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ُاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسـلني وخـاتم النبيـني،  ْ َ ْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
وبعد؛ فقد اطلعت عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الشيخ 

ن طريـق ، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيهـا القـراءات العـرش مـ)توفيق إبراهيم ضمرة(
إحتاف الربرة يف طـرق (الشاطبية والدرة والتيسري وطرق الطيبة، ثم كتب هذا الكتاب 

، وقد استخرجها من مفردة نافع من كتاب املفردات الـسبع للحـافظ أيب )نافع العرشة
 قد حترى الدقة يف -حفظه اهللا-عمرو الداين الذي ترشفت بتحقيقه، فوجدت أن املؤلف 

 يف األصول والفرش، مقارنة بقراءة نافع من الشاطبية ه الطرقاستخراج الفرق بني هذ
، فجاءت بحمد اهللا مفصلة بعيدة عن اخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، والطيبة

 .مما يدل عىل سعة اطالعه، وطول باعه، وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح
معـون بـني القـراءات والقراءة بإفراد الروايات هو منهج السلف، وقلام كانوا جي

 ."النرش"والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كتابه 
                                          

 والسبب هـو عظـم مهمهـم، وكثـرة حرصـهم، ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا الباب )١(
 ال ، وكانوا يقرأون عىل الشيخ كل ختمـة بروايـة، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم

 فمن ذلـك ، املائة اخلامسة ومن بعدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها
 ،وإنـام دعـاهم إىل ذلـك فتـور اهلمـم.  واستمر إىل زماننـا،لواحدةات يف اخلتمة ءاالوقت ظهر مجع القرا

 وأتقن معرفـة ،تءا أفرد القرا ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إال ملن،وقصد رسعة الرتقي واالنفراد
ملـا  ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،الطرق والروايات

 فكان إذا أراد قـراءة ، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،أراد القراءة عىل الشاطبي
هكذا و ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة، ثم ختمة برواية قنبل،ختمة برواية البزي ًالًابن كثري مثال يقرأ أو

= 
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البقرة سورة  الفاحتة وأول َّ عيلقرأو، هذه الرسالة َّعىل ضمرة  الشيخ توفيقوقد قرأ
 بـام قـرأ تـهوأجازبطرق نـافع العـرشة،  ]٥:البقرة[   )K J I(إىل قوله تعاىل 
 . املذكور فيهاي بسندن الكريموبباقي القرآ

وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله الطاهرين الطيبني وعىل صحابته 
 .أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

 م١٦/١٢/٢٠١٤هـ املوافق ٢٣/٢/١٤٣٦املعزية بتاريخ  حرر يف القاهرة 



                                          
 ومجعـه مـع ، ومل يبـق عليـه إال روايـة أيب احلـارث،ت السبع يف تـسع عـرشة ختمـةءاحتى أكمل القرا=

سـورة ( فلـام انتهيـت إىل ،ين بـاجلمعر فـأم، فأردت أن أقـرأ بروايـة أيب احلـارث:الدوري يف ختمة، قال
بعد أن يفرد السبعة يف إحـدى إال ًمل أعلم أحدا قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع و ،محه اهللا تويف ر.)األحقاف

وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسـكندري عـىل شـيخه الـشهاب . لعرشة كذلكا و،وعرشين ختمة
                   .اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب أمحد بن حممد القويص بمضمن 

اهللا  الدين عبدأعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني و للسبعة يف ختمة واحدة،معأجاز بعضهم اجلو
ن الـشيخ مكـني إف ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد وثيق اإلشبييل،سمربن منصور املعروف باألا

ً فوجد شخصا واقفا وهـو ينظـر إىل ،ً دخل يوما إىل اجلامع اجليويش باالسكندرية،الدين األسمر أبـواب ً
 ومل ، ليـسلم عليـهتـه وأنه يعزم عىل الرواح إىل جه، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح،اجلامع

، نعـم: أنت عبد اهللا بـن منـصور؟ قـال:  فلام سلم عليه قال له، وال رؤية،يكن ألحد منهام معرفة باآلخر
املكني األسمر تلـك الليلـة اخلتمـة ت، فابتدأ عليه اءا ألقرئك القر،غرب إال بسببك ما جئت من امل:قال

ً مجعـا القـرآن الكـريم فخـتم عليـه ،)من اجلنة والناس( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءابالقرا
 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش" ، واحدةةت السبع يف ليلءابالقرا
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َ      إن احلمد هللا نحمده ونستعينه، من هيده اهللاُ فال  ْ َِّ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َ ِمضِ َل له ومن يضلل فال هـادي ُ ُ ْ َ ُِ َ َ ْ َ َِّ ْ َ

ُله، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبد ً َ ُْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َُ َ َُّ َّ َْ َ ََ َّ َ ََ ِ َ ِ ُه ورسوله ْ َ ُُ ُ ِّاللهم صـل . َ ََّ َُّ
َعىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك عىل حممد وعىل  َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ْ ْ َ ٍَ ِ ٍ ٍَّ َ َ َ َّ َّْ ِ ٌ ٌ َِّ َ ِ ِِ َّ ِ

ٌآل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد، ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُِ ٍَ ِ َِ َ َ َ َِّ ْ ََ ْ َ ِ ) : 9 8 7 6 5 4
  .]آل عمران[ ) @ > = < ?;
قراءة نافع املدين برواته األربعة بطرقهم العرشة من كتاب  لرسي فهذا رشح م؛ما بعدأ

املفردات السبع للداين وذكرت يف البداية أصول رواية قالون بطرقه الثالث، ثم روايـة 
، ثم ذكرت أصول رواية إسامعيل بن جعفر ورش بطرقه الثالث بيشء من األختصار

وأصول رواية إسحاق بن حممد املسيبي بطريقيه، مقارنـة بروايـة  األنصاري بطريقيه، 
 .قالون من طريق أيب نشيط من التيسري

ثم ذكرت فرش احلروف من سورة البقرة إىل الناس فام اتفق عليه رواة نافع تركتـه 
نصاري إال ما ندر، وما اختلفوا فيه ذكرته وبخاصة ما خالف فيه إسامعيل بن جعفر األ

                                          
 الفـرق بـني ً الشاطبية، وجعلت فيه مبحثـا يفوقد كنت كتبت رواية قالون من طريق أيب نشيط من طريق)١(

 التيسري أليب عمرو الداين ضمن كتايب اجلرس املأمون إىل رواية قالون، وكـذلك ذكـرت فيهـا الشاطبية وطريق
ذين الطـريقني يف كتـايب طريق أمحد بن يزيد احللواين من ضمن طرق الطيبة فمن أحب يمكنه الرجوع إىل هـٰ

الـشاطبية، وجعلـت فيـه   األزرق من طريقوكذلك كتبت رواية ورش من طريق أيب يعقوب اجلرس املأمون،
 التيسري أليب عمرو الداين ضمن كتايب الثمر اليـانع يف روايـة ورش عـن ًمبحثا يف الفرق بني الشاطبية وطريق

مـن أحـب يمكنـه  فنافع، كام أفردت طريق األصبهاين بكتاب نيل األماين برواية ورش من طريق األصـبهاين
، فام وافقت به طرق نافع العـرشة طريـق الـشاطبية لقـالون لكتابني السابقنيالرجوع إىل هذين الطريقني يف ا

  .وورش تركته، وما خالفت فيه ذكرته، وكذلك طريق املصباح لألصبهاين إال ما كان البد منه
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، وقد ذكرت أرقـام وإسحاق بن حممد املسيبي، كل ذلك ضمن كتاب املفردات للداين
 . اآليات حسب العد الكويف

وقد قرأت هذه الرسالة عىل شيخنا الدكتور عيل حممد توفيق النحاس املقـرئ وقـد 
 .تفضل بمراجعتها والتقديم هلا وأجازين بسنده املذكور فيها

ًز هبذه الطرق أن يكون جمازا بقراءة نافع املدين من طريقي ويشرتط يف من أراد أن جيا
  .الشاطبية والطيبة

 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا البحث
ًهذا جهدي فام كان صوابا فمن اهللا، وما كان خطـأ فمنـي ومـن الـشيطان، وقـد   

َأصاب املزين حني قال ِلو عورض كتاب سبعني مرة لوج: (ُّ ُ ٌَ ً َ َ َد فيه خطأ، أبى اهللاُ أن يكون ُ َ ٌ ِ َ
ِكتاب صحيح غري كتابه ُ ٌ ٌ .( 

ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا البحث خطأ أو عبارة من األفضل تعـديلها  َ َ َ ٍ ٍ ِّ
ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــوان اآليت ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــىل العن  :أو ع

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
  الم واملسلمنياهللاَ أسأل أن ينفع به اإلس
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    قرأت هذا الكتاب بطرق نافع العرشة عىل الدكتور عيل حممد توفيق النحـاس، فأجـازين 
عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الشيخ حممد بخيت املطيعي، عن أيب عبـد اهللا حممـد 

 األزهري،  عن الشيخ  حممد بن حممد األمري الـصغري، عـن والـده بن أمحد عليش املالكي
الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبد اهللا حممد حسن السمنودي، عن الـشيخ 

عبد الـرمحن عن نور الدين عيل الرميل املالكي، عن الشيخ أيب عبداهللا حممد قاسم البقري، 
 الطـبالوي، عـن الدينعن الشيخ نارص اليمني،ه ذعن والده الشيخ شحاشحاذة اليمني، 

طاهر بن حممد النويري، عن اإلمام أيب اخلري حممد بن  عن الشيخ الشيخ زكريا األنصاري،
 الشيخ أيب العباس أمحد بن حسني بن سليامن الكفري، عن والده أيب حممد بن اجلزري، عن

 حممـد القاسـم بـن أمحـد بـن عبداهللا احلسني بن سليامن بن فزارة احلنفي الكفري، عن أيب
املوفق اللورقي، عن أيب العباس أمحد بن عيل بن حييى بن عون اهللا احلصار، عن أيب احلسن 

، عن احلافظ أيب عيل بن حممد بن هذيل البلنيس، عن أيب داوود سليامن بن نجاح األندليس
 :ام ييلاملفردات السبع ككتاب بأسانيده املوجودة يف عمرو عثامن بن سعيد الداين 

 عـن أيب الـداين عثامن بن سعيد احلافظ أيب عمروطريق أيب نشيط لرواية قالون عن 
الفتح فارس بن أمحد بن عمران احلميص عن أيب احلسن عبد الباقي بن حـسن املقـرئ  
اخلراساين  عن أيب إسحاق إبراهيم بن عمر البغدادي املقرئ عن أيب احلسني أمحـد بـن 

عن أيب حسان أمحد بن حممد بن يزيد األشعث العنزي عن أيب عثامن بن جعفر بن بويان 
 امللقب بقالون، عن أيب رويم نافع  عيسى بن مينانشيط حممد بن هارون، عن أيب موسى

 .بن عبد الرمحن املدين



 

 ة العرشطرق نافع ١٠

 الداين عثامن بن سعيد  احلافظ أيب عمروطريق اجلامل عن احللواين لرواية قالون عن
عن أيب عيل حممد بن عبد الرمحن بـن  بن عمران احلميصعن أيب الفتح فارس بن أمحد 

عبيد البغدادي، عن أيب بكر أمحد بن محاد الثقفي عن أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب 
  عيـسى بـن مينـاأيب موسـى عن مهران اجلامل، عن أيب احلسن أمحد بن يزيد احللواين،

 . نافع بن عبد الرمحن املدين أيب رويم ، عنامللقب بقالون
 عـثامن بـن سـعيد  احلافظ أيب عمـروطريق أيب عون عن احللواين لرواية قالون عن

عن أيب أمحد عبد اهللا بن احلسني   عن أيب الفتح فارس بن أمحد بن عمران احلميصالداين
بن حسنون السامري، عن أيب حممد احلسن بن صالح الواسطي، عن أيب عون حممد بن 

أيب  عـن ن أيب احلسن أمحـد بـن يزيـد احللـواين،عمرو بن عون السلمي الواسطي ، ع
 . نافع بن عبد الرمحن املدين أيب رويم ، عن امللقب بقالون عيسى بن ميناموسى

، عـن أيب الداين عثامن بن سعيد  احلافظ أيب عمروطريق إسامعيل لرواية قالون عن
ن حـسنون الفتح فارس بن أمحد بن عمران احلميص عن أيب أمحد عبد اهللا بن احلسني ب

السامري عن أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي عن أيب إسحاق إسـامعيل بـن 
نافع  أيب رويم  عن امللقب بقالون عيسى بن ميناأيب موسى عن إسحاق األزدي القايض

 .بن عبد الرمحن املدين

 أيب عنالـداين، عثامن بـن سـعيد  احلافظ أيب عمروطريق األزرق لرواية ورش عن
 التجيبـي  أمحـد بـن أسـامة املرصي عن أيب جعفر بن إبراهيم بن خاقانخلف القاسم
يوسف أيب يعقوب ، عن  بن عمرو النحاس بن عبد اهللاإسامعيل  أيب احلسن،عناملرصي
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نـافع بـن عبـد أيب رويـم  عـن بورش،عن عثامن بن سعيد امللقب  ،بن عمرو األزرق
   . الرمحن املدين

 عن أيب الداين عثامن بن سعيد احلافظ أيب عمرو طريق األصبهاين لرواية ورش عن
الفتح فارس بن أمحد بن عمران احلميص عن أيب احلسن عبد الباقي بن حـسن املقـرئ  
اخلراساين عن أيب عبد اهللا إبراهيم بن عبد العزيز الفاريس عن أيب بكر حممد بن بن عبد 

ي عـن أيب موسـى الرحيم األصبهاين عن أيب القاسم مواس بن سهل املعافري املـرص
 عن بورش،عثامن بن سعيد امللقب يونس بن عبد األعىل الصديف املرصي عن أيب سعيد 

   املدينبن أيب نعيم الليثي   بن عبد الرمحننافعأيب رويم 
 عن أيب الداين عثامن بن سعيد  احلافظ أيب عمروطريق عبد الصمد لرواية ورش عن

 أيب حفـص عمـر بـن حممـد بـن عـراك الفتح فارس بن أمحد بن عمران احلميص عن
احلرضمي املرصي عن أيب الفضل عبد املجيد بن مسكني املرصي عن أيب عبد اهللا حممد 
بن سعيد األنامطي عن أيب األزهر عبد الصمد بـن عبـد الـرمحن بـن القاسـم العتقـي 

  بن عبد الرمحننافعأيب رويم  عن بورش،عثامن بن سعيد امللقب املرصي عن أيب سعيد 
  .املدين أيب نعيم الليثي بن

 عثامن بن سـعيد  احلافظ أيب عمروطريق أيب الزعراء لرواية إسامعيل بن جعفر عن
، عن أيب الفتح فارس بن أمحد بن عمـران احلمـيص عـن أيب أمحـد عبـد اهللا بـن الداين

 احلسني بن حسنون السامري عن أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهـد التميمـي عـن أيب
 الرمحن بن عبدوس البغدادي عن أيب عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الزعراء عبد

 .الدوري عن إسامعيل بن جعفر األنصاري عن أيب رويم نافع بن عبد الرمحن املدين



 

 ة العرشطرق نافع ١٢

 عثامن بن سعيد  احلافظ أيب عمروطريق أمحد بن فرح لرواية إسامعيل بن جعفر عن 
ميص عن أيب احلسن عبد الباقي بن ، عن أيب الفتح فارس بن أمحد بن عمران احلالداين

حسن املقرئ  اخلراساين عن أيب القاسم زيد بن عيل العجيل الكويف عن أمحد بـن فـرح 
بن جربيل البغدادي املفرس عن  أيب عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الـدوري عـن 

 .إسامعيل بن جعفر األنصاري عن أيب رويم نافع بن عبد الرمحن املدين
 عثامن بـن  احلافظ أيب عمروإسحاق لرواية أبيه إسحاق املسيبي عنطريق حممد بن 

، عن أيب الفتح فارس بن أمحد بن عمران احلمـيص عـن أيب احلـسن عبـد الداينسعيد 
ري عن أيب بكر حممد دوالباقي بن حسن املقرئ  اخلراساين عن أيب بكر أمحد بن حممد ال

ن حييى بن عبد ربه املروزي عـن بن يونس احلرضمي البغدادي عن أيب عيل إسامعيل ب
حممد بن إسحاق املسيبي عن أبيه إسحاق بن حممد املسيبي عن أيب رويم نافع بن عبـد 

 .الرمحن املدين
 عثامن بن سعيد  احلافظ أيب عمروطريق حممد بن سعدان لرواية إسحاق املسيبي عن

بـد اهللا بـن ، عن أيب الفتح فارس بن أمحد بن عمـران احلمـيص عـن أيب أمحـد عالداين
احلسني بن حسنون السامري عن أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهـد التميمـي عـن أيب 
العباس حممد بن أمحد بن واصل البغدادي املقرئ عن حممد بن سعدان الكويف النحوي 

 .عن إسحاق بن حممد املسيبي عن أيب رويم نافع بن عبد الرمحن املدين



 

 ة العرشنافعق طر ١٣

 
 :نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعـيم الليثـي مـوالهم األصـبهاين، هو 

 ).  ه٧٠(وكنيته أبو رويم، ولد سنة 
ًوهو إمام قراء املدينـة النبويـة يف عـرصه، إذ اشـتغل بـإقراء النـاس زمنـا طـويال،  ً
ّوأصبحت قراءته قراءة أهل املدينة يف عرصه وما بعده زمنا غـري قليـل، وأم النـاس يف  ً

 فوجـد ةوي ستني سنة، روى الليث بن سعد أنه قدم املدينة سنة عرش ومائاملسجد النب
 .ًنافعا إمام الناس يف القراءة ال ينازع

 مع وجود أكـرب مـشاخيه، وال ةلعله أقرأ يف حدود سنة عرشين ومائ«:  قال الذهبي
َريب أن الرجل رأس يف حياة مشاخيه َ ، كام نقل أن الناس أمجعوا عليه بعـد شـيخه أيب »َ

، فيؤخذ من ذلك أنه تقدم أثناء حياة شيوخه ومنهم أبـو جعفـر ) هـ ١٢٨ت (جعفر 
شيخ القراء باملدينة يف وقته وأحد القراء العرشة، ثم انفرد نافع باإلمامة بعده، قال ابن 

 .أقرأ نافع أكثر من سبعني سنة: اجلزري
 :بوجوه القراءات،  ًوكان رمحه اهللا من أحسن الناس قراءة عالـمـا

ًمتبعا آلثار األئمة املاضني ببلده، أسود اللون حالًكا صبـيح الوجـه، صـاحب دعابـة 
ًوحسن خلق، زاهدا جوادا، متواضعا، حريصا عىل تالميذه، يباسط جلساءه وتالميذه  ً ً ً

ِّكان نافع يسهل القرآن ملـن قـرأ عليـ«: ويميل إىل التيسري عليهم، قال األعشى  إال أن هَُ
 . » قراءتكدأري: ل، أي إال أن يقول لهيسأ

ُّوكان طيب الرائحة، وقد روي أنه كان إذا تكلم يشم من فيه رائحة املسك، فسئل َ ُ :
 يف النـوم خًما أمس طيبا، ولكني رأيـت النبـي «: أتتطيب كلام قعدت تقرئ ؟ فقال

َّوهو يقرأ يف يف، فمن ذلك الوقت أشم من يف هذه الرائحة َِّ ِ َِ«. 



