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 .تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة املكتبة الوطنية* 

 



 

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

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
 عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الـشيخ ُتْعَلَّوبعد؛ فقد اط       

فيهـا القـراءات العـرش مـن طريـق ، يف سلسلة كتبه التي أفرد )توفيق إبراهيم ضمرة(
 ُ، فوجدت)رسائل يف القراءاتال (ه هذثم كتبيسري وطرق الطيبة، الشاطبية والدرة والت

،  القـراءات املتـواترةروف التـي ى الدقة يف استخراج احلَّأن املؤلف حفظه اهللا قد حتر
الطـرق بـأوجز وأوضـح القـراءات والروايـات و األستار واملبهامت عن هذا كشفف
 القـراءات والروايـاتالبحث يف العه، وطول باعه يف ِّ، مما يدل عىل سعة اطلعباراتا

 .اذةَّوالطرق الصحيحة والش
ام كـانوا جيمعـون بـني القـراءات َّوالقراءة بإفراد الروايات هـو مـنهج الـسلف، وقلـ

 ."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 ،كانوا يقـرأون عـىل الـشيخ كـل ختمـة بروايـة و، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم

 فمـن ذلـك ، املائـة اخلامـسة ومـن بعـدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها
 وقـصد ،وإنام دعاهم إىل ذلك فتـور اهلمـم.  واستمر إىل زماننا،لواحدةات يف اخلتمة ءاالوقت ظهر مجع القرا
 وأتقـن معرفـة الطـرق ،تءا ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إال ملـن أفـرد القـرا،رسعة الرتقي واالنفراد

ملا أراد القـراءة  ،صهر الشاطبي عيل بن شجاع العبايس حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،والروايات
 ًبـن كثـري مـثال فكان إذا أراد قـراءة ا، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،عىل الشاطبي

هكـذا حتـى أكمـل و ، ثم جيمع البـزي وقنبـل يف ختمـة، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًاليقرأ أو
 :يف ختمـة، قـال  ومجعه مع الدوري ، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلارث،ت السبع يف تسع عرشة ختمةءاالقرا

مل أعلم و ، تويف رمحه اهللا.)سورة األحقاف(فلام انتهيت إىل  ،ين باجلمعر فأم،فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث
وقـرأ . لعرشة كذلكا و،ختمة=بعد أن يفرد السبعة يف إحدى وعرشين إال  قرأ عىل التقي الصائغ اجلمع اًأحد

= 

 سبع رسائل ٣



 

 سبع رسائل ٤

 ُّعه السلف الصالح، وهو أوىل وأحـقَبَّالكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتوهذه 
َأن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

ق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، وأن ينفع به ِّنسأل اهللا تعاىل أن يوف
ْخـريكم  مـن: (له الكـريماإلسالم واملسلمني، وجيعله وإيانا ممن قال فيهم رسو َ ْ ُْ ُ َ تعلـم َ َّ َ َ

ُالقرآن وعلمه ََ َّْ َْ َ ُ.( 
وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آلـه الطـاهرين الطيبـني وعـىل صـحابته 

 .أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 م٢١/١/٢٠١٩هـ املوافق ١٥/٥/١٤٤٠رر يف القاهرة املعزية بتاريخ ُح

 

                                          
اإلعـالن كتاب شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عىل شيخه الشهاب أمحد بن حممد القويص بمضمن 

أعظم ما بلغني يف ذلك قضية الـشيخ  و للسبعة يف ختمة واحدة،أجاز بعضهم اجلمعو.ني ختمةيف السبع أربع
 ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممـد وثيـق اإلشـبييل،سمربن منصور املعروف باألااهللا  الدين عبدمكني

 وهو ينظر اً واقفاً فوجد شخص، إىل اجلامع اجليويش باالسكندريةاً دخل يوم،ن الشيخ مكني الدين األسمرإف
 ، ليسلم عليهتهواح إىل جهَّ وأنه يعزم عىل الر، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح،إىل أبواب اجلامع

، نعـم: أنت عبـد اهللا بـن منـصور؟ قـال:  فلام سلم عليه قال له، وال رؤية،ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر
ت، فابتـدأ عليـه املكـني األسـمر تلـك الليلـة اخلتمـة اءائك القـر ألقر،غرب إال بسببك ما جئت من امل:قال

 اً مجعـالقـرآن الكـريم فخـتم عليـه ،)مـن اجلنـة والنـاس( وعند طلوع الفجر إذ به يقـول ،ت السبعءابالقرا
 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش" ، واحدةةت السبع يف ليلءابالقرا



 

 
ْ  إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، من هيده اهللاُ فال مضل له، ومن يـضلل  َ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ

َّفال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ َ َ ََ َ َ ُ َِ ْ ََ َُ ْ ِ ُ وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبـده ورسـوله، َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً ََ َ ُ َّ َ َ ِ َ
ِاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ ِّ َ، وبارك عىل َِّ َ ْ ِ َ َ

ٍحممد وعىل آل حممد ٍَّ ََّ ُ َ َ ُِ َ ِ كام باركت عىل إ،َ َ ْ ََ َ َ ٌبراهيم إنك محيد جميدََ ٌ َِّ َ َِ َ ِ َ َِ ْ. 
 ]. آل عمران [)4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @( 
أيب  ة الفقه األربعةمأئقراءة بحث خمترص يف  كتابة  بعض اإلخوةقد طلب منيف ؛ما بعدأ

، وأمحد بن ، وحممد بن أدريس الشافعيومالك بن أنس ،النعامن بن ثابت حنيفة
ا رواية املفضل الضبي، وطريق القواس وهبـرية الـتامر وطريـق  ثم أضفت هل،حنبل

، عاصـمة بقـراء اًجمـاز  أن يكونَةءراقواألصل فيمن يقرأ هذه الالسبعة البن جماهد،  
اء مـن َّواة أو القـرُّأحـد الـرءات اهذه القـر تإذا وافقيف اهلامش ذكرت ووابن كثري، 

ٍالعرشة مكتفيا بواحد   .نبهت عليهاقليلة  مواضع عرشة يفالاء َّالقر تخالفقد و ،ً
                                          

، وتركت ما وافق فيـه أبـو حنيفـة ًعاصامصة خا احلروف التي انفرد هبا أبو حنيفة عن الكوفيني، و ذكرت)١(
 . بعض الكوفيني أو أحد راويي عاصم حفص وشعبة من الشاطبية أو الطيبة

ما يوافق روايـة قـالون، ومل تنقـل عنـه هـذه الروايـة فلـم  وقد قرأ مالك بن أنس عىل نافع املدين اختياره، وهو )٢(
 .أذكرها هنا

 .مقارنة بقراءة ابن كثري املكي )٣(
 .مقارنة برواية شعبة بن عياش )٤(
اشرتط مؤلفها األشهر واختار ما الكتب املؤلفة يف القراءات من : ٢٧ قال ابن اجلزري منجد املقرئني ص )٥(

ما قطع به عنده، فتلقى الناس كتابه بالقبول وأمجعوا عليه مـن غـري معـارض كالغايـة البـن مهـران والغايـة 
شاد للقالنيس والتيسري للداين واحلرز للـشاطبي، فـال إشـكال يف أن مـا للهمذاين والسبعة البن جماهد واإلر

 .ًتضمنته من قراءات مقطوع به إال أحرفا يسرية يعرفها احلفاظ من الثقات واألئمة النقاد
أما من قرأ بالكامل للهذيل أو املبهج لسبط اخلياط أو روضة املـالكي :  ٣٩ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 

= 

 سبع رسائل ٥



 

 سبع رسائل ٦

 ثـم تفـضل  عـيل توفيـق النحـاسل عـىل شـيخنا الـدكتورئساِّوقد قرأت هذه الر
ىل كل مـن هذا وأتوجه بالشكر إ. بمراجعتها والتقديم هلا وأجازين بسنده املذكور فيها

َكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا ال.كتابساهم يف إخراج هذا ال َ َ ٍ ٍ  ًطـأخ كتابِّ
 ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أو عبارة من األفضل تعديلها أن يبلغني ذلك عىل هاتف 

  . أن ينفع به املسلمنياهللاَ أسأل

 

                                          
ًعىل ما فيه من ضعيف وشاذ عن السبعة أو العرشة فال نعلم أحدا أنكر ذلك وال زعم أنه خمالف ونحو ذلك =

ثبتـون شـهادهتم يف ي علامء األمة وقضاة املـسلمني يكتبـون خطـوطهم وليشء من األحرف السبعة بل ما زال
 .إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراءات

السبعة والعـرشة والثالثـة عـرشة راءات املشهورة اليوم عن إن الق: ٣٨ ص ١وقال ابن اجلزري يف النرش ج   
الع عـىل ذلـك يعـرف ِّله اطـ ل من كثر ونزر من بحر فإن منا يف األعصار األول قً كان مشهوربالنسبة إىل ما

 ال حتـىص، اًممـالذين أخذوا عن أولئك األئمـة املتقـدمني مـن الـسبعة وغـريهم كـانوا أَّالقراء  اليقني أن علم
نـا عـن بعـض مـن ال علـم لـه أن  بلغاِملـو .ً أخذوا عنهم أيضا أكثر وهلم جراال تستقىص، والذينوطوائف 

ت الصحيحة هي التي عن هؤالء السبعة بل غلب عىل كثري من اجلهال أن القراآت الصحيحة هي التي ءاالقرا
وربام كان كثري مما مل يكـن يف الشاطبية والتيسريحتى أن بعضهم يطلق عىل ما مل يكن يف هذين الكتابني أنه شاذ 

 ). من هذا القبيلبو حنيفة أوقراءة(، يف الشاطبية والتيسري وعن غري هؤالء السبعة أصح من كثري مما فيهام
أكثـر مـن  الـسبع ءاتقـراال جامع البيان يف ذكريف كتابه عمرو عثامن بن سعيد الداين ا احلافظ أب ذكر أنثم      

عامئـة وتـسعة  وأرباًمخـسني قـراءة عـن األئمـة وألفـكتابه الكامـل  مجع يف ذيلاهل، وأن مخسامئة رواية وطريق
 .اًومخسني رواية وطريق

إىل    أبو العالء اهلمذاين عىل أيب العـز وال زال يقـرئ بـه ًا ونقالً بالكامل إمام زمانه حفظ قرأ: ابن اجلزريلاق
دراين وحممـد بـن النحـاس بإجـازة األول اإلسـكن قرأته أنا عىل الشيخني إبراهيم بن أمحد: وقال.آخر وقت

  .وسامع الثاين لبعضه بسندمها
 يف الصالة ألن هذه القـراءات مل تثبـت متـواترة الشاذوأكثر العلامء عىل عدم جواز القراءة ب  : ابن اجلزريلاق

 .ينوإن ثبتت بالنقل فإهنا منسوخة بالعرضة األخرية أو بإمجاع الصحابة عـىل املـصحف العـثام خعن النبي 
 



 
 
 

 
 


 

 
 

 
 

  

  



 

 سبع رسائل ٨

 
م يف اآلفـاق َّالنعامن بن ثابت بن زوطا اإلمام أبو حنيفة الكويف فقيه العراق واملعظـهو 

 .، أول األئمة األربعةموىل بني تيم اهللا بن ثعلبة
َاألعمـشأيب حممد سليامن بن مهـران  عن اًروى القراءة عرض  :شيوخه ْ َ  األسـدي ْ

عبـد ذكر ابن اجلزري أنـه روى عـن  و، الكويفجودَّ عاصم بن أيب النأيب بكر ،الكويف
 اجلامجـم سـنة ثـالث وثامنـنيقتل بوقعـة  الذي األنصاري الكويفالرمحن بن أيب ليىل

  .هجرية
، ّرأى أنس بن مالك وحدث عن عطاء واألعرج ونافع مـوىل ابـن عمـر وعكرمـة

 . حممد بن عبيد اهللا بن سعيد أبو عون الثقفي الكويف األعوروروى عن
 .، وتلميذه أبو يوسفوى القراءة عنه احلسن بن زيادر :تالميذه
 . عن سبعني سنة للهجرةتويف يف شهر رجب سنة مخسني ومائة :وفاته

                                          
 .٣٤٢ص ٢ج البن اجلزريالنهاية غاية )١(



 

 سبع رسائل ٩

 
 .احلسن بن زياد اللؤلؤي الكويف الفقيه صاحب اإلمام أيب حنيفة

 .وغريهوسمع ابن جريج حنيفة، روى القراءة عن أيب :شيوخه

 . احلسن بن زياد بنابنه حممدروى القراءة عنه  :تالميذه 
 .اًكان فقيها كبري: قال ابن اجلزري

.للهجرةمات سنة أربع ومائتني  :وفاته 

                                          
 .٢١٣ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 سبع رسائل ١٠

 
يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بـن عقيـل بـن سـوادة أبـو القاسـم اهلـذيل هو 

ال، ولـد يف حـدود التـسعني َّحـال والعلـم الـشهري اجلـوَّبري الراليشكري األستاذ الك
 وطاف البالد يف طلب القراءات من آخر املغـرب إىل بـاب فرغانـة ، للهجرةثامئةوثال
ً شيخا وألف كتاب الكامل َني وعرشِني واثنٍمائة، وأخذ عن اً وبحرً وجبالً وشامالًايمين

 .يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها
 . كان يدرس علم النحو ويفهم الكالم:قال األمري ابن ماكوال

 يف النحو اًمَّقرره الوزير نظام الدين يف مدرسته بنيسابور فقعد سنني وأفاد وكان مقد
 .ف وعلل القراءاتَّوالرص

إبراهيم بن أمحد األربيل وإبراهيم بن اخلطيب وأبو زرعة أمحد بـن حممـد :شيوخه
أمحد بن عبد اهللا بن أمحد األصبهاين وأمحد بن حممد بن  نعيم وبأ اخلطيب النوشجاين و

احلسن بن مردة امللنجي وإسامعيل بن عمرو احلداد واحلسن بن عيل بن إبراهيم املالكي 
 وعبـد رايناحلـ  عيل بن حممد بن عيل الزيـديواحلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي و

بن احلسن بن حممد اجللباين وعبد اهللا بـن الرمحن بن أمحد أبو الفضل الرازي وعبد اهللا 
أمحد أبو القاسم الدالل وحممد بن عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن شاذان ومنصور بـن 

  .أمحد القهندزي والقايض أبو العالء حممد بن عيل بن يعقوب الواسطي
 ، وعبد الواحد بن محد بن شيدة السكري،روى عنه إسامعيل بن األخشيد:تالميذه

 . وأبو العز القالنيس وعيل بن عساكر بن املرحب، بكر بن حممد بن زكريا النجاروأبو

. للهجرة سنة مخس وستني وأربعامئةِّتويف :وفاته 
                                          

 .٨١٥ ص٢ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ٣٩٧ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(



 

 سبع رسائل ١١

 
 عىل شيخنا الدكتور عيل حممد توفيق يفة حناإلمام أيب    قرأت حروف اخلالف بطريق 
  حممد توفيق النحاس، عن الشيخ حممد بخيت املطيعـي، النحاس، فأجازين عن  والده

عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد عليش املالكي األزهري،  عن الـشيخ  حممـد بـن حممـد 
األمري الصغري، عن والده الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبد اهللا حممـد 

، عـن الـشيخ أيب عبـداهللا حسن السمنودي، عن الشيخ نور الدين عيل الرميل املـالكي
 ه اليمني،ذعن والده الشيخ شحا عبد الرمحن شحاذة اليمني،  عنحممد قاسم البقري،
 الشيخ أيب  عن،األنصاريبن حممد   الطبالوي، عن الشيخ زكرياالدينعن الشيخ نارص

بـن اعن اإلمام أيب اخلري حممد بـن حممـد العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقييل، 
إسحاق إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم اإلسـكندري، عـن حممد  أيب عن الشيخي، اجلزر

، عن أيب اليمن زيد الكندي، عن عبداهللا أيب حفص عمر بن غدير بن القواس الدمشقي
َاحلسني بن بندار الواسطي العز حممد بن أيب بن عيل البغدادي، عنا ْ القالنيس، عن أيب  ُ

َّمظفرـْال أيب عن الكامل، كتاب اهلذيل مؤلف عيل بن القاسم يوسف َ ٍشبيب ْبن اهللا عبد ُ ِ َ، 
ّاخلزاعيأيب الفضل حممد بن جعفر  عن ِ َ ُ  عن أيب العباس احلسن بن سـعيد بـن جعفـر ،ْ
ّمطوعيـْال ُِ ِّ  عـن ،النمـريي شـبة بن عمر عن ، بن حممد الرقي سليامن بن اهللا عبد عن ،َّ

الـنعامن بـن  عن أيب حنيفة ،د اللؤلؤياحلسن بن زيا أبيه عن ،زياد بن احلسن بن حممد
 عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب الكويف، جودَّ عاصم بن أيب الن أيب بكرعن ،ثابت

 بـن َّيبُ عن عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالـب وأ وزر بن حبيش بن حباشة،،السلمي
 . عن النبي   وعبد اهللا بن مسعودكعب وزيد بن ثابت



 

 سبع رسائل ١٢

َاألعمشأيب حممد سليامن بن مهران  يفة عىلوقرأ أبو حن) ح( ْ َ  األسدي الكويف، عن أيب ْ
 .خ عن النبي ا  عبد اهللا بن مسعودعنَّإبراهيم بن يزيد النخعي، عمران

َاألعمشوقرأ  ْ َ  .ا  عمر بن اخلطاب عنَّ أيب عمرو األسود بن يزيد النخعي، ىلع ْ



 

 سبع رسائل ١٣

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  حركات٣( فويق القرص :املد املنفصل -١
  .)  حركات٦( شباعاإل :املد املتصل -٢

 
 قال و القراءة، يف هاـب جيهر وال السور، كل يف بآية ليس: تابعه ومن حنيفة أبو قال

ِهي آية من القرآن أنزلت للفصل بني السور أصحابه َ َ ْ ْ َُّ ْ ْ ََ ِْ َ ُ ٌْ َ ِْ ِ ِِ ْ ُ ِّيست من الفاحتة وال من كل َ ل،ِ َ ُْ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َْ َ
ٍسورة َ ِروى املعىل عن أيب يوسف عن أيب حنيفة أنه يأيت بَو ،ُ ِ ْ ِ َِ ُ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ ََ َ ُِْ َ ََ ُ ِها يف ركعة ، هو قول أيب ـََّ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ٍ ْ َ ِ

ٍيوسف وحممد َّ َُ ُ َ ِّسمُيَو ،َُ ٍى رسا يف كل ركعةَ َِ ْ َُ ِّ ِ  . 

 
ُجتب ِ ْسج َ ُدةَ ِالتالوة َ َ َ ِبسببعند أيب حنيفة  ِّ َ َ ِتالوة ِ َِ ٍآية َ ْمن َ َأربع ِ َ ْ َعرشة َ َ َ ًآية َ َأربع ِيف َ َ ْ َعرشة َ َ ْ َ 
ًسورة َ َوهي ُ ِ ُاألعراف : َ َ ْ َ َآخرها ِيف ْ ِ ُوالرعد ِ ْ َّ ُوالنحل َ ْ ِوبني ََّ َ َإرسائيل َ ِ َ ُومريم ْ ْ ََ َواألوىل َ ُ ْ ْمن َ ِ 
ِّاحلج َ ُوالفرقان ْ َ ُْ ْ ْوالنم َ َّ ُتنزيل وامل ُلَ ِ ْ ُالسجدة وحم وص َ َ ْ ُوالنجم َّ ْ ُواالنشقاق ََّ َ ِ ِْ ُوالعلق َ َ َْ َ. 

                                          
 .٤٢٢ و ٤٢١الكامل للهذيل ص )١(
 .٢٤٦ ،٢٤٣ص ٣جالبحر الرائق رشح كنز الدقائق ، ٤٧٤الكامل للهذيل ص )٢(
يب ، البحـر الرائـق رشح كنـز الـدقائق أل٤٧٧ص كتاب الكامـل يف القـراءات العـرش للهـذيل ظران )٣(

 .٣٥ ص٥ جالربكات عبد اهللا بن أمحد بن حممود املعروف بحافظ الدين النسفي 



 

 سبع رسائل ١٤

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
 .الالم  وكرساأللفب، ]٤:الفاحتة[ ﴾. ﴿ عاصماإلمام  قرأ. ١
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة و ﴾ ،الالمحذف األلف وفتحب . 

 .كرس امليمب، ]٤:الفاحتة[ ﴾F ﴿ عاصماإلمام  قرأ. ٢
 .فتح امليمب، ﴾ > ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو

 ﴾  ^﴿ و﴾ Â ﴿ و﴾ ? ﴿ و﴾b ﴿ الـسبع األفعـال  عاصـماإلمـام قرأ. ٣
 .أوائلها بكرس، ﴾$ ﴿ و﴾ g ﴿ و﴾ S﴿و
 .ها الضمأوائل مشامبإ ،اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو
ال بـ، ﴾ ® ¯﴿و ﴾z y ﴿ و]١٤:البقـرة[ ﴾  ®  ¬ ﴿  عاصـماإلمام قرأ. ٤

 .فيهن ألف
  ﴿و ﴾  ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامـل قرأو  ﴾ و﴿  

 ﴾ ،القاف وفتح ألف بزيادة. 
                                          

، حيـوة أبـوو العرش، ووافق قراءة عيل بن أيب طالب وأنس بن مالك وجبري بن مطعمَّالقراء انفرد هبا عن )١(
 .١٠ ص ١عبد اللطيف اخلطيب ج . هم، معجم القراءات دوغري

 .٤٧٨ص، كتاب الكامل يف القراءات للهذيل حيوة  أبوالعرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢(
 .٤٨٠صوافق رواية هشام، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  )٣(
ٍقـسمِم ْ ابـنالعرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٤( ّوالزعفـراين َْ ِ َ َ ْ ِحميـصن ابـن عـن َّ ْ َ  ، كتـاب الكامـل يف ُ

 .٤٨١صالقراءات العرش للهذيل 



 

 سبع رسائل ١٥

 .الباء ضمو امليم فتحب، ]١٢٤:البقرة[ ﴾ ux w v  ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥
 ﴿أبو حنيفة من الكامل قرأو            ﴾ ،الباء فتحو امليم ضمب. 
 ] ٤٥:الكهـف [و] ٢٢:ِاحلجـر [و ]٥٧:األعـراف [و ]١٦٤:البقـرة[ ﴾  C﴿  عاصـماإلمـام قرأ. ٦
 .ألفب، ]٥:اجلاثية [و] ٩:فاطر [و] ٤٨:الروم [و] ٦٣:النمل[و
 .ال ألفب، ﴾ Q ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو
ضم اليـاء وكـرس الـالم ب، ]٢٠٥:البقـرة[ ﴾ Z Y X ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٧

 .وفتح الكاف والثاء والالم
  ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو        ﴾ ،المالو الياء بفتح، 
 .والالم والثاء الكاف ضمو
 .بفتح الفاء، ]٢٤٥:البقرة[ ﴾ ¼ ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٨
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو  ﴾ ،بضم الفاء. 
 .بتخفيف الصاد، ]٢٨٠:البقرة[  ﴾Â ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٩
 .الصاد بتشديد، ﴾ ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو

                                          
 .٤٩١صانفرد هبا عن القراء،  كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  )١(
 .٤٩٤ص وافق قراءة محزة واألعمش، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
ِحميـصن وابـن ،هـارون رش، ووافـق قـراءةالعَّالقراء انفرد هبا عن )٣( ْ َ  واحلـسن جعفـر، أيب عـن ريعمـوال ُ

 .٢٨١ ص١، معجم القراءات ج ٥٠٢ص، كتاب الكامل للهذيل  وأبو حيوة،البرصي
 .٥٠٦ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٥١٢ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(



 

 سبع رسائل ١٦

 .بتنوين فتح فيهام، ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ ¯ ° ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٠
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو     ﴾ ، فيهامضمبتنوين . 
 .األلف واهلمزب، ]١٨:آل عمران[ ﴾< ? ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١١
﴿لاإلمام أبو حنيفة من كتاب الكام قرأو    ﴾ ،مكسورةالياء مشددةب . 
 .ضم امليمب، ]١٥٨:آل عمران[ ﴾ " ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٢
 . امليمكرسب، ﴾  ~﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو

 . الراءفتحب ،]١٠:احلديد[ و]١٨٠:آل عمران[ ﴾ Þ ﴿ عاصم اإلمام قرأ .١٣
 . الراء واأللفبإمالة، ﴾ ⁄﴿ من كتاب الكاملبو حنيفة أاإلمام قرأو
 . اهلمزةتحقيقب ،]٩١:آل عمران[ ﴾½ ¾ ﴿ عاصم اإلمام قرأ. ١٤
 ﴿أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأ و ﴾ ،النقلب. 
 .ـهمزة مفتوحةب، ]١٧٨:ل عمرانآ[ ﴾j i ﴿ عاصم اإلمام قرأ. ١٥
 .همزة مكسورةـب، ﴾  ij  ﴿أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأ و

                                          
 .٥١٢ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )١(
 .٤٦٢ ص ١، معجم القراءات د عبد اللطيف ج ٥١٤صانفرد هبا عن القراء، كتاب الكامل للهذيل )٢(
َ واألعمشوافق قراءة محزة )٣( ْ َ  .٥١٢ص، كتاب الكامل للهذيل ْ
 .٣٣٨صقراءات العرش للهذيل انفرد هبا عن القراء، كتاب الكامل يف ال)٤(
 .٣٧٨صالعرش، ووافق رواية ورش، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل َّالقراء انفرد هبا عن )٥(
 .٣٧٩ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل َّالقراء انفرد هبا عن )٦(



 

 سبع رسائل ١٧

 .لسنيلفتح تنوين الياء وب، ]١٥٨:األنعام[  ﴾5 6 7 8 ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٦

 .لسنيلضم تنوين ، وبالتاء،  ﴾Æ   8¥ 5 ﴿ الكاملمام أبو حنيفة مناإل قرأو

 .ضم الراء، وكرس الالمب، ]١٦٠:األنعام[ ﴾c b ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٧

  ﴿امل الكاإلمام أبو حنيفة من قرأو    ﴾ ،ضم الالمو ، للراءتنوين ضمب. 

 .الياءب، ]١٠:األعراف[ ﴾  §﴿ عاصم اإلمام قرأ. ١٨

 ﴿ أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأو ﴾ ،اهلمزب. 

 .بباء مضمومة، ]٤٨:الفرقان [و ]٥٧:األعراف[  ﴾º ﴿  عاصماإلمام قرأ. ١٩

 .بنون مفتوحة، ﴾  ﴿يفة من كتاب الكاملقرأ اإلمام أبو حنو

 .بكرس اهلاء ومهزة مضمومة، ]٣٠:التوبة[ ﴾ z ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٠

 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو ﴾ ،بضم اهلاء دون مهز. 

                                          
ُنفـعَت َال( العاليـة، يف ووافق قراءة ابن عمر وابن سـريين وأبـو العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١( ، كتـاب )َ

 .٥٩٤ ص٢، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٥٥٠صالكامل يف القراءات للهذيل 
ُيعقوب،  وافق قراءة)٢( ْ َواألعمش َ ْ َ  .٥٥٠ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل ْ
 جعفـر، أيب عـن والقـوريس فع،نـا عـن قـرة وأبـو  خارجـة،العرش، ووافـق قـراءةَّالقراء انفرد هبا عن  )٣(

َواألعمش ْ َ  .٣٨١ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل ْ
 .٥٥٣ص وافق قراءة الكسائي، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٥٦٢ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(



 

 سبع رسائل ١٨

 ﴾n﴿و بنون مفتوحـة مـع ضـم الفـاء ]٦٦:التوبة[﴾j ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢١
 .تنوين فتحب ﴾ o ﴿ وضمومة وكرس الذالبنون م

﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو  ﴾و  بياء مضمومة وفتح الفاء﴿ ﴾ 
  ﴿ وبتاء مضمومة وفتح الذال  ﴾ ضمتنوين ب. 

 .كرس النون خمففة، وضم الدالب، ]١٠:يونس[ ﴾ T S﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٢
  & ﴿يفة من الكاملاإلمام أبو حن قرأو ﴾ ،تشديد النون مفتوحة، وفتح الدالب. 
 .بكرساهلاء، ]٣٥:يونس[ ﴾  L﴿  حفص عن عاصمقرأ. ٢٣
 .اهلاء بفتح، ﴾ ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو
 .اجليم، واإلفرادب، ]٩٢:يونس[ ﴾  U T﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٤
﴿يفة من كتاب الكاملاإلمام أبو حن قرأو    ﴾ ،معواجل ،باحلاء. 
 .بفتح الياء، ]٤٢:هود[ ﴾w ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٥
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو   ﴾ ، ياءالبكرس. 

                                          
 .٥٦٣صت العرش للهذيل  وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءا)١(
ٍمقسم ْوابن حيوة،  أبوالعرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢( َْ ّوالزعفراين، ِ ِ َ َ ْ  عبـد وابن والوليد، واملنهال، َّ

 .٥٦٦ص ، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل يعقوب عن اخلالق
 .٥٦٧صعرش للهذيل  وافق قراءة ابن عامر الشامي، كتاب الكامل يف القراءات ال)٣(
العرش، ووافق قراءة أيب بن كعب وعلقمة عن ابـن مـسعود واليزيـدي وابـن شـنبوذ َّالقراء انفرد هبا عن )٤(

 .١٠ ص ١عبد اللطيف اخلطيب ج . ، معجم القراءات د٥٦٩صوغريهم، كتاب الكامل للهذيل 
 .٤٥٠ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(



 

 سبع رسائل ١٩

 .اإلظهارمع  بالغني ]٣٠:يوسف[ ﴾ × Ø ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٦
  ﴿فة من كتاب الكاملقرأ اإلمام أبو حنيو  ﴾ دغامني واإلعالب. 
 .العنيب،  ]٧٢:يوسف[ ﴾ 9 : ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٧
 .الغنيب، ﴾:  ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو
 ﴾V ﴿و ]٣٢:العنكبوت[﴾ = ﴿و ]٥٩:ِاحلجر[﴾  ^﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٨

 . اجليمديدتشفتح النون وب، ]٣٣:العنكبوت[
﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامـل قرأو  ﴾و ﴿  ﴾ و﴿ ﴾ ، 
 . اجليمختفيفإسكان النون خمفاة وب

 .التاءب، ]٣٣:النحل[ ﴾  º ¹﴿  عاصماإلمام قرأ. ٢٩
 .الياءب، ﴾Â º ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو
 .، باإلظهار حيث وقع]٤١:اإلرساء[  ﴾ C B ﴿ م عاصاإلمام قرأ. ٣٠
﴿  أبو حنيفة من كتاب الكاملقرأو     ﴾ ،ادَّالص يف )قد(إدغام دال ب. 

                                          
ّوالزعفراين ، البرصيواحلسن  جماهد،العرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )١( ِ َ َ ْ ِحميـصن، ابن عن َّ ْ َ  وحامـد ُ
ٍكثري، ْابن عن حييى بن ِ  .٥٦٧، ٣٤٠ص، كتاب الكامل للهذيل جعفر أيب عن والقوريس َ

تـاب الكامـل يف القـراءات كاحلسن البرصي وسعيد بـن جبـري،  العرش، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢(
 .٣٠٨ ص٤عبد اللطيف اخلطيب ج  . ، معجم القراءات د٥٧٦صالعرش للهذيل 

َ ومحزة وافق قراءة)٣( ْ َواألعمش َ ْ َ  .٥٤٢ص ، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل ْ
َ ومحزةوافق قراءة)٤( ْ َواألعمش َ ْ َ  .٥٥٠ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل ْ
 .٣٤٠ص، كتاب الكامل للهذيل واألعمش محزة،  قراءة وافق)٥(



 

 سبع رسائل ٢٠

 .بالنون، ]٧١:اإلرساء[  ﴾r q ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣١
q  ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،بالياء. 
 .باهلمز، ]٩٦:األنبياء[و ]٩٤:الكهف[  ﴾º « ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٢
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو    ﴾ ،اًبإبدال اهلمزة ألف. 
 .الياء، والضمب، ]١١٤:طه[ ﴾- . , ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٣
 ﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  -    ﴾ ،توحة وضاد نون مفب

( يف فتح الياءثم  ،مكسورة وياء مفتوحة   (. 
 .النونب، ]٥:احلج[ ﴾u t w ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٤
﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،بالياء. 
 .ـهمزة وصلب، ]٦٦:النمل[ ﴾ H G ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٥
﴿الكامـلأبو حنيفة من كتاب اإلمام قرأ و     ﴾ ،ومهـزة قطـعن الـالماسـكإب ، 

 .وحذف األلف وختفيف الدال ساكنة

                                          
َوقتادة، ، البرصي احلسنووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١( َ ُيعقوب عن وزيد وجماهد، َ ْ ، كتاب َ

 .٩٧، جالء برصي ص٥٨٨صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
 .٣٩١صيل  وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذ)٢(
 .٦٠٠ص  وافق قراءة يعقوب، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
 .٦٠٣ص انفرد هبا عن القراء، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٣٨١ص، كتاب الكامل يف القراءات للهذيل  ابن كثريووافق قراءة العرش،َّالقراء انفرد هبا عن )٥(



 

 سبع رسائل ٢١

 .فتح اجليمب، ]٢٩:القصص[  ﴾8 ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٦
 .جليما بكرس، ﴾  ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو
 .اء وكرس اهلاءبضم الت ،]٣ و٢:املجادلة [و ]٤:اإلحزاب[ ﴾ S ﴿  عاصمقرأ. ٣٧
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو   ﴾ ، بفتح التاء واهلاء. 
 .بضم اهلمزة ،]٦و ٤:املمتحنة[و ]٢١:األحزاب[  ﴾Ç ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٨
﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو  ﴾ ،بكرس اهلمزة. 
 .بفتح التاء ،]٤٠:حزاباأل[ ﴾ Ã ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٣٩
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو ﴾ ،بكرس التاء. 
 .ألف بعد اهلمزةب، ]٥١:األحزاب[ ﴾ ; > ﴿ عاصم اإلمام قرأ. ٤٠
 ; ﴿أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأ و  ﴾ ،لفحذف األب. 
 .بالباء ،]٦٨:األحزاب[ ﴾ a   ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤١
 .بالثاء، ﴾ ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو

                                          
 .٦١٤صتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  وافق قراءة نافع، ك)١(
 .٦١٩ص وافق قراءة الكسائي، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
 .٣٩٨ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
 .٦٢٠ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٤(
 .٣٩٨صراء، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل انفرد هبا عن الق)٥(
 .٦٢١ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٦(



 

 سبع رسائل ٢٢

 .فتح الباءب، ]٧٣:األحزاب[ ﴾  Ì Ë﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٢

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو      Ì ﴾ ،ضم الباءب. 

