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 رسالة قراءة حفص رمحه اهلل تعاىل

 دراسة وحتقيق

 .م.د.كريم ذنون داؤد سليمان أ

30/6/2019 تأريخ القبول:       6/5/2019 تأريخ التقديم:     
 المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين           
 لى نهجه الى يوم الدين.الطاهرين وصحابته الميامين ومن سار ع

وبعد: فان دراسة القراءات القرآنية بأصولها وفرشها باعتبارها من مباحث علوم           
مالئية تعد من اجل الدراسات كونها تتعلق بكتاب ة النحوية والصرفية والصوتية واإلالعربي

 اهلل من خالل تحديد كيفية رسم كلماته وطريقة ادائها صوتيا.
ومن المعلوم ان القرآن الكريم قد نزل بلغة العرب وهي لغة تميزت بتعدد           

لهجاتها فجاءت القراءات القرآنية على اختالفها الصحيح منها والشاذ تحاكي ذلك التعدد 
فكان لها الدور الكبير والفاعل في الحفاظ على تلك اللهجات وما تميزت به من عادات 

ية ,كما عملت على تأصيل كثير من مباحث نطقية وخصائص صوتية وصرفية ونحو 
علوم العربية كالهمز واإلبدال واإلدغام والجمع بين الساكنين وهاء السكت وصيغ األسماء 
واألفعال والمشتقات فضال عن إسهامها الكبير في المباحث الداللية مما تبنى عليه أحكام  

 كثيرة تتعلق بالمسائل العقدية والفقهية.
)رسالة في قراءة حفص من جملة المؤلفات التي اختصت بهذا الجانب  وقد كان        

ه( رحمه اهلل والتي تعد من اجل 1126للعالمة ابي المواهب الحنبلي)ت رحمه اهلل تعالى(
الرسائل التي كتبت في هذا المجال , ويعود اهتمامي وتحقيقي لها واخراجها اخراجا علميا 

 الى جملة من االسباب من اهمها:

                                                 

  الموصلجامعة / بناتللالتربية لعربية/ كلية اقسم اللغة . 
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ـ إن تحقيق التراث االسالمي بمختلف فروعه من القضايا المهمة التي البد لكل باحث ــ1
من أن يعمد اليها وأن يبذل قصارى جهده في العناية بها, فأردت أن يكون لي إسهام بهذا 

 الجانب ولو بشكل بسيط.
ـــ إن هذه الرسالة كانت رائدة في مجال تخصصها ذلك أن من جاء بعد أبي المواهب 2

ممن ألف في هذا المجال قد اعتمد عليها اعتمادًا كليًا , بل إنه قام بإفراغها في مصنفه 
ه( في رسالته الموسومة)القواعد السنية في 1099كما فعل إبراهيم بن إسماعيل العدوي)ت

 قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبية(.
ما لها من ُأصول وفرش ــ إن هذه الرسالة كشفت لنا وبدقة كبيرة جوانب قراءة حفص و 3

مما هو يتعلق بضبط النص القرآني على مستوى الخط واالداء الصوتي لهذه القراءة ابتداء 
من فاتحة الكتاب وانتهاء بسورة االخالص وقد ساير فيها ابو المواهب الحنبلي ترتيب 

ه( رحمه اهلل في منظومته المسماة :) حرز األماني 590وتبويب االمام الشاطبي )ت
جه التهاني في القراءات السبع( وقد كان اهتمامه منصبًا على إبراز قواعد قراءة حفص وو 

بمفرده من هذا الطريق دون التطرق الى أوجه االختالف االخرى عند بقية القراء ولذا تعد 
هذه الرسالة من أوائل المصنفات التي جنحت إلى موضوعة التخصص الدقيق في تلك 

 الفترة المتقدمة نسبيًا.
وقد كمل هذا العمل بفضل اهلل فكان في قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق, إذ ضم  

القسم األول ثالثة مباحث: تناولنا في المبحث األول: التعريف باإلمام أبي المواهب 
صاحب المخطوطة وفي المبحث الثاني: التعريف بالمخطوطة وأهميتها, وجعل المبحث 

 التحقيق. الثالث للدراسة النقدية ومنهج
اما القسم الثاني وهو قسم التحقيق فقد خصص للعناية بالنص المحقق ومعالجات      

إخراجه إخراجًا علميًا تتيح للدارسين األستفادة منه. وختامًا اهلل اسأل أن يجعل هذا العمل 
خالصا  لوجهه الكريم وأن ينفع به جموع المسلمين وأن يكون معوال للباحثين وصلى اهلل 

 لى على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا الى يوم الدين .  تعا
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 : المبحث االول : التعريف باالمام ابي المواهب صاحب المخطوطة
 المطلب االول: اسمه ونسبه وكنيته .

هو محمد بن عبـد البـاقي تقـي الـدين بـن عبـد البـاقي بـن عبـد القـادر بـن عبـد البـاقي       
 , وذهب أبو الفضـل  محمـد خليـل بـن علـي(1)يم بن عمر بن محمد الحنبلي البعليبن إبراه

هــ( الـى ان اسـمه 1206)صاحب سلك الـدرر فـي أعيـان القـرن الثـاني عشـر( , )المتـوفى: 
 , وابـــو المواهـــب كنيتـــه , و(3)والصـــحيح )محمـــد( كمـــا هـــو محفـــوظ بخطـــه (2)ابـــو المواهـــب

اهير العلمــاء ويعــرف بــابن بــدر ثــم بــابن فقيــه أصــل أســرته مــن بعلبــك, وكــان والــده مــن مشــ
قريــة ببعلبــك  مــن جهــة دمشــق, كــان أحــد أجــداده  -وهــي بفــاء مكســورة  -و ِفصــة   ِفصــة ,

ه ويخطب بها فلذلك اشـتههر بهـا . واسـرته كلهـم مـن الحنابلـة, وكـانوا علـى درجـة مـن (4)يتوج 
سـلمين, ولـم يقـف سـير ركـب العلم والتقوى,  فجده الشيخ عبد القادر وصف بانه خطيب الم

العلــم فــي هــذه العائلــة عنــده بــل اســتمر فــي ابنــاءه واحفــاده مــن بعــده, فأبنــه عبــد الجليــل بــن 
هـ( إمام في المعقوالت واللغـة, وحفيـده محمـد بـن عبـد الجليـل بـن  1119أبي المواهب )ت 
ا, وابــن هــ (كـان مفتـي الحنابلــة بدمشـق, وكـان عالًمـا فاضـاًل بارًعـ1148أبـي المواهـب )ت 

 حفيـــــــــــــده عبـــــــــــــد القـــــــــــــادر بـــــــــــــن محمـــــــــــــد بـــــــــــــن عبـــــــــــــد الجليـــــــــــــل الشـــــــــــــهير بـــــــــــــالمواهبي 
هـــ(, شــيخ فاضــل ولبيــب محصــل, وقــد تصــدروا جميعــا االفتــاء علــى المــذهب  1156) ت 

                                                 
مشـــــــيخة ابـــــــي المواهـــــــب الحنبلي:ابـــــــو المواهـــــــب محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد البـــــــاقي الحنبلـــــــي البعلـــــــي  ينظـــــــر( 1)

, 32: م1990هـــ/1410, دار الفكــر دمشــق ,1هـــ(, تحقيــق: محمــد مطيــع الحــافظ ,ط1126الدمشــقي)ت
حمــد خليــل بــن علــي بــن محمــد بــن محمــد مــراد ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثــاني عشــر: أبــو الفضــل مو 

 , 1/67:م 1988 /هــــ  1408 , دار البشـــائر اإلســـالمية, دار ابـــن حـــزم, 3هــــ(, ط1206الحســـيني )ت 
 العلو   اس ,15,ط(هو 1396 ت) الزسكلو  فورس  بون علو  بون محمود بون محمود  بن الدين األعالم : خيرو

 6/184:م 2002 للماليين,

      1/67يان القرن الثاني عشر:سلك الدرر في اع ينظر (2)

 7مشيخة ابي المواهب: ( 3)
خالصــة األثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي عشــر: محمــد أمــين بــن فضــل اهلل بــن محــب الــدين بــن  ينظــر (4)

 2/283بيروت,)د.ت.(: –دار صادر  هـ( ,1111محمد المحبي الحموي األصل الدمشقي )ت 
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 1188الحنبلي وكان اخـر احفـاده إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد الجليـل بـن أبـي المواهـب )ت 
 .(1)يه أحمد إمام الرابعة, حتى وفاتههـ(, فقيه بارع, وجلس إلفتاء الحنابلة بعد أخ

 

 المطلب الثاني: والدته ونشأته ورحالته :
ولد اإلمام العالمة محدث البالد الشامية ومسندها  ابو المواهب محمد بن عبـد البـاقي      

ونشــأ بهــا فــي صــيانة  (2)هـــ( أربــع وأربعــين وألــف1044رحمــه اهلل  بدمشــق فــي رجــب ســنة )
, وطلب العلم منذ نعومة اظفاره وقـد كـان لوالـده العالمـة تقـي الـدين  ورفاهية في كنف والده

هـــ( االثــر الكبيــر فــي تنشــئته وتكوينــه العلمــي اذ قــرأ القــرآن 1071عبــد البــاقي رحمــه اهلل )ت
العظــيم وحفظــه وجــوده عليــه ختمــة للســبع مــن طريــق )الشــاطبية( وختمــه للعشــر مــن طريــق 

, وكــان والــده رحمــه (4))الشــاطبية( مــع مطالعــة شــروحهاعليــه  ,  كمــا قــرأ( 3))الطيبــه والــدرة(
( سـنة , ودرس فيـه الحـديث والتفسـير 30اهلل قد تصدر لإلقـراء فـي الجـامع األمـوي قرابـة ) 

والســيرة والــوعظ والرقــائق, وبــدأ درســه فــي محــراب الحنابلــة أواًل, ثــم بمحــراب الشــافعية, ولــم 
واهــب عــن والــده:ر فقــد ربــاني حــق التربيــة, , قــال أبــو الم(5)ينقطــع عــن ذلــك شــتاء وال صــيفاً 

ــِق شــيئا  وأدبنــي حــق التأديــب, وخر جنــي أحســن التخــريج, وأحســن إلــي  غايــة اإلحســان, لــم ُيب 
من أنواع اإلكرام إال وقام به حق القيام. فجزاه اهلل تعالى ووالدتي خير مـا جـازى أبـوين عـن 

الــده الشــيخ عبــد البــاقي إلــى الحــج فــي , ثــم رحــل مــع و (6)ولــدهما وأجــزل اهلل لــه ولهــا الثــوابر
هـــ ( وعمــره يومئــذ إحــدى عشــرة ســنة وجمعــه والــده بعلمــاء مكــة, وأخــذ عــنهم  1055ســنة )

                                                 
العــين واألثــر فــي عقائــد أهــل , وينظــر  284ــــ2/283عشــر:خالصــة األثــر فــي أعيــان القــرن الحــادي  (1)

ـة )ت  األثر: تقّي الـدين عبـد البـاقي بـن عبـد البـاقي بـن عبـد القـادر البعلـي األزهـري الدمشـقّي ابـن فهِقيـه ُفص 
   15:هـ1407, دار المأمون للتراث, 1ط تحقيق: عصام رواس قلعجي, هـ( ,1071

 1/67, وسلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر:  105, 16ينظر: مشيخة ابي المواهب: (2)

 1/67ينظر:سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر: (3)

 م.ن( 4)

العـــين واألثــر فــي عقائــد أهـــل  وينظــر: ,285ـــ1/283خالصــة األثــر فــي أعيــان القـــرن الحــادي عشــر:( 5)
 3/272, واالعالم للزكرلي:22ـ14األثر:

 38مشيخة ابي المواهب: (6)



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
115 

, ثـم رحـل فـي طلـب العلـم إلـى مصـر سـنة  (1)كما اخذ عن غيـرهم مـن علمـاء الشـام والقـدس
وتــوفي  ,(2)هـــ( وأخــذ فيهــا القــراءات والفقــه والحــديث عــن جماعــة مــن كبــار علمائهــا1071)

فعاد إلى دمشق وجلس للتدريس مكـان والـده  (3)هـ( 1071والده وهو غائب بمصر سنة )ت
فــي الجــامع األمــوي فــي محــراب الشــافعية بــين العشــائين وبكــرة النهــار, فقــرأ بــين العشــائين 
)صــــحيح البخــــاري وصــــحيح مســــلم(, و)الجــــامعين الكبيــــر والصــــغير للســــيوطي(, و)الشــــفا 

ــــووي(, و)تهــــذيب األخــــالق البــــن مســــكويه(, للقاضــــي عيــــاا(, و)ريــــاا ا لصــــالحين للن
, (4)و)اتحــاف البــررة بمناقــب العشـــرة للمحــب الطبــري(, وغيرهــا مـــن كتــب الحــديث والـــوعظ

وكان جميع علماء دمشق يحضرون درسه ال يكاد يتخلف واحد مـنهم, واتبـع سـنة والـده فـي 
لـى جانـب هـ ذا الـدرس كـان لـه درس آخـر المواظبة على الدرس ال يتركه صيفًا وال شتاًء, وا 

 .(5)بالمدرسة السياغوشية, كما كان يخطب الجمعة في جامع الشامية
 المطلب الثالث: شيوخه:  

يعد الشيخ ابو المواهب محمد عبد الباقي مجدد عصـره علمـا وتحقيقـا, فقـد كـان حامـل     
ظــــر والتحقيــــق لــــواء تلــــك المرتبــــة, اذ وصــــل بغالــــب العلــــوم العقليــــة والنقليــــة إلــــى مرتبــــة الن

ومــن تتبــع تــراجم أســاتذته وجــدهم أكــابر علمــاء عصــرهم, ومقــدمي بالدهــم, وهــذا  والتحريــر,
يــدل علــى رويــة وســعة أفــق, وحســن اختيــار, وأن الشــيخ كــان ينتقــي مــن يقــرأ عليــه, ال أنــه 
يطلب علًما, فيلقـي عصـا الترحـال عنـد أول مـن يلقـاه مدرًسـا لـذلك العلـم . وقـد كانـت بدايـة 

وطلبه العلـم علـى يـد والـده وقـد اشـرنا الـى ذلـك سـابقا وكـان معظـم انتفاعـه منـه ومـن تتلمذه 
 اشهر من اخذ عنهم العلم وتلقاه على ايديهم :

 
 

                                                 
 68ـ1/67سلك الدررفي اعيان القرن الثاني عشر:ينظر:, و 17.ن:م (1)

فهرس الفهارس واألثبـات ومعجـم المعـاجم والمشـيخات والمسلسـالت: عبـد الحـي بـن عبـد وينظر:  م.ن ,( 2)
 1/505م:1982بيروت ,  -دار الغرب اإلسالمي  ,2ط تحقيق: إحسان عباس, الكبير الكتاني ,

 2/285رن الحادي عشر:خالصة األثر في أعيان الق (3)

 ـ68ــ1/67, وسلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر:105ينظر:مشيخة ابي المواهب: (4)
 106ينظر مشيخة ابي المواهب: (5)
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 اوال: في دمشق ومنهم: 
ـــ  الشــيخ محمــد بــن يحيــى بـــن أحمــد بــن علــي بــن محمـــد بــن محمــد ابــن محمــد الخبـــاز 1

قيــه الــورع الصــالح الناســك  تــوفي ســنة المعــروف بــالبطنيني الدمشــقي الشــافعي المحــدث الف
حضـــرته فـــي كتـــاب الشـــفا للقاضـــي عيـــاا وصــــحيح  قـــال ابـــو المواهـــب:ر (1)هــــ(1075)

البخــاري ومســلم وألفيــة العراقــي فــي المصــطلح وشــروأل الورقــات فــي األصــول, وشــرأل جمــع 
مالـك الجوامع مع قراءته لآليات البينات. وقرأت عليه كثيرا من كتـب العربيـة كاأللفيـة البـن 

وشروأل القطر والشذور وغيرهـا, مـع حضـوري غالـب دروسـه الحديثيـة فـي المصـطلح أيضـا 
كشيخ اإلسالم والعراقي لمؤلفها على األلفيـة والسـخاوي عليهـا وكتـب المعـاريج ليلـة المعـرا  

 ( 2)وغيرها. وانتفعت منه كثيرار
دمشـــق. ــــ   الشـــيخ منصـــور بـــن علـــي الســـطوحي المحلـــي, نزيـــل مصـــر, ثـــم القـــدس, ثـــم 2

الشافعي العالم الكامل  صحب فـي مصـر الشـيخ مبـارك, وأخـذ عنـه طريـق السـادة الشـاذلية 
 1066رمضـان سـنة ) 21وسلك مسالك القوم وهجر المألوف من المأكول والنوم توفي في 

قـال ابـو المواهـب:ر  قـرأت عليـه ألفيـة ابـن مالـك فـي النحـو وشـروحها كـالمرادي وابـن  (3)هـ(
وضـــيح, وتلخـــيص المعـــاني للخطيـــب القزوينـــي, والسنوســـية وشـــرحها, المصـــنف, وشـــرأل الت

وجوهرة التوحيد وشرحها المختصر. وحضرت قراءة أخينا الشيخ حمزة عليـه رسـالة القشـيري 
فــي التصــوف. وحضــرت قــراءة أخينــا الشــيخ كــريم العطــار الجــامع الصــغير. وقــرأت عليــه 

ذلــــك, وشــــرأل العقائــــد للســــعد, كتــــاب الحكــــم البــــن عطــــاء اهلل اإلســــكندري وشــــروحه وغيــــر 
 (4)والقاضي زكريا على إيساغوجي, وغير ذلكر

ــــــ  الشــــيخ محمــــد بــــن أحمــــد بــــن محمــــد العمــــري المعــــروف بــــابن عبــــد الهــــادي الدمشــــقي 3
الصــوفي, البركــة المعمــر بقيــة الســلف وكــان مــن خيــر خلــق اهلل  تــوفي ســابع صــفر الخيــر 

                                                 
 40ــ38:  م.ن (1)

 40م.ن: (2)

ة العــارفين أســماء المــؤلفين وآثــار المصــنفين: إســماعيل بــن هدّيــ, و  423: 4, وخالصــة األثــر 40م.ن: (3)
ـــر ســـليم البابـــاني البغـــدادي )ت محمـــد أ ـــة المعـــارف الجليلـــة فـــي 1399مـــين بـــن مي هــــ(, طبـــع بعنايـــة وكال

 301ــ7/300, واالعالم للزركلي:476/ 2: 1951مطبعتها البهية استانبول ,

 42ـ41مشيخة ابي المواهب: (4)
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مجالســـه فــــي الحـــديث والــــوعظ  , قــــال ابـــو المواهــــب:ر حضـــرت غالــــب(1)هــــ( 1098ســـنة)
 (2)والتصوف, وأجازني بما تجوز له روايته رحمه اهلل رحمة واسعة آمينر

ـ الشيخ محمد بن بركات بن مفر  الشهير بالكوافي الحمصـي الدمشـقي الشـافعي, المولـود 4
هــــ( وقـــد قـــرأ عليـــه ابـــو المواهـــب 1077هــــ( والمتـــوفى بدمشـــق ســـنة) 1005بحمـــص ســـنة) 

 (3)وُكُتب العربية, والتجويد, وأجازه بسائر مروياته.غالب المختصرات 
ـــ  الشــيخ رمضــان بــن موســى بــن أحمــد المعــروف بــابن عطيــف, الدمشــقي الحنفــي كــان 5

صاحب فنون, أديبا فقيها نحويـا, فائقـا بارعـا, حسـن المعاشـرة, لطيـف المنادمـة تـوفي نهـار 
واهــب:ر قــد حضــرته فــي , قــال ابــو الم(4) هـــ(1095الخمــيس عاشــر جمــادى انخــرة ســنة )

دروسه في العربية وفقه السادة الحنفية, وقرأت عليه مقدمات كثيـرة فـي النحـو, كانجروميـة 
وشروحها وحواشـيها, والقواعـد وشـروحها, وغيـر ذلـك مـن كتـب العربيـة, وتحريـرات لـه علـى 
مغني اللبيب, والزمته وقتـين مـن كـل نهـار, خصوصـا حـال ابتـدائي وشـبابي, وانتفعـت منـه 

 (  5)كثيرا, وتخرجت عليه واهلل الحمدر.
 ثانيا: في مصر ومنهم:

ــــ الشــيخ أبــو عبــد اهلل محمــد الشــمس البــابلي بــن عــالء الــدين القــاهري الزهــري الشـــافعي 1
هـ( , وتـوفي عصـر يـوم 1000الحافظ , أحد األعالم في الحديث والفقه كانت والدته سنة )

قــال ابــو الموهــب:ر وقــد حضــرته  (6) هــ(1077الثالثـاء خــامس عشــري جمــادى األول ســنة )
فـــي دروســـه فـــي مكـــة ســـنة خمـــس وخمســـين وألـــف فـــي العقائـــد, ودروســـه فـــي البخـــاري فـــي 
الجــامع األزهــر فــي مجــالس عديــدة ســنة إحــدى وســبعين وألــف. ودخلــت فــي عمــوم إجازتــه. 

 ( 7)وله الحمدر
                                                 

 3/393:االثر و خالصة , 52:ن.م (1)

 52مشيخة ابي المواهب: (2)

 43ـ42م.ن: (3)

 3/33,واالعالم للزركلي:2/168خالصة األثر:  , وينظر 53ـ52: م.ن (4)

 53مشيخة ابي المواهب: (5)

 6/270االعالم للزركلي: , وينظر4/39, وخالصة االثر: 61ـ58 مشيخة ابي المواهب:ينظر  (6)

 61مشيخة ابي المواهب: (7)
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األزهــــري, ــــ الشــــيخ ســــلطان بــــن أحمــــد بــــن ســــالمة بــــن إســــماعيل, أبــــو العــــزائم المزاحــــي 2
المصري, الشافعي, بحر العلوم, خاتمة الحفاظ والقراء, العابـد الزاهـد الناسـك الصـّوام القـوام 

هــ( , و)المزاحـي(: بفـتح المـيم وتشـديد الـزاي وبعـدها ألـف مهملـة 1075توفي بالقاهرة سـنة)
وجمعـًا  , قال ابو المواهب:ر وقد قرأت عليه القرآن إفراداً (1)نسبة إلى منية مزاأل قرية بمصر

للعشرة مـن طريـق الطيبـة جانبـا مـن سـورة البقـرة. وحضـرت سـماعه لجماعـة مـن المصـريين 
والمغاربــة ومــن غالــب انفــاق وقرايــا مصــر الســبعة, وللثالثــة مــن طريــق الــدرة والشــاطبية, 
وللعشــرة مــن طريــق طيبــة النشــر ولإربعــة عشــر إفــرادا وجمعــا مــن طريــق القباقبيــة وغيرهــا. 

الطرق كلهـا هلل الحمـد والمنـة. وكـان فـي مقـام االجتهـاد فـي فـن القـراءات. وأجازني من هذه 
وأيضــا حضــرت دروســـه العامــة فــي شـــرأل المنهــا , وأيضــا شـــرأل جمــع الجوامــع. وأجـــازني 
باإلجـــازة الخاصـــة والعامـــة فـــي ســـائر مروياتـــه فـــي أثنـــاء ســـنة إحـــدى وســـبعين وألـــف مـــدة 

 .(2)مجاورتي باألزهرر
الخلوتي  الحنبلي, العالم اإلمام إمام المعقـول والمنقـول, المفتـي ـ محمد بن أحمد بن علي 3

والمــدرس بمصــر, المحـــرر المحقــق المـــدقق كانــت وفاتــه بمصـــر بعــد نصـــف ليلــة الجمعـــة 
, قــال ابــو الموهــب:ر وقــد حضــرته فــي دروســه (3) هـــ(1088تاســع عشــر ذي الحجــة ســنة)

اشـيه وشـروحه وتحريراتـه بقـراءة العامة في األزهر المعمر في كتاب منتهى اإلرادات مع حو 
الشــيخ إســماعيل والشــيخ إبــراهيم الحنبليــين القــاطنين انن فــي نــواحي جنــين. وأجــازني لفظــا 

 (4) وكتابة بسائر مروياته سنة إحدى وسبعين وألف.ر
 في مكة والمدينة المنورة ومنهم: ثالثا:

بـن أبـي طالـب,  ـ الشيخ عيسى بن محمد بن محمـد بـن أحمـد الجعفـري, نسـبة إلـى جعفـر1
الهاشمي الثعالبي المغربي, جار اهلل, أبو المهدي: من أكابر فقهاء المالكية في عصـره ولـد 

                                                 
ا بــن محمــد راغــب بــن معجــم المــؤلفين: عمــر بــن رضــو , 2/210خالصــة األثــر :وينظــر  ,76ـــ75م.ن: (1)

ــــــد الغنــــــي كحالــــــة  )ت  بيــــــروت, دار إحيــــــاء التــــــراث العربــــــي  -هـــــــ(, نشــــــر: مكتبــــــة المثنــــــى 1408عب
 4/238:بيروت,)د.ت(

 77مشيخة ابي المواهب: (2)

 8/294, ومعجم المؤلفين:3/390, وخالصة األثر:  50ــ49مشيخة ابي المواهب: ينظر (3)

 50مشيخة ابي المواهب: (4)
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ونشــأ فــي زواوة )بــالمغرب( ثــم رحــل فنــزل المدينــة المنــورة ثــم مكــة المكرمــة, إمــام الحــرمين 
واهـب اجتمع به ابو الم (1)هـ( , ودفن بالحجون1080الشريفين  , توفي يوم األربعاء  سنة)

في حجرتـه المشـرفة علـى الكعبـة المشـرفة وأجـازه بسـائر مـا تجـوز لـه روايتـه كالكتـب السـتة 
 (2) وغيراها سنة تسع وسبعين وألف.

