي 

 وطريق  (8) طريق أيب محدون الطيب بن إمساعيل (7) وأبو زكراي حيىي بن آدم القرشي
                                                           

قرآن بغدادي، قرأ على هبرية صاحب حفص ومسع حروف ال أمحد بن علّي بن الفضل أبو جعفر اخلزاز ابخلاء املعجمة وزايني (1) 
مثانني ومائتني تويف سنة ست و  ،من حممد بن حيىي القطعي، أخذ القراءة عنه ابن جماهد وابن شنبوذ وعلّي بن احلسني الرقي

 ( 1/17) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/127) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )
ة قرأ على حفص، وكان أحذق من قرأ عليه، وأبصرهم حبرفه، تويف سن ،الصباح أبو حفص الكويف املقرئ الضريرعمرو بن  (2) 

 ( 1/611) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/131) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) إحدى وعشرين ومائتني
املقرئ، أخذ القراءة عرضا ومساعا عن عمرو بن الصباح عن حفص  عبد الصمد بن حممد بن أيب عمران أبو حممد العينوين (3) 

رية إبراهيم بن عبد الرزاق وحممد بن احلسن النقاش ونظيف، تويف سنة أربع وتسعني ومائتني بقعنه وعن عبيد عنه، روى القراءة 
 ( 1/391) ، د.طالنهايةغاية ابن اجلزري، ) ( و1/129) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) عينون من بيت املقدس

ي، وحيىي وقرأ عليه أبو احلسن الكسائ ،قرأ القرآن ثالث مرات على عاصم ،أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف اإلمام (4) 
العليمي، وأبو يوسف يعقوب األعشى، وعبد احلميد بن صاحل الربمجي، تويف سنة ثالث وتسعني ومائة، أرخه حيىي بن آدم 

غاية ابن اجلزري، ( و )7/015) 1ط، سري أعالم النبالء) ( و1/76) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) وأمحد بن حنبل
 ( 9/125) ، د.طالنهاية

عبد احلميد بن صاحل الربمجي الكويف املقرئ، أبو صاحل، قرأ على أيب بكر بن عياش، مث على أيب يوسف األعشى، قرأ عليه  (5) 
 1طلكبار، معرفة القراء االذهيب، ) بن عنبسة، وإمساعيل بن علّي اخلياط، وغري واحد، مات سنة ثالثني ومائتنياجعفر 

 ( 6/117) 1ط، هتذيب التهذيبابن حجر، ( و )1/361) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/119)
جعفر بن عنبسة بن عمرو بن يعقوب ويقال جعفر بن حممد بن عمرو بن يعقوب أبو حممد اليشكري الكويف النحوي، قرأ  (6) 

شيخ النقاش، تويف  السواق وإمساعيل بن أيوب على عبد احلميد بن صاحل الربمجي وجعفر اخلشكين، قرأ عليه عبد هللا بن جعفر
 ( 1/911)، د.ط مرجع سابق)ابن اجلزري،  سنة مخس وسبعني ومائتني

أمحد أخذ عنه القراءة إسحاق بن راهويه، و  ،صاحب أيب بكر بن عياش ،حيىي بن آدم بن سليمان، اإلمام أبو زكراي القرشي (7) 
نة ثالث تويف س ،بن حزام الرتمذي، وعبد هللا بن حممد بن شاكر، وآخرونبن عمر الوكيعي، وأبو محدون الطيب، وموسى 

 ( 2/101) ، د.طغاية النهايةو )ابن اجلزري،  (1/11) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) ومائتني
اب الفصاص، قرأ اللؤلؤي الثق الطيب بن إمساعيل بن أيب تراب أبو محدون البغدادي النقاش للخوامت ويقال له أيضا محدويه (8) 

الذهيب، ) ومائتني مات يف حدود سنة أربعني ،على إسحاق املسييب وعبد هللا بن صاحل العجلي ويعقوب احلضرمي وحيىي بن آدم
 ( 1/101) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) و( 9/920) 1طمعرفة القراء الكبار، 
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  (1) شعيب بن أيوب بن زريق الصريفيين

 وله راواين (2) وأبو يوسف يعقوب بن خليفة بن سعد بن هالل األعشى: 
  (3) روى عنه أبو جعفر حممد بن غالب

  (4) وحممد بن حبيب الشموين

 (6) طريق حيىي بن حممد العليمي األنصاري (5) محاد بن أيب زايد -

 روى عنه  (7) املفضل بن حممد الضيب   -

                                                           

ا ومنهم من أخذ القراءة عن حيىي بن آدم عرض بتقدمي الراء أبو بكر ويقال أبو أيوب الصريفيين، شعيب بن أيوب بن رزيق (1) 
، روى القراءة عنه حممد بن عون ويوسف بن يعقوب الواسطي، مات بواس  سنة إحدى وستني ومائتني يقول مساعا فق 

 ( 1/337) ، د.طيةغاية النهاابن اجلزري، ) ( و1/131) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )
 ،يعقوب بن حممد بن خليفة بن سعيد بن هالل، أبو يوسف األعشى التميمي الكويف، أخذ القراءة عرضا عن أيب بكر شعبة (2) 

معرفة القراء لذهيب، اروى القراءة عنه عرضا ومساعا حممد بن حبيب الشموين وحممد بن غالب الصرييف، تويف يف حدود املائتني )
 ( 3/391) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، )( و 1/95) 1طالكبار، 

بن احممد بن غالب أبو جعفر الصرييف الكويف، أخذ القراءة عن أيب يوسف األعشى عن أيب بكر، روى القراءة عنه علّي  (3) 
ابن اجلزري، )و ( 1/927) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )احلسن التميمي، قال الذهيب: ال أعلم أحدا قرأ عليه غريه 

 ( 2/227) ، د.طغاية النهاية
بن احممد بن حبيب أبو جعفر الشموين الكويف، أخذ القراءة عرضا عن أيب يوسف األعشى، روى القراءة عنه عرضا إدريس  (4) 

عبد الكرمي والقاسم بن أمحد اخلياط تلقن القرآن من األعشى تلقينا وكان يلقنه ابلكوفة، وعبد هللا بن حممد بن هاشم الزعفراين 
 ( 2/990)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، )قال: قرأت عليه سنة أربعني ومائتني 

 سنة إحدى ومائة، وأخذ القراءة عرضا عن عاصم وملا مات محاد بن أيب زايد شعيب أبو شعيب التميمي احلماين الكويف، ولد (5) 
عاصم قرأ على أيب بكر بن عياش وقرأ أيضا على خالد بن جبلة اليشكري عن أيب عمرو بن العالء، روى القراءة عنه عرضا 

 ( 1/351) د.ط ،مرجع سابقابن اجلزري، ) بن قرة، تويف سنة تسعني ومائةمد العليمي وروح بن عبد املؤمن حيىي بن حم
حيىي بن حممد بن قيس وقيل: ابن حممد بن عليم، أبو حممد العليمي األنصاري الكويف، ولد سنة مخسني ومائة، أخذ القراءة  (6) 

معرفة لذهيب، ا) عرضا عن أيب بكر بن عياش ومحاد بن أيب زايد عن عاصم، روى القراءة عنه عرضا يوسف بن يعقوب األصم
 ( 3/371) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) و( 1/131) 1طالقراء الكبار، 

بن اصم ، أخذ القراءة عرضا عن عااملفضل بن حممد الضيب الكويف املقرئ، كان من جلة أصحاب عاصم بن هبدلة، قرأ عليه (7) 
معرفة الذهيب، ) أيب النجود واألعمش، روى القراءة عنه علّي بن محزة الكسائي وجبلة بن مالك، تويف سنة مثان وستني ومائة

 ( 2/167) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/71) 1طالقراء الكبار، 
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 (2) طريق أيب زيد عمرو بن شيبة (1) جبلة بن مالك النضري - 

 (4) طريق حممد بن حيىي القطفي (3) وأبو زيد سعيد بن أوس األنصاري - 

 :بن حبيب الزايت محزة-2

 بناعلّي  على حبيش بن زر على واثب بن حيىي على األعمش مهران بن سليمان على قرأ "
 (5)ومائة" سنيومخ ست سنة وتويف وسلم، عليه هللا صلى النيب على مسعود وابن وعثمان طالب أيب

 :رواته أربعة 
 طريق أيب املستنري رجاء بن عيسى بن رجاء اجلوهري (6) أبو إسحق إبراهيم بن زريب -

(7) 

                                                           

جبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرمحن أبو أمحد الكويف وقيل فيه ابن أيب مالك وقيل ابن خالد من أهل الضب ، قرأ على  (1) 
 ( 1/191) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) النمرييبن حممد الضيب، روى القراءة عنه أبو زيد عمر بن شبة ااملفضل 

عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد أبو زيد النمريي البصري، روى القراءة عن جبلة بن أيب مالك وأيب زيد األنصاري صاحيب  (2) 
 حممد الرقي وأمحد ناملفضل الضيب، روى القراءة عنه عبد هللا بن أيب داود السجستاين يف قول الداين وعبد هللا بن سليمان ب

 ( 1/512)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، )بن عمرو الوراق اوعبد هللا  بن فرحا
سعيد بن أوس بن اثبت بن بشري بن أيب زيد وامسه اثبت بن زيد بن قيس، ولد سنة عشرين ومائة، روى القراءة عن املفضل  (3) 

تاين حيىي القطعي وأبو حامت السجس وحممد بنعن عاصم وعن أيب عمرو بن العالء، روى القراءة عنه خلف بن هشام البزار 
، د.ط ع سابقمرجابن اجلزري، ) ئتني ابلبصرة عن أربع أو مخس وتسعني سنةوروح بن عبد املؤمن، مات سنة مخس عشرة وما

(1/165 ) 
وروى  ،أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن املتوكل وهو أكرب أصحابه ،أبو عبد هللا القطعي البصري ،حممد بن حيىي بن مهران (4) 

محد بن علّي عنه أ وروى القراءةاحلروف مساعا عن أيب زيد األنصاري وعبيد بن عقيل وسليمان بن داود وحمبوب بن احلسن 
، رجع سابقمابن اجلزري، ) اللؤلؤيبن شاذان وحممد بن حيان وعبد هللا بن حممد بن ايسني وعمر بن اجلهم ااخلزاز والفضل 

 ( 2/298)د.ط 
ابن اجلزري، ) ( و1/66) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) ينظر ،( لالستزادة1/12) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 

  خلف وخالد. ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت  (1/361) ، د.طغاية النهاية

حيىي الضيب وأمحد  نوسليمان بالكويف، قرأ على سليم، قرأ عليه رجاء بن عيسى اللؤلؤي وهو أثبت أصحابه  إبراهيم بن زرىب (6) 
 ( 1/90)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، ) بن احلسن الكاتب وأمحد بن مصرف بن عمرو الياميا

رجاء بن عيسى بن رجاء بن حامت أبو املستنري اجلوهري الكويف، قرأ على إبراهيم بن زرىب وعبد الرمحن بن قلوقا وحيىي بن علّي  (7) 
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 طريق أيب املستنري أيضا. (1) عبد الرمحن قلوقا -

 وطريق أيب طريق أيب محدون الطيب بن إمساعيل (2) أبو حممد عبد هللا بن صاحل العجلي - 
 .(3) إسحق إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز املقري ويروى نصري بن عبد هللا املقري وهو األصح

 .روى عنه ،(4) سليم بن عيسى احلنفي -

وطريق القاسم بن يزيد  (6) طريق حممد بن شاذان اجلوهري (5) خالد بن خالد الصرييف - 
 .(7)الوزان

                                                           

 اء، قرأ عليه القاسم بن نصر وسليمان بن حيىي بن الوليد الضيب وقال: مات سنة إحدى وثالثني ومائتني ببغدادرك احلذّ اخلزاز وتُ 
 ( 1/271) ، د.طنهايةغاية الابن اجلزري، )

 محزة وعرض أيضا على سليم عن محزة، روى القراءة عنهعن عبد الرمحن بن قلوقا ويقال أقلوقا الكويف، أخذ القراءة عرضا  (1) 
مرجع جلزري، ابن احممد بن حنبل فيما ذكره اهلذيل وروايته يف الكامل منقطعة ) وأمحد بنعرضا رجاء بن عيسى اجلوهري 

 ( 1/170)، د.ط سابق
عبد هللا بن صاحل بن مسلم بن صاحل أبو أمحد العجلي الكويف، أخذ القراءة عرضا عن محزة الزايت وعن سليم عن محزة أيضا،  (2) 

معرفة الذهيب، ) ، مات يف حدود العشرين ومائتنيوأبو محدونروى عنه القراءة ابنه أبو احلسن أمحد وأمحد بن يزيد احللواين 
 ( 1/021) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/91) 1طالقراء الكبار، 

ابن اجلزري، ) إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز إسحاق الرازي، روى القراءة عن خالد، روى القراءة عنه أمحد بن علّي بن عيسى (3) 
 ( 1/27)، د.ط مرجع سابق

بن اسليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، أبو عيسى صاحب محزة الزايت، قرأ عليه خلف بن هشام البزار، وخالد  (4) 
معرفة القراء ، الذهيبولد سنة ثالثني ومائة، تويف سنة مثان ومثانني ومائة )، خالد الصرييف، وأبو عمر الدوري، وترك احلذاء

 ( 1/197) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/13) 1طالكبار، 
أقرأ الناس مدة، قرأ عليه حممد بن شاذان اجلوهري وحممد بن اهليثم  ،خالد بن خالد، موالهم الصرييف الكويف صاحب سليم (5) 

 1طاء الكبار، معرفة القر الذهيب، ) قاضي عكربا، والقاسم بن يزيد الوزان، وهو أنبل أصحابه، تويف سنة عشرين ومائتني
 ( 1/270) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/132)

أبو بكر اجلوهري البغدادي، أخذ القراءة عرًضا عن خالد صاحب سليم وهو من جلة أصحابه ومات سنة  ،حممد بن شاذان (6) 
( 9/905) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) ست ومثانني ومائتني وقد نيف على التسعني ألربع خلون من مجادى األوىل

 ( 3/952) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، )و 
اخلشكين  حممد بن وجعفر بنعرض على خالد وهو من جلة أصحابه  ،القاسم بن يزيد بن كليب أبو حممد الوزان األشجعي (7) 

ويف قريبا من سنة بن الفضل، ت وعبد الرمحنوأدرك سليما ومل يقرأ عليه، روى القراءة عنه أبو علّي احلسن بن احلسني الصواف 
 ( 2/25)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، ) مخسني ومائتني
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 ،(2) طريق أيب احلسني إدريس بن عبد الكرمي احلداد (1) وأبو حممد خلف بن هشام البزاز - 

وطريق أيب واصل أمحد  (4) طريق حممد بن سليمان (3) وأبو جعفر حممد بن سعدان النحوي - 
 .(5) بن واصلا

 .الدوري طريق أيب الزعراء وأبو عمر - 

 .بن محزة الكسائيعلي  -1

 مسعود وابنعلّي و  عثمان على حبيش بن زر على واثب بن حيىي على حبيب بن محزة على "قرأ
 وله ستة رواة (6)" عنه هللا رضي ومائة ومثانني تسع سنة تويف وسلم، عليه هللا صلى النيب على

                                                           

د له اختيار أقرأ به، وخالف فيه محزة، قرأ على سليم عن محزة، قرأ عليه أمحد بن يزي ،خلف بن هشام بن ثعلب املقرئ البزار (1) 
، وكان بن عبد الكرمي احلداد، تويف سنة تسع وعشرين ومائتنيوأمحد بن إبراهيم وراقة، والكسائي الصغري، وإدريس  ،احللواين

( و 1/272) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) و( 1/921) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) مولده سنة مخسني ومائة
 ( 3/133) 1ط ،شذرات الذهب، الَعكري العماد ابن)

إدريس بن عبد الكرمي احلداد أبو احلسن البغدادي، قرأ على خلف بن هشام روايته واختياره وعلى حممد بن حبيب الشموين،  (2) 
الذهيب، ) نياثنتني وتسعني ومائت وتويف سنة وابن مقسمروى القراءة عنه مساعا ابن جماهد وعرضا حممد بن أمحد بن شنبوذ 

  (1/152) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) و( 1/125) 1طمعرفة القراء الكبار، 
بن اقرأ على سليم وحيىي اليزيدي، وإسحاق املسييب، قرأ عليه حممد بن أمحد ، حممد بن سعدان الكويف النحوي، أبو جعفر (3) 

معرفة الذهيب، تويف سنة إحدى وثالثني ومائتني ) وجعفر بن حممد األدمي، وسليمان بن حيىي الضيب، واصل، وهو أنبل أصحابه
 ( 3/123) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/137) 1طالقراء الكبار، 

تني، أخذ ولد سنة أربع وستني ومائ ،مقرئ معمر عايل السند ،حممد بن سليمان بن أمحد بن ذكوان أبو طاهر البعلبكي املؤذن (4) 
القراءة عرضا عن هارون األخفش، أخذ القراءة عنه عرضا عبد الباقي بن احلسن وجعفر بن أمحد بن الفضل، مات سنة أربع 

 ، د.طغاية النهاية)ابن اجلزري،  ( و9/977) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) ومخسني وثالمثائة وقيل: سنة ستني
(2/148 ) 

بن اأخذ القراءة مساعا عن أبيه أمحد عن اليزيدي والكسائي وعرضا عن حممد  ،البغداديحممد بن أمحد بن واصل أبو العباس  (5) 
سعدان قال الداين: وهو أجل أصحابه و حممد بن إسحاق املسييب، روى القراءة عنه عرضا ومساعا أمحد بن بواين واحلسن بن 

رة سنة ثالث تويف يف مجادى اآلخ ،الصائغابن جماهد و ابن شنبوذ واحلسني بن إبراهيم بن احلسن بن سهل و االسري وعلّي 
  (2/19) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و9/901) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) وسبعني ومائتني

ابن اجلزري، ) ( و1/73) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )( لالستزادة ينظر 1/11) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (6) 
  الليث والدوري.ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها النيسابوري عنه شاذة إال رواييت ( (1/535) ، د.طغاية النهاية
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 .، روى عنه(1) اآلزاذاينأبو عبد الرمحن قتيبة بن مهران  -

 ن باطريق أيب الفضل العباس بن الوليد  (2) أبو الفرج حممد بن أمحد بن إبراهيم املقرئ
 .(3) مرداس

 

 (5) طريق أمحد بن حدي (4) وأبو بكر أمحد بن احلسني بن مهران 

 روى عنه (6) أبو املنذر نصر بن يوسف النحوي -

  بن  عليّ طريق أيب عبد هللا احلسني بن  (7) ابلديداينحممد بن إدريس األشعري املعروف
                                                           

أخذ القراءة عرضا ومساعا عن الكسائي وسليمان بن مسلم  ،من قرية من أصبهان ،قتيبة بن مهران أبو عبد الرمحن األزاذاين (1) 
بن ابن مجاز وإمساعيل بن جعفر، روى القراءة عنه عرضا ومساعا أبو بشر يونس بن حبيب وأمحد بن حممد بن حوثرة والعباس ا

غاية ابن اجلزري، ) ( و1/135) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) مات قتيبة بعد املائتني ،بن الفضلاالوليد والعباس 
 ( 3/36) ، د.طالنهاية

حممد بن أمحد بن إبراهيم أبو الفرج الشنبوذي البغدادي، املقرئ غالم بن شنبوذ، قرأ عليه وعلى ابن جماهد وابن األخرم  (2) 
 انني وثالمثائةتويف سنة مثان ومث ثالمثائة،الشنبوذي سنة  ، قرأ عليه ولدالدمشقي، وحممد بن هارون التمار، وأيب بكر النقاش

 ( 2/56) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/970) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )
العباس بن الوليد بن مرداس أبو الفضل األصبهاين شيخ أصبهان يف رواية قتيبة، أخذ القراءة عرضا عن قتيبة بن مهران صاحب  (3) 

ابن اجلزري، له )، قاأحسبالكسائي، روى القراءة عنه عرضا العباس بن الفضل الرازي وعاش إىل بعد اخلمسني ومائتني فيما 
 ( 1/333)، د.ط مرجع سابق

أمحد بن احلسني بن مهران األستاذ أبو بكر األصبهاين مؤلف كتاب الغاية يف العشر، قرأ بدمشق على ابن األخرم وببغداد  (4) 
على أيب احلسني أمحد بن بواين ومحاد بن أمحد وهبة هللا بن جعفر وقرأ عليه مهدي بن طراره شيخ اهلذيل وعلّي بن أمحد 

 ( 1/01)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، ) ائة وله ست ومثانون سنةحدى ومثانني وثالمثإالبسيت، تويف سنة 
أمحد بن حممد بن أمحد أبو نصر السمرقندي يعرف ابحلدادي، قرأ على أيب حيىي حممد بن سليمان اخلياط وأيب القاسم حممد  (5) 

ابن اجلزري، ) ربعمائةبقي إىل بعد األ ،بن حممد الفسطاطي وأيب بكر أمحد بن احلسني بن مهران، قرأ عليه ابنه نصر شيخ اهلذيل
 ( 1/965)، د.ط مرجع سابق

 =ذ القراءةشيخ مقرئ نزل حلب، أخ ،جماهديعرف ابلرتايب واجملاهدي نسبة إىل ابن  ،البغدادينصر بن يوسف أبو القاسم  (6) 
فة القراء الكبار، معر الذهيب، )ونسبه وكناه  عرضا عن ابن جماهد وابن شنبوذ، روى القراءة عنه عرضا أبو الطيب بن غلبون=
 ( 2/111) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/925) 1ط

حممد بن إدريس أبو عبد هللا األشعري الرازي املعروف ابلَدْنَداين، روى القراءة عن نصري بن يوسف صاحب الكسائي، روى  (7) 
 ( 3/17)، د.ط قمرجع سابابن اجلزري، ) بن محاد اجلماالن والفضل بن شاذانالقراءة عنه احلسن بن العباس واحلسني بن علّي 
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 محّاد املعروف ابألزرق 

 احلسن بن العباس الرازيعلّي طريق أيب  (1) وأبو عبد هللا حممد بن عيسى األصفهاين. 
 (3) طريق بّكار بن أمحد املقري (2) وأبو جعفر أمحد بن حممد بن رستم الطربي ، 
  طريق األزرق املذكور (4) النحويبن أيب نصري علّي وأبو جعفر 

 (6) حممد بن حيىي الكسائي أيب عبد هللا طريق (5) رث الليث بن خالداأبو احل -

 (8) طريق أيب العباس أمحد بن يعقوب السمسار (7) محدويه بن ميمون الزجاج -

 احلسن بن احلسني الصواف.علّي طريق أيب  أبو محدون الطيب بن إمساعيل  -
                                                           

وخالد صاحيب الكسائي، أخذ عنه الفضل  حممد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي األصبهاين املقرئ، قرأ القرآن على نصري (1) 
باح، مقرئ أصبهان جعفر بن عبد هللا بن الص، تويف سنة ثالث ومخسني ومائتني، وممن قرأ عليه بن شاذان، واحلسني بن العباسا
 ( 3/333) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/131) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )

أبو جعفر الطربي، قرأ على نصري وروى عن هاشم الرببري قراءة احلسن، روى القراءة عنه عبد الواحد  ،أمحد بن حممد بن رستم (2) 
، رجع سابقم ابن اجلزري،) بن أبو هاشم وعبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن وأمحد بن بواين وبكار بن أمحد وعمر بن سيفا

 ( 9/177) بغية الوعاة، السيوطي( و )1/990)د.ط 
حلسني الصواف ابكار بن أمحد بن بكار بن بنان أبو عيسى البغدادي، ولد يف سنة مخس وسبعني ومائتني، قرأ على احلسن بن  (3) 

صاحب أيب محدون وابن جماهد، قرأ عليه أبو جعفر الكتاين وأبو بكر بن مهران واحلسن بن حممد الفحام، تويف سنة ثالث 
 ( 1/177) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/173) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ومخسني وثالمثائة )

لعالء وغريه علّي بو اي أابه احلافظ الداين وقال إنه الصحيح وقال احلافظ أالنحوي، كذا مسّ علّي بن نصري أبو جعفر الرازي  (4) 
ابن ) ، روى القراءة عرضا عن نصري بن يوسف النحوي، عرض عليه احلسني بن علّي بن محاد اجلمال القزويينبن أيب نصرا

 ( 1/571)، د.ط مرجع سابقاجلزري، 
 ومسع احلروف من محزة بن القاسم األحول، وأيب البغدادي املقرئ صاحب الكسائي، قرأ عليهالليث بن خالد أبو احلارث  (5) 

الذهيب، ) حممد اليزيدي، قرأ على أيب احلارث سلمة بن عاصم، وحممد بن حيىي الكسائي، الصغري تويف سنة أربعني ومائتني
 ( 3/32) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/132) 1طمعرفة القراء الكبار، 

ن خالد صاحب قرأ على الليث ب ،ولد سنة تسع ومثانني ومائة حممد بن حيىي الكسائي الصغري أبو عبد هللا بغدادي مقرئ، (6) 
لذهيب، ا، قرأ عليه أمحد بن احلسن البطي، وأبو بكر بن جماهد، وحممد بن خلف وكيع، تويف سنة مثان ومثانني ومائتني )الكسائي

 ( 3/379) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) ( و1/126) 1طمعرفة القراء الكبار، 
 =محدَوْيه بن ميمون القارئ ويقال محدون أحد أصحاب الكسائي املكثرين عنه، أخذ القراءة عرضا عن علّي بن محزة (7) 

 ( 1/361)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، الكسائي، روى القراءة عنه عرضا أمحد بن يعقوب )=
 ،أمحد بن علّي أبو علّي البغدادي السمسار، تلقن القرآن وجوده على أمحد بن حيىي الكسائي الصغري، وهو أنبل أصحابه (8) 

روى عنه القراءة بكار بن أمحد، وعبد الواحد بن أيب هاشم، وزيد بن أيب بالل، وأمحد بن عبد الرمحن الويل وغريهم وتصدر 
 ( 9/16) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/950) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) لإلقراء
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 روى عنه عمر بن عبد العزيز الدوريأبو عمر حفص بن  -

  يمطريق أيب الفرج حممد بن أمحد بن إبراه بن بشار النحويعلّي أبو بكر احلسن بن. 
 طريق أيب بكر بن جماهد وأبو الزعراء. 

طريق أيب القاسم هبة هللا بن جعفر، وطريق إبراهيم بن أمحد  (1) بن سليمعلّي وأبو احلسن 
 (2) اخلرقي

 بن فرح الضرير طريق أيب بكر النقاش املوصلي.وأبو جعفر أمحد 

 :رواهتم" وتسمية املختارين األئمة "ذكر-قال: مث 

 أبو جعفر يزيد بن القعقاع القاري املدين -4

 (3)املدينة" من موضع وقار املدين، القاري القعقاع بن يزيد جعفر "أبو

 ورواته اثنان:
 طريق قالون عيسى بن مينا النحوي (4) أبو موسى عيسى بن وردان احلذاء 

                                                           

علّي بن سليم بن إسحاق أبو احلسن العسكري البغدادي البزاز املعروف ابخلضيب، أخذ القراءة عرضا ومساعا عن الدوري  (1) 
يب وما أمحد اخلرقي وعلّي بن الفضيل، قال الذهبن غالب صاحب شجاع، روى القراءة عنه أبو بكر الويل وإبراهيم بن اوحممد 

 (.1/500) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ) علمت به أبسا
إبراهيم بن أمحد بن جعفر بن موسى بن عبد هللا بن سالم اخلرقي، روى القراءة عرضا ومساعا عن علّي بن سليم اخلضيب  (2) 

بن ا قرأ عليه احلسني بن شاكر وحممد بن عمر ،قوب وابن جماهدصاحب الدوري واحلسن بن احلسني الصواف ويوسف بن يع
 ( 1/6)، د.ط قمرجع سابابن اجلزري، ) وقال تويف يف احلجة سنة أربع وسبعني وثالمثائة ،بكري ومسع منه قراءة الكسائي

ابن اجلزري، ( و )1/21) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ( لالستزادة ينظر )1/13) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (3) 
 ( 3/313) ، د.طغاية النهاية

عيسى بن وردان احلذاء أبو احلارث املدين القارئ، قرأ على أيب جعفر القارئ وشيبة بن نصاح مث عرض على انفع بن أيب نعيم،  (4) 
( و 1/00) 1طء الكبار، معرفة القراالذهيب، ) روى عنه القراءة عرضا إمساعيل بن جعفر املدين، وقالون والواقدي وغريهم

 ( 9/090) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، )
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 طريق أيب عبد الرمحن قتيبة بن مهران (1) وأبو مسلم سليمان بن مسلم اجلماز الزهري 

 أبو حممد يعقوب بن إسحق احلضرمي-9

 ورواته ثالثة (2)ومائتني" مخس سنة احلجة ذي يف "تويف

 (4) طريق أمحد بن حيىي املعدل (3) روح بن عبد امللك 

 (6) حممد بن هارون  طريق أيب بكر (5) بن املتوكل اللؤلؤي امللقب برويس أبو بكر حممد 
 (7) وطريق أيب احلسن أمحد بن حممد بن يعقوب بن مقسم الفقيه

 طريق املعدل أيضا وطريق حممد بن هارون (8) أبو أمحد زيد بن أمحد بن إسحق 

                                                           

سليمان بن مسلم بن مجاز الزهري موالهم املدين، عرض على أيب جعفر وشيبة مث عرض على انفع وأقرأ حبرف أيب جعفر  (1) 
 ( 1/195) ، د.طةغاية النهايابن اجلزري، وانفع، عرض عليه إمساعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران، مات بعد السبعني ومائة )

وكان إماما كبريا ثقة عاملا صاحلا دينا انتهت إليه رايسة القراءة بعد أيب عمرو،  ( 1/13) 1ط ، غرائب القرآنالنيسابوري،   (2) 
الذهيب، ) رلالستزادة ينظ ،كان إمام جامع البصرة سنني وقرأ على أيب املنذر سالم بن سليمان الطويل على عاصم وأيب عمرو

ومجيع الرواايت و الطرق اليت ذكرها  ( (3/316) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/92) 1طمعرفة القراء الكبار، 
  رويس وروح. النيسابوري عنه شاذة إال رواييت

روح بن عبد املؤمن أبو احلسن اهلذيل، عرض على يعقوب احلضرمي وهو من جلة أصحابه، مات سنة أربع أو مخس وثالثني  (3) 
 ( 1/275) ، د.طغاية النهايةو )ابن اجلزري، ( 9/920) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )ومائتني 

أمحد بن حيىي بن عبد هللا أبو العباس الوكيل، قرأ على روح بن عبد املؤمن وزيد بن أخي يعقوب وأمحد بن عبد اخلالق وكعب  (4) 
 ( 1/907)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، ) بن إبراهيم، قرأ عليه هبة هللا بن جعفر سنة ثالث ومثانني ومائتنيا

البصري املعروف برويس، أخذ القراءة عرضا عن يعقوب احلضرمي، روى القراءة عنه حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي  (5) 
 الثني ومائتنيتويف ابلبصرة سنة مثان وث، عرضا حممد بن هارون التمار واإلمام أبو عبد هللا الزبري بن أمحد الزبريي الشافعي

 ( 3/335) ، د.طيةغاية النهاابن اجلزري، و )( 1/136) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، )

كر النقاش قرأ عليه أبو بكر بن األنباري، وأبو ب ،حممد بن هارون بن انفع، أبو بكر التمار، قرأ على حممد بن املتوكل رويس (6) 
غاية ابن اجلزري، ) و( 1/959) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  وأبو الفرج الشنبوذي، تويف بعد سنة عشر وثالمثائة

 ( 2/279) د.ط، النهاية
 أمحد بن حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم العطار، أخذ القراءة عرضا عن إدريس احلداد، وداود بن سليمان وصاحب (7) 

 قرأ عليه أمحد بن حممد بن أمحد احلدادي ومنصور بن أمحد العراقي ،نصر بن يوسف، وأيب قبيصة حامت بن إسحاق املوصلي
 ( 1/996) ، د.طغاية النهايةو )ابن اجلزري، ( 1/971) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب، 

بن ازيد بن أمحد بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا بن أيب إسحاق أبو علّي احلضرمي، روى القراءة عرضا عن عمه يعقوب  (8) 
ري البزاز واحلسن بن مسلم وأبو بكر احلريإسحاق احلضرمي، روى القراءة عنه عرضا علّي بن أمحد اجلالب وأمحد بن العالء 
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 بن هشام بن ثعلب البزار خلف-71

، (1)الكرمي، ونقله أبو بكر حممد بن يعقوب بن مقسم العطارطريق أيب احلسن إدريس بن عبد  -
 وقرأ خلف على سليم على محزة.

 (2) حامت سهل بن حممد بن عثمان السجستاين أبو-11

  (3) احلسن بن متيمعلّي طريق أيب  -

  (4) وطريق أيب بكر حممد بن احلسن بن دريد

 .(6) بن املتوكل، وقرأ سهل على يعقوب وأيوب (5) وطريق مسيح بن حامت

  

                                                           

 ( 1/210)، د.ط مرجع سابقابن اجلزري، )
بن اأخذ القراءة عرضا عن إدريس احلداد، وداود  ،حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسم اإلمام أبو بكر البغدادي (1) 

ني، وتويف سنة ولد سنة مخس وستني ومائت ،الطربي سليمان، وأيب قبيصة حامت بن إسحاق املوصلي، قرأ عليه إبراهيم بن أمحد
 ( 2/921) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )971/ 1) 1طمعرفة القراء الكبار، أربع ومخسني وثالمثائة )الذهيب، 

، يف القراءة املتوكل، وله اختيار عرض على يعقوب احلضرمي وهو من جلة أصحابه ويقال عرض على سالم الطويل وأيوب بن (2) 
تويف سنة  ،روى القراءة عنه أبو بكر بن دريد وأمحد بن حرب وأمحد بن اخلليل العنربي واحلسني بن متيم ومسبح بن حامت

 ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/128) 1طمعرفة القراء الكبار، الذهيب، ) مخسني، وقيل سنة مخس ومخسني ومائتني
 ( 1/143) 3ط، نزهة األلباء، ( و )األنباري1/322)

احلسني بن متيم أبو عبد هللا البزار البصري مقرئ، روى القراءة عرًضا عن أيب حامت، روى القراءة عنه عرًضا عبد هللا بن عبد  (3) 
 ( 1/211) ، د.طغاية النهايةالعزيز )ابن اجلزري، 

حممد املؤدب  د بنروى القراءة عن أيب حامت سهل بن حممد، روى القراءة عنه أمح ،حممد بن احلسن بن دريد أبو بكر البصري (4) 
( و 3/116) ، د.طمرجع سابقابن اجلزري، ) ، تويف سنة إحدى وعشرين وثالمثائة وله ثالث وتسعون سنةشيخ ابن مهران

 ( 1/191) 3طنزهة األلباء، األنباري، )
 ، د.طاية النهايةغ)ابن اجلزري،  عنه، رواه عنه أبو بكر النقاش وهو معروف ابلروايةمسبح بن حامت، روى اختيار أيب حامت  (5) 

(2/210 ) 
على سالم القارئ، الكسائي، وحسني اجلعفي، قرأ عليه مجاعة، أجلهم حممد بن حيىي القطعي،  قرأأيوب بن املتوكل البصري،  (6) 

 ( 9/972) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و )1/71) 1طمعرفة القراء الكبار، )الذهيب،  مات سنة مائتني
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 رابعاملبحث ال
 مكانة هذا التفسري بني التفاسري

 

يف تفسريه  -ريأّي النيسابو  -سلك "-يف كتابه التفسري واملفسرون: حممد الذهيبقال الدكتور 
رين، ذلك أنه يذكر اآلايت القرآنية أواًل، مث يذكر القراءات،  مسلًكا قد يكون منفرًدا به من بني املفسّي

لذى تُنسب ا قارئهامع التزامه أال يذكر إال ما كان منها منسواًب إىل األئمة العشرة، وإضافة كل قراءة إىل 
 قوف مع التعليل لكل وقٍف منها، مث بعد ذلك يشرع يف التفسري، مبتدئً إليه، مث بعد ذلك يذكر الو 

بذكر املناسبة ورب  الالحق ابلسابق مع عناية كبرية بذلك سرت إليه من التفسري الكبري للفخر الرازي، 
مث بعد ذلك يبني معاىن اآلايت أبسلوب بديع، يشتمل على إبراز املقدرات، وإظهار املضمرات، وأتويل 

تشاهبات، وتصريح الكناايت، وحتقيق اجملاز واالستعارات، وتفصيل املذاهب الفقهية، مع توجيه أدلة  امل
كل مذهب وما محُيلت عليه اآلية القرآنية، لتكون مؤيدة ملذهٍب من املذاهب، أو غري متعارضة معه 

 وال منافية له.

 ٺ ٺ ٺ ﴿املائدةمن سورة  (38) يف اآلية فمثاًل عند تفسريه لقوله تعاىل

جنده يقول: "واعلم أن الكالم يف السرقة، يتعلق أبطراف املسروق، ونفس السرقة،  ﴾ٿ
فيتكلم عن هذه النواحي الثالث من الناحية الفقهية، بتفصيل واسع وتوجيه  ميضيوالسارق..." مث 

 (1) لمأدلة"

فسري ابلرأي "وأهم كتب الت-أيًضا: يف كتابه التفسري واملفسرون  حممد الذهيبوقال الدكتور 
 اجلائز هي: 

 مفاتيح الغيب: للفخر الرازي 
 أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي 
 مدارك التنزيل وحقائق التأويل: للنسفي 

                                                           

 ( 1/231) 9، طالتفسري واملفسرون، حممد الذهيب (1) 
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  التنزيل: للخازن معاينلُباب التأويل يف 
 البحر احملي : ألىب حيان 
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للنيسابوري 
  ني: للجالل احمللى، واجلالل السيوطيتفسري اجلالل 
  طيب كالم ربنا احلكيم اخلبري: للخ  معاينالسراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض
 الشربيين
 إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي: ألىب السعود 
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: لمألوسي 

 (1)وقع عليها اختياري"هذه هي الكتب اليت 

يد، أحسن شروح كتاب هللا اجمل من-النيسابوري أي-وتفسريه"-اجلنات: قال صاحب روضات 
فسري "جممع البيان"  قريب من ت واملعنوية، وأحوزها للعوائد القشرية واللبية، وهووأمجعها للفرائد اللفظية 

كمًّا وكيًفا ومسة وترتيًبا بزايدة أحكام األوقاف يف أوائل تفسري اآلي، ومراتب التأويل يف أواخره، واإلشارة 
 (2) إىل مجلة من دقائق النكات العربية يف البني"

ي وتفسري أهم كتب التفسري اإلشاري أربعة: تفسري النيسابوري وتفسري األلوسي وتفسري التسرت "
 (3) "بن عريباحميي الدين 

 (4)"وتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان مؤلف جليل القدر والشأن من أسامي الكتب"

 

 

                                                           

 ( 226-1/223) 1، طالتفسري واملفسرون ،حممد الذهيب (1) 
 ( 1/79) 1، طروضات اجلنات، حممد املوسوي (2) 
 ( 2/82) 4، طمناهل العرفانالزُّْرقاين،  (3) 
 ( 1/422 )1، ططبقات املفسريناألدهنوي،  (4) 
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 األول الباب
 

 يف تفسري النيسابوري الواردة  القرآنيةلقراءات ا
 

  من سورة آل عمران إىل سورة املائدة
 

 )دراسة وصفية حتليلية(
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 األول  الفصل
 

  القرآنيةلقراءات ا
 الواردة يف سورة آل عمران

 
 (دراسة وصفية حتليلية)
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 (11ىل إ 1سورة آل عمران: اآلايت )

 ، اآليةآل عمرانسورة ) ﴾پ پ پ پ ٻ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿-تعاىل: قوله القراءات الواردة يف 
ساكنة: يزيد واملفضل واألعشى وامليم  مقطوعة األلف﴾ٻ ٻ ٱ ﴿"- :النيسابوري لقا (1-2:

 .(3)"(2) الباقون موصوال بفتح امليم (1) والربمجي

نية الوقف مث إظهار  :األول ،فلها وجهان (4) أما قراءة عاصم "- :النيسابوري قال التوجيه:
م ففيه وأما من فتح املي ،أن يكون ذلك على لغة من يقطع ألف الوصل :الثاين ،اهلمزة ألجل االبتداء

أن أمساء احلروف موقوفة  (6)واختيار كثري من البصريني وصاحب الكشاف (5) قوالن: أحدمها قول الفراء
 ﴿ -:األواخر تقول: ألف، الم، ميم كما تقول: واحد، اثنان، ثالثة، وعلى هذا وجب االبتداء بقوله

فإذا ابتدأان به تثبت اهلمزة متحركة إال أهنم أسقطوا اهلمزة للتخفيف وألقيت حركتها على امليم  ﴾ٻ
لتدل حركتها على أهنا يف حكم املبقاة بسبب كون هذه اللفظة مبتدأ هبا، فكأن اهلمزة ساقطة بصورهتا 

بل سواكن  ،التقى ساكنان ﴾ٱ﴿ بع ﴾ٻ ﴿ وهو أنه ملا وصل (7) واثنيهما قول سيبويه ،ابقية مبعناها
ضرورة سقوط اهلمزة يف الدرج، فوجب حتريك األول أعين الوسطاين منها وهو امليم وكان األصل هو 

قولة من مهزة على هذا القول ليست هي املن ةفالفتح ،إال أهنم فتحوا امليم حمافظة على التفخيم ،الكسر
فكيف  الوصل فال يرد عليه ما يرد على القول األول من أن اهلمزة حيث ال وجود هلا يف الوصل أصاًل 

 .(8)تنقل حركتها"

                                                           

 ( 2/93) 1، طاملستنري ( وابن سوار،1/482) 1، طالكامل ،واهلَُذيل (1/88) ، د.طاملبسوط، ابن مهران (1) 
وإمنا اختري التحريك ابلفتح هنا دون الكسر مع أن األصل فيما حيرك للتخلص من الساكنني أن يكون حتركه ابلكسر مراعاة  (2) 

 ( 1/38) ، د.طالبدور الزاهرةالقاضي،  عبد الفتاح) اجلاللة وخلفة الفتحلتفخيم لفظ 
 وهذه القراءة أليب جعفر من املتواتر وللباقني شاذة. (2/78) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ".موصوال بفتح امليموهي كما ذكر يف القراءات " (4) 
 ( 1/7) 1، ط، معاين القرآنالفراء (5) 
 ( 1/333) 3، طالكشاف ،الزخمشري (6) 
 ( 3/133) 3، طالكتابسيبويه،  (7) 
 ( 2/77) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ڀ ڀ ڀ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

حيث كان: أبو عمرو  (1) ممالة﴾ٿ ﴿"-: النيسابوري قال (4:اآلية ،عمرانآل  سورة)﴾ٿ
 .(4)"(3) عن ورش، واخلزاز عن هبرية، وابن ذكوان غري ابن جماهد (2) وخلف والنجاريعلّي و ومحزة 

 ڤ ڤ ڦڦ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ٿ ٿ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

بغري  حيث كان﴾ٿ ﴿"- :النيسابوري قال (77:، اآليةآل عمرانسورة )﴾ڦ ڦ ڄ
ومحزة عن  (6)واخلزاز عن هبرية  (5) شجاع ويزيد واألعشى واألصفهاين عن ورش مهزة: أبو عمرو غري

 .(8)"(7)الوقف

 (12ىل إ 11سورة آل عمران: اآلايت )

چچ چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڃ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

الغيبة: محزة بياء ﴾ڃ ڃ ﴿"-: النيسابوري قال (76:سورة آل عمران، اآلية)﴾چ
 .(11)"الباقون بتاء اخلطاب ،(10) وعباس خمري (9) وخلفعلّي و 

هم " من قرأ بتاء اخلطاب فمعناه األمر أبن خيربهم مبا سيجري علي-: قال النيسابوري التوجيه:

                                                           

بطح، ورمبا ويقال له: اإلضجاع، ويقال له: ال ،ا وهو احملضأن تنحو ابلفتحة حنو الكسرة وابأللف حنو الياء )كثريً اإلمالة هي  (1) 
 ( 2/32) ، د.طالنشرأيضا( )ابن اجلزري، قيل له الكسر 

 ( 122-2/77) د.ط ،غاية النهايةوالصواب البخاري )ابن اجلزري،  يف كل الكتاب هناك تصحيف هلذا االسم (2) 
 ( 1/332) 1، طالكاملواهلذيل، ( 1/39) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (3) 
 ( 2/78) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/96) 1، طاملستنريابن سوار،  (5) 
 ( 2/366) 1ط ،جامع البيان الداين، (6) 
 ( 431-1/432)، د.ط النشر )ابن اجلزري، عيهو ينظر مذهب محزة يف الوقف على اهلمز بن (7) 
 ( 2/78) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/217) 3ط، البشرإحتاف فضالء )البنا،  و (2/238)، د.ط النشرابن اجلزري،  (9) 
 ( 1/313) 1، طالكاملاهلذيل،  (10) 
 ( 2/118) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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كاية هذا ، ومن قرأ ابلياء فاألمر متوجه إىل ح-هللا عليه وسلم صلى-أراد  من الغلبة واحلشر أبي لفظٍ 
 (1)"(ُبونَ ْغلَ َسيعُ  ):أي قل هلم قويل لك ظاللف

ک ک  ڑ ڑ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

جزء من سورة آل عمران، ) ﴾ں ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ک کگ گ
، (3) ويعقوب (2) اخلطاب: أبو جعفر وانفع وسهل بتاء (تَعَرْونَعُهمْ  )"-: النيسابوري قال (74:اآلية

 .(4)"الباقون ابلياء

لمني مثلي اخلطاب أي ترون اي مشركي قريش املس بتاء (تَعَرْونَعُهمْ  )"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5)أنفسهم"

سبأ: ) ﴾ڦ ﴿وكذلك ما انفتح قبل الياء مثل (6) بضم اهلاء: سهل ويعقوب﴾ک ﴿
16)(7) 

 بغري مهز: أبو عمرو غري شجاع ويزيد واألعشى واألصفهاين عن ورش ومحزة﴾ک کگ ﴿
 (8) الباقون هبمزة ساكنة ،يف الوقف

ى ى  ې ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ۋ ۋ ٴۇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

سورة آل عمران، ) ﴾ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ەئ ەئ وئ وئ ائ ائ

                                                           

 ( 2/122) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 1/227) 2ط، الغاية ابن مهران، (2) 

 ( 2/238)، د.ط النشروابن اجلزري،  (1/88) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (3) 
 ( 2/118) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/122) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/469) 1، طالكاملاهلذيل،  (6) 
 ( 1/141) 2طالغاية،  ابن مهران، (7) 
 68ص  ﴾ ٿ ﴿مثل  (8) 
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: ابن كثري وأبو (1) غري ممدودة بعدها واو مضمومة هبمزة﴾ۋ ﴿"-: النيسابوري قال (75:اآلية
 آونب كم ابملد والواو املضمومة ،(2) وأيب شعيب وانفع غري قالونعمرو وسهل ويعقوب غري عباس وأوقية 

 (5) الباقون هبمزتني هشام يدخل بينهما مدة ،(4) : يزيد وقالون وعباس وأوقية وأبو شعيب(3)

ڈ  ﴿إال يف (6)ومحاًدا وافقا حيىي  ،بضم الراء حيث كان: األعشى والربمجي﴾ۇئ ﴿

 (8)"(7) (16املائدة: )﴾ڈ ژ 

سورة آل عمران، جزء )﴾...چ چچ  ڃ ڃ چ ﴿-تعاىل: قوله  الواردة يفالقراءات 
 .(10)"الباقون ابلكسر ،(9)علّي « إن»بفتح ﴾ڃ ڃ ﴿"-: النيسابوري قال (79:من اآلية

بدل  فتقديره عند البصريني ذلك بدل من األول،« أن»ومن قرأ بفتح  "-:قال النيسابوري التوجيه:
  ،الكل فكأنه قيل: شهد هللا أن الدين عند هللا اإلسالم فيكون من ابب وضع الظاهر موضع املضمر

وقيل: تقديره شهد هللا أنه ال إله إال هو وأن الدين عند  ،ال أرى املوت يسبق املوت شيء-كقوله:
ا احدً ألن كونه تعاىل و  ؛يل: شهد هللا أنه ال إله إال هو أن الدين عند هللا اإلسالموق ،هللا اإلسالم

                                                           

 .الثانية بدون إدخال األوىل وتسهيلبتحقيق  أي: (1) 
 ( 1/88) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (2) 
 .بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية مع اإلدخال أي: (3) 
 (1/88، د.ط )املبسوط ، ابن مهران (4) 
 ( وبينهما مدة أي: إدخال ألف بني اهلمزتني.1/394) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (5) 
 ( 1/446) 1طجامع البيان، الداين،  (6) 
 ( 1/314) 1، طالكاملواهلذيل، ( 1/87) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 
 ( 2/118) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/436) 2ط، التبصرة، مكي بن أيب طالب (9) 
 ( 2/118) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 



 

67 

 

 وقرئ ،ألن دين اإلسالم مشتمل على هذه الوحدانية ؛يوجب أن يكون الدين احلق هو اإلسالم
 (2)"والثاين ابلفتح على أن الفعل واقع على الثاين وما بينهما اعرتاض (1)األول ابلكسر

سورة آل )﴾...ڳ ڱ ڱ ڱڱ  گ ڳ ڳ ڳ ﴿-تعاىل: قوله  الواردة يفالقراءات 
  (61:عمران، جزء من اآلية

بفتح الياء: أبو جعفر وانفع وابن عامر غري النجاري عن هشام ﴾ڳ ﴿"-: النيسابوري قال
 . (5)"(4) واملفضل واألعشى والربمجي (3) وحفص

وافق أبو عمر  (6) سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل إبثبات الياء يف احلالني: (َوَمني اتعَّبَعَعيني  )
  .(7) جعفر وانفع غري قالون يف الوصلو وأب

ٴۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ڭ ۇڭ  ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 (67:سورة آل عمران، اآلية)﴾ېې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋ
 ﴿الباقون ،(8) بن نصريعلّي محزة ونصري يف رواية  :(ينذي الَّ  ونَ لُ اتي قَ يعُ وَ  )"- :النيسابوري قال

 .(9)"﴾ۋ

                                                           

 املقصود )أنه( من شهد هللا أنه، وهي شاذة، على أن شهد مبعىن قال، ومعلوم أن مهزة"إّن" تكسر بعد القول.  (1)
 أما قراءة الكسر فهي على االست ناف.( 2/227) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (2) 
 ( ومل يستثنيا أي طريق عن ابن عامر.2/192) ، د.طالنشرابن اجلزري، ) ( و1/61) 1ط، تلخيص العبارات ابن بليمة، (3) 
 املفضل.بدون رواية ( 1/442) 1ط، الكاملاهلذيل، )( و 1/338) 1ط التذكرة،غلبون،  ابن (4) 
 ( 2/118) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ﴿[و186]البقرة:﴾ۆئ ﴿ -حنو: أما سهل فما كان يف وس  اآلي إن كان الًما من الفعل ( 1/434) 1طالكامل،  اهلذيل، (6) 

[و 179رة:]البق﴾ڦ  ﴿ -[ وأشباهها فيثبت يف احلالني وإن مل تكن الًما من الفعل يف وس  اآلي حنو:23]احلج: ﴾ڤڤ
 ( 1/436) 1ط، مرجع سابق)اهلذيل،  [ وأشباهها فبياء يف الوصل دون الوقف22]آل عمران:﴾ڱ ڱڱ  ﴿

 ( 2/249)، د.ط النشرابن اجلزري،  (7) 
 واملراد أهنم قتلوهم بعد املقاتلة.( 1/314) 1طالكامل، واهلذيل،  (87 /1) 1ط، املبسوطابن مهران،  (8) 
 ( 2/118) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

بضم ﴾ڀ ﴿"- :النيسابوري قال (64:سورة آل عمران، اآلية)﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .(2)"(1) الباقون ابلعكس، الياء وفتح الكاف: أبو جعفر

 (43ىل إ 12سورة آل عمران: اآلايت ) 

 ے ے ہ ھھ ھ ھ ہ ہ ۀ ہ ڻ ۀ ﴿-تعاىل: قوله  الواردة يفالقراءات 

  (61:سورة آل عمران، اآلية)﴾ۆ ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 حيث كان« لفيعي »ابلتشديد على ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿"-: النيسابوري قال
الباقون  ،(4) ومحاد وخلف وسهل ويعقوب وعاصم غري أيب بكر: أبو جعفر وانفع ومحزة وعلّي (3)

 .(6)"(5) «فيل»ابلتخفيف على 

 ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

سورة آل عمران، )﴾ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى
                                                           

 -( وكذلك يف البقرة يف قوله تعاىل: 1/222) 3طإحتاف فضالء البشر، و البنا،  (2/229) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (1) 
 [213]البقرة: ﴾...ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک ﴿

ې ې ې  ﴿وقوله تعاىل: [ 21 النور:]﴾ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿يف قوله تعاىل: والنور يف موضعني 

 ].51النور: ]﴾...ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ 
 ( 2/118) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 [ مشدد: انفع وحفص ومحزة والكسائي،7]وفاطر:  [،17]والروم:  [،31]ويونس:  [،39]واألعراف:  [،73يف ]األنعام:  (3) 

[ )ابن 12]احلجرات:  يف﴾ڤ ٹ ٹ  ﴿[، و33يف ]يس: ﴾ژ ڑ  ﴿و[، 122يف ]األنعام: ﴾ڳ ڳ ڳ  ﴿زاد انفع
 (.1/312) ، د.طاإلقناعالباذش، 

  (2/98) 1ط، املستنريوابن سوار، ( 1/449) 1ط، جامع البيان، ( والداين1/171) 2ط، الغايةابن مهران،  (4) 
ه استثقل تشديد الياء فمن قرأ ابلتخفيف فإن ،فصارت مييتا ،فقلبوا الواو ايء للياء اليت قبلها ،ت على فيعلوي أصل الكلمة ميْ  (5) 

وا  ومن قرأ ابلتشديد فإن التشديد هو األصل وذلك أنه يف األصل ميوت فاستثقل ،فصارت ميتا وزنه فيل ،مع كسرها فأسكنها
 م أهنما لغتان معروفتانواعل ،ددةكسرة الواو بعد الياء فقلبوها ايء للياء اليت قبلها مث أدغموا الساكنة يف الثاين فصارات ايء مش

 ( 1/137) ، د.طحجة القراءات)ابن زجنلة، 
 ( 2/133) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
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بكسر القاف وفتح الياء وتشديدها: أبو زيد عن  ﴾ۇئ ۇئ ﴿"-: النيسابوري قال (67:اآلية
 .(3)"(2) وخلف ابإلمالةعلّي وقرأ محزة و  ،بضم التاء﴾ۇئ ﴿الباقون ،(1)املفضل وسهل ويعقوب

 (31اىل  42سورة آل عمران: اآلايت )

 ےے ھ ھ ہ ھ ھ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

بفتح الياء: أبو ﴾ ۓ ےے ﴿"-: النيسابوري قال (45:سورة آل عمران، اآلية)﴾ ڭ ڭ ۓ ۓ
 (5)"(4) جعفر وانفع وأبو عمرو

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (36:سورة آل عمران، اآلية)﴾ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ

 ،(7) : ابن عامر ويعقوب وأبو بكر ومحاد(6) على احلكاية﴾ تُ عْ ضَ وَ ﴿"-: النيسابوري قال
 . (8) على الغيبة﴾ۅ﴿الباقون

 .(10)"(9) بفتح الياء: أبو جعفر وانفع﴾ ى ى ﴿

 ىئ ېئىئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ۇئ ۇئ ۆئ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 1/314) 1ط، لكاملااهلذيل، ( و 1/212) 2ط، الغايةابن مهران،  (1) 
 ( 1/221) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا،  (2) 
 ( 2/133) 1ط ،ائب القرآنغر النيسابوري،  (3) 
 ( 2/249) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (4) 
 ( 2/148) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/222) 3طإحتاف فضالء البشر، ، البنا، إبسكان العني وضم التاء للتكلم من كالم أم مرمي (6) 
 ( 2/97) 1ط، املستنريوابن سوار، ( 1/448) 1ط، جامع البيان، ( والداين87/ 1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 
 ( 1/222) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، ) بفتح العني وبتاء للتأنيث الساكنة من كالم البارئ تعاىل (8) 
 ( 2/249)، د.ط النشرابن اجلزري،  (9) 
 ( 2/148) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 (41:سورة آل عمران، جزء من اآلية)﴾ ... حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ

الباقون خفيفا ، (1)وخلفعلّي : عاصم ومحزة و مشددة﴾ ېئ ﴿"-: النيسابوري قال
وقرأ أبو بكر ومحاد  ،(2) وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحادعلّي مقصورا كل القرآن: محزة و ﴾ی﴿
 .(4) " الباقون ابملد والرفع ،والنصب هاهنا (3) ابملد

 ڤ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 -: النيسابوري قال (49:سورة آل عمران، اآلية)﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
  .التأنيثبتاء ﴾ٿ ﴿الباقون ،(5) ومحزة وخلفعلّي ابلياء واإلمالة:  (فناديه)"

 (7) قتيبة وابن ذكوان :(6) اابإلمالة حيث كان خمفوضً ﴾ٹ ٹ ﴿

 الباقون ابلفتح. ،(8) ابن عامر ومحزة «:إن»بكسر ﴾ڤ ڤ ﴿

 .(12) " الباقون ابلتشديد ،(11)علّي و : محزة (10) امن البشارة خفيفً  (9) وما بعده﴾ڤ ﴿

                                                           

 ( 2/237) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/438) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب،  (1) 
 ( 2/82) 1ط، ملستنرياوابن سوار، ( 1/448) 1ط، جامع البيانالداين،  (2) 
 ( األلف هكذا ) زكرايءهبمزة بعد  :أي (3) 
 ( 2/148) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/237)، د.ط النشر)ابن اجلزري،  أصلهم على ممالة الدال على أبلف فناداه (5) 
 [ 11مرمي:]﴾ۉ ۉ ې ې  ۅو﴿ [ 37]آل عمران: ﴾ ٹ ٹ ٹ موضعان: مها﴿ وذلك (6) 
 ( 2/82) 1طملستنري، ا ابن سوار،و ( 1/323) 1ط، الكاملاهلذيل،  (7) 
 ( 1/366) ، د.طالتجريدوابن الفحام،  (1/438) 2ط،  التبصرةمكي بن أيب طالب،  (8) 
 [43]آل عمران:﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ إي  ﴿-تعاىل: قوله  :أي (9) 
ر ) (10)   (1/344) ، د.طشفالكمكي بن أيب طالب، والتخفيف والتشديد لغتان مشهوراتن يقال َبَشَر يَعْبُشر وَبشََّر يُعَبشّي

 ( 1/217) ، د.طشرح اهلداية، املهدويّ و 
 ( 1/223) 3ط،  إحتاف فضالء البشر، البناو ( 2/237) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (11) 
 ( 2/148) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (12) 
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آل عمران، جزء من سورة )﴾... ڑ ڑ ک کک ژ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
وابن شنبوذ عن  (1) الياء: أبو جعفر وانفع وأبو عمروبفتح ﴾ک کک ﴿" -: النيسابوري قال (37:اآلية

 .(3)"(2) ابن كثري

 (26ىل إ 31سورة آل عمران: اآلايت )

سورة آل )﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
 (4) بياء الغيبة: أبو جعفر وانفع وعاصم وسهل﴾ڄ ﴿" -: النيسابوري قال (37:عمران، اآلية

  .(6) " الباقون ابلنون، (5) ويعقوب

 وأ﴾ی ﴿على أو﴾ڤ ﴿على عطف ابلياء﴾ڄ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 على

 الماك يكون أن وحيتمل ،«خيلقه: »قوله يتضمن عام وهو﴾ٹ ٹ ٹ ﴿:قوله ألن﴾ٹ ﴿
 (7)خنلقه" وحنن إان نبشرك قوة يف املذكورات ألن ؛ابلنون قرأ من وكذا مبتدأ،

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 (39:سورة آل عمران، جزء من اآلية)﴾... کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

                                                           

 ( 2/249)، د.ط النشر ابن اجلزري، (1) 
"فمذهب -( وقال ابن مهران: 1/443) 1ط، الكامل، اهلذيل فيهما..." ﴾ ڑ ک کک ﴿ آايت عشر كثري ابن "وأسكن (2) 

وهذه القراءة ( 1/443) 2ط، ايةالغحيث كان" ابن مهران،  ﴾ک کک  ﴿ابن كثري أن يفتح الياء عند األلف املفتوحة إال يف...و
 شاذة، ألن املقطوع بتواتره عنه هنا اإلسكان فق .

