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 ملخص البحث

 موضوع هذا البحث: ياءات اإلضافة أقسامها واختالف القراء العشرة فيها.
يركز هذا البحث على جمع كل ما يتعلق بياءات اإلضافة من خالل كتب 
التيسير والشاطبية والنشر في بحث مستقل يتناولها من حيث التعريف بها عند 

ا وبين ياءات الزوائد، ثم بيان عددها الكلي في القراء والنحويين، والفرق بينه
القرآن الكريم مع التركيز على العدد الذي جرى فيه خالف القراء بين الفتح 
واإلسكان، وبيان أقسامه، ومذاهب القراء في كل قسم، مع وضع جداول 

 موضحة لمواضع هذه األقسام في سور القرآن الكريم.

ى طالب علم القراءات؛ ليسهل والهدف من ذلك تيسير هذا الباب عل
عليهم إتقانه وضبطه، وهذا مما يعينهم على استحضار ما للقراء من خالفات 
في هذا الباب عند الجمع بالقراءات السبع، أو العشر من طريق الشاطبية 

 والدرة، وكذلك من طريق الطيبة.

إذ تيسير هذا العلم وتسهيله على طالبيه هو الهدف الرئيس من مثل 
 البحوث العلمية التي تكتب في هذا المجال.هذه 

 

 والحمد هلل رب العالمين
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Search summary 

The theme of this research: an Arabic letter ""y addition 

subdivision and different readers top ten. 

This research focuses on collecting everything 

related to an Arabic letter ""y as well as through written 

walshatabet facilitation in independently examined by 

definition when readers and the grammarians, and the 

difference between them and an Arabic letter ""y 

appendages, and a statement in the Quran with total 

focus on the number disagreement among readers draw 

H housing, its statement, and the doctrines of the readers 

in each section, with tables detailing the positions of these 

sections in the Quran. 

The objective of facilitating this part on students of 

readings; for his mastery and makes it easier for them to 

adjust, which help evoke what readers of disagreements 

in this section when you combine seven or 10 readings via 

alshatabet and Durra, as well as good road. 

As facilitating that knowledge and facilitated the 

ELR is aim of such scientific research that you write in 

this field. 
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 المقدمة

الحمددد هلل الددذي أورث مددن انددطفى مددن عبدداده القددرآن، وال ددالة والسددالم 
علددى سدديدنا محمددد سدديد ولددد عدددنان، وعلددى آلدده وأنددحابه أهددل العلددم والروايددة 

 والدراية واإلتقان.
 وبعد

فإن علماء القراءات األقددمين لدم يددخروا جهددا فدي التديليص فدي أندولها 
علدى طالبيهدا، وسدلكوا فدي تدمليفهم مسدالك  وفروعها نثدرا  ونممدا  ق دد تيسديرها

شتى فمنهم من تناول أنولها وفرشها مبوبا  لها على ترتيب السور دون تفرقة 
 -رحمهدم   تعدالى-بين األنول والفدر  مثدل اإلمدام ابدن مجاهدد ومدن قبلده، 

ومن نحا طريقته ممن جاءوا بعده، ومنهم من ف ل األنول عن الفر  تيسيرا  
ومدن نحدا نحددوه،  -رحمده   تعدالى–العلدم مثدل اإلمدام الدداني  علدى طدالب هدذا

ومنهم من نمم هذا العلدم أندو   وفرشدا، وتعدددت فدي ذلدك المنهداا والمسدالك، 
بددل بعضددهم ااد األمددر تيسدديرا  فدديفرد بعددل أبددواب األنددول بالتدديليص مثددل: بدداب 

 وقف حمزة وهشام على الهمز والفتح واإلمالة واإلدغام الكبير.
حددذا حددذوهم بعددل العلمدداء فددي ع ددرنا فتندداولوا كثيددرا  مددن مسددائل وقددد 

القددراءات وأبوابهددا بالتدديليص والشددرن والبيددان، وقددد أجرمنددي   عددز وجددل إلددى أن 
 أفرد بابا  من أبواب األنول ببحث مستقل وهو باب ياءات اإلضافة لما يلي:
   أو  : أهميددة هددذا البدداب فددي قسددم األنددول؛ لكثددرة دوراندده فددي كتدداب

 تعالى.
ثانيددا : تعدددد أقسددامه وتشددعب مسددائله بددين الفددتح واإلسددكان ممددا يجعددل 
اإللمام به نعبا  على طدالب هدذا العلدم، وجمعده فدي مبحدث واحدد ييسدر علديهم 

 فهمه دون تعب أو عناء.
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ثالثدا : كثدرة الخالفدات فيده بدين القددراء العشدرة تددعو إلدى جمعده فدي بحددث 
 يص.مستقل وهو غرض من أغراض التيل

رابعا : أردت أن أبين بجانب ترتيب أقسدامه وجمعهدا فدي بحدث مسدتقل أن 
أقددرن كددل موضددع بشددواهده وأدلتدده مددن الشدداطبية والدددرة والطيبددة؛ تيسدديرا  علددى 

 طالب القراءات.
خامسا : تفرق مباحث هذا البداب فدي كتدب القدراءات يجعدل الوقدوف علدى 

ندعبا  فديردت جمعهدا فدي مكدان  خالفات القراء فيها بين الشداطبية والطيبدة أمدرا  
 واحد.

سادسا : حاجة مكتبة القراءات إلى بحث مستقل في هدذا الموضدوع يرجدع 
 إليه الطالب عند الحاجة.

سابعا : لدم أجدد مدن المدنلفين حسدب علمدي مدن كتدب فيده بحثدا  مسدتقال؛ 
 ولكنه موجود ضمن أبواب األنول في كتب القراءات.

بة بحوث مستقلة في بقية أبواب األندول ثامنا : تحفيز الباحثين على كتا
 اقتداء بالعلماء السابقين مثل اإلمام الداني رحمه   عز وجل وغيره.
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 خطة البحث

 المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث والمنهج.
 المبحث األول: ياءات اإلضافة وأقسامها العامة، ويتضمن ثالثة مطالب:

 ول: تعريف ياءات اإلضافة وسبب تسميتها بذلك.المطلب األ  
 المطلب الثاني: الفرق بين ياءات اإلضافة والياءات الزوائد.

 المطلب الثالث: األقسام العامة لياءات اإلضافة.
المبحدددث الثددداني: يددداءات اإلضدددافة المختلدددص فيهدددا بدددين القدددراء العشدددرة، 

 ويتضمن ستة مطالب:
 ها همزة قطع مفتوحة.المطلب األول: الياءات التي بعد

 المطلب الثاني: الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة.
 المطلب الثالث: الياءات التي بعدها همزة قطع مضمومة.

 المطلب الرابع: الياءات التي بعدها همزة ونل مع  م التعريف.
المطلدددب الخدددامس: اليددداءات التدددي بعددددها همدددزة وندددل مجدددردة عدددن  م 

 التعريف.
 ادس: الياءات التي ليس بعدها همزة قطع و  همزة ونل.المطلب الس
 الخاتمة.
 الفهارس:

 د فهرس الم ادر والمراجع.1
 د فهرس الموضوعات.2
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 منهج البحث

 وقد اتبعت في منهج البحث ما يلي:
المنهج ا ستقرائي الذي يقوم على تتبع ياءات اإلضافة وح رها في سائر سور  -

ونفي الذي ي ص كل موضع، ويحدد مذاهب القراء القرآن الكريم، ثم المنهج ال
 فيه فتحا  أو إسكانا.

ل فهمه. -  تقسيم باب ياءات اإلضافة إلى ف ول ومباحث ُتَسه ِّ
ا قت ار على خالف القراء العشرة حسبما ورد في التيسير وتحبير التيسير  -
 والنشر.
 مسيلة. ذكر الشواهد حسب ورودها من الشاطبية والدرة والطيبة عند كل -
َد دون التوسع في العزو إلى الكتب  - ا قت ار على ذكر الخالف للراوي إن ُوجِّ

 التي ذكرت في النشر.
 بيان وجه الشاطبية والدرة، والوجه الزائد عليهما في الطيبة. -
عدم التطرق إلى ا نفرادات التي ذكرها اإلمام ابن الجزري رحمه   عز وجل في  -

 لطيبة.النشر وأهملها في ا
توثيق المسائل من النشر والتيسير والتحبير، وما تيسر من بعل أنول النشر  -

 األخرى دون إطالة.
كتابة اآليات القرآنية الواردة في البحث بالرسم العثماني وفق م حص مجمع  -

 الملك فهد رحمه   عز وجل بالمدينة النبوية.
ن رقم اآلية وفق العد الكوفي ذكر اسم السورة التي وردت فيها اآلية مع بيا -

 ويكون ذلك في نلب البحث.
ذكر أرقام األبيات على اليمين سواء في الشاطبية أو الدرة أو الطيبة تجنبا  إلثقال  -
 الحواشي.
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عند ذكر الم ادر في الحواشي تذكر بيانات الكتاب كاملة عند وروده أول مرة،  -
 ثم يكتفى باسمه فقط إذا تكرر.

 وي المتين نستمد العون والتوفيقومن   الق
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 المبحث األول: ياءات اإلضافة وأقسامها العامة
 المطلب األول: تعريف ياءات اإلضافة وسبب تسميتها بذلك   

 المطلب الثاني: الفرق بين ياءات اإلضافة والياءات الزوائد
 المطلب الثالث: األقسام العامة لياءات اإلضافة          
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 لب األول: تعريف ياءات اإلضافة وسبب تسميتها بذلكالمط
من األبواب المهمة التي تناولها القراء في قسدم األندول مدا عدرف 
فددي اندددطالحهم بيددداءات اإلضددافة، واإلضدددافة عندددد النحددويين تكدددون فدددي 

 األسماء والحروف: وهي الضمائر مثل:
  الياء والكاف والهاء والنون.

 ه وكتابي وكتابك وكتابنا.ويكون محلها الجر، مثل: كتاب 
 .(1)فالضمير هنا يكون مبنيا: في محل جر ألنه مضاف إليه

أمددا يدداء اإلضددافة عنددد القددراء، فيريدددون بهددا اليدداء المضددافة إلددى 
ا سم مثل: ربي، أو إلى الفعل مثل: يحزنندي، أو إلدى الحدرف مثدل: إندي 

 ومني.
اضديا  أو وهي دائرة بين الن ب والجر، فإن كانت مت لة بالفعدل م

 مضارعا  أو أمرا  فهي من وبة، وتعرب مفعو  به.
وتت ددل بالفعددل بواسددطة نددون الوقايددة، وسددميت بددذلك؛ ألنهددا تقددي 

 الفعل من الكسر.
وإن ات ددلت بحددرف مددن الحددروف النانددبة فهددي فددي محددل ن ددب 

چ  [، و٣٦]غافر:  چگ  چ  و [1٩]الدخان:  چپ  چ  مثل:

 [.2٧]الفرقان:  چڱ 
  چباألسماء أو بحدروف الجدر فهدي مجدرورة مثدل:  وأما إن ات لت

ڤ    [.٣٥]آل عمران:  چے   چ [ و 1٥]يونس:  چڤ

                                 
(، المنلددص: أبدو عبدد الددرحمن الخليدل بددن أحمدد بددن ٣٣٥انمدر: الجمدل فددي النحدو) :  (1)

هددد(، المحقددق: د. فخددر الدددين قبدداوة، 1٧0)المتددوفى:  عمددرو بددن تمدديم الفراهيدددي الب ددري 
 م.1٩٩٥هد 141٦الطبعة: الخامسة، 
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وعلدددى هدددذا فتسدددميتها بيددداء اإلضدددافة هدددو مدددن بددداب التجدددوا عندددد 
 القراء، وهو انطالن، و  مشاحة في ا نطالن.

 ويمكننا بعد ذلك أن نعرف ياءات اإلضافة عند القراء بينها:
لدالدددة علددددى المدددتكلم، وتت ددددل با سدددم والفعددددل "اليددداء الزائدددددة ا   

 چەئ چ  و [ ٤2]طه:  چڻ  چ  [ و٤1]طه:  چڳ   چ  والحرف نحو:
 و [٤1]آل عموووران:  چک  چ  ، و[1٣]يوسووو :  چوئ چ  و [٥1]هوووود: 

 .(1)"[2٨]املائدة:  چھ چ 
وخالف القراء فيها دائر بدين الفدتح واإلسدكان، وهمدا ل تدان فاشديتان مدن 

 .(2)ل ات العرب

                                 
(، لفضيلة الشيخ علي محمدد الضدباع، اعتندى ٥2اإلضاءة في بيان أنول القراءة) : (1)

  - 1420به الشيخ محمد خلص الحسيني، الناشدر: المكتبدة األاهريدة للتدراث، الطبعدة األولدى
(، المنلدص: عبدد 18٣ي شدرن الشداطبية فدي القدراءات السدبع) :م، انمر: الدوافي فد1٩٩٩

هددد(، الناشددر: مكتبددة السددوادي 140٣الفتددان بددن عبددد ال نددي بددن محمددد القاضددي )المتددوفى: 
 م.1٩٩2 -هد  1412للتوايع، الطبعة: الرابعة، 

(، لإلمدام المقدرأ أبدي علدي الحسدن 2/٦٥٣انمر: الروضة في القراءات اإلحدى عشدرة) (2)
هد، دراسدة وتحقيدق الددكتور نبيدل بدن محمدد  4٣8بن إبراهيم المالكي الب دادي ت  بن محمد

إبددراهيم آل إسددماعيل، إشددراف الدددكتور عبدددالعزيز بددن أحمددد إسددماعيل األسددتاذ المشددار  فددي 
هدد ، المملكدة العربيدة السدعودية واارة التعلديم العدالي 141٥جلية أنول الدين العام الجامعي 

ن سددعود اإلسددالمية كليددة أنددول الدددين قسددم القددرآن وعلومدده، إبددراا جامعددة اإلمددام محمددد بدد
(، المنلص: أبو القاسم شدهاب الددين عبدد الدرحمن بدن 282المعاني من حرا األماني ) : 