ـــ الشـــيخ أحمــد بـــن محمـــد بــن يـــونس, صــفي الـــدين الـــدجاني )بتخفيــف الجـــيم( القشاشـــي: 2
دينـة وكـان متصوف فاضل. أصله من القدس من آل الـدجاني: انتقـل جـده )يـونس( إلـى الم

متصـــوفا متقشـــفا فـــاحترف بيـــع الُقشهاشـــة وهـــي ســـقط المتـــاع فعـــرف بالقشاشـــي  كـــان الشـــيخ 
احمد مالكّي المذهب وتحول شافعيا, فصار يفتي في المذهبين له نحو سبعين كتابـا أكثرهـا 

هـ( مريضـا بالحصـر ودفـن بـالبقيع شـرقي 1071في التصوف توفي نهار االثنين آخر سنة)
,  قال ابو المواهـب:ر وقـد جمعنـي بـه والـدي رحمـه اهلل سـنة خمـس (3)سعديةالسيدة حليمة ال

وخمســين وألــف وكنــت فــي صــحبته فــي الحــج, وأنــا ابــن إحــدى عشــرة ســنة, واســتجازه لــي 
فأجــازني بجميــع مروياتــه, ثــم أرســل إلــي إجــازة مســتقلة إلــى الشــام بمكاتبــة منــه إثــر الطلــب 

   (4)الحمدر. مني بشرأل الحكم له وغيره من مروياته وهلل
ـ الشيخ محمد علي بن محمـد عـالن بـن إبـراهيم البكـري الصـديقي الشـافعّي: مفسـر, عـالم 3

بالحديث, من أهل مكة. له مصنفات ورسائل كثيرة, واحد الـدهر فـي الفضـائل, تـوفي نهـار 
ــالمعالة بــالقرب مــن قبــر شــيخ 1057الثالثــاء لتســع بقــين مــن ذي الحجــة ســنة) هـــ( ودفــن ب

وقـــد حضـــرت درســـه فـــي التفســـير عنـــد  , قـــال ابـــو المواهـــب:ر(5)حجـــر المكـــياإلســـالم ابـــن 
الكعبــة تجــاه الحجــر ودخلــت حجرتــه وأجــازني إجــازة خاصــة بعــد أن أجــازني عامــة بســائر 
مروياته ليلـة دخولنـا إلـى مكـة وأنـا داخـل أنـا ووالـدي مـن بـاب السـالم, فوجـدناه متوجهـا مـن 

                                                 
 8/33ومعجم المؤلفين: ,243 – 3/240خالصة األثر: و  ,91ـ90خة ابي المواهب:ينظر مشي (1)

 91ينظر مشيخة ابي المواهب: (2)

 1/239واالعالم للزركلي: ,2/970وفهرس الفهارس: ,95ـ93:م.ن (3)

 95مشيخة ابي المواهب: (4)

 6/293واالعالم للزركلي: ,3/40وخالصة األثر: , 85ــ82ينظر مشيخة ابي المواهب:  (5)
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س والدي لـي منـه ذلـك, وأنـا ابـن إحـدى عشـرة الطواف في طريق مدخلنا إلى الطواف بالتما
 .(1)سنة. وذلك سنة خمس وخمسين وألف على مهاجرها أفضل صالة وأكمل تحيةر

ـــ الشــيخ غــرس الــدين بــن محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن غــرس الــدين الخليلــي ثــم المــدني  4
 أصــله مـــن الخليــل )بفلســـطين( , تنقــل بـــين القــدس ومصـــر وبــالد الـــروم, وســكن )المدينـــة(
وولي فيها الخطابة واإلمامة والتدريس بالمسجد النبوي فقية  وأديب, صـاحب كتـاب )كشـف 

 1057االلتباس فيما خفي على كثيـر مـن النـاس فـي األحاديـث الموضـوعة( , تـوفي سـنة )
,قـال ابــو المواهـب:ر وقــد اجتمعــت بـه ســنة حجتـي مــع والــدي (2)هــ( ودفــن فـي البقيــع المنــور

, ودخلت أيضا في عمـوم إجازتـه. وكـان ذلـك سـنة خمـس وخمسـين قبل الحلم, واستجازه لي
 .(3)وألف. وسني إذ ذاك إحدى عشرة سنةر

 المطلب الرابع: تالميذه:
كـــان ابـــو المواهـــب عالمـــة عصـــره وقـــد انتهـــت إليـــه الصـــدارة بدمشـــق الشـــام ومشـــيخة     

ًذا لتلميـذه وقـد أخـذ اإلقراء حيث إنه لم يهُمـت حتـى رأى علمـاء الشـاما إمـا تلميـًذا لـه, أو تلميـ
عنــه خلــق ال يحصــون فــي دمشــق و فــي مختلــف العلــوم منهــا الحــديث والقــراءات والفــرائا 

ومـن  (4)والفقه ومصطلح الحديث والنحو والمعاني والبيان, وانتفع الناس بـه طبقـة بعـد طبقـة
 هوالء التالميذ:

ــ الشــيخ إســماعيل بــن محمــد بــن عبــد الهــادي الجّراحــي العجلــوني الدمشــق1 ّي, أبــو الفــداء: ـ
 .(5)هـ(1162محّدث الشام في أيامه. مولده بعجلون ومنشأه بدمشق توفي سنة) 

                                                 
 85مشيخة ابي المواهب: (1)

ومعجـم  ,3/246خالصـة األثـر فـي أعيـان القـرن الحـادي عشـر:و  ,93ــ92ينظر مشـيخة ابـي المواهـب: (2)
 8/38ؤلفين:مال

 93مشيخة ابي المواهب: (3)

 1/68سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر:و  , 105ينظر مشيخة ابي المواهب: (4)

ـــان القـــرن الثـــاني  ,و1/98,وفهـــرس الفهـــارس:105ب:ينظـــر مشـــيخة ابـــي المواهـــ (5) ـــدرر فـــي أعي ســـلك ال
 1/259عشر:
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ـادي الدمشـقّي الحنفـي: مفتـي دمشـق وابـن مفتيهـا. 2 ـ الشيخ  حامد بن علي بن إبـراهيم الِعمه
ســنة لــه  34بــرع فــي الفقــه والفــرائا واألدب. وكــان مهيبــا وقــورا أقــام فــي منصــب اإلفتــاء 

 (1) هـ(.1171يرة توفي في سنة)مؤلفات كث
ـالشيخ عبد الكريم بن أحمد بن علوان الشراباتي الحلبي: محّدث حلب فـي عصـره ولـد فـي 3

 (2) هـ(.1178حلب وتوفي بها سنة)
ـالشيخ محمد بن عمر بـن عبـد القـادر الكفيـري: فقيـه حنفـي, عـالم بالحـديث وفنـون األدب 4

 .(3) هـ(1130من أهل دمشق توفي سنة )
محمد بن أحمد بن سعيد الحنفـي المكـّي, شـمس الـدين, المعـروف كوالـده بعقيلـة: مـؤر , ـ 5

 .   (4) هـ(1150من المشتغلين بالحديث ولد في مكة وتوفي فيها سنة )
ــــدس والــــبالد الروميــــة, ومــــن الحلبيــــين والنجــــديين           كمــــا اخــــذ عنــــه مــــن بيــــت المق

 .(5)واألغراب انفاقيين خلق كثيرون
 لخامس: مؤلفاته واثاره العلمية:المطلب ا

 كان أبو المواهب قليل التآليف مقارنة بغيره من العلماء ومن مؤلفاته:
وهـي كتابـة بنـى بهـا علـى كتابـة لوالـده العالمـة الشـيخ  تعليقاا  للاى صاحيل البخاار :ـ  1

 .(6)عبدالباقي عليه لم تكمل. فضال عن عدد من التحريرات المفيدة
 (7).جنان الجناسـ 2

                                                 
 2/11سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر:و  , 2/829ينظر فهرس الفهارس: (1)

, واالعــــالم 3/63ســــلك الــــدرر فــــي أعيــــان القــــرن الثــــاني عشــــر:و ,  2/1076ينظــــر فهــــرس الفهــــارس: (2)
 4/51للزركلي:

ســلك الــدرر فــي أعيــان القــرن الثــاني , و 1/497, وفهــرس الفهــارس:105المواهــب:ينظــر مشــيخة ابــي  (3)
 42/ 4عشر: 

ــــدرر فــــي أعيــــان القــــرن الثــــاني عشــــر:, و 105مشــــيخة ابــــي المواهــــب: ينظــــر (4) وفهــــرس  ,4/30ســــلك ال
 608ـ2/607الفهارس:

 1/68وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: ,106ينظر مشيخة ابي المواهب: (5)

 6/184االعالم للزركلي: وينظر ,1/68لك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر:س (6)

 10/123معجم المؤلفين: , وينظر2/312ية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين:هدّ  (7)
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 وهي التي بين ايدينا قيد الدراسة والتحقيق.  :(1)رحمه اهلل تعالى رسالة في قراءة حفص ـ3
 ١١يوسف:  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ (2) رسالة تتعلق بقوله تعالى:ـ 4
 (3) .رسالة في قوالد القراءة من طريق الطيبةـ 5

 (4)خطاب والغيبةفي جميع القرآن بال  ٧٤البقرة:  چۅ   چ  رسالة في قوله تعالى:ـ 6
وهـي رسـالة فـي مفـردات أفردهـا فـي قـراءة عاصـم بـن أبـي فيض المكارم بقراءة لاصم :ــ 7

 (5)(10564النجود )مخطوطة( في دار الكتب الظاهرية تحت رقم) 
قــال ابــو المواهــب:ر  فهــذه  فاايض الااودود بقااراءة حفااص لاان لاصاام باان  بااي النجااود:ـــ 8 

دود بقـراءة حفـص عـن عاصـم بـن أبـي النجـود .. رسالة لحفـص بمفـرده, وسـميتها فـيا الـو 
.)مخطوطــــــة( فــــــي دار الكتــــــب الظاهريــــــة تحــــــت (6)وأســــــأل اهلل أن ينفــــــع بهــــــا مــــــن قرأهــــــار

 (7)(8313رقم)

ــ 9  وهــي رســالة فــي قواعــد قــراءة ابــي جعفــر قوالااد  بااي جعفاار ويعقااوب وخلااف العاشاار:ـ
 (8)(6076ويعقوب وخلف)مخطوطة( في دار الكتب الظاهرية تحت رقم)

ــ 10  وهــو ثبــت عـــد د فيــه شــيوخه وذكــر تــراجمهم ومشــايخهم ومــا  مشاايخة ابااي المواهااب:ـ
درســه علــى يــد كــل مــنهم  , ومــا تحلــى بــه كــل شــيخ مــن محاســن األخــالق وكــريم الصــفات 
جريــًا علــى عــادة المحــدثين والعلمــاء, وهــو ثبــت لطيــف جميــل بمــا يــذكره أبــو المواهــب مــن 

سـتفاده هـو مــن الشـيخ مـن أدب وتوجيـه إضـافة إلــى جوانـب مـن حيـاة الشـيخ ثــم يعقـب بمـا ا
                                                 

فهــارس علــوم القــرآن الكــريم لمخطوطــات دار الكتــب الظاهرّيــة: صــالأل محمــد الخيمــى, نشــر: مجمــع   (1)
 6/184االعالم للزركلي:ينظر و  ,381ــ1/380:م 1983 /هـ  1403دمشق, –اللغه العربيه 

االعـــــالم و , 2/312ة العـــــارفين:هدّيـــــينظـــــر , و 1/42ســـــلك الـــــدرر فـــــي أعيـــــان القـــــرن الثـــــاني عشـــــر: (2)
 6/184للزركلي:

 2/312ة العارفين:هديّ ينظر و  , 1/68سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: (3)

 .1/42القرن الثاني عشر: سلك الدرر في أعيان  (4)
 1/419فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرّية: (5)

 10/123معجم المؤلفين:ينظر و  ,1/421:الظاهرّية الكتب دار لمخطوطات الكريم القرآن علوم فهارس (6)

 1/421فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرّية: (7)

 430/ 1: م.ن (8)
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تحقيــق الكتــاب: محمــد مطيــع الحــافظ , وطبعتــة دار الفكــر ب , وقــد قــام(1)هــذا العلــم أو ذاك
 هـ. 1410في دمشق ـ سورية ,الطبعة االولى 

:وهــو ثبــت اختصــره مــن ثبــت والــده قــال عبــدالحي الكواكااب الهاهاارة فااي آلثااار ا خاارةـ  11 
 .(2)هذا الكواكب اختصره من ثبت والده الشيخ عبد الباقيرالكتاني:ر وثبته 

 المطلب السادس: مناقبه وثناء العلماء لليه:
كـان الشــيخ ابــو المواهـب رحمــه اهلل  فقيًهــا متقًنـا محــرًرا لفقهــه, مقرًئـا بارًعــا, وشــيًخا        

وذكـر النـاس  وكـان مجلسـه مصـانا مـن الغيبـة(3)للقراء, محـدثًا  ضـابًطا, مفتًيـا ألهـل مذهبـه
مـا  مـا تقريـرا وا  مـا تدريسـا وا  بسوء, وقد جعل جميع أوقاته مصروفة فـي الخيـر إمـا مطالعـة وا 

, كمــا انــه كــان كثيــر الصــدقات, ولــم يعهــد مفارقتــه للخيــرات فــي حالــة مــن (4)ســماعا للقــرآن
الحــاالت, وقــد تميــز بكثــرة الصــمت إال فــي ذكــر أو قــراءة, دائــم الحضــور والمراقبــة, كثيــر 

ف من اهلل , ال يرى ضـاحكا إال نـادرا, مهابـا, مـا رآه أحـد إال هابـه, مجالسـه كمجـالس الخو 
, مــا (5)الملـوك, وكــان علــى قــدم الصــحابة والســلف والصــالحين, عليــه نــور الواليــة والصــالأل

قرأ عليه أحد إال فتح اهلل عليه, وكان يستسقى به الغيث, وللناس فيه االعتقـاد العظـيم, ولـه 
, ولم ير مثله جلدًا على الطاعة مثابرًا عليها  كما كان رحمـه اهلل تعـالى ال  وقائع وكرامات

, وممـــا اثـــر عنـــه انـــه كـــان كثيـــر (6)يخـــاف فـــي اهلل لومـــة الئـــم وال يهـــاب الـــوزراء وال غيـــرهم
الصدقات على طلبـة العلـم والصـالحين وكسـبه مـن الحـالل الصـرف فـي التجـارة مـع التزامـه 

ولـــده الشـــيخ عبـــد الجليـــل قبـــل وفاتـــه بســـبع ســـنوات فصـــبر العقـــود الصـــحيحة وقـــد أصـــيب ب
 .(7)واحتسب ثم بولده الشيخ مصطفى وكان شابًا فصبر

                                                 
أبو صـفوان ذيـاب بـن سـعد بـن علـي بـن حمـدان بـن أحمـد بـن محفـوظ آل  الوجازة في االثبات واالجازة: (1)

 252هـ: 1428لبنان, –دار قرطبة للنشر والتوزيع, بيروت  ,1ط حمدان الغامدي,

 10/123معجم المؤلفين:ينظر , و  1/505فهرس الفهارس: (2)

 1/67لدرر في أعيان القرن الثاني عشر:وسلك ا ,105ينظر مشيخة ابي المواهب: (3)

 105ينظر مشيخة ابي المواهب: (4)

 م.ن (5)

   1/68ينظر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: (6)

(7)
 .1/68:عشر الثاني القرن أعيان في الدرر سلك ينظر 
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 المطلب السابع: وفاته :
لم يزل محمد ابـو المواهـب علـى حالتـه الحسـنة وطريقتـه المثلـى فـي علـو وتـرق إلـى       

ء التاسـع والعشـرين مـن أن توفاه اهلل تعالى إلى رحمته بدمشق وذلـك فـي عصـر يـوم االربعـا
وصـلى عليـه فـي الجـامع  (1)هـ( عن عمر ناهز االثنـين والثمـانين عامـا1126شوال سنة)ت

األمــوي, ودفــن بتربــة الغربــاء فــي مقبــرة بــاب الفــراديس بــالقرب مــن ضــريح والــده الشــيخ عبــد 
 .رحمهم اهلل تعالى ونفعنا بهم في الدنيا وانخرة (2)الباقي, وولده الشيخ عبد الجليل

 المبحث الثاني: التعريف بالمخطوطة واهميتها:
 المطلب االول:اهمية المخطوطة.

تكمن اهمية هذا المخطوطة فـي محتواهـا المتعلـق بكتـاب اهلل القـران الكـريم الـذي انزلـه     
اهلل عــز وجــل بحروفــه الســبعة تخفيفــا علــى النــاس فــي قراءتــه واداءه وقــد ذكــر المؤلــف ابــو 

يع مفردات رواية حفص عن عاصم مرتبة على ترتيب الشـاطبي فـي المواهب رحمه اهلل جم
االصــول ليســهل علــى مــن يريــد قــراءة القــرآن بروايــة حفــص عــن عاصــم معرفــة كيفيــة اداء 
القــراءة بهــذه الروايــة والتــي هــي اوســع الروايــات انتشــارا بــين القــراء فــي العــالم االســالمي.هذا 

وائـــل الرســـائل التـــي صـــنفت فـــي هـــذا مـــن جانـــب ومـــن جانـــب اخـــر تعـــد هـــذه الرســـالة مـــن ا
المجال ان لم تكن االولى على االطالق وعليه فلها مزية فضل السبق في هذا الميـدان وقـد 

ابراهيم بـــن لهـــا كـــ ةاعتمـــد عليهـــا مـــن جـــاء بعـــد ابـــي المواهـــب ممـــن صـــنف رســـائل مشـــابه
 .السنية في قراءة حفص عن عاصم من طربق الشاطبية( القواعد)العدوي في اسماعيل 

 توثيق نسبة المخطوطة لمؤلفها المطلب الثاني:
ان نســبة  هــذه الرســالة الــى ابــي المواهــب محمــد بــن عبــد البــاقي  نســبة ال شــك فــي      

 صحتها, وذلك من وجهين:
االول: اعتمدت في عملي هذا على نسختين مخطوطتين االولى بخـط مصـطفى بـن الحـا  

هــ( ,وهـي نسـخة قريبـة مـن  1172ا سـنة) احمد بن الحا  حسن زهير وقد وافق الفراغ منه
                                                 

هــــرس وف , 1/69, وســـلك الــــدرر فــــي أعيــــان القـــرن الثــــاني عشــــر:106ينظـــر مشــــيخة ابــــي المواهــــب: (1)
 1/505الفهارس:

 106ينظر مشيخة ابي المواهب: (2)
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هـــ( والثانيــة بخــط محمــد بــن الشــيخ حمــدان 1126زمــن المؤلــف اذ تــوفي ابــو المواهــب ســنة)
وكالهما قد اثبت اسم الؤلف على الصفحة االولى من المخطوطة يضاف الـى مـا تقـدم فقـد 

 انـي اشارت الفهارس الى وجود نسخ مخطوطة اخـرى للرسـالة نسـخت فـي زمـن المؤلـف اال
هــ( 1071لم اعثـر عليهـا االولـى بخـط الشـيخ يوسـف الحـواري وقـد وافـق الفـراغ منهـا سـنة )
هــ( 1079,والثانية بخط الفقير احمد بن الحا  علي بـن كزبـر وقـد انتهـى مـن كتابتهـا سـنة)

وكالهمــا قــد اثبتــا ايضــا اســم ابــي المواهــب علــى الرســالة ممــا يثبــت بــال شــك صــحة نســبتها 
 رحمه اهلل. الى ابي المواهب

الثاني: ان اغلب من ترجم البي المواهب رحمه اهلل قد اثبـت نسـبة هـذه الرسـالة اليـه ضـمن 
 .(1)ؤلفات التي خلفها بعد وفاتهماالثار وال

 منهج المصنف في المخطوطة المطلب الثالث:
بــدأ المصــنف رحمــه اهلل رســالته بمقدمــة بــدأها بحمــد اهلل تعــالى والصــالة علــى رســوله      

كريم ثم بين سـبب تـأليف هـذه الرسـالة وانهـا جـواب لمـن سـاله ان يجمـع قـراءة حفـص عـن ال
ثــم شــرع فــي ذكــر قــراءة حفــص  عاصــم مــن طريــق الشــاطبية فاجابــه بهــذه الرســالة المباركــة

 عن عاصم على ترتيب ابواب الشاطبية مبتدأ باالستعاذة وانتهاءا بالتكبير.
 اما طريقته ومنهجه في التاليف :

فبـدأ باالصـول وقـد ذكرهـا  فسـايرها فـي تقسـيماتها وتبويبهـا اعتمد على متن الشاطبية قدف   
ثم شرع في الفرش فاورد فيه كل الكلمات التي ورد الخالف فيها وبين مـذهب حفـص  كاملة
 منها .

وقــد امتــاز فــي عرضــه لالصــول والفــرش بالدقــة وااليجــاز واالبتعــاد عــن التكــرار فــي ايــراد 
كمــا فــي  :رواالكتفــاء باالحالــة الــى مواضــعها التــي ذكرهــا فيهــا كــان يقــول الكلمــات المقــروءة

   .......الخ وهكذاركما في النساء ر,ركما في ال عمرانر ,رالبقرة
 بعلـــم والمامـــه اهلل رحمـــه المواهـــب ابـــي المؤلـــف علـــم ســـعة الرســـالة هـــذه لنـــا اوضـــحت فقـــد

 .  تاالقراء
 

                                                 
 1/184االعالم للزركلي:و  ,1/380فهارس علوم القرآن الكريم لمخطوطات دار الكتب الظاهرّية: ينظر (1)
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 لليها:المطلب الرابع:المصادرالعلمية التي التمد 
اعتمــد ابــو المواهــب علــى مصــادر قليلــة فــي رســالته هــذه ولــم يصــرأل باســماء اغلــب الكتــب 
التـــي نقـــل عنهـــا اال نـــادرا اال اننـــا ومـــن خـــالل تتبعنـــا للمعلومـــات التـــي اوردهـــا فـــي الرســـالة 
وتوثيقنــا لهــا مــن مضــانها تمكنــا مــن معرفــة اســماء قســم منهــا والتــي يمكــن لنــا اجمالهــا بمــا 

 يأتي:
 ب القراءا  القرآلنية ومنها:اا كت1
 ه(.676ـــ التبيان في آداب حملة القرأن:البي زكريا بن شرف النووي رحمه اهلل)ت  
 اا كتب للوم القرآلن ومنها:2

 (هـ444: المتوفى) الداني عمرو البي: السبع القراءات في ــ  التيسير
 بن عبد محمد بن مدأح الدين عشر: لشهاب األربعة القراءات فى البشر فضالء ــ إتحاف
 الدمياطي. الغني

 ت) الشاطبي  فيره بن القاسم محمد البي:السبع القراءات في التهاني ووجه حرزاألماني ـــ
 (هـ590

  محمد بن عثمان بن علي القاسم البي:  المنتهي المقرئ وتذكار المبتدي القارئ ــ  سرا 
 .(هـ801 ت)القاصح  بابن المعروف

 ها:اا كتب التراجم ومن3
 (.هـ365 ت) الجرجاني عدي بن أحمد البي: الرجال ضعفاء في الكامل ــ

 .(هـ385 ت) عمر الدارقطني بن علي الحسن البي: والمتروكون ــ الضعفاء
 .(هـ833 ت)الجزري  ابن الخير ألبي الدين لشمس: القراء طبقات في النهاية ــ غاية

 (.هـ852 ت) العسقالني جرح بن علي بن أحمد الفضل البي: التهذيب تهذيب ــ
 اا كتب اللغة والمعاجم ومنها:4

 .(هـ711 ت)منظور ابن الدين جمال الفضل, البي: العرب ــ لسان
 :وصف مخطوطا  الرسالة ولددها.خامسالمطلب ال 

 هنالك اربع نسخ مخطوطة لهذه الرسالة اال اني لم اعثر اال على نسختين منها:   
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( وخطهـا خـط نسـخ معتـاد وقـد 172الملك سعود تحت رقـم ) االولى : نسخة مكتبة جامعة 
ميـــزت العنـــاوين واســـماء الســـور بالمـــداد االحمـــر والشـــرأل وانيـــات بالمـــداد االســـود  وعـــدد 

( سـطرا  قيـاس كـل  23في كل ورقة لوحتـان وعـدد االسـطر فـي كـل لوحـة)  ( 22اوراقها) 
تمـت وبـالخير عمـت علـى ( سم وفي نهاية المخطوطة قـول الناسـخ  :ر16(في)  21لوحة) 

يد العبد الفقير الى مواله القدير مصطفى ابن الحـا  احمـد ابـن الحـا  حسـن زهيـر كـان اهلل 
بهم وبالمسلمين عونا ومعينا بجـاه سـيد المرسـلين محمـد صـلى اهلل عليـه وعلـى الـه وصـحبه 

خلــون مــن شــهر محــرم الحــرام مــن  ( 21اجمعــين, وذلــك فــي يــوم االحــد ضــحوة نهــاره فــي) 
هـ ( وباهلل التوفيق واسأله الهداية الى اقوم طريق بجـاه النبـي واصـحابه  1173ور سنة) شه

على التحقيق امينر , وقد اعتبرت هذه النسخة النسخة األصل, لما امتـازت بـه مـن وضـوأل 
فــي الخــط  وقلــة االخطــاء االمالئيــة كمــا انهــا قــد عورضــت بغيرهــا او ان ناســخها قــد اعــاد 

ن كتابتهـــا وقـــد تبـــين لنـــا ذلـــك مـــن خـــالل التصـــحيحات واالســـتدراكات تــدقيقها بعـــد فراغـــه مـــ
 المثبته على حاشية المخطوطة. 

( وخطهــا خــط رقعــة معتــاد وقــد 16الثانيــة: نســخة مكتبــة الحــرم المكــي الشــريف تحــت رقــم )
ميــزت العنــاوين واســماء الســور والكلمــات المقــروءة بالمــداد االحمــر والشــرأل بالمــداد االســود 

فــي كــل ورقــة لوحتــان وعــدد االســطر فــي كــل لوحــة تراوحــت مــا بــين  (26ا )وعــدد اوراقهــ
سم وفي نهاية المخطوطة قـول  (15) في (21سطرا قياس كل لوحة ) (15( سطرا و)13)

الناســـخر تمـــت بعـــون اهلل تعـــالى الملـــك العلـــيم بقلـــم الفقيـــر اليـــه ســـبحانه  الســـيد محمـــد ابـــن 
ديــه ولمشــايخه ولكــل المســلمين اجمعــين امــين المرحــوم الشــيخ حمــدان ...غفــر اهلل لــه ولوال

ســبحان ربــك ربــك رب العــزة عمــا يصــفون وســالم علــى المرســلين والحمــد هلل رب العــالمين 
وصل يـا رب علـى اشـرف المخلوقـات محمـد عبـدك ونبيـك وعلـى اهلـه وصـحبه وسـلم امـين 

 امين امين  ر 
عليهمـا , وهمـا موجودتـان  اما فيما يتعلق بالنسختين االخريين فلم اتمكـن مـن الحصـول    

( , ووضـــعت الثانيـــة 17822فــي مكتبـــة اوقــاف حلـــب وضــعت االولـــى منهمــا تحـــت رقــم:)
 (14834تحت رقم:)
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 دراسة نقدية للمخطوطة:الالمبحث الثالث: 
البد لكل عمل من االعمال التي يقـوم بهـا االنسـان مـن مميـزات يخـتص بهـا دون سـواه        

هلل وحده ومن خـالل عملنـا فـي اخـرا  هـذه الرسـالة اتضـحت ومآخذ تحسب عليه اذ الكمال 
 لنا بعا االمور التي تم تأشيرها واجمالها وفق المطلبين االتيين:

 المميها  وهي كثيرة ومنها: المطلب االول:
 الكناية وهاء والمد واالمالة واالشمام الكبير كاالدغام)االقرائية بالمصطلحات ــ اهتمامه1

 واضحا اهتماما( المصطلحات من وغيرها والتفخيم والترقيق واالضهار والتسهيل واالشباع
 التوضيحية. والشواهد باالمثلة ذلك كله واشفاع لها تعريفه مع
 وياءات والغيبة والخطاب والتأنيث كالتذكير) النحوية المصطلحات ببعا  اهتمامه ــ2

 بالشواهد لها تعزيزه مع الرسالة ثنايا في المبثوثة المصطلحات من وغيرها االضافة
 التطبيقية واالمثلة

ــ دقت االحاالت في الرسالة فهو يشير الى حكم من االحكام مع جميع شواهده من 3
الكلمات المراد ضبطها اجماال وان كانت متفرقة في سور عديدة وعند تناولها لها تفصيال 

يقول: كما في البقرة في مواضعها من السور اليعيد الحديث عنها ويكتفي باالحالة اليها ف
 ,كما في ال عمران,كما في النساء ,كما في المائدة ......وهكذا. 

 المآخذ وهي بطبيعتها قليلة جدا ويمكن اجمالها بما يأتي: المطلب الثاني:
 ــ خلت الرسالة من االشارة الى المصادر التي اعتمدها المصنف اال في مواضع يسيرة.1
عـن موضـوعات واحكـام متشـابه الـى حـد الغمـوا فـي بعـا  ــ ايجازه الكبيـر عنـد حديثـه2

المواضـــع فضـــال عـــن اكتفـــاءه بمثـــال واحـــد فـــي الســـورة الواحـــدة وان كـــان هنالـــك اكثـــر مـــن 
 موضع.