 .لضمالفتح ثم اب، ]٢٨:فاطر[ ﴾¯ ° ± ² ³́   ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٣

 ² ³ # ¯ ° ﴿أبو حنيفة من الكامل قرأو     ﴾ ،الضم ثم الفتحب. 

 .بالغني،]٩:يس[ ﴾  q﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٤

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،بالعني. 

                                          
، كتاب الكامـل يف القـراءات حيوة أبوووافق قراءة عمر بن عبد العزيز و َّانفرد هبا عن القراء العرش،)١(

 .٤٣١ ص٧عبد اللطيف ج.، معجم القراءات د٦٢٤صالعرش للهذيل 
 واحلسن واألعمش واملطوعي والقايض وابن زيـاد حيوة  أبوووافق قراءة َّانفرد هبا عن القراء العرش،)٢(

  .٣٢٣ ص٧عبد اللطيف ج. ، معجم القراءات د٦٢١ص، كتاب الكامل للهذيل عن محزة
م أيب حنيفـة القـراءة املنـسوبة إىل اإلمـاهذه و:٢٤ ص١ج النرش يف القراءات العرش  ابن اجلزري يف لاق

رمحه اهللا التي مجعها أبو الفضل حممد بن جعفر اخلزاعي ونقلها عنه أبو القاسم اهلذيل وغريه فإهنا ال أصل 
 إىل أيب حنيفـة فأخـذت خـط هب يف احلـروف نـساًهلا قال أبو العـالء الواسـطي أن اخلزاعـى وضـع كتابـ

 وقد رويت الكتاب املذكور ومنـه :ري ابن اجلزلاقو ،الدارقطني ومجاعة أن الكتاب موضوع ال أصل له
برفع اهلاء ونصب اهلمزة وقد راج ذلك عىل أكثر املفرسين ونسبها إليـه ) َ من عباده العلامءإنام  خيشى اهللاُ(

 .وتكلف توجيهها وإن أبا حنيفة لربئ منها
 ْوابـن ،بـرصي الاحلـسنو وعمر بن عبد العزيـز  ابن عباسووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

ٍمقسم َ ْ  .٤٦٢ ص٧عبد اللطيف ج.، معجم القراءات د٦٢٤ص للهذيل ، كتاب الكامل يف القراءاتِ



 

 سبع رسائل ٢٣

ُالزخرف[ ﴾  µ ´ ³ ¶﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٥  .بالياء،]٨٦:ُّ

 .بالتاء، ﴾µ ´ ³  z﴿ أبو حنيفة من كتاب الكاملاإلمام قرأو

 . بعدها الشني  وألفوفتحالغني وبكرس  ،]٢٣:اجلاثية[ ﴾  1﴿  عاصمقرأ. ٤٦

 .فتح الغني وإسكان الشني  وحذف األلفب، ﴾ ﴿قرأ أبو حنيفة من الكاملو

 .ابفتح اجليم وألف بعده ،]١١:املجادلة[ ﴾ Ð ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٧

﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من الكاملو    ﴾ ،بسكون اجليم دون ألف بعدها. 
 .الدال بفتح، ]١٦:اجلن[ ﴾ 9 ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٨

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو  ﴾ ،الدال بكرس. 

 .بفتح العني ،]٤:عبس[ ﴾/ ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٤٩

﴿ حنيفة من كتاب الكاملقرأ اإلمام أبوو   ﴾ ،بضم العني. 

                                          
ووافق قراءة ابن وثاب، وأيب عبـد الـرمحن الـسلمي، كتـاب الكامـل يف  العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١(

 .٤٠٩ ص٨عبد اللطيف ج.، معجم القراءات د٦٣٥صالقراءات العرش للهذيل 
 .٦٣٦ص، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل  محزةوافق قراءة  )٢(
 .٦٤٦ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
ِعاصـم عـن خالـد بن عمر ووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )٤( ، كتـاب  واألعـشى عـن شـعبةَ

 .١٢٥ ص١٠عبد اللطيف ج.م القراءات دمعج ،٦٥٢صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
 .٦٥٧ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٥(



 

 سبع رسائل ٢٤

 .بالتاء، ]٤:ِالفيل[ ﴾  p﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥٠

﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو   ﴾ ،بالياء.  

 .بفتح التاء املربوطة ،]٤:املسد[ ﴾ k ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥١
 ﴿قرأ اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكاملو ﴾ ،بضم التاء املربوطة. 

َالفلق[ ﴾ 9 : ; ﴿  عاصماإلمام قرأ. ٥٢  .كرس الراءب، ]٢:َ

  . للراءتنوين كرسب، ﴾¸   9﴿اإلمام أبو حنيفة من كتاب الكامل قرأو

 .دون ألفب، ]٢:الناس[ ﴾V U ﴿  عاصمقرأ. ٥٣

 .زيادة ألفب، ﴾V . ﴿قرأ أبو حنيفة و

                                          
َطلحـة عن والسامنأيب عبد الرمحن السلمي وحييى بن يعمر  ووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )١( ْ َ 

 .٥٨٩ ص١٠عبد اللطيف ج. دمعجم القراءات ،٦٦٣ص للهذيل وغريهم، كتاب الكامل يف القراءات
 .٦٦٣ص وافق قراءة نافع، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
، كتاب الكامل يف القـراءات  عمرو بن عبيد وعمرو بن فائدووافق قراءة العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

 .٦٤٥ ص١٠عبد اللطيف ج.معجم القراءات د ،٦٦٣صالعرش للهذيل 
 .٤٧٨صووافق قراءة ابن مقسم، كتاب الكامل يف القراءات للهذيل  العرش،َّالقراء  انفرد هبا عن)٤(



 
 

 

 
 


 

 
 

 
   

  
  



 

 سبع رسائل ٢٦

 
هو حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن 

فقـه  أحـد أئمـة ال املكي،هللا الشافعي اإلمام أبو عبد ا،هاشم بن املطلب بن عبد مناف
 .األربعة
ِ بغزة ثم مح للهجرة ولد سنة مخسني ومائة:مولده  . إىل مكة وهو ابن سنتنيَلُ

ا عن  إسامعيل بـن عبـداهللا بـن قـسطنطني املخزومـي ًأخذ القراءة عرض  :شيوخه
 .موالهم املكي املعروف بالقسط مقري مكة

 .بد اهللا بن عبد احلكمروى القراءة عنه حممد بن ع :تالميذه
روى اخلطيب البغدادي بسنده عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم قال ملا محلت أم  

الشافعي به رأت كأن املشرتي خرج من فرجها حتى انقض بمرص ثم وقع يف كل بلـد 
منه شظية فتأول أصحاب الرؤيا أنه خيرج منها عامل خيص علمه أهل مرص ثم يتفرق يف 

 .نسائر البلدا
ٍعبد اهللا بن كثري املكـي، وعليهـا  تنا قراءةءقرا:  قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ِ َ ْ

َوجدت أهل مكة، من أراد التامم فليقرئ البن كثري، ومن أراد السنة فليقرئ لنافع َّ ُّ ٍ ِ َ ْ . 
: قرأت عىل القسط فأخذ عيل القرآن بغري مهز، فسألته عن معناه، فقال: قال الشافعي

 .كتاب كالتوراة واإلنجيلاسم ال
 .  للهجرة بمرص ليلة اجلمعة آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتنيتويف: وفاته

                                          
 .٩٥ص ٢ ج البن اجلزريالنهاية غاية )١(



 

 سبع رسائل ٢٧

 
 .حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعني املرصي اإلمام فقيه أهل مرص

وروى عـن أنـس بـن اإلمام حممد بن إدريـس الـشافعي، روى القراءة عن :شيوخه
 .عياض وابن وهب

أمحد بن مسعود الزبريي وحممد بن أمحد بن محدان وحممـد روى القراءة عنه  :تالميذه 
 .بن جرير الربي وحممد بن سليامن بن حمبوب

 وقال ابن أيب حاتم صدوق ثقة، وقال ابـن خزيمـة مـا رأيـت يف ،قال النسائي ثقة
 وكان أعلم من رأيت بمـذهب ،تابعني منهفقهاء اإلسالم أعرف بأقاويل الصحابة وال

 . أما اإلسناد فلم يكن حيفظه،مالك

. للهجرةتويف سنة ثامن وستني ومائتني :وفاته 

                                          
 .١٧٩ ص٢  ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 سبع رسائل ٢٨

 
يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بـن عقيـل بـن سـوادة أبـو القاسـم اهلـذيل هو 

ال، ولـد يف حـدود التـسعني َّحـال والعلـم الـشهري اجلـوَّراليشكري األستاذ الكبري ال
 وطاف البالد يف طلب القراءات من آخر املغـرب إىل بـاب فرغانـة ، للهجرةثامئةوثال
ً شيخا وألف كتاب الكامل ني وعرشنيمائة واثن، وأخذ عن اً وبحرً وجبالً وشامالًايمين

 .يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها
 . كان يدرس علم النحو ويفهم الكالم:مري ابن ماكوالقال األ

 يف النحو اًمَّقرره الوزير نظام الدين يف مدرسته بنيسابور فقعد سنني وأفاد وكان مقد
 .والرصف وعلل القراءات

بن أمحد األربيل وإبراهيم بن اخلطيب وأبو زرعة أمحد بـن حممـد إبراهيم :شيوخه
هللا بن أمحد أيب نعيم األصبهاين وأمحد بن حممد بـن اخلطيب النوشجاين وأمحد بن عبد ا

احلسن بن مردة امللنجي وإسامعيل بن عمرو احلداد واحلسن بن عيل بن إبراهيم املالكي 
 وعبـد رايناحلـواحلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي و عيل بن حممد بن عيل الزيـدي 

حممد اجللباين وعبد اهللا بـن الرمحن بن أمحد أبو الفضل الرازي وعبد اهللا بن احلسن بن 
أمحد أبو القاسم الدالل وحممد بن عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن شاذان ومنصور بـن 

  .أمحد القهندزي والقايض أبو العالء حممد بن عيل بن يعقوب الواسطي
 ، وعبد الواحد بن محد بن شيدة السكري،روى عنه إسامعيل بن األخشيد:تالميذه

 . وأبو العز القالنيس وعيل بن عساكر بن املرحب، بن زكريا النجاروأبو بكر بن حممد

. للهجرة سنة مخس وستني وأربعامئةويفت :وفاته 
                                          

 .٨١٥ ص٢ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ٣٩٧ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(



 

 سبع رسائل ٢٩

 
أمحد بن عيل بن عبيد اهللا بن عمر بن سوار االستاذ أبو طاهر البغدادي احلنفي مؤلف 

 .بري حمقق ثقةاملستنري يف العرش إمام ك

 واحلـسن بـن عـيل بـن عبـد اهللا ،قرأ عىل احلسن بن أيب الفضل الـرشمقاين:شيوخه 
 وأيب ، وعيل بـن طلحـة بـن حممـد البـرصي، وعيل بن حممد بن فارس اخلياط،العطار

 وأيب بكـر ، وفرج بـن عمـر الواسـطي،تغلب عبد الوهاب بن عيل بن احلسن املؤدب
 ومنصور بـن ، وعتبة بن عبد امللك العثامين األندليس،حممد بن عبد الرحيم النهاوندي

حممد بن عبد اهللا التميمي وأمحد بن مرسور بن عبد الوهاب وعبد اهللا بن حممد بن مكي 
 وعبيد اهللا بن أمحد بن ، وحممد بن عبد الواحد أبو رزمة، بن الطيب البرصيحوأيب الفت

 بن حممـد  وعيل،ن عمر الربمكي واحلسن بن حممد اخلالل و إبراهيم ب،عثامن الصرييف
دريـس إ وعبيد اهللا بن أمحد بن عيل الكويف وروى قراءة اإلمـام حممـد بـن ،بن قشيش

 .يب الفرج احلسني بن عيل الطناجرييأالشافعي عن 

 وأبـو حممـد ، وحممد بن اخلرض املحـويل،قرأ عليه أبو عيل بن سكرة الصديف :تالميذه
 .، وغريهم ودعوان بن عيل، وأبو الكرم الشهرزوري،سبط اخلياط

.  وقد أرض للهجرةتويف سنة ست وتسعني وأربعامئة :وفاته 

 
                                          

 .٨٦ص١ ج  البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 سبع رسائل ٣٠

 
 اجللباينطريق أيب حممد عبد اهللا بن حممد 

قرأت حروف اخلالف بطريق اإلمام حممد بن إدريس الشافعي عىل شيخنا الدكتور عيل 
  والده  حممد توفيـق النحـاس، عـن الـشيخ حممـد حممد توفيق النحاس، فأجازين عن

بخيت املطيعي، عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد عليش املالكي األزهـري،  عـن الـشيخ  
حممد بن حممد األمري الصغري، عن والده الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب 

املالكي، عن الـشيخ عبد اهللا حممد حسن السمنودي، عن الشيخ نور الدين عيل الرميل 
عـن والـده الـشيخ عبد الرمحن شـحاذة اليمنـي، عن أيب عبداهللا حممد قاسم البقري، 

 بـن حممـد  الطـبالوي، عـن الـشيخ زكريـاالـدينعـن الـشيخ نارص ه اليمني،ذشحا
عن اإلمام أيب  الشيخ أيب العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقييل،  عن،األنصاري

إسحاق إبراهيم بـن أمحـد بـن حممد  أيب ن اجلزري،  عن الشيخبااخلري حممد بن حممد 
، اإلسكندري، عن أيب حفص عمر بن غدير بن القـواس الدمـشقياجلذاميإبراهيم 

احلسني  العز حممد بن أيب عن أيب اليمن زيد الكندي، عن عبداهللا بن عيل البغدادي، عن
َبن بندار الواسطي ْ  كتـاب اهلـذيل مؤلـف يلعـ بـن القالنيس، عن أيب القاسم يوسـف ُ

، عن عبد الباقي بن عني الغـزال، عـن اجللباين عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد الكامل،
حممد بن أمحد بن محدان، عن حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم بن أعـني املـرصي، عـن 
اإلمام  أيب عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي، عن إسامعيل بن عبد اهللا بـن قـسطنطني 

القسط، عن شبل بن عباد املكي، عن أيب معبد عبد اهللا بن كثري املكـي، عـن روف باملع
 خ عن النبي تأيب بن كعب  ، عن  ب جماهد بن جرب ، عن عبد اهللا بن عباس

 . عن رب العاملني  عن جربيل



 

 سبع رسائل ٣١

ّأيب نرص منصور بن حممد القهندزي: طريق ُِ ُ ْ ُ 
 عن أيب نرص منصور الكامل، ابكت اهلذيل مؤلف عيل بن عن أيب القاسم يوسفو) ح(

ّبن حممد القهندزي، عن أيب احلسني عن عبد اهللاَّ بن عـدي، عـن حممـد بـن أمحـد بـن  ُِ ُ ْ ُ
محدان، عن حممد بن عبد اهللاَّ بن عبد احلكم بن أعني املرصي، عن اإلمام  أيب عبـد اهللا 

 . حممد بن إدريس الشافعي
  من املستنري بكر أمحد بن احلسن بن شاذان البزاز أيب:طريق

أيب عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن احلنفي، عـن أيب  عن ،وعن حممد بن اجلزري) ح(
، عبد اهللا حممد بن أمحد بن عبد اخلالق الصائغ املرصي، عن إبراهيم بن أمحد بن فارس

 عـنعن أيب حممد عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادي،   زيد بن احلسن الكنديعن
 الفـرج  أيب عن،ستنريامل كتاب  مؤلفأمحد بن عيل بن سوار البغدادي اإلمام أيب طاهر

 أمحد بن عن بكر أمحد بن احلسن بن شاذان البزاز،  أيبعنريي، ِاجَنَّاحلسني بن عيل الط
عن اإلمام  أيب  املرصي، بن أعني حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم عن، ّرييِبْنَّمسعود الز

 .افعيحممد بن إدريس الشعبد اهللا 
 حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن شاهني من املستنري أيب: طريق

 العباس أمحد بن أيب طالب بن نعمة الصاحلي،  أيب عن،وعن حممد بن اجلزري) ح(
 بكر أمحد بن املقرب الكرخي،  أيبعنعن أيب طالب عبد اللطيف بن حممد بن القبيطي، 

  أيب عـن،ستنرياملـ كتـاب  مؤلـفديأمحد بن عيل بن سوار البغدا اإلمام أيب طاهر عن
، حفص عمر بن أمحد بن عثامن بن شـاهني  أيبعنريي، ِاجَنَّالفرج احلسني بن عيل الط

 املـرصي، بن أعني حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم عن، ّرييِبْنَّ أمحد بن مسعود الزعن
 .حممد بن إدريس الشافعيعن اإلمام  أيب عبد اهللا 



 

 سبع رسائل ٣٢

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
١-  :حركتان( قرصال  الشاطبية  طريقمن .( 

 ).حركتان( كتاب الكامل القرص منقراءة اإلمام الشافعي  نمو
٢-  : فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق من .( 
  .) حركات٦( كتاب الكامل اإلشباع منلشافعي قراءة اإلمام ا نمو

  بإثبات البسملة بني السورتني والشافعيقرأ ابن كثري 
 .من الفاحتةاألوىل ية اآلوعد البسملة 

                                          
 .٥٠٧ ص ١ أليب طاهر بن سوار ج يف القراءات العرش ، املستنري٤٢٢ و ٤٢١للهذيل ص الكامل )١(
أمجع قراء الكوفة وقراء مكة وفقهاؤها أن البسملة أول الفاحتة : ٤٧٤قال اهلذيل يف كتابه الكامل ص)٢(

ن أ الشافعية بفمذه: الشريازيقال . ية، ومل يعدها قراء املدينة والشام والبرصة آيةآ
)( ية فان كان يف صالة جهر. ول الفاحتة بال خالفأ آية كاملة من

 .١٢١ ص ١ج  الشريازي  يب إسحاقذب ألاملهانظر  ، الفاحتة آيات هبا كام جيهر بسائرجهر
من كان يقرأ برواية من عد من قراءة البسملة وعدمها يف الفاحتة يف الصالة يرجع إىل العدد،  ف: قلت

عاصم ك الصالة إال بالبسملة، ـ ِهِزْجـُآية من القرآن مل ت) %(ء القرا
 ومن كان يقرأ برواية من ال يعدها آية من أم .اويسن اجلهر هب جود، وعبد اهللا بن كثري ـبن أيب النَّ
كان  خثبت يف احلديث أن النبي : فإن قيل . أن يبسمل وبني أن ال يبسملفهو خمري بني: القرآن

فنقول صحيح إذا قرأت برواية من عدها اآلية األوىل من ). % ( ) ' &(يبدأ بـ 
فاحلكم يف البسملة يرجع إىل العدد . الفاحتة، ومل يعد البسملة، كقراءة أهل املدينة نافع وأيب جعفر

 .حسب القراءة ال احلديث) U(أو  ).(وليس للحديث، كام نقرأ 



 

 سبع رسائل ٣٣

:بضم ميم اجلمـع وصـلتها بـواو حيـث  والشافعيقرأ ابن كثري 
ــل ــرك، مث ــدها متح ــان بع ــت إذا ك ﴿:وقع      σ        ﴾ 

   .]٦:البقرة[
:بإشباع حركة هاء الضمري وصلتها  بياء مدية أو واو مدية  الشافعيقرأ 

 ﴿ :مثل) ولو كان قبلها ساكن( إذا كان بعدها متحرك   ﴾ ،﴿  
 ﴾.  

النون الـساكنة أو التنـوين يف الـالم والـراء إدغام ب :ثري من طريق الشاطبيةابن ك قرأ •
 .﴾¬ ® ﴿و ﴾ \  ﴿ نحو بال غنةًكامالًإدغاما 

 . بغنةاً ناقصاًإدغامبإدغامها  : كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 

﴿  الشافعيقرأ ﴾و ﴿ ﴾ ط اسـقانقل فتحة اهلمـزة إىل الـراء وب كيف أتيا
قرأت عىل القسط فأخذ عيل القرآن بغري مهز فسألته عن معنـاه، : ، قال الشافعياهلمزة
 .اسم الكتاب كالتوراة واإلنجيل: فقال

                                          
 .١٧وفيق ضمرة صطريق املنري إىل قراءة ابن كثري املكي لتال)١(
 .١٩طريق املنري إىل قراءة ابن كثري املكي لتوفيق ضمرة صال)٢(
يف  ، املـستنري٣٤٦صيف القـراءات العـرش للهـذيل  الكامل وافق رواية بعض طرق الطيبة عن ابن كثري، )٣(

، الطريق املنـري إىل قـراءة ابـن كثـري توفيـق ضـمرة ٤٦٧  ص١ أليب طاهر بن سوار ج القراءات العرش
 .١٣٣ ص ١، فريدة الدهر حممد إبراهيم ج ١٥٧ص

 .٣٨٩، الكامل يف القراءات العرش ص١٩طريق املنري إىل قراءة ابن كثري املكي لتوفيق ضمرة صال)٤(



 

 سبع رسائل ٣٤

﴿قرأ ابن كثري ∴    ﴾ بدون ياء بعد اهلمزة]٤:الطالق[ و]٢:جادلةامل[ و]٤:حزاباأل[ يف . 
 .اً ووقفًء الساكنة مع حتقيق اهلمز وصالفقنبل حيذف اليا

 :وللبزي يف اهلمز وجهان
 . اً ووقفًوذلك وصال؛ ًإبداهلا ياء ساكنة مع إشباع األلف قبلها. ١
 .القرصالتوسط و: تسهيل اهلمزة بني بني ويف حرف املد وجهان. ٢
 . أوالقرصتوسطقف بتسهيل اهلمزة بالروم مع اليو
 .تسهيل اهلمزةيف الوجه الثاين ب  كالبزيب الكامل كتامنقرأ اإلمام الشافعي و
﴿قرأ قنبل ∴  ﴾ ]هبمزة مفتوحة مكان الياء]٧١:القصص[ و]٤٨:األنبياء[و ]٥:يونس . 
 .بالياء ﴾» ﴿  كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
ـــزي ∴ ـــرأ الب ﴿ ق    ﴾ و﴿ ﴾ و﴿ ﴾و ﴿   ﴾يوســـف  يف 

ىل موضع الياء مع إبدال اهلمزة إتقديم اهلمزة .١ : يف الرعد بوجهني﴾﴿و
 .باهلمز.٢. وهو املقدم  وتأخري الياء وفتحها يف الكلامت اخلمساًألف

 ﴾/ ﴿ و﴾) ﴿ و﴾0 ﴿  كتـاب الكامـلمـنقرأها اإلمام الشافعي و
 . باهلمز﴾[ ﴿ و﴾ ¨﴿و

 

                                          
 .٢٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٧صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .٢٤، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٨٧ص الكامل للهذيل وافق رواية البزي، )٢(
 .٢٤، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٨٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(



 

 سبع رسائل ٣٥

 
 مهزتـا قطـع مـن كلمتـني ت إذا تالصـق ومعهـم الـشافعي ابن كثرياتفق راويا

سهل يـقـق األوىل وحي لـشافعيإذا اتفقتا يف احلركـة فااختلفوا و .واختلفتا يف احلركة
﴿ نحو تني املفتوح يفالثانية   σ﴾،نياملكـسورتًياء يف ل الثانية ِدْبُيَقق األوىل و وحي 
﴿نحو    ﴾ يف املضمومتني يفً، وواوا﴿       ﴾. 

 
﴿و ﴾﴿ وقف البزي عىل الكلامت اخلمـس االسـتفهامية وهـي ∴ ﴾ و﴿ ﴾ 
﴿و ﴾و ﴿ ﴾هباء السكت. ٢إسكان امليم . ١: بوجهني. 
 . كتاب الكامل بامليم حسب الرسممنوقف عليها اإلمام الشافعي و

 
، فقـال ذكر بعـض العلـامء أن الـوحي تـأخر عـن رسـول اهللا : سبب ورود التكبري

﴿ فنزل جربيل بسورة،  قد ودعه ربه وقاله اًإن حممد: املرشكون  ﴾ فلام فرغ جربيل 
 . هللا تبارك وتعاىلاً شكرمن قراءة السورة كرب النبي 

، ومجيع من أثبـت التكبـري لـه جـواز سنة سواء كان يف الصالة أم غريها: حكمه
 . التكبري وعدمه، وعدم التكبري هو املقدم

                                          
 .وما بعدها٤١٤ ص للهذيل يف القراءات العرشالكامل  )١(
 .١٩ىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص، الطريق املنري إ٤٨٤صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٢(
 . وما بعدها٣٠٣ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٣(
 .٣١٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٤(



 

 سبع رسائل ٣٦

قـرأت عـىل : سـمعت عكرمـة بـن أيب سـليامن يقـول: ( ما رواه البزي  قال:هدليل
كرب عنـد خامتـة كـل سـورة : إسامعيل بن عبد اهللا املالكي، فلام بلغت والضحى قال يل

كرب عند خامتة :  فلام بلغت والضحى قال يلحتى ختتم، فإين قرأت عىل عبد اهللا بن كثري
خربه أنه قرأ عىل جماهد فأمره بذلك، وأخـربه أن ابـن عبـاس أكل سورة حتى ختتم، و

 ) أمره بذلكأمره بذلك، وأخربه أن أيب بن كعب أمره بذلك،  وأخربه أن الرسول 
 مـن سـنن إن تركت التكبري فقد تركت سـنة:(قال يل اإلمام الشافعي: قال البزي  

 .)رسول اهللا 
 . فقط) اهللا أكرب(ذهب اجلمهور إىل أن صيغته : صيغته 
 .عدم التكبري وهو املقدم.١: هئه وانتهائبتدااحاالت التكبري وموضع  
 .ىل الناس عدا براءةإتكبري عام ألوائل كل السور من الفاحتة .٢

 ىل آخر الناسإالتكبري من آخر الضحى . ٣

                                          
 .٥٣٢٥ يف املستدرك حديث رقم رواه احلاكم )١(
وزاد ) .ه إال اهللا واهللا أكربلال إ( وزاد بعض العلامء التهليل قبل التكبري ،٣٢٠ ص٢بن اجلزري جالالنرش )٢(

 والتهليل مع التكبري مـع احلمدلـة )ه إال اهللا واهللا أكرب وهللا احلمدلال إ(  التكبري عد بحميدلامء التبعض الع
ال يفصل بعضه عن بعض بل يوصل مجلة واحدة ، وال جتوز احلمدلة مـع التكبـري إال أن يكـون التهليـل 

 .٤٧٦، وانظر الكامل يف القراءات العرش صمعها



 

 سبع رسائل ٣٧

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :ًثانيا
  ﴿ : ابن كثري من الشاطبية قنبل عنقرأ -١ ﴾و ﴿ ﴾ ،بالسني كيف وقع. 
 .بالصاد، ﴾ ; ﴿ و ﴾8 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 .بتنوين ضم، ]٧١:البقرة[ ﴾ 8 9 ﴿ :قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية -٢
 ﴿ كتاب الكاملمنرأ اإلمام الشافعي قو ﴾ ،بالفتح من غري تنوين. 
 .بالياء، ]٨٥:البقرة[ ﴾ X ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٣
 .بالتاء، ﴾ e ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
  ﴿: ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٤ ﴾اءإسكان الطحيث وقع، ب. 
 .بضم الطاء، ﴾  Ã﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
  .بالضم، ]١٨٧:البقرة[ ﴾ % ﴿ و﴾! ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٥
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾و ﴿   ﴾ ،بالفتح فيهام. 

                                          
 ٢ أليب طـاهر بـن سـوار ج يف القـراءات العـرش ، املستنري٤٧٨صل للهذيل الكام وافق رواية البزي، )١(

 .٣٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٨ص
الشيزري عن أيب جعفر، واألصمعي و  أيب عبد ارمحن السلمي،، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٢(

ٍعن أيب عمرو ،  ْ َ ِ  .٧٢ ص١، معجم القراءات القرآنية ج٤٨٣صات العرش للهذيل الكامل يف القراءانظر َ
 .٣٥  ص٢أليب طاهر بن سوار ج  ، املستنري٤٨٧ص، الكامل للهذيل  حفصةياووافق ر )٣(
 .٣٩، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٩٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 ،٣٨١صالكامل للهذيل انظر ، ، وابن ميرسة ورش يف اختياره افق قراءة، ووَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٥(

 .٢٥٩ ص١معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج



 

 سبع رسائل ٣٨

 ﴿ : ابن كثري من طريـق الـشاطبية البزي عنقرأ -٦  ﴾ ]بتـسهيل ، ]٢٢٠:البقـرة
 .اهلمزة أو حتقيقها

 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،باهلمز. 

بالتاء وفتح الالم، ثم ، ]٢٣٣:البقرة[ ﴾° ± ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٧
  .للسنيتنوين ضم 

كرس الالم، ثم تنوين بالنون و، ﴾ ª 3 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 .فتح

 .بال ألف وضم الواو، ]٢٣٧:البقرة[  ﴾Í Ì ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٨

 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،ثـم  تشديد التـاء واملـد الـالزمب
 .ألف وكرس الواو

 .بالسني، ]٢٤٥:لبقرةا[ ﴾Ã  ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٩

 .بالصاد، ﴾ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
                                          

 .٤٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٧٦صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(
ٍوالعدواين عن ابن كثري ، جنيد بن عمر، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٢( ِ َ  وأبو األشهب عـن أيب  ،ْ

 .٣٢٣ ص١معجم القراءات د عبد اللطيف ج ،٥٠٥صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر  رجاء،
الكامـل يف انظـر ، ابـن أيب عبلـة، وأبـو حيـوة عيل وجماهـد، و ، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٣(

 .١٨٤ ص١معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٥٠٦صالقراءات العرش للهذيل 
 .٤٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٠٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(

• 



 

 سبع رسائل ٣٩

  .بـهمزة قطع، ]٢٥٩:البقرة[ ﴾ Ñ Ð ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٠
Ð  ﴿ كتاب الكامـلمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،بــهمزة

. 
 ﴿ :ثري من طريق الشاطبية قرأ ابن ك-١١  ﴾ ]بضم الراء، ]٢٦٥:البقرة. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بكرس الراء . 

 .بالتخفيف، ]٢٦٧:البقرة[ ﴾r  q  ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -١٢
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و     ﴾ ، باملد مع التشديد وكذلك باقي

 .تاءات البزي
﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية قرأ -١٣  ﴾ ]ظهاراإلب، ]٢٨٤:البقرة. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،دغاماإلب. 

﴿ :ابن كثري من الشاطبيةقنبل عن قرأ  -١٤    ﴾ذف األلفبح،   حيث وقعت. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و    ﴾ ،باأللف. 

                                          
 .٣٧٧صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  محزةوافق قراءة  )١(
َحلسن، واألعمش و ا، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٢( ْ َ َّصمعي عن نافع ، وقتادة، وأبو الـساملاألْ َّ َ َ َ 

 .٣٨٤ ص١معجم القراءات ج ٥٠٩صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر   وطلحة بن مرصف،،
 .٤١، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٠٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
، الطريـق املنـري ٣٤٤صيف القراءات العرش للهذيل  الكاملطرق الطيبة عن ابن كثري،  وافق رواية بعض )٤(

 .١٥٦إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 ٤٢، الطريق املنري توفيق ضمرة ص٨٣ ص ٢،املستنري ج٤٠٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٥(



 

 سبع رسائل ٤٠

 .بكرس الواو، ]١٢٥:آل عمران[ ﴾ X ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٥
 .فتح الواوب، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

ــشاطبية-١٦ ــق ال ــن طري ــري م ــن كث ــرأ اب ــران[ ﴾ ¤ ﴿ : ق  ﴾_ ﴿ و]١٧٩:آل عم
  .بفتح الياء األوىل وكرس امليم وإسكان الياء الثانية، ]٣٧:األنفال[
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾و ﴿   ﴾ ، بضم اليـاء األوىل وفـتح

 . امليم وكرس الياء الثانية وتشديدها
﴿:قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٧   ﴾و ﴿   ﴾ ]بالياء ]١٨٧:آل عمران. 
 . بالتاء ﴾   +﴿ و﴾) ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 .بالتخفيف، ]٩٢:النساء[ ﴾L ﴿ و﴾1 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-١٨
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾و ﴿﴾ ،الياءبتشديد  . 

 . بالعني،]١١٥:النساء[ ﴾ J I H G ﴿ :ثري من طريق الشاطبية قرأ ابن ك-١٩
 . بالغني، ﴾@ A﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

                                          
 .٥١٨صيل الكامل يف القراءات العرش للهذانظر ،  قالونةياووافق ر )١(
 .٥٢٢صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  محزةوافق قراءة  )٢(
 .٥٢٣صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  حفصةياووافق ر )٣(
َالفليحي عن أيب جعفر، وطلحة  ، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٤( ْ  ، غـري الفيـاضبن مرصف َ

 .١٢٩ ص٢معجم القراءات د عبد اللطيف ج  ٥٢٩صت العرش للهذيل الكامل يف القراءاانظر 
 .٥٣٠صالكامل يف القراءات العرش للهذيل القراء، انظر  انفرد هبا عن )٥(



 

 سبع رسائل ٤١

 وكـرس الظـاء بـضم، ]١٤٨:النساء[ ﴾( * +  ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٠
 .الالم
 .والالم الظاء فتحب ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢١    ﴾ ]الالمكرسب، ]٦:املائدة . 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و    ﴾ ،فتح الالمب . 

 .بالياء، ]٥٠:املائدة[ ﴾Ò ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٢
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بالتاء . 