هدد(، الناشدر: ٦٦٥إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بديبي شدامة )المتدوفى: 
 دار الكتب العلمية.
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"واإلسدددكان فيهدددا هدددو األندددل األول ألنهدددا مبنيدددة، واألندددل فدددي البنددداء 
السكون، والفتح أنل ثان ألنهدا اسدم علدى حدرف واحدد، فقدوي بالحركدة وكاندت 

 .(1)فتحة للتخفيص"

                                 
(، المنلدص: 81 /2مدر: شدرن طيبدة النشدر فدي القدراءات العشدر)(، ان٥٣َاإلضاءة ) : (1)

هدد(، الناشدر: 8٥٧محمد بن محمد بدن محمدد، أبدو القاسدم، محدب الددين النيدَويمري )المتدوفى: 
بيددروت، تقددديم وتحقيددق: الدددكتور مجدددي محمددد سددرور سددعد باسددلوم،  –دار الكتددب العلميددة 
 م. 200٣ -هد  1424الطبعة: األولى، 
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 المطلب الثاني: الفرق بين ياءات اإلضافة والياءات الزوائد
طلحوا وهنددا  نددوع مددن اليدداءات التددي جددرى فيهددا الخددالف بددين القددراء اندد

على تسميتها بياءات الزوائد، وتعرف عنددهم بينهدا اليداءات التدي لدم تثبدت فدي 
، فمدن القدراء (1)الم احص العثمانية، وتواترت فيها القراءة بين الحذف واإلثبات

 من يثبتها، ومنهم من يحذفها.
ومن أثبتها: منهم من يثبتهدا وندال  ووقفدا، ومدنهم مدن يثبتهدا فدي حالدة 

 الونل فقط.
چ  و  [٦]القمددر:  چېئ  چ  ه اليدداءات تقددع فددي األسددماء مثددلوهددذ

[، وتقع أيضا فدي األفعدال 1٣]سبي:  چائ چ  و[، ٩]الرعد:  چک  
 چىئ  چ  و [10٥]هوووووود:  چڭ  چ  و [18٦]البقدددددرة: چ  ۈئچ    مثدددددل

 .(2)، إىل آخره[٤1]البقرة:  چک  چ  [،69]احلجر: 
ضدافة التدي نحدن ولهذا يتحتم علينا أن نذكر الفرق بدين يداءات اإل

 ب دد الحديث عنها والياءات الزوائد.
 
 

                                 
(، المنلدص: يوسدص بدن علدي بدن 4٣4في القراءات واألربعين الزائدة عليها) : الكامل  (1)

هددد(، 4٦٥جبددارة بددن محمددد بددن عقيددل بددن سددواده أبددو القاسددم الُهددَذلي الم ربددي )المتددوفى: 
المحقددق: جمددال بددن السدديد بددن رفددداعي الشددايب، الناشددر: منسسددة سددما للتوايددع والنشدددر، 

 م.200٧ -هد  1428الطبعة: األولى، 
(، المنلدص: أبدو القاسدم 140نمر: سراا القارأ المبتدي وتذكار المقرأ المنتهدي) : ا (2)

علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسدن المعدروف بدابن القاندح العدذري الب ددادي ثدم 
هد(، راجعه شيخ المقارأ الم درية: علدي الضدباع، 801الم ري الشافعي المقرأ )المتوفى: 

 م. 1٩٥4 -هد  1٣٧٣م ر، الطبعة: الثالثة،  –ي الحلبي الناشر: مطبعة م طفى الباب
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وقد ذكر العلماء بدين هدذين الندوعين مجموعدة مدن الفدروق نبينهدا 
 فيما يلي:

، (1)أو : يدداءات اإلضددافة تدديتي فددي األسددماء واألفعددال والحددروف
 فمجيئها في األسماء في مئة موضع، وإليك بعل األمثلة:

]هود:  چژ  ڑ  ڑ  چ  [،1٥0]األعراف:  چڀ  ڀڀ  ٺ  چ   
 [.10٨]يوس :  چڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  چ ، [92

وأما مجيئهدا فدي األفعدال فدي واحدد وعشدرين موضدعا، وإليدك بعدل 
  األمثلة:

ەئەئ  وئ   وئ  چ  ،[1٥2البقوووورة: ]چى   ائ  چ 

 [.26غافر: ]چٻ    ٻچ                                                                             ، [٥1هود: ]چ
وأما مجيئها في الحروف فدي واحدد وتسدعين موضدعا، وإليدك بعدل 

 األمثلة:
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  [،٣0البقووووووووووووووووورة: ]چڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ   چ 

 [.٤1آل عمران: ]چ ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  [،٣٣]البقرة:  چں  
أمدا اليدداءات الزوائدد فإنهددا   تديت إ  فددي األسدماء واألفعددال وعدددها مئددة 

رون ياء، خمس وثالثون منها في حشو اآلي، وست وثمانون في وإحدى وعش
رءوس اآلي، أمددا التددي فددي حشددو اآلي فمنهددا ثددالث عشددرة يدداء أنددلية، واثنددان 

                                 
(، المنلدص: محمدد محمدد ٣8٣ /1انمر: الهادي شرن طيبة النشر في القراءات العشدر) (1)

بيدروت، الطبعدة: األولدى،  –هدد(، الناشدر: دار الجيدل 1422محمد سدالم محيسدن )المتدوفى: 
 م. 1٩٩٧ -هد  141٧
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وعشدددرون اائددددة، أمدددا التدددي فدددي رءوس اآلي فمنهدددا خمسدددة أندددلية، والبددداقي 
 .(1)اائدة

 ثانيددا : يدداءات اإلضددافة ثابتددة فددي الم دداحص، وأمددا يدداءات الزوائددد فإنهددا
 .(2)محذوفة

ثالثددا : إن القددراء اختلفددوا فددي يدداءات اإلضددافة بددين الفددتح واإلسددكان كددل 
حسب الرواية التي تلقاها متواترة عن شيوخه، بينما الياءات الزوائد فإن خالف 

 القراء فيها دائر بين حذفها تبعا  للم احص، أو إثباتها على األنل.
راء يمهدر فدي الوندل فقدط، رابعا : إن الخالف في ياءات اإلضافة بين الق

وأمدا فدي الوقددف فهدي سدداجنة عندد الجميدع؛ ألن الوقددف   يكدون إ  بالسددكون، 
وأما الياءات الزوائد فإن الخدالف فيهدا يمهدر وندال  ووقفدا  عندد مدن أثبتهدا فدي 

 .(٣)الحالين، وونال  عند من أثبتها في حالة الونل
بددين تقددع  مددا  للكلمددة، خامسددا : إن اليدداءات الزوائددد تكددون أحيانددا  أنددلية 

وتكون أحيانا  أخرى اائدة عدن بنيدة الكلمدة، كدين تقدع ضدميرا  مفعدو   بده للفعدل، 
 فمثال األول:

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  چ  )يدددديت( فددددي قولدددده تعددددالى

 .[10٥]هود: چ  ۆ

                                 
(، المنلددص: شددمس الدددين أبددو الخيددر ابددن 2/180ر)انمددر: النشددر فددي القددراءات العشدد (1)

هدد(، المحقدق: علدي محمدد الضدباع  8٣٣الجزري، محمدد بدن محمدد بدن يوسدص )المتدوفى : 
 هد(، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى. 1٣80)المتوفى 

 (.81 /2انمر: شرن طيبة النشر للنويري ) (2)
لمنلص: أحمد بدن محمدد بدن محمدد (، ا1٥٧انمر: شرن طيبة النشر في القراءات) :  (٣)

هد(، ضبطه وعلق عليده: الشديخ أندس مهدرة، الناشدر: دار الكتدب 8٣٣بن يوسص )المتوفى: 
 م. 2000 -هد  1420بيروت، الطبعة: الثانية،  –العلمية 
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 ومثال الثاني:
ې  ې  ى  ى  چ )يهدين( و)يسقين( في قولده تعدالى 

 .[٧9 – ٧٨ ]الشعراء: چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    
وأمدددا يددداءات اإلضدددافة فهدددي اائددددة عدددن بنيدددة الكلمدددة، فهدددي مثدددل الهددداء 

 .(1)والكاف

                                 
 (.40٩ /1انمر: الهادي شرن طيبة النشر) (1)
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 المطلب الثالث: األقسام العامة لياءات اإلضافة

تقددع يدداءات اإلضددافة فددي القددرآن الكددريم فددي ثمددان مئددة وسددت وسددبعين 
 موضعا ، وهي تنقسم إلى ثالثة أقسام:

انه وعدددده خمددس مئددة وسددت القسددم األول: مددا اتفددق القددراء علددى إسددك
 وستين موضعا.

والقسدددم الثددداني: وهدددو الدددذي اتفقدددوا علدددى فتحددده وعددددده ثمدددان وتسدددعون 
 موضعا.

والقسم الثالدث: مدا اختلفدوا فيده بدين الفدتح واإلسدكان وعددده مئتدان واثندا 
 عشر موضعا.

 هذا باعتبار ا تفاق وا ختالف.
ه األقسدام الثالثدة هدذ -رحمده   عدز وجدل-وقد بين اإلمام ابن الجزري 

 بقوله:
 "ياءات اإلضافة في القرآن على ثالثة أضرب.

             األول: مددا أجمعددوا علددى إسددكانه، وهددو األجثددر لمجيئدده علددى األنددل نحددو 
چ  ، و[1٥2]البقووووووورة:  چائ  ەئ  چ [، ٣0]البقووووووورة:  چٻ  پچ 

[، ٣6]إبووراهيم:  چڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  چ   ، [٤٧]البقوورة:  چائ  ەئ   
ېئ  چ ، و[٧9]الشوعراء:  چەئ  چ  [، و٧٨]الشعراء:  چې  ې  چ 

]النوووووور: چ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژچ  [، ٤1]يوووووو  :  چجت  حت  چ ، [٨1]الشوووووعراء:  چ
 وجملته خمسمائة وست وستون ياء.[، ٥٥

الثاني: ما أجمعوا على فتحه، وذلك لموجب إمدا أن يكدون بعددها سداجن، 
چ     عشرة كلمة في ثمانية عشر موضعا  م تعريف، أو شبهه، وجملته إحدى

]آل  چڇ  ڇ  چ  [ فددددي المواضددددع الثالثددددة، و122، 4٧، 40]البقددددرة:  چڄ  ڄ  
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 چڄ  ڄ  چ  [ يف املوضوووووووع ، و129]التوبوووووووة:  چۋ  ۅ  چ  ، و[٤0عموووووووران: 
 چٹ  ٹ  چ [ و 1٨٨]األعوووووووووووووراف: چ  ٿ  ٹچ و [1٥0]األعوووووووووووووراف: 

 چپ  پ   چ و [، 196]األعراف:  چٻ  ٻچ ، و [٥٤]احلجر: 
]غووافر:  چڇ   ڇ  چ  ، و[2٧]سووب :  چڳ  ڳ  چ  [ يف األربعووة املواضوو ، و2٧]النحوو : 

[ ٣]التحوووووووووورمي:  چڑ  ڑ    چ [، و 66]غووووووووووافر:  چەئ     وئ  چ  ، و[2٨
حركت ابلفتح محال على النظري فرارا من احلذف، أو قبلها ساكن أل ، أو ايء فالذي بعد أل  

چ  چ [، 12٣، طووه:٣٨]البقرة: يف املوضووع  چڀ  چ سووت كلمووات يف ةا يووة مواضوو  

چ [...و ٤٣]يوسوووو :  چىئ  چ ، [٥1]النحوووو : چ      ائ  چ  [٤0]البقووورة:  چ

[...والووذي بعوود اليوواء مسوو  كلموووات 1٨]طووه:  چڇ  چ [ و 2٣]يوسوو : چ  ٿ
 چھ  چ  و [٥٥]آل عمووران:  چچ  چ   وقعووت يف اتنتوو  وسووبع  موضووعا، وهوو : 

ہ  چ  [ و2٨]ق:  چى  چ و  [٥0]آل عموران:  چ ے چ [ و ٧2]النسواء: 

چ  ےچ  [ و19]النم :  چۓ  چ  [ و2٧]القصص:  چۈ    چ  [ و٤2]هود:  چ

وحركددت اليدداء فددي ذلددك فددرارا  مددن التقدداء السدداجنين، وكانددت فتحددة [; 22]إبوراهيم: 
 حمال  على النمير وأدغمت الياء في نحو إلي وعلي للتماثل.

 چہ  چ  الكسر ل دة، وكدذلك فدي[ 22: ]إبوراهيمچ  ےچ وجاا في  
مع اإلسكان كما سدييتي وجملدة ذلدك مدن الضدربين المجمدع عليهمدا [ ٤2]هوود: 

 ستمائة وأربع وستون ياء.
والضرب الثالث: مدا اختلفدوا فدي إسدكانه وفتحده وجملتده مائتدا يداء واثنتدا 

 چپ    پچ  عشرة ياء، وقد عدها الداني، وغيره وأربع عشرة فزادوا اثنتدين، وهمدا
 - 1٧]  فددددي الزمددددر چہ  ہ    ہ  ہ  چ  [٣٦]  فددددي النمددددل

 ، وااد آخرون اثنين آخرين، وهما:[ 18
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[، 2٣]في يس چۋ        ۋ  ۅ  چ [ 9٣يف طه]چ  ک  کچ 
فجعلوها مائتين وست عشرة، وذكر هدذه األربدع فدي بداب الزوائدد، أولدى لحدذفها 

 حها، وإسكانها...في الرسم وإن كان لها تعلق بهذا الباب من حيث فت
[ ٦8فددددددي الزخددددددرف] چۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  چ  وأمددددددا

فذكرناها في هذا الباب تبعا  للشاطبي، وغيره من حيث إن الم احص لم تجتمدع 
 .(1)على حذفها"

 وأما ما اختلفوا فيه بين الفتح واإلسكان فقد قسموه إلى قسمين رئيسين:
 أ د الياءات التي وقع بعدها همزة.

 تي وقع بعدها حرف من حروف الهجاء عدا الهمزة.ب د الياءات ال
 ثم قسموا هذه الياءات بعد ذلك بالتف يل إلى ستة أقسام:

 د ما بعده همزة قطع مفتوحة وعدده تسع وتسعون موضعا. 1
 د وما بعده همزة قطع مكسورة وعدده اثنان وخمسون موضعا. 2
 د وما بعده همزة قطع مضمومة وعدده عشرة مواضع. ٣
 ما بعده  م التعريف وعدده أربع عشرة موضعا.د و  4
 د وما بعده همزة ونل مجردة عن  م التعريف وعدده سبعة مواضع. ٥
د وما بعده أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الهمزة وعددده ثالثدون  ٦
 موضعا.