ــ اخطاء علمية تمثلت في جانبين االول: في ترجمته لالمام حفص بن عاصم كقوله: 3
ن بن المغيرة (, فالمغيرة رهو حفص بن سليمان المغيرة ر ,والصحيح هو) حفص بن سليما

جده البيه المباشر والذي اميل اليه ان هذا خطأ من الناسخ ال من االمام ابي المواهب 
رحمه اهلل  ,والثاني في تكنيته االمام حفص ) بابي داود( وهي كنية لم يذكرها اصحاب 

ذه الكنية بل لم اجد في الكتب التي ترجمت له ه والتراجم بتاتا وهي في الحقيقة كنية ابيه 



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
129 

 ان جميع من ترجم له كناه :)بابي عمرو( وربما كان السبب في هذا الوهم الذي وقع فيه
اذ قال:ر حفص بن  لالمام ابي حفص هو ما ذكره الدار قطني عندما ترجم المصنف

فهي  سليمان بن المغيرة هو القارىء, وهو حفص بن أبي داود سليمان كنيته أبو داودر
 يمان وليست بكنية له.اذا كنية ابيه سل

 .التحقيق في منهجي :الثالث المطلب
بعد ان يسر اهلل لي سبحانه وتعالى الحصـول علـى نسـختين مصـورتين مـن مخطوطـة      

الشـريف(  المكـي الحـرم )مكتبـة نسـخةو سـعود( , الملـك )جامعـة مكتبـة الرسالة هي   نسخة
التحقيــق وفيمــا يلــي بيــان تلكــم  عمــدت الــى تحقيقهــا وفــق األســس العلميــة المتبعــة فــي مــنهج

 األسس:
ــ  احترمـت الـنص فلـم اتـدخل فيـه اال بالقـدر الـذي مـن شـأنه تقـويم معـو  او اكمـال نقـص 1

فرمـــــزت الـــــى نســـــخة جامعـــــة الملـــــك ســـــعود بـــــالحرف)أ( ,ونســـــخة الحـــــرم المكـــــي الشـــــريف 
 وقلــة  الخــط فــي وضــوأل مــن بــه امتــازت بــالحرف)ب( وجعلــت النســخة)أ( هــي االصــل لمــا

 فراغـه بعـد تـدقيقها اعـاد قـد ناسـخها ان او بغيرهـا عورضـت قـد انهـا كما االمالئية خطاءاال
 حاشــية علــى المثبتــه واالســتدراكات التصــحيحات خــالل مــن ذلــك لنــا تبــين وقــد كتابتهــا مــن

المخطوطة , ومن ثم عمدت الى مقابلتها مع النسخة )ب( مقابلـة دقيقـة اشـرت مـن خاللهـا 
ـــادة واالخـــتال ـــد ميـــزت الـــنص الســـاقط مـــن المخطوطـــة )أ( بوضـــعه بـــين مواضـــع الزي ف وق

 مع االشارة الى النسخة المنقول منها في الهامش. [ ]قوسين معقوفين 
ـــ خرجــت النصــوص مــن كتــب اصــحابها ووثقــت القــراءات القرآنيــة الــواردة فيهــا مــن كتــب 2 ـ

 القراءات المعروفة.
ارقــام االيــات مــع ضــبطها بالشــكل  ــــ خرجــت األيــات القرآنيــة وعزوتهــا الــى ســورها ذاكــرا3

 ضبطا تاما.
ـــ عرفــت بــبعا المصــطلحات العلميــة التــي تحتــا  الــى تعريــف مــن التــي وردت فــي ثنايــا 4

 الرسالة.
ــــ عملــت علــى اصــالأل االخطــاء العلميــة والنحويــة واألمالئيــة ان وجــدت مــع التنبيــه عليهــا 5

 في الهامش.



 أ.م.د.كريم ذنون داؤد سليمان                                                     دراسة وحتقيق رسالة قراءة حفص رمحه اهلل تعاىل       

 130 

 سالة تعريفا وافيا.ــ عرفت باألعالم الواردة اسماؤهم في الر 6
ــــ بينــت مــا ابهمــه الشــارأل واســتدركت عليــه مــا اغفلــه فــي مواضــع قليلــة ممــا تــدعو الحاجــة 7

 الى ذكره. 

 
 الصفحة االولى من النسخة )أ(

 
 الصفحة االخيرة من النسخة )أ(
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 الصفحة االولى من النسخة )ب( 

 
 الصفحة االخيرة من النسخة )ب( 
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 لقسم الثانيا
 ققالنص المح

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والتسليم على سيدنا محمد خاتم االنبياء والمرسلين وعلى 
اله وصحبه اجمعين وبعد: فقد سالني بعض االصدقاء ان اجمع له رسالة في قراءة حفص 

 رحمه هللا تعالى فاجبته الى سؤاله مستعينا باهلل تعالى.
 

 مقدمة

بشرط ان يقطعها عن التي  (1)ملفقة فيها تفصيل ان قرأ كل اية لشيخ من السبعةالقراءة ال

رحمه  (2)تليها فهذه جائزة واالولى قراءة جميع تلك الختمة لشيخ واحد قال االمام النووي

هللا في التبيان:" اذا ابتداء بقراءة احد القراء فينبغي ان يستمر على القراءة بها ما دام 
اذا انقضى ارتباطه فله ان يقرأ بقراءة اخر من السبعة واالولى دوامه الكالم مرتبطا ف

, وان قرأ بعض هذه االية لهذا الشيخ وبعضها لهذا  (3)على االولى في هذا المجلس"

الشيخ او هذه الكلمة لهذا الشيخ والكلمة التي تليها لشيخ اخر فهذه قراءة محرمة تفسد 
 القراء الذين تواترت قراءتهم فليست تسمى قرآناالصالة النها اذا لم توافق احدا من 

                                                 
وهم كل مـن: عبـد اهلل بـن كثيـر المكـي, ونـافع بـن أبـي نعـيم المـدني, وعبـد اهلل بـن عـامر الشـامي, وأبـو  (1)

مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن :  ينظـر صـري, وعاصـم, وحمـزة, والكسـائي الكوفيـون.عمرو بن العالء الب
, 462ـــ1/456:مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي وشــركاه ,3ط هـــ(,1367محمــد عبــد العظــيم الزرقــاني )ت 

 –, مكتبـه السـنة 2ط هــ(,1403المدخل لدراسة القرآن الكـريم: أبـو ُشـهبة محمـد بـن محمـد بـن سـويلم )ت و 
 413:م 2003 /هـ  1423ة , القاهر 

هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني, النووي أو النواوى ,  (2)
ه(  من 631الشافعّي عالمة بالفقه والحديث واللغة, تعلم فى دمشق, وأقام بها زمنا ولد في نوا سنة)ت

يها نسبته من تصانيفه: المجموع شرأل المهذب, ه( وال676قرى حوران جنوبي دمشق وتوفي فيها سنة)ت
وروضة الطالبين. ينظر طبقات الشافعية الكبرى : اإلمام تا  الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 

, دارهجر 2ه(, تحقيق : د. محمود محمد الطناحي, ود.عبد الفتاأل محمد الحلو ,ط771السبكي)ت
 .149/ 8, واألعالم للزركلى: 395 /8هـ : 1413 -للطباعة والنشر والتوزيع 

هـ(, تحقيـق:  676التبيان في آداب حملة القرآن:االمام أبو زكريا بن شرف النووي رحمه اهلل تعالى )ت  (3)
 98:م 1994هـ / 1414لبنان ,   ــ , دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت3ط محمد الحجار,
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بالسين فيجب ضم ميم الجمع  (1), قرأ قنبل ٦الفاتحة:  چٹ  چ امثلتهن قوله تعالى

 , (2)وصلة هاء الضمير على قرآته اذا كان لفظ الصراط وميم الجمع بنفس واحد

ديهم(على فيجب ضم الهاء من )عليهم( و)اليهم( و)ل (4)باالشمام چٹچ (3)وقرأ خلف

 .(5)قرآته

ۋ  چ فيجب ابدال الهمز الساكن نحو (1)باالدغام الكبير(6)تنبيه:اذا قرأ قراءة السوسي 

ۋ  ۋ   ۅ  چ  , وان لم يبدل لم تصح القراءة اصال وقوله تعالى:٣٥البقرة:  چۋ

                                                 
ــد الــر   (1) ــر محمــد بــن عهب  مهن بــن محمــد بــن خالــد بــن ســعيد بــن خرجــة المخزومــّي المّكــّي. ُوِلــد هــو أبــو ُعمه ح 

ـــن أحمــــد بـــن محمــــد الّنّبـــال القــــّواس , وانتهـــت إليــــه رياســـة اإلقــــراء  هــــ( ,195ســـنة) سه قــــرأ علـــى: أبــــي الحه
ــُباًل الســتعمالِه دواًء ُيقــال لــه ُقن ِبيــ,و بالحجــاز ــقى قرأ عليــه خلــق مــنهم: أبــو بكــر بــن مجاهــد, وقــد ُلقمــب ُقن  ل ُيس 

فيـات  هــ(.291تُـُوّفي سـنة ) للبقر ,وقيل: بل هو من قوم بمكة يقـال لهـم: الُقنابلـة , ينظـر تـاريخ اإلسـالم وهوه
 6/1002المشاهير وهاألعالم:

هــ(, 444التيسير في القراءات السبع: أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر )ت  ينظر (2)
 15:م1984هـ/ 1404 بيروت , –ر الكتاب العربي دا ,2ط تحقيق: اوتو تريزل ,

هــ(, 150هو خلف بن هشام أبو محمد البزار المقـرئ األسـدي البغـدادي. أحـد القـراء العشـرة , ولـد سـنة) (3)
هـــ( فــي 229تــوفي ســنة ) ,وحفــظ القــرآن وهــو ابــن عشــر ســنين, ســمع مــن الكســائي الحــروف ولــم يقــرأ عليــه

علـى الطبقـات واألعصـار: شـمس الـدين أبـو عبـد اهلل محمـد بـن أحمـد بـن  معرفة القراء الكبـار ينظر بغداد.
 .210ــ208/ 1: م1997هـ /  1417 , دار الكتب العلمية,1ط هـ(,748عثمان بن قهاي ماز الذهبي )ت 

 األربعــة القــراءات فــى البشــر فضــالء إتحــافالمــراد باالشــمام هنــا: رمــز  لفــظ الصــاد بــالزاير , ينظــر  (4) 
هــ 1419 , لبنـان - العلمية الكتب , دار1الدمياطي ,ط الغني بن عبد محمد بن أحمد لدينا شهاب عشر:

 163: م1998/
ســرا  القــارئ المبتــدي وتــذكار المقــرئ المنتهــي : أبــو القاســم )أو أبــو البقــاء( علــي بــن عثمــان بــن ينظــر  (5)

راجعــه شـيخ المقــارئ  ,هــ( 801محمـد بـن أحمــد بـن الحســن المعـروف بــابن القاصـح العـذري البغــدادي )ت 
 33:م 1954هـ /  1373 مصر, –, نشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي 3المصرية: علي الضباع ,ط

هوصالح بن زياد بن عبد اهلل بـن عبـد اهلل, أبـو شـعيب الرسـتبي السوسـيا شـيخ الرقـة وعالمهـا ومقرئهـا,  (6)
ســير  . ينظــره(261)وفي ســنة قــرأ علــى يحيــى اليزيــدي صــاحب أبــي عمــروا قــال أبــو حــاتم: صــدوقا تــ

نشـر:  هــ( ,748أعالم النبالء: شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قهاي ماز الذهبي )ت 
غايـــة النهايـــة فــي طبقـــات القـــراء: شــمس الـــدين أبـــو و  ,10/73:م2006هـــ /1427القـــاهرة , -دار الحــديث

وقــد عنــي بنشــره  , نشــر: مكتبــة ابــن تيميــة, هـــ(833الخيــر ابــن الجــزري, محمــد بــن محمــد بــن يوســف )ت 
 1/333:هـ1351ألول مرة  . برجستراسر عام 
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بالياء على التذكير ويجوز  (2), في سورة االنفال قرأ غير ابي عمرو  ٦٧: يةاال چۅ  

, وقرأ ابو عمرو بالتاءعلى التأنيث وتجب االمالة المحضة (3)راءتهم الفتح واالمالةعلى ق

 , ٧٠األنفال:  چپ  پ  چ  , وقوله تعالى:(4)على قراءته

ويجوز على قراءتهم   بفتح الهمز واسكان السين (5)  ]عمرو[قرأ القراء السبعة غير ابي  

, (6)لهمزة والف بعد السينبضم ا چپچ الفتح واالمالة , وقرأ ابو عمرو من 

وتجب االمالة المحضة على قراءته وحيث كان الشروع في هذه الرسالة مخصوصا 
 بحفص فينبغي تقديم بعض مناقبه.

االسدي البزاز الكوفي ,واختلف في  (7)االمام المقصود: هو حفص بن سليمان المغيرة   

قال وكيع وكان  (3)ص بن داودوكان يعرف بحف (2)وقيل ابو داود (1)كنيته فقيل ابو عمرو

                                                                                                                         
ـي ِن أه  (1) ًكـا, سهـوهاَء أهكهانهـا ِمث لهـي ِن أهم  ِجن سه رم فهي ِن ِفيـِه ُمتهحه ـر  ُل ِمـنه ال حه هو  م  ُمتهقهـاِربهي ِن, االدغام الكبير هو: رمها كهانه األ 

ُسمميه كهِبيًرا ِلكهث ـرهةِ  ثـهُر ِمـنه السنـُكونر , وه ـُة أهك  كه ره النشـر فـي القـراءات العشـر: شـمس الـدين ينظـر  ُوُقوِعـِه, ِإِذ ال حه
تحقيـــق : علـــي محمـــد الضـــباع ,  هــــ(, 833أبـــو الخيـــر ابـــن الجـــزري, محمـــد بـــن محمـــد بـــن يوســـف )ت 

 1/274:تصوير دار الكتاب العلمية,)د.ت(, المطبعة التجارية الكبرى

ب ان  (2) بن عهم ار التميمي المازني البصـري, أبـو عمـرو, ويلقـب أبـوه بـالعالء: مـن أئمـة اللغـة واألدب هو: زه
قرأه القرآن على جماعـة،, مـنهم مجاهـد بـن جبـر, وسـعيد بـن جبيـر, والحسـن, وغيـرهم, وكـان أبـو عمـرو مـن 

, ونشأ بالبصـرة, وتـوفي هـ( 70سادات الفضالء, وهو أحُد األئم ة القراء السبعِة المذكورين , ولد بمكة سنة)
مـــرآة الزمـــان فـــي تـــواريخ األعيـــان: شـــمس الـــدين أبـــو المظفـــر يوســـف بـــن  ينظـــر هــــ( . 154بالكوفـــة ســـنة)

كامل  وتحقيق وتعليق: محمد بركات, هـ( , 654)ت« سبط ابن الجوزي»ِقز ُأوغلي بن عبد اهلل المعروف بـ 
 , 12/254:م 2013هـــ /  1434 ســوريا, -, دار الرســالة العالميــة, دمشــق 1ط ,واخــرين محمــد الخــراط,

م 1973بيـــروت, –, دار صـــادر 1فــوات الوفيـــات: محمــد بـــن شـــاكر الكتبــي ,تحقيـــق : إحســـان عبــاس,طو 
 2/28:م1974ـ

ي ري  ينظر (3) شرأل طيبة النشر في القراءات العشر: محب الدين أبو القاسم محمد بن محمـد بـن محمـد الننـوه
ـــدك هــــ( ,857)ت  ـــة 1تور مجـــدي محمـــد ســـرور ســـعد باســـلوم, طتقـــديم وتحقيـــق: ال  –, دار الكتـــب العلمي

 244:م 2003هـ /  1424بيروت , 

 م.ن (4)

 وهي كلمة)عمرو(  )ب(:النسخة  اكملنا النقص من (5)

 244شرأل طيبة النشر في القراءات:ينظر  (6)

هايـة فـي طبقـات غايـة الن:الصحيح: )هو حفـص بـن سـليمان بـن المغيـرة( وليس)سـليمان المغيـرة(  ينظـر (7)
 1/254القراء:



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
135 

وكان المتقدمون يعدونه بالحفظ فوق  (4)ثقة وكان ربيب عاصم ,واعلم اصحابه بقراءته

فهذا معنى  (6)الذي قرأ به على عاصم (5)]الحرف[ابي بكر بن عياش ,ويصفونه بضبط 

 يعني باتقان حرف عاصم, ومولده سنة تسعين  (7)قول الشاطبي:"وباالتقان كان مفضال "

ُه تسعين سنة اعاد هللا علينا وعلى  (8), وتوفي سنة ثمانين وماية على الصحيح فيكون سنُّ

 المسلمين من بركاته امين.

                                                                                                                         
هــ( 852تهذيب التهذيب: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسـقالني )ت  ينظر (1)

 257:هـ1326, مطبعة دائرة المعارف النظامية, الهند , 1,ط

ربمـا كـان لم اجد في الكتب التي ترجمت له هذه الكنية بل ان جميع من تـرجم لـه كنـاه :)بـابي عمـرو( و  (2)
السبب في هذا الوهم الذي وقع فيه المصنف هو ما ذكـره الـدار قطنـي عنـدما تـرجم لـه اذ قـال:ر حفـص بـن 

الضـــعفاء  ينظـــر. ســـليمان بـــن المغيـــرة هـــو القـــارىء, وهـــو حفـــص بـــن أبـــي داود ســـليمان كنيتـــه أبـــو داودر 
بــن دينــار البغــدادي  والمتروكــون: أبــو الحســن علــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعمــان

نشـــر: مجلــة الجامعـــة اإلســـالمية  هــــ( ,تحقيــق: الـــدكتور عبــد الـــرحيم محمـــد القشــقري,385الــدارقطني )ت 
, وهــو يريــد ان ابــاه ســليمان يكنــى بــابي داود وليســت الكنيــة لحفــص  8:هـــ1404ـــ1403بالمدينــة المنــورة , 

 كما يتوهم القاريء الول وهلة واهلل اعلم.

الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال: أبـو أحمـد  ينظـر بن ابي داود( وليس )حفص بن داود( .الصحيح )حفص  (3)
 -, الكتـــب العلميـــة 1ط ,واخـــرين تحقيـــق: عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود هــــ(,365بـــن عـــدي الجرجـــاني )ت 

ميزان االعتدال في نقد الرجـال: شـمس الـدين أبـو عبـد اهلل و ,  2/380:م1997هـ/ 1418لبنان ,  -بيروت
, دار 1ط هــــ( ,تحقيـــق: علـــي محمـــد البجـــاوي,748حمـــد بـــن عثمـــان بـــن قهاي مـــاز الـــذهبي )ت محمـــد بـــن أ

لسـان الميـزان: أبـو الفضـل و  ,  2/319:م 1963هــ /  1382لبنـان ,  –المعرفة للطباعة والنشر, بيروت 
, 1ط هــ( ,تحقيـق: عبـد الفتـاأل أبـو غـدة ,852أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العسـقالني )ت 

 .7/475:م 2002ار البشائر اإلسالمية د
 هـــ( ,748المغنــي فــي الضــعفاء: اإلمــام شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي )ت ينظــر  (4)

الكشــف , و 1/254, و غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: 1/179:تحقيــق: الــدكتور نــور الــدين عتــر,)د.ت(
أبــو الوفــا إبـراهيم بــن محمــد بــن خليــل الطرابلســي الحثيـث عمــن رمــي بوضــع الحــديث: برهـان الــدين الحلبــي 

, عالم الكتـب , مكتبـة النهضـة 1ط تحقيق: صبحي السامرائي , هـ( ,841الشافعي سبط ابن العجمي )ت 
 101:م1987هـ /1407بيروت ,  –العربية 

 معنى)الحروف( وهو خطأ والصحيح ما اثبتناه في المتن وبه يستقيم ال :في النسخة)أ(,والنسخة)ب( (5)

 156: 1النشر في القراءات العشر ينظر (6)

 11سرا  القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي: (7)

 2/264وينظر االعالم للزركلي: , 1/140معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: (8)
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  (1)تتمة : الحفص في اللغة الجمع 

فائدة : قال بعض العلماء رضى هللا تعالى عنهم الينبغي لالنسان ان يتتبع القراءة الغريبة 
مالة وغير ذلك لئال يكون السامع عاميا فيؤدي ذلك الى كاالبدال والتسهيل والسكت واال

 انكار القراءة المتواترة واالستهزاء بها فيخشى عليه الكفر وهللا اعلم .
 

 االستعاذة والبسملة
 لحفص في ابتداء كل سورة على االستعاذة والبسملة أربعة أوجه:         

 اول السورة,االول: قطع االستعاذة عن البسملة ,وقطع البسملة عن 
 والثاني: قطع االستعاذة عن البسملة ووصل البسملة في اول السورة,

 والثالث: عكس الثاني والرابع وصل الجميع 
 وله بين كل سورتين ثالثة اوجه:   

 االول: قطع اخر السورة عن بسملة التي بعدها ,وقطع بسملة التي بعدها عن اولها
 ي بعدها ووصل بسملة التي بعدها في اولهاالثاني: قطع اخر السورة عن بسملة الت

 الثالث: وصل الجميع.
 
 

 سورة ام القرآن

, باأللف , وأما االدغام الكبير وهو ما اذا التقى حرفان متماثالن أو ٤: يةاال چٺ  چ 

ٹ  چ باإلظهار و (2) ]فكله[متجانسان أو متقاربان في كلمة أو كلمتين وكانا متحركين 

 چ

بكسر الهاء, وميم الجمع   چۅ  چ و چجئ   چ و چڦ   چكيف اتى بالصاد و 

چ كيف اتت بالسكون , وإذا وقع بعد الميم ساكن  وكان قبلها ياء ساكنة أو كسرة نحو 

ائ  ائ  چ و ,١٦٧البقرة:  چۈ  ۈ   چ ,و  ٦١البقرة:  چې  ې   

 كسر الهاء وضم الميم وصال.  ١٦٦البقرة:  چہ  ھ  چ و  ٩٣البقرة:  چ

 

                                                 
لرويفعـى محمـد بـن مكـرم بـن علـى ابـن منظـور األنصـاري ا الفضل الدين أبو جماللسان العرب:  ينظر (1)

 مادة)حفص( , 7/16:هـ 1414بيروت , –دار صادر  ,3ط هـ( ,711اإلفريقى )ت 

 المعنى بهالذي يستقيم وهو  ما اثبتناه من النسخة)ب( الصحيحخطأ و وهو فكلمة( , ) )أ(:في النسخة  (2)
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  (1)االصول

المد المتصل والمنفصل مقدار الفين ونصف , وعنه قصر المنفصل من طريقة الشاطبية 

, فليس له صلتها أال في ٢البقرة:  چپپ  ڀ   چ نحو (2)وهاء الكناية إذا كان قبلها ساكن

, فانه يصلها بياء مشبعة وأما الهمزتان إذا  ٦٩الفرقان:  چڦ      ڦ  چ قوله تعالى 

: االية چڃ  چ  چ  چ ما وحذف الهمزة االولى في ال عمران من كانتا مفتوحتين حققه

  ٧٦األعراف:  چژ  چ وقرأ في االعراف وطه والشعراء بهمزة واحدة من   ٧٣

, بتحقيق الهمزة االولى وتسهيل الثانية من غير ٤٤: االية چۋ   چ وقرأ في فصلت 

چ لمة وقرأ في االحقاف ادخال الف بينهما و ليس له في القرآن تسهيل في غير هذه الك

چ في القلم , و ١٤: يةاال چۇئ  ۇئ        چ , بهمزة واحدة وكذلك  ٢٠: يةاال چىئ   

األعراف:  چڻ      ۀ  ۀ  چ في االعراف , و  ٨١: يةاال چۉ  ې  ې     

 ٦٦: االية چٺ  ٿ  ٿ  چ في الواقعة , وقرأ  ٦٦: يةاال چہ  ہ     چ فيهما و ١١٣

في الصافات   ٨٦: يةاال چڍ  چ و ٥٢: يةاال چٻ  چ و ١٦: ةياال چڭ  چ بمريم و

چ وقرأ , ٩٠يوسف: چ  ژ    ژ  ڑچ في فصلت و  ٩: االية چڻ  چ و

 ٥: يةاال چۅ  ۉ   چ بالنمل بهمزتين مع التحقيق , وفي الرعد ٦٠ يةاالچ  ڳ  ڳ  ڳ

ازعات وموضعي االسراء والمؤمنين والنمل والسجدة وموضعي الصافات والواقعة والن

                                                 
ات االصــول هنــا يــراد بهــا اصــول القــراءات ويقصــد بهــا: القواعــد المطــردة التــي تنطبــق علــى كــل جزئيــ (1)

القاعــدة, والتــي يكثــر دورهــا ويتحــد حكمهــا مثــل: االســتعاذة, البســملة, اإلدغــام الكبيــر, هــاء الكنايــة, المــد 
القراءات روايتـا ورش وحفـص دراسـة تحليليـة ينظر  والقصر, الهمزتين من كلمة ومن كلمتين, اإلمالة, إلخ,

 46:م 2014 -هـ  1435اإلمارات ,  –, دار الواضح 1ط مقارنة: حليمة سال ,

الوافي في شرأل الشاطبية في القـراءات السـبع: عبـد الفتـاأل بـن عبـد الغنـي بـن محمـد القاضـي )ت ينظر  (2)
فريـــدة الـــدهر فـــي تأصـــيل وجمـــع و ,  67:م 1992هــــ /  1412,مكتبـــة الســـوادي للتوزيـــع ,4هــــ( ,ط1403

ـــراهيم محمـــد ســـالم )ت ـــى  ,1ط هــــ( ,1430القـــراءات: محمـــد إب ـــان العرب هــــ /  1424اهرة , القـــ –دار البي
 1/266:م 2003
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ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  چ بهمزتين في الجميع ,واما العنكبوت في قوله 

ۇ  چ ,  ٢٨: يةاال چے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

 ١٢التوبة:  چۓ  چ  االولى بهمزة ,والثانية بهمزتين , ٢٩: يةاال چۆ  ۆ  

وشبهها بهمزتين محققتين ستة   ١٥آل عمران:  چۋ  چ , حيث وقعت بهمزتين 

 چچ  چ في موضعي االنعام و ١٤٤: يةاال چڄ   چ  واضع , وهي :م

في يونس   ٥٩: االية چہ  ھ  چ االستفهاميتين في موضعي يونس و  ٩١: االية

في النمل بوجهين في كل كلمة من هذه الستة :االول: مد   ٥٩: يةاال چچ  چ  چ و

,   ٨١يونس: چ  ٹ  ڤچ  .(1) ]تسهيلها[الهمزة الثانية ثالث الفات , والوجه الثاني : 

 بالوصل .
واما الهمزتان من كلمتين اذا اتفقتا فتحا اوكسرا او ضما واختلفتا كيف ما كان       

  ٥٠النجم:  چڤ  ڦ   چ بتحقيق الجميع ,واما الهمز الساكن فليس له اال التحقيق واما 

تاء او زاي  مع كسر تنوينها , وذال )اذ( اظهرها اذا اوقع بعدها چڤ  چ فهي بنصب 

او صاد او سين او دال او جيم , ودال )قد( اظهرها اذا اوقع بعدها سين اوذال او صاد 
او ظاء اوزاي او جيم ,والمي )هل وبل( اظهرهما اذا اوقع بعدهما تاء او ثاء او ظاء او 

 زاي او سين او نون او طاء او ضاد.
 مذهبه في حروف قربت مخارجها

 چڦ  ڄ   چ وفاء   ٨٥البقرة:  چڇ  ڍ  چ والم (2)قرأ بأظهار باء الجزم

چ وتاء  ٩٦طه:  چۆ  چ وذال   ٢٧غافر:  چٹ  چ , وذال   ٩سبأ: 

ەئ   ەئ  چ وكذلك الراء الساكنة اذا كان بعدها  الم نحو   ٤٣األعراف:  چحب  

                                                 
 )تسهيل( والصحيح ما اثبتناه من النسخة)ب( وهو الذي يستقيم به المعنى )أ(:في النسخة  (1)

النسوور :  چىئ  ىئ  چ وهــي الواقعــة عنــد الفــاء وجملــة الواقــع منهــا فــي القــرآن خمســة مواضــع هــي:  (2)

 چۅ   ۅ  ۉ  چ  ,  63اإلسوورا :  چڻ  ۀ  ۀ  چ ,5الرعوود:  چٴۇ  ۋ  ۋ  چ ,  74

 . 11الحجرات:  چحت  خت  مت  ىت  چ  97طه: 



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
139 

چ ونون  ١يس:  چڤ  چ ونون  ٤٨الطور:  چی  جئ       چ  ١٤٧آل عمران:  چ

ڱ  ں      ں  چ ودال   ١مريم:  چٱ  چ صادو  ١القلم:  چڈژ  ژ  

چ و  ٢٧الفرقان:  چں  چ و  ٥١البقرة:  چڃ  چ وذال   ١٤٥آل عمران:  چ

وجميع ذلك باإلظهار وفي   ٩٢هود:  چک  چ و  ٨١آل عمران:  چۓ  

وادغم  ١٢٩آل عمران:  چٴۇ  چ وراء  ٢٨٤البقرة:  چڑ  چ البقرة برفع باء 

ہ  چ في ميم   ٤٢هود:  چہ  چ يمها , وباء في م  ١الشعراء:  چٱ  چ نون

وال خالف بين السبعة في ادغام ذال )اذ( عند الذال والظاء , ودال )قد( عند الدال  چ

 والتاء , وتاء التأنيث عند التاء والدال والطاء , والمي )هل ( و)بل( عند الالم والراء ,

ضة وليس له امالة في بفتح الميم مع امالتها مح   ٤١هود:  چک       گ  گ  چ 

 القرآن غيرها .
 الراءات

رققها في كسرها وفخمها في ضمها وفتحها  واذا سكنت بعد كسر رققها ان لم يكن بعدها 
حرف  استعالء او كانت الكسرة ليست بأصلية كبقية القراء واذا كانت قبلها ياء ساكنة 

الفرقان:  چ  ڦچ و  ١٠٠طه:  چٹ   چ و  ٢٣٥البقرة:  چڍ  چ فخمها وفي نحو 

يوسف:  چٹ  چ و  ١١٧البقرة:  چۈ  چ , و  ٥٤الفرقان: چ  ۈئچ ,  ٢٢

البقرة:  چائ  چ و  ٤٥األعراف:  چڃ       چ و  ٢٣٠البقرة: چ  جبچ و  ٨٠

آل چ  ڤچ و  ١٨٥البقرة:  چڱ  چ و  ٦٥األنفال:  چڈ  چ و  ١٥٢

يئ  چ و  ٢٠لبقرة: ا چڱ  چ التفخيم , و  ٢٥٥البقرة:  چۆئ           چ و  ٤عمران: 

اذا وقف   ٢٣٤البقرة:  چڤ   چ و  ١٩٨البقرة:  چڍ     چ و  ٢٥األنعام:  چ

األحقاف:  چڀ      چ و , ١الفجر:  چٱ        چ   ١١القيامة:  چۋ   ۅ  چ عليها رققها و

وصال ووقفا اال اذا كانت في حالة الوصل مكسورة   ٦٨النحل:  چک    چ و  ٢١

 فترقق.
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 الالمات
  ترقيق بعد الصاد والضاد والطاء والظاءبال

 الوقف

  (1)على مرسوم الخط بإتباع الرسم

  (2)ياءات االضافة

 چى   ائ  چ ,  ١٥, واالحقاف:االية:١٩في النمل:االية:  چہ   چ سكن ياء 

 چٻ  ٻ  چ في غافر, و ٦٠: االيةچ  ٺ  ٺ  ٺچ  في البقرة ١٥٢: يةاال

 ١٣: االية چوئ  وئ  چ في طه , و ١٢٥: يةاال چىئ  چ ايضا فيها و  ٢٦: االية

في  ١٧: يةاال چڱ  چ في الزمر و ٦٤: يةاال چھ  چ في يوسف , و

 ۆچ , و ١٠في ال عمران ومريم:االية: ٤٢االية:چ  ڑ  ک  کچ االحقاف , و 

فيها   ٨٠: االية چچ  ڇ  چ في يوسف  ٣٦: االية چۈ     ٴۇ  چ في هود و ٧٨: االيةچ 

چ في طه , ٢٦: االية چۋ  ۋ  چ في الكهف   ١٠٢ يةاالچ  ڈ  ژ    ژچ , و

: االية چچ  ڇ  چ  و ٢٣في هود   واالحقاف:االية: ٢٩االية: چٹ  ٹ 

 ٥١: يةاال چڇ   ڍڍ  ڌ  چ  في القصص و  ٧٨: يةاال چپپ  پ  چ  في هود , و ٨٤

                                                 
أي مــا أثـــره خـــط المصـــاحف العثمانيــة التـــي كتبـــت فـــي زمــن عثمـــان بـــن عفـــان  :ومعنــى مرســـوم الخـــط (1)

بإجماع الصحابة)رضي اهلل عنهم(, ويسمى الرسم التـوقيفي وهـو علـى قسـمين: قياسـي: وهـو مـا طـابق فيـه 
بزيادة أو حذف أو بدل أو فصل أو وصـل بقـوانين وأصـول مـذكورة فـي  الخط اللفظ. واصطالحي:ما خالفه

 2/128النشر في القراءات العشر: ينظر كتب الهجاء العربي.