 ( 2/148) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/212) 2طغاية، الابن مهران،  (4) 
 ( 2/242)، د.ط النشر، ( وابن اجلزري1/289) 1ط، التذكرةابن غلبون،  (5) 
 ( 138/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 2/164) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (7) 
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ابلفتح فيهما: ابن كثري  ﴾ڌ ڌ ﴿(1)بكسر اهلمزة بفتح الياء: انفع ﴾ڌ ڌ ﴿" -:النيسابوري قال
  (3)"(2)وأبو عمرو ويزيد

 وحيتمل﴾ڌ ﴿تحبف قرأ فيمن﴾ڌ ڌ ﴿:قوله اآلية على أبدل مث "-: قال النيسابوري التوجيه:
 للبيان وأ فلالست ناف ( َأْخُلقُ  إييّني  ) قرأ أخلق، ومن أين هي :أي ،مرفوعا بعده ما مع «أن» يكون أن
 :كقوله (4)

 ﴾ۓ ے ے ﴿:بقوله املثل فسر مث (37: آل عمران)﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿
 (5)"الفتح قراءة ليوافق أحسن وهذا (37: عمران آل)

بلغين أن -يقول:  (7)وكان ابن مقسم  ،(6) بتشديد الياء: يزيد ومحزة يف الوقف﴾ڈ ﴿"
 الباقون ابلياء واهلمزة.  ،(8)" إن محزة كان يرتك اهلمزة وحيرك الياء حبركتها"-يقول: ا خلفً 

الباقون: بياء  ،(10) بتاء التأنيث املفضل(ونُ كُ تَ فعَ ) ﴾ژ ﴿الباقون ،(9) يزيد (ري ائي الطَّ )
 (13) "﴾ک ﴿الباقون ،(12) املائدةوكذلك يف  (11) أبو جعفر وانفع ويعقوب (اطَائيرً )،الغيبة

                                                           

 ( 313و 1/312) ، د.طاإلقناع ابن الباذش، (1) 
 ( 2/249) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (2) 
 ( 138/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 3/43) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علي الفارسي،  (4) 
 ( 2/164) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/224) 3ط، إحتاف فضالء البشروالبنا،  (1/423)، د.ط النشر ابن اجلزري، (6) 
 61سبقت ترمجته ص  (7) 
 ابإلبدال واإلدغام. وقًفاو)َكَهيَّة( )َكَهَية(  فتصبح (8) 
 ( 1/339) 3، طاملغين، حممد حميسن( و 2/242)، د.ط النشر ابن اجلزري، (9) 
 وهي شاذة.( 1/316) 1ط، الكاملاهلذيل،  (10) 
 ( 1/339) 3، طاملغين،حممد حميسنو  (2/242)، د.ط النشر ابن اجلزري، (11) 
  [112]املائدة:﴾...ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ﴿-تعاىل: يف قوله  (12) 
 ( 138/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (13) 
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 ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 -: النيسابوري قال (56:سورة آل عمران، اآلية)﴾جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ
"﴿ۆئ ۈئ﴾بفتح الياء: أبو جعفر وانفع )1(، وقرأ قتيبة وأبو عمرو طريق أيب الزعراء ابإلمالة 
.)3(")2( 

ڳڳ ڳ  گ ڳ ک گ گ گ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

الغيبة: حفص  بياء ﴾ڳ ﴿" -: النيسابوري قال (51:سورة آل عمران، اآلية) ﴾ڱ ڱ ڱ
 . (6) " الباقون ابلنون ،(5) اهلاء، وزاد رويس ضم (4) ورويس

 (11ىل إ 21سورة آل عمران: اآلايت )

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ابملد﴾ڱ﴿" -: النيسابوري قال (22:سورة آل عمران، اآلية)﴾ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ
وروى ابن جماهد وأبو عون عن  ،(9) وأبو عمرو (8) حيث كان: أبو جعفر وانفع (7) وغري اهلمزة

                                                           

 ( 1/119) ، د.طاملهذب، حميسنحممد   (1) 
والذي مييلها يف املتواتر دوري الكسائي، أما اإلمالة للدوري عن أيب عمرو من طريق ( 329و 1/323) 1ط، الكاملاهلذيل،  (2) 

 أيب الزعراء فهي شاذة.
 ( 138/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/338) 3، طاملغين، حممد حميسنو  (2/242) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (4) 
 وعليهما لديهم،و  وإليهم عليهم: حنو ساكنة ايء بعد وقعت إذا واجلمع التثنية ضمري من وكسرها اهلاء ضم اختلف القراء يف (5) 

 يعقوب قرأ ذلك، شبهو  أيديهن وبني نريهم وما وترميهم وجبنتيهم وصياصيهم وأبيهم وفيهن، وإليهن وعليهن وفيهما، وإليهما
 ( 1/292)، د.ط النشرابن اجلزري، ) فق  ولديهم وإليهم عليهم: يف محزة وافقه اهلاء، بضم ذلك مجيع

 وعلى هذا فتكون قراءة روح ابلنون وضم اهلاء.( 2/138) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 إبثبات ألف بعد اهلاء ومهزة مسهلة بني بني. أي: (7) 
عد األول( حذف األلف، فيأيت هبمزة مسهلة ب)-أوجه: واختلف عن ورش من طريقيه، فورد عن األزرق ثالثة من رواية قالون  (8) 

إثبات = =الثالث() الثاين( إبدال اهلمزة ألفا حمضة، فتجتمع مع النون وهي ساكنة، فيمد اللتقاء الساكننيهعنتم( )اهلاء مثل )
 ( 1/422) ، د.طالنشراجلزري،  )ابن ا على أصلهأنه مشبعً عمرو وأيب جعفر، وقالون، إال  كقراءة أيباأللف  

 ( 1/71) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (9) 
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  .(2) " الباقون ابملد واهلمز« هعنتم»على وزن ﴾ڱ﴿(1)قنبل

 (06ىل إ 11اآلايت  عمران:سورة آل )

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 آن )" -: النيسابوري قال (14:سورة آل عمران، جزء من اآلية)﴾... ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 .(5) " الباقون هبمزة واحدة ،(4) الثانية: ابن كثري (3) وتليني هبمزتني (يؤتى

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 -:النيسابوري قال (15:سورة آل عمران، جزء من اآلية)﴾... ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
 (6) وخلف وحفص واملفضلعلّي ابن كثري وانفع غري قالون وابن عامر و  ﴾ھ ھ ﴿ و ﴾ڻ﴿"

وأبو عمرو يف  (9) ، وقرأه أبو جعفر وقالون ويعقوب غري زيد(8) وزيد عن يعقوب (7)وعباس وسهل 
 .(11) " الباقون ساكنة اهلاء ،ابالختالس (10)طريق أيب أيوب اهلامشي ياليزيدرواية 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

سورة آل )﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ
                                                           

 ( 1/421)، د.ط النشرابن اجلزري، و ( 2/83) 1ط، ملستنرياابن سوار،  (1) 
 ( 199/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/172 )1ط، اإلقناعابن الباذش، واأللف( )بتسهيلها بني بني )جبعلها بني اهلمزة  :أي (3) 
 ( 1/368) ، د.طالتجريدابن الفحام، و ( 1/71) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (4) 
 ( 183/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/464) 1ط، الكامل، ( واهلذيل272/ 1) 1ط، التذكرةاملفضل مثل محزة وأيب بكر ابإلسكان )ابن غلبون،  (6) 
 (1/464) 1ط، مرجع سابقاهلذيل،  (7) 
 ( 326و1/323)، د.ط النشر، ( وابن اجلزري1/72) ، د.طاملبسوطأي: ابإلشباع )ابن مهران،  (8) 
 وأليب جعغر إبدال اهلمزة واوا وكذا ورش عن انفع، ومحزة وقفا.( 2/84) 1طملستنري، ا ابن سوار، (9) 
 ﴿و بياء ةموصول﴾ حب خب ﴿وغريه جماهد ابن طريق من اليزيدي عن أيوب وأيب الدوري رواية يف أان وقرأت "-قال الداين:  (10) 

 ( 3/798) 1ط، جامع البياناليزيدي" )الداين،  عن األداء أهل ذلك وعلى نظائرها، وكذلك بواو، موصولة لكم ﴾ ڈ
 (183/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 



 

75 

 

 امرعومحزة وخلف وابن علّي : عاصم و ابلتشديد﴾ڎ ﴿" -: النيسابوري قال (91:عمران، اآلية

 .(3)"(2) لعلمامن  ابلتخفيف ( تَعْعَلُمونَ  ) الباقون ،فحذف املفعول األول للعلم به وهو الناس ،(1)

 ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (71:سورة آل عمران، اآلية)﴾ڳ ڳ

واألعشى لّي ع: ابن كثري وأبو جعفر وانفع وأبو عمرو و ابلرفع﴾ڑ ڑ ﴿"-: النيسابوري قال
 .(6) " الباقون ابلنصب، (5)ابالختالس، وقرأ أبو عمرو (4) املفضلوالربمجي وأبو زيد غري 

 (11ىل إ 01سورة آل عمران: اآلايت )

ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (81:سورة آل عمران، جزء من اآلية)﴾...ھ ھے  ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 ( آتيناكم ) ،الباقون بفتحها ،واخلزاعي (7)بكسر الالم محزة ﴾ڻ ﴿" - :النيسابوري لقا

                                                           

 ( 2/242) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 72/ 1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (1) 
 ( 1/337) 3، طاملغين، حممد حميسن) ( و1/331) ، د.طالكشف)مكي بن أيب طالب، لالستزادة ينظر  (2) 
 ( 183/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 3/783) 1ط، جامع البيانوالداين، ( 1/73) ، د.طاملبسوط ،ابن مهران (4) 
روى أكثر أهل األداء االختالس من رواية الدوري واإلسكان من رواية السوسي وروى بعضهم اإلمتام عن الدوري، وقال احلافظ  (5) 

خطف احلركة  واالختالس هو( 2/292)، د.ط النشرأبو عمرو: واإلسكان أصح يف النقل، وأكثر يف األداء )ابن اجلزري، 
 ( 132و1/18) 3ط، سراج القارئ املبتديابن القاصح، وكيفيته أن أتيت بثلثي احلركة، ينظر ) ،واإلسراع هبا

 مع إبدال اهلمز لورش وأيب جعفر وأيب عمرو خبلفه ومحزة وقفا.( 183/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 حفص عن هبرية وروى "-( وقال ابن جماهد: 241/ 2)، د.ط النشر ،ابن اجلزريو ( 73/ 1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 

 الالم" تحف وغريه حفص رواية يف عاصم عن واملعروف عاصم عن حفص عن حمفوظ غري الالم وذلك )ملا( بكسر عاصم عن
 ( 1/213) 2ط، السبعة)ابن جماهد، 
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 (3)"(2) الوحدة على﴾ ڻ ﴿الباقون ،(1) وانفعصيغة مجع املتكلم: أبو جعفر  على

 أن: حدمهاأ: وجهان ففيه الالم بفتح قرأ من ﴾ڻ ڻ ﴿"-:قال النيسابوري التوجيه:
 اىل ائدوالع املقدور، القسم جواب فيه والالم ﴾ھ ﴿ وخربه لالبتداء والالم موصولة تكون «ما»

 ما» معىن يف ألنه ﴾ہ ھ ﴿ عليه يدل ما ﴾ہ ﴿ ويف حمذوف ﴾ڻ ﴿ يف املوصول
 -به ؤمننلت وهللا له مصدق رسول جاءكم مث وحكمة كتاب من آتيتكموه للذي والتقدير «آتيتكم
 معىن يف يثاقامل أخذ: يقال أن الراب  تكلف إىل يفتقر كيال -وغريه سيبويه واختاره -واثنيهما

 :أي ،ريةمصد «ما» تكون أن أحدمها: وجهان أيضا ففيه للتعليل الالم بكسر قرأ االستحالف، ومن
 عليه هللا ىصل -هللا رسول جمليء مث واحلكمة، الكتاب بعض إايكم إيتائي ألجل ميثاقهم هللا أخذ
 وعن ،مر ماك الراب  وبيان موصولة «ما» تكون أن والثاين به، لتؤمنن األصول يف لكم اموافقً  -وسلم
 متأدغ ،آتيتكم ما أجل ملن أي «ما ملن» أصله: وقيل ،«حني» مبعىن (4)ابلتشديد اَلمّ  جبري بن سعيد
 .(5) " ... للتخفيف إحداها فحذفوا ،ميمات ثالث فاجتمعت امليم يف النون

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ﴿" -: النيسابوري قال (74:سورة آل عمران، اآلية)﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
وقرأ عباس  ،(6) اسعباخلطاب مبنيا للمفعول: أبو عمرو غري  بتاء ( ونَ عُ جَ رْ تعُ  ) والغيبة  بياء﴾ەئ
 ﴿التحتانية ابلياء﴾ەئ ﴿(8)وقرأ يعقوب ،ابلياء التحتانية فيهما (7) وحفصوسهل 

                                                           

 ( 1/226) 3ط، إحتاف فضالء البشروالبنا،  (2/241) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (1) 
 ،الظاهر فلما كان قبله لفظ التوحيد أتى الفعل على ذلك ابملضمر عقيب ،قبله اسم هللا تعاىل جل ذكره بلفظ التوحيد ألن (2) 

 ( 332/ 1) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ) فمأنه محله على التفخيم والتعظيم ؛ومن قرأ بلفظ اجلمع
 ( 179/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 3/239) ، د.طالبحر احمليطأبو حيان األندلسي،  (4) 
 ( ابختصار.177-2/178) 1ط ،غرائب القرآن، النيسابوري (5) 
 ( 319/ 1) 1ط، لكاملااهلذيل،  (6) 
 ( 319/ 1) 1طالكامل، اهلذيل، ( و 1/216) 2ط، الغايةابن مهران،  (7) 
 ( 86/ 2) 1ط، املستنريوابن سوار، ( 1/73) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (8) 
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 .(2) " الباقون بتاء اخلطاب فيهما ،(1) للفاعلمبنيا  ابلتحتانية﴾ېئ

 و «أقررمت» يف خطاب قبله ما فمأن ؛فيهما اخلطاب بتاء قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 يف ضمريال فلرجوع ؛الغيبة بياء قرأ ومن﴾ې ې ې ﴿قوله بعد لاللتفات أو «أخذمت»

 (3)املكلفني" مجيع إىل الثاين ويف الفاسقني، إىل األول

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 قال (97:سورة آل عمران، اآلية)﴾ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ
وروى األصفهاين  (4) روى النجاري عن ورش :اهلمز بغري﴾ەئ ﴿ابهلمزة﴾ائ ﴿" -: النيسابوري

 .(7) " الباقون ابهلمز فيهما ،فيهما (6)مهزبغري  (5) عنه

 (161ىل إ 11سورة آل عمران: اآلايت ) 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ڤ ٿ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 قال (94:سورة آل عمران، اآلية)﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

                                                           

، اإليضاح، الزَّبيدييَّ ) قرأ يعقوب يف مجيع يرجع ويرجعون غيًبا وخطااًب إذا كان من رجوع اآلخرة بفتح التاء أو الياء وكسر اجليم (1) 
 للمفعول من رجع املتعدي. ءللفاعل من رجع الالزم وابلبنا ءوالبنا 175، ص 1ط

 ( 179/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 2/222) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (3) 
 و[ 23 البقرة] ﴾ڀڀ  ﴿حنو كلمتني يف كاان إذا قبلها الساكن إىل حركتها ويرد ساكن قبلها متحركة مهزة كل أيًضا ويرتك (4) 

 ما وكل[ 82 البقرة] ﴾ڈ ژ  ﴿ و ﴾ڱ ں  ﴿ و ﴾ڀ  ﴿ و ﴾ ۈ ﴿ و ﴾ڱ  ﴿ و[ 48و 49 ص] ﴾ ڇ ﴿
 ( 1/34) ، د.طاملبسوط)ابن مهران، القرآن  مجيع يف ذلك أشبه

 ( 1/83) 3ط، إحتاف فضالء البشروالبنا، ( 1/414) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (5) 
 فتكون مُل َلْرضبنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها. أي: (6) 
 ( 179/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 " ، الباقون ابلتشديد(2)ويعقوب  خفيًفا: ابن كثري وأبو عمرو وسهل (1)﴾ڄ ڦ ﴿" -: النيسابوري
(3) 

 ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ے ﴿" -: النيسابوري قال (91:اآليةسورة آل عمران، جزء من )﴾... ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 .(5) " الباقون بفتحها ،(4) وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحادعلّي احلاء: يزيد ومحزة و  بكسر ﴾ۓ

 (111ىل إ 161سورة آل عمران: اآلايت )

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 (7)"(6)علّي : ابإلمالة﴾ڤٹ  ﴿" -: النيسابوري قال (716:آل عمران، اآلية )سورة﴾ڦ

سورة آل )﴾... ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 : البزي وابن فليح(8) التاء بتشديد﴾ڃ ڄ ﴿" -: النيسابوري قال (714:عمران، جزء من اآلية

                                                           

إذا كان فعال مضارعا، أوله اتء، أو ايء، أو نون مضمومة قرأه ابن كثري، والبصراين ابلتخفيف حيث وقع إال قوله يف احلجر:  (1) 
فال خالف يف تشديده؛ ألنه أريد به املرة بعد املرة، وافقهم محزة والكسائي وخلف [ 21احلجر: ]﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿

األنعام: ]﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿وخالف البصراين أصلهما يف األنعام يف قوله تعاىل:، [ 28الشورى: ]و[ 34لقمان: ] ﴾ۋ ۋ  ﴿على
[ 82اإلسراء: ]﴾ۀ ۀ ہ ﴿فشدداه، ومل خيففه سوى ابن كثري، وخالف ابن كثري أصله يف موضعي اإلسراء، ومها [ 39
فشددمها، ومل خيفف الزاي فيهما سوى البصريني، وخالف يعقوب أصله يف [ 73اإلسراء: ]﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ ، و

فشدده، ومل خيففه سوى ابن كثري وأيب عمرو، [ 121النحل: ]﴾ۉ ۉ ې ې  ﴿املوضع األخري من النحل، وهو قوله: 
 (.2/297) ، د.طالنشروالباقون ابلتشديد حيث وقع )ابن اجلزري، 

 ( 3/311)، د.ط النشر ،وابن اجلزري( 1/219) 1ط، الكامل، واهلذيل (3/36) 1ط، املستنري ابن سوار، (2) 
 ( 229/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 2/86) 1طملستنري، ا( وابن سوار، 1/322) 1طالكامل، اهلذيل، و ( 1/463) 1ط، جامع البيانالداين،  (4) 
 ( 229/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ولمأزرق فتح وتقليل.( 2/39)، د.ط النشر، وابن اجلزري (1/48) 2ط ،التيسري، الداين (6) 
 ( 223/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 اليت تكون يف أوائل األفعال املستقبلة إذا حسن معها اتء أخرى، ومل ترسم خطًا، وذلك يف إحدى وثالثني اتءوهذه التاء هي  (8) 

 ﴿، ويف املائدة﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿، ويف النساء﴾ڄ ڃڃ  ﴿يف البقرة، ويف آل عمران﴾ ڻ ڻ ڻ ﴿وهي:  حالة الوصل
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(1)"(2). 

 (116ىل إ 111سورة آل عمران: اآلايت )

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

: النيسابوري قال (773: سورة آل عمران، اآلية)﴾ائ ائ ى ى ې ې ې ې
ممالة: قتيبة  (36املؤمنون: )﴾ۇئ﴿و (133آل عمران: )﴾ٻ ﴿ كع واببه﴾ې ﴿" -

 .(4)"(3) عبدوسوأبو عمرو طريق بن 

 ﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
الغيبة:  بياء﴾ۆئ ۇئ ﴿﴾وئ ەئ﴿" -: النيسابوري قال (775:عمران، اآليةسورة آل )

 .(6) " الباقون: بتاء اخلطاب ،(5) خمريوخلف وحفص أبو عمرو علّي محزة و 

 ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (761:سورة آل عمران، اآلية)﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

                                                           

 ، ويف﴾ٻ ٻ  ﴿، وفيها ﴾گ گ گ  ﴿، ويف األنفال﴾ۆئ ۆئ ۈئ  ﴿، ويف األعراف﴾ڍ ڌ  ﴿، ويف األنعام﴾ۆئ ۆئ
ڑ ﴿، ويف احلجر﴾ڭ ۇ ۇ  ﴿، وفيها﴾ڇ ڍ ڍ ڌ  ﴿، وفيها﴾ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴿، ويف هود﴾ڳ ڳ ڳ ﴿ براءة

ڍ ڍ ڌ  ﴿، ويف الشعراء ﴾پ پ پ  ﴿، وفيها أيًضا ﴾ں ڻ ﴿، ويف النور﴾ڃ چ چ چ  ﴿، ويف طه ﴾ک ک

ٻ ٻ  ﴿، ويف الصافات﴾ڇ ڇ ڍ  ﴿وفيها  ﴾ڃ چ  ﴿، ويف األحزاب﴾ھ ھ  ﴿، وفيها ﴾ہ ہ ہ  ﴿، وفيها ﴾

يف ، و ﴾ہ ہ ﴿، ويف امللك ﴾ں ںڻ  ﴿، ويف املمتحنة ﴾ڇڇ  ﴿، وفيها﴾ڀ ٺ  ﴿وفيها ﴾مئ ىئ  ﴿ويف احلجرات ﴾
ط ، د.النشر، ينظر )ابن اجلزري، ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿، ويف القدر﴾وئ ۇئ  ﴿، ويف الليل ﴾ڃ ڃ  ﴿، ويف عبس ﴾ی ی  ﴿ن
 (.1/283) 3، طاملغين، حممد حميسن و( 2/232)

 (.2/63) 1ط، املستنري( وابن سوار، 1/83) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (1) 
 ( 223/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 وهي شاذة، واملتواتر إمالتها لدوري الكسائي.( 1/73) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (3) 
 ( 239/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/73) ، د.طاملبسوط ،وابن مهران( 1/213) 2، طالسبعة ابن جماهد، (5) 
 ( 239/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
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وأوقية  (2) بغري مهزة: األعشى (1) من كل مهزة جمزومة واببه﴾ۉ ﴿" -: النيسابوري قال
  (4) ومحزة يف الوقف (3)واألصفهاين عن ورش 

وقرأ ، (7) وانفعويعقوب وابن كثري  (6) وسهل: أبو عمرو (5) الضري من﴾ەئ ەئ ﴿
ا ركً ا مث حمكالمها من الضر جمزومً   ،ابلضم﴾ەئ ەئ ﴿:الباقون ،ابلفتح﴾ەئ ەئ﴿ (8)املفضل
 .(9) لإلتباعفالفتح للخفة والضم  ،للساكنني

 .(11) " الباقون: بياء الغيبة، (10) سهلاخلطاب:  بتاء ( حمُيي ٌ  تَعْعَمُلونَ  )

 (111ىل إ 111سورة آل عمران: اآلايت )

 حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (767:سورة آل عمران، اآلية)﴾مئ
                                                           

ى ائ ﴿ويف النساء  ،[122]﴾ۉ  ﴿[ ويف آل عمران 126] ( هاأْ سَ نْ نعَ  وْ أَ  )وذلك تسعة عشر موضعا: يف البقرة  (1) 

[، 133] ﴾ٺ ٿ ٿ  ﴿[ و 37] ﴾ڳ ڳ ڱ  ﴿ويف األنعام  ،[121] ﴾ۆ  ﴿ويف املائدة  ،[133]﴾ائ
[، 34] ﴾ڱں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿ويف اإلسراء  ،[17] ﴾ڀ ڀ ڀ  ﴿ ويف إبراهيم ،[32] ﴾ڃڃ  ﴿ويف التوبة 
ٺ ٿ ﴿ويف يس  ،[7] ﴾ڦ ڦ ڦ  ﴿[، ويف سبأ 4] ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ويف الشعراء:  ،[16] ﴾ٺ ٺ  ﴿ ويف الكهف

 ، د.طاإلقناع)ابن الباذش، [ 36]﴾ۇئ ۇئ ۆئ ﴿ [، ويف النجم33] ﴾پ پ ڀ ڀ ﴿ ويف الشورى ،[43] ﴾ٿ 
(1/176 ) 

 ( 1/391) 1ط، الكاملاهلذيل،  (2) 
 ( 1/33) ، د.طاملبسوط( و1/219) 2ط، لغايةابن مهران، ا (3) 
 ( 1/126) ، د.طاملهذب، حممد حميسن (4) 
ريُه ضريًا، ضاَره: يقال (5)   ( 1/292) 1ط ،معاين القراءاتاألزهري، واحد ) والضرُّ  والضرْي  َضرًّا، َيُضرُّهُ  َضرَّهُ : مبعىن يضي
 ( 1/318) 1طالكامل، اهلذيل،  (6) 
 ( 1/228) 3ط، إحتاف فضالء البشروالبنا،  (2/242) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (7) 
 ( 1/318) 1طالكامل، اهلذيل،  (8) 
 ( 1/337) 3، طاملغين، حممد حميسنو  (1/333) ، د.طالكشف)مكي بن أيب طالب، لالستزادة ينظر  (9) 
 وهي شاذة.( 1/318) 1طالكامل، اهلذيل،  (10) 
 ( 239/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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: أبو عمرو غري شجاع وورش واألعشى (1)مهز بغري﴾ ی ىئ ﴿"-: النيسابوري قال
 .(3)"(2) الوقفومحزة يف 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

وفتح  ابلتشديد﴾ڃ ﴿" -: النيسابوري قال (763:سورة آل عمران، اآلية)﴾ڃ ڃ
 .(5) " الباقون: ابلتخفيف والفتح أيضا ،(4) عامرالزاي: ابن 

 .(7)النصر" منزلني مبعىن ،(6) الزاي بكسر ( لينيَ ُمْنزي  ) وقرئ "-: قال النيسابوري التوجيه:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 بكسر﴾ڈ ﴿" -: النيسابوري قال (765:سورة آل عمران، اآلية)﴾ڈ ڎ ڎ ڌ
 .(10) " ابلفتح :الباقون ،(9) ورويس (8) وسهلالواو: أبو عمرو وابن كثري وعاصم 

 بعالمات يلهمخ أو أنفسهم معلمني فمعناه ،الواو بكسر قرأ فمن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (12)"(11)سّومهم هللا أن فاملعىن ،ابلفتح قرأ ومن خمصوصة،

                                                           

 ، وهي شاذة عن أيب عمرو.: يبدل اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها وال حيقق اهلمزةأي (1) 
 (.1/393) ، د.طالنشر، ( وابن اجلزري1/371) 1طالكامل، ، ( واهلذيل1/51) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (2) 
 ( 2/246) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 2/242)، د.ط النشرابن اجلزري، و  (1/393) ، د.طالتجريدابن الفحام،  (4) 
 ( 246/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/28) ط.د ،خمتصر يف شواذ القرآن، ابن خالويه (6) 
 ( 2/232) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/318) 1طالكامل، اهلذيل،  (8) 
 (.2/88) 1ط، املستنريابن سوار، و ( 1/74) ، د.طاملبسوط ابن مهران، (9) 
 ( 246/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
 ( 1/333) ، د.طالكشف( ومكي بن أيب طالب، 1/113) 2، طاحلجةابن خالويه، لالستزادة ينظر ) (11) 
 ( 2/232) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (12) 
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(131ىل إ 146سورة آل عمران: اآلايت )  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

واو  بغري ( اريُعواسَ  ) " -: النيسابوري قال (744:سورة آل عمران، اآلية)﴾ڀ ڀ ڀ
 (2)"(1) العطف: أبو جعفر وانفع وابن عامر

 فمأنه ؛اوالو  بغري قرأ ومن قبله، ما على معطوف﴾ٻ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:

 (4)"(3)متالزمان ألهنما ؛الواحد كالشيء﴾ی ی ﴿وقوله: ( اريُعواسَ  ) :قوله جعل

سورة )﴾... ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
علّي : محزة و (5) حيث كان ابلضم﴾ۇ ﴿" -: النيسابوري قال (731:آل عمران، جزء من اآلية

 .(7) " الباقون ابلفتح ،(6) وخلف وعاصم غري حفص وجبلة

 عف،والضُ  فعكالضَ  لغتان ومها ،وبضمها القاف بفتح﴾ۇ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 إنه: (8) الفراء وقال ،اسم وابلضم مصدر، ابلفتح وقيل ،واحلجاز هتامة لغة ابلفتح وقيل هد،واجلُ  هدواجلَ 

هم أهنا مجع مها لغتان إال أن املفتوحة تو  :مقسم ابن وقال ،اجلراحة أمل وابلضم بعينها، اجلراحة ابلفتح

                                                           

 ( 1/228) 3ط، إحتاف فضالء البشروالبنا،  (242 /2) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (1) 
 ( 239/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/336)، د.ط الكشفينظر )مكي بن أيب طالب،  ،لالستزادة (3) 
 ( 2/238) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 [192]آل عمران:﴾...ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ  ﴿-املوضعان هنا وقوله تعاىل: (5) 
 1ط، املستنريابن سوار، ( و 3/787) 1ط، جامع البيانبفتح القاف، الداين،  بدون ذكر جبلة ولكن حفص واملفضل (6) 

(2/88 ) 
 ( 239/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/234) 1ط، معاين القرآنالفراء،  (8) 



 

13 

 

 (2)"(1) قرحة

 (126ىل إ 131سورة آل عمران: اآلايت ) 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 يعين ابلتليني ،بغري مهزة ﴾ڦ ﴿" -:النيسابوري قال (734:سورة آل عمران، اآلية)﴾ڦ
روى هبة هللا بن جعفر عن األصفهاين عن  (29امللك: )﴾ٻ ﴿ و (41الفرقان: )﴾ے ﴿وحنوه 
 (5)"(4) ومحزة يف الوقف (3)ورش

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 (735:سورة آل عمران، اآلية) ﴾ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
علّي وسهل ومحزة و  (7) ا: أبو عمرو وشان بن عامرمدغمً  (6) واببه﴾ں ں ﴿" -: النيسابوري قال

 (8)وخلف

                                                           

 ( 7/392) 3طالتفسري الكبري، الرازي،  (1) 
 ( 264 /2) 1ط ،القرآنغرائب النيسابوري،  (2) 
اهلذيل عنه إبطالق تسهيل )رأته، ورآها( وما يشبهه، فلم خيص شي ا، ومقتضى ذلك تسهيل )رأيت، ورآه( وما جاء من  دانفر  (3) 

 ( 1/97) 3ط، إحتاف فضالء البشر( والبنا، 1/377) ، د.طالنشر ابن اجلزري،) ذلك. وهو خالف ما رواه سائر الناس
 ( 438و 1/439)، د.ط النشر ابن اجلزري، (4) 
 ( 268/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ردفالف ومجًعا فرًدا وقع كيفما" لبثت" من التاء عند و الثاء [2و1مرمي:]﴾ٱ ٻ ﴿ :يف صاد هجاء من أي: الدال (6) 

 ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴿: حنو واجلمع ،[237البقرة:] ﴾ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ  ﴿: حنو وفتحها التاء بضم" لبثت"
 ( 1/177) ، د.طإبراز املعاين)أبو شامة،  [114املؤمنون:]

 نع األخفش عن عمران أبو فروى عامر، ابن عن "واختلف-أظنه تصحيف، والصواب هشام عن ابن عامر، قال الداين:  (7) 
 وكذلك ش،األخف عن الّرواة سائر وروى اإلظهار، الباقي عبد عن الفتح أيب على قراءيت من هشام عن واحللواين ذكوان ابن

فتح عن وكذلك قرأت على أيب احلسن، وعلى أيب الاإلدغام،  هشام عن عّباد وابن ذكوان ابن عن املعلى وابن أنس وابن التغليب
 ( 2/664) 1ط، جامع البيان" )الداين، قراءته على عبد هللا بن احلسني يف رواية احللواين عنه

 ( 1/344) 1ط،  الكاملاهلذيل،  (8) 



 

12 

 

 (2)"(1) (93آل عمران: )﴾ڻ ﴿مثل﴾ڻ ﴿

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 -: النيسابوري قال (732:سورة آل عمران، اآلية)﴾ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 بغري مهزة ابملد﴾ھ﴿يزيدوقرأ  ،(4) كثري  ن: اب(3) حيث كان« كاعن»ابملد واهلمز مثل ﴾ھ﴿"

 .احلالني يف﴾ھ﴿:الباقون ،(6) نون يف الوقف وكأي بغريعلّي وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب و ، (5)

 "﴾ۓ ﴿الباقون ،(8) أبو عمرو وسهل ويعقوب وابن كثري وانفع وقتيبة واملفضل (7) ( لَ تي قُ  )
(9). 

 (126ىل إ 121اآلايت  عمران:سورة آل )

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (757:عمران، اآلية سورة آل)﴾چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

ويزيد وسهل علّي : ابن عامر و (10) حيث كان بضمتني﴾ڤ ﴿" -: النيسابوري قال
                                                           

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿-سبق الكالم عليها، عند قوله تعاىل:  (1) 

  98ينظر ص  [15]آل عمران:﴾... ۓ ۓڭ 
 ( 268/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
[ 62[، ويف العنكبوت]48و43[، ويف احلج موضعان]123[ ويوسف]146وقعت يف سبعة مواضع: يف آل عمران] (3) 

 ( 2/143) ، د.طرالنشابن اجلزري،  [8[ والطالق]13والقتال]
 ( 1/72) 2ط، التيسري، الداينو ( 1/463) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب،  (4) 
 ( 1/336) 3ط، إحتاف فضالء البشر)البنا،  أي: بتسهيلها مع املد والقصر (5) 
 ( 1/397) 1ط، الكاملاهلذيل، يقفون على الياء ) أي: (6) 
 .ا للمفعولبضم القاف وكسر التاء بال ألف مبنيً  :أي (7) 
 ( 2/242)، د.ط النشروابن اجلزري، ( 2/72) 1ط، املستنريابن سوار،  (8) 
 ( 268/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
ژ ڑ ڑ ک ک  ﴿و ،[18]الكهف:﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿- هنا وقوله تعاىل: (10) 
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 .الباقون: بسكون العني، (1)ويعقوب

بغري مهز: أبو عمرو غري شجاع ويزيد واألعشى واألصفهاين عن ورش  (2) واببه﴾ڄ ﴿
 (4)"(3) ومحزة يف الوقف

 ﴾... ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
واببه إبدغام الدال  ،(5)﴾چ چ﴿" -: النيسابوري قال (756:سورة آل عمران، اآلية)

 .(6) " وخلف وأبو عمرو وهشام وسهلعلّي محزة و  يف الصاد:

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- تعاىل:قوله  القراءات الواردة يف

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 (753:سورة آل عمران، جزء من اآلية) ﴾... ڄڄ

الباقون: بياء  ،(7) وخلفعلّي وابإلمالة: محزة و  بتاء فوقانية ( ىشَ غْ تعَ  ) "- :النيسابوري قال
 . (8)"الغيبة

                                                           

 [2]احلشر:﴾...ۇ ۇ ۆ ۆۈ  ﴿[ و26]األحزاب:﴾...ک ک گ گ گ گ ڳ 
 ( 2/216) ، د.طالنشراجلزري، وابن ( 1/322) 1طالكامل، اهلذيل،  (1) 
 .[17]السجدة:﴾ۅ  ﴿[، و13]املعارج:﴾ٺ ٺ  ﴿[، و31]األحزاب:﴾پ پ  ﴿:حنو (2) 
 (.1/132) ، د.طاملهذب، حممد حميسن( و 1/498) 1ط، املستنريسوار، ابن ( و 1/31) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (3) 
 ( 299/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
يف مثانية: اجليم والذال والزاي والسني والشني والصاد والضاد والظاء فأدغمها فيهن أبو عمرو ومحزة  دال قد اختلف يف إدغام (5) 

[ وأدغمها ورش يف: الضاد 24ص : ] ﴾ہ ہ  ﴿والكسائي وهشام وكذا خلف، وافقهم األربعة لكن اختلف عن هشام يف 
والظاء املعجمتني وأظهرها عند الستة، وأدغمها ابن ذكوان يف: الذال والضاد والظاء املعجمات فق ، واختلف عنه يف الزاي، 

 ( 1/06) 3ط ،إحتاف فضالء البشر)البنا،  والباقون ابإلظهار، وهم: ابن كثري وعاصم وقالون وأبو جعفر ويعقوب، ينظر
 ( 299/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/232) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا،  ( و2/242) ، د.طالنشري، ر ابن اجلز  (7) 
 ولمأزرق فتح وتقليل والباقون ابلفتح.( 299/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 أن ويؤيده ألمنةا إىل فللعود ،ابلتاء ( ىتَعْغشَ  ) قرأ من أن واعلم "-: قال النيسابوري التوجيه:
 إىل فللعود ابلياء قرأ ومن اتبع وأنه متبوع وألهنا ابلعرض، مقصود والنعاس ابلذات، مقصودة األمنة
 (1)"...النعاس

 .(3) " ابلنصب الباقون: ،(2) : أبو عمرو وسهل ويعقوبابلرفع﴾ڄ ﴿"

 خرب واجلملة ،هخرب ﴾ڄ ﴿و مبتدأ فمأنه ؛ابلرفع﴾ڄ ﴿قرأ فمن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 "هلل أمجع األمر إن: قلت لو كما «إن» خرب﴾ڄ ﴿و لمأمر أتكيدا فلكونه ابلنصب قرأ ومن ،«إن»
(4) 

سورة آل )﴾ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
 وعباسري الغيبة: ابن كث بياء ( ريٌ صي بَ  ونَ لُ مَ عْ يعَ  ) " -: النيسابوري قال (752:عمران، جزء من اآلية

 .(7) " ابخلطاب الباقون: ،(6) وخلف ومحزةعلّي و  (5)

 هلم" اوعيدً  ونويك ،كفروا للذين فالضمري الغيبة على قرأ ومن "-: قال النيسابوري التوجيه:

(8) 

 جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

امليم من  بكسر ﴾ٿ ﴿و﴾جت ﴿" -: النيسابوري قال (751:سورة آل عمران، اآلية)﴾مث
                                                           

حممد ) ( و1/362) ، د.طالكشف( لالستزادة ينظر )مكي بن أيب طالب، 2/284) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 1/368) 3، طاملغين، حميسن

 ( 2/242) ، د.طالنشراجلزري، ابن و ( 1/321) 1ط، الكاملاهلذيل،  (2) 
 ( 299/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/199) ، د.طحجة القراءات ابن زجنلة،) ( لالستزادة ينظر2/286) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/312) 1طالكامل، اهلذيل،  (5) 
 ( 2/242)، د.ط النشروابن اجلزري،  (466 /1) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب،  (6) 
 ( 299/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/199) ، د.طحجة القراءات، (، لالستزادة ينظر )ابن زجنلة2/272) 1ط ،سابقمرجع النيسابوري،  (8) 
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 جلوار (3) ا إال هاهناومحزة وخلف وافق حفصً علّي : انفع و (2) كان حيث (1) مياتمات 
 .(4) ميوت: بضم امليم من مات الباقون﴾حب﴿

 .(6)"وسائر القراء بتاء اخلطاب(5) الغيبة: حفص واملفضل بياء﴾ مث ﴿

 قد الدنيا يف هجيمعون الذي ألن ؛للكفار فالضمري ابلياء قرأ ومن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (7)هلم" خريات أمواهلم أن معتقدهم حسب على ورد أو خريا، يعد الذي احلالل ابب من يكون

 (112ىل إ 121سورة آل عمران: اآلايت )

 ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 گ ﴿"-: النيسابوري قال (727:سورة آل عمران، اآلية)﴾ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
الباقون:  ،(9)رويسويعقوب غري  (8)املفضلالياء وضم الغني: ابن كثري وأبو عمرو وعاصم غري  بفتح﴾

                                                           

قيل مت  ،فإذا أسند إىل التاء أو إحدى أخواهتا ،فمضارعه بفتح العني ،كخاف خياف واألصل موت بكسر عينه كخوف (1) 
البنا، ) مث حذفت الواو للساكنني ،وهو أان نقلنا حركة الواو إىل امليم بعد سلب حركتها داللة على األصل ،ابلكسر ليس إال

 ( 231- 1/232) 3ط، فضالء البشرإحتاف 
: مواضع مخسة يف وقع فقد ﴾ٿ  ﴿ أماو [ 33]املؤمنون : و[ 138و139: ]آل عمران : مواضع ثالثة يف وقع ﴾ جت ﴿ (2) 

 : مرمي]مواضع:  ثالثة يف ووقع ﴾ائ  ﴿وكذلك  [49 : الواقعة]و [3 : ق]و [33و16: الصافات]و [82 : املؤمنون]
 [34: األنبياء]و [66و23

 ( 1/232) 3طإحتاف فضالء البشر، ، البناو ( 243-2/242) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (3) 
)ميوت( )ميوت( أصل و  ،حتركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا« توي مَ « »مات»مثل: )قال يقول( على )فعل يفُعل(، وأصل  (4) 

، حممد حميسن) و( 1/362) ، د.طالكشف)مكي بن أيب طالب،  عني الكلمة، فنقلت ضمتها إىل الساكن قبلها بضم
 ( 1/393) 3، طاملغين

 ( 1/321) 1ط، الكاملاهلذيل،  (5) 
 ( 299/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
هدوي، )املينظر ، اخلطاب على﴾جب حب  ﴿قرأ ابلتاء فعلى اخلطاب ألن قبلهومن ( 2/272) 1ط ،سابقمرجع النيسابوري،  (7) 

 ( 1/236) ، د.طشرح اهلداية
 ( 2/71) 1ط، املستنريابن سوار، ( و 1/321) 1طالكامل، اهلذيل،  (8) 
 وهو كاجلماعة.( 2/243)، د.ط النشراجلزري، ابن و ( 1/73) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (9) 
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  .(1)" ابلضم والفتح على البناء للمفعول

 أن لنيب كان ما :الغني وضم الياء بفتح قرأ فيمن اآلية ومعىن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 ففيه الغني تحوف الياء بضم قرأ ومن، الغلول تنايف النبوة ألن ؛ذلك له ينبغي وما صح ما :أي ،خيون
 من كونفي ،اخليانة إىل ينسب :أي ،خيّون واثنيهما ،غنيمته من يؤخذ :أي ،خيان أحدمها: وجهان
 الو  غااًل  يوجد أن له صح ما :معناه إذ ،األوىل القراءة إىل راجع معناه: (2)الكشاف يف قال ،اإلغالل
 ىلإ ينسب ال كيف: ويقول القراءة هذه على ينكر عباس ابن وكان، غاال كان إذا إال غاال يوجد
 يغل بل :فقال ،يغل أن لنيب كان ما: جبري بن لسعيد قلت: يفصَ خُ  وقال (3) يقتل؟ كان وقد اخليانة
 اإلغالل كان إذا يتوجه وإمنا غاال، وجده مبعىن أغل كان إذا يتوجه ال اإلنكار أن خيفى وال ،(4) ويقتل
 يف القبيل اهذ من جاء ما أكثر إن: وقال القراءة هذه يف بعضهم طعن وقد، اخليانة إىل النسبة مبعىن
: يوسف) ﴾ہ ہۀ ۀ ﴿ (38: يوسف) ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿ الفاعل إىل فيه الفعل أسند التنزيل
 يف ليس: قال أنه يونس عن عبيدة أبو وحكى (143: عمران آل) ﴾ڳ گ گ گ گ ﴿(96

 قويواف ،ابلعكس ال غريه على حجة القرآن أن واحلق ،(5) التاء بضم «تضرب أن لك كان ما» الكالم
 فنزلت خي مب رجل غله يده يف هوازن غنائم وقعت ملا-وسلم عليه هللا صلى- أنه روي ما القراءة هذه

 ويوافقهما نمتعاضدات فالقراءاتن ،غااًل  يوجد مبعىن يغل جعل وإن، خيان مبعىن ،يغل هذا وعلى، (6)
 (7)النزول" أسباب

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
 عن الغيبة: احللواين بياء ( َبَّ سَ حيَْ  اَل وَ  ) "-: النيسابوري قال (729:سورة آل عمران، اآلية)﴾

                                                           

 ( 278/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 1/433) 3ط، الكشافالزخمشري،  (2) 
 ( 1/314) 1ط الوسيط،الواحدي،  (3) 
 ( 1/126) 2، طأسباب نزول القرآنالواحدي،  (4) 
 ( 7/413) 3ط ،التفسري الكبريالرازي،  (5) 
 (.7/412) 3ط، التفسري الكبريالرازي، ( و 129/ 1) 2ط، القرآن نزول ، أسبابالواحدي (6) 
 ابختصار.( 321-2/277) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (7) 
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 الباقون: بتاء اخلطاب.  ،(1)هشام

 . (3)"الباقون: ابلتخفيف ،(2)عامرابن  :ابلتشديد﴾ ڳ ﴿

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
 ،(4)ابلكسر على االبتداء: عليّ ﴾ ۋ ۋ ﴿"- :النيسابوري قال (717:سورة آل عمران، اآلية)﴾

 .(6)"(5)الباقون: ابلفتح

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
ل ويعقوب : سهيف احلالني ابلياء ( ويني افُ خَ وَ  ) "-: النيسابوري قال (715:سورة آل عمران، اآلية)﴾

 .(9)"الباقون ابحلذف ،يف الوصل ،(8)وافق أبو عمرو ويزيد وإمساعيل ،(7)وابن شنبوذ عن قنبل

 (101ىل إ 112سورة آل عمران: اآلايت )

 چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ﴿"- :النيسابوري قال (712:سورة آل عمران، اآلية)﴾ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
انفع  (123األنبياء: )﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿- إال قوله: (10)من األفعال حيث كان﴾ ڦ ڦ

                                                           

 ( 244/ 2) ، د.طالنشر( وابن اجلزري، 1/312) ، د.طاإلقناعوابن الباذش،  (2/72) 1ط، املستنريابن سوار،  (1) 
 ( 1/73) ، د.طاملبسوط( وابن مهران، 1/217) 2ط، السبعةابن جماهد،  (2) 
 ( 278/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/71) 2ط، التيسريالداين،  (4) 
كي بن أيب طالب، موالتقدير: يستبشرون ابلنعمة والفضل وأبن هللا ال يضيع األجر ) رتقدير حرف اجل مع﴾ۆ  ﴿على اعطفً  (5) 

 ( 1/238) ، د.طشرح اهلداية، واملهدوي( 1/363) ، د.طالكشف
 ( 278/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 شاذ عن ابن كثري؛ ألنه حيذفها يف احلالني.وهذا الوجه (.1/434) 1ط، الكاملاهلذيل،  (7) 
 (.2/78) 1ط، املستنريابن سوار، و  (1/78) ، د.طاملبسوط ابن مهران، (8) 
 .(278/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
    گ گ ڳ ڳ ڳ  ﴿[ ومن قوله تعاىل:196 عمران:]آل ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿- من قوله تعاىل: (10) 
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 ،(1)وقرأ يزيد على ضده (12اجملادلة:)﴾ى ى ې ﴿ و (13يوسف: )﴾وئ﴿ ومثله
احلجر: )﴾وئ وئ ﴿ و (38البقرة: )﴾ٿ ﴿ وال خالف يف مثل ،(2)الباقون: بفتح الياء وضم الراء

 . (4)"(3)مما هو الزم (88

ڻ ڻ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں گ ڳ ڳ ڳ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

گ ﴿" -: النيسابوري قال (717:سورة آل عمران، اآلية)﴾ۀ ہ ہ ڻ ڻۀ

، وقرأ محزة (6) كثريعمرو وابن   أبو﴾ڄ ﴿يفابلياء التحتانية مع ضم الباء  (5)بعدها وثالثة﴾ڳ
 ڄ ﴿:كلها بتاء اخلطاب، وقرأ أبو جعفر وانفع وابن عامر ويعقوب كلها ابلتحتانية إال قوله (7)

 (9)"(8) ابخلطابواألخراين  ،الباقون األوليان على الغيبة ،ابلتاء وفتح الباء فإهنا﴾ڄ

 (166ىل إ 116سورة آل عمران: اآلايت )

                                                           

[ ومن قوله 33]األنعام : ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ  ﴿[ ومن قوله تعاىل:41: ] املائدة﴾ڳ ڱ ڱ 
 23] لقمان : ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ﴿[ ومن قوله تعاىل:63] يونس : ﴾ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چچ  ﴿تعاىل:

] يوسف : ﴾ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿من قوله تعاىل:« ليحزنين»[*و  96] يس: ﴾چ ڇ ڇڇ ﴿[ومن قوله تعاىل:
ۉ ې ې  ﴿من قوله تعاىل:« ليحزن[ »123] األنبياء : ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿تعاىل:من قوله « حيزهنم»[ و 13

 .(1/397) 3، طاملغين، حممد حميسن[ 12]اجملادلة:  ﴾ې ې ى ى 
 ( 1/232) 3ط ،إحتاف فضالء البشر البنا،)يف حرف األنبياء فق   بضم حرف املضارعة وكسر الزاي من أحزن رابعيا :أي (1) 
 ولعله سبق قلم أو خطأ يف الطباعة.الصواب ضم الزاي  (2) 
 إحزاان يسمع ومل انً حز  حُيْزين َأْحَزنَ  من أخذه أنه الياء: ضم ملن واحلجة حزاًن، حَيُْزن َحَزنَ  من أخذه أنه الياء: فتح فاحلجة ملن (3) 

 (.1/116) 4ط، احلجةيوجبه )ابن خالويه،  القياس كان وإن
 (.313/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ﴿- وقوله تعاىل: [182]آل عمران:﴾ ...ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ  ﴿- قوله تعاىل:وهي  (5) 

 [188آل عمران:]﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ 
 (.1/313) ، د.طاإلقناعابن الباذش، و  (1/217) 2ط، السبعةابن جماهد،  (6) 
 (2/244) ، د.طالنشراجلزري، وابن  (1/468) 2ط، التبصرة مكي بن أيب طالب، (7) 
 ( 1/232) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، ) وفتح سينه ابن عامر وعاصم ومحزة وأبو جعفر (8) 
 (313/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 -:النيسابوري قال(794:سورة آل عمران، اآلية)﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې
والكسائي والنجاري عن ورش، وخلف وابن  ،: أبو عمرو ومحزة غري خالد ورجاءابإلمالة﴾ەئ﴿"

غري ابن جماهد والنقاش يف مجيع  (2)وكذلك كل ما تكرر فيه الراء ،(1) جماهد والنقاش عن ابن ذكوان
 . (3) " القرآن

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

محزة وعلّي (4) ( والُ اتعَ قَ وا وَ لُ تي قُ وَ  ) "- :النيسابوري قال (795:سورة آل عمران، جزء من اآلية)﴾
 وخلف

 .(6)" خمفًفا﴾ ڤ ڤ ﴿:الباقون ،مشددا﴾ ڤ ﴿(5)وقرأ ابن كثري وابن عامر

 فيهم، القتل رروتك فللتكثري ،ابلتشديد قرأ من﴾ ڤ ڤ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 حىت قاتلوا: الطبيعي يبوالرتت الرتتيب تفيد ال الواو ألن فإما ( َوقَاتَعُلوا قُتيُلوا ) قرأ ومن قطعوا، أي: وقيل
 إبضمار وإما وعشريته، قومه قتل وإذا القتل أمارات ظهرت إذا الكعبة ورب قتلنا: قوهلم من وإما قتلوا،
 (7)قاتلوا" وقد قتلوا :أي «قد»

                                                           

 ( 37و 2/38) ، د.طالنشر ،وابن اجلزري( 1/331) 1ط، الكاملاهلذيل،  (1) 
ەئ  ﴿ة أمساء:وهي ثالث، والثانية جمرورة ،لف بني راءين األوىل مفتوحةاألن وقعت أب اخلفض موضع يف الراء أي: تكررت (2) 

پ  ﴿،[37]غافر:﴾ۉ ې  ﴿،[32]املؤمنون:﴾ڱ ں  ﴿،[26]إبراهيم:﴾ڤ ڤ  ﴿[173اجملرورة ]آل عمران:﴾

 .(1/114) 3طإحتاف فضالء البشر، ، البناو  (147/ 1) 2طالسبعة، ابن جماهد، [ )62]ص:﴾ڀ
 ( وقللها األزرق عن ورش وخلالد الفتح والتقليل واإلمالة وخللف اإلمالة والتقليل.329/ 2) 1ط، غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 .(2/246)، د.ط النشر)ابن اجلزري،  ( قَاتَعُلوا )الفعل اجملهول على  ( قُتيُلوا )بتقدمي أي:  (4) 
  (1/82)  ، د.طالعنوانخلف،  إمساعيل بن( و 1/221) 2طالسبعة، ابن جماهد،  (5) 
 ( 329/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 3/119) 1ط، احلجة للقراء السبعةأبو علي الفارسي، ( لالستزادة، ينظر )2/334) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (7) 
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سورة آل عمران، )﴾ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
 .(2)" الباقون ابلتشديد ،: رويس(1)اخلفيفة ابلنون﴾ ڇ ڇ ﴿"-: النيسابوري قال (792:اآلية

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

ڱ ں ں ڻڻ ...﴾)سورة آل عمران، جزء من اآلية:792( قال: - "﴿ ڱ﴾حيث  كان 

 ابالختالس عباس )3(")4(

 

 

 

 

 
  

                                                           

 ﴾ ڻ ۀ ﴿[،41]الزخرف:﴾ڱ ڱ ں  ﴿[،62]الروم:﴾حب خب  ﴿[، و18]النمل :﴾ڱ ڱ  وكذلك﴿ (1) 
 ( 1/79) ، د.طاملبسوطابن مهران،  [42]الزخرف:

 ( 329/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
وهي  (1/323) 1ط، الكاملاهلذيل، حيث وقع ابن حُمَْيصين ونعيم، وعباس عن أيب عمرو )﴾ڤ  ﴿خفيف وهكذا﴾ڱ  ﴿ (3) 

  شاذة.
 ( 329/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
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 (16 اىل 1 اآلايت (:3) النساء سورة)

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

ا حبذف التاء: عاصم ومحزة خفيفً ﴾ٹ ﴿" - قال النيسابوري: (7: ، اآليةالنساءسورة )﴾ڦ
  .(3) إبدغام اتء التفاعل يف السني :أي ،(2) الباقون ابلتشديد ،(1) وخلف وعباس خمريعلّي و 

 .(5)"(4) الباقون ابلنصب ،ابجلر محزة﴾ٹ ﴿

 واتقوا :أي ،هللا اسم على فللعطف ؛ابلنصب قرأ من﴾ٹ ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 يدز  وابن والضحاك والسدي وقتادة كمجاهد األئمة أكثر اختيار وهو ،تقطعوها فال األرحام حق
 اختيار وهو (6) ااحلديد وال ابجلبال فلسنا :كقوله واجملرور اجلار حمل على للعطف وإما ،والزجاج والفراء
 ،وصلوها فاحفظوها واألرحام أي: ،ابإلغراء منصوب: وقيل ،(8) عيسى بنعلّي و  (7) الفارسيعلّي  أىب
 النحاة دعن امستنكرً  كان وإن وهذا ﴾ٹ ﴿ يف اجملرور الضمري على العطف فمأجل ؛ابجلر قرأ ومن
 بعض على طفالع فأشبه اجملرور سيما وال قبله ما تتمة من املتصل الضمري ألن ؛اخلافض إعادة بدون

 فيها الطعن جيوز فال -وسلم عليه هللا صلى -هللا رسول عن ابلتواتر ثبت مما محزة قراءة أن إال الكلمة،
  ،(9) العنكبوت كبيت واهية حنوية لقياسات

                                                           

 ( 1/324) 1ط، الكاملاهلذيل،  (1) 
 ( 77 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (2) 
 ( 1/372) 3، طاملغين، حممد حميسن( و 1/393) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،  (3) 
 ( 1/236) 3ط، إحتاف فضالء البشر( والبنا، 2/249) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (4) 
 ( 338/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 أىب بن معاوية فأسجح( أراد بشر اننا )معاوي: وصدره (،69/ 1) سيبويهل كتاباليف  األسدي كما لعقيبة بيت عجز هذا (6) 

 .وأرفق سهل: وأسجح عماله، جور إليه شكا سفيان،
 ( 3/121) 1ط، احلجة للقراء السبعةو علّي الفارسي، أب (7) 
 مات الفارسيّ  عليّ  أيب طبقة يف األدب يف عاّلمة العربية، علم يف إماما كان هللا، الرّماين، عبد بن علي بن عيسى بن علي (8) 

 ( 4/1826) 1، طمعجم األداءومائتني )احلموي،  وسبعني ست سنة يف ومولده وثالمثائة، ومثانني أربع سنة
والنحاة وقفوا عند هذه القراءة، فمنهم من أنكرها ومنهم من أّوهلا ومنهم من ضعفها، وللرد على هؤالء، ينظر )ابن خالويه،  (9) 

ڇ ڇ ڇ  ﴿ -: عند تفسري قوله( 2/389) ، د.ط، البحر احمليطاألندلسي أبو حيان( و )1/118)4طحلجة، ا
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 الق وقد، ابألرحام احللف جواز تقتضي أهنا وهي أخرى جهة من فيها (1)الزجاج طعن وقد
 ناوهاه ابآلابء احللف هو عنه املنهي أن :واجلواب، (2)«آبابئكم حتلفوا ال» - وسلم عليه هللا صلى-النيب
 منهي يضاأ ابلرحم احللف أن سلمنا ول ن اآلخر؟ من أحدمها فأين الرحم به قرن مث ابهلل أوال حلف
 احللف وأما يم،التعظ سبيل على به حلف ما عنه املنهي وإمنا مطلقا، عنه منهي أنه نسلم ال لكن ،عنه

 عنها منهي أهنا سلمنا، (3)«صدق إن وأبيه أفلح» احلديث يف جاء وهلذا هبا، أبس فال التأكيد بطريق
 وهو التساؤلو  االستعطاف يف قوهلم من اجلاهلية يف يفعلونه كانوا ما حكاية هاهنا املراد لكن مطلقا
 أنه على (4) ابلرفع﴾ٹ ﴿وقرئ، والرحم هللا وأنشدك وابلرحم، ابهلل أسألك: البعض البعض سؤال
 (5)به" ويتساءل يتقى مما أهنا :أي ،كذلك واألرحام :أي حمذوف خربه مبتدأ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿-: قوله تعاىل القراءات الواردة يف

قال  (4:سورة النساء، اآلية)﴾ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک
 .(8)"(7) الباقون ابلنصب ،ابلرفع: يزيد﴾ ڳ ﴿ (6) ابإلمالة: محزة ﴾ڑ ژ﴿"- النيسابوري:

 الزموا وأ انكحوا أو فاختاروا: أراد ابلنصب قرأفمن ﴾ڳ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:

                                                           

 [219البقرة:]﴾ڇ 
 ( 2/6) 1ط ،وإعرابه، معاين القرآن الزجاجينظر ) (1) 
 (3836 )، رقم42، ص 3، ج ، كتاب املناقب، ابب أايم اجلاهليةصحيحهيف  البخاريأخرجه  (2) 
 (7)رقم ، 41، ص 1، ج، كتاب اإلميان، ابب بيان الصلوات اليت هي أحد أركان اإلسالمصحيحهيف  مسلم أخرجه(3) 
 ( 1/197) ، د.طاحملتسب ابن جين، (4) 
 ( ابختصار342-2/341) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 اغ،ز  خاف، ران، خاب، جاء، شاء، زاد، وهي أفعال، عشر املاضي من الثالثي الفعل من عني هي اليت محزة األلف أمال (6) 

 زاغت إال سيارة جاءت أابهم، جاءوا رسلهم، جاءهتم زادهم، فزادهم،: حنو جاءت وكيف وقعت حيث حاق ضاق، طاب،
 ابن ووافقه قعا،و  كيف شاء جاء، يف ذكوان وابن خلف ووافقه استثنائه يف عنه خالف ال فإنه وصاد األحزاب يف وهي فق ،
( و 62- 2/37) ، د.طالنشرالقرآن )ابن اجلزري،  ابقي يف عنه واختلف البقرة، أول مرضا، هللا فزادهم يف وحده ذكوان
 ( 1/239) 3ط، إحتاف فضالء البشر)البنا، 

 مرجع سابقالبنا،  (7) 
 ( 338/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 كله األمر فإن ؛ارأسً  اجلمع وذروا (1) واحدة فحسبكم أو واحدة فكفت: أراد ابلرفع قرأ ومن واحدة،
 (2) به" فعليكم وجدمتوه فأينما ،العدل مع يدور

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

ومحزة يف  (3) فيهما: يزيد ابلتشديد﴾ۓ ۓ ﴿" -قال النيسابوري:  (3:سورة النساء، اآلية)﴾ۓ
 .(7)"(6) كل القرآن: يزيد  مهزها(5) ﴾ۓ ﴿انفرد، وإذا (4) وقفالوقف على أيهما 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

، الباقون: (8)ابن عامر وانفع  ( امً يَ قي  ) " -قال النيسابوري:  (5:سورة النساء، اآلية)﴾ۉ ۉ ۅ ۅ
 (9) " ﴾ۈ﴿

م، فعلى حذف األلف من قيياماً وهو مصدر قا ( امً يَ قي  ) " ومن قرأ-: قال النيسابوري التوجيه:
(11)، فإن مل يكن مصدرًا مل يعل كقوام ملا يقام به"(10)وأصله قيوام، قلبت الواو ايء إلعالل فعله 

 
 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿-تعاىل: قوله القراءات الواردة يف  

                                                           

 ( 1/239) 3ط، إحتاف فضالء البشروالبنا، ( 1/187) 2 طمشكل إعراب القرآن،  طالب،مكي بن أيب  (1) 
 ( 2/346) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 32 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (3) 
 ( 1/476) 1ط، املستنري( وابن سوار، 1/42) 2ط، التيسريالداين،  (4) 
 [17الطور:]﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ -كما يف قوله تعاىل:  (5) 
 ( 1/81) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، ) الروايتني من عنه خبلف (6) 
 ( 338/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/313) ، د.طاإلقناع( وابن الباذش، 1/492) 2ط، التبصرةأي: بغري ألف )مكي بن أيب طالب،  (8) 
 ( 337/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
قال الكسائي: قياًما وقواًما وقيًما ثالث لغات، واملعىن واحد، وهو ( 1/127) 1ط، إعراب القراءات السبعابن خالويه،  (10) 

 ( 1/171) ، د.طالقراءاتحجة ما يقيم شأن الناس ويعيشهم )ابن زجنلة، 
 ( 2/331) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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: ابإلمالة﴾چ ﴿" -النيسابوري:قال  (9:سورة النساء، اآلية)﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 .(2)"(1) خلف عن محزة وابن سعدان والعجلي وخلف لنفسه وقتيبة على أصله

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿- قوله تعاىل: يفالقراءات الواردة 

بضم ﴾ک ﴿" - قال النيسابوري: (71:سورة النساء، اآلية)﴾ک ک کک
 .(4) " الباقون بفتحها ،(3) الياء: ابن عامر وأبو بكر ومحاد واملفضل

 النار النف صلى من فهو ،الياء بفتح قرأ من﴾ک ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 اإلصالء، من اإلحراق ألجل النار يف اإللقاء :فمعناه ؛ابلضم قرأ ومن احرتق، اصليّ  يصلى ابلكسر
 (5) واحد" واملعىن ،التصلية من يشدد وقد

 ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

سورة )﴾ ... ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ
الباقون:  ،(6) وانفع: أبو جعفر ابلرفع﴾ہ ﴿" - قال النيسابوري: (77: ، جزء من اآليةالنساء
 . (7) " ابلنصب

 فالضمري لنصباب قرأ ومن فظاهر، التامة كان على ابلرفع قرأ فمن "- :قال النيسابوري التوجيه:
 ،كميح غائب إىل يعود أن وإما واحدة، بدليل اإللباس لعدم وجاز النساء إىل يعود أن إما كانت يف
 ؛حسنة اأيض الرفع وقراءة﴾ ں ں ڱ ﴿:لقوله أوفق النصب وقراءة ،املولودة أو البنت كانت إن :أي

                                                           

 ( 2/122) 1ط، املستنري( وابن سوار، 77 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (1) 
 ( 337/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/491) 1ط، جامع البيان، ( والداين1/229) 2ط، السبعةابن جماهد،  (3) 
 ( 337/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/339) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/239) 3ط، إحتاف فضالء البشر، ( والبنا249 /2)، د.ط النشرابن اجلزري،  (6) 
 ( 362/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 (1) الضمري" عود يف التكلف إىل حيتاج ل ال

 الباقون ابلضم. ،(4)علّي : محزة و (3) بكسر اهلمزة ألجل كسرة ما قبلها (2) وما بعده﴾ى ﴿"

: ابن كثري وابن عامر وحيىي ومحاد واملفضل وافق األعشى يف (6) مبنيًا للمفعول (5) وما بعد﴾وئ ﴿
 . (8) " الباقون: مبنياً للفاعل ،(7) األوىل وحفص يف الثانية

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

وقوله  (74:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ى ى ې ېې ې ۉ ۉ
 ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿-تعاىل: 

ر وأبو يف احلرفني: انفع وابن عام ابلنون ( هُ لْ خي دْ نُ  ) " -النيسابوري: قال  (73:سورة النساء، اآلية)
 . (13)"(12) والطالق (11) والتغابن (10) الفتحوكذلك يف سورة  ،الباقون ابلياء ،(9) جعفر

ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 1/172) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ينظر )( لالستزادة، 2/363) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ﴾ې ې ې ې ى ىائ  ﴿- أي قوله: (2) 
أي: كسرة اإلتباع، فاهلمزة حرف مستثقل فأتبعوها ما قبلها من الياء أو الكسرة ليكون العمل فيها من وجه واحد، ينظر )أبو  (3) 

 ( 3/138) 1ط، احلجةعلّي الفارسي، 
 ( 1/384) ، د.طالتجريد( وابن الفحام، 1/493) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب،  (4) 
 [12]النساء: ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿-تعاىل: قوله  :أي (5) 
 ( 1/238) 3ط، إحتاف فضالء البشرأي: بفتح الصاد، ينظر )البنا،  (6) 
 ( 1/323) 1ط، الكامل، اهلذيلو( 122 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 
 ( 361/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/238) 3طإحتاف فضالء البشر، ( والبنا، 248 /2) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (9) 
 [19الفتح:]﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿-: يف قوله تعاىل (10) 
 [7التغابن:]﴾ ...ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىبيب  ﴿-: يف قوله تعاىل (11) 
 [11الطالق:]﴾وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ  ... ﴿-: يف قوله تعاىل (12) 
 ( 361/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (13) 
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  (72: سورة النساء، اآلية)﴾ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ
 (2)﴾ں ﴿:، وكذلك قوله(1) كثريبتشديد النون: ابن  ﴾ٹ﴿"-النيسابوري: قال 

فابن   (4)﴾ہ ﴿قولهوأما  ،وأشباه ذلك (27فصلت:)﴾ىئ ىئ ﴿و (3)﴾ٴۇ ﴿و (63طه:)
 .(7)" الباقون: ابلتخفيف ،(6) خمريوعباس  (5) ويعقوبكثري وأبو عمرو 

  ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ ... ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ
  .الباقون ابلفتح ،(9) وخلفعلّي ، محزة و (8) التوبةوكذلك يف  ابلضم﴾ڭ ﴿" -النيسابوري:  قال (79

وقرأ أبو جعفر  ،(12) بفتح الياء: ابن كثري وأبو بكر ومحاد (11)﴾ں ﴿(10)﴾ۇئ ﴿
 " الباقون كلها ابلكسر ،ابلفتح﴾ں ﴿ابلكسر﴾ۇئ ﴿(13) وانفع وأبو عمرو وسهل ويعقوب

                                                           

 ( 1/74) 2ط، التيسري( والداين، 1/493) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب،  (1) 
 [ 17احلج:] ﴾...ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ﴿ وكذلك موضع احلج يف قوله: (2) 
 [ 29القصص:]﴾...ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ﴿ من قوله تعاىل: (3) 
 32سورة القصص، اآلية:  (4) 
 ( 2/248) ، د.طالنشر، وابن اجلزري( 1/122) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (5) 
 ( 1/326) 1ط، الكاملاهلذيل،  (6) 
 ( 361/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 [ 33التوبة:] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ قوله تعاىل:يف  (8) 
 ويعقوب عاصم األحقاف يف وافقهم( 1/237) 3ط، إحتاف فضالء البشر( والبنا، 248 /2)، د.ط النشرابن اجلزري،  (9) 

 ذكوان. وابن
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ﴿ و والطالق ابلنساء[ 1: الطالق]﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿ :تعاىل قوله وهو مفرًدا (10) 

 ( 1/172) 3، طاملبتدي القارئ سراج ،ابن القاصحينظر )[32: األحزاب] ﴾ۇئ 
 [ ،46: النور] ﴾...ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ﴿ [ ،34: النور] ﴾...ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ﴿ وهو جمموًعا (11) 

 [ )املرجع السابق(.11: الطالق] ﴾...ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿
 ( 3/1226) 1ط، جامع البيانوالداين، ( 121 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (12) 
 ( 2/248) ، د.طالنشر ،وابن اجلزري( 1/223) 2ط، الغايةابن مهران،  (13) 
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(1). 

