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أن يكون البحث جديداً؛ مل يسبق نشره.
أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
أن يشتمل البحث على:
صفحة عنوان البحث ابللغة العربية
صفحة عنوان البحث ابللغة اإلجنليزية
مستخلص البحث ابللغة العربيّة
مستخلص البحث ابللغة اإلجنليزيّة
مق ّدمة
صلب البحث
تتضمن النّتائج والتّوصيات
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

فـي حال (نشر البحث ورقياً) مينح الباحث نسخة جمانية واحدة من
عدد اجمللة الذي نشر حبثه فيه ،و ( )10مستالت من حبثه.
فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا أن
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة
تعيد نشره ورقيّاً أو إلكرتونيّاًّ ،
والعاملية  -مبقابل أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من
ال ّ
أوعية النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago

( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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رواية املفضل الضيب عن عاصم
مجعا ودراسة
The Narration of Al-Mufaddal Ad-Dabbi
from 'Aasim: Collection and Analysis
إعداد:
د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري
األتساذ املشذرك بقسم الافسري وعلوم القرآن بكلية الشريعة والقذنون
جبذمعة جذزان
الربيد اإللكرتوينalitohari2@gmail.com :

رواية املفضل الضيب عن عاصم  -مجعاً ودراسة ،د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري

املستخلص
ياحدث البحث عن رواية املفضل الضيب عن اإلمذم عذصم مجعذً
ودراتسة ،وتقوم عملية البحث على مجع مواضع اخلالف بني املفضل
وحفص يف رواياهمذ عن عذصم ،ومقذرناهذ مع القراءات املاواترة
األخرى ،وقد َّ
تكون البحث من :متهيد ،ومبحثني ،وخذمتة ،وفهذرس
علمية ،وقُ ِّدم بني يدي البحث مبقدمة ترمجت لإلمذم عذصم ورواته ،مث
للمفضل الضيب ورواته ،مث تسرد مواضع اخلالف ،مث ُخاِّم ابخلذمتة اليت
اشاملت على أهم الناذئج والاوصيذت ،مث الفهذرس.
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Abstract
The paper discusses the narration of “Al-Mofadhaal
Al- Dhaabi” from Al-Imam Aasim through collection and
analysis. Basically ،the research aims at identifying the
points of difference between Al-Mufaddal and Hafs in
their narrations from 'Aasim and to compare them with
other mutawaatir recitations of the Noble Quran.
The paper is made up of an introduction ،two
chapters ،conclusion and appendixes. The research was
forwarded with introduction into the life of Imam 'Aasim
and his narration ،and that of Al-Mofadhaal Al- Dhaabi
and his narration. Then there is a highlight of the points of
difference ،after which the research was brought to an end
with a conclusion that contains the significant findings and
suggestions and the indexes.
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املقدمة
احلمد هلل رب العذملني ،الرمحن الرحيم ،مذلك يوم الدين ،والصالة
والسالم على النيب األمي األمني ،الذي بعثه هللا ابلنور والكاذب املبني،
فكذن معلِّم اخللق أمجعني ،صلى هللا عليه وعلى آله وأصحذبه أمجعني،
ومن تبعهم إبحسذن ل ى يوم الدين ،وتسلم تسليمذً كثرياً ،أمذ بعد:
فإن من فضل هللا تعذ ى على العبد أن يشغله بكاذبه الكرمي أو
مبذ ياصل به من العلوم املاعلقة به ،ومن العلوم املاعلقة ابلقرآن الكرمي
اليت ال تنفك عنه علوم القرآن ،وابألخص علم القراءات ،وقد بدأ
االهامذم هبذا العلم يف مرحلة مبكرة من اتريخ هذه األمة ،ولن من
علي أن أشرف ابالناسذب ل ى هذا العلم و لك من خالل
فضل هللا َّ
هذا البحث الذي أتسلط فيه الضوء على رواية من الرواايت الصحيحة
املندثرة واليت يرويهذ املفضل بن حممد بن يعلى الضيب عن اإلمذم عذصم
بن أيب النجود الذي تلقت األمة قراءته ابلقبول واالتساحسذن ،بل واليت
اناشرت وتسذدت يف العذمل اإلتسالمي أكثر من غريهذ من القراءات
املاواترة منذ وقت مبكر.
وقد روى قراءة اإلمذم عذصم مجع كثري اشاهر منهم أربعة ،وهم:
أبو بكر بن عيذش املشهور بشعبة ،وحفص بن تسليمذن بن املغرية
الكويف ،واملفضل الضيب ،ومحذد بن أيب زايد الاميمي.
أمذ رواياذ أيب بكر وحفص فقد تضمناهذ مجيع الكاب املؤلفة يف
- 12 -
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القراءات املاواترة منذ بداية تسبيع السبعة ل ى عصران احلذضر ،وأمذ رواياذ
املفضل الضيب ،ومحذد بن أيب زايد الاميمي ،فقد تضمناهذ الكاب
وتلقذهذ النذس ابلرواية ل ى عصر ابن اجلزري ،حيث كر أنه تلقذهذ رواي ًة
من كاذيب املسانري البن تسوار ،والكفذية أليب العز ،وغريمهذ من الكاب.
ولين يف هذا البحث حذولت جذهداً تابع احلروف اليت خذلف
َّل حفصذً يف رواياهمذ عن عذصم ،وقد مجعت مواضع
فيهذ املفض ُ
اخلالف بينهمذ مبادءاً ابألصول ،مث الفرش ،وجعلاهذ مرتبة على ترتيب
تسور القرآن الكرمي.
ولين ألرجو من هللا العون والاوفيق والسداد واإلصذبة فيمذ قمت
بعمله ،وهللا املساعذن ،وعليه الاكالن ،وصلى هللا على نبينذ حممد وعلى
آله وصحبه وتسلم.
أهمية البحث وأسباب اختياره:
تكمن أمهية البحث يف األمور اآلتية:
 -1الرغبة يف خدمة كاذب هللا عز وجل ،و لك لاعلق البحث
ابلقرآن الكرمي.
 -2لفراد الرواايت والقراءات ابلاأليف منهج قدمي للعلمذء ،ويف هذا
البحث تسأقوم إبفراد رواية املفضل الضيب عن عذصم ،مع العلم
أبن القراءة ال تؤخذ من الكاب بل ال بد فيهذ من الالقي
- 13 -
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واملشذفهة.
 -3أمهية رواية املفضل لاعلقهذ ابلقراءة املشاهرة يف العذمل يف هذا
الوقت.
 -4تعريف القذرئ الكرمي هبذه الرواية اليت ال تكذد تعرف اآلن لال
عند املاخصصني.
 -5الاعرف على موافقة وخمذلفة هذه الرواية للرواايت والقراءات
املاواترة.
 -6تعريف القذرئ الكرمي أبن الرواايت عن األئمة املشهورين ال
تنحصر يف راويني عن كل قذرئ ،بل قد رواهذ اجلمع الغفري،
وهذا ممذ حيقق شرط الاواتر يف القرآن الكرمي.
الدراسات السابقة:
وجدت دراتسذت حول رواية املفضل الضيب عن عذصم مثل:
 -1رواية املفضل الضيب عن عذصم ،رتسذلة مقدمة من الطذلب
تسحر حسن يوتسف كلبونه يف ختصص القراءات القرآنية جذمعة
الريموك ،تسنة 2018م .حتت تصنيف :غري منشور ،ومل أمتكن
من الوقوف عليهذ.
 -2فيض ريب يف رواية املفضل الضيب ،لعداد :توفيق لبراهيم ضمرة.
وقد طبع البحث بدار الصحذبة بطنطذ ضمن جمموع بعنوان:
تست رتسذئل يف القراءات ،ويقع يف عشرين صفحة ،واقاصر
- 14 -
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البذحث فيه على كر قذعدتني يف األصول ومهذ :املد املاصل،
واملد املنفصل ،ويف الفرش على واحد وثالثني موضعذ فقط ،ومل
يساوعب مجيع مواضع اخلالف.
 -3الظواهر اللغوية يف رواية املفضل الضيب عن عذصم حبث من
لعداد د .علي لبراهيم حممد ،منشور تسنة 2015م يف جملة
قطذع كليذت اللغة العربية ،جملد  ،9اإلصدار ،1جذمعة األزهر.

علمية.

خطة البحث:
تاكون خطة البحث من :متهيد ،ومبحثني ،وخذمتة ،وفهذرس
الامهيد وفيه مطلبذن:
املطلب األول :ترمجة اإلمذم عذصم.
املطلب الثذين :أشهر الرواة عن اإلمذم عذصم.
املبحث األول :املفضل الضيب ورواياه عن اإلمذم عذصم
وفيه ثالثة مطذلب:
املطلب األول :ترمجة املفضل الضيب.
املطلب الثذين :الرواة عن املفضل الضيب.
املطلب الثذلث :منزلة رواية املفضل بني القراءات.
املبحث الثذين :رواية املفضل الضيب مجعذ ودراتسة ،وفيه مطلبذن:
- 15 -
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املطلب األول :رواية املفضل عن عذصم يف أصول القراءات.
املطلب الثذين :رواية املفضل عن عذصم يف فرش احلروف مرتبة
على تسور القرآن الكرمي.
اخلذمتة.
الفهذرس.
منهج البحث:
 -1مجعت احلروف اليت خذلف فيهذ املفضل حفصذً يف رواياهمذ عن
عذصم.
 -2رجعت ل ى الكاب املعامدة يف هذا الفن يف توثيق الرواية.
 -3اخرتت كاذب جذمع البيذن للداين كونه أفضل كاذب وقع عليه
اخايذري -حسب علمي -اهام ابلرواايت عن القراء السبعة
تسواء املشهورة اآلن أو غري املشهورة ،ويروي اخلالفذت
ابألتسذنيد.
 -4اخرتت كاذب املغين يف القراءات للنوزاوزي ،حيث لين رأيت أنه
شذمل ألغلب القراءات الشذ ة لن مل تكن مجيعهذ ،مث غريه من
الكاب كذلسبعة البن جمذهد ،واملناهى للخزاعي ،والكذمل
للهذيل.
 -5عند تصريح الكاب برواية املفضل فإين جعلت اإلحذلة ل ى
الكاب مبذشرة بدون قول " :انظر".
 -6عند عدم الاصريح بذكر رواياه و لك أبن يكون ضمن قراءة
- 16 -
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البذقني أقدم بني يدي اإلحذلة قول " :انظر".
 -7قسمت حروف اخلالف ل ى أصول وفرش ،ورتبت الفرش على
حسب ترتيب تسور القرآن الكرمي.
 -8أبدأ بذكر رواية املفضل ،مث أعقبهذ بذكر من وافقه ،مث أ كر بعد
لك قراءة من خذلفه.
 -9اعامدت يف القراءات املاواترة على كاذب حتبري الايسري البن
اجلزري ،كونه خذمتة احملققني يف هذا الفن ،وكاذب النشر عند
وجود أوجه زائدة عن كاذب حتبري الايسري.
 -10مل أترجم للقراء العشرة أو رواهتم لشهرهتم ،وطلبذً لالخاصذر.
 -11رمست اآلايت ابلرتسم العثمذين.
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التمهيد ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :ترمجة اإلمام عاصم(.)1
امسه وكنيته ونسبه:
هو أبو بكر بن أيب النجود األتسدي احلنذط ،واتسم أيب النجود
هبدلة.
ويقذل :أن هبدلة اتسم أمه ،وليس لك بصحيح ،بل هو أبوه،
وهو مو ى لبين جذمية بن مذلك بن نصر بن قعني بن قيس بن أتسد ،قرأ
القرآن على :أيب عبد الرمحن السلمي ،وزر بن حبيش األتسدي،
وحدث عنهمذ.
وتصدر لإلقراء مدة ابلكوفة ،فاال عليه :أبو بكر ،وحفص بن
تسليمذن ،واملفضل بن حممد الضيب ،وتسليمذن األعمش ،وأبو عمرو،
ومحذد بن شعيب ،وأابن العطذر ،واحلسن بن صذحل ،ومحذد بن أيب زايد،
ونعيم بن ميسرة ،وآخرون .تويف يف آخر تسنة تسبع وعشرين ومذئة،
وقيل :تويف يف تسنة مثذن وعشرين ومذئة.

( )1انظر :طبقذت القراء السبعة و كر منذقبهم وقراءاهتم البن السالر ص  ،84ومعرفة
القراء الكبذر ص .51
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املطلب الثاني :أشهر الرواة عن اإلمام عاصم.
الراوي األول :شعبة.
وهو شعبة بن عيذش ،أبو بكر احلنذط -ابلنون -األتسدي
النهشلي الكويف ،اإلمذم العلم ،راوي عذصم ،اخالف يف امسه على ثالثة
قوال؛ أصحهذ شعبة ،وقيل :أمحد ،وعبد هللا ،وعنرتة ،وتسذمل،
عشر ً
وقذتسم ،وحممد ،وغري لك ،ولد تسنة مخس وتسعني ،وعرض القرآن
على عذصم ثالث مرات ،وعلى عطذء بن السذئب وأتسلم املنقري،
وعرض عليه :أبو يوتسف يعقوب بن خليفة األعشى وحيىي بن حممد
العليمي وتسهل بن شعيب وغريهم .وكذن لمذمذً كبرياً عذملذً عذمالً ،تويف
يف مجذدى األو ى تسنة ثالث وتسعني ومذئة وقيل :تسنة أربع وتسعني(.)1
الراوي الثاين :حفص.
هو حفص بن تسليمذن بن املغرية ،أبو عمر بن أيب داود،
األتسدي الكويف الغذضري البزاز ،ويعرف حبفيص ،أخذ القراءة عرضذً
وتلقينذً عن عذصم وكذن ربيبه-ابن زوجاه .-وروى القراءة عنه عرضذً
ومسذعذً خلق كثري منهم :عمرو بن الصبذح ،وعبيد بن الصبذح،
وأبو شعيب القواس وغريهم .ولد رضي هللا عنه تسنة  90تسعني من
( )1انظر :غذية النهذية  ،325/1وتذكرة احلفذظ للذهيب  ،194/1وتسري أعالم النبالء
.495/8
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اهلجرة ،وتويف رمحه هللا تسنة 180هـ مثذنني ومذئة على الصحيح(.)1

الثالث :املفضل الضيب.
وهو املفضل بن حممد بن يعلى بن تسذمل بن أيب بن تسلمى بن
ربيعة بن راين بن عذمر بن ثعلبة الضيب النحوي الكويف .وتسيأيت
احلديث عنه مفصالً.
الرابع :محّاد بن أيب زايد.
احلمذين ،الكويف ،أبو شعيب،
وهو محذد بن شعيب الاميمي َّ
عرضذ عن
مقرئ جليل ضذبط ،ولد تسنة لحدى ومذئة ،وأخذ القراءة ً
أيضذ على
عذصم ،وملذ مذت عذصم قرأ على أيب بكر بن عيذش ،وقرأ ً
خذلد بن جبلة اليشكري عن أيب عمرو بن العالء ،وروى عن أيب الزبري
عرضذ :حيىي بن حممد العليمي وروح بن
عن جذبر ،روى القراءة عنه ً
()2
عبد املؤمن ابن قرة وغريهم ،تويف تسنة تسعني ومذئة .
اخلامس :أابن بن يزيد العطار.
وهو :أابن بن يزيد بن أمحد أبو يزيد البصري العطذر النحوي
( )1انظر :ترمجاه يف :غذية النهذية  ،254/1ومعرفة القراء الكبذر ص  ،84وتسري أعالم
النبالء .375/9
( )2انظر ترمجاه يف :غذية النهذية  ،259/1والكذمل يف ضعفذء الرجذل  ،15/3ولسذن
امليزان .348/2
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ثقة صذحل ،قرأ على عذصم وروى احلروف عن قاذدة بن دعذمة ،روى
القراءة عنه بكذر بن عبد هللا العودي وحرمى بن عمذرة ،تويف تسنة بضع
وتساني ومذئة تقريبًذ (.)1
السادس :أابن بن تغلب.
وهو :أابن بن تغلب اإلمذم ،املقرىء ،أبو تسعد ،وقيل :أبو أمية
الربعي ،الكويف ،الشيعي ،قرأ على عذصم وأيب عمرو الشيبذين وطلحة
بن مصرف واألعمش وهو أحد الذين خاموا عليه ويقذل لنه مل خيام
القرآن على األعمش لال ثالثة :منهم أابن بن تغلب ،أخذ القراءة عنه
عرضذ حممد بن صذحل بن زيد الكويف ،تويف تسنة لحدى وأربعني ومذئة
وقيل تسنة ثالث ومخسني ومذئة(.)2

( )1انظر ترمجاه يف :تذكرة احلفذظ  ،150/1وغذية النهذية .4/1
( )2انظر ترمجاه يف :تسري أعالم النبالء  ،308/6وغذية النهذية .4/1
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املبحث األول :املفضل الضيب وروايته عن اإلمام عاصم
وفيه ثالثة مطذلب
املطلب األول :ترمجة املفضل الضيب()1
هو :املفضل بن حممد بن يعلى الضيب الكويف ،مسع :مسذك بن
حرب ،وأاب لتسحذق السبيعي ،وعذصم بن أيب النجود ،وجمذهد بن
رومي ،وتسليمذن األعمش ،ولبراهيم بن مهذجر ،ومغرية بن مقسم ،روى
عنه :أبو زكراي حيىي بن زايد الفراء ،وحممد بن عمر القصيب ،وأبو كذمل
اجلحدري ،وأبو عبد هللا حممد بن زايد ابن األعرايب ،وأمحد بن مذلك
القشريي ،وعلي بن محزة الكسذئي ،وغريهم .وكذن عالمة راوية لآلداب
واألخبذر ،وأايم العرب ،موثقذ يف رواياه ،وقدم بغداد يف أايم هذرون
الرشيد ،قذل أبو بكر اخلطيب :كذن عالمة أخبذرايً موثقذً ،وقذل أبو
حذمت السجساذين :ثقة يف األشعذر غري ثقة يف احلروف ،وتسئل عنه ابن
أيب حذمت الرازي فقذل :مرتوك احلديث مرتوك القراءة .قذل ابن حجر:
تال عليه الكسذئي وأبو زيد األنصذري وجبلة بن مذلك.
( )1انظر :ترمجاه يف :اتريخ بغداد  ،151/15ومعجم األدابء ليذقوت احلموي
 ،2710/6وغذية النهذية .307/2
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وقذل ابن اجلزري :تلوت برواياه القرآن من كاذيب املسانري البن تسوار
والكفذية أليب العز وغريمهذ مع شذو فيهذ ،ومذت تسنة مثذن وتساني
ومذئة.
وللمفضل من الاصذنيف :كاذب االخايذرات وهو الذي يسمى
املفضليذت  -وهي أشعذر خماذرة مجعهذ للمهدي ،ويف بعض نسخهذ
زايدة ونقص ،وأصحهذ اليت رواهذ عنه أبو عبد هللا ابن األعرايب(،)1
وكاذب معذين الشعر ،وكاذب األمثذل ،وكاذب األلفذظ ،وكاذب العروض.
املطلب الثاني :الرواة عن املفضل الضيب.
روى قراءة عذصم عن املفضل الضيب :جبلة بن أيب مذلك،
وأبو زيد النحوي ،والكسذئي.
أمذ جبلة بن أيب مذلك؛ فهو :جبلة بن مذلك بن جبلة،
أبو عبد الرمحن ،الكويف ،وقيل فيه ابن أيب مذلك .من أهل الضبط ،قرأ
على املفضل بن حممد الضيب ،ومسع منه احلروف أيضذ ،وهو مشهور
عنه .روى القراءة عنه :أبو زيد عمر بن شبة النمريي(.)2
وأمذ أبو زيد النحوي؛ فهو :تسعيد بن أوس بن اثبت بن بشري بن
أيب زيد النحوي األنصذري ،روى عن تسليمذن الايمي ،وابن أيب عروبة
( )1طبع باحقيق أمحد شذكر وعبد السالم هذرون بدار املعذرف ابلقذهرة.
( )2غذية النهذية .190 /1
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وابن جريج وعوف وحممد بن عمرو بن علقمة ،تويف أبو زيد ابلبصرة تسنة
مخس عشرة ومئاني .وقيل :تسنة أربع عشرة ،وله ثالث وتسعون تسنة(.)1
وأمذ الكسذئي؛ فهو :علي بن محزة بن عبد هللا بن هبمن بن
فريوز األتسدي موالهم ،أبو احلسن الكسذئي اإلمذم الذي اناهت لليه
عرضذ محزة وعن
رائتسة اإلقراء ابلكوفة بعد محزة الزايت ،أخذ القراءة ً
حممد بن أيب ليلة وعيسى بن عمر اهلمداين ،وأيب بكر بن عيذش وعن
ومسذعذ حفص بن عمر
املفضل بن حممد الضيب ،أخذ عنه القراءة ً
عرضذ ً
الدوري وأبو محدون الطيب بن امسذعيل وأبو عبيد القذتسم بن تسالم
ونصري بن يوتسف ،تويف تسنة تسع ومثذنني ومذئة(.)2
املطلب الثالث :منزلة رواية املفضل بني القراءات.
قراءة اإلمذم عذصم من القراءات الصحيحة الثذباة عن النيب ،
فهي قراءة تسبعية ماواترة ،وقد حتققت فيهذ مجيع الشروط اليت جيب
توافرهذ لصحة القراءة ،من الاواتر ،واتصذل السند وصحاه ،وموافقة رتسم
املصحف ،وموافقة اللغة العربية.
أمذ ابلنسبة لرواية املفضل عنه؛ فقد حتقق اتصذل تسندهذ عند مجع
من علمذء القراءات ورووهذ أبتسذنيدهم ،فهذا أبو منصور األزهري يف
( )1اجلرح والاعديل البن أيب حذمت  ،4/4وأخبذر النحويني البصريني للسريايف ص ،42
واتريخ بغداد .109/10
( )2انظر :تسري أعالم النبالء  ،554/7وغذية النهذية .535/1
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معذين القراءات( 370ه) :قذل :وحدثين أمحد بن علي اخلزاز ،وحممد بن
حيَّذن عن حممد بن حيىي القطعي عن أيب زيد النحوي عن املفضل عن
عذصم ،قذل :حدثين حممد بن حيذن من أول القرآن ل ى آخر تسورة آل
عمران ،وحدثين اخلزاز من أول النسذء ل ى آخر القرآن(.)1
وقذل أبو طذهر ابن غلبون ( 399ه) :وأمذ قراءة أيب بكر
عذصم بن أيب النجود مو ى بين جذمية بن مذلك بن نصر بن قعني بن
أتسد ،يف رواية املفضل :فحدثين هبذ أبو احلسن املعدل ،قذل :حدثنذ ابن
جمذهد ،قذل :حدثين أمحد بن علي اخلزاز ،وحممد بن حيذن قذال:
حدثنذ حممد بن حيىي القطعي ،عن أيب زيد النحوي ،عن املفضل بن
حممد الضيب ،عن عذصم(.)2
ويقول أبو عمرو الداين( 444ه) :وقرأت أان القرآن كله على
أيب الفاح ،وقذل يل قرأت على عبد هللا بن احلسني ،وقذل قرأت على
أيب احلسن بن شنبو وعلى أيب احلسن علي ابن الرقي ،وقذال قرأان على
عبد هللا بن تسليمذن ،وقذل قرأ عبد هللا على أيب زيد عمر ابن شبة ،وقرأ
أبو زيد على جبلة بن مذلك بن جبلة ،وقرأ جبلة على املفضل بن حممد
الضيب ،وقرأ املفضل على عذصم(.)3
ويقول ابن تسوار البغدادي(496ه) :قرأت هبذ مجيع القرآن من
( )1معذين القراءات ص .19
( )2الاذكرة يف القراءات الثمذن البن غلبون .30/1
( )3جذمع البيذن .367/1
- 25 -