 .بدال واحدة مشددة، ]٥٤:املائدة[ ﴾ p ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٣
﴿ الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ، بدالني األوىل مكسورة والثانية ساكنة 

  . بالضم،]٩٦:املائدة[ ﴾ # ﴿ و﴾! ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٤
 ﴿ كتاب الكاملمنفعي قرأ اإلمام الشاو  ﴾و ﴿ ﴾ ،بالفتح فيهام. 

                                          
ووافق قراءة أيب بن كعب وابن عباس وابن عمر واحلسن البـرصي وسـعيد  ،َّالقراء العرشة انفرد هبا عن )١(

ّالزعفراين، مزاحم وزيد بن أسلم ومسلم بن يسار، وبن جبري وعطاء بن السائب والضحاك بنا ِ َ َ ْ  اإلمـامو َّ
، ٥٣١ص وغريهم، انظر الكامل للهذيل ،نافع عن واألصمعي جعفر، أيب عن والشيزري ،أمحد بن حنبل
 .١٨٦ ص٢، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٥٢ي ص جالء برص

 .٥٣٣صعرش للهذيل الكامل يف القراءات الانظر ،  حفصةياووافق ر  )٢(
 .٥٣٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  ابن عامر الشاميوافق قراءة  )٣(
 .٥٣٥صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  نافع وافق قراءة)٤(
 .٣٨١صالكامل للهذيل انظر ، ورش يف اختياره  ، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٥(



 

 سبع رسائل ٤٢

§  ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٥ ﴾]بضم التاء وفتح الدال، ]١٠١:املائدة 
     ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،بفتح التاء وضم الدال . 

 .بالياء، وضم الباء، ]١١٢:املائدة[ ﴾ ° ±¯  ﴿ : قرأ ابن كثري من الشاطبية-٢٦
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،بالتاء، وفتح الباء. 

 ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ : قرأ ابن كثـري مـن طريـق الـشاطبية-٢٧
 .بتنوين كرس، ]٥٩:األنعام[
  ﴿:  كتـاب الكامـلمـنقرأ اإلمام الـشافعي و            

 ﴾ ،بتنوين ضم. 
 .بالتاء، ]٩٢:األنعام[ ﴾ ] ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٢٨
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،بالياء. 

 وجهني اإلبدال والتسهيلب، ﴾ , ﴿  باب:ابن كثري من الشاطبية قرأ -٢٩
ًوجها واحدا اإلبدالب : كتاب الكاملمن اإلمام الشافعي قرأو ً. 

                                          
ٍ وجماهد والشعبي، وأبو زيـد عـن أيب عمـرو ابن عباس، ووافق قراءةَّالقراء العرشةا عن  انفرد هب)١( ْ َ ِ انظـر  ، َ

 .٣٤٧ ص٢ ج  د عبد اللطيف اخلطيبمعجم القراءات ،٥٣٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
 .٥٣٧صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  الكسائيوافق قراءة )٢(
  وابن أيب إسحاق،،ً اهلاشمي، وابن نرص مجيعا عن نصري، وأمحد، ووافق قراءةَّالقراء العرشةعن  انفرد هبا )٣(

 .٤٤٤ ص٢ ج  د عبد اللطيفمعجم القراءات ،٥٤١صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر 
 .٥٤٣صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  شعبةةياووافق ر )٤(
، الطريـق املنـري ٣٨٢صيف القراءات العرش للهذيل  الكاملالطيبة عن ابن كثري،  وافق رواية بعض طرق )٥(

 .١٣٤ ص ١، فريدة الدهر حممد إبراهيم ج ١٣٨إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص



 

 سبع رسائل ٤٣

سـكان إب، ]٤٤:األعـراف[ ﴾ : ; ﴿ :ابن كثري مـن طريـق الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٣٠
 .النون وضم التاء

﴿ الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،وفتح التاء ، مفتوحةتشديد النونب. 
 .بالسني،]٦٩:األعراف[  ﴾? ﴿ :من طريق الشاطبيةابن كثري قنبل عن قرأ  -٣١
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بالصاد. 

 σ ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٣٢ ﴾ ]١٢٣:األعراف[  
 ﴿و  σ﴾ ]وصالاًل اهلمزة األوىل واوابدبإ، ]١٦:امللك ً. 
﴿ كتاب الكاملمنشافعي قرأ اإلمام الو  σ﴾ ،بتحقيق األوىل. 
  .بالشني وضم اهلمزة، ]١٥٦:األعراف[ ﴾3 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٣٣
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،وفتح اهلمزة الثانية بالسني. 

  ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٤   ﴾ ]بيائني، ]٤٢:األنفال. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،مفتوحةبياء مشددة . 

                                          
 .٥٣، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٨٢صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .٥٣، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٠٧صالكامل للهذيل   وافق رواية البزي،)٢(
 .٥٤، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤١١صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 ة، وزيد بن عيل، وطاووس، وسفيان بن عيينـ،البرصي  احلسن، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٤(

 .٤٠٩ ص١معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٣٨٤صالكامل للهذيل انظر 
 .٥٦، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٥٩صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٥(



 

 سبع رسائل ٤٤

﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٥     ﴾ ]بوجهني، ]١٦:يونس :
 .إثبات األلف أوحذفها

 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،أللف واملدبا. 
  ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٦   ﴾ ]٢٣:األحقـاف[ و]٢٩:هود[ ،
 .فتح الياءب
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،بإسكاهنا. 

 باإلدغام، ]٤٢:هود[ ﴾ y x﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية  عن قنبلقرأ -٣٧
 . اإلدغام واإلظهار:وجهنيب البزي قرأو
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،باإلظهار فقط. 

 ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٣٨   ﴾ ]فتح الياءب، ]٥١:هود. 
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،بإسكاهنا. 

﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٣٩  ﴾ ]الياءبإسكان،]٨٤:هود . 
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،فتح الياءب. 

                                          
 .٥٨، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٧٨صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(
 .٦٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٢(
، الطريـق املنـري ٤٦٤  ص١ ج يف القراءات العرش ، املستنري٣٤٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(

 .٢١إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 .٦٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 .٦٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٥(



 

 سبع رسائل ٤٥

 االختالس واإلشامموجهني ب، ]١١:يوسف[ ﴾»  ¬  ﴿ :ابن كثري من الشاطبية قرأ -٤٠
ًوجها واحدا اإلشاممب:  كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ً. 

 ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٤١     ﴾ ]وجهنيب، ]٥٣:يوسف 
 .  األوىل مع املد أو القرصاهلمزة تسهيل.٢ ،  اً األوىل واواهلمزة إبدال.١

 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،مشددة اً األوىل واواهلمزة إبدالب 
 .ً واحداً وجهاًوصال
 ﴿ :ابن كثري من طريق الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٤٢  ﴾ ]إثبـات اليـاء ب، ]٩٠:يوسـف

 اًووقف ًوصال
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بحذفها. 

﴿ : ابن كثري من الشاطبية البزي عنقرأ -٤٣   ﴾ ]بالياء يف احلالني، ]٤٠:إبراهيم. 
﴿ كتاب الكاملمن الشافعي قرأ اإلمامو  ﴾ ،بحذفها. 

 .بفتح الالم والياء، ]٤١:احلجر[ ﴾g f ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٤
f @ ﴿ الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾  ،بكرس الالم وتنوين ضم للياء. 

                                          
 .١٣٨، الطريق املنري ص٥٧٥صللهذيل  الكامل وافق رواية بعض طرق الطيبة عن ابن كثري، )١(
 .١٤٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤١٥صللهذيل الكامل  وافق رواية قنبل، )٢(
 .٦٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .٦٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٦صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 .٥٨٢صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  يعقوباءةوافق قر  )٥(



 

 سبع رسائل ٤٦

 .الراءبتخفيف ، ]١٠٦:اإلرساء[ ﴾- ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٥
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾ ،بتشديد الراء. 

بكرس السني ، ]١٠٢:الكهف[ ﴾U T S ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٦
 .وفتح الباء

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بإسكان السني وضم الباء. 
  .بكرس التاء، ]٦١:مريم[ ﴾ ³ ´﴿ :الشاطبية قرأ ابن كثري من طريق -٤٧

 .بضم التاء، ﴾ ´[ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٤٨   ﴾ ]بـهمزة واحدة، ]٧١:طـه. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  σ﴾ ،ة مع تسهيل الثانيبـهمزتني. 

                                          
ِ ابـن حميـصن، ، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )١( ْ َ ّابـن مقـسم، واحلـسن، وقتـادة، والزعفـراين، وُ ِ َ ََ َ ٍ ْْ َّ ََ ِْ

ِومحيد، والواقدي عن أيب عمرو والقوريس عن أيب جعفر، وأبان عن عاصم َ َ َ ٍُ ْ ِ َ ْ ل يف القـراءات الكامـانظر  ، َ
 .١٣٣ ص٣معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٥٨٩صالعرش للهذيل 

ٍ جماهد، وابن حميصن، والواقدي عـن ابـن كثـري، وأبـو حيـوة، ، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٢( ِ َ ْ ِْ َ ُ
ْواختيار أبو بكر واألعشى، واملنهال عن يعقوب، ومسعود بن صالح، وابـن ْ ٍ مقـسم، َُ َْ الكامـل يف انظـر ، ِ

 .٣١٣ ص٥معجم القراءات عبد اللطيف اخلطيب ج ،٥٩٤صالقراءات العرش للهذيل 
ابـن أيب عبلـة، وأبـو حيـوة، الـشنبوذي عـن األعمـش، و ، ووافق قـراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٣(

َواحلسن، واملنادي عن نافع، والقوريس عن أيب جعفر واملـسجدي عـن قتيبـ ْ َ ة، وابـن حبيـب، وابـن ُ
ٍيونس عن الكسائي، واللؤلؤي عن أيب عمـرو، ْ َ ِ  ،٥٩٦صالكامـل يف القـراءات العـرش للهـذيل انظـر  َ

 .٥١ ص٤معجم القراءات القرآنية ج
 .٧٨، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤١١صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(



 

 سبع رسائل ٤٧

  .بالضم، ]٨٩:طه[ ﴾4 5 ﴿ و﴾ 0 1 ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٤٩
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و   ﴾و ﴿  ﴾ ،بالفتح فيهام. 

  [  ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٥٠ ﴾ ]كرس الالمب، ]٢٩:احلج. 
  [﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،الالمبإسكان . 

 .باهلاء، ]٣٦:املؤمنون[ ﴾§  ¨  ﴿ : عىل ابن كثري من الشاطبية وقف البزي عن-٥١
 . كتاب الكامل بالتاء حسب الرسممنوقف عليها اإلمام الشافعي و

﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٥٢  ﴾ ]ًالبالتنوين وص، ]٤٤:املؤمنون.  

 .تنوينالفتح بال ب، ﴾, ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
 ﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٥٣ ﴾ ]دونضم الباءب، ]٤٠:النور  

 .التنوين
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،تنوين ضمب. 

                                          
ّ أبو حيوة، والزعفراين، وابن صـبيح، وأبـان، ووافق قراءةعرشةَّالقراء ال انفرد هبا عن )١( ِ َ َ ْ الكامـل يف انظـر  ، َّ

 .١٠٤ ص٤معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٥٩٩صالقراءات العرش للهذيل 
 .٨١، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٩٩صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٢(
، وكذلك وقف اهلذيل عىل كل تـاء مفتوحـة حـسب الرسـم، ١٣٦صالكامل للهذيل ق رواية قنبل،  واف)٣(

 .١٥٨و١٨الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 .٦٠٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  عاصموافق قراءة  )٤(
 .٨٥، الطريق املنري توفيق ضمرة ص٣٢٣ ص ٢، املستنري ج ٦٠٨صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٥(



 

 سبع رسائل ٤٨

 ﴿ :بيةابن كثري من طريق الشاطقنبل عن قرأ  -٥٤  ﴾ ]بإسكان الياء، ]٣٠:الفرقان. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بفتح الياء. 

  .كحفص، ]٢٥:النمل[ ﴾ ? @ ﴿ : قرأ ابن كثري من طريق الشاطبية-٥٥
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ، ختفيف الالم ثم ياء النداء

 (مر ثم فعل أ  (. 
  ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٥٦ ﴾ ]همزة ساكنةـب ، ]٤٤:النمل. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،باأللف. 

﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٥٧   ﴾ ]١٥:األحقاف[و ]١٩:النمل[ ،
 .فتح الياءب
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،إسكان الياءب. 
﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٥٨   ﴾ ]و]٢٢:النمل ﴿   ﴾ 

﴿ قنبلقرأ، فتح اهلمزة، ب]١٥:سبأ[ ﴾ و﴿  ﴾هبمزة ساكنة. 
﴿ الكامل كتابمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾و ﴿   ﴾ ،تنوين كرسب. 

                                          
 .٨٦، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٣صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .٣٩٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل انظر ،  الكسائيوافق قراءة  )٢(
 .٩٠ة ابن كثري توفيق ضمرة ص، الطريق املنري إىل قراء٣٩٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .٨٩، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )٤(
 .٩٠، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٦صالكامل للهذيل  وافق رواية حفص، )٥(



 

 سبع رسائل ٤٩

 ﴿ : الـشاطبية طريـق ابـن كثـري مـن البزي عـنقرأ -٥٩ ﴾ ]٧٨:القـصص[ ،
 .إسكان الياءب

 .فتح الياءب، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٠ ﴾ ]بالنون، ]٤١:الروم. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بالياء. 

﴿ : ابن كثري من طريق الـشاطبية قنبل عنقرأ -٦١   ﴾ ]إسـكان اليـاءب، ]١٧:لقـامن ،
﴿وقرأها البزي بفتح الياء مشددة   ﴾. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾، الياء مشددة كرسب. 
   ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية قرأ -٦٢  ﴾ ]١:يس[ ، 

﴿    ﴾ ]ظهاراإلب، ]١:القلم. 

 .دغاماإلب : كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

                                          
 .٩٣نري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص، الطريق امل٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(
 .٩٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٦١٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٢(
 ، الطريق املنـري إىل قـراءة ابـن كثـري ٣٦٥ ص٢ ج يف القراءات العرش ، املستنري٤٥٧صالكامل للهذيل )٣(

 .٩٦توفيق ضمرة ص
 .١٥٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٤٥صالكامل للهذيل قنبل،  وافق رواية )٤(



 

 سبع رسائل ٥٠

﴿ : وجهانابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٣  ﴾و ﴿   ﴾ 
 .مزاهلب ، ]٣٣:ص[

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،واوبال. 

ــق الــشاطبية-٦٤ 9 : ; > = <  ﴿ : قــرأ ابــن كثــري مــن طري

  .بالفتح فيهن، ]٥٩:الزمر[ ﴾?

 9 ﴿:  كتـاب الكامـل مـنقرأ اإلمام الشافعي و   ;   =    

﴾ ، بالكرس فيهن. 

﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٥  ﴾ ]بإسكان الياء، ]٥١:الزخرف. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و  ﴾ ،بفتح الياء. 

﴿ : ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٦٦   ﴾ ]بالتاء، ]١٢:األحقاف. 

﴿ كتاب الكاملمنلشافعي قرأ اإلمام او  ﴾ ،بالياء. 
                                          

 .١٠٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
ّ أبو حيوة، واجلحدري، والزعفراين، ووافق قراءةَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٢( ِ َ ََ ْْ َّ َّ  وابن مـسعود بـن صـالح، ِْ

ّوحممد بن عيسى يف اختياره، ونـصري، والعبـيس ِ ْ َ  ،٦٣٠صالكامـل يف القـراءات العـرش للهـذيل  انظـر  ،ْ
 .١٨٠ ص٨معجم القراءات عبد اللطيف اخلطيب ج

 .١١١، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٤٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .١١٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٥٤٤صالكامل للهذيل واية قنبل،  وافق ر)٤(



 

 سبع رسائل ٥١

 ﴾ ﴿ و﴾﴿ : وجهانابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٧
 .مزةاهلب ، ]٢٩:الفتح[

 .واوبال، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 الياءإثبات . ١:نيوجهب اًوقف، ]٤١:ق[ ﴾b ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبية قرأ -٦٨
 .حذفها. ٢ 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و ﴾ ،ًوجها واحدا الياءإثبات ب ً. 

﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٦٩      ﴾ ]بالسني، ]٣٧:الطور. 
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و      ﴾ ،ادبالص. 

 .بحذف الياء، ]٦:القمر[ ﴾ ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٠
 .اً ووقفًوصالبالياء ، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 .بإسكان الشني، ]٤:املنافقون[ ﴾ ﴿ :ابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧١
 .بضم الشني، ﴾﴿ كتاب الكاملمنفعي قرأ اإلمام الشاو

                                          
 .١١٥، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٣٩٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
طريـق املنـري ، ال٤٣٨صيف القراءات العرش للهذيل  الكامل وافق رواية بعض طرق الطيبة عن ابن كثري، )٢(

 .١٤٣إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص
 .، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة صصالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٣(
 .١١٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٦صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(
 .١٢٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٦٤٨صلهذيل الكامل ل وافق رواية البزي، )٥(



 

 سبع رسائل ٥٢

 ﴿ :، والبـزي يف أحـد الـوجهنيابن كثري من الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٢    ﴾ 
 .بحذف األلف، ]١:القيامة[
 .باأللف، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 .ً بحذف األلف وقفا،]٤:اإلنسان[ ﴾ ﴿ : ابن كثري من الشاطبية قنبل عنقرأ -٧٣
 . ًبإثبات األلف وقفا، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴾ ﴿ : وقنبل يف أحد الوجهني ابن كثري من طريق الشاطبية البزي عنقرأ -٧٤
 .اً ووقفً الياء وصالبإثبات، ]٩:الفجر[
 .اًوقف، وحذفها ًالياء وصالب، ﴾﴿ كتاب الكاملنمقرأ اإلمام الشافعي و

 ﴾ ﴿ و]١٥:الفجـر[ ﴾ ﴿ :ابن كثري من طريق الـشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٥
 .اً ووقفً الياء وصالبحذف، ]١٦:الفجر[
 .احلالنييف  الياء بإثبات، ﴾  ﴿ و﴾  ﴿ الكاملمنقرأ الشافعي و

، ]٧:العلـق[ ﴾ ﴿ : يف أحـد الـوجهنيابن كثري من طريق الشاطبيةقنبل عن قرأ  -٧٦
 .بحذف األلف

 .بإثبات األلف، ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و
                                          

 .١٢٧، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٠٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )١(
 .١٢٨، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٦٥٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٢(
 .١٣٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٥صالكامل للهذيل واية قنبل،  وافق ر)٣(
 .١٣٢، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضمرة ص٤٣٥صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٤(
 .١٣٤رة ص، الطريق املنري إىل قراءة ابن كثري توفيق ضم٤٠٤صالكامل للهذيل  وافق رواية البزي، )٥(



 

 سبع رسائل ٥٣

: نيوجهبـ ]٦:الكـافرون[ يف ﴾< ﴿ : ابن كثري من طريـق الـشاطبية البزي عنقرأ -٧٧
 .لفتحاإلسكان أو ا

 .باإلسكان، ﴾¾ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام الشافعي و

                                          
 .١٣٦ و٣٠، الطريق املنري توفيق ضمرة ص٤٦٣ و٤٤٢صالكامل للهذيل  وافق رواية قنبل، )١(



 

 سبع رسائل ٥٤



  

  

 

 


 

 
 



 

 سبع رسائل ٥٦

 
 حـد أعـالمهو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد أبو عبد اهللا الشيباين الكويف أ

 .األمة وأزهد األئمة
  .للهجرة  ولد سنة أربع وستني ومائة:مولده

سامعيل بن جعفر إا عن  حييى بن آدم وعبيد بن عقيل وًأخذ القراءة عرض  :شيوخه
 .وعبد الرمحن بن قلوقا

 . بن أمحد عبد اهللابنها ًعرضروى القراءة عنه  :تالميذه
قـراءة :  أيب أي القراءة أحب إليـك؟ قـالسألت:   وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل
 . أهل املدينة، فإن مل تكن فقراءة عاصم

 عـن سـبع  للهجـرة، سنة إحدى وأربعني ومائتني، يف شهر ربيع اآلخرتويف :وفاته
 . وسبعني سنة

                                          
  .٩٤ ،٧١السبعة البن جماهد ص )١(
 .١١٢ص ١ج البن اجلزريالنهاية غاية )٢(



 

 سبع رسائل ٥٧

 
البغدادي الثقة الشهري ابن اإلمام عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن حنبل أبو عبد الرمحن 

 .الكبري
 .للهجرة ولد سنة ثالث عرشة ومائتني: مولده

روى القراءة عن أيب موسى اهلروي عن عباس بن الفضل عن خارجـة عـن :شيوخه
 .حنبلنافع وعن أبيه أمحد بن حممد بن 

بن أمحد روى القراءة عنه أبو بكر بن جماهد وأمحد بن جعفر بن مالك وحممد  :تالميذه 
 .بن احلسن الصواف

.للهجرة يف مجادي اآلخرة سنة تسعني ومائتني تويف :وفاته 

                                          
 .٤٠٨ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 سبع رسائل ٥٨

 
يوسف بن عيل بن جبارة بن حممد بـن عقيـل بـن سـوادة أبـو القاسـم اهلـذيل هو 

ود التـسعني ال، ولـد يف حـدَّحـال والعلـم الـشهري اجلـوَّاليشكري األستاذ الكبري الر
 وطاف البالد يف طلب القراءات من آخر املغـرب إىل بـاب فرغانـة ، للهجرةثامئةوثال
ً شيخا وألف كتاب الكامل ني وعرشنيمائة واثن، وأخذ عن اً وبحرً وجبالً وشامالًايمين

 .يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها
 . الكالم كان يدرس علم النحو ويفهم:قال األمري ابن ماكوال

 يف النحو اًمَّقرره الوزير نظام الدين يف مدرسته بنيسابور فقعد سنني وأفاد وكان مقد
 .ف وعلل القراءاتَّوالرص

إبراهيم بن أمحد األربيل وإبراهيم بن اخلطيب وأبو زرعة أمحد بـن حممـد :شيوخه
ن حممد بـن اخلطيب النوشجاين وأمحد بن عبد اهللا بن أمحد أيب نعيم األصبهاين وأمحد ب

احلسن بن مردة امللنجي وإسامعيل بن عمرو احلداد واحلسن بن عيل بن إبراهيم املالكي 
 وعبـد رايناحلـواحلسن بن عيل بن إبراهيم األهوازي و عيل بن حممد بن عيل الزيـدي 

الرمحن بن أمحد أبو الفضل الرازي وعبد اهللا بن احلسن بن حممد اجللباين وعبد اهللا بـن 
قاسم الدالل وحممد بن عبد اهللا بن أمحد بن القاسم بن شاذان ومنصور بـن أمحد أبو ال

  .أمحد القهندزي والقايض أبو العالء حممد بن عيل بن يعقوب الواسطي
 ، وعبد الواحد بن محد بن شيدة السكري،روى عنه إسامعيل بن األخشيد:تالميذه

 .عيل بن عساكر بن املرحب وأبو العز القالنيس و،وأبو بكر بن حممد بن زكريا النجار

. للهجرة سنة مخس وستني وأربعامئةويفت :وفاته 
                                          

 .٨١٥ ص٢ذهبي جل لالكبار َّالقراء ، معرفة ٣٩٧ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(



 

 سبع رسائل ٥٩

 
    قرأت حروف اخلالف بطريق اإلمام أمحد بن حنبل عىل شيخنا الدكتور عـيل حممـد 
توفيق النحاس، فأجازين عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الـشيخ حممـد بخيـت 

عن أيب عبد اهللا حممد بن أمحد عليش املالكي األزهري،  عن الشيخ  حممد بن املطيعي، 
حممد األمري الصغري، عن والده الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبـد اهللا 
حممد حسن السمنودي، عن الشيخ نور الدين عـيل الـرميل املـالكي، عـن الـشيخ أيب 

ه ذعن والده الشيخ شـحالرمحن شحاذة اليمني، عبد اعن عبداهللا حممد قاسم البقري، 
  عـن،األنصاري بن حممد  الطبالوي، عن الشيخ زكرياالدينعن الشيخ نارص اليمني،

عن اإلمام أيب اخلري حممـد بـن الشيخ أيب العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقييل، 
راهيم إسـحاق إبـراهيم بـن أمحـد بـن إبـحممـد  أيب بن اجلـزري،  عـن الـشيخاحممد 

، عن أيب اليمن زيـد اإلسكندري، عن أيب حفص عمر بن غدير بن القواس الدمشقي
َاحلـسني بـن بنـدار  العـز حممـد بـن أيب الكندي، عن عبداهللا بن عيل البغـدادي، عـن ْ ُ

  عـنالكامـل، كتاب اهلذيل مؤلف عيل بن القالنيس، عن أيب القاسم يوسف الواسطي
أمحد بن جعفـر عن  ،لوي احلسيني الزيدي احلراينالع  القاسم عيل بن حممد بن عيلأيب

، عن عبد اهللا بن أمحد بن حنبل، عن أبيه أمحد بـن بن محدان بن مالك أبو بكر القطيعي
أيب بكـر شـعبة بـن  ، عـنالـصلحي سـليامنحييـى بـن آدم بـن أيب زكريـا عن حنبل، 
 د اهللا بن حبيبعن أيب عبد الرمحن عب الكويف، جودَّ عاصم بن أيب الن أيب بكرعن،عياش
عـن    عن عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بن ثابت،ميَلُالس

 . عن رب العاملني  عن جربيل  النبي



 

 سبع رسائل ٦٠

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  فقط حركات٤(التوسط   الشاطبية  طريقمن: املد املنفصل -١

 ). حركات٣( كتاب الكامل فويق القرص منقراءة اإلمام أمحد  نمو
 ). فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق من  :املد املتصل -٢
  .) حركات٦( كتاب الكامل اإلشباع منقراءة اإلمام أمحد  نمو
، آيـة الفاحتـة أول أهنا وفقهاؤها مكة وقراء الكوفة قراء أمجع: قال اهلذيل :بسملةال* 

 .وغريها الفاحتة من بآية ليست أهنا وفقهاؤها الشامو املدنيةو البرصة قراء وأمجع
ِوعن َ ِأهنا من الفاحتة .١ :  اإلمام أمحد روايتانَ ِ َِ َ ْ ْ َ َّ ٍاختارها أبو عبد اهللاَِّ بن بطة، وأبو حفص .َ ْ َ ََّ ُ َ َ ُ ْ ْ َُ َِ َ َ َ َ ْ

ُْالعْكربي، وأطلقهام يف املـ َ ِْ َِ َُ َ ُّ َُ ِستوعب، والَكـايف َْ ْ َ ِْ ِ َ َقـال الزركـيش وغـريه وال  .واملغنـيْ َ ُ َُ ُّْ َْ ِ َ َّ
ِخالف عنه نعلمه أهنا ليست آية من أول كل سورة إال يف الفاحتة ِ ٍ َِ َْ ً َْ َّ َ ََ ُ َ ُِ َّ َ ْ ُ َْ َ َ. 

َْ أهنا قرآن، وهي آية فاصلة بني كل سورتني سوى براءة، وهذا امل.٢ َ ٌ َ ٌ ٌ َُ َ َ َ َ َ ٍَ َِ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َِّ َ ِّ َُ َ ِ ِ َ ُذهب وعليه مجهور َ ُ ْ َ ُْ ُ َِ َ َ ْ
ِاألصحاب  ََ ْ ْ.  

ِوال جيهر بالبسملة  َ ْ ََ ْ ُ َْ َ َِ َسواء قلنا هي من الفاحتة أو ال، وهو  ِةَالَّيف الصَ َ ْ ْ َُ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َُ ٌ َِ ٌصحيح الَ َِ.  
ِخيري يف غري الصالة يف اجلهر و ْ ََّ ْ َّْ َِ ِ َ ُ َ ِها نص عليه يف رواية اجلامعةـبواإلرسار ُ َِ َ َ ْ َ َ َِّ َ. 

                                          
 .٤٢٢ و ٤٢١الكامل للهذيل ص )١(
ن  أل،ن قراءهتا يف أول الفاحتـة أوىلإ: ١٥٢ ص ٢قال يف املغني ج. ٣٨٦ ص ٢ جعيل املرداوي لاإلنصاف)٢(

أهنـا للفـصل بـني وة مـستقلة آيـعىل أهنا منها أو  الصحابة وسائر االمة عىل كتابتها يف أول الفاحتة يدل إمجاع
 ،منها ترجح بكل ما ينافيها من أحاديـث اآلحـاد ظنيـة  وكل،كتابة املصحف قطعية حلجة أي وهذه ا،السور

  .، اه باختصارهاـن املراد عدم اجلهر بأبسملتها يف الصالة  وأظهر ما قيل يف االحاديث النافية لقراءة



 

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :ًثانيا
 .ف بعدهالفتح الشني وأب، ]٧:البقرة[ ﴾6 ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١

 .فلإسكان الشني وحذف األ ب﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 .فلون أدب، ]٧٤:البقرة[ ﴾ q ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾فلدة أافتح السني وزي ب. 

﴿ :قرأ شـعبة مـن طريـق الـشاطبية -٣    ﴾ ]٩٧:البقـرة[، ﴿   ﴾ ]٩٨:البقـرة[ ،

﴿   ﴾ ]ثم المفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة بدل الياءبـ، ]٤:التحريم . 

 ﴿  الكامل بكرس اجليم والراء ثم ياء مدية ثم نونمنأمحد قرأ اإلمام و ﴾. 

 .الطاء ، بفتح]١٢٦:البقرة[ ﴾ à ß ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٤

ß  ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و    ﴾الطاء كرس ب. 

                                          
 ،مـرو وأيب حيـوة ، وأيب عاألشـهب أيب وروايـة احلـسني،َّ انفرد هبا عن القراء العرشة، ووافق قراءة )١(

 .٣٩ ص١ ج د عبد اللطيف اخلطيبمعجم القراءات ،٤٨٠صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
ٍمقسم ْوابن حيوة، أبوَّ انفرد هبا عن القراء العرشة، ووافق قراءة )٢( َ ْ الكامل يف القراءات العرش للهـذيل  ،ِ

 .٧٣ ص١معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٤٨٦ص
 د عبـد معجـم القـراءات ،٣٧٥ صالكامل يف القراءات العرش للهـذيل  َّ انفرد هبا عن القراء العرشة،)٣(

 .١٥٨ ص١ جاللطيف اخلطيب
َقتادة،ووافق قراءة  َّ انفرد هبا عن القراء العرشة،)٤( َ ِحميصن، وابن َ ْ َ ٍكثري ْابن عن عقيل بن وعبيد ُ ِ الكامل  ،َ

= 

 سبع رسائل ٦١



 

 .راد كحفصاجلمع واإلفب، ﴾¿ ﴿و ﴾ C ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٥

باإلفراد  ﴾¿ ﴿و الرمحة رياح يف  باجلمع﴾ C ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
  .والعذاب  التسخرييف

﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٦ ﴾ ]فتح الواو وتشديد الصادبـ، ]١٨٢:البقرة. 

 . الصادفيف الواو وختبإسكان، ﴾ $ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 . الغنيبضم، ]٢٤٩:البقرة[ ﴾  7﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٧

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ الغنيبفتح . 

 .زايبال، ]٢٥٩:البقرة[ ﴾È ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٨

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و    ﴾راء بال. 

 .فرادباإل، ]٢٨٣:البقرة[ ﴾) ﴿ :اطبيةقرأ شعبة من طريق الش -٩

﴿ الكاملمنقرأ أمحد و   ﴾  اجلمع عىلبضم الكاف وتشديد التاء بعدها ألف. 
                                          

 .٣٧٦صيف القراءات العرش للهذيل 
ّواجلحـدري احلـسن، قـراءةووافـق  العرشة يف بعـضها،َّالقراء  بعض وافق )١( ِْ َ َ َوقتـادة ْ َ الكامـل يف   ، انظـرَ

 .٤٩٤صالقراءات العرش للهذيل 
 .٤٩٨ ص وافق رواية حفص، الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
 .٥٠٨صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   نافع،وافق قراءة  )٣(
 .٥٠٩ص، الكامل يف القراءات العرش للهذيل  نافعراءةوافق ق )٤(
حاك وابـن َّ، ووافق قراءة أيب بن كعب وابن عباس واحلـسن البـرصي والـضَّالقراء العرشة انفرد هبا عن )٥(

= 

 سبع رسائل ٦٢



 

 .ضم امليمب وحيث وقع، ]١٥٨:آل عمران[ ﴾ "  ﴿قرأ شعبة من طريق الشاطبية. ١٠
 .كرسهاب، ﴾  ~﴿ من كتاب الكاملأمحداإلمام  قرأو
 .احلاء بضم، ]٢:النساء[ ﴾ Q ﴿ : الشاطبيةقرأ شعبة من طريق -١١
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾ احلاء بفتح. 
 .الالم وكرس الظاء بضم، ]١٤٨:النساء[ ﴾(  *  +    ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٢
 .والالم الظاء فتحب ﴾﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
 .بـالياء، ]١٧٣:النساء[ ﴾ x ﴿ :ق الشاطبيةقرأ شعبة من طري -١٣
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ ،بدل الياءبـالنون . 
 .بـفتح الياء، ]٢:املائدة[ ﴾³ ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٤
 ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ ،بـضم الياء. 

                                          
 .٤٢٣ ص١ج  ، معجم القراءات٤٢، جالء برصي ص ٥١٢ص، انظر الكامل للهذيل مقسم

 .٥٢١ص املوضع، كتاب الكامل للهذيل وافق حفص إال يف هذا و وافق قراءة محزة)١(
ِأيب عن وهارون  وابن سريين،، البرصياحلسنووافق قراءة  العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٢( ٍعمرو َ ْ  الكامـل َ

 .٨ ص٢، معجم القراءات ج ٤٧، جالء برصي ص ٥٢٤صيف القراءات العرش للهذيل 
بن كعب وابن عباس وابن عمر واحلسن البـرصي وسـعيد ووافق قراءة أيب  العرشة،َّالقراء  انفرد هبا عن )٣(

ّالزعفـراين،بن جبري وعطاء بن السائب والضحاك بن مزاحم وزيد بن أسـلم ومـسلم بـن يـسار، و ِ َ َ ْ  اإلمـامو َّ
ٍكثري، ْابن عن الشافعي ِ  وغـريهم، انظـر الكامـل للهـذيل ،نـافع عـن واألصـمعي جعفر، أيب عن والشيزري َ

  .١٨٦ ص٢معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ، ٥٢، جالء برصي ص ٥٣١ص
 .٥٣٢ ص، الكامل يف القراءات العرش للهذيل َّالقراء  انفرد هبا عن )٤(
وايـة جريـر، والزعفـراين، العرشة، ووافق قراءة عبد اهللا بن مـسعود واألعمـش يف رَّالقراء  انفرد هبا عن )٥(

= 

 سبع رسائل ٦٣



 

 سبع رسائل ٦٤

 ﴿ : طريق الشاطبيةقرأ شعبة من -١٥   ﴾ ]كرس الالمب، ]٢:املائدة. 