 ال ةالفاحش فمأن ابلفتح؛ قرأ من﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 ابلكسر قرأ ومن ،(2) بينوها هم األربعة الشهود أو نها،بيَّ  الذي هو تعاىل هللا وإمنا احلقيقة يف هلا فعل

 (4)للبيان" أسباابً  صارت وظهرت تبينت إذا فمأهنا ؛(3)

 (46ىل إ 14اآلايت  (:3سورة النساء )) 

 ڀ ڀ ڀڀ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 (63:سورة النساء، جزء من اآلية) ﴾... ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
ٻ ٻ  ﴿ بكسر الصاد إاّل قوله: (5) يف كل القرآن﴾ٻ ﴿" -قال النيسابوري:

 الباقون ابلفتح.  ّي،عل (6)﴾ٻ

الباقون:  ،(7) وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحادعلّي و للمفعول: يزيد ومحزة  مبنيا﴾ٺ ﴿
 . (8) "مبنيا للفاعل

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ﴾ہ ﴿" -قال النيسابوري:  (65:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾... ڭڭ ڭ ۓ

                                                           

 ( 361/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
حممد و ( 1/383) ، د.طالكشف)مكي بن أيب طالب، يدعيها  من يبينها أي: املتعدي، مفعول من اسم أهنا أي: على (2) 

 ( 1/423) 3، طاملغين، حميسن
 ( 1/248) ، د.طشرح اهلدايةوعلى أهنا اسم فاعل )املهدوي، ( 1/121) 4ط، احلجةابن خالويه،  (3) 
 ( 2/396) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 هبا. واحمللى الالم عن اجملرد (5) 
  األول من هذه السورة. (6) 
 ( 1/397) 1ط، الكامل، واهلذيل( 3/1228) 1ط، جامع البيان، والداين( 121 / 1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 
 ( 382/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 



 

111 

 

بضم اهلمزة وكسر  ﴾ہ ﴿الباقون:  ،(1)وخلف وعاصم غري حفصعلّي بفتح اهلمزة والصاد: محزة و 
 . (2) " الصاد

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 -قال النيسابوري:  (69:اآليةسورة النساء، جزء من )﴾... ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 .(4) " الباقون: ابلرفع، (3) حفصوخلف وعاصم غري علّي محزة و  :ابلنصب﴾ڄ﴿"

 (36ىل إ 41اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 مْ كُ لْ خي دْ يُ  ) و ( رْ فّي كَ يُ  )" -النيسابوري:  قال (47:سورة النساء، اآلية)﴾ڱ ڱ ڱ
 الباقون ابلنون.  ،(5) املفضلالغيبة:  بياء (

 . (8) " الباقون ابلضم ،(7) وانفع: أبو جعفر (6) امليم وكذلك يف احلج بفتح﴾ڱ ﴿

 ومن ،الدخول مكان أراد امليم، فتح فمن﴾ڱ ڱ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 .(10)"(9) اإلدخال أراد ضمها

                                                           

 ( 1/242) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ) و( 247 /2) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (1) 
 ( 382/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
، إحتاف فضالء البشر، البنا، ) ( و247 /2) ، د.طالنشرابن اجلزري، بنصب جتارة، ينظر لعله سهو، فحفص يقرأ  (3) 

 (1/242)3ط
 ( 382/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/123) 1ط، املستنري( وابن سوار، 1/232) 2ط، السبعةابن جماهد،   (5) 
 [37:، جزء من اآليةاحلج سورة]﴾چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿- يف قوله تعاىل: (6) 
 ( 1/242) 3طإحتاف فضالء البشر، ، البناو ( 247 /2، د.ط )النشرابن اجلزري،   (7) 
 ( 423/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/386) ، د.طالكشفأيب طالب،  مكي بن( و 1/323) 1ط، القراءاتمعاين  دخواًل )األزهري، أي:( َمْدَخاًل ) دخل (9) 
 ( 2/423) 1، طغرائب القرآن النيسابوري،  (10) 
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 ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 قال (46:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ
علّي بغري مهزة: ابن كثري و  (1) فاؤهمما دخل عليه واو العطف أو  واببه﴾ڭ ﴿" -النيسابوري: 

 .(3)"(2) الوقفوخلف وسهل ومحزة يف 

 ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (44:سورة النساء، اآلية)﴾ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى

الباقون عاقدت  ،(4) وخلفعلّي العقد: عاصم ومحزة و  من﴾ى ﴿"-النيسابوري: قال 
 .(6)"(5)من املعاقدة

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ...  ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ،(7) : يزيدابلنصب﴾ٹ ٿ ٿ ﴿" -النيسابوري: قال  (43:سورة النساء، جزء من اآلية) ﴾...
 .(8) " الباقون ابلرفع

 :أي ،موصولة اأيضً  «ما»فععع  ابلنصب﴾ٹ ٿ ٿ ﴿قرأ "ومن- :قال النيسابوري التوجيه:

                                                           

زء من ، جالبقرة سورة]﴾ٱ ٻ ٻ  ﴿- :حنو النقل على فالكل ذلك يتقدمه مل فاء، فإن أو واو تقدمه املخاطب إذا أمر (1) 
، ينظر وقفا محزة إال [12:، جزء من اآليةاملمتحنة سورة]﴾ىئ ىئ یی  ﴿:حنو ابهلمز فالكل لغائب كان وإن ،[211:اآلية

 ( 1/242 3ط، إحتاف فضالء البشر)البنا، 
 ( 1/226) 2ط، الغاية( و121 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (2) 
 ( 423/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/242) 3طإحتاف فضالء البشر، ( والبنا، 247 /2) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (4) 
 ( 2/232 )، د.طشرح اهلدايةاملهدوي،   (5) 
 ( 423/ 2) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (6) 
 ( 1/428) 2، طاملغين، حممد حميسن( و 2/123) 1ط، املستنريابن سوار،  (7) 
 ( 423/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 (2) "(1) هللا حق حيفظ الذي ابألمر

 ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

قال  (36:اآليةسورة النساء، جزء من )﴾ ... ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
ابإلمالة: إبراهيم بن محاد وقتيبة ونصري وأبو عمرو ومحزة يف رواية ابن ﴾ ہ ﴿"- :النيسابوري

 (3) سعدان وأيب عمر والنجاري عن ورش

 . (5)" الباقون بضمتني ،(4)بفتح اجليم وسكون النون: املفضل﴾ ہ ہ ﴿

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ۋ ﴿"- قال النيسابوري: (41:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ ... ېې ې ۉ ۉ

الباقون: بضم الباء وسكون  ،عباس خمري (8)واملفضل (7)وخلفعلّي : محزة و (6)بفتحتني حيث كان﴾
 .(9)"اخلاء

چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

ابلرفع: ابن كثري وأبو ﴾ ڇ ﴿"- قال النيسابوري: (31:سورة النساء، اآلية)﴾ ڌ ڌ ڍ
                                                           

 من هللا حق فظح الذي ابلرب أي: مرفوع، عليه يعود ضمري حفظ ويف موصولة، جعفر أيب قراءة على( )ما-قال ابن اجلزري:  (1) 
أحد )ابن اجلزري،  ىلإ حفظها ينسب ال املقدسة الذات ألن متعني؛ املضاف وتقدير هللا، دين حفظ مبا وقيل وغريه، التعفف،

 أما قراءة الرفع فعلى الفاعلية.( 2/247) ، د.طالنشر
 ( 2/427) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (2) 
واملتواتر فيها اإلمالة لدوري الكسائي وابن فرح عن ( 36-1/33) ، د.طاملبسوط( و1/162) 2ط، الغايةابن مهران،   (3) 

 الدوري عن أيب عمرو، أما ورش فله التقليل خبلف عنه من طريق األزرق.
 ( 2/124) 1ط، املستنريابن سوار، ( و 1/329) 1ط، الكاملاهلذيل، ( و 1/233) 2ط، السبعةابن جماهد،   (4) 
 ( 423/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 24)سورة احلديد، جزء من اآلية:﴾ ...ېئ ىئ ىئ ىئ یی  ﴿-هنا ويف احلديد يف قوله تعاىل:  (6) 
 (  122 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 
 ( 2/124) 1طاملستنري، وابن سوار، ( 1/329) 1طالكامل، اهلذيل،   (8) 
 ( 423/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 .(2)"الباقون ابلنصب ،(1)جعفر وانفع

 ،لنصباب قرأ ومن التامة، كان فعلى ابلرفع﴾ ڇ ﴿قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (3) مؤنث إىل امضافً  لكونه ؛املثقال ضمري يف فالتأنيث

 ڇ ﴿الباقون ،(4)ويعقوبابن كثري وابن عامر ويزيد  :ابلتشديد﴾ ڇ ﴿
 .(5)"ابأللف﴾

 (21 إىل31اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

اتء التفعل يف  إبدغام﴾ ڱ ﴿"-النيسابوري:  قال (36:سورة النساء، اآلية﴾ ڻ ڻ ں
 ،(6)وخلفعلّي وحذف التاء األوىل: محزة و  ابإلمالة﴾ ڱ ﴿عامرالسني: أبو جعفر وانفع وابن 

 .(8)"(7) التسويةمن  للمفعول مبنيا﴾ ڱ ﴿الباقون

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

سورة )﴾ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

                                                           

 ( 1/241) 3ط، إحتاف فضالء البشروالبنا، ( 247 /2) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (1) 
 ( 423/ 2) 1، طغرائب القرآن النيسابوري، (2) 
 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/387) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ) يضاعفها حسنة ذرة مثقال تك وإن: والتقدير (3) 

(1/427 ) 
 ( 2/228)، د.ط النشرابن اجلزري، ( و 1/137) 1، طالوجيزاألهوازي،   (4) 
 ( 423/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 2/247)، د.ط النشرابن اجلزري،  ،البن عامر واملدنيني فتح التاءمع ( 2/433) 1ط، الكنزابن مؤمن،   (6) 
 2ط ( وحممد حميسن، املغين،2/232) د.ط، ( واملهدوي، شرح اهلداية1/372، د.ط )مكي بن أيب طالب، الكشف (7) 

(1/412 ) 
 ( 416/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 



 

115 

 

: محزة (1)اللمس وكذلك يف املائدةمن  ( َلَمْسُتمْ  ) "- النيسابوري:قال  (34:النساء، جزء من اآلية
 (4)"(3) من املالمسة﴾ ې ﴿الباقون: ،(2)وخلف واملفضلعلّي و 

سورة )﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿-قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

ســـــــــورة النســـــــــاء، جزء من )﴾... وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿-وقوله تعاىل:(39:النســـــــــاء، اآلية

بكسعععععععر التنوين: أبو عمرو وسعععععععهل ويعقوب ومحزة  ﴾ ى ې ﴿" -قال النيسعععععععابوري:(51:اآلية
اهة ر وفرق بعضععععهم بني موضععععع اخلفض فلم جيوز الضععععم ك ،الباقون: ابلضععععم ،(6) وابن ذكوان (5)وعاصععععم

األعراف: ) ﴾ڭ  ۇ ﴿ و (77األنعام: ) ﴾ۇ  ڭ ﴿االنتقال من الكسععرة إىل الضعععمة حنو

 .(8)"(7) وأشباه ذلك (41ص: )﴾ ارْكُضْىب  ﴿ و (26إبراهيم: )﴾ٿ ٿ ﴿ و (47

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

  (52:سورة النساء، اآلية)﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

                                                           

 [6املائدة:] ﴾ ...ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿- يف قوله تعاىل: (1) 
 ( 6/329) 1ط، التذكرةابن غلبون، ( و 1/328) 1ط، الكاملاهلذيل، ( و 2/123) 1ط، املستنريابن سوار،   (2) 
 ( 1/223) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 1/124) 4ط، احلجةابن خالويه،  (3) 
 ( 416/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/171) 2ط، الغايةابن مهران،  (5) 
 ( 1/242) 3ط، إحتاف فضالء البشر)البنا، النشر  يف كما عنه صحيحان والوجهان خبلف عنه (6) 
 كان وإذا هلا، تباًعاا مكسور فهو كسرًا تتبعها اليت احلركة كانت إذا التنوين أن الباب هذا يف رووه ما "وتقريب-قال الداين:  (7) 

 ( 2/876) 1ط، البيانجامع )الداين، مضموم"  فهو فتًحا
 ( 416/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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وأبو  (2)وخلف وهشامعلّي مدغما: محزة و  (1)واببه﴾ گ گ ﴿"- قال النيسابوري:
 .(3)"عمرو

 (16ىل إ 20اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: يف القراءات الواردة

 بكسر﴾ پ ٻ ﴿"-النيسابوري:  قال (22:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ ... ٺٺ ٺ ٺ ڀ
 حلركة مهزة الباقون: ابلضم نقاًل ، (4)ويعقوبالنون اللتقاء الساكنني: أبو عمرو وعاصم ومحزة وسهل 

  .(5)الوصل إىل ما قبلها

 الباقون: ابلضم.  ،(6)للساكنني: عاصم وسهل ومحزةبكسر الواو ﴾ پ پ ﴿

 ،أو مبعىن إاّل فعال أو أبوا إاّل قلياًل  (8)االستثناءعلى أصل  (7)عامر: ابن ابلنصب ( قلياًل  إاّل  )
 (10)"(9) أكثرالباقون: ابلرفع على البدل وهو 

 (01ىل إ 11اآلايت  (:3سورة النساء )) 
                                                           

ڎ  ﴿السني ندع وأمثلتها واجليم والظاء والزاي والصاد والثاء احلروف الستة: السنيأي: اتء التأنيث لو أتى بعدها أحد هذه  (1) 

 و[ 72: النساء]﴾ ہ ھ ﴿والصاد وحنوه ،[141: الشعراء]﴾ڦ ڦ ڦ  ﴿والثاء ،[261: البقرة]﴾ڎ ڈ 
 قوله حنو والظاء غري ال ،[79: اإلسراء] ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ والزاي غريمها، وليس ،[42: احلج] ﴾ڦ ڦ  ﴿

 ،[36:احلج] ﴾ۇ ۇ  ﴿ و[ 36النساء:] ﴾ک گ گ  ﴿ واجليم ،[138:األنعام]﴾ڀ ڀ ٺ  ﴿: تعاىل
 ( 76-1/73)4ط، سراج القارئ املبتديغريمها )ابن القاصح،  ليس

 ( 1/242) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، ( و 3 /2) ، د.طالنشر)ابن اجلزري، خبلف عنه  (2) 
 ( 419/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/476) 1ط، الكاملاهلذيل، ( و 96 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (4) 
 ( 293-294 )، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،  (5) 
 ( 1/476) 1طالكامل، ، واهلذيل( 96 /1) ، د.طاملبسوط مهران،ابن   (6) 
 ( 1/84) ، د.طالعنوانخلف،  بن( وإمساعيل 1/313) ، د.طاإلقناعابن الباذش،  (7) 
 ( 1/129) د.ط، املقنع، الداينوعلى اإلتباع ملصاحف أهل الشام ) (8) 
 ( 229-1/226) ط.د ،، حجة القراءاتزجنلةابن ( و 1/221) 2ط، القرآن إعراب مشكل، مكي بن أيب طالب  (9) 
 ( 432/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (16:سورة النساء، اآلية)﴾ ۓ ۓ ے

ابلياء اخلالصة: (3)﴾ ېئ ﴿و(2)﴾ ڻ ﴿مثل (1)وحنوه﴾ ۀ ﴿"-النيسابوري:  قال
 . (6)"(5) الوقفومحزة يف  (4)والشموينيزيد 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ۈ ۆ ﴿"-النيسابوري:  قال (14:النساء، اآليةسورة )﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .(10)" الباقون بياء الغيبة، (9)ويعقوب (8)وسهل (7)واملفضلالفوقانية: ابن كثري وحفص  ابلتاء﴾ ۈ

 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 قال (13:سورة النساء، اآلية)﴾ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ
 ۀ ۀ ﴿(3د: الرع)﴾ۋ ۋ ٴۇ ﴿حنو (11) واببه﴾ىئ ىئ ﴿" -النيسابوري: 

 . (13) " وهشامعلّي ومحزة غري خلف و  (12) ا: أبوبكرمدغمً  (63اإلسراء: )﴾ہ

                                                           

 أي: اهلمزة املفتوحة املكسور ما قبلها. (1) 
 32سورة فصلت، اآلية: (2) 
 38وسورة العنكبوت: اآلية: 41سورة النحل، اآلية: (3) 
 ( 2/126) 1ط، املستنريابن سوار،   (4) 
 ( 1/81) د.ط، البدور الزاهرةعبد الفاتح القاضي، ( و 1/243) 3ط ،إحتاف فضالء البشرالبنا،  (5) 
 ( 443/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 2/126) 1طاملستنري، ابن سوار، ( و 1/233) 2ط، السبعةابن جماهد،   (7) 
 ( 1/328) 1ط، الكامل، اهلذيل( و 1/229) 2ط، الغايةابن مهران،   (8) 
 ( 2/232) د.ط، النشرابن اجلزري،  النشر من رواية رويس، ينظر ( ويف122 /1) د.ط، املبسوط ابن مهران،  (9) 
 ( 443/ 2) 1ط ،القرآنغرائب النيسابوري،  (10) 
 ( 1/362) 2ط، التبصرةالباء الساكنة إذا وقع بعدها فاء، ومجلة ما يف كتاب هللا مخسة مواضع )مكي بن أيب طالب،  (11) 
 ( 2/129) 1طاملستنري، ابن سوار، ( و 49 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران، لعله سهو، فأبو عمرو هو من يدغم ) (12) 
 ( 443/ 2) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (13) 
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 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

: ابن  ابلياء التحتانية ( ونَ مُ لَ ظْ يُ  اَل وَ  ) " -قال النيسابوري:(11:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ۆ
  (2) " الباقون بتاء اخلطاب، (1)ومحزة وخلف وهشام ويزيد وابن جماهد عن ابن ذكوانعلّي كثري، و 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

: مدغما﴾ ٹ ٿ ﴿"-النيسابوري:  قال (77:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ ... ڤڤ ٹ
 .(4) " ومحزة (3) أبوبكر

 (11ىل إ 01اآلايت  (:3سورة النساء ))
  ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف   

وكل صاد ساكنة بعدها ﴾ ٺ ٺ ﴿"-قال النيسابوري:  (71:سورة النساء، اآلية)﴾ ٿ ٿ 
 .(9)"(8) ومحزة غري العجلي (7): علّي ورويس(6)إبمشام الصاد الزاي(5) دال

                                                           

 فيكون ابن عامر بكماله يقرؤها ابلتاء.( 1/243) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/232) د.ط، النشرابن اجلزري،  (1) 
 ( 443/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
، اإلقناعابن الباذش، ( و 1/83) د.ط، العنوانخلف،  بن لعله سهو، فأبو عمرو ومحزة هم من يدغماهنا، ينظر )إمساعيل (3) 

 ( 1/313) د.ط
 ( 443/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 

ٺ ٺ ﴿ و[ 39]يونس: ﴾ۀ  ﴿ و[6]الزلزلة: ﴾ ﴿ و[ 46]األنعام: ﴾ڄ ﴿ و[33]األنفال: ﴾ ڦڦ ﴿حنو: (5) 

، إبراز املعاينأبو شامة، [، ينظر )89]النساء: ﴾ٺ ٺ  ﴿ و[ 7]النحل:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ و[ 74]احلجر: ﴾ٺ 
 ( 1/417) د.ط

راء يطلق واإلمشام يف عرف الق، اإلمشام خل  صوت الصاد بصوت الزاي، فيمتزجان فيتولد منهما حرفًا ليس بصاد وال زاي (6) 
ابعتبارات أربعة، أحدها خل  حرف حبرف كما يف الصراط، والثاين خل  حركة أبخرى يف قيل وغيض وأشباههما، والثالث 

والرابع ضم الشفتني بعد سكون احلرف، ، [11]يوسف:﴾ۈ ٴۇ ۋ  ﴿-إخفاء احلركة فيكون بني اإلسكان والتحريك يف: 
 ( 92-1/91) مرجع سابق،  وهو الذي أييت يف ابب الوقف ويف ابب وقف محزة وهشام، ينظر )أبو شامة

 ( 2/128) 1ط، املستنريابن سوار،   (7) 
 وافقهم خلف العاشر.( 1/497) 1ط، الكاملاهلذيل،   (8) 
 ( 433/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ہ ﴿"-النيسابوري: قال  (91:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ ... ےۓ ے ھ ھ

 (3)وقرأ سهل ويعقوب واملفضل ،(2)وخلف وابن عامرعلّي ا: أبو عمرو ومحزة و مدغمً  (1)واببه ﴾ھ
 .(4) " صدورهم ابلنصب والتنوين حصرةً 

 ضاقت، واحلصر الضيق واالنقباض :ومعىن حصرت صدورهم "-: قال النيسابوري التوجيه:
صفة ملوصوف حمذوف  (5)حصرة، وجعله اْلُمربَّد بداللة قراءة من قرأ« قد»وهو يف موضع احلال إبضمار 

 (6)جلاؤوكم" بيان هو: وقيل ،حصرت قوما جاؤوكم :أي ،احلالمنصوب على 

 (161ىل إ 11اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

سورة النساء، )﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
علّي : محزة و (8) وكذلك يف احلجرات (7) من التثبت ( واتُ بعَّ ثعَ تعَ فعَ  ) " - النيسابوري: قال (93:اآلية
  .من التبني﴾ھ ﴿والباقون ،(9) وخلف

                                                           

 2ط، التيسري، والظاء، ينظر )الداين والثاء والزاي والصاد والسني اجليم عند أحرف، ستة عند ابلفعل املتصلة التأنيث أي: اتء (1) 
(1/42 ) 

 ( 1/84) د.ط، البدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، ( و 2/3) د.ط، النشرابن اجلزري،   (2) 
  .(1/446) 1ط ،املسري زادابن اجلوزي، ( و 2/128) 1ط، املستنري ابن سوار،( و 1/327) 1ط، الكاملاهلذيل،   (3) 
 ( 433/ 2) 1، طغرائب القرآن ،النيسابوري (4) 
 ( 4/124) د.ط، املقتضباْلُمربّيد،  (5) 
 ( 2/469) 1ط، غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
، القراءات معاينثبت )األزهري، ت وحىت تتبني، حىت إبقامة تعجل ال: للرجل تقول العرب: الفراء قال واحد، مبعىن والتَبني التثَبت (7) 

 ( 2/233) د.ط، شرح اهلدايةاملهدوي، و ( 1/313) 1ط
 [6احلجرات:]﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿- يف قوله تعاىل: (8) 
 ( 1/244) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 231 /2، د.ط )النشرابن اجلزري،   (9) 
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الباقون  ،(1) مقصورا: أبو جعفر وانفع وابن عامر ومحزة وخلف واملفضل وسهل ( مَ لَ السَّ  )
 . (2) " ابأللف

 مبعىن والسلم وهو ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 (3)"اإلسالم أهل سالم يعين التحية وقيل اإلسالم، وقيل االستسالم،

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: الواردة يفالقراءات 

  (95:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾... ٺٺ ڀ

 الباقون ،(4) وخلفعلّي ابلنصب: أبو جعفر وانفع وابن عامر و ﴾پ ﴿"- قال النيسابوري:
  .(5) " ابلرفع﴾پ﴿

 على أو نالقاعدي من االستثناء فعلى ابلنصب﴾پ ﴿قرأ من "- :قال النيسابوري التوجيه:
 ابجلر وقرئ ،عرفةللم صفة غري يكون أن وجيوز ،للقاعدين صفة أنه فعلى ؛ابلرفع قرأ ومن عنهم، احلال
 (7)"(6) املؤمنني صفة أنه على

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

مشددة ﴾ڍ ڇ ﴿" - قال النيسابوري: (91:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾... کک ڑ ڑ

                                                           

 ( 1/433) 1طزاد املسري، ابن اجلوزي، ( و 1/128) 1طاملستنري، ابن سوار، ( و 1/332) 1طالكامل، اهلذيل،  (1) 
 ( 468/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 2/493) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (3) 
 ( 2/231) د.ط، النشرابن اجلزري، ( و 1/121) 1، طالكايفابن شريح،  (4) 
 ( 468/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/421) د.ط، إبراز املعايناملؤمنني، ينظر )أبو شامة،  صفة أنه على ابجلر شاًذا وقرئ (6) 
 ( 498-2/499) 1ط، غرائب القرآنالنيسابوري،   (7) 
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 .(2)"(1) التاء: البزي وابن فليح

 (114ىل إ 161اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

  (716:سورة النساء، جزء من اآلية) ﴾... ڃڃ ڃ ڃ

 . (4) " ابالختالس (3)عباس ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿" -قال النيسابوري:

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿-قوله تعاىل:  يفالقراءات الواردة 

 ﴿" - قال النيسابوري: (714:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾... ڻڻ ڻ ں ں
 . (6)"(5) أبو عمرو ويزيد واألعشى واألصبهاين عن ورش ومحزة يف الوقف واببه بغري مهز:﴾ں

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

ومحزة  (7) والشموينابلتشديد: يزيد  ( ايًّ ري بَ  ) "- قال النيسابوري: (112:النساء، اآلية سورة)﴾ ٴۇ
 .(9)"(8) يف الوقف

                                                           

 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿-سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل:  (1) 
 ( 468/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/323) د.ط، إبراز املعاينأبو شامة، ( و 1/136) 2ط، السبعةاجلر، ينظر )ابن جماهد،  من شيً ا فيهما التاء يشم (3) 
 ( 486/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 432و 371-1/372) د.ط، النشرابن اجلزري، ( و 1/392) 1ط، الكاملاهلذيل،  (5) 
 ( 486/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 املتحركة ةاهلمز  من ويرتكان ... ساكنة مهزة كل يرتكان بكر، أيب عن األعشى برواية وعاصم جعفر، "أبو-قال ابن مهران:  (7) 

" وهذا يعين أن أاب جعفر انفرد هبذه .[ ..112 النساء]﴾ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿-: قوله من اهلمز ترك جعفر أبو وزاد مثل... أيضا
 ( 32-1/31) د.ط، املبسوطالكلمات )ابن مهران، 

 ( 1/81) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/476) 1ط، املستنريابن سوار،  (8) 
وقرأه أبو جعفر ابهلمز يف املتواتر، لتقيد ابن اجلزري بع )برئ وبري ون( فق  من  (486/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 

  هذا الباب.
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 (112ىل إ 113اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 (114:سورة النساء، اآلية)﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ
 .(2) " الباقون ابلنون ،(1) ابلياء: أبو عمرو ومحزة وخلف وقتيبة وسهل ( يهي تي ؤْ يعُ  ) " - قال النيسابوري:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف        

  (775:سورة النساء، اآلية)﴾ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ

  (4)"(3) (93آل عمران: )﴾ڻ ﴿مثل﴾ڇ ﴿﴾ چ ﴿"- قال النيسابوري:

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ژ ﴿"- قال النيسابوري: (763:سورة النساء، اآلية)﴾ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ
ويعقوب وابن كثري أبو عمرو وسهل  :(6)«حم املؤمن»و  (5)«مرمي»بضم الياء وفتح اخلاء وكذلك يف ﴾

                                                           

 ( 123 /1) د.ط، املبسوط( و1/227) 2ط، الغايةابن مهران،  (1) 
 ( 476/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
، وقرأه أبو إلشباعاب عامر وعلّي وخلف وحفص واملفضل وعباس وسهل وزيد عن يعقوبابن كثري وانفع غري قالون وابن أي:  (3) 

ينظر  ،طريق أيب أيوب اهلامشي ابالختالس، الباقون ساكنة اهلاء ياليزيدجعفر وقالون ويعقوب غري زيد وأبو عمرو يف رواية 
 (.98)ص 

 ( 476/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 [62مرمي:]﴾ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿-يف قوله تعاىل:  (5) 
ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ﴿-يف قوله تعاىل:  (6) 

 [42غافر:]﴾ ىئ ی ی



 

113 

 

 . (4)"(3) ابلعكساآلخرون  ،(2)محادو (1) ويزيد وأبو بكر

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ﴿- ه تعاىل:قول القراءات الواردة يف

وما  ( امَ هَ راَ بْ إي  ) " - قال النيسابوري: (765:سورة النساء، اآلية)﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ
 .(7)"(6) : هشام وكذلك روى املوصلي عن األخفش عن ابن ذكوان(5) بعده يف هذه السورة

 (131ىل إ 111اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

من  ﴾ڀ ﴿" - قال النيسابوري: (767:سورة النساء، جزء من اآلية) ﴾... ٺٺ ٺ ڀ
 من التصاحل وإدغام التاء يف الصاد ( احلََ اصَّ يَ  )الباقون ، (8) ومحزة وخلفعلّي اإلصالح: عاصم و 

(9)"(10) . 

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

بغري مهز:  (11) حيث كان﴾ائ ى ﴿" -قال النيسابوري:  (744:سورة النساء، اآلية) ﴾ۈئ
                                                           

 إطالق املصنف يعقوب هنا فيه نظر؛ألن رويًسا يقرؤها بفتح الياء وضم اخلاء كنافع.( 1/227) 2ط، الغاية ابن مهران،  (1) 
 ( 3/1216) 1ط ،البيانجامع الداين،   (2) 
 ( 1/246) 3ط، إحتاف فضالء البشرللفاعل، ينظر )البنا،  مبنًيا اخلاء وضم املضارعة، حرف أي: بفتح (3) 
 ( 476/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴿ - يف قوله تعاىل: (5) 

 [163النساء:]﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 
 ( 1/172) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، و  (6/221) د.ط، النشرابن اجلزري،  (6) 
 ( 476/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 2/232، د.ط )النشرابن اجلزري، ( و 1/112) 1ط، املستنريابن سوار،  (8) 
 ( 1/213) د.ط، حجة القراءاتابن زجنلة، ( و 1/378) د.ط، الكشفمكي بن أيب طالب،   (9) 
 ( 329/ 2) 1، طغرائب القرآن النيسابوري، (10) 
گ  ﴿ [16: فاطر] و[ 17: إبراهيم] و[ 133: األنعام] و[ 133: النساء] ﴾ى ائ ائ ﴿ مواضع عشرة ابلياء يف (11) 

 ﴾پ پ ڀ ڀ ﴿ ،﴾ڃ چ چ چ  ﴿ [34: اإلسراء] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿[ 37: األنعام] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
 ( 1/96) 3طإحتاف فضالء البشر، ، ينظر )البنا، [33و 24:الشورى]
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 .(2)"(1) وورش من طريق األصفهاين ومحزة يف الوقف ةوأوقياألعشى 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف 

بواو واحدة:  ( والُ تعَ  نْ إي وَ  ) " - قال النيسابوري: (745:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ڃ ڃ ڃ
 .(4) " الباقون ابلواوين، (3) ابن عامر ومحزة

بواوين، من لوى يلوي إذا فتل، وبواو واحدة من  ﴾ڦ ڦ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
ا عن الشهادة مب ﴾ڄ ڄ ﴿شهادة احلق وحكومة العدلالوالية، واملعىن: وإن تلووا ألسنتكم عن 

 (6)..." (5) تركتموها أو الشهادة إقامة وليتم عندكم أو إن

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ﴿"- قال النيسابوري: (742:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ ... ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 من التنزيل واإلنزال: ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو (7) فاعلهكالمها على ما مل يسم ﴾ڈ﴿و ﴾ڍ

 . (9) " امبنيني للفاعل من التنزيل واإلنزال أيضً ﴾ڈ ﴿و﴾ڍ ﴿والباقون: (8)

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

قال  (731:سورة النساء، جزء من اآلية)﴾ ... ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

                                                           

 ( 496و 1/493) 1طاملستنري،  ابن سوار،( و 391و 1/392) 1ط، الكاملاهلذيل، وأبو جعفر كذلك ) (1) 
 ( 329/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/313) د.ط، اإلقناعابن الباذش، ( و 1/79) 2ط، التيسريالداين،   (3) 
 ( 329/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/246) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 3/183) 1ط، احلجة للقراء السبعةلالستزادة، ينظر )أبو علّي الفارسي،  (5) 
 ( 2/312) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/216 )د.ط، القراءاتحجة ابن زجنلة، ( و 1/129) 4، طاحلجةابن خالويه،  (7) 
 ( 1/246) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، و  (6/232) د.ط، النشرابن اجلزري،  (8) 
 ( 329/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 .(2) " الباقون مبنيا للمفعول (1) ا مبنيا للفاعل: عاصم ويعقوبمشددً ﴾ې ې﴿"- النيسابوري:

 (121ىل إ 131اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

علّي بسكون الراء: محزة و ﴾ڭ ڭ ﴿" - قال النيسابوري: (735:سورة النساء، اآلية)﴾ۈ
  .(4) " الباقون ابلفتح، (3) وخلف وعاصم غري األعشى

 الدْرك ومجع وأفراس، كفرس أدراك الدَرك مجع: (5)حامت أبو قال "- :قال النيسابوري التوجيه:
 (7)"(6)سوأفلُ  سلْ كفَ  كأدرُ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ﴿" - وري:قال النيساب (756:سورة النساء، اآلية)﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ
 .(10) " الباقون ابلنون ،(9) عياشو  (8) ابلياء: حفص﴾ڱ

 (121ىل إ 124اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

                                                           

 د.ط ،حتقيق: عبد العزيز بن انصر السرب، رسالة دكتوراه، املبهجسب  اخلياط، ( و 1/163) 1، طالوجيزاألهوازي،  (1) 
(1/463 ) 

 ( 329/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/331) 1ط، الكاملاهلذيل، و ( 1/312) 1ط، التذكرةابن غلبون، ( و 124 /1) د.ط، املبسوطابن مهران،  (3) 
 ( 318/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 11/231) 3ط ،التفسري الكبريالرازي،  (5) 
 ( 1/422) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن2/237) د.ط، شرح اهلدايةاملهدوي، )ينظر لالستزادة،  (6) 
 ( 2/322) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/249) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، و  (6/233) د.ط، النشرابن اجلزري،  (8) 
 ( 1/232) 2ط، الغايةهناك تصحيف، والصواب عباس )ابن مهران،  (9) 
 ( 318/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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  (753:سورة النساء، اآلية)﴾حئ جئ ی ی ی ی ىئ

: أبو جعفر وانفع غري (1) سكون العنيبتشديد الدال مع ﴾ىئ ىئ ﴿"- قال النيسابوري:
 .(3) " ، وقرأ ورش مفتوحة العني مشددة(2)ورش

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (755:سورة النساء، اآلية)﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

  .(6)"(5) وعن محزة (4) ووهشام وأبو عمر علّي ابإلدغام:  ﴾ٺ ٺ﴿"- قال النيسابوري:

سورة النساء، )﴾ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 (9)"(8) : احللواين عن قالون(7) مظهرا واببه﴾ڳ ڳ ﴿" - قال النيسابوري: (757:اآلية

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ ...﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف 

                                                           

( تَعَعدُّوا الو ) قرئت ولو وظلم، جاوز احلدَّ  إذا واعتدى، وَعَدا وُشددت، الدال يف التاء فأدغمت تعتدوا، ال :األصل يف هي (1) 
اعتداء )األزهري،  عتدياعتدى ي: فيها األصل إعداء، يُعديي أعدَّى: يقال أيًضا، تَعَتدوا: فيها فاألصل الدال وتشديد العني بفتح

 وهي إلخفاءاب عنه وعرب أيضا، للدال التشديد مع العني حركة اختالس لقالون: الثاين ( والوجه1/322)1ط، معاين القراءات
إحتاف البنا، )آثر، ينظر  واإلسكان أقيس اإلخفاء إن: وقال الداين، عنه الوجهني وروى غريه يذكروا ومل عنه، املغاربة رواية

 ( 249/ 1) 3ط، البشر فضالء
 ( 1/122) 1ط، الكايف ابن شريح،( و 1/483) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب،  (2) 
 ( 324/ 2) 1ط، غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
محزة؛ ولعل صواهبا أبو عمر عن ( 2/8) د.ط، النشرواحلاقة فق  )ابن اجلزري،  امللك يف ترى هل من الالم أبو عمرو يدغم (4) 

 ألن أاب عمرو يقرأ ابإلظهار.
 ( 2/9) د.ط مرجع سابق،ابن اجلزري، )هناك سق  حىت يستقيم الكالم، وهو ُخْلف  (5) 
 ( 324/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 2/112 ) 1ط، املستنريينظر )ابن سوار، [24اإلسراء:] ﴾ۆ ۆ  ﴿ -أي: الالم من بل وقل إذا أتى بعدها راء مثل:  (7) 
 ( 1/396) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، ) به، ينظر مقروء غري ( وهو1/192) د.ط، املبهجسب  اخلياط،  (8) 
 ( 324/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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لف محزة وخ ( مْ يهي تي ؤْ يعُ سَ  ) " - النيسابوري:قال  (726:سورة النساء، جزء من اآلية) ﴾جت يب ىب
 . (2) " الباقون ابلنون ،(1) وقتيبة

سورة النساء، جزء من )﴾ڤ ڤ ڤ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
والباقون  (4) : محزة وخلف(3) بضم الزاي حيث كان﴾ڤ ﴿" - قال النيسابوري: (724:اآلية
 .(5) "ابلفتح

 كقدر ابالكت وهو ،ربْ زَ  مجع أنه فعلى ،الزاي بضم قرأ من "- :قال النيسابوري التوجيه:
 (7)"(6)وقدور

 (112ىل إ 116اآلايت  (:3سورة النساء ))

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 قال (716 سورة النساء، اآلية)﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ
 .(9) " الباقون ابلياء ،(8) : املفضلابلنون ( مْ هُ رُ شُ حْ نَ سَ فَ  ) " - النيسابوري:

 

 

                                                           

 ( 2/112) 1ط ابن سوار،( و 1/123) د.ط، املبسوطابن مهران،  (1) 
 ( 324/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/316) د.ط، اإلقناع، ينظر )ابن الباذش، [123: األنبياء] يف ﴾ڇ  ﴿ و ،[ 33: سبحان] ويف هنا، ﴾ڭ ﴿ (3) 
 ( 2/233) د.ط، النشرابن اجلزري، ( و 1/376) د.ط، التجريد، الفحامابن  (4) 
 ( 324/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/294) 1، طاملوضحابن أيب مرمي،  (6) 
 ( 2/332) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/113) 1ط، املستنريابن سوار، ( و 1/332) 1ط، الكاملاهلذيل،  (8) 
 ( 333/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 (11 ىلإ 1 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۅ ۉ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

، املائدةسورة )﴾ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ائەئ ائ
 .مثقلة الباقون ،(1) رويس عن روي: اخلفيفة ابلنون﴾ۅ ۉ ﴿" - قال: (6:اآلية

 من ويزيد (3) وأبوبكر ومحاد وإمساعيل عامر ابن: النون بسكون (2) املوضعني يف﴾ۉ ﴿
 . (5) " ابلفتح الباقون ،(4) وردان ابن طريق

 ،شاذ وكالمها ،ؤهأشن تهأْ شنَ  مصدر ،والتسكني ابلتحريك الشنآن "- :قال النيسابوري التوجيه:
 شاذ والتسكني ،واخلفقان كالضرابن واالضطراب احلركة بناء من فعالن ألن ؛املعىن يف شاذ فالتحريك

 (7)"(6)اجلوهري قاله ،عليه املصادر من شيء جييء مل ألنه ؛اللفظ يف

 .(9)" ابلفتح الباقون ،(8)عمرو أبو كثري ابن: اهلمز بكسر﴾ ې ې ﴿"

 من قرأ بكسر اهلمزة فهو شرط، وجوابه﴾ ې ې ﴿قوله: "-: قال النيسابوري التوجيه:

                                                           

ه غريه، جيرمنكم ال أعلم أحًدا حكاه عن بتخفيف-رويس: أي-عنهانفرد أبو العالء اهلمداين  "-النشر: قال ابن اجلزري يف  (1) 
، النشرابن اجلزري، ) ولعله سبق قلم إىل رويس من الوليد عن يعقوب فإنه رواه عنه كذلك وتبعه على ذلك اجلعربي فوهم فيه"

 ( 2/246) د.ط
 [8املائدة: ]﴾ ...ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ﴿-هنا والذي يليه يف هذه السورة يف قوله:  (2) 
 ( 3/1222) 1ط، جامع البيانالداين،   (3) 
، النشر( واختلف عن ابن مجاز )ابن اجلزري، 1/332) 1ط، الكاملاهلذيل، ( و 126 /1) د.ط، املبسوطابن مهران،  (4) 

 ( 2/233) د.ط
 ( 342/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/39) 4ط، الصحاحاجلوهري،  (6) 
ما نقله النيسابوري عن اجلوهلري فيه نظر؛ ألن ابب عامر قرأ هبا، وهو أكرب  (2/344) 1، طنالقرآغرائب النيسابوري،  (7) 

  القراء سنا وأعالهم سندا، وال يلتفت لطعن الطاعنني فيها.
 ( 1/484) 2ط، التبصرة مكي بن أيب طالب،( و 1/242)  2ط، السبعةابن جماهد،  (8) 
 ( 342/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 ألن صدوكم، قيل: هذه :أي ،فمعناه التعليل« أن»، ومن قرأ بفتح ﴾ۅ ۉ ﴿ عليه ما يدل
 عن ديبيةاحل يوم واملؤمنني-وسلم عليه هللا صلى- هللا رسولمكة  أهل منع ألن املراد؛ القراءة أوىل

 (2)"(1)احلديبية بعد نزلت والسورة ،العمرة

 .(3) فليح وابن البزي: التاء بتشديد﴾ۆئ ۆئ ﴿

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ

سورة املائدة، )﴾گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ
 .البقرة يف مر كما (4)﴾ڈ ڎ ﴿و﴾ٻ ﴿" -قال:(4:اآلية

 (7)"(6) ويعقوب سهل: (5) الوقف يف ابلياء ( َواْخَشْويني  )

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 11/282) 3ط ،التفسري الكبريالرازي،  (1) 
 ( 2/344) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ﴿ -سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل: (3) 
 عمرو بوأ: الطاء وضم النون بكسر ﴾ڎ ڈ  ﴿ ابلسكون و: الباقون يزيد،: الياء بتشديد ﴾ٻ ﴿"- قال النيسابوري: (4) 

وينظر  (1/469) 1، طغرائب القرآن)النيسابوري، بضمهما" :الباقون يزيد،: الطاء وكسر وعاصم ومحزة ويعقوب وسهل
 منللتخلص  وكسر النون يف اضطر( 1/179) 3ط، البشر فضالء إحتاف البنا،( و 224/  2)  د.ط، النشر اجلزري، )ابن

 لي الساكني الذي الفعل ويبدأ الزمة، ضمة مضموم اثنيهما اثلث كلمتني من ساكنان فيه التقى ما كل وكذلك الساكنني
 ( 1/178) 3ط مرجع سابق، والتنوين )البنا،" لتنود" حروف أحد الساكنني وأول ابلضم، األول

ەئ ەئ  ائ ﴿ النساء يف ذلك من موضًعا، عشر مثانية وهي الساكنني اللتقاء الوصل يف فيه الياء ذهبت وكذلك فيما (5) 

 ولهق على ﴾ڭ ڭڭ  ﴿ األنعام ويف األنبياء يف ومثله ،﴾ڭ ڭ  ﴿ يونس ويف ،﴾ چ ڃ ﴿ املائدة ويف ،﴾وئ
 ( 1/438 )  1ط، الكاملاهلذيل، )املعجمة...  ابلضاد قرأ من

 ( 2/126) 1ط، املستنري ابن سوار،و  مرجع سابقاهلذيل،  (6) 
 ( 342/ 2) 1، طنغرائب القرآالنيسابوري،  (7) 
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 (2:اآليةجزء من سورة املائدة، )﴾... ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 اختياره يف واألعشى ويعقوب وحفص واملفضلعلّي و  وانفع عامر ابن: ابلنصب﴾ٺ ﴿"-قال:
 .(2) " ابجلر الباقون ،(1)

 (3) القفال نقلف ،غسلهما ويف الرجلني مسح يف الناس اختلف "- :قال النيسابوري التوجيه:

 رضي -(4) الباقر عليّ  بن حممد جعفر وأيب والشعيب وعكرمة مالك بن وأنس عباس ابن عن تفسريه يف
 فرضهما نأ على واملفسرين الفقهاء ومجهور ،اإلمامية مذهب وهو املسح فيهما الواجب أن -عنه هللا

 املكلف :الطربي جرير بن وحممد البصري احلسن وقال ، بينهما اجلمع جيب: (6) دو داو  وقال ،(5)الغسل
 ﴿ :على اعطفً  ﴾ٺ ﴿: يف اجلر قراءة املسح أوجب من حجة ،والغسل املسح بني خمري

 مل ذلك ألن ؛«خرب ضب حجر: »قوله يف كما اجلوار على كسر إنه يقال أن ميكن وال ﴾ٺ
 ،ابلنصب ةالقراء وأما ،اآلية خبالف عطف وال لبس ال حيث جاء إنه اوأيضً  الفصحاء، كالم يف جييء
 حمدود الرجلني فرض وأن ابلغسل وردت أخبار اجلمهور حجة، ﴾ٺ ﴿ حمل على للعطف فيكون
 تعارض ال اآلحاد أخبار أبن أجابوا والقوم ،املسح يف ال الغسل يف جاء إمنا والتحديد الكعبني إىل

 وإن ﴾پ ﴿: مفعول على العطف يف ظاهرة النصب قراءة أن اجلمهور فزعم ،تنسخه وال القرآن
                                                           

 ( 1/468)  د.ط، املبهجسب  اخلياط، و  (1/333) 1ط، الكاملاهلذيل،  (1) 
 ( 342/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 القفال ذكر إذا :النواوي الدين حمي الشيخ قال الكبري، القفال خراسان، عامل إمساعيل، علّي بن بن حممد الشاشي هو القفال (3) 

 ذكره يتكرر اشيالش إن مث: مائة، قال بعد األربع كان الذي الصغري القفال فهو املروزي، القفال: قيل وإذا هو، فاملراد الشاشي
 سنة ائتني، ووفاتهوم وتسعني إحدى سنة الفقهيات، مولده يف فيتكرر املروزي والكالم، وأما واألصول واحلديث التفسري يف

 ( 16/283) 3ط، النبالءسري أعالم )الذهيب،  مائة وثالث وستني مخس
 أحد الباقر، لقبامل أمجعني، عنهم هللا رضي طالب أيب علّي بن بن احلسني علّي بن العابدين زين بن حممد جعفر هو أبو (4) 

 سنة ومولده توسع، يأ العلم، يف تبقر ألنه الباقر له قيل الصادق، وإمنا جعفر والد وهو اإلمامية، اعتقاد يف عشر االثين األئمة
خلكان،  أبوه )ابن يهف الذي القرب يف ابلبقيع ودفن املدينة إىل ونقل ومائة، عشرة ثالث سنة وتويف للهجرة، ومخسني سبع

 ( 4/194) د.ط، األعيان وفيات
 ( 1/212) 1ط، األوطار نيل، الشوكاين (5) 
 كبذل ومسيت الظاهرية، الطائفة إليه تنسب ابلظاهري، ه(، امللقب 292- 221األصبهاين ) خلف بن علي بن داوود (6) 

 ( 2/333) 13ط، األعالمبغداد )الزركلي،  يف والقياس، تويف والرأي التأويل عن وإعراضها والسنة الكتاب بظاهر ألخذها
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 تغسل جلاألر  ألن ؛املاء صب يف االقتصاد وجوب على تنبيه اجلر وقراءة ﴾ڀ ﴿ :من أبعد كان
 (2) ..."(1)لإلسراف مظنة فكانت ،ابلصب

 (11 إىل 11 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 ﴾... ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
  (13 :سورة املائدة، جزء من اآلية)

َيةً  ) " -قال:   .(5)"﴾ھ﴿الباقون ،(4) واملفضلعلّي و  محزة (3) ( قاسي

 كعليم أبلغ اأهن إال اأيضً  القاسية فبمعىن ،( قسيَّة ) قرأ من "- :قال النيسابوري التوجيه:
 (7) "(6)وعامل

 (12 إىل 16 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

  (66: سورة املائدة، اآلية)﴾ائ ائ ى ى ې ې

                                                           

 ( 11/323) 3ط، التفسري الكبريالرازي،  (1) 
 ( ابختصار.2/339) 1، طغرائب القرآن، النيسابوري (2) 
يًَّة  ) الصواب (3)   ) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/234 ) د.ط، النشرألف )ابن اجلزري،  غري من الياء بتشديد (َقسي

1/231 ) 
 ( 1/329) 1ط، زاد املسريابن اجلوزي، ( و 2/116) 1ط، املستنريابن سوار،  (4) 
 ( 369/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/223) د.ط ،حجة القراءاتزجنلة، ابن ( و 1/127) 4، طاحلجةابن خالويه،  (6) 
 ( 2/368) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 .(3)"(2) كان حيث (1) عمرو وأبو ونصري قتيبة: ابإلمالة﴾ۅ ﴿"- قال:

 ڇ چچ چ چ ڃڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (62: سورة املائدة، اآلية)﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ

 يف ومحزة وورش (4)واألعشى ويزيد عمرو أبو: وقعت حيث مهزة بغري﴾ ڇ ڇ ﴿"- قال:
 .(6)"(5) الوقف

 (36 إىل 11 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 - قال: (61: سورة املائدة، اآلية)﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک
 (8)"(7) ابلنون اخلفيفة روى املعّدل عن زيد﴾ڳ﴿"

 ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 أبو: (9) املتكلم ايء بفتح﴾ہ ہ ﴿" - قال: (67: سورة املائدة، اآلية)﴾ے ے ھ ھ
                                                           

غريه  يروه مل هإبمالت عمرو أيب عن الدوري عن فرح ابن عن النهرواين وانفرد الدوري، رواية من رويت يف النشر عن الكسائي (1) 
 وقلل األزرق خبلفه.( 2/38)، د.ط النشر، )ابن اجلزري

 [132 الشعراء:] ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ -ويف الشعراء يف قوله تعاىل:هنا  (2) 
 ( 393/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 (32-1/31) د.ط، املبسوط ابن مهران، (4) 
 ( 1/73) د.ط، البدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي،  (5) 
 ( 393/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
وهي  (1/339) 1ط، زاد املسريابن اجلوزي، ( و 2/119) 1ط، املستنريوابن سوار،  (1/323) 1ط، الكاملاهلذيل،  (7) 

  شاذة.
 ( 399/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 واحلرف، والفعل مابالس وتتصل الفعل، بالم فليست الكلمة آخر زائدة اصطلح العلماء على تسميتها ايء اإلضافة، "وهي ايء (9) 

 وكالم القرآن يف فاشيتان لغتان فيها واإلسكان إن الفتح مث، املخاطب وكاف الغائب هاء مكاهنا يكون وأن حتذف أن ويصح
، راف فضالء البشإحتاثن )البنا،  أصل والفتح السكون البناء يف واألصل مبنية ألهنا األول؛ األصل هو فيها واإلسكان العرب،
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 .(2)"(1)وانفع جعفر

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 (46: سورة املائدة، اآلية)﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 (4) موصولة النون بفتح ورش وقرأ يزيد (3):النون بكسر﴾ٻ ٱ ﴿" -قال: 

 .(6) " عمرو أبو: كان حيث السني بسكون (5)﴾ڦ ﴿

 (31 ىلإ 31 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 وأبو كثري ابن: بضمتني﴾ٻ ﴿"- قال: (36: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾... ڀڀ ڀ ڀ
 .(9)"(8)العني بسكون الباقون ،(7)وعلي ويزيد ويعقوب وسهل عمرو

 ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

                                                           

 ( 1/143) 3ط
 ( 2/236) د.ط، النشر)ابن اجلزري،  ( و1/87) د.ط، العنوانخلف،  بن )إمساعيلوحفص  عمرو وأبو (1) 
 ( 399/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
( )ابن مهران،  نون إىل حركتها ونقل اهلمزة بكسر أي: (3)   ( 1/126) د.ط، املبسوطميْن )ميني اْجلي
 ( 64 /1) د.ط، البهجة املرضيةالضباع، ( و مرجع سابقالنون )ابن مهران،  إىل املفتوحة اهلمزة حركة بنقل أصله على (4) 
( 1/83) 2ط، التيسري)الداين،  وقع حيث والباء السني حرفان، إبسكان الالم بعد كان وسبلنا إذارسلهم وكذلك رسلكم و (5) 

 ( 1/429) د.ط، إبراز املعاينأبو شامة، و 
 ( 399/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/346) 1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ( و 1/163) 1، طالوجيزاألهوازي،  (7) 
 أي: عني الكلمة، أي: بسكون احلاء. (8) 
 ( 371/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 



 

135 

 

  (44: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾... ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 أبو وافق (2)قنبل عن شنبوذ وابن (1)ويعقوب سهل: احلالني يف ابلياء ( يني وْ شَ اخْ وَ  ) "-قال: 
 .(4)"(3)الوصل يف وإمساعيل ويزيد عمرو

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 قال: (35: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾ ... ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 ٴۇ ﴿يف ويزيد عامر وابن كثري وابن عمرو أبو وافقعلّي،  ابلرفع (5)بعده وما﴾ ڭ ﴿"-
 .(7)"(6)ابلرفع﴾

 سوى ما قرأ ومن ،(8)فظاهر ابلنصب كلها املعطوفات قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 إلجراء إما ،ابلنفس سالنف التوراة يف عليهم وكتبنا: املعىن إذ ؛النفس حمل على فللعطف ؛ابلرفع األّول
 على وإما، ﴾ٱ ٻ ﴿سورة وقرأت هلل احلمد كتبت: كقولك احلكاية بطريق وإما قلنا جمرى َكتَعْبنا
 (10)"(9)االست ناف سبيل

                                                           

 ( 1/167) 1، طالوجيزاألهوازي،  (1) 
 وهي شاذة عن قنبل.( 1/434) 1ط، الكاملاهلذيل،  (2) 
 ( 2/184) د.ط، النشرابن اجلزري،  (3) 
 ( 371/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 أي: األنف واألذن والسن واجلروح. (5) 
 ( 1/377 )د.ط، التجريد، الفحامابن و ( 1/247) د.طالتلخيص، الطربي،  (6) 
 ( 371/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ،حجة القراءات)ابن زجنلة، ﴾ ۓ ڭ ڭ ﴿-قوله:  على نسق سيبويه ومذهب األخفش مذهب وهذا أنَّ  إبضمار (8) 

 ( 1/226) د.ط
 ( 1/229) 2ط، القرآن مشكل إعراب، مكي بن أيب طالب (9) 
 ( 2/379) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 .(4)"(3) انفع: (2)العني بسكون (1)واببه﴾ ۆ ﴿"

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

: محزة، الباقون (5)ابلنصب﴾ ڤ ﴿"- قال: (31: سورة املائدة، اآلية)﴾ چ چ چ
  .(6)"ابجلزم

 ذلك يف هلم قيل عما إخبار فإما ،ابجلزم﴾ ڤ ﴿قرأ ومن"- :قال النيسابوري التوجيه:
 ابحلكم لنصارىل مستأنف أمر وإما فيه، مبا ليحكموا هلم قلنا :أي ،اإلجنيل تضمنه مبا احلكم من الوقت

 امنسوخً  صري مل مما أو ،-وسلم عليه هللا صلى- حممد نبوة على الدالة الدالئل من كتاهبم فيه مبا
 ،فيه مبا همحكم وألجل أي: ،تقدمه ما عليه يدل حمذوف فعل علة فمأنه ؛ابلنصب قرأ ومن ابلقرآن،
 (8) "(7)كتاهبم آتيناهم

 (20 إىل 30 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 الباقون ،(9)هبرية عن واخلراز عامر ابن: اخلطاب بتاء ( ونَ غُ بعْ تعَ  ) "-قال:  (32: سورة املائدة، اآلية)﴾

                                                           

 )ابن [9لقمان:]﴾ ک ک ک ﴿و [61التوبة:]﴾ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې  ﴿- حنو: مثىن أو مفرًدا أو منكرًا أو معرفًا أتى كيفما (1) 
 ( 1/177) 4ط،املبتدي القارئ سراجالقاصح، 

 عني الكلمة أي: الذال. (2) 
 ( 1/316) د.ط، اإلقناعابن الباذش، ( و 1/483) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب،  (3) 
 ( 371/ 2) 1، طغرائب القرآن النيسابوري، (4) 
، ةالسبعامليم )ابن جماهد،  وجزم الالم إبسكان الباقون ( وقرأ1/319) د.طاإلقناع، امليم )ابن الباذش،  وفتح الالم أي: بكسر (5) 

 ( 1/244) 2ط
 ( 371/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/412) د.ط، الكشف، مكي بن أيب طالبلالستزادة، ينظر ) (7) 
 ( 378-2/379) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/166) 1، طالوجيزاألهوازي، و ( 1/334) 1ط، الكاملاهلذيل،  (9) 
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 .(1)" ابلياء

 گڳ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

  .(54: سورة املائدة، اآلية)﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ

 (3)وسهل عمرو أبو وقرأ ،(2)وخلفعلّي و  ومحزة عاصم: وابلرفع ابلواو ( َويَعُقولُ  ) "- قال:
 .(5)"العطف واو بدون ( يَعُقولُ  ) الباقون ،: خمري(4)عياش ،ابلنصب ويعقوب

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

سورة املائدة، جزء من )﴾ ... ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
 .(7) " ابإلدغام الباقون ،عامر وابن وانفع جعفر أبو :ابإلظهار (6)﴾ڻ ں ﴿" - قال: (34: اآلية

 جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

ابجلر:  ﴾ىت ﴿" - قال: (39: سورة املائدة، اآلية)﴾مج حج يث ىث مث يتجث ىت مت خت حت
 أبو عمرووقرأ  (9)﴾جب يئ ﴿، الباقون ابلنصب عطًفا على حمل(8)أبو عمرو وسهل ويعقوب وعلّي 

                                                           

 ( 377/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 1/129) د.ط، املبسوط ابن مهران، (2) 
 ( 1/334) 1ط، الكاملاهلذيل،  (3) 
 ( 1/333) 1طالكامل، ، اهلذيلتصحيف، والصواب عباس خمري ) (4) 
 ( 377/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 اإلدغام: لغتان اومه مصحفه وافق القراء من فكل الباقية املصاحف يف واحدة وبدال والشام، املدينة مصاحف يف بدالني رسم (6) 

پ  ﴿،[113النساء:]﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿- :ابألمرين التنزيل جاء وقد احلجاز، ألهل واإلظهار لتميم

 ( 1/431 ) د.ط، إبراز املعاينأبو شامة، ( و 1/144) 1، طاملصاحف كتاب ،داود أيب )ابن [4احلشر:] ﴾پ پ 
 ( 377/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 333/ 1) 1طالكامل، اهلذيل، ( و 1/232) د.ط، التلخيصالطربي،  (8) 
 ( 2/23) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن2/269) د.ط، شرح اهلدايةاملهدوي،  (9) 
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 ابإلمالة (3) مهران ابن طريق نصري عن الطربي رستم وابن (2) ومحدويه محدون وأيب (1) ليث غريعلّي و 
" (4). 

(21 ىلإ 21 اآلايت (:2) املائدة سورة)  

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (37: سورة املائدة، اآلية)﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

  .(7)"(6)وهشامعلّي مدغما: محزة و  (5)واببه﴾ ٿ ٿ ﴿"-قال: 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (62:سورة املائدة، اآلية)﴾ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

                                                           

 ( 2/122) 1ط، املستنريابن سوار،   (1) 
 بن محدونو  محدون وأيب احلارث أيب رواية يف والكسائي عنه، سليم عن وخلف العجلي رواية يف "ومحزة-قال ابن مهران:  (2) 

ن، " )ابن مهرا﴾ڀ  ﴿و﴾ەئ  ﴿و﴾ې ﴿- حنو: فيه الراء يتكرر ما إال منه مييلون ال اختياره يف وخلف ميمون،
 ( 1/36) د.ط، املبسوط

" اختلفوا يف إمالة الراء وفتحها إذا كانت الًما من الفعل وكان حملها اخلفض، فأماهلا أبو عمرو يف غري رواية أيب -ويف الروضة: 
 ( 1/477) ، د.طالروضة، بن حممد احلسن)زيد عنه اإلظهار والكسائي يف غري رواية أيب احلارث والدوري عن محزة... 

 ( 1/331) 1طالكامل، اهلذيل، ( و 2/924) 1ط، جامع البيانالداين،  (3) 
 ( 377/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
ٻ  ﴿، اثنيها الثاء:[37]املائدة:﴾ٿ ٿ  ﴿- الم هل وبل واليت اختلف يف إدغامها يف مثانية أحرف أوهلا التاء حنو: أي: (5) 

 ڌ ڌ ﴿رابعها السني ،فق [ 48]الكهف:﴾ڃ ڃ  ﴿،[33]الرعد:﴾ىئ ی  ﴿اثلثها الزاي: ،فق [ 36]املطففني:﴾پ
ٺ ٺ  ﴿فق ، سادسها الطاء:[ 28]األحقاف:﴾ىئ يئ  ﴿معا فق ، خامسها الضاد: [83و 18:]يوسف﴾

گ گ  ﴿،[223]الشعراء:﴾ىئ ىئ  ﴿فق ، اثمنها النون:[ 12]الفتح:﴾ڳ ڳ  ﴿سابعها الظاء:[ 133]النساء،﴾

 .(1/42) 3طإحتاف فضالء البشر، )البنا،  [18األنبياء:]﴾
 ( 1/183) د.ط، املهذب، ( وحممد حميسن2/9) د.ط، النشرابن اجلزري،  (6) 
 ( 612/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 بنصب الباقون ،(1)محزة: الطاغوت وجر الدال ونصب الباء بضم﴾ ڈ ڎ ﴿"- قال:
 .(3)"(2) الطاغوت عبد ومن: قيل كأنه ،من صلة على اعطفً  ماض فعل ( َعَبدَ  ) أن على الطاغوت

 ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 . (64: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾ ... ۈئۈئ ۆئ ۆئ

  (249: البقرة) ( ةً طَ صْ بَ  هُ ادَ زَ وَ  ) مثل ابلصاد ( اني تَ وطَ صُ بْ مَ  ) "-قال: 

 .(5)"(4) البقرة يف مر وقد

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ﴿"- قال: (69: سورة املائدة، اآلية)﴾ گ گ گ ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ
 ( تيهي ااَل ريسَ  ) الباقون ،(6)ومحاد بكر أيب غري وعاصم وخلفعلّي و  ومحزة كثري وابن عمرو أبو﴾ ڈ

                                                           

 ( 1/422) د.ط، التجريد، الفحامابن ( و 1/123) 1ط، الكايف ابن شريح،  (1) 
 ( 1/333) 1ط، معاين القراءاتاألزهري، ( و 132/ 1) 4ط، احلجةابن خالويه،  (2) 
 ( 612/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
ٍ   ) وكذلك النقاد، غري والشموين نشي  أبو: ابلصاد ( َبْصطَةً  ) "-قال النيسابوري: (4)  الرّيْزَق  يَعْبُص ُ  ) و[ 28: املائدة] (بيَباصي

ذلك"، قال ابن  أشبه وما[ 79: الكهف] ( اْصطَاُعوا َفَما )[ 27: اإلسراء] ( اْلَبْص ي  ُكلَّ  تَعْبُصْطَها َواَل  )[ 26: الرعد] (
وئ ۇئ  ﴿ و[ 28 املائدة] ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ  ﴿ و ﴾ں ڻ ﴿ قوله "-:( 81 / 1 ) د.ط، املبسوطمهران يف كتابه 

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿[ 14 الرعد] ﴾ڀ ٺ ٺ  ﴿[ 87 املائدة] ﴾ ۉ ې ې ې ﴿ و[ 64 املائدة] ﴾ۇئ 
 هكذا[ 92 احلج] ﴾ېئ ېئ  ﴿[ 33 اإلسراء] ﴾ې ې  ﴿[ 79 الكهف] ﴾مخ جس ﴿[ 27 اإلسراء]

 ببغداد أيضا قرأت كنت وكذلك األعشى، عن حبيب بن حممد رواية يف املقرئ محاد على ابلكوفة ابلصاد األحرف هذه قرأت
ں ﴿ انفع نع قالون عن نشي  أبو بذلك، وروى أعلم وهللا ابلصاد ﴾مخ جس ﴿ قوله إال النقار به أيخذ ومل النقاش، على

 واايتالر  سائر مثل ابلسني قرأته فيها، ولكين ابلصاد ﴾ۉ ې ې ې  ﴿ و ﴾ وئ ۇئ ۇئ ﴿ و ﴾ۀ ۀ ہ  ﴿ و ﴾ڻ 
 أعلم" وهللا ذكرته ما إال فيه خيتلف مل القراء من غريه وعن عنه

 ( 612/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 129 /1) ، د.طاملبسوطابن مهران، و ( 1/246) 2ط، السبعة جماهد،ابن  (6) 
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(1)"(2). 

 رسالة هكل القرآن فمأنّ  ؛الوحدة على قرأ من﴾ ڈ ڎ ڎ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 حكم أو آية كل فمأن مجع اجلمع، ومن وعلى الواحد على فيقع ،املصدر اسم الرسالة ألن أو واحدة،
 (3)رسالة"

 (01 إىل 16 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (91: سورة املائدة، اآلية)﴾ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 ريغ وخلفعلّي و  ومحزة وعاصم ويعقوب وسهل عمرو أبو: ابلرفع﴾ ٻ ٻ ﴿"-قال: 
 .(5) " ابلنصب الباقون ،(4)ومحاد بكر وأيب وحفص سهل

 على دلي فعل: أضرب ثالثة على األفعال: األدب علماء قال "-:قال النيسابوري التوجيه:
 ،مقتضاه تأكيدل أيضا الشيء ثبات على الدالة املشددة أن بعده فيقع ،والتيقن كالعلم الشيء ثبات
 نأ إال جيز مل الفعل على ودخلت خففت فإن (23: النور)﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ... ﴿ -:كقوله
 النونني إحدى من كالعوض ليكون ؛نفي حرف أو «السني» أو «سوف» أو «قد» فعله مع يكون
 خالف على يدل وفعل (22: املزمل)﴾... ڃ ڄ ڄ ﴿ -:مثل ،الشأن ضمري حذف من: وقيل
 للفعل ةالناصب اخلفيفة إال معه جييء فال «أرجو» و «أخاف» و «أطمع» :حنو واالستقرار الثبات
 هنيالوج كال فيه فيجوز ،املعنيني حيتمل وفعل (82: الشعراء) ﴾... ی ی ىئ ىئ﴿-: كقوله

                                                           

 ( 1/489) 2ط، التبصرةمكي بن أيب طالب، و ( 1/318) 1ط،  التذكرة)ابن غلبون، ابجلمع والتاء املكسورة  (1) 
 ( 612/ 2) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 2/619) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (3) 
، السبعةاهد، وخلف )ابن جم والكسائي ومحزة عدم ضب  هلذه القراءة ولعله خطأ مطبعي، فقد قرأها ابلرفع البصراين،هناك  (4) 

-""أال تكون رفعها عراقي غري عاصم وسهل-( وقال ابن مهران: 2/233) د.ط، النشر( و )ابن اجلزري، 249/ 1) 2ط
 ( 1/236) 2ط، الغاية)ابن مهران،  أي: محزة والكسائي وخلف وأبو عمرو ويعقوب

 ( 622/ 2) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
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ابلنصب على أن املصدرية، وكون احلسبان مبعىن الظن، وابلرفع  قرئ ﴾...ٱ ٻ ٻ ﴿-كقوله:
 يف لقوته محسباهن ونزل الشأن، ضمري وحذف أن فخففت، تكون فتنةن املخففة، أي: أنه ال على أ

 .(1)"...العلم منزلة صدورهم

 (02 إىل 01 اآلايت (:2) املائدة سورة)
 مل يذكر فيها قراءات

 (166 إىل 01 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

سورة املائدة، )﴾ ... ەئەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ
 حفص سوى وعاصم وخلفعلّي و  محزة: ابلتخفيف ﴾ۈ ۈ ﴿"-( قال: 87: جزء من اآلية

 (3)"(2)ابلتشديد ﴾ۈ ﴿ابأللف، الباقون  ( دمتَُّ اقَ عَ  )وقرأ ابن ذكوان  ،واملفضل

 صاحل إنهف ؛ابلتخفيف قرأ فمن ﴾ٴۇ ۈ ۈ ﴿ :قوله أما "-:قال النيسابوري التوجيه:
 ،للتكثري التشديد أبن عليه اعرتض (4) عبيدة أاب فإن ،ابلتشديد قرأ ومن إشكال، فال والكثري للقليل
 وعقد ابلتخفيف عقد أبن (5)الواحدي وأجاب، الواحدة اليمني عن الكفارة سقوط توجب القراءة فهذه

 اليمني عقد لو ماأ ولسانه، بقلبه يعقدها أبن حيصل فالتكرير سلم ولو املعىن، يف واحد ابلتشديد
 وعافاه للصا عاقبت: كقولك املخففة القراءة فمثل ،ابأللف قرأ ومن، كفارة فال اآلخر دون أبحدمها

 فحذف ،نثتمح إذا معاقدهتا أو بتعقيدها أو األميان بعقد يؤاخذكم ولكن: القراءات على واملعىن ،هللا

                                                           

( 1/233) 2ط، القرآن إعراب مشكلطالب،  أيب بن لالستزادة ينظر )مكي( 2/621) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 1/62) 11ط ،الندى قطر شرح ابن هشام،و 

 ( 2/121) 1ط، املستنريابن سوار، و ( 1/494) د.ط، املبهج سب  اخلياط، (2) 
 ( 6/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 احلسن فيها مات اليت ةالليل يف ومائة، عشر سنة يف ولد إنه يقال العالمة، البصري النحوي التيمي عبيدة أبو املثىّن، بن معمر (4) 

 ( 3/296) 1ط، الرواة إنباهومائتني )القفطي،  تسع سنة البصرّى ومات
 ( 1/321)د.ط ، التفسري البسيطالواحدي،  (5) 
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 (1)"املضاف حبذف عقدمت ما بنكث املراد أو به، للعلم الظرف

 جتب ال ما املال من عنده كان إذا الصيام جيوز: حنيفة أيب وعند "- وقال أيًضا يف التفسري:
 فصيام :مسعود وابن أيبّ  بقراءة متسكا ،ابلتتابع حنيفة أيب عند مشروط الثالثة األايم صيام مث ،الزكاة فيه
 التفريق إن :قوليه أصح يف الشافعي وقال ،روايتهما عن تتخلف ال قراءهتما فإن (2)متتابعات أايم ثالثة
 (3)ا"متوترً  نقاًل  لنقلت صحيحة كانت لو ألهنا ؛هبا يعتدّ  ال الشاذة والقراءة جائز

 (4) (64: املائدة)﴾ ۇئ ﴿مثل﴾ې ۉ ﴿

 ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف          

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 (73: سورة املائدة، جزء من اآلية) ﴾ ... ی

 عن وعاصم وخلفعلّي و  ومحزة يعقوب: ابلرفع﴾ ى ﴿ابلتنوين﴾ ې ﴿"- قال:
 .(7)"(6()5)املفضل

فعليه جزاء  ابلرفع فاملعىن:﴾ ى ﴿ابلتنوين و﴾ ې ﴿" من قرأ-: قال النيسابوري التوجيه:
 مثل ما قتل" زئجيفعليه أن  :أي ،املصدر إىل املفعولفمن ابب إضافة ، ومن قرأ ابإلضافة ،صفته كذا

(8) 

                                                           

 ( 7-3/8) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 1/163) 1ط، املصاحف، بن أيب داودا( و 1/278) 1، طالقرآن فضائلسالّم،  بن القاسم (2) 
 ( 3/12) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 133 سبق الكالم عليها، ينظر ص (4) 
 ( 1/249) 2ط، السبعةابن جماهد، و ( 1/231) ، د.طالتلخيصالطربي،  (5) 
 هناك تقدمي وأتخري، والصواب املفضل عن عاصم. (6) 
 ( 6/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 3/13) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (8) 
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 ېئ ﴿ابلتنوين﴾ېئ ﴿الباقون ،(1)عامر وابن وانفع جعفر أبو: ابإلضافة﴾ ېئ ېئ ﴿
 .ابلرفع﴾

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 .(3)"(2) عامر ابن ألف بغري﴾ ڦ ﴿"-قال:  (79: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾ ... ڄڄ

 (116 إىل 161 اآلايت (:2) املائدة سورة)

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ﴿"- قال: (121: سورة املائدة، اآلية)﴾ ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ
 .(5)"(4) ويعقوب وسهل كثري وابن عمرو أبو: اإلنزال من﴾ ۋ

سورة املائدة، )﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 الباقون ،(7)وزيد روح: (6)ابملد ( آهلل ) ابلتنوين﴾ ۓ ﴿"- قال: (126: جزء من اآلية

 .(8)"ابإلضافة

 ( َشهاَدةُ ) -لوج عز-ونقل عن الشعيب أنه وقف على قول هللا  "-: قال النيسابوري التوجيه:

                                                           

 ( 2/233) د.ط، النشرابن اجلزري، ( و 1/337) 1ط، معاين القراءاتاألزهري،   (1) 
 ( 1/88) د.ط، العنوان، ( وإمساعيل بن خلف1/122) 2ط، التيسريالداين،  (2) 
 ( 6/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 2/36) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/487) 1، طالكاملاهلذيل،  (4) 
 ( 26/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/221)  ، د.طاحملتسب، ابن جين( و 1/41)  ، د.طشواذ القرآنخمتصر يف ابن خالويه،  (6) 
 أصلها كان: روح قال "-( قال ابن مهران: 2/122) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/128)  ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 

 النخعي وإبراهيم واثب بن وحيىي يعمر بن حيىي عن والشعيب النخعي إبراهيم عن ذلك وروى مدة الواو فأبدلوا" وهللا شهادة"
 وهي قراءة شاذة، ( 1/128) ، د.طاملبسوطاإلضافة " )ابن مهران،  على﴾ۓ   ۓ ﴿الباقون وقرأ

 ( 26/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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وروى عنه بغري مّد  (1)منه االستفهام حرف وتعويض القسم حرف حذف على ابملد﴾ ۓ ﴿مث ابتدأ
 (3)"(2) ابهلل واملعىن على ما ذكره سيبويه أن منهم من يقول: هللا لقد كان كذا

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 البناء على﴾ ۉ ﴿"- قال: (129: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾ ... ې ې ۉ
 .(5)" للمفعول البناء على الباقون (4)اختياره يف واألعشى حفص: للفاعل

فقد قال ﴾ ې ې ﴿على البناء للفاعل﴾ ۉ ﴿قرأ"ومن -: قال النيسابوري التوجيه:
من الورثة الذين استحق عليهم األوليان من بينهم ابلشهادة أن جيردومها للقيام  :معناه يف الكشاف
  (7) "(6) كذب الكاذبني ويظهروا هبما ،ابلشهادة

 حفص غري وعاصم وخلف ومحزة ويعقوب سهل (8)نقيض اآلخر مجع األول﴾ ې ﴿
 .األحق (10)األوىل تثنية ( اأْلَْولَياني  ) الباقون ،(9)اختياره يف واألعشى

 ۉ ۉ ﴿لعع نعت أنه فعلى اجلمع على﴾ ې ﴿قرأ ومن "- :قال النيسابوري التوجيه:

                                                           

قاسم،  بن سنالقسم )ح يف الباء ألصالة غريها، دون الباء من عوضاً  تكون أن وينبغي القسم، حرف من عوض هذا يف فاهلمزة (1) 
 ( 1/33) 1، طالداين اجلىن

 ( 12/434) 3ط ،التفسري الكبريالرازي، ( و 1/688) الكشافالزخمشري،  (2) 
 ( 3/33) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/341) 1، طمعاين القراءاتاألزهري، ( و 1/317) 1، طالتذكرةابن غلبون،  (4) 
 ( 26/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/687) 3ط، الكشافالزخمشري،  (6) 
 ( 3/34) 1ط ،غرائب القرآن النيسابوري،  (7) 
 ( 127 /1) ، د.طاملبسوط)ابن مهران،  ، ينظرألهنا هي مجع األول ( اأْلَوَّلينيَ  ) الصواب (8) 
 ( 2/122) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/239) 2، طالغايةابن مهران،  (9) 
 ( 1/239) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/433) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة،  (10) 
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 (2)املدح" على منصوب أو(1)﴾ ې

 ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ومحاد محزة: (3)كان حيث الغني بكسر﴾ ٿ ﴿"- قال: (127: سورة املائدة، اآلية)﴾ ٿ
 .(5)"(4) فليح ابن عن واخلزاعي والربمجي الشموين غري بكر وأبو

على أن الكالم قد مت عند  (6)صبابلن﴾ ٿ ٺ ﴿وقرئ" -: قال النيسابوري التوجيه:
على االختصاص أو ﴾ٿ ٺ ﴿أنت املوصوف ابجلالل والكربايء، مث نصب :أي﴾ ٺ ﴿قوله

 (7)" على النداء

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 (8)﴾ہ ﴿" يف -قال:(112: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
 .(12) " ﴾ہ ﴿الباقون ،(11)وخلفعلّي و  محزة: (10)والصف (9)هود يف وكذلك

                                                           

 ( 2/292) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي،  (1) 
 ( 3/34) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
مث ىث يث حج مج جح  ﴿[ و98التوبة:]﴾ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿- هنا ويف قوله: (3) 

 [48سبأ:]﴾مح 
 ( 1/321) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 1/173) 2ط ،الغايةابن مهران،   (4) 
 ( 26/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/42) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،   (6) 
 ( 3/36) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (7) 
رٌ  ) الصواب (8)   ( 1/319) ، د.طاإلقناعالباذش، ابن و ( 1/487) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب، ، أبلف ( َساحي
 [9هود:]﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ...  ﴿-يف قوله:  (9) 
 [6الصف:]﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ... ﴿-قوله: يف  (10) 
 ( 1/239) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 236/ 2) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (11) 
 ( 26/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (12) 
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 ،به اءج ما إىل أشار ،ألف بغري قرأ من﴾ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 (1) الرجل" إىل أشار ابأللف قرأ ومن مبالغة، احلدث عليه فأطلق ،سحر ذو أنه أراد أو

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 لْ هَ  ) " - قال: (112: سورة املائدة، اآلية)﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ى ېې ې ې ۉ
 "وابلرفع ابلياء الباقون ،(3) اختياره يف واألعشىعلّي : ابلنصب﴾ۅ ﴿اخلطاب بتاء (2) ( يعُ طي تَ سْ تَ 
(4). 