 

 ة العرشطرق نافع ١٤

 :ومن أشـهر شـيوخه »قرأت عىل سبعني من التابعني«:  ورد عنه أنه قال ،
أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، وعبد الرمحن بن هرمز : الذين قرأ عليهم

 .األعرج، ومسلم بن جندب، ويزيد بن رومان
  :أما تالميذه فكثريون ومن أشهرهم : 

، وعيسى بن مينا "املوطأ"ه، وقد قرأ نافع عليه  اإلمام مالك بن أنس، وهو من أقران
قالون، وعثامن بن سعيد ورش، وأبو عمرو بن العالء البرصي، وإسامعيل بن جعفر بن 
َّوردان، وعيسى بن وردان احلذاء، وسليامن بن مسلم بن مجـاز، وإسـحاق بـن حممـد  َ

يث بن سعد، املسيبي، وحممد بن عمر الواقدي، وعبد امللك بن قريب األصمعي، والل
 . وغريهم كثري

، وقـال )ة، قيل له قراءة نـافع، قـال نعـمَّنُقراءة أهل املدينة س (:قال مالك بن أنس
 ، قراءة أهل املدينـة: القراءة أحب إليك، قال أيسألت أيب(: د بن حنبلعبداهللا بن أمح

 . )قراءة عاصم:  قال، فإن مل يكنُتْلُق
  :اتقوا اهللا وأصـلحوا ذات ( :أوصنا، فقال: ناؤهوملا حرضته الوفاة قال له أب

 .) ه١٦٩(تويف رمحه اهللا سنة ...) بينكم

                                          
  ص١لـذهبي جل، معرفـة القـراء ٣٣١ ص٢بـن اجلـزري جال غاية النهاية ،٥٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 شـذرات ٣٣٦ ص ٧ سـري أعـالم النـبالء للـذهبي ج ،٣٦٨ ص ٥ ج  البـن خلكـانن، وفيات األعيا١٠٧
  .٥ ص ٨األعالم للزركيل ج ،٢٧٠ ص ١الذهب البن العامد ج 



 

 ة العرشنافعق طر ١٥

 
 : أبو موسى عيسى بن مينا ـ بالقرص، أو ميناء باملد ـ بن وردان بن عيسى بن

عبد الصمد بن عمر بن عبد اهللا املدين الزرقي موىل بني زهرة ، أصله من الروم، وكان 
 . بد اهللا ـ من سبي الروم أيام عمر بن اخلطابجد جده ـ ع

 :َجيد، والذي أطلق عليه هذا اللقب شـيخه : قالون، وهي كلمة رومية تعني َ ْ َ
: ،أي جيد، يالطفه بلغته، قال ابن اجلزري)قالون ( نافع، فقد كان إذا قرأ عليه يقول له 

 . ًف كافا عىل عادهتمنعم، غري أهنم نطقوا يل بالقا: سألت الروم عن  ذلك فقالوا
  :للهجرة، وقرأ القرآن عىل نافع مرات كثرية، ةولد قالون سنة عرشين ومائ 

ًواختص به كثريا، وقيل َّ َ ِإنه كان ربيب نافع، وروي عنه قوله: ْ ُ قرأت عىل نافع قراءته : ( َ
كـم تقـرأ : (، وقد بلغ من كثرة قراءته عىل شيخه أن قال له)غري مرة، وكتبتها يف كتايب 

وهي شهادة له من شيخه بالقدرة ) ُاجلس إىل أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ! عيل
 التعليم، وداللة عىل حـب اإلمـام نـافع لتالميـذه ورغبتـه أن يتقـدموا يف حياتـه عىل

َّويصبحوا شيوخا، إال أن قالون مع اشتغاله بالتعليم مل ينقطع عن شيخه، قال النقاش ً :
ما ال أحصيه كثرة، إال أين جالسته بعد الفـراغ : رأت عىل نافع؟ قالكم ق: قيل لقالون(

وقد انقطع قالون إلقراء القرآن . وقرأ قالون عىل عيسى بن وردان احلذاء). عرشين سنة
َ سنة كشيخه، وبعد صيته، ةوتعليمه، وتعليم العربية، وطال عمره، فقد عاش نحو مائ ُ َ َ

 .وتوىل منصب شيخه بعده



 

 ة العرشطرق نافع ١٦

  : أمحد وإبراهيم، وأبو نشيط حممد بن هارون، وأمحـد : ابناه: أشهرهممن
بن يزيد احللواين، وأمحد بن صالح املرصي، وإبراهيم بن احلسني الكسائي، وإبـراهيم 

 .بن حممد املدين، وإسامعيل بن إسحاق القايض وغريهم
  :كان أصـم يقـرئ : (نقل معظم من ترجم له أنه كان أصم، قال ابن حاتم

كان قـالون : (، وقال عيل بن احلسن اهلسنجاين)القراء، ويفهم خطأهم وحلنهم بالشفة
شديد الصمم، فلو رفعت صوتك  إىل غاية ال يسمع، فكان ينظر إىل شفتي القارئ فريد 

 ).عليه اللحن واخلطأ
كان قالون أصم ال يسمع البوق، وإذا قرأ عليه قارئ فإنه : ( قال أبو حممد البغدادي

ْ وقيل إن الصمم أصابه يف آخر عمره بعد أن أخذت القراءة عنه)يسمعه َ ِ ُ. 
  :للهجرةتويف رمحه اهللا سنة عرشين ومائتني  . 

                                          
  ص١لـذهبي جل، معرفـة القـراء ٦١٥ ص٢بـن اجلـزري ج ال غاية النهاية،٦٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 .١١٠ ص ٥ج   األعالم  ، ٤٨ ص ٢ب جشذرات الذه ،٣٢٦ ص١ ج  للذهبي، سري أعالم النبالء١٥٥



 

 ة العرشنافعق طر ١٧

 
 : حممد بن هارون أبو جعفر الربعي احلريب البغدادي ويقال املـروزي يعـرف

 .بأيب نشيط مقرئ جليل ضابط مشهور
:وحممد بن يوسـف ، وسمع روح بن عبادة، قالون عناً أخذ القراءة عرض 

 .الفريايب
 :وعنـه ،بن حممـد بـن األشـعثا أبو حسان أمحد ًروى القراءة عنه عرض 

ا ً عرضـاً وروى القراءة أيض،انترشت روايته وهي الطريق التي يف مجيع كتب القراءات
ه ابن ماجة يف تفسريه روي عن، يب العزألكفاية ال هو يف كتاب و،بن فضيلعنه عبد اهللا 

 .وابن أيب حاتم وابن صاعد واملحاميل وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل
 وسمع منـه : ابن اجلزريلا ق.قال ابن أيب حاتم صدوق سمعت منه مع أيب ببغداد

 .أبوه وأثنى عليه
: تويف سنة ثامن ومخسني ومائتني . 

                                          
  .٤٣٨ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ٢٧٢  ص٢ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشطرق نافع ١٨

 
 : قـال الـداين .االستاذ أبـو احلـسن احللـواينأمحد بن يزيد بن ازداذ الصفار 

 . يف قالون وهشاماً إمام كبري عارف صدوق متقن ضابط خصوص،يعرف بازداذ
:وباملدينة عىل قالون رحل إليه مرتني ،  قرأ بمكة عىل أمحد بن حممد القواس 

خـالد وجعفـر بـن حممـد عراق عىل خلـف و وبال،وإسامعيل وأيب بكر ابني أيب أويس
كني وأيب شعيب القواس وحسني بن األسـود والـدوري وإبـراهيم بـن احلـسن اخلش

عبد الوارث يف قول اهلذيل وسهيل أيب صالح وبالشام عـىل هـشام بـن عـامر العالف و
 .مالك والليث وكذلك رحل إليه ثالث رحالت 

:الفضل بن شاذان وابنه العباس بـن الفـضل وحممـد بـن بـسام  قرأ عليه
و بن عون الواسطي وأمحد بن سليامن بن زبان وأمحد بن اهليثم واحلسن وحممد بن عمر

بن العباس اجلامل واحلسني بن أمحد اجلزيري وحممد بن أمحد بن عمـران وجعفـر بـن 
حممد بن اهليثم واحلسني بن عيل بن محاد األزرق وحممد بن اسحاق البخاري وعبيد اهللا 

جاع وأبو بكر حممد بن عيل وحممد بن بن حممد وحممد بن أمحد بن هارون وعمر بن ش
أمحد الرازي وحممد بن عبديل الفاريس وموسى بن يعقوب املقري وحممد بن أمحد بن 

 .ينعيل الصيدال
: تويف سنة مخسني ومائتني . 

                                          
  .٤٣٧ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ١٤٩  ص١ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشنافعق طر ١٩

 
 : احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل أبو عيل الرازي شيخ عارف حـاذق

 .هى ي الضبط والتحريرمصدر ثقة إليه املنت
:صبهاين وأمحد  احللواين وحممد بن عيسى األأمحدبن قالون و   قرأ عىل أمحد

 .بن صالح املرصي والقاسم بن أمحد اخلياط وحممد بن اجلهم وأيب هامش املروزي
:عبـد ش و ابن جماهد وابن شنبوذ وابـن املنـادي والنقـا روى القراءة عنه

محد بن محاد صاحب املشطاح وأمحد بن عبيد اهللا واحلسن بن احلباب اجلليل الزيات وأ
 .وأمحد بن عثامن بن جعفر بن بويان وحممد بن أمحد وحممد بن احلسن

:تويف يف شهر رمضان سنة تسع وثامنني ومائتني . 

                                          
  .٤٦٣ص١  لذهبي جل، معرفة القراء ٢١٦  ص١ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشطرق نافع ٢٠

 
 : حممد بن عمرو بن عون بن أوس بن اجلعد أبـو عـون الـسلمي الواسـطي
 .دث مشهور ضابط متقنمقرئ حم

: شعيب بن أيوب الرصيفيني صاحب و  عرض عىل أمحد بن يزيد احللواين
 . عىل قنبل بن عبد الرمحن وأيب عمر الدورياًحييى بن آدم وعرض أيض

: عرض عليه أمحد بن سعيد الواسطي وأبو جعفر بن حممد بن سـعيد بـن 
لقب دلبه البلخي وإبراهيم بن حممد بـن عرفـة اخلليل الصعيدي وعبد اهللا بن اهليثم امل

نفطويه وحممد بن صالح وأبو احلسن حممد بن محدون احلذاء وأبو جعفر حممد بن عيل 
 .البزاز واحلسن بن صالح واحلسن بن عيل بن اهلذيل وأمحد بن سعيد الرضير

 .قال ابن حاتم ثقة صدوق وقال الداين هو من املشهورين بالضبط واإلتقان
: مات سنة نيف وستني ومائتني . 

                                          
  .٢٢١ ص٢ بن اجلزري جاللنهاية غاية ا )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٢١

 
 : إسامعيل بن إسحاق بن إسامعيل بن محـاد بـن زيـد القـايض أبـو إسـحاق

 . ولد سنة تسع وتسعني ومائة،األزدي البغدادي ثقة مشهور كبري
:قالون وأمحد بن سهل وعن نرص بن عىل اجلهضمي   روى القراءة عن.  
:حممـد بـن أمحـد اإلسـكايف قراءة عنه ابن جماهد وابن األنباري و روى ال

حممد بن جعفر الفريايب وحممد بن حامد البغدادي وإبراهيم بن عبد الرزاق وأمحد بن و
حممد ى بن حممد بن هارون الزرقي وحممد بن سعيد وحممد بن احلسن بن يونس وموس

 .بن عيل اخلطيب
 .اًءة عرشين إمام يف القراءات مجع فيه قرااًصنف كتاب

 فأجاب قـال ،سئل رمحه اهللا مل جاز التبديل عىل أهل التورة ومل جيز عىل أهل القرآن
اهللا عز وجل يف أهل التوراة بام استحفظوا من كتـاب اهللا فوكـل احلفـظ إلـيهم فجـاز 

 وقال يف القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون فلم جيـز التبـديل ،التبديل عليهم
 .عليه

: تويف وقت صالة العشاء اآلخرة من ليلة األربعاء لثامن بقني من ذي احلجـة 
 .سنة اثنتني وثامنني ومائتني ببغداد رمحه اهللا

                                          
  .١٦٢  ص١ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشطرق نافع ٢٢

 
  : عثامن بن سعيد بن عبد اهللا، أبو سعيد القبطي املـرصي ، امللقـب بـورش، 

بمـرص، وكـان يف )   ه١١٠( ة شيخ القراء املحققني وإمام أهل األداء املرتلني ،ولد سن
 فلذلك يقال له الرواس ثم اشتغل بالقرآن والعربية فمهر فيهام، قـال ،ًساَّءآَأول أمره ر

 َأَرْقَسـمى مُ ي ًاَرْقَا ملا تعمق يف النحو وأحكمه اختذ لنفسه مًإن ورش: أبو يعقوب األزرق 
 ).  ه١٥٥( رحل إىل املدينة ليقرأ عىل نافع بن أيب نعيم يف سنة  ورش،

ىل إ قال ورش خرجت من مرص ألقـرأ عـىل نـافع فلـام وصـلت اىل املدينـة رصت 
مسجد نافع فإذا هو ال تطاق القراءة عليه من كثرهتم وإنام يقرئ ثالثني فجلست خلف 

 : كبـري اجلعفـريني فقلـت: فقـال يل؟ من أكرب الناس عند نـافع:احللقة وقلت إلنسان
 أنـا : فخرج شيخ فقلـت، وجئنا إىل منزله،ىل منزله أنا أجيء معك إ: قال؟بهيل فكيف 

ليه وأخربت أنك من أصدق الناس لـه وأنـا إمن مرص جئت ألقرأ عىل نافع فلم أصل 
ىل نافع وكان إ نعم وكرامة وأخذ طيلسانه ومىض معنا :ليه فقالإأريد أن تكون الوسيلة 

 هذا وسيلتي :له اجلعفريلنافع كنيتان أبو رويم وأبو عبداهللا فبأهيام نودي أجاب فقال 
 ترى ما :ليك جاء من مرص ليس معه جتارة وال جاء حلج إنام جاء للقراءة خاصة فقالإ

 أيمكنـك أن : نـافع حتتال له فقـال يل:ألقى من أبناء املهاجرين واألنصار فقال صديقه
ل  ما فع: فبت يف املسجد فلام أن كان الفجر جاء نافع فقال. نعم: قلت؟تبيت يف املسجد

 وكنت مع ذلك حسن : قال. أنت أوىل بالقراءة: قال. ها أنا رمحك اهللا: فقلت؟الغريب
فقـرأت ثالثـني آيـة  خا به فاستفتحت فمأل صويت مسجد رسول اهللا ًادَّدَالصوت م

 يا معلم أعزك اهللا نحـن :فسكت فقام إليه شاب من احللقة فقال سكتافأشار بيده أن 
واقتـرص عـىل  اًلقراءة عليك وقد جعلت له عرشمعك وهذا رجل غريب وإنام رحل ل



 

 ة العرشنافعق طر ٢٣

ا فقام فتى آخر فقـال كقـول صـاحبه فقـرأت ً نعم وكرامة فقرأت عرش:عرشين فقال
قرأ فأقرأين مخسني آية فام زلت ا :وقعدت حتى مل يبق له أحد ممن له قراءة فقال يل اًعرش

   .دينةأقرأ عليه مخسني يف مخسني حتى قرأت عليه ختامت قبل أن أخرج من امل
: ا هو إىل السمن أقـرب ًوكان أشقر أزرق العينني أبيض اللون قصري

ورش جيـد القـراءة حـسن  كـان: عن يونس بن عبـد األعـىل قـال ومنه إىل النحافة، 
 . الصوت، إذا قرأ هيمز ويمد ويشدد ويبني اإلعراب ال يمله سامعه

 وكـان إذا ،اًا قـصارًىل قرصه يلبس ثيابا لقبه بالورشان ، ألنه كان عً نافعَّإن:قيل و 
وأيـن ! واقـرأ يـا ورشـان ! هات يا ورشـان : ( مشى بدت رجاله، وكان نافع يقول 

إن الورش يشء : طائر معروف وقيل : ورش ، والورشان : ثم خفف فقيل ) الورشان؟
  ولزمه ذلك حتى صار ال يعرف إال به ومل يكن أحب ،يصنع من اللبن لقب به لبياضه

انتهت إليه رئاسـة اإلقـراء بالـديار املـرصية يف ، ) أستـاذي سامين به : (ليه منه فيقولإ
 .زمانه ، فلم ينازعه فيها منازع مع براعته يف العربية ومعرفته يف التجويد

 وأبـو الربيـع ، وداود بـن أيب طيبـة،عرض عليه القرآن  أمحد بن صالح:  تالميذه
 وعبـد الـصمد بـن ، سعيد أبـو االشـعث اجلـريش وعامر بن، داود املهريبنسليامن 

 وأبو ،عىل ويونس بن عبد األ، وحممد بن عبد اهللا بن يزيد املكي،عبدالرمحن بن القاسم
 . وعمرو بن بشار،زرقيعقوب األ

:  يف الوجه القبيل من الصعيد بمرص)   ه١٩٧(تويف سنة عن سبع وثامنني سنة         

                                          
 ١، شـذرات الـذهب، ج١٥٢ ص١ ، معرفـة القـراء الـذهبي ج٥٠٢ ص١غاية النهاية، ابن اجلـزري ج)١(

 .٢٠٥ ص ٤ ،األعالم الزركيل ج ٣٤٩ص



 

 ة العرشطرق نافع ٢٤

 
 :أبو يعقوب املدين ثم املرصي املعروف باألزرق عمرو بن يسارف بن يوس ،

 .ثقة حمقق ضابط
:وهـو الـذي خلفـه يف القـراءة ، عـن ورشاً وسـامعاً  أخذ القراءة عرض 

 . وعرض عىل سقالب ومعىل بن دحية،واإلقراء بمرص
:إسامعيل بن عبد اهللا النحاس وحممد بـن سـعيد اً روى القراءة عنه عرض 

 . ومواس بن سهل،اًاألنامطي وأبو بكر عبد اهللا بن مالك بن سيف وهو آخرهم موت
  مدة طويلة وأتقن عنه األداء وجلس لإلقـراء وانفـرد عـناً لزم ورش:قال الذهبي

 مل ينفرد بذلك عن ورش بل : ابن اجلزريلات، قءاورش بتغليظ الالمات وترقيق الرا
 أدركـت أهـل :قال أبو الفضل اخلزاعي و،وى ذلك عن ورش يونس بن عبد األعىلر

مرص واملغرب عىل رواية أيب يعقوب عن ورش ال يعرفون غريها، وقال أبـو بكـر بـن 
 ملا تعمق يف النحو اختذ لنفسه مقرأ يسمى مقـرأ اً سمعت األزرق يقول إن ورش:سيف
 اًقرئني مقرأ نافع خالصت أحب أن  فلام جئت ألقرأ عليه قلت له يا أبا سعيد إين،ورش

 مع ورش يف الدار فقرأت عليـه عـرشين ً وكنت نازال،وتدعني مما استحسنت لنفسك
ختمة من حدر وحتقيق فأما التحقيق فكنت أقرأ عليـه يف الـدار التـي كنـا نـسكنها يف 

 .مسجد عبد اهللا وأما احلدر فكنت أقرأ عليه إذا رابطت معه باإلسكندرية
:تويف يف حدود األربعني ومائتني . 

                                          
  .٣٧٣ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ٤٠٢  ص٢ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٢٥

 
 : يزيد بن خالد بن قرة بن عبد بنحممد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب 

أبو بكر األسدي األصبهاين صاحب رواية ورش عند العراقيني إمام ضابط مشهور  اهللا
 .ثقة نزل بغداد
: عن أيب الربيع سليامن بن أخي الرشديني وعبـد اً أخذ قراءة ورش عرض 
داود بن أيب طيبة ومواس بن سهل واحلـسني بـن اجلنيـد وعـامر اجلـريش الرمحن بن 

والفضل بن يعقوب احلمراوي بمرص وحممد بن عبد اهللا بن يزيـد املقـرئ بمكـة وأيب 
مسعود األسود اللون وأيب األشعث اجليزي وسمع القراءة عىل يونس بن عبد األعـىل 

 .وحممد بن عيسى بن رزين األصبهاين
:قراءة عنه أبو بكر بن جماهد وعبد اهللا بن أمحد البلخي وحممد بـن  روى ال

 عبد بنيونس وإبراهيم بن جعفر بن عمر الباطرقاين وعبد اهللا بن أمحد املطرز وإبراهيم 
العزيز الفاريس وحممد بن أمحد الدقاق واحلسن بن سعيد املطوعي وهبة اهللا بن جعفـر 

 .وأبو بكر النقاش وحممد بن أمحد املروزي
 . العراقيفقال الداين هو إمام عرصه يف قراءة نافع رواية ورش 

 فأنفقتها اًقال عبد الباقي بن احلسن قال األصبهاين دخلت إىل مرص ومعي ثامنون ألف
 .عىل ثامنني ختمة

:مات ببغداد سنة ست وتسعني ومائتني . 
                                          

  .٤٥٩ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ١٦٩  ص٢ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشطرق نافع ٢٦

 
 :ن القاسم بن خالد بن جنادة أبو األزهر العتقي عبد الصمد بن عبد الرمحن ب

 .املرصي صاحب اإلمام مالك راو مشهور بالقراءة متصدر ثقة
: أخذ القراءة عرضا عن ورش وأيب دحية املعيل وروى حروف محزة عـن  

 .داود بن أيب طيبة عن عيل بن كيسة عن سليم
:الـدمياطي وحبيـب بـن ا بكر بن سـهل ًا وسامعً روى القراءة عنه عرض

اسحاق القريش وإبراهيم بن بازي وإسامعيل بن عبد اهللا النحاس وحممـد بـن سـعيد 
االنامطي وحممد بن وضاح وإبراهيم بن الوليد والفضل بن يعقوب وعبـد اجلبـار بـن 

 . قال أبو عبد اهللا إال أن النحاس مل خيتم عليه،حممد
:مات يف رجب سنة إحدى وثالثني ومائتني . 

                                          
  .٣٧٤ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ٣٨٩  ص١ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٢٧

 
  إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري موالهم أبو إسحاق املدين .  

وقرأ عىل شيبة بن نصاح ثم عىل  للهجرة، ولد سنة مائة ثالثني 
 .نه قرأ عىل أيب جعفرإ وسليامن بن مسلم بن مجاز وعيسى بن وردان وقيل  املديننافع
  ا الكسائي وقتيبة وأبو عبيد القاسم بن ًا وسامعً عنه القراءة عرضروى

سالم وسليامن بن داود اهلاشمي والدوري ويزيد بن عبد الواحد الرضير وعيسى بن 
 .سليامن الشيزري وأبو خالد النحوي وخلف بن هشام

 للهجرةثامننيوتويف ببغداد سنة مائة . 
 

                                          
 .٢٩٤  ص١لذهبي جل، معرفة القراء ١٦٣ ص١بن اجلزري ج الغاية النهاية)١(



 

 ة العرشطرق نافع ٢٨

 
 :بدوس بفتح العني أبو الزعراء البغدادي ثقة ضابط حمررَن بن ععبد الرمح. 