يــاءات االضــافة :وهــي التــي فــي أواخــر بعــا الكلمــات وتســمى بيــاء المــتكلم , وعالمتهــا حلــول ضــمير  (2)
, وبعضــها قبــل ســائر الحــروف مــن غيــر المخاطــب أو الغائــب محلهــا, وقــد وقــع بعضــها قبــل همــزة القطــع

(, وفـي الفعـل مثـل  همـزة, وتـأتي فـي أقسـام الكـالم الثالثـة: االسـم, والفعـل, والحـرف, ففـي االسـم مثـل )ربـيه
( ينظر  أبو محمد القاسم  حرز األماني ووجه التهاني في القراءات السبع:)فطرني(, وفي الحرف مثل )منيه

, مكتبـة دار 4هــ( ,تحقيـق: محمـد تمـيم الزعبـي ,ط590لشـاطبي )ت بن فيره بن خلف بن أحمد الرعينـي, ا
 .2/161النشر في القراءات العشر:و , 32:م 2005هـ /  1426الهدى ودار الغوثاني للدراسات القرآنية , 
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 في النمل و ٤٠: يةاال چۀ     چ  في يوسف و ١٠٨: االية چڍ  چ  في الزخرف و

في هود كل ذلك بالتسكين كبقية ياءات االضافة , وانما ذكرت  ٥١: االيةچ  ەئچ 

في التوبة  ٨٣االية:چں  چ هذه االلفاظ لوقوع الخالف , ولكن فتح يائي 

 ٤١: االية چٻ  ٻ  چ وكذلك  (1)الستة ٤٦: يوسف چڈ  چ , وسكن  ٢٨والملك:االية:

ٹ  چ في االعراف  و ١٤٣: ةياال چۇ  ۆ  چ في غافر واجمعوا على اسكان اربعة 

ژ  چ في هود  ٤٧: االية چچ  چ  چ في التوبة و ٤٩: يةاالچ  ٹ

: االية چۆئ  چ في المجادلة و  ٢١: يةاال چجحمح  جخ   چ في مريم  ٤٣: االية چ

في  چہ  چ في الشعراء , و ٥٢: يةاال چى  چ في ال عمران و   ٥٢

چ في الحجر و  ٧١: ةياال چٻ  چ , و١٠٢والصافات: ٢٧والقصص: ٦٩الكهف:

 چٻ  ٻ        چ في فصلت   ٥٠: االية چڱ  چ في ص , و ٧٨: االية چجئ  

  ١١٦: يةاال چڎ  چ في نوح , وفتح ياء  ٦: االية چۈ  چ في يوسف  ٣٨: االية

ی  چ و  ٨٨ :هود چىئ  چ و سكن   ٧٢يونس:  چچ  چ    چ في المائدة , و

ڄ  ڄ   چ اجمعوا على اسكان تسعو ٢٨المائدة:  چہ  چ وفتح   ٨٦يوسف:  چ

چ , و ٣٤القصص: چ  ىچ   ٣٣يوسف: چ  ک     کچ , و(2)الثالثةچ

ۋ     چ و  ١٥األحقاف:  چچچ  چ   چ موضعي غافر, و  ٤٣,٤٢: االية چڀ  

 واذا وقعت قبل همزة مضمومة سكنها. ١٠المنافقون:  چۋ   

                                                 
, 10االول فــي ســورة يوســف, والخمســة االخــر هــي فــي: ســورة طــه: :( فــي ســتت مواضــعڈوردت ) (1)

 36,وغافر: 38, 29, والقصص:100والمؤمنون:

79ص:  چخب    مب    چ  ,  36الحجر:  چڄ  ڃ     چ ,   14األعراف:  چڄ  ڄ    چ  وهي: (2)
. 
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الكهف:  چمج  جح   چو  ٤٠البقرة:  چڃ    ڃ  چ واجمعوا على اسكان يائين  

حيث   چوئ  چ سكن جميعها وفتح  (1), واذا وقعت قبل همزة الوصل المجردة ٩٦

في   ٢١: يةاال چٹ  ٹ  چ في البقرة و ١٨٦: يةاال چىئ  ىئ  چ وقعت وسكن 

 چڇ  چ , و ٧٩في ال عمران واالنعام:اية:  ٢٠: االية چڳ  چ الدخان وفتح 

 .١١٨الشعراء: 

 چں  ں     چ في التوبة فهي بالتسكين وتقدمت ,وفتح   ٨٣: يةاال چں  ڻ  چ واما  

 چڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  چ , و  ٢٢إبراهيم:  چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ و  ٢٣ص: 

چ و  ٢٢يس:  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ و  ٢٠النمل:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ و  ٦٩ص: 

في  ١٥٣: يةاال چچ  چ  چ في االنعام , وسكن  ١٦٢: يةاال چۇ  

  ١٦٢األنعام:  چۇ  ۆ   چ في العنكبوت و  ٥٦: يةاال چڃ  ڃ  چ االنعام و

في فصلت ,واجمعوا   ٤٧: االية چٹ  چ في مريم و  ٥: االية چڄ  چ و

طه:  چڇ  چ على فتح كل ياء بعد ساكن سواء اكان ذلك الساكن الفا او غيره نحو 

,   ٧٢النساء:  چھ  چ و  ٤١البقرة:  چک  چ و  ٤٣يوسف:  چىئ  چ و   ١٨

 في الزخرف حذفها في الحالين  ٦٨: يةاال چۀ  چ ياء

  (2)ياءات الزوائد

                                                 
 أي المنفردة عن الالم (1)

هـي اليــاءات التــي تكـون فــي أواخــر الكلـم, ســميت الزوائــد لزيادتهـا فــي القــراءة علــى  يـاءات الزوائــد هــي: (2)
ۇئ  ۇئ  چ األســماء واألفعـال وال تكــون فـي الحــروف نحــو  الكتابـة وألنهــا زيـدت علــى الرسـم, وتكــون فـي

حرز األمـاني ووجـه التهـاني فـي  ينظر, 20آل عمران:  چڱ  ڱڱ  ں  چ  ,186البقرة: چ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
 51القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة:و  ,1/34القراءات السبع:
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في النمل في الوصل بإثباتها ,واختلف عنه في   ٣٦: يةاال چپ  پ  چ حذفها اال 

 الوقف .
 باب فرش الحروف 

 سورة البقرة

, بفتح الياء واسكان الخاء وفتح الدال من غير الف بعد الخاء  ٩: يةاال چچ  چ 

چ ١١: يةاال چگ  چ , بفتح الياء واسكان الكاف وتخفيف الذال ١٠: يةاال چ ک چ 

 چڍ  چ   ٥٤سبأ:  چک  چ  ٦٩الزمر:  چڦ    چ  ٤٤هود:  چۇئ  

چ باخالص الكسر  , ٢٧الملك:  چٻ  چ ,و ٧٧هود:  چڳ  چ , و ٧١الزمر: 

 چىئ  ىئ  چ , و ٢١٠البقرة:  چی  ی  چ و , ٢٨البقرة:  چائ  

في الجميع من هذا القسم بضم   ١٢٣: االية چگ  ڳ    چ وفي هود ,  ٢٨١البقرة: 

البقرة:  چڱ  چ و  ١٨٤البقرة:  چژ     چ و  ٢٩البقرة:  چی     چ  االول وفتح الثالث ,

 ٦١القصص:  چڦ  ڦ      چ  , ٦٤العنكبوت:  چڀ  چ و  ٦٢آل عمران:  چٻ  چ و  ٧٤

بتشديد   ٣٦: يةاال چى  چ لجميع بتحريك الهاء في ا  ٢٨٢البقرة:  چڍ  ڌ  چ و 

چ وجر  چی  چ برفع   ٣٧: يةاال چی  ی  جئ  حئ  مئ         چ الالم من غير الف 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  چ بالرفع والتنوين   ٣٨: يةاال چٺ  چ  چمئ      

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ بالفتح من غير تنوين في الثالثة في اخر هذه السورة   ١٩٧: يةاال چ

وفي   ٣١: اليةإ چڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ وفي ابراهيم   ٢٥٤: يةاال چ ڱ  ڱ   ڱ

 چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ بالرفع والتنوين   ٢٣: يةاال چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ الطور

: يةاال چڳ  چ هنا , وفي االعراف   ٥١: يةاال چڦ  چ بالتذكير   ٤٨: يةاال

الموضعين في   ٥٤: يةاال چڱ  چ بااللف   ٨٠: االية چڃ   چ , وطه  ١٤٢
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 چٻ  چ , و  ١٥٧األعراف:  چڇ  چ ,  ٢٦٨: يةاال چۇ  چ 

بالتحريك   ١٠٩األنعام:  چىئ  چ و  ١٦٠آل عمران:  چڈ  چ , و ٣٢الطور: 

چ بالنون وفتحها وكسرالفاء  (1)هنا واالعراف  ٥٨: يةاال چٺ    ٺ    چ حركة كاملة 

ص بأبدال الهمزة في االخال  ٤: يةاال چٺ  چ  حيث وقعت و  ٦٧: يةاالچ  ھ

  ٢٦٥: يةاال چٺ  چ  و  ١٦٨: يةاال چۇئ  چ  و  ٨٧: يةاالچ  ۇچ واوا 

چ  و  ٣المائدة:  چٺ   چ  و  ٤الرعد: چ  ڭچ  و  ١٤١األنعام:  چہ  چ  و

  ١٠١األعراف:  چڻ   چ  و  ٥٠غافر:  چٻ  چ  و  ٣٢المائدة:  چڦ  

ڳ  چ  و  ٧لقمان:  چک  چ  و  ٤٥المائدة:  چۆ  چ  ما اضيف الى ضمير و

 چىئ  چ  و  ٥٥يس:  چپ   چ  و  ١٢إبراهيم: چ  ڃچ  و  ١٠٩التوبة:  چ

 چپ   چ  و  ٤المنافقون:  چائ  چ  و  ٣٧الواقعة:  چہ  چ  في القمر و  ٦: يةاال

 چڤ  چ  و  ٤٤الحجر:  چۓ  چ  في المزمل بالتحريك في الجميع و  ٢٠: يةاال

 ٻچ  و  ٦٢المائدة: چ  ھچ  و  ١٨الكهف:  چۀ  چ  و  ١٥١آل عمران: 

الكهف:  چحج  چ  و  ٤٤الكهف:  چی  چ  و ٩٩التوبة:  چۇئ   چ  و  ٤٢المائدة: چ 

 چڻ  چ  و چٹ    چ  و  ١١الملك:  چىئ  چ  و  ٨١الكهف:  چۆ   چ  و  ٧٤

بالهمز  (2)هنا والحج   ٦٢البقرة:  چپ   چ  بالسكون في الجميع ,و  ٦المرسالت: 

چ بالخطاب   ٧٥: يةاال چۉ  چ الذي بعده   ٧٤: ةياال چۋ  ۅ   چ 

 چى  چ بالخطاب   ٨٣: يةاال چۈ  ٴۇ  چ باالفراد   ٨١: يةاال چڻ  

                                                 
 161االية:( 1)

  17االية:( 2)
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 ٤: يةاال چڳ  ڳ  چ  و  ٨٥: يةاال چڤ  ڤ  چ بضم الحاء وسكون السين 

چ بضم الهمزة والف بعد السين   ٨٥: يةاال چڦ  چ في التحريم بالتخفيف 

: يةاال چڳ  چ   ٨٥: يةاال چگ  چ بعد الفاء بضم التاء والف  چڄ  

حيث وقعت هذه     چڍ  چ و  چڄ         چ و چک  چ و چڃ  چ بالخطاب   ٨٦

بكسر الجيم والراء وياء ساكنة   ٩٨: يةاال چڻ   چ االلفاظ في جميع القرآن بالتشديد 

بتشديد   ١٠٢: يةاال چڀ  ڀ      چ بغير همزة وال ياء بعدها  چۀ  چ 

ڀ  چ  ,  ١٧األنفال: چ  ٻ  ٻ  ٻچ ون ونصب الشياطين ومثلها الن

بفتح النون   ١٠٦: يةاال چٻ  چ  ,  ٤٤يونس:  چٿ   ٿ  چ  , چ ڀ  ڀ

چ بضم النون وكسر السين من غير همزة   ١٠٦: يةاال چپ  چ االولى والسين 

 (1)هنا وجميع اماكن ال عمران  ١١٧: يةاال چۅ  چ بالواو   ١١٦: يةاال چڻ  

بضم   ١١٩: يةاال چجب  حب  چ برفع النون  (5)والمؤمن (4)ويس(3)ومريم (2)والنحل

 چۉ  چ جميع ما في القرآن بياء بعد الهاء   ١٢٤: يةاال چہ    چ التاء والرفع 

 چۇ  چ بفتح الميم وتشديد التاء , و ١٢٦: يةاال چجت     چ بكسر الخاء   ١٢٥: يةاال

: يةاال چہ  چ بالحركة الكاملة حيث وقعت   ٢٦٠البقرة:  چٻ  چ و ١٥٣النساء: 

  ١٤٠: يةاال چۇ   ۇ  چ بواوين مفتوحتين وحذف االلف وتشديد الصاد   ١٣٢

                                                 
 73, 47االية:  (1)

 40ية:اال (2)

 35االية: (3)

 82االية: (4)

 68االية: (5)
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: يةاال چۉ  ۉ  چ بواو بعد الهمز حيث وقع   ١٤٣: يةاال چڳ  چ بالخطاب 

ڳ  چ بكسر الالم وياء بعدها   ١٤٨: يةاالچ  ڤچ  (1)بالغيب هي والتي تليها ١٤٤

بالجمع   ١٦٤: يةاال چڄ  چ بالخطاب والتخفيف في الموضعين ١٨٤, ١٥٨: يةاال چ

 (7)وفاطر (6)وثاني الروم (5)والنمل (4)والفرقان (3)والكهف (2)هنا وفي االعراف

فباالفراد اتفاقا,  (10)فبالجمع اتفاقا واما الذاريات (9)واما االول من الروم (8)والجاثية

  (14)وسبأ (13)والحج (12)واالسرى (11)واتفقوا على توحيد االنبياء

بالغيب   ١٦٥: يةاال چک  ک  چ , ولم يختلف في توحيد ماليس فيه الف والم (15)وص

ڳ  چ بالتحريك حيث وقعت  ٢٠٨: يةاال چۇ  چ بفتح الياء  چگ  گ   چ 

چ و  ٤٩المائدة:  چۆ  ۈ  چ بكسرالنون حيث وقع وكذلك   ١٧٣: يةاال چڱ      

 ٣١يوسف:  چٺ  ٺ  چ  ١٠األنعام:  چڀ  ڀ  چ   ١٢لقمان:  چٻ  پ   

                                                 
149البقرة:  چگ  گ  چ  وهي قوله تعالى: (1)

 

 57االية: (2)

 45االية: (3)

 48االية: (4)

 63االية: (5)

 48االية: (6)

 9االية: (7)
 5االية: (8)
 46االية: (9)

 41االية: (10)

 81االية: (11)

 69االية: (12)

 31االية: (13)

 12االية: (14)

 36االية: (15)
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 چۆ  ۈ  چ بكسر التنوين وكذلك   ٥٠ـ ٤٩النساء: چى   ې  چ  

جب  حب  چ ونحوه و    چپ  پ  چ   ٦٦النساء:  چٻ  پ  چ و  ٤٦ ـ٤٥الحجر:

چ  ڑ ک  کچ ونحوه و  ١٠١يونس:  چڈ  ڈ  چ و  ١٩٥األعراف:  چ

ڭۇ  چ وكذلك  (1)بكسر الساكن االول دائمامما اجتمع فيه ساكنان    ١١٠اإلسراء: 

يث  مج   چ و  ٢٦إبراهيم:  چٿ  ٿ  چ و ٤٩األعراف:  چۇ  ۆ  

 چچ  ڇ  چ   چپ  پ  چ   ٦٦النساء:  چٻ  پ  چ و  ٣٤ـ ٣٣ق: چ

 ١١٧المائدة:  چڭ  ڭ  چ  ٤٨ـ ٤٧ اإلسراء: چی  حئ   چ و  ٢١ـ ٢٠اإلسراء:

وكذا  چڀ  چ بالتشديد ونصب  چ  ڀ   ڀچ بالنصب   ١٧٧: يةاال چٻ  ٻ   چ  , 

 ڌ   ڌ  ڎچ باسكان الواو وتخفيف الصاد  ١٨٢: يةاال چٻ  چ  (2)االتية

چ  چ ڎچ وافراد  چڌ  چ ورفع    چڌ   چ بتنوين   ١٨٤: يةاالچ 

ذكرا في چ  ۈئچ ١٨٦: يةاال چۆئ  چ بالتخفيف   ١٨٥: يةاال چۋ  

المائدة:  چٿ  چ و  ٣٦النور:  چىئ  چ و  ١٨٩: يةاال چٴۇ  چ الزوايد 

چ و  ٦٧غافر: چ  ٿچ و ١٢القمر:  چچ  چ و  ٣٤يس:  چڱ  چ و  ١٠٩

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  چ بالضم الولها   ٣١النور: چ  ڻ

ڦ   چ (3)في اولها  چپ  ڀ   چ باثبات االلف في الثالثة   ١٩١: يةاال چٹ  ٹ  

: يةاال چی  چ بكسر السين   ٢٠٨: يةاال چۓ  ڭ    چ في الزوايد   ١٩٧: يةاال چ

                                                 
 مائدا :التوجد كلمة (ب)في النسخة  (1)

   189:االية (2)
(3)

30أي مر ذكرهر ف  اول سدسة البقرة ينظر:صفحة: 
. 
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: يةاال چائ         ائ  چ بالنصب   ٢١٤: يةاال چې  ې  چ (1)اولها ]بضم[  ٢١٠

باسكان الطاء وضم   ٢٢٢: يةاالچ  ےچ بالنصب چ  ېئ  ېئچ بالموحدة   ٢١٩

بنصب   ٢٣٣: يةاال چې  ې   چ بفتح الياء   ٢٢٩: يةاال چۆ  چ الهاء مخففين 

في ٢٣٧,  ٢٣٦: يةاال چہ  چ بمد الهمزة  (2)والرومهنا  چخب   مب  چ الراء 

بفتح الدال   ٢٣٦: يةاال چڭ  چ بفتح التاء من غير الف  (3)الموضعين هنا واالحزاب

 (4)هنا والحديد  ٢٤٥: يةاال چائ  چ بالنصب   ٢٤٠: يةاال چڦ   چ فيهما 

 في  ٦٩: يةاالچ  ڦچ و  ٢٤٥: يةاال چۇئ  چ بالف بعد الضاد وفتح الفاء 

: يةاال چٹ  ٹ  چ هنا بالسين اتفاقا   ٢٤٧: يةاال چھ  چ االعراف بالسين و

بتسكين ياء   ٢٤٩: يةاال چٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  چ بفتح السين  (5)هنا والقتال  ٢٤٦

بفتح الدال واسكان   ٢٥١: يةاال چۓ  ۓ  چ  چٹ  چ مع ضم غين  چٿ  چ 

 ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱڳ  چ حركها   ٢٥٣: يةاالچ  ٹچ الفاء من غير الف 

  ١٦٣األنعام:  چۉ  ې  چ و  ٢٥٨: يةاال چڇ  ڍ  چ برفع الثالثة   ٢٥٤: يةاالچ 

  ٢٥٩: يةاالچ  ڭچ بقصر االقسام الثالثة حيث وقعت   ١٨٨األعراف:  چٹ  ڤ    چ و

 چی  ی  چ بالزاي  چېئ  چ بالهاء وصال ووقفا  چ ىچ باالظهار 

  ٢٦٠: يةاال چڦ   چ بضم الصاد   ٢٦٠: يةاال چٹ  چ بقطع الهمزة وضم الميم 

                                                 
(1) 

اثبتنر الزير ة من النسخة )ب( وبهر يستقي  المعنى 
 

 39االية: (2)

 49االية: (3)

 11االية: (4)

 22االية: (5)
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  ٢٦٧: يةاال چڻ  ڻ  چ بالتحريك   ٢٦٥: يةاال چٺ  چ بسكون الزاي 

ونحوه بفتح التا من غير تشديد وكذلك كل ما كان من باب التفعل مما شدد البزي فيه 

چ بكسر العين والنون بحركة كاملة و (2)هنا والنساء ٢٧١: يةاال چٿ  چ (1)التاء

حيث وقع مضارعا بفتح السين  چڤ  چ بالياء ورفع الراء   ٢٧١: يةاال چڦ   

ڳ  چ (3)ذكر  ٢٨١: يةاال چىئ  چ بتخفيف الصاد   ٢٨٠: يةاال چۇئ  چ 

بفتح الذال وتشديد الكاف ونصب     چڱ   چ بفتح الهمزة   ٢٨٢: يةاال چڳ  

لهاء بكسر الراء وفتح ا  ٢٨٣: يةاال چپ  چ بنصبهما  چۋ  ۋ  چ الراء 

ذكرا في حروف قربت  چڑ  چ   ٢٨٤: يةاال چژ  چ والف بعدها 

 بالجمع. (5)هنا والتحريم ٢٨٥: يةاال چۀ   چ (4)مخارجها

  
 سورة ال عمران 

  ١٣: االيةة چک  چ بالخطةاب  چڃ  چ و  ١٢: االيةة چڃ   چ 

بكسةر ١٩: االيةة چڃ  ڃ  چ حيث وقةع بكسةرالراء   ١٦٢: االية چھ   چ بالغيب 

چ بحةةةةذفها فةةةةي الحةةةةالين  چ ڱ  ڱچ بةةةةالفتح   ٢٠: االيةةةةة چڳ  چ زة الهمةةةة

                                                 
(1)

مامه, الحرام, المسجد مؤذن كان الحسن, أبو كنيته ,المكى البزى محمد بن أحمد البزي: هو   انتهت وا 
 بن وعكرمة زياد, بن اهلل وعبد أبيه, على قرأ متقنا, ضابطا, محققا, أستاذا, بمكة,وكان اإلقراء مشيخة إليه

ولد  قنبل,: القراءة عنه كثير, وروى ابن قراءة فى شيوخه هم البزى واضح ,وأصحاب بن ووهب سليمان,
, 1/174واألعصار: الطبقات على الكبار القراء ينظر: معرفة .هـ(250هـ( وتوفي في مكة سنة)170سنة)

 . 1/204واالعالم:
 58االية: (2)

30صفحة : ينظر (3)
 

27صفحة : ينظر (4)
 

 12االية: (5)
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بفةتح اليةاء واسةكان القةاف وحةذف االف   ٢١: االية چۋ   ۋ  ۅ  

چ بالتشةديد حيةث وقةع   ٥٧األعةراف:  چۈئ  چ و  ٢٧: االيةة چے     چ وضةم التةاء 

چ بفةتح العةين وسةكون التةاء   ٣٦: االيةة چۋ  ۅ   چ بالتسةكين   ٣٥: االيةةچ  ے

  ٣٧: االيةةچ  ېئچ بتشةديد الفةاء   ٣٧: االيةة چېئ  چ بالتسةكين   چى  ى  

چ و  ٢٣الشةورى:  چٻ       چ و  ٣٩: االية چڤ  چ حيث وقع بالقصر من غير همز

چ و  ٩٧مةريم:  چٺ   چ و  ٥٣الحجةر:  چٺ  چ و  ٢١التوبةة:  چٱ  

ک  چ كسةةورة حيةةث وقعةةت هةةذه االلفةةاظ بضةةم اليةةاء وتشةةديد الشةةين م١٣٨النسةةاء:  چے  

بفتح الهمةزة  ٤٩: االيةة چڌ  ڌ  چ بالتسكين فيكون كالبقرة ,وبالياء   ٤١: االيةچ  ک

ۆئ  چ بياء ساكنة من غير همةز وال الةف  (1)هنا والمائدة  چک  چ وسكون الياء 

  ٦٦: االيةة چڱ  چ باليةاء   ٥٧: االيةة چڳ   چ بسةكون اليةاء   ٥٢: االيةة چ

چ باالف بعد الهةاء وهمةزة مخففةة بعةدها و (3)ومحمد (2)نساءفي المكانين هنا وال   ١١٩,

 ١١٥النساء:  چچ  چ و  ١٤٥: االية چڻ  چ و  چھ  ھ  چ   ٧٥: االية چڻ  

 ٧٩: االية چڎ  چ حيث اتت بكسر الهاء وصلتها بالياء في اللفظ  چڇ  چ و 

ح الةراء بفةت   ٨٠: االيةة چڑ  ڑ  چ بضم التاء وفةتح العةين وتشةديد الةالم مكسةورة  