رواية املفضل الضيب عن عاصم  -مجعاً ودراسة ،د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري

أوله ل ى آخره على أيب احلسن علي بن حممد اخليذط . . .وتسذق
إبتسنذده ل ى املفضل(.)1
وكذلك رواهذ اهلذيل(465ه) يف كاذب الكذمل( ،)2والشهرزوري
(555ه) يف كاذبه املصبذح( ،)3وأبو العز القالنسي(521ه) يف كاذبه
الكفذية( ،)4كلهم أبتسذنيدهم ل ى املفضل عن عذصم ،وكذلك رواهذ ابن
خري اإلشبيلي(575ه) عن شيخه أيب العبذس أمحد بن خلف بن
عيشون عن أيب عبد هللا حممد بن شريح(.)5
وقذل ابن اجلزري(833ه) :تلوت برواياه القرآن من كاذيب
املسانري البن تسوار والكفذية أليب العز وغريمهذ مع شذو فيهذ( .)6فممذ
تسبق جند أن هذه الرواية قد حفظت أبتسذنيدهذ ل ى خذمتة احملققني ابن
اجلزري ،وأن من توتسع يف رواياه من علمذء القراءات قد قرأ هبذ ،ورواهذ
أبتسذنيده ،وضمنهذ كابه.
ولكن تسندهذ قد انقطع بعد ابن اجلزري ،فال تسبيل ل ى القراءة
هبذ اآلن ،حىت ولن وافقت رتسم املصحف ،ووافقت اللغة العربية ،ألن
القراءات تؤخذ ابلالقي والرواية ،وال تؤخذ من الكاب.
( )1املسانري يف القراءات العشر ص .184
( )2الكذمل ص .267
( )3املصبذح الزاهر يف القراءات العشر البواهر .446/1
( )4الكفذية الكربى يف القراءات العشر ص .96
( )5فهرتسة ابن خري اإلشبيلي ص .35
( )6غذية النهذية .307/2
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املبحث الثاني :رواية املفضل الضيب عن عاصم مجعاً ودراسة
وفيه مطلبذن:
املطلب األول :رواية املفضل عن عاصم يف أصول القراءات:

 -1مواضع السكت :روى املفضل عن عذصم قوله تعذ ى:
ﭽﯥﯦ ﯧ ﯨﭼ [الكهف ]2-1 :وقوله :ﭽ ﯭﯮﯯ ﯰﭼ [يس:
 ،]52وقوله :ﭽ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [ القيذمة ]27 :وقوله :ﭽ ﭹﭺ ﭻﭼ
ﭽﭼ [املطففني ،]14 :برتك السكت كذجلمهور ،وروى حفص عنه:
أنه كذن يسكت تسكاة خفيفة من غري قطع(.)1
 -2اإلمذلة :روى املفضل عن عذصم ابإلمذلة يف الثالث كلم
ﭽﭛ ﭜ ﭝﭼ [األنفذل ]17 :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛﭼ [اإلتسراء ،)2(]72 :ووافقه أبو بكر ومحزة والكسذئي
وخلف يف لمذلة اجلميع ،واتبعه أبو عمرو ويعقوب على لمذلة أعمى يف
األول ال غري(.)3
 -3قرأ عذصم يف رواية املفضل بفاح النون ولمذلة فاحة اهلمزة يف
( )1جذمع البيذن  ،647/2وأيضذ  ،714/2وحتبري الايسري ص .442
( )2جذمع البيذن  ،709/4وأورده أيضذ يف .1287/3
( )3جذمع البيذن  ،709/2و  ،1287/3وحتبري الايسري ص .251
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ﭽ ﯙﭼ [اإلتسراء ]72 :يف تسورة اإلتسراء خذصة ،ووافقه أبو بكر،
وبفاحهمذ معذ يف (تسورة فصلت ،)51 :وأمذل الكسذئي وخلف لنفسه
وحلمزة فاحة النون واهلمزة يف السورتني ،وأمذل خالد فاحة اهلمزة فيهمذ
فقط ،وقرأ ابن كثري وعذصم يف رواية حفص وابن عذمر يف رواية هشذم
إبخالص فاح النون واهلمزة يف السورتني(.)1
 -4هذء الكنذية :الكلمذت األربع :ﱡﭐ ﲓ ﱠ ]آل عمران ،[75:
ﱡﭐ ﲑ ﱠ [آل عمران  ،] 145ﱡﭐ ﲑ ﱠ [آل عمران ،]145
ﱭ ﱮ ﱠ [النسذء ]115 :قرأهذ إبتسكذن اهلذء :ومثله أبو عمرو،
وعذصم من رواية شعبة ،ومحزة .وحركهذ بكسرة خمالسة قذلون وهشذم
خبلف عنه ،والبذقون بكسرهذ مع صلاهذ بيذء ،وهو الوجه الثذين هلشذم.
قذل الداين :وأمذ عذصم فذخالف عنه يف هذا البذب ،فروى عنه املفضل
أنه أتسكن يف املكسورة كله من هذا البذب كأيب عمرو ومحزة).(2
 -5ﭽ ﮈﭼ :قرأ املفضل يف رواياه عن عذصم :ﭽ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﭼ [الزمر ]7 :بصلة اهلذء بواو ومثله ابن كثري وابن كوان
ومحزة والكسذئي ،وقرأ انفع وعذصم يف غري رواية املفضل ومحزة
ﱡﭐ ﱫ ﱬ

( )1جذمع البيذن  ،1289/3وحتبري الايسري ص .449
( )2السبعة ص  ،210وجذمع البيذن  ،981/3واملغين يف القراءات للنوزاوازي
 ،613/2وتسراج القذري .299/1
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ابخاالس الضمة ،وقرأ أبو عمرو يف رواية السوتسي ابإلتسكذن ،وقرأ ابن
عذمر يف رواية هشذم ابإلتسكذن ،وابلضم مع االخاالس(.)1
 -6ﭽ ﮓﭼ روى املفضل عن عذصم :ترك اهلمز وكسر اهلذء
مع الصلة بيذء يف قوله تعذ ى :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [األعراف،]111 :
[الشعراء ،]36 :وهي رواية ورش عن انفع وقراءة الكسذئي .وقرأ قذلون
برتك اهلمز وبكسر اهلذء مع القصر ،وقرأ ابن كثري وهشذم ابهلمز وضم
اهلذء مع وصلهذ بواو ،وقرأ أبو عمرو ابهلمز وضم اهلذء مع القصر ،وقرأ
ابن كوان ابهلمز وكسر اهلذء وترك الصلة ،وقرأ عذصم يف غري رواية
املفضل ومحزة برتك اهلمز ولتسكذن اهلذء(.)2
 -7ﭽﯿﭼ روى املفضل بكسر القذف ولتسكذن اهلذء يف قوله
تعذ ى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﭼ [النور ،]52 :وهي قراءة شعبة وأيب عمرو
وابن وردان وخالد خبالف ،وقرأ قذلون ويعقوب ابخاالس كسرهتذ ،وقرأ
البذقون بصلاهذ ،وقرأ حفص :ﭽﯿﭼ إبتسكذن القذف واخاالس كسرة
اهلذء ،وقرأ البذقون بكسر القذف ،واهلذء يف الوقف تسذكنة إبمجذع(.)3
 -8ﭽ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [الفرقذن ]69 :قرأ بكسر اهلذء من
غري لشبذع ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وحفص بصلة اهلذء(.)4
( )1السبعة ص  ،210وجذمع البيذن  ،981/3وتسراج القذري .305/1
( )2السبعة ص ،210جذمع البيذن  ،981/3وتسراج القذري .307/1
( )3املغين يف القراءات  ،1344/3وحتبري الايسري .493
( )4املغين  ،1367/3وحتبري الايسري .496
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املطلب الثاني :رواية املفضل عن عاصم يف فرش احلروف:

سورة البقرة
 -1روى املفضل عن عذصم :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖﱠ ﭐ [ ]7ابلنصب
يف(غشذوةً) ،على تقدير :وجعل على أبصذرهم غشذوةً ،وقرأ
البذقون ابلرفع على االباداء(.)1
 -2أتسكن املفضل عن عذصم اليذء يف قوله :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭼ ]) [40][47][122املواضع الثالثة ،وقرأ مجهور
القراء بفاحهذ(.)2
 -3روى جبلة عن املفضل عن عذصم :ﱡﭐﱐ ﱑ
ﱒﱠ []58ابليذء مثل انفع ،وروى أبو زيد عنه ابلاذء
كقراءة ابن عذمر ،وقرأ الداين رواياه ابلنون كحفص ،وقرأ
انفع(يغفر) ابليذء مضمومة وفاح الفذء ،وقرأ ابن عذمر ابلاذء،
والبذقون ابلنون مفاوحة وكسر الفذء(.)3
 -4روى املفضل عن عذصم :ﭽﮭﭼ][67

خمففذ -أي

( )1السبعة ص  ،140وجذمع البيذن  ،836/2واملغين .381/1
( )2السبعة ص  ،196واملغين .563/1
( )3السبعة ص ،485واملناهى للخزاعي ص  ،571وجذمع البيذن  ،864/2واملغين
 ،415/1وحتبري الايسري ص .297
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ابإلتسكذن -مهموزا ،و ﭽﭱﭼ ] [260ﭽﭡﭼ

]اإلخالص ]4:مثقلني مهموزين ،وقرأ البذقون ابلضم واهلمز.
وروى حفص عن عذصم ﭽ ﮭﭼ و ﭽﭡﭼ بضم الزاي
والفذء من غري مهز ،وقرأ محزة إبتسكذن الزاي والفذء وابهلمز يف
الوصل ،فذ ا وقف أبدل اهلمزة واوا اتبذعذ للخط وتقديرا لضمة
احلرف املسكن قبلهذ(.)1
 -5روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [ ]83ابليذء،
وهي قراءة ابن كثري ومحزة والكسذئي ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)2
 -6روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨﭼ[  ]83بفاح
احلذء والسني ،وهي قراءة محزة والكسذئي ويعقوب وخلف يف
اخايذره ،وقرأ البذقون بضم احلذء ولتسكذن السني(.)3
 -7روى ابن جمذهد إبتسنذده عن املفضل عن عذصم :ﭽﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [ ]85ابلاذء يف( تردون)،
قذل الداين :وابليذء قرأت له مثل اجلمذعة(.)4
( )1السبعة ص  ،160وجذمع البيذن  ،873/2واملغين  ،424/1والايسري ص.63
( )2جذمع البيذن  ،874/2واملغين  .435/1وحتبري الايسري ص .300
( )3جذمع البيذن  ،874/2وحتبري الايسري ص.300
( )4جذمع البيذن .876/2
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 -8روى املفضل عن عذصم :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ

[ ]85ابليذء ،وهبذ قرأ احلرميذن وأبو بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)1
 -9روى املفضل عن عذصم :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﭼ
[ ،]97و ﭽ ﮣﭼ [ ]98بفاح اجليم والراء ومهزة مكسورة
بعدهذ ايء ،وهي قراءة محزة والكسذئي ،وروى ﭽﮣﭼ
[الاحرمي ]4 :مثل حفص ،وروى شعبة بفاح اجليم والراء ومهزة
مكسورة من غري ايء ،وقرأ ابن كثري يف مجيع املواضع بفاح اجليم
وكسر الراء من غري مهز(.)2
 -10روى املفضل :ﭽﮤﭼ [ ]98هبمزة بعدهذ ايء ،وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ انفع هبمزة مكسورة بعد األلف من غري ايء ،وقرأ
أبو عمرو وحفص بغري مهز وال ايء بني األلف والالم).(3
 -11روى املفضل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ [ ]140ابليذء وهي
قراءة اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف
ورويس ابلاذء(.)4
( )1جذمع البيذن  ،876/2واملغين .439/1
( )2جذمع البيذن  ،880/2واملغين  ،444/1والايسري ص ،64وحتبري الايسري ص .302
( )3السبعة ص  ،166وجذمع البيذن  ، ،880/2والايسري ص.65
( )4انظر :جذمع البيذن  ،891/2واملغين  ،466/1والايسري ص.66
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 -12روى املفضل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ []143
وحنوه حيث وقع بغري واو ﭽﮙﭼ وهي قراءة شعبة ومحزة
والكسذئي ويعقوب وخلف ،وقرأ احلرميذن وابن عذمر وحفص
وأبو جعفر بواو بعد اهلمزة(.)1
 -13روى املفضل يف حنو قوله تعذ ى :ﭽﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﭼ [ ]168إبتسكذن الطذء منﭽﯱﭼ وهبذ قرأ
مجهور القراء ،وقرأ قنبل وابن عذمر وحفص والكسذئي وأبو
جعفر ويعقوب بضم الطذء(.)2
 -14روى املفضل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [ ]177برفع
الراء ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة بنصب الراء(.)3
 -15روى املفضل :ﭽ ﯝﭼ [ ]189حيث وقع بكسر البذء،
وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ ورش وحفص وأبو عمرو وأبو جعفر
ويعقوب بضم البذء(.)4
( )1انظر :جذمع البيذن  ،892/2والايسري ص ،66وحتبري الايسري ص .306
( )2انظر :جذمع البيذن  ،894/2والايسري ص.67
( )3انظر :جذمع البيذن  ،900/2واملغين  484/1والايسري  ،67وحتبري الايسري
ص .310
( )4املغين  ،495/1وحتبري الايسري ص.312
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 -16روى املفضل عن عذصم رفع األمسذء الثالثة وتنوينهذ يف قوله
تعذ ى :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ []197
وهي قراءة أيب جعفر ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب ابلرفع
والانوين فيهمذ ،وقرأمهذ البذقون ابلنصب من غري تنوين(.)1
 -17روى املفضل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﭼ [ ]222باشديد
الطذء واهلذء وفاحهمذ ،وهي قراءة شعبة ومحزة والكسذئي ،وقرأ
البذقون إبتسكذن الطذء وضم اهلذء(.)2
 -18روى املفضل :ﭽﰘ ﰙ ﰚﭼ [ ]230ابلنون ،وقرأ
مجهور القراء ابليذء(.)3
 -19روى املفضل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [ ]233ابلرفع
والنصب ،وبرفع الراء قرأ ابن كثري والبصراين ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)4
 -20روى املفضل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭﭼ []240[]234
يف املوضعني بفاح اليذء فيهمذ ،وقرأ مجهور القراء بضم اليذء(.)5

( )1جذمع البيذن  ،910/2واملغين  ،498/1وحتبري الايسري ص.313
( )2السبعة ص ،182جذمع البيذن ،913/2واملغين  ،512وحتبري الايسري ص .314
( )3جذمع البيذن  ،913/2واملغين .516/1
( )4املناهى للخزاعي ،597/2وجذمع البيذن  ،914/2وحتبري الايسري ص .315
( )5جذمع البيذن  ،915/2واملغين  ،524/1 ،520/1والدر املصون .478/2
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 -21روى املفضل :ﭽﭰ ﭱﭼ [ ]240ابلرفع ،وهي
قراءة احلرميني وأيب بكر والكسذئي وأيب جعفر ويعقوب
وخلف ،وقرأ البذقون ابلنصب(.)1
 -22روى املفضل :ﭽ ﯪ ﯫﭼ [ ]245ويف [تسورة احلديد:
 ]11برفع الفذء يف املوضعني ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ عذصم
وابن عذمر ويعقوب بنصب الفذء والبذقون برفعهذ(.)2
 -23روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱﭼ [ ]245هنذ
و ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [األعراف ]69 :ابلصذد فيهمذ،
وهي قراءة انفع وأيب جعفر وأيب بكر والبزي وروح والكسذئي ،وقرأ
محزة وخلف وأبو عمرو وهشذم ورويس ابلسني فيهمذ ،وابلوجهني
حفص وخالد وقنبل وابن كوان والسوتسى(.)3
 -24أظهر املفضل يف رواياه عن عذصم الدال عند الاذء يف قوله:
ﭽﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ(.[256])4
 -25روى املفضل عن عذصم :ﭽﯵ ﯶﭼ []259
( )1انظر :جذمع البيذن  ،915/2واملغين  ،524/1وحتبري الايسري ص .316
( )2جذمع البيذن ،916/2واملغين  ،526/1وحتبري الايسري ص .316
( )3جذمع البيذن  ،916/2والنشر ،228/2وشرح طيبة النشر البن النذظم ص .98
( )4املغين .293/1
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بفاح النون وضم الشني وراء بعدهذ ،وقرأ احلرميذن وأبو عمرو
بضم النون األو ى وكسر الشني وراء غري معجمة بعدهذ ،وقرأ
الكوفيون وابن عذمر بضم النون وكسر الشني وزاي معجمة
بعدهذ(.)1
 -26روى املفضل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ
[ ]259بوصل األلف على األمر وجزم امليم ،وكسر اهلمزة عند
االباداء هبذ ،وهي قراءة محزة والكسذئي ،وقرأ البذقون بقطع
األلف يف احلذلني ورفع امليم على اإلخبذر(.)2
 -27روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭩ ﭪﭼ [ ]260بكسر
الصذد ،وهي قراءة محزة وأيب جعفر وخلف ورويس ،وقرأ البذقون
بضمهذ(.)3
 -28روى املفضل :ﭽ ﭥ ﭦﭼ [ ،]271و ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﭼ [ النسذء ]58 :بكسر النون ولتسكذن العني وتشديد امليم
يف السورتني ،وهي قراءة قذلون وشعبة وأيب عمرو ،وقرأ ورش
وابن كثري وحفص ويعقوب بكسر النون والعني وتشديد امليم،

( )1انظر :جذمع البيذن  ،929/2واملغين  ،537/1وحتبري الايسري .319
( )2املغين  ،537/1وحتبري الايسري ص.319
( )3جذمع البيذن  ،929/2وحتبري الايسري .319
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وقرأ البذقون بفاح النون وكسر العني(.)1
 -29روى املفضل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ []271
ابلنون ورفع الراء ،وهي قراءة ابن كثري وأبو عمرو وشعبة
ويعقوب ،وقرأ ابن عذمر وحفص ابليذء والرفع ،وقرأ البذقون
ابلنون واجلزم(.)2
 -30روى املفضل قوله تعذ ى :ﭽ ﯢ ﯣﭼ [ ]279بضم الاذء
وفاح الالم ،ﭽ ﯤ ﯥﭼ بفاح الاذء وكسر الالم ،وقرأ
البذقون بفاح الاذء وكسر الالم يف األول وضم الاذء وفاح الالم
)(3
يف الثذين.
 -31روى املفضل :ﭽ ﮛ ﭼ [ ]282برفع الراء مشدداً ،وكذا
قرأ محزة ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو ويعقوب بنصبهذ خمففذ ،وقرأ
البذقون ابلنصب مع الاشديد(.)4
سورة آل عمران

 -32روى املفضل :ﭽﯰ ﯱ ﯲﭼ [ ،]15و :ﭽ ﯙ

( )1السبعة ص  ،190وجذمع البيذن ،935/2وحتبري الايسري .323
( )2جذمع البيذن  ،938/2وحتبري الايسري .324
( )3السبعة  ،192وجذمع البيذن  ،941/2واملغين .550/1
( )4املناهى  ،611/2وحتبري الايسري .325
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ﯚ ﯛ ﭼ [املذئدة ]2 :و :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﭼ

[املذئدة ]16 :بضم الراء يف مجيع القرآن ،وخذلفه أبو بكر يف
املوضع الثذين من تسورة املذئدة ﭽ ﮈ ﮉ ﮊﭼ
[املذئدة ،]16 :وقرأ البذقون ابلكسر(.)1
 -33روى املفضل ختفيف لفظ :ﭽ ﮯ ﭼ يف حنو ﭽ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ [ ]27وشبهه ل ا كذن قد مذت
ابلاخفيف ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وحفص ومحزة
والكسذئي وأبو جعفر وخلف ابلاشديد ،ووافقهم يعقوب يف
تشديد لفظﭽﮯ ﭼ).(2
 -34روى املفضل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ [ ]28بفاح الاذء
وكسر القذف وختفيفهذ وايء مفاوحة بعدهذ مشددة ،وهي قراءة
يعقوب ،وقرأ البذقون بضم الاذء(.)3
 -35روى املفضل :ﭽﯝﯞ ﯟ ﯠ ﭼ ] [: 36إبتسكذن العني
وضم الاذء ،وهي قراءة ابن عذمر وشعبة ويعقوب ،وقرأ البذقون
( )1جذمع البيذن  ،957/3واملغين  ،571/2وحتبري الايسري ص ،329والنشر
.238/2
( )2جذمع البيذن  ،959/3واملغين  ،481/1وحتبري الايسري .330
( )3جذمع البيذن  ،959/3واملغين  ،575/2وحتبري الايسري ص.330
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بفاح العني ولتسكذن الاذء ،وكذلك روى أبو زيد عن املفضل عن
عذصم(.)1
 -36تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﭼ [ ]49ابلاذء
ورفع النون(.)2
 -37روى املفضل :ﭽ ﮖ ﮗﭼ [ ]57ابلنون وهي قراءة
اجلمهور ،وروى حفص ورويس القراءة ابليذء(.)3
 -38روى املفضل ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ] [ 83
ابلاذء فيهمذ ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ويعقوب ابليذء
فيهمذ ،وقرأ أبو عمرو األول ابليذء ،والثذين ابلاذء).(4
 -39روى املفضل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﭼ
[ ]115ابلاذء فيهمذ ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة
والكسذئي وخلف ابليذء فيهمذ(.)5
( )1السبعة ص  204وجذمع البيذن  ،961/3وحتبري الايسري ص.331
( )2انظر :املغين .587/2
( )3انظر :جذمع البيذن  ،964/3وحتبري الايسري ص .333
( )4انظر :جذمع البيذن  ،987/3واملغين  ،599/2وحتبري الايسري ص .335
( )5انظر :جذمع البيذن  ،988/3واملغين  ،606/2وحتبري الايسري ص.336
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 -40روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ

[ ]120بفاح الراء ،قذل الداين :ومل أقرأ بذلك يف رواياه ،وقرأ
الكوفيون وابن عذمر وأبو جعفر ﭽ ﯬ ﯭﭼ بضم الضذد
ورفع الراء مع تشديدهذ ،وقرأ البذقون بكسر الضذد وجزم
الراء(.)1
 -41روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ []146
بضم القذف وكسر الاذء ،وهي قراءة احلرميني وأيب عمرو
ويعقوب وخلف .وقرأ البذقون(قذتل) بفاح القذف والاذء وألف
بينهمذ(.)2
 -42روى املفضل يف حنو :ﭽ ﰊ ﰋ ﰌﭼ [ ]157و ﭽ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [مرمي ]23 :بضم امليم يف مجيع القرآن،
وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو وابن عذمر وأيب جعفر ويعقوب
وأيب بكر ،واتبعهم حفص يف هذه السورة خذصة ،وقرأ البذقون
بكسر امليم(.)3
 -43روى املفضل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﭼ [ ]161بضم اليذء
( )1جذمع البيذن  ،989/3واملغين  ،608/2وحتبري الايسري ص.336
( )2جذمع البيذن  ،990/3وحتبري الايسري ص.337
( )3جذمع البيذن  ،992/3واملغين  ،621/2وحتبري الايسري ص .338
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وفاح الغني ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو
وعذصم بفاح اليذء وضم الغني(.)1
 -44روى املفضل :ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭼ [ ]187ابليذء
فيهمذ ،وهبذ قرأ ابن كثري وأبو عمرو وأبو بكر ،وقرأمهذ البذقون
ابلاذء(.)2
سورة النساء

 -45روى املفضل :ﭽﮐ ﮑﭼ [ ]10بضم اليذء،
ووافقه ابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)3
 -46روى املفضل :ﭽﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ يف
املوضعني [ ]12 ،11بفاح الصذد وألف بعدهذ ،وهي قراءة ابن
كثري وابن عذمر وأيب بكر ،واتبعهم حفص على الثذين فقط،
وقرأ البذقون بكسر الصذد فيهمذ(.)4
 -47روى املفضل :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [ ]24بفاح
اهلمزة واحلذء ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي

( )1جذمع البيذن  ،993/3واملغين  ،622/2وحتبري الايسري ص.339
( )2جذمع البيذن  ،999/3واملغين  ،631/2وحتبري الايسري ص .339
( )3السبعة  ،227وجذمع البيذن  ،1003 /3وحتبري الايسري ص .345
( )4جذمع البيذن  ،1008/3واملغين  ،647/2وحتبري الايسري ص .346
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وأبو جعفر وخلف يف اخايذره بضم اهلمزة وكسر احلذء(.)1
 -48روى املفضل :ﭽﮨ ﮩﭼ [ ]25بفاح اهلمزة والصذد،
وهي قراءة أيب بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بضم
اهلمزة وكسر الصذد(.)2
 -49روى املفضل ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ []31
ابليذء فيهمذ .وقرأمهذ البذقون ابلنون(.)3
 -50روى املفضل عن عذصم أنه قرأ :ﭽ ﮧ ﮨﭼ []36
بفاح اجليم وتسكون النون ،وقد روى عنه ضم اجليم ولتسكذن
النون ،قذل الداين :وبفاحهذ قرأت ،وقرأ البذقون بضم اجليم
والنون ،ومل خيالفوا يف احلرف الثذين أنه بفاح اجليم ولتسكذن
النون .وقذل ابن جمذهد :مل أيت هبذ غريه(.)4
 -51روى املفضل عن عذصم :ﭽﯝ ﯞ ﯟﭼ
[ ]37هذهنذ ،ويف احلديد بفاح البذء واخلذء ،وهبذ قرأ محزة
والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بضم البذء ولتسكذن اخلذء يف
املوضعني(.)5

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1008/3/3وحتبري الايسري ص .348
( )2انظر :املغين  ،654/2وحتبري الايسري ص.346
( )3السبعة ص  ،232وجذمع البيذن  ،1008/3واملغين .657/2
( )4السبعة ص  ،233وجذمع البيذن  ،1011/3واملغين .659/2
( )5جذمع البيذن  ،1011/3واملغين  ،660/2وحتبري الايسري ص.349
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 -52روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [ ]43هنذ،
ويف املذئدة بغري ألف بعد الالم ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف
يف اخايذره ،وقرأ البذقون ابأللف فيهمذ(.)1
 -53روى املفضل :ﭽ ﮩ ﮪﭼ [ ]90بنصب الاذء مع
الانوين ،ول ا وقف صري الاذء هذء ،وهي قراءة يعقوب البصري،
وقرأ البذقون إبتسكذن الاذء وصال ووقفذ(.)2
 -54روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕﭼ [ ]94بغري ألف ،وهبذ قرأ انفع وابن
عذمر ومحزة وأبو جعفر وخلف ،قذل الداين :وقد قرأت لك
للمفضل ابلوجهني .أ .ه ،وقرأ البذقون ابأللف(.)3
 -55روى املفضل :ﭽﮉ ﮊ ﮋﭼ [ ،]124ويف
مرمي[ ]60واملؤمن[ ]40بضم اليذء وفاح اخلذء يف الثالثة ،ووافقه
ابن كثري وأبو عمرو وشعبة وأبو جعفر وروح ،وروى يف تسورة
املؤمن [ ]60تسيدخلون بضم اليذء وفاح اخلذء ووافقه ابن كثري،
وقرأ أبو عمرو وحده يف فذطر [ ]33يدخلوهنذ بضم اليذء وفاح
( )1جذمع البيذن  ،1013/3واملغين  ،663/2وحتبري الايسري ص .350
( )2جذمع البيذن  ،1015/3وحتبري الايسري ص .351
( )3السبعة ص  ،236وجذمع البيذن  ،1015/3وحتبري الايسري ص .351
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اخلذء ،وقرأ البذقون بفاح اليذء وضم اخلذء(.)1
 -56روى جبلة عن املفضل قوله :ﭽ ﯕﭼ [ ]145بفاح الراء،
وهي قراءة انفع وابن كثري وأيب عمرو وابن عذمر وأيب جعفر
ويعقوب ،وقرأ الكوفيون ابإلتسكذن(.)2
 -57روى املفضل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ []152
ابلنون كقراءة اجلمهور ،وخذلف حفص فقرأ ابليذء(.)3
 -58تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡﭼ [،]172
ابلنون ،وقرأ البذقون ابليذء(.)4

سورة املائدة

 -59روى املفضل :ﭽﯣﭼ يف املوضعني [ 2و  ]8إبتسكذن
النون ،ووافقه أبو بكر وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون بفاح
النون فيهمذ(.)5
 -60روى املفضل عن عذصم :ﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ

( )1جذمع البيذن  ،1016/3وحتبري الايسري ص .353
( )2املناهى  ،658/2والنشر .253/2
()3انظر :جذمع البيذن  ،1020/3واملغين  ،694/2وحتبري الايسري ص .354
( )4جذمع البيذن  ،1021/3واملغين .701/2
( )5جذمع البيذن ،1022/3واملغين  704/2وحتبري الايسري ص .355
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[ ]13باشديد اليذء من غري ألف ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي ،وقرأ
البذقون ابأللف وختفيف اليذء(.)1
 -61روى املفضل :ﭽﮆ ﮇ ﮈﭼ [ ]67ابأللف وكسر الاذء
على اجلمع ،وهبذ قرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر ويعقوب وأبو
)(2
بكر ،وقرأ البذقون بغري ألف على الاوحيد ونصب الاذء.
 -62روى املفضل عن عذصم :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ
[ ]71برفع النون ،وهي قراءة أيب عمرو ومحزة والكسذئي
ويعقوب وخلف ،وقرأ البذقون بنصبهذ(.)3
 -63روى املفضل :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ [(]95فجزاءُ)
بغري تنوينِّ (،
مثل مذ) خبفض الالم وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ
يعقوب والكوفيون غري املفضل عن عذصم ﭽ ﯧ ﭼ ابلانوين
ﭽ ﯨ ﯩﭼ برفع الالم(.)4
 -64روى املفضل :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ []107
( )1جذمع البيذن  ،1023/3وغذية االخاصذر ص ،800واملغين  ،709/2والاحبري
.356
( )2جذمع البيذن  ،1028/3واملغين  ،727/2وحتبري الايسري ص .358
( )3جذمع البيذن  ،1028/3واملغين  ،727/2وحتبري الايسري ص .358
( )4جذمع البيذن  ،1030/3وحتبري الايسري ص .358
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باشديد الواو وفاحهذ على اجلمع ،وهبذ قرأ أبو بكر يف رواياه عن
ويعقوب وخلف ،وقرأ البذقون(األوليذن) على الاثنية(.)1
عذصٍم ومحزةُ
ٌ
 -65روى املفضل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ [ ]109وحنوه بكسر
الغني ،وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة ،وقرأ البذقون بضمهذ(.)2
 -66أتسكن اليذء يف قوله :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [ ]116كقراءة اجلمهور ،وفاحهذ انفع وابن
عذمر وأبو عمرو وحفص عن عذصم وأبو جعفر(.)3

سورة األنعام

 -67روى املفضل :ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﭼ [ ]16بفاح اليذء وكسر
الراء ،وهبذ قرأ أبو بكر ويعقوب ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ
البذقون بضم اليذء وفاح الراء(.)4
 -68قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ []23
ابليذء ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي ويعقوب ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)5

( )1املناهى  ،668/2واملغين  ،740/2والاحبري ص .360
( )2جذمع البيذن  ،1030/3وحتبري الايسري ص .360
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1030/3وحتبري الايسري ص .362
( )4جذمع البيذن  ،1034/3واملغين  ،750/2وحتبري الايسري ص .363
( )5جذمع البيذن  ،1034/3واملغين  ،752/2وحتبري الايسري ص .363
- 46 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 190اجلزء األول

 -69روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ []23
بنصب البذء ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف عن نفسه ،وقرأ
البذقون بكسر البذء(.)1
 -70روى املفضل :ﭽ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡﭼ [ ]27برفع
ويعقوب
الفعلني كقراءة اجلمهور ،وقرأ محزة وحفص عن عذص ٍم
ٌ
بنصب البذء والنون(.)2
 -71روى املفضل :ﭽ ﮮ ﮯﭼ []32و :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﭼ [األعراف ]169 :ابليذء كقراءة ابن كثري وأيب
عمرو وأيب بكر ومحزة والكسذئي وخلف العذشر ،وقرأ انفع وابن
عذمر وحفص وأبو جعفر ويعقوب ابليذء(.)3
 -72روى املفضل :ﭽ ﮃ ﮄﭼ [ ]55ابليذء كمذ قرأ أبو
بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)4
 -73روى املفضل :ﭽ ﮒ ﮓﭼ [ ،]63ويف األعراف []55

( )1جذمع البيذن  ،1034/3واملغين  ،753/2وحتبري الايسري ص .363
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1035/3واملغين  ،754/2وحتبري الايسري ص .363
( )3جذمع البيذن  ،1036/3واملغين  ،755/2وحتبري الايسري ص .364
( )4جذمع البيذن  ،1041/3واملغين  ،761/2وحتبري الايسري ص .366
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بكسر اخلذء ،ووافقه أبو بكر ،وقرأ البذقون بضمهذ(.)1
 -74روى املفضل :ﭽﮋ ﮌ ﮍﭼ [ ]92ابليذء ،وكذا أبو
بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)2
 -75روى املفضل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊﭼ [ ]94برفع النون كقراءة
اجلمهور ،وقرأ انفع وأبو جعفر وحفص والكسذئي بنصب النون(.)3
 -76روى املفضل :ﭽﭰ ﭱﭼ [ ]76وحنوه :إبمذلة فاحة الراء
واهلمزة يف مجيع القرآن ل ا مل أيت بعد اليذء تسذكن ،وكذا قرأ
محزة والكسذئي وخلف وأبو بكر وابن كوان ،وروى ورش عن
انفع إبمذلة الراء واهلمزة بني بني ،وقرأ أبو عمرو إبمذلة اهلمزة
فقط ،والبذقون بفاحهمذ مجيعذً(.)4
 -77روى جبلة عن املفضل يف حنو :ﭽﭾ ﭿ ﮀﭼ []77
ل ا وقع الفعل قبل تسذكن بفاح الراء وكسر اهلمزة وصالً ،وروى
أبو زيد عنه كسرمهذ يف احلذلني ،وقرأ محزة وخلف وأبو بكر

( )1جذمع البيذن  ،1043/3واملغين  ،766/2وحتبري الايسري ص .366
( )2املناهى  ،684/2وجذمع البيذن  ،1055/3والنشر .260/2
( )3جذمع البيذن  ،1056/3واملغين  ،780/2وحتبري الايسري ص .370
( )4جذمع البيذن  ،1047/3واملغين  ،772/2وحتبري الايسري ص .370
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إبمذلة فاحة الراء فقط ،والبذقون بفاحهمذ(.)1
 -78أتسكن املفضل اليذء يف :ﭽ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﭼ [ ]79كذجلمهور ،وفاحهذ انفع
وابن عذمر وعذصم يف رواية حفص وأبو جعفر(.)2
 -79روى املفضل :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍﭼ [ ]92ابليذء ،ووافقه أبو
)(3
بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء.
 -80روى املفضل :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ [ ]114إبتسكذن النون
وختفيف الزاي وهبذ قرأ اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص بفاح
النون وتشديد الزاي(.)4
 -81روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ
ِّ
و(ح ِّرم) بضم الفذء واحلذء وكسر الصذد والراء
[( ]119فُصل) ُ
فيهمذ ،كقراءة ابن كثري وابن عذمر وأيب عمرو ،وقرأ انفع وحفص
صل لكم مذ َحَّرم عليكم) بفاح الفذء
وأبو جعفر ويعقوب(وقد فَ َّ
والصذد واحلذء والراء يف الكلماني ،وقرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي
( )1املغين  ،772/2وحتبري الايسري ص .378
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1069/3وحتبري الايسري ص .378
( )3جذمع البيذن  ،1055/3املغين  ،777/2وحتبري الايسري ص .370
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1060/3املغين  ،793/2وحتبري الايسري ص .373
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صل) بفاح الصذد والفذء(،مذ ُح ِّرم) بضم احلذء وكسر
وخلف(فَ َّ
الراء(.)1
 -82روى املفضل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﭼ [ ]124ابأللف
وكسر الاذء على اجلمع كذجلمهور ،وقرأ ابن كثري وحفص عن
).(2
عذصم بغري ألف وفاح الاذء على الاوحيد
يصذعد)
 -83روى املفضل ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ [َّ ( ]125
باشديد الصذد وألف بعدهذ ،وكذا أبو بكر ،وقرأ ابن
كثري(يصعد) إبتسكذن الصذد خمففذ من غري ألف ،وقرأ البذقون
باشديد الصذد والعني من غري ألف(.)3
 -84روى املفضل :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ [ ]128املوضع الثذين،
ﭽﭩﭪﭫ ﭬﭭﭼ [يونس ]45 :وهو الثذين من يونس،
و ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ [الفرقذن]17 :
وﭽﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭼ [تسبأ ]40 :ابلنون ،وكذا
اجلمهور ،وقرأ حفص ابليذء يف األربعة ،واتبعه ابن كثري على اليذء يف
الذي يف الفرقذن خذصة ،وروح يف موضع األنعذم ،ويعقوب يف

( )1جذمع البيذن  ،1061/3املغين  ،794/2وحتبري الايسري ص .372
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1063/3املغين  ،796/2وحتبري الايسري ص .373
( )3جذمع البيذن  ،1063/3املغين  ،792/2وحتبري الايسري ص .374
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موضع تسبأ ،وأمجعوا على النون يف األول من هذه السورة ،ومن
تسورة يونس(.)1
 -85روى املفضل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ األنعذم
[ ،]135ويف ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭼ [القصص]37 :
ابليذء ،واتبعه محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره ،وقرأ البذقون
ابلاذء يف السورتني(.)2
 -86روى املفضل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
[]139؛(ولن تكن)(ابلاذء) ،و(مياةً) ابلنصب ،ووافقه أبو بكر،
وقرأ ابن كثري(،ولن يكن) ابليذء (مياةٌ) ابلرفع ،وقرأ ابن عذمر(ولن
تكن) ابلاذء على الاأنيث (مياةٌ) ابلرفع ،وقرأ البذقون ابليذء
والنصب(.)3
 -87روى املفضل :ﭽ ﭷ ﭸﭼ [ ]152ل ا كذن ابلاذء
باشديد الذال يف مجيع القرآن كقراءة اجلمهور ،وقرأ محزة
والكسذئي وخلف وحفص عن عذصم باخفيف الذال يف مجيع
القرآن ،ووافقهم املفضل عن عذصم يف ﭽﮔ ﮕﭼ
( )1جذمع البيذن  ،1064/3املغين  ،792/2وحتبري الايسري ص .374
( )2جذمع البيذن  ،1065/3وحتبري الايسري ص .374
( )3جذمع البيذن  ،1066 /3املغين  ،802/2وحتبري الايسري ص .375
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)(1

[الواقعة ]62 :فقرأهذ باخفيف الذال.
 -88روى املفضل :ﭽ ﮧ ﮨﭼ [ ]161بفاح القذف وكسر اليذء
مشددة ،وكذلك قرأ اجلمهور ،وقرأ الكوفيون وابن عذمر بكسر
القذف وفاح اليذء خمففة(.)2