:عن أيب عمر الدوري بعدة روايات وأكثر عنه قال أبو اً  أخذ القراءة عرض 
 .عمرو احلافظ وهو من أكرب أصحابه وأجلهم وأضبطهم وأوثقهم

:لعـرض  أبو بكر بن جماهد وعليـه اعـتامده يف ااً روى عنه القراءات عرض
وعيل بن احلسني الرقي وعمر بن عالن وإبراهيم بن موسى الدينوري وعيل بن النرض 

  .وحممد بن املعىل الشونيزي وحممد بن يعقوب املعدل 
 وقـرأت عليـه للكـسائي ، من عرشين ختمـةاًقال ابن جماهد قرأت عليه لنافع نحو

 .واليب عمرو ومحزة
:مات سنة بعض وثامنني ومائتني . 

                                          
  .٤٦٧ ص١ لذهبي جل القراء ، معرفة٣٧٣  ص١ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٢٩

 
 : أمحد بن فرح بن جربيل أبو جعفر الرضير البغـدادي املفـرس وفـرح باحلـاء

 .املهملة ثقة كبري
: قرأ عىل الدوري بجميع ما عنده من القراءات وعىل عبد الرمحن بن واقد  
 . عىل البزي وعمر بن شبةاًوقرأ أيض

: قاق الـويل وزيـد عبد الرمحن الد قرأ عليه أمحد بن مسلم اخلتيل وأمحد بن
 بـن عـيلبو بكر بن مقسم وابن جماهد وأبو احلسن بن شـنبوذ وأ بن أيب بالل وبن عيل

الفضل بن أمحد البزوري واحلسن بن عيل الدقاق وإبراهيم بن أمحـد البـزوري وعبـد 
الواحد بن أيب هاشم وعيل بن سعيد القزاز وهبة اهللا بن جعفـر وأمحـد بـن حممـد بـن 

 الوراق وعمر بن عالن وسالمة بن عيل وعبد اهللا بن حمرز واحلسن بـن سـعيد هارون
 .املطوعي
: تويف يف القرن الثالث اهلجري. 

 

                                          
  .٤٦٨ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ٩٥  ص١ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشطرق نافع ٣٠

 
  :  إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن بن عبد اهللا بن املسيب بن أيب السائب بن

 أبـو حممـد ،بن كعـب املخزومـيعابد بن عبد اهللا بن عمرو بن خمزوم بن يقظة بن مر 
 .املسيبي املدين

  .إمام جليل عامل باحلديث قيم يف قراءة نافع ضابط هلا حمقق فقيه، قرأ عىل نافع وغريه
: أخذ القراءة عنه ولده حممد وأبو محدون الطيب بـن إسـامعيل وخلـف بـن

اق بن موسى هشام وحممد بن سعدان وأمحد بن جبري ومحزة بن القاسم األحول وإسح
 .وحممد بن عمرو الباهيل ومحاد بن بحر وعبد اهللا بن ذكوان وحممد بن عبد الواسع

 إذا حدثت عن املسيبي عن نافع ففرغ قلبـك فإنـه أتقـن :قال أبو حاتم السجستاين
قال أبو الفخر والناس وأعرفهم بقراءة أهل املدينة وأقرؤهم للسنة وأفهمهم بالعربية، 

 من أراد أن يـستجاب لـه دعـاؤه : قال ابن معاوية:به حلية القراءحامد بن عيل يف كتا
 رأيت رسول :حممدابنه فليقرأ باختيار املسيبي ويدعو عند آخر اخلتمة فيستجاب، قال 

  . عليك بأبيك: قال، ملن أقرأ يا رسول اهللا:اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف النوم قلت
 :للهجرةتويف سنة ست ومائتني . 

 

                                          
 .٣١٢  ص١لذهبي جل، معرفة القراء ١٥٧ ص١بن اجلزري ج الغاية النهاية)١(



 

 ة العرشنافعق طر ٣١

 
 : حممد بن إسحاق بن حممد بن عبد الرمحن أبو عبد اهللا املسيبي املدين مقـرئ

 .عامل مشهور ضابط ثقة
:عن أبيه عن نافع وعن أمحد وثابت ابني ميمونة بنـت اً  أخذ القراءة عرض 

 .أيب جعفر وسمع حممد بن فليح وسفيان بن عيينة
:بن الفرج وعبد اهللا بن الصقر وحممد بن أمحد بن  روى القراءة عنه حممد 

واصل وإسامعيل بن إسحاق القايض وعبد الواحد بن أمحد بن غـزال وإسـامعيل بـن 
 .، روى عنه مسلم وأبو داود يف كتابيهامعبد ربه وأمحد بن إبراهيم الوراقحييى بن 

فـضل منـه كان من العلامء العاملني قال مصعب الزبريي ال أعلم يف قـريش كلهـا أ
 .زرة ثقةجوقال صالح 

:مات يف ربيع األول سنة ست وثالثني ومائتني . 

                                          
  .٤٣٠ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ٩٨  ص٢ بن اجلزري جالغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشطرق نافع ٣٢

 
 : حممد بن سعدان أبو جعفر الرضير الكـويف النحـوي إمـام كامـل، مؤلـف

اجلامع واملجرد وغريمها وله اختيار مل خيالف فيه املشهور ثقة عـدل قـال أبـو عبـد اهللا 
 .لعربية والقراءات وثقه اخلطيب وغريهاحلافظ صنف يف ا

:عن سليم بن محزة وعن حييى بن املبارك اليزيدي وعن اً  أخذ القراءة عرض 
 عن عبيد بن عقيل عـن شـبل وعـن اً وروى احلروف سامع،إسحاق بن حممد املسيبي

 .حممد بن املنذر عن حييى بن آدم وعن معىل بن منصور عن أيب بكر
:حممد بن هاشـم الزعفـراين وحممـد بـن اً وسامعاًاءة عنه عرض روى القر 

جعفر بن اهليثم وسعيد بن عمران بن موسى وسليامن بن حييى الضبي وحممد بن حييى 
 وحدث عنه عبد اهللا بن أمحد بـن ،املروزي وعبيد بن حممد املكتب وأبو عمرو الرضير

 .حنبل
:ني مات يوم األحد من سنة إحدى وثالثني ومائت. 

                                          
  .٤٣١ ص١ لذهبي جل، معرفة القراء ١٤٣  ص٢ جلزري جبن االغاية النهاية  )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٣٣

 
 : عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر أبو عمرو الداين األموي موالهم

القرطبي املعروف يف زمانه بابن الصرييف اإلمام العالمة احلافظ شيخ مـشايخ املقـرئني 
 وابتدأت بطلب العلـم يف سـنة سـت وثامنـني :ولد سنة إحدى وسبعني وثالثمئة قال

 املرشق سنة سبع وتسعني ودخلت مرص يف شوال منها فمكثـت هبـا سـنة ورحلت إىل
وحججت ودخلت األندلس يف ذي القعدة سنة تسع وتسعني وثالثمئة وخرجـت إىل 

 :ر سنة ثالث وأربعمئة فسكنت رسقسطة سبعة أعوام ثم رجعت إىل  قرطبـة قـالغالث
 .فاستوطنها حتى مات، وقدمت دانية سنة سبع عرشة

:  عن خلف بن إبراهيم بن خاقان وأيب احلسن طاهر اً القراءات عرضأخذ 
بن عبداملنعم بن غلبون وعبدالعزيز بن جعفر بن خواستي الفاريس وأيب الفتح فارس 
بن أمحد وأكثر عنه وأيب الفرج حممد بن عبد اهللا النجاد وخاله حممد بن يوسف وعبيـد 

بداهللا بـن أيب عبـدالرمحن املـصاحفي اهللا بن سلمة بن حزم ومنه تعلم عامة القرآن وع
 عن أيب مسلم حممد بن أمحد الكاتب بسامعه منه اًوروى كتاب السبعة البن جماهد سامع

وروى احلرف عن أمحد بن عمر بن حمفوظ وحممد بن عبدالواحد البغدادي واحلسن بن 
سليامن األنطاكي واحلسن بن حممد بن إبراهيم البغدادي وسمع احلـديث مـن مجاعـة 

 .وبرز فيه
: قرأ عليه أبو إسحاق إبراهيم بن عيل الفيسويل نزيل الثغر وولده أمحد بن 

عثامن بن سعيد واحلسني بن عيل بن مبرش وخلف بن إبـراهيم الطلـيطيل وخلـف بـن 
حممد األنصاري وأبو داود سليامن  بن نجاح وعبدامللك بن عبد القـدوس وأبـو بكـر 



 

 ة العرشطرق نافع ٣٤

ن إبراهيم بن الياس وحممد بن أمحد بن مسعود وحممـد عمر بن أمحد الفصيح وحممد ب
 .بن عيسى بن الفرج املغاين وأبو بكر حممد بن املفرج وحممد بن حييى  بن مزاحم

، وإعرابه  وطرقههكان أحد األئمة يف علم القرآن ورواياته ومعاني:قال ابن بشكوال
وأسامء رجاله ، ث وطرقهوله معرفة باحلدي،  يطول تعدادهااً حساناًومجع يف ذلك تواليف

 ً فاضـالًانِّيَمن أهل احلفظ والذكاء والتفنن د، جيد الضبط، وكان حسن اخلط، ونقلته
 قـال .مـالكي املـذهب، كان أبو عمرو الداين جماب الـدعوة: وقال املغامي.اً سنياًورع

مل يكن يف عرصه وال بعد عرصه  بمدد أحد يضاهيه  :احلافظ عبداهللا بن حممد بن خليل
وال ، وال كتبته إال حفظته،  إال كتبتهاًما رأيت شيئ: يقولالداين وكان ،  حفظه وحتقيقهيف

فيوردها بجميع ؛ ُوكان يسأل عن املسألة مما يتعلق باآلثار وكالم السلف.حفظته فنسيته
 .ما فيها مسندة من شيوخه إىل قائلها

وال ،  اهللا تعاىل فيـهوما وهبه، ومن نظر يف كتبه علم مقدار الرجل:  ابن اجلزريقال
،  املـشهور"التيـسري"وله كتـاب ،  جامع البيان فيام رواه يف القراءات السبعُسيام كتاب

 "املفـردات"وكتـاب، يف الـنقط"املحكـم"وكتاب،  يف رسم املصحف" املقنع"وكتاب
 .هاوغري، "التحديد يف اإلتقان والتجويد"وكتاب

:ودفن ، سنة أربع وأربعني وأربعمئة، يوم اإلثنني  منتصف شوال، تويف بدانية
 . خلق عظيمُهَعَّيَشَو، ومشى صاحب دانية أمام نعشه، من يومه بعد العرص

                                          
، األعالم الزركيل ٤٠٦ص١، معرفة القراء الكبار الذهبي ج ٥٠٣ ص١غاية النهاية ابن اجلزري ج  )١(

 ٣، تذكرة احلفاظ ج٤٨٣ ص ٢، جذوة املقتبس يف تاريخ علامء األندلس حممد احلميدي ج ٢٠٦ص٤ج 
 .٢٧٢ ص ٣، شذرات الذهب ابن العامد ج٤٢٩، طبقات احلفاظ السيوطي ص ١١٢٠ص 



 

 ة العرشنافعق طر ٣٥

 :ثالثة طرق رواية عيسى بن مينا قالون لأبو عمرو الداينوقد اختار 
 . حممد بن هارون الربعي املعروف بأيب نشيططريق: األول
 .أمحد بن يزيد احللواين طريق :الثاين

 . إسامعيل بن إسحاق القايض البغداديطريق: لثالثا

 :ثالثة طرق رواية عثامن بن سعيد ورشواختار ل
 . أيب يعقوب يوسف بن عمرو املعروف باألزرقطريق: األول
 .أيب بكر حممد بن عبد الرحيم األصبهاين طريق :الثاين

 .تقي املرصيأيب األزهر عبد الصمد بن عبد الرمحن بن القاسم الع: لثالثا

 :طريقني رواية إسامعيل بن جعفر األنصاريواختار ل
 .الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس البغدادي  أيبطريق: األول
 . أمحد بن فرح بن جربيل البغدادي املفرسطريق: الثاين

 :رواية إسحاق بن حممد املسيبي طريقنيواختار ل
 . حممد بن إسحاق املسيبيطريق: األول
 . حممد بن سعدان الكويف النحويطريق: الثاين

                                          
، كتاب التعريـف يف اخـتالف الـرواة ١٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(

 .٢٥ عمرو الداين حتقيق حممد السحايب صيبأل عن نافع
 .٢٥حممد السحايب ص ،١٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٢٤حممد السحايب ص ،١٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .٢٥حممد السحايب ص ،١٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(
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 .أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : صيغتها

 
 .قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

 
 .)حركتان(قرص : نفصلاملاملد 
 .) حركات ٤( التوسط: متصلـال املد

                                          
و  ٤٧ صلداين حتقيق النحـاسلفردات انظر املوهبذه الصيغة قرأ الداين جلميع طرق قالون عن نافع  )١(

 .٤٣لداين حتقيق حممد السحايب صل يف يف اختالف الرواة عن نافع، كتاب التعر١١٧و١٠٨
 .٤٠حممد السحايب ص ،٢٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
، وأليب نــشيط يف ١١٧، ١٠٨، ٣٩ ص عمــرو الــداين حتقيـق عــيل النحــاسيبألفـردات الــسبع  امل )٣(

، قال النحاس يف التحفـة الـسنية ١٧وسط، اجلرس املأمون ص الشاطبية وجهان القرص وهو املقدم أو الت
قرأ الداين عىل أيب احلسن بالتوسط، وقال يف املفـردات فيكـون أليب نـشيط القـرص أو مـساواته : ١٤ص

 . والقرص هو الراجح٤٢باملتصل، وقال يف الرسالة الغراء ص 
وأليب نشيط يف الشاطبية التوسط، ، ١١٧، ١٠٨، ٣٨ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع  امل )٤(

 .٤٠ حركات، الرسالة الغراء ص٣، ويف طريق التيسري فويق القرص ١٧اجلرس املأمون ص 



 

 ة العرشطرق نافع ٣٨

 .)حركتان(قرص : مد البدل
 .)حركتان(قرص : ًمد اللني املهموز وصال

﴿يثبت قالون ألف   ﴾الواقعة قبل مهزة قطع، مفتوحة أو مضمومة نحو  :﴿    ﴾  
﴿   ﴾اءة الداين عىل أيب الفتح، وأبو عون عن ، وقرأ أبو نشيط عن قالون بقر

﴿: ًاحللواين بإثبات األلف وصال يف   ﴾ ]١٨٨:األعراف[و]١١٥:الشعراء[و] األحقاف
 .ً، وقرأها إسامعيل القايض واجلامل عن احللواين  والباقون باحلذف وصال ]٩:

 
 وقـرأ أبـو نـشيط بالـضم، وقـرأ قال الداين قرأ قالون بضم ميم اجلمع، وإسكاهنا،

 .إسامعيل باإلسكان

                                          
 .٣٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع  امل )١(
 .٤٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع  امل )٢(
، وأليب ٨٨حممـد الـسحايب ص ، ١١١  صالداين حتقيق عـيل النحـاس عمرو يبألفردات السبع  امل )٣(

، الرسالة الغراء ١٨وهو املقدم واحلذف، اجلرس املأمون ص نشيط من الشاطبية والتيسري وجهان األثبات
 .٢١، التحفة السنية ص٨٧ص 

 ، وزاد الـداين١١٠،١١٢،١١٧، ٢٩ ص عمـرو الـداين حتقيـق عـيل النحـاسيبألفردات السبع  امل )٤(
ًوجها ثالثا من طريق احللواين وهو ضم ميم اجلمع يف ثالث حاالت  k(إذا جاء بعدها مهزة نحو.١:ً

l (إذا وقع بعدها ميم نحو . ٢)½ ¾ (إذا كانت هناية آية نحو . ٣  )e f ( إذا مل حيل بينهـا
سنية ، قال النحاس يف التحفة الـ٤٤حممد السحايب ص ، )0 / .(نحو ) يف(أو ) ال (وبينها كلمة 

ًقرأ الداين بالصلة من طريق ابن بويان عىل أيب الفتح فارس وهو سند التيسري فهـو املقـدم أداء، : ١٣ص 
، وأليب نشيط يف الشاطبية وجهان إسكان املـيم وهـو ٣٢، الرسالة الغراء ص١٣انظر التحفة السنية ص 

 .١٨املقدم وصلتها، اجلرس املأمون ص



 

 ة العرشنافعق طر ٣٩

 
 :قرأ قالون بالتحقيق يف مجيع القرآن، إال أنه قرأ بالنقل يف األلفاظ التالية

 ﴿ ـ ١ ﴾  ]فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة بعده ]٣٤: القصص . 
﴿ ـ ٢  ﴾  ]دها، ويف مهزة الوصل  فيقرأه بفتح الالم دون مهزة بع]٩١ ،٥١: يونس

 :ً ألفا وفيها وجهاناإبداهل.أ: وجهان
 ً حركات وهو املقدم وذلك اعتدادا باألصل وهو سكون الالم٦مدها . ١
﴿ًقرصها حركتني اعتدادا بالفتحة .٢ ﴾. 
﴿التسهيل . ب σ﴾. 
﴿ ـ ٣    ﴾  ]هـا، إال أنـه مل  قرأه بنقل ضـمة اهلمـزة إىل الـالم قبل]٥٠: النجم

﴿حيذف اهلمزة بعد نقل حركتها بل أبقاها ساكنة وحذف الـواو، فتكـون قراءتـه   
 (!﴾بإدغام التنوين يف الالم املضمومة وهبمزة ساكنة بعدها حال الوصل . 

﴿وإذا وقف عىل لفظ   ﴾ فإن لقالون ثالثة أوجه يف االبتداء بـ ﴿ (!﴾هي       : 
﴿  أـ    ﴾كحفص ـ كام هي يف األصل ـ وهو املقدم أداء ً. 

﴿ب ـ    ﴾بإثبات مهزة الوصل وضم الالم ومهزة ساكنة بعدها  . 
﴿ج ـ   ﴾بالم مضمومة بعدها مهزة ساكنة . 



 

 ة العرشطرق نافع ٤٠

وأقرأين أبو الفتح من قراءته عىل عبد اهللا بغري مهـز يف الـواو كـورش، : وقال الداين
 .ه باهلمز، كذلك نص عليه احللواين يف كتابه وبذلك آخذ وأقرأين عن غري

 
ًملا كانت اهلمزة حرفا بعيد املخرج شديدا جمهورا مصمتا، مـال العـرب إىل ختفيـف  ًً ً

ال وبالنقـل اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو بالنقل أو باحلذف، وقـرأ قـالون باإلبـد
ًينة، كام مهز ألفاظا ال هيمزها حفصلفاظ معوباحلذف وبالتسهيل يف أ َ َ َ . 

﴿  قرأ قالون بإبدال اهلمزة حرف مد يف   ﴾  ]و  ]٧٤: مـريم ﴿    ﴾ 
﴿ و ]٩٦: األنبيــــاء[ و ] ٩٤: الكهــــف[   ﴾  ]١٤: ســــبأ[ و ﴿﴾  ]٢٠:البلــــد[  

﴿و  ]٨:اهلمزة[و ﴾  ]١: املعارج.[  

﴿ذف اهلمزة يف قرأ قالون بح  ﴾  ]١٧: احلج[ ،  ]٦٢: البقرة[ . 
﴿و   ﴾  ]و ]٦٩: املائدة ﴿ ﴾  ]و]٣٠: التوبة ﴿  ﴾  ]٩٨: الكهف[  

﴿و ﴾  ]و ]١٩٠: االعراف ﴿ ﴾  ]١٣:ص[ و] ١٧٦:الشعراء[.  
﴿قرأ قالون باهلمز يف ﴾حيث ورد و﴿﴾ ]و]٤:االخـالص  ﴿    ﴾ 

ـــــرة[ ﴿ و،]٩٨: البق ﴾  ]ـــــرة ﴿  و]١٣٢:البق  ﴾ و﴿ ﴾  ]ـــــة   ]٧، ٦: البين
﴿و ﴾سواء كان مفردا أو جمموعا،  واسـتثني وصـال قولـه تعـاىل ً َْ ِْ ُ َ ًً:﴿   ﴾ 
﴿:  وقوله ]٥٠: األحزاب[  ﴾  ]٥٣: األحزاب[ . 

                                          
 .١١٤، ١١١، ص ٢٤، اجلرس املأمون ص٣٦ صالنحاسلداين حتقيق لفردات السبع امل )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٤١

 .ًوأبدهلا احللواين ياء ]١٩:مريم[ ﴾h  ﴿قرأ قالون من طريق أيب نشيط باهلمز يف 

 ]٩:احلاقـة[و]٧٠:التوبـة[ ﴾R ﴿وقرأ احللواين عـن قـالون باإلبـدال يف 
 .]٥٣:النجم[ ﴾O﴿و

 
 بتسهيل اهلمزة الثانية مع إذا التقى مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدة، فقرأ قالون

ِإدخال ألف للفصل بني اهلمزتني، فيكون النطق هبمزة حمققة ثم ألف ثم مهـزة مـسهلة  َ
بني بني، إذا كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة، فإذا كانت الثانية مـضمومة قرأهـا أبـو 

﴿نشيط باإلدخال •﴾  ]ن  وقرأها أمحـد بـن يزيـد احللـواين وإسـامعيل بـ، ]٨: ص
﴿إسحاق بال إدخال نحو  •﴾. 