                                 
 (. 1٦2 /2النشر) (1)
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 المبحث الثاني: ياءات اإلضافة المختلص فيها بين القراء العشرة:
 : الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة.المطلب األول

 المطلب الثاني: الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة.
 المطلب الثالث: الياءات التي بعدها همزة قطع مضمومة.

 المطلب الرابع: الياءات التي بعدها همزة ونل مع  م التعريف.
المطلب الخامس: الياءات التي بعدها همزة ونل مجردة عن  م 

 لتعريف.ا
 المطلب السادس: الياءات التي ليس بعدها همزة قطع و  همزة ونل.
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 المبحث الثاني: ياءات اإلضافة المختلص فيها بين القراء العشرة
أشرنا في الف ل السابق إلى أن ياءات اإلضافة في القرآن الكريم بجميع 

فدوا فيهدا بدين أنواعها التي اتفدق القدراء علدى إسدكانها، أو علدى فتحهدا، أو اختل
.  الفتح واإلسكان، قد بل ت ثمان مئة وستة وسبعين ياء 

والذي يعول عليه القراء هو الياءات المختلص فيهدا بدين الفدتح واإلسدكان 
چ  وعددها مئتان واثنتا عشرة ياء وأضاف إليها البعل موضعين آخرين وهما:

ہ  ہ    ہ  چ [، ٣6يف النموووووووووووووووووو ] چپ     پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

، والتي (1)[18-1٧في الزمر] چھ  ھے  ہ  ھ  ھ
تضددمنتها أبددواب يدداءات اإلضددافة فددي كتددبهم المنثددورة والمنمومددة، والددذي يتتبددع 
هذه الياءات يجد أنهم قسموها باعتبار ما بعدها من الحروف إلى سدتة أقسدام، 
ذكرناها في الف ل السابق، وسوف يدور حديثنا فدي هدذا الف دل حدول مدذاهب 

 هذه األقسام، متناولين ذلك في ستة مباحث: القراء العشرة في 
 المطلب األول: الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة.
 المطلب الثاني: الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة.
 المطلب الثالث: الياءات التي بعدها همزة قطع مضمومة.

 المطلب الرابع: الياءات التي بعدها همزة ونل مع  م التعريف.
لدددب الخدددامس: اليددداءات التدددي بعددددها همدددزة وندددل مجدددردة عدددن  م المط
 التعريف.

 المطلب السادس: الياءات التي ليس بعدها همزة قطع و  همزة ونل.

                                 
(، المنلص: عثمان بن سعيد بن عثمان بدن ٦٣انمر: التيسير في القراءات السبع) :  (1)

هددد(، المحقددق: اوتددو تريددزل، الناشددر: دار الكتدداب 444عمددر أبددو عمددرو الددداني )المتددوفى: 
 م.1٩84هد/ 1404بيروت، الطبعة: الثانية،  –العربي 
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 المطلب األول: الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة

البقوورة: ]چڱ  ڱ چ  اليدداءات التددي بعدددها همددزة قطددع مفتوحددة مثددل
ژ  ڑ  ڑ  چ  [ 1٥2البقوورة: ]چى   ائ  چ     [                         ٣٣

وهكددذا، وعددددها تسددع وتسددعون يدداء، ومددذاهب القددراء فيهددا علددى [  92]هووود:  چ
 قسمين:

فمددنهم مددن أسددكنها كلهددا وهددم شددعبة وحمددزة والكسددائي ويعقددوب وخلددص 
 العاشر.

 وبقية القراء دار خالفهم فيها بين الفتح واإلسكان على النحو التالي:
وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر على فتح خمسة وسبعين  د اتفق نافع1
 موضعا.
د وهنا  أربعة وعشرون موضعا  جرى خالفهم فيها بين الفتح واإلسدكان 2

 على التف يل التالي.
                                                         [، 1٥2يف سوورة البقورة] چى   ائ  چ  :(1)أ د اختص ابدن كثيدر بفدتح

 [.60يف سورة غافر] چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   چ 
يف سوورة  چٻ  ٻ  چ  ووافقه األنبهاني عدن ور  بفدتح موضدع

 [.26غافر]
 وقرأ الباقون هذه المواضع الثالثة باإلسكان.

                                 
(، لإلمدام المقدرأ أبدي محمدد مكدي بدن ٦٦4، 4٥4انمر: التب درة فدي القدراءات السدبع) (1)

هددد 4٣٧ن محمدد بدن مختددار القيسدي القيرواندي القرطبددي المتدوفى سدنة أبدي طالدب حمدو  بدد
م تحقيددق الدددكتور المقددرأ محمددد غددوث الندددوي نشددر وتوايددع الدددار السددلفية الطبعددة 104٥
 م.1٩82هد 1402الثانية 
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 قال اإلمام الشاطبي:
َي َفتمُحهاَ  ٣٩2 ُجُرونِّ ُعونِّيم اذم َي َوادم  ...............................َدَواء   َذُرونِّ

 
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

َبَهانِّ  َمعم َمكي ِّ   َفَتحم  .............................. ٣٧٥  َذُرونِّ   َا نم
 ........................... َوَدَرى  ............................... ٣٧٧
 ................................ ُأدُعونِّي َوامذُكُرونِّي................ ٣٧8

 :(1)ب د اتفق نافع وأبو عمرو وأبو جعفر على فتح ثمانية مواضع وهي
و [، 10]ومورمي [،٤1]آل عموران موضعان يف چڭ   ڭ  ڭۇ  چ 

يف چ  ڈ  ژ    ژچ و [، ٧٨]يف هووووووووووووووووووووووود چۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  چ 
چ و [ ، 26]يف طووووووه چٴۇ  ۋ  ۋچ [،                         102]الكهوووووو 

ۈ    ۈ     چ و [،                          ٨0]وسووووووووووووووووووووووووووووووووو يف ي چچ  چ  چ  ڇ  

 [.٣6]موضعان يف يوس  چۅ  ۉ  ۉ   ې  چ ، چٴۇ
 وقرأ الباقون هذه المواضع الثمانية باإلسكان.

 قال اإلمام الشاطبي:
َي  َفتمُحهاَ  ٣٩2 ُجُرونِّ ُعونِّيم  اذم َي  َوادم  ...............................َدَواء   َذُرونِّ

 ام ابن الجزري في الدرة:وقال اإلم
 ................................. ......................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

                                 
(، المنلددص: شددمس الدددين أبددو 2٦٩انمددر: تحبيددر التيسددير فددي القددراءات العشددر) :  (1)

هددد(، المحقددق: د. أحمددد 8٣٣حمددد بددن يوسددص )المتددوفى: الخيددر ابددن الجددزري، محمددد بددن م
 -هدد 1421األردن / عمدان، الطبعدة: األولدى،  -محمد مفلح القضداة، الناشدر: دار الفرقدان 

 م.2000
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 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
رم لِّيم َولِّيم  ٣٧٦ فِّي ُدونِّي َيس ِّ َعلم لِّي َضيم  ُيوُسَص      إِّن ِّي       َأوََّ َها      َحل ِّلِّ  َواجم
ا........ ٣٧٧  .................................. .....................َمد 

ا د اتفددق ندافع والبددزي وأبدو عمددرو وأبددو جعفدر علددى فدتح أربعددة مواضددع 
 :(1)وهي

يف  چڍڍ  ڌ  ڌ  چ  [، و2٣]واألحقوووووواف [،29]موضووووووعان يف هووووووود چٹ  ٹ    چ 
 [.٨٤]يف هود چچ  ڇ  ڇ    چ و [، ٥1]الزخرف

 األربعة باإلسكان. وقرأ الباقون هذه المواضع
 قال اإلمام الشاطبي:

َبع  إِّذم َحَمتم  ٣٩٥  ُهَداهَا     َولكِّن ِّي    بِّهَا    اثمنَانِّ     ُوك ِّاَل  ................. َوَأرم
تِّي  َوُقلم  في  ُهوَد  إِّن ِّي  َأَراُجُمو ٣٩٦  ...................................... َوَتحم

 ي في الدرة:وقال اإلمام ابن الجزر 
 .................................. ......................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
................... ............. َوُهمم َوالمَبز ِّ َلكِّن ِّيم َأَرى  ٣٧٧ تَِّي َمعم إِّن ِّيم َأَراُجمم  َتحم

 :(2)جعفر على فتح أربعة مواضع وهيد د اتفق نافع وابن كثير وأبو 
جئ  حئ  مئ       چ  و[، 1٣]يف يوسووووووووووووووووووووووو چ وئ  وئ  چ و 

ڱ  چ و [، 6٤]يف الزموووووور چھ  ھ  چ  و[، 12٥]يف طووووووه چ ىئ  يئ    

 [.1٧]يف األحقاف چڱ  ں  
 وقرأ الباقون هذه المواضع األربعة باإلسكان.

                                 
 (.٦11، ٦08، 2/٥٥1انمر: الروضة للمالكي) (1)
 (.2٧0انمر: تحبير التيسير) : (2)
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 قال اإلمام الشاطبي:
ييُهمم   ٣٩٧ مِّ رم ُزُننِّيم    حِّ نِّي    َوَيحم َدانِّ الَ  َتعِّ َي    َونَّ مى    َتيمُمُرونِّ َتنَِّي   َأعم  َحَشرم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 ................................. .........................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ُزُننِّي ي....................... ُثمَّ الَمَدنِّ  ٣٧8 َتنِّي     َيحم  َوالَمك ِّ     ُقلم      َحَشرم
٣٧٩ ............... َدانِّنم  ................................. َمعم َتيمُمرُونِّي َتعِّ

 :(1)ه د اتفق نافع وأبو جعفر على فتح موضعين وهما
يف  چۀ     ہ  چ [، و 10٨]يف يوسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  چڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  چ 

 [.٤0]النم 
 قرأ الباقون هذين الموضعين باإلسكان.و 

 قال اإلمام الشاطبي:
ُلَونِّي    َمعمُه   َسبِّيلِّي    لَِّنافِّع   ٣٩٣  .................................... لَِّيبم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 .................................. ........................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
....................... ......................... َوَمَدا ٣٧٩ ُلَونِّيم َسبِّيلِّيم  َيبم

چ  :(1)و د اتفددق نددافع والبددزي وأبددو جعفددر علددى فددتح موضددع واحددد وهددو

 [.٥1]يف هود چەئەئ  وئ   وئ  

                                 
لددص: أحمدد بددن علددي بدن أحمددد بددن (، المن 2٦٦انمدر: اإلقندداع فددي القدراءات السددبع) : (1)

هدد(، الناشدر: ٥40خلص األن اري ال رناطي، أبو جعفدر، المعدروف بدابن الَبداذِّ  )المتدوفى: 
 دار ال حابة للتراث.
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 قال اإلمام الشاطيب:
َناَل َوُقلم   .................... ٣٩٦ يِّهِّ   َأوم     َفَطَرنم   في   ُهوَد   َهادِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 .................................. ........................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ُل ثِّقم ُهَدا...................... ................................ ٣٧٩  .َواتم
 ................................. َفَطَرنِّي......................... ٣80

ا د اتفدددق األارق عدددن ور  والبدددزي عدددن ابدددن كثيدددر بفدددتح موضدددعين 
 :(2)وهما

 [.1٥]، واألحقاف[19]يف النم  چڤ  ڤ  ڤ  چ 
 قال اإلمام الشاطبي:

نِّي َمعا  َجاَد ُهطَّاَل ... ............................. ٣٩2 اِّعم  ............َوَأوم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

نِّيم َجالَ  ٣80 اِّعم  َهَوى....................... ........... َوَفتمُح َأوم
دوافق ابددن عددامر أنددحاب الفددتح فددي عشددرة مواضددع علددى التف دديل  ٣
 :(1)اآلتي

                                                                             
دران 24٣انمر: المبسوط في القراءات العشر) : (1) (، المنلص: أحمد بدن الحسدين بدن مِّهم

، أبددو بكددر )المتددوفى:  حمددزة حدداجيمي، الناشددر: مجمددع  هددد(، تحقيددق: سددبيع٣81النيسددابورى 
 م. 1٩81دمشق، عام النشر:  –الل ة العربية 

(، المنلددص: أبددو محمددد، عبددد   بددن عبددد 1/٣٦٦انمددر: الكنددز فددي القددراءات العشددر) (2)
المددنمن بددن الوجيدده بددن عبددد   بددن علددى ابددن المبددار  الت دداجر الواسددطي  المقددرأ تدداا الدددين 

د(، المحقدق: د. خالدد المشدهداني، الناشدر: مكتبدة الثقافدة ه٧41ويقال نجم الدين )المتوفى: 
 م. 2004 -هد  142٥القاهرة، الطبعة: األولى،  –الدينية 
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 اضع وهي:أ د فتح ابن عامر بال خالف ثمانية مو 
يف  چٿ  ٿ   ٹ      ٹ  چ [، ٨٣يف التوبة] چں  ڻ  چ   
ۈ  چ [، و ٤6]يف  يوس  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ [،                     و 2٨امللك]

يف  چۓ  ڭ  ڭ  چ [،                   و 10]يف طووووووووووووووووووووووه چٴۇ  ۋ  
ڈ  ژ  چ [،               و 29]يف  القصوووص چٿ  ٿ   چ [، و 100]املؤمنوووون

يف  چگ  گ  گ  چ [، و ٣٨]يف  القصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووص چڑ  ڑ     ژ    
 [.٣6]غافر

 .(2)[92يف  هود] چژ  ڑ  ڑ  چ  ب د  فتح ابن عامر بخالف عن هشام
وينب ددي أن يعلددم أن السددكون لهشددام هددو طريددق الشدداطبية، والفددتح مددن 

 ايادات الطيبة.
ٻ  ٻ  چ  (٣)ا د فدددتح ابدددن عدددامر بخدددالف عدددن ابدددن ذكدددوان

 [.٤1يف غافر] چٻ  ٻ  
وينب ي أن يعلم أن اإلسكان هدو طريدق الشداطبية والفدتح لده مدن ايدادات 

 الطيبة.