 .المالفتح ب، ﴾/ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
 .اجليم بفتح، ]٣١:املائدة[ ﴾  Ë﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٦
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و   ﴾ اجليم بكرس. 
 .فتح احلاءب، ]٤٥:املائدة[ ﴾® ﴿ :لشاطبيةقرأ شعبة من طريق ا -١٧
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و   ﴾اءاحلضم  ب. 
 ،والبـاء العـني فـتحب ،]٦٠:املائدة[ ﴾X W ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٨
 .التاء فتحو
﴿ الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و     ﴾ التاء مضو الباء وكرس العني بضم. 
 .تنوين ضم وضم الالمب، ]٩٥:املائدة[ ﴾º ¹ ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -١٩
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و     ﴾ كرس الالموضم اهلمز بال تنوين ب. 

                                          
 .٢٢٠ ص٢ معجم القراءات د عبد اللطيف ج ،٥٣٢ ص، وحييى بن وثاب، الكامل للهذيل واألصمعي

 .٥٣٣ص، الكامل يف القراءات العرش للهذيل  حفصةياووافق ر )١(
َوطلحة، ، البرصي احلسنالعرشة، ووافق قراءةَّالقراء انفرد هبا عن )٢( ْ ْوشبل َ  عـن اجلـالء وابـن اختياره، يف ِ

ّوالرازي الطرباين، طريق نصري ِ  .٥٣٣ص للهذيل الكامل يف القراءات العرش ، َّ
 .٥٣٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   وافق قراء ابن عامر الشامي،)٣(
الكامل يف انظر ووافق قراءة النخعي واألعمش وأبو جعفر بن القعقاع،  َّ انفرد هبا عن القراء العرشة،)٤(

 .٢٢٣ ص٢معجم القراءات القرآنية د أمحد خمتار عمر ج ،٥٣٥صالقراءات العرش للهذيل 
 .٣٨٠صالكامل يف القراءات العرش للهذيل نافع، وافق قراءة   )٥(



 

 سبع رسائل ٦٥

 .سنيالفتح ب، ]١٠٥:املائدة[ ﴾ < ? ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٠

 <﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾سنيالضم  ب. 

 .الدال ضمب ، حيث وقعت﴾� ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢١

 .الدال بكرس ﴾ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٢  ﴾ ]فتح الياء وكرس الراءب، ]١٦:األنعام. 

 . الراءفتح الياء وضمب ﴾¶ ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 . الالم األوىلبفتح، ]٥٦:األنعام[ ﴾  h g﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٣

 .األوىل الالم بكرس ﴾g  ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
 

                                          
َوقتيبـة، نـافع، عن األصمعيووافق قراءة  َّ انفرد هبا عن القراء العرشة،)١( ْ َ  ،جعفـر أيب عـن والكـسائي ُ

 .٣٥١ ص٢معجم القراءات د عبد اللطيف ج  ،٥٣٦صالكامل يف القراءات العرش للهذيل 
اء العرشة، ووافق قراءة أيب عبد الرمحن السلمي و األعمش وطلحـة بـن مـرصف َّ انفرد هبا عن القر)٢(

 .٤٤ ص٢ ج القرآنية د أمحد خمتار عمر معجم القراءات ،٥١٦صالكامل للهذيل  وحييى بن وثاب،
 .٥٣٨صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   وافق رواية حفص،)٣(
َطلحة، ءةووافق قرا ،َّالقراء العرشةانفرد هبا عن   )٤( ْ ْوشبل جعفر؛ أيب عن والقوريس َ الكامل   ،اختياره يف ِ

 .٥٤٠صيف القراءات العرش للهذيل 



 

 سبع رسائل ٦٦

ــشاطبية -٢٤ ــق ال ــن طري ــرأ شــعبة م  ﴾ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ :ق
 .وين كرسبتن، ]٥٩:األنعام[
ــام أمحــد و ــرأ اإلم ــنق ــلم ــاب الكام   ﴿:  كت            

 ﴾ ،بتنوين ضم. 
 .اإلفرادب، ]٩٢:األنعام[ ﴾  i﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٥
   .اجلمعب ﴾W ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 . املايضالفعلب، ]٩٦:األنعام[ ﴾  9 :﴿ :ةقرأ شعبة من طريق الشاطبي -٢٦
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و      ﴾ الفاعلاسمب .  

 .تنوين كرسب، ]٩٩:األنعام[  ﴾~ ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٧
﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و   ﴾ تنوين ضمب. 
 .فتح النونب، ]١٥٤:األنعام[  ﴾e ﴿ :طبيةقرأ شعبة من طريق الشا -٢٨
 .ضم النونب  ﴾) ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

                                          
ًالعرشة، ووافق قراءة اهلاشمي، وابن نرص مجيعـا عـن نـصري، والـشافعي، وابـن أيب َّالقراء  انفرد هبا عن )١(

 .٤٤٤ ص٢ عبد اللطيف ج ، معجم القراءات د٥٤١صإسحاق، انظر الكامل يف القراءات العرش للهذيل 
َخاشعون: (قوله يف إال القرآن مجيع يف ومثلها )٢( ُ ِ َدائمون(و ،)َ ُ ِ العـرشة، َّالقـراء انفـرد هبـا عـن   فبـاإلفراد،)َ

ّ الزعفراين قراءةووافق ِ َ َ ْ  .٥٤٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل  وغريه، انظر َّ
 .٥٤٤صللهذيل   وافق قراءة نافع، الكامل يف القراءات العرش )٣(
َاألعمشالعرشة، ووافق قراءة احلسن البرصي وَّالقراء  انفرد هبا عن )٤( ْ َ  .٥٤٥ص، الكامل للهذيل ْ
ْوشبل جعفر، أيب عن والكسائي والشنبوذي،، البرصي احلسن قراءةالعرشة، ووافقَّالقراء   انفرد هبا عن )٥( ِ 
ِحميصن ابن وعن اختياره، يف ْ َ  .٥٤٩صالعرش للهذيل الكامل يف القراءات  ، ُ



 

 سبع رسائل ٦٧

 .السني بفتح، ]٤٠:األعراف[ ﴾  o n﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٢٩

 .السني بضم ﴾      o﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 .اهلاء الياء وبكرس، ]٣٥:يونس[ ﴾﴿ :شعبة من طريق الشاطبية قرأ. ٣٠

 .اهلاءالياء و بفتح، ﴾ ﴿ من كتاب الكاملأمحداإلمام  قرأو

 .نونبال، ]٤:الرعد[ ﴾ { ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣١

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾ياء بال. 

﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٢  ﴾ ]السني تشديدب، ]٢٥:مريم. 

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و ﴾ السني خفيفتب.  

 .بالتاء، ]٥٧:األنبياء[ ﴾ Ì Ë ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٣

 . بالباء﴾  A  Ì﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و
                                          

َّالسامل، وأبو حيوة، أبو  قراءة، ووافقَّالقراء العرشةانفرد هبا عن   )١( ِحميـصن، وابن َّ ْ َ َوقتـادة ُ َ الكامـل يف   ،َ
 .٥٥٢صالقراءات العرش للهذيل 

 .٥٦٧ص وافق قراءة ابن عامر الشامي، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٢(
 .٥٧٨صلكامل يف القراءات العرش للهذيل ا  وافق قراءة محزة،)٣(
 .٥٩٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   محزة،وافق قراءة  )٤(
معجـم  ،٦٠١ صالكامـل للهـذيل  َّانفرد هبا عن القراء العرشة، ووافق قراءة معاذ بـن جبـل، انظـر)٥(

 .٣١ ص٦ف ج معجم القراءات د عبد اللطي ،١٤٠ ص٤ ج القرآنية د أمحد خمتار عمر القراءات



 

 سبع رسائل ٦٨

 .اهلمزة بكرس، ]٥٢:املؤمنون[ ﴾  ~ �﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٤
 .اهلمزة بفتح ﴾ �j ﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

  .تنوين كرسب، ]١١:اجلاثية[و  ]٥:سبأ[ ﴾  ¤﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٥

  .ضم تنوينب ﴾  ¢﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و

 .دها بع الشني وألفوفتحالغني بكرس ، ]٢٣:اجلاثية[ ﴾  1﴿  شعبةقرأ. ٣٦

 .فتح الغني وإسكان الشني وحذف األلفب، ﴾ ﴿ من الكاملأمحدقرأ و

 .إسكان احلاءب، ]١١:ُامللك[ ﴾Ë ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٧

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ وجهني اإلسكان وضم احلاء ب. 

 .ضم العنيب، ]١٧:تاملرسال[ ﴾Á ﴿ :قرأ شعبة من طريق الشاطبية -٣٨

﴿ كتاب الكاملمنقرأ اإلمام أمحد و  ﴾ إسكان العنيب.   

 
                                          

 .٣٩٤صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   نافع،وافق قراءة )١(
 .٦٢١صالكامل يف القراءات العرش للهذيل   حفص،ةياووافق ر  )٢(
 .٦٣٦ص  وافق قراءة محزة، كتاب الكامل يف القراءات العرش للهذيل )٣(
 .٥٢٠صهذيل الكامل يف القراءات العرش لل  الكسائي بوجه الضم،وافق قراءة  )٤(
ّالزعفراين،  قراءة، ووافقَّالقراء العرشةانفرد هبا عن  )٥( ِ َ َ ْ ِأيب عـن ونعـيم حيـوة، وأبو َّ ٍعمـرو َ ْ الكامـل يف   ،َ

 .٦٥٦صالقراءات العرش للهذيل 



 
 
 

 
 


 

 
 

 



 

 سبع رسائل ٧٠

 
ُهو عاصم بن أيب النجود َّنـاط، أبو بكر األسـدي مـوالهم الكـويف احل . شـيخ

 . اإلقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة
وهو اإلمام الذي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعـد أيب عبـد الـرمحن الـسلمي يف 

 اًمجع بني الفصاحة واإلتقان والتحرير والتجويـد، وكـان أحـسن النـاس صـوت. موضعه
ما رأيت «: ق السبيعي يقولال أحيص ما سمعت أبا إسحا: قال أبو بكر بن عياش. بالقرآن 

حدثنا حسن بـن صـالح، : وقال حييى بن آدم. » أقرأ للقرآن من عاصم بن أيب النجوداًأحد
، وقـال ابـن » قط كان أفصح من عاصم إذا تكلم كاد يدخلـه خـيالءاًما رأيت أحد«: قال

 . اًمرضت سنـتني فلام قمت قرأت القرآن فام أخطأت حرف: قال يل عاصم: عياش
 . كان عاصم يبدأ بأهل السوق يف القراءة  :بن عياشوقال ا

 عن زر بن حبيش وأيب عبدالرمحن السلمي وأيب عمر اً  أخذ القراءة عرض:شيوخه 
واحلارث بـن حـسان البكـري ، روى عن أيب رمثة رفاعة بن يثريب التميمي .الشيباين 

 .وكانت هلام صحبة
ال أبو عبد الرمحن السلمي وكنـت  إاًما أقرأين أحد حرف(: قال يل عاصم: عبةقال ش

 .) لقد استوثقت:أرجع من عنده فأعرض عىل زر، فقال شعبة

                                          
جود اسم أبيه ال يعـرف لـه اسـم غـري يقال أبو النَّ ، وقد غلط من ضم النون-بفتح النون وضم اجليم  )١(

 . اسم أمهة عبد اهللا وهبدله هبدلة، وقيل اسمهوقيل اسم ،ذلك
 .باحلاء املهملة والنون )٢(



 

 سبع رسائل ٧١

روى القراءة عنه أبان بن تغلب، وأبان بـن يزيـد العطـار، واحلـسن بـن  :تالميذه
ومحاد بن سلمة، ومحـاد بـن زيـد، وسـليامن بـن مهـران  صالح، وحفص بن سليامن،

ان بـن معاويـة، والـضحاك بـن ميمـون، األعمش، وأبو بكر شعبة بن عياش، وشـيب
بـن ا من القرآن أبو عمـرو ًواملفضل بن صدقة، وروى عنه حروفاواملفضل بن حممد، 

 .وخلق ال حيصون العالء، واخلليل بن أمحد، ومحزة الزيات،
رجـل : سألت أيب عن عاصـم بـن هبدلـة، فقـال:   وقال عبد اهللا بن أمحد بن حنبل

 قراءة أهل املدينـة، فـإن مل تكـن : قال؟راءة أحب إليك فسألته أي الق،صالح خري ثقة
 . فقراءة عاصم
 . حمله الصدق، وحديثه خمرج يف الكتب الستة:  وقال أبو حاتم

  .  ال يبرصونوأبو حسنيكان األعمش وعاصم: وقال أبو بكر بن عياش

 .اً فوقع وقعة شديدة، فام كهره، وال قال له شيئًوجاء رجل يقود عاصام
دخلت عىل عاصم وقد احترض فجعلت أسمعه يردد هذه :  أبو بكر بن عياش وقال

 فعلمـت أن ]٦٢:األنعـام[ ﴾ Q P O N M L ﴿ :اآلية حيققها حتى كأنـه يـصيل
 . بالكوفة) ه١٢٧(تويف سنة. القراءة من سجيته

                                          
  .٩٤ ،٧١السبعة البن جماهد ص )١(
 ذهبيلـل الكبـارَّالقـراء  معرفـة ،٣٤٦ص ١ج البن اجلـزريالنهايـة غايـة ،٦٩ ص جماهـد البـن السبعة )٢(

 ٥ج ذهبيلــل الماإلسـ تـاريخ ،١٤٨ص ٣ج زركيللـل األعـالم ،٩ص ٣ج األعيـان وفيـات ،٨٨ص١ج
 .١٧٥ص ١ج العامد ابن الذهب شذرات ٢٥٦ ص ٥ج ذهبيلل النبالء أعالم سري ،١٨٩ص



 

 سبع رسائل ٧٢

 
قـرئ نحـوي املفضل بن حممد بن يعىل بن عامر أبو حممـد الـضبي الكـويف إمـام م

 .أخباري موثق

  .األعمشسليامن بن مهران  و،جودَّ عن عاصم بن أيب الناًأخذ القراءة عرض:شيوخه

 وسعيد بن ، وجبلة بن مالك، عنه عيل بن محزة الكسائياًروى القراءة عرض :تالميذه
. وسامك بن حرب، وأيب إسحاق،أوس، وروى عن أيب رجاء العطاردي 

 وآخـر ، وقيل إن ابن األعـرايب أدركـه ومحـل عنـه،ئنيوروى عنه أبو احلسن املدا
 .ا أبو كامل الفضل اجلحدريًأصحابه موت

 وقال أبو حاتم السجستاين ثقـة يف .اً موثقاً قال أبو بكر اخلطيب كان عالمة إخباري
 وسئل عنه ابن أيب حاتم الرازي فقال مـرتوك احلـديث . غري ثقة يف احلروف،األشعار

 أقـرأ ً أبو زيد األنصاري سمعت املفضل يقول كنـت آيت عاصـاممرتوك القراءة، وقال
 عليه وإذا مل آته أتاين يف بيتي، وملا بلغ ابن املبارك موته أنشد

ٌ يل رجــال واملفــضل مــنهميِعــُن
  

 

ــضل ــد املف ــني بع ــر الع ــف تق   فكي

 

 تلوت بروايته القرآن من كتايب املستنري البن سوار والكفايـة أليب : ابن اجلزريلاق
 .ز وغريمها مع شذوذ فيهاالع

. للهجرةثامن وستني ومائة سنة تويف :وفاته 
                                          

 .٢٧٥ص١ذهبي جلَّ، معرفة القراء الكبار  ل٣٠٧ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(



 

 سبع رسائل ٧٣

 
  .من أهل الضبط ،د الكويفمحجبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرمحن أبو أ

ا وهـو مـشهور ً منه احلروف أيـضقرأ عىل املفضل بن حممد الضبي وسمع:شيوخه
  .عنه

 .يد عمر بن شبة النمرييروى القراءة عنه أبو ز:تالميذه

.للهجرة يف القرن الثالث  تويف:وفاته 
 

                                          
 .١٩٠  ص١  ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 سبع رسائل ٧٤

 
سعيد بن أوس بن ثابت بن بشري بن أيب زيد واسمه ثابت بن زيد بن قيس وثابـت 

 وهو أحد الستة الذين مجعوا القرآن عىل عهد النبي صىل اهللا عليه وسلم اًهذا شهد أحد
  .ولد سنة عرشين ومائةنصاري النحوي، أبو زيد األ
 بن  عن عاصم الضبي وعن املفضل،عن أيب عمرو بن العالء روى القراءة:شيوخه
 .وعن أيب السامل قعنب العدوي َّأيب النجود
 وأبـو ، وحممد بن حييـى القطعـي،روى القراءة عنه خلف بن هشام البزار:تالميذه

وعبـد اهللا بـن عمـر  ، واحلسن بـن رضـوان، وروح بن عبد املؤمن،حاتم السجستاين
 وخليفـة بـن ، وأبو حاتم حممد بن إدريـس احلـنظيل، وعمر بن شبة النمريي،الزهري
 وسليامن بن أيوب، قال احلافظ أبـو العـالء ، وعبيد اهللا بن عمر،بن برشعيل  و،خياط

األنصاري من جلة أصحاب أيب عمرو وكـربائهم ومـن سعيد بن أوس وكان أبو زيد 
 .ة والشعر ونبالئهمل النحو واللغأعيان أه

.  بالبرصة عن مخس وتسعني سنةللهجرة سنة مخس عرشة ومائتني تويف :وفاته 
 

                                          
 .٣٠٥ ص١  ج البن اجلزريغاية النهاية )١(



 

 سبع رسائل ٧٥

 

 عىل شيخنا الدكتور عيل حممـد توفيـق النحـاس، املفضل الضبي    قرأت حروف اخلالف برواية 
خيت املطيعي، عن أيب عبـد اهللا حممـد فأجازين عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الشيخ حممد ب

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

عـن قري، عن عبد الـرمحن شـحاذة اليمنـي، الرميل املالكي، عن الشيخ أيب عبداهللا حممد قاسم الب
 بـن حممـد  الطـبالوي، عـن الـشيخ زكريـاالـدينعن الـشيخ نارص ه اليمني،ذوالده الشيخ شحا

عن اإلمام أيب اخلري حممـد  الشيخ أيب العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقييل،  عن،األنصاري
 عـنأيب عبد اهللا حممد بن أمحد الصائغ شيخ ال عن أيب حممد بن البغدادي عنبن اجلزري، ابن حممد 

شيخ الـ عنشيخ أيب اليمن الكندي ال عنشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد ابن إسامعيل التميمي ال
 حممد عبد اهللا بـن حممـد بـن عبـد اهللا بـن  أيبعن توبه األسدي املقري ن احلسن حممد بن أمحد بأيب

 أيب بكـر عنإبراهيم بن أمحد بن كثري الكتاين  حفص عمر بن  أيبعنهزار مرد اخلطيب الرصيفيني 
  . مؤلف كتاب السبعة يف القراءاتأمحد بن موسى بن العباس بن جماهد التميمي البغدادي

 

ُّ، عن أيب زيد عمر بن شبة النمريي، عن  بن حممد الرقيعن عبد اهللا بن سليامن َّ  بـن جبلة بن مالـكَ
 ضل بن حممد بن يعىل بن عامر الضبيعن أيب حممد املفخالد ، 

 

سـعيد بـن أوس  أمحد بن عيل اخلزاز و حممد بن حيان عن حممد بن حييى القطعي عن أيب زيـد عن
 عاصـم بـن أيب  أيب بكـرعـن  ،النحوي عن أيب حممد املفضل بن حممد بن يعىل بـن عـامر الـضبي

بن عفـان وعـيل بـن أيب  عن عثامن،ن عبد اهللا بن حبيب السلميعن أيب عبد الرمح الكويف، جودَّالن
 .عن رب العاملنيعن جربيلعن النبيطالب وأيب بن كعب وزيد بن ثابت



 

 سبع رسائل ٧٦

 
 .) ه٣٢٤:ت(أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي  : كتاب السبعة .١
 ). ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين: يف القراءات السبعانيمع الباج .٢
 أليب القاسم يوسف بن عيل بن :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٣

 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

ــراءات العــرش.٤  أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســوار البغــدادي :املــستنري يف الق
 .) ه٤٩٦:ت(

ار القالنـيس َدْنـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:العرشالقراءات  يف الكفاية الكربى.٥
 . ) ه٥٢١: ت(الواسطي 

 
 

   



 

 سبع رسائل ٧٧

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  حركات٤( الشاطبية التوسط  طريق منحفص رواية: املد املنفصل -١

 .املستنري وكذلك ) حركات٤(التوسط  كتاب السبعة منن رواية املفضل الضبي مو
 كتاب  ومنت،احركثالث  القرصفويق  الكامل  كتاب فمنوأما بقية طرق املفضل

 .) حركات٥( التوسطجامع البيان والكفاية الكربى فويق
 .) فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق  من رواية حفص :املد املتصل -٢

 كتاب وكذلك، ) حركات٦( كتاب السبعة فاإلشباع منن رواية املفضل الضبي مو
 ٥ التوسـط كتـاب جـامع البيـان فويـق مـنو، الكاملاملستنري والكفاية الكربى و

  .حركات

                                          
، ٩٩ص للقالنـيس الكفايـة الكـربى، ٥٠٧ ص١ جاملستنري البـن سـوار، ٢٩٠ص ١ ج لداينل  جامع البيان)١(

 .٤٢٢، الكامل للهذيل ص ٩٧السبعة البن جماهد ص 



 

 سبع رسائل ٧٨

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
 .تنوين ضمب، ]٧:البقرة[ ﴾6 ﴿ : الشاطبيةمن طريق قرأ حفص -١
 . تنوين فتحب ﴾1 ﴿ : املفضلأقرو
 .ياءالفتح ب، ]١٢٢،  ٤٧،  ٤٠:البقرة[ ﴾D C﴿ :قرأ حفص -٢
 . )ًحتذف وصال للساكنني(ياء الإسكان ب ﴾ D¢ ﴿ : املفضلأقرو
 .ضم الزاي ثم واوبحيث ورد،  ﴾{ ﴿ :قرأ حفص -٣
﴿ : املفضلأقرو ﴾ مهزةإبدال الواو إسكان الزاي وب . 
 .ياءال إسكانب، ]١٢٤:البقرة[ ﴾ª » ﴿ :قرأ حفص -٤
﴿ : املفضلأقرو   «﴾ ياء  الفتحب . 

                                          
، ٢٩ص ٢ ج لـداين ل، انظـر جـامع البيـانابن نبهان عن عاصموافق َّانفرد هبا عن القراء العرشة، و )١(

 ،  ١٠٢، السبعة البن جماهد ص١٠٩ص قالنيسلل الكفاية الكربى، ١٥  ص٢ جاملستنري البن سوار
 .٤٨٠الكامل للهذيل ص

  لـداين ل، انظـر جـامع البيـاناحلسن البرصي وابن حميصنة ءراقوافق َّانفرد هبا عن القراء العرشة، و)٢(
، الـسبعة البـن ١٣٦ص للقالنيس الكفاية الكربى، ٧٣  ص٢ جاملستنري البن سوار، ١٠٩ص ٢ج

 . عن أيب زيد٤٤٦هنا يف الكامل للهذيل ص،  وذكر إسكا١٥٢جماهد ص 
 الـسبعة ، ٣٢ ص٢ جاملستنري البـن سـوار، ٤٨ص ٢ ج لداين ل، انظر جامع البيانمحزةة ءراق وافق )٣(

 .٣٧٤،  الكامل للهذيل ص١٢٠البن جماهد ص 
 الكفاية، ٧٣  ص٢ جاملستنري البن سوار، ١١٠ص ٢ ج لداين ل، انظر جامع البيانشعبةة ياووافق ر )٤(

 .٤٤٦، الكامل للهذيل ص١٥٢، السبعة البن جماهد ص ١٣٦ص للقالنيس الكربى



 

 سبع رسائل ٧٩

 .ياءالفتح ب، ]١٢٥:البقرة[ ﴾Â Á ﴿ :قرأ حفص -٥
 ﴿ : املفضلأقرو     Â﴾ ياء الإسكان ب . 
 .الياءب، ]٢٣٠:البقرة[ ﴾ê ﴿ :قرأ حفص -٦
﴿ : املفضلأقرو   ﴾ األوىلبالنون بدل الياء . 
 .بفتح التاء األوىل وضم الثانية، ]٢٧٩:البقرة[ ﴾  µ  ´  ³  ¶  ﴿ :قرأ حفص -٧
 . التقديم والتأخريب ﴾ µ ¶ ³́  ﴿ : املفضلأقرو
، ]٢٥:النـساء [ ﴾y ﴿ وضم اهلمزة وكرس احلاءب ]٢٤:النساء[ ﴾. ﴿ :قرأ حفص -٨
 .ضم اهلمزة وكرس الصادب
﴿ : املفضلأقرو  ﴾و ﴿ ﴾فـتح اهلمـزة بيف األوىل، و فـتح اهلمـزة واحلـاءب

 . والصاد يف الثانية

                                          
الكفاية ، ٧٣  ص٢ جاملستنري البن سوار، ١١٠ص ٢ ج لداين ل، انظر جامع البيانشعبةة ياووافق ر)١(

 .٤٤٦، الكامل للهذيل ص١٥٢، السبعة البن جماهد ص ١٣٦ص للقالنيس الكربى
  ص٢ ج ، انظر املستنري البن سـوار عن األعمشاملطوعي وافق رواية، وَّانفرد هبا عن القراء العرشة)٢(

 .١٤١، السبعة البن جماهد ص ١٢٩ص للقالنيس الكفاية الكربى، ٥٧
  لداين ل، انظر جامع البيانأبان عن عاصم ومغيث عن نافعوافق رواية َّ انفرد هبا عن القراء العرشة، و)٣(

، الـسبعة البـن ١٥٣ص للقالنيس الكفاية الكربى، ٦٨  ص٢ جاملستنري البن سوار، ١٠٢ص٢ ج
 .٥١١،  الكامل للهذيل ص١٤٨جماهد ص 

، ١٠٢  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ١٦٢ص ٢ ج لـداين ل، انظر جـامع البيـانشعبة وافق رواية )٤(
 .١٧٧، السبعة البن جماهد ص ١٥٠ص للقالنيس الكفاية الكربى



 

 سبع رسائل ٨٠

 . فيهامبالنون ،]٣١:النساء[ ﴾  k j i h﴿ :قرأ حفص -٩
 .بالياء ﴾ ± Ð j i ﴿ : املفضلأبو زيد سعيد بن أوس عن أقرو
 .اجليم والنون بضم، ]٣٦:النساء[ ﴾ x w ﴿ :قرأ حفص -١٠
w  ﴿ :املفضلأبو زيد عن  أقرو  ﴾ بفتح اجليم وإسكان النون . 
 .باأللف، ]٩٤:النساء[ ﴾£ ﴿ :قرأ حفص -١١
﴿ : املفضلأقرو ﴾ لفاألحذف ب . 
 . الغنيكرسب ، ]١٢٣:التوبة[ ﴾+ ﴿ :قرأ حفص -١٢
 . بفتح الغني ﴾﴿ :سعيد بن أوسمن طريق   املفضلأقرو

                                          
، انظـر  املطوعي عن  األعمـش، وخارجـة عـن أيب عمـروروايةوافق َّانفرد هبا عن القراء العرشة، و)١(

 للقالنـيس الكفايـة الكـربى، ١٠٣  ص٢ جاملستنري البن سـوار، ١٦٣ص٢  ج لداين لجامع البيان
 .٥٢٦،  الكامل للهذيل ص١٧٨، السبعة البن جماهد ص ١٥٠ص

 ، انظر جامع ي عن األعمشاملطوع روايةو  قراءة احلسن البرصيوافقَّانفرد هبا عن القراء العرشة، و)٢(
  املستنري البن سـوار، وجعلها للمفضل يف١٧٨، السبعة البن جماهد ص ١٦٥ص ٢ ج لداين لالبيان

 .٥٢٧، والكامل للهذيل ص١٥١ص للقالنيس الكفاية الكربىو، ١٠٤  ص٢ج
امـل ،  الك١٨١، السبعة البن جماهد ص ١٥٣ص للقالنيس ، انظر الكفاية الكربىمحزةة ءراق وافق )٣(

املـستنري رواهـا عـن جبلـة يف  ،١٧١ص ٢ ج لداين لجامع البيانوله الوجهان يف  ،٥٣٠للهذيل ص
 . ورواها عن أيب زيد بكرس السني وإسكان الالم بال ألف١٠٨  ص٢ جالبن سوار

 ٢ ج لـداين ل، انظـر جـامع البيـاناألعمش وإبان بن تغلب قراءةوافق َّانفرد هبا عن القراء العرشة، و)٤(
، الـسبعة البـن ١٨٦ص للقالنـيس الكفايـة الكـربى، ١٨٤  ص٢ جاملستنري البن سوار، ٢٩٤ص

 .٤٧٩ ص ٣، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٢٢٩جماهد ص 



 

 سبع رسائل ٨١

 الـدال وتـشديد وصـل الالم ، ومهزة رسكب ،]٦٦:النمل[ ﴾H G ﴿ :أ حفصقر -١٣
 . بعدهاة وألفمفتوح

﴿ : املفضلأقرو    ﴾ سكون الالم ، ومهزة قطع وختفيف الدال ساكنة وحـذف ب
 .األلف

 .فتح التاء وكرس النونب،]٢٥:العنكبوت[  ﴾< ? ﴿ :قرأ حفص -١٤

﴿ : املفضلأقرو    ﴾ بالتنوين مع اإلقالب وفتح النون . 

 .غري مهموز ،]٥٢:سبأ[ ﴾M ﴿ :قرأ حفص -١٥

﴿ : املفضلأقرو  ﴾ باهلمز . 

 .فراداإلب،]٤٠:فاطر[ ﴾ T﴿ :قرأ حفص -١٦

﴿ : املفضلأقرو ﴾ معباجل .  

                                          
  ص٢ جاملستنري البـن سـوار، ٣١ص ٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانأيب عمرو البرصية ءاقر وافق )١(

 .٣٩٧،  الكامل للهذيل ص٣٤٩لسبعة البن جماهد ص ، ا٢٤٨ص للقالنيس الكفاية الكربى، ٣٤٤
الكفاية ، ٣٥٥  ص٢ جاملستنري البن سوار، ٥٠ص ٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانشعبة وافق رواية )٢(

 .٦١٥،  الكامل للهذيل ص٣٥٧، السبعة البن جماهد ص ٢٥٢ص للقالنيس الكربى
، ٢٦٢ص للقالنـيس الكفايـة الكـربى، ٨٤ص ٣ ج لـداين ل، انظر جـامع البيـانشعبة وافق رواية )٣(

 .٣٩٩،  الكامل للهذيل ص٣٧٥السبعة البن جماهد ص 
الكفاية ، ٣٨٦  ص٢ جاملستنري البن سوار، ٨٨ص ٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانشعبة وافق رواية )٤(

 .٦٢٤،  الكامل للهذيل ص٣٧٨، السبعة البن جماهد ص ٢٦٤ص للقالنيس الكربى



 

 سبع رسائل ٨٢

 .هبمزتني ،]١٩:يس[  ﴾ f e﴿ :قرأ حفص -١٧
﴿ : املفضلأقرو ﴾ ياء وال  بني اهلمزةتسهيل اهلمزة الثانية. 
 .بفتح الياء، ]٩٤:الصافات[  ﴾ {﴿ :قرأ حفص -١٨
﴿ : املفضلأقرو  ﴾ بضم الياء. 
 .السنيبكرس  ،]٦٣:ص[  ﴾ -﴿ :قرأ حفص -١٩
﴿ : املفضلأقرو   ﴾ ضم السني . 
 .قاف األوىلالبضم  ،]٨٤:ص[  ﴾ " #﴿ :قرأ حفص -٢٠
﴿ : املفضلأقرو       #﴾  قاف الفتحب. 
ُالزخرف[ ﴾ Ì﴿ :قرأ حفص -٢١  . الالم واهلاءكرس ،]٨٨:ُّ
﴿ : املفضلأقرو  ﴾ فتح الالم وضم اهلاء . 