 ومتـد بمقـدار –هو إثبـات ألـف تفـصل بـني اهلمـزتني املتالصـقتني : واإلدخال
﴿:، فالقراءة باإلدخال يف قوله تعـاىل-حركتني   ﴾ تكـون بإثبـات ألـف بـني 

﴿اهلمزة األوىل املحققة والثانية املسهلة   σ ﴾ ،﴿ ﴾ . 

 : متنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هيوي

                                          
، التحفـة الـسنية ١١٠ صلـداين حتقيـق عـيل النحـاسلفردات الـسبع امل ، ١٤٣ اجلرس املأمون ص)١(

 .١٤٣ً، ويف الشاطبية وجهان اهلمز وهو املقدم واإلبدال ياء مفتوحة اجلرس املأمون ص ٢١ص
 .٣٤ صلداين حتقيق النحاسلفردات املواين، من طريق اجلامل، والوجهان عن أيب عون عن احلل)٢(
﴿، أليب نشيط مـن الـشاطبية يف ١٠٩ صفردات السبع حتقيق النحاسامل)٣(  •﴾  ]١٩: الزخـرف[ 

، قال يف التحفة السنية قـرأ الـداين عـىل ١٠٤، ٢٦وجهان اإلخال وهو املقدم وعدمه، اجلرس املأمون ص
 . عىل أيب احلسن بعدم اإلدخالأيب الفتح من التيسري باإلدخال وقرأ



 

 ة العرشطرق نافع ٤٢

 .  ]٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[ ﴾σ﴿ ـ ١
﴿ ـ ٢  σ﴾  ]٥٨: الزخرف[ . 

وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هذين اللفظـني، األوىل مهـزة االسـتفهام والثانيـة 
 . الكلمةًاملفتوحة، والثالثة ساكنة أبدلت ألفا وهي فاء 

﴿ ـ ٣ ﴾حيث ورد        . 
σ﴿ ـ ٤ ﴾ حيث ورد، سواء كان جمردا أم اتـصل بـه ضـمري،وذلك ألن الـراء ً ً

ْفصلت بني اهلمزتني َ َ َ. 

 
إذا التقى مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل والثانية أول 

 مـن طريـق أيب نـشيط وإسـامعيل ، فإن كانتا متفقتني يف احلركة، فقالونالكلمة الثانية
: يسقط اهلمزة األوىل من املفتوحتني، نحوالقايض واحللواين من غري طريق أيب الفتح، 

ِّ، ويسهل اهلمزة األوىل بني اهلمزة والواو من املضمومتني، ومل يـرد إال يف ﴾° ± ﴿ ُ ََ
: وىل بني اهلمزة والياء مـن املكـسورتني، نحـوِّويسهل األ ﴾ g f e ﴿: قوله تعاىل

﴿   ﴾ ، من املتفقتني يف وقرأ احللواين من طريق أيب الفتح بتسهيل اهلمزة الثانية
 .احلركة

                                          
 .١٤٠، اجلرس املأمون ص ٣٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .١٠٩و ٣٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(



 

 ة العرشنافعق طر ٤٣

﴿ ولقالون يف -   ﴾ ]إبدال اهلمزة األوىل واوا مع إدغام الواو التي ]٥٣:يوسف ً
 ﴿ )غري ممدودة( و مشددة مكسورة قبلها فيها، ويكون النطق بوا  ﴾. 

 ﴿ واستثني له موضعان مها - ﴾و ﴿  ﴾  ]فعـدل عـن ]٥٣، ٥٠:األحـزاب 
ًالتسهيل إىل اإلبدال، فأبدل اهلمزة األوىل ياء وأدغم الياء التي قبلها فيهـا فيقـرآن يـاء  َ ًْ َُ

 .ً وهيمزها وقفامشددة مكسورة حال الوصل كحفص،
 :  وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-
﴿:  أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة، ومل يرد إال يف قوله تعـاىل-أ   ﴾ 

 .ِّفيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو
 ﴿: أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكـسورة، نحـو-ب  ﴾ فيـسهل اهلمـزة 

 .الثانية بني اهلمزة والياء
  ﴿: أن تكون األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، نحو-ج  ﴾ فيبدل اهلمـزة  

 . مفتوحةًالثانية ياء
﴿:  أن تكون األوىل مضمومة والثانية مفتوحة، نحو-د   ﴾ فيبدل اهلمزة 

 .ًالثانية واوا مفتوحة
                                          

داين حتقيق عيل  عمرو اليبألفردات السبع  املوقرأ احللواين من طريق أيب الفتح بتسهيل اهلمزة الثانية،)١(
، ولـيس يف التيـسري إال ١٥، التحفة السنية ص ٤٩، قال يف الرسالة الغراء ص ١١٤، ١١٠ صالنحاس

∴﴿اإلبدال وبه نأخذ، وأليب نشيط من الشاطبية وجهان اإلبدال وهـو املقـدم أو التـسهيل     ﴾ ،
 .٦٣، ٢٧اجلرس املأمون ص

 عمرو الداين حتقيق عيل يبألفردات السبع  املتسهيل اهلمزة الثانية،وقرأ احللواين من طريق أيب الفتح ب)٢(
 .١١٠ صالنحاس



 

 ة العرشطرق نافع ٤٤

﴿:  أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-هـ    ﴾ فيسهل اهلمزة  
 .الثانية بني اهلمزة والياء

 . ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
ِجيوز يف حرف املد الواقع قبل اهلمزة الـمغرية باحلذف نحـو: ملحوظة  َ َّ َُ :﴿   ﴾ 

•﴿أو بالتسهيـل نحو    ﴾ املد كمنفصل، وهو املقدم حـال احلـذف، .أ: وجهان
 حال التسهيلوهو املقدم  قاء جزء من اهلمزبلاملد كمتصل .لزوال سبب املد وهو اهلمزة ب

 
 ﴿: نحو  )الضاد والظاء:( يف) قد(أدغم احللواين دال       ﴾، ﴿ ﴾. 

 .وقرأ إسامعيل القايض باإلدغام يف الضاد فقط
                                          

، يف ٥١، قال يف الرسـالة الغـراء ص ١١٤ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
املكسورة بعد ضم ونأخذ أليب نشيط بالتسهيل كمذهب أيب الفتح، ومن الشاطبية وجهان اإلبدال وهـو 

﴿املقدم    Š ﴾ ٢٨ أو التسهيل، اجلرس املأمون ص. 
 : ٣٤قال شيخنا النحاس يف القصيدة احلسناء بيت  )٢(

َوإن كــــان ْ ََ ــــَ ْ بعــــد ال َ ٌمد مهــــز مغــــريـَ َّ ُ ْ ََ ٌ َ ِّ   

 

ْفقـــرص ِّ َ ٰ لـــدىَ َ ْ حـــذَ ِف أوَ َ َ امـــدد وســـهالٍ ِّ َ َْ ُْ   

 

 :٢٠٨حرز األماين بيت رقميف  رجح الداين والشاطبي املد يف احلالني قال الشاطبيو
ـــري ـــز مغ ـــل مه ـــد قب ـــرف م ٍوإن ح َِّ ُ ْ َ َْ ٍ َ َ ْ َ ََ ِّْ ُ  

 

ــ ـــَي ــرصه وال ْجز ق َ ُ ُُ ْ َ ــدالـْ ــا زال أع َمد م ََ ُّْ ََ َ َ   

 

 .٣٨للداين، باب ذكر اهلمزتني من كلمتني، واملفردات ص  انظر إبراز املعاين أليب شامة، والتيسري
 الفتح عىل عبد اهللا بن احلسني، وباإلظهار بقراءته عىل أيب احلسن عبـد  وذلك يف قراءة الداين عىل أيب)٣( 

 .١١٤و ١٠٨ و٤٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع املالباقي  
 .٥٠، ١١٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(



 

 ة العرشنافعق طر ٤٥

﴿ :نحو) الظاء(يف :  تاء التأنيث الساكنةأدغم احللواين    ﴾ . 
﴿ :يفامليم عند   الساكنة الباءأدغم قالون  ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 

﴿: وأدغم إسامعيل القايض وأبـو عـون عـن احللـواين      ﴾  ]٤٢: هـود[  
 . نشيط و اجلامل عن احللواينظهرها أبووأ

 ﴿:أظهر قالون يف    ﴾  ]وأدغمها إسامعيل القايض]١٧٦:األعراف . 
) بـل(بإظهـار الـالم عنـد الـراء يف أبو عون الواسطي عن احللواين عن قـالون قرأ 

 . وأدغمها الباقون﴾ 0 1 2 ﴿ و﴾ f g ﴿: نحو) قل(و
 . وأظهرها الباقون﴾< => ﴿ :أدغم  احللواين النون يف الواو من

                                          
 عمرو الداين حتقيـق حممـد يبألفردات السبع املن باإلظهار،  وافق األزرق وعبد الصمد، وقرأ الباقو)١(

ذكر الشيخ ابن غازي فيها اخلالف لقول الداين من قراءيت عىل فـارس ، ورجـح :  وقال٦٣ صالسحايب
 .١١٤حممد بن مسعود اإلظهار للحلواين، وانظر نسخة الدكتور النحاس ص

، ١٨، التحفة الـسنية ص٦٢الة الغراء ص ، الرس١١٨، ١١٤، ١٠٩، ٤١صلداين لفردات السبع امل )٢(
 .١٤٢، ٢٩اجلرس املأمون صوأليب نشيط من الشاطبية وجهان اإلدغام وهو املقدم واإلظهار، انظر 

فردات امل قال الداين قالون باإلظهار من قراءيت عىل أيب الفتح، وباإلدغام من قراءيت عىل ابن غلبون، )٣(
قـالون :٤٤وقـال الـداين يف التيـسري ص ، ١١٨، ٤١ صلنحـاس عمرو الداين حتقيـق عـيل ايبألالسبع 

واختلف عن قالون فقرأ الداين باإلدغـام عـىل أيب  :١١ ص ٢ابن اجلزري يف النرش ج وقال بخالف عنه،
احلسن من مجيع طرقه وعىل أيب الفتح من قراءته عىل السامري وهذان الوجهـان يف التيـسري، وباإلظهـار 

وطريق التيسري عـن أيب :٤٤ّالرسالة الغراء صالنحاس يف  عن عبد الباقي، قال قرأ الداين عىل أيب الفتح
، وأليب نـشيط مـن الـشاطبية ١٨نأخذ أليب نشيط باإلظهار، التحفة السنية ص الفتح عن عبد الباقي لذا

 .١٤٢، ٢٩اجلرس املأمون صوجهان اإلدغام وهو املقدم واإلظهار، انظر 
واإلدغام هو املروي عن : وقرأ الباقون باإلدغام قال شيخنا النحاسهحممد بن إسحاق عن أبي  وافقه)٤(

 .٤٢ صلداين حتقيق النحاسلفردات السبع املقالون وعن كل القراء كام يف النرش، انظر 



 

 ة العرشطرق نافع ٤٦

  .Z Y ﴾  ]  ﴿:أظهر قالون النون يف الواو منو
  .  وشبهه﴾g f  ﴿:أظهر أبو عون عن احللواين الالم عند الراء منو

 
 وأبـو عـون عـن  حيث وقعت، وقرأه إسامعيل القايض﴾4 ﴿قرأ قالون بالفتح يف 

 . تقليلاحللواين بال
 . تقليل وقرأه إسامعيل القايض بال]١٠٩:التوبة[  ﴾∑﴿قرأ قالون باإلمالة يف لفظ 

، وقـرأه ]١:مـريم[ ﴾!﴿بفتح األلـف يف اهلـاء واليـاء مـن هجـاء قرأ قالون 
 . تقليلإسامعيل القايض وأبو عون عن احللواين بال

 . ]١:طه[  ﴾﴿:  يفقرأ قالون بفتح اهلاءو

                                          
 .١٠٩، ٤٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل، ٢٩اجلرس املأمون ص  )١(
 .١١٤ صداين حتقيق عيل النحاس عمرو اليبألفردات السبع امل )٢(
، ٦٤، قـال يف الرسـالة الغـراء ص ١١٨، ١١٤، ١١١ صلداين حتقيق عيل النحـاسلفردات السبع امل )٣(

، وال يؤخذ أليب نشيط بغري الفتح عند التحقيـق، وأليب نـشيط مـن الـشاطبية وجهـان ١٦التحفة السنية ص 
 .٣٠الفتح وهو املقدم والتقليل، اجلرس املأمون ص 

: ٦٩ص عمـرو الـداين يبألفـردات الـسبع امليف حتقيـق  قال حممـد الـسحايب ،٣٠ اجلرس املأمون ص )٤(
القايض عن قالون له الوجهان اإلمالة والتقليل، واملروزي عنه والواسطي عن احللواين باإلمالة واجلامل عـن 

 .احللواين بالفتح
ن عبـد اهللا بـن احلـسني، وبـالفتح عـن عبـد وقرأهتا بالتقليل عـ: قال الداين ، ٣٠ اجلرس املأمون ص )٥(

 .١١٨، ١١٤، ٤٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع املالباقي،  
 .٤٦ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٦(



 

 ة العرشنافعق طر ٤٧

ذوات اليـاء يف بتقليل    قرأ قالون من طريق إسامعيل القايض، وأيب عون عن احللواين 
ــو ــا نح ــال يف رؤوس اآلي وغريه ــامء واألفع  ﴾^ ﴿و ﴾5 ﴿ و﴾*﴿:  األس

. ﴾¢ ﴿ و﴾( ﴿ و﴾× ﴿و ﴾` ﴿و ﴾9﴿، ﴾± ﴿ و﴾j﴿و
 .كاألزرق كام سيأيت يف رواية ورش 

 
﴿الون بصلة اهلاء يف قرأ ق ﴾ ]وباالختالس عن أيب عون عن احللواين ]٧٥:طه . 

 
﴿قرأ قالون بإسكان الياء يف   ﴾ ]١٥:األحقاف[ و]١٩:النمل[ . 

﴿قرأ قالون بوجهني إسكان الياء وفتحها يف         n﴾ ]وأسكنها القايض]٥٠:فصلت . 
 

﴿ و﴾ ﴿:قرأ قالون واملسيبي بحذف الياء يف  ﴾ ]وأثبـت اجلـامل ]١٨٦:البقرة 
﴿ فقط، وأثبت أبو عون ياء ﴾﴿عن احللواين ياء   ﴾وصال ً. 

                                          
 .١١٧، ١١٤، ٤٥ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )١(
، التحفـة الـسنية ص ٣٩، الرسالة الغراء ص ١١٤،١١٩، ١١٠ صالنحاس/لداين لفردات السبع امل )٢(

 .١٤٣، ٢٠، وأليب نشيط من الشاطبية وجهان الصلة واالختالس وهو املقدم، اجلرس املأمون ص ١٤
وقرأهتا  للحلواين بفتح الياء عىل فارس بن أمحد عن عبـد اهللا بـن احلـسني، وباإلسـكان : قال الداين)٣(

 .١١٤، ١١٠ صلداين حتقيق النحاسلفردات السبع املني آخذ، بقراءته عن عبد الباقي، وبالوجه
وقرأهتا  للحلواين بفتح الياء عىل فارس بن أمحد عن عبد : ١١٩، ١١٤، ١١٠ صفردات املقال الداين يف )٤(

: قالون من الشاطبية، والتيسري وجهـاناهللا بن احلسني، وباإلسكان بقراءته عن عبد الباقي، وبالوجهني آخذ، 
 .١٠٢، اجلرس املأمون ص ١٨اء وهو املقدم أو إسكاهنا، التحفة السنية للنحاس ص فتح الي

قـال النحـاس يف الرسـالة  ،١١٤، ١١٠ ص عمرو الداين حتقيق عـيل النحـاسيبألفردات السبع امل )٥(
، وأليب نـشيط مـن الـشاطبية وجهـان ١٨، التحفة الـسنية ص ىل حذف الياء فيهامعفالعمل :٦٢ّالغراء ص
 .١٤١، ٣٢اء وهو املقدم أو إثباهتا، اجلرس املأمون ص حذف الي



 

 ة العرشطرق نافع ٤٨

 

 

 

 
 

 .قرأ األصبهاين وعبد الصمد بإثبات البسملة بني السورتني، وقرأ األزرق بالسكت

 
 . لألزرق وعبد الصمد، والقرص لألصبهاين) حركات ٦(شباع اإل: املنفصلاملد 
 .صبهاين لألزرق وعبد الصمد، والتوسط لألشباعاإل: متصلـال املد

 . لألزرق وعبد الصمد، والقرص لألصبهاين) حركات ٤(توسط ال: مد البدل
                                          

، التحفة السنية ٤٠حممد السحايب ص ،٢٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٣٦٤، ١٧، ولألزرق من الشاطبية ثالثة أوجه، الثمر اليانع ص ٣٧ص 

 .٦٠، حممد السحايب ص٣٨ص  عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
، ٣٩، التحفـة الـسنية ص ٦١حممـد الـسحايب ص ،٣٩ صلداين حتقيق النحـاسلفردات السبع امل )٣(

 .٣٦٤، ١٨ولألزرق من الشاطبية ثالثة أوجه القرص والتوسط واإلشباع، الثمر اليانع ص 
قـال شـيخنا ، ع القـرص أو التوسـط أو اإلشـبا) √!(، و)Æ(ولألزرق مـن الـشاطبية يف 

مل يستثنها التيسري وله فيها توسـط :  وما بعدها٤١، التحفة السنية ص ٤٣النحاس يف الرسالة الغراء ص
 .٢٠٥، ١٢٢ ص للداينانظر التيسري البدل،



 

 ة العرشنافعق طر ٤٩

الكهـف [ ﴾± ﴿ لـألزرق، إال يف ) حركـات ٤(توسط ال: ًمد اللني املهموز وصال

 .، والباقون واألصبهاين وعبد الصمد بالقرص]٨:التكوير[ ﴾< ﴿و] ٥٨:

 
 .او مدية إذا جاء بعدها مهزة قطعضم ورش ميم اجلمع ووصلها بو

 
 .ًكان ورش خيفف اهلمزة الساكنة برشط أن  تكون فاء للكلمة

 ﴿:نحو ﴾،﴿  ﴾،يف نحـوً ويبـدهلا وصـال  :﴿   ﴾ ،﴿   

 ﴾ ،﴿   ﴾ويقرأها ابتداء كحفص ،ً  . 
 ، h  ،& ﴿: ق األلفاظ املشتقة من اإليـواء وهـي سـبع كلـامتويستثنى لألزر

' ، 1  ،M ،Y ، £ ﴾. 
 ،k  ﴿:نحـو مـةلكلل ً كانت فاءًاملفتوحة بعد ضم واوا، إذامزة اهل ورشبدل وأ

8،q ﴾ ،ًفإن مل تكن فاء للكلمة مل جيز إبداهلا، نحو:﴿  Î﴾. 
ً ورش اهلمزة الساكنة ياء يف ألفاظ وقعت فيها عينا بدلأ  : للكلمة وهيً
﴿ Ê ، )﴾ ،حيث ورد ﴿ Ç﴾ ،٤٥:احلج[  ﴾ °﴿ حيث ورد[. 

                                          
، التحفـة ٧٥ ص عمرو الداين حتقيق حممد السحايبيبأل كتاب التعريف يف اختالف الرواة عن نافع )١(

 .٢٠ن الشاطبية وجهان التوسط وهو املقدم واإلشباع، الثمر اليانع ص ، ولألزرق م٤٤السنية ص 
 .٣٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(



 

 ة العرشطرق نافع ٥٠

 . ]٩٦: األنبياء[ و ] ٩٤: الكهف[  ﴾º « ﴿: ًأبدل اهلمزة الساكنة ألفا يف
 ﴾Ö﴿: ًة املتحركة حرف مد من جنس حركة ما قبلها فيبدهلا ألفا يفمزاهلبدل كام أ

: ًيـاء يف و،  ]٨:اهلمـزة[و] ٢٠:دالبلـ[ ﴾ É ﴿: ً، وواوا يف]١:املعـارج[ ﴾¥﴿، ]١٤:سبأ[
﴿  ﴾ ]وأدغمها يف الياء ]٣٧:التوبه [﴾" ﴿ حيث ورد، ﴾´ ﴿، ]١٩: مريم  

 وبابه بوجهني باهلمز وتركه، ومهـز مـا عـدا ذلـك ممـا ﴾h ﴿: وقرأ عبد الصمد
 .ناقض أصله 

ًوأبدل األصبهاين اهلمز املفرد الساكن حرف مد من جنس حركـة مـا قبلـه وصـال 
ًقفا سواء كان فاء أو عينا أو الما للكلمةوو ً ًً ً. 

 ﴿:نحو ﴾، ﴿  ﴾ ،﴿ ¼﴾ ،﴿ 3﴾، ﴿  °﴾، ﴿ ,﴾، ﴿ °﴾، 
﴿©﴾ ، ﴿ 2 1 ﴾ ،﴿   h﴾ ،﴿M ﴾ ،﴿Y﴾ ،﴿ £ ﴾،﴿' ﴾. 

z﴾ ،﴿ f e﴾ ،﴿ } ﴿:  يف نحـوً ويبدهلا وصـال   ﴾ ويقرأهـا ،
 .  ًابتداء كحفص

ء ومخسة أفعال فقرأها بتحقيـق اهلمـز، فأمـا األسـامء واستثنى من ذلك مخسة أسام
 وما جاء مثلها نحو ،﴾6 ﴿ ،]٧٤:مريم[  ﴾¯ ﴿،﴾X﴾،﴿ ;﴾،﴿  Ø  ﴿:فهي
﴿ L﴾،﴿ ³﴾،﴿ �﴾ ،﴿ T﴾،حيث وقعت . 