 هل :املرادو  فظاهر وابلنصب ابلتاء قرأ من﴾ۅ ۋ ۋ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 ابلرفعو  ابلياء قرأ ومن سؤاله؟ عن يصرفك صارف غري من ذلك تسأله هل :أي (5) ربك سؤال تستطيع
 تعاىل؟ هللا اراقتد يف شك اإلميان مع يتصّور فكيف آمنا قالوا أهنم عنهم حكى تعاىل ألنه ؛فمشكل
 مهل قال وهلذا ذلك يف وإخالصهم كماهلم يوجب ال عنهم اإلميان حكاية أن: منها بوجوه وأجيب
 ۈئ ﴿قالوا وهلذا والطمأنينة اإليقان مزيد طلبوا أهنم :ومنها﴾ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿عيسى

 ايةرع وجوب من املعتزلة أصول على وهذا ال، أم احلكمة يف جائز هو هل أرادوا أهنم :ومنها﴾ۈئ
 عند وهذا مقدور غري معلومه خالف فإن ال، أم وقوعه وعلم بذلك قضي هل أرادوا أو األصلح،
 املراد لعل :ومنها ربك؟ يطيع هل أي التاء وكذا زائدة السني إن :(6) السّدي قول :ومنها ،األشاعرة
 هل: ويقول عيفض بيد أيخذ كمن ،التقرير ابالستفهام املراد أن :ومنها ،يربيه كان ألنه ؛جربيل ابلرب
 (8)"(7)فيه يشك أن للعاقل جيوز ال جلي أمر ذلك أن يريد هذا؟ إشباع على السلطان يقدر

                                                           

 ( 3/36) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 1/124) 1، طاملستنري)ابن سوار،  ( و1/247) 2، طالسبعةوأدغم الكسائي الالم يف التاء على أصله )ابن جماهد،  (2) 
 ( 2/123) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/339) 1، طالكاملاهلذيل،  (3) 
 ( 26/ 3) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (4) 
 ( 1/242) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، و  (1/423) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (5) 
 ( 99/222) 1، طجامع البيانالطربي،   (6) 
 ( 12/462) 3ط ،التفسري الكبريالرازي،   (7) 
 ( 3/39) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (8) 
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 .ابلتشديد الباقون ،(1)ويعقوب وسهل عمرو وأبو كثري ابن: اإلنزال من ابلتخفيف﴾ ۉ ۅ ﴿

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 جعفر وأبو عاصم: ابلتشديد﴾ ڤ ﴿"-قال:  (113: سورة املائدة، اآلية)﴾ چ ڃ ڃ ڃ
 .(3)" ابلتخفيف الباقون، (2)عامر وابن وانفع

لتشديد للتكثري وقيل: اب ،والتشديد مبعىن ابلتخفيف﴾ ڤ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (4) "وابلتخفيف مرة واحدة 

  .(6)"(5) وانفع جعفر أبو: املتكلم ايء بفتح﴾ ڄ ڄ ﴿"

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف         

 (116: سورة املائدة، جزء من اآلية)﴾ ... ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ
 (7) بفتح الياء: أبو جعفر وانفع وابن عامر وأبو عمرو وحفص ﴾ڎ﴿" -قال: 

 .(9) " ابلسكون الباقون ،(8) عمرو وأبو وانفع جعفر وأبو كثري ابن: ابلفتح﴾ک ک ﴿

سورة املائدة، )﴾ ... مئىئ حئ جئ ی ی ی ی ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
                                                           

آل ]﴾ ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  ﴿قوله سبق الكالم على مثلها يف (1) 
 82و 81ينظر ص  [73 عمران:

 ( 1/236) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/121) 2، طالتيسريالداين،   (2) 
 ( 26/ 3) 1، طنغرائب القرآالنيسابوري،  (3) 
 ( 3/38) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (4) 
 ( 1/236)  ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/232) 2، طالسبعةابن جماهد،   (5) 
 ( 26/ 3) 1، طنغرائب القرآالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/172)  ، د.طاملهذب، ( وحممد حميسن1/426)  ، د.طالتجريد، الفحامابن   (7) 
 ( 1/238) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/472) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (8) 
 ( 26/ 3) 1ط ،نغرائب القرآالنيسابوري،  (9) 
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 .(2) " ابلرفع الباقون ،(1) انفع: امليم بفتح﴾جئ ی ﴿"-قال:  (117: جزء من اآلية

 :أي ،ضافةوأنه يف تقدير اإل ،قرأ ابلرفع فظاهر من﴾جئ ی ی ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
بتدأ م، وإما على أن هذا ﴾ی ﴿لعفإما على أنه ظرف  ،هذا يوم منفعة الصادقني، ومن قرأ ابلنصب

 ،هذا الذي ذكران من كالم عيسى واقع يف هذا اليوم كقولك: القتال يوم السبت :والظرف خرب أي
فبين على الفتح كما يف " يوم ذ " وخطأه البصريون  ؛: يوم أضيف إىل ما ليس ابسم(3) وقال الفراء

اتبت املشيب على ع حنيَ على ) وقالوا: إمنا يبىن الظرف إذا أضيف إىل املبىن كاملاضي يف قول النابغة:
وأمجعوا على أن هذا  (5) (17االنفطار: )﴾ھ ھ ھ ﴿-تعاىل: أو مثل " ال " يف قوله ، (4) (الصبا

 (6)"اليوم يوم القيامة

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                           

 ( 1/44) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 1/126) 1، طالكايفابن شريح،   (1) 
 ( 26/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/326) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (3) 
 16، ص  د.ط، مشكل إعراب األشعار، ديوان النابغة الذبياين: الذبياين  (4) 
 ( 2/428) 3ط، الزخمشريالكشاف، ( و 1/271)1، طإعراب القرآنالنحاس، لالستزادة ينظر ) (5) 
 ( 3/41) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
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(11ىل إ 1اآلايت  (:2)سورة األنعام )  

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف         

 سورة)﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
حيث كان: أبو عمرو ويزيد واألعشى وورش من  (1)بغري مهز﴾ ڭ ﴿"-قال:  (6:اآلية، األنعام

 .(3)"(2) طريق األصفهاين ومحزة يف الوقف

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

ابهلمز: أبو عمرو  (4)واببه﴾ ڀ ڀ ﴿"-قال:  (12:األنعام، اآلية سورة)﴾ ٹ ٹ ٿ
بغري مهز  :الباقون ،بغري مهز (5)وسهل ويعقوب ومحزة وعاصم، وقرأ يزيد والشموين ومحزة يف الوقف

 .امطلقً 

  .(8)"(7) محزة (6)ابإلمالة حيث كان﴾ ٺ ﴿

                                                           

 أي: إببدال اهلمزة حرف مد. (1) 
 68ينظر ص  [11]آل عمران:﴾ٿ  سبق الكالم على مثلها يف كلمة﴿ (2) 
 ( 43/ 3) 1ط ،القرآنغرائب النيسابوري،  (3) 
 يف﴾ڤ ڦ ﴿يفو  امللك، يف﴾ڌ  ﴿ويف واألنفال، والنساء البقرة يف وهو ،﴾ٻ ٻ  ﴿اهلمزة املفتوحة وقبلها مكسور يفأي:  (4) 

 األعراف يف وهو ،﴾ۉ  ﴿ ويف واألنبياء، والرعد األنعام يف وهو ،﴾گ ﴿ ويف الكوثر، يف وهو ،﴾ک  ﴿ ويف املزمل،
 اجلن، يف وهو ،﴾ڻ  ﴿ ويف النساء، يف وهو ،﴾ۀ  ﴿ ويف والعنكبوت، النحل يف وهو ،﴾ژ  ﴿ ويف واالنشقاق،
 ( 1/376)  ، د.طالنشروتثنيتهما )ابن اجلزري،  ﴾ڎ  ﴿و ،﴾ک  ﴿و ،﴾ابخْلَاطيَ ةُ ﴿و ،﴾ى  ﴿ يف( يبدهلا) وكذلك

وابهلمز أيضا قرأه انفع وابن كثري ( 431-1/432) مرجع سابق)ابن اجلزري، ينظر مذهب محزة يف الوقف على اهلمز بنوعيه  (5) 
 وابن عامر ويعقوب وخلف.

: والنحل] [،8: هود] يف﴾ ڳ ڳ ﴿[41: واألنبياء] [،12: األنعام] يف﴾ ٺ ٺ ٿ ﴿- :مواضع تسعة فجملته (6) 
)ابن [ 43: املؤمن] يف﴾ڳ ڳ ڱ  ﴿[،26: واألحقاف] [،33: واجلاثية] [،83: واملؤمن] [،48: والزمر] [،34

 ( 136-1/133) ، د.طاإلقناعالباذش، 

 ( 1/393) 2، طالتبصرة مكي بن أيب طالب،( و 1/47) 2، طالتيسريالداين،   (7) 
 ( 43/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 (13اىل  11اآلايت  (:2سورة األنعام ))

 ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (14 األنعام، اآلية سورة)﴾ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 . (2)"(1) بفتح ايء املتكلم: أبو جعفر وانفع﴾ھ ھ ﴿"-قال: 

رفع ابل وقرئ ،أو بدل﴾ڻ ﴿عطف بيان من﴾ۀ ڻ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5) "(4) ، وابلنصب على املدح(3) على إضمار هو

 ہ ہ ﴿وقرئعلى أن الضمري لغري هللا  ،للمفعول مبنيا﴾ہ ہ ﴿وقرئ"-وقال أيضا"

 ( ْبُص ُ َواَّللَُّ يَعْقبيُض َويعَ  ) واملعىن هو يطعم اترة وال يطعم أخرى كقوله ،(6) كالمها للفاعل﴾ہہ
 (7) ".... (243البقرة: )

 سورة)﴾ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
الباقون:  ،(9) وابن كثري وأبو عمرو (8) مها الياء:بفتح ﴾ۈ ۈ ﴿" -قال:  (13:األنعام، اآلية
 .(10) " ابلسكون

                                                           

 ( 1/122) ، د.طالبدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، ( و 1/368) 1، طحتبري التيسريابن اجلزري،   (1) 
 ( 34/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/163) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، ( و 1/467) 1ط الشواذ،إعراب القراءات الُعْكربي،   (3) 
 أأجعل هذا: على واملعىن حال، أو منه بدل أو التنوين إرادة على لويل صفة أنه على البقاء أبو وخرجه الراء بنصب شاًذا وقرئ (4) 

 ( 4/432) ، د.طاحمليط البحرحيان،  املدح )أبو على نصبه انتهى، واألحسن هللا، غري واألرض السماوات فاطر
 ( 3/36) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
 ( 1/44) ، د.طالقراءات الشاذةعبد الفتاح القاضي، ( و 1/42) 4ط، خمتصر يف شواذ القرءانابن خالويه،   (6) 
 ( 3/36) 1، طغرائب القرآن ،النيسابوري  (7) 
 .جعفر وانفع بفتح ايء املتكلم: أبو﴾ ھ ھ ﴿-من الكلمة القرآنية السابقة، حيث قال:  جعفر وانفع أيبالضمري يعود على  (8) 
 ( 1/262) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/236) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (9) 
 ( 34/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 سورة)﴾ەئ ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 وخلف وعاصمعلّي مبنيا للفاعل: سهل ويعقوب ومحزة و ﴾ې ې ﴿" -قال:  (16:األنعام، اآلية
 .(3) " الباقون: مبنيا للمفعول ،(2) واملفضل (1) سوى حفص

د إىل هللا فالضمري فيه عائ ،ا للفاعلمبنيً ﴾ې ې ﴿" من قرأ-: قال النيسابوري التوجيه:
: وجيوز أن تنصب (4) قال يف الكشاف ،ا قبلها أو مذكورً واملفعول وهو العذاب حمذوف لكونه معلومً 

أ على هو له، ومن قر  :أي ،من يصرف هللا عنه ذلك اليوم :أي ﴾ې ﴿عيوم ذ على أنه مفعول به ل
 (5) "فهو مسند إىل ضمري العذاب، ومل يسم الفاعل وهو هللا تعاىل للعلم به ،بناء املفعول

 ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

قال:  (17:اآليةجزء من األنعام،  سورة)﴾چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ
 )،(8) يدخل بينهما مدة(7)وهشام  (6)عامر وخلف وابنعلّي ومحزة و  هبمزتني: عاصم﴾ٹ﴿" -

ابملد  (كم آين )،(10) ويعقوب غري زيد : ابن كثري وانفع غري قالون وسهل(9) ابلياء بعد اهلمز ( أينكم
 (12) وقالون : أبو عمرو ويزيد(11) والياء

                                                           

 ( 1/238) 2، طالغايةابن مهران،   (1) 
ويف التذكرة املفضل مثل حفص )ابن ( 3/1234) 1، طجامع البيان)الداين، يف جامع البيان: املفضل مثل محزة والكسائي  (2) 

 ( 1/321) 1، طالتذكرةغلبون، 
 ( 34/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 2/12) 3ط، الكشافالزخمشري،  (4) 
 ( 3/39) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
 ( 1/261) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/192) ، د.طالتلخيص)الطربي،  وكذا روح (6) 
 ( 1/193) ، د.طاإلقناعابن الباذش، ( و 1/32) 2، طالتيسريالداين،   (7) 
 حركتني.، متد مبقدار وبينهما مدة أي: إدخال ألف بني اهلمزتني (8) 
 أي: بتسهيل اهلمزة الثانية كالياء بدون إدخال. (9) 
 ( 1/428) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 1/137) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (10) 
 أي: بتسهيل اهلمزة الثانية كالياء مع اإلدخال. (11) 
 ( 64 /1) ، د.طاملبسوط ويعقوب برواية زيد )ابن مهران، (12) 
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 (3)"(2) ومحزة يف الوقف (1) حيث كان: يزيد بغري مهز﴾حج ﴿

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ،(4) وبالغيبة فيهما: يعق بياء (ولُ قُ يعَ  مُثَّ  ) (مْ هُ رُ شُ حيَْ  )" -قال:  (22:األنعام، اآلية سورة)﴾ہ
 .(5) " الباقون: ابلنون

 سورة)﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
ومحاد واملفضل وسهل علّي : محزة و (6) التأنيث بتاء ﴾ھ ھ ہ ﴿" -قال:  (23 اآليةاألنعام، 
  .الباقون: ابلياء (7) ويعقوب

  .الباقون: ابلنصب ،(8) ابلرفع: ابن كثري وابن عامر وحفص واملفضل﴾ھ ﴿

، الباقون: ابجلر على (11) واملفضل (10): محزة وعلّي وخلف (9)ابلنصب على النداء ﴾ۓ ۓ ﴿
                                                           

، لنشرا، وهو يف النساء فاختلف فيها عن أيب جعفر )ابن اجلزري، ﴾ۓ  ﴿و﴾ۓ  ﴿وقع وحيث ﴾جث  ﴿و﴾حج  ﴿وأما (1) 
 ( 1/423) د.ط

حتاف إ، إلشارة ابلروم واإلمشام. )البناوجتوز ا ،[ ابإلدغام فق  لزايدة الياء17]اآلية: ﴾حج  ﴿ويوقف حلمزة وهشام خبلفه على (2) 
 ( 269و 1/261) 3ط، فضالء البشر

 ( 34/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿[ 19وكذلك يف الفرقان ]آية  (4) 

، وطاملبس)ابن مهران  ابلياء يف هذه األحرف وسائر القرآن ابلنون ﴾...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿[ 42ويف سورة سبأ ]آية 
 ( 1/234 )  ، د.طالتلخيصالطربي، ( و 111 /1 ) د.ط

 ( 34/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 2/239) د.ط ،النشر )ابن اجلزري، الصواب بياء التذكري هلؤالء املذكورين، والباقون بتاء التأنيث (6) 
 ( 1/321) 1، طالتذكرةابن غلبون، ( و 237 /1) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
 (1/321) 1ط، مرجع سابقابن غلبون،   (8) 
ملخاطبتهم = =هحنو سؤالفجرى جواهبم إايه على ﴾ڻ ۀ  أشركوا﴿واحلجة: أن اآلية ابتدأت مبخاطبة هللا إايهم؛ إذ قال للذين  (9) 

، جة القراءاتحمبعىن: وهللا اي ربنا ما كنا مشركني، فأجابوه خماطبني له كما سأهلم خماطبني )ابن زجنلة، ﴾ۓ ۓ  ﴿إايه فقالوا
 ( 1/244 ) د.ط

 ( 1/261) 3طإحتاف فضالء البشر، البنا، ( و 2/239)  ، د.طالنشرابن اجلزري،   (10) 
 ( 1/321) 1، طالتذكرةابن غلبون،   (11) 
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 .(2)"(1) البيانالبدل أو 

 اخلربف ،على أنه اسم كان ؛من قرأ ابلرفع ﴾ھ ھ ھ ہ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 :والتقدير ،ومن قرأ ابلنصب مع تذكري يكن فبعكس ما قلنا ،ا إال أن قالواشي ً  :والتقدير ﴾ے ے ھ﴿

 ،يل مقالتهمأو بتأو ، إال أن قالوا، وأما مع أتنيث يكن فلوقوع اخلرب مؤنثا كقوهلم: من كانت أمك شيءٌ 
إذا وصلت ابلفعل مل توصف فأشبهت « أن»ألن  ؛: االختيار قراءة من قرأ ابلنصب(3) قال الواحدي

ل املضمر كان جع  ،وكما أن املضمر واملظهر إذا اجتمعا كقولك: إن كنت القائم ،ابمتناع وصفها املضمر
 (4) ا فكذلك هاهنا"ا أوىل من جعله خربً امسً 

 (41ىل إ 12( : اآلايت 2سورة األنعام ))

 جض مص حص مس خس حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 وحفص محزة: فيهما ابلنصب﴾مص ﴿﴾خس حس ﴿" -قال:  (61:األنعام، اآلية سورة)﴾حض
 (6)"(5) ابلرفع: الباقون﴾مص ﴿يف عامر ابن وافق ويعقوب

 فبإضمار ؛افيهم ابلنصب قرأ فمن ﴾مص ﴿﴾خس حس ﴿ قوله أما "-:قال النيسابوري التوجيه:
 قرأ ومن ،(7)املؤمنني من ونكن نكذب مل التكليف دار إىل رددان إن :واملعىن ،التمين جواب على «أن»

 أي:﴾مص ﴿﴾خس حس ﴿ابتدأوا مث﴾جس ﴿قوله عند يتم التمين أن أحدمها: فوجهان فيهما ابلرفع
 حيصل، مل أو الرد حصل سواء املؤمنني من ويكونوا يكذبوا ال أن ضمنوا كأهنم ،ونكون نكذب ال وحنن

                                                           

 ( 2/38) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/429)  ، د.طالكشفعز وجل )مكي بن أيب طالب، ﴾ٻ  ﴿أو على النعت لع (1) 
 ( 34/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 8/36)  ، د.طالتفسري البسيط، الواحدي  (3) 
 ( 3/61) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (4) 
 ( 2/239) ، د.طالنشر ابن اجلزري،( و 1/233)  ، د.طالتلخيصالطربي،   (5) 
 ( 63/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
حجة ابن زجنلة، ( و 1/139) 4ط، احلجة)ابن خالويه،  كالفاء اجلواب يف الواو ألن ابلواو؛ للتمين جواابً  جعله أو أنه (7) 

 ( 1/243)  ، د.طالقراءات
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 أن :واثنيهما ،(1) رتكينت مل أو تركتين أعود ال وأان دعين :مبعىن ،أعود وال دعين: بقوهلم سيبويه ههبَّ وشَ 
 فيدخل ،املؤمنني نم وكائنني مكذبني غري نرد ليتنا اي :معىن على ،حالني أو﴾جس ﴿على معطوفني يكوان
 (3)"(2)التمين  حكم حتت اجملموع

 ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

  (46 :األنعام، اآلية سورة)﴾ ے

 لدارا بتعريف: الباقون اآلخرة، الساعة بتأويل (4)عامر ابن: ابإلضافة ( ةي رَ خي اآْل  ارُ دَ لَ وَ  )"-قال: 
 .(5)الوصفية على اآلخرة ورفع

 يف وكذلك (6)وحفص ويعقوب وسهل ذكوان وابن وانفع جعفر أبو: اخلطاب بتاء﴾ ے ﴿
 .(8)"(7) األعراف

 :فاملعىن ،اخلطاب بتاء قرأ من: (9)الواحدي قال﴾ ے ے ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 اآلخرة الدار أن يتقون الذين يعقل أفال :فمعناه ،ابلياء قرأ ومن املخاطبون، أيها تعقلون أفال هلم قل
 (10)الدار؟" هذه من هلم خري

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف         

                                                           

 ( 3/44) الكتابسيبويه،   (1) 
 ( 1/429)  ، د.طالكشف( و1/247) 2، طمشكل إعراب القرآنلالستزادة، ينظر )مكي بن أيب طالب،  (2) 
 ( 3/66) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (3) 
 ( 1/122) 2، طالتيسريالداين، ( و 236/ 1) 2، طالسبعةابن جماهد،   (4) 
 ( 2/41) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/296)  ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي،   (5) 
 وافقهم هشام.( 1/241) 2، طالغايةابن مهران،   (6) 
 [167: عرافاأل]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ  ... ﴿-يف قوله تعاىل:  (7) 
 ( 63/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 8/73)  ، د.طالتفسري البسيطالواحدي،   (9) 
 ( 3/67) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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  (44:األنعام، اآلية سورة)﴾ ۋ ۋ

 يف واألعشى (1)وانفع ابلتخفيف من أكذبه إذا وجده كاذاب: عليّ ﴾ ۈ ﴿"-قال: 
 .(4)"(3) الكذب إىل نسبه إذا كذبه من ابلتشديد: الباقون ،(2)اختياره

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 .(6)"(5) كثري ابن: ابلتخفيف﴾ ڤ ڤ ﴿"-قال:  (41:األنعام، اآلية سورة)﴾ ڦ ڦ ڦ

 (26 ىلإ 40 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿-قوله تعاىل:  يفالقراءات الواردة 

 جعفر أبو: اهلمزة بتليني (7) واببه﴾ڻ ﴿" -قال:  (31:األنعام، اآلية سورة)﴾ ھ ھ ھ
 .(10) " ابلتحقيق﴾ڻ ﴿:الباقون ،(9)علّي : مهز بغري واببه أريتكم الوقف يف ومحزة (8) وانفع

 ىئ مئ  حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 1/483)  ، د.طاملبهج سب  اخلياط،( و 1/427)  ، د.طالتجريد، الفحامابن   (1) 
 ( 342-1/337) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 1/323) 1، طالتذكرةابن غلبون،   (2) 
 ( 1/274) 1، طاملوضحابن أيب مرمي، ( و 1/332) 1، طمعاين القراءاتاألزهري،   (3) 
 ( 63/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/191) 1، طالوجيزاألهوازي، ( و 1/423) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (5) 
 ( 63/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
)ابن ﴾ ھ ﴿و ،﴾ھ  ﴿و ،﴾ڀ  ﴿و ،﴾ ڻ ﴿- حنو: االستفهام مهزة قبله فتح ووقع بعد مفتوحة اهلمزة إذا كانت (7) 

 ( 1/379)  ، د.طالنشراجلزري، 
 مدا الساكنني لتقاءال مد أبدهلا وإذا خالصة، ألًفا إبداهلا بعضهم عنه فروى تسهيلها، كيفية يف ورش األزرق عن عن واختلف (8) 

 املد ومتكني عنه، ابملد هو إمنا واملشافهة النقل ألن الرواية؛ يف أحرى وهو ألفا، يبدهلا إنه ورش عن قيل وقد: مكي وقال مشبعا
إحتاف فضالء البنا، ( و 1/279)  ، د.طالنشرالعربية )ابن اجلزري،  أصول على أقيس بني بني وجعلها البدل، مع يكون إمنا

 ( 1/97) 3ط، البشر
 ( 1/72)  ، د.طالعنوانخلف،  بن إمساعيل( و 1/122) 2، طالتيسريالداين،   (9) 
 ( 94/ 3) 1، طغرائب القرآن النيسابوري (10) 
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 يزيدابلتشديد:  (1) ﴾ی ﴿-قال:  (33:األنعام، اآلية سورة)﴾جت يب ىب مب خب حب جب يئ
 .(2) " عامر وابن

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

ڤ  ﴿" -قال:  (32:األنعام، اآلية سورة)﴾ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ

 .(4)"(3) ورش عن األصفهاين روى اهلاء بضم﴾ڤ

 (26 إىل 21 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 الواو مفتوح الدال ساكن الغني مضموم﴾ېئ ﴿" -قال:  (32:األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾...
 .(7) " وابأللف والدال الغني بفتح: الباقون ،(6) عامر ابن: (5) الكهف يف وكذا

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ﴾ڦ﴿" -قال:  (34:األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ
 ،ابلفتح (8) امجيعً  ويعقوب وسهل وعاصم عامر ابن وقرأ ،وانفع جعفر أبو: ابلكسر ﴾چ﴿ ابلفتح
 .(9) " فيهما ابلكسر: الباقون

                                                           

قمر فقرأ ابن عامر وابن وردان بتشديد التاء يف األربعة، وافقهما ابن مجاز وروح يف ال ،هنا واألعراف والقمر وفتحت يف األنبياء (1) 
 ( 2/238)  ، د.طالنشررويس يف األنبياء، واختلف عنه يف الثالثة الباقية )ابن اجلزري،  واألنبياء، ووافقهم

 ( 94/ 3) 1ط ،غرائب القرآننيسابوري، ال (2) 
 ( 1/412) ، د.طالتجريد، الفحامابن و ( 1/236) ، د.طالتلخيصالطربي،   (3) 
 ( 94/ 3) 1ط ،غرائب القرآننيسابوري، ال (4) 
 [28 لكهف:ا]﴾ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ  ﴿- تعاىل:يف قوله  (5) 
 ( 1/484) ، د.طاملبهجسب  اخلياط، ( و 1/128) ، د.طالكايفابن شريح،   (6) 
 ( 84/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 242-1/241) 2، طالغايةابن مهران،   (8) 
 ( 84/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 سورة)﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 (1) حفص ريغ وعاصم وخلفعلّي و  ومحزة زيد: الغيبة بياء (نيَ بي تَ سْ يَ لي وَ  )" -قال:  (55:األنعام، اآلية

 .الفوقانية ابلتاء :الباقون ،(2)واملفضل

 .(4) " ابلرفع: الباقون ،(3) وزيد وانفع جعفر أبو: ابلنصب ﴾ڌ ﴿

 يذكر السبيل ألن ؛اءابلت أو ابلياء ليستبني قرأ «السبيل» رفع من "- :قال النيسابوري التوجيه:
 تبنيو  األمر استبان: يقال الرسول مع اخلطاب بتاء﴾ ڍ ﴿قرأ السبيل نصب ومن ،(5)ويؤنث
 (6)واستبانة" وتبينته واستبنته

 سورة)﴾ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 (8)يقضي :الباقون (7)وعاصم وانفع جعفر وأبو كثري ابن ﴾ڭ ﴿"-قال:  (51:من اآليةاألنعام، جزء 

 .(9)"احلق

 القضاء ييقض :أيمصدر، ٍ  صفةُ  أنه على﴾ ڭ ﴿وانتصاب "- :قال النيسابوري التوجيه:
 يقص قرأ نم ومثله ،ويدبره احلق يصنع :أي ،صنعها إذا الدرع قضى: قوهلم من به مفعول أو احلق،

                                                           

 ( 2/131) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/242) 2، طالغايةابن مهران،   (1) 
 1، طلتذكرةاابن غلبون، ، فيكون املفضل مثل حفص"ابلياء﴾ ڍ ﴿"وقرأ أبو بكر ومحزة والكسائي-قال ابن غلبون:  (2) 

 ( 2/33 ) 1، طزاد املسريابن اجلوزي، ( و 1/323 )
 ( 1/264) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 238 /2) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (3) 
 ( 84/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿- وقال تعاىل: فذُكر [146:عرافاأل]﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿- قال تعاىل: (5) 

 ( 1/297 ) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/433 ) ، د.طالكشففأُنث )مكي بن أيب طالب،  [128يوسف:]
 ( 3/88) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (6) 
 ( 2/32) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/323) 1، طالتذكرة، ابن غلبون  (7) 
 ( 1/123) ، د.طاملقنع)الداين،  ايء بغري"  احلق يقضي "  كتبوا أهنم عليه أمجعوا ومما (8) 
 ( 84/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 ﴿أثره قص من يتبعه أو احلق يقول :أي (2: يوسف)﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿- :كقوله احلق
 اللفظ يف سقطت ألهنا (1)ايء بغري املصاحف يف يقض كتب وإمنا القاضني، :أي﴾ ۆ ۇ ۇ

 (2) "﴾ ڭ ﴿قراءة وليوافق الساكنني، اللتقاء

 (14 ىلإ 21 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿- وقوله تعاىل: (61:األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾ چ ڃ ڃ

 ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .(5)"(4) التأنيث بتاء: الباقون ،محزة: (3)ممالة﴾ ڻ ﴿و﴾ ڃ ﴿"-قال:  (91األنعام:)﴾...

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: سهل (6)من اإلجناء﴾ ڑ ژ ژ ﴿"-قال:  (63:األنعام، اآلية سورة)﴾ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 .ابلتشديد: الباقون ،(7)وعباس ويعقوب

                                                           

وال خالف بني القراء أنه بغري ايء يف الوصل لسقوطها فيه، وأما الوقف فأثبتها فيه يعقوب ( 1/123) ، د.طاملقنع الداين، (1) 
 ( 1/323) 1، طالتذكرة على أصله، وحذفها فيه الباقون على أصوهلم )ابن غلبون،

 ( 3/87) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/227) 3ط، سراج القارئ املبتديالتذكري )ابن القاصح،  على اهلاء قبل حمضة ألنه يقرأها أبلف إمالة (3) 
 واحلجة﴾ ڻ ڻ ۀ ﴿-: قوله ذلك على والدليل اجلماعة معىن على ابلتاء فدل مجاعة، املالئكة أن ابلتاء: قرأ ملن احلجة (4) 

 فذكر ربيلج هاهنا فاملالئكة ذلك ومع الرجال، وعاداه القوم رماه أقول ابأللف كما فأثبت مقدم، الفعل أن ابأللف: قرأ ملن
 ( 1/233) 1، طمعاين القراءاتاألزهري، ( و 1/128) 4ط، احلجةللمعىن )ابن خالويه،  الفعل

 ( 74/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
يُكْم(، والتخفيف والتشديد فيهما لغتان، أجنى وجّنى وأنسى ونسَّى   أي: قرؤها ابلتخفيف (6)  ل ونزَّل وأكمل وكمَّل وأمتع كأنز )يُعْنجي

 ( 1/446) ، د.طإبراز املعاينومتَّع )أبو شامة، 
 ( 1/243) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
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 ابلضم: الباقون ،(2)ومحاد بكر أبو: (1)كان حيث ابلكسر﴾ گ ﴿

َتنا ) الباقون ،بدون اإلمالة: عاصم﴾گ ﴿وخلفعلّي محزة و ممالة  (3) ﴾گ ﴿  .(4) " ( َأجْنَيعْ

 سورة)﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
: الباقون (5) وهشام وعاصم وخلف ومحزة يزيد: ابلتشديد﴾ں ڱ ڱ ﴿"-قال:  (64:األنعام، اآلية
 .(6)"ابلتخفيف

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

  (63:األنعام، اآلية سورة)﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 وعاصم ومحزة ويعقوب (7) وسهل عمرو أبو: التنوين بكسر ذلك وأشباه﴾ ۋ ۈ ﴿"-قال: 
 .(9)"(8) ذكوان وابن مكة، أهل عن شنبوذ وابن

 خت حت جت يب ىب مب خب جب حب ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

                                                           

  [33:عرافاأل]﴾...ہ ہ ھ ھھ  ﴿- ويف قوله تعاىل:موضعان هنا  (1) 
 ( 1/221) ، د.طاملهذب، حميسنوحممد ( 1/472) 1، طجامع البيانالداين، ( و 1/237) 2، طالسبعةابن جماهد،   (2) 
 ( 1/123) 2، طالتيسريالداين، ( و 1/113) ، د.طاملبسوطايء )ابن مهران،  غري من ابأللف (3) 
 ( 74/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/238) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/217) ، د.طإرشاد املبتدي)أبو العز القالنسي، والكسائي كذلك  (5) 
 ( 74/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/171) 2، طالغايةابن مهران،  (7) 
 ( 1/266) 3ط، إحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/223) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (8) 
 ( 74/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 .(2)"(1) عامر ابن: ابلتشديد﴾حب ﴿" -قال:  (68:األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾مت

 (04 ىلإ 13 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ووأب كثري وابن عمرو أبو: الياء بفتح﴾ڀ ڀ ﴿" -قال:  (94:األنعام، اآلية سورة)﴾ٺ ٺ ٺ
 (3) وانفع جعفر

 .(6)"(5) يعقوب: (4) النداء على ابلضم﴾پ ﴿

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿ -قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 عباس غري عمرو أبو: اهلمزة إبمالة﴾ڦ ڦ ﴿" -قال:  (96:األنعام، اآلية سورة)﴾چ
 ريةوهب وعباس وحيىي وخلفعلّي و  محزة وقرأ (9)﴾ٻ ﴿ و (8)﴾ڱ ﴿ وكذلك (7)ورش عن والنجاري

 لتاتص فيما وخالفهم فق  ﴾ڦ ﴿ يف ذكوان ابن وافق واهلمزة الراء (11)بكسر (10)اخلراز طريق من

                                                           

 بني فرق أنه شدد: ملن ( فاحلجة1/317) ، د.طاإلقناعابن الباذش، ( و 1/479) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (1) 
يَ   4ط، حلجةااألخرى )ابن خالويه،  مكان إحدامها تستعمل لغتان مها قال أنه خفف: ملن غريه، واحلجة ونّساه الرجل َنسي
(1/142 ) 

 ( 74/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/266) 3ط ، إحتاف فضالء البشر،البنا( و 164-2/163) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (3) 
 ابلفتحة جمرور وهو( أبيه) من بدل أنه على الراء، بفتح ﴾پ ﴿ الباقون النداء، وقرأ حرف منه حذف منادى أنه أي: على (4) 

  (2/37) 2طاملغين، ، حممد حميسنوالعجمة ) للعلمية الصرف من ممنوع ألنه الكسرة عن نيابة
 ( 1/239) ، د.طالتلخيصالطربي، و ( 1/193) 1، طالوجيزاألهوازي،   (5) 
 ( 122/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( بدون استثناء رواية العباس.1/114) ، د.طاملبسوط( و243 /1) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
 9وسورة العلق، اآلية: 13وسورة النجم، اآلية: 42سورة النمل، اآلية: (8) 
 36سورة األنبياء، اآلية: (9) 
 ( 334-1/333) 1، طالكاملاهلذيل،   (10) 
 أي إبمالتهما، ويُعرب عنها يف مصطلحات القدامى ابلكسر أحيااًن. (11) 
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 (1)«ابسم رأاق» سورة يف الراء وكسر ابإلمالة والنقاش جماهد ابن وافق ،النجم سورة يف واهلاء ابلكاف
 (3)بكسر الراء وفتح اهلمزة: محزة وخلف ونصر وعباس وحيي (2) وحنومها﴾گگ ﴿ و ﴾ڇ ڇ ﴿

 .(7)"(6)واهلمزة الراء بكسر (5) حيي عن خلف، وروى (4)واخلراز

 ﴾ ...ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 وانفع جعفر أبو: النون بتخفيف﴾ ۇ ﴿"-قال:  (82:األنعام، جزء من اآلية سورة)
 وقرأ ،(10)عليّ : ابإلمالة﴾ ۈ ۈ ﴿،(9)الوقاية نون يف اإلعراب نون إبدغام: الباقون ،(8)ذكوان وابن
 الوصل يف وإمساعيل ويزيد عمرو أبو وافق احلالني، يف ابلياء (11)قنبل عن شنبوذ وابن ويعقوب سهل

(12)"(13). 

                                                           

 [9:العلقا]﴾ڳ ڱ ڱ  ﴿- يف قوله تعاىل: (1) 
ېئ ﴿و [86النحل:] ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿و[ 83النحل:]﴾ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿- أي: إيذا لقيها ساكن مثل: (2) 

 [22األحزاب:]﴾ مئ ىئ ﴿[ 33االكهف:] ﴾ېئ
 ( 244-1/243) 2، طالغايةابن مهران،   (3) 
 ( 334-1/333) 1، طالكاملاهلذيل،   (4) 
 ( 1/261) 2، طالسبعةابن جماهد،   (5) 
، براز املعاينإ)أبو شامة،  - رءا كوكبا-األوىل الكلمة يف كاحلكم فيه فاحلكم ساكن، لقيه الذي هذا على وقفت وصاًل، أما إذا (6) 

 ( 1/448 ) د.ط
 ( 122/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 2/237) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/124) 2، طالتيسريواختلف عن ابن ذكوان )الداين،  (8) 
 وترك االستعمال، ةكثر  مع املثلني الجتماع املتكلم؛ ضمري هي اليت الياء مع دخلت اليت الثانية حذف فإمنا النون خفف من (9) 

 هي األوىل نأ زعم ومن الثانية، يف األوىل فأدغموا واحد جنس من حرفان ؛ألنه اجتمع شدد الرفع، ومن عالمة هي اليت النون
 األفعال من الرفع حيذف وال الرفع، عالمة األوىل النون ألن جيوز؛ ال وذلك الثانية، النون بكسرة ذلك على استدل فإمنا احملذوفة
مشكل يب طالب، )مكي بن أ ابلثاين يقع إمنا االستثقال أن األوىل دون احملذوفة هي الثانية أن على ويدل انصب وال جازم لغري

 ( 1/238 ) ، د.طحجة القراءات( و )ابن زجنلة، 1/238 ) 2، طإعراب القرآن
 ( 1/62) 1، طالكايفابن شريح، و ( 61-1/62) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف،   (10) 
 ( 1/434) 1، طالكاملاهلذيل،   (11) 
 ( 443و 1/441) 2، طالغايةابن مهران،   (12) 
 ( 122/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (13) 
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 ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 وخلفعلّي و  ومحزة عاصم: ابلتنوين﴾ ٿ ﴿"-قال:  (83:األنعام، اآلية سورة)﴾ ڤ ڤ ڤ
 .(2)"(1) ويعقوب

(16 إىل 03 اآلايت (:2) األنعام سورة)  

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ،(4) وخلفعلّي و  محزة: (3) الالم بتشديد﴾گ ﴿" -قال:  (68:األنعام، اآلية سورة)﴾ڳ
 (5) " ابلتخفيف: الباقون

 األنعام، سورة)﴾... ۆئۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
 ،(6) خمتلسة هشام عن احللواين ،عامر ابن: اهلاء إبشباع﴾ۆئ ﴿" -قال:  (72:جزء من اآلية

 على السكت هاء بسكون: الباقون ،(7) وخلفعلّي و  ومحزة ويعقوب سهل: الوصل يف اهلاء وحبذف

                                                           

، ، إحتاف فضالء البشرالبنا) 96: ، اآليةللكوفيني فق  ( ويف موضع سورة يوسف أيًضا1/193) 1، طالوجيز األهوازي،  (1) 
 ( 1/268) 3ط

 ( 122/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
وإسكان الياء، ومثله يف صاد، وحجة من قرأ بالم واحدة؛ أنه جعله امسا أعجميا، واألمساء األعجمية يف أبنيتها خمالفة للعربية  (3) 

الالم للتعريف )مكي و يف األكثر، فاأللف والالم فيها زائداتن فأصله يسع، وحجة من قرأ بالمني فأصله ليسع مث دخلت األلف 
 ( 2/63) 2طاملغين، ، ( وحممد حميسن1/438) ، د.طالكشفبن أيب طالب، ا

 ( 1/126) ، د.طالبدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، ( و 2/262) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (4) 
 ( 111/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
، اإلقناعالوصل )ابن الباذش،  يف بياء صلة غري من اهلاء كسر وخمتلسة أي:( 1/72) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف،  (6) 

 ( 1/244) د.ط
 ( 1/238) ، د.طالتلخيصالطربي، ( و 222 /1) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
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 .(2)"(1)األصل

 (166 إىل 11 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 اهَ ونعَ دُ بْ يعُ  ) ( هُ ونَ لُ عَ جيَْ  ) "-قال:  (71:األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾ ... ڦڦ ڦ ڦ ڤ
 (4) "اخلطاب على: الباقون ،(3) كثري وابن عمرو أبو: الغيبة بياءات ( ونَ فُ خيُْ وَ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ،(5) ومحاد بكر أبو: الغيبة بياء ( رَ ذي نْ يعُ لي وَ  ) " -قال:  (72:األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾ ... کک
 .(6) " اخلطاب بتاء: الباقون

 فمأنه ؛لغيبةا على قرأ ومن فظاهر، اخلطاب بتاء قرأ من﴾ژ ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 وهو (43: األنبياء)﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿اإلنذار سبب ألنه ؛جمازا الكتاب إىل اإلنذار أسند

 الكتب نم تقدمه ما ولتصديق للربكة أنزلناه: قيل كأنه ،األوصاف سائر عليه دل ما على معطوف
 (7)ولإلنذار"

                                                           

 قراءته القارئ لوص فإذا الوقف، حال يف احلركة ولبيان للوقف دخلت إمنا اهلاء أن فحجته: الوصل، يف هاء بغري فمن قرأها (1) 
 الوصل، يف اءاهل فطرحها، ومن قرأ إبثبات أجله من أدخلها الذي السبب لزوال اهلاء عن فاستغىن بعدها مبا الدال اتصلت
 بعض قال ا،امسً  جعلها ابإلشباع املصاحف، ومن قرأها من حرف إسقاط فكرهوا املصحف، يف مثبتة أهنا ذلك: يف فحجته
=  =االقتداء ضمرأ مث اقتداء، اقتد فبهداهم فيه: األصل االقتداء كأن وهو ملصدر ضمريا فيه اهلاء عامر ابن جعل البصرة: أهل

 ( 1/224 ) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، و ( 1/262 ) ، د.طحجة القراءات)ابن زجنلة ، 
 ( 111/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/112) 1، طالكايفابن شريح، ( و 1/262) 2، طالسبعةابن جماهد،   (3) 
 ( 116/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/238) ، د.طالتلخيصالطربي، و ( 1/477) 1، طجامع البيانالداين،  (5) 
 ( 116/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 3/122) 1ط ،مرجع سابقالنيسابوري،   (7) 
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 سورة) ﴾ىت مت خت حت جت يب ىب مب ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 (1) وحفصعلّي و  وانفع جعفر أبو: النون بفتح﴾يب ﴿" -قال:  (74:األنعام، جزء من اآلية

  .(3) " ابلرفع: الباقون ،(2)واملفضل

من قرأ ابلنصب على الظرف، فمعناه: وقع ﴾يب ىب مب ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
...، ومن قرأ ابلرفع؛ فمأنه أسند الفعل  (166البقرة: )﴾ھ ہ ہ ﴿بينكم، كقوله التقطع
 استعماله نحس وإمنا الوصل ابلبني املراد ألن أو وأمامكم، خلفكم قوتل: تقول كما ،ااتساعً  الظرف إىل
 ومواصلة مشاركة بينهما اللذين الشي ني يف يستعمل ألنه ؛والتباين االفرتاق أصله أن مع الوصلة معىن يف
 (5) "(4) الوجوه بعض من

 ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 الليل ونصب املضي لفظ على﴾ڤ ٹ ﴿" -قال:  (76:األنعام، اآلية سورة)﴾ڄ ڄ ڦ
 (8)"(7) وابإلضافة الفاعل اسم لفظ على ( يلي اللَّ  لُ اعي جَ وَ  ) :الباقون (6) وخلفعلّي و  ومحزة عاصم

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ﴿" - قال: (77:األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ
                                                           

 ( 2/262) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 2/133) 1، طاملستنريابن سوار،   (1) 
، التذكرةابن غلبون، ( و 3/1236) 1، طجامع البيان)الداين، املفضل خالف حفًصا، فهو مع من يقرؤون ابلرفع، ينظر  (2) 

 ( 1/327) 1ط
 ( 116/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 فلهذا الفرقة، خالف لىع الوصلة مبنزلة املواضع هذه يف الستعماهلا صارت وصداقة، رحم وبينه وبيين شركة، وبينه بيين :حنو (4) 

 ( 337 /3) 1، طاحلجة للقراء السبعةوصلكم )أبو علّي الفارسي،  تقّطع لقد: مبعىن بينكم، تقطع لقد: جاء
 ( 3/123) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/116) ، د.طاملبسوط ابن مهران،  (6) 
 ( 1/262) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 1/441) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (7) 
 ( 116/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 .(2) " ابلنصب: الباقون (1) والربمجي األعشى: ابلرفع ﴾ے

 أخرجناو  أي:﴾ڻ ﴿على اعطفً  ابلنصب﴾ۓ ے ے ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 :أو أعناب، من جنات ومث :أي ،اخلرب حمذوف مبتدأ أهنا فعلى ،ابلرفع قرأ ومن ،أعناب من جنات به

 يصري إذ ،(3) الكشاف يف جّوزه وإن قنوان على عطًفا يكون أن جيوز وال خمرجة، أعناب من وجنات
 (5)"(4) أعناب من حصلت جناتٌ  طلعها من لالنخ من خمرجة أو وحاصلة :املعىن

 .بفتحتني: الباقون ،(7) ويس السورة آخر يف وكذلك (6) وخلفعلّي و  محزة: بضمتني﴾ۆ ﴿

 بقر: مثل ةمثر  مجع فمأنه ؛بفتحتني قرأ من﴾ۆ ۆ ۇ ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 قال ،(8) وخشب خشبة: مثل أيضا مثرة مجع أنه فعلى ؛بضمتني قرأ ومن ،وشجرة وشجر وبقرة،
 (9)مثر" على مثار مجع مث مثار على مجعت مثرة أن على أو (4: املنافقون)﴾ائ ائ ى ﴿:تعاىل

 ... ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 ،(10) وانفع جعفر أبو: ابلتشديد﴾ەئ ﴿" -قال:  (122 :األنعام، جزء من اآلية سورة) ﴾

 .(12)"(11) ابلتخفيف: الباقون

                                                           

 ( 2/136) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/246) 2، طالغايةابن مهران،   (1) 
 ( 116/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 2/32) 3ط، الكشافالزخمشري،   (3) 
 ( 1/264) 2، طمشكل إعراب القرآنألن اجلنات ال تكون من النخل )مكي بن أيب طالب، أي:  (4) 
 ( 3/127) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/296) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/262) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (6) 
 [33: يس]﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ﴿- يف قوله تعاىل: (7) 
 ( 2/91) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/264) 2، طمشكل إعراب القرآنمكي بن أيب طالب،   (8) 
 ( 132/) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 ( 1/128) ، د.طالبدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، و ( 1/116) ، د.طاملبسوط ابن مهران، (10) 
 ( 1/434) د.ط ،إبراز املعاينالتكثري )أبو شامة،  معىن التشديد ويف أكثر، والتخفيف والتخفيف لغتان والتشديد (11) 
 ( 116/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (12) 
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 وابجلر ،ناجل: هم؟ فقيل من: قيل كأنه ابلرفع﴾ ى ﴿وقرئ "- :قال النيسابوري التوجيه:
 (2)"(1)للتبيني اليت اإلضافة على

 هلل جعلوا :يعين ،لإلفك اختالقهم :أي (3)الالم بسكون﴾ ائ ﴿وقرئ "-أيًضا:  قالو 
 .(4)"هللا إىل قبائحهم نسبوا حيث ،خلقهم

(116 إىل 161 اآلايت (:2) األنعام سورة)  

 جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 .(6)"(5) قتيبة: الغيبة بياء ( نْ كُ يَ  ملَْ وَ  ) " -قال:  (112: األنعام، اآلية سورة)﴾حت جت يب ىب خبمب حب

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 وسهل عامر ابن: التأنيث بتاء ( َدَرَستْ  ) " -قال:  (312: األنعام، اآلية سورة)﴾ژ
 ﴿اخلطاب بتاء والباقون ،(8) عمرو بوأو  كثري ابن: املدارسة من اخلطاب بتاء ( تَ سْ ارَ دَ  )،(7)ويعقوب

 .(9) " الدرس من﴾ڎ

 اَرْستَ دَ  ) قرأ ومن الدرس، من وتعلمت قرأت﴾ڎ ﴿ومعىن "- :قال النيسابوري التوجيه:
 )امرع ابن قراءة وأما ،ومذاكرة مدارسة وبينهم بينك وجرت عليك وقرؤا اليهود على قرأت :أي ،(

                                                           

 ( 1/194) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، ( و 1/43) 4، طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،   (1) 
 ( 3/131) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/194)، د.ط شواذ القراءاتالكرماين، ( و 1/43) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،   (3) 
 ( 3/131) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (4) 
 ( 1/343) 1، طالكاملاهلذيل،   (5) 
 ( 134/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/249) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
 ( 1/72) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 123 /1) 2، طالتيسريالداين،   (8) 
 ( 134/ 3) 1ط، غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 تلوهتا اليت األخبار هذه :أي ،وعفت درست قد اآلايت هذه أن :مبعىن ،الدروس من فهي ( َدَرَستْ 
 (2) "(1) اخلالية القرون أساطري مجلة من علينا

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ،(4) يعقوب: ابلضم (3) فعول على﴾ڭ ﴿" -قال:  (812: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾...ۇ
 (5) " ﴾ڭ ﴿الباقون

 فيعدو :املعىن ألن ؛املصدر على منصوب﴾ڭ﴿(6) الزجاج قال" - :قال النيسابوري التوجيه:
 (8) أعداء" كوهنم حال يف :أي ،والتشديد العني (7) بفتح ﴾ڭ ﴿وقرئ اعدوً 

 (111 ىلإ 111 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 بكسر﴾ڀ ﴿" -قال:  (111: األنعام، اآلية سورة)﴾ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .(10) " بضمتني :الباقون ،(9) عامر وابن وانفع جعفر أبو: الباء وفتح القاف

 ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 2/96) 2ط املغين،، ( وحممد حميسن1/444) ، د.طالكشف)مكي بن أيب طالب،  لالستزادة، ينظر (1) 
 ( 3/142) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/291) 3، طإحتاف فضالء البشرالكلمة )البنا،  الم هي اليت الواو يف املدية الواو فأدغمت (3) 

(2/98 ) 
 ( 1/193) 1، طالوجيزاألهوازي، ( و 1/262) ، د.طالتلخيصالطربي،   (4) 
 ( 134/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 2/281) 1ط ،معاين القرآن وإعرابهالزجاج،   (6) 
 خطأ ولعله سبق قلم، والصواب بضم العني كما سبق. (7) 
 ( 3/142) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (8) 
 ( 1/127) ، د.طالبدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، ( و 262-2/261) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (9) 
 ( 146/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 وحفص عامر ابن: ابلتشديد﴾ڻ ﴿" -قال:  (141: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾ہ ہ
 .(2)"(1) واملفضل

األنعام، جزء من  سورة)﴾... ےے ھ ھ ھ ھ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
 الباقون، (3) ويعقوب وسهل وخلفعلّي و  ومحزة عاصم﴾ھ ھ ﴿" -قال:  (131: اآلية

 .(4)"(اتُ مَ لي كَ )

 ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 عن (6) األصبهاين: (5) اإلضالل من﴾ۆئ ۇئ ﴿" -قال:  (191: اآليةاألنعام،  سورة)﴾ېئ
 .(8)"(7) نصري

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

قال:  (117: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 صحف غري وعاصم وخلف محزة: للمفعول البناء على﴾ٺ ﴿و للفاعل البناء على﴾ڀ﴿" -

                                                           

 ( 1/333) 1، طالتذكرةابن غلبون، ( و 1/266) 2، طالسبعةبدون رواية املفضل )ابن جماهد،  (1) 
 ( 146/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/346) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 247-1/248) 2، طالغايةابن مهران،   (3) 
معىن الكلمات يف هذا هو ما جاء من عند هللا من وعد وحجة من مجع أن ( 146/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 

ووعيد وثواب وعقاب وأخبار عما كان وعما يكون وذلك كثري...، وحجة من قرأ ابلتوحيد أن الواحد يف مثل هذا يدل على 
 (1/448) ، د.طالكشف)مكي بن أيب طالب، اجلمع

 ( 1/334) ، د.طإعراب القرآنالتبيان يف وهو من أضللته، أي: وجدته ضاالًّ )العكربي،  (5) 
معرفة الذهيب، ) حممد بن عيسى بن رزين التيمي الرازي األصبهاين املقرئ، قرأ القرآن على نصري، وخالد صاحيب الكسائيوهو  (6) 

حممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم وهو غري ( 3/333) ، د.طغاية النهايةابن اجلزري، ( و 1/131) 1، طالقراء الكبار
 )سبقت ترمجته(. األصبهاين صاحب رواية ورش عند العراقيني

 وهي شاذة."احلسن ونصري عن الكسائيأهنا قراءة  "-(: 46 /1) 4، ط خمتصر يف شواذ القرآنذكر ابن خالويه يف  (7) 
 ( 146/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 البناء على: الباقون ابلفتح، امجيعً  (2) وحفص ويعقوب وسهل وانفع جعفر أبو وقرأ ،(1) واملفضل
 .فيهما للمفعول

 .(4) " ابلفتح: الباقون ،(3) وخلفعلّي و  ومحزة عاصم: الياء بضم﴾ٹ ﴿

 (146 ىلإ 111 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

: ابلتشديد﴾ڳ ﴿" -قال:  (122: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 .(6)"(5) ويعقوب وسهل وانفع جعفر أبو

 وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ابلنصب﴾ۈئ ﴿" -قال:  (124: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 موضع يف وابلكسر اجلمع على (تيهي ااَل ريسَ  ) :الباقون ،(7) واملفضل وحفص كثري ابن: والتوحيد
 .(9)"(8)النصب

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 348-1/349) 1، طالكاملاهلذيل،   (1) 
 ( 1/247) 2، طالغايةابن مهران،   (2) 
 ( 2/262 ) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/322 ) ، د.طاإلقناع)ابن الباذش،  [88] ﴾ۈئ   ﴿ يونس ويف (3) 
 ( 146/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 171-1/172) 2، طالغايةابن مهران،   (5) 
 ( 136/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 2/137) 1، طاملستنريابن سوار، و ( 1/334) 1، طالتذكرة)ابن غلبون، بدون رواية املفضل  (7) 
وحجة من قرأ ابجلمع أنه ملا كانت الرسل، أييت كل واحد بضروب من الشرائع املرسلة معهم خمتلفة، حسن مجعه ليدل على  (8) 

ذلك، وحجة من وحّد أن الرسالة على انفراد لفظها تدل على الكثرة، فهي تدل على ما يدل عليه لفظ اجلمع )مكي بن أيب 
 ( 1/268) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 447- 1/413) ، د.طالكشفطالب، 

 ( 136/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 -قال:  (123: األنعام، جزء من اآلية سورة) ﴾... ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .كثري ابن: (2) ابلتخفيف (1) واببه﴾ٺ﴿"

 .ابلفتح: الباقون ،(4) ومحاد (3) بكر وأبو وسهل وانفع جعفر أبو: الراء بكسر ﴾ٺ ﴿

 بكر أبو :الصاد يف التاء إبدغام التصاعد من (دُ اعَ صَّ يَ  )،كثري ابن: (5) الصعود من﴾ٿ ﴿
 .(7) " التصعد من ابإلدغام﴾ٿ ﴿- :الباقون ،(6)ومحاد

 ﴾... کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﴿- قوله تعاىل: يفالقراءات الواردة 
 اآلخرون، (8) حفص: الغيبة بياء﴾ڈ ﴿" -قال:  (128: األنعام، جزء من اآلية سورة)

 .(9)"ابلنون

 (136 ىلإ 141 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

  (132: األنعام، اآلية سورة)﴾ڀ

                                                           

 ( 1/268) 2، طالسبعة)ابن جماهد، ﴾ ٺ ٺ ﴿- ، يف قوله تعاىل:13هنا ويف سورة الفرقان، اآلية: (1) 
 التشديد مع ياءال على الكسرة استثقل أنه: خّفف ملن واحلجة ضيق، بعد ضيق فكأنه الضيق، أّكد أنه: شدد ملن فاحلجة (2) 

طالئع حممد الصادق قمحاوي، ( و 1/147) 4، ط احلجة يف القراءاتوهنْي )ابن خالويه،  هنّي  قالوا كما وأسكن فخفف
 ( 9/76) 1، طالبشر

 ( 1/348) 1، طالكاملاهلذيل، و ( 1/247) 2، طالغايةابن مهران،  (3) 
 ( 1/324) 1، طجامع البيانالداين،  (4) 
 ( 2/76) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/383) 1، طمعاين القراءاتاألزهري، أي: ابلتخفيف من َصَعَد َيْصَعد، ينظر  (5) 
 ( 1/71) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة،   (6) 
 ( 136/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
حفص )ابن : األربعة يف ابلياء[ 42: سبأ] يف ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿ أيضا،[ 43: يونس] من والثاين الثاين، وهو هنا، (8) 

 ( 2/262 ) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( و  1/321) ، د.طاإلقناعالباذش، 
 ( 136/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 .(2)"(1) عامر ابن: اخلطاب بتاء (ونَ لُ مَ عْ تعَ  امَّ عَ  )"-قال: 

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (133: األنعام، اآلية سورة)﴾ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ

 على﴾چ﴿ الباقون ،(4) ومحاد بكر أبو :(3) كان حيث ابجلمع (مْ كُ تي اانَ كَ مَ  )"-قال: 
 .(5)" التوحيد

 اإلفراد قراءة: (6) الواحدي قال﴾چ چ چ چ ڃ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
: يقال ،امصدرً  تكون املكانة: (7) الكشاف يف وقال األحوال، أغلب يف جيمع ال املصدر ألن ؛أوجه
 :آليةا فمعىن ومقامة، ومقام ومكانة مكان :يقال ،املكان ومبعىن ،التمكني أبلغ متكن إذا مكانة مكن
 أنتم ليتا وحالكم جهتكم على اعملوا أو وإمكانكم، استطاعتكم وأقصى أمركم من كنكممت على اعملوا
 (8)"عنه تنحرف ال عليه أنت ما على اثبت :أي ،فالن اي مكانتك على: للرجل يقال ،عليها

 .التأنيث بتاء: الباقون ،(9)وخلفعلّي و  محزة: التحتانية ابلياء ( َيُكونُ  َمن )

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ﴿-تعاىل: قوله  الواردة يف القراءات

 الزاي بضم﴾ ڳ ﴿"-قال:  (136: األنعام، اآلية سورة)﴾ ... ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ
                                                           

 ووافقه روح هنا.( 1/422) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/71) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة،   (1) 
 ( 168/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
( 2/263) ، د.طالنشر)ابن اجلزري،  [37: اآلية الزمر] و[ 69: اآلية يس] و مًعا[ 121 ،73: اآلية هود] ويف وهو هنا، (3) 

 ( 1/294) 3، طإحتاف فضالء البشرو )البنا، 
 ( 1/323) 1، طجامع البيانالداين،  (4) 
 ( 168/ 3) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (5) 
 ( 8/431) ، د.طالتفسري البسيطالواحدي،   (6) 
 ( 2/69) 3، طالكشافالزخمشري،   (7) 
 ( 3/191) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (8) 
 ( 1/118 ) ، د.طاملبسوطابلياء أيًضا )ابن مهران، [ 39آية: ] ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ  ﴿وكذلك يف القصص (9) 
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 .(3) " ابلفتح :الباقون ،(2) بعده ما وكذلك (1)علّي 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

قال:  (139: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾ ... ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 :رابجل ﴾ ۆ ﴿ ابلنصب﴾ۇ ﴿ابلرفع﴾ۇ ﴿للمفعول البناء على﴾ ڭ ﴿"-
 ﴿ابجلر﴾ۇ ﴿ابلنصب﴾ۇ ﴿للفاعل البناء على﴾ڭ ﴿اآلخرون ،(4) عامر ابن

 .(5) " ابلرفع﴾ۆ

 املفعول قدميت إال فيها وليس ظاهر األكثري القراءة وجه إن مث "-: قال النيسابوري التوجيه:
 املضاف بني الفصل جهة من (6)الزخمشري فخطأها عامر ابن قراءة وأما به، االعتناء لشدة وذلك

                                                           

 ( 1/261) ، د.طالتلخيصالطربي، و ( 1/112) 1، طالكايفابن شريح،  (1) 
 ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿- ، يف قوله:138يف نفس السورة، اآلية:  (2) 
 ( 168/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/73) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 1/292) 2، طالسبعة، ابن جماهد  (4) 
 ( 168/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 إىل لقتلا إضافة على الشركاء وجرّ  األوالد ونصب القتل برفع شركائهم أوالدهم قتل: عامر ابن قراءة قال الزخمشري "وأما (6) 

 ورّد )زجّ  جمس كما مردوداً، مسجاً  لكان الشعر، وهو الضرورات مكان يف كان لو فشيء الظرف، بغري بينهما والفصل الشركاء،
  (مزاده أىب القلوص
 املصاحف بعض يف رأى نأ ذلك على محله والذي وجزالته، نظمه حبسن املعجز القرآن يف به فكيف املنثور، الكالم يف به فكيف
االرتكاب  هذا نع مندوحة ذلك يف لوجد-أمواهلم يف شركاؤهم األوالد ألن-والشركاء األوالد جبر قرأ ابلياء، ولو مكتوابً  شركائهم

 لزخمشريا قاله ما غري يف احلق "-( ورّد ابن اجلزري على هذا الكالم بعد أن ساقه فقال: 2/92) 3، طالكشاف" )الزخمشري، 
 مثل جواز الصواب لب نقل؟ غري من الكتابة يف جيد مبا القراءة ملسلم حيل وهل والتشهي، ابلرأي القرآن قراءة من ابهلل ونعوذ
 بضرورة ذلك خيتص الو  اختيارا، الذائع الشائع الفصيح يف ابملفعول إليه املضاف وفاعله املصدر بني الفصل وهو الفصل، هذا
 الذين التابعني كبار نم عامر ابن وقارئها كيف التواتر، بلغت اليت املشهورة الصحيحة القراءة هذه دليال ذلك يف ويكفي الشعر
 رب،الع صميم من صريح عريب ذلك مع وهو ،- عنهما هللا رضي - الدرداء وأيب عفان بن كعثمان الصحابة عن أخذوا
 كانت إذ ورأى ومسع وروى وتلقن، تلقى مبا قرأ وقد فكيف، به ويتكلم اللحن يوجد أن قبل كان ألنه دليل وقوله حجة فكالمه
 طرف يف وال تبع،م غري وال خامال، يكن مل قارئها أن مع كذلك فيه وأان رأيتها اتباعه على اجملمع العثماين املصحف يف كذلك
 فيهو  اخلالفة، دار ذاك إذ هي اليت دمشق مثل يف كان فقد الصواب، عن خرج إذا عليه ينكر من عنده ليس األطراف من
 - العزيز بدع بن عمر اإلمام الصحابة بعد وأفضلهم اخللفاء أعدل هو خليفة زمن يف األرض أقطار من إليها واملأتى امللك
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 بغري فعُ ضَ و  "المها من اليوم در هلل" :كقوله ابلظرف جوز قد ذلك فإن ،الظرف بغري إليه واملضاف
 :كقوله الظرف

 (1)"زادهععععععم يعععأب وصعععالقل زج   ةعععزجعععمعععب هاعععزججتععععف"

 لىع القرآن حجة أن :املقام هذا يف عندي واحلق االستكراه، مع الشعر ضرورة على ومحلوه
 يف ورد فإذا ضها؟بع ختط ة ميكن فكيف متواترة كلها السبع والقراءات عليه، حجة غريه وليس غريه
 يف نظري له ورد هل :أنه إىل يلتفت وأال وفصاحته بصحته القول لزم ،الرتكيب هذا مثل املعجز القرآن
 املضافن أب الفضالء بعض وجهه فقد ،ذلك ال؟ ومع أم فكثري ورد وإن ال، أم وتراكيبهم العرب أشعار
 :حنو على حمذوف األول من إليه

 ائ ائ ﴿واملضاف مضمر مع الثاين كقراءة من قرأ (2)قوله: "بني ذراعي وجبهة األسد"

 (4)"...همأوالدي  شركائهم قتلُ : اآلية فتقدير ،(3) اآلخرة عرض تقدير على ابجلر (69: األنفال)  ﴾ەئ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ) " -ال: ق (137: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ
                                                           

 القراءة من وغريها راءة،الق هذه أنكر نعلمه من الراشدين، وأول اخللفاء من هبم املقتدى املتبعني اجملتهدين أحد - عنه هللا رضي
 قال: سخاويال قال حىت جرير ابن سقطات من ذلك عد وقد الثالمثائة، بعد الطربي جرير ابن احملذور هذا وركب الصحيحة

 - هللا رمحه -كمال بن هللا عبد أيب النحاة إمام در وهلل عامر، ابن على جرير ابن وطعن إايك: الشاطيب القاسم أبو شيخنا يل
 وانصر. عاضد من هلا فكم عامر ابن قراءة وحجيت :الشافية كافيته يف قال حيث
 وروده ماأ أيضا، املعىن جهة من جيد كالمهم فصيح من العرب كالم من منقول فهو القراءة هذه يف ورد الذي الفصل وهذا
 " ينكر... ال ام وغريهم وثعلب، عبيدة وأبو واألخفش سيبويه ذلك من أنشد كثريا، أشعارهم يف ورد فقد العرب كالم يف

 ( 264-2/263) ، د.طالنشر)ابن اجلزري، 
الناقة  :القلوص ،املزجة: الرمح القصري ،زججتها: طعنتها ابلزج، والزج: احلديدة اليت تركب يف أسفل الرمح بال نسبة، البيت (1) 

 ألفية على األمشوين رحش ،اأُلمْشُوين) املعىن: فطعنتها أبسفل الرمح مثلما يطعن أبو مزادة القلوص، الشابة. أبو مزادة: كنية رجل
 ( 181-2/182) ،1، طمالك ابن

 ( 4/227) ، د.طاملقتضباملربد، ( و 1/182) 3، طالكتابينسب إىل الفرزدق، صدره: اي من رأى عارًضا ُأُسر به )سيبويه،  (2) 
 ( 1/227) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، و ( 1/281) ، د.طاحملتسبابن جين،   (3) 
 ( 193-3/192) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (4) 
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 عامر وابن كثري ابن: ابلرفع﴾چ ﴿(1)ومحاد بكر وأبو ويزيد عامر ابن: التأنيث بتاء ( نْ كُ تَ  نإي وَ 
  .(3)"(2) ويزيد

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ابلتشديد (4)﴾چ ﴿وقرأ" -قال:  (142: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... گڳ گ گ گ ک
 .(6) " ابلتخفيف :الباقون ،(5) عامر وابن كثري ابن

(126 ىلإ 131 اآلايت (:2) األنعام سورة)  

 ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 بفتح﴾ۇ ﴿" -قال:  (141: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ
 .(9)"(8) مصدر وكالمها ابلكسر: الباقون ،(7) ويعقوب وسهل عامر وابن وعاصم عمرو أبو: احلاء

 سورة)﴾... پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
وأوقية  (10) شجاع غري عمرو أبو: مهزة بغري﴾ٻ ٻ ﴿" -قال:  (431: اآليةاألنعام، جزء من 

                                                           

 ( 1/326) 1، طجامع البيانالداين،  (1) 
 ( 1/232) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي، و ( 232-1/232) 2ط ،الغايةإال أن أاب جعفر يشدد )ابن مهران،  (2) 
 ( 168/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ولعلها سقطت.﴾ژ  ﴿الصواب (4) 
 ( 1/72) 1، طتلخيص العباراتبليمة، ( وابن 1/291) 2، طالسبعةابن جماهد،   (5) 
 ( 167/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/231) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
 ( 2/127) 2، طاملغين، حممد حميسن( و 3/416) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علّي الفارسي،   (8) 
 ( 193/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 ،"ضأن"و ،"ذئب" و ،﴾ۋ  ﴿،﴾حب  ﴿و ،﴾ڇڇ  ﴿و ،﴾ى  ﴿وهي وفعل، أمساء ستة يف شجاع ورًشا وافق (10) 

 ( 1/392 ) 1، طالكاملاهلذيل، ) فهمز ﴾ڻ ﴿والفعل
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 .(2) الوقف يف ومحزة ويزيد ورش عن واألصبهاين واألعشى (1)

 (3) فليح وابن جعفر وأبو وانفع وخلفعلّي و  ومحزة عاصم :العني ساكن ﴾پ پ ﴿
 .(5) "ابفتحه: الباقون عنه، قنبل عن عون وأيب جماهد ابن غري (4) والقواس البزي عن واخلزاعي وزمعة

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
 طريق من اسوعب ومحزة ويزيد عامر وابن كثري ابن: التأنيث بتاء ( ونَ كُ تَ  نْ أَ  الَّ إي  ) " -قال:  (143
 وابلنصب ابلياء: الباقون ،(6) ابلتخفيف والرفع: ابن عامر وزاد يزيد التشديد﴾ہ﴿ عنه رومي ابن
" (7). 

 ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

األنعام، جزء  سورة)﴾... ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
 .(9)"(8) وخلف ومحزةعلّي : ممالة﴾ېئ ﴿" -قال:  (146: من اآلية

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 (10) قالون عن احللواين: امظهرً  واببه﴾ٻ ٻ ﴿"قال:  (149: األنعام، اآلية) ﴾ڀ
                                                           

 ( 1/32) ، د.طاملبسوط )ابن مهران، .[ ..143 األنعام]﴾ٻ  ﴿قوله يف الساكنة اهلمزة من-أي: أوقية–أيضا  يرتك وال (1) 
 ( 33-1/31) مرجع سابقابن مهران،   (2) 
 ( 1/117) ، د.طاملبسوط( و )1/231) 2، طالغايةابن مهران،   (3) 
 ( 1/326) 1، طجامع البيانالداين،  (4) 
 ( 196-193/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( بدون رواية العباس.1/299) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/266) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (6) 
 ( 196/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/217) ، د.طاملهذب، حممد حميسنو ( 1/299) 3، طإحتاف فضالء البشر)البنا، وابلفتح والتقليل لمأزرق  (8) 
 ( 196/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 122ينظر ص [138]النساء:﴾ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿- سبق الكالم على مثلها يف قوله تعاىل: (10) 
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 (2)"(1)والربمجي

 (122 إىل121 اآلايت (:2) األنعام سورة)

 ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ... ﴿ قوله تعاىل: القراءات الواردة يف
علّي و  محزة: (3) كان حيث الذال بتخفيف ﴾ڃ ﴿"قال:  (132: جزء من اآليةاألنعام، )

 اتء إدغام ألجل ابلتشديد: الباقون ،التاءين إحدى فحذفوا (4) ومحاد بكر أيب غري وعاصم وخلف
 .(6)"(5) الذال يف التفعل

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 عامر ابن: النون بسكون ﴾چ چ ﴿" -قال:  (133: األنعام، جزء من اآلية سورة)﴾... ڎڎ ڌ
 ابلفتح ﴾چ ﴿:الباقون وخلف،علّي و  محزة: النون وتشديد اهلمزة بكسر ﴾چ ﴿ويعقوب
 .(7)والتشديد

 .(8)بفتح الياء: ابن عامر واألعشى والربمجي﴾چ ﴿

 .(10)"(9) فليح وابن البزي: التاء بتشديد﴾ڍ ﴿

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿- قوله تعاىل: الواردة يفالقراءات 

                                                           

 ( 2/112) 1، طاملستنريابن سوار،   (1) 
 ( 196/ 3) 1ط، غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 2/266) ، د.طالنشرخطااًب )ابن اجلزري،  فق  ابلتاء كان إذا (3) 
 ( 1/73) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 1/128) 2، طالتيسري( و1/326) 1، طجامع البيانالداين،   (4) 
 ( 1/274) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/439) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (5) 
 ( 186/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 2/266) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/182) 1، طالوجيزاألهوازي،   (7) 
 ( 1/122) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (8) 
 82ينظر ص  [123عمران:]آل ﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿- سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل: (9) 
 ( 186/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 يف وكذلك التحتانية ابلياء ( مهُ يعَ تي أيَْ  نْ أَ  ) " -قال:  (138: األنعام، جزء من اآلية سورة) ﴾... ٺٺ
 .(3) " الفوقانية ابلتاء: الباقون ،(2) وخلف ومحزةعلّي : (1) النحل

 ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 محزة: (4) الروم يف وكذلك ( واقُ ارَ فَ  ) -قال:  (731: األنعام، اآلية سورة)﴾ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
 .(6) " ابلتشديد ﴾چ ﴿الباقون ،(5)عليّ و 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

ڱ ں﴾)سورة األنعام، اآلية: 162( قال: - "﴿ گ﴾ ابلتنوين ﴿ گ﴾ابلرفع: يعقوب )7(، 

 الباقون ابإلضافة )8(")9(.

 ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 وأبو عمرو أبو: املتكلم ايء بفتح﴾ۀ ڻ ﴿" -قال:  (611: األنعام، اآلية سورة)﴾ۓ ے ے
 .(10) وانفع جعفر

                                                           

  [33:النحل]﴾...ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ  ﴿- يف قوله تعاىل: (1) 
 ( 2/266) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/232) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (2) 
 ( 186/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
  [32:الروم]﴾ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ  ﴿- يف قوله تعاىل: (4) 
 ( 1/424) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 329-1/326) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (5) 
 ( 186/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/322) ، د.طاملبهجسب  اخلياط، ( و 1/263) ، د.طالتلخيصالطربي،   (7) 
 أراد أنه ضاف:أ ملن واحلجة املضاف، خالف على فنصبت اإلضافة من مينع التنوين أن نصب: ملن وطرح التنوين، فاحلجة (8) 

 1، طمعاين القراءاتاألزهري، ( و 1/133) 4، طاحلجةاحلسنات )ابن خالويه،  مقام األمثال فأقام حسنات عشر فله
(1/379 ) 

 ( 186/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 ( 1/222) ، د.طاملهذب، ( وحممد حميسن1/298) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا،   (10) 
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 ،(1) املفضل غري وعاصم وخلفعلّي و  ومحزة عامر ابن: الياء وفتح القاف بكسر﴾ہ ﴿
 .(2) " الباء تشديد مع ابلعكس: الباقون

 قرأ ومن ،ساد من قام، كسّيد من (3) «فيعل»﴾ہ ﴿و "- :قال النيسابوري التوجيه:
 (5)للمبالغة" به وصف ،(4) والكرب كالصغر القيام مبعىن مصدر أنه فعلى ﴾ہ﴿

 سورة)﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف    

 األنعام، اآلية: 162( قال: - " ) حَمْيايَ  ( ابلسكون )6() ممََ ايتي  ( ابلفتح: أبو جعفر وانفع )7(، 
   الباقون: ابلعكس " )8(.      

: األنعام، اآلية سورة)﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 2/499) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 1/332) 1، طالكاملاهلذيل،   (1) 
 ( 186/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/297) 2، طمشكل إعراب القرآن)مكي بن أيب طالب،  الياء يف الياء وأدغم ايء الواو من أبدل مث (3) 
 لتحركها لفاأ الواو فقلبت َقويَم، أو قَعُومَ  على قيما كأنه قام قولك ألن ﴾ەئ ەئ وئ وئ  ﴿: قوله مثل"  قيَومٌ "  يقل مل إال أنه (4) 

َول اعتل املصدر، فأما الفعل اعتل فلما قام، فصار قبلها، ما وانفتاح  القرآن معاين)الزجاج،  فَعُعلَ  غري على جارٍ  أنه على فهو حي
 ( 1/297 ) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 311-312/ 2 ) 1، طوإعرابه

 ( 3/173) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
 ألن كون؛الس عروض أجل من األوجه الثالثة له جازت وقف إذا فإنه فتحها من وأما مع مد األلف مًدا مشبًعا وصاًل ووقًفا، (6) 

 أصال صارت اءالي هذه حركة فإن اإلسكان، اإلضافة ايء يف األصل كان وإن الساكنني اللتقاء احلركة الياء هذه مثل يف األصل
 ( 2/196) ، د.طالنشرابن اجلزري، ) قبلها ما سكون أجل من آخر

 وابلوجهني ورش يف حمياي، عن ( واخُتلف1/298) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/498) 1، طالكنزابن مؤمن،   (7) 
 ( 1/322) ، د.طاإلقناعفيه )ابن الباذش،  اإلسكان عندهم واألشهر له، املصريون أيخذ

 ( 186/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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  .(2)"(1) جعفر وأبو انفع: ابملد ﴾ۉ ې  ﴿" -قال:  (163

                                                           

 ڇ ڍ ﴿وحن واملفتوحة املضمومة عند إبثباهتا املدنيان فقرأ مكسورة أو مفتوحة، أو مضمومة، مهزة بعدها أتى إذا وكذلك (1) 

 بطرح نالباقو  وقرأ هبما أنخذ وأداء نصا قالون عن صحيحان والوجهان ﴾ٹ ٹ ڤ  ﴿ حنو: املكسورة عند قالون عن ...واختلف﴾
و )ابن اجلزري، ( 1/82) ، د.طاملبسوط)ابن مهران،  بينهم خالف غري من األلف أثبتوا عليه وقفوا فإذا وصلوا، إذا األلف
 (. 2/231 ) ، د.طالنشر

 ( 186/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
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 (16 إىل 1 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ،(1) بياء الغيبة مث اتء التفعل: ابن عامر ( ونَ رُ كَّ ذَ تَ يعَ  ) "-قال:  (3: ، اآليةعرافاألسورة )﴾ڦ
 .(3)"(2) األنعاموالباقون كما مر يف آخر 

 (12 ىلإ 11 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 األصبهاين: (4) كان حيث الثانية اهلمزة بتليني﴾ں ﴿" -قال:  (18: األعراف، اآليةسورة )﴾ڻ
 .(7)"(6) ومحزة يف الوقف (5) ورش عن

األعراف، سورة )﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف
 ،(8) ذكوان وابن ويعقوب وسهل وخلفعلّي و  محزة: اخلروج من﴾ڄ ﴿" -قال:  (23: اآلية
 .(10) " أعلم وهللا (9) اإلخراج من للمفعول امبنيً : الباقون

                                                           

 ( 1/73) 1، طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 1/127) 2، طالتيسريالداين،   (1) 
ألجل إدغام  ؛فحذفوا إحدى التاءين، الباقون: ابلتشديد ،محزة وعلّي وخلف وعاصم غري أيب بكر ومحاد بتخفيف الذال أي: (2) 

 192، ينظر ص اتء التفعل يف الذال
 ( 179/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 د.ط  النشرابن اجلزري، [ 83: اآلية ص] و[ 213: اآلية السجدة] و[ 117: اآلية هود] و[ 18: اآلية األعراف يف] (4) 

 ( 1/97) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، و ( 1/378)
 ( 1/242) 1، طالكنز، مؤمنابن و ( 2/338) 1، طجامع البيانالداين،  (5) 
 ( 1/497) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ، الثانية تسهيل مع وتسهيلها األوىل بتخفيف حلمزة عليه ويوقف (6) 
 ( 223/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 1/297) 2، طالسبعةالراء هلؤالء املذكورين )ابن جماهد،  وضم التاء ( بفتح1/233) 2، طالغايةابن مهران،   (8) 
معاين  )األزهري، خُيريجكم هللا: أي خُيريج، ُأخرج من فهو (خُتَرجون  ) قرأ خروًجا، ومن َخرَج خيرج من فهو ( خَتُرجون ) قرأ فمن (9) 

 ( 1/422) 1، طالقراءات
 ( 226/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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(43 ىلإ 12 اآلايت (:1) األعراف سورة)  

 ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 ﴿الباقون ،(1)املفضل عن زيد أبو( اشً ايَ ري وَ  )"-قال:  (26: اآليةجزء من األعراف، سورة )﴾ ... ڇڍ ڇ
 .(2)"﴾چ

 وقال ،(3)ابوشع كشعب ريش مجع إنه: قيل فقد رايشا قرأ ومن"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5) الفاخر" لباس وهو واللباس كاللبس مبعىن والرايش الريش: (4)اجلوهري

 .ابلرفع الباقون ،(6)عليّ و  عامر وابن وانفع جعفر أبو :ابلنصب﴾ ڇ ﴿

 نصوبامل فعلى ،ابلنصب قرأ فمن﴾ ڇ ڇ ﴿:قوله أما-: قال النيسابوري التوجيه:
 التقوى باسول: قيل كأنه﴾ ڇ ڇ ﴿هي اليت اجلملة إما وخربه االبتداء فعلى رفع ومن عطف، (7)قبله
 ڇ ﴿و﴾ڇ ﴿هو الذي املفرد ، وإمابسببها العود صالح يف كالضمائر اإلشارة أمساء ألن ؛خري هو

 (8) "خري إليه املشار التقوى ولباس بتأويل صفة أو بيان عطف أو بدل﴾

 ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ڃ ﴿"-قال:  (32: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ...ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
                                                           

 ( 1/184) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، ( و 2/148) 1ط ،املستنريابن سوار، ( و 1/246) ، د.طاحملتسبابن جين،   (1) 
 ( 222/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 (1/246، د.ط )احملتسبابن جين،   (3) 
 ( 3/1228) 4، طالصحاح اجلوهري،   (4) 
 ( 3/221) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 2/268) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/121) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (6) 
شرح ( و )املهدوي، 1/461) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، أي: وأنزلنا لباس التقوى، ﴾ڃ ڃ ڃ  ﴿يف قوله (7) 

 ( 1/278) ، د.طاهلداية
 ( 3/221) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (8) 
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 .(2)"ابلنصب اآلخرون ،(1)انفع: ابلرفع﴾

 على أو: (3)ليع أبو قال ،خرب بعد خرب فمأنه ؛ابلرفع قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 ،... وم القيامةوي الدنيا احلياة يف آمنوا للذين خالصة هي: والتقدير ،به متعلق﴾ ڄ ڦ ﴿و اخلرب
 (5) "(4) احلال فعلى ،ابلنصب قرأ ومن

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ڍ ﴿"-قال:  (33: األعراف، اآليةسورة )﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 .(8)"(7) محزة: (6)الباء مرسلة﴾ ڌ

 (34 ىلإ 42 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ... ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

األعراف، جزء سورة )﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
تداركوا يبتدئ « إذا»: إذا وقف على (9)كان يعقوب﴾ ٹ ٹ ٿ ﴿"-قال:  (38: من اآلية

                                                           

 ( 1/323) ، د.طاإلقناع ابن الباذش،( و 1/114) 1، طالكايفابن شريح،  (1) 
 ( 222/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 4/13) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علي الفارسي،   (3) 
 ( 1/281) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 1/134) 4، طاحلجةابن خالويه،   (4) 
 ( 3/229) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
  ، أي ايء ساكنة.هناك تصحيف والصواب الياء (6) 
 ( 1/37) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة، و ( 1/172) 1، طالوجيزاألهوازي،   (7) 
 ( 222/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
وشبه ذلك يف االبتداء والوصل، إبظهار التاء وهي رواية ابن مهران عن يعقوب إذا ﴾ڦ  ﴿، و﴾ڇ  ﴿، و﴾ ٹ ﴿ (9) 

، باحملتسابن جين، ، ( ويف احملتسب رويت عن أيب عمرو1/332) 1، طالكاملاهلذيل، ، يبتدئ ابلتاءف قبل هذه األفعال وق
 وهي شاذة.( 1/249) د.ط
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 .(2)تثاقلتم يف الكسائي وافق(1) ( َتطَيعَّْران إيانَّ  )قاُلوا قُعْلُتمْ : تعاىل قوله وكذلك ،ابلتاء، سهل: خمري

غري  ووقرأ أبو عمر ، وخلفعلّي إبراهيم بن محاد ومحزة و ابإلمالة الشديدة: ﴾ ڤ ڤ ﴿
ابإلمالة الشديدة، وافق ورش من طريق ﴾ڤ ﴿(3)ابإلمالة اللطيفة﴾ ڤ ﴿بن محاداإبراهيم 

 .(4) ابإلمالة الشديدة﴾ڤ ﴿النجاري واخلزاز عن هبرية يف

 ې ﴿:قوله إال ،(6)لعلة الياء سقطت كلمة كل وكذلك (5)رويس: اهلاء بضم﴾ ڦ ﴿

 .(8)"(7) ومحاد بكر أبو: الغيبة بياء( ونَ مُ لَ عْ يعَ  اَل  ) (61: األنفال) ﴾ ې

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

گ گ گ  ﴿"-قال:  (42: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 بتاء الباقون ،ابلتخفيفو  حتتانية ايء بفتح وخلفعلّي و  محزة وقرأ، عمرو أبو: والتخفيف التأنيث بتاء﴾

                                                           

  49سورة النمل، اآلية:جزء من ﴾ ڤ ڦ ڦ ﴿و18 سورة يس، اآلية:جزء من ﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ (1) 
  38، اآلية:التوبة جزء من سورة﴾ڇ  ﴿- أي: قوله تعاىل: (2) 
 ما كل - أيوب وأيب محدون أيب رواية إال - اليزيدي عن الرواايت وكل شجاع رواية يف عمرو أبو ومييل "-ابن مهران:  قال (3) 

[ 41 هود]﴾گگ  گ ﴿قوله إبراهيم رواية والكسر، ويف الفتح بني وقيل لطيفة؛ فُعلى إمالة أو فيعلى أو َفعلى وزن كان
به )ابن  أعلم وهللا أيضاً، والكسر الفتح بني[ 37 األعراف]﴾ڇ ڇ  ﴿و[ 38 األعراف]﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿و

 ( 1/162 ) 2، طالغايةو ( 1/62 ) ، د.طاملبسوطمهران، 
 ( 1/332) 1، طالكاملاهلذيل،  (4) 
 ( 1/223) ، د.طالتلخيصالطربي، و ( 1/124) 1، طالوجيزاألهوازي،   (5) 
 ﴿:تعاىل قوله إال لهك ذلك يف اهلاء يضم رويًسا فآهتم، فإن فاستفتهم، يكفهم، أومل وخيزهم، أيهتم، وإن: حنو بناء أو جزم، (6) 

 ﴿ور والن يف﴾ڀ ڀ  ﴿احلجر و يف﴾ٿ ٿٹ  ﴿يف عنه واختلف خالف، كسرها بال فإنه األنفال، يف﴾ې ې ې 
 ( 293-1/292) ، د.طالنشرغافر )ابن اجلزري،  يف كالمها﴾ى ائ ائ  ﴿و ،﴾ ٿ ٿ

 ( 1/313) 1، طجامع البيانالداين،   (7) 
 ( 232/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 .(2)"(1) والتشديد التأنيث

 ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف        

 كل وكذلك يعقوب: الوقف يف ابلياء ( ياشي وَ غَ  ) " -قال:  (41: األعراف، اآليةسورة )﴾ے
 ابن طريق من سهل مذهب وهو (4) الساكنني الجتماع أو (3) التنوين ألجل الياء سقطت كلمة
 .(5)"دريد

 ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ... ﴿-تعاىل: قوله  القراءات الواردة يف

 (43: جزء من اآليةاألعراف، سورة )﴾ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ جئحئ ی ی ی ی
 .(8) " ابلواو اآلخرون ،(7) عامر ابن: (6) العطف واو بغري ( ُكنَّا امَ  ) " -قال: 

 منو  فظاهر، العطف بواو قرأ من﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 املؤذن فالعط إىل حاجة فال تفسرها وكأهنا األوىل معىن من معناها يقرب مجلة فمأهنا ؛الواو حذف
 (10)"(9)ابلتغاير

                                                           

 ( 1/282) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 122-1/121) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (1) 
 ( 232/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 وهو وقًفا، لياءا إثبات من يعقوب عن مهران ابن به انفرد ما إال ووصاًل، وقًفا حذفه على القراء التنوين أمجع ألجل حذف ما (3) 

 ( 2/96) 1ط، رشرح طيبة النش ،لنعَُّوْيريموضعاً )ا وأربعني سبعة يف حرفا ثالثون
 من ومها من الزوائد[ 18 ،19: اآليتان] ابلزمر﴾ہ ہ ہ  ﴿و[ 36: اآلية] ابلنمل﴾پ پ  ﴿للساكنني حذف ومما (4) 

 والرواية، للرسم احلالني يف حذفها على فاتفقوا[ 12: اآلية] الزمر أول﴾مئ ىئ يئ  ﴿وصاًل، وأما ايئهما حذف أجل
 ( 2/98) مرجع سابقرويس )النويري،  عن العالء أبو ذكره ما إال العربية، يف واألفصح

 ( 232/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/282) 2، طالسبعةالشام )ابن جماهد،  أهل مصاحف يف هي وكذلك (6) 
 ( 1/237) 1، طالنفع غيثالصفاقسي، ( و 2/481) 1، طالكنزابن مؤمن،   (7) 
 ( 232/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 2/322) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 4/23)1، طالسبعة للقراء احلجةعلّي الفارسّي،  أبو  (9) 
 ( 3/233) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (10) 
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 .(2) وهشامعلّي و  ومحزة عمرو أبو: الثاء إبدغام (1)واببه﴾ حب ﴿

 (24 إىل 33 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 -قال:  (44: األعراف، اآليةسورة )﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .(5) " ابلفتح ، الباقون(4)علّي : (3) كان حيث العني بكسر ﴾ٿ﴿"

 (7) "(6) نعم من العني تكسر وكنانة "-: قال النيسابوري التوجيه:

 .(11) الوقف يف ومحزة (10) والشموين ويزيد (9) روش عن النجاري :(8) مهز بغري﴾ٹ ﴿"

وابن  (12)ابلرفع: عاصم وأبو عمرو وأبو جعفر وانفع وسهل ويعقوب ﴾ڤ ڤ ﴿خمففة﴾ڤ ﴿

                                                           

 و[ 18: اآلية الشعراء] و[ 42: اآلية طه] و[ 237: اآلية البقرة] ﴾ڭۇ  ﴿ ،﴾گ  ﴿ التاء مثل: يف إدغام الثاءأي:  (1) 
، إحتاف فضالء البشر)البنا،  [92: اآلية الزخرف] و[ 43: اآلية ابألعراف] ﴾وئ  ﴿جاء،  كيف[ 16: اآلية يونس]
 ( 1/44 ) 3ط

 ( 2/19) ، د.طالنشر)ابن اجلزري،  ذكوان ابن عن واختلف (2) 
، مرجع سابق)ابن اجلزري،  [18الصافات:]و ،[42الشعراء:] ويف ،[114و 44األعراف:]السورة  هذه من املوضعني يف (3) 

 ( 2/267) د.ط
 ( 1/427) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/112) 2، طالتيسريالداين،  (4) 
 ( 239/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/283) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 3/326) ، د.طالدر املصون ،السمني احلليب (6) 
 ( 3/237) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (7) 
 إببداهلا واو مفتوحة. (8) 
 ( 1/33) ، د.طاملبسوط ابن مهران،  (9) 
 ( 1/484) 1، طاملستنريابن سوار،   (10) 
 ( 283- 1/99) 3ط ،إحتاف فضالء البشرالبنا،   (11) 
 ( 233-1/234) 2، طالغايةابن مهران،  (12) 
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 .(3)"(2) وابلنصب مشددة: ، الباقون(1) قنبل عن عونجماهد وأبو 

 (20 ىلإ 23 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف        

األعراف، جزء سورة )﴾... ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک
 ومحاد بكر وأبو وخلفعلّي و  محزة: (5) كان حيث (4) ابلتشديد﴾گ ﴿" -قال:  (34: من اآلية
 .(6) روح غري ويعقوب وسهل

 .(8) " ابلنصب اآلخرون، (7) عامر ابن: ابلرفع كلها﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿

 ،منصوابت قرأهن من﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 واخلرب، اءاالبتد فعلى ؛مرفوعات قرأها ومن تسخريه، حتت كوهنن حال األجرام هذه وخلق :فمعناه
 (10)"(9)مضروب زيد :يقال أن استقام ،ازيدً  ضربت: قلت إذا ألنك ؛حسنة القراءتني وكلتا

 وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ې ې ې ې ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 (39: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾...ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
                                                           

 ( 3/1287) 1، طجامع البيانالداين، ( و 1/281) 2، طالسبعةابن جماهد،   (1) 
، تمعاين القراءاواحد )األزهري،  واملعىن االسم، هبا نصب النون ومن شدد بعدها، ما ورفع عملها، منعها( أن) خفف من (2) 

 ( 1/463) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ( و 1/429) 1ط
 ( 239/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
مكي بن أيب طالب، ، التشديد معىن التكرير والتكثري والتشديد والتخفيف لغتان ومها أغشى وغّشى، فالقراءاتن متساويتان، ويف (4) 

 ( 2/134) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/463) ، د.طالكشف
 ( 1/323 ، د.ط )اإلقناعابن الباذش، ، [3: الرعد] ويف هنا، ﴾گ ﴿ (5) 
 ( 3/1271) 1، طجامع البيانالداين، و ( 1/233) 2، طالغايةابن مهران،   (6) 
 ( 1/73) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 1/113) 1، طالكايفابن شريح،   (7) 
 ( 243/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 27-4/28) 1، طالسبعة للقراء احلجةعلّي الفارسّي،  أبو  (9) 
 ( 3/233) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (10) 
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 .(2) وخلف وعلى ومحزة كثري ابن: (1) التوحيد على ( يحلرّي ا ) " -قال: 

 وخلفّي علو  محزة: الشني وسكون النون وبفتح ،عامر ابن: الشني وسكون ابلنون ( ارً شْ نُ  )
 النون ضمب الباقون ،زيد أيب غري عاصم: الساكنة والشني املوحدة وبضم الباء املفضل عن زيد وأبو

 (4)"(3)والشني

 شر، وانتصابه:ن مصدر فإنه ساكن؛ وشني مفتوحة بنون ( اَنْشرً  ) "-قال النيسابوري:  التوجيه:
 ُنُشرًا ) قرأ منو  نشرا، نشرها: قيل كأنه  ،متقارابن ونشر أرسل ألن وإما؛ منتشرات مبعىن احلال، على إما
 املوحدة باءال بضم﴾ ى ﴿قرأ ومن كْرسل، ختفف وقد ورسل، كرسول َنشور مجع بضمتني؛ فمأنه (

 (6) "(5) شريبَ  مجع رٍ شْ بُ  ،خمفف فمأنه الشني؛ وسكون

 .(7) واملفضلوحفص  وخلف وعلى ومحزة وانفع جعفر أبو: ابلتشديد﴾ۈئ ﴿

 ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 اآلخرون ،(8) يزيد: الكاف بفتح﴾ڀ ﴿" -قال:  (38: األعراف، جزء من اآليةسورة ) ﴾...

                                                           

ومن  نساجل هذا تريد إمنا الناس، أيدي يف والدينار الدرهم كثر تقول: كما أعم، فهو اجلنس، على يدل الواحد واحلجة أن (1) 
والربد )ابن زجنلة،  احلر يف هاجنس وتغاير واملغرب املشرق يف مهاهبا وتغاير تصريفها يف اجملاري خمتلفة الرايح أن مجعها فحجتهم
 ( 1/118) ، د.طحجة القراءات

 ( 6/223) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 92-1/67) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة،   (2) 
 ( 2/132) 1، طاملستنريابن سوار، و ( 3/1272) 1، طجامع البيانالداين،   (3) 
 ( 243/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 14/289) 3، طمفاتح الغيبالرازي، ( و 2/111) 3، طالكشافالزخمشري،   (5) 
 ( 261-3/262) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (6) 
( 223-2/224) د.ط ،النشرابن اجلزري، و  (1/283) 1، طالتذكرةابن غلبون، و ( 1/93) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 

 وليس فيهم املفضل.
 ( 1/393) 1، طحتبري التيسريابن اجلزري، ( و 1/233) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (8) 
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 .(1)"بكسرها

 (3)نكد" ذا :أي ،(2) املصدر فعلى الكاف بفتح﴾ڀ ﴿قرأ "من-: قال النيسابوري التوجيه:

 (11 إىل 21 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 على ابجلر﴾ڄ ڦ ﴿" -قال:  (37: األعراف، اآليةسورة )﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 .(6)﴾ڦ ڦ ﴿حمل على محاًل  ابلرفع الباقون ،(5)علّي و  يزيد: كان حيث (4) الوصف

 (8)"(7) كثري وابن وانفع جعفر وأبو عمرو أبو: الياء بفتح﴾ڄ ڄ ﴿

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ،(10) عمرو أبو: (9) كان حيث ابلتخفيف﴾ک ﴿" -قال:  (62: األعراف، اآليةسورة )﴾ڳ
 .(11) " ابالختالس: عباس، ابلتشديد: والباقون

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 243/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 ( 3/2183) ، د.طلطائف اإلشاراتالقسطالين،   (2) 
 ( 1/273) 2، طمشكل إعراب القرآنلالستزادة ينظر )مكي بن أيب طالب، ( 3/263) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/469) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، و ( 1/187) 1، طإعراب القراءات السبعابن خالويه،   (4) 
 ( 2/237) 1، طاهلادي، ( وحممد حميسن2/482) 1، طالكنزابن مؤمن،  (5) 
 غري إال مكان جعلت ولو هللا، إال إله من لكم ما قائل وأنت إال، بعد ما إعراب على جعلت إال مبعىن كانت إذا غري ألن (6) 

 ( 1/286) ، د.طحجة القراءاترفعته )ابن زجنلة، 
 ( 1/283) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/128) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 
 ( 263/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 [23: األحقاف] ويف ،[68، 62] هنا (9) 
 ( 1/328) ، د.طاملبهجسب  اخلياط، ( و 1/323) ، د.طاإلقناعابن الباذش،   (10) 
 ( 263/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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 ( َبْصطَةً  ) " -قال:  (67: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ
 (2) وسهلعلّي و  وعاصم (1) قنبل عن عون وأيب جماهد ابن غري كثري وابن وانفع جعفر أبو: ابلصاد
 .(6)"(5) اخمريً  قالون عن احللواين ،(4) ذكوان ابن عن ماألخر  وابن (3) وشجاع

(03 ىلإ 14 اآلايت (:1) األعراف سورة)  

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

ڤ وَ  ﴿"-قال:  (93: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ... چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 .(9)"(8) عامر ابن: (7)ابلواو   ﴾ ڤ

سورة )﴾ ... ىائ ى ې ې ې ۉ ې ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 صوحف وانفع جعفر أبو: االستفهام مهزة حبذف﴾ ۉ ﴿"-قال:  (81: األعراف، جزء من اآلية

هبمزتني: ابن عامر ومحزة وعلّي وخلف وعاصم غري حفص، وهشام يدخل بينهما  ( أئنكم )،(10)وسهل

                                                           

 ( 2/719) 1، طجامع البيانالداين، ( و 1/183) 2، طالسبعةابن جماهد،   (1) 
 ( 1/291) 1، طالتذكرةابن غلبون، ( و 1/326) 1، طالكاملاهلذيل،   (2) 
 ( 1/81) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (3) 
 ( 227-2/228) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (4) 
 ( 1/183) 2، طالسبعةابن جماهد،  (5) 
ويف املتواتر ابلسني لدوري أيب عمرو وهشام وخلف ورويس وخلف العاشر =  (263/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 

  واختلف بني السني والصاد لقنبل  والسوسي وابن ذكوان وحفص وخالد.
عطف  بغري ابتدأ الواو بغري قرأ ومن قبله، ما على عطفه ابلواو قرأ فمن الواو، بغري الباقون مصاحفهم، وقرأ هي يف كذلكو  (7) 

 1ط ،معاين القراءاتاملعىن )األزهري،  يُغريُ  ال وحذفها الواو: منصور أبو ( قال1/289) ، د.طحجة القراءاتزجنلة، )ابن 
(1/411 ) 

 ( 1/431) ، د.طالتجريدابن الفحام، و ( 1/74) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة،   (8) 
 ( 293/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 ( 1/236) 2، طالغايةابن مهران،   (10) 
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 غري ويعقوب كثري ابن: (2) والياء ابهلمزة ( أينكم ) ،وزيد عمرو أبو: (1) وابلياء ابملد ( آينكم ) مدة،
 .(4)"(3)زيد

 (14 إىل 02 اآلايت (:1) األعراف سورة)
 .مر كما  :القراءة

 (161 اىل 13 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴿"-قال:  (76: األعراف، اآليةسورة )﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 .(6)"(5) ويزيد عامر ابن: ابلتشديد﴾پ

سورة )﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 نواب عامر وابن ورش، غري وانفع جعفربو أ: الواو بسكون﴾ڦ ﴿" -قال:  (78:األعراف، اآلية

 .(9)"(8)قبلها  الساكن إىل حركتها بنقل ورش وقرأ ،(7) فليح ابن غري كثري

 إىل املعىن ويرجع الشي ني أحد إما فمعناه: ساكنة، «أو» قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 أن لىع أقيم، أو تقول مث أخرج أان: تقول كما لإلضراب وإما العقوابت، هذه إحدى فأمنوا :قولنا

                                                           

 أي: بتسهيل اهلمزة الثانية كالياء مع اإلدخال. (1) 
 أي: بتسهيل اهلمزة الثانية بدون إدخال. (2) 
 ( 1/238) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/64) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (3) 
 ( 293/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/238) ، د.طالنشرخبلف عن ابن مجاز ورويس )ابن اجلزري،  (5) 
 ( 272/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/236) 2، طالغايةو( 1/123) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 
 ( 1/76) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف،   (8) 
 ( 272/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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(2) "(1) أقيم بل ال أي: لإلقامة، وإثبات اخلروج عن اإلضراب هو املراد
 
 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: كان حيث النون ( دي هْ نعَ  ملَْ وَ أَ  ) "-قال:  (122: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ... کک ک
 .(4)" التحتانية ابلياء: الباقون ،(3)يعقوب عن زيد

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: كان حيث السني بسكون﴾ ڻ ﴿"-قال:  (121: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ھھ ہ
 .(6)"(5) عمرو أبو

 (112 إىل 164 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 انفع: ابلتشديد﴾ٱ ٻ ﴿" -قال:  (123: األعراف، اآليةسورة )﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 .(8) " ابلتخفيف: الباقون ،(7)

 إما قييقٌ حَ ف ﴾ٻ ﴿يف ابلتشديد قرأ من﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 تقول ذلك،لّي ع حق أي: مفعول مبعىن أو ابحلق، إال هللا على القول تركعلّي  واجب أي: فاعل مبعىن
 ففيه ،الياء مرسلة﴾ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿ العامة قراءة وأما (9)ا،خريً  أفعل أن على حملقوق إين العرب

                                                           

 ( 1/414) 1، طمعاين القراءاتاالستفهام )األزهري،  ألف عليها عطف، أدخلت واو فهي الواو فتح من: منصور أبو قال (1) 
 ( 3/271) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 [26[ و]السجدة:128( وكذلك يف ]طه:2/133) 1، طاملستنريابن سوار،  (3) 
 ( 272/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 128ينظر ص  [32]املائدة: سبق الكالم على مثلها يف سورة  (5) 
 ( 272/ 3) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/183) 1، طالوجيزاألهوازي، ( و 1/289) 2، طالسبعةابن جماهد،   (7) 
 ( 274/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 4/36) 1، طالسبعةاحلجة للقراء ينظر )أبو علّي الفارسي،  (9) 
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 قال حسنة، وحبال حسنة حال على ج ت :كقوهلم «الباء» مبعىن «علي» يكون أن: أحدها :وجوه
 (1)صراط كل على :أي (86: األعراف) ﴾ں ں ڱ ڱ ﴿ -:قال كما وهذا: األخفش
 الدائم هو احلق أن: واثنيها ،بذلك خليق أان :أي ،(2) أقول ال أبن حقيق :أيبّ  قراءة الوجه هذا ويؤكد
 أقول ال أن على مستمر اثبت أان :املعىن فكأن ،لزمته فقد لزمك ما وكل فيه، مبالغة واحلقيق الثابت
 عليه يشجع الذي القلب من يكون أن: ورابعها ،(3) حريص معىن حقيق يضمن أن: واثلثها، احلق إال
 ،ابلصدق ومبالغة الوصف يف اإغراقً  يكون أن: وخامسها ،(4) انفع قراءة إىل املعىن لفيؤُ ، اإللباس أمن
 مبثلي الإ يرضى وال به والقائم قائله أان أكون أنعلّي  واجب :أي ،احلق قول على حقيق أان :واملراد
 تعاىل هكقول األصلية الالزمة ابألوصاف تقرن اليت هي هذه ﴾ٻ ﴿ يكون أن: وسادسها ،به اانطقً 

 تهوعرف عادته وعلى هي ته على فالن جاءين: ويقال (32: الروم) ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿
 (5)الصفات" من وكذا كذا على وحتققته

 .(6): حفصكان حيث الياء بفتح﴾ ٺ ﴿

سورة )﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 ﴿(7)املفضل غري وعاصم محزة: الضمري هاء إبسكان﴾ گ ﴿"-قال:  (111: األعراف، اآلية

علّي و  قالون غري انفع: ابإلشباع ( أرجهي )(8)وقالون يزيد: إشباع غري من واهلاء اجليم بكسر﴾گ
                                                           

 ( 1/334) 1، طالقرآن معاين األخفش،  (1) 
 ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، ( و 1/32) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه، نسبها ابن خالويه البن مسعود،  (2) 

(1/171 ) 
 ( 1/224ع ) ، د.طالقرآن جمازعبيدة،  أبو  (3) 
( مث قال 1/497) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة، احلق،  قول على حقيق أان فصار اللفظ، فقلب علّي، حقيق احلق أي: قول (4) 

 ( 1/482) مرجع سابقمتعسفة " )أبو شامة،  وجوه هذه وكل "-بعد أن ساق األربعة أوجه اليت ذكرها الزخمشري: 
 ( 3/276) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
 ( 1/489)، د.ط إبراز املعاينأبو شامة، ( و 1/291) ، د.طاإلقناعابن الباذش،   (6) 
 ( 1/311) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/383) 1، طالكاملاهلذيل،  (7) 
، النشر وردان )ابن اجلزري، ابن عن كالمها الرازي، هارون وابن جعفر بن هللا وهبة قالون، منهم-أي: كسرة اهلاء-واختلسها (8) 

 ( 1/312) د.ط
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 عن األخرم وابن (2) ويعقوب وسهل عباس غري عمرو أبو: ابهلمزة ( هُ  ْ جي رْ أَ  )(1)املفضل وخلف وعباس
 بكسر ( هي  ْ جي رْ أَ  )(3)هشام عن واحللواين كثري ابن: ابإلشباع ( وهُ  عْ جي رْ أَ  ) احللواين غري وهشام ذكوان ابن
 .(5)"(4) ذكوان ابن عن والنقاش جماهد ابن: اهلاء

 (112: األعراف، اآليةسورة )﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 والدوري ونصري قتيبة وقرأ ،(8) يونس يف وكذلك (7) وخلفعلّي و  محزة :(6) ابملبالغة ( ارٍ حَّ سَ  ) " -قال: 
 .(10) " ﴾ڱ ﴿الباقون ،ابإلمالة (9) عمر وأيب سعدان ابن رواية يف ومحزة

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 وأبو كثري ابن: االستفهام مهزة حبذف﴾ۀ ڻ ﴿" -قال:  (113: األعراف، اآليةسورة )﴾ہ
 وخلفّي علو  ومحزة حفص غري عاصم: االستفهام مهزة إبثبات :( انَ لَ  نَّ أئي  )،(11) وحفص وانفع جعفر
 ) ،وزيد عمرو بوأ :ايء اهلمزة وقلب املدة ( لنا آين )،(13) مدة بينهما يدخل وهشام ،(12) عامر وابن

                                                           

 ( 1/343) 1، طالتذكرة، ابن غلبون  (1) 
 ( 1/239) 2، طالغايةابن مهران،  (2) 
 ( 1/382) 1، طالكاملاهلذيل،   (3) 
 ( 781-3/797) 1، طجامع البيانالداين،  (4) 
 ( 274/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
وسّحار أبلغ من ساحر، ألنه ملن تكرر الفعل منه، ففاعل يصلح لزمانني للحال واالستقبال، فإذا شددت دّل على املضي،  (6) 

 ( 1/177) 1، طإعراب القراءات السبعتقديره أنه سحر مرة بعد مرة )ابن خالويه، 
 ( 6/484) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/239) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (7) 
 ( 1/289) 3، طإحتاف فضالء البشر)البنا،  [97: اآلية يونس] (8) 
 ( 1/33) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (9) 
 ( 274/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
 ( 1/236) 2، ط الغايةابن مهران،   (11) 
 ( 1/238)، د.ط إرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (12) 
 ( 2/313) 1، طجامع البيانالداين،   (13) 



 

117 

 

 .(2)"(1) زيد غري ويعقوب سهل: مدة وال ابلياء ( لنا أين

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 ﴿(4)واملفضل حفص: (3)كان حيث ابلتخفيف﴾ ۈئ ﴿"-قال:  (119: األعراف، اآليةسورة )﴾

 وحذف القاف بتشديد: الباقون ،(5) فليح وابن البزي: الثانية يف األوىل التاء وإدغام ابلتشديد ﴾ۈئ
 .(6)"التفعل اتء

األعراف، سورة )﴾ ... ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 مهزة بزايدة ( أأمنتم ) ،حفص: ممدودة واحدة هبمزة﴾ ڀ ﴿"-قال:  (123: جزء من اآلية

 وانفع عفرج أبو: اهلمزة وتليني ابملد ﴾ڀ ﴿ ،حفص سوى وعاصم وخلفعلّي و  محزة: االستفهام
 ) ،قنبل عن عون وأيب جماهد وابن اهلامشي غري كثري وابن (7)ويعقوب وسهل عمرو وأبو عامر وابن
 وأبو جماهد ابن: ألوىلا اهلمزة وحتقيق ابلواو وآمنتم ،قنبل عن اهلامشي: اخلالصة ابلواو ( مْ تُ نعْ آمَ وَ  ونَ عَ رْ في 

 .(10)"(9)قنبل عن (8) واهلرندي عون

 (131 ىلإ 111 اآلايت (:1) األعراف سورة)
                                                           

 ( بدون رواية سهل.2/133) 1، طاملستنريابن سوار،   (1) 
 ( 274/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 [43: والشعراء] ،[67: طه] يف وكذلك (3) 
 ( بدون رواية املفضل.1/119) 1، طالكايفابن شريح، و ( 1/344) 1، طالتذكرةابن غلبون،   (4) 
 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿- سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل: (5) 
 ( 273/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/238) 2، طلغاية( وا1/123) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 
 مل أقف له على ترمجة. (8) 
قنبل  يلوقال . غري مهزواو بعد النون ب ( هي بي  مْ تُ نعْ آمَ وَ  ونُ عَ رْ في  الَ قَ  ) عن أىب اإلخري  عن ابن كثري البزيوقال  "- قال ابن جماهد: (9) 

)ابن جماهد،  أحسبه وهم"و  ( هي بي  مْ تُ نعْ امَ ءَ وَ  ونُ عَ رْ في  الَ قَ  ) عن أىب اإلخري  غري أنه كان يهمز بعد الواو البزيعن القواس مثل رواية 
 ( 3/1111) 1، طجامع البيانالداين، ( و 1/272) 2، طالسبعة

 ( 273/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ڻ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 كثري ابن: (1) ابلتخفيف﴾ڻ ﴿" -قال:  (912: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ہ
 .(3)"(2) وانفع جعفر وأبو

 ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴾ڭ ﴿" -قال:  (128: األعراف، اآليةسورة )﴾ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ
 .(5)"(4) هبرية عن اخلزاز: ابلتشديد

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ

 ديزي: اجلمع على( كَ بّي رَ  اتُ مَ لي كَ  )"-قال:  (391: األعراف، اآليةسورة )﴾ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 .(6)رواية يف

 .(9) " ابلكسر: الباقون ،(8) ومحاد بكر وأبو عامر ابن :(7) كان حيث الراء بضم﴾ۈئ ﴿

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  يف القراءات الواردة

                                                           

 ( 733 /1) ، د.طفتح الوصيدالسخاوي، التكرار، وأييت قَعَتل يف معناه،  وقتَّل على (1) 
 ( 1/79) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، و ( 1/237) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (2) 
 ( 324/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/333) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 1/32) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،   (4) 
 ( 324/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 يف ( واختلفوا2/127) د.ط ،النشرابإلفراد )ابن اجلزري،  قراءهتا على من الكلمات اليت اتفقواشاذة عن أيب جعفر؛ ألهنا  (6) 

 الباقون علّي ابهلاء،و  والبصري املكي فوقف وعليه عليه، الناس أكثر وعمل األصل على إجراء ابلتاء رمسًا عليه واملعول رمسها
 ( 1/231) 1، طغيث النفعابلتاء )الصفاقسي، 

 ( 1/186) 1، طالوجيزاألهوازي، ، 68اآلية:  ،النحل هنا ويف سورة (7) 
 ( 1/324) ، د.طاإلقناعابن الباذش، ( و 3/1114) 1، طجامع البيانالداين،   (8) 
 ( 324/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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، (1) وخلف محزة: الكاف بكسر﴾پ ﴿" -قال:  (381: األعراف، جزء من اآليةسورة ) ﴾...
 .(2) " ابلضم: الباقون

 ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ابن (اُكمْ َأجنَْ  )" -قال:  (411: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ڑڑ ژ ژ ڈ
 .(4) احلكاية على﴾ڇ ﴿اآلخرون ،(3)عامر

 .(6)"(5) انفع: ابلتخفيف﴾ڈ ﴿

(123 اىل 131 اآلايت (:1) األعراف سورة)  

 ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ۇئۆئ ۇئ وئ وئ   ەئەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

: (8) الياء وفتح(7)بسكون الراء ﴾ۆ ۇ ﴿" -قال:  (143 :األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾...

                                                           

 ( 2/484) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/73) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة، والكسائي كذلك،  (1) 
 ( 324/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/436) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/316) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (3) 
)املهدوي،  [142]﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ     ﴿- ومن قرأ أجناكم، فمأن قبله ذكر غيبة، وهو قوله: (4) 

 ( 2/133) 2، طاملغين، حممد حميسن( و )312-1/327) ، د.طشرح اهلداية
 ( 1/268) ، د.طالتلخيصالطربي، ( و 1/119) 1، طالكايفأي: بفتح الياء وإسكان القاف وضم التاء خمففة )ابن شريح،  (5) 
 ( 324/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
يف ﴾ىئ ىئ ی  ﴿و ﴾ ۇ ۆ ۆ ﴿، و﴾ۇ ۇ ۆ  ﴿، و﴾ٻ پ پ  ﴿و ﴾ڤ ڤ  ﴿واختلفوا يف الراء من:  (7) 

فصلت، فأسكن الراء فيها ابن كثري ويعقوب، ووافقهما يف فصلت فق  ابن ذكوان وأبو بكر، واختلف عن أيب عمرو يف 
اخلمسة، وعن هشام يف فصلت، فروى االختالس يف اخلمسة ابن جماهد عن أيب الزعراء وفارس واحلمامي والنهرواين عن زيد 

 ( 2/222 ) ، د.طلنشراعن ابن فرح كالمها عن الدوري )ابن اجلزري، 
، د.ط النشر، ( وابن اجلزري1/289) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة، إسكاهنا،  على أمجعوا فقد مفتوحة مهزة بعدها كان وإن (8) 

(2/166 ) 
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 .الياء وسكون الراء بكسر: الباقون ،البزي عن واخلزاعي وزمعة (1) الفليح ابن

 .(3)"(2) وخلفعلّي و  محزة: ابملد﴾وئ ﴿

 ومن ،«مفعول» مبعىن كاملصدر امدكوكً  :أي﴾وئ ەئ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5)"(4)السنام متواضعة دكاء انقة ، ومنهمستوية دكاء اأرضً  :أراد ،ابملد قرأ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ايء بفتح﴾ٻ ٻ ﴿" -قال:  (144: األعراف، اآليةسورة )﴾ٺ ڀ ڀ ڀ
 .(6) عمرو وأبو كثري ابن: املتكلم

 (8) " ﴾پ ﴿:الباقون ،(7) كثري وابن وانفع جعفر أبو: التوحيد على (يتي الَ سَ ري بي  )

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

سورة )﴾... گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
 .(9) ومحزة عامر ابن: الياء مرسلة﴾ڃ ڃ ﴿" -قال:  (461: األعراف، جزء من اآلية

                                                           

 ( 1/443) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 1/128) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (1) 
 ( 2/483) 1، طالكنز)ابن مؤمن،  [78] الكهف يف عاصم وافقهم (2) 
 ( 312/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/493) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ( و 1/163) 4، طاحلجةلالستزادة، ينظر )ابن خالويه،  (4) 
 ( 3/313) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
 ( 1/446) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/321) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (6) 
 ( 2/292) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/242) ، د.طإرشاد املبتديوروح )أبو العز القالنسي،  (7) 
 ( 312/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 3/1131) 1، طجامع البيانالداين، ( و 322-1/321) 2، طالسبعةابن جماهد،   (9) 
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 .(2) " الشني وسكون الراء بضم: الباقون ،(1) وخلفعلّي و  محزة: بفتحتني﴾ڈ ﴿

 الهق واحد والصواب، كالمها واحلق اهلدى طريق﴾ڈ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (6:اءالنس)﴾وئ ەئ ەئ ائ ﴿لقوله ؛الصالح :الراء بضم الرشد: فقال عمرو أبو وفرق الكسائي،
 (4) "(3) (66: الكهف)﴾ڳ گ گ ﴿تعاىل قوله الدين يف االستقامة :وبفتحتني

 ﴾... ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 ﴿ يعقوب: الالم وسكون احلاء بفتح﴾ۓ ۓ ﴿" -قال:  (148: األعراف، جزء من اآليةسورة )

 .(6) " احلاء بضم ولكن مثله: الباقون ،(5)علّي و  محزة: الياء وتشديد راتابلكس ﴾ ۓ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف         

 ) و ( انَ محَْ رْ تعَ  ) " -قال:  (147: األعراف، اآليةسورة )﴾ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ
 ﴾ۇئ ﴿ ورفع الغيبة على: الباقون ،(8) واملفضل وخلفعلّي و  محزة: (7) والنداء ابخلطاب ( انَ لَ  رْ في غْ تعَ 

 .(9)"الفاعلية على

 ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

                                                           

 ( 1/237) 2، طالغايةويف الكهف بصري غري سهل )ابن مهران،  (1) 
 ( 312/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/276) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 4/97) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علّي الفارسي،   (3) 
 ( 3/318) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (4) 
 ( 1/267) 2، طالتلخيصالطربي، ( و 1/189) 1، طالوجيزاألهوازي،   (5) 
 ( 313/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
، لكشفابنصب ربنا، ألنه نداء مضاف وحذفت ايء اليت للنداء، وهو أيضا أبلغ يف الدعاء واخلضوع )مكي بن أيب طالب،  (7) 

 ( 1/311) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/499) د.ط
 ( 1/349) 1، طالتذكرةابن غلبون، و ( 3/1119) 1، طجامع البيانالداين،  (8) 
 ( 313/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 



 

193 

 

 ڀ ﴿" -قال:  (132: األعراف، اآليةسورة )﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .(1) عمرو وأبو كثري وابن وانفع جعفر أبو: الياء بفتح﴾ٺ

 ،(2) واملفضل حفص غري وعاصم وخلفعلّي و  ومحزة عامر ابن: امليم بكسر﴾ڤ ڤ ڤ ﴿
 .(4) " طه يف (74: اآلية) (3)﴾ڳ ﴿ومثله بفتحها: الباقون

 تحهاف ومن املتكلم، ايء طرح فعلى كسرها من﴾ڤ ڤ ڤ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 إىل أضافه وإمنا ،(6) اإلضافة ايء من املبدلة األلف على أو (5) لكثرة االستعمال عشر خبمسة فتشبيها
 هناأل ؛والرقة العطف إىل أدعى ليكون ؛ألمه أخاه كان أنه روي ما على واحدة أمهما أن إىل إشارة األم

 (7) بنسبها" فافتخر مؤمنة كانت

 (121 إىل 122 اآلايت (:1) األعراف سورة)

األعراف،  )سورة﴾ ... ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(9)"(8) وانفع جعفر أبو: الياء بفتح﴾ ٺ ٺ ﴿"-قال:  (613: جزء من اآلية

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿-قوله تعاىل:  الواردة يفالقراءات 

                                                           

 ( 164-2/163) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/243) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (1) 
 ( 3/1118) 1، طجامع البيانالداين،   (2) 
 على ابلقطع﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿األعراف يف املصاحف كل يف االّتصال، وكتبوا مراد على واحدة كلمة ابلوصل﴾ڳ  ﴿طه يف وكتبوا (3) 

 ( 1/82) ، د.طاملقنعالداين، ( و 1/262) 1، طاملصاحف كتابداود،  أيب االنفصال )ابن مراد
 ( 313/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/423) 1، طمعاين القراءاتاألزهري، ( و 1/227) 1، طإعراب القراءاتابن خالويه،   (5) 
شرح دوي، )املهذف األلف وأبقي الفتحة تدل عليها أي: أنه أبدل ايء اإلضافة ألًفا خلفة األلف فصار اي ابن أّما مث ح (6) 

 ( 1/312)، د.ط اهلداية
 ( 3/322) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (7) 
 ( 1/272) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، و ( 1/243) 1، طالكنز ابن مؤمن،  (8) 
 ( 323/ 3) 1، طنغرائب القرآ، النيسابوري،  (9) 
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 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

قال:  (139: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ... کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 على الباقون ،(1)واملفضل ويعقوب وسهل عامر وابن وانفع جعفر أبو :اجلمع على ( مْ هُ ارَ صَ آ ) "-

 .(2)"التوحيد

 (111 ىلإ 126 اآلايت (:1) األعراف سورة) 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

األعراف، سورة )﴾ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ
 عامر وابن وانفع جعفر أبو: الفاء وفتح مضمومة الفوقانية ابلتاء ( رْ فَ غْ تعُ  ) "-قال:  (611: اآلية
 .الفاء وكسر ابلنون: الباقون ،(4)واملفضل (3)ويعقوب وسهل

وعلى الواحدة: ابن عامر ابلرفع( َخطيي َعُتكم )جمموعا مجع التكسري: أبو عمرو، ( َخطَااَيُكم )  

 ،(6)واملفضل (5)ويعقوب وسهل وانفع جعفر أبو: السالمة مجع جمموعا ابلرفع( َخطيي اُتُكمْ  )
 .(7)"املؤنث سالمة جبمع يليق الذي ابلنصب ولكن مثله: الباقون

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿-قوله تعاىل:  الواردة يفالقراءات 

األعراف، جزء سورة )﴾ ... ۉۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ
                                                           

 1، طيزالوجممدودة )األهوازي،  ومهزة أبلف ( آصارهم ) وحده يقرأها عامر هناك زايدة لبعض القراء يف هذه الكلمة، فابن (1) 
 ( 1/324) ، د.طاإلقناعابن الباذش، و  (1/188)

 ( 323/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/262) 2، طالغايةابن مهران،   (3) 
 ( 1/349) 1، طالتذكرةابن غلبون، و ( 3/1117) 1، طجامع البيانالداين،   (4) 
 ( 1/262) 2، طالغايةابن مهران،  (5) 
 ( 1/349) 1، طالتذكرةابن غلبون، و ( 3/1117) 1، طجامع البيانالداين،  (6) 
 ( 333/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 .(3)"(2) املفضل عن زيد :(1)اإلسبات من﴾ ۋ   ﴿"-قال:  (631: من اآلية

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 :ابلنصب﴾ٺ ﴿"-قال:  (164: اآليةاألعراف، سورة )﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ
 .(5) " ابلرفع: الباقون ،(4) واملفضل حفص

 إبداء قولنا وأ موعظتنا أو هذه :فبتقدير ،رفع من﴾ٺ ٺ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 إىل ذرةمع وعظناهم أو معذرة نعتذر أانّ  :فعلى نصب ومن كاملغفرة، واملعذرة مصدر ،هللا إىل عذر
 (7) "(6)ربكم

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (163: األعراف، اآليةسورة )﴾ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 (سٍ  َ يعْ بعَ )(1)عامر ابن: كسيد فيعل على (سٍ بي ْ  )،(9)وانفع جعفر أبو: (8) ميٍ ري  مثل(سٍ بيي )"-قال: 

                                                           

أبو و ( 1/179) ، د.طشواذ القراءات)الكرماين، للمفعول  البناء السبت، على يف دخل أسبت املضارعة من ايء أي: بضم (1) 
 ( 3/224) ، د.طالبحر احمليطحيان، 

 ( 3/1122) 1، طجامع البيانالداين،   (2) 
 ( 333/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( بدون رواية املفضل.1/78) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 1/348) 1، طالتذكرةابن غلبون،   (4) 
 ( 333/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/481) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ( و 211-1/212) 1، طإعراب القراءاتابن خالويه،   (6) 
 ( 338-3/339) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 11/233) 3، طلسان العرباالست )ابن منظور،  اسم يف رئم جاء وألفه، وقد أحبه: الشيء رَئيمَ  (8) 
 ( 2/292) ، د.طالنشر)ابن اجلزري،  (بييٍس  ) مهز غري من بعدها ساكنة وايء الباء بكسر هشام عن الداجوين عن وزيد (9) 
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 .(4)"(3) يلٍ عي فَ  على﴾ ڄ ﴿الباقون، (2)والربمجي األعشى: العني بفتح لٍ عَ يعْ فعَ  على (سٍ  َ يعْ بعَ )(1)عامر

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 عن األصفهاين: ابلتليني (5)﴾ڎ ﴿"-قال:  (691: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ ... کگ
 .(7) " الوقف يف ومحزة (6) والشموين ورش

سورة )﴾ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 ذكوان وابن وانفع جعفر أبو: اخلطاب بتاء﴾ېئ ﴿"-قال:  (671: األعراف، جزء من اآلية

 .(9) " الغيبة بياء الباقون ،(8) وحفص ويعقوب وسهل

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ،(10) ومحاد بكر أبو: اإلمساك من﴾ىئ ﴿" -قال:  (291: األعراف، اآليةسورة )﴾ىئ
 .(11) " ابلتشديد واآلخرون

                                                           

 ( فتكون على وزن فيْعٍل.1/114) 2، طالتيسري، )الداين (بيْ ٍس  ) بعدها ساكنة ومهزة الباء بكسر (1) 
َ ٍس  ) (2)   ( 2/162) 1، طاملستنري)ابن سوار،  (بَعيعْ
 أي: بفتح الباء وبعدها مهزة مكسورة وبعدها ايء ساكنة. (3) 
 ( 333/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 199 ينظر ص [18األعراف: ]﴾ں  ﴿مثل (5) 
[ 223: بقرةال]﴾ ٺ ﴿- إذا انفتح ما قبل اهلمزة املفتوحة، اختلف عن األعشى يف تليينها وحتقيقها يف قوله تعاىل: (6) 

  دكتوراه، رسالة ، الروضة، فرد ورش بتليينها )احلسن بن حممد[ من الكلمات اليت ت169األعراف: ]﴾ڎ  ﴿، أما[2لفتح:ا]و
حتقيق: نبيل بن حممد إبراهيم آل إمساعيل، ه( 1413كلية أصول الدين، )السعودية: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

 ( 1/277) ، د.طإشراف الدكتور: عبد العزيز بن أمحد إمساعيل
 ( 333/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 132ينظر ص  [32األنعام: ]( والتوجيه ذكره النيسابوري يف 241-1/242) 2، طالغايةابن مهران،   (8) 
 ( 336/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 ( 3/1124) 1، طجامع البيانالداين،  (10) 
 ( 336/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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 (2) للتكثري" (1) والتشديد اآلية﴾ىئ ىئ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:

 (104 اىل 111 اآلايت (:1) األعراف سورة)

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (192: األعراف، اآليةسورة )﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ

 حفص سوى (3) وعاصم كثري وابن وخلفعلّي و  محزة: التوحيد على﴾ڦ ﴿" -قال: 
 .اجلمع على: الباقون ،(4) واملفضل

 .(7)"(6) عمرو أبو: (5) احلرفني يف الغيبة بياء ( واولُ قُ يعَ  )

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: جزء من اآليةاألعراف، سورة )﴾ ...ۉ ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

                                                           

، جةاحلميسك )ابن خالويه،  أمسك: من أخذه أنه: خفف ملن ابلشيء، واحلجة التمّسك فعل عاود إذا ميّسك مّسك: من (1) 
 ( 1/169) 4ط

 ( 3/342) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (2) 
 ( 2/489) 1، طالكنزابن مؤمن،  (3) 
( وعبارة )ابن جماهد، 3/1124) 1، طجامع البيانالداين، ، م ابأللف وكسر التاء على اجلمعذرايهت :عن عاصم املفضل (4) 

ڤ  ﴿يوالكسائ ومحزة وعاصم كثري ابن "قرأ-( تقضي موافقة حفص واملفضل لعاصم، حيث قال: 278/ 1) 2، طالسبعة

 (2/293) ، د.طالنشر)ابن اجلزري، واملقطوع به يف النشر أن حفص يقرؤها ابإلفراد  واحدة"﴾ڤ ڦ 
 [193]﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ  ﴿- واحلرف اآلخر هو: (5) 
 ( 1/443) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/317) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (6) 
 ( 342/ 3) 1، طغرائب القرآن النيسابوري، (7) 
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196( قال: -"﴿ ۋ ۅ﴾)1( ابإلظهار: حفص واألصفهاين عن ورش )2(، واحللواين عن قالون 
 )3( والنقاش عن أيب ربيعة عن قنبل )4(")5(.