                                                                             
(، المنلدص: أحمدد بدن 14٦انمر: إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعدة عشدر) : (1)

، شهاب الدين الشهير بالبناء )المتوفى:  هد(، 111٧محمد بن أحمد بن عبد ال ني الدمياطي 
 -م 200٦لبنددان، الطبعددة: الثالثدددة،  –المحقددق: أنددس مهددرة، الناشددر: دار الكتددب العلميددة 

 هد.142٧
 (.14٦انمر: إتحاف فضالء البشر) : (2)
(، المنلدص: أبدو طداهر إسدماعيل بدن خلدص 1٦8انمر: العنوان في القراءات السبع) : (٣)

 -المحقق: )الدكتور اهيدر ااهدد  هد(،4٥٥بن سعيد المقرأ األن اري السرقسطي )المتوفى: 
جامعددة الب ددرة(، الناشددر: عددالم الكتددب، بيددروت، عددام  -الدددكتور خليددل العطية()جليددة اآلداب 

 هد.140٥النشر: 
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 قال اإلمام الشاطبي:
لى   َوَمالِّي  َسَما  لِّوى   ٣٩8 ي َسَما َموم ُر   المُعاَل  َأَرهمطِّ ن ا   َمعِّي   َنفم  َلَعل ِّي   َسَما   ُكفم
٣٩٩ .......................... َماد   ................................... عِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ن   َوَما ٣81 َن   الُخلمصِّ  َلَعل ِّيم   ُكر َِّما َواَفَق   فِّي  َمعِّي  ُعَلى  ُكفم  لِّي    ُلذم     مِّ
َي َمنم لِّي الُخلمُص............. ٣82  .................................. َرهمطِّ

 :(1)فتح في موضعين وهماد وافق حفص أنحاب ال 4
يف  چٿ  ٿ   ٹ      ٹ  چ [، ٨٣يف التوبوووة] چں  ڻ  چ 

 [.2٨امللك]
 وباقي المواضع قرأها باإلسكان.

 قال اإلمام الشاطبي:
لى  َوَمالِّي َسَما  لِّوى   ٣٩8 ي َسَما َموم ُر    المُعاَل  َأَرهمطِّ ن ا   َمعِّي   َنفم  َلَعل ِّي   َسَما    ُكفم
٣٩٩ .... َماد   .................................... .....................عِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ن   َوَما ٣81 َن   الُخلمصِّ   َلَعل ِّيم   ُكر َِّما َواَفَق   فِّي   َمعِّي  ُعَلى  ُكفم  لِّي  ُلذم   مِّ
َي َمنم لِّي الُخلمُص............ ٣82  ............................... َرهمطِّ

 تنبيه:
پپ  پ  پ  چ  أ د جرى خالف بين البزي وقنبل في قوله تعدالى

[ بدين الفدتح واإلسدكان، فللبدزي مدن طريدق الشداطبية ٧8في سورة الق ص] چ
 .(2)اإلسكان، ولقنبل الفتح

 وقد أطلق اإلمام الشاطبي الخالف للبزي وقنبل بقوله:

                                 
 (.1٩4انمر: الم در السابق) : (1)
 (.٥00انمر: تحبير التيسير) : (2)
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َي ُحسم  ٣٩٩ دِّ نم لِّ عِّ َت النَّمم  إَِّلى     ُدر ِّهِّ    بِّالمُخلمصِّ    َواَفَق    ُموَهاَل  ُنهُ .....َوَتحم
وال ددحيح أن الخدددالف مقيددد باإلسدددكان للبددزي والفدددتح لقنبددل مدددن طريدددق 

 الشاطبية.
 وقد وضح هذا التقييد الشيخ خلص الحسيني في إتحاف البرية بقوله:

 (1)تينال وعن    قنبل   فافتح    على   ما  وعندي تحت  النمل  سكن   ألحمدا
وأما من طريق الطيبة فإن الخدالف مطلدق فكدال الدراويين ورد عنده الفدتح 

 واإلسكان على تف يل ذكره اإلمام ابن الجزري بقوله:
واختلص فيها عن ابن كثير، فدروى جمهدور الم اربدة، والم دريين عنده  "

الفدددتح مدددن روايتيددده. وهدددو الدددذي فدددي التب دددرة، والتدددذكرة، والهدايدددة، والهدددادي، 
لتلخي ين، والكافي، والعنوان، وغيرها. وهو ظاهر التيسير، وهو الذي قدرأ بده وا

الداني من روايتي البزي وقنبل إ  من طريق أبي ربيعة عنهما فاإلسكان، وقطع 
جمهددور العددراقيين للبددزي باإلسددكان، ولقنبددل بددالفتح، وهددو الددذي فددي المسددتنير، 

  خت ار، وغيرها.واإلرشاد، والكفاية الكبرى، والتجريد، وغاية ا
واإلسكان عن قنبل من هذا الطريق عزيز. وقد قطع به سبط الخيداط فدي 
جفايته من طريق ابن شنبوذ، وفي مبهجه من طريق ابن شدنبوذ، وفدي مبهجده 
من طريق         ابن مجاهد؛ ولذلك قطع به أبو القاسم الهذلي لده مدن هدذين 

وكددذا روى عندده محمددد بددن  الطددريقين، وغيرهمددا. وهددو روايددة أبددي ربيعددة عندده،
 ال بان وأبو الحسن بن بقرة، وغيرهم.

وأطلق الخالف عن ابن كثير أبو القاسم الشاطبي وال دفراوي، وغيرهمدا، 
وكالهما نحيح عنه، غير أن الفدتح عدن البدزي لدم يكدن مدن طريدق الشداطبية، 

 .(2)والتيسير، وكذلك اإلسكان عن قنبل"

                                 
 (.1٣2انمر: إتحاف البرية على هامش سراا القاري) : (1)
 (.1٦٥ /2النشر) (2)
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إلضدافة فيهدا همدزة قطدع مفتوحدة، ب د هنا  أربع كلمدات وقدع بعدد يداء ا
وقد نبه القراء على إسكانها للجميع حتى   تلتبس ب يرها وهي غير داخلة فدي 

 : (1)المواضع التسع والتسعين، وهذه الكلمات هي
 [.٤٧يف سورة هود] چڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ   - 1
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  چ  - 2

 [.٤9يف سورة التوبة] چ  ڤ     ڤ
 [.٤٣يف سورة مرمي ] چژ  ژ  ڑ   ڑ  چ - ٣
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ موووووون قولووووووه معوووووواىل: « أرين أ ظوووووور إليووووووك» - ٤

 [.1٤٣يف سورة األعراف]چ  ۆ
 وقد نبه عليها اإلمام الشاطبي بقوله:

ز  بَِّفتمح  َوتَِّسُعَها ٣٩0 ُعوَن  َمعم َهمم َع      ُهمَّ  َفتِّسم  اَل َسما    َفتمُحهَا    َإ َّ      َمَواضِّ

تِّن ِّي  اتَّبِّعمنِّي  ُسُكوُنهاَ  ٣٩1 نِّي  َوَتفم نِّي     َأُجنم    َوَلَقدم    َجاَل  َفَيرم َحمم  لُِّكل      َوَترم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة منبها  على إسكانها:

َنا ................................ ٣82 ُم َتَسكَّ  ...................َوَعنم ُكل ِّهِّ
تِّن ِّي    اتَّبِّعمنِّي    َأرِّنِّي  ٣82 نِّي    َتفم َحمم  .................................. َترم

وإليك جدو  يبين عدد المواضدع التسدع والتسدعين التدي وقدع بعددها همدزة 
 قطع مفتوحة مواعة على األسماء واألفعال والحروف:
 جدول باألسماء التي بعدها همزة قطع مفتوحة:

 السورة ورقم اآلية قرآنيةالكلمة ال م
  1٥0األعراف:   چڀ  ڀڀ  ٺ  چ  1

 8٣التوبة:   چں  ڻ  چ  2

                                 
 (.1/٣٦٣انمر: الكنز) (1)
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  ٩2هود:   چژ  ڑ  ڑ  چ  ٣

ۇ  ۆۆ  ۈ  چ  4

  چۈ  

 ٧8هود: 

 8٩هود:   چٻ  ٻ  پ  چ  ٥

 80يوسص:  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ  ٦

 108يوسص:   چڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  چ  ٧

ٿ    ٿ  ٿ  چ  8

  چٿٹ   

 2٣وسص: ي

 4٩الحجر:   چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  ٩

 22الكهص:   چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  10

 ٣8الكهص:   چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ  11

 40الكهص:   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  12

 42الكهص:   چۉ   ې  ې      ې  چ  1٣

 102الكهص:  چ  ڈ  ژ    ژچ  14

ٻ  پ  پ  پ  چ  1٥

  چ

 22الق ص: 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ  1٦

  چ

 ٣٧الق ص: 

 ٧8الق ص:   چپپ  پ  پ  چ  1٧

 8٥الق ص:   چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ  18
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 ٥1الزخرف:   چڍڍ  ڌ  ڌ  چ  1٩

ٿ  ٿ   ٹ      ٹ  چ  20

  چ

 28الملك: 

وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  21

  چۆئ   

 2٥الجن: 

 1٥الفجر:   چڱ  ڱ  ڱ   چ  22

 1٦الفجر:  چہ  ہ  ہ      چ  2٣

 همزة قطع مفتوحة: جدول باألفعال التي بعدها
 السورة ورقم اآلية الكلمة القرآنية م
 1٥2البقرة:   چى   ائ  چ  1

 ٥1هود:   چەئەئ  وئ   وئ  چ  2

 1٣يوسص:   چوئ  وئ  چ  ٣

 ٣٦يوسص:   چٴۇ  ۋ    ۋۅ  چ  4

 ٣٦يوسص:   چې  ې  ې   ې  ى  چ  ٥

 12٥طه:   چجئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    چ  ٦

 1٩ل: النم  چہ  ہ  ہ   ہ  چ  ٧

 40النمل:   چۀ     ہ  چ  8

 ٦4الزمر:   چھ  ھ  چ  ٩

 2٦غافر:   چٻ  ٻ  چ  10

 ٦0غافر: ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  11
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  چٺٿ   

 1٥األحقاف:   چڤ  ڤ  ڤ  چ  12

 1٧األحقاف:   چڱ  ڱ  ں  چ  1٣

 جدول بالحروف التي بعدها همزة قطع مفتوحة:
 السورة ورقم اآلية الكلمة القرآنية م
 ٣0البقرة:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ   چ  1

 ٣٣البقرة:   چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ  2

 41آل عمران:  چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  ٣

 4٩آل عمران:   چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  4

 28المائدة:   چھ    ھ  ھ   چ  ٥

 11٦المائدة:   چک  ک  ک  ک    گ  چ  ٦

 1٥األنعام:   چۆ  ۈ     ۈ  چ  ٧

 ٧4األنعام:   چ ڀ        ڀ  ڀ چ  8

 ٥٩األعراف:   چڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ چ  ٩

 48األنفال:   چک    ک  ک  ک  گ   چ  10

 48األنفال:  چ  گ     گ  گچ  11

 1٥يونس:   چٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  چ  12

 1٥يونس:   چڄ         ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  1٣

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      چ  14

 چې

 ٣هود: 
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 2٦هود:   چۓ  ڭ  ھ     ے  ے  ۓچ  1٥

 2٩هود:   چٹ  ٹ     ٹ  ٹچ  1٦

 4٦هود:   چٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  1٧

 4٧هود:   چڦ       ڦ  ڦ   چ  18

 84هود:   چچ  ڇ  ڇ    چ  1٩

 84هود:   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  چ  20

 ٣٦يوسص:   چۈ    ۈ     ٴۇ  چ  21

 ٣٦يوسص:   چۅ  ۉ  ۉ   ې  چ  22

  4٣يوسص:   چى        ى   ې  ې چ  2٣

 4٦يوسص:   چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  24

  ٦٩يوسص:   چجب  حب   خب    مب  ىب  چ  2٥

 80يوسص:   چچ  چ  چ  ڇ  چ  2٦

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  2٧

  چٺ  ٿ  

  ٩٦يوسص: 

 ٣٧إبراهيم:   چڌ   ڌ  چ  28

  4٩الحجر:   چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  2٩

 8٩الحجر:   چۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئچ  ٣0

ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  چ  ٣1

  چ

  10مريم: 

 18مريم:   چژ       ڑ  ڑ  چ  ٣2
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 4٥مريم:   چڱ  ڱ  ڱ  چ  ٣٣

 10طه:   چۆ  ۆ  ۈ  چ  ٣4

 10طه:   چۈ  ٴۇ  ۋ  چ  ٣٥

 12طه:   چائ     ەئ  ەئ  چ  ٣٦

 14طه:   چپ  پ  پ    چ  ٣٧

 2٦طه:   چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  ٣8

 100المنمنون:   چۓ  ڭ  ڭ  چ  ٣٩

 12الشعراء:   چھ  ھ  ھ   ے    چ  40

 1٣٥الشعراء:   چجب  حب  خب  چ  41

 188الشعراء:   چڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  چ  42

 ٧النمل:   چڈ       ژ  ژ  چ  4٣

 2٩الق ص:   چٺ    ٺ  ٿ  چ  44

 2٩الق ص:   چٿ  ٿ   چ  4٥

 ٣0الق ص:   چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  4٦

ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  چ  4٧

  چ

 ٣4الق ص: 

 ٣8الق ص:   چڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  چ  48

 2٥يس:   چۇئ  ۇئ   ۆئ  چ  4٩

 102ال افات:   چی  جئ  حئ  مئ      چ  ٥0

 102ال افات:   چىئ  يئ  چ  ٥1
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 ٣2 :  چڑ  ک     ک  چ  ٥2

ٿ     ٿ  ٿ      چ  ٥٣

  چٿ  ٹ   

 1٣الزمر: 

 2٦غافر:   چپ     ڀ     ڀ  ڀ  چ  ٥4

 ٣0غافر:   چۋ       ۅ  ۅ   ۋ چ  ٥٥

 ٣2غافر:   چېئ  ېئ      ېئ  ىئ  چ  ٥٦

 ٣٦غافر:   چگ  گ  گ  چ  ٥٧

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ٥8

  چ

 41غافر: 