بتةاء مضةمومة   چڻ  چ و چڻ    چ بفتح الم   ٨١: االية چڻ    ڻ  چ 

بالغيةب   ٨٣: االيةة چېئ  چ بالغيةب و  ٨٣: االيةة چەئ  چ من غيةر الةف 

چ  ەئ  وئ      وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئچ بكسةةر الحةةاء   ٩٧: االيةةة چے  ۓ    چ 

                                                 
 110االية: (1)

 109االية: (2)

 38االية: (3)
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الةةراء  بضةةم الضةةاء ورفةةع  ١٢٠: االيةةة چەئ  ەئ  چ بالغيةةب فيهمةةا   ١١٥: االيةةة

ڈ   چ بسكون النةون وفةتح الةزاي مةن غيةر تشةديد   ١٢٤: االية چڃ  چ مشددة 

بةالف بعةد الضةاد وفةتح   ١٣٠: االيةةچ  وئچ بكسةر الةواو مشةددة   ١٢٥: االيةة چ

چ  ەئچ و  ١٤٠: االيةة چۇ  چ بالواو, و  ١٣٣: االية چٻ  چ العين مخففة 

 چۓ  چ باالظهةةار   ١٤٥: االيةةة چڱ  ں      ں  چ بفةةتح القةةاف   ١٧٢: االيةةة

چ بالتسةةكين   ١٥١: االيةةة چڤ  چ بفةةتح القةةاف والتةةاء والةةف بينهمةةا   ١٤٦: االيةةة

بالخطةاب   ١٥٦: االيةة چحئ  مئ  چ بتشديد الالم مفتوحة   ١٥٤: االية چڄ  ڄ        

چ فةةةي الموضةةةعين بضةةةم المةةةيم وفةةةي غيرهمةةةا بكسةةةرها  ١٥٨, ١٥٧: االيةةةة چجت  چ 

ڈ  چ بفتح الياء وضةم الغةين   ١٦١: االيةچ  گ   گچ ب بالغي  ١٥٧: االية چمث  

گ  چ بكسةر التةاء مةع تخفيفهةا   ١٦٩: االيةة چڳ  ڳ  چ و  ١٦٨: االيةةچ  ڈ

ڦ  چ (1)بحةةذفها فةةي الحةةالين  ١٧٥: االيةةة چٹ  چ بالخطةةاب مةةع فةةتح السةةين و چ

,  ١٣يوسةةف:  چوئ  چ و  ١٠٣األنبيةةاء:  چڀ  چ و  ١٧٦ االيةةة چڦ  

, ١٧٨: االيةة چگ  ڳ  ڳ  ڳ               چ وقةع بفةتح اليةاء وضةم الةزاي و)َيحُزن( حيةث 

: االيةة چڭ  ڭ    چ بالغيةب مةع فةتح السةين  ١٨٠: االية چۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ 

جث   مث  ىث  چ بفتح الياء االولى وكسر الميم وسكون الياء الثانية  (2)هنا واالنفال ١٧٩

  چٿ    چ  ١٨١: االيةةةةةة چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ بالخطةةةةةاب  ١٨٠: االيةةةةةة چ

: االيةةة چڱ  ڱ  چ  و چٺ  چ ونصةةب (1)وضةةم التةةاء(3)بةةالنون وفتحهةةا

                                                 
 الياء الزائدةأي حذف  (1)

 37االية: (2)

 )نقول(أي في قوله  (3)
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بالخطةاب فيهمةا   چڀ  ڀ  چ  ١٨٧: االيةة چپ  چ من غيةر بةاء فيهمةا  ١٨٤

ڤ  چ بالخطاب فيهما وفتح السةين   چڄ  ڄ   چ  ١٨٨: االية چٹ  ٹ  چ 

لمبنةي للمجهةول وتخفيةف بتقةديم الفعةل المبنةي للفاعةل علةى الفعةل ا ١٩٥: االية چڤ  

  چڤ  چ 

 سورة النساء 

ۈ  چ بنصب الميم  چ ٹ    ٹچ بفتحة على السين مخففة   ١: يةاال چٹ   چ 

چ بفتح الياء   ١٠: يةاال چک  چ بالف بعد الياء  (2)هنا والمائدة  ٥: يةاال چ

چ بضم الهمزة  چ ى  ىچ  چ  ۅ  ۉچ بالنصب  ١١: يةاال چہ  

ۋ  چ بفتح الصاد  (3)االولى بكسر الصاد والثانية  ١١: ةياالچ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

  ١٦: يةاال چٹ  چ بالياء   ١٤: يةاال چۇئ    ۆئ  چ   ١٣: يةاال چۋ  

چ بضمها  (5)بفتح الكاف واالحقاف (4)هنا والتوبة  ١٩: يةاالچ  ڭچ بخفيف النون 

چ حيث وقعا بتشديد الياء مع كسرها   ٣٤النور:  چں  چ و ١٩االية: چ  ۅ

ٻ  چ بضم الهمزة مع كسرالحاء   ٢٤: اليةا چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

: يةاال چڄ  چ حيث وقعا بفتح الصاد   ٢٥: يةاال چڻ  چ و  ٢٤: يةاال چ

 چڭ  چ   ٣٢: يةاال چڭ  چ بضم الميم   ٣١: يةاال چڱ  چ بالنصب   ٢٩

  ٣٣: يةاال چى  چ حيث وقعت بسكون السين وهمزة مفتوحة بعد   ٩٤يونس: 

                                                                                                                         
 أي في قوله )سنكتب( (1)

 97االية: (2)

 12االية: (3)

 53االية: (4)

 15االية: (5)
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بضم الباء  (1)هنا والحديد  ٣٧: يةاال چۋ  چ ذف االلف بين العين والقاف بح

بالف بعد الضاد وكسر العين مخففة   ٤٠: يةاال چڇ  ڇ  چ وسكون الخاء 

 - ٤٩: يةاال چى     ې  چ بالف قبل الميم  (2)هنا والمائدة  ٤٣: يةاال چې  چ 

ذكر في   ٥٨: ةياال چائ  چ , و چپ  چ و  ٦٦: يةاال چٻ  پ  چ و  ٥٠

  ٧٣: يةاال چۆ               ۈ  ۈ  چ بالرفع   ٦٦: يةاالچ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ (3)البقرة

بالخطاب   ٧٧: يةاال چۇ   ۆ  چ باالظهار   ٧٤: يةاال چىئ  ىئ  چ بالتائنيث 

چ و  ٨٧: يةاال چٺ  چ بفك االدغام مع فتح التا   ٨١: يةاال چٿ  ٹ  چ 

  ٩٤الحجر:  چٺ  چ و  ٣٥األنفال: چ  ڦچ و  ٢٦المعارج:  چڱ   

في الموضعين   ٩٤: يةاالچ  ېچ ونحوها حيث وقعت هذه االلفاظ بصاد خالصة 

: يةاال چۓ   ڭ  چ بياء موحدة وياء مثناة تحت ونون  (4)هنا وفي الحجرات

كال   ١٠٩: يةاال چڇ  چ برفع الراء  ٩٥: يةاال چپ  پ  چ بالف بعد الالم   ٩٤

چ   ١١٥: يةاال چچ  چ بالنون   ١١٤: يةاال چڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ (5)عمران

 (8)وموضعي غافر (7)هنا ومريم  ١٢٤: يةاال چژ  چ (6)كال عمران چڇ  

                                                 
 24االية: (1)

 6االية: (2)
35, 33الصفحرت:ينظر (3)

 

 6االية: (4)
 66االية: (5)

 36ينظرصفحة: (6)

 60االية: (7)

 40االية: (8)
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بضم اليا واسكان الصاد  ١٢٨: يةاال  چڀ  چ بفتح الياء وضم الخاء  (1)وفاطر

االولى باسكان الالم بعدها واو ان: ١٣٥: يةاال چڦ   ڦ  چ وكسر الالم من غير الف 

 چې  ې  ى  چ و  ١٣٦: يةاال چڍ   ڌ  ڌ  چ مضمومة والثانية ساكنة 

: يةاالچ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ بفتح النون والزاي مع تشديدها  ١٤٠: يةاال

  ١٤٥: يةاال چڭ  ڭ  چ بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الزاي مع تخفيفها   ١٣٦

بسكون العين   ١٥٤: ةياال چىئ   ىئ  چ   ١٥٢: يةاال چڱ   ڱ  چ بسكون الراء

  ١٦٢: يةاال چىب  يب    جت  چ باالظهار  ١٥٥: يةاال چٺ  ٺ  چ وتخفيف الدال 

بفتح  (3)واالنبياء (2)في سبحان  چڇ       چ و  ١٦٣: يةاال چڤ  چ بالنون بعد السين 

 الزاي  

 سورة المائدة 

تح بف  ٢: يةاال چې  ې  چ في الموضعين بفتح النون  ٨, ٢: يةاال چۉ  چ 

  ٦٢: يةاالچ  ھچ و  ٣٢: يةاال چڦ  چ و ٣: يةاال چڎ  ڈ  چ الهمزة 

  ١١٠: يةاال چڄ  چ و  ١٠٩: يةاال چٿ  چ و  ٤٥: يةاال چۆ  چ 

چ و  ٢: يةاالچ  ۈچ بفتح الالم   ٦: يةاال چٺ  چ و (4)ذكروا في البقرة

 چڄ  چ (5)ذكر في ال عمران  ١١٠: يةاال چژ   چ و  ٤١: يةاال چڳ  ڳ  

ۓ  ڭ  چ بالف بعد القاف وتخفيف الياء   ١٣: يةاالچ  ھچ (6)كالنساء  ٦: يةاال

                                                 
 33االية: (1)

 56ويريد سورة االسراء,االية: (2)

 105االية: (3)

33, 31 ينظر الصفحات: (4)
 

37, 36, 35 ينظر الصفحات: (5)
 

38 ينظر صفحة: (6)
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ڎ  ڎ  چ   ٢٨: يةاال چہ  ہ   چ   ٢٨: يةاال چھ    ھ  چ  ٢٩: يةاال چ

چ ذكروا في ياءات االضافة   ١١٥: يةاال چڄ  ڄ  چ و چک  ک    چ ١١٦: يةاال چ

چ  چۇ   چ   ٤٥: يةاال چڭ  چ ذكرت في الزوايد   ٣: يةاالچ  ڃ

 ٤٧: يةاال چڤ   چ بنصب الجميع  چٴۇ   چ  چۈ  چ  چۆ  

بالواو ورفع   ٥٣: يةاال چژ  چ بالغيب   ٥٠: يةاالچ  جئچ بسكون الالم والميم 

  ٥٧: يةاال چىت  چ  بدال واحدة مشددة مفتوحة   ٥٤: يةاال چں  ڻ  چ الالم 

ڎ  ڎ  چ  چ ڈچ بفتح الباء ونصب   ٦٠: يةاالچ  ڎ  ڈچ بالنصب 

ٻ   ٻ  ٻ  چ بحذف االلف بعد الالم وفتح التاء وضم الهاء   ٦٧: يةاالچ  ڈ

چ بالتشديد من غير مد   ٨٩: يةاال چۈ  چ  چٻ  چ بنصب   ٧١: يةاال چ

 چېئ        چ بتنوين  چېئ        ېئ   چ بالرفع  چى  چ بالتنوين و  ٩٥: يةاال چې  

بفتح   ١٠٧: يةاال چۉ  چ (1)كالنساء  ٩٧: يةاال چڦ  چ  چېئ   چ ورفع 

بفتح الهمزة وسكون الواو وفتح الالم وياء الف بعدها وكسر   چې  چ التاء والحاء 

بكسر السين واسكان الحاء من غير الف  (2)هنا والصف  ١١٠: يةاال چہ   چ النون 

  ١١٥: يةاال چڤ  چ   چۅ  چ بالياء ورفع   ١١٢: يةاال چۋ  ۋ  چ 

 برفع الميم  ١١٩: يةاال چی  ی    چ بالتشديد 

 سورة االنعام

                                                 
 103االية: (1)

 6االية: (2)
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بضم اليا وفتح   ١٦: يةاال چې  ې  چ (1)كالبقرة  ١٠: يةاال چڀ  ڀ  چ 

  ٢٣: يةاال چۓ   ۓ  چ بالرفع  چھ  چ بالتأنيث   ٢٣: يةاال چھ  ھ  چ الراء 

چ بنصب الباء والنون  چمص  چ   ٢٧: يةاال چحس   خس  چ بكسر الباء مع تشديدها 

(  چہ     چ  بالمين مع تشديد الدال لإلدغام  ورفع  ٣٢: يةاال چہ  ہ     

بضم   ٣٣: يةاأل چۆ     ۈ    چ (2)كال عمران  ٣٣: يةاأل چڭ  چ بالخطاب 

 چی  چ (3)كالبقرة  ٣٧: يةاأل چڤ  ڤ  چ الياء وفتح الكاف وتشديد الذال مع كسرها 

  ٥٢: يةاأل چېئ   چ (4)كالنساء  ١٥٧: يةاأل چی  چ بتخفيف التاء   ٤٤: يةاأل

 چچ  چ   ٥٤: يةاأل چڦ  ڄ  ڄ  چ بالف بعد الدال وفتح الغين  (5)هنا والكهف

چ بالرفع   ٥٥: يةاأل چڌ  چ بالتأنيت   ٥٥: يةاأل چڍ  چ بفتح الهمزة فيهما 

: يةاأل چڃ     چ بضم القاف وصاد مهملة مرفوعة مشددة   ٥٧: يةاألچ  ڭ  ڭ

: يةاأل چگ  چ بتاء بعد الفاء والواو وحذف الفيهما   ٧١: يةاأل چڻ  چ و  ٦١

چ بالف بعد الجيم من غير ياء وال تاء   چگ  گ  چ (6)بضم الخاء هنا واالعراف  ٦٣

  ٦٨: يةاأل چحب   چ بفتح النون وتشديد الجيم مع كسرها   ٦٤: يةاأل چں  ں  

  ٧٦: ةياألچ  ڦ  ڦچ   ٧٠هود:  چى  ى  چ بسكون وكسر السين مع تخفيفها 

  ٢٢األحزاب:  چمئ  ىئ  چ  ٧٨: يةاأل چگ  گ  چ  ٧٧: يةاأل چڇ  ڇ  چ 

                                                 
33 ينظر صفحة: (1)

 

(2)
176االية: 

 

31 ينظر صفحة: (3)
 

38 ينظر صفحة: (4)
 

 28االية: (5)

 55االية: (6)
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: يةاأل چٿ  چ بتشديد النون   ٨٠: يةاأل چۇ  چ ونحوها بفتح الراء والهمز 

باسكان الالم مخففة  (2)هنا وصاد  ٨٦: يةاأل چگ  چ بالتنوين  (1)هنا ويوسف  ٨٣

چ  ٩١: يةاأل چڤ  چ وقفا بالهاء وصال و  ٩٠: يةاألچ  ۆئچ وفتح الياء 

ىب  چ بالخطاب   ٩٢: يةاأل چژ    چ بالخطاب في الثالثة  چڦ  چ  چڦ  

 ٩٦: يةاأل چٹ  چ بالتشديد   ٩٥: يةاأل چڀ  چ بفتح النون   ٩٤: يةاأل چيب  

  ٩٨: يةاأل چڑ  چ بالنصب   ٩٦: يةاأل چڤ  چ بفتح العين والالم من غير الف  

بفتح الثاء   ١٤١: يةاأل چے  ۓ  ۓ چ و  ٩٩: يةاأل چۆ  ۆ  چ بفتح القاف 

بحذف االلف   ١٠٥: يةاأل چڎ  چ بتخفيف الراء   ١٠٠: يةاأل چەئ  چ والميم 

بفتح   چىئ  ىئ  چ بضمة كاملة على الراء   ١٠٩: يةاأل چىئ  چ واسكان وفتح 

 چڻچ بضم القاف والباء   ١١١: يةاأل چڀ  چ بالغيب  چی  ی  چ الهمزة 

على التوحيد  (4)وغافر (3)هنا ويونسچڻچ بفتح النون وتشديد الزاي كلمة  ١١٤: يةاأل

 چٹ      چ بفتح الحاء والراء  چڀ  ٺچ بفتح الفاء والصاد   ١١٩: يةاأل چڀ    چ 

بحذف   ١٢٤: يةاألچ ۈئچ بسكون الياء   ١٢٢: يةاأل چڳ  چ بضم الياء 

بتشديد الياء مع  (5)والفرقان هنا  ١٢٥: يةاأل چٺ  چ االلف بعد الالم ونصب التاء 

بتشديد الصاد والعين من غير الف بينهما   چٿ   چ بفتح الراء   چٺ  چ كسرها 

                                                 
 76االية: (1)

 48االية: (2)

 19االية: (3)

 6االية: (4)
 13االية: (5)
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 چٹ  ڤ  ڤ       ڤ  چ هنا والثاني من يونس   ١٢٨: يةاأل چڈ  ڈ  ژ   چ 

: يةاأل چچ  چ بالغيب   ١٣٢: يةاأل چپ   ڀ  چ بالغيب   ٤٥يونس: 

ڍ  ڌ  چ بحذف االلف بعد النون  حيث وقع  ٦٧يس:  چۈ  چ   ١٣٥

في  ١٣٨, ١٣٦: يتاناأل چڳ   چ بالتأنيث  (1)هنا والقصص  ١٣٥: يةاأل چڌ  

چ بالنصب  چۇ  چ بفتح الياء   ١٣٧: يةاأل چڭ    چ الموضعين بفتح الزاي 

: يةاأل چڃ  چ   چ بضم الهمزة   چۆ  چ بكسر الدال  چۇ     

ہ  چ بالتخفيف   ١٤٠: يةاأل چ  ژچ بالنصب    چچ  چ بالتذكير   ١٣٩

 ١٤٢: يةاأل چەئ  چ بفتح الحاء   األنعام:چ  ۇچ بالتحريك   ١٤١: يةاأل چ

  ١٤٥: يةاأل چۀ    ۀ  ہ   چ بسكون العين   ١٤٣: يةاأل چپ  چ بالتحريك  

: يةاأل چڃ  چ (2)كالبقرة  چۇ  ۆ   چ بالنصب   چہ  چ بالتأنيث 

چ بفتح الهمز وتشديد النون   ١٥٣: يةاأل چچ    چچ بتخفيف الذال حيث وقع   ١٥٢

هنا   ١٥٩: يةاأل چچ  چ بالتأنيث  (3)هنا والنحل  ١٥٨: يةاأل چٻ  پ  

بكسر القاف وفتح الياء   ١٦١: يةاأل چہ  چ بغير الف مع تشديد الراء  (4)والروم

: ةياأل چۇ  ۆ   چ و  ١٤: يةاأل چھ      ھ  چ مخففة , سكن من ياءات االضافة 

 چچ  چ  چ  , ٧٤يةاأل چڀ        ڀ  چ و  ١٥: يةاأل چۈ     ۈ  چ و  ١٦٢

                                                 
 37االية: (1)

 173االية: (2)

 33االية: (3)

 32االية: (4)
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 چۇ  چ ,   ٧٩: يةاأل چہ  چ , وفتح   ١٦١: يةاأل چڻ      ۀ  چ   ١٥٣: يةاأل

 في الحالين  ٨٠: يةاألچ  ۈچ , وحذف   ١٦٢: يةاأل

 
 

 سورة االعراف

هنا   ٢٥: ةياأل چڄ  چ بتاء ثم ذال مخففة   ٣: يةاأل چڤ  ڦ  ڦ  چ 

برفع   ٢٦: يةاأل چڇ  ڇ  چ بضم االول وفتح الثالث  (2)والجاثية (1)والزخرف

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ بالنصب   ٣٢: يةاأل چڃ  چ السين 

 چۈئ  ۈئ     چ بالتأنيث والتشديد   ٤٠: يةاأل چگ   گ  چ بالخطاب   ٣٨: يةاأل چچ  

بفتح العين حيث وقع   ٤٤: يةاألچ  ٿچ ر باالظها  چحب  چ بالواو   ٤٣: يةاأل

  ٤٩: يةاأل چڭۇ  ۇ  چ   چڤ  چ باسكان النون مخففة ورفع   چڤ   ڤ  چ 

چ بسكون الغين وكسر الشين مخففة (4)هنا والرعد  ٥٤: يةاأل چگ  چ (3)كالبقرة

بكسر التاء  چڱ  چ بنصب الثالثة   چڱ  چ  چڳ  چ  چڳ  

,  ٦٩: يةاألچ  ڦچ  و  , ٥٧: يةاأل چې   چ(5)كاالنعام  ٥٥: يةاألچ  ھچ 

  ١٤٣: يةاأل چىئ  ىئ  چ و  ١٦١: يةاأل چگ   گ  چ و  ١٤٢: يةاأل چڳ  چ 

: يةاأل چٿ  چ و  ١٠١يونس:  چڈ  ڈ  چ و  ١٩٥: يةاأل چجب  حب  چ و

                                                 
 11االية: (1)

 35االية: (2)

 58االية: (3)

 3االية: (4)
 63االية: (5)
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بالباء الموحدة وضمها  (3)والنمل (2)هنا والفرقان  ٥٧: يةاأل چى  چ (1)في البقرة  ٦٩

 چمئ  چ  ٥٧األعراف:  چمئ  چ بالتشديد  چۈئ  چ ين واسكان الش

 چٱ  چ برفع الراء والهاء حيث وقع   ٥٩: يةاأل چڦ  ڦ   ڄ  چ بالتخفيف 

چ بفتح الباء وتشديد الالم مع كسرها  (4)في الموضعين هنا واالحقاف ٦٨, ٦٢: يةاأل

چ و  ٨١: يةاأل چۉ  چ بغير واو  ٧٥: يةاأل چڤ  ڤ     ڦ  ڦ  

بهمزة واحدة  (6)والشعراء (5)هنا وطه  ١٢٣: يةاأل چڀ  چ و  ١١٣: يةاأل چڻ      ۀ  

ٱ  ٻ  چ بفتح الواو  ٩٨: يةاأل چڦ  چ بتخفيف التاء   ٩٦: يةاأل چپ  چ 

بكسر  (8)هنا والشعراء   ١١١: يةاأل چگ  چ (7)بااللف لفظا حرف جر  ١٠٥: يةاأل چ

هنا   ١١٧: يةاأل چۈئ  چ عل بوزن فا  ١١٢: يةاأل چڱ  چ الجيم وسكون الهاء 

  ١٢٧: يةاأل چڻ  چ بسكون الالم وفتح القاف مع تخفيفها  (10)والشعراء (9)وطه

 (11)هنا والنحل  ١٣٧: يةاأل چۈئ  چ بضم النون وفتح القاف وكسر التاء مشددة 

بياء  ١٤١: يةاأل چڇ   چ بضم الكاف   ١٣٨: يةاأل چپ  چ بكسر الراء 

                                                 
 231,واالية:202,واالية:63االية: (1)

 48االية: (2)

 63االية: (3)

 23االية: (4)

 71االية: (5)

 49االية: (6)

 اكنة خفيفة فتنقلب  الياء الفا في اللفظقرأ بياء س (رحمه اهلل)ويريد ان حفص  (7)

 36االية: (8)

 69االية: (9)

 45االية: (10)

 68االية: (11)
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وئ  چ بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة   چڈ    چ ونون والف بعدها 

چ بالجمع   ١٤٤: يةاأل چپ  چ هنا بالتوين من غير همز والمد   ١٤٣: يةاأل چ

بضم   ١٤٨: يةاأل چۓ  ۓ   چ بضم الراء واسكان الشين   ١٤٦: يةاأل چڈ  

  چۆئ  ۆئ  چ و  ١٤٩: يةاأل چوئ  ۇئ      ۇئ  چ الحاء وكسر الالم وتشديد الياء 

چ بفتح الميم  (1)هنا وطه  ١٥٠: يةاأل چڤ  ڤ  چ  چۇئ  چ الغيب في الفعلين ورفع ب

 گچ بكسر الهمزة واسكان الصاد من غير الف   ١٥٧: يةاأل چڑ  

بكسر الطاء والمد والهمز على الياء وكسر التاء على الجمع  (2)هنا ونوح  ١٦١: يةاألچ 

 چڄ  چ بالنصب   ١٦٤: يةاأل چٺ  چ (3)كالنساء  ١٦٣: يةاأل چھ  چ 

األعراف:  چېئ  چ بفتح الباء وكسر الهمزة وياء بعدها على وزن فعيل   ١٦٥: يةاأل

: يةاأل چڦ  چ بفتح الميم وتشديد السين   ١٧٠: يةاأل چىئ   چ بالغيب   ١٦٩

چ بالخطاب فيهما   ١٧٢, ٣٣ : يةاأل چچ  چ  چ بغير الف وفتح التاء افرادا   ١٧٢

حيث وقع بضم   ١٨٠: يةاأل چچ  چ باالظهار   ١٧٦: يةاأل چۋۋ  ۅ  

  ١٩٠: يةاأل چڳ  چ بالياء ورفع الراء   ١٨٦: يةاأل چائ  چ الياء وكسر الحاء 

  ١٩٣: يةاألچ  ڭچ بضم الشين وفتح الراء والمد وهمزة مفتوحة من غير تنوين 

مكسورة بالف بعد الطاء وهمزة   ٢٠١: يةاأل چک  چ بفتح التاء مشددة وكسر الباء 

ڍ  چ بفتح الياء وضم الميم ,فتح من ياءات االضافة   ٢٠٢: يةاأل چڳ  چ بعدها 

  ١٤٦: يةاأل چڃ  ڃ  چ و  ١٠٥: يةاأل چٺ  ٺ  چ و  ٣٣: يةاأل چڌ   

                                                 
 94االية: (1)

 25االية: (2)

 32االية: (3)
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ٻ  چ   ١٥٠: يةاأل چڀڀ  ٺ  چ   ٥٩: يةاأل چڄ     ڄ  چ , وسكن 

: يةاأل چىب       چ , وحذف ١٥٦: يةاأل چٺ  ٺ  چ   ١٤٤: يةاأل چٻ  

 ١٩٥: يةاأل چجت  چ و  ١٩٥

 
 سورة االنفال

بضم الياء وفتح الغين   ١١: يةاال چڄ    چ بكسر الدال   ٩: يةاال چڀ  چ 

  ١٢األنفال:  چڳ  چ  چڃ   چ بالنصب  چڄ  چ وتشديد الشين مكسورة 

 چې  ې  چ و چ ڀ  ڀ  ڀچ   ١٧األنفال: چ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 چڦچ باسكان الواو وكسر الهاء مخففة   ١٨: يةاال چڤ  چ   (1)كالبقرة  ٤٤: يةاال

  ٣٧: يةاال چک  چ بفتح الهمزة و  ١٩: يةاال چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ بالخفض 

 .(2)كال عمران

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ تنبيه: اجتمعت القراء على قوله تعالى في ال عمران 

 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ بالغيب وكذا هنا في قوله تعالى   ١٢٠: االية

 ٤٢: يةاال چگ  گ  چ بضم العين فيهما   ٤٢: يةاال چڃ  چ  انتهى.  ٣٩نفال: األ

 چھ  ے  ے  ۓ             چ بالتذكير   ٥٠: يةاال چۓ     ڭ  چ بياء واحدة مشددة  

ی  چ بكسر الهمزة   ٥٩: يةاأل چڭ   ڭ    ڭ  چ بالغيب وفتح السين   ٥٩: يةاأل

بالتذكير   ٦٥: يةاأل چک  ک  ک  چ (3)دبفتح السين كما في محم  ٦١: يةاأل چ

بفتح الهمزة   ٧٠: يةاال چپ  پ  چ بفتح الواو   ٧٢: يةاأل چگ  گ  چ 

                                                 
(1)

34,  32, 31, 30ينظر الصفحرت: 
 

(2)
179االية: 

  

 35االية: (3)



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
163 

گ     چ و  ٤٨: يةاأل چک    ک  چ وسكون السين وفتح الراء من غير الف بينهما ,سكن 

 .٤٨: يةاأل چگ  

 
 سورة التوبة

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ڌ  ڎ    چ بفتح الهمزة و  ١٢: يةاال چڭ  ۇ  ۇ  چ 