سورة )﴾... پپ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
  (197: األعراف، جزء من اآلية

 .(7)وعاصم غري األعشى (6) وانفع وابن كثري غري ورشا: أبو جعفر مظهرً ﴾ٱ ٻ ﴿"-قال: 

الباقون:  ،(8)واألصفهاين عن ورش ومحزة يف الوقف بغري مهزة: أبو عمرو ويزيد واألعشى﴾ ٻ ﴿
 .(9)" ابهلمز

 چڇ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (182: األعراف، اآليةسورة )﴾ڍ ڇ ڇ ڇ

 من احلاء وكسر الياء بضم: الباقون ،(10) محزة: واحلاء الياء بفتح﴾چ ﴿"-قال: 
                                                           

 ( 2/13) ، د.طرالنشأظهر الثاء عند الذال انفع وابن كثري وأبو جعفر وعاصم وهشام، على اختالف عنهم فيه )ابن اجلزري،  (1) 
، النشرزري، )ابن اجلابألصبهاين  وبعضهم ابألزرق اإلظهار بعضهم وخص واملغاربة املشارقة مجهور ورش، عن إظهاره وروى (2) 

  .(2/13د.ط )
 مرجع سابقن اجلزري، ابواحللواين،  نشي  أيب طريق من وبعضهم نشي  أيب طريق غري من العراقيني بعض ابإلظهار عنه ورواه (3) 

(2 /14 ) 
 من إال سوار بن اهرط أبو اإلمام يذكره ومل البزي عن ربيعة أيب عن النقاش طريق من إال كفايته يف العز أبو األستاذ يذكره مل (4) 

  .مرجع سابق ابن اجلزري،قنبل،  عن جماهد ابن عن النهرواين طريق غري ومن املذكورة الطريق
 ( 342/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/71) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي، ( و 1/42) 2، طالتيسريالصواب انفع غري ورش وابن كثري )الداين،  (6) 
 ﴾ٱ ٻ  ﴿-: حنو الذال ويعقوب الدال يف عاصم، عن بكر أيب عن واألعشى عامر، وابن ورش، برواية أيًضا انفع ويدغم (7) 

 ( 1/48 ) ، د.طاملبسوط)ابن مهران،  [197 األعراف]
 ( 33و 33و1/32) مرجع سابقابن مهران،   (8) 
 ( 342/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
فق   النحل يف الكسائي اتبعه[ 42]﴾ڤ ڤ ڤ  ﴿فصلت ويف[ 123]﴾پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ومثله يف النحل (10) 
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 .(2)"(1)اإلحلاد

 العرب من يسمع يكاد وال العامة قراءة األجود: (3)الواحدي قال"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5)ملحد" مبعىن (4)ألحد

 (110 ىلإ 103 اآلايت (:1) األعراف سورة)

األعراف، جزء من سورة )﴾ۅ ۅ ۋ ۋ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 يف ومحزة ورش عن األصفهاين: (6) كان حيث اهلمزة بتليني ﴾ۋ ﴿" -قال:  (318: اآلية
 .(8)"(7)الوقف

سورة )﴾ەئ ەئ ائ ائ ىى ې ې ې ې ۉ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
  (186: األعراف، اآلية

 واملفضل عياش غري وعاصم (9) ويعقوب وسهل عمرو أبو: امرفوعً  ابلياء﴾ائ ﴿"-قال: 

                                                           

 ( 1/76) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة، ( و 1/187) 1، طالوجيز)األهوازي، 
القرب )مكي  انبج إىل به ميال حفر إذا ألنه ،«اللحد: »قيل ومنه االستقامة، عن العدول: وهو واحد مبعىن لغتان وأحلد وحلد، (1) 

 ( 2/193) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/484) ، د.طالكشفابن أيب طالب، 
 ( 342/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 7/481) د.طالتفسري البسيط، الواحدي،   (3) 
 ( مرجع سابقتصحيف: والصواب الحًدا )الواحدي،  (4) 
 وهذا فيه تضعيف للقراءة، وال جيوز ذلك طاملا ثبت تواترها.( 3/332) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 يف عدة مواضع يف سورة﴾ھ ھ ھ ھ  ﴿و[ 33: النجم]﴾ڎ ڎ ڈ  ﴿[6اجلاثية:]﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ﴿ (6) 

 [32املرسالت:]﴾خت مت ىت يت  ﴿والرمحن، 
حتاف إمحزة )البنا،  وقف التحقيق مع وبه مفتوحة، ايء ( والتليني هنا إبدال اهلمزة2/339) 1، طجامع البيانالداين،   (7) 

 ( 1/273) 2، طفضالء البشر
 ( 334/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/262) 2، طالغايةابن مهران،   (9) 
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(1) 

 .(3) " امرفوعً  ابلنون: الباقون ،(2) وخلف وعلى ومحزة عياش: اجمزومً  ابلياء﴾ائ ﴿

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (188: األعراف، جزء من اآليةسورة )﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 .(5)"(4)نشي  أبو: ابملد﴾ڤ ٹ ٹ ﴿"-قال: 

سورة )﴾... ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
رًْكا ) "-قال:  (172: األعراف، جزء من اآلية بكسر الشني وسكون الراء: أبو جعفر وانفع وأبو  ( شي

 .(7) على اجلميع﴾ڳ﴿ اآلخرون: (6) بكر ومحاد

 :أي ،املضاف حذف فعلى ؛( اركً شي  ) قرأ ومن﴾ڳ گ گ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (9)الولد" يف اإشراكً  هلل أحدث املراد أو ،اأيضً  الشركاء وهم (8) شرك ذوي

                                                           

 1، طجامع البيانالراء )الداين،  ورفع ابلياء[ 186]﴾ائ  ﴿عمرو وأيب حفص عن هبرية رواية غري يف عاصم قرأ (1) 
 بكر، أيب عن واألزرق حامت، أيب طريق واملفضل العالية، أهل الراء وضم ابلنون ( َونََذُرُهمْ  ) "- ( ويف الكامل:3/1123)

 ( 1/339) 1، طالكاملرفع )اهلذيل،  عباس...الباقون واختيار وسالم، وأيوب،
 ( بدون رواية عياش.1/243) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي، ( و 2/162) 1، طاملستنريابن سوار،   (2) 
 ( 334/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 2/231) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/414) ، د.طاملبهجعن قالون من طريق ابن بواين )سب  اخلياط،  (4) 
 ( 334/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 2/488) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 3/1123) 1، طجامع البيانوتنوين الكاف من غري مهز )الداين،  (6) 
خالويه، ابن )على فعالء مجع شريك، وُمنيع من الصرف، ألن اهلمزة اليت يف آخره مشاكلة هلمزة محراء وما أشبهها ﴾ڳ  ﴿و (7) 

 ( 1/324) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 168/ 1) 4، طاحلجة
 ( 1/319) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/483) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (8) 
 ( 3/362) 1، طغرائب القرآن النيسابوري  (9) 
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األعراف، جزء سورة )﴾... ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(2) " ابلتشديد: الباقون ،(1) انفع: خمففا﴾ڭ ﴿" -قال:  (731: من اآلية

 ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 (173: األعراف، اآليةسورة )﴾جت يب ىب مب خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی یی ی
 .(3) يزيد :الطاء بضم﴾ېئ ﴿" -قال: 

 ،(4) وعياش ويعقوب وسهل وعاصم محزة: اببه وكذا للساكنني الالم بكسر﴾حب جب ﴿
 .(5) لإلتباع ابلضم: اآلخرون

، وافق أبو عمرو ويزيد (7) ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل (6) احلالني: سهلابلياء يف  ( ويني يدُ كي   )
 (8) وإمساعيل واحللواين عن هشام يف الوصل

 .(10)"(9)ابلياء يف احلالني: يعقوب وافق سهل وعياش يف الوصل ﴾جت  ﴿

                                                           

 ( 1/291) ، د.طالتلخيصالطربي، ( و 1/117) 1، طالكايفابن شريح، ، [224: الشعراء]﴾ۆ ۆ  ﴿وكذلك (1) 
 ( 334/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
)أبو العز القالنسي،  [16الدخان:]﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿و [17القصص:]﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ﴿- وكذلك يف قوله: (3) 

 ( 1/129) ، د.طالبدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، و ( 1/244) ، د.طإرشاد املبتدي
 ( 1/242) 2، طالغاية)ابن مهران،  عياش، ينظرعباس وليس  (4) 
 ( 1/122) د.ط ،حجة القراءاتالضم )ابن زجنلة،  الضم ليتبع فضموا اللسان على يثقل ألن الكسر بعد الضم كرهوا وألهنم (5) 
ووقًفا إذا كانت أصلية وس  اآلية، فإذا كانت أصلية رأس اآلية أثبتها وصاًل، فإذا   وصاًل -الزوائدأي: ايءات  –سهل يثبتها  (6) 

 ( 443و 1/441) 2، طالغايةكانت غري أصلية فهو فيها كأيب عمرو )ابن مهران، 
 ( 1/434) 1، طالكاملاهلذيل،   (7) 
مث كيدون أثبتها يف الوصل أبو عمرو وأبو جعفر  "-النشر: قال ابن اجلزري يف ( 442- 1/441) 2، طالغايةابن مهران،   (8) 

، نشرلوالداجوين عن هشام وأثبتها يف احلالني يعقوب واحللواين عن هشام ورويت عن قنبل من طريق ابن شنبوذ )ابن اجلزري، ا
 ( 2/184) د.ط

 (2/184، د.ط )لنشراابن اجلزري، و  (442- 1/441) 2، طالغايةابن مهران،   (9) 
 ( 334/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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سورة ) ﴾ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
  (176: األعراف، اآلية

 إذا ،(3) وعياش (2) وشجاع (1) املفضل عن زيد أبو: مشددة واحدة بياء﴾ٻ ٱ ٻ ﴿"قال: 
 مكسورة مشددة أوالمها بياءين: الباقون ،(4) والربمجي رويس: ايءات بثالث﴾ٻ ﴿الكبري اإلدغام قرأ

 .(5) " مفتوحة والثانية

 (162 إىل 111 اآلايت (:1) األعراف سورة)

سورة )﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 . (7)"(6) عمرو أبو: مدغًما﴾ ڃ ڃ ﴿"-قال:  (717: األعراف، اآلية

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 وعمر  وأبو كثري ابن: الياء بسكون ( طَْيفٌ  ) "-قال:  (221: األعراف، اآليةسورة )﴾ گ گ

                                                           

عمرو"  أىب عن مثله الفضل بن عباس روى مدغمة، وكذلك﴾ ٱ ٻ ٻ ﴿عمرو أىب عن زيد أبو وقال "- قال ابن جماهد: (1) 
 ( 1/432)  1، طمعاين القراءاتاألزهري، و ( 1/321)  2، طالسبعة)ابن جماهد، 

 ( 1/244)، د.ط إرشاد املبتديأبو العز القالنسي، ( و 2/163)  1، طاملستنريابن سوار،   (2) 
 ( 1/76) ، د.طاإلقناع ابن الباذش،و ( 447/ 1)  1، طالكامل)اهلذيل، تصحيف، والصواب عباس  (3) 
 والربمجيوغريه،  روح نع علّي الضرير رويس، وأبو رواية يف عنه خمتلفا ابإلظهار ليعقوب قرأانه "- قال ابن مهران يف املبسوط: (4) 

 والثانية شددة،م مكسورة األوىل بياءين اليزيدي رواية يف عمرو ابإلدغام، وأليب ولآلخرين ابإلظهار، عاصم عن بكر أيب عن
 ، د.طاملبسوط اليزيدي )ابن مهران، مثل الصغري ويف الكبري، اإلدغام يف مشددة واحدة بياء شجاع رواية ويف خمففة، مفتوحة

 ( 1/222) ، د.طشواذ القراءات( وعن الربمجي ورويس بثالث ايءات تفرد به )الكرماين، 1/32)
 ( 333/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/283) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/82) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة،   (6) 
 ( 364/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 .(3)"(2) «فاعل» وزن على﴾ک ﴿الباقون:، (1)علّي و  ويعقوب وسهل

 الطائف: الفراء قال﴾ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿قوله "-: قال النيسابوري التوجيه:
 طاف نم فاعل اسم أنه واألصح ،اتء بال ولكنه كالعاقبة امصدرً  يكون أن بعضهم وجوز ،(4) كاخلاطر
 من ملسة :أي ،إما مصدر فهو ( طَْيفٌ  ) قرأ ومن ،(5) اطيفً  يطيف اخليال به طاف من أو يطوف

 (6) "نّي كهَ  يطوف طاف من أو ،نّي كلَ  يطيف طاف من «فيعل» طيف خمفف وإما الشيطان،

األعراف، سورة )﴾ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 امليم وضم الياء بفتح: اآلخرون، (7) وانفع جعفر أبو: اإلمداد من﴾ڳ ﴿"-قال:  (222: اآلية
 .(9)"(8) املد من

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 يزيد: (11) كان حيث (10) مهز بغري﴾ۆ ﴿"-قال:  (224: األعراف، اآليةسورة )﴾ۅ
 .(14)"(13) الوقف يف ومحزة (12) والشموين

                                                           

 ( 1/263) 2، طالغايةابن مهران،   (1) 
 1، طةاحلجة للقراء السبع)أبو علّي الفارسي، والعاقبة  كالعافية، مصدرًا أيضا جعله أنه «فاعل» على قرأ من وحجة (2) 

(4/121 ) 
 ( 364/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 4/121) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علّي الفارسي،   (4) 
 ( 1/317) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/489) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (5) 
 ( 3/363) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (6) 
 ( 1/273) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/244) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (7) 
 ( 2/348) 1، ط شرح طيبة النشرالنويري، ( و 1/434)  1، طمعاين القراءاتمّد )األزهري،  مضارع (8) 
 ( 364/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 وقًفا. وساكنة وصاًل  مفتوحة أي: إببداهلا ايء خالصة (10) 
 [21االنشقاق:] هنا ويف (11) 
 ( 489-1/486)  1، طاملستنريابن سوار،   (12) 
 ( 1/128) ، د.طالبدور الزاهرةعبد الفاتح القاضي، ( و 337و 1/333)  1، طالكنزابن مؤمن،   (13) 
 ( 364/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (14) 
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(16ىل إ 1اآلايت  (:0سورة األنفال ))  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 وانفع جعفر أبو: الدال بفتح﴾ ڀ ﴿"-قال:  (7:، اآليةنفالاألسورة )﴾ ڀ ڀ
 .(3)"ابلكسر: الباقون (2)قنبل عن عون وأبو جماهد وابن (1)ويعقوب وسهل

 (79 ىلإ 77 اآلايت (:7) األنفال سورة)

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 (11:األنفال، اآليةسورة )﴾ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
 جعفر أبو: األفعال ابب من﴾ ڄ ڄ ﴿(4)عمرو وأبو كثري ابن﴾ ڄ ڄ ﴿"- قال:
 .التفعيل ابب من﴾ ڄ ڄ ﴿الباقون ،(5)وانفع

 .(8)" ابلتشديد: واآلخرون ،(7)وعمر  وأبو ويعقوب وسهل كثري ابن: (6)اإلنزال من ويقال

                                                           

 ( 1/263)  2، طالغايةابن مهران،   (1) 
(: 293 /2) ، د.طالنشر( وقال ابن اجلزري يف 1/338) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 3/1134)  1، طجامع البيانالداين،   (2) 

 قنبل، على به أقر  أنه على كتابه يف نص ألنه جماهد؛ ابن عن بصحيح فليس ذلك يف قنبل عن جماهد ابن عن روي وما "-
 ذلك علىو  قنبل، عن غريه وطريق طريقه، من قرأت وكذلك: الداين قال الدال، بكسر ويقرئ له يقرأ وكان وهم، وهو: قال
 األداء" أهل

 ( 391/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 2، طالسبعةابن جماهد، ) ( النعَُّعاسُ  يَعْغَشاُكمُ  إيذْ ) بفتح الياء وسكون الغني وختفيف الشني وألف بعدها والنعاس رفًعاقروءها  (4) 

 ( 1/449) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/282)
 ابن اجلزري،( و 127 /1) ، د.طاملبسوطابلنصب )ابن مهران، ﴾ڄ  ﴿الشني وختفيف الغني وسكون الياء أي: بضم (5) 

 ( 2/296) ، د.طالنشر
 ﴾ڃ  ﴿نية املختلف فيها وهيآسق  للكلمة القر  هناك (6) 
 ( 1/181) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
 ( 382/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 وخلفعلّي و  محزة :ابإلمالة﴾ ڀ ﴿"-قال:  (19:اآليةجزء من األنفال، سورة )﴾ ... ڀٺ ڀ
 .(2)"(1)وحيىي

األنفال، سورة )﴾ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 وعاصم وخلف وعلى ومحزة عامر ابن: ابلنصب( َكْيدَ   )(3)األفعال من( ُموَّهينٌ  )"-قال:  (18:اآلية
 الباقون ،(5) حفص: لإلضافة ابجلر ﴾ڦ ﴿ األفعال من ﴾ڤ﴿ (4)ورويس وسهل حفص غري

  .(6) " ابلنصب (َكْيدَ  ) ابلتشديد (هينُ ُموَّ )

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 عوانف جعفر وأبو عامر ابن: ابلفتح﴾ڈ ڎ ﴿" -قال:  (17:األنفال، جزء من اآليةسورة )﴾ژ
 .(10)"(9) ابلكسر: الباقون ،(8) واملفضل (7) وحفص

 (46 ىلإ 16 اآلايت (:0) األنفال سورة)

                                                           

اهلذيل، و  (1/37) ، د.طاملبسوط)ابن مهران،  [19 األنفال]﴾ڀ ڀ ڀ  ﴿بكر أيب عن حيىي برواية عاصم ومييل (1) 
 ( 1/271) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 1/332) 1، طالكامل

 ( 382/ 3) 1ط ،القرآن غرائبالنيسابوري،  (2) 
به )البنا،  ملفعوليةا على ابلنصب وكيد الفاعل اسم يف األصل على والتنوين ابهلمزة، معدى كأكرم أوهن من فاعل اسم أنه على (3) 

 ( 1/279) 3، طإحتاف فضالء البشر
 ( 1/264) 2، طالغايةابن مهران،   (4) 
 ( 1/122) 1، طالكايفابن شريح، ( و 1/323) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (5) 
 ( 382/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/249) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي، ( و 1/332) 1، طالتذكرةابن غلبون،   (7) 
 ( 2/167) 1، طاملستنريابن سوار،   (8) 
 لذلك: أي املؤمنني، مع هللا وألن [؛17 األنفال:]﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ﴿:فوجهه فتح ومن قبله، ممّا منقطع ألنه (9) 

 ( 4/128) 1، طاحلجة للقراء السبعةشي ا )أبو علّي الفارسي،  ف تكم عنكم تغين لن
 ( 382/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(2)"(1) فليح وابن البزي: ابإلدغام﴾گ گ ﴿" -قال:  (22:األنفال، اآليةسورة )﴾ڳ

 (36 إىل 41 اآلايت (:0) األنفال سورة)

 ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

َا )" -قال:  (73:األنفال، اآليةسورة )﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ريٌ  تَعْعَمُلونَ  مبي  بتاء (َبصي
 . (4)"(3) يعقوب: اخلطاب

 (31 إىل 31 اآلايت (:0) األنفال سورة)

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 بكسر ﴾چ ﴿" -قال:  (42:األنفال، اآليةسورة )﴾ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک
 ابلضم: ، الباقون(6)ويعقوب  عمرو وأبو كثري ابن: (5) احلرفني يف العني

 (8) كرب وأبو ونصري والبزي ويعقوب وسهل وخلف وانفع جعفر أبو: (7) بياءين ﴾گ گ ﴿
 (10) " ابإلدغام: الباقون ،(9)ومحاد 

                                                           

 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿- سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل: (1) 
 ( 386/ 3) 1ط ،نغرائب القرآالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/278) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/296) ، د.طالنشرابن اجلزري، من رواية رويس،  (3) 
 ( 374/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/442) 1، طمعاين القراءاتلغتان )األزهري،  مها (5) 
 ( 1/296) 2، طالتلخيصالطربي، ( و 1/173) 1، طالوجيزاألهوازي،   (6) 
 متحركتني، ايءين تماعاج استثقل أنه: أدغم ملن واحلجة الفعل، بناء أوجبه وما األصل، على به أتى أنه: بياءين قرأه ملن فاحلجة (7) 

 ( 1/191) 1، طاحلجة يف القراءات السبعالثانية )ابن خالويه،  يف وأدغمها األوىل، فأسكن
 ( 1/132) 2، طالغايةابن مهران،   (8) 
 ( 1/337) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 3/1139) 1، طجامع البيانالداين،   (9) 
 ( 422/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 ڀ ڀڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

فليح  وابن البزي: ابإلدغام﴾ٻ ٻ ﴿" -قال:  (46:األنفال، اآليةسورة )﴾ٺ ٺ ڀ
(1)"(2). 

 (22 اىل 26 اآلايت (:0) األنفال سورة)

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ،(3) شامي: التأنيث بتاء( ىفَّ وَ تعَ تعَ  )" -قال:  (32:األنفال، اآليةسورة )﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ
 .(5)"(4) ابلتذكري: الباقون

 األنفال،سورة )﴾ڭ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ھ ے ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
: اآلخرون (7) واملفضل (6) وحفص ومحزة ويزيد عامر ابن: الغيبة بياء﴾ے ھ﴿" -قال:  (37:اآلية
 .(8) " اخلطاب بتاء

 ے﴿ فمفعوله األول اخلطاب بتاء قرأ من﴾ے ھ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:

 املفتوحةو  املكسورة من كل﴾ڭ ڭ ڭ ﴿هبم يظفر أن من وأفلتوا فاتوا :أي﴾ۓ ﴿واثنيه﴾ۓ
 فأجيب ابقني؟س سبونحيُ  ال هلم ما :سأل سائاًل  االست ناف، كأن طريقة على املكسورة أن إال له تعليل
 ،...منهم اماالنتق من هللا يعجزونال  ألهنم :أي ،حمذوف واجلار صريح تعليل واملفتوحة ،أجيب مبا

                                                           

 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿- سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل: (1) 
 ( 422/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ، د.طالنشرالتاء )ابن اجلزري،  يف الذال إدغام يف أصله على ( وهشام1/78) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة،   (3) 

(2/299 ) 
لرجال ا وقال الرجال قالت تقول: كما املالئكة مجع أردت ابلياء قرأت وإذا املالئكة مجاعة أردت ابلتاء قرأت إذا أنك وذلك (4) 

 ( 1/311) ، د.طحجة القراءات)ابن زجنلة، 
 ( 428/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 2/473) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 1/249) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (6) 
 ( 1/322) 1، طالكامل)اهلذيل،  ... وحفص عتبة، ابن غري ودمشقي واأَلعمش، والزايت، جعفر، أيب املفضل وافق (7) 
 ( 428/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 ،آجاًل  أم اجاًل ع العقاب من ختلصوا فقد بدر يوم والقتل األسر من ختلصوا ملا أهنم حتسبنهم ال واملراد
 على﴾ۓ ﴿ ومفعواله﴾ۓ ے ﴿ فاعله «أن» :منها وجوها فيه ذكرن التحتانية ابلياء قرأ ومن
: (1) مسعود ابن قراءة ويؤيده﴾ۉ ۅ ۅ ۋ﴿كقوله «أنْ » فحذفت سبقوا أنْ  :األصل أن
 موضع يف « سبقوا»و صلة «ال» أن على يعجزون ال أهنم على وقع الفعل أن :ومنها ،سبقوا أهنم
 الذين نفسهمأ حيسب ال أو حيسبنهم ال :والتقدير به للعلم حمذوف األول املفعول أن :ومنها ،احلال
 (3)"سبقوا كفروا الذين املؤمنني قبيل حيسب ال :أي ،حمذوف فاعله أن :ومنها ،(2)سبقوا كفروا

 .(4) عامر ابن: ابلفتح﴾ڭ ﴿

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿-قوله تعاىل:  الواردة يف القراءات

 (62:األنفال، جزء من اآليةسورة )﴾...ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ
 .(7)"(6)اإلرهاب من ابلتخفيف: الباقون ،(5) رويس: ابلتشديد﴾ۅ ﴿" -قال: 

 خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(9)"(8) ومحاد بكر أبو: السني بكسر﴾ی ﴿" -قال:  (61:األنفال، اآليةسورة )﴾مب

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 1/34) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،   (1) 
 ( 1/323) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/473) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (2) 
 ( 2/421) 1، طمعاين القرآن وإعرابهلالستزادة، ينظر )الزجاج، ( 412-3/411) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/233) 3، ط املبتدي ئسراج القار ابن القاصح، ( و 1/329) ، د.طاإلقناعابن الباذش،   (4) 
 ( 1/196) 1ط ،يعقوب مفردةابن الفحام،   (5) 
 ( 1/277) 3، طإحتاف فضالء البشرأرهب )البنا،  من والتخفيف املضاعف رّهب من اهلاء وتشديد (6) 
 ( 428/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
، جامع البيان)الداين،  السني بكسر[ 61: األنفال]﴾ ی ی ی ﴿األنفال يف ومحّاد واملفضل بكر أيب رواية يف عاصم وقرأ (8) 

 ( 3/1142و )( 712/ 2)  1ط
 ( 428/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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األنفال، سورة )﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ
ابلياء التحتانية: أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم ومحزة ﴾ک ک ک ﴿" -قال:  (63:اآلية
 .(2) " ابلتاء الفوقانيةالباقون:  ،(1) وخلفعلّي و 

 ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(3) للمفعول امبنيً ﴾ڻ ﴿" قال: (66:األنفال، جزء من اآليةسورة )﴾... ھھ ھ ہ ہ

 بفتح﴾ڻ ﴿(6)لنفسه وخلف (5)املفضل غري وعاصم محزة وقرأ .(4) يزيد: امجعً  ابملد (اءفَ عَ ضُ  )
 .ابلضم اآلخرون ،الضاد

 .(8)"(7) وخلفعلّي و  ومحزة عاصم: ابلتحتانية﴾ہ ہ ہ ۀ ﴿

 (12 اىل 21 اآلايت (:0) األنفال سورة) 

 ... ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 يعقوبو  وسهل عمرو أبو: الفوقانية ابلتاء ( ونَ كُ تَ  نْ أَ  )"-قال:  (69:األنفال، جزء من اآليةسورة )﴾

                                                           

 ( 266-1/263)  2، طالغايةابن مهران،   (1) 
 ( 427/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
أي: -املفضل عن ةجبل فاعله يسم مل ما على ( فيكم أنَّ  َوُعليمَ  )"- هناك سق  حىت يستقيم الكالم، قال اهلذيل يف كامله: (3) 

 ( 1/228) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، ( و 1/362)  1، طالكامل" )اهلذيل، -بضم العني
 ( 2/299) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/474)  1، طالكنزابن مؤمن،   (4) 
إال أن أاب  بضم الضاد وفتح العني واملد واهلمز(ُضَعَفاء  )وأبو جعفر-أي: املفضل –"وقرأ هو - قال ابن سوار يف املستنري: (5) 

 ( 2/191)  1، طاملستنريجعفر فتح اهلمزة، وضمها املفضل" )ابن سوار، 
 ( 1/132) ، د.طالبدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، ( و 1/248) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (6) 
 ( 1/277) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، و ( 2/299)، د.ط لنشرا ابن اجلزري،  (7) 
 ( 427/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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  (3) "﴾ ۅ ﴿اآلخرون ،(2)واملفضل يزيد(ىارَ سَ أُ  )، (1)ويزيد

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ىارَ سَ األُ  نَ مي  )"-: ( قال69:األنفال، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
 .(5)"﴾ پ پ ﴿الباقون ،(4)واملفضل عمرو أبوو  يزيد(

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: والباقون ،(6) محزة الواو بكسر﴾گ گ ﴿" -قال:  (92:األنفال، جزء من اآليةسورة ) ﴾ ...
 .(7)"بفتحها

 قراءة فوجهت﴾ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 اأمرً  يزاول صاحبه بتولية كأنه (8)والقصارة والتجارة والصناعة ابلعمل بهشُ  ابعضً  بعضهم تويل أبن :محزة

 ﴿عطف يصح مل وإال واملعونة النصرة الوالية هبذه املراد يكون أن جيوز ال: املفسرون قال ،(9)عماًل  ويباشر
 (11)"(10) اإلرث هبا فاملراد مثله، على يعطف ال الشيء ألن ،عليه﴾ ڱ ڳ

                                                           

 ( 1/266)  2، طالغايةابن مهران،  (1) 
 ( 2/223)  1، طزاد املسريابن اجلوزي، و ( 2/192)  1، طاملستنريابن سوار،   (2) 
 ( 418/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 (2/223) 1، طزاد املسري، ابن اجلوزي، و  (2/192) 1، طاملستنريابن سوار،   (4) 
 ( 418/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/121)   1، طالعنوانإمساعيل بن خلف، و ( 1/323)  2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (6) 
 ( 418/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 تقصريا لثوبا القصار، وقصرت مسي ومنه ودقه؛ حوره: كالمها وقصره، سيبويه، عن قصارة؛ الثوب "وقصر-منظور" قال ابن (8) 

 خشبة: واملقصرة ة،القصار  وحرفته اخلشب، من القطعة هي اليت ابلقصرة يدقها ألنه للثياب احملور: واملقصر والقصار. مثله
 ( 3/124) 3، طالعرب لسانمنظور،  القصار" )ابن

 ( 1/473) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة،   (9) 
 ( 1/413) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (10) 
 ( 3/422) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (11) 



 

311 

 

 

 

 

 

 

 الثالث بابال                                       

 

  القرآنيةالقراءات 

 سورة التوبة  يف لواردةا

 هود سورة إىل

 

 )دراسة وصفية حتليلية(

 

 

 

 



 

313 

 

 

 

 

 

األول لفصلا  

 

 

 القرآنيةالقراءات 

 ورة التوبةالواردة يف س

 

 ة()دراسة وصفية حتليلي

 

 

 

 

  
 



 

313 

 

 (12ىل إ 1اآلايت  (:1سورة التوبة ))

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ،(1)وزيد  روح: ابلنصب﴾ڦ ﴿"-قال:  (3:، جزء من اآليةالتوبةسورة )﴾ ... چچ ڃڃ ڃ
  .(2) " ابلرفع: الباقون

 اأيضً  هورسول :أي ،اخلرب حمذوف مبتدأ ابلرفع﴾ ڦ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 كيدأت غري من العطف وجاز ،ورسوله هو بريء :أي﴾ ڃ ﴿يف املنوي على معطوف هو أو كذلك،
 ڀ پ پ ﴿سبحانه كقوله للقسم الواو أن على أو اجلوار على (3)ابجلر وقرئ ،للفصل ابملنفصل

 (4) "(92: احلجر)﴾ ڀ ڀ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 :هبمزتني﴾ ۓ ﴿"-قال:  (12:اآلية، التوبةسورة )﴾ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ
 .(6)ايء مث هبمز أمية :الباقون مدة، بينهما يدخل وهشام (5)عامر وابن وخلفعلّي و  ومحزة عاصم

                                                           

 ( 3/369) ، د.طالبحر احمليطأبو حيان، ( و 1/132) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (1) 
 ( 429/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 طفالع على احلسن، وَخَرَجتْ  عن ورويت شاًذا، ابجلر وقرئ "-( وقال أبو حيان: 1/227)1، طالقراءاتشواذ الكرماين،   (3) 

 هللا كان إن :فقال ابجلر يقرأ من مسع أعرابًيا أن وروي القسم، واو هي: وقيل اجلوار، على وأكدوا نعتوا أهنم كما اجلوار على
 اجلمهور قراءة وأما العربية، مبتعليّ  عمر أمر فعندها قراءته األعرايب فحكى عمر، إىل القارئ فلبعََّبه بريء، منه فأان رسوله من بريً ا
 على معطوفًا يكون نأ فيه عليه، وجوزوا قبله ما لداللة وحذف منهم، بريء ورسوله: أي حمذوف واخلرب االبتداء، فعلى ابلرفع
، د.ط لبحر احمليطاأبو حيان، )واملعطوف  متحمله، بني املشركني، من: بقوله فصل كونه وحسنه بريء، يف املستكن الضمري

(3/369 ) 
 ( 3/431) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/398) ، د.طالنشرابن اجلزري، وروح،  (5) 
 أهنا إىل نهمم آخرون كلمة، وذهب من اهلمزتني ابب سائر يف هي كما بني بني جتعل أهنا إىل األداء أهل من اجلمهور وذهب (6) 

 ( 397-1/398) مرجع سابقخالصة )ابن اجلزري،  ايء جتعل
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 .(2) " ميني مجع ابلفتح: الباقون ،(1)عامر  ابن: اهلمزة بكسر﴾ۇ ﴿

 يعطون ال أو هلم إسالم ال أي: ابلكسر، هلم﴾ ۇ ﴿قرأ ومن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (4)"(3) الردة بعد األمان

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴾ ڍڍ  ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .(6)"(5)عباس : الغيبة بياء( يَعْعَمُلونَ  )"-قال:  (16:التوبة، اآليةسورة ) 

 (10 إىل 11 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 وسهل عمرو وأبو كثري ابن( هللاي  دَ جي سْ مَ  )"-قال:  (91:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ ... کک
 .(8)"اجلمع على: الباقون ،(7)ويعقوب

َد هللاي  )"-: قال النيسابوري التوجيه:  أن فإما ،جلمعا على قرأ ومن احلرام، املسجد يعين( َمْسجي
 ،الكناية قطري طريقه ألن ؛آكد وهذا أشرفها هو الذي اأيضً  احلرام املسجد فيشمل املساجد مجيع يراد
 املسجد يراد أو بذلك، تصرحيك من القرآن لقراءته أنفي كنت هللا كتب يقرأ ال فالن: قلت لو كما

                                                           

 ( 1/329) ، د.طاإلقناعابن الباذش، ( و 1/173) 1، طالوجيزاألهوازي،  (1) 
 ( 429/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
أن جيعله مصدرا من آمنته إمياان، يريد به خالف التخويف، وال يريد به مصدر آمن الذي هو صّدق،  :ووجه: ال إميان هلم (3) 

طالب،  مكي بن أيب( و 4/198) 1، طاحلجة للقراء السبعةأي: ليس ألئمة الكفر من املشركني إميان )أبو علّي الفارسي، 
 ( 1/322) ، د.طالكشف

 ( 3/436) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/212) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، ( و 1/39) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،   (5) 
 ( 429/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري (6) 
 ( 1/361) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 1/269) 2، طالغايةابن مهران،   (7) 
 ( 441/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 منه ةبقعكل  ألن أو املساجد، مجيع كعامر فعامره ،وإمامها كلها املساجد قبلة ألنه ؛ومجع احلرام
 (2)"(1)مسجد

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(4)"(3)محزة : اخفيفً ﴾ٱ ﴿"-قال:  (21:التوبة، اآليةسورة )﴾ ڀ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 :اجلمع على (مْ كُ اتُ ريَ شي عَ وَ  )"-قال:  (24:اآليةالتوبة، جزء من سورة )﴾ ... ڳڳ گ گ گ گ
  .(6)"(5)وجبلة  ومحاد بكر أبو

 على رأق ومن ،مجع اسم العشرية فمأن ؛الوحدة على قرأ "ومن-: قال النيسابوري التوجيه:
 على ةعشري  جتمع العرب تكاد ال: األخفش قال ،عشرية له املخاطبني من واحد كل فمأن ،اجلمع

 (8)عليه" حجة القرآنو  ،(7)عشائر على جيمعوهنا وإمنا ،عشريات

 ہ ہہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
 .(9)محزة: ممالة هوحنو ﴾ ے ﴿"-قال:  (23:التوبة، اآليةسورة )﴾

                                                           

 ( 1/479) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة، ( و 1/328) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي،   (1) 
 ( 3/442) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/176) 1، طالوجيزاألهوازي، ( و 1/89) 1، طالتيسريخمففة )الداين،  الّشني مرفوعة الباء وإسكان الياء، أي: بفتح (3) 
 ( 441/ 3) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (4) 
اهلذيل، ( و 3/1132) 1، طجامع البياناجلمع )الداين،  على ابأللف( وعشرياتكم ) عنه حفص رواية غري يف عاصم قرأ (5) 

 ( 1/361) 1، طالكامل
 ( 441/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/322) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ( و 4/182) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علّي الفارسي،   (7) 
 ( 3/446) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (8) 
 77، ينظر ص [3]النساء:﴾ژ ڑ  ﴿سبق الكالم على مثلها يف قوله (9) 
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 غري وعاصم (1)ويعقوب وخلف كثري وابن وانفع جعفر أبو: امظهرً ﴾ ڭ ڭ ﴿
 .(3)"(2)األعشى

 (41 إىل 11 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ڭ ڭڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀۀ ڻ

  (32:التوبة، اآليةسورة )﴾ڭ

: الباقون، (4) ويعقوب وسهلعلّي و  عاصم: للساكنني مكسورة ابلتنوين﴾ں ڱ ﴿"-قال: 
 .(5) " تنوين بغري

 ثالثة على ئدزا أعجمي اسم فمأنه ؛عزير من التنوين أسق  ومن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 عاصم كقراءة التنوين كسر الوجه وكان ،اعربيً  لكونه منصرف: وقيل، كعازر الصرف من فيمتنع أحرف
 وهو (6)ذوفحم واخلرب اوصفً  وقع االبن ألن أو ،بعضهم مذهب على للساكنني التنوين أسق  ولكنه
 الوصف، دون اخلرب إىل الذم توجه احتمال ابستلزامه (7)القاهر عبد الوجه هذا يف وطعن، معبودان
 (8) كفر" ذلك أن ومعلوم ،هلل اابنً  كونه تسليم حيصل وحين ذ

                                                           

 ( 3-2/4) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 73-1/72) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (1) 
 ، د.طاملبسوط)ابن مهران،  [23 التوبة]﴾ڭ ڭ  ﴿-: حنو الثاء يف التاء إدغام بكر، أيب عن واألعشى عامر، ابن وزاد (2) 

(1/47 ) 
 ( 441/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 268-1/269) 2، طالغايةابن مهران،   (4) 
 ( 431/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/321) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،  (6) 
 دّون من أول ن،والبيا واللغة العربية إمام البالغة، أصول واضع: بكر أبو اجلرجاين، حممد بن الرمحن عبد بن القاهر هو عبد (7) 

 دالئلو  البالغة أسرار كتبه من رقيق، شعر له( وخراسان طربسات بني) جرجان أهل من اللغة، أئمة من املعاين، كان علم
 13ط، الزركلياألعالم، ( و 1/183) 1، طالبلغةاإليضاح )الفريوزآابدى،  شرح يف واملغين النحو، واجلمل يف اإلعجاز

(4/48 ) 
 ( 3/433) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 .حبذف اهلمزة﴾ھ ﴿اآلخرون ،(1) عاصم :ابهلمز﴾ھ ﴿

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 اهلمزة حبذف﴾ ٺ ﴿و﴾ٻ ٻ ﴿"-قال:  (32:التوبة، اآليةسورة )﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ
 .(4)"(3) اهلمزة لني شاء وإن ،الوقف يف ومحزة (2)يزيد :فيهما

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ھ ہ ﴿"-قال:  (36:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ ...ڭۇ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .(6)"(5) واخلزاز يزيد: العني بسكون﴾

 ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٱ ٻ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

قال:  (39:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 . ةمهز  بعدها اءيب: الباقون ،الوقفومحزة يف  (7) النجاري طريق من ورش: ابلتشديد﴾ٱ ٻ ﴿"-

 لُّ ضي يُ  )،(8)لنفسه وخلف وحفص العجلي غري ومحزةعلّي : الضاد وفتح الياء بضم﴾ پ ﴿

                                                           

، اإلقناعابن الباذش، ( و 1/77) 1، طتلخيص العباراتابهلمز وكسر اهلاء، وقرأ الباقون بضم اهلاء من غري مهز )ابن بليمة،  (1) 
 ( 1/172) د.ط

 ( 1/379) ، د.طالنشرابن اجلزري، الواو،  أجل من قبلها ما ويضم اهلمزة حيذف (2) 
 ذلك يف سهيلالت أعىن االخفش، قول وهو على اهلمز، الوقف عند اخل  اتباع يف محزة ملذهب اتباًعا مضمومة ايء إببداهلا (3) 

 ( 41-1/42) 2، طالتيسريابلبدل )الداين، 
 ( 432/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/479) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 1/362) 1، طالكاملاهلذيل، الساكنني،  اللتقاء اثنا ألف مد من بد وال (5) 
 ( 432/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ي،فيها )ابن اجلزر  قبلها اليت الياء وإدغام ايء منها اهلمزة جعفر كذلك إببدال ( وأبو1/34) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 

 ( 1/423)، د.ط لنشرا
 ( بدون استثناء لرواية العجلي.1/323) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 2/297) مرجع سابقابن اجلزري،   (8) 
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 .(2) " الضاد وكسر الياء بفتح (لُّ ضي يَ  )الباقون ،(1)ورويس وأوقية العجلي: الضاد وكسر الياء بضم (

 (31 إىل 40 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

سورة )﴾ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې
 .(4) " ابلرفع: الباقون ،(3)يعقوب : ابلنصب﴾ەئ ەئ ﴿" -قال:  (42:التوبة، جزء من اآلية

 حين ذ األجود ألن ؛الكلمة نصب قراءة أحب ال: (5)الفراء قال "-: قال النيسابوري التوجيه:
 أبيك؟ المغ أبوك أعتق تقول وال غالمه أبوك أعتق: تقول أنك ترى أال ،العليا هي وكلمته :يقال أن
 (6) الثبات" من االمسية اجلملة يف وما االست ناف اأيضً  الرفع ويف: قلت

 (21 إىل 26 اآلايت (:1) التوبة سورة)

سورة )﴾ ... ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 ،(7)فليح وابن البزي: التاء وتشديد الالم إبظهار﴾ ڳ ڳ ﴿"-قال:  (32:التوبة، جزء من اآلية

 .(9)" اءالت وختفيف الالم إبظهار: الباقون ،ساكنان جيتمع ال حىت مدغًما(8) وهشامعلّي و  محزة وقرأه

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 بضم الياء وكسر الضادويعقوب بكماله من الروايتني ( 1/361) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 1/268) 2، طالغايةابن مهران،   (1) 
 ( 2/297) ، د.طالنشرابن اجلزري، 

 ( 432/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/198) 1، طمفردة يعقوبابن الفحام، ( و 1/297) 2، طالتلخيصالطربي،   (3) 
 ( 468/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/438) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (5) 
ونقل النيسابوري لطعن الفراء مبثابة موافقة له على طعنه، وهذا ال جيوز، طاملا ( 3/493) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (6) 

 وجه يف العربية وهو العطف على)كلمة الذين(. اثبتت القراءة خاصة وأن هل
 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿- سبق الكالم على مثلها عند قوله تعاىل: (7) 
 ( 1/324) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/82) 1، طالوجيزاألهوازي،   (8) 
 ( 481/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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  (34:التوبة، اآليةسورة )﴾ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 .(3)"(2) ابلفوقانية: الباقون ،(1)وخلفعلّي و  محزة: التحتانية ابلياء﴾ ۅ ۅ ﴿"-قال: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ،(4)ويعقوب سهل: الدال امليم وسكون بضم﴾ ڄ ﴿"-قال:  (39:التوبة، اآليةسورة )﴾ ڃ
 .(5)" املفتوحة املشددة ابلدال: الباقون

 يف التاء أدغمت (6)الدخول من مفتعل ،ابلتشديد واملدخل "-: قال النيسابوري التوجيه:
 فيه" ولابلدخ يتحفظ الذي املسلك :ومعناه اإلدخال من «تفعل» والتدخل ،خمرجيهما لقرب ؛الدال

(7) 

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  ،ويعقوب سهل: امليم بضم﴾ چ ﴿"-قال:  (38:التوبة، اآليةسورة )﴾ ژ ڈ ڈ ڎ
 .(9)"(8) خمري فإنه عباس سوى بكسرها: اآلخرون

                                                           

 ( 2/297) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/231) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (1) 
 بتأنيث ليس التأنيث نأ الياء مؤنث، ووجه إليه املسند أن ليعلم فأّنث اللفظ، يف مؤنث إىل مسند الفعل أنّ  ابلتاء القراءة ووجه (2) 

 ( 4/176) 1، طاحلجة للقراء السبعةيذّكر )أبو علّي الفارسي،  أن فجاز حقيقي،
 ( 481/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/267) 2ط، الغايةابن مهران،  (4) 
 ( 481/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
ل لَ ادَّخَ : الدخول، يقال من( ُمفتَعَعال) وهو مشددة، داالً  الدال، وجعلتا يف التاء فأدغمت( ُمْدخَتاًل ) األصل يف كان (6)   يدَّخي

 ( 2/324) 2، طاملغين، ( وحممد حميسن1/433) 1، طمعاين القراءاتالقوم )األزهري،  ُمدَّخل وهذا وُمدََّخاًل، ادّيخاال
 ( 3/486) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
، املبسوط)ابن مهران،  امليم بضم ذلك كل﴾ی جئ  ﴿[11 آية] احلجرات ويف[ 97] التوبة﴾ ې ى ﴿وكذلك (8) 

 ( 1/267) 2، طالغايةابن مهران، ( و 1/133) د.ط
 ( 482/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 ْلُمزهوأ هأْلميز  الرجل ملزت: (1) الزجاج قال. اآلية﴾چ چ چ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (3)"(2)الغيبة  يف يبالع واهلمز احلضور، يف العيب اللمز: فقال الليث وفرق عبته، إذا وضمها امليم بكسر

 (21 إىل 26 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 (61:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾... وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې

 :الباقون ،(5)واملفضل (4)األعشى: والتنوين ابلرفع كالمها﴾ې ې ﴿" -قال: 
 .(7)"(6)ابإلضافة

 مبتدأ ن خربذاأل أن فعلى ،فيهما ابلرفع﴾ې ې ﴿قرأ من وأما "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (8) خري" هو أذن هو :أي ،كذلك﴾ ې ﴿و حمذوف

 .ابلرفع: اآلخرون ،(9) محزة: ابجلر﴾ائ ﴿

ولكن نعم األذن، إذ أريد هو أذن يف اخلري واحلق ﴾ۅۉ ۅ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (10) عليه طًفاع ابجلر﴾ائ ﴿محزة قراءة ويؤيده ذلك، غري يف أبذن وليس وقبوله مساعه وفيما جيب

                                                           

 ( 2/433) 1، طمعاين القرآن وإعرابهالزجاج،   (1) 
 ( 3/429) 3، طلسان العربمنظور،  ابن  (2) 
 ( 3/486) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (3) 
 ( 2/182) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/133) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (4) 
 ( 1/363) 1، طالكامل)اهلذيل،  املفضل عن زيد أبو (5) 
 ( 1/122) ، د.طالعنوانالذال )إمساعيل بن خلف،  وانفع بسكون (6) 
 ( 488/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 476-3/473) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/434) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/328) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (9) 
 1ط ،معاين القراءاتاملؤمنني )األزهري،  إميان كان سبب ألنه آمنوا؛ للذين رمحة وهو: فاملعىن رفًعا﴾ائ  ﴿ومن قرأ (10) 

 ( 1/322) ، د.طحجة القراءاتزجنلة،  وابن (1/438)
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 (1)غريمها"  يقبل وال يسمع ال ورمحة خري أذن هو أي: العام، على اخلاص عطف

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 لةجب: اخلطاب بتاء( وامُ لَ عْ تعَ  ملَْ أَ  )"-قال:  (63:التوبة، اآليةسورة )﴾ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ
 .(3) " الغيبة بياء: الباقون ،(2) املفضل عن

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴿ ﴾ڱ ڳ ﴿" -قال:  (66:التوبة، اآليةسورة )﴾ڻ ڻ ڻ ں ں
 بياء للمفعول البناء على: الباقون ،(4) املفضل غري عاصم﴾ڱ ﴿ونصب ابلنون كالمها﴾ں
 .(6)"(5) التايل يف التأنيث وبتاء األول، يف الغيبة

 مستند فمأنه ؛والتذكري للمفعول البناء على(يُعْعفَ  إين )قرأ ومن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 ترحم إن: قيل هكأن املعىن إىل ذهاابً  ابلتأنيث ، وقرئسريت دون ابلدابة سري: تقول كما ،الظرف إىل

 (8) "(7)طائفة

 (11 إىل 16 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿-قوله تعاىل:  الواردة يف القراءات

 -قال:  (92:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ ...ڍ  ڇ ڇ ڇ

                                                           

 ( 3/473) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (1) 
 1، طاملستنري من طريق أيب زيد )ابن سوار،( ورويت يف املستنري عن املفضل 1/219) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين،   (2) 

 ( 1/363) 1، طالكاملاملفضل )اهلذيل،  عن ( ويف الكامل من طريق أيب حامت2/182)
 ( 488/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/363) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 3/1134) 1، طجامع البيانالداين،  (4) 
 ( إن يُعْعَف َعن طَائيَفٍة مينُكْم تُعَعذَّْب طَائيَفةٌ  )حفتصب (5) 
 ( 488/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 2/289) 3، طالكشافالزخمشري،   (7) 
 ( 3/478) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 قالون عن واحللواين ويزيد وورش (2) شجاع غري عمرو أبو: مهز بغري (1) واببه﴾ڍ﴿"
 .(4)"(3) الوقف يف ومحزة واألعشى

 (01 إىل 06 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ ﴿-قوله تعاىل:  الواردة يفالقراءات 

: الياء بفتح﴾ڻ ں ﴿" -قال:  (83:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾... ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں
 .(5) واملفضل وحفص عمرو وأبو كثري وابن وانفع جعفر أبو

 .(7)"(6) فق  حفص: ابلفتح﴾ۀ ڻ ﴿

 (11 إىل 16 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿-قوله تعاىل:  الواردة يفالقراءات 

 ،(8) ويعقوب قتيبة: األعذار من﴾ڇ ﴿" -قال:  (72:التوبة، جزء من اآليةسورة ) ﴾... ڎڈ
 .(9) " ابلتشديد: الباقون

 جتهدا إذا أعذر من فهو ،ابلتخفيف قرأ من﴾ڇ چ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 يكون أن األّول :وجهان ففيه ،ابلتشديد قرأ ومن ،أعذر فقد أنذر من: قوهلم ومنه فيه وابلغ العذر يف
 ،له عذر وال فعلي فيما عذرا له أن يوهم أن وحقيقته فيه والتواين األمر يف التقصري وهو التعذير من

                                                           

 [33 النجم: سورة]﴾ڇ ڇ  ﴿[7 احلاقة:]﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿أي: املفرد واجلمع يف قوله (1) 
( ويف 1/392) 1، طالكاملاألفعال )اهلذيل،  دون شجاع عن األمساء يف مهزها العراقي وحكى "-قال اهلذيل يف الكامل:  (2) 

 ( 1/272) ، د.طالروضة، احلسن بن حممدالروضة وشجاع يف رواية اإلظهار واإلدغام )
 ( 1/374) ، د.طرالنشابن اجلزري، ( و 2/182) 1، طاملستنريابن سوار،   (3) 
 ( 321/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/361) 1، طالتذكرةابن غلبون، ( و 1/133) ، د.طاملبسوطوابن عامر )ابن مهران،  (5) 
 ( 1/63)  2، طالتيسريالداين، ( و 1/322)  2، طالسبعةابن جماهد،   (6) 
 ( 312/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
  أي بسكون العني وكسر الذال. (2/181) 1، طاملستنريابن سوار، و ( 1/292)  2، طالغايةابن مهران،   (8) 
 ( 316/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 التاء أدغمت املعتذرون فيه واألصل ،االعتذار من أنه (1) األنباري وابن والزجاج الفراء ذكره وقد الثاين
 (3)"(2) العني إىل حركتها نقل بعد الذال يف

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 يف وكذلك السني بضم﴾ۇ ۇ ﴿"-قال:  (78:التوبة، اآليةسورة )﴾ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ
 .(6) " بفتحها ، اآلخرون(5) كثري وابن عمرو أبو: (4)الفتح

... قال  (7)مصدر أضيف إليه الدائرة للمالبسةوالسوء ابلفتح  "-: قال النيسابوري التوجيه:
، (9)وابلضم اسم مبعىن البالء والعذاب: وهو ذم للدائرة؛ ألن من دارت عليه ذاّم هلا، (8)يف الكشاف
 .(10)يسوءهم" ما إال ودينه حممد يف يرونواملراد أهنم ال 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴿"-قال:  (77:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې
 .(12)" مبعىن وكالمها إبسكاهنا الباقون ،(11) قالون غري انفع: الراء بضم﴾ۇئ

                                                           

 للشعر احفظ الناس أكثر ومن واللغة، ابألدب زمانه أهل أعلم من األنباري، بكر أبو بشار، بن حممد بن القاسم بن حممد (1) 
 13، ط األعالمم( )الزركلي،  742- 884هع =  328- 291) ببغداد وتويف( الفرات على) األنبار يف ولد واألخبار،

(6/334 ) 
 ( 2/464) 1، طمعاين القرآن وإعرابهالزجاج، ( و 1/449) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (2) 
 ابختصار.( 3/319) 1، طغرائب القرآن، النيسابوري (3) 
 [6 الفتح:]﴾ڻ ڻ ڻۀ  ﴿-تعاىل:  يف قوله (4) 
 ( 1/77) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة، ( و 1/123) 1، ط الكايفابن شريح،   (5) 
 ( 316/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 مشكل إعرابطالب،  )مكي بن أيب والتأكيد والبيان مبنزلة قوله مشس النهار ولو مل يذكر السوء لعلم املعىن بلفظ الدائرة فق  (7) 

 ( 1/334) 2، طالقرآن
 ( 2/323) 3، طالكشافالزخمشري،  (8) 
 ( 1/323) ، د.طلكشفمكي بن أيب طالب، او ( 1/199) 4، طاحلجةابن خالويه،  (9) 
 ( 3/321) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
 ( 1/337) 1، طالتذكرةابن غلبون، ( و 1/134) ، د.طاملبسوطابن مهران، وإمساعيل،  ورش رواية يف انفع (11) 
 ( 316/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (12) 
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 (116 إىل 166 اآلايت (:1) التوبة سورة)

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

  (122 التوبة، اآليةسورة )﴾ڤ

 .الظرف على وابلنصب حبذفها والباقون ،(1)كثري ابن: نْ مي  بزايدة( اهَ تي حتَْ  نْ مي  )"-قال: 

 .(4)" ابجلر اآلخرون ،(3)يعقوب: (2)ابلرفع( ارُ َواأْلَْنصَ  )و

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

علّي و  محزة :التوحيد على﴾ ۀ ۀ ﴿"-قال:  (123:التوبة، اآليةسورة )﴾ ھ ھ ہ ہہ ہ
 .(7)"(6) للنصب عالمة التاء بكسر اجلمع على لباقونا، (5)ومحاد بكر أيب غري وعاصم وخلف

 ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئ ۆئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 وانفع جعفر أبو: اجليم بعد ساكنة بواو(8)﴾ ۆئ ﴿"-قال:  (126:التوبة، اآليةسورة )﴾ ی

                                                           

 ( 1/328) ، د.طاإلقناعابن الباذش، ( و 1/297) 2، طالتلخيصالطربي،   (1) 
معاين )األزهري، ﴾ ٻ ﴿على عطفه ابخلفض قرأ ، ومن﴾ ٱ ٻ ﴿:قوله على عطفه( َواأْلَنَصارُ  ) قرأ ومن (2) 

 ( 2/214) 2، طملغين، ا( وحممد حميسن1/462) 1، طالقراءات
 ( 1/332) ، د.طاملبهج سب  اخلياط،و ( 1/197) 1، طيعقوبمفردة ابن الفحام،  (3) 
 ( 323/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/281) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 3/1139) 1، طجامع البيانالداين،   (5) 
التاء؛  كسرو  بلفظه، ومن قرأ ابجلمع، والكثري للقليل يقع واملصدر مصدر، وهو واحد، صنف والدعاء الدعاء، معناها والصالة (6) 

، شرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/323) ، د.طالكشف، لذلك، مكي بن أيب طالب فجمع وأنواعه أجناسه، ختتلف الدعاء فمأن
 ( 1/333) د.ط

 ( 323/ 3) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (7) 
 ويعقوب عامر وابن عمرو وأبو كثري ابن مضمومة هبمزة فقرأها [31األحزاب:]﴾ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿- وكذلك قوله تعاىل: (8) 

 ( 1/426 ، د.ط )لنشراابن اجلزري، ) -اجليم  بعد ساكنة بياء-مهز بغري الباقون وقرأها بكر، وأبو
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 .(3)"(2) اجليم بعد املضمومة ابهلمزة الباقون ،(1)ومحاد بكر أيب سوى وعاصم وخلف وعلى ومحزة

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 (129:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
 .(6)"(5) عامر وابن وانفع جعفر أبو :(4) واو بغري (اختََُّذوا الَّذيينَ  )"-قال: 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

التوبة، سورة )﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ
  (127:اآلية

 .(8)وانفع عامر ابن: احلرفني يف (7)جمهواًل ﴾ ڈ ڈ ﴿"-قال: 

 ابلضم الباقون ،(9)ومحاد وحيىي وخلف ومحزة عامر ابن: الراء بسكون﴾ ڳ ﴿

  ليث، غريعلّي و  عمرو وأيب سعدان ابن رواية يف ومحزة عمرو أبو :ابإلمالة﴾ ڳ ﴿

                                                           

 ( 3/1139) 1، طجامع البيانالداين، ( و 1/134) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (1) 
 1، طمعاين القراءاتواملرجية )األزهري،  املرج ة وهم وُمرٍج، ُمرجئ أخرته، ورجل إذا وأرجيته، األمر، أرجأت: لغتان ومها (2) 

(1/464 ) 
 ( 323/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
، السبعةجماهد، ابن ( و 1/132) 1، طكتاب املصاحفالشام )ابن أيب داوود،  وأهل املدينة أهل مصاحف يف هي وكذلك (4) 

 ( 1/318) 2ط
 ( 2/477) 1، طالكنزابن مؤمن، و  (1/233) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (5) 
 ( 323/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/117) 2، طالتيسري)الداين،  فيهما النون ورفع السني وكسر اهلمزة أي: بضم (7) 
 ( 1/177) 1، طالوجيزاألهوازي، ( و 1/123) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف،   (8) 
 ن،اإلسكا عنه احللواين فروى هشام؛ عن واختلف"-: النشر( وقال ابن اجلزري يف 1/133) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (9) 

 ( 2/216) ، د.طالنشرالضم" )ابن اجلزري،  عنه أصحابه عن الداجوين وروى
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 .(4)"(3)ومحاد وحيىي (2)والنقاش جماهد ابن غري ذكوان وابن (1)ورش عن والنجاري ومحدويه محدون وابن

 ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴿.﴾ھ ھ ﴿الباقون ،(5) يعقوب قرأها (نْ أَ  ىَل إي  )"-قال:  (112:التوبة، اآليةسورة )﴾ ڭ ڭ ۓ
: ابن عامر ويزيد ومحزة وحفص واملفضل (6)فعال ماضيا أو مضارعا حبذف التاء من التفعل ﴾ے
 جمهواًل  امضارعً  ﴾ے ﴿ الباقون ،(8) روح: التقطع من جمهواًل  امضارعً ﴾ے ﴿(7) ورويس وسهل
 .(10)"(9) التقطيع من

  (111 اىل 111 اآلايت (:1) التوبة سورة) 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴿"-قال:  (111:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ ... ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅۅ

                                                           

 ( 36-1/33)، د.ط املبسوطابن مهران،  (1) 
 أصحابه عن رطاه أيب عن الفارسي عن روايتنا من التغليب عنه فروى عامر، ابن عن ذكوان ابن عن "واختلف-قال الداين:  (2) 

 العّباس ووأب النّقاش وروى شيء، هار يف عامر ابن عن عندي ليس: جماهد ابن علّي عن بن حممد لنا وقال إمالة، بغري عنه
 ( 3/1162) 1، طجامع البيان)الداين،  الفتح" إبخالص عنه واألخفش البلخي

 ( 1/39) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (3) 
 ( 323/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
جر،  حرف أهنا ( على1/282) 2، طالتلخيصالطربي، ( و 1/362) 1، طالتذكرةأي: بتخفيف الالم )ابن غلبون،  (5) 

 قلوهبم، تقطيع وقت إال توق كل يف ريبة بنياهنم يزال ال: أي حمذوف، منه واملستثىن استثناء حرف أهنا على بتشديدها والباقون
 ( 1/329) 3ط ،البشرإحتاف فضالء واإلضمار )البنا،  اإلدراك قابلية هلا يبقى ال حبيث تقطيعها، حال إال حال كل يف أو

 ( 1/466) 1ط ،معاين القراءاتفاألصل: إال أن تَتقطع ابلتاءين، فحذفت التاء األوىل استثقاالً للجمع بينهما )األزهري،  (6) 
 ( 1/292) 2، طالغاية)ابن مهران، أي: بفتح التاء  (7) 
أبو جعفر وابن عامر ويعقوب ومحزة قرأها ( 1/133) ، د.طبسوطامل)ابن مهران،  القاف وسكون التاء بضم﴾تُعْقَطَع  ﴿أي: (8) 

 (2/281) ، د.طالنشر)ابن اجلزري،  وحفص بفتح التاء
 عن وزيد خلفو  والكسائي عاصم عن بكر وأبو عمرو وأبو كثري وابن القاف، وهي قراءة انفع وفتح التاء بضم﴾ تُعَقطَّعَ  ﴿أي: (9) 

  .مرجع سابقابن مهران، يعقوب، 
 ( 323/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 .(2)"العكس على اآلخرون، (1)وخلفعلّي و  محزة: للفاعل امبنيً ﴾ ې ﴿للمفعول امبنيً ﴾ ې

 جعونير  فال الكفار يقتلون إهنم أي:﴾ ې ې ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 يصر مل مقتولني رواصا إذا منهم طائفة أن فمعناه: اجملهول، بتقدمي قرأ ومن مقتولني، يصريوا حىت عنهم
 .(3)اإلمكان" بقدر املقاتلة عن للباقني رادًعا ذلك

 .(4)قنبل عن عون أبو: ابلتشديد﴾ ې ﴿

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ذلكوك( امَ اهَ رَ بعْ إي  )"-قال:  (114:التوبة، اآليةسورة )﴾ ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 .(6)"(5) هشام: بعده ما

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 بتاء والباقون ،(7) واملفضل وحفص محزة: الغيبة بياء﴾ى ﴿"قال:  (119:التوبة، اآليةسورة )﴾
 .(8) " التأنيث

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 2/246) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 2/446) 1، طالكنز ابن مؤمن،  (1) 
 ( 333/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 4/232) 1، طاحلجة للقراء السبعة( لالستزادة، ينظر )أبو علّي الفارسي، 3/334) 1، طمرجع سابقالنيسابوري،   (3) 
تصر يف شواذ خمواحلسن وأبو نعيم الفضل الرقاشي )ابن خالويه، -رضي هللا عنه-بن أيب طالبعلّي (فيَعْقُتلون ويُعَقتعَُّلونَ  ) (4) 

 ( 1/62) ، د.طالقرآن
 ( 1/136) 3، طاملبتدي سراج القارئابن القاصح، ( و 1/342) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة،  (5) 
 ( 333/ 3) 1ط ،القرآن غرائبالنيسابوري،  (6) 
 ( بدون رواية املفضل.1/361) 1، طالتذكرةابن غلبون، ( و 3/1163) 1، طجامع البيانالداين،   (7) 
 ( 333/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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سورة )﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 الباقون ،(1)عباس عن رومي ابن روى ،الالم وفتح ابلتخفيف﴾ ٻ ﴿"-قال:  (811:التوبة، اآلية
 .(2)" جمهواًل  ابلتشديد

 من فلَّ خَ اْلمُ  :وقيل ،الغازين وافُ لَ خَ  :أي ابلتخفيف قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5)"(4): خالفوا-عليه السالم-جعفر الصادق ، وقرأ(3)أي: فسدوا، الفم خلوف

 (111 ىلإ 116 اآلايت (:1) التوبة سورة) 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 يزيد: ابلياء وحنوه ﴾ڱ ﴿" -قال:  (221:التوبة، جزء من اآليةسورة )﴾ۓ ے ے
 .(8)"(7) الوقف يف ومحزة (6) والشموين

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 املفضل: الغني بفتح﴾ڀ ﴿" -قال:  (231:التوبة، اآليةسورة )﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ
 .(10) " بكسرها الباقون ،(9)

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 1/222) ، د.طشواذ القراءات( والكرماين، 1/363) 1، طالكاملاهلذيل،   (1) 
 ( 333/ 3) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (2) 
 ( 2/318) 3، طالكشافالزخمشري،   (3) 
 ( 1/363) 1، طالكاملاهلذيل، و ( 1/62) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،  (4) 
 ( 3/341) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 486/ 1) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 279-1/276) ، د.طالروضة، احلسن بن حممد  (6) 
 ( 1/141) ، د.ط البدور الزاهرةعبد الفتاح القاضي، ( و 1/293) ، د.ط املهذب، حممد حميسن  (7) 
 ( 343/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 2/184) 1، طاملستنري ابن سوار،( و 1/62) ، د.ط خمتصر يف شواذ القرآنابن خالويه،   (9) 
 ( 343/ 3) 1ط، غرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 اخلطاب بتاء (نَ وْ رَ تعَ  اَل وَ أَ  )" -قال:  (261:التوبة، اآليةسورة )﴾گ گ ک ک
 .(3) " الغيبة على الباقون، (2) ويعقوب محزة: (1)للمؤمنني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

- للنيب اخلطاب جعل هأن: ابلتاء قرأه ملن واحلجة الغيبة، على ابلياء ودلّ  هلم، الفعل جيعل أراد أن أنه: ابلياء قرأه ملن فاحلجة (1) 
 ( 1/198) 4، ط احلجةالرؤية )ابن خالويه،  يف معه أّمته وأدخل ذلك، على ابلتاء فدلّ - وسلم عليه هللا صلى

 ( 1/282) 2، طالتلخيصالطربي، ( و 1/222) 1، طالوجيزاألهوازي،  (2) 
 ( 343/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
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 الثاين لفصلا

 

  القرآنيةالقراءات 

 الواردة يف سورة يونس

 

 )دراسة وصفية حتليلية(
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 (16 ىلإ 1 اآلايت (:16) يونس سورة)

قال:  (1:، اآليةيونسسورة )﴾ پ ٻ ٻ ٱٻ ٻ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 والنجاري (3)هبرية عن واخلراز (2)وعلى ومحزة وخلف عمرو أبو: (1)بعده ما وكذلك ابإلمالة﴾ ٱ ﴿"-
 .(7)"(6) ذكوان ابن عن والنقاش جماهد وابن (5)وحيىي (4)ورش عن

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

-قال:  (2:يونس، اآليةسورة )﴾ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
ْحرٌ  )اآلخرون ،(8)وخلف وعلى ومحزة وعاصم كثري ابن: ابأللف﴾ ڦ ﴿"  .(9)"( َلسي

 صلى- النيب إىل إشارة هذا فقوله ،(10)ابأللف﴾ ڦ ﴿قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (11)القرآن" ىلإ إشارة فهو ،السحر قرأ ومن ،-وسلم عليه هللا

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 الرعد. أول﴾ ٱ ﴿ومن واحلجر، وإبراهيم، ويوسف، أول هود، (1) 
 ( 2/66) ، د.طالنشرابن اجلزري،   (2) 
 ( 1/322) 2، طالسبعةابن جماهد، مكسورة، ﴾ ٱ ﴿عاصم عن حفص عن هبرية وقال (3) 
 بني إبمالة بكر أيب عن والعليمي وقالون عامر ابن عن مهران ابن وانفرد ابلفتح، والباقون اللفظني، بني ورش عن األزرق ورواها (4) 

 ابإلمالة قالون عن نشي  أيب عن املبهج صاحب وانفرد قالون، عن نشي  أيب عن بواين ابن عن اهلذيل ذلك يف وتبعه بني
 ( 2/66)، د.ط لنشراأمال )ابن اجلزري،  من مع احملضة

 ( 1/136) ، د.طاملبسوط ابن مهران،  (5) 
 ( 2/66)، د.ط لنشرابكماله" )ابن اجلزري،  عامر البن اجلمهور به قطع الذي عامر كذلك، وهذا وابن "- قال ابن اجلزري: (6) 
 ( 333/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 2/462) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 1/212) ، د.طإرشاد املبتديالقالنسي، أبو العز   (8) 
 ( 333/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
ْحرٌ  الثالثي سحر من فاعل اسم أنه على (10)  حر، س مصدر أنه على احلاء األلف وإسكان وحذف السني، بكسر اجملرد وسي

( 1/421) ، د.طالكشفوجيوز أن يكون ساحر مبعىن سحر: ألن االسم قد يقع موضع املصدر )مكي بن أيب طالب، 
 ( 1/336) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، و 

 ( 3/333) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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  (4:اآليةجزء من يونس، سورة )﴾ ... ہہ     ہ   ہ ۀ ۀ

 .(2)"(1) ابلفتح: يزيد﴾ ں ڱ ﴿"-قال: 

 أو ألنه، :أي ،لالتعلي الم حذف فعلى ،ابلفتح( أَنَّهُ  ) قرأ ومن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 أن وجيوز ،(3)إعادته مث اخللق بدء اوعدً  هللا وعد :أي ،هللا نصب وعد الذي ابلفعل منصوب أنه على
 (5) اخللق" بدء احقً  حق :أي ،احقً  نصب مبا (4)امرفوعً  يكون

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

-قال:  (3:يونس، اآليةسورة )﴾ وئ وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ
 .(8)"(7) قنبل عن عون وأبو جماهد ابن: (6) كان حيث ابهلمز﴾ۈ ﴿"

 ،الالم مهموز واوي أجوف وهو﴾ ۈ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 الالم قدم إذا هنأل ؛القلب على فمحمول ،ألف بينهما هبمزتني قرأ ومن قبلها، ما لكسرة ايء واوه قلبت
 ضوء عمج يكون أن إما وهو ،«كساء» يف كما مهزة فانقلب الطرف على العلة حرف وقع العني على

 (10) ا"صيامً  وصام اقيامً  قام مثل (9)يضوء ضاء مصدر أو وحياض، كحوض

                                                           

 ( 2/189) 1، طاملستنري ابن سوار،( و 1/136) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (1) 
 ( 333/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 2/142) 1، طإعراب القرآنالنحاس،   (3) 
 ( 1/439) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (4) 
 ( 3/336) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/172) ، د.طإلقناع)ابن الباذش، ا [91: القصص] يف﴾ ٺ ﴿و [،48: األنبياء]هنا ويف  (6) 
 ( 3/1168) 1، طجامع البيانالداين، ( و 1/323) 2، طالسبعةابن جماهد،   (7) 
 ( 333/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/328) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 4/238) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علّي الفارسي،   (9) 
 ( 3/362) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 الباقون ،(1)ضلواملف والعجلي وحفص ويعقوب وسهل وعمرو ابن كثري: ابلياء﴾ ەئ ﴿
 .(2)ابلنون

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 عن األصبهاين: مهز بغري﴾ پ ﴿"-قال:  (9:يونس، اآليةسورة )﴾ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
 .(4)"الوقف يف ومحزة (3)ورش

 (16 ىلإ 11 اآلايت (:16) يونس سورة)

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ﴿للفاعل امبنيً ﴾گ ک ﴿" -قال:  (11:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾... گگ
 (6) " ﴾گ ﴿ورفع للمفعول امبنيً  :اآلخرون، (5) ويعقوب عامر ابن: ابلنصب﴾گ

 ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

: اهلاء وسكون الالم بضم﴾ ٺ ٺ ﴿"-قال:  (13:يونس، اآليةسورة )﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ
 .(8)اماإلمش غريه وعن عنه ارواالختي(7) الكسائي عن خلف روى

                                                           

 ( بدون رواية املفضل.293/ 1) 2، طالغايةابن مهران،   (1) 
 إخبار من جعله أنه :ابلنون قرأه ملن واحلجة ذلك، قبل امسه لتقدم ،-وجل عز- هللا عن به أخرب أنه :ابلياء قرأه ملن فاحلجة (2) 

 ( 1/197) 4، طاحلجةاألمالك )ابن خالويه،  ملك ألنه امللكوت، بنون نفسه عن- تعاىل- هللا
 ( 1/97) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/378) ، د.طالنشرابن اجلزري، ، بتسهيل اهلمزة (3) 
 ( 334/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 283-1/282) 2، طالتلخيصالطربي، ( و 1/221) 1، طالوجيزاألهوازي،  (5) 
 ( 363/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
ابلتخفيف ﴾ ٹ ٹ ﴿ن أيب واقد واجلراح والبَعَرْهَسموعمل أجد هذه القراءة يف أي كتاب من كتب القراءات الشاذة أو املتواترة،  (7) 

 ( 1/224) ، د.طشواذ القراءات)الكرماين،  -﴾ ٺ ٺٿ ﴿وليس–
 112سبق الكالم على اإلمشام، ينظر ص  (8) 
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 .(1) عمرو وأبو كثري وابن وانفع أبو جعفر: ﴾ڄ ڄ ﴿وكذلك الياء بفتح﴾ٹ ٹ ﴿

 .(3)"(2) وانفع جعفر وأبو عمرو أبو: الياء بفتح﴾ڤ ڤڤ ﴿

 ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 أبو روى: امثبتً  اماضيً  فعاًل  االبتداء بالم (مْ اكُ رَ دْ أَلَ وَ  )" -قال:  (16:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾...
 (6) واخلراز (5) النجاري طريق من وورش وخلف عمرو وأبوعلّي و  محزة وقرأ ،(4) ومحزة البزي عن ربيعة
 (9) محدون أيب طريق من وحيىي ومحاد ،(8) ذكوان ابن عن والنقاش جماهد وابن (7) وهبرية جبرية عن

 .(10) " ابلتفخيم ولكن مثله: الباقون ،بال امنفيً  ماضيا فعال ابإلمالة

 به "ومن قرأ بالم االبتداء فمعناه: ما تلوته أان عليكم وألخربكم هللا-: قال النيسابوري التوجيه:
  ،، ولكنه ميّن على من يشاء من عباده، فرآين أهال لذلك دون غريي(11)غريي على لسان

 من يكون أو األلف، من مقلوبة اهلمزة تكون أن ووجهه (12)ابهلمزة﴾ ڌ ڎ ڌ ﴿وقرئ
                                                           

 ( 2/288) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 1/137) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (1) 
 ( 1/262) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي، ( و 2/179) 1، طاملستنريابن سوار،   (2) 
 ( 363/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
البزي )ابن  نع( واختلف) توكيد الم فتصري الالم بعد اليت األلف حبذف طرقه من قنبل فروى ﴾ژ ژ ڑ ڑ  ﴿وكذلك  (4) 

ڌ  ﴿: البزي عن ربيعة أيب عن النقاش لنا روى فيما كثري ابن قرأ "-( وقال ابن مهران:2/282 ، د.ط )لنشرااجلزري، 

 ( 1/136، د.ط )املبسوطلقيت )ابن مهران،  ممن أحد عليه يوافقه ومل ألف، بغري[ 16] ﴾ڌ 
 ( 1/39) مرجع سابقابن مهران،   (5) 
 ( 1/332) 1ط، الكاملاهلذيل،   (6) 
 رواية هبرية، أما جبرية فلم أقف له على ترمجة.( 3/1192) 1، طجامع البيان)الداين، ينظر  (7) 
النقاش  نهع األخرم، وفتحه ابن عنه فأماله وأدراكم أدراك، حنو: فق ، أدري يف األخفش عن واختلف "-قال ابن اجلزري:  (8) 

 ( 2/42)، د.ط لنشرا)ابن اجلزري، 
 ( 1/274) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/39)، د.ط املبسوط مهران،ابن  (9) 
 ( 366/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
 ( 1/314) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ( و 2/42) 1، طمعاين القراءاتكلمة واحدة مبعىن: وألعلمكم )األزهري،   (11) 
 )ابن ( و1/61) ، د.ط خمتصر يف شواذ القرآنأي: وال أدرأتكم، وهي قراءة ابن عباس واحلسن وابن سريين )ابن خالويه،  (12) 
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 (2) " (1)الدفع الدرء

 ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 اخلطاب بتاء (ونَ ريكُ شْ تُ  )" -قال:  (18:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾ۅ ۅ ۋ ۋ
 .(5) " ابلياء الباقون ،(4) وخلفعلّي و  محزة :(3) «الروم» و «النحل» يف وكذلك

 (46 اىل 11 اآلايت (:16) يونس سورة)

سورة )﴾ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(7)"الفوقانية ابلتاء: الباقون ،(6) وروح سهل: الغيبة بياء (ونَ رُ كُ ميَْ  )" -قال:  (21:يونس، جزء من اآلية

 منيونس، جزء سورة )﴾ ... ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(9) " التسيري من﴾ ڤ ﴿الباقون ،(8)ويزيد عامر ابن: ابلنون( مْ رُكُ شُ نْ يعَ  )"-قال:  (22:اآلية

 ڤ ڤ ڤ ﴿فكقوله: ينشركم قرأ ومن﴾ ڤ ڤ ڤ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (11)"(10) (12: اجلمعة)﴾

 ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 ( 1/327) احملتسبجين، 
 ( 1/312) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 4/262) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علّي الفارسي،   (1) 
 ( 3/367) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (2) 
 [42: الروم] ويف[ 3 ،1: النحل] أول املوضعني يف (3) 
 ( 1/236) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي، و ( 1/294) 2، طالغايةابن مهران،   (4) 
 ( 366/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/294) 2، طالغاية ابن مهران، (6) 
 ( 391/ 3) 1، طالقرآنغرائب النيسابوري،  (7) 
 ( 1/248) 2، طالنشر طيبة شرحاجلزري،  ابنو ( 2/322) 1، طالكنزابن مؤمن،   (8) 
 ( 391/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
 ( 1/316) ، د.طالكشف)مكي بن أيب طالب، من النشور، فاملعين: هو الذي يبثكم ويفرقكم يف الرب والبحر  (10) 
 ( 3/392) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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 :ابلنصب﴾ہ ﴿" -قال:  (23:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾ۓ ۓ ے ے ھ ھ
 .(2) " ابلرفع الباقون ،(1) واملفضل حفص

 بغيكم مناإ أي: اتمة، مجلة قبله فما ابلنصب، ﴾ہ ﴿قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 على فإما ،رفعابل قرأ الدنيا، ومن احلياة متاع يتمتعون: قيل كأنه مؤكد مصدر وهو أنفسكم على وابل
 إمنا :أي ،صلة﴾ۀ ۀ ﴿:وقوله خرب أنه على أو الكالم، متام بعد الدنيا متاع هو: التقدير أن

 (3) جنسكم" جنسهم والذين أمثالكم على بغيكم

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿- قوله تعاىل: القراءات الواردة يف

 ڃ ﴿"-قال:  (29:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾ ... چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ
 .(5) " بفتحها ، واآلخرون(4) ويعقوب وسهلعلّي و  كثري ابن: الطاء بسكون﴾

 بعضال :فمعناه ،الطاء بسكون قرأ من﴾ چ چ ڃ ڃ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (7)"(6) الليل من حال فمظلًما قطعة، مجع أنه على بفتحها قرأ ومن صفته،﴾چ ﴿و والطائفة

يونس، جزء من سورة )﴾...ھ ھ ہ ہ ہ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 عاصم عن وروي ،(9)وروح (8)وخلفعلّي و  محزة: التالوة من بتاءين (والُ تعْ تعَ  )" -قال:  (32:اآلية

                                                           

( وليس فيهما ذكر 2/324) 1، طزاد املسريابن اجلوزي، و ( 2/172) 1، طاملستنريابن سوار، عاصم،  عن حفص وأابن (1) 
 للمفضل، فيكون مثل ابقي القراء.