سورة األعراف

 -89تفرد املفضل يف قوله تعذ ى :ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎﭼ [ ]6بقراءهتذ ابليذء(.)3
 -90تفرد املفضل بقراءة قوله تعذ ى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭼ
[ ]26بفاح اليذء وألف بعدهذ(ورايشذً) ،وقرأ البذقون إبتسكذن
اليذء من غري ألف(.)4
 -91قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﭹ ﭺ ﭻﭼ األعراف
[ ]38ابليذء ،واتبعه أبو بكر يف رواياه عن عذصم كذلك ،وقرأ
البذقون ابلاذء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1068/3و  ،1080/3واملغين  ،808/2وحتبري الايسري ص .377
( )2جذمع البيذن  ،1069/3وحتبري الايسري ص .378
( )3املغين .816/2
( )4جذمع البيذن  ،1086/3واملغين .821/2
( )5جذمع البيذن  ،1087/3واملغين  ،825/2وحتبري الايسري ص .381
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 -92روى املفضل :ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [ ]54ويف الرعد []3
بفاح الغني وتشديد الشني ،كقراءة أيب بكر ومحزة والكسذئي
ويعقوب وخلف ،وقرأ البذقون إبتسكذن الغني وختفيف الشني(.)1
 -93تفرد املفضل عن الرواة عن عذصم فقرأ :ﭽ ﯧ ﯨﭼ
[ ،]57ويف الفرقذن [ ]48والنمل []63؛( نُ ُشراً) ابلنون
وضمهذ وضم الشني كقراءة اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية
املفضل(بُشرا) ابلبذء وضمهذ ولتسكذن الشني ،وقرأ ابن عذمر
ابلنون وضمهذ ولتسكذن الشني( نُشراً) ،وقرأ محزة والكسذئي
وخلف ابلنون وفاحهذ ولتسكذن الشني( نَشراً) (.)2
 -94روى املفضل :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [ ]81هبمزتني على
االتسافهذم ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وحفص عن عذصم
وأبو جعفر هبمزة واحدة مكسورة على لفظ اخلرب(.)3
 -95أتسكن اليذء كذجلمهور يف قوله تعذ ى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
[ ]105وفاحهذ حفص(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1091/3واملغين  ،831/2وحتبري الايسري ص .382
( )2جذمع البيذن  ،1092/3واملغين  ،833/2وحتبري الايسري ص .382
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1094/3واملغين  ،838/2وحتبري الايسري ص .384
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1130/3واملغين  ،874/2وحتبري الايسري ص .393
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 -96روى املفضل :ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ [ ]113هبمزتني
حمققاني كقراءة اجلمهور ،وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وحفص هبمزة
مكسورة على اخلرب(.)1
 -97روى املفضل ﭽ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [ ]117ويف طه [ ]69ويف
الشعراء [ ]45بفاح الالم وتشديد القذف يف الثالثة،
كذجلمهور ،وتفرد حفص فقرأ إبتسكذن الالم وختفيف القذف يف
الثالثة(.)2
 -98روى املفضل :ﭽ ﭜ ﭝﭼ [ ]123و ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ [طه:
 ]71و[الشعراء ]49 :يف السور الثالث على االتسافهذم
هبمزتني حمققاني بعدمهذ ألف ،وكذا أبو بكر ومحزةُ والكسذئي
وخلف وروح ،وروى قنبل إببدال اهلمزة يف حذل الوصل و ًاوا
مفاوحة وميد بعدهذ مدة يف تقدير ألفني ،وقرأ يف طه على اخلرب
هبمزة وألف ،وقرأ يف الشعراء على االتسافهذم هبمزة ومدة مطولة
يف تقدير ألفني ،وقرأ البذقون على االتسافهذم هبمزة ومدة طويلة
بعدهذ يف تقدير ألفني(.)3
 -99روى املفضل :ﭽﯴﭼ [ ،]137ويف النحل []68
بضم الراء ،وكذلك قرأ ابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون بكسر
الراء فيهمذ(.)4
 -100روى املفضل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ []149

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1107/3واملغين  ،843/2وحتبري الايسري ص .385
( )2انظر :جذمع البيذن  ، ،1108/3واملغين  ،843/2وحتبري الايسري ص .386
( )3جذمع البيذن  ،1113/3واملغين  ،844/2وحتبري الايسري ص .385
( )4جذمع البيذن  ،1114/3وحتبري الايسري ص .387
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ابلاذء فيهمذ ،ونصب البذء من ربنذ ،وكذلك قرأ محزة والكسذئي
وخلف ،وقرأ البذقون ابليذء فيهمذ ورفع البذء من ربنذ(.)1
 -101كر بعض املفسرين أن املفضل عن عذصم قرأ :ﭽﭑ
ﭼ [ ]160ابلاخفيف ،وضعفهذ الداين يف جذمع البيذن(.)2
 -102روى املفضل عن عذصم :ﭽﮒﮓ ﮔﭼ
[ ]161ابلاذء مضمومة وفاح الفذء ،وهبذ قرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر
ويعقوب ،وقرأ البذقون ابلنون مفاوحة وكسر الفذء(.)3
 -103روى املفضل عن عذصم :ﭽﮔﭼ []161
ابهلمز واأللف ورفع الاذء على اجلمع ،وكذا قرأ انفع وأبو جعفر
ويعقوب ،وقرأ ابن عذمر(خطيئاُكم) ابهلمز ورفع الاذء من غري ألف
على الاوحيد ،وقرأ أبو عمرو خطذايكم أبلف من غري مهزة على
لفظ قضذايكم ،وقرأ البذقون ابهلمز واأللف وخفض الاذء على
اجلمع(.)4
 -104روى املفضل :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ [ ]163بضم اليذء
( )1جذمع البيذن  ،1117/3واملغين  ،854/2وحتبري الايسري ص .388
( )2جذمع البيذن  ،1124/3واجلذمع ألحكذم القرآن للقرطيب .303/7
( )3جذمع البيذن  ،1119/3واملغين  ،860/2وحتبري الايسري ص .389
( )4جذمع البيذن ،1119 /3وحتبري الايسري ص .389
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من أتسبت ،وقد روى بفاح اليذء ،وابلوجهني قرأمهذ الداين على
شيخه أيب الفاح ،وقرأ البذقون بفاح اليذء وكسر البذء من
السبت(.)1
 -105روى املفضل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ [ ]164ابلرفع،
كذجلمهور ،وتفرد حفص برواياهذ عن عذصم ابلنصب(.)2
 -106روى املفضل :ﭽﯺ ﯻﭼ [ ]170ابلاخفيف
واتبعه أبو بكر ،وقرأ البذقون ابلاشديد(.)3
 -107روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [ ]172ابأللف وكسر
الاذء على اجلمع ،وكذا قرأ انفع وأبو عمرو وابن عذمر وأبو جعفر
).(4
ويعقوب .وقرأ البذقون بغري ألف وفاح الاذء على الاوحيد
 -108روى املفضل :ﭽ ﯪﭼ [ ]186ابلنون وجزم الراء ،وقرأ
عذصم وأبو عمرو ويعقوب :ابليذء ورفع الراء ،وقرأ محزة
والكسذئي وخلف ابليذء وجزم الراء ،وقرأ البذقون ابلنون ورفع
الراء(.)5

( )1جذمع البيذن  ،1120/3واملغين .861/2
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1121/3واملغين  ،861/2وحتبري الايسري ص .390
( )3جذمع البيذن  ،1124/3واملغين  ،865/2وحتبري الايسري ص .390
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1124/3واملغين  ،866/2وحتبري الايسري ص .391
( )5املناهى  ،714/2وحتبري الايسري .391
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 -109روى املفضل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ []190
بكسر الشني ولتسكذن الراء مع الانوين من غري مد وال مهز،
وهي قراءة انفع وأيب بكر وأيب جعفر ،وقرأ البذقون بضم الشني
وفاح الراء واملد واهلمز من غري تنوين(.)1
 -110روى املفضل قوله تعذ ى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ
[ ]196بيذء واحدة مشددة مفاوحة ،ووافقه السوتسي خبالف
عنه ،وقرأ البذقون بيذئني(.)2
سورة األنفال

 -111روى املفضل :ﭽﭭ ﭮ ﭯﭼ [ ]18بفاح الواو
وتشديد اهلذء ،وكذا قرأ احلرميذن وأبو عمرو وأبو جعفر ،وقرأ البذقون
إبتسكذن الواو وختفيف اهلذء ،وكلهم نون النون ونصب الدال من
كيد غري حفص ،فإنه أضذف ومل ينون وخفض الدال(.)3
 -112روى املفضل :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ []19بكسر اهلمزة
ومعه مجهور القراء ،وقرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر وحفص
بفاح اهلمزة(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1125/3واملغين  ،870/2وحتبري الايسري ص .391
( )2املغين  ،871/2والنشر  ،274/2وشرح طيبة النشر ص .241
( )3جذمع البيذن  ،1135/3واملغين  ،883/2وحتبري الايسري ص .394
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1136/3واملغين  ،883/2وحتبري الايسري ص .395
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 -113روى املفضل :ﭽﮑ ﮒ ﮓﭼ [ ]42بيذءين؛ األو ى
مكسورة والثذنية مفاوحة ،واتبعه انفع وأبو جعفر والبزي ويعقوب
وأبو بكر وخلف ،وقرأ البذقون بيذء واحدة مفاوحة مشددة(.)1
 -114روى املفضل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ []59
ابلاذء وفاح السني ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة وأبو جعفر
ابليذء وفاح السني ،وقرأ البذقون ابلاذء وكسر السني(.)2
 -115روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾﭼ [ ]61بكسر السني،
وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)3
 -116تفرد املفضل بضم العني يف(وعُلِّ َم) من قوله :ﭽﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﭼ[.(4)]66
 -117قرأ عذصم يف رواية املفضل ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﭼ [ ]67و
ﭽﭗ ﭘﭼ [ ]70بضم اهلمزة وفاح السني وألف
بعدهذ يف احلرفني على وزن فُـ َعذ ى ومثله أبو جعفر ،وقرأ أبو
عمرو احلرف األول بفاح اهلمزة ولتسكذن السني من غري ألف

( )1جذمع البيذن  ،1137/3واملغين  ،890/2وحتبري الايسري ص .395
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1139/3واملغين  ،893/2وحتبري الايسري ص .396
( )3جذمع البيذن  ،1140/3واملغين  ،896/2وحتبري الايسري ص .396
( )4جذمع البيذن  ،1140/3واملغين  ،897/2والدر املصون .636/5
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على وزن فَـعلى ،والثذين مثل املفضل على وزن فـُ َعذ ى .وقرأ
البذقون على وزن فَـعلى(.)1

سورة التوبة

 -118روى املفضل :ﭽﮂﭼ [ ]24هذهنذ ابأللف على
اجلمع ،وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون ابإلفراد(.)2
 -119روى املفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [ ]37بفاح اليذء
وكسر الضذد ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي
وخلف بضم اليذء وفاح الضذد ،وقرأ يعقوب بضم اليذء وكسر
الضذد). (3
 -120روى املفضل :ﭽﮧﮨﭼ [ ،]60وﭽﯺﯻﯼ ﭼ
[النور]42 :بواو خذلصة يف هذين املوضعني خذصة ،كمذ يقرأ ورش
وأبو جعفر(.)4
 -121تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ []61
ابلرفع والانوين (:أ ٌن خريٌ)(.)5

( )1جذمع البيذن  ،1144/3واملغين  ،898/2وحتبري الايسري ص .397
( )2جذمع البيذن  ،1150/3واملغين  ،909/2وحتبري الايسري ص .399
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1153/3واملغين  ،914/2وحتبري الايسري ص .400
( )4املغين  ،594/2وحتبري الايسري ص .225
( )5املناهى  ،728/2والكذمل ص .563
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 -122تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭼ [ ]63ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)1
 -123قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﭼ ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -124روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
عف) ابليذء وضمهذ ،ونصب
ﮞ ﮟﭼ [(]66لن يُ َ
الفذء(،تُ َّ
عذب) ابلاذء وفاح الذال( ،طذئفةٌ) ابلرفع ،وهبذ قرأ
اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل ابلنون وفاحهذ ورفع
الفذء ابلنون وكسر الذال طذئفة ابلنصب(.)3
 -125أتسكن املفضل اليذء يف قوله :ﭽﮟ ﮠﭼ [ ]83وهي
)(4
قراءة مجهور القراء ،وفاحهذ حفص.
 -126روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱﭼ [ ]99بضم الراء ،واتبعه ورش
عن انفع ،وقرأ البذقون إبتسكذن الراء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1154/3واملغين  ،925/2وغذية االخاصذر ص .960
( )2املغين .929/2
( )3جذمع البيذن  ،1154/3واملغين  ،926/2وحتبري الايسري ص .402
( )4انظر :املغين .946/2
( )5جذمع البيذن  ،1156/3واملغين  ،932/2وحتبري الايسري ص .402
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 -127روى املفضل :ﭽﮤ ﮥﭼ [ ]103وﭽﮦ

ﮧﭼ [هود ]87 :على اجلمع وكسر الاذء هذهنذ ،والاذء يف
هود مرفوعة ابإلمجذع ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ محزة والكسذئي
وحفص وخلف ابلاوحيد وفاح الاذء هذهنذ(.)1
 -128روى املفضل :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ []104
ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -129روى املفضل :ﭽﯱ ﯲﭼ [ ]106وترجي يف
األحزاب [ ]51هبمزة مضمومة بعد اجليم ،ووافقه ابن كثري وأبو
عمرو وابن عذمر وأبو بكر ويعقوب ،وقرأ البذقون بغري مهز يف
احلرفني(.)3
 -130روى املفضل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [ ]109إبتسكذن الراء،
وهي قراءة ابن عذمر وأيب بكر ومحزة وخلف ،وقرأ البذقون
بضمهذ(.)4
 -131روى املفضل :ﭽﮗﭼ [ ]109ابإلمذلة اخلذلصة ،وكذلك
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1157/3واملغين  ،778/2و  ،934/2وحتبري الايسري ص .403
( )2املغين .934/2
( )3جذمع البيذن  ،1158/3واملغين  ،934/2وحتبري الايسري ص .403
( )4جذمع البيذن  ،1159/3وحتبري الايسري ص .404
- 61 -

رواية املفضل الضيب عن عاصم  -مجعاً ودراسة ،د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري

قذلون وأبو عمرو وابن كوان خبلف عنه وأبو بكر والكسذئي،
وروى ورش عن انفع ابإلمذلة بني بني ،وقرأ ابن كثري وأبو جعفر
ويعقوب وخلف ومحزة وحفص(هذر) إبخالص الفاح(.)1
 -132روى املفضل :ﭽ ﯩ ﯪﭼ [ ]117ابلاذء ،وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ محزة وحفص عن عذصم ابليذء(.)2
 -133تفرد املفضل بقراءة :ﭽﭙ ﭚ ﭛﭼ []123
بفاح الغني ،وقرأ البذقون بكسرهذ(.)3

سورة يونس
 -134روى املفضل :ﭽﭑﭼ [ ،]1و ﭽ ﭑﭼ [الرعد]1 :
إبمذلة فاحة الراء يف مجيع القرآن ،وهي قراءة اجلمهور وهم ابن
عذمر وأبو عمرو وأبو بكر عن عذصم ومحزة والكسذئي وخلف،
وقرأ قذلون وابن كثري وحفص وأبو جعفر ويعقوب إبخالص
الفاح يف مجيع القرآن ،وقرأ ورش بني الفاح واإلمذلة(.)4
 -135روى املفضل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [ ]2بغري
ألف( ِّ
لسحٌر) ،ووافقه انفع وأبو عمرو وابن عذمر ،وقرأ البذقون
ﭽﯪﭼ ابأللف(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1160/3وحتبري الايسري ص .404
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1163/3واملغين  ،942/2وحتبري الايسري ص .405
( )3السبعة ص ،320جذمع البيذن .1163/3
( )4جذمع البيذن  ،1166/3والسبعة ص  ،319وحتبري الايسري ص .406
( )5جذمع البيذن  ،1168/3واملغين  ،948/2وحتبري الايسري ص .406
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 -136روى املفضل :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [ ]5ابلنون
كذجلمهور ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص ويعقوب ابليذء(.)1
 -137روى املفضل :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆﭼ [ ]16إبمذلة فاحة
الراء ،واتبعه ابن عذمر وأبو عمرو ومحزة والكسذئي .وكذلك
أمذلوا فاحة الراء من(أدراكم) يف مجيع القرآن ،وقرأ ابن كثري وأبو
جعفر وقذلون ويعقوب وحفص وهشذم (أدراك) و(أدراكم)
حيث وقع ابلفاح ،وقرأ ورش بني اللفظني(.)2
 -138روى املفضل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ []23برفع العني كمذ
قرأهذ اجلمهور ،وتفرد حفص عن عذصم ابلقراءة بنصب العني(.)3
 -139روى املفضل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼﭼ بفاح اليذء ولتسكذن اهلذء
وختفيف الدال ،وهي قراءة محزة والكسذئي وخلف عن نفسه،
وقرأ ابن كثري وورش وابن عذمر(:أمن ال يهدي) بفاح اليذء واهلذء
وتشديد الدال ،وقرأ قذلون وأبو عمرو كذلك لال أهنمذ خيفيذن
حركة اهلذء ،وأبو بكر بكسر اليذء واهلذء ،وحفص ويعقوب بفاح
اليذء وبكسر اهلذء(.)4
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1169/3واملغين  ،949/2وحتبري الايسري ص .407
( )2املناهى  ،738/2وجذمع البيذن  ،1171/3وحتبري الايسري ص .407
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1174/3واملغين  ،956/2وحتبري الايسري ص .408
( )4جذمع البيذن  ،1182/3واملغين  ،961/2وحتبري الايسري .409
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 -140روى ابن جمذهد إبتسنذده عن املفضل عن عذصم :ﭽﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ يونس [ ]61برفع الراء فيهمذ ،كقراءة
محزة ويعقوب وخلف ،قذل الداين :ومل أقرأ بذلك .أ .ه ،وقرأ
البذقون بنصب الراء(.)1
 -141أتسكن املفضل اليذء يف :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ []72
ومعه ابن كثري وأبو بكر ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف،
وفاحهذ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وأبو عمرو وحفص ،وكذلك
حيث وقع(.)2
 -142روى املفضل :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﭼ [ ]88بفاح
اليذء ،كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون بضم اليذء(.)3
 -143روى املفضل :ﭽ ﯓ ﯔﭼ [ ]103ابلاشديد وهي
قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص والكسذئي ويعقوب(:ننجي املؤمنني)
ابلاخفيف(.)4
سورة هود
 -144روى املفضل :ﭽﰀ ﰁﭼ [ ]28بفاح العني
( )1جذمع البيذن  ،1185/3والسبعة ص  ،328والنشر .285/2
( )2انظر :املغين  ،976/2وحتبري الايسري .413
( )3جذمع البيذن  ،1063/3واملغين  ،970/2وحتبري الايسري .412
( )4انظر :املغين  ،975/2وحتبري الايسري .413
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وختفيف امليم ،واتبعه اجلمهور ،وقرأ محزة والكسذئي وحفص عن
عذصم بضم العني وتشديد امليم(.)1
 -145روى املفضل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭼ [ ،]40ويف
[املؤمنون ]27 :من غري تنوين ،وهي قراءة اجلمهور ،وتفرد
حفص بانوين الالم(.)2
 -146روى املفضل :ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ [ ]41بفاح امليمني
وتفخيم الراء والسني( ،)3وقرأ محزة والكسذئي وحفص عن عذصم
بفاح امليم ولمذلة فاحة الراء ،ومل ميل حفص يف القرآن غريه ،وقرأ
البذقون بضم امليم ،وأمذل فاحة الراء لمذلة خذلصة أبو عمرو،
وأخلص فاحهذ قذلون وابن كثري وابن عذمر ،وقللهذ ورش(.)4
 -147روى املفضل ابلانوين يف مثود من قوله :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﭼ [ ]68ويف ﭽ ﮉ ﮊﭼ [الفرقذن،]38 :
[العنكبوت ]38 :و ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [النجم ]51 :ووافقه
اجلمهور ،ووقفوا ابأللف عوضذ منه ،وقرأ حفص ومحزة ويعقوب
بفاح الدال من غري تنوين ،ووقفوا بغري ألف(.)5
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1195/3واملغين  ،986/2وحتبري الايسري .414
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1196/3واملغين  ،989/2وحتبري الايسري .415
( )3املراد ابلافخيم هنذ :هو الفاح الذي هو ضد اإلمذلة .انظر :النشر .29/2
( )4املغين  ،989/2وجذمع البيذن  ،1196/3وحتبري الايسري ص .415
( )5جذمع البيذن  ،1205/3واملغين  ،995/2وحتبري الايسري .416
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 -148روى ابن جمذهد إبتسنذده عن املفضل عن عذصم يف :ﭽﯝ

ﯞ ﭼ[  ،]69و [الذارايتِّ (]25 :تسل ٌم ) مثل محزة ،قذل
الداين :ومل أقرأ بذلك من طريقه .أ .ه ،وقرأ محزة والكسذئي
بكسر السني ولتسكذن الالم من غري ألف يف املوضعني ،وقرأمهذ
البذقون بفاح السني والالم وألف بعدمهذ(.)1
 -149روى املفضل :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭑ ﭼ [،71
 ]72برفع البذء كمذ قرأ اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر ومحزة وحفص
عن عذصم(يعقوب قذلت) [ ]72 ،71بنصب البذء(.)2
 -150تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﮭ ﮮ ﭼ [ ]104ابليذء ،وقرأ
اجلمهور ابلنون(.)3
 -151روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [ ]108بفاح السني
كذجلمهور ،وقرأ محزة والكسذئي وخلف وحفص بضم السني(.)4
 -152روى املفضلﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ [ ]111باخفيف(لن)
وتشديد(لـمذ) ،ووافقه أبو بكر عن عذصم ،وقرأ احلرميذن
باخفيف(لن) و(لـمذ) مجيعذ ،وقرأ أبو عمرو والكسذئي ويعقوب
وخلف يف اخايذره باشديد(لن) وختفيف(لـمذ) ،وقرأ ابن عذمر ومحزة
وحفص عن عذصم وأبو جعفر باشديد(لن) و(لـمذ) مجيعذ(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1206/3وحتبري الايسري ص .417
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1206/3والاحبري .417
( )3جذمع البيذن .1208/3
( )4انظر :املناهى  ،748/2وجذمع البيذن  ،1208/3والنشر .290/2
( )5جذمع البيذن  ،1208/3واملغين  ،1003/2وحتبري الايسري .418
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 -153روى املفضل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [ ]123بفاح
اليذء وكسر اجليم ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وحفص عن
عذصم بضم اليذء وفاح اجليم(.)1
 -154روى املفضل :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ[]123هنذ
وآخر النمل ابليذء وكذا قرأهذ مجهور القراء ،وقرأ انفع وابن عذمر
وحفص عن عذصم وأبو جعفر ويعقوب ابلاذء(.)2
 -155أتسكن املفضل اليذء من قوله تعذ ى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﭼ وقد تسبق.
سورة يوسف

 -156روى املفضل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ هنذ [ ،]5ويف [الصذفذت:
 ]102بكسر اليذء ،ووافق حفصذً على فاح بقية املواضع ،وقرأ
البذقون بكسرهذ(.)3
 -157روى املفضل :ﭽ ﮂ ﭼ [ ]47إبتسكذن اهلمزة ،وهي قراءة
)(4
اجلمهور ،وتفرد حفص باحريكهذ.