                                          
 .٥٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل ،٢٤ الثمر اليانع ص )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٥١

 ،﴾ ´ ﴿ ،﴾×  ﴿،﴾} ﴿:وما جاء مـن لفظـه نحـو،﴾{ ﴿:وأما األفعال فهي
ــه﴾Æ ﴿ و،﴾/ ﴿ ،﴾i ﴿و ــن لفظ ــاء م ــو، وماج  ،﴾Ó ﴿،﴾` ﴿: نح
﴿¿﴾، ﴿Í﴾،و ﴿ À﴾،ــه ــن لفظ ــو، وماجــاء م  ،﴾A﴾،﴿ A ﴿: نح
﴿=﴾، ﴿O ﴾. 

 بالبدل واإلدغام ]١٣:املعارج[﴾1﴿ ،]٥١:حزاباأل[﴾ &﴿قرأ األصبهاين : قال الداين
e d  ﴿:اللتقاء الساكنني نحوًحمققة وصال وحمركة بحركة عارضة وإذا كانت اهلمزة 

f   g ﴾]٣٩:األنعام[، ﴿  L K J I﴾]فال بد من إبـداهلا وقفـا لعودهـا إىل ]٢٤:الشورى ً
 .األصل وهو السكون

ًوقرأ األصبهاين بإبدال اهلمز واوا، إذا كـان مفتوحـا مـسبوقا بـضم كـام يف ً ً :﴿ T﴾ 
، ]١١:القــصص[﴾ l k ﴿ ،]٣٢:الفرقــان[ و] ١٢٠:هــود[  ﴾Î﴿ ،]١١:الــنجم[ و]٣٦ :اإلرساء[
 .]٦١:النحل[ ﴾ q ﴿، و]١٣:آل عمران[ ﴾d﴿و

ًهلمز ياء إذا كان مفتوحا مسبوقا بكـرس كـام يفوأبدل ا ً ً:﴿ T﴾ ]٤:امللـك[، ﴿ q﴾  
 . املسبوقة بالفاء حيث ورد﴾ V ﴿و ]٦:املزمل[ ﴾= < ﴿ ،]٨:اجلن[
ــث ورداملجــرد عــن الفــاء  ﴾  A﴿:مهــزة  قــرأ األصــبهاين •   ﴾B A ﴿ :نحــو ،حي

ً ياء باإلبدال]٦:القلم[ ﴾t s﴿ و،]٩:التكوير[ 

                                          
  . ٢٠ماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين ص األ نيل )١(
  .٣٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
  . ٢٠ماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين ص األ نيل )٣(



 

 ة العرشطرق نافع ٥٢

 حيـث ﴾´﴿و ،]٧٠:يوسـف[ و]٤٤:األعـراف[ ﴾ 8﴿: مز كحفص يف وقرأ بتحقيق اهل•
ـــه[  ﴾" ﴿ و،ورد ـــذلك  .]٣٧: التوب ، ﴾V ﴾ ،﴿  T﴾ ،﴿ S ﴾ ،﴿ ³﴿وك
﴿\ ﴾،﴿  ¾﴾  ،﴿} ﴾ ،﴿ t ﴾ ،﴿ » ﴾ ،﴿  _﴾. 

﴿ األصبهاين قرأ    ﴾ وتـسهيل يـاء ال حـذف ب]٤:الطـالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزاباأل[ يف
 .ًأللف قبل اهلمزة املسهلة التوسط والقرص وصالاهلمزة، وجيوز يف ا

 .التوسط  القرص أوتسهيل اهلمزة بالروم مع:٢و١:ثالثة أوجه الوقف جيوز حالو
 .ًإبدال اهلمزة ياء مع املد الالزم.٣

غري املسبوق بــهمزة اسـتفهام يف سـتة  ) : ( يف لفظ بتسهيل اهلمزة قرأ األصبهاين•
 ،]٤:يوسـف[  ﴾Â Á À ﴿ ،]٤:يوسـف[  ﴾º ¹ « ¼ ½ ﴿: مواضع هـي

﴿ n m l﴾ ]٤٠:النمــل[ ،﴿ Ý Ü Û ﴾ ]٤٤:النمــل[ ،﴿ X W V﴾ ]  القــصص

 .]٤:املنافقون[ ﴾° ± ²  ﴿، ]٣١:
   .وما جاء منه ﴾¿ ﴿  بتسهيل اهلمزة يف قرأ األصبهاين•
   . ]١٦٧:عرافاأل[ ﴾X W ﴿ يفبال خالف  بتسهيل اهلمزة  قرأ األصبهاين•

                                          
  .٢١ماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين ص األنيل  )١(
  .٢٢ماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين ص األنيل  ، بالتحقيق]١٠:النمل [ ﴾W V ﴿وقرأ )٢(
 .٤٩ صلداين حتقيق النحاسلفردات السبع امل قال النحاس اجلمهور عىل تسهيل كأهنم دون بأهنم، )٣(
 ٢٢ماين يف رواية ورش ص األنيل  ،]٧:إبراهيم[ ) < ?:(وانظر خالف الطيبة يف)٤(



 

 ة العرشنافعق طر ٥٣

 ]١١:احلـج [ ﴾r q ﴿ و]٧:يـونس[ ﴾( * ﴿ : قرأ األصـبهاين بتـسهيل اهلمـزة يف•
ــون نحــو ﴾ Z﴿و ــونس [﴾ Ê É È ﴿: بإســكان الن ــونس [﴾ ; > = ﴿ و]٢٤:ي  ]٤٥:ي

َّكأن﴿و َ واهلمز . ]٢٧:يونس [﴾ G F ﴿و ]١٨٧:األعراف [﴾Þ ﴿:بتشديد النون نحو ﴾ َ
ــه(يف  ــو) كأن ــع نح ــث وق ــصافاتا[ ﴾×﴿ ،﴾f﴾، ﴿ ª ﴾، ﴿ Ç﴿ حي  ،]٤٩:ل

 .]٨٢:القصص [ ﴾³ ´ ﴿و ]٨٢:القصص [﴾ � ¡﴿وكذلك 
 ]٥٠:األنبياء[﴾ h ﴿و  حيث وقع﴾ ð ﴿:  يف نحو الثانية قرأ األصبهاين بتسهيل اهلمزة•

  ]١٣:السجدة[ و]١١٩:هود[ و]١٨:األعراف [ ﴾> ﴿و ]٤٠:األرساء [ ﴾5 6 ﴿و
A  ﴿ و]٩٩:األعــراف [﴾ J I H ﴿و ]٩٧:األعــراف [﴾4 5 ﴿ و]٨٥:ص[و

C B ﴾] ١٠٧:يوسف[ و﴿A @ ﴾] ٦٨:اإلرساء [﴾ 6 7 ﴿و ]٤٥:النحل[. 

ً الثانية وجها واحدا يف لفظبتسهيل اهلمزة قرأ ورش ً :﴿υ  ﴾ حيث ورد، سواء كان ً
﴿:نحو ًجمردا أم اتصل به ضمري  υ   ﴾ . 

                                          
مل يذكر الداين يف التيسري سوى التـسهيل، وال نمنـع :٥٣ّالرسالة الغراء صالنحاس يف  قال شيخنا )١( 

، نيل األماين يف رواية ورش من ٤٩ التيسري، التحفة السنية اإلبدال لثبوته عن ورش وذكره الداين يف غري
، ٣٠، الثمـر اليـانع ص التـسهيل اإلبـدال أو: وجهانولألزرق من الشاطبية ، ٢٤طريق األصبهاين ص

٣٦٦. 



 

 ة العرشطرق نافع ٥٤

 
عىل أن ،  اهلمزةهلمزة إىل الساكن قبلها ثم حذفاقرأ ورش بجميع طرقه بنقل حركة 

  ، ] \، C ،E  ﴿:ًمنفـصال نحـو.٣ًصحيحا، .٢ًساكنا، .١:يكون املنقول إليه
 ́³ ،" ! ﴾.  

قرأ األزرق بالتحقيق، وقرأ األصبهاين وعبد ، ]احلاقة[ ﴾p q r  ﴿:ويف قوله تعاىل
  .الصمد بالنقل

ُويتعني حال القراءة بعـدم النقـل الـسكت عـىل هـاء َّ َ ُ ََ:﴿  Ç É È Ê﴾ ، ويتعـني
 .اإلدغام حال القراءة بالنقل

 
 قرأ ورش بتسهيل اهلمزة الثانية بال إدخال، إذا كانت الثانية مكسورة أو مضمومة أو 

                                          
، أو حرف مـد ﴾³ ² ﴿ :ً، كأن يكون ما قبل اهلمز متحركا نحوفإن فقد أحد الرشوط فال نقل)١(

﴿: إال يف، ﴾M ﴿ :نحو ً، أو يكون الساكن متصال﴾V W ﴿ :نحو  ﴾ ]فيقرأه  ]٣٤: القصص 
 بحكم املنفـصل ولـو اتـصل ﴾C ﴿: يف التعريف"أل "،والحظ أن  دون مهزة بعده بالفتحدال منونةب

 .٢٧ًرسام، الثمر اليانع ص 
، ٥٥، التحفة السنية ص ٥٤مد السحايب ص حم ،٣٥ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٢(

 .٣٦٦، ٢٧ولألزرق من الشاطبية وجهان التحقيق وهو املقدم وهواملقدم، الثمر اليانع ص 
 .٣٥ص عمرو الداين يبألفردات امل، ٦٨، النجوم الطوالع للامرغني ص١١٨ اإلضاءة للضباع ص )٣(

 .نقلمع ال  الواوبإسكان ]٤٨:الواقعة[و ]١٧:الصافات[ ﴾Ò ﴿ األصبهاين قرأ
 .النقلب صباحاملمن كتاب  ]٩١:آل عمران[  ﴾ ½﴿وقرأ 



 

 ة العرشنافعق طر ٥٥

﴿مفتوحة نحو   ﴾ ،﴿•﴾ ،﴿  σ ﴾. 

 
،  ﴾ ± ° ﴿: ني املتفقتني يف احلركة، نحـوبتسهيل اهلمزة الثانية من اهلمزت قرأ ورش

 .L K﴾ ﴿و ﴾ g f e ﴿و 
 وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فقرأها كقـالون إال أن تكـون األوىل مـضمومة والثانيـة 

﴿: مكسورة، نحو    ﴾فيبدل اهلمزة الثانية واوا  ً. 

                                          
يف اهلمـزتني ، ولألزرق ٣٨، التحفة ص ٥٧، حممد السحايب ٣٦ صفردات السبع حتقيق النحاسامل )١(

 ابن اجلزري  وقالًورش يبدهلا ألفا والقياس أن تكون بني بني ، :٣٢قال الداين يف التيسريص املفتوحتني ، 
الرسالة النحاس يف ، قال ٢٨٣ ص ١وباإلبدال قرأ عىل ابن خاقان، وانظر النرش ج :٢١٠لتحبري ص يف ا

، ويف اإلبدال هو طريق التيسري الذي مل يذكر فيه الداين غريه، وهي قراءته عىل ابن خاقـان:٤٥ّالغراء ص
 .٣٦٥، ٣٠الشاطبية وجهان اإلبدال وهو املقدم أو تسهيل الثانية، الثمر اليانع ص

، وذكر الداين يف جامع البيان والتيسري ٣٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
، ولألزرق من الشاطبية وجهان ٤٥أن األزرق يبدل اهلمزة الثانية حرف مد جمانس حلركتها، التحفة ص 

 .٣٦٥، ٣١اإلبدال وهو املقدم والتسهيل، الثمر اليانع ص 
﴿ولألزرق يف     ﴾ ]ًإبدال اهلمزة الثانية ياء ساكنة مـع املـد .١:يف الشاطبية ثالثة أوجه] ٣١:البقـرة

﴿أما ً إبداهلا ياء مكسورة، .٣تسهيلها بني اهلمزة والياء، . ٢املشبع،      ﴾ ]له فيهـا أربعـة  ]٣٣:النور
َّأخذ عيل : ٣٣قال الداين يف التيسريص .مع القرصًإبدال اهلمزةالثانية ياء ساكنة .٤الثالثة السابقة : أوجه

: ٥٠ّالرسـالة الغـراء صالنحـاس يف ًابن خاقان لورش بجعل الثانية ياء مكـسورة فـيهام، قـال شـيخنا 
 .٤٥التحفة السنية ص  ،ًالراجح يف األداء إبدال الثانية ياء مكسورة، ومل يقرأ بسواه عىل ابن خاقان

زرق من الشاطبية وجهان اإلبدال وهو املقدم والتسهيل، الثمـر اليـانع ، ولأل٤٧ التحفة السنية ص )٣(
 .٣٦٦، ٣٣ص 



 

 ة العرشطرق نافع ٥٦

 
 ﴿: نحو  )الضاد والظاء:( يف) قد(أدغم دال  ﴾، ﴿ ﴾. 

ــو ــذال يف موضــع واحــد ه ــدال يف ال ــرأ األصــبهاين بإدغــام ال  ﴾! " ﴿وق
 .]١٧٩:األعراف[

ــد الــصمد ــساكنةأدغــم األزرق وعب ــث ال ــاء التأني ﴿ :نحــو) الظــاء(يف :  ت  

  ﴾ . 
﴿ :يفامليم عند   الساكنة الباءأدغم عبد الصمد  ﴾ ]٢٨٤:البقرة[ ،﴿   

  ﴾  ]ظهرمها األزرق واألصبهاينوأ  ]٤٢: هود. 
 ﴿:أظهر ورش الثاء يف الذال من قوله تعاىل   ﴾ ]١٧٦:األعراف[. 

 .﴾< => ﴿ :أدغم ورش النون يف الواو من
  . وأظهرها الباقون﴾ Z Y ]  ﴿:أدغم عبد الصمد النون يف الواو منو

                                          
 .٥٠، ٤٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
وهي انفـراد ال يقـرأ هبـا : وافق أبا الزعراء عن إسامعيل وقرأ الباقون باإلظهار، قال شيخنا النحاس)٢(

، ولذلك مل أذكرها يف كتايب نيل األماين يف رواية ورش ٤٠ صين حتقيق النحاسلدالفردات السبع املانظر 
 .٢٠٢من طريق األصبهاين ص 

 .٤٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل يف قراءة الداين عىل فارس، )٣(
 .٤١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل، ٣٤ الثمر اليانع ص )٤(
 .٤١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(
ولألزرق ، ٣٠نيل األماين ص ، ٥٢، التحفة السنية ص ٤٢ صلداين حتقيق النحاسلفردات السبع امل)٦(

 .٣٦٦، ٣٤من الشاطبية وجهان اإلظهار وهو املقدم واإلدغام الثمر اليانع ص 
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 ﴿  ورشقرأ ﴾]١١:يوسف[ بالروم . 
بـال  ًا كـامالًإدغامأدغم األزرق وعبد الصمد النون الساكنة أو التنوين يف الالم والراء 

 . ومقدار الغنة حركتان، بغنةًا ناقصاًإدغاموأدغمها األصبهاين ، غنة
 ﴿ تفخم الغنة إذا وقعت قبـل الـراء املفتوحـة مثـلو   ﴾ ]١٧٣:البقـرة[ 
﴿     ﴾ ]١٤٧:البقرة[.  أو املضمومة  مثل﴿ ﴾ ]٢٩:احلجـر[﴿  

     ﴾ ]٢+١:احلجر[ 
  ﴿وترقق الغنـة قبـل الـراء املكـسورة  مثـل  ﴾ ]٦٠:البقـرة[﴿  ﴾ 

 .]١٧٦:البقرة[
﴿قق الغنة قبل الالم مثلوتر         ﴾]٢٤:البقرة[،﴿    ﴾ 

 .]٢:البقرة[
﴿ً وتكون الغنة يف املقطوع رسـام مثـل         ﴾ ]٧:البقـرة[ ،﴿     

  ﴾ ]٥:البلد[. 

                                          
فيها الروم فقط إذ مل يذكر يف التيسري غريه ، وقـال الـداين يف :٢٢ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف   )١(

، وقـال ابـن ٦٥٠وهو الذي أختاره وبه أقول، ،وانظر رشحه الدر النثري للاملقي ص : ١٢٧ص  التيسري
ًوأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف اللفظ فبعضهم جيعلها رومـا وبعـضهم : ٢٣٨ ص١ج اجلزري يف النرش

ولألزرق من الشاطبية ، اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام أرصح يف اتباع الرسمًجيعلها إشامما وهو 
 .    ٣٦٧الروم وهو املقدم أو اإلشامم، الثمر اليانع ص   :ناوجه

    . ٤٨، الغاية البن مهران ص ٢٠٣  نيل األماين يف رواية ورش من طريق األصبهاين ص)٢(
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 ﴿ً املوصول رسـام مثـل  وال  تكون الغنة يف      ﴾ ]٢:هـود[ ،﴿     

  ﴾ ]٣:القيامة[. 

 
وهـي :  ذوات اليـاءبتقليـل األلـف يف      قرأ ورش من طريق األزرق وعبد الـصمد 

:  فاالسـم اليـائي نحـو ا،أو املـردودة إليهـا، أو املرسـومة هبـ، األلفات املنقلبة عن ياء
 ﴾9﴿: والفعل اليائي نحو، ﴾± ﴿ و﴾j﴿ و﴾^ ﴿و ﴾5 ﴿ و﴾*﴿
سواء رسمت هذه األلفـاظ باليـاء . ﴾¢ ﴿ و﴾( ﴿ و﴾× ﴿و ﴾` ﴿و

، أم ﴾? ﴿ و﴾ï ﴿و ﴾L﴿و ﴾k  ﴿و﴾Ù  ﴿:وهــو األكثــر، نحــو
 ﴾Æ﴾ ،﴿ §﴾ ،﴿Ã ﴿، ﴾,﴿رسمت باأللف وذلك يف ألفاظ قليلة نحو

الياء فهي ألف التأنيث املقصورة، وهي ألـف زائـدة، رابعـة أما األلف املردودة إىل 
بفـتح ) فعـىل(ًفصاعدا دالـة عـىل مؤنـث حقيقـي أو جمـازي، وهلـا مخـسة أوزان هـي

بفتح الفاء، وبضمها وهي تشبه األلف املنقلبة عن )فعاىل(الفاء،وبضمها،وبكرسها، و
سلويان وأنثيان، ويف :وأنثىفتقول يف تثنية سلوى ، ياء ألهنا ترد إليها يف التثنية واجلمع

 ﴾¬ ﴿:  نحـوًسلويات وأنثيات، وتكتب األلف يف هذه األلفاظ باليـاء غالبـا: مجعها
  .﴾ d﴿ و﴾ S﴿ و﴾[ ﴿ و﴾D ﴿ و﴾²﴿و

 .﴾] ﴿و﴾¡ ﴿و﴾® ﴿ ويلحق هبا
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: ، والـصافات٦٠:اإلرساء[ ﴾ C﴿، و]٢٩:الفـتح[ ﴾ 6 ﴿:وقد تكتب باأللف نحو

، ٢٧٣:البقرة[ ﴾|﴿: وقد حتذف األلف نحو.]٥:يوسف[ ﴾ %﴿، و]٣٧:، والفتح١٠٥

 .]١٠٠و٤٣:يوسف[ ﴾Ì ﴿، و]٤١:، والرمحن٣٠:وحممد
ًاأللف املرسومة ياء وليس أصلها اليـاء وال تـرد إليهـا وهـي ألفـات أصـلها واو، 

 .وبعضها جمهولة األصل

ــاء ــات املرســومة ي ــواو هــيًواأللف ــراف[ ﴾D ﴿: وأصــلها ال ، ]٥٩:،وطــه٩٨:األع
﴿B﴾ ]١:الضحى[و ،﴿ F﴾ ]٥:الـنجم[ ﴾ 8﴿ و]٢:الضحى[و ،﴿i ﴾ ]النازعـات 

 .]٢:الشمس[ ﴾& ﴿و ،]٣٠:
وإن رسمت األلف التي أصلها واو باأللف فال تقليل فيها، وذلـك يف سـتة أسـامء 

وسـبعة أفعـال ﴾ ¼ ½﴿ و﴾ ¦﴿ و﴾ P﴿و﴾ é﴿و﴾ W﴿و﴾ V﴿:هي
 وال تقليل فيها ﴾ ¡﴿ و﴾ -﴿ و﴾ C﴿ و﴾ "﴿ و﴾ "﴿ و﴾ £﴿ و﴾ R﴿:هي

 .﴾ ¡﴿ و﴾ #﴿:بالواو نحوإن رسمت 

 ﴾~﴿ و﴾ à﴿، و﴾ V﴿، و﴾ X﴿:ويمثـــل لأللفـــات جمهولـــة األصـــل بــــ
 .﴾Ê﴿و

 :ويستثنى من ذوات الياء مخسة ألفاظ ال تقليل لورش فيها هي

 وهي مرسومة بالياء يف أكثر ]١٨:غافر[ ﴾6 7 ﴿-٢. ]٢١:النور[ ﴾8 9 ﴿-١
 . فهي مرسومة باأللف]٢٥:يوسف[ ﴾] \ ﴿املصاحف، أما
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 .حيث ورد﴾F ﴿-٥. حيث ورد﴾I ﴿-٤. حيث ورد﴾¢ ﴿-٣

 فـال تقليـل ]٢٣:اإلرساء[﴾v ﴿حيـث ورد، و﴾v ﴿ُكام استثني له لفظ 
 .فيهام

ّقلل األلف املتطرفة بعد راء، وتكون إما منقلبة عن ياء أو ألف التأنيث، ويلزم مـن 
 .﴾$﴿، ﴾ ¤﴿، ﴾¥ ﴿، ﴾ *﴿:التقليل ترقيق الراء، نحو

ل الراء املتطرفة املكسورة كرسة إعراب سواء جتـردت عـن األلف الواقعة قبوقلل 
 .﴾ ¿﴿،﴾  v ﴾،﴿5﴿،﴾ , -﴿: الضمري أو اتصلت به نحو

﴿ومثلها  ﴾ ،﴿  ﴾. 
أمـا حـال . ًويلزم من التقليل ترقيق الراء وقفا وال يـؤثر الوقـف يف التقليـل لعروضـه

 Ä ﴿ة الراء لإلعراب فـال تقليـل نحـوفإن مل تكن كرس.  الوصل فالراء مرققة النكسارها

Å﴾ ]ألن كرسة الراء هنا ملناسبة اليـاء التـي بعـدها، وإن مل ]١٤:،والصف٥٢:آل عمران 
، ]٢٢:الكهـف[ ﴾ ̂ _ ﴿، ]١٥:الغاشـية[ ﴾r ﴿:تكن الـراء متطرفـة فـال تقليـل نحـو

، فـالراء فيهـا ليـست متطرفـة، ومـا بعـدها ]١٦:والتكوير٢٤:والرمحن٣٢:الشورى[ ﴾#﴿و
ــساكنني يف ﴾ _﴿حمــذوف يف  ــاء ال ــال اللتق ــا وص ــدم نطقه ــف ولع ًللجزم،وللتخفي

﴿#﴾. 
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 حيـث ]٣٨:األنعـام[ ﴾ I ﴿: فال تقليل نحوهباوإن مل تقع الراء بعد األلف متصلة 
 ، حيــث ]١٠:املجادلــة[ ﴾½ ﴿،و]١٢:النــساء[ ﴾} ﴿فــصلت بيــنهام اهلمــزة و

 .فصلت بينهام الراء الساكنة املدغمة فيام بعدها
:    ً األلف التي بعد الكاف إذا كانت مجعا يف موضع نـصب أو خفـض يف لفـظللوق
﴿  Ô﴾حيثام ورد . 