                                          
 ، ٣٩٠  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٩٥ص ٣ ج لـداين ل، انظر جامع البيانكثريابن ة ءراق وافق )١(

 .٤٠٨،  الكامل للهذيل ص٣٨٠السبعة البن جماهد ص 
، ٣٩٩  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ١٠٥ص ٣ ج لـداين ل، انظـر جـامع البيـانمحزةة ءراق وافق )٢(

 .٦٢٧لكامل للهذيل ص،  ا٣٨٥، السبعة البن جماهد ص ٢٦٨ص للقالنيس الكفاية الكربى
، ٤٠٦  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ١١٥ص ٣ ج لـداين ل، انظـر جـامع البيـانمحزةة ءراق وافق )٣(

 .٦٠٧،  الكامل للهذيل ص٣٩١، السبعة البن جماهد ص ٢٧١ص للقالنيس الكفاية الكربى
 ٢ جبـن سـواراملـستنري ال، ١١٥ص ٣ ج لـداين ل، انظر جامع البيانأيب عمرو البرصية ءاقر وافق )٤(

 .٦٢٩،  الكامل للهذيل ص٣٩٢، السبعة البن جماهد ص ٢٧١ صالكفاية الكربى،  ٤٠٦ص
 ٢ جاملـستنري البـن سـوار، ١٥٦ص٣  ج لـداين ل، انظر جامع البيانأيب عمرو البرصية ءاقر وافق )٥(

 .٦٣٥،  الكامل للهذيل ص٤١٠، السبعة البن جماهد ص ٢٨١ صالكفاية الكربى، ٤٣٦ص



 

 سبع رسائل ٨٣

  .ضمالب،]٢٢:الواقعة[  ﴾ ; >﴿ :قرأ حفص -٢٢
﴿ : املفضلأقرو  ﴾ كرسبال . 
  .د الذاليشدضم التاء وفتح الكاف وت، ]٨٢:واقعةال[  ﴾ ;﴿ :قرأ حفص -٢٣
 .  الذالفتح التاء وإسكان الكاف وختفيف ﴾D ﴿ : املفضلأقرو
  .كرسالب، ]٢:املجادلة .[ ﴾> ﴿ :قرأ حفص -٢٤

 . ضمبال ﴾? ﴿ : املفضلأقرو
كاف والتاء، وفتح الفتح ب، ]٢٢:املجادلة[ ﴾ 8 9 : ; ﴿ :قرأ حفص -٢٥

 .النون
 . كاف وكرس التاء، وضم النونالضم ب ﴾. 9 :  \ ﴿ :ضل املفأقرو

                                          
، ٤٧٤  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٢٠٥ص٣  ج لداين ل، انظر جامع البيانالكسائي راءةق وافق )١(

 .٦٤٤،  الكامل للهذيل ص٤٣٤، السبعة البن جماهد ص ٢٩٦ص للقالنيس الكفاية الكربى
  لـداين ل، انظـر جـامع البيـانأيب بن كعب وحييى بن وثاب قراءةوافق َّانفرد هبا عن القراء العرشة، و )٢(

، السبعة البـن ٢٩٧ص للقالنيس الكفاية الكربى، ٤٧٦  ص٢ جاملستنري البن سوار، ٢٠٩ص ٣ج
 .٣١٩ ص ٩، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٦٤٥،  الكامل للهذيل ص٤٣٥جماهد ص 

 ، انظـر جـامع البيـانقراءة أيب معمر وأيب عبد الـرمحن الـسلميوافق َّ انفرد هبا عن القراء العرشة، و)٣(
، الـسبعة البـن ٢٩٨ صالكفاية الكـربى، ٤٧٩  ص٢ جاملستنري البن سوار، ٢١٣ص ٣ ج لداينل

 .٣٦٢ ص ٩، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٦٤٦،  الكامل للهذيل ص٤٣٨جماهد ص 
 ٣ ج لـداين ل، انظر جـامع البيـانزر بن حبيش وأبو العاليةاة ءرقوافق َّانفرد هبا عن القراء العرشة، و)٤(

، الـسبعة البـن ٢٩٩ص للقالنـيس الكفايـة الكـربى، ٤٨١  ص٢ جملستنري البن سوارا، ٢١٦ص
 .٣٨٢ ص ٩، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٦٤٦،  الكامل للهذيل ص٣٤٩جماهد ص 



 

 سبع رسائل ٨٤

  .بفتح الياء وكرس الصاد ،]٣:املمتحنة[  ﴾ l k﴿ :قرأ حفص -٢٦
﴿ : املفضلأقرو ﴾ ضم الياء وفتح الصادب . 

 وقرأ محزة والكسائى يفصل بالتشديد كرسا ورفع الياء 
  .ح اخلاءياء وفتال، ضم ]٣٨:املعارج[ ﴾à ﴿ :قرأ حفص -٢٧
 . ياء وضم اخلاءال فتح ﴾« ﴿ : املفضلأقرو
، ]٧:اجلـن[ ﴾c ﴿،]١٤-٥:اجلـن[ ﴾L ﴿ ،]١٩، ٦، ٤، ٣:اجلن[  ﴾: ﴿ :قرأ حفص -٢٨
 .فتح اهلمزةب
﴿ : املفضلأقرو   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿ ﴾ كرس اهلمزةب . 
  . فيهامكرسبال،]٣٧:النبأ[  ﴾ @﴿، ﴾ ;﴿ :قرأ حفص -٢٩
 .ضمبال  ﴾× ﴿، ﴾ ¿﴿ : املفضلأقرو

                                          
 ٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٢٢٠ص ٣ ج لـداين ل، انظر جامع البيانأيب عمرو البرصية ءاقر وافق )١(

 .٦٤٧،  الكامل للهذيل ص٤٤٠، السبعة البن جماهد ص ٣٠٠صى الكفاية الكرب،  ٤٨٣ص
 ، انظر جامع البياناحلسن وابن حميصن واألعمش وغريهماة ءرقوافق َّانفرد هبا عن القراء العرشة، و)٢(

، الـسبعة البـن ٣٠٧صالكفاية الكـربى ، ٥٠١  ص٢ جاملستنري البن سوار، ٢٤١ص ٣ ج لداينل
 .٨٨ ص ١٠، معجم القراءات د عبد اللطيف اخلطيب ج ٦٥١ ص،  الكامل للهذيل٤٥١جماهد ص 

،  الكامـل ٤٥٣السبعة البن جماهـد ص ، ٥٠٤  ص٢ جاملستنري البن سوارشعبة، انظر  وافق رواية )٣(
 .٤٠٣للهذيل ص

 للقالنـيس الكفاية الكـربى، ٢٦٧ص ٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانأيب عمرو البرصية ءاقر  وافق)٤(
 .٦٥٦،  الكامل للهذيل ص٤٦٢البن جماهد ص ، السبعة ٣١٤ص



 

 سبع رسائل ٨٥

 .ضمالب،]١٥:الربوج[  ﴾ ¥﴿ :قرأ حفص -٣٠
﴿ : املفضلأقرو     ﴾ كرسبال . 

  .بكرس الذال والثاء، ]٢٦:الفجر[ ﴾- ﴿،]٢٥:الفجر[ ﴾ ' ) ﴿ :قرأ حفص -٣١
﴿ : املفضلأقرو ﴾ ،﴿﴾ بفتح الذال والثاء. 

  .إسكان الزايب  ﴾ ¢ ﴿ ،]٢٦٠:البقرة[  ﴾A ﴿ :حفصقرأ  -٣٢
﴿ : املفضلأقرو ﴾، ﴿  ﴾ ضم الزاي ب. 

 .واوالب، ]٤:اإلخالص[ ﴾ 1 ﴿ :قرأ حفص -٣٣
 . مزباهل ﴾﴿ : املفضلأقرو

                                          
، ٥٢٦  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٢٧٨ص ٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانالكسائي قراءة وافق )١(

 .٦٥٩ل للهذيل ص،  الكام٤٦٨، السبعة البن جماهد ص ٣١٧ص للقالنيس الكفاية الكربى
، ٥٣٠  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٢٨٣ص ٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانالكسائي قراءة وافق )٢(

 .٦٦١،  الكامل للهذيل ص٤٧٢، السبعة البن جماهد ص ٣١٩ص للقالنيس الكفاية الكربى
 .٤٨ص٢  ج لداين ل، انظر جامع البيان شعبة وافق رواية)٣(
 .٤٨ص٢  ج لداين ل، انظر جامع البيانشعبة وافق رواية )٤(



 

 سبع رسائل ٨٦



 
 
 

 


 

 
 

 



 

 سبع رسائل ٨٨

 
 .البزاز الغارضي الكويف األسدي داود أيب بن عمر أبو املغرية بن سليامن بن حفص

 بمكة وجاور ،هبا فاقرأ بغداد ونزل ،اًدهر الناس أقرأ ، للهجرةتسعني سنة ولد :همولد
.اًهبا أيض فأقرأ 

 .-زوجته ابن- ربيبه وكان ،عاصم  عن ًاوتلقين اًعرض القراءة أخذ:شيوخه

 الرواية :معني بن حييى وقال تالوة، الناس عن اصمع قراءة أخذ الذي وهو الداين قال 
 أبـو وقـال ،سـليامن بن حفص عمر أيب رواية عاصم قراءة عن رويت التي الصحيحة

 ثبت فثقة القراءة أما :الذهبي وقال ،عاصم بقراءة أعلمهم حفص كان :الرفاعي هاشم
 ابـن قال ديث،احل جهة من فيه تكلم أنه إىل يشري ،احلديث يف حاله بخالف ،هلا ضابط
 عيـاش بن بكر أيب فوق احلفظ يف يعدونه األولون وكان اًمرار عاصم عىل قرأ :املنادى

 .عاصم عىل قرأ التي احلروف بضبط ويصفونه
قلت لعاصم، أبو بكر خيالفني، فقال أقرأتك بام أقرأين أبو عبد الرمحن : قال حفص 

بـن حبـيش عـن عبـداهللا بـن السلمي عن عيل بن أيب طالب، وأقرأتـه بـام أقـرأين زر 
 .مسعود

بني حفص وبني شعبة من اخللف يف احلـروف مخـسامئة وعـرشون : قال ابن جماهد
 . يف املشهور عنهاماًحرف

                                          
 .١٦طاهر بن غلبون صلذكرة يف القراءات الت )١(
 .ًموضعا) ٦٣٦(بينهام يف اخللف:  قلت)٢(



 

 سبع رسائل ٨٩

L K J I H ( يف إال قراءتـه من يشء يف اـًعاصم خيالف مل أنه حفص وذكر

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M(   
.بالفتح عاصم وقرأه  الضادبضم قرأه ]٥٤: الروم[ 

 القاسـم بن محزةو ،املروذي حممد بن حسني اًوسامع اًعرض عنه القراءة روى :تالميذه
 الفـضل بن العباسو ،الدقاق عثامن أيب بن محدو ،الزهراين داود بن سليامنو ،األحول
 بيـاض وخلـف، زرقـان الفـضل بن وحممد ،واقد بن حممد بن الرمحن عبدو ،الصفار
 شـعيب وأبـو ،التامر حممد بن هبريةو ،الصباح بن عبيد و ،الصباح بن وعمرو ،اداحلد

 ،اجلعفـي عـيل بـن وحسني ،األنباري فراس بن شاهي بن حييى بن والفضل ،القواس
. وغريهمالفقيمي وسليامن ،األنطاكي جبري بن وأمحد 

.للهجرةومائة ثامنني سنة تويف :وفاته 

                                          
  .٦٨ كتاب السبعة يف القراءات البن جماهد ص )١(
 .٢٨٧ص١ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ٢٥٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)٢(



 

 سبع رسائل ٩٠

 
 . بن حممد أبو شعيب القواس الكويف وقيل البغدادي صالح

 . عن حفص بن سليامن عن عاصماً أخذ القراءة عرض: شيوخه
احلاين ـمــأمحد بن احلسني الوا إبراهيم السمسار ًروى القراءة عنه عرض :تالميذه 

وأمحد بـن عـيل البـزاز واحلـسن بـن  وأمحد بن موسى الصفار وأمحد بن يزيد احللواين
 . الرازي وعبد اهللا بن اهلذيل والصلت بن شنبوذالعباس

 واحلـسن بـن العبـاس الـرازي إال يف ، ومل خيتلف أمحد بن عيل البزاز:قال النقاش
فإن الرازي اقرأين بضم الصاد ، ]٤:الرعد[   )y x w(: حرف واحد من الرعد

 .وكرس اآلخر

.للهجرة يف القرن الثالث تويف :وفاته 
 
 

                                          
  لـداين لجـامع البيـان، ٤١٣ ص١ذهبي جلـلالكبـار  َّالقـراء ، معرفة ٣٣٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(
، املبسوط البـن مهـران ص ٤٦صقالنيس لل الكفاية الكربى، ٣٣٢ ص١ جاملستنري البن سوار، ٢٣٠ص١ج
 .٢٧٩ ص ، الكامل للهذيل٢٦



 

 سبع رسائل ٩١

 

 عىل شيخنا الدكتور عيل حممد توفيـق النحـاس، اسَّالقو بطريق  اخلالفحروفقرأت     
فأجازين عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الشيخ حممد بخيت املطيعي، عن أيب عبد اهللا 
حممد بن أمحد عليش املالكي األزهري،  عن الشيخ  حممد بن حممد األمـري الـصغري، عـن 

الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبد اهللا حممد حسن الـسمنودي، عـن والده 
عبـد عـن الشيخ نور الدين عيل الرميل املالكي، عن الشيخ أيب عبداهللا حممد قاسم البقري، 

 الـدينعـن الـشيخ نارص ه اليمنـي،ذعـن والـده الـشيخ شـحاالرمحن شـحاذة اليمنـي، 
 الشيخ أيب العباس أمحد بـن أيب بكـر  عن،األنصاري بن حممدالطبالوي، عن الشيخ زكريا

عـن أيب حممـد عبـد   بن اجلزري،ا اخلري حممد بن حممد عن اإلمام أيب بن يوسف القلقييل،
الوهاب بن حممد القروي، عن أمحد بن حممد القويص، عن أيب احلسني حييى بن أمحـد بـن 

امعيل بن عثامن الصفراوي، عن عبد العزيز بن الصواف، عن أيب القاسم عبد الرمحن بن إس
أيب حييى اليسع بن عيسى بن حزم الغافقي األندليس، عـن أيب األصـبغ عيـسى بـن حـزم 

 عثامن  احلافظ أيب عمروالغافقي األندليس، عن أيب داوود سليامن بن نجاح األندليس، عن
ن  عن أيب الفتح فارس بن أمحـد بـن موسـى بـ مؤلف كتاب جامع البيان،الداينبن سعيد 

 ، عـن  بن حسنون الـسامري البغـداديعبد اهللا بن احلسني أمحد أيبعمران احلميص، عن 
عن أيب عمر حفص بن القواس، صالح بن حممد أمحد بن احلسني املاحلاين، عن أيب شعيب 

عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن  الكويف، جودَّ عاصم بن أيب الن أيب بكرعن األسدي، سليامن
بن عفان وعيل بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بـن ثابـتعثامن عن ،حبيب السلمي

عن رب العاملنيعن جربيلعن النبي 



 

 سبع رسائل ٩٢

 
 .) ه٣٢٤ت( موسى ابن جماهدأليب بكر أمحد بن  : ةسبعكتاب ال .١
نيـسابوري أليب بكر أمحد بن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم ال : كتاب الغاية .٢

 .) ه٣٨١ت(
أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصـبهاين ثـم النيـسابوري  : بسوطكتاب امل .٣

 .) ه٣٨١ت(
 ). ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين: يف القراءات السبعانيمع الباج .٤
ن  أليب القاسم يوسف بن عيل ب:الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٥

 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

ــراءات العــرش.٦  أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســوار البغــدادي :املــستنري يف الق
 .) ه٤٩٦:ت(

ار القالنـيس َدْنـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:العرشالقراءات  يف الكفاية الكربى.٧
 . ) ه٥٢١: ت(الواسطي 

 .) ه٨٣٣:ت( مد بن حممد بن اجلزريحممد بن حم : النرش يف القراءات العرش. ٨
 
 

   



 

 سبع رسائل ٩٣

 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  فقط حركات٤(التوسط   الشاطبية  طريقمن: املد املنفصل -١

 .) حركات٥( كتاب اجلامع فويق التوسط  منطريق القواس نمو
 ). فقط  حركات٤( التوسط  اطبيةالشطريق  من :املد املتصل -٢

  .) حركات٥( كتاب اجلامع فويق التوسط  منطريق القواس ومن

 

                                          
، ٩٩صقالنـيس لا الكفايـة الكـربى، ٥٠٧ ص١ جاملستنري البـن سـوار، ٢٩٠ص ١ ج داينل ل جامع البيان)١(

، الكامـل ٩٧، الـسبعة البـن جماهـد ص ٥٠، الغاية البن مهـران ص ٦٢ص املبسوط البن مهران 
 .٤٢٢للهذيل ص 



 

 سبع رسائل ٩٤

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
 .]١١ :لنساء ا[ ﴾ À ﴿ :قرأ حفص -١

 .دكرس الصاب الشاطبية من طريق

 .v ﴾ ﴿ دفتح الصاب اجلامع  كتاب منقرأ الداين طريق القواس منو

  .]٧٦:األنعام[  ﴾@ A ﴿  حفصأقر -٢
  .فتح الراء واهلمزةب الشاطبية طريق من
∫⁄ ﴿ اإلمالةبمن كتاب اجلامع والكامل  طريق القواس منو ﴾. 

ًويميل الراء ويفتح اهلمزة وصال إن جاء بعدها ساكن ويميلهام وقفا نحو  ً﴿ P O﴾. 

  .]١٢٨:ألعرافا[ ﴾£ ﴿  حفصأقر -٣
 .إسكان الواو وختفيف الراءب الشاطبية طريق من
﴿ فتح الواو وتشديد الراءبالداين من كتاب اجلامع  طريق القواس قرأ منو  ﴾. 

                                          
 .١٥٩ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )١(
 .من طريق احللواين٣٣٤، الكامل للهذيل ص ٢٠٦ ص٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
ة، وقراءة احلسن البرصي، وهبا قرأ حييى وابن مـسعود  طريق هبريوافقَّانفرد هبا عن القراء العرشة ، )٣(

 .١٣٧ ص ٣، معجم القراءات ج ٢٥٢ ص٢جامع البيان ج  انظر



 

 سبع رسائل ٩٥

 .]٤ :يوسف [ ﴾ Â Á ﴿ :قرأ حفص -٤
  .إسكان الياءب الشاطبية من طريق

 .kÂ  ﴾  ﴿الكفايةو اجلامع  كتاب منفتح الياء بأ تقرطريق القواس منو
 .]٤ :رعد ال[ ﴾ y x w ﴿ :قرأ حفص -٥

 .الصاد يف الكلمتني رسكب الشاطبية من طريق
الغايـة واملبـسوط اجلـامع والـسبعة و  كتـابالصاد منضم  بأ تقرطريق القواس منو

  ﴿الكفايةو واملستنري  ﴾ . 
  .]١٩:النحل[ ﴾M L K  ﴿  حفصأقر -٦
 .التاء فيهامب الشاطبية طريق من
﴿طريق القواس قرأ بالياء من كتاب اجلامع  منو     ﴾. 

                                          
وافق طريق رضار وشعيب عن حييى واألعشى من روايـة شـعبة، انظـر  َّ انفرد هبا عن القراء العرشة،)١(

قالنـيس لا  الكـربىالكفايـة، ٢٢٢ ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٣٤٤ص٢ ج لداين لجامع البيان
 .٤٤٢،  الكامل للهذيل ص ١٤٧، املبسوط البن مهران ص ١٩٩ص

  قراءة زيد بن عيل وجماهد وابن مرصف وأبو زيـد عـن املفـضل،وافقو َّ انفرد هبا عن القراء العرشة،)٢(
 ٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٣٤٧ص٢ ج لـداين ل، جامع البيـان٢٠٥ ص٣معجم القراءات جانظر 
الغايـة البـن مهـران  ،١٤٨، املبسوط البن مهران ص ٢٠٠صقالنيس لا  الكربىالكفاية، ٢٢٥ص

 .٥٧٨،  الكامل للهذيل ص ٢٦٤، السبعة البن جماهد ص ٩٠ص 
َّ انفرد هبا عن القراء العرشة، ووافق املفضل وأبو بكر عن عاصم وعبد الوارث عن أيب عمرو ونعـيم )٣(

، ٣٧٢ ص ٢ر الـشامي، انظـر اجلـامع للـداين جوالقايض عن محزة والوليد بن مسلم عن ابـن عـام
 .٦٠٨ ص ٤معجم القراءات ج



 

 سبع رسائل ٩٦

 .]٤٤ :رساء اإل[ ﴾ c b ﴿ :قرأ حفص -٧
 .التاءب الشاطبية من طريق

 .nc  ﴾ ﴿اجلامع  كتاب منءاي بالطريق القواس منو
 .]١٩:كهف ال[ ﴾ ± ﴿ :قرأ حفص -٨

 .كرس الراءبالشاطبية  من طريق
 ﴿اجلامع  كتاب منءارالإسكان  بطريق القواس منو ﴾. 
  .]٢٥:مريم[  ﴾Ò ﴿  حفصأقر -٩
 .ضم التاء وكرس القافب الشاطبية طريق من
﴿ فتح التاء والقافطريق القواس من كتاب اجلامع ب منو ﴾. 
 .]١٠٩:نبياء األ[ ﴾ ¶ ¸ ﴿ :قرأ حفص -١٠

 .األلف وفتح الالم مع اإلظهارب الشاطبية من طريق
 J  I ﴾  ﴿اجلامع  كتاب منلالم مع اإلدغاماال ألف وإسكان  بطريق القواس منو

                                          
 .٣٨٨ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )١(
 .٤٠١ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )٢(
 .٤٣٢ ص ٢قراءة محزة، جامع البيان للداين جوافق  )٣(
 .٤٦٢ص٢ ج لداين ل جامع البيان رواية شعبة،وافق )٤(



 

 سبع رسائل ٩٧

 .]٢٨:نمللا [ ﴾d ﴿ :قرأ حفص -١١
 .إسكان اهلاءب الشاطبية من طريق

 ﴿اجلامع  كتاب منكرس اهلاء وصلتها بياءب طريق القواس منو  ﴾. 
T S R Q P O N M L K J I H (: الضاد يفقرأ حفص  -١٢

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U(   ]٥٤:الروم[طريـق الـشاطبية مـن 
  .)الفتح والضم(هن يوجب
ً الضاد وجها واحداضمقرأ ب  القواسطريق منو  .من كتاب اجلامع ً
  .]٥٣:اإلحزاب[  ﴾t ﴿  حفصأقر -١٣
 .بالفتح الشاطبية طريق من
⇓﴿ يق القواس من كتاب اجلامع باإلمالةطر منو ﴾. 
  .]١:يس[  ﴾<= > ﴿  حفصأقر -١٤
 .باإلظهار ً وصال الشاطبيةطريق من
 .طريق القواس من كتاب اجلامع باإلدغام منو

                                          
 .٢٧ص٣ جو١٣٧ ص٢ جلداين ل جامع البيان قراءة الكسائي،وافق )١(
 جامع البيان، ٥٦وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص  )٢(

 .٢٧٨ص ٢ ج لداينل
 .٧٦ ص ٣ جلداين ل، جامع البيانقراءة الكسائيوافق )٣(
 .٩٣ ص ٣ جلداين ل، جامع البيانرواية شعبةوافق )٤(



 

 سبع رسائل ٩٨

  .]٤٤:فصلت[  ﴾° ﴿  حفصأقر -١٥
 .اهلمزة الثانية بالتسهيل الشاطبية طريق من
﴿ هبمزة بعدها مدة طريق القواس من كتاب اجلامع منو   ﴾. 
  .]٥ و ٤ :اجلاثية[ ﴾7 ﴿  حفصأقر -١٦
 . بتنوين ضم الشاطبيةطريق من
 ﴿ نصب التاء بكرس التنوينطريق القواس من كتاب اجلامع  منو ﴾. 
  .]٢٦:القمر[  ﴾× ﴿  حفصأقر -١٧
 .الياءب الشاطبية طريق من
﴿ التاءباجلامع  طريق القواس من كتاب منو  ﴾. 
  .]١٥:اإلنسان[ ﴾ u ﴿  حفصأقر -١٨
 .ًإثبات األلف وقفاب الشاطبية طريق من
ًاأللف وصال ووقفا حذفباجلامع  طريق القواس من كتاب منو ً ﴿ w ﴾. 
﴿ :قرأ حفص -١٩  ﴾] ١٤:املطففني[.  
 .السكتب الشاطبية  طريقمن
﴿اإلدغام ودراج اإلب القواس طريق ومن  ﴾ . 

                                          
 .١٤٠ ص ٣ جلداين لوافق رواية ورش، جامع البيان)١(
 .١٦١ ص ٣ وافق قراءة محزة، جامع البيان للداين ج)٢(
 .١٩٧ ص٣وافق قراءة محزة، جامع البيان للداين ج)٣(
 .٢٦٠ ص٣العرشة،  جامع البيان للداين جَّالقراء انفرد هبا عن )٤(
 .٢٧٤ص٣ ج و٤١٦ص١ج ، جامع البيان٥٥سن البيان ص أحطرق الطيبة برواية حفص، وافق بعض )٥(



 

 
 


 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 سبع رسائل ١٠٠

 
 .هبرية بن حممد التامر أبو عمر األبرش البغدادي

 . عن حفص بن سليامن عن عاصماً أخذ القراءة عرض:شيوخه
قرأ عليه حسنون بن اهليثم وأمحد بن عيل بن الفضل اخلزاز واخلـرض بـن  :تالميذه 

 . أن حسنون أضبط أصحاب هبرية وأحذقهم إالاً وسامعاًاهليثم الطويس عرض
قال ابن سوار ومل خيالف هبرية عمرو بن الصباح يعني من طريق حسنون إال يف 

 .مخسة أحرف
  وقد نظمتها يف بيت وهو ال ابن اجلزري ق

ــ ــاك حروف ــتًوه ــرية خالف ــن هب   ا ع

  فيحسب قرن اكرس وفـاحلق يـوم زينـة

 

ــسنون ــة ح ــباح رواي ــن ص ــرو ب   لعم

  

  سكن مع الفـتح للنـونانصب بنصب ا

 

.للهجرة يف القرن الثالث تويف :وفاته 

                                          
 .٣٣٥ ص١ جاملستنري البن سوار، ٢٣٤ ص١ ج البن اجلزريغاية النهاية)١(
  داينلـ لجـامع البيـان، ٤١٣ ص١ذهبي جلـالكبـار  لَّالقـراء ، معرفة ٣٥٣ ص٢ ج البن اجلزريغاية النهاية)٢(

، املبسوط البـن مهـران ٤٧صقالنيس لل الكفاية الكربى، ٣٣٤ ص١ جاملستنري البن سوار، ٢٢٩ص١ج
 .١٦١، الكامل للهذيل ص ٢٧ص 



 

 سبع رسائل ١٠١

 

املقرئ حممد بن موسى آل  عىل شيخنا الدكتور  بطريق هبرية التامر اخلالفكلامتقرأت     
 عـن الـرشيف ،شيخه العالمة صالح أمحد بن حممد إدريس األركـاين، فأجازين عن  نرص

 عن بد الكريم احلمزاوي الدمشقي، عن املعمر عبد اهللا بن درويش السكري، حسني بن ع
عـن   ، عن مصطفى بن حممد بن رمحـة اهللا الرمحتـي، ديفعبدالرمحن بن حممد الكزبري احل

 الدين  بدر، عن الغزي الدين حممد بن بدر الدين نجمعبد الغني بن إسامعيل النابليس، عن
عن اإلمام أيب  عن قريش البصري العثامين، ،مري الدمشقي العاالغزيحممد بن ريض الدين 

 مزيد بن أميلة بن مجعة  بن حفص عمر بن احلسنأيبعن اخلري حممد بن حممد بن اجلزري،  
أمحـد بـن هبـة اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن  عـساكر   الفـضل أيبعن ،املراغي الدمشقي

 القاسم زاهر بن طاهر بن  أيبنع احلسن املؤيد بن حممد بن عيل الطويس، أيب،عنالدمشقي
 سعيد أمحد بن إبراهيم بن موسى بـن أمحـد بـن منـصور  أيبعنحممد بن حممد الشحامي،

 األصـبهاين مؤلـف كتـاب الغايـة يف  أيب بكر أمحد بن احلسني بن مهـرانالنيسابوري، عن
، عن أيب بكر حممد بن احلسن النقاش، عـن أيب عـيل حـسنون بـن اهليـثم القراءات العرش

عن أيب عمر حفص بـن ، ار األبرش البغداديـهبرية بن حممد التم عن أيب عمر الدويري،
عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن  الكويف،  عاصم بن أيب النجود أيب بكرعن األسدي، سليامن

بن عفان وعيل بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بـن ثابـت عن عثامن،حبيب السلمي
عن رب العاملنيعن جربيلعن النبي 

 .وهذا السند من أعىل أسانيد الدنيا: قال الشيخ صالح األركاين



 

 سبع رسائل ١٠٢

 
 .) ه٣٢٤:ت(أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي  : كتاب السبعة .١
وري أليب بكر أمحد بن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم النيـساب : كتاب الغاية .٢

 .) ه٣٨١ت(
أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصـبهاين ثـم النيـسابوري  : بسوطكتاب امل .٣

 .) ه٣٨١ت(
 ). ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين: يف القراءات السبعانيمع الباج .٤
 أليب القاسم يوسف بن عيل بن :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٥

 .) ه٤٦٥:ت(رة اهلذيل املغريب جبا

ــراءات العــرش.٦  أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســوار البغــدادي :املــستنري يف الق
 .) ه٤٩٦:ت(

ار القالنـيس َدْنـُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:العرشالقراءات  يف الكفاية الكربى.٧
 . ) ه٥٢١: ت(الواسطي 

 البغـدادي  بـن عـيل سـبط اخليـاط أليب حممد عبـد اهللا:الكفاية يف القراءات الست.٨
 .) ه٥٤١:ت(
 .) ه٨٣٣:ت( حممد بن حممد بن حممد بن اجلزري : النرش يف القراءات العرش. ٩
 
 

 



 

 سبع رسائل ١٠٣

 :وهي ) ياتلالك(صول  األ:ًوالأ
 ).  فقط حركات٤(التوسط   الشاطبية  طريقمن: املد املنفصل -١

 . كتاب الغاية فالتوسط كذلك منطريق هبرية نمو
  حركتني، القرصالكامل والكفاية الكربىو املستنري  كتابفمنوأما بقية طرق هبرية 

 . التوسطفويقومن كتاب جامع البيان والسبعة   التوسط،املبسوط كتاب ومن
 ). فقط  حركات٤( التوسط  الشاطبيةطريق  من :املد املتصل -٢

 .) حركات٦( كتاب الغاية فاإلشباع ن مطريق هبرية ومن
كتاب من ، وحركات ٥ التوسطفويق   كتاب جامع البيانمنف وأما بقية طرق هبرية

  .) حركات٦(شباع  اإلالكاملوالكفاية الكربى والسبعة و  واملستنرياملبسوط
  و راءأو التنوين الم أ ةوقع بعد النون الساكن ذاإ وذلك :ة  الغن -٣

 .، ومثلها طريق الغاية بال غنةً كامالاًدغامإ  تدغماطبيةالش طريقمن 
 .ة بغناً ناقصاًدغامتدغم إ  الكامل عن هبريةقي طرمنو
 .، ومثلها طريق الغايةتكبريال عدم الشاطبية طريق من : التكبري-٤

  :ثالثة أوجه  الكامل عن هبريةقي طرمنو      
 .عدم التكبري وهو املقدم -أ

                                          
، ٩٩صقالنـيس لا الكفايـة الكـربى، ٥٠٧ ص١ جاملستنري البـن سـوار، ٢٩٠ص ١ ج داينل ل جامع البيان)١(

، الكامـل ٩٧، الـسبعة البـن جماهـد ص ٥٠، الغاية البن مهـران ص ٦٢املبسوط البن مهران ص 
 .٤٢٢للهذيل ص 

 .٥٢وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان ص ، ٣٢٦للهذيل ص  الكامل )٢(
 .٥٢وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان ص ، ٤٧٦ الكامل للهذيل ص )٣(



 

 سبع رسائل ١٠٤

 . من آخر الضحى إىل آخر الناس.واخر سور اخلتمألاخلاص  التكبري -ب
 .الناس إىل أول الفاحتة أول من براءة عدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

  .]٣:ص[ ﴾ 5 6 ﴿ الوقف عىل مرسوم اخلط -٥
 .6 ويبدأ بـ  5بالوقف عىل التاء من  الشاطبية طريق  حفص منأقر
ورأيت يف كتاب اخلزاز عن :من كتاب اجلامع قال أبو طاهرو طريق هبرية كذلك، منو

 .هبرية عن حفص التاء متصلة باحلاء، فهذا يدل عىل أنه يقف عىل وال 
ُأعـوذ : (رواية حفص من طريـق هبـريةاالستعاذة بقرأت : قال ابن اجلزري: ملحوظة ُ َ

ِباهللاِ السميع العليم من الشيطان الرجيم َ ِ َِ َّ َِّ ِ ِْ ْ ََّ ِ ْ ِ ُّواه أمحد والرتمذيَر )ِ َ ُ َِ ِ ْ ِّ ُ َ ْ َ. 

                                          
 .٩ ص ٢ جامع البيان للداين جانظر )١(
ريج ، َح: ، قال ابن أيب شيبة يف املصنف١٩٦ ص١ النرش البن اجلزري ج)٢( ٍدثنَا حفص ، عـن ابـن ج ْ ُـ ْ ٌ ََ ِ ِ َ َّْ َ

ُعن نافع ، عن ابن عمر ؛ كان يتعوذ يقول  ُ ُ ََ َّ َ َ ْ َْ ُ َ َ ََ ٍَ َ ِ ِ وذ بـاهللاَِّ الـسميع : ِ ِأعوذ باهللاَِّ من الشيطان الرجيم ، أو أع َِّ ِ َِّ ََّ ُ َ َ ُِ ُـِ َُ َ َْ ْ َِ ِ
ِالعليم من الشيطان الرجيم ِِ َّ ِ َِ ْْ َ ََّ  . واسناده صحيح:ء الغليل إروا يف  األلباينالشيخ  قال .ِ



 

 سبع رسائل ١٠٥

 : وذلك يف كلامت خمصوصة هي :)و الفرشأالفروع ( اجلزئيات :اًثاني
﴿ و ]٢٤٥ : البقرة[ ﴾﴿ :قرأ حفص -١ ﴾ ]٦٩:األعراف[. 

 .الكامليف السبعة و ومثلها ،اً واحداًالسني وجهب الشاطبية من طريق
 .الكفاية و املستنريمن واجلامع والغاية واملبسوط  ن بالصاد مأ تقرطريق هبرية منو
ًذا كان فعال مضارعا، سواء ابتدأ إ﴾﴿قرأ حفص  -٢ ً  ً وسـواء، بالتاء أم بالياءً

رس َكـِب طريق هبـرية قرأه منو ،السنيفتح بالشاطبية  من طريق ،اتصل به ضمري أم ال
 .  حيثام وقع﴾﴿السني
﴿ :قرأ حفص -٣   ﴾ ]١٧٦:األعراف[. 