: يةاال چڍ   چ (1)كال عمران  ٢١: يةاال چٱ  چ بالجمع   ١٧: يةاال چژ  

چ بالتنوين مكسورا وصال   ٣٠: يةاال چڱ   ں  ں  چ بغير الف افرادا   ٢٤

  ٣٧: يةاال چٻ  چ بكسر الهاء وهمزة مضمومة بعدها   ٣٠: يةاال چھ  

 ٥٣: يةاال چڭ  ڭ  چ وفتح الضاد  بضم الياء  ٣٧: يةاال چپ  پ  چ بالمد والهمز 

ۅ  ۅ  چ عند التاء چڳ  چ باظهار الم   ٥٢: يةاال چڳ  ڳ  ڳ  چ كالنساء  

: يةاال چائ  ەئ     چ بالتحريك   ٦١: يةاالچ  ۅچ بالتأنيث   ٥٤: يةاال چۉ  

بضم  چں  چ بنون مفتوحة وضم الفاء   ٦٦: يةاال چڳ  ڱ  چ بالرفع   ٦١

بضم الغين حيث   ٧٨: يةاال چې  چ بالنصب  چ   ںچ النون وكسر الذال 

بفتح السين فليس فيهما مد وصال  (2)هنا والفتح  ٩٨: يةاالچ  ڭ  ۇ  ۇچ وقع 

ٺ  چ بسكون الراء   ٩٩: يةاالچ  ۇئ   ۇئچ وفيهما المد والتوسط والقصر وقفا 

 چۀ  چ   چٿ  چ بحذف )من( ونصب   ١٠٠: يةاال چٿ  ٿ          

بفتح الجيم وواو ساكنة بعدها من   ١٠٦: يةاال چۆئ  چ الفراد با ١٠٣: يةاال

 چڈ  ڈ    چ بالواو   ١٠٧: يةاال چٱ  ٻ  ٻ  چ غيرهمز

                                                 
(1)

29االية: 
 

 6االية: (2)
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بضم  چڳ  چ في الموضعين  چڈ    چ بفتح الهمزة ونصب نون  ١٠٩التوبة: 

بفتح   ١١١التوبة: چ  ې   ېچ بفتح التاء  ١١٠: يةاال چے  چ الراء 

  ١١٧: يةاال چى  ى  چ ائه وضم ياء الثاني وفتح تائه ياء الفعل االول وضم ت

وفتح   ٨٣: يةاال چں  ڻ  چ بالغيب ,سكن ياء   ١٢٦: يةاال چڌ  ڌ    چ بالتذكير 

 .چ  ڻ  ۀچ ياء 

 
  

 
 سورة يونس

ەئ  چ بياء بعد الضاد   ٥: االية چۈ  چ بوزن فاعل   ٢: االية چڦ  ڄ  چ 

چ القاف وكسر الضاد وفتح الياء بضم  ١١: االية چک  چ بالياء  چەئ   

چ بأثبات االلف بعد الالم   ١٦: االية چڌ  ڌ  چ بضم الالم   چ  گ

بضم الياء وفتح السين   ٢٢: االية چڤ  ڤ  ڤ  چ بالغيب   ١٨: االية چۅ  

چ بنصب العين   ٢٣: االيةچ  ہ  ہ       ہچ المهملة وبعدها ياء مكسورة مشددة 

ې  ى  چ بالتاء ثم الباء   ٣٠: االية چہ  ہ  چ الطاء  بفتح  ٢٧: االية چڃ  

في الموضعين  ٩٦, ٣٣: االية چمب           چ بالتشديد  چى  ائ  چ ,  ٣١: االية چ

: االية چٿ   ٿ  چ بفتح الياء وكسر الهاء   ٣٥: االية چچ  چ  چ  چ باالفراد 

  ٤٥: االية چ ٹ  ڤ  ڤ       ڤ چ (1)كالبقرة  ١٠١: االية چڈ  ڈ  چ , و ٤٤

بضم الزاي   ٦١: االية چی  چ بالغيب   ٥٨: االية چڳ  ڳ   ڱ  چ بالياء 

  ٦٥: االية چڄ  ڄ  چ بنصب الراء فيهما  چخت   مت  چ  چىب  يب   چ 

                                                 
(1)

33ينظرصفحة:
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بضم   ٨٨: االية چۈئ  چ بوزن فاعل   ٧٩: االية چٻ  ٻ  چ (1)كال عمران

التي قبلها ثالث الفات ويسمى بتشديد النون ومد االلف   ٨٩: االية چپ  پ  چ الياء 

  ٩٤: االية چڭ  چ بفتح الهمزة   ٩٠: االية چڤ  ڦ  چ مدا الزما كلميا مثقال 

بضم النون   ١٠٣: االية چھ     چ بالياء   ١٠٠: االية چڇ  ڍ       چ (2)كالنساء

بالتحريك , سكن من ياءات   چھ  چ االولى وسكون الثانية وكسر الجيم مخففة 

چ  چ    چ ,وفتح   چڤڤ  ڤ  چ و چڄ         ڄ  چ   ١٥: االية چٹ      ٹ   چاالضافة 

 في الحالين.  ٧١: االية چڄ  چ , وحذف   ٧٢: االية چ

 سورة هود

بالف بعد   ٢٠: االية چٺ  چ بكسر السين وسكون الحاء   ٧: االية چڍ  چ  

بال   ٢٧: االية چې   چ بكسر الهمزة   ٢٥: االية چڻ  ڻ  چ الضاد وتخفيف العين 

  ٤٠: االية چچ  چ  چ بضم العين وتشديد الميم   ٢٨: االية چجئ  چ همزة 

هنا   ٤٢: االية چہ  چ بفتح الميم مع امالتها محضة   ٤١: االية چگ  چ بالتنوين 

بفتح   ١٠٢: يةاال چی  چ والصافات  (3)ولقمان ثالثة  ٥: االية چٻ   ٻ  چ ويوسف 

: االية چائ  چ بأدغام الباء في الميم   ٤٢: االية چ ہ  ہ چ الياء المشددة 

بفتح   ٤٦: االية چپ  ڀ  چ  (4)كأول البقرة  ٧٧: االية چڳ  چ و چۇئ  چ   ٤٤

 گچ بسكون الالم وكسر النون  چٺ    چ   چڀ  چ الميم ورفع الالم منونة ورفع 

                                                 
(1)

176االية:
 

(2)
38ة:ينظر صفح 

 

(3)
: االيوة چې  ې                 چ ,16: االيوة چہ  ھ   چ ,13: االيوة چڤ  ڤ  ڦ  چ  أي  ثالثة مداضع ه : 

17
 

(4)
59, 13, 11االية: 
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بالفتح من  چڭ  چ بغير تنوين  ٦٨: االية چھ    ھ  چ بكسر الميم   ٦٦: االيةچ 

    ىئ  چ (1)بفتح السين والالم والف بعدها كالذريات  ٦٩: االيةچ  ۋچ غير تنوين 

 حت   ختچ بقطع الهمزة   ٨١: االية چىئ  چ بنصب الباء   ٧٢ــ ٧١:االية چٱ  

 چڱ  چ بغير واو على االفراد  ٨٧: االية چہ  چ بنصب التاء  چ

  ١١١: االية چچ  ڇ        چ ضم السين ب  ١٠٨: االية چی  چ (2)كاالنعام  ٩٣: االية

 ١٢٣: االية چگ  چ  چڇ  چ بالتشديد في  چڇ  ڇ  چچ چ  چ بالتشديد في 

 چھ     ے  چ , سكن (3)بالغيب  ١٢٣: االية چں  ڻ  چ بضم الياء وفتح الجيم 

ٻ  ٻ  چ   ٤٧: االية چڦ       ڦ  چ   ٤٦: االية چٿ    ٹ  چ (4)الثالثة  ٢٦: االية

: االية چڭ  ڭ     چ  ٣١: االية چگ   گ          چ   ١٠: االية چڭڭ  ڭ   چ   ٨٩: يةاال چ

 چەئەئ  وئ   چ   ٩٢: االية چژ  ڑ  چ   ٧٨: االية چۆۆ  ۈ  چ   ٣٤

ڀ    ڀ  چ   ٨٤: االية چچ  ڇ  چ   ٢٩: االية چٹ  ٹ     چ   ٥١: االية

في  ٥١,  ٢٩: االية چ  پ  پ    چ , وفتح   ٨٨: االية چىئ  ىئ  چ   ٥٤: االية چ

 چۇ  چ و  ٥٥: االية چڤ  چ و  ٤٦: االية چٺ    چ الموضعين ,وحذف 

 في الحالين.  ١٠٥: االية چڭ  ڭ  چ  ٧٨: االية

 سورة يوسف

                                                 
(1)  

25االية:
 

(2) 
135االية:

 

(3)
ف  النسخة )ب( :برلخطرب 

 

(4)
ف  النسخة )ب(: التدجد كلمة الثالثة 
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 چڍ  ڌ  چ (1)كهود  ٥: االية چٻ   چ بالتاء   ٤: االية چې  چ وقف 

لكل من   ١١: يةاال چۈ  ٴۇ  چ باالفراد ١٠: االية چھ  چ بالجمع   ٧: االية

القراء فيها وجهان الغيراحدهما:الروم في النون االولى وهو ان يأتي عليها ببعض 
الحركة بحيث يسمع القريب دون البعيد ,والثاني: االشمام وهوان يسكن النون االولى ثم 

 يضم الشفتين فان عسر النطق بها 

ان يبدل همزتها ثم يدغم  وهي عشرية وهو(2)بكل منهما فينبغي ان يقرأ بقرآة ابي جعفر

  ١٢: االية چې  ې  چ  النون مشددة ادغاما محضا فيكون النطق تاما هكذا انتهى,

چ بفتح الياء وضم الزاي   ١٣: االية چوئ  چ بالياء فيهما وسكون العين والباء 

بفتح الهاء  ٢٣: االيةچ  ڀ  ڀچ بسكون الشين وفتح الراء  ١٩: االية چڱ     

ٺ  چ حيث وقع بفتح الالم   ٢٤: االية چڇ  چ تح التاء وسكون الياء وف

في الموضعين بحذف االلف بعد  ٥١, ٣١: االية چٹ  چ (3)كالبقرة  ٣١: االية چٺ  

: االية چڍ  چ بالمد الطبيعي على الهاء   ٣٧: االية چىئ  ىئ   چ الشين في الحالتين 

چ (4)كالنساء  ٥٠: االية چڭ  چ بالغيب  ٤٩: االية چہ  چ بفتح الهمزة  ٤٧

بالف بعد الياء ونون مكسورة   ٦٢: االية چائ  چ بالياء   ٥٦: االيةچ  ڌ  ڎ

بالف بعد الحاء وكسر   ٦٤: االيةچ  ٺچ بالنون   ٦٣: االية چجب  چ بعدها 

بالنون وكسر   ١٠٩: االية چڱ  ڱ   چ بالتنوين   ٧٦: االية چۓ  چ الفاء 

                                                 
(1) 

42االية:
 

(2)
 أحد المخزوم , سبيعة بن عيرش بن هللا عبد المدن , مدلى المخزوم  القعقرع بن ديزي جعفر: هد أبد 

 عبر  بن هللا وعبد عيرش, بن هللا عبد عن أخذ القرا ة  ف  المدينة إمرم كرن التربعين, من العشرة القرا 

ه ( . 130سنة ) تدف   ,  المنزلة سفيع القدس جليل ,وكرن هريرة وأب 
 

 على الكبرس القرا  ينظرمعرفة

 8/186, واالعالم للزسكل :1/72واألعصرس: الطبقرت
(3)

33ينظر: صفحة: 
 

(4) 
38ينظر:صفحة:
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 چۅ  چ بتخفيف الذال   ١١٠: االية چ  ۈ  ٴۇچ الحاء )افال تعقلون( بالخطاب 

بضم النون وتشديد الجيم وفتح الياء , سكن جميع ياءات اضافة هذه السورة وحذف 
 زوائدها في الحالين.

 سورة الرعد

برفع   ٤: يةاال چۀ  ہ  ہ   ہ  چ (1)كاالعراف  ٣: يةاال چگ  چ 

 ٧: يةاال چڃ   چ ن بالنو  ٤: يةاال چھ  چ بالتذكير   ٤: يةاال چھ  چ االربعة 

گ  ڳ  چ بحذف الياء في الحالين  ٣٤: يةاال چمخ  چ و  ١١: يةاال چې  چ و 

  ٣٢: يةاال چۓ  ۓ  چ ١٧: يةاال چۈ  چ بالتأنيث   ١٦: يةاال چڳ   

چ بضم الصاد  ٣٣: يةاال چجئ  چ بالتحريك  ٣٥: يةاال چڀ  چ (2)كالبقرة

بضم الكاف  ٤٢: يةاال چيت    چ ة بسكون الثاء وكسر الباء مخفف ٣٩: يةاالچ  ۆ

 وتشديد الفاء والف بعدها , وحذف زوائدها .
 سورة ابراهيم 

بالتحريك   ١٢: االيةچ  ڃچ بخفض الهاء في الحالين   ٢: االية چڄ  ڄ  چ 

بفتح الالم   ١٩: االية چٻ  ٻ  پ  پ  چ باالفراد   ١٨: االية چەئ  چ 

چ  چپ  چ , ونصب  بالكسرة چپ  چ والقاف من غير الف ونصب 

  ٢٢: االيةچ  ے

 ٢٦: االية چٿ  ٿ  چ بالتحريك  ٢٥: االية چٻ  چ بفتح الياء مشددة 

  ٣١: االية چڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  چ بضم الياء  ٣٠: االية چڳ  چ (3)كالبقرة

بكسر   ٤٦: االية چک  ک  گ   چ من غير ياء  ٣٧: االية چگ  چ برفعهما 

                                                 
(1)

54االية: 
 

(2)
ينظر
 

33صفحة:
 

(3)
33ينظر صفحة: 
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, وسكن ما عداها وحذف   ٢٢: االية چڱ  ڱ  چ , فتح الالم االولى ونصب الثانية 

 الزوائد.
 سورة الحجر

بنونين االولى مضمومة   ٨: يةاال چک  چ بتخفيف الباء   ٢: يةاال چپ  ڀ   چ 

 چەئ  چ بالنصب   ٨: يةاال چک  چ ,والثانية مفتوحة وكسر الزاي مشددة 

  ٤٠: يةاال چ گ چ بالجمع   ٢٢: يةاال چڈ    چ بالتشديد   ١٥: يةاال

  ٤٦ - ٤٥: يةاال چۈ     ۆچ بسكون الزاي   ٤٤: يةاال چۓ  چ (1)كيوسف

چ بفتح النون   ٥٤: يةاال چڤ  چ (3)كال عمران  ٥٣: يةاال چٺ  چ (2)كالبقرة

  ٥٣: يةاال چھ  ھ  چ في الروم   ٣٦: يةاال چڎ  چ ,و  ٥٦: يةاال چڃ  

چ  گچ تح النون وتشديد الجيم بف  ٥٩: يةاال چک  چ في الزمر بفتح النون 

بالصاد   ٩٤: يةاال چٺ  چ بالقطع   ٦٥: يةاال چۓ   چ بتشديد الدال   ٦٠: يةاال

 ,وسكن ياءات هذه السورة وحذف زوائدها .
 سورة النحل

چ بالياء   ١١: يةاال چڎ  ڈ   چ بالغيب فيهما  ٣,  ١: يةاال چک  ک   چ 

 چڇ   چ  برفعهما  چڻ   ڻ  چ بنصبهما   ١٢: يةاالچ  ڱ  ں

 ٣٢, ٢٨: يةاال چٹ  چ بفتح النون   ٢٧: يةاال چڀ  چ بالغيب   ٢٠: يةاال

ڳ  ڱ  چ بالتانيث   ٣٣: يةاال چې      ې  ې  ى   چ في الموضعين بالتأنيث 

 چپ  چ بضم النون  ٤٠: يةاال چوئ  چ بفتح الياء وكسر الدال   ٣٧: يةاال چ

                                                 
(1)

40االية: 
 

(2)
33ينظر صفحة: 

 

(3)
35ينظر صفحة :
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چ بالغيب   ٤٨: يةاال چگ  گ  چ (2)ساءكالن  چڀ  چ (1)كيوسف  ٤٣: يةاال

بضم   ٦٦: يةاال چٹ  چ بفتح الراء   ٦٢: يةاال چەئ  چ بالتذكير  چڱ  

چ بالغيب   ٧١: يةاال چی  چ كاالعراف   ٦٨: يةاال چگ  چ النون 

چ بالغيب   ٧٩: يةاال چۈئ  ېئ  چ بضم الهمزة وفتح الميم  ٧٨: يةاال چى  

 چۇئ  چ بالنون   ٩٦: يةاال چڇ  چ  بأسكان العين  ٨٠: يةاال چٺ  

 چڀ  چ (3)كالبقرة  ١١٥: يةاال چڻ  ڻ    چ  چۆئ  چ  ١٠٢: يةاال

بضم الفاء   ١١٠: يةاال چۉ  چ بضم الياء واسكان الالم وكسر الحاء  ١٠٣: يةاال

 بفتح الضاد , وحذف زوائدها.  ١٢٧: يةاال چىئ  چ وكسر التاء 

 
 
  

 سورة االسراء

بالياء وضم الهمزة وبعدها   ٧: اليةا چۈ  چ بالخطاب   ٢ :يةاال چڦ  ڦ  چ 

بفتح الياء وسكون الالم   ١٣: يةاال چھ  چ بالتشديد  ٩: يةاال چٹ    چ واو الجمع 

: يةاال چڻ  چ (4)كالهما كالبقرة ٤٨ - ٤٧: يةاال چحئ     یچ وتخفيف القاف 

 (6)واالحقاف (5)االنبياءهنا و  ٢٣: يةاال چھ  چ بغير الف وفتح النون توحيدا   ٢٣

ۀ  ۀ  چ بكسر الخاء وسكون الطاء   ٣١: يةاال چڎ  چ بكسر الفاء منونة 

                                                 
(1)

109االية: 
 

(2)
32االية: 

 

(3)
173, 97, 87االيرت:  

 

(4)
33ينظر صفحة: 

 

(5) 
67االية:

 

(6)
17االية: 
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ىث  چ بكسر القاف  (1)هنا والشعراء  ٣٥: يةاال چې    چ بالغيب   ٣٣: يةاال چ

هنا   ٤١: يةاال چڃ  چ بضم الهمزة والهاء وصلتها بواو على التذكير   ٣٨: يةاال چ

 چڑ  ک  چ ,  ٤٢: يةاال چڍ      ڍ  چ الذال والكاف مع تشديدهما بفتح  (2)والفرقان

بكسر الجيم  ٦٤: يةاال چۇ  چ بالتأنيث   ٤٤: يةاال چگ  چ بالغيب   ٤٣: يةاال

چ   چچ   چ   ٦٩: يةاال چڃ  چ   چڤ    ڤ  چ   ٦٨: يةاال چٹ   چ 

والف  بكسر الخاء وفتح الالم  ٧٦: يةاال چڀ  چ بالياء في الخمسة  چڍ  

  ٨٣: يةاال چۆ  چ (3)كالبقرة  ٩٣: يةاال چۓ  ۓ  چ   ٨٢: يةاال چۀ  چ بعدها 

بسكون الفاء وضم الجيم مخففة   ٩٠: يةاال چڍ  ڌ  ڌ  چ بتقديم الهمزة على االلف 

بفتح السين  واتفقوا على  (6)وسباء (5)والروم (4)هنا والشعراء  ٩٢: يةاال چڱ        چ 

: يةاال چۋ  ۅ  چ على االمر   ٩٣: يةاال چۇ  ۇ  چ  (7)راسكان الذي في الطو

 بفتح التاء, سكن ياءات اضافتها وحذف زوائدها.  ١٠٢
 سورة الكهف

ثم   ١: يةاالچ  ېچ له اربع سكتات في القرآن وقع اولهما هنا يسكت على الف 

ثم يقول   ٥٢يس: چ  ەئچ ,وثانيهما في )يس( يسكت على   ٢: يةاال چى  چ يقول

   چڄ   چ ثم يقول   ٢٧القيامة: چ  ڦ    ڦچ وثالثهما في القيامة يسكت على    چۇئ  چ 

                                                 
(1)

182االية: 
 

(2)
50االية: 

 

(3)
31ينظر صفحة: 

 

(4)
187االية: 

 

(5)
48االية: 

 

(6) 
9االية:

 

(7) 
44: اليةا چۆ   چ  أي قدله:
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 چچچ  چ  ڇ  چ ثم يقول   ١٤المطففين: چ  ڃچ ورابعهما في المطففين يسكت على 

: يةاال چٿ   چ بضم الدال واسكان النون وضم الهاء   ٢: يةاال چەئ  ەئ  چ انتهت 

بفتح الزاي مخففة والف بعدها   ١٧: يةاال چ  ڤ   چ بكسر الميم وفتح الفاء   ١٦

بكسر   ١٩: اليةا چۅ  چ بتخفيف الالم   ١٨: يةاال چڻ  چ وتخفيف الراء 

چ بالغيب والرفع   ٢٦: يةاال چۈئ  ۈئ   چ بالتنوين   ٢٥: يةاال چۆ  ۆ    چ الراء 

 چٹ  ٹ  چ بفتح الثا والميم في الموضعين   ٤٢: يةاال چڭ  چ ٣٤: يةاال چی  

چ بحذفها وصال واجمعوا على اثباتها وقفا   ٣٨: يةاال چچ  چ  (1)بغير ميم  ٣٦: يةاال

 چ  ېئ  ېئ     چبفتح الواو  ٤٤: يةاال چۈئ    چ بالتأنيث   ٤٣: يةاال چى  ى  ائ   

چ بنون مضمومة وكسر الياء ونصب الجبال  ٤٧: يةاال چٺ  ٿ  چ بكسر القاف 

 چى      چ بضم القاف والباء   ٥٥: يةاال چڄ  چ بالياء  ٥٢: يةاال چى  ائ  

: يةاال چڳ  چ بضم الهاء   ٦٣: يةاال چٹ  چ بفتح الميم وكسر الالم   ٥٩: يةاال

چ بسكون الالم وتخفيف النون   ٧٠: يةاال چۇ  چ بضم الراء وسكون الشين   ٦٦

: يةاال چىت  چ  چەئ  چ بالتاء مضمومة وكسر الراء ونصب   ٧١: يةاال چائ  

  ١٠٦: يةاال چٴۇ  چ و  ٨١: يةاال چۆ   چ و چحج  چ بغير الف وتشديد الياء   ٧٤

چ بضم الدال وتشديد النون   ٧٦: يةاال چٹ  ٹ  چ بالسكون  ٩٤: يةاال چۇئ  چ و

ۓ  چ بتشديد التاء وفتح الخاء وسكون الذال وفتح التا مخففة   ٧٧: يةاال چڇ  

 ٩٢,  ٨٩: يةاال چڳ  ڳ  چ  ٨٥: يةاال چڀ  چ بالتشديد   ٨١: يةاال چڭ  

بحذف االلف بعد   ٨٦: يةاال چٹ  ٹ   چ الثالثة بقطع الهمزة واسكان التاء مخففة 

                                                 
(1)

أي بترك المي  الثرنية على االفرا  
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بالنصب والتنوين فيكسر   ٨٨: يةاالچ  ڑ   کچ الحاء وهمزة مفتوحة بعد الميم 

 چۅ  چ بفتح السين   ٩٤: يةاال چېئ  چ , و  ٩٣: يةاال چۆ  چ للساكنين 

بالهمز فيهما  (1)هنا واالنبياء  ٩٤: يةاال چى   ى   چ اليا والقاف بفتح   ٩٣: يةاال

حج  چ و  ٩٦ - ٩٥: يةاال چجب      ىئچ بنون واحدة مشددة   ٩٥: يةاال چىئ  چ 

بفتح   چخت    چ بقطع الهمزة ومدها من االعطاء وصال وابتداء   ٩٦: يةاال چمج  

بالهمز   ٩٨: يةاالچ  ڀچ بتخفيف الطاء   ٩٧: يةاال چمخ  جس  چ الصاد والدال 

 چڎ  ڎ   چ بالتأنيث , سكن ستا من ياءآت االضافة   ١٠٩: يةاال چىئ  ی  چ والمد 

 چې      ې  چ   ٤٠: يةاال چڱ  ڱ  ڱ  چ  , ٣٨: يةاال چڍ   ڍ  چ  ,  ٢٢: يةاال

ڱ  چ , وفتح   ١٠٢: يةاالچ  ژ    ژچ , ٦٩: يةاال چہ  ھ     چ ,    ٤٢: يةاال

 الثالثة وحذف جميع الزوايد ٧٥,  ٧٢,  ٦٧: يةاال چ

 سورة مريم

چ  چ (2) كـ) ال عمران(  چپ   چ   ٢: االية چٻ   چ اظهر دال )ص( عند 

ک  چ , و ٧٢, ٦٨: االية چچ  چ , و٦٩: االية چڌ  چ بالرفع   ٦: االية چچ   

 چڳ  چ بالتا مضمومة   ٩: االية چہ  ھ  چ بكسر اوائلها  ٧٠: االية چ

  ٢٤: االية چۆئ  ۆئ  چ بفتح النون   ٢٣: االية چوئ  چ بالهمز بعد الالم  ١٩: االية

بضم التا وكسر القاف وتخفيف السين   ٢٥: االية چجئ  چ بكسر الميم وخفض التا 

ۈ  چ بضم الباء   ٥٨: االية چڻ  چ بنصب الالم   ٣٤: االية چڭ  ڭ      چ 

                                                 
 96االية:  (1)

(2)
38االية: 
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بسكون الذال وضم الكاف   ٦٧: االية چٹ  ٹ      چ  ,(1)كالنساء  ٦٠: االية چ

 ٧٣: االية چۓ  چ بفتح  النون الثانية وتشديد الجيم   ٧٢: االية چڱ  ڱ  چ مخففة 

 ٩٢, ٩١, ٨٨,  ٧٧: االيات چپ   چ بالهمز   ٧٤: االية چۋ  چ بفتح الميم 

بفتح التا والطا  (2)هنا والشورى  ٩٠: االية چۈ  چ االربعة بفتح الواو والالم 

 , ٥: االية چڄ  ڄ   چ هنا والشورى بالتأنيث , سكن  چ ۆ چ مشددة 

, وفتح   ٤٧: االية چۈٴۇ  ۋ  چ   ٤٥: االية چڱ  ڱ  چ   ١٠: االيةچ  ڭ  ڭچ 

 ٣٠: االية چڑ  ک  چ 

 
 سورة طه صلى هللا عليه وسلم 

 (3)هنا والنازعات  ١٢: االية چۈئ  چ بكسر الهاء  ١٠: االية چۇ  ۇ  چ 

 ١٣: االية چٱ  چ بكسر الهمزة وسكون اليا   ١٢: االية چەئ   ائ     ەئ چ بالتنوين 

   ۇئ   چ بتاء مضمومة بغير الف بلفظ الواحد   ١٣: االية چٻ  چ بنخفيف النون 

وصال واذا  چۇئ   چ وحذف ياء   چۆئ  چ بوصل همزة  ٣١ - ٣٠: االية چۆئ  

 چٿ  چ ,   ٣٢: االية چېئ  چ ابتداها بالضم , وفتح همزة چۇئ   چ وقف على 

  ٥٨: االية چڻ  چ بفتح الميم واسكان الهاء من غير الف  (4)هنا والزخرف  ٥٣: االية

  ٦٣: االية چەئ  وئ  چ بضم اليا وكسر الحاء   ٦١: االية چۋ  چ بضم السين 

 ٦٤: االية چىئ   چ بالف بعد الذال وبنون مكسورة  خفيفة  چوئ  چ بسكون النون 

                                                 
(1)

124االية: 
 

(2)
5االية: 

 

(3)
16االية: 

 

(4) 
10االية:
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بااللف  چٺ   ٺ  چ بقطع الهمزة   ٧٧: االية چپ  ٻ  چ بقطع الهمزة وكسر الميم  

بالنون والف   ٨١: االية چڎ  چ    چڃ   چ   ٨٠: االية چڃ    چ والرفع 

 چک  چ بكسر الحاء   ٨١: االية چژ  چ  چڃ   چ بعدها واثبات االلف في

بضم الحاء وكسر  چی    چ بفتح الميم   ٨٧: االية چی  چ بكسر الالم االولى 

وئ  چ بالغيب   ٩٦: االية چڭ  چ بفتح الميم   ٩٤: االية چڳ   چ شددة الميم م

چ بالياء وضمها وفتح الفاء   ١٠٢: االية چڄ  ڄ     چ بفتح الالم   ٩٧: االيةچ  وئ

ڱ  چ بفتح الهمزة   ١١٩: االية چک  ک  چ بااللف والرفع  ١١٢: االية چی   ی  

ۆ  ۆ  چ  :بالتانيث , سكن  ١٣٣: االية چى    ى             چ بفتح التاء   ١٣٠: االية چ