إذا وقع قبـل ضـمري متـصل أو حـرف ﴾ @﴿ األلف واهلمزة والراء يف لفظوقلل
 .وال خيفى ما يف األلف من أوجه البدل﴾¡  ،@ A ﴿متحرك نحو

ًمزة وصال وبالتقليل وقفافبفتح الراء واهل﴾P  O  ﴿:أما إذا وقع قبل ساكن نحو ً. 
 .﴾ Ü﴿وإذا وقع بعده ساكن الزم يف حالتي الوصل والوقف فبالفتح باحلالتني نحو

فاحتة سورة يونس وهود ويوسف  ﴾r ﴿ األلف الواقعة بعد الراء من هجاءوقلل
واأللف الواقعة بعد احلاء من هجـاء . فاحتة سورة الرعد ﴾! ﴿وإبراهيم واحلجر و 

ــو ﴾4﴿ ــة :تح ســوراف ــدخان واجلاثي ــشورى والزخــرف وال ــصلت وال ــافر وف غ
 .واألحقاف
طه والنجم واملعارج والقيامة : األلفات الواقعة يف رؤوس آي عرش سور هيوقلل

) هـا(والنازعات وعبس واألعىل والليل والضحى والعلق، سـوى مـا دخلـت عليـه 

                                          
 .٧٠ السحايب ص  حممد عمرو الداين حتقيقيب ألكتاب التعريف)١(
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ة الشمس،  ضمري املؤنثة املفردة الغائبة، وهي بعض رؤوس آي سورة النازعات وسور
 .ففيها الفتح

 . فبالتقليل لوجود الراء فيه]النازعات[ ﴾ÔÕ  ﴿أما لفظ 
ًواأللفات التي تقرأ بالتقليل من رؤوس آي هذه السور هي األلفات املرسومة يـاء 
ًسواء كان أصلها الياء أم الواو،أما األلفاظ املنونة التي يبدل تنوينها ألفا حـال الوقـف 

، ﴾Ø Ù ﴿ًواأللفاظ التي ليس آخرها ألفا نحـو، ﴾@ ? ﴿،﴾¢ ¡ ﴿:نحو
 . ،فال تقليل فيها ﴾> ; ﴿:ّواأللفاظ التي ليس فيها حرف مد نحو

                                          
يف التيـسري واملفـردات، ) هـا(رصح الداين بالفتح يف رؤوس اآلي التي آخرها : قال ابن اجلزري يف النرش)١(

 يبألفردات الـسبع املوقال النحاس ونأخذ بالتقليل فيها يف التيسري واملفردات ألن الفتح خروج عن طريقه، 
 .٦٨قيق السحايب ص ، وانظر حت٤٤ صعمرو الداين حتقيق عيل النحاس

﴾  B ﴿و ﴾ ^﴿و ﴾5 ﴿و ﴾* ﴿ ومل يكن رأس آية وليس آخره راء نحوذوات الياء وقرأ األزرق )٢(
قرأ الداين عىل ابـن خاقـان بالتقليـل :٦٦ّقال النحاس يف الرسالة الغراء صالفتح والتقليل، : الوجهان يف الشاطبية

  .ريق التيسري، وإن كان الوجهان مذكورين يف جامع البيانوبه نأخذ، وإنام قرأ بالفتح عىل أيب احلسن وليست ط
ورد اخلالف يف تقليل رؤوس اآليات املختومة بضمري املؤنثة الغائبـة يف سـوريت النازعـات والـشمس : وقال
 ، والذي رصح به الداين يف التيسري هـو الفـتح، وهـو ]٢:الشمس [﴾& ﴿و ،]٣٠:النازعات [﴾i ﴿ :نحو

 . ٣٦٨، الثمر ص قرأ عىل ابن خاقان بالتقليل وهي طريق التيسري وبه نأخذخروج عن طريقه، ألنه 
 .وليس لورش فيها إال التقليل ﴾ §﴿، ﴾5  ﴿، ﴾ ,﴿قد يفهم من عبارة التيسري الفتح يف : وقال
﴿ كذلك يف: وقال  ﴾  ]ويف املوضعني] ٣٦: النساء ﴿  ﴾]الـداين روى فقد  .]١٣٠:،والشعراء٢٢:املائدة

 وكـذلك .يف التيسري اخلالف فيها، ثم قال إنه قرأ عىل ابن خاقـان بالتقليـل وهـو طريـق التيـسري وبـه نأخـذ
﴿   ﴾ ]تقليـل، وقرأهـا عـىل أيب الفـتح بـالفتح وليـست طريـق  عىل ابن خاقان بالهاقرأف  ،]٤٣:األنفال

  .التيسري
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 . وقرأ األصبهاين كل ما سبق بالفتح
بتقليـل األلـف يف اهلـاء واليـاء مـن هجـاء قرأ ورش من طريق األزرق وعبد الصمد 

 . وقرأ األصبهاين بالفتح]١:مريم[ ﴾!﴿

﴿  وقلل فتحة الراء يف امليمرق األزضمو ⁄  ﴾ ]وفتح الراء األصبهاين ،]٤١:هود.  
، وقرأ عبد الصمد بالتقليل، ]١:طه[  ﴾﴿:قرأ ورش من طريق األزرق بإمالة اهلاء يفو

 .وقرأ األصبهاين بالفتح
⁄ ﴿: وقرأ األصبهاين بإمالة الراء يف  ﴾ بالتقليلقرأ األزرقو . 

 
انفرد ورش من طريقي األزرق وعبد الصمد برتقيق الراء املفتوحة أو املضمومة، إذا 

،           ﴾ Î﴿:، نحو)مدية أو لينة(وقعت بعد كرس الزم متصل، أو بعد ياء ساكنة 
﴿ '﴾،﴿ k﴾،﴿ ]﴾، وال يؤثر يف ترقيق الراء أن يفصل بينها وبني الكرس 

ٌسواء كان هذا الساكن ) الصاد والطاء والقاف( : يكن أحد احلروف الثالثةحرف ساكن ما مل
ًمظهرا أم مدغام نحو ً :﴿ :﴾، ﴿¶﴾ ،﴿Ã ﴾، ﴿R ﴾. 

                                          
 .٤٧ صمرو الداين حتقيق عيل النحاس عيبألفردات السبع امل ، ٤٥ الثمر اليانع ص )١(
 .٧١ صلداين حتقيق حممد السحايبلفردات السبع امل، ٣١، نيل األماين ص ٣٩ الثمر اليانع ص )٢(
  .٤٧ ص٢جالنرش  ،٣١نيل األماين ص  )٣(



 

 ة العرشطرق نافع ٦٤

ً لرتقيق الراء الثانية املكسورة وصال، ،]٣٢:املرسالت[ ﴾ c﴿ :وترقق الراء األوىل
ًوترقق الثانية وقفا تبعا لرتقيق األوىل ً. 

ً أوطاء أوقافاًصادا(فإن كان الساكن   ﴾®﴿ :تعني تفخيم الراء يف املواضع التالية) ً
 ﴾T﴿، ]٨٧:يونس[ ﴾® ﴿ ،]١٥٧:األعراف [﴾[﴿، ]٢٨٦:البقرة[ ﴾Ã﴿، ]٦١:البقرة[
 .]٢:الذاريات [﴾º﴿ ،]٣٠:الروم[ ﴾© ﴿ ،]٩٦:الكهف[ ﴾ë﴿ ،]٥١:، الزخرف٩٩:يوسف[

ًترقق الراء إذا وقعت قبل ألف مقللة وصال ووقفا  ًنحو: ﴿ ]،K﴾ . 
ًوترقق الراء املسبوقة بألف مقللة وصال ووقفا  .﴾ Å Ä، n، 5﴿:  نحوً

 :ويمتنع ترقيق الراء يف أربعة أحوال هي
 .﴾;﴿ و حيث وردت،﴾w، #،  d ﴿أن تكون  يف اسم أعجمي وذلك يف .١
أن تتكرر الراء يف الكلمة ويكون حق األوىل منهام الرتقيق لوقوعها مفتوحة بعد كرس، .٢

: ن الثانية مفتوحة أو مضمومة، وإن فصل بينهام ألف، وذلك يف مخسة ألفاظ هيوتكو
 ﴾q ﴿، ]١١:، نوح٥٢:، هود٦:األنعام[ ﴾| ﴿، ]١٠٧:التوبة، ٢٣١:البقرة[ ﴾.﴿

 .]١٦:األحزاب[ ﴾$ ﴿، ]٩:نوح[  ﴾Ì ﴿، ]٦:، نوح١٣:، األحزاب١٨:الكهف[
الراء   ألف، وقد ورد بعدستعالء متصل، وإن فصل بينهاماأن يقع بعد الراء حرف .٣

ًحيث ورد معرفا أو  ﴾; ﴿ الطاء يف لفظ: املفتوحة ثالثة من حروف االستعالء هي

                                          
 .٤٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل، ٣٦٧ و٣٦ الثمر اليانع ص )١(
 ﴾Ä Å،  c d ﴿ لثبوته، نحواًوترقق وقفتقليل ط الوسقل ًال التقاء ساكنني، تفخم وصحالو )٢(



 

: ، والقاف يف]٣٥:األنعام[ ﴾Ñ ﴿، ]١٢٨:النساء[ ﴾ )﴿: ًمنكرا، والضاد يف
﴿W﴾ ]٧٨:الكهف[، ﴿ G﴾  ]١٨:ص[  ﴾4 ﴿ ،]٢٨:القيامة [. 

  .قالون وإسامعيل واملسيبيوقرأ األصبهاين كل ما سبق كحفص، وافقه 

 

انفرد ورش من طريق األزرق بتغليظ كل الم مفتوحة وقعت بعد الصاد أو الظاء، قال 
الداين وأقرأين ابن خاقان بتفخيمها مع الطاء برشط أن تكون هذه األحرف مفتوحة أو 

 ﴾ *﴿ ،﴾1﴿ :متطرفة، نحوساكنة، سواء كانت الالم خمففة أم مشددة، متوسطة أم 
، ﴿¢ ﴾ ،﴿A ﴾، ﴿c ﴾، ﴿ A @﴾ ،َّفإذا اختل أحد هذه الرشوط مل تغل َ  ِظُ

 .الالم، وفخم عبد الصمد الالم مع الصاد خاصة
                                          

  ﴾ Â﴿  حيـث وقعـت، ﴾ w﴿ :وهـيوقرأ األزرق من الشاطبية بعض الكلـامت بـوجهني   )١(
 ﴾ Æ﴿، ]٥٣، ٢٢:الفرقــان[ ﴾?  ﴿، ]١٠٠:طــه[  ﴾ 7﴿ ،]٩٠:الكهــف[  ﴾x ﴿ ،]٧١:الكهــف[
الداين ومل يرققهـا وبـذلك قـرأ عـىل استثناها :٧٤ّالرسالة الغراء صالنحاس يف قال شيخنا ، ]٥٤:الفرقان[

، فقد فخمهـا ابـن خاقـان يف ]٧١:األنعام[  ﴾u ﴿ وكذلكاخلاقاين وهو طريق التيسري، وبه قطع يف كتابه، 
فخـرج عـن : رواية ورش، وبذلك قرأ عليه الداين، إال أن الداين ذكره يف مجلة املرقـق يف ورش، قـال يف النـرش

،  الثمـر ٥٣، التحفـة الـسنية ص يف جامع البيان إال أن التفخيم أرجـح وبـه نأخـذطريقه، ورغم أن الوجهني
 .٣٦٧اليانع ص 

، وقـرأ األزرق ٥٣، التحفة السنية ص ٤٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
والتقليل، وذلـك يف إذا وقع بعد الالم ألف جيوز فيها الفتح من طريق الشاطبية بعض الكلامت بوجهني فإذا 

ًإن قرئ بفتح ذات الياء تعني التغليظ، وهو املقدم أداء، وإن قـرئ بتقليـل  : يف الشاطبية﴾¹﴿: ألفاظ منها
العمـل عـىل ترقيقهـا مـن كتـاب :٧٥ّالرسالة الغـراء صالنحاس يف قال شيخنا ،  ذات الياء تعني الرتقيق

= 

 ة العرشنافعق طر ٦٥



 

 ة العرشطرق نافع ٦٦

قيق الالم مع األحرف الثالثة حيث وقعت، وافقه قالون وإسامعيل رتوقرأ األصبهاين ب
 .واملسيبي

 
 .وسكنها الباقون ]١٨٦:البقرة[ ﴾Ë Ê ﴿قرأ ورش بفتح ياء اإلضافة يف 

 

                                          
فصل حرف األلف بني أحد احلروف الثالثة والـالم، وإذا  ،التيسري، ألن األرجح ترقيقها يف رؤوس اآليات

ــاء٨٦:طــه[ ﴾µ ﴿ :وذلــك يف  ثــالث كلــامت هــي ، ]٢٣٣:البقــرة[ ﴾Æ﴿، ]١٦:، احلديــد٤٥:، األنبي
﴿ ﴾ ]ففيها وجهان لورش، وظاهر كالم التيسري الرتقيق، واختار يف غـريه التفخـيم، ، ]١٢٨:النـساء

، واختلفـوا يف الم   ﴾ £ ¤﴿: يظ يف الالم املتطرفـه إن وقـف عليهـا نحـو وكذلك بالتغلونأخذ بالتغليظ فيها ،
 .٣٦٨الثمر اليانع ص ،  واألصح يف األداء ترقيقها ﴾ ¢﴿
 .٥١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(



 

 ة العرشنافعق طر ٦٧

 
 

 

 
 .قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

 
 ).حركتان(قرص : املنفصلاملد 
 .) حركات ٤( وسطالت: متصلـال املد

 ).حركتان(قرص : مد البدل
 .)حركتان(قرص : ًمد اللني املهموز وصال

 
 .إسكان ميم اجلمع.٢. ضم ميم اجلمع. ١: وجهان

 .والضم مقدم يف طريق أمحد بن فرح، واإلسكان مقدم يف طريق أيب الزعراء

                                          
 .٤٠ايب صحممد السح ،٢٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٣٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع  امل )٢(
 .٢٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(



 

 ة العرشطرق نافع ٦٨

 
قرآن، إال إن أمحد بن فرح قرأ بالنقـل يف  قرأ إسامعيل بن جعفر بالتحقيق يف مجيع ال

﴿ F E D ﴾ ،﴿ < ;﴾ ومنهـا . ، وما كان مـن لفظـه خاصـة﴿ Æ﴾  
وروى ابن جماهد عن أيب الزعراء عن إسـامعيل : ، قال أبو عمرو الداين]٩١، ٥١: يونس[

ُالتحقيق فيهام وبالوجهني آخذ من روايته من طريق إسامعيل ُ. 
﴿كام قرأ بالنقل يف     ﴾  ]٥٠: النجم[.  

 
قرأ إسامعيل بتسهيل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف للفصل بني اهلمزتني، إذا كانـت 

﴿الثانية مفتوحة أو مكسورة نحو   σ ﴾ ،﴿ ﴾ فإذا كانت مضمومة قرأهـا ،
 ]١٩: الزخرف[ ﴾•﴿ الزعراء بال إدخال نحو بن فرح باإلدخال وقرأها أبوا

 .ويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف كلامت ذكرهتا برواية قالون

 
، ﴾° ± ﴿: بإسـقاط اهلمـزة األوىل مـن املفتـوحتني، نحـو قرأ إسامعيل بن جعفر

ِّويسهل اهلمـزة األوىل مـن املـضمومتني واملكـسورتني ، يف ُ ََ :﴿ g f e ﴾ وونحـ :
﴿   ﴾. 

 .وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فقرأها كأيب نشيط
                                          

 .٤٩، ٣٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٣٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٣٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألات السبع فردامل )٣(



 

 ة العرشنافعق طر ٦٩

 
!  ﴿قرأ أبو الزعراء عن إسامعيل بن جعفر باإلدغام يف الذال يف موضع واحد هو

 .]١٧٩:األعراف[ ﴾"
﴿ :يفامليم عند   الساكنة الباءأدغم أبو الزعراء عن إسامعيل  ﴾ ]٢٨٤:البقرة[  

﴿و      ﴾  ]ظهرمها أمحد بن فرح وأ  ]٤٢: هود. 
﴿: قرأ أبو الزعراء عن إسامعيل بإدغام الثاء يف الذال من قوله تعـاىل   ﴾ 

 .ظهره أمحد بن فرح  وأ]١٧٦:األعراف[

 .]٢٠:الدخان[، ]٢٧:غافر[ ﴾﴿يف التاء يف كلمة   الذال إسامعيل بن جعفردغمأ
  .Z Y ﴾ ] ﴿ و﴾< => ﴿ :قرأ إسامعيل بإظهار النون عند الواو يف

 
ذوات اليـاء يف األسـامء واألفعـال يف  بتقليـل قرأ أبو الزعراء عن إسامعيل بـن جعفـر

، ﴾± ﴿ و﴾j﴿ و﴾^ ﴿و ﴾5 ﴿ و﴾*﴿:  رؤوس اآلي وغريها نحـو

                                          
 .٤٠ صلداين حتقيق النحاسلفردات السبع املوهي انفراد ال يقرأ هبا، انظر : قال شيخنا النحاس)١(
 .٤١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٤١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .٤١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل وأظهرها الباقون، )٤(
 .٤٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(



 

 ة العرشطرق نافع ٧٠

كام تقدم يف روايـة ورش . ﴾¢ ﴿ و﴾( ﴿ و﴾× ﴿و ﴾` ﴿و ﴾9﴿
 .من األزرق

 . ]١:مريم[ ﴾!﴿بتقليل األلف يف اهلاء والياء من قرأ إسامعيل بن جعفر 
 . ]١:طه[  ﴾﴿: قرأ إسامعيل بن جعفر بفتح اهلاء يفو

بالتقليـل يف الفعـل املـايض الثالثـي إذا كانـت قرأ أبو الزعراء عن إسامعيل بن جعفـر 
  ﴾́ ﴿، ﴾p ﴿، ﴾; ﴿، ﴾° ﴿، ﴾_ ﴿: يف عرشة أفعال هياأللف عني الكلمة 

﴿ \﴾ ،﴿ L﴾ ،﴿ &﴾ ،﴿ q﴾ ،﴿ M﴾  حيث جاءت، وافقـه ابـن سـعدان
 . والباقون بالفتح

 
﴿ و﴾﴿ًإسامعيل بـن جعفـر وورش بإثبـات اليـاء وصـال يف قرأ   ﴾ 

 .وحذفها قالون واملسيبي] ١٨٦:البقرة[
 ﴾ ? @ A ﴿ًسامعيل بن جعفـر وحـده بإثبـات اليـاء وصـال يف إقرأ 

 . ]١٩٧:البقرة[

                                          
 .٤٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٤٧ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٢(
 .٤٥ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٣(
 .٥١ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٤(
 .٥١ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٥(



 

 ة العرشنافعق طر ٧١

 
 

 

 
 .قرأ بإثبات البسملة بني السورتني

 
 ).حركتان(قرص : املنفصلاملد 
 .)كات  حر٤( التوسط: متصلـال املد

 ).حركتان(قرص : مد البدل
 .)حركتان(قرص : ًمد اللني املهموز وصال

 
 .إسكان ميم اجلمع.٢. ضم ميم اجلمع. ١: وجهان

 .والضم مقدم يف طريق حممد بن إسحاق، واإلسكان مقدم يف طريق ابن سعدان

                                          
 .٤٠حممد السحايب ص ،٢٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٣٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٢٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(



 

 ة العرشطرق نافع ٧٢

 
: يونس[  ﴾Æ ﴿نه قرأ بالنقل يف قرأ إسحاق املسيبي بالتحقيق يف مجيع القرآن، إال إ

٥١،٩١[ ،﴿    ﴾  ]٥٠: النجم[ . 