 .دغاماإلب الشاطبية طريقمن 

 .قرأها ابن مهران يف الغاية واملبسوط واهلذيل يف الكامل باإلظهار طريق هبريةومن 
                                          

الكفايـة ، ٦٠ ص٢ جاملستنري البـن سـوار، ٨٣ص٢ ج لداين ل وافق رواية شعبة، انظر جامع البيان)١(
، السبعة البن ٦٣الغاية البن مهران ص  ،٨١، املبسوط البن مهران ص ١٣٠صقالنيس لا الكربى

 .١٧٦ ص٢، وانظر النرش البن اجلزري ج٥٠٦،  الكامل للهذيل ص ١٤٣جماهد ص 
الكفايـة ، ٦٨ ص٢ جاملستنري البن سـوار، ١٠٠ص٢ ج لداين لة نافع، انظر جامع البيانء وافق قرا)٢(

، السبعة البن ٦٥، الغاية البن مهران ص ٨٥، املبسوط البن مهران ص ١٣٤صقالنيس لا الكربى
 .٥١١، الكامل للهذيل ص ١٤٨جماهد ص 

، وجـامع ٥٤نظر أحـسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص  وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، ا)٣(
، ١٧٦صقالنـيس لا الكفاية الكربى، ٤٦٥ ص١ جاملستنري البن سوار، ٤٢١ص١ ج لداين لالبيان

 .٤٧، الغاية البن مهران ص ٤٨ املبسوط البن مهران ص ،٣٤٥الكامل للهذيل ص 



 

 سبع رسائل ١٠٦

﴿: قرأ حفص -٤        ﴾ ]٤١:هود[.   

 .مادغاإلب الشاطبية طريقمن 

 .ظهاراإلبومن طريق هبرية 

﴿: حفصقرأ  -٥         ﴾ ]١١:يوسف[.  

 .وهـو املقـدم) رومالـ(االختالس و أ اممشإلادغام مع اإلبوجهني  الشاطبية  طريقمن
 .وافقه الداين يف اجلامع

 . باقي الطرق يف فقط اإلشاممطريق هبرية منو

﴿: قرأ حفص -٦     ﴾ ]١:الكهف[ ،﴿      ﴾ ]٥٢:يس[، ﴿ ﴾ 
﴿، ]٢٧:القيامة[  ﴾] السكتب الشاطبية  طريقمن .]١٤:املطففني. 
وسـكت يف األول فقـط  ، الكامـلمـنربعة دراج يف املواضع األ طريق هبرية اإلومن  

ِولـنيَدراج يف األاإلو، الداين يف جـامع البيـان ْ َ  مهـران بـن الِنْيَْريِخـَسكت يف األالـو َّ
                                          

، واملـستنري ٥٤مرة ص وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيـان لتوفيـق ضـ)١(
 املبـسوط ،٣٤٤، الكامل للهـذيل ص ١٩٢صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٤٦٥ ص١ جالبن سوار

 .١٢ ص٢، النرش البن اجلزري ج٤٧، الغاية البن مهران ص ٤٩البن مهران ص 
الـسبعة ، و٥٤ وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص )٢(

 جـامع البيـان،  ١٤٤املبسوط البـن مهـران ص  ،٨٩الغاية البن مهران ص  ،٢٥٧اهد ص البن جم
 الكفايـة الكـربى، ٢١٣ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٥٧٥، الكامل للهذيل ص ٣٣٠ص٢ ج لداينل
 .١٩٦صقالنيس لا



 

 سبع رسائل ١٠٧

 ﴿والقالنيس وابن سوار ويالحظ اإلخفاء يف   ﴾ واإلدغـام يف ﴿ ﴾ ،
﴿  ﴾حال اإلدراج  . 

 ﴾   ﴿، ]١:مـريم [﴾ ﴿): عـني(حرف الياء مـن  مد حفص -٧
  .واجلامع، ووافقه الكامل و التوسطأشباع  اإل: الشاطبية وجهان من.]٢ و١:الشورى[

من طريـق الغايـة واملبـسوط واملـستنري، ولـه القرص له ف عن حفصطريق هبرية ومن
 . من الكفايةالتوسطاإلشباع من السبعة و

  . ]٥:الشورى[و ]٩٠:مريم[  ﴾» ﴿  حفصأقر -٨
  .تاء مفتوحة بعدها طاء مشددة مفتوحةب الشاطبية من طريق

طاء  بدل التاء ونون ساكنةبواجلامع والكامل والغاية  طريق هبرية يف السبعة قرأها منو
﴿ ةروكسم ففهخم   ﴾. 
﴿  حفصأقر -٩ ﴾ ]٥٩:طه[. 

  .يماملضم ب الشاطبية من طريق
                                          

 الغاية البن، و٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص )١(
 ٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٥٧٥، الكامل للهذيل ص ٥٠املبسوط البن مهران ص  ،٤٨مهران ص 

 و ج ٣٩٨ص٢ ج لداين لجامع البيان،  وقال الداين يف ٣١١صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٥٠٩ص
  . ، وقال الزهراين عنه يكمل الالم يريد تبيينهاال يدغم ﴾ ﴿ وقال هبرية يف كتابه: ٢٧٤ ص ٣

 .٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص )٢(
 ٣، وج ٤٣٧ ص ٢اجلامع ج ،٣٠٣، السبعة البن جماهد ص ٩٩الغاية ص وافق رواية شعبة، انظر  )٣(

 .من اخلزاز٥٩٧، الكامل ص ١٤٣ص 



 

 سبع رسائل ١٠٨

﴿ فتح امليمب هبرية قرأهاو ﴾. 
ــصأقــر -١٠ ــ  حف ﴿يف راء ال ﴾ ]ــشعراء ــشاطبية مــن]٦٣:ال ــقالرت: بــوجهني ال  قي
 . الداين يف اجلامعووافقهخيم، فوالت

م نقل ذلـك عنـه يف الغايـة واملبـسوط والـسبعة والكامـل يـفخالتب طريق هبريةومن 
 .واملستنري والكفاية

﴿:  حفصأقر -١١ ﴾ ]٣٦:النمل[ًوصال باإلثبات جلميع طرقه. 
  .) الياء أو حذفهاثباتإ(وجهني ب الشاطبية من :اًوقفوقرأها 

 . له من الغاية واملبسوط واملستنري والكفايةاحلذفب: اًوقف طريق هبريةومن 
 .يف السبعة والكامل اإلثبات وب 

                                          
وة وابـن أيب عبلـة وقتـادة وجماهـد وأيب حيـوافق قراءة احلسن البرصي واملطـوعي عـن األعمـش  )١(

 ص ٥ انظـر معجـم القـراءات ج واجلحدري وعيسى والزعفـراين والـسلمي وأيب عمـرو يف روايـة
 الكفايـة الكـربى، ٢٩٠ ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ٤٤٥ص٢ ج لـداين ل، وجامع البيـان٤٤٦

ذيل ،  الكامـل للهـ١٠٠الغاية البن مهران ص  ،١٧٨، املبسوط البن مهران ص ٢٢٥صقالنيس لا
 .َّ، وانفرد هبا عن القراء العرشة٣٠٧، ومل يذكرها ابن جماهد انظر السبعة البن جماهد ص ٥٩٨ص 

 .ًوقد قرأها اثنا عرش إماما فهي مشتهرة مستفيضة: قال شيخنا حممد بن موسى آل نرص
 .٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص  )٢(
الـسبعة ، و٥٥عض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص وافق ب )٣(

، الكامـل ٣٧ص٣ ج لـداين لجـامع البيـان،  ٢٠٧املبسوط البن مهران ص  ،٣٤٧البن جماهد ص 
 .٢٤٩صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٣٤٨ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٤٣٩للهذيل ص 



 

 سبع رسائل ١٠٩

  ﴿: الـضاد يفقرأ حفـص  -١٢                

         ﴾ ]٥٤:الروم[الفتح والضم(هن يوجب طريق الشاطبية من(.  
يف الضم وله  والسبعة والكامل واملستنري  يف الغاية واملبسوطتحفالله  طريق هبرية منو

 .اجلامع والكفاية
﴿قرأ حفص  -١٣  ﴾ ]٣٣:األحزاب[. 

  .وافقه ابن جماهد يف السبعة قاف،الفتح ب الشاطبية من طريق
﴿ كرس القاف بطريق هبرية منو  ﴾ . 

﴿ قرأ حفص -١٤ ﴾ ]٨٤:ص[.  
 .وافقه ابن جماهد يف السبعة قاف،الضم ب الشاطبية من طريق

﴿ فتح القاف بمن طريق هبريةو ﴾ . 

                                          
، والـسبعة ٥٦ن الطيبة، انظر أحسن البيـان لتوفيـق ضـمرة ص وافق بعض الطرق برواية حفص م )١(

، الكامـل ٢٧٨ص ٢ ج لداين لجامع البيان،  ٢١٥املبسوط البن مهران ص  ،٢٣١البن جماهد ص 
 .٢٥٥صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٣٦٤ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٥٦٠للهذيل ص 

الكفايـة ، ٣٧٥ ص٢ جاملستنري البن سـوار، ٧٤ص٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانمحزةة ءوافق قرا )٢(
، الكامـل ١١٢الغاية البن مهـران ص  ،٢٢٠، املبسوط البن مهران ص ٢٥٩صقالنيس لا الكربى

 .٣٦٩، السبعة البن جماهد ص ٦٢٠للهذيل ص 
، ٤٠٦  ص٢ جاملـستنري البـن سـوار، ١١٥ص٣ ج لداين ل، انظر جامع البيانالكسائية ءوافق قرا )٣(

، ١١٦الغاية البـن مهـران ص  ،٢٣٤، املبسوط البن مهران ص ٢٧١صقالنيس لا ىالكفاية الكرب
 .٣٩٢، السبعة البن جماهد ص ٦٢٩الكامل للهذيل ص 



 

 سبع رسائل ١١٠

﴿  حفصأقر -١٥     ﴾ ]٣٧:الطور[ . 
  .السني ووهو املقدم أالصاد : نيوجهب  الشاطبيةمن طريق

 والـسبعة وجـامع البيـان واملـستنرييـة واملبـسوط الغا  بالـصاد مـنطريق هبرية منو
  .الكفاية الكربى وبالسني يف ،والكامل

﴿  حفصأقر -١٦ ﴾ ]٤:اإلنسان[ًوصال بحذف األلف جلميع طرقه. 
 .  حذفها وأ  وهو املقدملفألاإثبات  : الشاطبية جواز الوجهنيفله من طريقا ً وقفوأما

 من طريـق الغايـة واملبـسوط والـسبعة واجلـامع اإلثباتف :اًوقف طريق هبرية وأما من
 . من طريق الكفاية واملستنري واحلذفوالكامل

﴿  حفصأقر -١٧   ﴾ ]إدغـام القـاف يف الكـاف ب الشاطبية من  ،]٢٠:املرسالت
 .ً كامالاًإدغام
: وجهـانسوط املبـو وهلبرية من طريق الغاية. ً حفصا من طريق الشاطبيةُ هبريةووافق

 .االدغام الكامل والناقص
                                          

  لـداين لجـامع البيـان، و٥٣وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبـة، انظـر أحـسن البيـان ص )١(
، املبـسوط ص ٢٩١صيس قالنـلا الكفاية الكربى ،٤٦٢ ص٢ جاملستنري البن سوار، ١٨٨ص٣ج

 .٥٠٧،  الكامل للهذيل ص ١٤٤، السبعة البن جماهد ص ١٢١الغاية البن مهران ص  ،٢٥٤
 ،٤٥٨السبعة البن جماهد ص ، و٥٦ ص طرق الطيبة برواية حفص، انظر أحسن البيان وافق بعض )٢(

، ٢٥٨ص٣ ج لـداين لجـامع البيـان،  ٢٧٥املبسوط البن مهران ص  ،١٢٦الغاية البن مهران ص 
 .٣٠١صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٥١١ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٦٥٤الكامل للهذيل ص 

، والغاية البن مهـران ص ١٧٧ لتوفيق ضمرة ص صحبة من الطيبة، انظر أحسن شعبةوافق رواية  )٣(
 .٥٠املبسوط البن مهران ص  ،٤٧



 

 سبع رسائل ١١١

 
ُقد ورد اخلالف يف بعض الكلامت عن هبرية التامر ذكرت يف بعض الكتب ومل تذكر يف 

 :كتاب الغاية البن مهران أذكرها هنا ملعرفة الفرق بني كتاب الغاية وبقية الكتب

 .حيثام وقعت و]٢:البقرة[ ﴾% & ﴿  حفصأقر -١
 .بالقرصالشاطبية طريق  من
 التي للتربئة) ال(لنفي يف لاملبالغة وقرأت بمد : طريق هبرية كذلك، قال يف النرش  منو

 . كتاب الكفاية يف القراءات الست حلفص من طريق هبرية عنهنفقط م) ال ريب(يف 

  .]١٠٢:البقرة[ ﴾b ﴿  حفصأقر -٢
 .الفتحب الشاطبية طريق من
ومن كتـاب الـسبعة واجلـامع والكفايـة الكـربى والكامـل  ريق هبرية كذلك،ط منو
⁄﴿ اإلمالةب  ﴾. 

  .]١٧٧:البقرة[ ﴾ " # ﴿  حفصأقر -٣
 .النصبب الشاطبية طريق من

                                          
محـزة مـن الطيبـة انظـر رفعـة ة ءاوافق قر، ٢٧٥ ص ١ حركات انظر النرش البن اجلزري ج٤ ويمد )١(

 .٣٠٩الدرجات يف قراءة محزة الزيات ص 
الكفايـة ، ٤٥٥ ص١جامع البيان للداين ج ،١٢٧ السبعة البن جماهد ص ، انظرالكسائية ءوافق قرا)٢(

 . ٣٣٢وانظر الكامل للهذيل ص ،١٢١ صقالنيس لا الكربى



 

 سبع رسائل ١١٢

 وجهني النـصب والرفـعبـومـن كتـاب الـسبعة واجلـامع  طريق هبرية كـذلك، من و
﴿ ﴾. 
  .]١٢٤:البقرة[ ﴾ª ﴿  حفصأقر -٤
 .بإسكان الياء الشاطبية طريق من
 .﴾﴿ ومن كتاب اجلامع بفتح الياء طريق هبرية كذلك، منو
  .]٢٧١:البقرة[  ﴾5 ﴿  حفصأقر -٥
 .كرس العنيب الشاطبية طريق من
﴿ إسكان العنيبومن كتاب اجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .حيث وقع و]١١:مرانآل ع[  ﴾3 ﴿  حفصأقر -٦
 .باهلمز الشاطبية طريق من
 . ﴾﴿ًومن كتاب اجلامع بإبدال اهلمزة ألفا  طريق هبرية كذلك، منو
  .]٨١:آل عمران[ ﴾q p ﴿  حفصأقر -٧
  .فتح الالمب الشاطبية طريق من
﴿ كرس الالمبومن كتاب السبعة واجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

                                          
 . ١٣٥، السبعة البن جماهد ص٧١ ص ٢اين ج جامع البيان للد، انظررواية شعبة بوجه الرفعوافق  )١(
 .١١٠ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٥١١، الكامل للهذيل ص ٩٩ ص ٢ اجلامع  ج، انظررواية شعبة ً واجها يفوافق )٣(
 .١١٥ ص ٢ اجلامع للداين ج انظررواية السويسوافق )٤(
، ١٣٩ ص ٢اجلـامع للـداين ج من طريـق اخلـزاز، ٥١٧ل للهذيل ص  الكام، انظرقراءة محزةوافق  )٥(

 .وذلك غري حمفوظ واملعروف برواية حفص فتح الالم: ، وقال١٦٤السبعة البن جماهد ص 



 

 سبع رسائل ١١٣

  .]١٥٧:آل عمران[ ﴾Ý ﴿  حفصأقر -٨
 .بضم امليم الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بكرس امليم طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

  .]٥٠:املائدة[  ﴾Ò ﴿  حفصأقر -٩
 .بالياء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بالتاء طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٧٦:األنعام[  ﴾ A@ ﴿  حفصأقر -١٠
  .الفتحب الشاطبية طريق من
∫⁄ ﴿ اإلمالةبومن كتاب اجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو ﴾. ويميل

ًالراء ويفتح اهلمزة وصال إن جاء بعدها ساكن ويميلهام وقفا نحو  ً﴿ P O﴾. 
  .]١١٠:األنعام[ ﴾Û ﴿  حفصأقر -١١
 .بالنون الشاطبية طريق من
 .﴾¼ ﴿ ومن كتاب اجلامع بالياء طريق هبرية كذلك، منو

                                          
 .١٤٧ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية قالونوافق )١(
 .١٨٤ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظرقراءة ابن عامروافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٣٣٤، الكامل للهذيل ص ٢٠٦ ص٢ اجلامع للداين جنظر، ارواية شعبةوافق )٣(
 معجـم القـراءات للـدكتور عبـد اللطيـف  انظـرقراءة النخعي ويعقوب واألعمش ورويـسوافق )٤(

 .٢١٩ ص ٢َّ، ولكنه انفرد هبا عن القراء العرشة، اجلامع للداين ج٥٢٤ ص٢اخلطيب ج 



 

 سبع رسائل ١١٤

  .]١٤١:األنعام[  ﴾̈ ﴿  حفصأقر -١٢
 .فتح احلاءب الشاطبية طريق من
﴿ كرس احلاءبومن كتاب اجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]١٢٨:األعراف[ ﴾£ ﴿  حفصأقر -١٣
 .الراءإسكان الواو وختفيف ب الشاطبية طريق من
فـتح الـواو وتـشديد بومن كتاب السبعة والكامل واجلامع  طريق هبرية كذلك، منو

﴿ الراء  ﴾. 
  .]١٤٨:األعراف[ ﴾¢ ﴿  حفصأقر -١٤
  .ضم احلاءب الشاطبية طريق من
 .﴾﴿ كرس احلاءبومن كتاب السبعة واجلامع  طريق هبرية كذلك، منو
  .]١٨٦:األعراف[ ﴾ ¼ ﴿  حفصأقر -١٥
  .ضم الراءب الشاطبية طريق من

                                          
 .من طريق اخلزاز٥٤٩، الكامل للهذيل ص ٢٢٩ ص ٢ ج اجلامع للداين، انظرقراءة محزةوافق )١(
ومل يروهـا عـن : ، وقـال٢٢٠ من طريق اخلزاز، السبعة البـن جماهـد ص  ٥٥٥الكامل للهذيل ص )٢(

 .حفص غري هبرية، وهو غلط واملعروف عن حفص التخفيف
افـق قـراءة ، فلـم ينفـرد هبـرية، وقـد و٢٥٢ ص٢وقد رواها عنه القواس كام يف جامع البيـان ج : قلت

للدكتور عبـد اللطيـف اخلطيـب     احلسن البرصي، وهبا قرأ حييى وابن مسعود انظر معجم القراءات
 .َّ، وقد انفرد هبا عن القراء العرشة١٣٧ ص ٣ج 

 .٢٥٧ ص٢اجلامع للداين  ج ،٢٢٢ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )٣(



 

 سبع رسائل ١١٥

ومن كتـاب الـسبعة واجلـامع والكامـل والكفايـة الكـربى  طريق هبرية كذلك، منو
﴿ إسكان الراءب  ﴾. 

  .]٤٦:األنفال[ ﴾ ' ﴿  حفصأقر -١٦
 .بفتح الباء الشاطبية طريق من
﴿ اءومن كتاب اجلامع بإسكان الب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٣٠:التوبة[ ﴾z ﴿  حفصأقر -١٧
  .اهلمزب الشاطبية طريق من
 ضم اهلـاء وحـذف اهلمـزةبـومن كتـاب اجلـامع والكامـل  طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 
﴿  حفصأقر -١٨  ﴾ ]و]٤:يوسف  [﴾ « ¼ ﴿ ومثلها]٣٦:التوبة ﴿ X W﴾ 

 .]٣٠:َّاملدثر[
  .فتح العنيب الشاطبية طريق من
﴿بإسكان العني  هاأقروانفرد اجلامع ف طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

                                          
الكفايـة الكـربى  ،٢٦٥ ص٢اجلامع للداين ج ،٢٢٥هد ص   السبعة البن جما، انظرقراءة محزةوافق )١(

 . من اخلزاز٥٥٧، الكامل للهذيل ص ١٧٧للقالنيس ص 
 .٢٧٤ ص ٢ اجلامع للداين ج انظرَّرواية املطوعي عن األعمش ولكنه خالف القراء العرشة،وافق )٢(
 مـن طريـق ٥٦٢، الكامـل للهـذيل ص ٢٨٤ ص ٢ جـامع البيـان للـداين ج، انظرقراءة محزةوافق  )٣(

 .اخلزاز
 .٢١٣ ص ٢، النرش البن اجلزري ج٢٨٤ ص ٢ جامع البيان للداين ج، انظرقراءة أيب جعفروافق  )٤(



 

 سبع رسائل ١١٦

  .حيث وقعت ﴾! ﴿  حفصأقر -١٩
 .الفتحب الشاطبية طريق من
≥﴿ اإلمالةبومن كتاب السبعة واجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
﴿  حفصأقر -٢٠ ≤ ﴾ ]٤١:هود[.  
  .اإلمالةب الشاطبية طريق من
﴿ الفتحبوانفرد يف الكامل فقرأها  طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٥٧:هود[ ﴾ Z ﴿  حفصأقر -٢١
 .بضم الفاء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بإسكان الفاء طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 
  .]١١١:هود[ ﴾ O N M ﴿  حفصأقر -٢٢
 .بتشديد النون الشاطبية طريق من
﴿ومن كتاب اجلامع بتخفيف النون  طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٢٥ و٧: واألنبياء٤٣: والنحل١٠٩:يوسف[  ﴾j ﴿  حفصأقر -٢٣

                                          
 .٢٩٦ ص ٢اجلامع للداين ج ،٢٤١ السبعة البن جماهد ص، انظررواية شعبةوافق  )١(
 . من طريق اخلزاز٣٣٢ الكامل للهذيل ص )٢(

﴿رواية شعبة وافق ويضم امليم في :قلت   ﴾. 
 ولكنـه ٧٩ ص ٤للدكتور عبـد اللطيـف اخلطيـب ج  قراءة ابن مسعود انظر معجم القراءاتوافق )٣(

 .٣١٩ ص ٢َّانفرد هبا عن القراء العرشة، اجلامع للداين ج
 .٣٢٤ ص ٢ انظر اجلامع للداين ج،رواية شعبةوافق )٤(



 

 سبع رسائل ١١٧

  .النون وكرس احلاء بعدها ياءب الشاطبية طريق من
 ثم  مفتوحةوحاءالنون  دل بياءبومن كتاب اجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ ألف
  .]١١٠:يوسف[ ﴾± ﴿  حفصأقر -٢٤
 .نون واحدة وجيم مشددة ثم ياء مفتوحةب الشاطبية طريق من
نونني األوىل مضمومة بومن كتاب السبعة واجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ وإسكان الياءوختفيف اجليم والثانية ساكنة خمفاة 
  .]٤:الرعد[  ﴾{ ﴿  حفصأقر -٢٥
 .النونب الشاطبية طريق من
﴿ الياءبومن كتاب الكامل  طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]٢٢:إبراهيم[  ﴾¥ ﴿  حفصأقر -٢٦
 .دون ياءب الشاطبية طريق من
  ًإثبات الياء وصالبومن كتاب الكفاية الكربى  طريق هبرية كذلك، منو
﴿    ﴾. 

                                          
 .من طريق اخلزاز٥٧٧ للهذيل ص  والكامل٣٤٢ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق  )١(
، ٣٤٤ ص ٢اجلامع للداين ج وهذا غلط،: وقال٢٦٢ السبعة البن جماهد ص ة نافع، انظرءوافق قرا)٢(

 . من طريق اخلزاز٥٤٢الكامل للهذيل ص
 .من طريق اخلزاز٥٧٧ الكامل للهذيل ص ، انظرقراءة محزةوافق )٣(
 .٢٠٤الكربى ص  الكفاية ، انظرقراءة أيب عمرو البرصيوافق )٤(



 

 سبع رسائل ١١٨

  .]٤٠:إبراهيم[ ﴾½ ﴿  حفصأقر -٢٧
 .دون ياءب الشاطبية طريق من
  ًإثبات الياء وصالبواجلامع والكامل  ومن كتاب السبعة طريق هبرية كذلك، منو
﴿   ﴾. 

  .]١٩:النحل[ ﴾M L K  ﴿  حفصأقر -٢٨
 .التاء فيهامب الشاطبية طريق من
 الياءبواجلامع والكامل والكفاية الكربى  كتاب السبعةومن  طريق هبرية كذلك، منو
﴿     ﴾. 

  .]٧٤و٦٢: والقصص٥٢: والكهف٢٧:النحل[  ﴾' ﴿  حفصأقر -٢٩
  .اهلمز وفتح الياءب الشاطبية طريق من
﴿ومن كتاب اجلامع بإسكان الياء طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 

                                          
، الكامـل للهـذيل ٣٦٢ ص ٢اجلامع للداين ج ،٢٦٧ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )١(

 .من طريق اخلزاز٤٣٧ص 
، ٣٧٢ ص ٢اجلـامع للـداين ج انفرد هبرية عن حفـص باليـاء،:  وقال٢٧٤ السبعة البن جماهد ص )٢(

 .من طريق اخلزاز٥٨٣، الكامل للهذيل ص ٢٠٦الكفاية ص
مل ينفرد فقد قرأها املفضل وأبو بكر عن عاصم وعبد الوارث عن أيب عمرو ونعيم والقـايض عـن : قلت

 ص ٢للـداين ج واجلامع٢٤٤ص٢محزة والوليد بن مسلم عن ابن عامر الشامي وغريهم انظر املستنري ج
 .لعرشةَّ، ولكنه انفرد هبا عن القراء ا٦٠٨ ص ٤ومعجم القراءات ج ٥٣٨للهذيل ص   والكامل٣٧٢



 

 سبع رسائل ١١٩

﴿ حذف اهلمزةبومن كتاب الكامل   ﴾. 

  .]١٨٧:الشعراء[و] ٩٢:اإلرساء[ ﴾9  ﴿  حفصأقر -٣٠
 .بفتح السني الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بإسكان السني طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]٣٨:الكهف[ ﴾  L﴿  حفصأقر -٣١
ًحذف األلف وصال وإثباهتا وقفاب الشاطبية طريق من ً.  
ًإثبات األلف وصال ووقفابومن كتاب اجلامع  ريق هبرية كذلك،ط منو ً. 
  .]٩٨:الكهف[  ﴾, ﴿  حفصأقر -٣٢
 .اهلمز دون تنوينب الشاطبية طريق من
 التنوين دون مهـزبـواجلـامع والكامـل  ومن كتاب الـسبعة طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 

                                          
 مـن طريـق اخلـزاز، ٤٤٣، الكامل للهذيل ص٣٧٣ ص٢اجلامع للداين ج  السبعة البن جماهد ص،)١(

وافق اجلامع قراءة ابن حميصن بخلف عنه ، وقرأها اخلزاز عن محزة، ووافق الكامل البـزي عـن ابـن 
وقـد ، ٦١٥ ص ٤كثري يف رواية وزمعة واخلزاعي وابن حميصن من طريق انظر معجـم القـراءات ج 

 .َّانفرد هبا عن القراء العرشة
 .١٩ ص ٣ و ج٣٩٥ ص ٢ اجلامع للداين ج ، انظرقراءة الكسائيوافق )٢(
 .٤٠٤ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظرقراءة ابن عامروافق )٣(
، الكامـل للهـذيل ٢٥٦ ص ٢اجلامع للـداين ج ،٢٩٦ السبعة البن جماهد ص ة نافع، انظرءوافق قرا)٤(

 .من اخلزاز٢٩٦ص 



 

 سبع رسائل ١٢٠

  .]٢٥:مريم[  ﴾Ò ﴿  حفصأقر -٣٣
 .ضم التاء وكرس القافبية  الشاطبطريق من
﴿ فتح التاء والقافطريق هبرية كذلك،ومن كتاب اجلامع والكامل ب منو ﴾. 
  .]٤٤:املؤمنون[  ﴾, ﴿أ حفص  قر-٣٤
  .الفتحب الشاطبية طريق من
⁄﴿ ًاإلمالة وقفابواجلامع والكامل  ومن كتاب السبعة طريق هبرية كذلك، منو  ﴾ 
  .]٩٢:املؤمنون[ ﴾ B ﴿  حفصأقر -٣٥
 .بالكرس الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بالضم طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]١١٠:املؤمنون[ ﴾ Q ﴿  حفصأقر -٣٦
 .كرس السنيب الشاطبية طريق من
 ضم الــسنيبــواجلــامع والكامــل  ومــن كتــاب الــسبعة طريــق هبــرية كــذلك، مــنو
﴿   ﴾. 

                                          
 .من طريق اخلزاز٥٩٦، الكامل للهذيل ص ٤٣٢ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظرقراءة محزةوافق  )١(
، الكامـل للهـذيل ٤٧٧ ص ٢اجلامع للداين ج ،٣٢٥ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )٢(

 .من طريق اخلزاز٣٣٠ص 
 .٤٨٠ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٣(
مـن اخلـزاز، الـسبعة ٦٠٧، الكامل للهـذيل ص ٤٨١ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظرزةقراءة محوافق )٤(

 .وهو غلط واملعروف عن عاصم كرس السني:  وقال ابن جماهد٣٢٧البن جماهد ص 



 

 سبع رسائل ١٢١

  .]٣٥:النور[ ﴾ ¬ ﴿ ص حفأقر -٣٧
 .بياء مشددة الشاطبية طريق من
  مهزة يف آخره مع املد املتصلثم  مديهياءومن كتاب اجلامع ب طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 
  .]٣٥:النور[ ﴾® ﴿  حفصأقر -٣٨
 .ياء مضمومة وختفيف القاف وضم الدالب الشاطبية طريق من
التـاء وفتحهـا وفـتح الـواو ب اجلـامع والكامـل ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ وتشديد القاف وفتح الدال
  .]٥٢:النور[  ﴾Ñ ﴿  حفصأقر -٣٩
 .إسكان القاف وكرس اهلاءب الشاطبية طريق من
 كـرس القـاف وإسـكان اهلـاءبومن كتاب اجلامع والكامـل  طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 
  .]١٩:الفرقان[  ﴾Z ﴿  حفصأقر -٤٠
 .بالياء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بالنون طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 

                                          
 .٤٨٨ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )١(
 .من طريق اخلزاز٦٠٨ ، الكامل للهذيل ص٤٨٩ ص٢ اجلامع للداين ج، انظرقراءة ابن كثريوافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٤٦٥، الكامل للهذيل ص ٤٩١ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق  )٣(
 .٥ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٤(



 

 سبع رسائل ١٢٢

  .]١٩:الفرقان[  ﴾¦ ﴿  حفصأقر -٤١
 .التاءب الشاطبية طريق من
﴿ الياءبومن كتاب اجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٣٦:عراءالش[ ﴾Ç ﴿  حفصأقر -٤٢
 .إسكان اهلاءب الشاطبية طريق من
 كرس اهلاء مـع الـصلةبومن كتاب السبعة واجلامع والكامل  طريق هبرية كذلك، منو
﴿   ﴾. 
  .]٣٧:الشعراء[  ﴾Ð ﴿  حفصأقر -٤٣
 .الفتحب الشاطبية طريق من
﴿ومن كتاب الكفاية الكربى باإلمالة  طريق هبرية كذلك، منو ™﴾. 
  .]٤٩:الشعراء[ ﴾f ﴿  حفصأقر -٤٤
  .اإلخبارب الشاطبية طريق من
 االســتفهامبومــن كتــاب الــسبعة واجلــامع والكامــل  طريــق هبــرية كــذلك، مــنو
﴿ ﴾. 