 ( 391/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 3/393) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (3) 
 ( 1/293) 2، طالغايةابن مهران،  (4) 
 ( 391/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 3/16) 1، طمعاين القرآن وإعرابهالزجاج، ( و 1/393) 1، طمعاين القرآناألخفش،  (6) 
 ( 3/396) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 ( 2/283) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/239) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (8) 
 ( 1/293) 2، طالغايةابن مهران، و ( 1/369) 1، طالكاملاهلذيل،  (9) 
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 .(2) " ابلرفع﴾ہ ﴿التأنيث بتاء: الباقون ،(1) ابلنصب﴾ہ ہ ﴿،املوحدة الباء مث ابلنون (والُ بعْ نعَ )

 قرأ منو  ،العمل من﴾ھ ھ ﴿وتذوق ختترب﴾ہ ہ ہ ﴿"- :قال النيسابوري التوجيه:
 أسلفت ما ألجل ؛ةعاصي نفس كل العذاب وهو ابلبالء نصيب أو اخلابر، فعل هبا نفعل فاملعىن ابلنون
 أو اجلنة طريق ىلإ يهديه الذي هو عمله ألن ؛أسلفت ما تتبع :فمعناه ،بتاءين تتلوا قرأ ومن ،الشر من
 (4) " (3) النار طريق إىل

 (31 ىلإ 41 اآلايت (:16) يونس سورة)

 ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 أبو: (6)اجلمع على (5)السورة آخر يف وكذلك ( كَ بّي رَ  اتُ مَ لي كَ  )"-قال:  (33:يونس، اآليةسورة )﴾

 .(8)"(7) عامر وابن وانفع جعفر

 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

علّي و  محزة: يمي رْ يعَ  مثل ( يدي هْ يعَ  ال)"-قال:  (33:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾ ڌ ڍ ڍ

                                                           

 وهي شاذة عن عاصم.( 6/31) ، د.طالبحر احمليطأبو حيان، ( و 1/226) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين،   (1) 
 ( 391/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
املهدوي، و ( 2/44) 1، طمعاين القراءات)األزهري، ﴾ھ ے  ﴿:قوله ذلك ودليل نفس، كل تقرأ: أي التالوة،أو من  (3) 

 ( 1/337) ، د.طشرح اهلداية
 ( 3/398) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (4) 
 [76يونس:]﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿-يف قوله:  (5) 
وحجة من مجع: أن معىن الكلمات يف هذا هو ما جاء من عند هللا من وعد ووعيد وثواب وعقاب وأخبار عما كان وعما  (6) 

 ، د.طالكشفيكون وذلك كثري، وحجة من قرأ ابلتوحيد: أن الواحد يف مثل هذا يدل على اجلمع )مكي بن أيب طالب، 
(1/449-448 ) 

 ( 2/262) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/139) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 
 ( 397/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 غري عمرو وأبو (2)وعباس ورش غري وانفع جعفر أبو: الدال وتشديد اهلاء بسكون( ييَعْهدّي  )(1)وخلف
 رويسو  وجبلة حيىي غري عاصم: الدال وتشديد اهلاء بكسر(يَيهيدّي  )(4) قلياًل  الفتحة إبمشام (3)عباس
 (6) شوور  عامر وابن كثري ابن: والتشديد بفتحتني (يدّي هَ يعَ  )(5)حيىي: والتشديد بكسرتني (يدّي هي يي )

 .(7) " رويس غري ويعقوب وسهل

 اهلاء توفتح فأدغم «يهتدي» أصلها تالقراءا وسائر﴾چ چ چ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (9)" (8) بعدها ما التباع الياء كسرت وقد الساكنني، اللتقاء كسرت أو التاء حبركة

 (26 إىل 31 اآلايت (:16) يونس سورة)

 ﴾خض حض جض مص حص مس خس جسحس مخ حخ جخ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 يف ومحزة (10) األصبهاين عن ورش: وحنوه اهلمزة بتليني﴾خس ﴿" -قال:  (42:يونس، اآليةسورة )

                                                           

، حتبري التيسريابن اجلزري، و ( 1/239) ، د.طإرشاد املبتدي)أبو العز القالنسي، بفتح الياء وسكون اهلاء وختفيف الدال  (1) 
 ( 1/377) 1ط

 ( 1/369) 1، طالكاملاهلذيل،   (2) 
 ( 1/342) ، د.طاملبهجسب  اخلياط،   (3) 
( 1/139) د.ط ،املبسوطإشباع" )ابن مهران،  غري من اهلاء فتحة إىل ابإلشارة عمرو أبو وقرأ "-عرّب عنه ابن مهران فقال:  (4) 

 ابإلخفاء ذلك عن همبعض وعرب اهلاء، فتحة اختالس عمرو أيب عن العراقيني من وكثري قاطبة املغاربة روى "-وقال ابن اجلزري: 
 ( 2/283) ، د.طالنشر)ابن اجلزري، ابإلشارة  وبعضهم الصوت بتضعيف وبعضهم ابإلمشام وبعضهم

 ( 1/369) 1، طالكاملاهلذيل، و ( 1/138)، د.ط املبسوطابن مهران،   (5) 
 ( 2/322) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 326 /1) 2، طالسبعةابن جماهد،  (6) 
 ( 397/ 3) 1ط ،القرآنغرائب النيسابوري،  (7) 
"وحجة من كسر الياء مع كسر اهلاء ...أتبع حركة  (1/268) 1، طإعراب القراءات السبعلالستزادة، ينظر )ابن خالويه،  (8) 

 ( 1/318) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،  الياء اهلاء وحركة الدال ؛ ليعمل اللسان يف ثالث كسرات عمال واحدا"
 ( 3/381) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (9) 
 ،...﴾ڦ ﴿ويف﴾ ٿ ٹ ﴿يف االستفهام مهزة بعد وقعت إذا الثانية اهلمزة بتسهيل ورش عن األصبهاين اختص (10) 

 وكذلك وص، والسجدة، وهود، األعراف، يف ووقعت﴾پ  ﴿من الثانية سهل وكذلك﴾ ڳ ﴿﴾ڦ  ﴿يف سهلها وكذا
: من اهلمزة وكذلك خاصة، األعراف يف ﴾ڎ ﴿ يف اهلمزة وكذلك ... خمففة أم مشددة أتت، كيف﴾ڑ  ﴿من اهلمزة

إبراهيم  يف﴾ ڎ ﴿ يف عنه واختلف مواضع ستة يف﴾ڦ  ﴿ من اهلمزة وكذلك احلج، يف﴾ڻ ڻڻ  ﴿ و يونس يف ﴾پ ڀ ﴿
 ( 1/97) 3، طحتاف فضالء البشرإالبنا، و ( 1/377 ، د.ط )النشر)ابن اجلزري، 
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 .(2)"(1)الوقف

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(4)"(3) وخلفعلّي و  محزة: والرفع ابلتخفيف﴾ٿ ٿ ﴿"-قال:  (44:يونس، اآليةسورة )﴾

 ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  .(6) " ابلنون الباقون، (5) حفص: ابلياء﴾ڤ ﴿" -قال:  (43:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾...

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(8)"(7) رويس: اخلفيفة ابلنون﴾ڌ ڌ ﴿﴾ڇ ﴿" -قال:  (46:يونس، اآليةسورة )﴾ڑ ڑ

سورة )﴾ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 لىع حركتها وإلقاء الالم بعد اليت اهلمزة حبذف «عاالن» بوزن ﴾ۈئ ﴿" -قال:  (31:يونس، اآلية

 .(10) "(9)الوقف يف ومحزة وزمعة وانفع جعفر أبو: كان حيث الالم

                                                           

 ( 1/318) 3، طحتاف فضالء البشرإالبنا، ( و 1/439) 1ط، شرح طيبة النشرالنويري،   (1) 
 ( 383/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/382) ، د.طاملبهجسب  اخلياط، و ( 1/238) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،   (3) 
 ( 383/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/71) 2، طتلخيص العباراتابن بليمة، ( و 1/73) د.ط، العنوانإمساعيل بن خلف،   (5) 
 ( 383/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
، فروى رويس ختفيف النون من ﴾ڻ ۀ  ﴿،﴾ڱ ڱ  ﴿،﴾خب  ﴿، و﴾ڱ  ﴿، و﴾ ڇ ڇ ﴿ واختلفوا يف: (7) 

 .﴾ نَعتَعَوفعَّيَعنَّكَ  ﴿ وليس فيها( 2/246 ، د.ط )النشرهذه األفعال اخلمسة يف الكلمات اخلمس )ابن اجلزري، 
 ( 383/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 يف هلما جاز - يهاإل الالم بعد اهلمزة حركة ونقل ألفا، الوصل مهزة إبدال بوجه جعفر وأيب لنافع قرئ إذا يونس، موضعي يف ﴾ ۈئ ﴿ (9) 

 واحد كل مع جاز هاعلي هلما وقف ابلعارض، فإن االعتداد ابعتبار والقصر للساكن املد حكم استصحاب ابعتبار املد املبدلة األلف هذه
 حال يف حلمزة اأيض جيوز الثالثة وهذه والقصر، والتوس  املد وهو الوقف، لكون جيوز ما الالم بعد اليت األلف يف الوجهني هذين من
 والثانية قة،حمق األوىل اهلمزة أن إال اهلمز، بعد األلفني من كل وقوع حيث من آخر حكم فله األزرق طريق من ورش وأما ابلنقل، وقفه
 الزًما، =إبداهلا رأى نم فمنهم بني، بني تسهيلها ويف األوىل األلف عنها نشأت اليت الوصل مهزة إبدال يف اختلف ابلنقل، وقد مغرية
 ( 1/339 ، د.ط )النشرابن اجلزري، جائزًا ) رآه من ومنهم الزًما، تسهيلها رأى من جائزًا، ومنهم رآه من ومنهم

 ( 383/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 يث ىث جثمث يت ىت مت خت جتحت يب ىب ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 جعفر وأبو عمرو أبو: الياء بفتح﴾يت ىت ﴿" -قال:  (33:يونس، اآليةسورة )﴾حج
 .(2)"(1)وانفع

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 عامر ناب: اخلطاب بتاء(ونَ عُ مَ جتَْ  )الغيبة بياء﴾ڳ ﴿" -قال:  (38:يونس، اآليةسورة )﴾ڱ
 .(4) " فيهما الغيبة على الباقون ،(3) اخلطاب على كليهما رويس وقرأ ضده، على زيد وقرأ ،ويزيد

 زيد عن نقل ما على فمعناه ،اخلطاب بتاء قرأ من﴾ڳ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 النيب إىل لقراءةا هذه ونسبت الكفار، جيمع مما خري هو ،حممد أصحاب اي فلتفرحوا فبذلك :اثبت بن

 ائبنيوالغ املخاطبني عىنيَ  فإنه ؛اخلطاب بتاء (جتمعون ) قرأ ومن ، ...(5) -وسلم  عليه هللا صّلى-
 ترجيح على هلم حث وفيه(6) املؤمنني أراد كأنه أو التذكري، يغلب كما اخلطاب غلب أنه إال ،مجيًعا

 (7)اجلسدانية" النفسانية النوازع على الروحانية العقلية اجلواذب

 (16 ىلإ 21 اآلايت (:16) يونس سورة)

 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 شجاع غري عمرو أبو: كان حيث مهز بغري ﴾ائ ﴿-قال:  (61:يونس، اآليةسورة )﴾مث جث يت ىت

                                                           

 ( 2/179) 1، طاملستنريابن سوار، و ( 1/137) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (1) 
 ( 383/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/299) 2، طالغايةابن مهران،  (3) 
 ( 383/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/238)، د.ط لنشراابن اجلزري، ( و 6/96) ، د.طالبحر احمليطأبو حيان،   (5) 
 ( 4/283) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علي الفارسي،   (6) 
 ( 3/371) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 .(1) الوقف يف ومحزة ورش عن واألصفهاين ويزيد واألعشى

 .ابلضم الباقون ،(3)علّي : (2) كان حيث ابلكسر﴾ی ﴿

 ،(5)واملفضل  (4) ويعقوب وسهل وخلف محزة: فيهما ابلرفع﴾مت خت ﴿ ﴾يب ىب ﴿
 .(6) " ابلنصب اآلخرون

 جلنسا نفي على ،ابلنصب قرأ من﴾مت خت حت جت يب ىب ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 لفظ على امعطوفً  منصوابً  جعله من وأما إشكال، فال برأسه اكالمً  ليكون ؛االبتداء على ابلرفع أو

 حئ ﴿حمل على امعطوفً  امرفوعً  جعله أو ،(7) الصرف المتناع ابلفتح اجلر موضع يف ألنه ؛مثقال

 يف شيء عنه يعزب ال :اآلية تقدير يصري أنه وهو اإلشكال عليه فأورد﴾ی ﴿ فاعل ألنه﴾مئ
 (8) "كتاب يف إال السماء يف وال األرض

 (11 ىلإ 11 اآلايت (:16) يونس سورة)

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                           

 68ينظر ص  [11]آل عمران:﴾ٿ  ﴿-مثل  (1) 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڃ ڃ چ چ چ چڇ ﴿- هنا ويف قوله: (2) 

 [3سبأ:]﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
 ( 1/223) 1، طالوجيزاألهوازي، ( و 1/122) 1، طالتيسريالداين،   (3) 
 ( 1/299) 2، طالغايةابن مهران،   (4) 
امع جبذلك" )الداين،  أقرأ ومل عاصم، عن املفضل عن وجبلة زيد أيب عن إبسناده جماهد ابن روى "وكذلك-قال الداين:  (5) 

 ( 1/368) 1، طالكاملاهلذيل، ( و 3/1183) 1، طالبيان
 ( 374/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/321) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب، ( و 1/292) 1، طإعراب القراءات السبعابن خالويه،  (7) 
 ( 3/373) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (8) 
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 .(2)"(1) يعقوب: ابلرفع ( َوُشرَكاؤُُكمْ  ) " -: قال (91:يونس، اآليةسورة )﴾ڄ

 شركائكم، مع أي: ،(3)معه املفعول على﴾ٹ ﴿وانتصب "-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5)"(4) املتصل الضمري على عطًفا جعله ابلرفع قرأ ومن

 ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 أبو: (6)كان حيث الياء بفتح﴾ چ چ ﴿"-قال:  (92:يونس، اآليةسورة )﴾ ڌ ڌ ڍ
 .(8)"(7) وحفص عامر وابن عمرو وأبو وانفع جعفر

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 محاد: (9)الغيبة بياء (امَ كُ لَ  ونَ كُ يَ وَ  ) "-قال:  (98:يونس، اآليةسورة )﴾ ىب مب خب حب جب
 .(11)" التأنيث بتاء الباقون، (10)وزيد ويزيد

                                                           

 ( 1/183) 1، طمفردة يعقوبابن الفحام، ( و 1/283) 2، طالتلخيصالطربي،   (1) 
 ( 621/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 3/28) 1، طمعاين القرآن وإعرابهشركائكم )الزجاج،  مع أمركم فأمجعوا فاملعىن: (3) 
، الكشافالزخمشري، و ( 1/332) 2، طإعراب القرآنمشكل )مكي بن أيب طالب، فأمجعوا  يف املرفوع املضمر على عطًفا (4) 

 ( 2/337) 3ط
 ( 3/622) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
[ 49]سبأ: بع [ وموضع 182، 164، 143، 129، 127 الشعراء:[ ومخسة يف ]27[ وموضعي ]هود: 92]يونس:  (6) 

 ( 1/149) 3، طإحتاف فضالء البشر)البنا، اجلملة تسع 
 ( 1/319) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 1/137) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 
 ( 621/ 3) 1، طغرائب القرآن النيسابوري، (8) 
 ( 2/134) 1، طإعراب القرآنالنحاس، بينهما ) فصل وقد حقيقي غري أتنيث ألنه (9) 
ابن مهران، )ابلياء ﴾ حئ مئ ىئ ﴿يعقوب عن وزيد بكر، أيب عن حيىي عن أيوب بن وشعيب محاد رواية يف عاصم قرأ (10) 

 لياءاب العليمي عنه فروى ،﴾حئ مئ ىئ  ﴿يف بكر أيب واختلف عن "-وقال ابن اجلزري: ( 1/138)، د.ط املبسوط
 لباقون )ابن اجلزري،ا قرأ وبذلك التأنيث، على ابلتاء بكر أيب أصحاب وأكثر آدم، بن حيىي أصحاب سائر وروى التذكري، على

 ( 2/286) د.ط ،النشر
 ( 621/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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 ... ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(2)"(1) عمرو وأبو يزيد: ابملد(  رُ حْ آلسّي  )"-قال:  (81:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾

 ٹ ﴿و بتدأم استفهامية فما ،ابالستفهام( رُ حْ آلسّي ) قرأ ومن "-: قال النيسابوري التوجيه:

 أو سحرل أهو أي: السحر، التوبيخ: وجه على قال مث به؟ ج تم شيء أي قيل: ، كأنه(3)خربه ﴾ٹ
 (4) به" ج تم آلسحر

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 :ابلياء (ايَ وَّ بعَ تعَ  نْ أَ  )" -قال:  (89:يونس، اآليةسورة )﴾ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ
 .(6) " ابهلمز اآلخرون ،اهلمزة لني شاء وإن (5) الوقف يف ومحزة اخلراز

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (88:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾... ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ

                                                           

 ( 2/324) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 2/174) 1، طاملستنري)ابن سوار،  وصاًل  بياء اهلاء وصلة ومّدها وفتحها اهلمزة بقطع (1) 
 ( 621/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/341) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، و ( 1/322) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (3) 
 ( 3/624) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 هبمزة قفوني اهلمزة، والباقون يلني أنه غري ﴾ۆ ۈ  ﴿ يقف محزة مهز، وكان غري من بياء ( تبواي ) فيق عاصم عن حفص (5) 

 يف واواختلف الوصل، يف اهلمزة بتحقيق﴾ۆ ۈ  ﴿قرأ "وكلهم-الداين:( وقال 1/327 )  2، طالسبعةابن جماهد، ) ألف بعدها
 ابن ان: قال علّي، بن مدحم بعدها، وحّدثنا التثنية أبلف وأييت بني، بني فيجعلها اهلمزة، بتسهيل يقف محزة فكان الوقف،
 مفتوحة بياء يعين -زمه غري من بياء تبواي يقف أنه عاصم عن حفص عن أبيه عن الرمحن عبد بن هللا عبد يل ذكر: قال جماهد،
 عن سليم عن أصحابه عن روى أنه املقرئ جممع بن احلسن أيب عن التائب يعقوب بن أمحد حكى وكذلك اهلمزة، من بدال
: طاهر أبو يل لقا :الفارسي قال والّسماع، ابلرواية مثله إىل صار وإمنا قياس، غري على البدل من الضرب وهذا وقف، أنه محزة

، جامع البيانالداين، )الوصل"  مثل الوقف: يل وقال وأنكره، يعرفه فلم هبرية، رواه كما الوقف عن األشناين العباس أاب فسألت
 تسهيل قياس على ليس فإنه العربية جهة من فاسد-أي: وقف حفص بياء -أيضا وهو "-( وقال أبو شامة:3/1189)  1ط

 ( 1/312) ، د.طإبراز املعايناهلمز" )أبو شامة، 
 ( 621/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
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 .(2)"(1)بضم الياء: محزة وعلّي وخلف وعاصم غري املفضل ﴾ۈئ ﴿"قال: 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 نع احللواين غري عامر ابن: النون بتخفيف﴾پ پ﴿" -قال:  (87:يونس، اآليةسورة )﴾ڀ
 القراءتني كلتا ويف، (5) ذكوان ابن عن والنقاش (4) جماهد ابن: والنون التاء خفيفة﴾پ﴿(3)هشام
 هشام عن واحللواين الباقون ،(6) التثنية بنون تشبيها الساكنني اللتقاء كسرت مث النون خففت

 .(7) " احلالني يف بتشديدها﴾پ﴿

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 على اهلمزة بكسر﴾ڦ ڤ ﴿" -قال:  (72:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

                                                           

 ( 6/174)  1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/334)  1، طالتذكرةابن غلبون،  (1) 
 ( 621/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 فيفبتخ هشام عن أصحابه عن والداجوين ذكوان ابن فروى ،﴾پ پ  ﴿يف عامر ابن عن اختلف "-قال ابن اجلزري:  (3) 

 ( 2/286) ، د.طالنشرالنون، )ابن اجلزري، 
وانفرد ابن جماهد عن ابن ذكوان بتخفيف التاء الثانية ساكنة  "-( وقال ابن اجلزري: 1/327)  2، طالسبعةابن جماهد،   (4) 

 ( 2/289)، د.ط لنشرا)ابن اجلزري،  وفتح الباء مع تشديد النون
" بعانّ تَعتْ " األخفش عن هارون بن سالمة عن أمحد أبو وذكر األخفش، على قرأته كيف أشك: النقاش قال: األهوازي قال (5) 

 بتخفيف األخفش عليه ونص سالمة، من غل  هو: عمرو أبو اخلزاعي، وقال ذلك إىل يلتفت ومل النون، مشدد التاء، خمفف
 ( 1/332) ، د.طاإلقناعالتاء )ابن الباذش،  وتشديد النون

 ال"  فتكون النون وعلى ختفيف( 1/342، د.ط )شرح اهلدايةاملهدوي، ( و 3/31) 1، طمعاين القرآن وإعرابهالزجاج،   (6) 
 من حااًل  علجيُ  أو رفعه، من قراءة على﴾ې ې ې  ﴿-تعاىل: كقوله النهي ومعناه اخلرب، لفظ اللفظ فيصري انفية،" 

 الساكنني اللتقاء سرتك أو الثقيلة، كسرت كما كسرت اخلفيفة التوكيد نون هي وقيل: متبعني، غري فاستقيما أي: فاستقيما،
 رب"  خففت كما تفخفف تشديدها استثقل أهنا إال الثقيلة هي النون تكون أن ويفعالن، وحيتمل رجالن من ابلنون تشبيها

 حمركة نوانً  حذف ذفهاح لو ألنه الثانية؛ حتذف ومل ختفيًفا، منهما األوىل النون وحذف الثقيلة هي وغريه البقاء، أبو قال وإن ،"
 ( 2/286 ، د.ط )لنشرا)ابن اجلزري، تغيريًا  أقل الساكنة وحتريك الساكنة، حتريك إىل واحتاج

 ( 621/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 .(3) " ابلفتح اآلخرون ،(2) وخلفعلّي و  محزة: ﴾ڤ ﴿من بداًل  (1) االست ناف

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: سهل ويعقوب وقتيبة (4) من اإلجناء﴾ڌ ﴿" -قال:  (72:يونس، اآليةسورة )﴾ک ک ک
 .(6) " ابلتشديد، واآلخرون (5)

 (161 اىل 14 اآلايت (:16) يونس سورة)

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (73:يونس، جزء من اآليةسورة )﴾... ڻڻ ں ں

 (8) " (7)﴾ڭ ﴿مثل ﴾گ ﴿"-قال: 

 ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (122:يونس، اآليةسورة )﴾ڎ ڌ ڌ

                                                           

 إنّ  ابتدأ مث ،﴾ڤ  ﴿تعاىل: قوله عند الكالم متام جعل أنه: كسر ملن ( واحلجة1/498) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (1) 
 ( 1/184) 4، طاحلجةأبنه. )ابن خالويه،  آمنت: يريد وهو أبوله، الكالم آخر وصل أنه :فتح ملن واحلجة، فكسرها

 ( 2/324) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/262) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (2) 
 ( 621/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 2، طاملغين ،حممد حميسنوالتخفيف على أن االشتقاق من أجنى الرابعي، والتشديد على أنه من جّنى مضعف الثالثي ) (4) 

(2/33 ) 
 ( 297-1/298)  2، طالغايةابن مهران،   (5) 
 ( 621/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
ويزيد واألعشى وورش من طريق األصفهاين ومحزة يف حيث كان: أبو عمرو  بغري مهز﴾ ڭ ﴿"-قال النيسابوري:  (7) 

 143[ ينظر ص 6]األنعام:"الوقف

 ( 611/ 3) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 .(3)"(2) التحتانية ، اآلخرون ابلياء(1)ابلنون: حيىي ومحاد  (لُ عَ جنَْ وَ  )"-قال: 

 ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(4) ويزيد وروح نصر: اإلجناء من﴾ھ ہ ﴿" -قال:  (123:يونس، اآليةسورة )﴾ڭ

 اآلخرون ،(6) واملفضل (5) وحفص ويعقوب وسهلعلّي : اأيضً  اإلجناء من﴾ڭ ڭ ﴿
 .(7) " فيهما ابلتشديد

 
  

                                                           

 ( 3/1187) 1، طجامع البيانالداين، و ( 1/137) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (1) 
 ڍ ڌ ڌ ﴿:قوله على رّده أنه: ابلنون قرأه ملن واحلجة وجيعل،﴾چ ڇ ڇڇ  ﴿قوله على رّده أنه :ابلياء قرأ ملن فاحلجة (2) 

 ( 1/183) 4، طاحلجةوجنعل )ابن خالويه،  ،﴾
 ( 611/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/297)  2، طالغاية)ابن مهران، خفيف روح وزيد ونصري [ 123]﴾ہ ھ ھ  ﴿ (4) 
 ( 1/297) مرجع سابقابن مهران،   (5) 
 بدون رواية املفضل، فيكون املفضل خمالًفا حلفص.( 1/368) 1، طالتذكرةغلبون، ابن   (6) 
 ( 611/ 3) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 (13 إىل 1 اآلايت (:11) هود سورة)

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ۋ ﴿" -قال:  (3: ، اآليةهودسورة )﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ

 .(2)فليح  وابن البزي: التاء وتشديد (1)النون  إبظهار﴾ۋ

 .(4)"(3)كثري  وابن وانفع جعفر وأبو عمرو أبو الياء، بفتح﴾ۅ ۅ ﴿

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

مرو ع وابو وانفع جعفر أبو: الياء بفتح﴾ڭ ڭ ﴿" -قال:  (12:هود، اآليةسورة )﴾ۇ ڭ ڭ ڭڭ
(5)"(6). 

 (31 اىل 12 اآلايت (:11) هود سورة)

هود، سورة )﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(8)"بفتحه واآلخرون ،(7) ومحزة وعاصم عامر وابن انفع: اهلمزة بكسر﴾ڻ ڻ ﴿" -قال:  (32: اآلية

                                                           

ليس املقصود ابإلظهار هنا اإلظهار احللقي للنون الساكنة عند حروف احللق، ولكن كأنه ينفي قول من قال بكسر النون  (1) 
 مجع غريه، وأ تنوين، من ذلك غري -أي قبل التاء-ساكًنا كان وإن "-الساكنة األوىل، قال ابن اجلزري:الساكنة ملالقاهتا التاء 

 ذكر موضع، وقد غري يف والعرب القراء عن واستعماله الرواية لصحة ممتنع؛ غري وحنوه ذلك يف بينهما اجلمع كان إذا بينهما
يصح )ابن اجلزري،  وال القياس، على تلظى انرا يف ابلكسر التنوين بتحريك أقرأه اجلعربي أن األصول مجيع شرحه يف الديواين
لقاضي، كذلك )عبد الفتاح ا اإلخفاء مع الباقون وخففها النون، إخفاء بقاء مع وصاًل  التاء ( وتشديد2/233 ) ، د.طالنشر

 ( 1/132 ) ، د.طالبدور الزاهرة
 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿-تعاىل: سبق الكالم على مثلها عند قوله  (2) 
 ( 2/312) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/266) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (3) 
 ( 4/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 2/228) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/143) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (5) 
 ( 4/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/469) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/332)  2، طالسبعة ابن جماهد،  (7) 
 ( 16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

هود، سورة )﴾ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ
  (29: اآلية

 .(1) ونصري عمرو أبو: ابهلمزة﴾ې ﴿"-قال: 

 يف ومحزة ورش عن واألصبهاين واألعشى ويزيد شجاع غري عمرو أبو: (2) ابلياء﴾ى ﴿"
 (3)"الوقف

أول الرأي، وهو نصب على الظرف، أي: ﴾ى ې ﴿ومعىن "-: قال النيسابوري التوجيه:
غري روية، أو معناه: ظاهر الرأي، من قولك: بدا الشيء إذا ظهر، اتبعوك يف ابتداء حدوث الرأي من 

 .(5)"(4) ومنه البادية للربية لظهورها وبروزها للناظر، وهذا تفسري من قرأ بغري مهز

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (28: هود، اآليةسورة )﴾جب يئ ىئ مئ حئ جئ

 .(7) بضدمها الباقون ،(6) وحفص وخلفعلّي و  محزة: امشددً  جمهواًل ﴾جئ ﴿"-قال: 

                                                           

 ( 1/392) 1، طالتذكرةابن غلبون، ( و 1/142) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (1) 
 68ص  ينظر [11عمران:]آل ﴾ٿ  ﴿مثلالصواب إببدال اهلمزة ألفا،  (2) 
 ( 16/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/343) ، د.طشرح اهلدايةاملهدوي، ( و 1/326) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،   (4) 
 ( 18-4/19) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
 ( 2/326) 1، طالكنزابن مؤمن، ( و 1/347) ، د.طاملبهجسب  اخلياط،   (6) 
 عنهم نفسها األخبار عمي ت ومل هبا تؤمنوا فلم الرمحة وهي أتتكم اليت األخبار عن فَعمييُتم معىن: على محله القراء من خففه ومن (7) 

 مل ما لىع والضم ابلتشديد قرأوا املقلوب...، وأما الذين من فهو عنها، هم عموا إمنا عذرا، ذلك يف هلم لكان هي عميت ولو
 القراءة إىل اجعةر  وهي سبحانه، يشاء ما يفعل الشقوة من هبم أراد ملا عليهم عماها هللا ولكن قلب فيه فليس فاعله، يسم

 ( 361-1/362)  2، طمشكل إعراب القرآنعليهم )مكي بن أيب طالب،  هللا عماها حىت عنها يعموا مل ألهنم األوىل؛
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 .(2)"(1) عباس: امليم ضمة ابختالس﴾مئ ﴿       

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 پ ﴿" -قال:  (27: هود، اآليةسورة )﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

 .(3) وحفص عمرو وأبو عامر وابن وانفع جعفر أبو: ابلفتح﴾پ

 .(6)"(5) عمرو وأبو وانفع جعفر أبو: (4) كان حيث ابلفتح﴾ٹ ٹ ﴿

 ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(8)"(7) عمرو وأبو وانفع جعفر أبو﴾ڭ ڭ ﴿" -قال:  (34: اآليةجزء من هود، سورة ) ﴾...

 يت متىت خت حت جت يب ىب مب خب حب ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 إسكان جييزان ال واخلليل الكسرة، وسيبويه بعد وثقل الضمة احلركات إسكاهنا، لكثرة وجيوز امليم، بضم القراءة﴾مئ  ﴿ (1) 
 كان نهأ سيبويه ورواه عنه عنه، ذلك يضب  فلم اإلسكان من عمرو أيب عن روي ما اضطرار، فأما يف إال اإلعراب حرف
( ورويت إبسكان امليم عن أيب عمرو 3/48) 1، طمعاين القرآن وإعرابه)الزجاج،  الوجه هو وهذا وخيتلسها، احلركات خيفف

( ورويت عن أيب عمرو ابختالس احلركة ختفيًفا واستثقااًل 1/64) ، د.طخمتصر يف شواذ القرآنمن طريق العباس )ابن خالويه، 
 ( 1/297) 1، طإعراب القراءات السبعالجتماع الضمات )ابن خالويه، 

 ( 16/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 246ينظر ص  [92يونس:]سبق الكالم عليها يف (3) 
 [32األحقاف:]هنا و (4) 
 ( 163-2/164) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/266) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي، والبزي كذلك،  (5) 
 ( 16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/266)، د.ط إرشاد املبتديالقالنسي، أبو العز و ( 1/143) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (7) 
 ( 16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
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 .(3)"(2) عباس: (1) كان حيث مدغما﴾مب ﴿" -قال:  (39: هود، اآليةسورة ) ﴾جث

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 چ ﴿" -قال:  (42: هود، اآليةسورة )﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .(6)"(5) واملفضل حفص: (4) كان حيث ابلتنوين﴾چ

 اذكرً  أحدمها يكون شي ان والزوجان﴾چ چ چ چ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 ابلتنوين، قرأ ومن اثنني، الوصف هبذا صنفني كل من امحل فمعناه: ابإلضافة، قرأ فمن أنثى، واآلخر
 (8)"(7) زوجني شيء كل من محل :فاملراد

 ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 (9) وحفص وخلفعلّي و  محزة: ابإلمالة امليم بفتح﴾گ ﴿" -قال:  (41: هود، اآليةسورة )﴾ڳ
 .(11) " امفخمً  ابلضم والباقون ،(10) عمرو أبو: وابإلمالة ابلضم﴾گ﴿

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 [ 14القمر:]﴾ژ ڑ  ﴿[ و48 الطور:]﴾مئ ىئيئ  ﴿[ و29]املؤمنون:﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿هنا و (1) 
، الكاملاهلذيل، ( و 1/432) 1، طجامع البيانالداين، نّصا عن أيب عمرو العباس بن الفضل( ﴾ڑ  ﴿وقد روى اإلدغام (2) 

 ( 1/34) 3، طاملبتدي سراج القارئعليه )ابن القاصح،  يعول ال مرتوك ولكنه إدغامه عمرو أيب عن وير و ( 1/347) 1ط
 ( 16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 [29]املؤمنون:﴾ ىئ ىئ ی ی ی ﴿-هنا ويف قوله تعاىل:  (4) 
 ( بدون رواية املفضل.2/222) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/432) 1، طجامع البيان، الداين  (5) 
 ( 16/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
 ( 1/337) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 1/186) 4، ط احلجةابن خالويه،   (7) 
 ( 4/22) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (8) 
 ( 1/332) ، د.طاملبهجسب  اخلياط، و ( 1/142) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (9) 
 ( 1/129) ، د.طالعنوانإمساعيل بن خلف، ( و 1/228) 1، طالوجيزاللفظني )األهوازي،  بني ورشو  (10) 
 ( 16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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: الياء بفتح﴾ہ ﴿" -قال:  (42: هود، اآليةسورة )﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
 .(2)"(1)عاصم

 ،(3) افةاإلض ايء عن به االكتفاء الياء ألجل بكسر﴾ہ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 اللفظ من ساقطتني واأللف الياء يكون أن وجيوز ،(4) الياء من املبدلة األلف عن به اكتفاء وبفتحها
 (6)"(5) الساكنني اللتقاء ؛فق 

 .(7) ومحزة عاصم: امظهرً ﴾ہ ہ ﴿

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

  (46: هود، اآليةسورة )﴾ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ

                                                           

 ( 1/332) ، د.طاإلقناعابن الباذش، ( و 1/337) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (1) 
 ( 16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ، والتصغري«فعل» وزن على «بنو» أصله ألن «ابن» يف الفعل الم: التصغري، والثانية ايء: األوىل :ايءات ثالث فيه األصل (3) 

 الفعل، الم هي اليت ةالثاني التصغري يف ايء فأدغمت قبلها، ما كسر جيب اليت اإلضافة ايء: أصوهلا، والثالثة إىل األشياء يردّ 
طالب،  عليها )مكي بن أيب تدل الكسرة وبقيت ايءات، ثالث الجتماع اإلضافة ايء حذفت مث اإلضافة، ايء ألجل وكسرت

 ( 1/327) ، د.طالكشف
 الكسرة فأبدل ،والكسرات الياءات اجتماع استثقل ايءات، بثالث أصلها على ابلكلمة أتى ملا أنه مشّددة الياء فتح من ووجه (4) 

( 4/337) 1، طعةاحلجة للقراء السب)أبو علّي الفارسي،  حذفت مث ألًفا اإلضافة ايء فانقلبت فتحة، اإلضافة ايء قبل اليت
 (1/327، د.ط )الكشفمكي بن أيب طالب، و 

د.ط ، البحر احمليطأبو حيان، ( و 1/349) ، د.طشرح اهلداية)املهدوي، ﴾ہ  ﴿أي: ملالقاهتا الراء الساكنة يف (5) 
 حيث مواضعَ  ثالثة يف لقمان سورة يف سقوطها "وهذا تعلّيل فاسٌد جًدا؛ بدليل-( وهذا القول رده الّسمني وقال: 6/138)
 ( 6/331) ، د.طاملصون الدراحلليب،  ساكنان" )السمني ال

 ( 24-4/23) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
هم، من كل عن صحيحان وخالد، والوجهان وقالون وعاصم كثري ابن عن واختلف ويعقوب، والكسائي عمرو أبو أدغمه (7) 

إحتاف فضالء البنا، ( و 2/11) ، د.طالنشرابإلظهار )ابن اجلزري،  وخلف جعفر أبو وكذا عامر، وابن ورش وهم والباقون
 ( 1/43) 3، طالبشر
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 پ ﴿اآلخرون ،(1) ويعقوب وسهلعلّي : ابلنصب (َغيعْرَ  )فعل أنه على (لَ مي عَ  )"-قال: 

 (2) " فيهما ابلرفع﴾ڀ

 عمل هأن فمعناه الفعل: لفظ على قرأ من﴾ڀ ڀ پ پ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 النف: يقال كما فللمبالغة، االسم لفظ على قرأ ومن والتكذيب، اإلشراك وهو (3) صاحل غري عماًل 
 سؤال إىل﴾پ ﴿يف الضمري يعود أن القراءة هذه على وحيتمل واجلود، الكرم عليه غلب إذا وجود كرم
  (4)صاحل  غري عمل ابنك إجناء لسؤال املتضمن هذا نداءك إن :أي ،نوح

 (6)سقوطه" عرفت وقد (5)زان ولد االبن هذا أن املراد: وقيل

 املتكلم ءاي حذف بعد الوقاية نون يف املخففة النون إلدغام املكسورة املشددة ابلنون﴾ٺ ﴿"
: املشددة النون بفتح ،قالون غري وانفع جعفر أبو: الوصل يف الياء إبثبات ،وقالون عامر ابن: يف احلالني

 كثري ابن

 ايء بغري :الباقون ،(8) ويعقوب سهل :احلالني يف الياء وإثبات ،(7) التأكيد نون بغري﴾ٺ ﴿
 احلالني. يف

                                                           

 ( 1/281) 2، طالغايةابن مهران،   (1) 
 ( 16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 1/331، د.ط )الكشفمكي بن أيب طالب،  (3) 
 أول عن فضالً  ،األنبياء من نيب حقّي  يف ذلك يُقال كيف عظيم، خطرٌ  فيه وهذاوالزخمشري،  ومكي البقاء أبو ذهب هذا وإىل (4) 

سمني ال)أصاب  ولقد بذاك""وليس -: قال القاسم أبو حكاه وملا السالم؟ عليهما آدم بعدي  من األرض أهل إىل أرسل رسولٍ 
 ( 6/336) ، د.طالدر املصوناحلليب، 

 ( 18/339) 3ط ،التفسري الكبريالرازي، قطًعا،  ابطل القول وهذا (5) 
 ( 4/29) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (6) 
 ( 1/141) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 
، الكنز)ابن مؤمن،  كذلك ولكن يف الوصل مثل أيب جعفر وورشوأبو عمرو  ( 282-1/281) 2، طالغايةابن مهران،  (8) 

 ( 2/272) ، د.طالنشرابن اجلزري، ( و 2/329) 1ط
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 .(3)"(2) عمرو وأبو عامر وابن وانفع جعفر أبو: فيهما الياء بفتح (1)﴾ڦ ڦ ﴿﴾ٹ ٿ ﴿

 

(20 ىلإ 26 اآلايت (:11) هود سورة)  

 وئ ەئەئ ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 غري والبزي وانفع جعفر أبو: الياء بفتح﴾ەئ ﴿" -قال:  (31: هود، اآليةسورة )﴾وئ
 .(5)"(4)اخلزاعي

ڀ  ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 .(7)"(6) وانفع جعفر أبو: ابلفتح﴾ڀ ڀ ﴿" -قال:  (34: هود، اآليةسورة )﴾ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ﴿-قوله تعاىل:  الواردة يفالقراءات 

: التاء بتشديد﴾ڍ ڇ ﴿" -قال:  (39: هود، اآليةسورة )﴾ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک
 .(8) فليح وابن البزي

 .(10) " ابلرفع الباقون ،(9) هبرية عن اخلزاز: ابجلزم﴾ژ ﴿

                                                           

 [49هود: ]﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ﴿- يف قوله: (1) 
 عامر.ابن كثري هو من يفتح الياء وليس ابن ( 1/266) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (2) 
 ( 19-16/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 3/1211) 1، طالبيانجامع الداين،   (4) 
 ( 32/ 4) 1، طغرائب القرآنلنيسابوري، ا (5) 
 ( 1/392) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/143) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (6) 
 ( 32/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿-تعاىل: سبق الكالم على مثلها عند قوله  (8) 
 ( 1/236) ، د.طشواذ القراءاتالكرماين، رويت عن ابن مسعود، ( و 1/392) 1، طالكاملاهلذيل،  (9) 
 ( 31/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 وكذلك امليم بفتح﴾گ ﴿" -قال:  (66: هود، اآليةسورة )﴾ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ
 " ابجلر اآلخرون ،(2) وعباس والربمجي الشموينعلّي و  إمساعيل غري وانفع جعفر أبو: (1) «املعارج» يف
(3). 

 جيوز «إذ» إىل املضاف الظرف ألن؛ ﴾گ ﴿يف والقراءاتن "-: قال النيسابوري التوجيه:
 كذا كان إذ ومي والتقدير: اجلملة، أعين إليه، املضاف من عوض «إذ» يف والتنوين الفتح، على بناؤه
 (5)"(4) للساكنني الذال وكسر

سورة )﴾ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 وسهل وحفص محزة: (6) األلف بغري والوقف منصرف غري﴾ھ ھ ھ ﴿" -قال:  (68: هود، اآلية
 .ابأللف والوقف (8) ابلتنوين الباقون ،(7) ويعقوب

 .(11)"(10)على : (9) الوصل يف ابلتنوين﴾ڭ ﴿

                                                           

 [11:املعارج]﴾ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ٱٻ ﴿-يف قوله تعاىل:  (1) 
 بدون رواية عباس.( 2/224) 1، طاملستنريابن سوار، و ( 1/282) 2، طالغايةابن مهران،   (2) 
 ( 31/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 املضاف يكسر كما اإلضافة على اليوم فكسروا األمساء، سائر إىل جمراها يوم إىل اإلضافة أجروا امليم، أهنم وحجة من كسر (4) 

 2، طمشكل إعراب القرآنمكي بن أيب طالب، ( و 1/344) ، د.طحجة القراءات)ابن زجنلة،  األمساء سائر من إليه
(1/369 ) 

 ( 4/34) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 ( 1/282) 2، طالغايةابن مهران، والعنكبوت، ومثله يف الفرقان  (6) 
 ( 1/282) مرجع سابقابن مهران،   (7) 
فصرفه،  القليل املاء وهو الثمد من فعواًل  جعله أنه :واآلخر فصرفه، رئيس أو حيّ  اسم جعله أنه: أحدمها: وجهان صرفه وملن (8) 

 ( 1/188) 4، ط احلجةابن خالويه، للقبيلة،  امسًا جعله أنه: يصرفه مل ملن واحلجة
 ( 1/123) 2، طالتيسريالداين، لباقون بفتح الدال من غري تنوين، تنوين ابلكسر، وا (9) 
 ( 1/123) 1، طتلخيص العباراتابن بليمة، ( و 1/127) 1، طالكايف ابن شريح،  (10) 
 ( 31/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (11) 
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 (04 اىل 21 اآلايت (:11) هود سورة)

 ۅ ۅ ۋۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 محزة: (1)فيهما ألف بال السني بكسر ( مٌ لْ سي  )"-قال:  (67: هود، اآليةسورة )﴾ ې ې ۉ ۉ
 .(3)"(2)عليّ و 

ْلم وَسال (مٌ لْ سي  )ومن قرأ "-: قال النيسابوري التوجيه: م  فمعناه السالم أيضا، قال الفراء: سي
رم ل وحالل وحي  (6)"(5) احلرب خالف ابلسلم يراد أن حيتمل: الفارسيعلّي  أبو وقال (4) وحرام كحي

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 اآلخرون ،(7) وحفص ومحزة عامر ابن :ابلنصب﴾ىئ ﴿" -قال:  (91: هود، اآليةسورة )﴾ىئ
 .(8) " ابلرفع

 أي: ذوف،حم واخلرب االبتداء فعلى ابلرفع،﴾ىئ ﴿قرأ من "-: قال النيسابوري التوجيه:
 هلا ووهبنا :قيل كأنه املرتوكة العبارة فعلى ابلنصب، قرأ ومن إسحق، بعد موجود أو مولود يعقوب
 (10)"(9) يعقوب إسحق بعد ومن إسحق

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

  [23: الذارايت]هنا ويف  (1) 
 ( 1/331) ، د.طاإلقناع، ابن الباذش( و 1/339) 2، طالسبعةابن جماهد،   (2) 
 ( 33/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 2/22) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (4) 
 ( 4/363) 1، طاحلجة للقراء السبعةأبو علّي الفارسي،   (5) 
 ( 4/36) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،   (6) 
 ( 1/492) ، د.طالتجريدابن الفحام، ( و 1/341) 2، طالتبصرةمكي بن أيب طالب،   (7) 
 ( 33/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 1/333) ، د.طالكشفمكي بن أيب طالب،  (9) 
 ( 4/39) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (10) 
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 وانفع جعفر أبو: (2) جمهواًل  كضرب (1) واببه﴾ڳ ڳ ﴿" -قال:  (99: هود، اآليةسورة )﴾ں
 (4) " ﴾گ ﴿مثل﴾ڳ ﴿ اآلخرون ،(3) ورويسعلّي و  عامر وابن

 ﴾ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ...  ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
ابلياء يف احلالني: سهل ويعقوب وابن شنبوذ ﴾ۇ ﴿" -قال:  (98: هود، جزء من اآليةسورة )

 (6) الوصل يف وإمساعيل ويزيد عمرو، وافق أبو (5)عن قنبل 

 .(8)"(7) عمرو وأبو وانفع جعفر أبو: الياء بفتح﴾ۆ ﴿

 حب جب يئ ىئ حئمئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 (9) واببه﴾ىئ ﴿" -قال:  (81: هود، جزء من اآليةسورة )﴾... ختمت حت جت يب ىب مب خب
 لني شاء وإن الوقف يف ومحزة (10) املوصلي طريق من وعباس كثري وابن وانفع جعفر أبو :الوصل هبمزة
 اهلمزة.

                                                           

 [33 العنكبوت]﴾چ  ﴿[29 امللك]﴾ٻ  ﴿مثل: (1) 
 2ط ،السبعة( ويُعرب عنه بعضهم بضم أوائلها )ابن جماهد، 2/228) د.ط، النشر)ابن اجلزري، أوائلهن  كسر الضم إبمشام (2) 

 من مركبة ركةح فهي الواو، حنو بعدها وابلياء الضمة حنو أوائلها بكسر ينحى أن األفعال: هذه يف ابإلمشام ( واملراد1/143)
 أمشتف فاعله، يسم مل ما أفعال ألهنا مضمومة؛ تكون أن فأصلها مكسورة كانت وإن األوائل، هذه ألن وضم؛ كسر حركتني
 من األفعال هذه تهاستحق ما على تنبيًها الكسر من شيً ا وأبقوا فاشية، للعرب لغة وهو يستحقه ما أصل أنه على داللة الضم

 ( 1/321) ، د.طإبراز املعايناالعتالل )أبو شامة، 
 ( 1/167) 1ط ،شرح طيبة النشراجلزري، ابن و ( 1/66) ، د.طاملبسوطابن مهران،  (3) 
 ( 33/ 4) 1، طغرائب القرآن النيسابوري (4) 
 ( 436و1/434) 1، طالكاملاهلذيل،  (5) 
 ( 1/441) 2، طالغايةابن مهران،   (6) 
 ( 2/312) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/266) ، د.طاملبتديإرشاد أبو العز القالنسي،   (7) 
 ( 33/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
)ابن ﴾ٻ پ  ﴿[32:الشعراء]و [99طه:] ويف﴾ڦ ڦ  ﴿[23الدخان:]ويف ،[63احلجر:]و هنا،﴾ ىئ يئ ﴿ (9) 

 ( 2/272) ، د.طالنشراجلزري، 
 ( بدون رواية العباس.1/394) 1، طالتذكرةابن غلبون، و ( 1/142) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (10) 
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 .(2) " ابلنصب الباقون ،(1) عمرو وأبو كثري ابن: ابلرفع﴾خت حت ﴿

 من للوصل اهلمزة كانت إن للتعدية الباء﴾يئ ىئ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 فاعرتض ،النصب على القراء أكثر﴾خت حت﴿(3) اإلسراء من للقطع كانت وإن ،زائدة أو السرى
 فأجاب فصيح؟ غري على القراء اجتمع فكيف موجب غري الكالم ألن ؛البدل هو مثله يف الفصيح أبن
 من ال﴾ىئ ﴿:قوله من مستثىن والنصب ،القياسي على﴾جت ﴿من بدل الرفع أبن :(4) هللا جار
 مب﴿من اءواالستثن هبا، مسرى غري كوهنا يقتضي﴾ىئ ﴿من االستثناء أبن وزيف﴾ىب مب﴿قوله

 كان وإن﴾ىئ ﴿أبن جياب أن وميكن ،اإلسراء بعد االلتفات ألن ؛هبا مسرايً  كوهنا يقتضي﴾ىب
 إال فيه لتفاتا ال إسراء أبهلك أسر املراد إذ ،االلتفات بعدم مقيد املعىن يف أنه إال ،الظاهر يف مطلقا
 ﴿من تش  وإن﴾ىئ ﴿من ش ت إن هذا على فاستثن االلتفات، مع إسراء هبا تسري فإنك امرأتك

 ﴿من مستثىن القراءتني كلتا يف﴾خت حت ﴿جعل-احلاجب كابن-وبعضهم، تناقض وال﴾ىب مب
 النصب لىع اجتمعوا إمنا: يقال أن وميكن ،األقوى غري قراءة على القراء اجتماع يستبعد ومل﴾ىب مب

 ألن ؛اباللتفات مأمورة تكون أن لزم﴾ىب مب﴿من استثناء جعل لو إذ﴾ىئ﴿ من استثناء ليكون
 على نقطعام االستثناء جيعل أن إال اللهم ابلقيام لزيد أمرا ذلك كان زيد إال منكم يقم ال قال إذا القائل
 منقطعا تثناءاالس هذا كان وإذا أصاهبم، ما فيصيبها تلتفت امرأتك لكن أحد منكم يلتفت وال معىن
 ،هبا يسر مفل قومها مع خيلفها أن أمر أنه وروي ،الكشاف يف قاله ،للمعصية موجبا التفاهتا كان

 الصحة، لىع اجتماعهما ميكن ال خلل الكالم هذا يف: أقول ،الروايتني الختالف القراءتني واختالف

                                                           

 ( 1/212) 1ط، الوجيزاألهوازي، ( و 1/123) 2، طالتيسريالداين،   (1) 
 ( 33/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 ( 4/369) 1، طالسبعةاحلجة للقراء أبو علّي الفارسي،  (3) 
 ( 2/416) 3، طالكشافالزخمشري،  (4) 
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 (2)"(1) كلها تالقراءا لتواتر ؛الصحة على اجتماعهما جيب والقراءاتن

 (161 ىلإ 03 اآلايت (:11) هود سورة)

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

هود، سورة ) ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ
 ،(3) والبزي عمرو وأبو وانفع جعفر أبو: ابإلمالة﴾ڇ ﴿ابلفتح﴾چ ﴿" -قال:  (48: اآلية

 .مكة أهل عن روى وكذلك

 .(5)"(4) روعم وأبو كثري وابن وانفع جعفر أبو: فيهما الياء بفتح﴾ٻ ٻ ﴿﴾ڇ ڇ ﴿

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 مر كما﴾ہ ﴿" -قال:  (89: هود، جزء من اآليةسورة )﴾... ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
 (7)"(6) (123: التوبة)﴾ہ ہ ۀ ۀ ﴿:قوله يف التوبة سورة يف

 ی ی یی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ... ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

                                                           

 يف تكاذب وهذا هبا، يسر مل أو هبا سرى أنه من الروايتني اختالف على القراءتني بىن إذ فاحش، وهم "وهذا-قال أبو حيان:  (1) 
 أن هلل "وحاش-: قال شهاب الدين التكاذب" على يرتتبان -تعاىل– هللا كالم من ومها القراءاتن تكن أن يستحيل اإلخبار،
 ذلك من يلزم الو  القوالن، التفسري يف جاء قد أنه الفرض صحيح، الزخمشري قاله ما ولكن التكاذب، على القراءاتن ترتتب

 سراها، انقطعف العذاب أخذها مث األمر، أوائل يف هلم مصاحبة بنفسها هي سرت أهنا يعين هبا سرى إنه قال من ألن التكاذب،
 يسر ومل اهب سرى إنه: يقال أن فصح انقطع، بل معهم سراها يدم مل وأنه أيخذها ومل أيمرها مل :أي هبا، يسر مل إنه قال ومن
 ( 12/337) 1، طاللباب ،النعماينالدين  سراجحسن" ) وهو هبذا الناس أجاب وقد هبا،

 ( ابختصار4/41) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (2) 
 ( 163-2/164) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/266) ، د.طاملبتديإرشاد أبو العز القالنسي،   (3) 
 ( 1/143) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (4) 
 ( 43/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (5) 
 228ص  [123]التوبة: ينظر  (6) 
 ( 43/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
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 وأبو عامر وابن عمرو أبو: ابلفتح﴾ىئ ﴿" -قال:  (88: هود، جزء من اآليةسورة )﴾حئ جئ
  .(2)"(1) وانفع جعفر

 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 ابنو  كثري وابن وانفع جعفر أبو: ابلفتح﴾ژ ﴿" -قال:  (72: هود، جزء من اآليةسورة ) ﴾...
 .(4)"(3) عمرو وأبو عامر

هود، سورة )﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 وعاصم (5) ويعقوب وخلف وانفع جعفر وأبو كثري ابن: ابإلظهار﴾وئ ەئ ﴿" -قال: (73: اآلية
 .(7)"(6) األعشى غري

 (114 اىل 164 اآلايت (:11) هود سورة)

 (124: هود، اآليةسورة )﴾ۓ ۓ ے ے ھو ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(9) " ابلنون الباقون ،(8) واملفضل يعقوب: ابلياء (هُ رُ خّي ؤَ يعُ  امَ وَ  )" -قال: 

سورة )﴾ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
                                                           

 ( 2/312) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/266)، د.ط إرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (1) 
 ( 43/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 (2/312) 1ط، الكنزمؤمن،  وابن  (1/266، د.ط )إرشاد املبتديأبو العز القالنسي، (3) 
 ( 43/ 4) 1طغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
 ( 1/323) 3، طإحتاف فضالء البشرالبنا، ( و 3-2/4) ، د.طالنشرابن اجلزري،  (5) 
 1) ، د.طضةالرو ، وف الصفري واجليم )احلسن بن حممدوكان األعشى يدغم اتء التأنيث يف الظاء والثاء، ويظهرها عند حر  (6) 

/336 ) 
 ( 43/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (7) 
رُهُ  )املفضل عن زيد وأبو يعقوب، عن زيد روى (8)  زاد ابن اجلوزي، و ( 2/226) 1، طاملستنري)ابن سوار،  ابلياء ( َوَما يُعَؤخّي

 وهي شاذة عن يعقوب.( 2/422) 1، طاملسري
 ( 47/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
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 وافق (1) عقوبوي وسهل كثري ابن: احلالني يف الياء إبثبات (أَيْيتي  يَعْومَ  )" -قال:  (123: هود، اآلية
 .(3) " الياء حبذف اآلخرون ،(2) الوصل يفعلّي و  عمرو وأبو وانفع جعفر أبو

 لغة يف كثري ابلكسرة عنها واالكتفاء الياء حذف﴾ڭ ڭ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 (5)"(4)هذيل

 .(6) فليح وابن البزي: التاء بتشديد﴾ۇ ڭ ﴿

 

 خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

علّي و  محزة: السني بضم﴾ی ﴿"-قال:  (128: هود، اآليةسورة )﴾ مت خت حت يبجت ىب مب
 داملسعو  جاء قد ولكنه الزم﴾ی ﴿ألن ؛أسعدوا من اهلمزة حذف على إنه قيل، (7) وحفص وخلف

 .(9) " بفتحها اآلخرون ،(8)

سورة ) ﴾ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 الباقون ،(10) ومحاد بكر وأبو وانفع كثري ابن: ابلتخفيف﴾ڇ چ﴿" -قال:  (111: هود، اآلية

                                                           

 ( 443و 1/442) 2، طالغايةابن مهران،  (1) 
 ( 2/272)، د.ط لنشراابن اجلزري، ( و 1/333) ، د.طاإلقناع ابن الباذش، (2) 
 ( 47/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/326) ، د.طإبراز املعاينأبو شامة، ( و 2/183) 1، طإعراب القرآنالنحاس،   (4) 
 ( 4/31) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،   (5) 
 82ينظر ص  [123]آل عمران:﴾ ...ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ﴿-تعاىل: سبق الكالم على مثلها عند قوله  (6) 
 ( 1/333) ، د.طاملبهجسب  اخلياط، ( و 1/142) ، د.طاملبسوطابن مهران،   (7) 
ابللغتني  فأتى ،هللا وجربه زيد، وجرب هللا، وسعده زيد سعد: كقولك يتعّدى، ال وأن مفعول، إىل يتعّدى أن يصلح( سعد) و (8) 

 ( 347/ 1) ، د.طحجة القراءاتابن زجنلة، ( و 1/172) 4، ط احلجة)ابن خالويه، 
 ( 47/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (9) 
،  جامع البيانبفتحها )الداين،  الباقون وقرأ السني، بضم[ 128]﴾ی ی ی  ﴿عاصم عن وحفص والكسائي محزة قرأ (10) 
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 .ابلتشديد

 ، الباقون(2) «الطارق» يف وكذلك ،(1) ومحزة ويزيد وعاصم عامر ابن: امشددً  ﴾ڇ  ﴿
 .(3) "ابلتخفيف

 ال إذ (4) املخففة إعمال فعلى ابلتخفيف قرأ من﴾ڇ چ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:        
 «ما ملن» فأصله مشددا «ملا» قرأ ومن ،«يك ومل» «يكن مل» يف كما العمل إبطال التخفيف من يلزم
 الساكنة وإبقاء األوىل حذف وجاز ،(5) اختفيفً  األوىل فحذفت ميمات، ثالث فاجتمع اميمً  النون قلبت

- (6) أرقم بن ناوسليم الزهري قراءيت يف كما-ابلتنوين «ملا» أصله يكون أن وجيوز ،هبا الالم التصال
 أن على ليوفينهم ملا كل   وإن (7) أيبّ  وقرأ ،جمموعني :أي ،ملمومني ومعناه ،ممدودا «ملا» فبقي فحذف

 (8) " الطارق يف كما «إال» مبعىن «ملا» و انفية «إن»

 هود، جزءسورة )﴾... ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف
 .(10) " الالم بفتح اآلخرون ،(9) يزيد: بضمتني﴾ھ ﴿" -قال:  (114: من اآلية

 قريبة﴾ے ے ﴿ساعات :أي ؛وظلمة زلفة، كظلم مجع﴾ھ ﴿"-: قال النيسابوري التوجيه:
 «رٍ سْ بُ » و «رةسْ بُ » :حنو ،الالم بسكون ( زُْلًفا ) وقرئ ،إليه وازدلف قربه إذا أزلفه من ،النهار آخر من

                                                           

 ( 1/394) 1، طالكاملاهلذيل، و  (3/1228) 1ط
 ( 2/271) ، د.طالنشرابن اجلزري، و ( 1/263) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (1) 
 [4الطارق:]﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿-يف قوله تعاىل:  (2) 
 ( 47/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
 ( 1/172) 4، طاحلجةابن خالويه،  (4) 
 ( 2/27) 1، طمعاين القرآنالفراء،   (5) 
 ( 6/216) ، د.طالبحر احمليطأبو حيان،   (6) 
  مرجع سابقأبو حيان،   (7) 
 ( 33-4/34) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (8) 
 ( 2/327) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 6/229) 1، طاملستنريابن سوار،   (9) 
 ( 47/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (10) 
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 (3) "(2) «رسُ بُ » و «رسُ بُ » حنو بضمتني قرأ فيمن :والزلف ،(1)

 چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

: مهز بغري (4) واببه﴾ڃ﴿" -قال:  (122: هود، اآليةسورة )﴾ڇ ڇ ڇ چ
 .(6)"(5) الوقف يف ومحزة ورش عن األصبهاين

 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ﴿-قوله تعاىل:  القراءات الواردة يف

 انفع :(7) جمهواًل ﴾گ ﴿" -قال:  (123: هود، اآليةسورة )﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ ڳ
 .(8) واملفضل وحفص

 ويعقوب عامر وابن وانفع جعفر أبو :(10) «النمل» آخر يف وكذلك (9) خطاابً ﴾ڻ ﴿

                                                           

 ( 4/38) 3، طلسان العرببسرة )ابن منظور،  واحدته لغضاضته، يُعْرطيبَ  أن قبل التمر: البسر (1) 
 ( 137-7/138) مرجع سابقابن منظور، ينظر مادة زلف،  (2) 
 ( 4/36) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (3) 
إحتاف فضالء )البنا،  [11[ و ]النجم: 12[ و ]القصص: 32[ و ]الفرقان: 36[ و ]اإلسراء: 122"الفؤاد، وفؤاد" ]هود:  (4) 

 ( 1/98) 3، طالبشر
 د.ط ،النشر)ابن اجلزري، ا واوً  إببداهلا-املفتوحة بعد ضم -تسهل اهلمزة ( و 338-2/339) 1، طجامع البيانالداين،  (5) 

(1/438 ) 
 ( 47/ 4) 1، طغرائب القرآنالنيسابوري،  (6) 
عُ  ) قرأإليه، ومن  كله األمر يرد أي: فاعله، يسم مل ما على الياء بضم (7)  چ چ چ  ﴿ولهق وحجتهم إليه، األمر يصري أي: ( يَعْرجي

 ( 1/333) ، د.طحجة القراءات)ابن زجنلة، ﴾چ ڇ 
 بدون رواية املفضل.( 2/229) 1، طاملستنريابن سوار، ( و 1/393) 1، طالتذكرةابن غلبون،   (8) 
 الناس، مجيع إىل جهيتو  واخلطاب إبساءته، واملسيء إبحسانه احملسن جيزي أنه واملعىن الناس، وجلميع-السالم عليه-للنيب (9) 

حلجة للقراء ا)أبو علّي الفارسي، يعملون  عما بغافل ربك وما: هلم قل: على الياء الياء، وحجة من أعمّ  وهذا وكافرهم، مؤمنهم
 ( 4/387) 2، طالسبعة

 [73 النمل:]﴾ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ﴿-يف قوله تعاىل:  (10) 
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 .(2) " الغيبة على الباقون ،(1)وحفص

 

 

  

                                                           

 ( 2/327) 1، طالكنزابن مؤمن، و ( 1/263) ، د.طإرشاد املبتديأبو العز القالنسي،  (1) 
 ( 47/ 4) 1ط ،غرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
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 ةـمـــاتـــاخل

 النتائج:  هذهقد حتصل يل يف اخلامتة 

   ،مع كون "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" كتاب تفسري إال أنه احتوى علوًما متعددًة
 كالقراءات والوقف واالبتداء وكثري من علوم العربية.