: االية چڳ     ڳ    چ   ١٤: االية چپ  پ  چ ١٢: االية چائ     ەئ  چ  ١٠: االية چ

   ٺ  چ   ١٠: االية چۈ  ٴۇ  چ   ٤٣ - ٤٢: االية چڻ     ڻ  چ   ٤٢ - ٤١

ڱ        چ  ٣٩: االية چڤ    ڦ  چ   ٢٦: االية چٴۇ  ۋ  ۋ  چ   ١٥ - ١٤: االية چٿ  

   ٩٤: االية چڱڱ   ڱ    

 چڎ  ڈ  چ , وفتح   ١٢٥: االية چىئ  يئ    چ  ٣١ - ٣٠: االية چۆئ     ۇئ   چ 

 وحذف زوائدها في الحالين  ١٨: االية
 

 سورة االنبياء عليهم السالم

چ   ٧: يةاال چڻ  ڻڻ  ۀ  چ بالف على الخبركاخرها   ٤: يةاال چڃ  ڃ  چ 

  ٤٥: يةاال چپ  پ  چ بالواو   ٣٠: يةاال چگ     گ چ  (1) كـ)يوسف(  چڻ  

چ بالنصب   ٤٧: يةاال چڃ  چ بالرفع  چپ    چ بالياء المفتوحة وفتح الميم 

                                                 
(1)

109االية: 
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  ٦٧: يةاال چڻ  چ بضم الجيم   ٥٨: يةاال چٻ  چ بالياء  ٤٨: يةاال چڎ  

بنونين   ٨٨: يةاال چھ  چ بالتأنيث   ٨٠: يةاال چٴۇ  چ (1) كـ)االسرى(

چ بفتح الحاء والراء والف بعدها   ٩٥: يةاال چچ  چ ية ساكنة وتخفيف الجيم الثان

بضم الكاف والتا من   ١٠٤: يةاالچ  ڤچ بالتخفيف   ٩٦: يةاال چڌ   

چ , وفتح ٢٩: يةاال چڎ  ڈ    چ سكن   (2)كالنساء ١٠٥: يةاال چڇ       چ غير الف 

 وحذف زوايدها   ١٠٥: يةاال چڎ  چ و ٢٤: يةاال چمئ   چ و  ٨٣: يةاال چٿ  

 سورة الحج 

چ        چ بضم السين وفتح الكاف والف بعدها   چڤ  چ   ٢: يةاال چڤ  چ 

چ   ٢٩الحج:  چھ  ھ  چ   ١٥: يةاال چجث  مث  چ بضم الياء  ٩: يةاال چ

  ١٩الحج:  چں  چ بالهمزة  ١٧: اليةا چٺ  چ بسكون الالم   چۓ  

: يةاال چٹ  ٹ  چ بالنصب  (3)هنا وفاطر ٢٣: يةاالچ  یچ بتخفيف النون 

چ بسكون الالم والواو وتخفيف الفاء مضمومة  ٢٩: يةاال چے   چ بالنصب  ٢٥

 ٣٤: يةاال چڇ  چ باسكان الخاء وتخفيف الطاء   ٣١: يةاال چٺ  ٺ  

بضم الياء وفتح الدال والف بعدها   ٣٨: يةاال چی  چ فيهما بفتح السين  ٦٧,

 چڤ  چ بفتح التاء  چٻ  چ بضم الهمزة   ٣٩: اليةا چٱ  چ وكسرالفاء 

بنون مفتوحة   ٤٥: يةاال چۇ  چ بالتشديد   چڦ   چ (4)كالبقرة  ٤٠: يةاال

هنا   ٥١: يةاال چڍ  چ بالخطاب   ٤٧: يةاال چٺ  چ والف بعدها 

                                                 
(1)

23االية: 
 

(2)
39أي ت  ضبطهر ف  سدسة النسر  ينظر صفحة: 

 

(3)
33االية: 

 

(4)
251االية: 

 



 
 م2020/هـ1441                                 (                        81العدد ) –                          

 

 
177 

چ بتخفيف التاء   ٥٨: يةاال چڤ  ڦ  چ بالتخفيف وااللف  (1)وموضعي سباء

چ بالغيب   ٦٢: يةاال چھ  ے  ے  چ بضم الميم   ٥٩: يةاال چچ  

وحذف زوايدها في   ٢٦: اليةا چڇ  چ , فتح (2)كالبقرة  ٧٦: يةاال چگ  گ     

 الحالين
 سورة المؤمنون 

چ بالجمع   ٩: يةاال چڎ   چ بالجمع  (3)هنا والمعارج  ٨: يةاال چڇ  چ 

 چڄ  چ الف بعدها بكسر العين وفتح الظاء و   چے  چ و  ١٤: يةاال چھ  

بضم   ٢١: يةاال چڇ   چ بفتح التاء وضم الباء  چڄ  چ بفتح السين   ٢٠: يةاال

بالتنوين   ٢٧: يةاال چی     ی  چ بضم الراء والهاء  ٢٣: يةاالچ  ڱ       ڱچ النون 

ڱ  چ بغير تنوين   ٤٤: يةاالچ  ڀچ بضم الميم وفتح الزاي   ٢٩: يةاال چٿ    چ 

چ بكسر الهمزة وتشديد النون   ٥٢: يةاال چے  ے  چ بفتح الرء   ٥٠: يةاال چڱ    

بسكون الراء   ٧٢المؤمنون:  چېئ  چ بفتح التاء وضم الجيم   ٦٧: يةاال چڻ  

 چۅ   چ بكسر الميم  ٨٢: يةاال چڱ  چ بفتح الراء والف بعدها   چېئ  چ 

بغيرالف االخيران  ٨٩, ٨٧: يةاالچ  ائ  ەئچ بتخفيف الذال   ٨٥: يةاال

بخفض الميم   ٩٢: يةاال چڄ   چ (4)وكسر الهاء واجمعوا على هذه الكيفية في االول

: يةاال چڇ  چ بكسر الشين واسكان القاف من غير الف   ١٠٦: يةاال چٺ  چ 

                                                 
(1)

  38, واالية: 5االية: 
 

(2)
210االية: 

 

(3)
32االية: 

 

(4)
85االية:
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 ١١١: يةاال چک  ک  چ (2)بكسر السين واجمعوا على ضم الزخرف (1)هنا وص  ١١٠

ڭ  چ بااللف فيهما   ١١٤: يةاال چڻ  ۀ   چ  ١١٢ :يةاال چگ   گ     چ بفتح الهمزة  

 وحذف زوايدها في الحالين. (3)بالبناء للمجهول , سكن اضافتها  ١١٥: يةاال چڭ  

 
 سورة النور

ک     چ باسكان الهمزة   ٢: يةاال چٹ   چ بتخفيف الراء   ١: يةاال چٻ  چ 

 چۉ  ۉ  چ العين  االولى برفع ٦: يةاال چۆ  ۆ  چ بفتح الصاد   ٤: يةاال چ

چ التاء بالنصب   ٩: يةاال چېئ  چ  چۉ  چ بتشديد النون وبنصب   ٧: يةاال

 چيت  چ بخفض الهاء   چىئ  چ بثالثة فتحات    چىئ  چ بتشديد النون  چىئ   

ۀ  چ (4)كالبقرة  ٣١النور: چ  ڻچ ,و  ٢١النور:  چپ  چ , و  ٢٠: يةاال

ی  چ بخفض الراء   ٣١: يةاال چې  ې  چ بالتانيث   ٢٤: اليةا چۀ  

: يةاال چۈ   چ بكسر الياء مشددة   ٣٤: يةاال چں  چ بفتح الهاء  چجئ  

بياء مضمومة واسكان الواو وتخفيف القاف   چٴۇ  چ بضم الدال وتشديد الياء   ٣٥

چ بالتنوين   ٤٠: يةاالچ  ڱچ بكسر الباء  ٣٦: يةاال چجت  چ ورفع الدال 

  چٺ          چ بثالث فتحات من غير الف   ٤٥: ةياال چڀ  ٺ  چ بالرفع  چڱ  

 چڃ    چ بسكون القاف وكسر الهاء مقصورة   ٥٢: يةاال چی  چ بالنصب 

چ بالخطاب وفتح السين   ٥٧: يةاال چں  ں  چ بفتح التاء والالم   ٥٥: يةاال

                                                 
(1)

63االية:
 

(2)
32االية:

 

(3)
100: االية چۓ  ڭ  چ في قوله تعالى:  

 

(4)
34ينظر صفحة: 
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 چڳ   چ بالرفع   ٥٨النور:  چائ  ائ  چ بالتشديد   ٥٥: يةاال چڇ  

 الهمزة وفتح الميم مشددة بضم  ٦١: يةاال
 

 سورة الفرقان

 چڈ  چ ,و٩: يةاال چۇ   چ ,٨: يةاال چڭ  چ بالياء   ٧: يةاال چڳ  چ 

چ بالجزم   ١٠: يةاال چۇئ  ۇئ  چ (1)كالبقرة  ٤١: يةاال چڭ  چ ,و  ٤٨: يةاال

ک  چ ١٧: يةاال چڈ  ژ  چ بتشديد الياء مع كسرها   ١٣: يةاال چٺ  

هنا  ٢٥: يةاال چڌ  چ بالخطاب   ١٩: يةاال چڭ  ڭ  چ بالياء  چ

بنون واحدة وتشديد الزاي وفتح   ٢٥: يةاال چڈ   ڈ           چ بتخفيف الشين و(2) و)ق(

من غير   ٣٨الفرقان:  چژ    چ  ٣٨الفرقان:  چژ    چ  چڈ           چ الالم ورفع

ں  چ خطاب بال  ٦٠: يةاال چک  گ  چ (3)كاالسرى ٥٠: يةاال چڻ   چ تنوين 

بتشديد   ٦٢: يةاال چھ  ھ     چ بكسر السين وفتح الراء والف بعدها   ٦١: يةاال چ

ٹ  چ بفتح الياء وضم التاء  ٦٧: يةاال چی  ی  چ الذال والكاف مفتوحتين و

بصلة الهاء   ٦٩: يةاال چڦ      ڦ  چ بجزمهما   ٦٩: يةاال چڦ  چ   ٦٩: يةاال چ

چ بالف جمعا   ٧٤: يةاال چھ  چ القران غيرها بياء في اللفظ وليس له في 

 (4)بضم الياء وفتح الالم وتشديد القاف , سكن يائي اضافتها  ٧٥: يةاال چۇ  

 سورة الشعراء

                                                 
(1) 

231واالية:, 67االية:
 

(2)
44االية: 

 

(3)
41االية: 

 

(4)
30الفرقرن:  چۈ     ۈ  چ  ,وقدله تعرلى:27: يةاال چڱ  ں  چ  ف  قدله تعرلى: 

 



 أ.م.د.كريم ذنون داؤد سليمان                                                     دراسة وحتقيق رسالة قراءة حفص رمحه اهلل تعاىل       

 180 

  ٤٥: اليةا چڌ  چ و   چڳ  چ و  ٤٩ :يةاال چڳ  چ و  ٣٦: يةاال چۈئ  چ 

 چی   چ همزة بقطع ال  ٥٢: يةاال چې  ى   چ  (1)كاالعراف  ٤٢: يةاال چٹ    چ و

چ بضمتين   ١٣٧: يةاال چٻ  چ بالضم   ٥٧: يةاال چىئ  چ بالف   ٥٦: يةاال

بالف وصل مع اسكان   ١٧٦: يةاال چۉ     ۉ  چ بااللف   ١٤٩: يةاال چڻ  

: يةاال چحت  چ (2) الالم وهمزة مفتوحة بعدها وخفض تاء التانيث كالتي في )ص(

چ بتخفيف الزاي   ١٩٣: يةاال چڳ  ڳ     چ (3)ىكاالسر  ١٨٧: يةاال چٹ       چ و  ١٨٢

چ بالنصب و  چے  چ بالتذكير   ١٩٧: يةاال چھ  ھ  چ برفعهما   چڱ     ڱ  

 چھ   ے    چ بالتشديد , سكن:   ٢٢٤: يةاال چۆ  چ بالواو   ٢١٧: يةاال چگ  

 ٥٢: يةاال چى  ائ        چ    والثالثة:١٨٨: يةاال چڄ   ڄ   چ كالهما  ١٣٥, ١٢: يةاال

چ و  ٦٢: يةاال چڀ  ٺ  چ , وفتح:   ٨٦: يةاال چٺ     ٺ      چ   ٧٧: يةاال چۅ  ۉ       چ  

 . (4)الخمسة ١٠٩: يةاال چخت  مت  چ و  ١١٨: يةاال چڇ    ڇ  

 
 سورة النمل 

چ بنون واحدة مشددة مكسورة   ٢١: يةاال چوئ  چ بالتنوين   ٧: يةاال چک  چ 

ڦ   ڦ            چ بالخفض والتنوين   چی    ی  چ ح الكاف بفت  ٢٢: يةاال چۆئ  

چ  چ  چ و چڃ  چ  چ بكلمة واحدة  چڦ            چ بتشديد الالم و  ٢٥: يةاال چ

 ٣٦: يةاال چٻ  چ بسكون الهاء   ٢٨: يةاال چگ  گ      چ بالخطاب فيهما     چ

                                                 
(1) 

44االية:
 

(2)
13االية: 

 

(3)
92االية: 

 

(4)
 164,  145, 127, 109قد وس  ف  هذه السدسة ف  خمسة ايرت ه : چخت  مت  چ  اي ان قدله تعرلى: 

 ,180   
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  ٤٩: يةاال چژ  ڑ  ڑ  ک  چ بغير همز  ٤٤: يةاالچ  ىتچ بنونين  

بفتح الميم وكسر    چگ  چ (2)والالم من الثاني (1)بالنون فيهما وفتحها من االول

چ بفتح الهمزة فيهما   ٨٢: يةاال چک     ک  چ  ٥١: يةاال چۀ  ۀ  چ الالم 

ې  ى  چ بالغيب   ٥٩: يةاال چڇ  چ بالتشديد   ٥٧: يةاال چٹ  

چ بالجمع   ٦٣: يةاال چۆئ  چ بالخطاب وتخفيف الذال   ٦٢: يةاال چى  

بالوصل وتشديد الدال والف بعدها   ٦٦: يةاال چڃ  ڃ  چ بالباء   ٦٣: يةاال چۈئ    

بالتاء  (3)هنا والروم  ٨٠: يةاال چڤ  ڦ  ڦ  چ بفتح الضاد   ٧٠: يةاال چے   ے  چ 

 (4)هنا والروم  ٨١: يةاال چڃ    ڃ     چ   چڦ  چ مضمومة وكسر الميم ونصب 

بقصر الهمزة   ٨٧: يةاال چی    چ   چڃ     چ ورة والف بعدالهاء وخفض بالياء مكس

ڀ  چ بالتنوين   ٨٩: يةاال چپ  چ بالخطاب   ٨٨: يةاال چىث  چ وفتح التاء 

  ٧: يةاال چڈ       ژ  چ بالخطاب , سكن:  ٩٣: يةاال چڱ  ڱ  چ بفتح الميم  چ

,   ٤٠ال:  چۀ     ہ  چ و  ٢٩: يةاال چڻ      ڻ  چ و ١٩: يةاال چہ   ہ  چ و

 في الحالين.   ٣٦: يةاال چٻ  چ وحذف   ٢٠: يةاال چۋ  ۅ  چ وفتح 

 اثبتها مفتوحة وصال وله في الوقف عليها وجهان.  ٣٦: يةاال چپ  پ  چ تتمة: 

 سورة القصص

                                                 
(1)

 . چژ  چ  التر  من قدله: أي 

(2) 
 .چک  چ  أي من قدله:

(3)
52االية: 

 

(4)
53االية: 
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پ  پ  چ بنون مضمومة وكسر الراء وفتح الياء   ٦: يةاال چٻ  چ 

: يةاال چڄ  چ بفتحها   ٨: يةاالچ  چچ ة وبنصب الثالث  ٦: يةاال چپ    

 چٹ    چ بكسر الهاء  ٢٩: يةاال چٺ  ٺ  چ بضم الياء وكسر الدال   ٢٣

  چہ   چ بفتح الراء واسكان الهاء   ٣٢: يةاالچ  ہچ بفتح الجيم   ٢٩: يةاال

بالواو   ٣٧: يةاال چٿ   ٿ  چ برفع القاف   ٣٤: يةاالچ  ىچ بتخفيف النون 

چ بالبناء للمجهول   ٣٩: يةاال چڱ  ں  چ بالتانيث   ٣٧: يةاال چڤ    چ و

  ٥٧: يةاال چھ  چ بكسر السين بغير الف بعدها واسكان الحاء   ٤٨: يةاال چۓ  

چ بالخطاب   ٦٠: يةاال چٺ  چ بضم الهمزة   ٥٩: يةاال چۈئ  ېئ  چ بالتذكير

ې  ى  چ تها اال بفتح الخاء والسين ,سكن: جميع ياءات اضاف  ٨٢: يةاال چۋ  

 وحذف زوائدها .  ٣٤: يةاال چ

 
 سورة العنكبوت   

 (2)والواقعة (1)هنا والنجم  ٢٠: يةاال چے     چ بالغيب   ١٩: يةاال چگ  گ  چ   

چ بالخفض   چڦ    چ بالنصب   ٢٥: يةاال چڦ  چ باسكان الشين من غير الف 

  ٣٣: يةاال چچ  چ بالتحريك   ٦٩: يةاالچ  ۀچ , و٣١: يةاال چٻ  

چ بالتشديد   ٣٣: يةاال چڎ  چ ,٣٢: يةاال چڤ        چ باخالص الكسر 

چ بفتحة على الدال   ٣٨: يةاال چۋ  چ بالتخفيف   ٣٤: يةاال چک  

 چڦ  چ بالجمع و ٥٠,   ٤٩: يةاال چگ  چ بالغيب   ٤٢: يةاال چڳ  

                                                 
(1)

47االية: 
 

(2)
62االية: 
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بالباء   ٥٨ :يةاال چژ  چ بالخطاب   ٥٧: يةاال چڌ  چ بالياء   ٥٥: يةاال

ڑک  چ بكسر الالم ,سكن:   ٦٦: يةاالچ  ڃچ الموحدة وتشديد الواو مع الهمزة و

 ٥٦: يةاال چڄ  ڄ  چ ,وفتح   ٥٦: يةاال چڃ  ڃ  چ   ٢٦ية:اال چک    

 سورة الروم

چ بالخطاب   ١١: اليةا چۈ  چ بالنصب   ١٠: اليةا چۀ  ہ           ہ  چ 

 چھ  چ بالبناء للمجهول   چچ   چ يد كالهما بالتشد  ١٩: يةاال چڦ  

كالحجر   ٣٦: يةاال چڎ  چ كاالنعام   ٣٢: يةاال چىئ   چ بكسر الالم   ٢٢: يةاال

ی  چ (1)بالتاء وضمها  ٣٩: يةاال چۓ  چ كالبقرة   ٣٩: يةاال چھ  ھ  چ 

  ٤٦: يةاال چڑ  ک  ک   چ بالياء   ٤١: يةاال چخب       چ بالغيب   ٤٠: يةاال چ

چ بالمد وااللف   ٥٠: يةاال چی   چ كاالسرى   ٤٨: يةاال چۋ       چ في البقرة ذكر 

: يةاال چچ  چ كالنمل   ٥٣: يةاال چٹ    ڤ       چ  ٥٢: يةاال چٺ  ٺ  ٺ   

 بالتذكير.  ٥٧: اليةا چۇ  ۆ  ۆ   چ بفتح الضاد   چڇ  چ  چڈ  چ   ٥٤

 سورة لقمان

 چ  چ  چچ بضم الياء   ٦: يةاال چڃ  چ بالنصب   ٣: االية چپ   چ 

,الثالثة بفتح  ١٦,١٧, ١٣: االية چڤ  چ بضم الذال   ٧: االية چک  چ كالبقرة 

بتشديد   ١٨: االية چېئ  ېئ     چ بالنصب   ١٦: االية چھ  چ الياء وتشديدها 

چ بفتح العين وهاء مضمومة ضمير تذكير   ٢٠: االية چٺ  چ العين من غير الف 

  ٣٤ االية چۇئ  چ بالغيب   ٣٠: االية چڄ    چ بالرفع   ٢٧: االية چىئ  

 بالتشديد.
                                                 

(1)
ب ( :)ليربدا ( برلير  وفتح الداو وهد الصوحيح  ولويك كمور ذكور فو  النسوخة )أ(, وفيوه ان )ف  النسخة  

ينظرالحجوة  .قورأ )لتربود( برلتور , سوركنة الوداوغير نورفع, فننّوه  (ليربدا ف  أمدال النر ): ؤاكلّه  قرالقرا 

5/447للقرا  السبعة:
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 سورة السجدة 

  ٢٤: يةاال چڇ  چ بفتح الياء   ١٧: يةاال چۀ  چ بفتح الالم   ٧: يةاالچ  ہچ 

 بفتح الالم والتشديد 
 
 
 
 
 

 سورة االحزاب

هنا   ٤: االية چڍ  چ , في الموضعين بالخطاب ٩, ٢: االية چڤ  چ 

بضم التاء   ٤: ية اال چڍ  چ بوزن الغازي مع المد  (2)والطالق (1)ادلةوالمج

: يةاال چڇ  چ ,و  ١٠: يةاال چگ  چ وتخفيف والف بعدها وكسر الهاء مخففة 

  ١٣: يةاال چۓ  ڭ  چ بالف في الوقف دون الوصل  ٦٧: يةاال چڈ  چ ,و٦٦

هنا وموضعي   ٢١: يةاال چۈئ   چ بمد الهمزة  ١٤: يةاال چۇئ  چ بضم الميم 

كالبقرة   ٤٩: يةاال چڑ  چ  ,  ٢٦: يةاال چڳ      چ بضم الهمزة  (3)الممتحنة

بياء مضمومة وفتح   ٣٠: يةاال چۆئ   ۆئ  چ بكسر الياء  ٣٠: يةاال چۇئ  چ 

بالتانيث   ٣١: يةاال چپ  چ بالرفع و چۈئ    چ الضاد والف بعدها وفتح العين 

: يةاال چڀ  ڀ   چ بفتح القاف   ٣٣: يةاال چ  ڃ چ بالنون   ٣١: يةاال چپ   چ 

چ  چ بياء ساكنة   ٥١: يةاال چٻ  چ بفتح التاء   ٤٠: يةاال چۇئ  چ بالتذكير   ٣٦

  ٦٧: يةاال چڌ  چ كالنساء   ٥٣: يةاال چۉ  چ بالتذكير   ٥٢: يةاال چچ  

 بالباء.  ٦٨: يةاال چک  ک          چ باالفراد وفتح التاء 

                                                 
(1)

2االية: 
 

(2)
4االية: 

 

(3)
6واالية : 4االية : 
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 سورة سبأ

  ٥سبأ:  چۓ     چ بضم الزاي   ٣: االية چڎ   ڎ  چ بكسر الميم   ٣: االية چڍ   چ

  ٩: االية چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  چ كالحج  چھ  چ بالرفع 

  ١٤: االيةچ  يئچ بالنصب   ١٢: االية چڻ  چ كاالسرى   چڃ        چ بالنون 

 چٻ  چ كسورا بالتوين على الهمزة م  ١٥: االية چٻ   چ بهمزة مفتوحة 

 چڇ  چ بضم الكاف وتنوين الالم   ١٦: االية چڄ  چ باالفراد وفتح الكاف 

بالنصب   ١٩: االية چڳ  چ بالنصب    چڍ   چ بالنون وكسر الزاي   ١٧: االية

چ بتشديد الدال   ٢٠: االية چھ  چ بااللف والتخفيف وسكون الدال  چڳ  چ 

ۉ  چ بضم الفا وكسر الزاي   ٢٣: اليةا چڀ  چ بفتح الهمزة   ٢٣: االية چپ  

چ كالحج   ٣٨سبأ:  چائ  چ بضم الراء وبالف على الجمع   ٣٧: االية چۉ  

بضم الغين   ٤٨: االية چمح  چ بالياء فيهما  چٻ  ٻ  چ   ٤٠: االية چٻ  

  باخالص الكسر, فتح  ٥٤: االية چک  چ بالواوالمحضة   ٥٢: االية چچ  چ 

 چٹٹ  ٹ     چ , وسكن:   ١٣: االية چۈئ   ېئ   چو  ٤٧: االية چخب  چ 

 وزوايدها محذوفة في الحالين.  ٥٠: االية
 سورة فاطر

چ بالتشديد   چڭ  چ بالجمع   ٩: االية چھ  چ بالرفع   ٣: االية چىئ  ی  چ 

: االية چۇ  چ بالنصب  ٣٣: االيةچ  ڌچ بالبناء للفاعل   ٣٣: االية چچ  

  ٤٠: االية چڌ  چ بالنصب   ٣٦: االية چۇ             چ اي بالنون مفتوحة وكسر الز  ٣٦

محذوفة في  (1) ]زوايدها[بكسر الهمزة , و  ٤٣: االيةچ  ۅ  ۅچ بغير الف 

 الحالين. 