                                          
 .من طريق اخلزاز٦١٠، الكامل للهذيل ص ٧ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )١(
الكامـل  ، ٢٤٨ ص ٢، اجلـامع للـداين ج٢١٨ السبعة البـن جماهـد ص  انظر،قراءة الكسائيوافق )٢(

 .من اخلزاز ٣٨٣للهذيل ص 
 .٢٤٣الكفاية الكربى ص ، رواية دوري الكسائيوافق )٣(
، الكامل للهـذيل ٢٥٣ ص ٢اجلامع للداين ج ،٢١٩ السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق )٤(

﴿  اجلـامع واهلـذيل يف الكامـل يف سـورة األعـراف باملـدالـداين يفوقال . من اخلزاز ٤١١ص    ﴾ 
 .]١٢٣:عرافاأل[



 

 سبع رسائل ١٢٣

  .]٦١:الشعراء[ ﴾" ﴿  حفصأقر -٤٥
 .الفتحب الشاطبية طريق من
≥∫﴿اإلمالة بواجلامع  ومن كتاب السبعة طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

  .]٢:النمل[  ﴾ *﴿  حفصأقر -٤٦
 .الفتحب الشاطبية طريق من
⁄﴿ اإلمالةب ومن كتاب السبعة واجلامع طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

  .]٨٧:النمل[  ﴾Ï ﴿  حفصأقر -٤٧
 .مزة واحدة وفتح التاءهب الشاطبية طريق من
دها ألف  وضم التـاء ثـم واو مزة وبعهبومن كتاب الكامل  طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ مدية

  .]٣٢:القصص[ ﴾v ﴿  حفصأقر -٤٨
 .إسكان اهلاءب الشاطبية طريق من
  ﴿ فتح اهلاءبواجلامع والكامل  ومن السبعة طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

                                          
 .١٦ ص ٣اجلامع للداين ج ،٣٤١ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )١(
 .٤٥٥ ص١جامع البيان للداين ج ٣٤٤ السبعة البن جماهد ص ،قراءة الكسائيوافق )٢(
 .من طريق اخلزاز٣٩٧ل للهذيل ص  الكام، انظررواية شعبةوافق )٣(
 من طريق اخلزاز، الـسبعة ٦١٤، الكامل للهذيل ص٤١ ص٣ اجلامع للداين جة نافع، انظرءوافق قرا)٤(

 .٢٥٤البن جماهد ص 



 

 سبع رسائل ١٢٤

  .]٦٦:العنكبوت[  ﴾G ﴿  حفصأقر -٤٩
 .كرس الالمب الشاطبية طريق من
﴿ إسكان الالمبومن كتاب اجلامع والكامل  هبرية كذلك،طريق  منو      ﴾. 
﴿  حفصأقر -٥٠  ﴾ ]٢٥:الروم[.  
  .راءالفتح التاء وضم ب الشاطبية طريق من
﴿ راءفتح الضم التاء و بهاأقروانفرد الكامل ف طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٦٧و٦٦ و١٠:األحزاب[ ﴾d ،O،  X ﴿  حفصأقر -٥١
ًحذف األلف وصال وإثباهتا وقفاب الشاطبية طريق من ً.  
ًإثباهتا وصال ووقفابواجلامع والكامل  ومن كتاب السبعة طريق هبرية كذلك، منو ً. 
  .]٤٠:اإلحزاب[  ﴾Ã ﴿  حفصأقر -٥٢
 .فتح التاءب الشاطبية طريق من
أ الطـويس عـن هبـرية بكـرس التـاء ومن كتاب املـستنري قـر طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 

                                          
 .من طريق اخلزاز٦١٦، الكامل للهذيل ص ٥٥ ص ٣ انظر اجلامع للداين ج،قراءة الكسائيوافق )١(
، وهبا قرأ الوليد بـن حـسان عـن ابـن ٢٠٥ ص ٢بن اجلزري ج، النرش ال٥٥١ الكامل للهذيل ص )٢(

عامر وإبان بن تغلب عن عاصم واجلعفي عن أيب بكر عن طريق ابن مالعب وهي قراءة ابن السامل 
 .َّ، وقد انفرد هبا عن القراء العرشة١٥٣ ص ٧انظر معجم القراءات ج 

، الكامـل للهـذيل ٧٠ ص ٣ للـداين جاجلامع ،٣٦٨ السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق )٣(
 .من اخلزاز٦١٩ص 

 .٣٧٥ ص ٢رواية قالون، انظر املستنري البن سوار ج وافق )٤(



 

 سبع رسائل ١٢٥

  .]٥٣:اإلحزاب[  ﴾t ﴿  حفصأقر -٥٣
 .بالفتح الشاطبية طريق من
⇓﴿ ومن كتاب اجلامع باإلمالة طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .  ]١:ن[  ﴾Z Y ] ﴿ و]١:يس[  ﴾<= > ﴿  حفصأقر -٥٤
 .باإلظهار ً وصال الشاطبيةطريق من
 .ومن كتاب اجلامع باإلدغام ة كذلك،طريق هبري منو
  .]٣٥:يس[  ﴾s ﴿  حفصأقر -٥٥
 .اهلاء بآخرهب الشاطبية طريق من
ومن كتاب املستنري قـرأ الطـويس عـن هبـرية بحـذف اهلـاء  طريق هبرية كذلك، منو
﴿ ﴾. 
  .]٦٨:يس[  ﴾µ ﴿  حفصأقر -٥٦
 . وكرس الكاف مشددةضم النون األوىل وفتح الثانيةب الشاطبية طريق من
فتح النون األوىل بواجلامع والكامل  ومن كتاب السبعة طريق هبرية كذلك، منو

 .﴾﴿ وضم الكاف خمففة وإسكان النون الثانية
                                          

 .٧٦ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظرقراءة الكسائيوافق )١(
قـال هبـرية يبـني وال يمـد وقـرأت مـن : ٩٣ ص ٣قال الداين يف جامع للداين ج، رواية شعبةوافق )٢(

 .سنون باإلدغام يف السورتنيطريقي اخلزاز وح
 .٣٧٥ ص ٢رواية شعبة، انظر املستنري البن سوار ج وافق )٣(
للهذيل  ، الكامل٩٩ ص ٣اجلامع للداين  ج ،٣٨٢ انظر السبعة البن جماهد ص ،قراءة الكسائيوافق )٤(

 .من اخلزاز٦٢٦ص 



 

 سبع رسائل ١٢٦

  .]١٠٢:الصافات[  ﴾Ù ﴿  حفصأقر -٥٧
 .بالفتح الشاطبية طريق من
≥﴿ ومن كتاب اجلامع باإلمالة طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 

  .]٢٣:ص[  ﴾n ﴿  حفصأقر -٥٨
 .بفتح الياء الشاطبية طريق من
﴿ ومن كتاب اجلامع بإسكان الياء طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

 .]٤١:ص[ ﴾﴿  حفصأقر -٥٩
 .نونالضم ب الشاطبية طريق من

 ى الكرب الكفايةو السبعة وجامع البيان واملستنري كذلك، ومن كتاب طريق هبريةويف 
 .﴾ ﴿ فتح النونب الكاملو

                                          
: ٤٥٤ ص ١جامع البيـان ج ، قال الداين يف ١٠٦ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظرقراءة أيب عمرووافق )١(

  ﴾] ﴿باإلمالة إذا كان أوهلا ياء أو نـون أو مهـزة نحـو   روى هبرية عن حفص من قراءيت عىل أيب الفتح
األحقـاف [  ﴾S ﴿ ،]٣:امللـك[  ﴾I ﴿ ،]١٢٧:التوبـة[  ﴾n ﴿ ،]٤٥:الشورى[  ﴾! ﴿ ،]١٢:النجم[
 .اإلمالة آخذ له يف الباب كلهوما أشبهه، وب ،]٤٣:يوسف[  ﴾« ﴿ ،]٢٠:النمل[  ﴾³ ² ﴿ ،]٢٣:
 .١١٥ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
، ٢٧٠صقالنـيس لا الكفايـة الكـربى، ٤٠٤ ص٢ جاملستنري البن سـوار، ١١٢ص٣ ج داينل ل جامع البيان)٣(

 ،٢٣٣، وانظـر املبـسوط البـن مهـران ص٦٢٨، الكامل للهـذيل ص ٣٨٩السبعة البن جماهد ص 
، وقرأ هبا أبو حيوة ويعقوب يف روايـة ١٠٥ ص ٨، معجم القراءات ج ١١٦ مهران ص الغاية البن

 .َّوأبو جعفر وأبو اجلوزاء وأبو عبد الرمحن السلمي، وقد انفرد هبا عن القراء العرشة



 

 سبع رسائل ١٢٧

  .]٧:الزمر[ ﴾X ﴿  حفصأقر -٦٠
 .ضم اهلاءب الشاطبية طريق من
 ﴿ إسكان اهلاءبالسبعة واجلامع والكامل  ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾ 
  .]٢٦:غافر[  ﴾3    ﴿  و﴾0 ﴿  حفصأقر -٦١
 .صب الفسادبضم الياء وكرس اهلاء ون الشاطبية طريق من
 ﴿ومن كتاب اجلامع بفتح اليـاء واهلـاء ورفـع الفـساد طريق هبرية كذلك، منو  
و  ﴾. 
  .]٦٧:غافر[ ﴾4 ﴿  حفصأقر -٦٢
 .ضم الشنيب الشاطبية طريق من
 كـرس الـشنيبالـسبعة واجلـامع والكامـل  ومـن كتـاب طريـق هبـرية كـذلك، منو
﴿ ﴾. 

  .]٤٤:فصلت[  ﴾° ﴿  حفصأقر -٦٣
 .اهلمزة الثانية بالتسهيل الشاطبية طريق من
﴿ومن كتاب اجلامع بالتحقيق  طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 

                                          
الكامـل للهـذيل  ،١١٨ ص ٣، واجلـامع ج ١٦٢ السبعة البن جماهد ص ، انظررواية السويسوافق )١(

 .زازمن طريق اخل ٤٦٥ص 
 .١٣٠ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٢(
  ١٣٤ ص ٣، وج٧٥ ص ٢اجلـامع للـداين ج ،١٣٨ السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق )٣(

 . من اخلزاز٥٠١الكامل للهذيل ص 
 .١٤٠ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظررواية شعبةوافق )٤(



 

 سبع رسائل ١٢٨

  .]٢٨:الشورى[  ﴾¯ ﴿  حفصأقر -٦٤
 . بفتح النون وتشديد الزاي الشاطبيةطريق من
﴿زاي ومن كتاب اجلامع بإسكان النون وختفيف ال طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]١٩:الزخرف[  ﴾» ¬ ﴿  حفصأقر -٦٥
 . بالتاء وضمها وفتح الثانية، وضم تاء شهادهتم الشاطبيةطريق من
تاء  ومن كتاب اجلامع بنون وفتحها وضم التاء الثانية، وفتح طريق هبرية كذلك، منو

﴿شهادهتم    ﴾. 
  .]٥ و ٤ :اجلاثية[ ﴾7 ﴿  حفصأقر -٦٦
 . بتنوين ضم الشاطبيةطريق من
 ﴿ نصب التاء بكرس التنوينومن كتاب اجلامع  طريق هبرية كذلك، منو ﴾. 
  .]٢٦:القمر[  ﴾× ﴿  حفصأقر -٦٧
 .الياءب الشاطبية طريق من
﴿ التاءبواجلامع والكامل  السبعة ومن كتاب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 

                                          
 .١٤٤ ص ٣اين ج اجلامع للد، انظرقراءة الكسائيوافق )١(
 وافق قراءة ابن عباس وزيد بن عيل وأبو جعفر وابن ايب عبلة واجلحدري والسلمي وغـريهم انظـر )٢(

 .١٥٠ ص ٣ اجلامع للداين ج ، انظرَّ، وانفرد هبا عن القراء العرشة٣٦١ ص ٨معجم القراءات ج 
 .١٦١ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظر وافق قراءة محزة)٣(
، الكامل للهذيل ص ١٩٧ ص٣اجلامع للداين ج ،٤٣١ السبعة البن جماهد ص، انظرةقراءة محزوافق )٤(

 .من اخلزاز٦٤٢



 

 سبع رسائل ١٢٩

  .]١٩ لغاية ٣من آية :اجلن[  ﴾: ﴿  حفصأقر -٦٨
 . بفتح اهلمزة الشاطبيةطريق من
﴿مزة بكرس اهلومن كتاب اجلامع  طريق هبرية كذلك، منو   ﴾. 

  .]٢٧:املدثر[  ﴾J ﴿  حفصأقر -٦٩
 .الفتحب الشاطبية طريق من
⁄﴿ اإلمالةبوالكامل  ومن كتاب السبعة طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
  .]٢١:اإلنسان[  ﴾¿ ﴿  حفصأقر -٧٠
 .فتح الياء وضم اهلاءب الشاطبية طريق من
﴿ إسكان الياء وكرس اهلاءومن كتاب اجلامع ب طريق هبرية كذلك، منو  ﴾. 
 

 
 
 

                                          
 .٢٤٥ ص ٣ اجلامع للداين ج، انظر وافق رواية شعبة)١(
 .من طريق اخلزاز٣٣٢الكامل للهذيل ص  ،٤٥٥ السبعة البن جماهد ص، انظررواية شعبةوافق )٢(
 .٢٦١ ص ٣ين ج اجلامع للدا، انظررواية قالونوافق )٣(



 

 سبع رسائل ١٣٠

 



 
 
 

 


 

 
 
 

 
 



 

 سبع رسائل ١٣٢

 
ْ  إن احلمد هللا، نحمده ونستعينه ونستغفره، من هيده اهللاُ فال مضل له، ومن يـضلل  َ َِّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َْ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ َ ْ َِّ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ
ُفال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له، وأن حممدا عبـده ورسـوله،  َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ً َ َُ َ ُ َّ ْ ََ َ ََ ِ َ ِ ْ ِ َ

ِهم صل عىل حممد وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميدَّالل َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ ََّ َ، وبارك عىل ِِّ َ ْ ِ َ َ
ٍحممد وعىل آل حممد ٍَّ ََّ ُ َ َ ُِ َ ٌ كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد،َ ٌ َِّ َ َ َ َِ َ ِ َِ َ َ َِ ْ ََ ْ َ. 

 ]. انآل عمر [)4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @( 
 يف ا مرحلة تسبيع السبعة ومجعهـفإن من املراحل املهمة يف نشأة القراءات، ؛ما بعدأ

 :ت( البغـدادي ي التميمـابـن جماهـدمحد أبو بكر أمام لف اإلأحيث  ، مؤلف خاص
مجع فيه القراءات الصحيحة، الذي يعترب ) السبعة يف القراءات(  كتابه املشهور ) ه٣٢٤

 ت القـراءات، ونقلــة نوعيـة أخـرى بعـد نـسخ عــثامن ثمـرة ملرحلـة التـأليف يف
للمصاحف، إذ مجع أشهر ما صح من قراءات قراء األمصار اخلمسة، وفق املـصاحف 

 .التي أرسلت هلذه األمصار، واشتهر هذا الكتاب وصار عمدة ملن بعده
لكل قارئ راويني أو  واختار ، من القراء املشهورين يف كتابه سبعةواختار ابن جماهد

 :كثر، إليك أسامء القراء ورواهتم وطرقهم، مما ذكره يف أسانيده هلمأ

 .ُنافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، أبو عبد الرمحن الليثي موالهم املدين: ًأوال
 . عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي أبو موسى:  قالون .١: ورواته
  .إسامعيل بن إسحاق القايض. أ: وعنه
 .لحأمحد بن صا. ب



 

 سبع رسائل ١٣٣

 .أيب احلسن أمحد بن يزيد احللواين. ج
 .أمحد بن قالون.  د

 . عثامن بن سعيد بن عبد اهللا، أبو سعيد املرصي:  ورش.٢
 .أمحد بن صالح.أ: وعنه
 .داود بن هارون املرصي.ب
 . الصديف املرصياألعىل عبد بن  يونس.ج
 . األنصاريإسامعيل بن جعفر.٣

 . د العزيز الدوري أيب عمر حفص بن عمر بن عب.أ: وعنه
 . بن داود بن عيل بن عبد اهللا بن عباس أبو أيوب اهلاشميسليامن بن داود.ب
 .الكسائي عيل بن محزة. ج
  .قتيبة بن مهرانأيب عبد الرمحن : وعنه.  سليامن بن مسلم بن مجاز.٤
 .أبو سعيد عبد الرمحن احلارثي: وعنه.  عبد امللك بن قريب أبو سعيد األصمعي.٥
 .اق املسيبيإسح.٦

 .   ابنه حممد بن إسحاق.أ: وعنه
 .خلف بن هشام.ب
 .األحولمحزة بن القاسم أبو عامرة .ج



 

 سبع رسائل ١٣٤

 .أبو عامرة األحول: وعنه.  يعقوب بن جعفر األنصاري.٧
 .أبو عامرة األحول: وعنه.  أبو احلارث الليث بن سعد. ٨
 .أبو بكر بن أيب أويس األعشى. ٩

 . ينإبراهيم بن حممد املد. أ:وعنه
 .أمحد بن صالح. ب
 .أمحد بن صالح:   وعنه.إسامعيل ابن أيب أويس.١٠
 .حممد بن سعد:  وعنه .حممد بن عمر الواقدي.١١
 .   بن مصعب الرسخيسخارجة.١٢

 .الواقدي الرمحن عبدو، اهلروي موسى أيب :هعنو .الفضل بن عباس: وعنه 
 .رة محزة األحولأبو عام: وعنه.   بن صالح الزبرييعامر بن الزبري .١٣
 . الصديفاألعىل عبد بن يونس:  وعنه. بن شيبة أبو سعيد املرصيسقالب. ١٤
 .يِجَاللح زياد بن عيل: وعنه.  طارق بن موسى ةَّرَق أيب .١٥

 . عبد اهللا بن كثري أبو معبد املكي الداري العطار.ًثانيا
  .، أبو عمرحممد بن عبد الرمحن بن خالد املخزومي موالهم: لنب ق.١: واتهرو

 . ابن جماهدأيب بكر : وعنه



 

 سبع رسائل ١٣٥

د بن حممد بن عون القواس عن عن أيب احلسن أمح: عن ابن كثري بواسطةلنبقروى 
 .بن واضح عن إسامعيل بن عبد اهللا القسط عن شبل بن عباد عن ابن كثريوهب 
 .)  ه٢٥٠:ت(أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة  :  البزي.٢
 .ابن جماهدأيب بكر : عنهو

 عن ابن كثري بواسطة عكرمة بن سليامن عن إسامعيل بـن عبـد اهللا بـن  البزيروى
 .قسطنطني املعروف بالقسط عن ابن كثري

 . خلف بن هشام.٣
 .أمحد بن زهري.أ:وعنه
 .إدريس بن عبد الكريم.ب
 .مرض بن حممد: وعنه. امد بن حييى البلخيح.٤

 . احلناط، أبو بكريفجود األسدي الكوَّن أيب النب عاصم :ًثالثا
   .أبو بكر شعبة بن عياش بن سامل الكويف األسدي احلناط: شعبة . ١: ه تاورو

 . حييى بن آدم.أ:وعنه
 .عبد اهللا بن عمرو بن أيب أمية البرصي.ب
 . الكسائيعيل بن محزة. ج
 .حسني بن عيل اجلعفي.د



 

 سبع رسائل ١٣٦

 .ارضي البزازغي الكويف ال حفص بن سليامن بن املغرية أبو عمر األسد.٢
 . األحول أيب عامرة.أ:وعنه
 .بو عمر هبرية بن حممد التامرأ .ب
 . أبو الربيع سليامن بن داود الزهراين.ج
 .اح بن صبيحَّبَّ أبو حفص عمرو بن الص.د
 . املفضل بن حممد الضبي.٣

 .نصاريأبو زيد األسعيد بن أوس .أ:وعنه
 . الكويفدمح جبلة بن مالك بن جبلة أبو أ.ب
 .أصحابه: وعنه.أبان بن يزيد العطار.٤

  .محزة بن حبيب بن عامرة الزيات الكويف أبو عامرة: ًرابعا
 .م بن عيسىْيَلُس. ١:اوياه رو
 .إدريس بن عبد الكريمو حممد بن اجلهم : وعنه .خلف بن هشام البزار. أ:وعنه 

 .قموسى بن إسحوعنه . حممد بن يزيد بن رفاعة هشام و أب.ب
 . وعنه أمحد بن يزيد احللوين خالد بن خالد أبو عيسى الشيباين .ج

                                          
 .منهم عبد الوهاب بن عطار وعيل بن نرص اجلهضمي وحرمي بن عامرة وشيبان بن فروخ وغريهم  )١( 



 

 سبع رسائل ١٣٧

 .حممد بن اجلهم:  وعنه  . عائذ بن أيب عائذ.٢
 . عيل بن محزة بن عبد اهللا، أبو احلسن الكسائي:ًخامسا

 .أبو الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس:  وعنه. حفص بن عمر الدوري.١: واتهرو
 . د البغدادي أبو احلارث الليث بن خال.٢

  .الصغريحممد بن حييى الكسائي . أ: وعنه
 . سلمة بن عاصم.ب 
 .أمحد بن يوسف: وعنه.  القاسم بن سالم عبيدو أب.٣
 .حممد بن عيسى األصبهاين:  وعنه.نصري بن يوسف بن أيب نرص الرازي.٤

 . ، أبو عمرو البرصيين زبان بن العالء بن العريان التميمي املاز:ًسادسا
 .حييى بن املبارك اليزيدي.١: هواترو

 .وعنه أبو الزعراء. حفص بن عمر بن عبد العزيز:  الدوري.أ: وعنه
 .كثري بن اهللا عبد، وعنه اخلياط سليامن أيوب و أب.ب
 .عبد الرمحن بن حممد: وعنه. اليزيدي بن القاسم  أبو.ج
  .موسى بن عيلوعنه  .بيستصالح بن زياد بن عبد اهللا الر: السويس.د
 .الرازيأبو حاتم حممد بن إدريس :  وعنه.نصاريأبو زيد األسعيد بن أوس  .٢
 . وعنه ابنه نرص اجلهضمي عيل.٣



 

 سبع رسائل ١٣٨

 .القصبي عمر بن حممد :هعنو الوارث عبد.٤
 . بن هشامخلف :هعنو ، العجيلعطاء بن الوهاب عبد.٥
 .املؤدب  بن حبيبيونس :هعنو ، بن موسى العتكيرونا ه.٦
 .حاتم بن رونا ه.ب .الرفاعي هشام أبو.أ : وعنهعفي،اجلعيل  بن حسني .٧
 .القاسم بن سالم عبيد وأب :هعنو ،نرص أيب بن  شجاع.٨
 .الزهراين سعيد بن إبراهيم: وعنهعقيل  بن  عبيد.٩
  .خالد بن معاذ الفضل أبو: وعنه ،مصعب بن خارجة .١٠

 .  عبد اهللا بن عامر الشامي، أبو عمران:ًسابعا
 .أمحد بن يوسف التغلبي:    وعنه. بن ذكوانريعبد اهللا بن أمحد بن بش .١: اوياهرو

 التميمي عن حييى بن احلارث الذماري عن أيوب بن متيم بواسطة ابن ذكوانروى 
  .ابن عامر
 .رسة، أبو الوليد السلمي الدمشقيي هشام بن عامر بن نصري بن م.٢

 .أمحد بن حممد بن بكر .أ: وعنه
 . وعنه احلسن بن أيب مهران. لواينأمحد بن يزيد احل.ب

 بواسطة عراك بن خالد املري عن حييى بن احلارث الذماري عـن ابـن هشامروى 
 .عامر



 

 سبع رسائل ١٣٩

وكل من جاء بعد ابن جماهد اقتفى أثره يف اختيار القراء السبعة الـذين ذكـرهم، إن 
َكتب يف السبعة، فإن كتب يف أقل من ذلك اختار بعضهم، وإن زاد عليها ذكر غري هم، َ

وكذلك رواهتم يف الغالب، وإن كان املشهور ما اختارة الداين يف التيسري من الرواة، كام 
 .أن طريق كتاب السبعة مل ينترش كالتيسري والشاطبية وغريها

يف كتابه النرش يف القراءات العرش، ستة طرق فقط مـن  وقد اختار حممد بن اجلزري
 : كتاب السبعة وهي

، عن أيب عيل  احلسن بن  التميميبن جماهدر أمحد بن موسى طريق السبعة أليب بك.١
العباس بن أيب مهران اجلامل، عن أيب احلسن أمحد بن يزيد احللـواين، عـن أيب موسـى 

بـن أيب نعـيم الليثـي   بن عبد الرمحننافعأيب رويم   عن عيسى بن مينا امللقب بقالون،
 .  املدين
، عن أيب عمر حممد بن عبد الـرمحن بـن اهدبن جمطريق أيب بكر أمحد بن موسى . ٢

حممد املكي امللقب بقنبل، عن أيب احلسن أمحد بن عون القواس، عن وهب بن واضح، 
 . عن معروف بن مشكان، عن أيب معبد عبد اهللا بن كثري

، أيب الزعراء عبد الرمحن بن عبدوس عن ، التميميبن جماهدطريق أيب بكر أمحد . ٣
 عن أيب عمرو زبان ، عن حييى بن املبارك اليزيدي،ن عمر الدوريعن أيب عمر حفص ب
 .بن العالء البرصي

                                          
 .٢٢٠،اجلرس املأمون يف رواية قالون ص٨٦ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج   )١( 
 .١٩٢قراءة ابن كثري ص، الطريق املنري إىل ٩٧ ص ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج   )٢( 
 .٢٢٥، غاية رسوري يف رواية الدوري ص١٠١ ص ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج   )٣( 



 

 سبع رسائل ١٤٠

عن أمحد بن يزيد  أيب عبد اهللا اجلامل  عن، التميميبن جماهدطريق أيب بكر أمحد . ٤
احللواين، عن هشام بن عامر السلمي، عن عراك بن خالـد الدمـشقي، عـن حييـى بـن 

 .بن عامر الشامياحلارث الذماري، عن عبد اهللا 
، عن أيب عبـد اهللا إبـراهيم بـن  التميميبن جماهدطريق أيب بكر أمحد بن موسى . ٥

حممد بن عرفه املعروف بنفطويه، عن أيب بكر شعيب بن أيوب بن زريـق الـرصيفيني، 
أيب بكر شعبة بن عياش، عن أيب بكر عاصـم بـن أيب  سليامن، عن حييى بن آدم بن عن

 .النجود الكويف
أيب العباس  أمحد بـن حييـى ثعلـب عن  بن جماهدطريق أيب بكر أمحد بن موسى . ٦

أيب احلارث الليث بـن ، عن أيب حممد سلمة بن عاصم البغدادي، عن النحوي الشيباين
 .الكسائي  أيب احلسن عيل بن محزة، عن خالد البغدادي

الطـرق الكثـرية يف فهذه الطرق الست متواترة من القرآن الكريم، وما عداها مـن 
، وإن كانـت يف زمـن ابـن كتاب السبعة فقراءات زائدة عىل العرش وليست متـواترة

 .  جماهد وما بعده متواترة إال أهنا مل تصل إىل زماننا هذا كذلك

                                          
 .١٦٢، زاد السائر اىل قراءة ابن عامر ص١١٢ ص ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج   )١( 
 .١٥٨بة يف رواية شعبة ص، أحسن صح١٢٠ ص ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج   )٢( 
 .٣٤٣، غاية رضائي يف قراءة الكسائي ص١٣٦ ص ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج   )٣( 
ُّأمجع األصوليون والفقهاء والقراء أنه مل يتواتر يشء مما زاد عـن العـرشة، إال مـن ال يعتـد :  قال النويري)٤( َ ْ ُ َّ

ُال حيكم بقرآنيتها، بل هي قراءة شاذة ال جتوز القراءة هبـا ال يف بخالفه، وعىل هذا فكل قراءة وراء العرش 
ْالصالة وال يف خارجها، ولو وافقت العربية والرسم العثامين َ َ َ. 

َ أن القراءة الشاذة ال جتوز القراءة هبا مطلقا، فاعلم أنه جيوز تعلمها وتعليمهـا، وتـدوينها يف َ         وإذا علمت ْ َ َُ ُِ َ َُّ ً
َّا درسها القراء الكبار من السلف ودرسوها، وألفوا فيها الكتبالكتب، وهلذ َّ َ ََ َ.    
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قـد طلـب منـي وذكر ابن جماهد لعاصم أربعة رواة، وذكر حلفص أربعة طـرق، و
 بـن جماهـد فيه أبو بكر أمحد بن موسـى بحث خمترص يف ما خالف بعض اإلخوة كتابة
قراءة لرواية حفص بن سليامن من طريق الشاطبية يف كتابه السبعة، التميمي البغدادي، 

 ومجعـت فيـه بـن جماهـدَّعاصم بن أيب النجود الكويف، فرجعت إىل كتـاب الـسبعة ال
افق فيـه  قد و الرواية، ويكون باقييف هذا البحثالكلامت التي خالف فيها الشاطبية، 

 .طريق الشاطبية عن حفص
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 ابـن جماهـد التميمي احلافظ األستاذ أبو بكـر بن جماهدأمحد بن موسى بن العباس 

  .البغدادي شيخ الصنعة وأول من سبع السبعة

 .ولد سنة مخس وأربعني ومائتني بسوق العطش ببغداد
 :بن  وعبد اهللا ، وقنبل املكي،ين ختمةلرمحن بن عبدوس عرشقرأ عىل عبد ا

 وحممـد بـن عبـد ،سحاق بن أمحد اخلزاعـيإ عن اً وروى احلروف سامع،كثري املؤدب
 ،مد بن حييى الكـسائي الـصغري وحم، وحممد بن إسحاق أيب ربيعة،الرحيم األصفهاين

 وحممد بـن ،رح وأمحد بن ف، وموسى بن إسحاق األنصاري،بن حييى بن ثعلبوأمحد 
 ، وحممد بـن اجلهـم،دريس بن عبد الكريمإ و،ساينغ وحممد بن فرج ال،الفرج احلراين

 وأمحد ، واملفضل بن حممد اجلندي، واحلسن بن العباس بن أيب مهران،ومرض بن حممد
سـحاق إسـامعيل بـن إ و، وعبد اهللا بن أيب داود، وعبد اهللا بن أمحد بن حنبل،بن زهري
 وحممـد بـن ، واحلسن بن عيل بن محاد بـن مهـران، حممد بن صدقة وأمحد بن،القايض

 ، وأمحـد بـن سـهل، وحممد بن عيسى بن حيـان، ووهب بن عبد اهللا،عيسى اهلاشمي
 وأمحـد بـن عـيل ، وحممد بن أمحد بن واصـل، وحممد بن محدون،واحلسن بن احلباب

 ،بن جرير الطربي وحممد ، واحلسن بن عيل األشناين، وأمحد بن يوسف التغلبي،اخلزاز
 ومـدين بـن ، وعـيل بـن موسـى، وحممد بن محاد بن ماهان،وحممد بن حييى املروزي

 وإبـراهيم بـن عـيل ، وعبد اهللا بن أمحد بن سوادة، واحلسن بن سعيد املوصيل،شعيب
 وإبـراهيم بـن أمحـد ، وعبد اهللا بن حممد بن شاكر، واحلسني بن برش الصويف،العمري
 وأمحد بن حممد بن ، وإسامعيل بن عبد اهللا الفاريس،د املرزوقمح وحييى بن أ،الوكيعي

احلـارث  و، وعبد الرمحن بن حممد أيب سعيد احلارثي، وأمحد بن الصقر بن ثوبان،بكر
 .، وغريهمبن أسامةبن حممد 
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:وأمحد بـن ، وإبراهيم بن عبد الرمحن، قرأ عليه إبراهيم بن أمحد احلطاب 
 واحلسن بن أمحـد بـن ، وإسامعيل بن القاسم الصاحلي، أمحد وبكار بن،نرص الشذائي

 واحلسني ، واحلسن بن سعيد املطوعي، واحلسن بن حممد الكاتب،عبد الغفار الفاريس
 ، وطلحة بن حممد بن جعفر الشاهد، وصالح بن حممد بن املبارك،بن خالويه النحوي

د اهللا بن احلسني أبو أمحد  وعب، وعبد السالم بن بكار،وعبد الرمحن بن حممد بن خريان
 وعبـد اهللا بـن ، وعبد الواحـد بـن أيب هاشـم،السامري وعبد اهللا بن اليسع األنطاكي

 وعـيل بـن ، وعيل بن إسحاق بن يزيد احللبي،ابن البوابعبيد اهللا بن أمحد  و،يعقوب
 وعيل بن ، وعيل بن حممد بن إسحاق املعدل، وعيل بن احلسن اجلصاص،سعيد القزاز

 ، وحممد بن أمحد بن إبـراهيم الـشنبوذي، وعمر بن إبراهيم الكتاين،حبشانبن عثامن 
 ، وحممد بن أمحد بن عـيل بـن احلـسني الكاتـب، الرمحن املطيلوحممد بن أمحد بن عبد

ومنـصور بـن ،  وحممد بن عيل بن اجللنـدا ،وحممد بن احلسن بن حممد بن مرة النقاش
 .غريهم، و ونرص بن يوسف،حممد بن منصور القزاز

 :، قال ابـن اجلـزرياشتهر أمره وبعد صيته وفاق نظراءه مع الدين واحلفظ واخلري
 من شيوخ القراءات أكثر تالميذ منه وال بلغنا ازدحام الطلبة عىل أحـد اًوال أعلم أحد

 أربعة وثامنون خليفة  ابن جماهدةيف حلق  قال عيل بن عمر املقري كان،كازدحامهم عليه
 .يأخذون عىل الناس

:للهجرةتويف يف العرشين من شعبان سنة أربع وعرشين وثالثامئة  . 