 
قرأ إسحاق بتسهيل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف للفصل بني اهلمـزتني، إذا كانـت 

﴿الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة نحو   σ ﴾ ،﴿ ﴾،﴿•﴾ 
 .يمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف كلامت ذكرهتا برواية قالونو

 
ِّ، ويسهل ﴾° ± ﴿: بإسقاط اهلمزة األوىل من املفتوحتني، نحو قرأ إسحاق املسيبي ُ ََ

﴿: ونحـو ﴾ g f e ﴿: اهلمزة األوىل من املـضمومتني واملكـسورتني،  يف  

 ﴾.تلفتني يف احلركة فقرأها كأيب نشيطوإن كانتا خم. 

 
 ﴾Ö × ﴿قرأ حممد بن إسحاق عن أبيه بإظهار الدال عند التاء يف موضع واحد هو

 .]٢٦٥:البقرة[
                                          

 .٣٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٣٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٣٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .٤٠صفردات املوهي انفراد ال يقرأ هبا، انظر :دغام قال شيخنا النحاس وقرأ الباقون باإل)٤(



 

 ة العرشنافعق طر ٧٣

" #  ﴿قرأ حممد بن إسحاق عن أبيه بإظهار التاء عند الدال يف موضع واحد هو

 .]٨٩:يونس[ ﴾ $
﴿ :يفامليم عند   الساكنة الباءأدغم إسحاق املسيبي  ﴾ ]٢٨٤:البقرة[  

﴿وأدغم ابن سعدان      ﴾  ]ظهرها حممد بن إسحاق وأ  ]٤٢: هود. 
 ﴿:أظهر املسيبي الثاء يف الذال من قوله تعاىل   ﴾ ]١٧٦:األعراف[. 

  f ﴿: نحـو) قـل(و) بـل(ء يف قرأ حممد بن إسحاق عن أبيه بإظهار الالم عند الـرا

g﴾وأدغمها ابن سعدان﴾ 0 1 2 ﴿ و . 
  .Z Y ﴾ ] ﴿ و﴾< => ﴿ :قرأ املسيبي بإظهار النون عند الواو يف
  . ﴾# "! ﴿ :قرأ املسيبي بإدغام الدال يف الذال من

 نـة بغًا ناقـصاًإدغامـأدغم حممد بن إسحاق عن أبيه النون الساكنة أو التنوين يف الالم 
 ﴿:نحو     ﴾و ﴿    ﴾،وأدغمها ابن سعدان بال غنة . 

                                          
 .٤٠صفردات املوهي انفراد ال يقرأ هبا، انظر : وقرأ الباقون باإلدغام قال شيخنا النحاس)١(
 .٤١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٤١ صلنحاس عمرو الداين حتقيق عيل ايبألفردات السبع امل )٣(
واإلدغـام هـو : وافقه أبو عون عن احللواين عن قالون وقرأ الباقون باإلدغام قـال شـيخنا النحـاس)٤(

 .٤٢ صلداين حتقيق النحاسلفردات السبع املاملروي عن قالون وعن كل القراء كام يف النرش، انظر 
 .٤٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(
 .٤٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبأل باقي الرواة عن نافع باإلظهار املفردات السبع  وقرأ)٦(
   .٤٣ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألاملفردات السبع  وأدغمها يف الراء بال غنة، )٧(



 

 ة العرشطرق نافع ٧٤

حممد بن إسحاق عن أبيه بإخفاء النون الساكنة أو التنـوين عنـد اخلـاء والغـني  قرأ
 ﴾،﴿ ﴿:نحو    ﴾ وأظهرها ابن سعدان. 

 ﴿ .١:هرهاواستثنى من ذلك ثالثة مواضع فأظ  ﴾ ]١٣٥:النساء[، 
 ٢.﴿    ﴾]٣، ]٣:املائدة.﴿  ﴾] ٥١:اإلرساء[. 

 
ذوات اليـاء يف األسـامء واألفعـال يف رؤوس اآلي  بتقليل قرأ ابن سعدان عن املسيبي

ـــو ـــا نح  ﴾9﴿، ﴾± ﴿ و﴾j﴿ و﴾^ ﴿و ﴾5 ﴿ و﴾*﴿:  وغريه
كــام تقــدم يف روايــة ورش مــن . ﴾¢ ﴿ و﴾( ﴿ و﴾× ﴿و ﴾`﴿و

 .األزرق
 . ]١:مريم[ ﴾!﴿بتقليل األلف يف اهلاء والياء من قرأ املسيبي 

 .، وقرأ حممد بن إسحاق بالفتح]١:طه[  ﴾﴿: بتقليل اهلاء يفقرأ ابن سعدانو
ف عـني الكلمـة يف بالتقليل يف الفعل املايض الثالثي إذا كانت األلـ قرأ ابن سعدان

ـــي ـــال ه ـــرشة أفع ، ﴾\ ﴿،  ﴾́ ﴿، ﴾p ﴿، ﴾; ﴿، ﴾° ﴿، ﴾_ ﴿: ع
﴿L﴾ ،﴿ &﴾ ،﴿ q﴾ ،﴿ M﴾ ،وافقه أبو الزعراء والباقون بالفتح. 

                                          
عىل والـده عـن ، كام قرأ أمحد وثابت ابني ميمونة بنت أيب جعفرافق بذلك قراءة أيب جعفر ألنه قرأ عىل و )١(

   .٤٩، ٤٣ ص النحاس حتقيقاملفردات السبع، ١٨ ص ظر إتباع األثرنافع عن أيب جعفر، وان
 .٤٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٤٦ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٣(
 .٤٥ صقيق عيل النحاسلداين حتلفردات السبع امل )٤(



 

 ة العرشنافعق طر ٧٥

 
 

أسكن قالون وأمحد بن فرح عن إسامعيل وابن سعدان عن املسيبي اهلاء مـن لفـظ 
﴿  ، ، ﴾ و ﴿    ،  ، ﴾ ، هــو(وضــمها مــن (﴿ Î ،[ ،  #﴾  ،

، ورش وأبو الزعراء عن إسـامعيل بـن جعفـر ﴾  ,،  » ،p ﴿) هي(وكرسها من 
 . وحممد بن إسحاق عن املسيبي

﴿: وأسكن أبو عون عن احللواين وأمحد بن فرح من طريق فارس اهلاء يف قوله   

﴾  ]اقون بالضم والب  ]٢٨٢:البقرة﴿ T S﴾. 
 وافقه أمحد بن فرح يف وجـه،  ]٦١: القصص[  ﴾ ﴿: وأسكن قالون اهلاء يف قوله

 ﴾ < ? ﴿والباقون بالضم 
بإشباع حركة هاء الضمري وصـلتها بيـاء مديـة إذا حممد بن سعدان عن املسيبي قرأ 

 .﴿Ö ﴾، وقرأ الباقون﴾Ö ﴿ : يفكان بعدها متحرك

                                          
 .٤٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل ،٣٣ اجلرس املأمون ص )١(
 .٧٦حممد السحايب ص ،٥١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٧٦ ص عمرو الداين حتقيق حممد السحايبيبألفردات السبع امل )٣(
 .٧٧حممد السحايب ص ،٤٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(



 

 ة العرشطرق نافع ٧٦

﴿قرأ إسامعيل بن جعفر  ﴾ حيث وقع بإسكان الزاي، وقرأ الباقون عـن نـافع 
﴿بضم الزاي ﴾ . 

حيـث وقـع  ﴾1 ﴿ و﴾p ﴿ و﴾® ﴿قرأ ورش وإسامعيل بن جعفـر  
﴿بضم الباء، وقرأ قالون واملسيبي بكرس البا   ﴾. 

 بكرس العني، وقرأ الباقون  ]٥٨:النساء[ ﴾½ ﴿و ]٢٧١: البقرة[ ﴾5 ﴿قرأ ورش 
﴿ بوجهني إسكاهنا  ﴾ أو اختالس كرسهتا ﴿ ⊕﴾ . 

 
†﴿قرأ قالون وإسامعيل واملسيبي بإثبات األلف وتـسهيل اهلمـزة يف  ﴾ حيـث 

†﴿ تسهيل اهلمزةوقرأ األزرق وعبد الصمد بحذف األلف و.  ورد ﴾ . 

﴿اين بحذف األلف وحتقيق اهلمزة وقرأ األصبه  ﴾. 
                                          

 .٧٧حممد السحايب ص ،٤٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٧٨حممد السحايب ص ،٥٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
، قـال اإلمـام ٧٨حممـد الـسحايب ص ،٥٠ صاس عمرو الداين حتقيق عيل النحيبألفردات السبع امل )٣(

االختالس، والنص عنهم باالسـكان، قـال شـيخنا حممـد بـن الـرشيف  الـسحايب : ٨٤الداين يف التيسري ص
 .اطلق االسكان واملراد به االختالس وهو املقدم يف األداء: عندي قراءيت الكتاب عليه

، والـذي حققتـه ٨٠قيق حممد السحايب ص، وحت٥٢  صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل )٤(
، وانظر النرش ٢٢٠، ٢٤يف كتاب نيل األماين يف طريق األصبهاين أنه يسهل اهلمزة انظر نيل األماين ، ص 

قـرأ األصـبهاين هبمـزة :١٢٥ ص ٢ باب اهلمز املفرد، وقال الداين يف جـامع البيـان ج١البن اجلزري ج
ت من طريقيه، وقال يف كتابه مهموزة غري ممدودة، ولـألزرق مـن خمففة بعد اهلاء من غري ألف وهبذا قرأ

 .٢٩اإلبدال مع اإلشباع وهو املقدم أو التسهيل، الثمر اليانع ص : الشاطبية وجهان



 

 ة العرشنافعق طر ٧٧

قرأ ورش وإسامعيل بن جعفر بصلة اهلاء بياء، وقرأ قالون واملسيبي باختالس كرس 
﴿: اهلاء يف ﴾ ٧٥:آل عمران[  يف املوضعني من[ ،﴿ ﴾ آل عمران[  يف املوضعني من 

ــشورى[ و] ١٤٥: ﴿ و﴾﴿، ]٢٠:ال  ﴾  ]ــساء ﴿، ]١١٥:الن  ﴾  ]ــراف ] ١١١:األع

﴿، ]٣٦: الشعراء[و ﴾  ]مع كرس القاف]٥٢:النور  ،﴿ ﴾ ]٢٨: النمل[ . 
 وهنــاك وجــه ثــان لقــالون واملــسيبي وهــو ]٧٥:طــه[  ﴾﴿قــرأ نــافع بالــصلة يف 

 . ﴾﴿ االختالس
﴿بالنقل يف قرأ األصبهاين  ﴾  ]وقرأ الباقون بتحقيق اهلمز]٩١:آل عمران ﴿ ½﴾ 

وقرأ الباقون ]١٧٥:آل عمران[  ﴾9 ﴿ًقرأ إسامعيل بن جعفر بإثبات الياء وصال يف 
.﴾9 ﴿ بحذفها يف احلالني 

 
 ﴿قرأ ورش بفتح العني يف   ﴾  ]فتحة العني وقرأ الباقون باختالس ]١٥٤:النساء   

﴿ !  ﴾أو إسكاهنا وهو املقدم  ﴿   ﴾. 

                                          
 .٨٢حممد السحايب ص ،٥٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
، ٥٣ ص عمرو الداين حتقيق عـيل النحـاسيبألات السبع فرداملاقرأين فارس هلم بالصلة، :  قال الداين)٢(

ًيف طريق التيسري بالصلة وجها واحدا  .١٤، التحفة السنية للنحاس صً
 .٨٣حممد السحايب ص ،٥٠ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل ،٢٤ ص نيل األماين)٣(
 عمرو الـداين حتقيـق عـيل النحـاس يبألفردات السبع امل ،٢٤ ص نيل األماين، ٤٠٥ الثمر اليانع ص )٤(

 .٨٣حممد السحايب ص ،٥٠ص
 .٨٤حممد السحايب ص ،٥٤ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(



 

 ة العرشطرق نافع ٧٨

 
 ﴿قرأ إسامعيل بن جعفر واملسيبي  ﴾ ]بإسكان النون، وقرأ الباقون ]٨، ٢:املائـدة 

 .﴾´ ﴿ بفتحها

 وقرأ الباقون]٤٤:املائدة[ ﴾m ﴿ًقرأ إسامعيل بن جعفر بإثبات الياء وصال يف 
m﴾. ﴿ بحذفها يف احلالني 

 
األنعام [ ﴾ =      ﴿قرأ األصبهاين وحممد بن إسحاق عن أبيه املسيبي بضم اهلاء يف 

:٤٦[وقرأ الباقون بكرسها ﴿ ;   = ﴾. 

وقرأت ]١٦٢:األنعام  [﴾∼﴿أقرأين أبو الفتح عن األزرق بفتح الياء يف : قال الداين
 .∼﴾﴿ ريه باإلسكان وبه آخذ وبذلك قرأ الباقونعىل غ

¬ ﴿ًقرأ إسامعيل بن جعفر بإثبات الياء وصال يف   «﴾ ]٨٠:األنعام[ وقرأ الباقون
.﴾» ¬ ﴿ بحذفها يف احلالني 

                                          
 .٨٥حممد السحايب ص ،٥٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٨٥حممد السحايب ص ،٥٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٨٦حممد السحايب ص ،٥٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
ولألزرق مـن الـشاطبية  ،٥٥ التحفة السنية ص ،٥٥ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل)٤(

 . كام مر، كام فيها الفتح والتقليل٣٦٨وجهان إسكان الياء وفتحها، الثمر اليانع ص 
 .٨٦حممد السحايب ص ،٥٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(



 

 ة العرشنافعق طر ٧٩

 
لفظ اخلرب ب]٤٩:الشعراء [ و]٧١:طه[و]١٢٣:األعراف[ ﴾, ﴿عن ورش األصبهاين قرأ 

 ، والوجه الثاين والباقون باالستفهامكاألصبهاينعبد الصمد بوجهني األول وقرأ 
﴿σ﴾. 

 ﴿عن ورش  قرأ عبد الصمد   ﴾ ]٥٨:الزخرف[ بوجهني األول عىل لفظ اخلرب بغري
﴿ مد، وقرأ عبد الصمد يف الوجه الثاين والباقون باالستفهام  σ﴾. 

ط عن قالون بقراءة الداين عىل أيب الفتح، وأبو عون عن احللواين بإثبات قرأ أبو نشي
﴿: ًاأللف وصال يف   ﴾ ]١٨٨:األعراف[و]١١٥:الشعراء[و]وقرأ الباقون ]٩:األحقاف ،
 . ﴾9 : ﴿ ًباحلذف وصال

وقرأ الباقون ]١٩٥:األعراف[ ﴾Û Ú ﴿ًقرأ إسامعيل بن جعفر بإثبات الياء وصال يف 
Û Ú﴾. ﴿حذفها يف احلالنيب 

                                          
، نيـل األمـاين ٨٧حممد السحايب ص ،٥٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(

 .٢٦لتوفيق ضمرة ص
  .٨٧حايب صحممد الس ،٥٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
، يف ٨٨حممـد الـسحايب ص ، ١١١  ص عمـرو الـداين حتقيـق عـيل النحـاسيبألفردات الـسبع  امل )٣(

 .١٨اجلرس املأمون ص الشاطبية وجهان اإلثبات واحلذف،
 .٨٨حممد السحايب ص ،٥٧ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(



 

 ة العرشطرق نافع ٨٠

 
 وقرأ  ]٤٢:األنفـال[ ﴾ c ﴿قرأ إسامعيل القايض عن قالون بياء واحدة كحفص يف 

  ﴿الباقون عن نافع بياءين  ﴾. 
 

قرأ إسحاق املسيبي وابن فرح عن إسامعيل بن جعفر بإدخال ألف بني اهلمزة األوىل 
   حيث وقعـت وقـرأ البـاقون عـن نـافع بغـري ألـف﴾  ﴿ املسهلة املحققة والثانية

﴿ ﴾. 
﴿قرأ األزرق وعبد الصمد بتشديد الياء من غري مهـز يف    ﴾ ]وقـرأ ]٣٧:التوبـة 

 .﴾" ﴿ الباقون باهلمز
ــرأ  ــدال يفورش ووق ــالون باإلب ــن ق ــواين ع ﴿ احلل    ﴾ ]ــة  ]٧٠:التوب

ـــة[و ﴿ و]٩:احلاق  ﴾ ]ـــنجم ـــاهلمز،  ]٥٣:ال ـــافع ب ـــن ن ـــاقون ع ـــرأ الب  وق
﴿R﴾ و﴿O﴾. 

﴿قرأ ورش وإسامعيل بن جعفـر بـضم الـراء يف   ﴾ ]وقـرأ املـسيبي ]٩٩:التوبـة 
 .Â﴾ ﴿ وقالون بإسكاهنا

                                          
 .٨٩حممد السحايب ص ،١١٩ ،٥٧ صحتقيق عيل النحاس عمرو الداين يبألفردات السبع امل )١(
 .٩٠حممد السحايب ص ،٥٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٩٠حممد السحايب ص ،٥٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 ٩٠لداين حتقيـق حممـد الـسحايب ص لات فردامل من طريق اجلامل، والوجهان عن أيب عون عن احللواين، )٤(

 .١١٤، ١٠٩، ٥٨، ٣٤ صوعيل النحاس
 .٩٠حممد السحايب ص ،٥٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(



 

 ة العرشنافعق طر ٨١

 
 تالس فتحة اهلاءوقرأ الباقون باخ ]٣٥:يونس[ ﴾﴿ قرأ ورش بفتح اهلاء يف

﴿.﴾. 

 
 وقرأ ]١١:املعارج[و] ٨٩:النمل[و] ٦٦:هود[ ﴾d  ﴿ قرأ إسامعيل بن جعفر بكرس امليم يف

A﴾ . ﴿ الباقون بفتح امليم 

وقرأ ]٤٦:هود[ ﴾   - ﴿ًقرأ ورش وإسامعيل بن جعفر بإثبات الياء وصال يف 
﴾.   - ﴿ الباقون بحذفها يف احلالني 

وقرأ الباقون ]٧٨:هود[ ﴾ ¦ § ﴿ًقرأ إسامعيل بن جعفر بإثبات الياء وصال يف 
.﴾¦ § ﴿ بحذفها يف احلالني 

                                          
 يبألفردات الـسبع امل، قال النحاس أليب نشيط وجهان اإلسكان واالختالس ٩١حممد السحايب ص)١(

 .٥٨، والوجهان يف الشاطبية اجلرس املأمون ص ٢٢ة ص ، التحفة السني٥٨صعمرو الداين 
 .٩٢حممد السحايب ص ،٥٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل)٢(
 .٩٢حممد السحايب ص ،٥٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
قـرأ نـافع ، و٩٢حممـد الـسحايب ص ،٥٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(

﴿ :ًبإثبات الياء وصال يف ﴾ ]١٠٥:هود[. 



 

 ة العرشطرق نافع ٨٢

 
قرأ ورش واحللواين عن قالون من قراءة الداين عىل أيب الفتح بتحقيق اهلمزة األوىل 

…  ﴿وتسهيل اهلمزة الثانية يف   ﴾ ]وقرأ الباقون بقلب اهلمزة األوىل  ]٥٣:يوسف
 ﴿ ًواوا مكسورة وإدغام الواو التي قبلها فيها وحتقيق اهلمزة الثانية  ﴾ . 

 ﴾ ¢$ ﴿قرأ األصبهاين وإسامعيل بن جعفر وإسحاق املسيبي بإسـكان اليـاء يف 
 ﴿  وقرأ الباقون بفتح الياء]٥٩:يوسف[   ¢﴾. 

�  ﴿قرأ األزرق وعبد الصمد بفتح الياء      ﴾ ]والبـاقون بإسـكاهنا]١٠٠:يوسف 
﴿ �  ﴾  

]٦٦:يوسف[ ﴾ X W ﴿ًقرأ األصبهاين وإسامعيل بن جعفر بإثبات الياء وصال يف 
 .X W﴾ ﴿ وقرأ الباقون بحذفها يف احلالني

                                          
ٍولورش من الشاطبية، والتيـسري وجـه ثـان هـو ، ٦٠ صلداين حتقيق عيل النحاسلفردات السبع امل)١( ٌ

 .ٌ وأليب نشيط من الشاطبية وجه ثان هو تسهيل األوىلًإبدال اهلمزة الثانية ياء مدية مشبعة،
، ولألصـبهاين ٦١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحـاسيبألفردات السبع امل، ٩٤ السحايب صحممد)٢(

 .١٠١مجيع طرق الطيبة، نيل األماين ص فتح الياء، وكذلك من املصباح
 .٩٤حممد السحايب ص ،٦١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
، ولألصـبهاين ٩٤ حممد السحايب ص ،٦١ صقيق عيل النحاس عمرو الداين حتيبألفردات السبع امل )٤(

 .١٠٢مجيع طرقه، نيل األماين ص حذف الياء، وكذلك من املصباح



 

 ة العرشنافعق طر ٨٣

 
مزة مكسورة من االستفهام املكـرر  يف مجيـع القـرآن ًقرأ نافع االستفهام الثاين خربا هب

•     ´ ³  ﴿ :نحو   ﴾ ]ًإال يف النمل والعنكبـوت فإنـه جعـل األول خـربا  ]٥:الرعـد
ًوالثاين استفهاما اتباعا للرسم ً ﴿       ^ ] \   ﴾ واختلفوا يف إدخال األلف يف ،

 ﴿ل ورش وحممد بن إسحاق املسيبي بوجـه االستفهام تقدم أو تأخر، فرتك اإلدخا      

 ^ ] \   ﴾ وقرأ الباقون بإدخال ألف . 