                                                 
(1)

زايداتهر( والصحيح مر اثبتنره من النسخة )ب() ف  النسخة )أ( : 
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 سورة يس  

: االية چٺ  چ كالهما بالفتح   ٩: االية چڱ   چ بالنصب   ٥: االية چڃ  چ 

چ بالضم , و  ٣٤: االية چڱ  چ يد بالتشد  ٣٢: االية چڌ  چ بتشديد الزاي   ١٤

 ٤١: االية چٻ  چ بالنصب   ٣٩: االية چەئ  چ بالهاء   ٣٥يس:  چڻ  ڻ  

چ باخالص كسر الخاء   ٤٩: االية چڭ   چ بفتح التاء وضم الهاء على االفراد  

چ بكسر الظاء والف بين الالمين  ٥٦: االية چڀ  چ بضم الغين   ٥٥: االية چپ   

  ٦٧: االية چۈ  چ بكسر الجيم والباء وتشديد الالم   ٦٢: االية چڑ  

بضم النون االولى وفتح الثانية وكسر الكاف مشددة   ٦٨: االية چې  چ باالفراد 

 چىئ  چ كال عمران   ٧٦: االية چڇ  چ بالغيب   ٦٨: االية چى  چ 

,  ٢٢: االية چۓ  ۓ  چ بالرفع, فتح:   ٨٢: االية چۆئ  چ بالغيب   ٧٠يس: 

وزوايدها محذوفة في   ٢٥: االية چۇئ  ۇئ   چ   ٢٤: االية چائ  ائ   چ كنوس

 الحالين.
 سورة والصافات

بتشديد   ٨: يةاال چڄ  ڄ  چ بالخفض   چڤ  چ بالتنوين   ٦: يةاال چڤ  چ 

هنا   ١٧: يةاال چۇ  چ بفتح التاء   ١٢: يةاال چڳ  ڱ   چ السين والميم 

بفتح   ٤٧: يةاال چی  چ بفتح العين   ١٨: يةاال چۈ  چ والواقعة بفتح الواو, و

 چی  چ بفتح اليا   ٩٤: يةاال چھ  چ كيوسف   ٤٠: يةاال چۆ  چ الزاي 

ۋ  ۅ  چ بفتح التاء والراء وقلب الياء الفا  چ  حب  خبچ بفتح الياء   ١٠٢: يةاال

بنصب االسماء   ١٢٦: يةاال چۇئ  ۇئ  ۆئ  چ بقطع الهمزة مكسورة   ١٢٣: يةاال چ

بكسر الهمزة وسكون الالم ووصلها بالياء , سكن   ١٣٠: يةاال چٺ  ٿ  چ الثة الث

 ياءات اضافتها وحذف زوايدها .
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 سورة ص   

 چڦ   چ بفتح الفاء   ١٥: االية چىب  چ كالشعراء  ١٣: االيةچ  ۆئ   ۆئچ 

كاالنعام   ٤٨: االية چڌ  چ بالتنوين   ٤٦: االية چڃ  چ بالف جمعا   ٤٥: االية

چ بالتشديد ومثلها النباء   ٥٧: االية چې  چ بالخطاب   ٥٣: االية چ ھ چ 

بفتح الهمزة درجا   ٦٣: االية چڀ   چ بفتح الهمزة ومدها   ٥٨: االية چى  

 چٻ  چ كيوسف   ٨٣: االية چخس  چ كالمؤمنون    چڀ  چ وابتداء

حب  چ ,  ٦٩: يةاال چژ  ژ  ڑ  چ ,  ٢٣: االية چں  ں     چ بالرفع , فتح   ٨٤: االية

  ٣٥: االية چۇۇ  ۆ    چ ٣٢: االية چک     ک  چ , وسكن  ٤١: االية چخب      

 , وزوايدها محذوفة في الحالين.  ٧٨: االية چجئ  حئ  چ 

 
 سورة الزمر

بضم   ٧الزمر: چ  ڈ   ڈچ بضم الهمزة وفتح الميم   ٦: يةاال چٿ   چ 

چ بتشديد الميم   ٩: يةاال چې  ې   چ ياء بضم ال  ٨: يةاال چۇ        چ الهاء مختلسة 

چ بغير الف توحيدا   ٣٦: يةاالچ  ڎچ بغير الف وبالفتح   ٢٩: يةاال چۆئ  

چ بال تنوين  چۉ  چ بالكسر  چۈ   چ بال تنوين   ٣٨: يةاال چۈ  

بفتحهما   ٤٢: يةاال چڄ  چ افرادا   ٣٩: يةاال چۇئ  چ بالكسر  چ ۉ

 چڎ   چ كالحجر   ٥٣: يةاال چھ  ھ  چ بالنصب  چڃ   چ والف بعد 

چ    ٦٩: يةاال چڦ    چ بنون مشددة   ٦٤: يةاال چھ  چ افرادا   ٦١: يةاال

,  ٧١: يةاال چڑ  چ بمحض الكسر   ٧٢: يةاال چہ  چ   ٧١: يةاال چڍ  

  ١١: يةاال چٻ     ٻ  چ  ١٣: يةاال چٿ     ٿ  چ كالهما بالتخفيف كالنباء , سكن ٧٣
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 چۀ  ہ  چ  ٣٨: يةاال چڭ  ۇ  چ , وفتح  ٦٤: يةاال چھ  ھ  چ 

 , زوايدها محذوفة في الحالتين.  ٥٣: يةاال
 سورة غافر

: االيةچڱ  ڱ  چ بالغيب   ٢٠: االية چڇ  چ باالفراد   ٦: االية چہ      چ 

بضم الياء   چٺ     چ بزيادة الف قبل الواو واسكانها   ٢٦: االية چٺ   ٺ  چ بالهاء  ٢١

ڳ  چ بال تنوين    ٣٥: االية چڎ  ڈ  چ بالنصب   چٿ  چ ر الهاء وكس

  ٤٠: االية چېئ  چ بضم الصاد   ٣٧: االية چۀ  چ بالنصب   ٣٧: االية چ

ڄ  ڄ  چ بفتح الهمزة درجا وابتداء وكسر الخاء   ٧٦: االية چەئ  چ بالبناء للفاعل 

: االية چٹ  چ بالخطاب   ٥٨: االية چوئ  چ بالتذكير   ٥٢: االية چ

بالرفع   ٦٨: االية چڇ  چ بضم الشين   ٦٧: االيةچ  ٿچ بالبناء للفاعل   ٦٠

 , سكن ياءاتها وحذف زوايدها.
 

 سورة فصلت

بتخفيف   چىئ  چ كالبقرة   ٢٩: االية چىئ  چ بكسر الحاء   ١٦: االية چھ  چ 

قيق بتح  ٤٤: االية چۋ   چ بضم الياء وكسر الحاء   ٤٠: االية چڤ  چ النون 

چ الهمزة االولى وتسهيل الثانية من غير ادخال الف بينهما وليس له في القران غيرها 

 كاالسرى , وسكن ياءاتها . ٥١: االية چڭ  چ بااللف جمعا   ٤٧: االية چپ  ڀ  

 سورة الشورى

ۀ  چ كمريم   چڦ  چ   ٥: يةاال چڤ  چ بكسر الحاء   ٣: يةاال چپ  چ 

  ٢٥: يةاال چڳ  چ كال عمران   ٢٣: يةاال چٻ  ٻ       چ و  ٢٠: يةاال چ

چ بالف   ٣٠: يةاال چحئ   مئ  چ بالتشديد   ٢٧: يةاال چۓ  ۓ  چ بالخطاب 

ک             ک      چ باالفراد   ٣٣: يةاال چڀ    چ بنصب الميم   ٣٥: يةاال چڦ  ڄ      
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: يةاال چحب   چ معا هنا والنجم بالف بعد الباء وبعدها همزة مكسورة ج  ٣٧: يةاال چ

 .(1)محذوفة في الحالين  ٣٢: يةاال چٻ   چ بنصب الالم والياء   چمب  چ   ٥١

 
 سورة الزخرف

 چې  چ بفتح الهمزة   ٥: يةاال چڳ  ڳ  چ بضم الهمزة   ٤: يةاال چڑ  ک  چ 

بضم   ١٨: يةاال چہ  چ كاالعراف   ١١: يةاال چڀ  چ كطه   ١٠: يةاال

بالباء والف بعدها ورفع   ١٩: يةاال چڭ  ڭ  چ شديد الشين الياء وفتح النون وت

اجمعوا على   چ  وئچ ٣٢: يةاال چۆئ   چ  ٢٤: يةاال چٹ  ٹ    چ الدال 

: يةاال چچ  چ بالتشديد   ٣٥: يةاال چڀ  چ بضمتين   ٣٣: يةاال چحئ  چ (2)الضم

باسكان   ٥٣: يةاال چڳ    چ كالنساء   ٤٥: يةاال چۋ  چ (3)بغيرالف افراد  ٣٨

بكسر   ٥٧: يةاال چۋ  چ بفتحتين   ٥٦: يةاال چۓ  چ السين من غير الف 

ۅ   چ بفتحتين   ٨١: يةاال چک  چ بزيادة هاء   ٧١: يةاال چۉ  چ الصاد 

  ٨٩ يةاال چمب  چ بالخفض   ٨٨: يةاال چىئ  چ بالخطاب   ٨٥: يةاال چ

في   ٦٨: يةاال چ  ۀ  ۀ چ  وحذف ياء  ٥١الزخرف:  چڍڍ  ڌ  چ  :بالغيب سكن

 الحالين وزوايده محذوفة في الحالين.
 

 سورة الدخان

                                                 
(1)

أي الير  
 

(2)
 چ وئچ أي ض  السين من  

(3)
358الهمزة. ينظرالداف  ف  شرح الشرطبية: بقصر ا المر وهد والندن الهمزة بين ألف غير أي من 
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: يةاال چڄ  چ بالقطع   ٢٣: يةاال چڦ  چ بالخفض   ٧: يةاال چڃ  ڃ  چ 

بكسر  ٤٩: يةاال چڈ  ژ        چ بكسرالتاء   ٤٧: يةاال چچ  چ بالتذكير  ٤٥

 ف زوايدها.بفتح الميم , سكن ياءاتها وحذ  ٥١: يةاال چڳ  چ الهمزة 

 سورة الجاثية

: يةاال چڑ  چ بالجمع   ٥: يةاال چچ  چ كالهما بالرفع  ٥,  ٤: يةاال چٹ   چ 

 چائ  چ بالياء  ١٤: يةاال چڀ   چ بالرفع   ١١: يةاال چۇئ  ۆئ  چ بالغيب   ٦

  چىث  چ بكسر الغين والف بعد الشين  ٢٣: يةاال چٺ  چ بالنصب   ٢١: يةاال

 بالبناء للمجهول .  ٣٥اثية: الج چڃ  ڃ  چ بالرفع 

 
 
 
 

 سورة االحقاف

بزيادة الهمزة مكسورة واسكان   ١٥: يةاالچ  ٻچ بالغيب  ١٢: يةاال چی       چ 

چ و  ١٦: يةاال چڌ  ڎ  چ بضم الكاف فيهما  چپ       چ الحاء والف بعد السين 

 ١٧: يةاال چڱ  چ بالنصب   چڎ  چ بالنون فيهما مفتوحة     چژ  

 چڇ  چ بالياء   ١٩: يةاال چەئ  چ نونين   ١٧: يةاال چڱ  چ سرى كاال

: يةاالچ  ۀ   ۀچ بياء مضمومة   ٢٥: يةاال چڻ  ڻ  چ كاالعراف   ٢٣: يةاال

 بالرفع , سكن ياءاتها.  ٢٥
 سورة محمد صلى هللا عليه وسلم

  ١٥: االية چک   چ بضم القاف وكسر التاء من غير الف   ٤: االية چڻ  ڻ  چ 

: االية چہ   ہ  چ كالبقرة   ٢٢: االية چڇ  چ بالمد   ١٦: االيةچ  ېچ بالمد 

 ٢٨: االية چەئ  چ بكسر الهمزة   ٢٦: االية چۈ        چ بفتح الهمزة والالم   ٢٥
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 ٣١: االية چٹ  چ  ٣١: االية چٺ  ٿ   چ  ٣١: االية چٺ  چ كال عمران  

 النفال.كا  ٣٥محمد:  چں     چ بالنون في الثالثة  

 سورة الفتح

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ كالتوبة   ٦: يةاالچ  ڻ  ڻچ 

چ بضم الهاء   ١٠: يةاال چٹ   ٹ  چ بالخطاب في االربعة   ٩: يةاال چې  

بالف بعد   ١٥: يةاالچ  ۈئ  ۈئچ بفتح الضاد  ١١: يةاال چڈ  چ بالياء  چٹ  

ٿ  ٿ  چ ما بالياء فيه١٤, ٦: يةاال چڳ   چ و  ١٧: يةاال چڇ  چ الالم 

بسكون   چڃ  چ كال عمران   ٢٩: يةاالچ  ٿچ بالخطاب  ٢٤: يةاال چٿ  

 الطاء.
 
 

 سورة الحجرات

مث  ىث  چ بحذف الهمزة  ١٤: يةاال چڻ  ڻ    چ كالنساء   ٦: يةاال چٹ   چ 

 بالخطاب.  ١٨: يةاال چ

 
 
 
 
 

 سورة ق

 چىب  چ بالنون   ٣٠: االية چېئ  چ هنا والواقعة بكسر الميم   ٣: االية چٿ  چ 

  ٤٤: االية چہ  چ بفتح الهمزة   ٤٠: االية چڑ  چ بالخطاب   ٣٢: االية

 كالفرقان , وحذف زوايدها في الحالين.
 

 سورة الذاريات
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: يةاال چې  ې  چ بالنصب   ٢٣: يةاال چڭ  چ بضم العين   ١٥: يةاال چڇ  چ 

  ٤٦: يةاال چې  ې  چ بااللف وكسرالعين   ٤٤: يةاال چۆ  چ كهود   ٢٥

 بالنصب ,وزوايدها محذوفة في الحالين.
 سورة الطور 

بغير  چژ  ڑ  چ بوصل الهمزة وتشديد التاء وفتح العين  ٢١: يةاال چڎ  چ 

 چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ بفتح الالم   چک  چ الف افراد وفتح التاء وضم الهاء 

ڍ  چ لهمزة بكسر ا  ٢٨: يةاال چەئەئ  وئ   چ برفعهما وتنوينهما   ٢٣الطور: 

 بضم الياء.  ٤٥: يةاال چى  چ وجهان بالسين والصاد   ٣٧: يةاال چ

 سورة النجم

بضم التاء والف بعد الميم   ١٢: يةاال چڈ  چ بالتخفيف   ١١: يةاال چڍ  ڍ           چ 

بضم الهمزة وفتح الميم المشددة  چ  ۇچ كالشورى   ٣٢: يةاال چں              ڻ  چ 

 كالعنكبوت.  ٤٧: ةياال چٺ   چ 

 سورة القمر

 چڄ  چ بضم الخاء وتشديد الشين مفتوحة من غير الف   ٧: يةاال چٱ  چ 

 بالغيب ,وزوايدها محذوفة.  ٢٦: يةاال چجب  چ بالتخفيف   ١١: يةاال

 سورة الرحمن جل وعال

بفتح   ٢٢: يةاال چٹ  چ برفع الثالثة   ١٢: اليةا چۀ  ہ  ہ     ہ  چ 

چ بالنون   ٣١: يةاال چڻ  چ بفتح الشين   ٢٤: يةاال چڄ  چ اء الياء وضم الر

بالياء   ٧٨: يةاال چڈ  ژ   چ بالرفع   ٣٥الرحمن:  چى  چ بضم الشين  چې  

 .(1)محذوفة في الحالين ٢٤: يةاال چڄ  چ , خفض 

 سورة الواقعة

                                                 
(1)

أي زوائدهر . 
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 چہ  چ برفعهما   ٢٢: يةاال چڤ  ڤ  چ بكسر الزاي   ١٩: يةاال چٺ  چ 

بضم الشين   ٥٥: يةاال چٹ  چ بكسر الميم   ٤٧: يةاال چىئ  چ بالتحريك   ٣٧: ةياال

 چی  چ كالعنكبوت   ٦٢: يةاال چگ    چ بتشديد الدال   ٦٠: يةاال چڇ  چ 

 بااللف بعد الواو.  ٧٥: يةاال
 سورة الحديد

چ نصب بال چے      چ (1)بفتح  ٨: يةاال چھ  چ كالبقرة   ٥: يةاال چڇ  ڇ        چ   

الحديد:  چڦ  چ كالبقرة   ١١: يةاال چمح  چ بالنصب   ١٠: يةاال چخب  مب  

بالتذكير   ١٥: يةاال چڱ    ڱ  ں  چ بوصل الهمزة وابتداؤها بالضم وضم الظاء   ١٣

  ١٨: يةاال چی  ی  ی  چ بتخفيف الزاي   ١٦: يةاال چۆ  ۆ  چ 

ڱ  چ ضاد وتخفيف العين بالف بعد ال  ١٨: يةاال چيئ  چ بتشديد الصاد فيهما 

  ٢٤: يةاالچ  یچ بالمد   ٢٣: يةاالچ  وئچ بكسر الراء   ٢٧: يةاال چ

 .  .   چمئ  چ بزيادة   چمئ  ىئ  چ كالنساء 

 سورة المجادلة

بضم الياء وتخفيف الظاء والهاء وكسرها والف بينهما في  ٣, ٢: يةاال چٹ     چ 

 چې  چ ين والف بينهما بتاء ونون مفتوحت  ٨: يةاال چک  چ الموضعين 

حب  خب  چ بااللف جمعا   ١١: يةاال چی  ی  چ كال عمران   ١٠: يةاال

 ٢١: يةاال چجحمح  جخ   چ بضم شينهما , وسكن    چ

 
 
 
 
 

                                                 
(1)

ف  النسخة)ب(: بفتحتين. 
 



 أ.م.د.كريم ذنون داؤد سليمان                                                     دراسة وحتقيق رسالة قراءة حفص رمحه اهلل تعاىل       

 194 

 
 سورة الحشر

چ بالتذكير   چڱ   چ بالتخفيف   ٢: يةاال چۈ  چ بالسكون   ٢: يةاالچ  ۆچ 

بضم  ١٤: يةاالچ  ۓچ لكسر با  ٨: يةاال چٴۇ  چ بالنصب   ٧: يةاال چڱ  

 .١٦: يةاال چىئ  ی  چ الجيم والدال من غير الف جمعا, سكن

 سورة الممتحنة

 ٤: يةاال چہ  چ بفتح الياء واسكان الفاء وكسر الصاد مخففة   ٣: يةاال چڱ  چ 

  ١٠: يةاال چېئ  چ بالتخفيف  چۆئ    ۈئ  چ في الموضعين كاالحزاب  ٦,

 كالنساء.
 سورة الصف

چ بالخفض   ٨: يةاال چژ  چ بغير تنوين   چژ  چ كالمائدة   ٦: يةاال چڦ    چ 

بغير تنوين ويقف على الراء   ١٤: يةاال چجئ    حئ  چ بالتخفيف   ١٠: يةاال چہ  

 , سكن ياءاتها.  چحئ  چ ويبدأ

 سورة المنافقون

  ١٠: يةاال چۉ  چ بالتشديد   ٥: يةاال چپ  چ بالتحريك   ٤: يةاال چائ  چ 

 بالخطاب.  ١١: يةاال چۆئ  چ جزم وحذف الواوبال

 سورة التغابن

بالف بعد   ١٧: يةاال چۋ  چ بالياء فيهما  ٩: يةاال چحئ  چ   چی  چ 

 الضاد وتخفيف العين.
 سورة الطالق

 چ ۓچ بغير تنوين   ٣: يةاال چۓ  چ بكسر الياء مشددة   ١: يةاالچ  ٹچ 

 بالياء.  ١١: يةاال چۆئ  چ بالخفض 

 لتحريمسورة ا
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چ كالبقرة   ٤: يةاال چں  چ   ٤: يةاال چڳ  چ بالتشديد   ٣: يةاال چچ  چ 

  ١٢: يةاال چۆئ  چ بفتح النون  ٨: يةاال چپ  چ كالكهف   ٥: يةاال چھ  ھ   

 بضم الكاف والتاء من غير الف.
 سورة الملك

ژ  چ , بالسكون ١١: يةاال چىئ  چ , بااللف والتخفيف  ٣: يةاالچ  ڄچ 

 , وحذف زايداتها. ٢٨: يةاال چٿ   چ و چٿ  چ , بالخطاب , فتح: ١٧: يةاال چ

 
 سورة ن

 , بضم الياء. ٥١: يةاال چڻ  چ , كالكهف  ٣٢: يةاال چۓ  ۓ      چ 

 سورة الحاقة 

چ , بالتأنيث ١٨: يةاال چگ  گ  چ , بفتح القاف واسكان الباء ٩: يةاال چٻ  ٻ  چ 

 بالخطاب فيهما.,  ٤١,٤٢:يتيناال چڇ   چ  چڃ  

 سورة المعارج

: يةاال چپ  چ , بالتأنيث  ٤: يةاال چې  چ , بهمزة مفتوحة   ١: يةاال چڭ  چ 

چ , بالجمع  ٣٢: يةاال چى  چ , بالنصب   ١٦: يةاال چڦ  چ بكسر الميم   ١١

 , بضم النون والصاد.  ٤٣: يةاال چڄ  چ , بالجمع   ٣٣: يةاال چوئ   

 
 سورة نوح عليه السالم

, ٢٣: االية چھ  چ , بفتحات ٢١: االية چڱ  چ , كالبقرة  ٣: االية چڳ  ڳ   چ 

, بكسر الطاء وياء ساكنة بعدها وهمزة مفتوحة  ٢: االية چۋ  چ بفتح الواو ,و

: االية چۈئ   ېئ  چ ,٦: االية چۈ  ٴۇ   چ بعد الياء بعدها الف وتاء مكسورة .سكن 

 .٢٨: االية چخب   چ , وفتح ٩

 
 جنسورة ال
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, االثني ١٤: يةاال چٱ  ٻ  ٻ  چ , وما بعدها الى قوله ٣: يةاال چڤ  ڤ    چ 

,  ١٧: يةاال چڄ  چ , بفتح الهمزة  ١٩: يةاال چڇ  ڇ  چ بفتح الهمزة  (1)عشر

چ , على االمر, سكن  ٢٥: يةاال چى  ائ  چ , بكسر الالم  ١٩الجن:  چڈ     چ بالياء 

 . چۆئ  ۆئ   

 
 سورة المزمل

, بفتح الواو واسكان الطاء من  ٦: يةاال چڦ  چ , بكسر الواو  ٣: يةاال چڀ          ڀ    چ 

ڀ  چ , بضم الالم  ٢٠: يةاال چپ   چ , بالرفع  ٩: يةاال چڍ  ڌ  چ غير الف 

 بنصب الفاء والثاء وضم الهائين.  چڀ  

 
 

 سورة المدثر

, باسكان الذال وهمزة مفتوحة  ٣٣: يةاال چوئ  ۇئ        چ ,بضم الراء  ٥: يةاال چۆ     چ 

٥٦: يةاال چڇ  چ , بكسر الفاء ٥٠: يةاال چٺ  چ واسكان الدال 
 (2) 

 .  (3) ]بالخطاب[

 سورة القيامة

,  ٢١: يةاال چپ  چ  , ٢٠: يةاال چٻ  چ , بكسر الراء   ٧: يةاال چھ  چ 

 , )بالتذكير.  ٣٧: يةاال چۀ  چ بالخطاب 

 سورة االنسان

                                                 
(1)

يريد ان حفص سحمه هللا قورأ بفوتح الهموزة مون )اّن( المشود ة فو  اثنو  عشور مدضوعر  متداليور مون هوذه  

14, وانتهر  برالية:3السدسة ابتدا  من االية :
 

(2)
ذكرون( , وليك )يذكرون( .ف  النسختين )أ(و)ب( :)ت 

 

(3)
اكملنر النقص من النسخة)ب(.   
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چ , بغير تنوين وصال وفي الوقف وجهان على الالم وااللف   ٤ :يةاال چی  چ 

بغير تنوين فيهما والوقف بااللف على االول   ١٦: يةاال چہ  چ ,  ١٥: يةاال چۀ   

 ٢١: يةاالچ  ۇئ  ۇئچ , بفتح الياء   ٢١: يةاال چەئ  چ وعلى الثاني باالسكان 

 , بالخطاب.  ٣٠: يةاال چڃ  ڃ  چ ,برفعهما  

 
 رسالتسورة الم

ٺ  چ , بهمزة مضمومة   ١١: يةاال چۇ     چ, بسكون الذال   ٦: يةاال چڻ     ڻ  چ 

: يةاال چۉ  چ , بغير الف   ٣٣: يةاال چڳ  چ , بتخفيف الدال   ٢٣: يةاال چ

 بالضم.  ٤١
 سورة النباء

: يةاال چۋ  چ , بااللف  ٢٣: يةاال چۓ  چ , بالتخفيف  ١٩: يةاال چں  چ 

,بخفض   ٣٧: يةاال چڤ  ڤ  چ , بالتشديد ٢٨: يةاال چەئ               چ,كصاد   ٢٥

 , بخفض النون. ٣٧: يةاالچ  ڦ  ڦ  ڦچ الباء 

 سورة النازعات

 , بتخفيف الزاي .١٨: يةاال چٿ  ٿ   چ , بغير الف   ١١: يةاال چى    چ 

 سورة عبس

ۇ  ۆ  چ اد , بتخفيف الص  ٦: االية چٹ   چ ,بنصب العين   ٤: االيةچٺ  چ 

 بفتح الهمزة .  ٢٥: االية چ

 
 

 سورة التكوير

,  ١٠: يةاال چڃ   چ , بالتشديد  ١٢: يةاال چڇ  چ و ٦: يةاال چٹ  چ 

 , بالضاد .٢٤: يةاال چۇ    چ بالتخفيف 
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 سورة االنفطار

 ,بنصب الميم .١٩: يةاال چھ  ھ  چ , بتخفيف الدال  ٧: يةاال چڦ  چ 

 سورة المطففين

: يةاال چىئ  چ , بكسر الخاء من غير الف ,والف بعد التاء  ٢٦: يةاال چۋ  چ 

 , بحذف االلف. ٣١
 

 سورة االنشقاق

 ١٩: يةاال چۇ  چ , بالياء مفتوحة واسكان الصاد والتخفيف  ١٢: يةاال چگ  چ 

 , بضم الباء .
 سورة البروج

 , بالخفض. ٢٢: يةاال چۈئ  چ , بالرفع ١٥: يةاال چڭ   چ 

 رقسورة الطا

 ,بالتشديد .  ٤: يةاال چٺ  چ 

  (1))سورة االعلى(  

 .بالخطاب ١٦: يةاال چٱ  ٻ  چ بالتشديد  ٣: يةاال چہ   چ 

 
 سورة الغاشية

 چگ     چ , بالتأنيث مع فتح التاء ١١:يةاال چگ  گ  چ , بفتح التاء  ٤: يةاال چڦ  چ 

 , بالصاد .٢٢: يةاال چې    چ , بالنصب ١١: يةاال

 فجرسورة ال

 چے  چ , بتخفيف الدال  ١٦: يةاال چڻ  چ , بفتح الواو ٣: يةاال چپ      چ 

چ  , ١٩: يةاال چۇ  چ , ١٨: يةاال چۓ  ڭ  چ  ,  ١٧: يةاال

والف بعد  چڭ  چ ,بالخطاب في االربعة مع فتح تاء   ٢٠: يةاال چٴۇ  

                                                 
(1)

سدسة االعلى سرقطة من النسخة )أ( وقد نقلت من النسخة )ب( . 
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والثاء .سكن , بكسر الذال  ٢٦: يةاال چڀ    ڀ  چ  , ٢٥: يةاال چپ  پ  چ الحاء 

 اضافتها وحذف جميع زوايدها في الحالين.
 سورة البلد

: يةاال چے  ۓ   چ , بالخفض ١٣: يةاال چھ  چ , برفع الكاف  ١٣: يةاال چھ  چ 

,هنا والهمزة ٢٠: يةاال چېئ      چ ,بكسر الهمزة ورفع الميم منونة والف قبلها   ١٤

 بالهمزة.
 

 سورة والشمس

 بالواو,  ١٥: اليةا چگ  گ  چ 

 
 سورة العلق

 بمد الهمزة. ,٧: يةاال چڳ  ڱ    چ 

 سورة القدر

 , بفتح الالم. ٥: يةاال چڦ  چ 

 سورة البينة

 , بتشديد الياء من غير همزة . ٧, ٦: يةاال چۈ  چ 

 سورة القارعة

 باثباث الهاء في الحالين. ,١٠: يةاال چڌ  ڎچ 

 سورة التكاثر

 بفتح التاء. ,٦: يةاال چڻ  ڻ  چ 

 سورة الهمزة

 بفتح العين والميم. ,٩:يةاال چژ  چ بالتخفيف  , ٢:يةاال چٹ  چ 

 سورة قريش

 , بهمزة مكسورة بعدها ياء.١:االية چٱ  چ 

 سورة الكافرون

 بالفتح  ,٦: يةاال چڦ  ڦ  چ 
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 سورة تبت

 , بالنصب. ٤: يةاال چڱ  چ بفتح الهاء   ,١: يةاال چژ  ژ  چ 

 
 سورة االخالص

 .(1) ]واوا[بابدال الهمزة , ٤: يةاإل چٺ  چ 

تمت وبالخيرعمت على يد العبد الفقير الى مواله القدير مصطفى ابن الحاج احمد         
ابن الحاج حسن زهير كان هللا بهم وبالمسلمين عونا ومعيناً بجاه سيد المرسلين محمد 

نهاره في  صلى هللا عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وذلك في يوم االحد ضحوة
وباهلل التوفيق واسأله الهداية الى  ١١٧٢خلون من شهر محرم الحرام من شهور سنة ٢١

 اقوم طريق بجاه النبي واصحابه على التحقيق  امين  

 A letter in the rule of Hafi's Study and Revision 
Dr. Kareem Thnnon Dawood Sulaimaan 

Abstract 

 Abu Al-Mowahib Mohammed Bin Abdel Baqi Al-

Hanbali (died 1126A.H.) is considered one of the exalted 

scholars in 11th century, he was well learned and intelligent, 

and he still like that till he became chief of the scholars and 

those who followed them, his thesis (A letter in the rule of 

Hafi's ) is considered one of the most reading classifications in 

this regard for the following reasons: 

- That it was a pioneer in the field of specialization and that 

those who came after Abu Al-Mowahib who has been in this 

area has relied on it entirely, but he emptied in his work as 

Ibrahim bin Ismail Adawi (died 1099A.H.) did  in his letter: 

(The sixth rules in Hafs from Asim reading from Al-Shatibiya). 

- Revealed to us very accurately aspects of reading Hafs from 

Asim   and its origins starting from the beginning of the Holy 

Koran and ending with surah Al-Ikhlas was arranged and the 

classification of Imam Shatby may (Allah have mercy upon 

him) (died 590A.H.) in his system named (Hirz Al-Amani Wa 

Wjih Al-Tahani in the 7th readings). 
                                                 

(1)
اكملنر النقص من النسخة )ب (. 

 