 1٩الدخان:   چپ  پ  پ  ڀ  چ  ٥٩

 21األحقاف:   چٿ     ٹ  ٹ   چ  ٦0

 2٣األحقاف:   چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ  ٦1

 1٦الحشر:   چىئ  ی  ی  ی  ی  چ  ٦2

 ٩نون:   چۈئ  ۈئ   ېئ  چ  ٦٣
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 المطلب الثاني: الياءات التي بعدها همزة قطع مكسورة
ۆئ  چ  أما ياءات اإلضافة التي وقعت بعدها همدزة قطدع مكسدورة مثدل

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  چ  [، و٥2]آل عموووووووووووووووووووران:  چ ۈئ  ۈئ

 [.69الكه :]چ
يهدا ، اختلص القدراء ف(1)فإن عددها في القرآن الكريم اثنتان وخمسون ياء

 بين الفتح واإلسكان:
فمددنهم مددن أسددكنها قددو   واحدددا  وهددم: شددعبة وحمددزة والكسددائي ويعقددوب 

 وخلص العاشر.
وبدداقي القددراء جددرى خالفهددم فيهددا بددين الفددتح واإلسددكان، فمددنهم مددن فددتح 
أجثرها وهم نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، ومنهم من فدتح بعضدها وأسدكن أجثرهدا 

 وهم ابن وابن عامر وحفص.
 يك بيانها بالتف يل:وإل
 :(2)د   نافع وأبو جعفر فتحوا منها ياءات، هي 1

ی  ی  چ [، ٥2يف الشوووووووعراء ا يوووووووة ] چى  ائ        ائ  چ 

ہ  ھ     ھ  ھ  چ [، و ٧٨سووووورة ي ا يووووة ] چجئ  حئ  

ۇئ  ۇئ   چ [،                     وقولوه معواىل: 69سورة الكه  ا ية ] چھ  

                                 
(، المنلدص: عمدر بدن ٥٥٩انمر: المكرر في ما تدواتر مدن القدراءات السدبع وتحدرر) : (1)

ددار الشددافعي الم ددري  قاسددم بددن محمددد بددن علددي األن دداري أبددو حفددص، سددراا الدددين النشَّ
هددد(، المحقددق: أحمددد محمددود عبددد السددميع الشددافعي الحفيددان، الناشددر: دار ٩٣8)المتددوفى: 

 م. 2001 -هد  1422بيروت، الطبعة: األولى،  –لكتب العلمية ا
 (.2٧1انمر: تحبير التيسير) : (2)
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ىت  يت    چ  [، وقولوووه معووواىل:2٧ص ا يوووة ]سوووورة القصووو چۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  

ٱ  ٻ  ٻ  چ [، و 102] چجث  مث  ىث  يث  

ۇئ  ۆئ  چ [، و ٧1سووووووووورة احلجوووووووور ا يووووووووة] چٻ  ٻ              پ  

مب  ىب  يب       چ [، و ٥2سووووووووووووورة آل عمووووووووووووران  ا يووووووووووووة ] چ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

 [.1٤سورة الص  ا ية ] چجتحت   
 قال اإلمام الشاطبي:

َ ارِّ  401 َبادِّيم  َوَلعمَنتِّيم َبَناتِّيم  َوَأنم اَل  يم  عِّ  َوَما   َبعمَدُه   إِّنم   َشاَء   بِّالمَفتمحِّ   ُأهممِّ
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

 .................................. ....................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

َبادِّيم  ٣84 ُدنِّي   وافمَتحم     عِّ َمَدنِّي َلعمَنتِّي   َتجِّ َ ارِّي      َمع ا     لِّلم  َبَناتِّ      َأنم
د وأما األارق عن ور  وأبو جعفدر قدد اخت دا بفدتح موضدع واحدد  2   

 :(1)وهو
 [.100سورة يوسص اآلية ] چۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  چ 

 قال اإلمام الشاطبي:
َوتِّيم   َورم    402  .................................... ......َوفِّي   إِّخم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 .................................. ....................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
٣8٥ ............. َوتِّي ثِّقم ُجدم  ................................... َوإِّخم

                                 
 (.24٩انمر: المبسوط) : (1)
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مددا نددافع وابددن عددامر وأبددو جعفددر قددد اخت ددوا بفددتح موضددع واحددد ددد وأ٣
 :(1)وهو

 [.21يف سورة اجملادلة ا ية] چجحمح  جخ   حخ  مخ  جس  چ 
 قال اإلمام الشاطبي:

ُماَل   .............................. 402 ل   َكَسا  َوافَِّي  الم  َوفِّي  ُرُسلِّي  َأنم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

 .................................. ....................اُلوَن ُأدم َجقَ  ٥2
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

 ..................................... ............... َوَعمَّ ُرُسلِّي ٣8٥
د وأما الياءات الباقية وعددها اثنتان وأربعون ياء قد اتفق على فتحها  4
 و عمرو وأبو جعفر.نافع   وأب

 قال اإلمام الشاطبي:
َزة   400 رِّ َهمم يَن َمعم َكسم سِّ َتانِّ َمعم َخمم َوى  َما  َتَعزََّ   وثِّنم  بِّفتمح   ُأولِّي  ُحكمم   سِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 .................................. .....................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 ام ابن الجزري في الطيبة:وقال اإلم
 َوَباقَِّي    المَبابِّ    إَِّلى     َثن ا    ُحلِّي  ............................... ٣8٥

أندددحاب الفدددتح علدددى فدددتح اليددداء فدددي )حزندددي(  (1)دددد وافدددق ابدددن عدددامر٥
فدددي سدددورة يوسدددص  چی  ی  ی  چ  و)تدددوفيقي( مدددن قولددده تعدددالى:

                                 
(، المنلددص: محمددد بددن أحمددد بددن األاهددري الهددروي، أبددو ٣/٦2انمددر: معدداني القددراءات) (1)

الملدك سدعود،  جامعدة -هد(، الناشر: مركز البحوث في كلية اآلداب ٣٧0من ور )المتوفى: 
 م. 1٩٩1 -هد  1412المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 
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يف سورة هود  چىئ  یی   ىئ  ىئ چ       [، وقوله سبحانه8٦اآلية]
 [.٨٨ا ية]

 
 قال اإلمام الشاطبي:

اَلل ........... 404 فِّيقِّيم ظِّ نِّيم َوَتوم  ..................... َوُحزم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

 ............................ ........................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2
 الطيبة: وقال اإلمام ابن الجزري في

قِّي   َكالَ  ٣8٦ فِّيم نِّي   َوَتوم  ........................... َواَفَق   فِّي   ُحزم
أنحاب الفتح على فتح اليداء فدي )يددي(  (2)د وافق حفص عن عانم ٦

 [.2٨يف سورة املائدة] چہ  ہ   چ  من قوله تعالى:
 قال اإلمام الشاطبي:

َمى 402 يم َعنم ُأولِّيم حِّ  ..................................... ..... َيدِّ
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

 .................................. ....................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

                                                                             
(، 21٧انمددر: الددوجيز فددي شددرن قددراءات القددرأة الثمانيددة أئمددة األم ددار الخمسددة) : (1)

ددَوااي )المتددوفى:  هددد(، 44٦المنلددص: أبددو علددي الحسددن بددن علددي بددن إبددراهيم بددن يددزداد اأَلهم
 2002بيروت، الطبعة: األولى،  –: دار ال رب اإلسالمى المحقق: دريد حسن أحمد، الناشر

 م.
(، المنلددص: عثمددان بددن سددعيد بددن ٣/10٣2انمددر: جددامع البيددان فددي القددراءات السددبع) (2)

اإلمدارات،  –هد(، الناشدر: جامعدة الشدارقة 444عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: 
 م. 200٧ -هد  1428الطبعة: األولى، 
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 ..........َيدِّي ُعال ............ ............................... ٣8٦
أنحاب الفتح على فتح اليداء  (1)ابن عامر وحفص عن عانم د وافق ٧

 [.116يف سورة املائدة] چڎ  ڎ  چ  في  )أمي( من قوله تعالى
 و)أجري( إ  في تسعة مواضع هي:

 [.٧2واحد في سورة يونس]
 [. ٥1، 2٩واثنان في سورة هود اآليتان]

 - 1٦4 - 14٥ - 12٧ - 10٩وخمسددة فددي سددورة الشددعراء اآليددات]
180.]  

 [.4٧وواحد في سورة سبي]
 قال اإلمام الشاطبي:

َبة   40٣ يُن  ُنحم َنا  دِّ رِّيم ُسك ِّ  ........................... َوُأم ِّيم َوَأجم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

 ................................ ......................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2
 في الطيبة:وقال اإلمام ابن الجزري 

رِّي  َكمم َعالَ  ................................. ٣8٦  .............. ُأم ِّي  َوَأجم
أنددحاب الفددتح علددى فددتح اليدداء مددن  (2)د وافددق ابددن كثيددر وابددن عددامر 8

 )آبائي( و)دعائي( في قوله تعالى:
ٱ  ٻ  ٻ  چ  مدددددن قولددددده تعدددددالى:« آبدددددائي إبدددددراهيم»

 [.٣8ية]في سورة يوسص اآل چٻ        
 [.٦في سورة نون اآلية] چۈ  ٴۇ   ۋ  چ  

                                 
 (.٥٦2كرر) :انمر: الم (1)
 (.٣/12٣٩انمر: جامع البيان) (2)
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 قال اإلمام الشاطبي:
يم    لُِّكوف     َتَجمَّاَل  ............................... 40٣ يم    َوآباءِّ  ُدَعاءِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 ................................... ........................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
٣8٧ ......... ي  دم ا  كِّسم  .................................. ُدَعائِّي  آَباءِّ

 
 
 : (1)د واتفق القراء العشرة على: إسكان الياء في  تسعة مواضع هي٩
ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  من قوله تعالى:« ذريتي إني تبت إليك» - 1

 [.1٥سورة األحقاف] چڇ  ڇ  چ  ڇ    ڇ  
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ  مدن قولده تعدالى:« مما يدعونني إليده» - 2

 [.٣٣سورة يوس  ] چک     کک  
ٻ  ٻ  چ  مددددن قولدددده تعددددالى:« وتدددددعونني إلددددى النددددار» - ٣

 [.٤10سورة غافر ] چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ         ڀ  
سوورة  چڦ   ڤ  ڤ   ڦ  ڦ چ  من قولده تعدالى:« تدعونني إليه» - 4
 [.٤٣غافر ]

                  چڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    چ مدددن قولددده تعدددالى: « أنمرندددي إلدددى» - ٥
 [.1٤سورة األعراف]
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  چ مدن قولده تعدالى: « فينمرني إلدى» - ٦

 [. ٣6سورة احلجر] چ                        

                                 
 (.1/٣٦٧انمر: الكنز) (1)
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 چ جب  حب  خب    مب    ىب  يب چ ومن قوله تعالى:  - ٧
 [.٧9سورة ي]
قني إنددي أخدداف» - 8 ې  ې  چ مددن قولدده تعددالى: « ي ددد 

 [.٣٤سورة القصص] چى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  
ۈ  ۈ  ٴۇ  چ مدن قولده تعدالى: « أخرتني إلى أجل» - ٩

 [.10سورة املنافقون] چۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
 

 قال اإلمام الشاطبي:
قم   .................... َوُكليُهمم  404 َتنِّي   إَِّلىُيَ د ِّ رم نِّيم    َوَأخَّ رم  نَِّي    َأنممِّ
َطاُبهُ     40٥ ُعوَننِّيم     َوخِّ  ................. َوُذر ِّيَّتِّي     َيدم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 .................................. ....................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 الطيبة: وقال اإلمام ابن الجزري في
َكَنا ................................ ٣8٧  .................. َوُكلٌّ َأسم
ُعوَننِّي ٣88 ُعوَننِّي     َتدم َتنِّي  ُذرِّيَّتِّي    َيدم رم ا    َأخَّ رنِّ    َمعم   َبعمَد    رِّد  مِّ  َأنم

 تنبيه:
ڱ  چ  جرى خالف عدن قدالون بدين الفدتح واإلسدكان فدي قولده تعدالى

فددددددي سددددددورة ف ددددددلت  چڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڱ  ڱ   
 .(1)[٥0اآلية]

 وقد ذكر الخالف اإلمام الشاطبي في فر  سورة ف لت بقوله:
ددُص    .............................. 101٧ .......َوَيددا   َرب ِّدديم   بِّددهِّ   المُخلم

                                 
 (.1/٣٦8انمر: الكنز) (1)
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اَل   ُبج ِّ
 وذكره اإلمام ابن الجزري في باب ياءات اإلضافة في الطيبة بقوله:

 ُخلمص   إِّلَى  َرب ِّي.............. ........................... َوَبَنا ٣8٧
وهذا مشدكل؛ ألنده يحتمدل أن يدراد بده الموضدع األول فدي العنكبدوت وهدو 

 چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک    ک      گ     چ  قولدددددددددده تعددددددددددالى
 [.26]العنكبوت: 

 ولكن هذا اإلشكال يندفع بيمرين:
التي عرفت بين القراء؛ وهو أن الخالف في موضع سدورة األول: الشهرة 

 ف لت؛ وقد أخذ بها اإلمام ابن الجزري كثيرا  اعتمادا  على قوله:
 "وإن أطلقت فالشهرة اعتمد".

 الثاني: اجتفاء بتنبيه اإلمام الشاطبي عليها في فر  سورة ف لت.
 وما من متلق للطيبة إ  وسبق له تلقي الشاطبية.