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1210 /3واملغين  ،1007/2وحتبري الايسري ص .419
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1210/3وحتبري الايسري ص .419
( )3جذمع البيذن جذمع البيذن  ،1199/3واملغين ،990/2وحتبري الايسري ص .421
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1203/3واملغين  ،1031/3وحتبري الايسري ص .424
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 -158روى املفضل :ﭽ ﮅ ﮆ ﭼ [ ]56ابلنون ،وكذلك قرأ
ابن كثري ،وقرأ البذقون ابليذء(.)1
 -159روى املفضل قوله تعذ ى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ [ ]64أبلف
بعد احلذء وكسر الفذء ، ،قذل الداين :ومل أقرأ بذلك ،أ .ه ،وهبذ
قرأ عذصم يف رواية حفص ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون
بكسر احلذء ولتسكذن الفذء من غري ألف(.)2
 -160روى املفضل :ﭽﮚ ﮛﭼ [ ]109و[النحل]43 :
واألول من [األنبيذء ]7 :ابليذء وفاح احلذء يف الثالثة على ترك
تسمية الفذعل ،وكذا قرأ اجلمهور ،وروى حفص ابلنون وكسر
احلذء يف الثالثة على لفظ اجلمع(.)3

سورة الرعد
 -161روى املفضل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [ ]4بضم الصذد يف
)(4
املوضعني .وقرأ البذقون بكسرهذ.
 -162روى املفضل :ﭽﯛ ﯜﯝ ﯞﯟﭼ [ ]17ابلاذء وهي
قراءة اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي وخلف ابليذء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1233/3وحتبري الايسري ص .425
( )2جذمع البيذن  ،1233/3وحتبري الايسري ص .425
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1236/3واملغين  ،1046/3وحتبري الايسري ص .427
( )4جذمع البيذن  ،1243/3واملغين .1053/3
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1252/3واملغين  ،1059/3وحتبري الايسري ص .432
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 -163روى املفضل :ﭽﮌﮍﭼ [ ]31باقدمي اهلمزة وتسكوهنذ،
وعن البزي إببداهلذ ،والبذقون ابهلمز ولتسكذن اليذء من غري ألف
يف اللفظ(.)1
سورة إبراهيم عليه السالم

 -164روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ []2 - 1
برفع اهلذء ،وكذا قرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون
ابخلفض يف احلذلني لال رويسذً فقرأ ابلرفع حذل االباداء فقط(.)2
 -165أتسكن اليذء من قوله :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ
[ ]22كذجلمهور ،وفاحهذ حفص).(3
 -166روى ابن جمذهد إبتسنذده عن أيب زيد وجبلة عن املفضل عن
عذصم أنه قرأ ﭽ ﯾ ﯿﭼ [ ]42ابلنون ،قذل الداين :ومل
أقرأ بذلك .أ .ه ،وقرأ تسذئر القراء ابليذء(.)4

( )1املغين .1039/3
( )2املناهى  ،775/2وجذمع البيذن  ،1255/3والنشر .298/2
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1260/3املغين  ،1081/3وحتبري الايسري ص .434
( )4جذمع البيذن  ،1259/3واملغين  ،1077/3والنشر .300/2
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سورة احلجر

 -167روى املفضل :ﭽ ﮎ ﮏﭼ [ ]8ابلاذء وضمهذ وفاح
الزاي(،املالئكة) ابلرفع ،وكذا أبو بكر ،وكذا اجلمهور لال أهنم
يفاحون الاذء ،وقرأ محزة والكسذئي وخلف وحفص بنونني األو ى
مضمومة والثذنية مفاوحة وكسر الزاي ابلنصب يف (املالئكة)(.)1
 -168روى املفضل :ﭽ ﯙﭼ [ ]45و ﭽ ﮜ ﮝﭼ [يس:
 ]34وحيث وقع بكسر العني ،وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع
وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وحفص وخلف وهشذم :بضم
العني حيث وقع(.)2
 -169قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﮓﮔ ﮕﭼ [ ]60و
ﭽﭧﭼ [النمل ]57 :باخفيف الدال فيهمذ ،وكذا أبو
بكر ،وقرأمهذ البذقون باشديد الدال(.)3

سورة النحل

 -170قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﭼ [(]2

تنزل)

[]2

ابلاذء

مفاوحة

وفاح

( )1املناهى  ،779/2وجذمع البيذن  ،1266/3والنشر .301/2
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1267/3وحتبري الايسري ص .438
( )3جذمع البيذن  ،1268/3وجذمع البيذن  ،1903/3وحتبري الايسري ص .439
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الزاي(املالئكة)[ ]2ابلرفع ،وهي رواية روح عن يعقوب ،وقرأ
البذقون ابليذء وضمهذ وكسر الزاي ونصب املالئكة(.)1
 -171قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ []11
ابلنون ،وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -172روى املفضل :ﭽ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ
[ ]12بنصب األمسذء األربعة وكسر الاذء من(:مسخرات) ألهنذ
اتء مجع املؤنث ،وهي قراءة اجلمهور ،وروى حفص برفع
ﭽﮠ ﮡ ﮢﭼ فقط ،ونصب البذقي ،وقرأ ابن
عذمر :ﭽﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ برفع األمسذء
األربعة(.)3
 -173روى املفضل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ [ ،]66ويف ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ [املؤمنون ]21 :بفاح النون ،وهي قراءة انفع وابن
عذمر وأيب بكر ويعقوب ،وقرأ البذقون بضم النون فيهمذ(.)4
 -174روى املفضل ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ [ ]71ابلاذء،
( )1جذمع البيذن  ،1269/3وحتبري الايسري ص .440
( )2جذمع البيذن  ،1270/3واملغين  ،1101/3وحتبري الايسري ص .440
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1271/3واملغين  ،1011/3وحتبري الايسري ص .440
( )4جذمع البيذن  ،1276/3واملغين  ،1112/3وحتبري الايسري ص .442
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وهي رواية أيب بكر عن عذصم ورويس عن يعقوب ،وقرأ البذقون
ابليذء(.)1

سورة اإلسراء

 -175روى املفضل :ﭽ ﯛ ﯜﭼ [ ]7ابليذء ونصب
اهلمزة على الاوحيد ،وهي قراءة ابن عذمر وأيب بكر عن عذصم
ومحزة وخلف يف اخايذره ،وقرأ الكسذئي ابلنون ونصب اهلمزة على
اجلمع ،وقرأ البذقون ابليذء ومهزة مضمومة بني واوين على اجلمع(.)2
 -176روى املفضل :ﭽ ﯧ ﯨﭼ) هنذ [ ]35ويف
الشعراء [ ]182بضم القذف كذجلمهور ،وقرأ عذصم يف رواية
حفص ومحزة والكسذئي وخلف بكسر القذف(.)3
 -177ورد عن املفضل ثالث رواايت يف قوله تعذ ى :ﭽ ﮪﭼ
][23هنذ ويف األنبيذء واألحقذفٍ (،
أف) ابلانوين وكسر الفذء
كقراءة انفع وأيب جعفر وحفص ،وبفاح الفذء من غري تنوين
كقراءة ابن عذمر وابن كثري ويعقوب ،وبكسرهذ من غري تنوين
كقراءة البذقني(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1276/3واملغين  ،1123/3وحتبري الايسري ص .442
( )2انظر :املغين  ،1124/3وحتبري الايسري ص .445
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1285 /3وحتبري الايسري ص .447
()4املناهى  ،793/2واملغين  ،1130/3وحتبري الايسري ص .446
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 -178روى املفضل :ﭽ ﮂ ﮃﭼ [ ]42ابلاذء كقراءة اجلمهور،
وقرأ ابن كثري وحفص ابليذء(.)1
 -179روى املفضل :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔﭼ [ ]44ابليذء ،وهبذ قرأ
احلرميذن وابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون ابلاذء(.)2
سورة الكهف
 -180روى املفضل :ﭽ ﯠﭼ [ ]19إبتسكذن الراء ،وهبذ قرأ
أبو بكر وأبو عمرو ومحزة وخلف وروح وقرأ البذقون وحفص عن
عذصم بكسر الراء(.)3
 -181روى املفضل بفاح امليم والالم يف ﭽ ﯨﭼ هنذ []59
و ﭽ ﮒ ﮓﭼ [النمل ]49 :وكذا أبو بكر ،وروى
حفص بفاح امليم وكسر الالم فيهمذ ،وقرأ البذقون بضم امليم
وفاح الالم يف السورتني(.)4
 -182وافق املفضل مجهور القراء :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
[ ]63ويف ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ [الفاح(]10 :عليه) يف قراءهتمذ بكسر
اهلذء ،وروى حفص بضم اهلذء يف حذل الوصل يف احلرفني(.)5
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1286/3واملغين  ،1135/3وحتبري الايسري ص .448
( )2جذمع البيذن  ،1286/3واملغين  ،1135/3وحتبري الايسري ص .448
( )3جذمع البيذن  ،1305/3واملغين  ،1154/3وحتبري الايسري ص .453
( )4جذمع البيذن  ،1312/3واملغين  ،1170/3وحتبري الايسري ص .456
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1313/3واملغين  ،1172/3وحتبري الايسري ص .456
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 -183أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮜ ﮝﭼ [ ]67كذجلمهور ،وفاحهن
حفص(.)1
 -184روى املفضل :ﭽﰕﭼ يف املوضعني هذهنذ [ 74و  ]87ويف
[الطالق ]8 :بضم الكذف ،وهبذ قرأ انفع وأبو جعفر ويعقوب
وأبو بكر وابن كوان ،وقرأ البذقون إبتسكذن الكذف يف الثالثة(.)2
 -185روى املفضل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ [ ]77بضم اليذء
األو ى وكسر الضذد وختفيف اليذء الثذنية ) :ﭽ ي ِّ
ضيفومهذﭼ).(3
ُ
 -186روى املفضل :ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [ ]88ابلرفع من غري
تنوين ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف
ابلنصب والانوين وكسره لسكونه وتسكون الم الاعريف بعده(.)4
السدَّين)،
 -187روى املفضل :ﭽ ﯚ ﭼ []93بضم السني( ُّ
كقراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وحفص :ﭽ ﯙ
ﯚ ﭼ [ ]93بفاح السني(.)5
 -188روى املفضل :ﭽ ﯶ ﭼ هذهنذ [ ]94بضم السني ،وهبذ قرأ

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1329/3وحتبري الايسري ص .461
( )2جذمع البيذن  ،1315/3واملغين  ،1174/3وحتبري الايسري ص .457
( )3جذمع البيذن  ،1318/3واملغين .1176/3
( )4املناهى  ،811/2وجذمع البيذن  ،1320/3والنشر .315/2
( )5جذمع البيذن  ،1321وحتبري الايسري ص .458
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انفع وابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب ،وقرأ البذقون
بفاح السني(.)1
 -189قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ []96 ،95
ابلوصل وكسر الانوين ومهزة تسذكنة بعده من ابب اجمليء؛ ول ا
ابادأ كسر مهزة الوصل وأبدل اهلمزة السذكنة بعدهذ ايء ،وكذا
أبو بكر ،وقرأ البذقون بقطع اهلمزة ومدة بعدهذ يف احلذلني(.)2
 -190روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ [ ]98ابلانوين
من غري مد وال مهز ،وهبذ قرأ اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية
املفضل ومحزة والكسذئي وخلف :ابملد واهلمز من غري تنوين).(3
سورة مرمي
 -191قرأ عذصم يف رواية املفضل :ﭽ ﭑ ﭼ [ ]1إبمذلة
فاحة اهلذء واليذء مجيعذ ،واتبعه أبو بكر والكسذئي ،وقرأ ابن كثري
وحفص وأبو جعفر إبخالص فاحهمذ ،وقرأ ابن عذمر ومحزة
وخلف بفاح اهلذء ولمذلة اليذء ،وقرأ أبو عمرو إبمذلة اهلذء وفاح
اليذء ،وقرأ انفع إبمذلة اهلذء واليذء بني بني معذً(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1323/3واملغين  ،1181/3وحتبري الايسري ص .458
( )2جذمع البيذن  ،1323/3و ،1326/3واملغين  ،1183/3وحتبري الايسري ص .460
( )3جذمع البيذن  ،1328/3املغين  ،1184/3وحتبري الايسري ص .460
( )4جذمع البيذن  ،1333/3واملغين  ،1191/3وحتبري الايسري ص .460
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 -192روى املفضل :ﭽﮠﭼ [ ]8وﭽﮣ [ ]58وﭽ ﮎﭼ

[ ]70وﭽ ﭺﭼ [ ]68بضم أوائل هذه األربعة ،وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي ﭽﮠﭼ ﭽﮎﭼ
وﭽﭺ ﭼ مجيع مذ يف هذه السورة بكسر أوله(.)1
 -193روى املفضل :ﭽﰀﭼ [ ]25بفاح الاذء والقذف
وتشديد السني(تَ َّسذقط) ،كذجلمهور ،وروى حفص بضم الاذء
وكسر القذف وختفيف السني ﭽ ﰀﭼ ،وقرأ محزة بفاحهمذ
مع الاخفيف(تَ َسذقط )(.)2
 -194روى املفضل :ﭽ ﰑ ﰒ ﰓﭼ [ ]51بكسر الالم،
كقراءة اجلمهور ،وقرأ الكوفيون بفاح الالم(.)3
 -195روى املفضل :ﭽﯛﭼ [ ]90ابلنون وكسر الطذء خمففة،
وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وحفص والكسذئي :ﭽﯛﭼ هنذ
ابلاذء وفاح الطذء مشددة(.)4

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1338/3واملغين  ،1195/3وحتبري الايسري ص .463
( )2املغين  ،1199/3وحتبري الايسري ص .464
( )3جذمع البيذن  ،1343/3واملغين  ،1205/3وحتبري الايسري ص .464
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1346/3واملغين  ،1215/3وحتبري الايسري ص .466
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سورة طه

 -196روى املفضل :ﭽﭵﭼ [ ]1إبمذلة فاحة الطذء واهلذء ،وكذا
أبو بكر والكسذئي وخلف ،وقرأ ابن كثري وابن عذمر وحفص
إبخالص فاحة الطذء ،وقرأ البذقون بفاحهمذ(.)1
 -197روى املفضل :ﭽﭑ ﭒﭼ [(]13وأَانَّ) :باشديد
النون(،اخرتانك) :ابلنون مفاوحة وألف بعدهذ على لفظ اجلمع،
وكذا قرأ محزة ،وقرأ البذقون(وأان) باخفيف النون(اخرتتك) ابلاذء
مضمومة من غري ألف على لفظ الواحد(.)2
 -198أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ [ ]18كذجلمهور،
وفاحهذ ورش وحفص(.)3
 -199روى املفضل موضع طه خذصة :ﭽ ﭹﭼ [ ]80حبذف
األلف كقراءة أيب عمرو وأيب جعفر ويعقوب ،وقرأ البذقون
إبثبذت األلف(.)4
 -200روى املفضل :ﭽ ﯼﭼ [ ]87بكسر امليم وكذلك قرأ

( )1جذمع البيذن  ،1351/3واملغين  ،1219/3وحتبري الايسري ص .467
( )2جذمع البيذن  ،1353/3وحتبري الايسري ص .468
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1365 /3وحتبري الايسري ص .474
( )4املغين  ،412/1وحتبري الايسري ص .296
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اجلمهور ،وقرأ انفع وعذصم يف غري رواية املفضل وأبو جعفر
بفاح امليم ،وقرأ محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره بضمهذ(.)1
 -201روى املفضل :ﭽ ﯽ ﯾ ﭼ [ ]87بفاح احلذء وامليم من
غري تشديد ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ احلرميذن وابن عذمر وحفص عن
عذصم وأبو جعفر ورويس عن يعقوب بضم احلذء وتشديد امليم(.)2
 -202روى املفضل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒﭼ [ ]119بكسر اهلمزة،
وهبذ قرأ انفع وعذصم يف غري رواية حفص ،وقرأ البذقون وحفص
عن عذصم بفاحهذ(.)3
 -203روى املفضل :ﭽ ﮚﭼ [ ]130بضم الاذء كأيب بكر
والكسذئي ،وفاحهذ كذجلمهور(.)4
 -204روى املفضل :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪﭼ [ ]133ابليذء وهي قراءة
اجلمهور ،وقرأ انفع وأبو عمرو وحفص عن عذصم ويعقوب
وابن مجذز عن أيب جعفر ابلاذء(.)5

( )1جذمع البيذن  ،1361/3وحتبري الايسري ص .472
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1362/3واملغين  ،1240/3وحتبري الايسري ص .472
( )3جذمع البيذن  ،1363/3واملغين  ،1248/3وحتبري الايسري ص .473
( )4املناهى  ،836/2وجذمع البيذن  ،1364/3والنشر .322/2
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1364/3واملغين  ،1251/3وحتبري الايسري ص .473
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سورة األنبياء

 -205روى املفضل :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ [ ]4بغري ألف( قل
ريب ) على األمر ،وقرأ عذصم يف رواية حفص ومحزة والكسذئي
وخلف ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭼ ابأللف على اخلرب(.)1
 -206أتسكن اليذء يف :ﭽ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [ ]24كذجلمهور ،وفاحهذ
حفص عن عذصم(.)2
 -207روى املفضل :ﭽ ﯝﭼ []80ابلنون ،وكذا أبو بكر
ويعقوب يف رواية رويس ،وقرأ ابن عذمر وعذصم يف رواية حفص
وأبو جعفر ابلاذء ،وقرأ البذقون ابليذء(.)3
 -208روى املفضل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [ ]88بنون
واحدة وتشديد اجليم على معىن :ننجي املؤمنني ،مث حذفت
لحدى النونني ختفيفذ ،وهبذ قرأ ابن عذمر وعذصم يف غري رواية
حفص ،وقرأ البذقون بنونني الثذنية تسذكنة واجليم خمففة(.)4
 -209روى املفضل :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭼ [ ]95بكسر احلذء

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1368/3واملغين  ،1256/3وحتبري الايسري ص .475
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1374/3واملغين  ،1266/3وحتبري الايسري ص .476
( )3جذمع البيذن  ،1371/3واملغين  ،1266/3وحتبري الايسري ص .475
( )4جذمع البيذن  ،1372/3واملغين  ،1269/3وحتبري الايسري ص .477
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ولتسكذن الراء من غري ألف ،وهبذ قرأ عذصم يف غري رواية حفص
ومحزة والكسذئي ،وقرأ البذقون بفاح احلذء والراء وألف بعدهذ(.)1
 -210روى املفضل :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [ ]112بغري ألف على
األمر كذجلمهور ،وتفرد حفص بقراءهتذ ابأللف على اخلرب(.)2
 -211روى املفضل :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯﭼ [ ]112ابليذء ،ووافقه ابن
)(3
كوان من طريق الصوري عنه ،وقرأ البذقون ابلاذء.