 
وقرأ الباقون بحذفها ]١٤:إبراهيم[ ﴾ q p ﴿ًقرأ ورش بإثبات الياء وصال يف 

  .q p﴾ ﴿ يف احلالني

]٢٢:يمإبـراه[ ﴾ T¥  ﴿ًقرأ إسامعيل بن جعفر بإثبات اليـاء وصـال يف 
 .T ¥ ﴾﴿ وقرأ الباقون بحذفها يف احلالني

ــال يف  ــاء وص ــات الي ــر بإثب ــن جعف ــامعيل ب ــرأ ورش وإس  ﴾ ¼ ½ ﴿ًق
 .﴾¼ ½ ﴿ وقرأ الباقون بحذفها يف احلالني]٤٠:إبراهيم[

                                          
 وجهان األول عدم اإلدخال عن حممد بن أمحد عن ابن جماهد عـن حممـد حمد بن إسحاق املسيبي مل)١(

باإلدخال قرأت له وبـذلك : الداينبن الفرج عن حممد بن إسحاق عن أبيه، والوجه الثاين اإلدخال قال 
 .٩٥حممد السحايب ص ،٦١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل آخذ

 .٩٦حممد السحايب ص ،٦٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٩٦حممد السحايب ص ،٦٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .٩٦حممد السحايب ص ،٦٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(



 

 ة العرشطرق نافع ٨٤

 
ًقرأ املسيبي وحده بإثبات األلف وصال ووقفا يف  ً﴿   ﴾ ]وقـرأ البـاقون ]٣٨:الكهـف 

 .L﴾  ﴿ ًبحذفها وصال
 وقـرأ ]٣٩:الكهـف[ ﴾ c b﴿قرأ األزرق وعبد الـصمد بحـذف اليـاء يف احلـالني يف 

 .c b﴾  ﴿ ًالباقون بإثباهتا وصال
وقـرأ ] ٨:الطالق[ و]٨٧، ٧٤:الكهف[ ﴾ç  ﴿:قرأ إسامعيل بن جعفر بإسكان الكاف يف

﴿ الباقون بضمها   ﴾وأمجعوا عىل ضمها يف ،﴿ Ë Ê﴾  ]٦:القمر[  . 
 الكهـف[ ﴾ { ~ ﴿، ]١٧:الكهف[ ﴾R Q  ﴿:ًقرأ نافع بإثبات الياء وصال يف

:٢٤[ ،﴿ m l﴾ ]٤٠:الكهــف[ ،﴿H ﴾ ]٦٤:الكهــف[ ،﴿ c b﴾ ]٦٦:الكهــف[ ،
  ]٩٧:اإلرساء[  ﴾$ % ﴿، ]٦٢:اإلرساء[ ﴾j i ﴿وكذلك يف 

 
   "! ﴿قرأ ابن سعدان عن املسيبي بإدغام الدال يف الـذال مـن   ﴾ ]مـريم[ 

 . ﴾ # "! ﴿ وقرأ الباقون باإلظهار

                                          
 .٩٧حممد السحايب ص ،٦٣ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .٩٧حممد السحايب ص ،٦٣ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٩٧يب صحممد السحا ،٦٣ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .٩٧حممد السحايب ص ،٦٣ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(
 عمـرو يبألفـردات الـسبع املمن رواية حممد بن أمحد عن ابن جماهدعن أصحابه عن ابـن سـعدان،  )٥(

 .٩٨حممد السحايب ص ،٦٤ صالداين حتقيق عيل النحاس



 

 ة العرشنافعق طر ٨٥

  وقـرأ البـاقون بـاهلمز]١٩:مـريم[  ﴾2 ﴿قرأ ورش واحللواين عن قالون باليـاء يف 
﴿h﴾ . 

ًإبدال اهلمزة ياء ساكنة وإدغامها ب وقرأ الباقون ]٧٤:مريم[ ﴾¯ ﴿قرأ ورش باهلمز يف 
 ﴿بالياء بعدها   ﴾  

 
 وقرأ عبـد الـصمد وابـن سـعدان عـن املـسيبي ]١:طه[ ﴾≡ ﴿قرأ األزرق باإلمالة يف 

 .E﴾  ﴿  وقرأ الباقون بالفتح﴾≡ ﴿بالتقليل

 ﴿قرأ إسحاق املسيبي بضم اهلاء دون صـلة يف         ¨﴾ ]٢٩:القـصص[ و]١٠:طـه [

 . ﴾§ ¨ ﴿ وقرأ الباقون بكرس اهلاء

  والبـاقون بـرتك الـصلة]٢٩:طه[ ﴾È      M ﴿ املسيبي بصلة اهلاء بواو يف قرأ إسحاق
﴿É È﴾ . 

                                          
، وأليب نـشيط ٩٨حممد الـسحايب ص ،٦٤ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(

 .٧٤اهلمز واإلبدال اجلرس املأمون ص يف الشاطبية وجهان
 .٩٨حممد السحايب ص ،٦٤ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٩٩حممد السحايب ص ،٦٥ صحتقيق عيل النحاس عمرو الداين يبألفردات السبع امل )٣(
 .٩٩حممد السحايب ص ،٦٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(
 .٩٩حممد السحايب ص ،٦٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(



 

 ة العرشطرق نافع ٨٦

 ﴿  وقرأ الباقون بإسكاهنا]١٨:طه[ ﴾X W ﴿قرأ األزرق وعبد الصمد بفتح الياء يف 

X﴾ . 

ًقرأ إسامعيل بن جعفر بإثبات الياء مفتوحة وصـال، سـاكنة وقفـا يف  ً﴿ ` _﴾ 
ًء ساكنة وصال، حمذوفة وقفا وقرأ الباقون بإثبات اليا]٩٣:طه[ ً ﴿ ` _﴾  . 

 
قرأ ابن سعدان عن إسحاق املسيبي من قراءة الداين عىل أيب الفتح بصلة اهلـاء بـواو يف 

﴿T S R     U﴾ ]وقرأ الباقون برتك الصلة]٤:احلج  ﴿ T S R U﴾ . 

ã ﴿ قـرأ ورش بكـرس الـالم يف    ﴾ ]و]١٥:احلـج ﴿ ã ﴾ ]وقــرأ ]٢٩:احلـج 
 .﴾| { ﴿و  ﴾ä ã ﴿ الباقون بإسكاهنا

ــدال يف  ــسيبي باإلب ــرأ ورش وإســحاق امل  ﴿ق     ±﴾ ]ــالون ]٤٥:احلــج ــرأ ق  وق
 .  ﴾° ± ﴿ وإسامعيل بن جعفر باهلمز

                                          
 .١٠٠حممد السحايب ص ،٦٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .١٠٠حممد السحايب ص ،٦٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .١٠١حممد السحايب ص ،٦٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .١٠١حممد السحايب ص ،٦٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(
 .١٠٢حممد السحايب ص ،٦٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(



 

 ة العرشنافعق طر ٨٧

 وحـذفها ]٢٥:احلـج[ ﴾: ﴿ًقرأ ورش وإسامعيل بن جعفر بإثبات اليـاء وصـال يف 
 .﴾: ﴿ ون واملسيبي يف احلالنيقال

 امللـك[ و]٢٦:فـاطر[  و]٤٥:سـبأ[ و]٤٤:احلج[ ﴾£ ﴿ًقرأ ورش بإثبات الياء وصال يف 

 ]٢٣:يس[ ﴾º ¹ ﴿ و]٣٤:القصص[ ﴾À ¿ ﴿ و]١٧:امللك[  ﴾\ ﴿ و]١٨:
ــــصافات[ ﴾=﴿و ــــدخان[ ﴾1 ﴿ و]٥٦:ال ــــدخان[ ﴾7 ﴿ و]٢٠:ال  ]٢١:ال
ــستة:رالقمــ[ ﴾l ﴿ و]٤٥، ١٤:ق[ ﴾Ä﴿و ــرأ ]٩:الفجــر[ ﴾J ﴿ و]املواضــع ال  وق

 .الباقون بحذف الياء يف احلالني 

 
  وسـكنها البـاقون]١١٨:الـشعراء[ ﴾Q P ﴿قرأ األزرق وعبد الصمد بفتح اليـاء يف 

﴿P  ﴾. 
 عـن قـالون قرأ األزرق وعبد الصمد وابن فرح عن إسامعيل وأبو عون عن احللـواين

w  ﴿بقراءة الداين عىل أيب الفتح، بفـتح اليـاء يف    ﴾ ]١٥:األحقـاف [ و]١٩:النمـل[ 
w  ﴿ وسكنها الباقون   ﴾ . 

                                          
 .١٠٢حممد السحايب ص ،٦٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .١٠٣حممد السحايب ص ،٦٦ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
، ولألصبهاين ١٠٤حممد السحايب ص ،٦٨ صقيق عيل النحاس عمرو الداين حتيبألفردات السبع امل )٣(

 .١٣١مجيع طرقه، نيل األماين ص فتح الياء، وكذلك من املصباح
 .١٠٤حممد السحايب ص ،٦٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(



 

 ة العرشطرق نافع ٨٨

﴿ًقرأ نافع بإثبات الياء وصال يف   ﴾ ]قرأ ابن سـعدان عـن املـسيبي ]٣٦:النمل 
 ﴿ خمففة بإثباهتا يف احلالني وقرأها بنون واحدة  ﴾ . 

 وإذا وقـف ورش ]٣٦:النمـل[ ﴾ ) Ë ﴿ًقرأ نافع بإثبات الياء مفتوحـة وصـال يف 
 .�﴾  '    ﴿ ًوقرأت هلم باحلذف وقفا: حذفها ووقف الباقون بإثباهتا، وقال الداين

 وقرأ البـاقون ]٦٦:العنكبوت[ ﴾G ﴿قرأ ورش وإسامعيل بن جعفر بكرس الالم يف 
﴿ كاهنابإس      ﴾. 

 
H﴿ ً وصال أو القرصدمع املقرأ األزرق وعبد الصمد بتسهيل اهلمزة   ﴾ وأما وقفا ،ً

﴿ يف ًإبداهلا ياء مع املد الالزم املخفف.٢  مع الرومالتسهيل.١: فوجهان   ﴾ 
﴿  وقرأ الباقون باهلمز]٤:قالطال[ و]٢:املجادلة[ و]٤:األحزاب[  ﴾ . 

قرأ ورش واحللواين عن قالون من قراءة الداين عـىل أيب الفـتح بتحقيـق اهلمـزة األوىل 
 ﴿ و]٥٠:األحزاب[ ﴾… ﴿ وتسهيل اهلمزة الثانية يف  … ﴾ ]وقرأ ]٥٣:األحزاب 

                                          
 .١٠٤ص، حممد السحايب ٦٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
، التحفـة ١٠٥حممـد الـسحايب ص ،٦٨ ص عمرو الداين حتقيق عـيل النحـاسيبألفردات السبع امل )٢(

 .٣٢إثبات الياء وحذفها، اجلرس املأمون ص : ، وقف قالون من الشاطبية بوجهان٢٠السنية ص 
 .١٠٥حممد السحايب ص ،٦٩ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .١٠٦حممد السحايب ص ،٧٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(



 

 ة العرشنافعق طر ٨٩

ًلياء التي قبلها فيها فيقرآن ياء مشددة مكسورة ًالباقون بإبدال اهلمزة األوىل ياء وإدغام ا َ ْ َُ
َ ، فإذا وقف عليها فباهلمز﴾ ks  ﴿ و﴾ª » ﴿حال الوصل  ِ ُ ﴿  ﴾. 

   وقرأ الباقون بحذفها يف احلالني]١٣:سبأ[ ﴾ ¼ ﴿ًقرأ ورش بياء وصال يف 

﴿   ¼﴾ . 
 ]يـس[ ﴾< = >﴿يف قرأ األزرق وعبد الصمد واحللواين عن قـالون باإلدغـام 

 .وقرأ الباقون باإلظهار 
 ﴿قرأ ورش بفتح اخلاء يف  ﴾  ]اإلسكان : وقرأ الباقون بوجهني]٤٩:يس 

﴿ ﴾  واختالس الفتحة ﴿ ?﴾ . 

 وقـرأ ]٤٨:الواقعـة[ و]١٧:الـصافات[ ﴾§ ﴿قرأ األزرق وعبد الصمد بفتح الواو يف 
 ﴿ االباقون بإسكاهن   ﴾وقرأها األصبهاين بالنقل  ﴿   Τ ﴾. 

ــداء يف ﴿ قــرأ األصــبهاين وإســامعيل بــن جعفــر هبمــزة وصــل تكــرس ابت   ﴾  
 .Ð﴾  ﴿  وقرأ الباقون هبمزة قطع]١٥٣:الصافات[

                                          
، ولورش من ١٠٦حممد السحايب ص ،٧٠ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(

 .ًطريق الشاطبية وجهان التسهيل واإلبدال ياء ساكنة
 .١٠٧حممد السحايب ص ،٧٠ صاس عمرو الداين حتقيق عيل النحيبألفردات السبع امل )٢(
 .، وقرأ األصبهاين من املصباح من باإلدغام١٠٧حممد السحايب ص ،٧١ ص النحاس حتقيقفرداتامل )٣(
 .١٠٧حممد السحايب ص ،٧١ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(
 .١٠٧حممد السحايب ص ،٧٢ صحتقيق عيل النحاس عمرو الداين يبألفردات السبع امل )٥(
 .١٠٧حممد السحايب ص ،٧٢ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٦(



 

 ة العرشطرق نافع ٩٠

 
 ﴾X ﴿سيبي بـصلة اهلـاء بـواو يف قرأ إسامعيل بن جعفر وابن سعدان يف روايـة املـ

 .X﴾  ﴿  وقرأ الباقون بدون صلة]٧:الزمر[
 ﴾¼ ½ ﴿ًقرأ ورش وابن فرح عن إسامعيل بـن جعفـر بإثبـات اليـاء وصـال يف 

 ﴾¼ ½ ﴿ وقــرأ البــاقون بحــذفها يف احلــالني]٣٢:غــافر[ ﴾Í Ì ﴿ و]١٥:غــافر[
 .Í Ì﴾ ﴿و

 ]٣٨:غـافر[ ﴾¥ ¦ ﴿لني يف قرأ األزرق وعبد الصمد بحـذف اليـاء يف احلـا
 . ¦ ﴾¥ ﴿ ًوقرأ الباقون بإثباهتا وصال

 ]٥٠:فـصلت[ ﴾lG n  ﴿قرأ إسحاق املسيبي والقايض عـن قـالون بإسـكان اليـاء يف 
 .lL n﴾  ﴿ وفتحها الباقون

                                          
 .١٠٨حممد السحايب ص ،٧٤ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .١٠٨د السحايب صحمم ،٧٤ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
، وقـرأ ١٠٨حممـد الـسحايب ص ،٧٥ ص عمـرو الـداين حتقيـق عـيل النحـاسيبألفردات السبع امل )٣(

 .ًاألصبهاين من املصباح ومن باقي طرق الطيبة بإثبات الياء وصال
، قـالون مـن ١٠٨حممد الـسحايب ص ،٧٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(

، اجلرس املأمون ١٨فتح الياء وهو املقدم أو إسكاهنا، التحفة السنية للنحاس ص : التيسري وجهانالشاطبية، و
 .١٠٢ص 



 

 ة العرشنافعق طر ٩١

 وحـذفها ]٦١:الزخـرف[ ﴾' ﴿ًقرأ إسامعيل بن جعفـر بإثبـات اليـاء وصـال يف 
 .﴾' ﴿ الباقون يف احلالني

 . ﴾6   5 ﴿  وأسكنها الباقون]٢١:الدخان[ ﴾k 5  ﴿قرأ ورش بفتح الياء يف 

وقـرأ البـاقون بحـذفها يف ]٤٥ و١٤:ق [ ﴾ q ﴿ًقرأ ورش بإثبـات اليـاء وصـال يف 
  .q﴾ ﴿ احلالني

﴿قرأ قالون باهلمز يف    (!﴾ ]وقرأ الباقون بغري مهز وبذلك قرأ الداين ]٥٠:النجم 
﴿ عىل أيب الفتح يف رواية أيب عون عن احللواين   !﴾ . 

 وحذفها الباقون ]٦:القمر[ ﴾È Ç ﴿ًقرأ ورش وإسامعيل بن جعفر بياء وصال يف 
 .È Ç﴾ ﴿ يف احلالني

وحـذفها البـاقون يف ] يف املواضـع الـستة:القمر[ ﴾l ﴿ًقرأ ورش بإثبات الياء وصال يف 
 .l﴾ ﴿ احلالني

                                          
 .١٠٩حممد السحايب ص ،٧٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
 .١٠٩حممد السحايب ص ،٧٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(
 .٩٦حممد السحايب ص ،٧٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(
 .١٠٩حممد السحايب ص ،٧٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٤(
 .١١٠حممد السحايب ص ،٧٥ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٥(
 .١١٠حممد السحايب ص ،٧٥ صاين حتقيق عيل النحاس عمرو الديبألفردات السبع امل )٦(



 

 ة العرشطرق نافع ٩٢

 
 ﴿قرأ إسامعيل بن جعفر بإسكان الراء يف    y ﴾ ]وقرأ البـاقون بـضمها]٣٧:الواقعة  

﴿y x﴾  

﴿  وقرأ الباقون بالنون]١٧:اجلن[ ﴾D C ﴿قرأ األصبهاين بالياء يف    ﴾ . 

  ﴿يف قرأ أبو الزعراء عن إسامعيل بن جعفر بإسكان الياء      ?﴾ ]وفتحها ]٦:الكافرون 
 . ﴾ ?     < ﴿ الباقون

 بإسـكان ]٤:اإلخـالص[ ﴾﴿قرأ إسامعيل بن جعفر واملسيبي والقايض عن قالون 
 .﴾﴿ الفاء، وقرأ الباقون عن نافع بضم الفاء مع اهلمز

 
 

 
                                          

 .١١٠حممد السحايب ص ،٧٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )١(
، قال النحاس ١١١حممد السحايب ص ،٧٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٢(

 .بهاين من املصباح ومن باقي طرق الطيبة بالنونوما ذكره الداين عن األصبهاين انفراد، وقرأ األص
، قال النحاس ١١١حممد السحايب ص ،٧٨ ص عمرو الداين حتقيق عيل النحاسيبألفردات السبع امل )٣(

 .وما ذكره الداين عن أيب الزعراء من إسكان الياء انفراد ال يؤخذ به عىل سبيل الرواية
، قـال ١١١حممـد الـسحايب ص ،٧٨، ٥٢ ص عيل النحاس عمرو الداين حتقيقيبألفردات السبع امل )٤(

 .النحاس وما ذكره الداين من إسكان الفاء انفراد ال يؤخذ به عىل سبيل الرواية



 

 ة العرشنافعق طر ٩٣

 
وفيق ضمرة دار عامر، عامن، الطبعـة األوىل  ت–الثمر اليانع يف رواية ورش عن نافع .١

 .م٢٠٠٩سنة 
حتقيق عبد الرحيم الطرهوين،  – أليب عمرو الداين -يف القراءات السبع  جامع البيان. ٢

 .دار احلديث القاهرة الطبعة األوىل
 توفيق ضمرة دار عامر، عـامن، الطبعـة الثانيـة سـنة -اجلرس املأمون إىل رواية قالون.٣

 . م٢٠٠٩
أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين حتقيق –تاب التعريف يف اختالف الرواة عن نافع ك.٤

 .الشيخ حممد السحايب سال املغرب
 حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت -   غاية النهاية يف طبقات القراء.٥
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال
طيار .، حتقيق د أمحد الذهبي حممد بن-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار.٦

 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 
أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين حتقيق الشيخ عيل حممـد توفيـق –املفردات السبع .٧

 . م٢٠٠٦النحاس، دار الصحابة، طنطا مجهورية مرص العربية الطبعة األوىل 
 دار الكتـب –مـد بـن حممـد بـن اجلـزري  حممد بن حم–النرش يف القراءات العرش . ٨

 .١٩٩٨ الطبعة األوىل سنة –العلمية بريوت 
 – عامن املكتب اإلسالمي – توفيق إبراهيم ضمرة – يل األماين يف رواية األصبهاينن. ٩

 .٢٠١٢الطبعة األوىل سنة 



 

 ة العرشطرق نافع ٩٤
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 ٣٦........................................................جدول طرق نافع العرشة
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 ٧١.....................................................أصول رواية إسحاق املسيبي
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