 مام ابن الجزري:وقد قال اإل
بِّيم  ٥4 اطِّ َضاُر    ُكل ِّ    َطالِّبِّ  َوُكلي  َذا  اتََّبعمُت   فِّيهِّ    الشَّ تِّحم ُهَل    اسم  لَِّيسم

 وأما ور  وأبو عمرو وأبو جعفر فعلى أنلهم فيها وهو الفتح.
وقددد ذكددر اإلمددام ابددن الجددزري فددي نشددره الخددالف عددن قددالون فددي هدددذا 

 ة، ثم عقب بقوله:الموضع ونقل فيه أقوال الروا
"وقددال فددي جددامع البيددان: وقرأتهددا علددى أبددي الفددتح فددي روايددة قددالون مددن 

 طريق الحلواني والشحام وأبي نشيط بالوجهين.
قلددت: والوجهددان نددحيحان عددن قددالون قددرأت بهمددا، وبهمددا آخددذ غيددر أن 

 .(1)الفتح أشهر، وأجثر وقيس بمذهبه"

                                 
 (.1٦٩ /2النشر) (1)



 

 
266 

ا همددزة قطددع مكسددورة وإليددك جدددو  يبددين عدددد المواضددع التددي وقددع بعددده
 مواعة على األسماء واألفعال والحروف:

 جدول باألسماء التي بعدها همزة قطع مكسورة:
 اسم السورة الكلمة القرآنية م

 ورقم اآلية
 ٥2آل عمران:  چ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  1

 28المائدة:   چہ  ہ   چ  2

 11٦المائدة:   چڎ  ڎ  چ  ٣

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ        چ  4

  چۀ  ۀ  

 1٦1األنعام: 

 1٥يونس:   چٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  چ  ٥

حت  خت  مت  ىت  يت   چ  ٦

 چ  جث

 ٥٣يونس: 

 ٧2يونس:  چ  چ      چ  چ    ڇ  ڇچ  ٧

 2٩هود:  چ  پ  پ    پ  پ      ڀ  ڀچ  8

 ٣4هود:   چڭ  ڭ     ڭ  چ  ٩

ې    ى  ى        ائ  چ  10

  چائ  ەئەئ  

 ٥1هود: 

ىئ  ىئ  ىئ  یی  چ  11

  چ

 88هود: 

 ٣٧يوسص:   چيئجب  حب  خب    چ  12
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ٱ  ٻ  ٻ  چ  1٣

  چٻ        

 ٣8يوسص: 

ٻ  ٻ  چ  14

ٻٻ  پ  

  چپ  

 ٥٣يوسص: 

ٺ     ٺ    ٺ    ڄ     چ 1٥

  چٿ   

 ٥٣يوسص: 

 8٦يوسص:   چی  ی  ی  چ  1٦

 ٩8يوسص:   چڄڄ  ڃ        ڃ  ڃ      ڃ    چ  1٧

 100يوسص:   چۓۓ  ڭ          ڭ  ڭ  چ  18

ٱ  ٻ  ٻ  چ  1٩

  چٻ  ٻ              پ  

 ٧1الحجر: 

 100اإلسراء:   چں  ڻ  چ  20

ۆ  ۈ  ۈٴۇ  چ  21

  چۋ  

 4٧مريم: 

ٺ  ٿ  ٿ  چ  22

  چٿ  

 1٥ – 14طه: 

 40 – ٣٩طه:   چڤ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  2٣

ڱ       ڱڱ   ڱ    ں  چ  24

  چ

 ٩4طه: 
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 ٥2الشعراء:   چى  ائ        ائ  چ  2٥

 8٦الشعراء:   چٺ  ٺ     ٺ      چ  2٦

حت  خت  مت  ىت  يت  چ  2٧

  چجث  

 10٩الشعراء: 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ  28

  چۉ  

 12٧الشعراء: 

 14٥الشعراء:   چڈ  ژ    ژ      ڑ  ڑ  ک  چ  2٩

 1٦4الشعراء:   چڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    چ  ٣0

ی  ی  ی      ی  چ  ٣1

  چجئ  حئ   

 180الشعراء: 

ڑک  ک    ک    ک       چ ٣2

  چگ     

 2٦العنكبوت: 

جب  حب  خب  مب     ىب  چ  ٣٣

  چيبجت  

 4٧سبي: 

ٿ  ٿ  ٹ     ٹٹ  چ  ٣4

  چٹ     ڤ    

 ٥0سبي: 

ڭ  ۇۇ  ۆ    چ  ٣٥

  چۆ  ۈ      

 : ٣٥ 

 ٧8 :   چی  ی  جئ  حئ  چ  ٣٦

 44غافر:   چڎ  ڈ  ڈ  ژ         ژڑ  چ  ٣٧
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  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں    چ  ٣8

  چں    ڻ  ڻڻ  

 ٥0ف لت: 

جحمح  جخ   حخ  مخ  چ  ٣٩

  چجس  

 21المجادلة: 

 14ال ص:   چمب  ىب  يب       جتحت   چ  40

 ٦نون:   چۈ  ٴۇ   ۋ  چ  41
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 جدول باألفعال التي بعدها همزة قطع مكسورة:
 اسم السورة الكلمة القرآنية م

 ورقم اآلية
ہ  ھ     ھ  ھ  چ  1

  چھ  

 ٦٩الكهص: 

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ۇئ چ  2

  چ

 2٧الق ص: 

مت  ىت  يت   جث  مث  چ  ٣

  چىث  يث  

 102ال افات: 

 جدول بالحروف التي بعدها همزة قطع مكسورة:
 اسم السورة الكلمة القرآنية م

 ورقم اآلية
 24٩البقرة:   چٿ    ٿ  ٿ    چ  1

 ٣٥آل عمران:   چھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  چ  2

 10هود:   چڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ  ٣

 ٣1هود:   چگ   گ          گ  ڳ  چ  4

 100يوسص:   چں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  چ  ٥

 2٩األنبياء:   چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ  ٦

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  چ  ٧

  چې      

 ٧٧الشعراء: 

 24يس: ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  چ  8
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  چ
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 المطلب الثالث: الياءات التي بعدها همزة قطع مضمومة

ى  ى  چ  ياءات التي وقع بعدها همزة قطع مضمومة مثدل:وأما ال

وعددددها عشددر يدداءات، [ 29]املائوودة:  چۓ  ڭ  چ  و[، ٣6]آل عمووران:   چ
على فتحها إ  خالفا  جرى ألبدي جعفدر فدي موضدع  (1)فقد اتفق نافع وأبو جعفر
[ فقدد روي ٥٩فدي سدورة يوسدص] چۓ  ۓ  ڭ   چ  واحد وهو قولده تعدالى

 سكان: عنه بالفتح واإل
 وقد نص ابن الجزري على هذا الخالف بقوله:

"فروى عنه فتحها ابن العالف وابن هارون وهبة   والحمامي كلهم عن 
الحلواني عن ابن وردان، وكذلك رواه أبو جعفر محمد بن جعفدر الم داالي وأبدو 
بكر محمد بن عبدد الدرحمن الجدوهري، وكالهمدا عدن ابدن رايدن عدن الهاشدمي، 

أبو بكر محمد بن بهرام عن ابن بدار النفاخ وأبو عبد   بدن نهشدل  وكذا رواه
األن اري كالهما عن الدوري كالهما أعني الهاشمي والدوري عن إسماعيل بن 
جعفر عن ابدن جمداا، وهدو الدذي قطدع بده أبدو القاسدم الهدذلي وأبدو العدز وابدن 

وانددي مددن سددوار، مددن الطددرق المددذكورة، وروى عندده اإلسددكان أبددو الفددرا النهر 
جميع طرقه، وأبو بكدر بدن مهدران كالهمدا عدن الحلدواني عدن ابدن وردان، وكدذا 
روى أبو عبد   محمد بن جعفر األشناني وأبو العباس المطدوعي كالهمدا عدن 
ابن راين ومحمد بن الجهدم الشدموني كالهمدا عدن الهاشدمي، ورواه المطدوعي 

عدن ابدن جمداا، وهدو  أيضا عن ابن النفاخ عن الدوري كالهما عدن أبدي جعفدر
الذي قطع به الحداف  أبدو العدالء وأبدو العدز بدن سدوار وأبدو الحسدن بدن فدارس، 

                                 
 (.1/٣٧0انمر: الكنز) (1)
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وغيرهم من الطرق المذكورة، والوجهان نحيحان عن         أبدي جعفدر قدرأت 
 .(1)بهما له، وبهما آخذ"

 وباقي القراء قرأوا المواضع العشرة باإلسكان.
 قال اإلمام الشاطبي:

َكاَل  ........................... 40٥ م ِّ   ُمشم ُز    بِّالضَّ َهمم ر   َيلِّيَها    الم  َوَعشم

.....َفعَ  40٦ َتحم  .................................... ...نم  َنافِّع   َفافم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

 ................................. ....................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

َتَحنم  ٣8٩ ر   َفافم زِّ َعشم َهمم َد  َضم ِّ  الم نم ُخلمصِّ   َثَمنم  َوعِّ ا   َوَأن ِّي    ُأوفِّ    بِّالم  َمد 

فقد  [٩٦في الكهص] چمج  جح  چ  [ و40في البقرة] چڃ    ڃ  چ  وأما
 .(2)وافق نافع وأبو جعفر باقي القراء على إسكانهما

 مام الشاطبي:قال اإل
مم  40٦ كِّنم  لُِّكل ِّهِّ َفاَل    ............. َوَأسم َتَح   ُمقم ي    َوآُتونِّي    لَتفم دِّ  بَِّعهم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
 .................................. ....................َجَقاُلوَن ُأدم  ٥2

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
دِّي   َسَكَنتم لِّلم  ٣٩0  ................................... ُكل ِّ   آُتونِّي   بَِّعهم

                                 
 (.1٦٩ /2النشر) (1)
(، المنلددص: الحسددن بددن أحمددد بددن عبددد ال فددار 1/41٣انمددر: الحجددة للقددراء السددبعة) (2)

بشدددير  -هدددد(، المحقدددق: بددددر الددددين قهدددوجي ٣٧٧وفى: الفارسدددي  األندددل، أبدددو علدددي )المتددد
أحمددد يوسددص الدددقاق، الناشددر: دار المدديمون  -جويجددابي، راجعدده ودققدده: عبددد العزيددز ربددان 

 م.1٩٩٣ -هد  141٣دمشق / بيروت، الطبعة: الثانية،  -للتراث 
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وإليددك جدددو  يبددين عدددد المواضددع التددي وقددع بعدددها همددزة قطددع مضددمومة 
 مواعة على األسماء والحروف:

 جدول باألسماء التي بعدها همزة قطع مضمومة:
 اسم السورة ورقم اآلية الكلمة القرآنية م
 1٥٦األعراف:   چٺ  ٺ  چ  1

 
 جدول بالحروف التي بعدها همزة قطع مضمومة:

 اسم السورة الكلمة القرآنية م
 ورقم اآلية

 ٣٦آل عمران:   چى  ى  چ  1

 2٩المائدة:   چۓ  ڭ  چ  2

 11٥المائدة:   چڄ  ڄ  چ  ٣

ھ  ھ      چ  4

  چھ  

 14األنعام: 

 ٥4هود:   چپ  ڀ    ڀ  ڀ   چ  ٥

 ٥٩يوسص:   چ  ۓ  ۓ  ڭ چ  ٦

 2٩النمل:   چڻ      ڻ  چ  ٧

 2٧الق ص:   چۇ      ۇ  چ  8

 11الزمر:   چٻ     ٻ  چ  ٩
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 المطلب الرابع: الياءات التي بعدها همزة ونل مع  م التعريف

وأما ياءات اإلضافة التي وقعت بعدها همزة الونل مقترنة بالم التعريدف 
 .(1)ددها أربع عشرة ياءوع[. 12٤]البقرة: چۆ  ۈ  چ  نحو:

 فقد جرى خالف القراء فيها بين الفتح واإلسكان على النحو التالي:
 د اختص حمزة بإسكانها جميعا  دون استثناء. 1

 قال اإلمام الشاطبي:
َرة   40٧ َبُع  َعشم .... َوفِّي  الالَّمِّ  لِّلتَّعمرِّيفِّ  َأرم َكاُنَها   َفا    .........َفإِّسم

 الجزري في الطيبة:وقال اإلمام ابن 
َبعم   َعَشَرتم  .............................. ٣٩0 فِّ   َأرم َد   َ مِّ   المُعرم نم  َوعِّ
نِّي ٣٩1 َم   َرب ِّي   َمسَّ ي  َحرَّ َلَكنِّي  َرب ِّي   الَّذِّ  َاآلَخرَانِّ      آَتانِّ      َمعم    َأهم
بَِّيا    َسبَ   ٣٩2 َبادِّ    امَ نم ................................ اَأَراَدنِّي    عِّ  ُفزم

 چۆ  ۈ  چ  د وافقدده علددى اإلسددكان حفددص فددي قولدده تعددالى 2
 .(2)[12٤]البقرة:

 قال اإلمام الشاطبي:
َي  فِّي   ُعاَل  ............................. 40٦ دِّ  ..............َوَعهم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
............................... ديِّ  َعَسى..............َعهم  ٣٩٣ ا   َفوم
  د وافقه على اإلسكان أيضا ابن عامر والكسائي ورون في قولده تعدالى ٣

 .(٣)[٣1يف إبراهيم] چۀ  ۀ  ہ   ہ  چ 

                                 
 (.1/٣٧٣انمر: الكنز) (1)
 (.1/1٧٦انمر: معاني القراءات) (2)
 (.2/٥2٦انمر: الكنز) (٣)
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 قال اإلمام الشاطبي:
يم  َكاَن  َشرمعا   408 َبادِّ  ......................... ......َوُقلم  لِّعِّ

 ابن الجزري في الدرة:وقال اإلمام 
بم  َفَشا......َوُقلم  لِّعِّ  ............................... ٥4  .َبادِّي  طِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ى  َكَبا .............................. ٣٩2 ُرُه  رِّض   .... لَِّعبادِّي  ُشكم

يف  چ ڄ  ڄ  ڃ چ  دددد وافقددده علدددى اإلسدددكان أيضدددا  فدددي قولددده تعدددالى4
[. ٥٣يف الزموووور] چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ [. و ٥6العنكبوووووت]

 .(1)أبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلص
 قال اإلمام الشاطبي:

م ى  َشاَع........................... َوفِّي  الن َِّدا............... 408  حِّ
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

٥
2 

اَل ... ............................... َباَب  ُحم ِّ كِّنِّ  الم  .......... َواسم

٥
٣ 

فِّ إِّ َّ الن َِّدا َد َ مِّ المُعرم نم َوى عِّ  ................................... .....سِّ