                                          
 .٥٣٣ ص٢ ذهبي جلالكبار  لَّالقراء ، معرفة ١٣٩  ص١  ج البن اجلزريغاية النهاية )١(
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 عـىل شـيخنا الـدكتور عـيل حممـد توفيـق بعةالس بطريق  اخلالفحروفقرأت     

النحاس، فأجازين عن  والده  حممد توفيق النحاس، عن الشيخ حممد بخيت املطيعـي، 
 حممد بن أمحد عليش املالكي األزهري،  عن الـشيخ  حممـد بـن حممـد عن أيب عبد اهللا

األمري الصغري، عن والده الشيخ  حممد بن حممد األمري الكبري،  عن أيب عبد اهللا حممـد 
حسن السمنودي، عن الشيخ نور الدين عيل الرميل املـالكي، عـن الـشيخ أيب عبـداهللا 

 ه اليمني،ذعن والده الشيخ شحايمني، عبد الرمحن شحاذة العن حممد قاسم البقري، 
 الشيخ أيب  عن،األنصاريبن حممد  الطبالوي، عن الشيخ زكرياالدينعن الشيخ نارص

 اخلري حممد بـن حممـد بـن عن اإلمام أيب العباس أمحد بن أيب بكر بن يوسف القلقييل،
ن عيل أيب احلس، عن  حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن أميلة املراغيعن أيب  اجلزري،

، عن أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي، عن أيب احلسن بن أمحد بن عبد الواحد املقديس
حممد بن أمحد بن توبة األسدي، عن أيب حممد عبد اهللا بن حممد اخلطيب عن عمـر بـن 

 التميمي البغدادي مؤلف كتاب بن جماهدإبراهيم الكتاين، عن أيب بكر أمحد بن موسى 
 سليامن بـن داود  الربيع أيبعن ،حممد بن محاد بن ماهان الدباغ  جعفر أيبعن السبعة،

 عاصم بن أيب  أيب بكرعن األسدي، عن أيب عمر حفص بن سليامن، الزهراين البرصي
بـن عفـان   عن عـثامن،عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب السلمي الكويف، جودَّالن

عن   عن جربيل  النبيعن   وعيل بن أيب طالب وأيب بن كعب وزيد بن ثابت
 . رب العاملني
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 الـصغري،الكسائي  حييى بن حممد عن ،ن أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهدعو) ح(
عن األحول، محزة بن القاسم  عامرة أيب عن ،الليث بن خالد البغدادي احلارث أيب عن

  .حفص بن سليامن
 ،الرقي محدأعيل بن إسام حممد أيب عن ،ن أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهدعو) ح(
محـزة بـن القاسـم  عامرة أيب عن ، الدوريبن عمر بن عبد العزيزحفص  عمر أيب عن

 .عن حفص بن سليامناألحول، 
 عمر يبأ عن ،اخلزاز عيل بن أمحد عن ،ن أيب بكر أمحد بن موسى بن جماهدعو) ح (
 .عن حفص بن سليامن، ارـالتم حممد بن هبرية
 اهللا عبـد بـن وهـب بكـر أيب عـن ،ن موسى بـن جماهـدن أيب بكر أمحد بعو) ح (

 أيب عـن ،اليتـيم بـابن ويعـرف األنامطـي املبـارك بن احلسن عن أيب القاسم ،املروزي
 .عن حفص بن سليامن، صبيح بن احَّبَّالص بن عمرو حفص
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١-  : 
: الشاطبية طريقمن

( ) o n m
t s r q p( ]٩٨:سورة النحل[ 

روايـة االسـتعاذة بقـرأت :  كتاب السبعة، قال ابن اجلزري منطريق ابن جماهد نمو  
ِأعوذ باهللاِ السميع العليم من الـشيطان الـرجيم: (حفص من طريق هبرية َ ِ َ ُِ َّ َِّ ِ ِْ ْ ََّ ِ ْ ِ ِ ُ ُرواه أمحـد  )َ َ ْ َ ُ َ َ

ُّوالرتمذي َِ ِ ْ ِّ. 
٢-  : 

 ).  فقط حركات٤(التوسط   : الشاطبية طريقمن      
 .) حركات٥(فويق التوسط :  كتاب السبعة  منطريق ابن جماهد نمو
٣- :  

 ). فقط  حركات٤( التوسط  :الشاطبيةطريق من      
 .)  حركات٦(اإلشباع :  كتاب السبعة منطريق ابن جماهد ومن

                                          
 :٩٦و٩٥ بيت رقم قال يف الشاطبية،  مع جواز غريها من الصيغ)١(

ـــَِذإ ـــدَدتَرَا أَا م ـــَ تَرَهَ ال ـــَ فُأَرْق    ْذِعَتْاس
ــ ــَىلَع ــَا أَ م ِى يفَت ــ النَّٰ ــرسا  ِلْح ًي ْ ــِْنإَوُ    ْدِزَ ت

 

  ًالَجْسُ مـــاهللاِِ بـــِانَيطَّ الـــشَنِا مـــًارَهـــِج
ـــــَا فًهيـــــِزنَْ تَكِبـــــَِرل َ جمَتْسَل   ًالَّهـــــُ

َحدثنَا حفص ، عن ابن جر: ، قال ابن أيب شيبة يف املصنف١٩٦ ص١النرش البن اجلزري ج  ُ ْ ٌ َ َِ ِ َ َّْ ٍيج ، عـن نـافع ، َ ٍِ َ َْ ْ
َّعن ابن عمر ؛ كان يتعو َ َ َْ ُ ََ َ َ َ ِ ُذ يقول ِ ُ ِأعوذ با: َُ ُ ُ َّالـشيطان الـرهللا مـن َ ِ َ ْ ِجيم ، أو أعـوذ بـاَّ ُ ُِ َ َْ َالـسميع العلـيم مـن هللا ِ َِ ِِ ِ ْ ِ َّ

ِالشيطان الرجيم َِ َّ ِ ْ  . واسناده صحيح:إرواء الغليل  يف  األلباينالشيخ  قال .َّ
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 ٤- : 
ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ  مديـةة توصـل بيـاءيانهاء الكأن من املعروف 
 ﴾N ﴿ ]١١٥:النــساء[﴾K ﴿ ]٧٥:آل عمــران[ ﴾s ﴿ :قــرأ حفــص ومتحــركني،

 .ياءب هلاء وصلتهاارس بك الشاطبية من طريق .]١١٥:النساء[
 أيب عن :املبارك بن احلسن  قال:ابن جماهد، قال أبو بكر بوجهني: طريق السبعة منو
(  يف اهلـاء جيـر كان أنه عاصم عن ،عمر أيب عن ،سهل عن ،احَّبَّالص بن عمرو حفص

﴿ ، )اهلـاءبإسـكان  (وجيـزم  )ِهِلْصُن( و)  ِهِّلَوُن( و ) ِهِّدَؤُي ﴾ و﴿﴾و ﴿  ﴾ 
 .اجلر قراءته أكثر وكان

 :ابن جماهدطريق السبعة بوجهني، قال أبو بكر  من ]٥٢:النور[ ﴾Ñ ﴿:وقرأ حفص
 .)وهو مثل الشاطبية(، إشباع بغري اهلاء وجر القاف بإسكان حفص روى

﴿ يف  شـعبةبكـر أيب روايـة مثـل عاصـم عـن حفص عن عامرة أبو وقال   ﴾ 
 .مكسورة القاف ساكنة اهلاء

                                          
 .٩٧ص  ابن جماهدأليب بكر  اءاتالقر  يفالسبعة)١(
 .١٦٢ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف  السبعةانظر وافق رواية شعبة، )٢(
 ٢ اجلامع للداين ج،١٦٢،٣٣٣ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف  السبعةانظر وافق رواية شعبة، )٣(

 .من طريق اخلزاز٤٦٥، الكامل للهذيل ص ٤٩١ص 
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  .]٣٦:الشعراء[ ﴾Ç ﴿  حفصأقر     و
 .إسكان اهلاءب الشاطبية طريق من
 كـرس اهلـاء مـع الـصلةبطريق هبرية  منو:ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
﴿   ﴾. 

  .]٧:رزمال[ ﴾X ﴿:وقرأ حفص
 .ضم اهلاءب الشاطبية طريق من

 بـن عمرو حفص أبو روى.١:ابن جماهدطريق السبعة بوجهني، قال أبو بكر  منو
  .)ضم اهلاء دون صلة (الضم يشم ﴾X ﴿: عاصم عن حفص عن الصباح

 ﴿ : هبرية عمر وأب بن الصباح ووقرأ عمر. ٢  ﴾اإلسكان(مز باجل(. 

  

                                          
الكامـل  ، ٢٤٨ ص ٢، اجلـامع للـداين ج٢١٨ السبعة البـن جماهـد ص ، انظرقراءة الكسائيوافق )١(

 .٣٨٣للهذيل ص 
 ٣واجلـامع للـداين ج  ،١٦٢ص  ابن جماهدأليب بكر  القراءات يف السبعة ، انظررواية السويسوافق )٢(

 .٤٦٥الكامل للهذيل ص  ،١١٨ص 
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 .]٤ :خالصإل ا [﴾ 1 ﴿حيث وردت و ﴾ { ﴿ : قرأ حفص-١
 .الواوب الشاطبية من طريق

 حدثنا قال  املروزيوهيب حدثني :ال أبو بكر ابن جماهد قبعة،طريق الس منو
  حفصعمر أيب عن سهل وحدثني : عمرو بن الصباححفص أبو قال املبارك بن احلسن

 مهزو  خففوربام  ﴾ 1 ﴿ و﴾ { ﴿  ويثبت الواوثقلي كان أنه عاصم عن
﴿ ﴾و ﴿﴾ اهلمز ترك قراءته أكثر وكان قال  ،هيمز مل وربام. 
  .]١٠٢:البقرة[ ﴾b ﴿  حفصأقر -٢
 .الفتحب الشاطبية طريق من
⁄﴿ اإلمالـةبطريـق هبـرية  مـن :ال أبو بكر ابن جماهد قبعة،طريق الس منو  ﴾ 
 .وى غريه التفخيم، واملعروف عن عاصم التفخيمور

                                          
 .١١٩ص  اهدأليب بكر ابن جم القراءات يف  السبعةانظر وافق رواية شعبة، )١(
جـامع البيـان للـداين  ،١٢٧ ابن جماهد ص أليب بكر القراءات يف السبعة ، انظرالكسائية ءوافق قرا)٢(

 . ٣٣٢وانظر الكامل للهذيل ص ،١٢١ صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٤٥٥ ص١ج



 

 سبع رسائل ١٥٠

  .]١٧٧:البقرة[ ﴾ " # ﴿  حفصأقر -٣
 .النصبب الشاطبية طريق من

 روى هبـرية الـوجهني النـصب والرفـع :ابن جماهـدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو 
﴿ ﴾. 
ًذا كان فعال مضارعا، سواء ابتدأ إ﴾﴿قرأ حفص  -٤ ً  ً وسـواء،م بالياء بالتاء أً

 .اتصل به ضمري أم ال
 .السنيفتح بالشاطبية  من طريق

قال هبرية عن عاصم إنـه كـان يفـتح ثـم  :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو 
 .  حيثام وقع﴾﴿رس السنيْكَي رجع فكان 

  .]٨١:آل عمران[ ﴾q p ﴿  حفصأقر -٥
  .فتح الالمب الشاطبية طريق من
﴿ كرس الالمبروى هبرية  :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو  ﴾ وذلـك 

 .الالم فتحه عن واملعروف عاصم عن حفص عن حمفوظ غري

                                          
 . ٧١ ص ٢جامع البيان للداين ج ،١٣٥ص بن جماهدال السبعة ، انظررواية شعبة بوجه الرفعوافق  )١(
  لـداين ل، جـامع البيـان١٤٨ ص أليب بكـر ابـن جماهـد القـراءات يفالسبعة ة نافع، انظر ء وافق قرا)٢(

، املبـسوط البـن ١٣٤صقالنـيس لا الكفاية الكربى، ٦٨ ص٢ جاملستنري البن سوار، ١٠٠ص٢ج
 .٥١١، الكامل للهذيل ص ٦٥، الغاية البن مهران ص ٨٥مهران ص 

، ١٣٩ ص ٢اجلـامع للـداين ج من طريـق اخلـزاز، ٥١٧ الكامل للهذيل ص ، انظرقراءة محزةوافق  )٣(
 .١٦٤ ص أليب بكر ابن جماهد القراءات يفالسبعة 



 

 سبع رسائل ١٥١

  .]١٢٨:األعراف[ ﴾£ ﴿  حفصأقر -٦
 .إسكان الواو وختفيف الراءب الشاطبية طريق من
 عن هبرية عن عىل بن أمحد زاخلزا  وأخربنى:ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو

﴿ فتح الواو وتشديد الراءب حفص  ﴾، وهـو هبـرية غري حفص عن يروها ومل 
 .التخفيف حفص عن واملعروف، غلط
  .]١٤٨:األعراف[ ﴾¢ ﴿  حفصأقر -٧
  .ضم احلاءب الشاطبية طريق من
 .﴾﴿ كرس احلاءب روى هبرية :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
  .]١٨٦:األعراف[ ﴾ ¼ ﴿  حفصأقر -٨
  .ضم الراءب الشاطبية طريق من
 حدثنا اخلزاز قال حدثنا هبرية عن حفـص :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
﴿ إسكان الراءب  ﴾. 

                                          
 .٢٢٠ من طريق اخلزاز، السبعة البن جماهد ص  ٥٥٥ انظر الكامل للهذيل ص )١(

وافـق ، فلـم ينفـرد هبـرية، وقـد ٢٥٢ ص٢وقد رواها القواس عن حفص كام يف جامع البيان ج : قلت
للـدكتور عبـد اللطيـف  قراءة احلسن البرصي، وهبا قرأ حييى وابن مسعود انظـر معجـم القـراءات

 .َّ، وقد انفرد هبا عن القراء العرشة١٣٧ ص ٣اخلطيب    ج 
 .٢٥٧ ص٢اجلامع للداين  ج ،٢٢٢ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )٢(
الكفايـة الكـربى  ،٢٦٥ ص٢اجلامع للداين ج ،٢٢٥اهد ص   السبعة البن جم، انظرقراءة محزةوافق )٣(

 . من طريق اخلزاز٥٥٧، الكامل للهذيل ص ١٧٧للقالنيس ص 



 

  .حيث وقعت ﴾! ﴿  حفصأقر -٩
 .الفتحب الشاطبية طريق من
 )اإلمالـةب(قال هبرية عن حفص مكسورة  :ابن جماهد قال أبو بكر طريق السبعة، منو
﴿≤ ﴾. 
 .]٨٧ :يونس [ ﴾ » ﴿ : قرأ حفص-١٠

 .اهلمزب الشاطبية من طريق
 ،مهز غري من بياء  ﴾اَيََّوبَت ﴿ يقف عاصم عن حفص :ابن جماهدطريق السبعة، قال  منو

 .عاصم عن حفص عن بيهأ عن الرمحن عبد بن اهللا عبيد مسلم أيب ابن ذلك ذكر

 ﴿ أ حفصقر -١١  ﴾  ]١١:يوسف[.  
 .ختالس وهو املقدم، واإلشامماال: وجهنيب الشاطبية طريق من

 ﴿ قرأ كلهم  :ابن جماهدقال أبو بكر باالشامم فقط،  :طريق السبعة منو  ﴾  بفـتح 
 .اتفاقب بالضم املدغمة النون رابإع إىل واإلشارة الثانية ىف األوىل النون وإدغام امليم

                                          
 .٢٩٦ ص ٢، اجلامع للداين ج٢٤١ وافق رواية شعبة، انظر السبعة البن جماهد ص)١(
، معجـم القـراءات ٢٤٦ص أليب بكر ابـن جماهـد القراءات يف السبعةَّ انفرد هبا عن القراء العرشة ، انظر )٢(

 :٧٥١ بيت رقم  قال يف الشاطبية.٦٠٥ ص ٣عبد اللطيف اخلطيب ج 
ْمع ال        َ َد قطع السحر حـْكم تبوءَمـَ ٌ َِّّ َ ُ ْ َُ ِِّ ْ َبيا وقف حفص مل يصح فيحمال اَ َ َ ْ َْ ْ ُ َّ َ َ َ َِ ْ ٍ ِ ِ 

 
، الغايـة ٢٥٧ص اهدأليب بكر ابن جم القراءات يف السبعةوافق رواية حفص من بعض طرق الطيبة، انظر )٣(

 الكامل للهذيل ص ،٣٣٠ص٢ ج لداين ل،  جامع البيان١٤٤، املبسوط البن مهران ص ٨٩البن مهران ص 
= 

 سبع رسائل ١٥٢

• 

• 



 

 سبع رسائل ١٥٣

  .]١١٠:يوسف[ ﴾± ﴿  حفصأقر -١٢
 .نون واحدة وجيم مشددة ثم ياء مفتوحةب الشاطبية طريق من
نـونني األوىل بروى هبـرية عـن حفـص  :ابن جماهـدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو

 .وهذا غلط﴾﴿ وإسكان الياءوختفيف اجليم مضمومة والثانية ساكنة خمفاة 
  .]٤٠:إبراهيم[ ﴾½ ﴿  حفصأقر -١٣
 .دون ياءب الشاطبية طريق من
إثبـات اليـاء بطريق هبرية عن حفص   من:ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو

﴿ ًوصال  ﴾. 
  .]١٩:النحل[ M    M  L  K  JL   حفصأقر -١٤
 .التاء فيهامب الشاطبية طريق من
 عـن حفص عن هبرية عن اخلزاز  أخربنى:ابن جماهد، قال أبو بكر طريق السبعة منو

J  ﴿ بالياء اقرأه أنه عاصم     ﴾. 
                                          

 .١٩٦صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٢١٣ ص٢ جاملستنري البن سوار، ٥٧٥
، مـن ٥٤٢ ص، الكامل للهـذيل٣٤٤ ص ٢، اجلامع للداين ج٢٦٢وافق قراءة نافع، انظر السبعة البن جماهد ص )١(

 .طريق اخلزاز
مـن ٤٣٧، الكامـل للهـذيل ص ٣٦٢ ص ٢، اجلامع للداين ج٢٦٧وافق قراءة محزة، انظر السبعة البن جماهد ص )٢(

 .طريق اخلزاز
، ٢٠٦، الكفاية ص٣٧٢ ص ٢انفرد هبرية عن حفص بالياء، اجلامع للداين ج:  وقال٢٧٤ السبعة البن جماهد ص )٣(

 .ق اخلزازمن طري٥٨٣الكامل للهذيل ص 
مل ينفرد، فقد قرأها املفضل، وأبو بكر عن عاصم، وعبد الوارث عن أيب عمرو، ونعـيم، والقـايض عـن محـزة، : قلت

 والكامـل ٣٧٢  ص٢واجلـامع للـداين ج٢٤٤ص٢انظر املستنري ج. والوليد بن مسلم عن ابن عامر الشامي وغريهم
 . العرشةَّا عن القراء، ولكنه انفرد هب٦٠٨ ص ٤ ومعجم القراءات ج٥٣٨للهذيل ص 



 

 سبع رسائل ١٥٤

  .]٩٨:الكهف[  ﴾, ﴿  حفصأقر -١٥
 .اهلمز دون تنوينب الشاطبية طريق من
﴿ التنوين دون مهزب روى هبرية :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو ﴾. 
 .]٢٨ :النحل[ ﴾ 9 : ﴿ : قرأ حفص-١٦

 .التاءب الشاطبية من طريق
﴿الياء ب روى هبرية :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو   ﴾. 
 .]١ :مريم[ ﴾ ! ﴿ : قرأ حفص-١٧

 .فتح اهلاء والياءب الشاطبية من طريق
 عمرو بـن حفص أبى عن اليتيم ناب  روى:طريق السبعة، قال أبو بكر ابن جماهد منو

 عـن عامرة وأبو ،الياء يكرس وال يرفعها وال اهلاء  يبني:عاصم عن حفص عن الصباح
 .يفخم عاصم عن حفص
﴿):عني(حرف الياء من مد حفص  -١٨  ﴾] ١:مريم[،﴿    ﴾ 

  .و التوسطأشباع  اإل:نيوجهب الشاطبية من]. ٢: الشورى[
 .له اإلشباع  عن حفص طريق هبرية:لسبعة، قال أبو بكر ابن جماهدطريق ا منو

                                          
، الكامـل للهـذيل ٢٥٦ ص ٢اجلامع للـداين ج ،٢٩٦ السبعة البن جماهد ص ة نافع، انظرءوافق قرا)١(

 .من طريق اخلزاز٢٩٦ص 
 .٢٧٤ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف السبعة انظر وافق قراءة محزة وأمال محزة، )٢(
 .٢٩٨ص  اهدأليب بكر ابن جم القراءات يف السبعة انظر)٣(
 .١٦٠ لتوفيق ضمرة ص البيانوافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن )٤(



 

 سبع رسائل ١٥٥

  . ]٥:الشورى[و ]٩٠:مريم[  ﴾» ﴿  حفصأقر -١٩
  .تاء مفتوحة بعدها طاء مشددة مفتوحةب الشاطبية من طريق

 بـدل نون سـاكنةب عن حفص طريق هبرية :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
﴿ ةروكسم ففهطاء خمالتاء و   ﴾. 

 .]١٣٠ :طه[ ﴾ j ﴿ : قرأ حفص-٢٠
 .فتح التاءب الشاطبية من طريق

 عاصـم عـن حفـص عـن عامرة أبو روى :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
﴿  ﴾ التاء مضمومة. 
 .]١١٢ :نبياءاأل[ ﴾  ¹¶̧  ﴿ : قرأ حفص-٢١

 .لفباأل الشاطبية من طريق
 عن حفص أبى عن وغريه اليتيم ابنقرأ  :ابن جماهد، قال أبو بكر طريق السبعة منو

 .ألف بغري ﴾   ﴿ U \¹الباقونوقرأ . باأللف عاصم عن حفص

                                          
 ٢اجلـامع للـداين ج ،٤٠٥ و ٣٠٣، السبعة البـن جماهـد ص ٩٩الغاية ص وافق رواية شعبة، انظر  )١(

 .من اخلزاز٥٩٧، الكامل للهذيل ص ١٤٣ ص ٣، وج ٤٣٧ص 
 .٣١٢ص  أليب بكر ابن جماهد قراءاتال يف السبعة ،رواية شعبةوافق  )٢(
 . القراء السبعة وبعض طرق حفص)٣(
 .٣١٧ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف السبعة ،رواية شعبةوافق  )٤(



 

 سبع رسائل ١٥٦

  .]٤٤:املؤمنون[  ﴾, ﴿أ حفص  قر-٢٢
  .الفتحب الشاطبية طريق من
⁄﴿ )اإلمالةب(روى هبرية أنه يقف بالياء  :ابن جماهدطريق السبعة، قال  منو  ﴾. 
  .]١١٠:املؤمنون[ ﴾ Q ﴿  حفصأقر -٢٣
 .كرس السنيب الشاطبية طريق من
﴿ ضم السنيبروى هبرية  :ابن جماهدطريق السبعة، قال  منو   ﴾  وهـو غلـط

 .واملعروف عن عاصم كرس السني
  .]٤٩:الشعراء[ ﴾f ﴿  حفصأقر -٢٤
  .اإلخبارب الشاطبية طريق من
﴿ قـال هبـرية هبمـزتني :ابـن جماهـد بكـر طريق الـسبعة، قـال أبـو منو ﴾ 
 ).االستفهامب(

                                          
، الكامـل للهـذيل ٤٧٧ ص ٢اجلامع للداين ج ،٣٢٥ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )١(

 .من طريق اخلزاز٣٣٠ص 
مـن اخلـزاز، الـسبعة ٦٠٧، الكامل للهـذيل ص ٤٨١ ص ٢ اجلامع للداين ج، انظرزةقراءة محوافق )٢(

 .٣٢٧البن جماهد ص 
، الكامل للهـذيل ٢٥٣ ص ٢اجلامع للداين ج ،٢١٩ السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق )٣(

﴿ الـداين يف اجلـامع واهلـذيل يف الكامـل يف سـورة األعـراف باملـدوقال . من اخلزاز ٤١١ص    ﴾ 
 .]١٢٣:عرافاأل[



 

 سبع رسائل ١٥٧

﴿يف راء ال  حفصأقر -٢٥ ﴾ ]٦٣:الشعراء[. 
 .خيمف والتقيقالرت: بوجهني الشاطبية من
 .ميـفخالتب طريق هبريةمن  :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
  .]٦١:الشعراء[ ﴾" ﴿  حفصأقر -٢٦
 .الفتحب الشاطبية قطري من
≥∫﴿روى هبرية بكرس الراء   :ابن جماهدطريق السبعة، قال  منو ﴾)اإلمالةب.( 
  .]٢:النمل[  ﴾ *﴿  حفصأقر -٢٧
 .الفتحب الشاطبية طريق من
⁄﴿ روى هبـرية مكــسورة الــراء :قـال ابــن جماهــدطريــق الــسبعة،  مـنو ﴾ 
 ).اإلمالةب(

 .]٣٦ :نملال[ ﴾ ) ﴿ : قرأ حفص-٢٨
 . وهو املقدم، وحذفهااءيالوجهني إثبات ب ً وقفا الشاطبيةمن طريق

 .اءيالوقف ب﴾ ) ﴿ومن فتح  :ابن جماهداء، قال يالإثبات  طريق السبعة منو
                                          

 .٥٥وافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة، انظر أحسن البيان لتوفيق ضمرة ص  )١(
 .١٦ ص ٣اجلامع للداين ج ،٣٤١ السبعة البن جماهد ص ، انظرقراءة محزةوافق )٢(
 .٤٥٥ ص١جامع البيان للداين ج ٣٤٤ السبعة البن جماهد ص ،قراءة الكسائيوافق )٣(
، ٣٤٧ص  أليب بكـر ابـن جماهـد القـراءات يف الـسبعةوافق بعض الطرق برواية حفص من الطيبة،انظر )٤(

، ٤٣٩ ، الكامل للهذيل ص٣٧ص٣ ج لداين ل،  جامع البيان٢٠٧، املبسوط البن مهران ص ٣٥٢وص 
 .٢٤٩صقالنيس لا الكفاية الكربى، ٣٤٨ ص٢ جاملستنري البن سوار



 

 سبع رسائل ١٥٨

  .]٣٢:القصص[ ﴾v ﴿  حفصأقر -٢٩
 .إسكان اهلاءب الشاطبية طريق من
  ﴿ فتح اهلاءبروى هبرية  :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو  ﴾ وهـو

 .غلط

W V U T S R Q P O N M L K J I H  ﴿ أ حفصقر -٣٠

a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾  ]٥٤:الروم[.  
 .ضمها و، وهو املقدمفتح الضاد :بوجهني الشاطبية طريق من
قرأ حفص عن نفسه ال عن عاصم بـضم   :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو

 .الضاد

                                          
 من طريق اخلزاز، الـسبعة ٦١٤، الكامل للهذيل ص٤١ ص٣مع للداين ج اجلاة نافع، انظرءوافق قرا)١(

 .٢٥٤البن جماهد ص 
، كتـاب الـسبعة يف  وقرأ حفص عن نفـسه ال عـن عاصـم بـضم الـضاد:ابن جماهدقال أبو بكر )٢(

، فعاصم مل يقرأ إال بالفتح، وهو ما أخذه منه حفص، ٣٦٣، ٢٣١، ٦٨ ص بن جماهدالقراءات ال
نافع وأبو جعفر املـدنيني وابـن كثـري وابـن حميـصن (ىل احلجاز وجد احلجازيني ولكنه ملا رحل إ

ِ بـن ِ عـىل عبـد اهللاُِقـرأت :َ قالِّيفْوَ العٍ سعدِ بنَعن عطيةيقرؤون بالضم، وبلغه حديث ) املكيني
َعمر َ ٍمن ضعف﴿:  فقال﴾  K   J  I  H  L﴿ : ريض اهللا عنهامُ ِْ ِقرأهتا عىل رسـول اهللاِ  ﴾ُْ ُ  
َيل، فَا عََهتْأَرَ قكام ف َأخذ عَّ َ َّيلَ َت عليـكْذَخـَ كـام أَ ، وهـو حـديث أخرجـه أبـو داود والرتمـذي[ُ

فرتك الفتح وأخذ بالضم، ولذا اختلفت الطرق عنه فمنها من نقل الضم فقط أو الفـتح ]. حسن
 .ومنهم من أخذ بالوجهني



 

 سبع رسائل ١٥٩

  .]٦٧و٦٦ و١٠:األحزاب[ ﴾d ،O،  X ﴿  حفصأقر -٣١
ًحذف األلف وصال وإثباهتا وقفاب الشاطبية طريق من ً.  
ًإثباهتا وصال ووقفابروى هبرية  :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو ً. 
  .]٦٨:يس[  ﴾µ ﴿  حفصأقر -٣٢
 .شددةضم النون األوىل وفتح الثانية وكرس الكاف مب الشاطبية طريق من
فتح النون األوىل ب(خمففة : قال هبرية :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو

 .﴾﴿ )وضم الكاف خمففة وإسكان النون الثانية
 .]٤١ : ص[ ﴾ Ú ﴿ : قرأ حفص-٣٣

 .داص الإسكانب الشاطبية من طريق
 عاصـم عـن حفـص عـن عامرة أبو  روى:ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
﴿﴾ والصاد النون بضم ًةَلَّقَثُم. فتح النونب روى هبريةو ﴿﴾ . 

                                          
، الكامـل للهـذيل ٧٠ ص ٣اين جاجلامع للـد ،٣٦٨ السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق )١(

 .من اخلزاز٦١٩ص 
للهذيل  ، الكامل٩٩ ص ٣اجلامع للداين  ج ،٣٨٢ انظر السبعة البن جماهد ص ،قراءة الكسائيوافق )٢(

 .من اخلزاز٦٢٦ص 
 .،٣٨٩ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف السبعة ،قراءة أيب جعفر املدينوافق  )٣(
، ٢٧٠صقالنـيس لا الكفايـة الكـربى، ٤٠٤ ص٢ جاملستنري البن سـوار، ١١٢ص٣ ج داينل ل جامع البيان)٤(

 ،٢٣٣، وانظـر املبـسوط البـن مهـران ص٦٢٨، الكامل للهـذيل ص ٣٨٩السبعة البن جماهد ص 
، وقرأ هبا أبو حيوة ويعقوب يف رواية، ١٠٥ ص ٨، معجم القراءات ج ١١٦الغاية البن مهران ص 

 .َّالرمحن السلمي، وقد انفرد هبا عن القراء العرشةوأبو جعفر وأبو اجلوزاء وأبو عبد 



 

 سبع رسائل ١٦٠

  .]٦٧:غافر[ ﴾4 ﴿  حفصأقر -٣٤
 .ضم الشنيب الشاطبية طريق من
 كـرس الـشنيبومـن طريـق هبـرية  : طريـق الـسبعة قـال أبـو بكـر ابـن جماهـد منو
﴿ ﴾. 

 .]٣٧ :ورطال[ ﴾ R ﴿ : قرأ حفص-٣٥
 .د وهو املقدم، والسنياص ال:وجهنيب الشاطبية من طريق

﴿ :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو     ﴾ داصالب. 

  .]٢٦:القمر[  ﴾× ﴿  حفصأقر -٣٦
 .الياءب الشاطبية طريق من
﴿ التاءبروى هبرية  :ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو  ﴾. 

                                          
  ١٣٤ ص ٣، وج٧٥ ص ٢اجلـامع للـداين ج ،١٣٨ السبعة البن جماهد ص ، انظررواية شعبةوافق )١(

 . من اخلزاز٥٠١الكامل للهذيل ص 
  لداين لجامع البيان ،٤٢٧، ١٤٤ص أليب بكر ابن جماهد القراءات يف السبعة انظر ،رواية شعبةوافق  )٢(

، املبـسوط ص ٢٩١صقالنـيس لا الكفاية الكربى ،٤٦٢ ص٢ جاملستنري البن سوار، ١٨٨ص٣ج
 .٥٠٧، الكامل للهذيل ص ١٢١الغاية البن مهران ص  ،٢٥٤

، الكامل للهذيل ص ١٩٧ ص٣اجلامع للداين ج ،٤٣١ السبعة البن جماهد ص، انظرقراءة محزةوافق )٣(
 .من اخلزاز٦٤٢



 

 سبع رسائل ١٦١

  .]٢٧:املدثر[  ﴾J ﴿  حفصأقر -٣٧
 .الفتحب الشاطبية طريق من
⁄﴿روى هبرية بكرسها  :ابن جماهد قال :طريق السبعة منو  ﴾ )اإلمالةب.( 

 .]٤ :االنسان[ ﴾ Ð ﴿ : قرأ حفص-٣٨
 .لف وهو املقدم، أو حذفهااألإثبات : وجهنيبًوقفا  الشاطبية من طريق

 .لفاألإثبات : ابن جماهدر أبو بكطريق السبعة، قال  منو

 .]١٩ :البلد[ ﴾ Å ﴿ : قرأ حفص-٣٩
 .شني بعدها مهزة مفتوحةالإسكان ب الشاطبية من طريق

 حفـص عن الربيع أبى عن الدباغ  حدثنى:ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
 . وجه له وليس قال كذا مشددة  ﴾ Å﴿ عاصم عن

                                          
 .من طريق اخلزاز٣٣٢الكامل للهذيل ص  ،٤٥٥ السبعة البن جماهد ص، انظررواية شعبةوافق )١(
 ،١٢٦الغاية البن مهران ص  ،٤٥٨ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف السبعة ،رواية شعبةوافق  )٢(

 .٦٥٤، الكامل للهذيل ص ٢٥٨ص٣ ج لداين لجامع البيان،  ٢٧٥املبسوط البن مهران ص 
، قال الـداين يف ٤٧٣ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف السبعة  ، انظررشةَّ انفرد هبا عن القراء الع)٣(

أن : أحـدمها:  مشددة من جهتـني) املشئمة : (يتجه ويصح عندي قوله : ٢٨٧ ص ٣جامع البيان ج 
أن يريد حتقيق اهلمز بعد الـشني، إذ : يريد بالتشديد حتريك الشني بحركة اهلمزة التي بعدها، والثانية 

عن : روى عن التسهيل والثانية: حرف شديد ، جيعل التشديد عبارة عن ختفيفها، فاجلهة األوىلاهلمز 
 .التحقيق



 

 سبع رسائل ١٦٢

 .]٢٠ :البلد[ ﴾ É  ﴿،]١٩ :البلد[ ﴾ Å ﴿ : قرأ حفص-٤٠
 .ً وقفافتحالب الشاطبية من طريق

 أبـى عن حييى بن حممد عن اخلزاز  حدثنى:ابن جماهدطريق السبعة، قال أبو بكر  منو
∧﴿ عن عاصم حفص عن الربيع   ﴾ ﴿Ÿ﴾ وقـف إذا يعنى فيهام مكسورة 

 .)ً وقفا وما قبلهااهلاءإمالة فتحة (

                                          
 .٤٧٣ص  أليب بكر ابن جماهد القراءات يف السبعة ،قراءة الكسائي يف إمالة اهلاءوافق  )١(



 

 سبع رسائل ١٦٣

 
، حتقيق عبد الرحيم الطرهوين – أليب عمرو الداين -يف القراءات السبع   جامع البيان.١

 . الطبعة األوىلدار احلديث القاهرة
، حتقيـق مجـال أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي البغدادي – كتاب السبعة.٢

 . م٢٠٠٧رشف دار الصحابة بطنطا الطبعة األوىل سنة 
بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت ا حممـد -  اءَّ غاية النهاية يف طبقات القر.٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال
 أليب بكر أمحد بـن احلـسني بـن مهـران األصـبهاين ثـم -الغاية يف القراءات العرش.٤

 . م٢٠٠٣حتقيق مجال رشف دار الصحابة بطنطا الطبعة األوىل سنة  –النيسابوري 
 أليب القاسم يوسف بـن عـيل -ألربعني الزائدة عليهاالكامل يف القراءات العرش وا.٥

 .م مرص٢٠٠٧ سنة ١ط حتقيق مجال الشايب، مؤسسة سام للنرش ،ابن جبارة اهلذيل 
.  حتقيـق د،أمحد بن عيل بن سوار البغدادي أليب طاهر -املستنري يف القراءات العرش.٦

 .م٢٠٠٥الطبعة األوىل سنة دار البحوث العلمية، ديب عامر أمني 
 الدكتور عبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدين للطباعة والنـرش –معجم القراءات . ٧

 . م٢٠٠٢دمشق الطبعة األوىل 
الـدكتور عبـد العـال سـامل  الدكتور أمحد خمتار عمر و–معجم القراءات القراءانية . ٨

 . م١٩٨٨مكرم، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت الطبعة الثانية 
طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي-كبار عىل الطبقات واألعصارمعرفة القراء ال.٩

 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 
 دار الكتـب – حممد بن حممد بن حممـد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ١٠

 .١٩٩٨ الطبعة األوىل سنة –العلمية بريوت 
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