سورة احلج
 -212روى املفضل :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩﭼ و ﭽ ﮯ ﮰﭼ []5
بنصب الراء واجليم ،وقرأ البذقون برفعهمذ(.)4
 -213روى املفضل :ﭽ ﯽﭼ [ ]23ويف[فذطر ]33 :ابخلفض
يف السورتني ،وكذا مجهور القراء ،وقرأ انفع وعذصم يف غري رواية
املفضل وأبو جعفر ابلنصب). (5
 -214أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂﭼ [ ]26واتبعه
اجلمهور ،وفاحهذ انفع وهشذم وحفص وأبو جعفر(.)6
( )1جذمع البيذن  ،1372/3واملغين  ،1270/3وحتبري الايسري ص .477
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1274/3واملغين  ،1275/3وحتبري الايسري ص .477
( )3جذمع البيذن  ،1374/3واملغين  ،1276/3والنشر  ،325/2وشرح طيبة النشر ص .279
( )4جذمع البيذن  ،1376/3واملغين .1280/3
( )5جذمع البيذن  ،1378/3وحتبري الايسري ص .480
( )6انظر :جذمع البيذن  ،1386/3وحتبري الايسري ص .483
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 -215روى املفضل :ﭽ ﮯ ﮰﭼ [ ]29بفاح الواو
وتشديد الفذء ،كأيب بكر ،وقرأ البذقون إبتسكذن الواو خمففذً(.)1
 -216روى املفضل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭼ [ ]39بكسر الاذء،
وهي قراءة اجلمهور ،وقرأ انفع وابن عذمر وحفص وأبو جعفر
بفاح الاذء(.)2
 -217روى املفضل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ []62
ويف [لقمذن ]30 :ابلاذء ،وهبذ قرأ احلرميذن وابن عذمر وعذصم
يف غري رواية حفص وأبو جعفر ،وقرأمهذ البذقون ابليذء(.)3
سورة املؤمنون
 -218روى املفضل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﭼ [ ]14بفاح العني ولتسكذن الظذء من غري ألف على
الاوحيد فيهمذ ،وهبذ قرأ ابن عذمر وعذصم يف غري رواية حفص،
وقرأمهذ البذقون وحفص عن عذصم بكسر العني وفاح الظذء
وألف بعدهذ على اجلمع(.)4
( )1املناهى  ،846/2وجذمع البيذن  ،1379/3وحتبري الايسري ص .480
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1381/3واملغين  ،1290/3وحتبري الايسري ص .481
( )3جذمع البيذن  ،1386/3واملغين  ،1299/3وحتبري الايسري ص .482
( )4جذمع البيذن  ،1386/3واملغين  ،1306/3وحتبري الايسري ص .484
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 -219روى املفضل :ﭽﭤ ﭼ [ ]29بفاح امليم وكسر الزاي ،وهبذ قرأ
أبو بكر ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بضم امليم وفاح الزاي(.)1
 -220روى املفضل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ [ ]92برفع امليم،
واتبعه اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وابن عذمر وأبو عمرو وحفص
ويعقوب خبفض امليم(.)2
 -221روى املفضل :ﭽ ﭞﭼ [ ]106بفاح الشني والقذف
وألف بعدهذ ،وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره ،وقرأ
البذقون بكسر الشني ولتسكذن القذف من غري ألف(.)3

سورة النور

 -222روى املفضل :ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﭼ[  ]9برفع
الاذء ،وكذا قرأ اجلمهور ،وتفرد حفص بنصبهذ ،وال خالف يف
رفع األول(.)4
 -223روى املفضل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ ]([7ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ
لعنت)،
ﯼ ﭼ [ ]9باخفيف النون فيهمذ (:أن ) ،ورفعُ (:

( )1جذمع البيذن  ،1389/3واملغين  ،1310/3وحتبري الايسري ص .485
( )2جذمع البيذن  ،1394/3واملغين  ،1320/3وحتبري الايسري ص .487
( )3جذمع البيذن  ،1394/3وحتبري الايسري ص .487
( )4جذمع البيذن  ،1394/3واملغين  ،1328/3وحتبري الايسري ص .489
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ِّ
ب) ورفع اهلذء من اتسم هللا تعذ ى ،وهبذ قرأ
وكسر الضذد من( غض َ
انفع ،وقرأ البذقون باشديد النون فيهمذ ،ونصب(لعنت) وفاح
الضذد من( غضب) وخفض اهلذء من اتسم هللا تعذ ى(.)1
 -224روى املفضل :ﭽﯤ ﯥ ﯦﭼ [ ]31بنصب الراء،
وهبذ قرأ ابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون خبفضهذ(.)2
 -225روى املفضل :ﭽ ﮝ ﮞﭼ يف املوضعني [ 34و
 ]46ويف [الطالق]11 :بفاح اليذء ،وهبذ قرأ اجلمهور من
القراء ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف بكسر
اليذء فيهن(.)3
 -226روى جبلة عن املفضل :ﭽ ﯛ ﯜﭼ [ ]35بكسر
الدال وتشديد اليذء من غري مهز ،وروى أبو زيد عنه بكسر
الدال واملد واهلمز ،وهبذ قرأ أبو عمرو والكسذئي ،وقرأ أبو بكر
ومحزة بضم الدال وابهلمز ،وا ا وقف محزة تسهل اهلمزة على
اصله ،وقرأ البذقون بضم الدال وتشديد اليذء من غري مهز(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1400/3واملغين  ،1329/3وحتبري الايسري ص .490
( )2جذمع البيذن  ،1402/3واملغين  ،1334/3وحتبري الايسري ص .490
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1403/3وحتبري الايسري ص .491
( )4جذمع البيذن  ،1404/3واملغين  ،1336/3وحتبري الايسري ص .491
- 83 -

رواية املفضل الضيب عن عاصم  -مجعاً ودراسة ،د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري

 -227روى املفضل :ﭽ ﯝﭼ [ ]35ابلاذء وفاحهذ وفاح الواو
والدال وتشديد القذف ،وهبذ قرأ ابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر
ويعقوب ،وقرأ انفع وابن عذمر وحفص(يوقد) ابليذء وضمهذ
ولتسكذن الواو وختفيف القذف ورفع الدال ،وقرأ أبو بكر ومحزة
والكسذئي وخلف ابلاذء وضمهذ ولتسكذن الواو وختفيف القذف
ورفع الدال(.)1
 -228روى املفضل :ﭽﰋ ﰌ ﰍ ﭼ [ ]36بفاح البذء ،وهبذ قرأ ابن
عذمر وأيب بكر ،وقرأ البذقون ،وحفص عن عذصم بكسر البذء(.)2
 -229روى املفضل :ﭽﭶ ﭷﭼ [ ]55بضم الاذء وكسر
الالم ،ول ا ابادأ ضم مهزة الوصل ،وكذا أبو بكر ،وقرأ البذقون
وحفص عن عذصم بفاح الاذء ،ول ا ابادأوا كسروا مهزة الوصل(.)3
 -230روى املفضل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬﭼ [ ]58بنصب الثذء،
وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون وحفص
عن عذصم برفعهذ(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1405/3واملغين  ،1338/3وحتبري الايسري ص .491
( )2جذمع البيذن  ،1405/3واملغين  ،1340/3وحتبري الايسري ص .492
( )3جذمع البيذن  ،1408/3واملغين  ،1346/3وحتبري الايسري ص .493
( )4جذمع البيذن  ،1409/3واملغين  ،1346/3وحتبري الايسري ص .493
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سورة الفرقان

 -231روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲﭼ [ ]10برفع الالم ،وهبذ
قرأ ابن كثري وابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون وحفص عن
عذصم جبزم الالم(.)1
 -232روى املفضل :ﭽﯕ ﯖﭼ [ ]19ابليذء
كذجلمهور ،وتفرد حفص برواياه ابلاذء(.)2
 -233تفرد املفضل يف قوله تعذ ى :ﭽ ﮙ ﭼ [ ]49بقراءته
بفاح النون ،وقرأ البذقون بضم النون(.)3
 -234روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ []62
إبتسكذن الذال وضم الكذف وختفيفهذ ،وهبذ قرأ محزة وخلف يف
اخايذره ،وقرأ البذقون بفاحهمذ مشددتني(.)4
 -235روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﭼ [ ]67بضم اليذء وكسر الاذء،
وهبذ قرأ انفع وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ ابن كثري وابو عمرو
ويعقوب بفاح اليذء وكسر الاذء ،وقرأ البذقون بفاح اليذء وضم
الاذء). (5

( )1جذمع البيذن  ،1412/4واملغين  ،1352/3وحتبري الايسري ص .494
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1414/4واملغين  ،1354/3وحتبري الايسري ص .494
( )3املناهى  ،867 /2وجذمع البيذن  ،1415/4واملغين .1361/3
( )4جذمع البيذن  ،1416/4واملغين  ،1364/3وحتبري الايسري ص .495
( )5جذمع البيذن  ،1416/4واملغين  ،1365/3وحتبري الايسري ص .496
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 -236روى املفضل ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭼ [ ]69برفع الفذء والدال ،وهي قراءة ابن عذمر ورواية
أيب بكر عن عذصم ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم جبزم الفذء
()1
وخيلَد) بضم اليذء وفاح
والدال  ،ويف رواية عن املفضلُ (:
)(2
الالم.
 -237روى املفضل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬﭼ [ ]74بغري ألف
على الاوحيد ،وهبذ قرأ أبو عمرو ومحزة والكسذئي وأبو بكر عن
عذصم وخلف يف اخايذره ،وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وابن عذمر
وحفص ويعقوب(:و رايتنذ) ابأللف على اجلمع(.)3
 -238روى املفضل ﭽﯗﭼ [ ]75بفاح اليذء ولتسكذن
الالم وختفيف القذف ،وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف،
وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بضم اليذء وفاح الالم وتشديد
القذف(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1417/4واملغين  ،1366/3وحتبري الايسري ص .496
( )2املغين .1366/3
( )3جذمع البيذن  ،1417 /4واملغين  ،1368/3وحتبري الايسري ص .496
( )4جذمع البيذن  ،1419/4واملغين  ،1368/3وحتبري الايسري ص .496
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سورة الشعراء

 -239روى املفضل ﭽﭑﭼ [ ]1وأول القصص ،وﭽﭑﭼ

[النمل ]1 :يف أول النمل إبمذلة فاحة الطذء ،وهبذ قرأ أبو بكر
ومحزة والكسذئي وخلف عن نفسه ،وقرأ البذقون إبخالص
فاحهذ(.)1
 -240روى أبو حذمت عن املفضل :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿﭼ []37
أبلف قبل احلذء ،واتفق مجيع القراء على تقدمي احلذء على السني(.)2
 -241روى املفضل عن عذصم :ﭽﯾ ﭼ [ ]56بغري ألف
كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون غري املفضل عن عذصم وابن كوان
عن ابن عذمر ابأللف(.)3
 -242أتسكن اليذء يف :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟﭼ [ ]62كذجلمهور ،وفاحهذ
حفص(.)4
 -243أتسكن اليذء يف :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ )[]109
يف اخلمسة املواضع كذجلمهور ،وفاحهن انفع وأبو جعفر وابن
عذمر وأبو عمرو وحفص(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1421/4وحتبري الايسري ص .497
( )2جذمع البيذن  ،1107/3واملغين .1375/3
( )3جذمع البيذن  ،1423/3واملغين  ،1376/3وحتبري الايسري ص .497
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1429/4واملغين  ،1388/3وحتبري الايسري ص .500
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1430/3واملغين  ،1389/3وحتبري الايسري ص .499
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 -244روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮣﭼ الشعراء [ ]149بغري
ألف كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون غري املفضل وابن عذمر ابأللف(.)1
 -245روى املفضل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [ ]187ويف [تسبأ]9 :
إبتسكذن السني فيهمذ كذجلمهور ،وتفرد حفص بفاح السني
فيهمذ(.)2
 -246روى املفضل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﭼ باشديد الزاي( َّنزل )
األمني) بنصبهمذ ،وهبذ قرأ ابن عذمر ويعقوب وأبو بكر
الروح
َ
و( َ
()3
ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون باخفيف الزاي والرفع .

سورة النمل
 -247روى املفضل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [ ،]22ويف ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ[تسبأ ]15 :بفاح اهلمزة من غري تنوين،
وهبذ قرأ البزي وأبو عمرو ،وقرأ قنبل إبتسكذهنذ فيهمذ على نية
الوقف ،وقرأ البذقون خبفضهذ فيهمذ مع الانوين(.)4
 -248روى املفضل :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ ]25ابليذء
فيهمذ كذجلمهور ،وقرأ حفص والكسذئي ابلاذء فيهمذ(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1426/3واملغين  ،1383/3وحتبري الايسري ص .498
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1427/3وحتبري الايسري ص .499
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1427/3واملغين  ،1385/3وحتبري الايسري ص .499
( )4جذمع البيذن  ،1432/4وحتبري الايسري ص .501
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1434/3واملغين  ،1399/3وحتبري الايسري ص .502
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 -249روى املفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [ ]36بكسر النون من
غري ايء -أي حمذوفة يف احلذلني ،-وهبذ قرأ ابن كثري وابن عذمر وأبو
بكر عن عذصم ومحزة والكسذئي ،وأثباهذ مفاوحة يف الوصل تسذكنة
يف الوقف قذلون وحفص وأبو عمرو خبالف عنهم أعين يف الوقف
ورويس بال خالف ،وفاحهذ يف الوصل وحذفهذ يف الوقف ورش
وأبو جعفر ،وحذفهذ يف الوصل وأثباهذ يف الوقف روح(.)1
 -250روى املفضل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [ ]66بقطع
األلف ولتسكذن الدال من غري ألف بعدهذ ،وهبذ قرأ ابن كثري
وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب ،وقرأ البذقون بوصل األلف
وتشديد الدال وألف بعدهذ( .)2وروي عن املفضل (:بلى آدرك)
بزايدة األلف ومهزة ممدودة على االتسافهذم مع لتسكذن الدال(.)3
سورة القصص
 -251روى املفضل :ﭽﭼ ﭽﭼ [ ]8بضم احلذء ولتسكذن الزاي،
وهبذ قرأ محزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بفاح احلذء والزاي(.)4
 -252روي عن املفضل يف قوله تعذ ى :ﭽﮥ ﮦﭼ[ ]32ثالث
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1445/3وحتبري الايسري ص .502
( )2السبعة ص ،485وجذمع البيذن  ،1440/4وحتبري الايسري ص .506
( )3املغين .1408/3
( )4جذمع البيذن  ،1439/4واملغين  ،1418/3وحتبري الايسري ص .507
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قراءات؛ بفاح الراء ولتسكذن اهلذء كحفص ،وتفرد بضم الراء واهلذء،
وبضم الراء وفاح اهلذء –أيضذً ،-وقرأ احلرميذن وأبو جعفر وأبو عمرو
ويعقوب بفاحهمذ ،وقرأ البذقون بضم الراء ولتسكذن اهلذء(.)1
 -253روى املفضل :ﭽﯧ ﯨﭼ [ ]34إبتسكذن اليذء
كذجلمهور ،وفاحهذ حفص(.)2
 -254روى املفضل :ﭽ ﯟ ﯠﭼ [ ]82بضم اخلذء وكسر
السني ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ويعقوب بفاح اخلذء والسني(.)3

سورة العنكبوت
 -255روى املفضل (:أومل تروا) [ ]19ابلاذء ،وكذا محزة والكسذئي
وأبو بكر يف بعض الطرق عنه ،وقرأ البذقون ابليذء(.)4
 -256روى أبو زيد عن املفضل :ﭽ ﭮ ﭯﭼ [( :]25مودةُ)
ابلرفع من غري تنوينِّ (،
بينكم) ابخلفض ،وهبذ قرأ ابن كثري وأبو
عمرو والكسذئي ورويس ،وهبذ قرأ الداين ،وروى جبلة عن
املفضل عن عذصم(:مودةً ) منوان ابلنصب(،بينَكم) نصبذ ،وهبذ
قرأ انفع وابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ حفص وروح ومحزة(مود َة)
ابلنصب من غري تنوين(بينكِّم) ابخلفض(.)5
( )1املغين  ،1426/3وجذمع البيذن  ،1439/4وحتبري الايسري ص .508
( )2جذمع البيذن  ،1456/4واملغين  ،1437/3وحتبري الايسري ص .510
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1455 /4واملغين  ،1436/3وحتبري الايسري ص .509
( )4املناهى  ،785/2واملغين  ،1442/3والنشر .343/2
( )5السبعة ص  ،499واملناهى  ،895/2وجذمع البيذن  ،1460/4وحتبري الايسري ص .511
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 -257روى املفضل :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﭼ [ ]28هبمزتني
على االتسافهذم ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ احلرميذن وأبو جعفر
وابن عذمر ويعقوب وحفص هبمزة مكسورة على اخلرب .وأمجعوا
على االتسافهذم يف املوضع الثذين(.)1
 -258روى املفضل :ﭽﮅ ﮆﭼ [ ]33إبتسكذن النون
وختفيف اجليم ،وهبذ قرأ ابن كثري ويعقوب ومحزة والكسذئي
وخلف وأبو بكر ،وقرأ البذقون بفاح النون وتشديد اجليم(.)2
سورة الروم

 -259روي عن املفضل خبلف عنه :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛﭼ []11
ابليذء ،وهبذ قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عذصم ،وقرأ البذقون
ابلاذء وهو الوجه الثذين عن املفضل(.)3
 -260روى املفضل :ﭽ ﮫ ﮬ ﭼ [ ]22بفاح الالم اليت
قبل امليم مجع عذمل ،وهبذ قرأ اجلمهور ،وتفرد حفص بكسرهذ(.)4
 -261روى املفضل :ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ [ ]50بغري

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1462 /4واملغين  ،1445/3وحتبري الايسري ص .509
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1463/4وحتبري الايسري ص .511
( )3جذمع البيذن  ،1471/4واملغين  ،1445/3وحتبري الايسري ص .514
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1471/4واملغين  ،1456/3وحتبري الايسري ص .514
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ألف على الاوحيد ،كقراءة اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص
والكسذئي وخلف أبلف بعد اهلمزة وبعد الثذء على اجلمع(.)1

سورة لقمان
 -262روى املفضل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ [ ]20إبتسكذن العني
واتء منونة منصوبة على الاأنيث والاوحيد ،وكذا اجلمهور ،وقرأ
انفع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفص بفاح العني وهذء مضمومة
على الاذكري واجلمع(.)2
سورة األحزاب
 -263روى املفضل ﭽ ﮔﭼ [ ،]10و ﭽ ﭾ ﭿﭼ
[ ،]66وﭽﮈﭼ [ ]67إبثبذت األلف يف الوصل
والوقف يف الثالث الفواصل ،وهبذ قرأ انفع وابن عذمر وأبو بكر،
وقرأ ابن كثري وحفص والكسذئي وخلف حبذف األلف فيهن يف
الوصل ولثبذهتذ يف الوقف ،وقرأ أبو عمرو ومحزة ويعقوب حبذف
األلف فيهن يف الوصل والوقف(.)3
 -264روى املفضل :ﭽﮱ ﯓﯔﭼ [ ]13بفاح امليم كذجلمهور،
وتفرد حفص بضمهذ(.)4
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1475/4واملغين  ،1460/3وحتبري الايسري ص .515
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1478/4واملغين  ،1470/3وحتبري الايسري ص .518
( )3جذمع البيذن  ،1489/4وحتبري الايسري ص .521
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1491/4واملغين  ،1487/3وحتبري الايسري ص .521
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 -265روى املفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙﭼ [ ]31ابليذء فيهمذ،
واتبعه محزة والكسذئي وخلف يف اخايذره ،وقرأمهذ البذقون ابلاذء
يف األول وابلنون يف الثذين(.)1
 -266روى ابن جمذهد عن جبلة عن املفضل عن عذصم :ﭽ ﮃ
ﮄ ﮅ ﭼ [ ]67أبلف بعد الدال وكسر الاذء ،قذل أبو
عمرو الداين :ومل أقرأ بذلك من طريقه .أ .ه ،وكذا قرأ ابن
عذمر ،ويعقوب ،وقرأ البذقون ابلاوحيد ونصب الاذء(.)2
سورة سبأ
 -267روى املفضل :ﭽﮢ ﮣﭼ [ ]12رفعذ ،وكذا
أبو بكر ،وقرأ حفص عن عذصم والبذقون ﱡ ﮣﭐﱠ نصبذ(.)3
 -268روى املفضل :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖﭼ [ ]15بفاح السني
وألف بعدهذ وكسر الكذف على اجلمع ،وكذا مجهور القراء ،وقرأ
حفص ومحزة إبتسكذن السني وفاح الكذف من غري ألف على
الاوحيد ،وقرأ الكسذئي وخلف كذلك لال أنه كسر الكذف(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1494/4واملغين  ،1493/3وحتبري الايسري ص .522
( )2جذمع البيذن  ،1498/4واملغين  ،1502/3وحتبري الايسري ص .523
( )3السبعة ص  ،527وجذمع البيذن  ،1501/4واملغين  ،1507/4وحتبري الايسري
ص .525
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1503/4وحتبري الايسري ص .526
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 -269أتسكن اليذء يف :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ [ ]47كذجلمهور،
وفاحهذ انفع وابن عذمر وأبو عمرو وحفص وأبو جعفر(.)1
 -270روى املفضل :ﭽ ﭽﭼ [ ]52ابهلمز ،وهبذ قرأ أبو
عمرو وأبو بكر ومحزة والكسذئي ،وقرأ احلرميذن وابن عذمر
وحفص وأبو جعفر ويعقوب بضم الواو من غري مهز(.)2

سورة فاطر

 -271روى املفضل :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ []40ابأللف على
اجلمع ،وهبذ قرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وأبو بكر والكسذئي
ويعقوب ،وقرأ ابن كثري وحفص وأبو عمرو ومحزة وخلف يف
اخايذره بغري ألف على الاوحيد(.)3

سورة يس

 -272روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭼ [ ]1إبمذلة فاحة اليذء ،وهبذ قرأ أبو
بكر ومحزة والكسذئي وخلف يف اخايذره وروح عن يعقوب ،وقرأ
البذقون إبخالص فاح اليذء(.)4

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1506/4واملغين  ،1522/4وحتبري الايسري ص .525
( )2السبعة ص  ،530وجذمع البيذن  ،1505 /4وحتبري الايسري ص .528
( )3السبعة ص  ،535وجذمع البيذن  ،1508/4وحتبري الايسري ص .531
( )4جذمع البيذن  ،1513/4وحتبري الايسري ص .532
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 -273روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ []1
و ﭽ ﮉﮊ ﮋﭼ [القلم ]1 :إبدغذم نون اهلجذء يف الواو يف
السورتني ،وهبذ قرأ ابن عذمر وأبو بكر والكسذئي ويعقوب
وخلف يف اخايذره ،وقرأ البذقون ابإلظهذر(.)1
 -274روى املفضل :ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ [ ]5برفع الالم،
كذجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف
بنصب الالم(.)2
 -275روى املفضل :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﭼ [ ]9بضم السني يف املوضعني ،كذجلمهور ،وقرأ حفص
ومحزة والكسذئي وخلف يف املوضعني بفاح السني(.)3
 -276روى املفضل :ﭽ ﭟ ﭠﭼ [ ]14باخفيف الزاي،
واتبعه أبو بكر ،وقرأ البذقون باشديدهذ(.)4
 -277روى املفضل :ﭽ ﮕ ﮖﭼ [ ]19هبمزة بعدهذ ايء
والكذف مشددة( ،)5وروي عن املفضل تسهيل اهلمزة الثذنية(،)6
( )1جذمع البيذن  ،1513/4واملغين  ،1536/4وحتبري الايسري ص .532
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1517/4واملغين  ،1537/4وحتبري الايسري ص .532
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1517/4واملغين  ،1538/4وحتبري الايسري ص .532
( )4السبعة ص ،539وجذمع البيذن  ،1517/4وحتبري الايسري ص .532
( )5السبعة ص.540
( )6جذمع البيذن .1517/4
- 95 -

رواية املفضل الضيب عن عاصم  -مجعاً ودراسة ،د .علي بن إبراهيم بن علي طوهري

وقرأ أبو جعفر(أأَن ُكِّرُمت) بفاح اهلمزة الثذنية وهو على أصله يف
الاسهيل والفصل ،وقرأ البذقون بكسرهذ ،وهم على أصوهلم يف
الاسهيل والاحقيق والفصل ،لال أن األصل يف قراءة عذصم من
مجيع رواايته هو حتقيق اهلمزتني(.)1
 -278روى املفضل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [ ]35حبذف اهلذء،
وكذلك قرأ عذصم يف غري رواية حفص ومحزة والكسذئي وخلف،
وقرأ البذقون إبثبذت اهلذء(.)2
 -279روى املفضل :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ [ ]68بفاح النون
األو ى ولتسكذن الثذنية وضم الكذف وختفيفهذ ،كذجلمهور ،وقرأ
عذصم يف غري رواية املفضل ومحزة بضم النون األو ى وفاح
الثذنية وكسر الكذف وتشديدهذ(.)3