٥
4 

بم   َفَشا   َوَلُه   َو َ  ................................... ي  طِّ َبادِّ  َوُقلم  لِّعِّ

٥
٥ 

ُو َرب ِّي ف  َنحم َبادِّ     النم   َلَدى  مِّ ُعرم َدا............................... عِّ  نِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

                                 
 (.28٩انمر: الوجيز) : (1)



 

 
277 

م ا َشَفا.......َوفِّى الن ِّ  ٣٩٣  .................................. .َدا حِّ
يف  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  د وافقه ابن عامر على اإلسكان في قوله تعالى ٥
 .(1)[1٤6األعراف]

 ام الشاطبي:قال اإلم
زَِّ   .............................. 408  ........... آَياتِّيم َكَما َفاَن َمنم

 قال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
كَننَّ  فِّي  َكَسا ..... ............................... ٣٩٣  َوآَياتِّي  اسم

 د وباقي القراء قرأوا جميع هذه المواضع بالفتح.٦
  يبدين عددد المواضدع التدي وقدع بعددها )أل( التعريدف مواعدة وإليدك جددو 

 على األسماء واألفعال:
 جدول باألسماء التي بعدها )أل( التعريف:

 اسم السورة الكلمة القرآنية م
 ورقم اآلية

 124البقرة:   چۆ  ۈ  چ  1

 2٥8البقرة:   چچ  چ  ڇ   ڇ  چ  2

 ٣٣األعراف:   چڍ  ڍ  ڌ   چ  ٣

 14٦األعراف:   چڃ  ڃ  چ  4

 ٣1إبراهيم:   چۀ  ۀ  ہ   ہ  چ  ٥

                                 
(، المنلدص: علدي بدن محمدد بدن سدالم، 2٥٣انمر: غيث النفع في القراءات السدبع) : (1)

هددد(، الناشددر: دار الكتددب 1118أبددو الحسددن النددوري ال فاقسددي المقددرأ المددالكي )المتددوفى: 
ولدى، بيروت، المحقدق: أحمدد محمدود عبدد السدميع الشدافعي الحفيدان، الطبعدة: األ  –العلمية 
 م.2004 -هد  142٥
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 10٥األنبياء:   چڎ  ڎ  چ  ٦

 ٥٦العنكبوت:   چڄ  ڄ  ڃ  چ  ٧

 1٣سبي:   چۈئ   ېئ  چ  8

 ٥٣الزمر:   چۀ  ہ  ہ  چ  ٩

 جدول باألفعال التي بعدها )أل( التعريف:
 اسم السورة الكلمة القرآنية م

 ورقم اآلية
 ٣0مرمي:   چڑ  ک  چ  1

 ٨٣األ بياء:   چٿ  ٹ      چ  2

 ٤1ي:   چحب  خب      چ  ٣

 ٣٨الزمر:   چڭ  ۇ  چ  ٤

 2٨امللك:   چٿ  ٿ  چ  ٥
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المطلب الخامس: الياءات التي بعدها همزة ونل مجردة عن  م 

 التعريف
وأما ياءات اإلضافة التي بعدها همزة ونل مجردة عدن  م التعريدف فقدد 

 :(1)ريم في سبعة مواضع هيوقعت في القرآن الك
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   چ 

 [.2٧يف سورة الفرقان] چ       ڻ  
 چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

 [.٣0يف سورة الفرقان]
يف سووووووووووووووورة  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 
 [.1٤٤األعراف ]
 [.٣1-٣0يف سورة طه]چ وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 
يف سووووووووووووووووورة  چٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
 [.6الص  ]

ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  چ 

 [.٤2-٤1يف سورة طه] چڻ  ڻ  ڻ     ۀ   
 وخالف القراء في المواضع السابقة كما يلي:

 د قرأها جميعا باإلسكان ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلص.1
 د وفتحها كلها أبو عمرو.2
    أبو جعفر ورون عن يعقوب بالفتح فدي قولده تعدالىد وقرأ نافع والبزي و ٣

 .(1)[٣0يف سورة الفرقان] چۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

                                 
 (.1/٣٧4انمر: الكنز) (1)
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ٻ  ٻ  چ  د وقدددرأ ابدددن كثيدددر بفدددتح اليددداء فدددي قولددده تعدددالى 4

وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  چ [، و 1٤٤يف سورة األعراف ] چٻ  پ  

 .(2)[٣1-٣0يف سورة طه]چ ۆئ  ۈئ  
جعفر ويعقوب وشعبة بفتح اليداء فدي قولده د وقرأ نافع وابن كثير وأبو  ٥
 .(٣)[6يف سورة الص  ] چٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  چ   تعالى

ڳ  ڳ    ڳ  چ  د وقرأ المدنيان وابن كثير بفتح الياء في قوله تعالى٦

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     

 .(٤)[٤2-٤1يف سورة طه           ] چۀ   
 ودليل ذلك كله:
 بي:قال اإلمام الشاط

ا َوَفتمُحُهمم  411 د  لِّ َفرم زِّ المَونم ع  بَِّهمم َتنِّيم   َحاَل  َوَسبم ُه   َليم يم  َمَع   إِّن ِّيم   َحقَّ  َأخِّ
َي الر َِّضا 412 مِّ رِّيم َسَما َقوم كم يم َسَما ذِّ سِّ ُوُه  وِّ َ  َوَنفم يُد  ُهدى   َبعمدِّيم  َسَما  َنفم  َحمِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
َتنِّيوَ  ٣٩4 ع   َليم لِّ  َسبم نم زِّ  الموم َد  َهمم نم مم َهنِّي عِّ ا ُحزم شِّ مِّي َمد   َفافمَتحم ُحال  َقوم
صم َسَما ٣٩٥ ر  َوَبعمدِّي نِّ ي َحبم ا   ُدَما إِّن ِّي َأخِّ ي  َحافِّ     َمد  سِّ رِّي  لَِّنفم كم  ذِّ

                                                                             
(، المنلص: أحمد بن موسى بن العباس التميمدي، 4٦4انمر: السبعة في القراءات) : (1)

هددد(، المحقددق: شددوقي ضدديص، الناشددر: دار ٣24أبددو بكددر بددن مجاهددد الب دددادي )المتددوفى: 
 هد.1400م ر، الطبعة: الثانية،  –المعارف 

 (.1٥4بة للنويري) :انمر: شرن الطي (2)
 (.٦٣٥انمر: السبعة) : (٣)
 (.1٩0انمر: الوافي) : (4)
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وإليك جدو  يبين عدد المواضع التي وقع بعدها همدزة وندل مجدردة عدن 
 مواعة على األسماء والحروف: م التعريف 

 جدول باألسماء التي بعدها همزة ونل مجردة عن  م التعريف:
 اسم السورة الكلمة القرآنية م

 ورقم اآلية
 ٣1 – ٣0طه:   چۇئ   ۇئ  ۆئ  چ  1

 ٤2 – ٤1طه:   چڳ    ڳ  ڳ  چ  2

 ٤٣ - ٤2طه:   چڻ  ڻ  ڻ  چ  ٣

 ٣0الفرقان:   چۈ  ٴۇ  چ  ٤

 6لص : ا چ  ٹ  ٹ  ٹچ  ٥

 جدول بالحروف التي بعدها همزة ونل مجردة عن  م التعريف:
اسددددم السددددورة ورقددددم  الكلمة القرآنية م

 اآلية
 1٤٤األعراف:   چٻ  ٻ  چ  1

 2٧الفرقان:   چڱ  ں  چ  2
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 المطلب السادس: الياءات التي ليس بعدها همزة قطع و  همزة ونل

هدي التدي وقدع بعددها أي حدرف وأما القسم السادس من ياءات اإلضافة ف
 من حروف الهجاء عدا الهمزة بينواعها.

 وقد وقع خالف القراء في ثالثين موضعا  منها، وتف يلها كما يلي:
بيتددي »بفددتح اليدداء مددن  (1)ددد قددرأ نددافع، وأبددو جعفددر، وهشددام، وحفددص1
 في سورتي البقرة، والحج وهما في قوله تعالى:« لِّلطَّائِّفِّيَن 

يف  چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ى  ائ   ائ     چ 
 [.12٥سورة البقرة]

 [26يف سورة احلج] چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ 
جب  حب  چ  وأما موضع سورة ندون عليده السدالم وهدو قولده تعدالى

 [ فتحه هشام وحفص.2٨]چ خب   مب
وباقي القراء قرأوا المواضدع الثالثدة باإلسدكان، ووافقهدم ندافع وأبدو جعفدر 

 في سورة نون عليه السالم.
 ال اإلمام الشاطبي:ق
تِّدددديم بُِّنددددونِّ  414 ................. َوَبيم

 َعنم 
َفاَل  ال    لُِّيحم َواُه   ُعدَّ   َأنم  لِّوى    َوسِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ا   ُلددذم   ُعدددم    .............................. ٣٩٦ ددَوى  ُنددون   َمددد  تِّددي  سِّ َبيم

 َوَلحم 
ن  بَِّها.. ٣٩٧  ................................. ....................َعوم

                                 
 (.1٣٩انمر: سراا القاري) : (1)
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د قددرأ نددافع وهشددام وحفددص والبددز ي بخلددص عندده بفددتح اليدداء فددي قولدده  2
 والباقون ابإلسكان. ،(1)[6]يف سورة الكافرونچ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ    تعالى:

 قال اإلمام الشاطبي:
ينِّ  َعنم  ............................. 41٥    َهاد   بُِّخلمص   َلُه  المُحاَل َولِّيم  دِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
يمنِّ َسك ِّنم  ٥2 اَل  ......َجَقاُلوَن ُأدم لِّيم دِّ َباَب ُحم ِّ كِّنِّ الم  ................ َواسم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ينِّ َهبم ُخلمفا  َعالَ .... ٣٩٧  .................إِّذم َ ََذ............ . لىِّ دِّ

ددد قددرأ ابددن كثيددر وعانددم، والكسددائي وابددن وردان، وهشددام بخلددص عنهمددا ٣
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  بفتح الياء في قوله تعدالى:

 .(2)[20]يف سورة النم چ ۉ  
 والباقون باإلسكان.

وينب ددي أن يعلددم أن الفددتح لهشددام هددو طريددق الشدداطبية، واإلسددكان مددن 
ن  بددن وردان هددو طريددق الدددرة، والفددتح مددن ايددادات ايددادات الطيبددة، والسددكو

 .(٣)النشر
 قال اإلمام الشاطبي:

َفاَل  ............................. 41٦ لِّ  َمالِّي  ُدمم  لَِّمنم  َراَق  َنوم  َوفِّي  النَّمم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
٥2 ............ كِّ  .........َجَقاُلوَن ُأدم اَل ......... َواسم َباَب ُحم ِّ  نِّ الم

                                 
 (.٦٥8انمر: غيث النفع) : (1)
 (.4٧٩انمر: السبعة) : (2)
 (.2/1٧4انمر: النشر) (٣)
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 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
٣٩
٧ 

لِّ  ُردم َنَوى َد َ  ..............................  ....... لِّي فِّي  النَّمم

لمُص ُخذم َلَنا............ ٣٩8  .................................. ..َوالخم
هي في تسدعة مواضدع د قرأ حفص بفتح الياء في )معي( حيث وقعت و  4

 :(1)في القرآن الكريم هي
في األعراف، والموضع الثاني في التوبة، وثالثة في الكهدص، وواحدد فدي 

 األنبياء، وموضعان في الشعراء، وواحد في الق ص.
 ووافقه ور  على فتح الموضع الثاني من الشعراء، والباقون باإلسكان.

 قال اإلمام الشاطبي:
 ..............................َثَمان  ُعال   َمعم َمعِّيم  ................. 41٧

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
........................ َمعِّي َما َكاَن لِّي ........... ٣٩8  ........ُعدم

ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  چ  قوله تعالى:د قرأ حفص بفتح الياء في  ٥

ڈ  ڈ         ژ  ژ  چ [، ويف قولووه معوواىل: 22سووالم]يف سووورة إبووراهيم عليووه ال چڱ  ں  

 والباقون ابإلسكان. ،(2)[69يف سورة ي] چڑ  ڑ  ک       
 قال اإلمام الشاطبي:

 .......................َثَمان  ُعال   .... َما َكاَن لِّيم اثمَنيمنِّ َمعم َمعِّيم  41٧
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

........................ ..َما َكاَن لِّي............... ٣٩8  ........ُعدم

                                 
 (.1٥1انمر: شرن طيبة النشر  بن الجزري) : (1)
 (.1/40٣انمر: الهادي) (2)
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             قوله تعدالىبفتح الياء في  (1)د قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ٦
يف سوووووووووووووووووووووووووووووووووووورة آل  چگ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ [، وقولووووووووووه معوووووووووواىل: 20عمووووووووووران]

 [.٧٩في سورة األنعام] چھ   ھھ  
 ون باإلسكان.والباق

 قال اإلمام الشاطبي:
......وَ  41٦ يم هِّ  .................................... ...َعمَّ ُعال  َوجم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
٥2 ........... اَل  ...........َجَقاُلوَن ُأدم َباَب ُحم ِّ كِّنِّ الم  ............ َواسم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ي ُعال  َعمَّ......... ٣٩٩ هِّ  .................................. ...َوجم

يف سورة  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  قوله تعالى:بفتح الياء في  د قرأ األارق وحفص٧
 .(2)والباقون ابإلسكان[، 1٨طه]

                                 
(، لإلمددام أبددي معشددر عبدددالكريم بددن 2٣٩التلخدديص فددي القددراءات الثمددان) :انمددر:  (1)

هد دراسة وتحقيق الطالب محمد حسن عقيل موسى رسالة 4٧8عبدال مد الطبري رحمه   
مقدمة إلى قسم الكتاب والسنة لنيل درجة الماجستير إشدراف الددكتور محمدد ولدد سديدي ولدد 

دية جامعددة أم القددرى كليددة الدددعوة وأنددول الدددين هددد المملكددة العربيددة السددعو 1412الحبيددب 
 الدراسات العليا الشرعية قسم الكتاب والسنة.