 النيسابوري _ رمحه هللا _ جبانب القراءات حىت أنه مل متر آية مل يذكر ما هبا من  اهتمام
 قراءات إال إذا سبق ذكرها.

  حُيمد له فصله بني القراءات املتواترة والشاذة إال أنه يؤخذ عليه ترجيحه بني القراءات
 .املتواترة رإبيراد القراءات العش، وكان حراًي به االكتفاء السجستايناملتواترة، كما أنه أضاف اختيار 

 .القراءات تثري التفسري وتزيده وضوًحا وفهًما 

 .اهتم النيسابوري ابستنباط األحكام الفقهية املختلفة املرتتبة على اختالف القراءات 

  ،خيدم تفسريه. وأنهخاصًة بل اهتم به مل يهمل جانب توجيه القراءات 

 

 املقرتحات
  والتطبيق على ابقي التفسري إلمتامها.إكمال هذه الدراسة 

 وما متيز به  – والتفسري الكبريالكشاف -دراسة مقارنة هلذا التفسري مع كال التفسريين
 هذا التفسري.

 .دراسة مقارنة ملا يف تفسري النيسابوري من قراءات مع من قبله من املفسرين 

 .دراسة املسائل النحوية والصرفية يف هذا التفسري 

  الوقف واالبتداء يف هذا التفسري.دراسة 

 .دراسة التأويل اإلشاري يف هذا التفسري وما يقبل منه وما ال يقبل 
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  القراءاتفهرس 

 الصفحة  القرآنية  ةالكلم

 63 ﴾ٻ ٱ ﴿

 64 ﴾ٿ ﴿

 64 ﴾ٿ ﴿

 64 ﴾ڃ ڃ ﴿

 63 ﴾ک ﴿

 63 ﴾ک ﴿

 63 ﴾ک ک ﴿ 

 66 ﴾ۋ ﴿ 

 66 ﴾ۇئ ﴿

 66 ﴾ڃ ڃ ﴿

 69 ﴾ڳ ﴿

 69 ﴾ڱ ڱ ﴿

 69 ﴾ۋ ۋ ﴿

 69 ﴾ڀ ﴿

 68 ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿

 68       ﴾ۇئۆئ ۇئ ﴿

 67 ﴾ۓ ےے ﴿
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 67 ﴾ۅ ۋ ﴿

 67 ﴾ى ى ﴿ 

 92 ﴾ېئ ېئ ﴿ 

 92 ﴾ٿ ﴿

 92 ﴾ٹ ٹ ﴿

 92 ﴾ڤ ڤ ﴿ 

 92 ﴾ڤ ﴿

 91 ﴾ک کک ﴿

 91 ﴾ڄ ﴿

 91 ﴾ڌ ڌ ﴿

 92 ﴾ڈ ﴿

 92 ﴾ژ ﴿

 93 ﴾ۈئ ۆئ ﴿

 93 ﴾ڳ ﴿

 93 ﴾ڱ ﴿

 94 ﴾ڃ چ ﴿

 94 ﴾ۀ ڻ ﴿

 94 ﴾ھ ھ ھ ﴿

 93 ﴾ڎ ﴿

 93 ﴾ڑ ڑ ﴿
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 93 ﴾ڻ ڻ ﴿

 96 ﴾ەئ ﴿

 96 ﴾ېئ ﴿

 99 ﴾ەئ ائ ﴿

 98 ﴾ڄ ڦ ﴿

 98 ﴾ۓ ے ﴿

 98 ﴾ٹ ڤ ﴿

 98 ﴾ڃ ڄ ﴿

 97 ﴾ې ﴿

 97 ﴾وئ ەئ ﴿

 97 ﴾ۆئۆئ ۇئ ﴿

 82 ﴾ۉ ﴿

 82 ﴾ەئ ەئ ﴿

 82 ﴾ۈئ ۈئ ﴿

 81 ﴾ی ىئ ﴿

 81 ﴾ڃ ﴿

 81 ﴾ڈ ﴿

 82 ﴾ٻ ﴿

 82 ﴾ۈ ﴿

 83 ﴾ڦ ﴿
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 83 ﴾ۀ ۀ ﴿

 84 ﴾ڻ ﴿

 84 ﴾ھ ﴿

 84 ﴾ۓ ﴿

 84 ﴾ڤ ﴿

 83 ﴾ڄ ﴿

 83 ﴾چ چ ﴿

 83 ﴾پ ﴿

 86 ﴾ڄ ﴿

 86 ﴾ىئ مئ ﴿

 86 ﴾جت ﴿ 

 89 ﴾مث ﴿

 89 ﴾گ ﴿

 88 ﴾گ گ ﴿

 87 ﴾ڳ ﴿

 87 ﴾ۋ ۋ ﴿

 87 ﴾ٹ ﴿

 87 ﴾ڦ ڦ ﴿

 72 ﴾گ ڳ ﴿

 71 ﴾ەئ ﴿
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 71 ﴾ڤ ڤ ﴿

 72 ﴾ڇ ڇ ﴿

 72 ﴾ڱ ﴿

 74 ﴾ٹ ﴿

 74 ﴾ٹ ﴿

 73 ﴾ڑ ژ ﴿

 73 ﴾ڳ ﴿

 76 ﴾ۓ ۓ ﴿

 76 ﴾ۈ ﴿

 79 ﴾چ ﴿

 79 ﴾ک ﴿

 79 ﴾ہ ﴿

 78 ﴾ۅ ﴿

 78 ﴾وئ ﴿

 78 ﴾ۋ ﴿

 77 ﴾ٹ ﴿

 77 ﴾ڭ ﴿

 77 ﴾ۅ ﴿

 122 ﴾ٻ ﴿

 122 ﴾ٺ ﴿
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 122 ﴾ہ ﴿

 121 ﴾ڄ ﴿

 121 ﴾ڳ ﴿

 121 ﴾ڱ ﴿

 121 ﴾ڱ ﴿

 122 ﴾ڭ ﴿

 122 ﴾ى ﴿

 122 ﴾ٹٹ ٿ ٿ ﴿

 123 ﴾ہ ہ ﴿

 123 ﴾ۋ ﴿

 123 ﴾ڇ ﴿

 124 ﴾ڇ ﴿

 124 ﴾ڱ ﴿

 123 ﴾ې ﴿

 123 ﴾ى ې ﴿

 126 ﴾گ گ ﴿

 126 ﴾پ ٻ ﴿

 126 ﴾پ پ ﴿

 126 ﴾ٺ ٺ ﴿

 129 ﴾ۀ ﴿
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 129 ﴾ۈ ۈ ۆ ﴿

 129 ﴾ىئ ىئ ﴿

 128 ﴾ۆ ۇ ﴿

 128 ﴾ٹ ٿ ﴿

 128 ﴾ٺ ٺ ﴿

 127 ﴾ھ ہ ﴿

 127 ﴾ھ ﴿

 112 ﴾ڭ ﴿

 112 ﴾پ ﴿

 112 ﴾ڍ ڇ ﴿

 111 ﴾ڄ ڄ ڄ ﴿

 111 ﴾ں ﴿

 111 ﴾ۇ ﴿

 112 ﴾ڤ ﴿

 112 ﴾ڇ ﴿و ﴾چ ﴿

 112 ﴾ژ ﴿

 113 ﴾ڱ ﴿

 113 ﴾ڀ ﴿

 113 ﴾ائ ى ﴿

 114 ﴾ڦ ڦ ﴿
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 114 ﴾ڈ ﴿و ﴾ڍ ﴿

 114 ﴾ې ې ﴿

 113 ﴾ڭ ڭ ﴿

 113 ﴾ڱ ﴿

 113 ﴾ىئ ىئ ﴿

 116 ﴾ٺ ٺ ﴿

 116 ﴾ڳ ڳ ﴿

 116 ﴾ىب ﴿

 119 ﴾ڤ ﴿

 119 ﴾ں ﴿

 117 ﴾ۉ ۅ ﴿

 117 ﴾ۉ ﴿

 117 ﴾ې ې ﴿

 122 ﴾ۆئ ۆئ ﴿

 122 ﴾ڈ ڎ ﴿و﴾ٻ ﴿

 122 ﴾ڃ ﴿

 121 ﴾ٺ ﴿

 122 ﴾ھ ﴿

 122 ﴾ۅ ﴿

 123 ﴾ڇ ڇ ﴿
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 123 ﴾ڳ ﴿

 123 ﴾ہ ہ ﴿

 124 ﴾ٻ ٱ ﴿

 124 ﴾ڦ ﴿

 124 ﴾ٻ ﴿

 124 ﴾ڱ ﴿

 123 ﴾ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ﴿

 123 ﴾ۆ ﴿

 126 ﴾ڤ ﴿

 126  ﴾جئ ﴿

 129 ﴾ژ ﴿

 129 ﴾ڻ ں ﴿

 129 ﴾ىت ﴿

 128 ﴾ٿ ٿ ﴿

 128 ﴾ ڎ ڈ ﴿

 127 ﴾ۇئ ﴿

 127 ﴾ڈ ﴿

 132 ﴾ٻ ٻ ﴿

 131 ﴾ۈ ۈ ﴿

 131 ﴾ې ۉ ﴿
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 132 ﴾ى ې ﴿

 132 ﴾ېئ ېئ ﴿

 132 ﴾ڦ ﴿

 133 ﴾ۋ ﴿

 133 ﴾ۓ ۓ ﴿

 133 ﴾ۉ ﴿

 134 ﴾ې ﴿

 134 ﴾ٿ ﴿

 133  ﴾ہ ﴿

 133 ﴾ۋ ۋ ﴿

 136 ﴾ۉ ۅ ﴿

 136 ﴾ڤ ﴿

 139 ﴾ڄ ڄ ﴿

 139 ﴾ڎ ﴿

 139 ﴾ک ک ﴿

 139 ﴾جئ   ی ﴿

 141 ﴾ڭ ﴿

 141 ﴾ڀ ڀ ﴿

 141 ﴾ٺ ﴿

 142 ﴾ھ ھ ﴿
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 142 ﴾ۈ ۈ ﴿

 143 ﴾ې ې ﴿

 143 ﴾ٹ ﴿

 144 ﴾ڃ ﴿

 144 ﴾ڻ ﴿و ﴾ڱ ﴿

 144 ﴾ھ ھ ہ ﴿

 144 ﴾ھ ﴿

 144 ﴾ۓ ۓ ﴿

 143 ﴾مص ﴿و ﴾خس حس﴿

 146 ﴾ہ ہ ﴿

 146 ﴾ے ﴿

 149 ﴾ۈ ﴿

 149 ﴾ڤ ڤ ﴿

 149 ﴾ڻ ﴿

 148 ﴾ی ﴿

 148 ﴾ڤ ڤڤ ﴿

 148 ﴾ېئ ﴿

 148 ﴾چ﴿و ﴾ڦ ﴿

 147 ﴾ڍ ﴿

 147 ﴾ڌ ﴿
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 147 ﴾ڭ ﴿

 147 ﴾ڻ ﴿و ﴾ڃ ﴿

 132 ﴾ڑ ژ ژ ﴿

 131 ﴾گ ﴿

 131 ﴾گ ﴿

 131 ﴾ں ڱ ڱ ﴿

 131 ﴾ۋ ۈٴۇ ﴿

 132 ﴾حب ﴿

 132 ﴾ڀ ڀ ﴿

 132 ﴾پ ﴿

 132 ﴾ڦڄ ڦ ﴿

 133 ﴾ۇ ﴿

 133 ﴾ۈٴۇ ۈ ﴿

 134 ﴾ٿ ﴿

 134 ﴾گ ﴿

 134 ﴾ۆئ ﴿

 133 ﴾ڦ ڦ ﴿و ﴾ڤ ﴿

 133 ﴾ژ ﴿

 136  ﴾يب ﴿

 136 ﴾ڤ ٹ ﴿
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 139 ﴾ے ﴿

 139 ﴾ۆ ﴿

 139 ﴾ەئ ﴿

 138 ﴾حئ جئ ﴿

 138 ﴾ڎ ﴿

 137 ﴾ڭ ﴿

 137 ﴾ڀ ﴿

 162 ﴾ڻ ﴿

 162 ﴾ھ ھ ﴿

 162 ﴾ۆئ ۇئ ﴿

 162 ﴾ٺ﴿و ﴾ڀ ﴿

 161 ﴾ڳ ﴿

 161 ﴾ۈئ ﴿

 162 ﴾ٺ ﴿

 162 ﴾ٺ ﴿

 162 ﴾ٿ ﴿

 162 ﴾ڈ ﴿

 163 ﴾ڀ پ ﴿

 163 ﴾چ ﴿

 163 ﴾ڌ ڍ ﴿
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 163 ﴾ڳ ﴿

 164 ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿

 166 ﴾چ چ ڃ ﴿

 166 ﴾ژ ﴿

 166 ﴾ۇۆ ﴿

 166 ﴾ٻ ٻ ﴿

 169 ﴾پ پ ﴿

 169 ﴾ہ ہ ۀ ۀ ﴿ 

 169 ﴾ېئ ﴿

 169 ﴾ٻ ٻ ﴿

 168 ﴾ڃ ﴿

 168 ﴾ چ چ چ ﴿

 168 ﴾ڍ ﴿

 167 ﴾ٻ ٻ ﴿

 167 ﴾چ ﴿

 167 ﴾گ گ ﴿

 167 ﴾ۀ ڻ ﴿

 192 ﴾ہ ﴿

 192 ﴾ۇ ۇ ﴿

 191 ﴾ې ۉ ﴿
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 193 ﴾ڦ ڦ ﴿

 193 ﴾ں ﴿

 193 ﴾ڄ ﴿

 194 ﴾چ ﴿

 194 ﴾ڇ ﴿

 194 ﴾ڃ ﴿

 193  ﴾ڌ ڍ ﴿

 193 ﴾ٹ ٹ ٿ ﴿

 196 ﴾ڤ ڤ ﴿

 196 ﴾ڦ ﴿

 196 ﴾چ چ ﴿

 196 ﴾گ گ گ ﴿

 199 ﴾ھ ﴿

 199 ﴾ۈئ ۈئ ﴿

 198 ﴾حب ﴿

 198 ﴾ٿٹ ﴿

 198 ﴾ٹ ﴿

 198 ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿

 197 ﴾گ ﴿

 197 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ﴿
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 182 ﴾ې ﴿

 182 ﴾ى ﴿

 182 ﴾ۈئ ﴿

 182 ﴾ڀٺ ﴿

 181 ﴾ڄ ڦ ﴿

 181 ﴾ڄ ڄ ﴿

 181 ﴾ک ﴿

 182 ﴾ڦ ﴿

 182 ﴾ڤ ڤ ﴿

 182 ﴾ۉ ﴿

 183 ﴾پ ﴿

 183 ﴾ڦ ﴿

 184 ﴾ڌ ڌ ﴿

 184 ﴾ڻ ﴿

 184 ﴾ٻ ٱ ﴿

 183 ﴾ٺ ﴿

 183 ﴾گ ﴿

 186 ﴾ڱ ﴿

 186 ﴾ۀ ڻ ﴿

 189 ﴾ۈئ ﴿
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 189 ﴾ڀ ﴿

 188 ﴾ڻ ﴿

 188 ﴾ڭ ﴿

 188 ﴾ې ۉ ﴿

 188 ﴾ۈئ ﴿

 188 ﴾پ ﴿

 187 ﴾ڇ ﴿

 187  ﴾ڈ ﴿

 187 ﴾ۆ ۇ ﴿

 172  ﴾وئ ﴿

 172 ﴾ٻ ٻ ﴿

 172 ﴾پ ﴿

 172  ﴾ڃ ڃ ﴿

 172 ﴾ڈ ﴿

 171 ﴾ۓ ۓ ﴿

 171 ﴾ۆئ ۆئ ﴿و ﴾ۇئ ﴿

 171 ﴾ٺ ڀڀ ﴿ 

 172 ﴾ڤ ڤ ڤ ﴿

 172 ﴾ٺ ٺ ﴿

 173 ﴾ڑ ﴿
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 173 ﴾گ ﴿

 173 ﴾گ ﴿

 174 ﴾ۋۅ ۋ ﴿

 174 ﴾ٺ ﴿

 174 ﴾ڄ ﴿

 173 ﴾ڎ ﴿

 173 ﴾ېئ ﴿

 173 ﴾ىئ ﴿

 176 ﴾ڦ ﴿

 176 ﴾چ ﴿

 176 ﴾ۅ ۋۋ ﴿

 179 ﴾ٻ ٱ ﴿

 179 ﴾ٻ ﴿

 179 ﴾چ ﴿

 178 ﴾ۋ ﴿

 178 ﴾ائ ﴿

 177 ﴾ڤ ٹ ٹ ﴿

 177 ﴾ڳ ﴿

 222 ﴾ڭ ﴿

 222 ﴾ېئ ﴿
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 222 ﴾حب جب ﴿

 222 ﴾ىب ﴿

 222 ﴾جت ﴿

 221 ﴾ٻ ٻ ٱ ﴿

 221 ﴾ڃ ڃ ﴿

 221 ﴾ک ﴿

 222 ﴾ڳ ﴿

 222 ﴾ۆ ﴿

 224 ﴾ڀ ﴿

 224 ﴾ڄ ڄ ﴿

 224 ﴾ڃ ﴿

 223 ﴾ڀ ﴿

 223 ﴾ڦ ڤ ﴿

 223 ﴾ڈ ڎ ﴿

 226 ﴾گ گ ﴿

 226 ﴾ې ې ۉ ﴿

 226 ﴾ڃ ﴿

 226 ﴾گ گ ﴿

 229 ﴾ٻ ٻ ﴿

 229 ﴾ڭ ﴿
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 229 ﴾ے ھ ﴿

 228 ﴾ڭ ﴿

 228 ﴾ۅ ﴿

 228 ﴾ی ﴿

 227 ﴾ک ک ک ﴿

 227 ﴾ڻ ﴿

 227 ﴾ڻ ﴿

 227 ﴾ہ ہ ہ ۀ ﴿

 227 ﴾ ۋ ۅ ۅ ۋ ﴿

 212 ﴾پ پ ﴿

 212 ﴾گ گ ﴿

 213 ﴾ڦ ﴿

 213 ﴾ۓ ﴿

 214 ﴾ۇ ڭ ﴿

 214 ﴾ڍ ﴿

 214 ﴾ژ ژ ﴿

 213 ﴾ٱ ﴿

 213 ﴾ڍ ﴿

 213 ﴾ے ﴿

 216 ﴾ڭ ڭ ﴿
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 216 ﴾ں ڱ ﴿

 219 ﴾ھ ﴿

 219 ﴾ٻ ٻ ﴿

 219 ﴾ھ ہ ﴿

 219 ﴾ٻ ٱ ﴿

 219 ﴾پ ﴿

 218 ﴾ەئ ەئ ﴿

 218 ﴾ڳ ڳ ﴿

 217 ﴾ۅ ۅ ﴿

 217 ﴾ڄ ﴿

 217 ﴾چ ﴿

 222 ﴾ې ې ﴿و ﴾ۅۉ ﴿

 222 ﴾ائ ﴿

 221 ﴾ٺ ٺ ﴿

 221 ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿

 221 ﴾ڍ ﴿

 222 ﴾ڻ ں ﴿

 222 ﴾ڻ ۀ ﴿

 222 ﴾ڇ ﴿

 223 ﴾ۇۆ ۇ ﴿



 

311 

 

 223 ﴾ۇئ ﴿

 224 ﴾ٿ ﴿

 224 ﴾ٻ ﴿

 224 ﴾ۀ ۀ ﴿

 224 ﴾ۆئ ﴿

 223 ﴾ٻ ٱ ﴿

 223 ﴾ڈ ڈ ﴿

 223 ﴾ڳ ﴿

 223 ﴾ڳ ﴿

 226 ﴾ھ ھ ﴿

 226 ﴾ے ﴿

 226 ﴾ېى ې ﴿

 229 ﴾چ ﴿

 229 ﴾ى ﴿

 228 ﴾ٻ ﴿

 228 ﴾ڱ ﴿

 228 ﴾ڀڀ ﴿

 228 ﴾ڌ ڌ ﴿

 231 ﴾ٱ ﴿

 231 ﴾ڦ ﴿
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 232 ﴾ں ڱڱ ﴿

 232 ﴾ۈ ﴿

 233 ﴾ەئ ﴿

 233 ﴾پ ﴿

 233 ﴾گ گ ک ﴿

 233 ﴾ٺٿ ٺ ﴿

 234 ﴾ٹ ٹ ﴿

 234 ﴾ڄ ڄ ﴿

 234 ﴾ڤ ڤڤ ﴿

 234  ﴾ڌ ڌ ﴿

 233  ﴾ۅ ﴿

 233 ﴾ٹ ﴿

 233 ﴾ڤ ﴿

 236 ﴾ہ ﴿

 236 ﴾ڃ ﴿

 236 ﴾ہ ﴿ 

 239 ﴾مب ﴿

 239 ﴾چ چ ﴿

 238 ﴾خس ﴿

 237 ﴾ٿ ٿ ﴿
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 237 ﴾ڤ ﴿

 237 ﴾ڌ ڌ ڇ ﴿

 237 ﴾ۈئ ﴿

 242 ﴾يت ىت ﴿

 242 ﴾ڱ ﴿و ﴾ڳ ﴿

 242 ﴾ائ ﴿

 241 ﴾ی ﴿

 241 ﴾مت خت حت جت يب ىب ﴿

 242 ﴾ٹ ﴿

 242 ﴾چ چ چ ﴿

 242 ﴾مئ حئ ﴿

 243 ﴾ڤڤ ﴿

 243 ﴾ۈ ۆ ﴿

 244 ﴾ۈئ ﴿

 244 ﴾پ پ ﴿

 244 ﴾ڦ ڤ ﴿

 243 ﴾ڌ ﴿

 243 ﴾گ ﴿ 

 246 ﴾ڇ ﴿

 246 ﴾ھ ہ ﴿
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 246 ﴾ڭ ڭ ﴿

 248 ﴾ۋ ۋ ﴿

 248 ﴾ۅ ۅ ﴿

 248 ﴾ڭ ڭڭ ﴿

 248 ﴾ڻ ڻ ﴿

 247 ﴾ې ى ﴿

 247 ﴾جئ ﴿

 232 ﴾مئ ﴿

 232 ﴾پ پ ﴿

 232 ﴾ٹ ٹ ﴿

 232 ﴾ڭ ڭ ﴿

 231 ﴾مب ﴿

 231 ﴾چ چ ﴿ 

 231 ﴾گ ﴿

 232 ﴾ہ ﴿

 232 ﴾ہ ہ ﴿

 233 ﴾ڀ پ ﴿

 233 ﴾ٺ ﴿

 234 ﴾ڦ ڦ ﴿و ﴾ٹ ٿ ﴿

 234 ﴾ەئ ﴿



 

393 

 

 234 ﴾ڀ ڀ ﴿

 234 ﴾ڍ ڇ ﴿

 234 ﴾ژ ﴿

 233 ﴾گ ﴿

 233 ﴾ھ ھ ھ ﴿

 233 ﴾ڭ ﴿

 236 ﴾ۋ ﴿

 236 ﴾ىئ ﴿

 239 ﴾ڳ ڳ ﴿

 239 ﴾ۇ ﴿

 239 ﴾ۆ ﴿

 239 ﴾ىئ ﴿

 238 ﴾ختمت حت ﴿

 237 ﴾ڇ چ ﴿

 237 ﴾ڇ ڇ ﴿

 237 ﴾ٻ ٻ ﴿

 237 ﴾ہ ﴿

 262 ﴾ىئ ﴿

 262 ﴾ژ ﴿

 262 ﴾وئ ەئ ﴿
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 262 ﴾ے ھ﴿

 261 ﴾ڭ ڭ ﴿

 261 ﴾ۇ ڭ ﴿

 261 ﴾ی ﴿

 261 ﴾ڇ چ ﴿

 262 ﴾ڇ ﴿

 262 ﴾ھ ﴿

 263 ﴾ڃ ﴿

 263 ﴾گ ﴿

 263 ﴾ڻ ﴿
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 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر

 الصفحة احلديث طرف

 1 ...إن احلمد هلل، حنمده ونستعينه، من يهده هللا فال مضل له
 1 ...خريكم من تعلم القرءان 

القاسم، إن  أاب فقال: اي-صلى هللا عليه وسلم-أن رجال من أهل الكتاب جاء إىل النيب 
 19 ...يوم القيامة على أصبع السماواتهللا ميسك 

يمي ني هللاي الرَّمحَْ  بيْسمي  ﴿فعدالكتاب  فاحتة-وسلمصلى هللا عليه -قرأ رسول هللا   احْلَْمدُ ﴿ آية،﴾الرَّحي

 ...﴾اْلعاَلمينيَ َّلليَّي َربّي 
17 

 22 .غريي؟ ..أال أخربك آبية مل تنزل على أحد بعد سليمان بن داود 
 22 .« ..هللاحلمد »كيف تقول إذا قمت إىل الصالة؟ قال: أقول 

قول: من ترك وكان ي« بسم هللا الرمحن الرحيم»أنه كان إذا افتتح السورة يف الصالة يقرأ 
 22 ...قراءهتا 

 22 ...قال: فاحتة الكتاب (89احلجر: ) (َوَلَقْد آتَعْيناَك َسْبعاً ميَن اْلَمثايني  )يف قوله

هللاي  بيْسمي  ﴿ :قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني، فإذا قال العبد»هللا سبحانه يقول 

يمي الرَّمْحَني   ...هللا: جمدين عبدي  قال ﴾الرَّحي
22 

 22 ...ما أعظم آية يف كتاب هللا؟ قال: بسم هللا الرمحن الرحيم
 21 يفتتح الصالة ابلتكبري والقراءة ابحلمد هلل رب العاملني كان
 21 يف سورة امللك: إهنا ثالثون آية قال
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 فهرس األعالم

 الصفحة مــــــل  ـــالع  
  )أ(

 36  إبراهيم بن أمحد اخلرقي
 37  إبراهيم بن محاد
 31  إبراهيم بن زريب

 37  إبراهيم بن كعب املوصلي
 32  إبراهيم بن نصر بن عبد العزيز املقري

 48  إبراهيم بن يونس الرازي
 34 أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي =األثري اجلزريابن 

 44  أمحد بن إبراهيم الفقيه
 34  أمحد بن احلسني بن مهران

 43  أمحد بن محاد املقري
 48  اخلرّازعلّي أمحد بن 

 33  البغدادي السمسارعلّي أمحد بن علي= أبو 
 44  جعفرأمحد بن فرج الضرير= أبو 

 34  أمحد بن حممد بن أمحد أبو نصر السمرقندي = ابحلدادي
 33  أمحد بن حممد بن رستم الطربي

 42  أمحد بن حممد بن عبد هللا بن القاسم بن انفع بن أيب بزة البزي
 42  أمحد بن حممد بن عون القواس

 49  أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد 
 33  أمحد بن واصل= أيب واصل 
 39  أمحد بن حيىي بن عبد هللا أبو العباس الوكيل 
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 46  أمحد بن يزيد احللواين 
 33  إدريس بن عبد الكرمي احلداد

 41  إسحاق بن أمحد اخلزاعي املكي
 42  إمساعيل بن عبد هللا

 43  إمساعيل بن جعفر بن كثري األنصاري
 46  أيوب بن متيم

 38  أيوب بن املتوكل البصري
  )ب(

 33  بّكار بن أمحد املقري
  )ت(
  )ث(
  )ج(

 31  جبلة بن مالك النضري 
 47  جعفر بن غالب اليشكري

  )ح(
 38  أبو قبيصة املوصلي=ق احامت بن إسح

 37  احلسن بن احلسني الصواف
 43  احلسن بن عباس الرازي

 49  احلسن بن عبد هللا املقري=الطرازّي=ابن القريع
 43  بن بشار النحويعلّي احلسن بن 

 49  احلسن بن مهران
 48  احلسنون بن اهليثم

 38  احلسني بن متيم أبو عبد هللا البزار البصري
 48  بن محاد األزرقعلّي احلسني بن 
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 41  احلسني بن حممد احلداد
 48  حفص بن أيب داود سليمان بن املغرية البزاز األسدي

 38  العزيز الدوري= أبو عمر حفص بن عمر بن عبد
 32  محاد بن أيب زايد

 33  محدويه بن ميمون الزجاج
 31 محزة بن حبيب الزايت

  )خ(
 32  خالد بن خالد الصرييف
 32  خلف بن هشام البزاز

  )د(
 42  داود بن شبل

 28 أبو بكر بن عبد هللا بن حممد بن األسدي الرازي داية=
  )ذ(
  )ر(

 13 حممد بن عمر بن احلسني =الرازي 
 17 عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي بن الفضل  =الرافعي 
 31  رجاء بن عيسى بن رجاء اجلوهري= أبو املستنري 
 39  روح بن عبد املؤمن أبو احلسن اهلذيل 
 39  حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي البصري رويس= 

  )ز(
ن بن العالء    39  أبو عمرو =البصريزابَّ
 26 حممود بن عمر بن أمحد أبو القاسم =لزخمشريا 
 43  زمعة بن صاحل 

 39  قازيد بن أمحد بن إسح
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 42 حممد بن موسى بن حممد بن سليمان، أبو بكر الزينيب اهلامشي البغدادي  =الزينيب
  )س(

 23 حممد بن طيفور أبو عبد هللا السجاوندي =السجاوندي 
 41  أبو القاسم =السرندييب 
 31  سعيد بن أوس األنصاري= أبو زيد 

 39 سعيد بن جبري
 42  سليمان بن أيب القاسم جناح أبو داود املقرئ = أيب جناح 
 39  بن مجازا سليمان بن مسلم= 
 32  سليم بن عيسى احلنفي 
 38  سهل بن حممد بن عثمان السجستاين= أبو حامت 
 49  العزيزسويد بن عبد  

  )ش(
 37  شباب بن خليفة 
 42  شبل بن عباد 
 37  شجاع بن أيب نصر اخلراساين= أبو نعيم 
 47  شعبة بن عياش 
 32  شعيب بن أيوب بن زريق الصريفيين 
 43  شعيب بن مرة 

  )ص(
 38  صاحل بن زايد السوسي= أبو شعيب 

  )ض(
  )ط(

 47  الطيب بن إمساعيل= أبو محدون 
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  )ظ(
  )ع(

 48  عاصم بن هبدلة األسدي 
 38  عامر بن صاحل املوصلي املعروف أبوقية= أبو الفتح

 37  عباس بن فضل األنصاري 
 34  العباس بن الوليد بن مرداس 
 47  عبد احلميد بن صاحل الرُبمُجيَّ  

 38  أىب الزعراءعبد الرمحن بن عبدوس= 
 32  عبد الرمحن قلوقا 

 46  عبد هللا بن أمحد بن بشري بن ذكوان الدمشقي
 47  عبد الصمد بن حممد

 32  عبد هللا بن صاحل العجلي
 46  عبد هللا بن عامر اليحصيب الشامي

 42 عبد هللا بن كثري املكي 
 41  بن فليح الوهابعبد 
 33  بن محزة الكسائيعلّي 
 41  بن زوابة القزازعلّي  

 36  بن سليمعلّي 
 33  بن أيب نصري النحويعلّي 
 31  عمر بن شبة= أبو زيد 

 47  عمرو بن الصباح= أبو حفص
 42  ابن أيب عون القاضي
 36  عيسى بن وردان

  )غ(
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  )ف(
 46  الفضل بن شاذان بن عيسى= أبو العباس الرازي 

  )ق(
 32  القاسم بن يزيد الوزان

 43  الزرقيعيسى بن مينا بن وردان  =قالون
 34  قتيبة بن مهران اآلزاذاين 

 117 حممد بن علّي بن إمساعيل =القفال الكبري
 42 حممد بن عبد الرمحن بن خالد بن حممد بن سعيد بن جرجة =قنبل

  )ك(
  )ل(

 33  الليث بن خالد

  )م(
 39 جماهد بن جرب 

 34  حممد بن أمحد بن إبراهيم املقرئ

 43  حممد بن أمحد بن األشعث اجليزي
 41  ابن شنبوذ حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ =

 38  حممد بن أمحد الرقي 
 44  حممد بن أمحد املروزي

 34  حممد بن إدريس األشعري املعروف ابلديداين
 42  حممد بن إسحاق بن أعني الربعي

 44  حممد بن إسحاق البخاري
 32  حممد بن حبيب الشموين

 38  حممد بن احلسن بن دريد= أيب بكر
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 42  حممد بن احلسن املعروف ابلنقاش املوصلي 
 38 حممد بن احلسن بن يعقوب بن احلسن بن مقسم اإلمام أبو بكر البغدادي 

 37  حممد بن رومي

 41  حممد بن سبعون
 33  حممد بن سعدان النحوي 
 33  حممد بن سليمان 
 32  حممد بن شاذان اجلوهري 
 44  حممد بن عبد الرحيم األصفهاين 

 43  حممد بن عبد هللا بن فليح
 33  حممد بن عيسى األصفهاين 
 41  حممد بن عيسى بن بندار اجلصاص 
 37  حممد بن غالب= أبو جعفر األمناطي البغدادي 
 32  حممد بن غالب= أبو جعفر الصرييف الكويف 
 43  حممد بن مرثد التميمي 
 49  حممد بن النضر بن مّر بن احلر الربعي = اببن األخرم 
 39  حممد بن هارون= أبو بكر التمار 
 43  حممد بن هارون املروزي= أبو نشي  
 31  حممد بن حيىي الُقطَعيّ  
 33  حممد بن حيىي الكسائي 
 38  مسبح بن حامت 
 43  مصعب بن إبراهيم الزهري 
 42  معروف بن مشكان 
 32  املفضل بن حممد الضيّب  
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 37  موسى بن عبد هللا اهلامشي
  )ن(

 43  انفع بن أيب نعيم املدين 
 34  نصر بن يوسف النحوي أبو املنذر 

  )ه(
 49  هارون بن موسى بن شريك= األخفش 
 44  هبة هللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم 
 48  التمارهبرية بن حممد  
 49  هشام بن عمار 

  )و(
 33 بن أمحد بن حممد بن عليعلّي بو احلسن أ =الواحدي

 44  ورش= عثمان بن سعيد املصري 
 42  االخري  ووهب بن واضح= أب 

  )ي(
 47  حيىي بن آدم القرشي 

 46  حيىي بن احلارث الذماريّ  
 38  حيىي بن املبارك اليزيدي 
 32  العليمي األنصاريحيىي بن حممد  
 36  زيد بن القعقاع القاري املدين= أبو جعفري 
 39  يعقوب بن إسحاق احلضرمي 
 32  يعقوب بن خليفة بن سعد بن هالل األعشى 
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 األشعارفهرس 

 

 الصفحة البيت أو جزء منه

 73 فلسنا ابجلبال وال احلديدا

 133 على حنَي عاتبت املشيب على الصبا

 161 مبزجة ... زج القلوص أيب مزادهفزججتها 

 161 بني ذراعي وجبهة األسد
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 فهرس املصادر واملراجع

 برواية حفص عن عاصم إال ما ذكر املؤلف برواايٍت أخرى.القرآن الكرمي، 

: عبد يقحتق ، د.م،د.ط معجم مقاييس اللغة،بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي،  أمحد-1
 ) .م1797/هع1377الفكر،  ( دارهارونالسالم حممد 

: حتقيق ،د.م ،بن حنبل مسند اإلمام أمحد ،بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين أمحد-2
 )مؤسسة ،1طمرشد وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،  عادلو شعيب األرنؤوط 

 . (م 3111/هع  1231الرسالة، 

 ،راعةفحتقيق: الدكتورة هدى حممود  ،القرآن معاين، اجملاشعي ابلوالء، أبو احلسن األخفش-3
 ) .م 1772/هع  1411،مكتبة اخلاجني: ، )القاهرة1ط

، 1طحتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي،  ،املفسرين طبقات، ، أمحد بن حممداألدهنوي-4
 .م(1779 / هع1419 واحلكم،مكتبة العلوم : )السعودية
مركز البحوث : السعودية)، 1ط ،معاين القراءات ،أمحد، أبو منصور، حممد بن األزهري-5

 ) .م 1771-هع  1412 ،سعودامللك  جامعة-يف كلية اآلداب 

، 2ط ،ةالفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجي، يين، عبد القاهر بن طاهر بن حممداألسفراي-6
 (.م1799 اجلديدة،دار اآلفاق : بريوت)

: ، )بريوت1ط، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، حممد بن عيسى بنعلّي  ،اأُلمْشُوين-7
 ) .مع1778/ هع1417، دار الكتب العلمية

حتقيق:  ،نزهة األلباء يف طبقات األداء، هللاعبد الرمحن بن حممد بن عبيد ، األنباري-7
 م(.9175/ هع9065، مكتبة املنار :األردن) ،1، طالسامرائيإبراهيم 

 الثمانية رأةالق قراءات شرح يف الوجيز، يزداد بن إبراهيم بنعلّي  بن احلسن ،اأَلْهَوازي-1
 .م 2662 اإلسالمي، الغرب دار: بريوت (،1ط أمحد، حسن دريد: حتقيق ،اخلمسة األمصار أئمة

( 
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، د.ت ،د.طاإلقناع يف القراءات السبع، ، بن أمحد بن خلفعلّي أمحد بن  الباذش، ابن-96
 ) .للرتاثدار الصحابة : )مصر

 صر،حتقيق: حممد زهري بن انصر النا ،د.م صحيح البخاري،، حممد بن إمساعيل، البخاري-99
 (.هع 9022،دار طوق النجاة  (9ط

 ،املواضعو معجم ما استعجم من أمساء البالد حممد، عبد هللا بن عبد العزيز بن  ،البكري-92
 ) .هع 1423 الكتب،عامل بريوت: ) 3ط

 تلخيص العبارات بلطيف اإلشارات يفبليمة، احلسن بن خلف بن عبد هللا،  ابن-91
دار القبلة للثقافة : اململكة العربية السعودية) ،1ط، حتقيق: سبيع محزة حاكمي، القراءات السبع

 ) .م1788/ ه1427، اإلسالمية
، حتقيق: راألربعة عشإحتاف فضالء البشر يف القراءات ، أمحد بن حممد الدمياطي، البنا-90

 م(.9027 / هع2660العلمية، دار الكتب : ، )بريوت1ط نس مهرة،أ

د القادر حتقيق: حممد عب، السنن الكربى، أمحد بن احلسني بن علّي بن موسىالبيهقي،  -13
 م(. 2223/هع  1424دار الكتب العلمية، بريوت: ) ،1ط عطا،

وصه ، حققه وراجع نصشعب اإلميانالبيهقي، أمحد بن احلسني بن علّي بن موسى،  -16
وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلّي عبد احلميد حامد، أشرف على حتقيقه وختريج أحاديثه: خمتار أمحد 

اململكة العربية السعودية: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار ) ،1الندوي، ط
 ) .م 2223-هع  1423السلفية ببومباي، 

حتقيق: اإلمام  ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن، أمحد بن حممد بن إبراهيم، الثعليب-19 
بريوت: دار إحياء الرتاث ) ،1ط أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي،

 ) .م 2222/هع  1422، العريب
، شر، حتبري التيسري يف القراءات العحممد بن حممد بن حممد بن يوسف ،اجلزري ابن -97

 م(.2666 /هع 9029دار الفرقان،: )األردن ،1طقضاة، حتقيق: أمحد حممد مفلح ال
ضبطه  ،شرح طيبة النشر يف القراءاتابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن يوسف،  -17

 ) .م 2222 /هع  1422دار الكتب العلمية، بريوت: )، 2وعلق عليه: أنس مهرة، ط
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، د.م ،غاية النهاية يف طبقات القراء، بن يوسف ، حممد بن حممد بن حممداجلزريابن  -26
 (هع9159عين بنشره ألول مرة ج برجسرتاسر )مكتبة ابن تيمية، 

، رمنت طيبة النشر يف القراءات العش، بن يوسف ، حممد بن حممد بن حممداجلزريابن - 29
 (.م9110 /هع 9090 ،دار اهلدى)جدة:  ،1ط، الزغيبحتقيق: حممد متيم 

.ط د النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري، حممد بن حممد بن حممد بن يوسف،  -22
 ) .حتقيق: على حممد الضباع، )املطبعة التجارية الكربى ،د.ت، د.م

لّي ع، حتقيق: عبد السالم حممد أحكام القرآن، أبو بكر الرازيعلّي ، أمحد بن اجلصاص-21
 ) .م1774هع/1413الكتب العلمية،  داربريوت: ) ،1ط شاهني،

، عمدة املبتدئني وتذكرة املنتهني يف معرفة كيفية الوقف على الدين حممد شرف مجال-20
 م(.3113/ هع1233، دار الصحابة للرتاثطنطا: ) ،1ط، اهلمز حلمزة وهشام من الشاطبية

اح احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليض ،املوصليعثمان بن جين  جين، ابن-25
 م(.1777 / هع1422، األعلى للش ون اإلسالمية اجمللس، األوقافوزارة ) ،د.م، د.ط عنها،

 علم زاد املسري يف، بن حممدعلّي اجلوزي، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن  ابن-26
 ) .هع 1422، بريوت: دار الكتاب العريب) ،1ط املهدي ، حتقيق: عبد الرزاقالتفسري

قيق: أمحد ، حتالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إمساعيل بن محاد، اجلوهري-29
 ) .م 1789/ هع 1429 للماليني،دار العلم بريوت: ) ،4ط عبد الغفور عطار،

 ،الكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي ، خليفة، مصطفى بن عبد هللا حاجي-27
  م(.1741، املثىن بغداد: مكتبة) ،د.ط

اهلند: ) ،1طهتذيب التهذيب، ، دبن حممد بن أمحعلّي بن  أمحدالعسقالين، ابن حجر -27
 ) .هع1326النظامية، مطبعة دائرة املعارف 

قيق: د فخر ، حتاجلىن الداين يف حروف املعاين، عليّ بن قاسم بن عبد هللا بن  حسن-32
 .م 1772 /هع  1413دار الكتب العلمية، بريوت: )، 1طاألستاذ حممد ندمي فاضل، و قباوة الدين 

( 
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الة رس، د.مد.ط، ، الروضة يف القراءات اإلحدى عشرة، احلسن بن حممد بن إبراهيم-31
حتقيق:  ه(،1413جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية أصول الدين، )السعودية: دكتوراه،  
  .حممد إبراهيم آل إمساعيل، إشراف الدكتور: عبد العزيز بن أمحد إمساعيلنبيل بن 

حتقيق: ، األديب، معجم األداء = إرشاد األريب إىل معرفة بد هللاايقوت بن ع، احلموي-32
 م(. 1773 /هع  414، اإلسالميدار الغرب بريوت: ) ،1طإحسان عباس، 
: صدقي قيقحت، د.ط ،التفسري، البحر احمليط يف عليّ حيان، حممد بن يوسف بن  أبو -33
 ) .هع 1422، دار الفكربريوت: )حممد مجيل، 
د الرمحن بن عب ، حتقيق:إعراب القراءات السبع وعللهاابن خالويه، احلسني بن أمحد،  -34

 ) .م1772 / ه1413مكتبة اخلاجني، : القاهرة) ،1طسليمان العثيمني، 
عال سامل ق: د. عبد اليحتق ،السبعاحلجة يف القراءات  ،أمحدخالويه، احلسني بن  ابن-33

 ) .هع 1421الشروق، دار بريوت: ) ،4طمكرم، 
 ،د.ت ،.طد ،خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، أمحداحلسني بن  خالويه، ابن-36

 ) .املَتنيبمكتبة القاهرة: )
 ،طد. ،وأنباء أبناء الزمانوفيات األعيان ، أمحد بن حممد بن إبراهيم خلكان، ابن-17

 ) .صادردار بريوت: ) حتقيق: إحسان عباس ،د.ت

 بريوت:)،  2ط ،: اوتو تريزلحتقيق، التيسري يف القراءات السبع، عثمان بن سعيد ،الداين-17

 ) .م1784هع/ 1424، دار الكتاب العريب

يق: حممد حتق ،جامع البيان يف القراءات السبع املشهورة، الداين، عثمان بن سعيد -37
 ) .ه1426/ م2223العلمية، دار الكتب بريوت: ) ،1صدوق اجلزائري، ط

مد حتقيق: حم ،د.ت، د.ط ،املقنع يف رسم مصاحف األمصار ،عثمان بن سعيد ،الداين- 06
 ) .األزهريةالكليات  القاهرة: مكتبة) الصادق قمحاوي

 ،1ط، حتقيق: حممد بن عبده، املصاحف ،عبد هللا بن سليمان بن األشعث أيب داود، ابن-41
 ) .م2222/هع 1423 احلديثة،الفاروق : القاهرة)
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راهيم شرحه: حممد بن إب ،د.ط ،مشكل إعراب األشعار ،، ديوان النابغة الذبياينالذبياين-42
 طنيةاملكتبة الو  ،مؤتة جامعة-الكركاهلروط، علّي ه( حتقيق: الدكتور  627)ت  احلضرمي بن حممد

 .م(1772-ه1314)

ققني حتقيق: جمموعة من احمل ،د.م سري أعالم النبالء،، عثمانحممد بن أمحد بن ، الذهيب-01
 .م(9175/ هع9065دار الرسالة،  )مؤسسة 1طإبشراف الشيخ شعيب األرانوؤط، 

 ،د.م ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب-00
 .م(1779/ هع 1419دار الكتب العلمية، ) ،1ط

لّي حممد حتقيق: ع ، ميزان االعتدال يف نقد الرجال،، حممد بن أمحد بن عثمانالذهيب -43
 ) .م 1763/هع  1382 والنشر،املعرفة للطباعة  داربريوت: ) ،1ط البجاوي،

دار بريوت: ) 3، ط، مفاتيح الغيب=التفسري الكبريحممد بن عمر بن احلسن، الرازي-26
 .هع(1231، العريبإحياء الرتاث 
، فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبري، فعي، عبد الكرمي بن حممد الرافعيالرا-49

 .(الفكر )دار ،د.م، د.ت، د.ط

 ، اإليضاح شرح اإلمام الزَّبْيِديَّ على منت الدرة يف القراءاتعثمان بن عمر، الزَّبْيدييَّ -21
 ،1ط إبراهيم موسى،علّي حتقيق: عبد الرازق  ،د.م ،هـ(848)ت  للقراءات العشرالثالث املتممة 

 .م(3112/ هع1235القيم، بن  )دار

 ،عامل الكتببريوت: ) ،1ط، ، معاين القرآن وإعرابهسهل، إبراهيم بن السري بن الزجاج-47
 (.م 1788/هع  1428

)القاهرة: ، 3ط، تد.، علوم القرآنمناهل العرفان يف ، ، حممد عبد العظيمالزُّْرقاين-32
 (ليب وشركاهمطبعة عيسى البايب احل

دار العلم )بريوت:  ،95ط ، األعالم،الدين بن حممود بن حممد الدمشقي ، خريالزركلى-59
 م(.2662للماليني، 

، 1طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  ،حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشرى-52
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 هع(. 9067العريب، دار الكتاب بريوت: )
 : سعيدحتقيق ،د.ت ،د.م ،د.ط ،حجة القراءات، عبد الرمحن بن حممد زجنلة، ابن-33
 (.الرسالة )دار األفغاين

 املبهج يف القراءات الثمان وقراءة األعمشبن أمحد، علّي اخلياط، عبد هللا بن  سب -50
امعة ج أصول الدين، )السعودية: ، كليةرسالة دكتوراه ،د.ط ،وابن حميصن واختيار خلف واليزيدي  

، حتقيق: عبد العزيز بن انصر السرب، إشراف ه(1423/ه1424 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 .دكتور: عبد العزيز أمحد إمساعيلاألستاذ ال

قيق: حت ،د.ت، د.م، د.ط ،فتح الوصيد يف شرح القصيد، بن حممدعلّي ، السخاوي-33
 (.الرشد )مكتبة موالي حممد اإلدريسي الظاهري

ل أمحد عبد : عادحتقيق، اللباب يف علوم الكتاب، عليّ الدين النعماين، عمر بن  سراج-36
 ) .م1778/هع  1417 العلمية،دار الكتب بريوت: ) ،1طمعوض،  وعلّي حممداملوجود 

 ،كنونالدر املصون يف علوم الكتاب امل، ليب، أمحد بن يوسف بن عبد الدائماحل السمني-39
 ) .القلمدار : دمشق)أمحد حممد اخلراط،  حتقيق: ،د.ت ،د.ط

قيق ودراسة: ، حتاملستنري يف القراءات العشر، بن عبيد هللاعلّي سوار، أمحد بن  ابن-38
 / هع1426دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث، ديب: ، )1طعمار أمني الّددو، 

 م(.2223
: القاهرة) 3ط هارون،، حتقيق: عبد السالم حممد الكتاب، ، عمرو بن عثمانسيبويه-51

 (.م 1788 /هع  1428مكتبة اخلاجني، 
 ،د.ط ،، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةبكرعبد الرمحن بن أيب  ،السيوطي-62

 .العصرية(املكتبة : لبنان)حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،  ،د.ت

، 4طلزعيب، حتقيق: حممد متيم ا ،د.م ،منت الشاطبية، القاسم بن فريه بن خلف، الشاطيب-61
 م( 2223/هع  1426مكتبة دار اهلدى ودار الغواثين للدراسات القرآنية، )

، د.ط ،إبراز املعاين من حرز األماين، بد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيمأبو شامة، ع-62
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 (.دار الكتب العلمية)بريوت:  ،د.ت
د السميع ، حتقيق: أمحد حممود عبالكايف يف القراءات السبع، حممد بن شريحشريح،  ابن-63
 (.م2222/ ه1421، العلميةدار الكتب بريوت: ) ،1طالشافعي، 
سسة مؤ )القاهرة:  ،د.م ،د.ت ،د.ط ،امللل والنحل، الشهرستاين، حممد بن عبد الكرمي-64

 (.احلليب
، 1ط، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، نيل األوطار، بن حممدعلّي ، حممد بن الشوكاين-63

 (.م1773/هع 1413: دار احلديث، مصر)
قيق: أمحد حت، غيث النفع يف القراءات السبع، بن حممد بن ساملعلّي الصفاقسي، -66

 (.م 2224 /هع  1423، بريوت: دار الكتب العلمية) ،1ط، حممود عبد السميع الشافعي احلفيان
ر الصحابة دا)طنطا:  ،د.ط ،البهجة املرضية شرح الدرة املضيةبن حممد، علّي ، الضباع-69

 .(م2222 / ه1422 للرتاث،
هري زاهد ز حتقيق:  ،د.ط ،العنوان يف القراءات السبع، بن خلف بن سعيد إمساعيل-61
 .هع(1423عامل الكتب، بريوت: )، وخليل العطية
ن حتقيق: طارق ب ،د.ت ،د.ط ،املعجم األوسط، لطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوبا-67

 (.: دار احلرمنيقاهرةال) عبد احملسن بن إبراهيم احلسيينو  عوض هللا بن حممد
 ،د.ط ،التلخيص يف القراءات الثمانالصمد، ، أبو معشر عبد الكرمي بن عبد الطربي-71

 .رمي(الكاجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن جدة: )موسى دراسة وحتقيق: حممد حسن عقيل  ،د.ت
: أمحد حممد يقحتق ،د.م ،القرآنجامع البيان يف أتويل ، حممد بن جرير بن يزيد، الطربي-71
 (.م 3111 /هع  1231الرسالة،  )مؤسسة ،1طشاكر، 

 ،هاالقراءات القرآنية اترخيها ثبوهتا حجيتها وأحكام عبد احلليم بن حممد اهلادي قابة،-73
 .(م1999، دار الغرب اإلسالمي)بريوت:  ،1ط

املكتبة ، )1ط ،د.م ،صفحات يف علوم القراءات، القيوم عبد الغفور السندي عبد-71
 (.هع 1413األمدادية،

د فواد سزگني، حتقيق: حمم ،د.ط ،جماز القرآن البصري،عبيدة، معمر بن املثىن التيمي  أبو-70
 ع) .ه 1381، اخلاجني: مكتبة القاهرة)
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ة، وحمسن ، حتقيق: مروان العطيفضائل القرآن، سم بن سالّم بن عبد هللاُعبيد القا أبو-93
 ) .م 1773-هع  1413، دار ابن كثريبريوت:  –دمشق ) ،1طخرابة، ووفاء تقي الدين، 

 ،د.ط ،إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي، بُندارالعز القالنسي، حممد بن احلسني بن  أبو-70
ملكرمة، مكة ا)حتقيق ودراسة: عمر محدان الكبيسي، إشراف الدكتور: السيد رزق الطويل،  ،د.ن ،د.م

 ) .ه1424القرى، أم  جامعة

لسيد دراسة وحتقيق: حممد ا إعراب القراءات الشواذ،، عبد هللا بن احلسني الُعْكربي، -99
 ) .م1776 / ه1419دار عامل الكتب، بريوت: )، 1طأمحد عزوز، 

حممد لّي عحتقيق:  ،د.ط ،التبيان يف إعراب القرآنالعكربي، عبد هللا بن احلسني، -98
 ) .م1796 / ه1376وشركاه، عيسى البايب احلليب  :مصر اجلديدة)البجاوي، 
بار من الذهب يف أخ ، شذراتحممدالعماد الَعكري احلنبلي، عبد احلي بن أمحد بن  ابن-97

دار بريوت،  –دمشق ) ،1طحتقيق: حممود األرانؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط،  ذهب،
 ) .م 1786/هع  1426ابن كثري، 
ت: بريو ) ،د.ت ،د.ط ،معجم املؤلفني، ن رضا بن حممد راغب بن عبد الغينعمر ب-82

 ) .العريبدار إحياء الرتاث  املثىن،مكتبة 

ن رشدي ، حتقيق: أميالتذكرة يف القراءات الثماين، طاهر بن عبد املنعم، ابن غلبون-81
 ) .ه1412 الكرمي،اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن جدة: ) ،1طسويد، 

 ،د.م ،.طد التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع، ابن الفحام، عبد الرمحن بن عتيق-82
، افمكتبة السادة األشر )، حميسن سامل حممدحتقيق ودراسة: مسعود أمحد سيد حممد إلياس وإشراف: 

 هع(.1428
ري دراسة وحتقيق: إيهاب أمحد فك مفردة يعقوب،ابن الفحام، عبد الرمحن بن عتيق، -83

 ) .م2229 / ه1428، دار أضواء السلف: الرايض) ،1طوخالد حسن أبو اجلود، 

محد يوسف حتقيق: أ ،د.ت، معاين القرآن، بد هللا بن منظورحيىي بن زايد بن ع، الفراء-84
 : دار املصرية للتأليف والرتمجة(.مصر) ،1طإمساعيل الشليب،  وعبد الفتاحالنجار  وحممد عليّ النجايت 
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مطبعة  :الدار البيضاء) ،د.ط ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعيةفريد األنصاري، -83
 ) .م1779-هع1419 ،اجلديدةالنجاح 

 ،واللغة البلغة يف تراجم أئمة النحو، د الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب، جمالفريوزآابدى-86
 ) . م2222 / هع1421دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، ) ،1ط ،د.م

ملقرئ ا، سراج القارئ املبتدي وتذكار حممد بن أمحدبن عثمان بن علّي ، ابن القاصح-89
 1393 احلليب،مطبعة مصطفى البايب : مصر) 3ط الضباع،علّي ، راجعه شيخ املقارئ املصرية: املنتهي
 ) .م 1734 /هع 

ملتواترة البدور الزاهرة يف القراءات العشر ا ،بن عبد الغين بن حممد عبد الفتاح، القاضي-11
 (.العريبدار الكتاب بريوت: ) ،د.ت، د.ط من طريقي الشاطبية والدُّرة،

 ،1ط، القرآن يآالفرائد احلسان يف عد ، بن عبد الغين بن حممد ، عبد الفتاحالقاضي -19
 .هع( 1424، مكتبة الدار: ابملدينة املنورة)

 عرب،القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة ال الغين بن حممد، عبد الفتاح بن عبد القاضي- 16
 م(.1781 / ه1421بريوت: دار الكتاب العريب، )، د.ط

 ،.طد ،لطائف اإلشارات لفنون القراءاتبكر، ، أمحد بن حممد بن أيب القسطالين-71
جممع امللك فهد لطباعة املصحف  :اململكة العربية السعودية)حتقيق: مركز الدراسات القرآنية،  ،د.ت

 .(الشريف
 صرية،املكتبة العبريوت: ) ،1ط إنباه الرواة على أنباه النحاة،، بن يوسفعلّي ، القفطي-72
 ) .هع 1424

ر املقرئ حممد ، حتقيق: الدكتو التبصرة يف القراءات السبع، القيسي، مكي بن أيب طالب-11
 .م(1782 / هع1422اهلند: الدار السلفية، ) 2غوث الندوي، ط

 ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي بن أيب طالب ،القيسي -74
 هع9110الدكتور حمي الدين رمضان، )دمشق: مطبوعات جممع اللغة العربية، ، حتقيق: د.ط

 م(. 9170/
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، حتقيق: د. حامت صاحل الضامن، مشكل إعراب القرآن، ، مكي بن أيب طالبالقيسي-73
 ) .ه1423مؤسسة الرسالة، بريوت: ) ،2ط

 وإايك بدنع إايك منازل بني السالكني مدارج، حممد بن أيب بكر بن أيوبالقيم،  ابن-10
 / هع 9090 العريب، الكتاب داربريوت: ) 3ط ،البغدادي ابهلل املعتصم حممد: حتقيقنستعني، 
 ) .م9110

د حسني مشس ، حتقيق: حممتفسري القرآن العظيم، عيل بن عمركثري، أبو الفداء إمسا  ابن-17
 ) .هع 1417، لعلمية: دار الكتب ابريوت) ،1طالدين، 
مشران : حتقيق ،د.ت ،د.ط ،شواذ القراءاتالكرماين، أبو عبد هللا حممد بن أيب نصر، -78 
 ) .البالغمؤسسة بريوت: )العجلي، 

 ، حتقيق: د. خالدالكنز يف القراءات العشر، بن مؤمن، عبد هللا بن عبد املؤمنا-77
 ) .م 2224 /هع  1423، مكتبة الثقافة الدينية :القاهرة) ،1طاملشهداين، 

د عبد حتقيق: حمم ،د.ت ،د.ط ،املقتضبحممد بن يزيد بن عبد األكرب، ، اْلُمربّيد-966
 ) .الكتبعامل بريوت: )اخلالق عظيمة، 
كنز العمال يف سنن األقوال ، بن قاضيبن حسام الدين علّي املتقي اهلندي، -121

 ) .م1781هع/1421مؤسسة الرسالة، ) ،3ط، وصفوة السقاحتقيق: بكري حياين  ،د.م ،واألفعال

يف، ، حتقيق: شوقي ضالسبعة يف القراءات، أمحد بن موسى بن العباس ابن جماهد،-122
 ) .هع1422، دار املعارفمصر: ) 2ط

الدار اإلسالمية، بريوت: ) ،1ط، ، روضات اجلناتابقر املوسوي املتشيع حممد-113
 م(.1991/ هع1211

 م(.3111وهبه،  مكتبة) 7ط ،د.م ،، التفسري واملفسرونالذهيبحسني حممد -112

ة الكليات مكتب: القاهرة) ،د.ط ،القراءات وأثرها يف علوم العربية، حممد سامل حميسن -123
 ) .م1784 / هع1424، األزهرية

دار بريوت: ) 2ط، ، املغىن يف توجيه القراءات العشر املتواترةحميسن ساملحممد  -116
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 م(.1911 / هع1211اجليل، )

 بةاملكت) ،د.م ،د.ط ،يف القراءات العشر وتوجيهها املهذب، حميسن ساملحممد  -967
 .م(3116األزهرية للرتاث، 

بريوت: دار ) ،1ط، اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، حميسن ساملحممد -111
 ) .م 1779 /هع  1419، اجليل

 ،1ط، حتقيق: إحسان عباس، ، فوات الوفياتعبد الرمحن بن شاكر بن أمحد بن حممد-127
 ) .م 1794-4، 3، 2، اجلزء: 1793 – 1: صادر، اجلزءدار بريوت: )

 دار) ،1ط ،د.م ،طالئع البشر يف توجيه القراءات العشرالصادق قمحاوي،  حممد-996
 (.هع1237 / م3116العقيدة، 

دكتوراه،  ة ، رسالالقراءات وأثرها يف التفسري واألحكامبن عمر بن سامل ابزمول،  حممد-999
 هع(1413/هع1412 ،السعودية: جامعة أم القرى)كلية الدعوة وأصول الدين، 

، هااملوضح يف وجوه القراءات وعللبن حممد الشريازي، علّي أيب مرمي، نصر بن  ابن-992
 ) .م2227 العلمية،دار الكتب بريوت: ) ،1طحتقيق: عبد الرحيم الطرهوين، 

نقل ، املسند الصحيح املختصر باحلسن القشريي النيسابورياج أبو بن احلج مسلم-113
بد حتقيق: حممد فؤاد ع ،د.ت ،د.ط ،-صلى هللا عليه وسلم-العدل عن العدل إىل رسول هللا 

 ) .العريبدار إحياء الرتاث بريوت: )، الباقي

 ) .هع9090، دار صادربريوت: ) 3ط ،العرب، لسان منظور، حممد بن مكرم ابن-990
حازم  حتقيق ودراسة: الدكتور ،د.ط ،، شرح اهلدايةعّمار، أيب العباس أمحد بن املهدويّ -113
 .هع(1423مكتبة الرشد، : الرايض)سعيد َحيدر، 

ياث ، دراسة وحتقيق: حممد غالغاية يف القراءات العشر، نين مهران، أمحد بن احلساب-116
 م(1772 / ه1411 دار الشواف،: اململكة العربية السعودية) 2طاجلنباز، 

ال الدين حتقيق: مج ،د.ط ،، املبسوط يف القراءات العشرنيمهران، أمحد بن احلس ابن-997
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  م(.2660 / هع9027،دار الصحابة للرتاث  )طنطا: حممد شرف،
د وضع حواشيه وعلق عليه: عب ، إعراب القرآن،أمحد بن حممد بن إمساعيل، النَّحَّاس-118

 ) .ه 1421 العلمية،دار الكتب  :بريوت) ،1طاملنعم خليل إبراهيم، 
تقدمي  ،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، حممد بن حممد بن حممد، النعَُّوْيري-119

 /هع  1424، بريوت: دار الكتب العلمية) ،1ط ،وحتقيق: الدكتور جمدي حممد سرور سعد ابسلوم
 ) .م 2223

 ،دىشرح قطر الندى وبل الص، عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن هشام، عبد هللا ابن-926
 ) .ه1383 القاهرة،)، 11طالدين عبد احلميد،  حمييحتقيق: حممد  د.ن،

دة الكامل يف القراءات واألربعني الزائ، بن جبارة بن حممدعلّي يوسف بن  ،اهلَُذيل-131
 1231مؤسسة مسا للتوزيع والنشر، ) ،1طحتقيق: مجال بن السيد بن رفاعي الشايب،  ،د.م عليها،
 (.م 3117/هع 

، حتقيق: عصام بن عبد ، أسباب نزول القرآنالواحدي، علّي بن أمحد بن حممد -122
 ) .م 1772 /هع  1412دار اإلصالح،  :الدمام) 2طاحملسن احلميدان، 

ن منصور حممد ب :حتقيق ،د.ط التفسري البسيط،، بن أمحد بن حممدعلّي الواحدي، -123 
 ) .عه1432جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، )الفايز، 

يق وتعليق: حتقالوسيط يف تفسري القرآن اجمليد،  ، علي بن أمحد بن حممد،الواحدي-124
محن عبد الر معوض، أمحد حممد صرية، أمحد عبد الغين اجلمل،  وعلي حممد عادل أمحد عبد املوجود

 ) .م 1774-هع  1413دار الكتب العلمية، بريوت: ) ،1ط، عويس

 

 مراجع شبكة االنرتنت

 )"عبد الفتاح بن صاحل قديش، "التفسري اإلشاري )دراسة أتصيلية  -
- www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=80513﴿..d

 .هع1426ذو احلجة / استعرض بتاريخ  ،
  

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=80513&d
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=80513&d
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