الصافّات
سورة ّ
 -280روى املفضل من طريق جبلة :ﭽ ﯾﭼ []47بكسر
الزاي كحمزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بفاح الزاي يف
املوضعني(.)4
( )1حتبري الايسري ص .533
( )2جذمع البيذن  ،1518/4واملغين  ،1543/4وحتبري الايسري ص .533
( )3جذمع البيذن  ،1521/4واملغين  ،1543/4وحتبري الايسري ص .535
( )4املناهى  ،930/2وجذمع البيذن  ،1524/4والنشر .357/2
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 -281روى املفضل :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ [ ،]94بضم اليذء
وكسر الزاي ،وهبذ قرأ محزة ،وقرأ البذقون بفاح اليذء(.)1
 -282روى املفضل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ
[ ]126برفع األمسذء الثالثة ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ حفص
ومحزة والكسذئي وخلف ويعقوب بنصب األمسذء الثالثة(.)2
سورة ص
 -283أتسكن املفضل اليذء يف :ﭽ ﮞ ﮟ ﭼ [ ]23كذجلمهور،
وفاحهذ حفص(.)3
 -284روى املفضل :ﭽ ﯟ ﭼ [ ]57باخفيف السني هذهنذ
وتشديدهذ يف النبأ ﭽ ﯝ ﯞ ﯟﭼ [ ،]25وقرأ حفص
ومحزة والكسذئي وخلف باشديد السني يف املوضعني ،وقرأ
البذقون باخفيف السني يف السورتني(.)4
 -285روى املفضل :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫﭼ [ ]58بضم اهلمزة على
اجلمع ،كقراءة أيب عمرو ويعقوب ،وقرأ البذقون(وآخر) بفاح
اهلمزة وألف بعدهذ على الاوحيد(.)5
( )1السبعة ص  ،548وجذمع البيذن  ،1526/4وحتبري الايسري ص .538
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1528/4واملغين  ،1570/4وحتبري الايسري ص .539
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1535/4واملغين  ،1588/4وحتبري الايسري ص .543
( )4جذمع البيذن  ،1534/4واملغين  ،1586/4وحتبري الايسري ص .542
( )5جذمع البيذن  ،1534/4واملغين  ،1586/4وحتبري الايسري ص .542
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 -286روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭜ ﭝﭼ [ ]63بضم
السني ،كمذ قرأهذ انفع وأبو جعفر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ
البذقون بكسرهذ(.)1
 -287أتسكن اليذء يف :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [ ]69كذجلمهور،
وفاحهذ حفص(.)2
 -288روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ [:]84
ابلنصب ،كذجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل ومحزة
برفع القذف يف األول والنصب يف الثذين(.)3

سورة الزمر

 -289روى املفضل :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﭼ [ ]9باخفيف امليم ،وهي
قراءة احلرميني ومحزة ،وقرأ البذقون باشديدهذ(.)4
 -290روى املفضل :ﭽ ﮇ ﭼ [ ]61ابأللف على اجلمع،

( )1السبعة ص ،556وجذمع البيذن  ،1534/4واملغين  ،1322/3وحتبري
الايسري ص .487
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1536/4واملغين  ،1589/4وحتبري الايسري ص .543
( )3السبعة ص ،557وجذمع البيذن  ،1535/4واملغين  ،1588/4وحتبري
الايسري ص .543
( )4جذمع البيذن  ،1541/4واملغين  ،1592/4وحتبري الايسري ص .544
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وكذا قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون بغري
ألف على الاوحيد(.)1
 -291روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮍ ﮎﭼ [ ]71يف
املوضعني ويف النبأ ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ [ ]19باشديد
الاذء فيهن ،وكذلك قرأ اجلمهور ،وقرأ الكوفيون باخفيف الاذء
يف الثالثة(.)2
سورة املؤمن
 -292روى املفضل :ﭽ ﮀﭼ إبمذلة فاحة احلذء لمذلة خذلصة،
وكذا قرأ ابن كوان وأبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ
قذلون وابن كثري وحفص وهشذم وأبو جعفر ويعقوب إبخالص
فاحة احلذء ،وقرأ ورش وأبو عمرو إبمذلاهذ بني بني(.)3
 -293روى املفضل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ []26
الفسذد) ،كذجلمهور ،وقرأ
ظهر) ،وابلرفع يف(:
ُ
بفاح اليذء واهلذء(:يَ َ
انفع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وحفص ﭽ ﭠ ﭼ بضم
اليذء وكسر اهلذء ﭽ ﭢ ﭣﭼ ابلنصب(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1544/4واملغين  ،1599/4وحتبري الايسري ص .546
( )2جذمع البيذن  ،1545/4واملغين  ،1602/4وحتبري الايسري ص .546
( )3جذمع البيذن  ،1548/4والايسري ص ،155وحتبري الايسري ص .548
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1551/4واملغين  ،1609/4وحتبري الايسري ص .548
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 -294روى املفضل :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ []37برفع العني
)(1
كذجلمهور ،ورواهذ حفص ابلنصب.
 -295روى املفضل :ﭽ ﭤﭼ []67بكسر الشني كذجلمهور،
وقرأ انفع وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب وخلف وحفص وهشذم
بضم الشني(.)2

فصلت
سورة ّ
 -296روى املفضل :ﭽﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﯢ ﯣﭼ
بنصب الدال من غري تنوين يف( مثود) ،وقرأ البذقون برفع الدال(.)3
 -297روى املفضل :ﭽﯹﯺﯻ ﯼﭼ [ ]29إبتسكذن الراء،
كقراءة ابن كثري وابن عذمر ويعقوب وأيب بكر والسوتسي ،وروى
الدوري عن أيب عمرو اخاالس حركاهذ ،وقرأ البذقون إبشبذعهذ(.)4
 -298روى املفضل :ﭽ ﯟ ﯠ ﭼ ] [44باحقيق اهلمزتني،
وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف يف اخايذره وروح عن
يعقوب ،ورواه هشذم عن ابن عذمر هبمزة واحدة مفاوحة من
غري مد على اخلرب ،وقرأ البذقون باسهيل اهلمزة الثذنية(.)5
( )1انظر :جذمع البيذن  ،1553/4واملغين  ،1612/4وحتبري الايسري ص .549
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1555/4وحتبري الايسري ص .550
( )3جذمع البيذن  ،1560/4واملغين .1623/4
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1560/4واملغين  ،1625/4وحتبري الايسري ص .552
( )5جذمع البيذن  ،1562/4واملغين  ،1627/4وحتبري الايسري ص .553
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سورة الشورى

 -299روى املفضل :ﭽ ﭮﭼ [ ]5ابلنون تسذكنة وكسر
الطذء وختفيفهذ(يـَنـ َف ِّطرن) ،وهبذ قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب،
وقرأ البذقون ابلاذء مفاوحة وفاح الطذء وتشديدهذ(.)1
 -300روى املفضل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗﭼ [ ]25ابليذء ،وكذا
قرأ اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي وخلف ابلاذء(.)2
ﮒﭼ []37
 -301روى املفضل :ﭽ ﮐ ﮑ
ويف [النجم ]32 :بكسر البذء من غري ألف وال مهزة على الاوحيد
(كبري) ،وهي قراءة محزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون ﭽﮐﭼ
بفاح البذء وألف ومهزة مكسورة بعدهذ(.)3

سورة الزخرف
 -302روى املفضل :ﭽﮥ ﮦﭼ [ ]18بفاح اليذء ولتسكذن
النون وختفيف الشني ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي
وخلف بضم اليذء وفاح النون وتشديد الشني(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1567/4واملغين  ،1631/4وحتبري الايسري ص .555
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1568/4واملغين  ،1634/4وحتبري الايسري ص .555
( )3جذمع البيذن  ،1569/4وحتبري الايسري ص .556
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1570/4واملغين  ،1639/4وحتبري الايسري ص .557
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 -303روى املفضل :ﭽ ﯘ ﯙﭼ [ ]19إبتسكذن الشني
ومهزتني حمققاني ،وكذا انفع وأبو جعفر لال أنه باسهيل الثذنية
بينهذ وبني والواو ،وقرأ البذقون ﭽ ﯘ ﯙﭼ بفاح الشني
ومهزة واحدة مفاوحة(.)1
 -304روى املفضل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ [ ]24بغري ألف على
األمر ،وكذا اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ابأللف على اخلرب(.)2
 -305روى املفضل :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [ ]38أبلف بعد اهلمزة على
الاثنية ،وكذا قرأ احلرميذن وأبو جعفر وابن عذمر وأبو بكر ،وقرأ البذقون
وعذصم يف رواية حفص بغري ألف على اهلمزة على الاوحيد(.)3
 -306روى املفضل ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ [ ]53بفاح السني وألف
بعدهذ ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ويعقوب إبتسكذن السني من غري
ألف(.)4
 -307فاح املفضل اليذء يف الوصل وأثباهذ تسذكنة يف الوقف يف:
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ [ ]68وكذا أبو بكر ،وتسكنهذ

( )1السبعة ص ،585وجذمع البيذن  ،1571/4وحتبري الايسري ص .558
( )2جذمع البيذن  ،1574/4واملغين  ،1643/4وحتبري الايسري ص .558
( )3جذمع البيذن  ،1575/4واملغين  ،1648/4وحتبري الايسري ص .558
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1576/4واملغين  ،1650/4وحتبري الايسري ص .559
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يف احلذلني انفع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن عذمر ورويس،
وحذفهذ البذقون يف احلذلني(.)1
 -308روى املفضل :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ []71هبذء واحدة
(تشاهي) ،كذجلمهور ،وقرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وحفص
ﭽ ﯢ ﯣ ﯤﭼ هبذءين(.)2
 -309روى املفضل :ﭽﯺﭼ [ ]88بنصب الالم وضم اهلذء
( وقِّيلَهُ ) ،وكذا اجلمهور ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل ومحزة
خبفض الالم وكسر اهلذء(.)3
سورة الدخان

 -310روى املفضل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶﭼ [ ]45ابلاذء ،وكذا
اجلمهور ،وقرأ ابن كثري وحفص ورويس ابليذء(.)4
سورة اجلاثية

 -311روى املفضل :ﭽﮋ ﮌﭼ [ ]6ابلاذء( تؤمنون)،

( )1جذمع البيذن  ،1579/4واملغين  ،1653/4وحتبري الايسري ص .561
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1578/4واملغين  ،1653/4وحتبري الايسري ص .560
( )3السبعة ص  ،589وجذمع البيذن  ،1579/4واملغين  ،1657/4وحتبري الايسري
ص .558
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1582/4واملغين  ،1663/4وحتبري الايسري ص .562
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وكذا قرأ ابن عذمر وأبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ورويس،
وقرأ البذقون ابليذء(.)1
 -312روى املفضل :ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ [ ]21ابلرفع،
وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي وخلف يف
اخايذره ابلنصب(.)2

سورة األحقاف

 -313روى املفضل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀﭼ [ ]12ابلاذء ،وهبذ قرأ
انفع وأبو جعفر والبزي خبالف عنه وابن عذمر ويعقوب ،وقرأ
البذقون ابليذء(.)3
 -314روى املفضل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭼ [ ]15يف
احلرفني بفاح الكذف ،كذجلمهور ،وقرأ الكوفيون غري املفضل
وابن كوان ويعقوب بضمهذ(.)4
 -315روى املفضل :ﭽﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
أحسن)،
ﮋ ﮌﭼ (يُاقبَّ ُل) ابليذء وضمهذ ،ورفع النون من ( ُ

( )1جذمع البيذن  ،1584/4واملغين  ،1667/4وحتبري الايسري ص .564
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1584/4واملغين  ،1669/4وحتبري الايسري ص .565
( )3جذمع البيذن  ،1586/4واملغين  ،1675/4وحتبري الايسري ص .566
( )4جذمع البيذن  ،1587/4وحتبري الايسري ص .566
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اجذوز) ابليذء وضمهذ ،وكذا اجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة
(ويُ ُ
والكسذئي وخلف ﭽ ﮅﭼ عنهم ابلنون وفاحهذ ﭽﮇﭼ
بنصب النون ﭽﮊﭼ ابلنون وفاحهذ(.)1

سورة حممد صلّى هللا عليه وسلم

 -316روى املفضل :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ [ ]4بفاح القذف
والاذء وألف بينهمذ ،وكذا اجلمهور ،وقرأ حفص وأبو عمرو
ويعقوب بضم القذف وكسر الاذء من غري ألف(.)2
 -317تفرد املفضل بقراءة :ﭽ ﯜ ﯝ ﭼ [ ]7إبتسكذن الثذء
وختفيف البذء ،وقرأ البذقون بفاح الثذء وتشديد البذء(.)3
 -318روى املفضل :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭼ ابليذء يف الثالثة (وليبلونكم حىت يعلم) []31
(ويبلو أخبذركم) [ ،]31وكذا أبو بكر ،وقرأهن البذقون ابلنون(.)4

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1587/4واملغين  ،1676/4وحتبري الايسري ص .566
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1591/4واملغين  ،1686/4وحتبري الايسري ص .566
( )3املناهى  ،972/2وجذمع البيذن  ،1591/4واملغين .1687/4
( )4جذمع البيذن  ،1593/4وحتبري الايسري ص .569
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سورة الفتح
 -319وافق املفضل مجهور القراء يف ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ يف قراءته بكسر
اهلذء ،وقد تسبق يف الكهف.
سورة ق
 -320روى املفضل :ﭽ ﯷ ﯸﭼ [ ]30ابليذء ،وكذا انفع وأبو
بكر ،وقرأ البذقون ابلنون(.)1
 -321روى جبلة عن املفضل :ﭽ ﮍ ﮎﭼ بكسر اهلمزة،
وكذلك قرأ املدنيذن وابن كثري ومحزة وخلف ،وقرأ البذقون
بفاحهذ(.)2
سورة والذارايت
 -322روى املفضل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [ ]23برفع الالم(
مثل ) ،وهبذ قرأ عذصم يف غري رواية حفص ومحزة والكسذئي
ُ
()3
وخلف ،وقرأ البذقون بنصبهذ .
سورة الطور

 -323روى املفضل :ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ [ ]21ابجلمع وضم

( )1جذمع البيذن  ،1598/4/4واملغين  ،1707/4وحتبري الايسري ص .573
( )2املناهى  ،978/2واملغين  ،1708/4والنشر .379/2
( )3جذمع البيذن  ،1603/4واملغين  ،1712/4وحتبري الايسري ص .574
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الاذء( رايتـُ ُهم ) ،وكذا ابن عذمر ويعقوب ،ومثله أبو عمرو لال
أنه كسر الاذء( ر ِّ
ايهتم ) ،وقرأ البذقون ابلاوحيد ورفع الاذء(.)1
 -324روى املفضل :ﭽ ﮂ ﭼ [ ،]37و ﭽ ﯦ ﭼ
[الغذشية ]22 :ابلصذد فيهمذ ،وكذا البزي وابن كوان وأبو بكر،
وقرأ محزة خبالف عن خالد بني الصذد والزاي ،وقرأ قنبل وحفص
وابن كوان ابلوجهني ،وقرأ هشذم(:املسيطرون) ابلسني فيهمذ(.)2
سورة القمر

 -325تفرد املفضل باخفيف اجليم يف قوله تعذ ى :ﭽﭻ

ﭼﭼ).(3
 -326روى أبو حذمت عن املفضل :ﭽ ﭨ ﭼ [ ]53باشديد
الراء(.)4
سورة الواقعة

 -327روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﭟ ﭠﭼ [ ]19بفاح اليذء

( )1جذمع البيذن  ،1605/4وحتبري الايسري ص .575
( )2جذمع البيذن  ،1607/4والنشر .378/2
( )3املناهى  ،988/2وجذمع البيذن  ،1616/4واملغين .1730/4
( )4املغين .1736/4
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وكسر الزاي ،وقرأ الكوفيون بكسر الزاي ،وقرأ البذقون بفاحهذ(.)1
 -328روى املفضل :ﭽ ﭫ ﭬﭼ [ ]22ابخلفض مجيعذ ،وكذا
محزة والكسذئي وأبو جعفر ،وقرأمهذ البذقون ابلرفع(.)2
 -329روى املفضل :ﭽﮨ ﮩ ﭼ [ ]37إبتسكذن الراء(عُرابً) ،وكذا
أبو بكر ومحزة وخلف يف اخايذره ،وقرأ البذقون بضمهذ(.)3
 -330روى املفضل :ﭽﮨ ﮩﭼ [ ]66هبمزتني ،كأيب بكر،
)(4
وقرأ البذقون بواحدة مكسورة.
 -331روى ابن جمذهد إبتسنذده عن أيب زيد عن املفضل عن
عذصم :ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ [ ]62خفيفة الذال(.)5
 -332روى املفضل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭼ [ ]82بفاح الاذء ولتسكذن
الكذف وختفيف الذال ،وقرأ البذقون بضم الاذء وفاح الكذف
وتشديد الذال(.)6

( )1جذمع البيذن  ،1625/4وحتبري الايسري ص .583
( )2السبعة ص ،622وجذمع البيذن  ،1625/4واملغين  ،1753/4وحتبري الايسري ص .583
( )3جذمع البيذن  ،1625/4واملغين  ،1755/4وحتبري الايسري ص .583
( )4املغين  ،1758/4وحتبري الايسري ص .584
( )5جذمع البيذن .1068/3
( )6السبعة ص  ،624وجذمع البيذن .1628/4
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سورة احلديد

 -333روى املفضل :ﭽﯽ ﯾ ﯿﭼ []18
باخفيف الصذد فيهمذ ،وكذا قرأ ابن كثري وأيب بكر ،وقرأمهذ
البذقون وحفص عن عذصم باشديد الصذد(.)1

سورة اجملادلة

 -334روى املفضل :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭼ[ ]2برفع الاذء( أمهذتـُ ُهم
) ،وقرأ البذقون بكسرهذ على النصب(.)2
 -335روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ
[ ]11بكسر الشني فيهمذ ،وكذا روى أبو بكر عن عذصم
خبلف عنه ،وقرأ انفع وأبو جعفر وابن عذمر وأبو بكر يف وجهه
الثذين بضم الشني فيهمذ ،وقرأ البذقون ابلكسر فيهمذ(.)3
 -336روى املفضل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ
[ ]22بضم الكذف وكسر الاذء( ُكاِّ
ب )(،اإلميذ ُن) ابلرفع ،وقرأ
َ
البذقون بفاح الكذف والاذء ونصب اإلميذن(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1630/4واملغين  ،1765/4وحتبري الايسري ص .586
( )2السبعة ص  ،628وجذمع البيذن  ،1631/4واملغين .1769/4
( )3جذمع البيذن  ،1632/4وحتبري الايسري ص .588
( )4السبعة ص  ،630وجذمع البيذن  ،1634 /4واملغين .1774/4
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سورة املمتحنة

 -337روى املفضل :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ [ ]3بضم اليذء
صل بينكم) ،وكذا قرأ
ولتسكذن الفذء وفاح الصذد وختفيفهذ(يـُف َ
صل ) بضم اليذء وفاح
احلرميذن وأبو عمرو ،وقرأ ابن عذمر( يـُ َف َّ
الفذء والصذد وتشديدهذ ،وقرأ عذصم يف غري رواية املفضل
ويعقوب(يفصل بينكم) بفاح اليذء ولتسكذن الفذء وكسر الصذد
ُ
ِّ
خمففة ،وقرأ محزة والكسذئي(يـُ َفصل) بضم اليذء وفاح الفذء وكسر
الصذد وتشديدهذ(.)1

سورة الصف
 -338أتسكن املفضل من طريق جبلة :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ
[ ]6وكذا ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف يف
اخايذره ،وفاحهذ البذقون وكذلك قرأ الداين يف رواية املفضل(.)2
مام ) ابلانوين
 -339روى املفضل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [ٌّ (]8
نورهُ ) بنصب الراء وضم اهلذء ،كقراءة اجلمهور ،وقرأ ابن كثري
( َ
وحفص ومحزة والكسذئي وخلف بغري تنوين وخفض الراء وكسر
اهلذء على اإلضذفة(.)3
( )1السبعة ص  ،633وجذمع البيذن  ،1637 /4واملغين  ،1782/4وحتبري
الايسري ص .590
( )2جذمع البيذن  ،1638/4واملغين  ،1789/4وحتبري الايسري ص .591
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1638 /4واملغين  ،1788/4وحتبري الايسري ص .591
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سورة املنافقني

 -340روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ []4
إبتسكذن الشني ،وهبذ قرأ قنبل وأبو عمرو والكسذئي ،وقرأ البذقون
بضمهذ(.)1
 -341روى املفضل :ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ [ ]5باخفيف الواو ،وهبذ قرأ
انفع وروح عن يعقوب ،وقرأ البذقون باشديدهذ(.)2
 -342روى املفضل :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﭼ [ ]11ابليذء وكذا
أبو بكر ،وقرأ البذقون ابلاذء .وكذلك روى حفص عن عذصم(.)3

سورة التغابن
 -343روى املفضل عن عذصم :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ []4
ابليذء فيهمذ ،وقرأ البذقون ابلاذء).(4
 -344روى املفضل :ﭽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [ ]9ابلنون
فيهمذ ،ومثله انفع وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأمهذ البذقون ابليذء(.)5
( )1جذمع البيذن  ،1641/4واملغين  ،1794/4وحتبري الايسري ص .592
( )2السبعة ص  ،636وجذمع البيذن  ،1641/4واملغين  ،1794/4وحتبري الايسري
ص .592
( )3جذمع البيذن  ،1642/4واملغين  ،1796/4وحتبري الايسري ص .592
( )4املغين .1798/4
( )5جذمع البيذن  ،1643/4واملغين  ،1798/4وحتبري الايسري ص .593
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سورة الطالق
 -345روى ابن جمذهد عن جبلة عن املفضل عن عذصم أنه قرأ:
ﭽﰃ ﰄ ﰅﭼ [ ]5ابلنون قذل الداين :وهو شك،
)(1
وابليذء قرأهتمذ.
 -346روى املفضل :ﭽ ﯳ ﯴ ﭼ [ ]11ابلنون ،ومثله انفع
وابن عذمر وأبو جعفر ،وقرأ البذقون ابليذء(.)2
 -347روى املفضل :ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ [ ]12برفع الالم ،وقرأ
اجلمهور بنصب الالم(.)3
سورة التحرمي
 -348روى واملفضل :ﭽ ﭗ ﭘ ﭼ [ ]8بضم النون ،وكذا أبو
بكر ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بفاح النون(.)4
 -349روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ []12
بكسر الكذف وفاح الاذء وألف بعدهذ ،كذجلمهور ،وقرأ أبو عمرو
وحفص ويعقوب بضم الكذف والاذء من غري ألف على اجلمع(.)5
( )1جذمع البيذن .1644/4
( )2جذمع البيذن  ،1644/4واملغين  ،694/2وحتبري الايسري ص .594
( )3الكذمل للهذيل ص  ،649واملغين .1804/4
( )4جذمع البيذن  ،1646/4واملغين  ،1808/4وحتبري الايسري ص .595
( )5انظر :جذمع البيذن  ،1646/4واملغين  ،1809/4وحتبري الايسري ص .595
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سورة امللك

 -350أتسكن اليذء يف :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ [ ]28ومثله أبو بكر
ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف ،وفاحهذ البذقون(.)1

سورة القلم

 -351روى املفضل :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﭼ [ ]14هبمزتني
على االتسافهذم(أأن كذن) ،وهبذ قرأ أبو بكر ومحزة وروح ،وقرأ
البذقون هبمزة واحدة(.)2

سورة املعارج

 -352روى املفضل :ﭽ ﭯ ﭰﭼ [ ]16ابلرفع كذجلمهور،
وتفرد حفص بقراءهتذ ابلنصب(.)3
 -353روى املفضل :ﭽ ﯯ ﯰﭼ [ ]33بغري ألف على
الاوحيد ،كذجلمهور ،وروى حفص ويعقوب أبلف بعد الدال
على اجلمع(.)4

( )1جذمع البيذن  ،1647/4وحتبري الايسري ص .597
( )2جذمع البيذن  ،1651/4واملغين  ،1816/4وحتبري الايسري ص .598
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1658/4واملغين  ،1830/4وحتبري الايسري ص.602
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1658/4واملغين  ،1830/4وحتبري الايسري ص.602
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 -354روى املفضل :ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ [ ]38بفاح اليذء
وضم اخلذء ،وقرأ البذقون بضم اليذء وفاح اخلذء(.)1
 -355روى املفضل :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳﭼ [ ]43بفاح النون
ولتسكذن الصذد ،ومثله اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص بضم
النون والصذد مجيعذ(.)2

سورة نوح عليه السالم
 -356أتسكن اليذء يف :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﭼ []28
كذجلمهور ،وفاحهذ حفص وهشذم(.)3
اجلن
سورة ّ
 -357روى املفضل كسر اهلمزة من قوله :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ []3
ل ى قوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ[ ]14يف اباداء كل آية ،وكذلك
قرأ اجلمهور ،وقرأ ابن عذمر وحفص ومحزة والكسذئي وخلف بفاح
اهلمزة يف املواضع املذكورة ،وافقهم أبو جعفر يفﭽﭪ ﭫ ﭼ[،]3
ﭽﭴﭵ ﭶﭼ []4ﭽﮇﮈ ﮉﭼ[.(4)]6
( )1السبعة ص  ،651وجذمع البيذن  ،1651/4واملغين .1830/4
( )2انظر :جذمع البيذن  ،1659/4واملغين  ،1831/4وحتبري الايسري ص.602
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1661/4واملغين  ،1837/4وحتبري الايسري ص.603
( )4السبعة ص  ،656وجذمع البيذن  ،1664/4اوملغين  ،1839 /4وحتبري الايسري ص.604
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املزّمل
سورة ّ

 -358روى املفضل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ [ ]6بيذء مفاوحة غري
مهموزة ،كقراءة أيب جعفر ومحزة عند الوقف ،ومهزهذ البذقون(.)1
 -359روى املفضل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [ ]9خبفض البذء،
وكذا قرأ ابن عذمر وأبو بكر ومحزة والكسذئي ويعقوب وخلف،
وقرأ البذقون وحفص عن عذصم برفعهذ(.)2

سورة امل ّدثر

 -360روى املفضل :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ [( ]33ل ا) بفاح الذال
وألف بعدهذ(،دبر) على وزن فَـ َعل كذجلمهور ،وقرأ انفع وحفص
ومحزة ويعقوب وخلف :ﭽ ﯮ ﯯ ﭼ إبتسكذن الذال ﭽ ﯰ ﭼ
على وزن افعل).(3
 -361روى املفضل :ﭽ ﭞ ﭼ [ ]50بفاح الفذء ،كقراءة
انفع وابن عذمر وأيب جعفر ،وقرأ البذقون بكسر الفذء(.)4

( )1املغين .1847/4
( )2جذمع البيذن  ،1669/4وحتبري الايسري ص.606
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1671/4واملغين  ،1855 /4وحتبري الايسري ص.607
( )4السبعة ص  ،660وجذمع البيذن  ،1671/4وحتبري الايسري ص.607
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سورة اإلنسان

 -362روى املفضل :ﭽ ﯾﭼ [ ]4ابلانوين وصالً ،وابأللف
وقفذً عوضذً منه ،وكذا قرأ انفع وأبو جعفر والكسذئي وأبو بكر
وهشذم ،وقرأ البذقون بغري تنوين(.)1
 -363روى املفضل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ [ ]16 -15
بانوينهمذ وصالً ،وابأللف وقفذً ،وكذا قرأ انفع وأبو جعفر
والكسذئي وأبو بكر ،وقرأ ابن كثري وخلف يف اخايذره يف األول
ابلانوين وصالً وابأللف وقفذً ،ويف الثذين بغري تنوين وصالً،
وحبذف األلف وقفذً ،وقرأ البذقون بغري تنوين فيهمذ(.)2
 -364روى املفضل :ﭽﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ []21
إبتسكذن اليذء وكسر اهلذء( عذلي ِّهم ) ،واتبعه انفع ومحزة وأبو
جعفر ،وقرأ البذقون بنصب اليذء وضم اهلذء(.)3
 -365روى املفضل :ﭽ ﯰ ﯱﭼ [(]21خض ٍر) ابخلفض
ﭽﯱﭼ ابلرفع ،كقراءة ابن كثري وأيب بكر ،وقرأ انفع

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1675/4واملغين  ،1863 /4وحتبري الايسري ص.609
( )2جذمع البيذن  ،1677/4واملغين  ،1865 /4وحتبري الايسري ص.609
( )3السبعة ص  ،664وجذمع البيذن  ،1680/4واملغين  ،1867 /4وحتبري الايسري
ص.610
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وحفص ابلرفع فيهمذ مجيعذ ،وقرأ ابن عذمر وأبو جعفر وأبو
عمرو ويعقوب برفع األول وخفض الثذين ،وقرأ محزة والكسذئي
وخلف ابخلفض فيهمذ مجيعذ(.)1

سورة املرسالت
 -366روى املفضل :ﭽ ﮡ ﮢ ﭼ [ ]6بضم النون والذال ،وكذا
احلرميذن وابن عذمر وأبو بكر وأبو جعفر ويعقوب ،وقرأ البذقون
إبتسكذهنذ(.)2
 -367روى املفضل :ﭽ ﮖ ﮗ ﭼ [ ]33مجذالت ابأللف على
مجذالت) ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة والكسذئي ﭽ ﮖ
اجلمع(
ٌ
ﮗﭼ [ ]33بغري ألف على الاوحيد(.)3
سورة النبأ
 -368روى املفضل :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ [ ]37برفع
االمسني مجيعذ ،وكذا انفع وابن كثري وأبو عمرو وأبو جعفر ،وقرأ
ابن عذمر وعذصم ويعقوب خبفض االمسني ،وقرأ محزة والكسذئي
وخلف يف اخايذره خبفض األول ورفع الثذين(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1682/4واملغين  ،1869 /4وحتبري الايسري ص.610
( )2جذمع البيذن  ،1682/4واملغين  ،1872 /4وحتبري الايسري ص.611
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1683/4واملغين  ،1875 /4وحتبري الايسري ص.612
( )4السبعة ص  ،669وجذمع البيذن  ،1685/4واملغين  ،1883 /4وحتبري الايسري
ص.613
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سورة االنفطار

 -369روى أبو زيد عن املفضل عن عذصم :ﭽﭱ ﭼ [ ]7باشديد
الدال ،وكذا قرأ اجلمهور ،وقرأ الكوفيون باخفيف الدال(.)1

سورة املطففني
 -370روى املفضل :ﭽ ﰂ ﰃﭼ [ ]31أبلف بعد الفذء،
كذجلمهور ،وقرأ حفص وأبو جعفر بغري ألف(.)2
سورة االنشقاق
 -371روي عن املفضل اخلالف يف :ﭽ ﮕ ﮖ ﭼ [ ]12بفاح
اليذء ولتسكذن الصذد خمففذ ،وكذا عذصم ومحزة وخلف ويعقوب
وأبو جعفر وأبو عمرو ،وبضم اليذء وفاح الصذد وتشديد الالم
كذلبذقني(.)3
سورة الربوج
 -372روى املفضل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﭼ [ ]15خبفض الدال،
وكذا محزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون برفع الدال(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1691/4وحتبري الايسري ص.617
( )2جذمع البيذن  ،1695/4وحتبري الايسري ص.618
( )3املناهى  ،1053/2والكذمل  ،659وحتبري الايسري .619
( )4انظر :جذمع البيذن  ،1696/4وحتبري الايسري ص.619
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سورة الغاشية
 -373روى املفضل :ﭽﭰﭱ ﭲﭼ [ ]4بضم الاذء ،وكذا أبو عمرو
أبو بكر ويعقوب ،وقرأ البذقون وحفص عن عذصم بفاح الاذء(.)1
سورة الفجر
 -374روى املفضل :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭼ بفاح الذال والثذء ،وكذا الكسذئي ويعقوب ،وقرأ البذقون
بكسر الذال والثذء(.)2
سورة البلد
 -375روى املفضل :ﭽ ﯷﭼ [ ]20هنذ ويف(تسورة اهلمزة)
إببدال اهلمزة واواً تسذكنة ،كذجلمهور ،وقرأ حفص ومحزة وأبو
عمرو ويعقوب وخلف ابهلمزة(.)3
سورة اهلمزة
 -376روى املفضل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [ ]9بضماني( ُع ٌم ٍد )،
وكذا أبو بكر ومحزة والكسذئي وخلف ،وقرأ البذقون وعذصم يف
رواية حفص بفاحاني(.)4
( )1جذمع البيذن  ،1699/4واملغين  ،1913 /4وحتبري الايسري ص.621
( )2السبعة ص  ،685وجذمع البيذن  ،1700/4وحتبري الايسري ص.622
( )3انظر :جذمع البيذن  ،1705/4واملغين  ،1926 /4وحتبري الايسري ص.623
( )4جذمع البيذن  ،1721 /4واملغين  ،1956 /4وحتبري الايسري ص.628
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سورة الكافرون

 -377أتسكن اليذء يف :ﭽ ﭮ ﭯﭼ [ ،]6كذجلمهور ،وفاحهذ
انفع والبزي خبالف عنه ،وحفص وهشذم(.)1

( )1انظر :جذمع البيذن  ،1728 /4واملغين  ،1967 /4وحتبري الايسري ص.629
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اخلامتة:
خلص البحث ل ى النايجة اآلتية:
تعارب رواية املفضل عن عذصم من الرواايت اليت صح تسندهذ ل ى
عصر ابن اجلزري ،لال أن لك ال يكفي يف أن تكون الرواية ماواترة،
وأمذ مذ بعد عصر ابن اجلزري فيُحكم عليهذ أبهنذ من الرواايت الشذ ة،
و لك النقطذع لتسنذدهذ ،من عصر ابن اجلزري تقريبًذ ل ى عصران
احلذضر ،وال يكفي وجود لتسنذدهذ يف الكاب من مؤلفي تلك الكاب
ل ى املفضل ،ألن القراءة ال تؤخذ من الكاب ،بل ابلالقي والرواية.
فحكم رواية املفضل – من حيث اإلمجذل -أهنذ رواية شذ ة.
وأمذ مذ وافق فيه الرواايت املاواترة؛ فحكم تلك املواضع
خبصوصهذ أهنذ ماواترة ،وأن قرآنياهذ اثباة ابلرواايت املاواترة األخرى،
وليس بسند رواية املفضل.
أحدا من
وهنذك مواضع َّ
تفرد هبذ املفضل ،ومل يوافق فيهذ ً
أصحذب الرواايت املاواترة عن العشرة ،فهذه املواضع شذ ة ،وال ُحيكم
بقرآنياهذ ،ولليهذ أشذر ابن اجلزري بقوله(:مع شذو فيهذ).
التوصيات:
أوصي يف هنذية البحث مبذ يلي:
 -1الاوصية جبمع ودراتسة الرواايت غري املاواترة عن القراء العشرة،
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مثل رواية عبد الوارث عن أيب عمرو ،ورواية قايبة عن الكسذئي.
 -2الاوصية بامييز مذ وافقت فيه تلك الرواايت القر ِّ
اءات املاواترة،
ُ
ومذ مل توافق فيه القراءات املاواترة ،لامييز احلروف الشذ ة يف
تلك الرواايت على وجه الافصيل.
واحلمد هلل الذي بنعماه تام الصذحلذت
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املصادر واملراجع
القيسي ،أبو حممد مكي بن أيب طذلب .اإلابنة عن معاين القراءات .
ت :عبد الفاذح لمسذعيل شليب ،دار هنضة مصر للطبع والنشر.
أبو شذمة ،عبد الرمحن بن لمسذعيل .إبراز املعاين من حرز األماين .ت:
حممود جذدو ،مطذبع اجلذمعة اإلتسالمية1413 ،ه.
البنذ ،أمحد بن حممد الدميذطي .إحتاف فضالء البشر يف القراءات
األربع عشر .ت :شعبذن لمسذعيل ،عذمل الكاب ،ط،1
1407ه.
السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن .اإلتقان يف علوم القرآن .ت:
حممد أبو الفضل لبراهيم ،اهليئة املصرية العذمة للكاذب1394 ،ه.
القذضي ،عبد الفاذح عبد الغين .البدور الزاهرة يف القراءات العشر
املتواترة .مركز الدراتسذت واملعلومذت مبعهد الشذطيب ،جدة ،ط،2
1439ه.
الفضلي ،عبد اهلذدي .دار القلم .اتريخ القراءات القرآنية .ط :بدون،
ت :بدون.
ابن اجلزري ،حممد بن حممد .حتبري التيسري يف القراءات العشر .ت:
أمحد مفلح القضذة ،مجعية احملذفظة على القرآن ،الزرقذء ،ط،2
1431ه.
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الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَذميذز .تذكرة
احلفاظ .دار الكاب العلمية بريوت ،لبنذن ،ط1419 ،1هـ.
ابن غلبون ،أبو احلسن طذهر .التذكرة يف القراءات الثمان .ت :أمين
تسويد .مجعية حتفيظ القرآن جبدة.
هبشذن ،حسن تسذمل .التواتر يف القراءات .وحدة البحوث اإلتسالمية،
جذئزة ديب الدولية للقرآن الكرمي ،ط1434 ،1ه.
الداين ،عثمذن بن تسعيد بن عثمذن .جامع البيان يف القراءات السبع .
ت :رتسذئل علمية جبذمعة أم القرى ،النذشر :جذمعة الشذرقة ،ط،1
1427ه.
السخذوي ،علي بن حممد بن عبد الصمد .مجال القراء وكمال
اإلقراء .ت :د .مروان العطيَّة  -د .حمسن خرابة ،دار املأمون
للرتاث ،دمشق ،ط 1418 ،1هـ.
الرومي ،فهد بن عبد الرمحن .دراسات يف علوم القرآن .ط،19
1435ه.
ابن جمذهد ،أمحد بن موتسى بن العبذس .السبعة يف القراءات .ت:
شوقي ضيف ،دار املعذرف ،مصر ،ط1400 ،2هـ.
ابن القذصح ،علي بن عثمذن .سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ
املنتهي .ت :علي عطيف ،جممع امللك فهد لطبذعة املصحف
الشريف1435 ،ه.
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النويري ،أبو القذتسم حممد بن حممد .شرح طيبة النشر يف القراءات العشر .
ت :جمدي حممد تسرور ،دار الكاب العلمية ،ط1424 ،1ه.
ابن اجلزري ،أمحد بن حممد بن حممد .شرح طيبة النشر .ت :أنس
مهرة ،ط ،1 :دار الكاب العلمية ،بريوت ،لبنذن.
السندي ،عبد القيوم عبد الغفور .صفحات يف علوم القراءات .
املكابة اإلمدادية ،ط1415 ،1ه.
ابن السالر ،عبد الوهذب بن يوتسف بن لبراهيم الشذفعي .طبقات
القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاهتم .ت :أمحد حممد عزوز،
املكابة العصرية ،صيدا ،ط1423 ،1ه.
عرت ،نور الدين احلليب .علوم القرآن الكرمي .مطبعة الصبذح ،دمشق،
ط 1414 ،1هـ.
اإلشبيلي ،حممد بن خري بن عمر .فهرسة ابن خري اإلشبيلي .ت:
حممد فؤاد منصور ،دار الكاب العلمية ط1419 ،1ه.
اهلذيل ،يوتسف بن علي بن جبذرة .الكامل يف القراءات واألربعني
الزائدة عليها .ت :مجذل بن السيد بن رفذعي الشذيب ،مؤتسسة
مسذ للاوزيع والنشر ،ط1428 ،1ه.
العمذين ،احلسن بن علي بن تسعيد .الكتاب األوسط يف علم
القراءات .ت :عزة حسن ،دار الفكر ،دمشق ،ط1427 ،1ه.
املطريي ،أمحد تسعد حسني .كتاب السبعة البن جماهد عرضا ودراسة .
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كرتسي القرآن وعلومه ،جذمعة امللك تسعود ،ط1436 ،1ه.
القالنسي ،أبو العز حممد بن احلسني .الكفاية الكربى يف القراءات
العشر .ت :عثمذن غزال ،الكاب العلمية.
القسطالين ،شهذب الدين أمحد بن حممد .لطائف اإلشارات لفنون
القراءات .اجمللس األعلى للشؤون اإلتسالمية ،القذهرة.
البذز ،حممد عبذس البذز .مباحث يف علم القراءات مع بيان أصول
رواية حفص .دار الكلمة ،القذهرة ،ط 1425 ،1ه.
غذمن قدوري .حماضرات يف علوم القرآن ،احلمد .دار عمذر ،عمذن،
ط1435 ،2ه.
لبراهيم بن تسعيد بن محد .خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات
القراءات ،الدوسري .دار احلضذرة ،الرايض ،ط1429 ،1هـ.
لمسذعيل ،شعبذن حممد .مدخل إىل علم القراءات .دار الصحذبة،
طنطذ ،ط1 ،1430ه.
أبو شذمة ،شهذب الدين عبد الرمحن بن لمسذعيل املقدتسي .املرشد
الوجيز إىل علوم تتعلق ابلكتاب العزيز .ت :طيذر آليت قوالج،
دار صذدر ،بريوت1395 ،هـ.
األزهري ،أبو منصور ،حممد بن أمحد اهلروي .معاين القراءات .مركز
البحوث يف كلية اآلداب ،جذمعة امللك تسعود ،ط1412 ،1هـ.
الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَذميذز .
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معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار .دار الكاب
العلمية بريوت ،لبنذن ،ط1417 ،1هـ.
النوزاوازي ،حممد بن أيب نصر الدهذن .املغين يف القراءات .ت :حممود
كذبر الشنقيطي ،مجعية تبيذن ،ط1439 ،1ه.
القضذة ،أمحد مفلح ،وآخرون .مقدمات يف علم القراءات ،دار
عمذر ،األردن ،ط1436 ،5ه.
ابن النشذر ،عمر بن قذتسم بن حممد بن علي األنصذري .املكرر يف ما
تواتر من القراءات السبع وحترر .ت :أمحد حممود عبد السميع
الشذفعي .دار الكاب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
اخلزاعي ،أبو الفضل حممد بن جعفر .املنتهى وفيه مخس عشرة قراءة .
ت :حممد شفذعت رابين ،ط :جممع امللك فهد لطبذعة املصحف
الشريف ،املدينة النبوية1434 ،ه.
ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوتسف .منجد املقرئني ومرشد
الطالبني .دار الكاب العلمية ،ط1420 ،1ه.
ابن اجلزري .النشر يف القراءات العشر .ت :علي حممد الضبذع،
املطبعة الاجذرية الكربى.
حميسن ،حممد تسذمل .اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر .
دار اجليل ،بريوت ،ط 1417 ،1هـ.
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