(، للشيخ اإلمام أبي طاهر أحمد بن علي ٦80انمر: المستنير في القراءات العشر) : (2)
هددد تحقيددق 4٩٦بددن عبيددد   بددن عمددر بددن سددوار الب دددادي الحنفددي النحددوي المتددوفى سددنة 

حمدددد طددداهر أويدددس، إشدددراف الددددكتور محمدددد محمدددد سدددالم محيسدددن عدددام ودراسدددة الددددكتور أ
هددد، المملكدددة العربيدددة السددعودية الجامعدددة اإلسدددالمية بالمدينددة المندددورة، كليدددة القدددرآن 141٣

 الكريم، قسم القراءات.
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 قال اإلمام الشاطبي:
مم  41٩ هِّ  .................................... ...َولِّيم  فِّيَها  لَِّورم   َوَحفم ِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
٥2 ............ اَل  ...........َجَقاُلوَن ُأدم َباَب ُحم ِّ كِّنِّ الم  ............ َواسم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
........................ َولِّي فِّيَها َجَنا ............. ٣٩٩  ........ُعدم
يف سورة  چٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  كثير بفتح الياء في قوله تعالى: د قرأ ابن 8
والبدداقون  ،(1)[٥فددي سددورة مددريم] چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ [، ٤٧فصوولت]
 باإلسكان.

 قال اإلمام الشاطبي:
ُنوا 41٥ يم َدوَّ  ..................................... ...... مِّنم َوَراءِّ

 :وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة
َنا ........... ............................... ٣٩٩  مِّنم َوَرائِّي َدوَّ

 قوله تعالى:بفتح الياء في  د قرأ ابن عامر٩
 [.1٥٣يف سورة األ عام] چچ  چ  چ  چ  چ 
 .(2)والباقون باإلسكان[، ٥٦في سورة العنكبوت] چڃ  ڃ  ڃ  چ 
 

                                 
(، تدديليص اإلمددام الحدداف  ٣٧1، ٣0٩انمددر: الكفايددة الكبددرى فددي القددراءات العشددر) : (1)

هدد ٥21مد بن الحسين بن بندار الواسطي القالنسي المتوفى سدنة مقرأ العراق أبي العز مح
م 200٧سدنة الطباعدة  ٦٦4تحقيق عثمان محمود غزال دار الكتب العلمية عددد ال دفحات 

 بلد الطباعة لبنان الطبعة األولى.
 (.1٩1انمر: الوافي) : (2)
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 قال اإلمام الشاطبي:
رَ  41٦ يم نِّ ضِّ ُن َعامِّر  ........َأرم يم ابم  ........................... اطِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
ي َكمم  400 َراطِّ ي نِّ ضِّ  .................................. ..........َأرم

ۇ  ۆ   چ  قولده تعدالى:بفدتح اليداء فدي  د قرأ نافع، وأبو جعفر10

 .(1)إلسكانوالباقون با[، 1٦2في سورة األنعام] چۆ  ۈ  
 قال اإلمام الشاطبي:

 ..................................... ..........َمَماتِّيم َأَتى.... 41٦
 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

٥2 ........... اَل  ...........َجَقاُلوَن ُأدم َباَب ُحم ِّ كِّنِّ الم  ............ َواسم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

 ................................... َمَماتِّي إِّذم َثَنا ............. 400
چ  قولدده تعددالى:بفددتح اليدداء فددي ددد قددرأ حفددص، وهشددام بخلددص عندده 11

 .(2)[2٣يف سورة ي] چں  ں     ڻ 
وينب ددي أن يعلددم أن السددكون لهشددام هددو طريددق الشدداطبية، والفددتح مددن 

 ايادات الطيبة، والباقون باإلسكان.
 اإلمام الشاطبي: قال
 .............َثَمان  ُعال   َولِّيم َنعمَجة  َما َكاَن لِّيم اثمَنيمنِّ َمعم َمعِّيم  41٧

 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:
 لِّي    َنعمَجه     َ َذ   بُِّخلمص      َعيََّنا  ...................... 400

                                 
 (.1/40٥انمر: الهادي) (1)
 (.1٥٦انمر: شرن طيبة النشر  بن الجزري) : (2)
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 :(1)ه تعالىقولبفتح الياء في د قرأ ور  من الطريقين  12
ٿ  چ [، 1٨6يف سووووووووووووووووووووووورة البقوووووووووووووووووووووورة] چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ 

 والباقون باإلسكان.[، 21في سورة الدخان] چٿ      ٿ  ٹ  ٹ  
 قال اإلمام الشاطبي:

ُنوا بِّيم َجا...... 418 مِّ ُنوا لِّي ُينم مِّ  ............................ َوَمعم ُتوم
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

يُ  401 ُ  َولم ُنوا لِّي َورم مِّ ُنوا بِّي ُتنم مِّ  ........................ ......نم
چ  قولدده تعددالى:بفددتح اليدداء فددي د قددرأ شددعبة، ورويددس بخلددص عندده  1٣

فدددددي سدددددورة  چۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  
 .(2)[٦8الزخرف]

والكسددائي ورون وخلددص العاشددر لهددم حددذف  وابددن كثيددر وحفددص وحمددزة،
 ا.قفوصاًل وو  چۀ چ الياء من

وقرأ نافع، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر، ورويس بسكون 
 .(٣)الياء ونال  ووقفا

وينب ي أن يعلم أن اإلسكان لرويس هو طريق الددرة، والفدتح مدن ايدادات 
 الطيبة.

 قال اإلمام الشاطبي:
ُف  َعنم  َشاجِّر  َدَ   َوَيا ................ 418 صم  َوالمَحذم َي  نِّ َبادِّ  عِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:

                                 
 (.1/٣٧2انمر: الكنز) (1)
 (.1/٣8٥انمر: الم در السابق) (2)
 (.2/1٧٥انمر: النشر) (٣)
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َفنم وَِّ   .............................. ٥٣ ذِّ  ...............َواحم
ُمو....... ٥4 َي َ  َيسم َبادِّ  .................................. ......عِّ

 
 وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة:

َبادِّ     ... يا.................... 400 ث     بُِّخلمص     َنلَِّيا عِّ  َ     َغوم

اليداء د قرأ هشام بخلص عنه وحمدزة ويعقدوب وخلدص العاشدر بإسدكان  14
في  چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ   :(1)قوله تعالىفي 

 والباقون بالفتح.[، 22سورة يس]
وينب ددي أن يعلددم أن الفددتح لهشددام هددو طريددق الشدداطبية، واإلسددكان مددن 

 ايادات الطيبة.
 قال اإلمام الشاطبي:

ُماَل   .............................. 41٩ َن   َسك ِّنم   َفَتكم يم  َوَمالَِّي   فِّي   َياسِّ

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
٥2 ........... اَل  ...........َجَقاُلوَن ُأدم َباَب ُحم ِّ كِّنِّ الم  ........... َواسم

 :وقال اإلمام ابن الجزري في الطيبة
 َيس   َسك ِّنم   َ ََن   ُخلمص    ُظَللِّ   ........... َولِّي............... 402
40٣ ...............  ................................ ............َفتى 

قولدده بفددتح اليدداء فددي د قددرأ قددالون واألارق بخلددص عندده وأبددو جعفددر  1٥
[، 1٦2ام]فددددددي سددددددورة األنعدددددد چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  :(1)تعدددددالى

 والباقون باإلسكان.

                                 
 (.2٧٥انمر: تحبير التيسير) : (1)



 

 
290 

 قال اإلمام الشاطبي:
َفتمُح  ُخو َِّ   ................... 41٣ يم  بالمُخلمصِّ  َوالم ياَي  جِّ  َوَمحم

 وقال اإلمام ابن الجزري في الدرة:
٥2 ........... اَل  ...........َجَقاُلوَن ُأدم َباَب ُحم ِّ كِّنِّ الم  ............ َواسم

 الجزري في الطيبة: وقال اإلمام ابن
َياَي بِّهِّ َثبمت  َجَنحم  40٣ ............................. ...... َوَمحم  ُخلمص 

وإليك جدول تبين عدد المواضع التي وقع بعد ياء اإلضافة أي حرف من 
 حروف الهجاء عدا الهمزة مواعة على األسماء والحروف:

 ء عدا الهمزة:جدول باألسماء التي بعدها أي حرف من حروف الهجا
 اسم السورة ورقم اآلية الكلمة القرآنية م
 12٥البقرة:   چوئ  ۇئ  چ  1
 20آل عمران:   چڳ  ڱ  چ  2
 ٧٩األنعام:   چہ  ہ  ہ  ھ  چ  ٣
 1٥٣األنعام:   چچ  چ  چ  ٤
 1٦2األنعام:   چڭ  ۇ  چ  ٥
 1٦2األنعام:   چۇ  ۆ   چ  6
 10٥األعراف:   چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  ٧
ڻ   ڻ  ڻ  چ  ٨

  چۀۀ  

 8٣التوبة: 

                                                                             
(، المنلص: محمدد إبدراهيم محمدد 2/٦82انمر: فريدة الدهر في تينيل وجمع القراءات) (1)

 1424الطبعدة: األولدى، القداهرة،  –هدد(، الناشدر: دار البيدان العربدى 14٣0سالم )المتوفى: 
 م. 200٣ -هد 
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 ٦٧الكهص:   چڱ  ڱ  چ  9
 ٧2الكهص:   چېئ  ىئ  چ  10
 ٧٥الكهص:   چپ  ڀ  چ  11
 ٥مريم:   چڦ  ڄ  ڄ   چ  12
ی  جئ  حئ  مئ   چ  1٣

  چىئ   يئ  جبحب  

 24األنبياء: 

 2٦الحج:   چڇ  ڇ  ڍ  چ  1٤
 ٦2الشعراء:   چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  1٥
 118الشعراء:   چ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍچ  16
 ٣4الق ص:   چې  ې  ى  چ  1٧
 ٥٦العنكبوت:   چڃ  ڃ  ڃ  چ  1٨
 4٧ف لت:   چٹ   ٹ  ڤ  چ  19
 28نون:   چجب  حب  خب   مب  چ  20
ۀ  ۀ   ہ   ہ  چ  21

  چہ  

 ٦8الزخرف: 

 جدول بالحروف التي بعدها أي حرف من حروف الهجاء عدا الهمزة:
 ورة ورقم اآليةاسم الس الكلمة القرآنية م
 18٦البقرة:   چېئ  ىئ  ىئ  چ  1
 22إبراهيم:  چڳ  ڱ         ڱ  ڱ  چ  2
 18طه:   چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  ٣
 20النمل: ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ  4
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  چ

 22يس:   چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  ٥
 2٣ :   چں  ں     ڻ  چ  ٦
 ٦٩ :   چڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  چ  ٧
 21الدخان:   چٹ  ٹ  چ  8
 ٦الكافرون:   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  ٩
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 الخاتمة

الحمدددد هلل رب العدددالمين، وال دددالة والسدددالم األتمدددان األجمدددالن علدددى 
 سيدنا محمد وعلى آله وأنحابه الهداة المهتدين أما بعد:

ففي ختام هذا البحث يجدر بي أن أسدجل بعدل النتدائج والتونديات 
 المهمة:

 فيقول وباهلل تعالى التوفيق:
 أهم النتائج التي أستخل ها من هذا البحث ما يلي: إن من

أو  : إن هنا  اتفاقا  بين القدراء والنحدويين علدى أن يداءات اإلضدافة 
من الحروف الزائدة عن بنية الكلمة، غيدر أن اإلضدافة عندد النحداة تشدمل 
ضمير المتكلم ياء كانت، أو نونا، وضمير المخاطب وضمير ال ائب، وهي 

ورة على ياء المتكلم؛ ألن عمل القراء فيها دائر بين الفتح عند القراء مق 
 واإلسكان، أما عمل النحاة فهو دائر على حركات البناء واإلعراب.

ثانيا : إن ياءات اإلضافة عند القراء أوسع منها مدن وجده آخدر عندد 
النحدداة؛ ألنهددا تكددون فددي الفعددل وا سددم والحددرف، وأمددا عنددد النحدداة فهددي 

ولذلك فإن تسميتها بياءات اإلضافة عند القراء هو من  مخت ة باألسماء؛
 باب التجوا والتوسع في العبارة.

ثالثا : إن اختالف القراء العشرة مح ور في الجزء األقدل مدن يداءات 
اإلضافة؛ ألنهم اختلفوا في مائتين واثنتي عشرة منها، بينما عددها الكلي 

ن خمدس مئدة وسدت هدو ثمدان مئدة وسدت وسدبعين يداء، اتفقدوا علدى إسدكا
 وستين ياء، واتفقوا على فتح ثمان وتسعين ياء.

رابعا : إن الذين اخت وا بفتح الياءات التي بعدها همزة قطع مفتوحة 
وعددها تسع وتسعون ياء، إ  مواضع مستثناه عند بعضهم هم نافع وابن 
جثير وأبو عمرو         وأبو جعفر، وشاركهم في فتح مواضع قليلة منها 
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عددامر وحفددص، واتفددق شددعبة وحمددزة والكسددائي وخلددص العاشددر علددى ابددن 
 إسكانها كلها.

خامسا : إن القدراء الدذين اخت دوا بفدتح يداءات اإلضدافة التدي بعددها 
همزة قطع مكسورة وعددها اثنتان وخمسون ياء هم نافع وأبو عمرو وأبو 
جعفددر إ  مددا اسددتثناه بعضددهم منهددا، وشدداركهم فددي فددتح بعضددها ابددن كثيددر 

 بن عامر وحفص، وباقي القراء على إسكانها كما هو مبين في البحث.وا
سادسدددا : إن الدددذين فتحدددوا يددداءات اإلضدددافة التدددي بعددددها همدددزة قطدددع 
 مضمومة وعددها عشرة، هم نافع وأبو جعفر، وباقي القراء على إسكانها.
سابعا : اختص حمدزة بإسدكان يداءات اإلضدافة التدي وقدع بعددها )أل( 

دها أربعة عشر ياء، وشاركه بعل القراء على إسكانها في التعريفية، وعد
 بعل المواضع كما هو مبين في البحث.

ثامنا : فتح أبو عمرو الياءات التي بعدها همزة ونل وعددها سبعة، 
 ووافقه على ذلك بعل القراء في بعل المواضع كما هو مبين في البحث.

مدددزة بينواعهدددا تاسدددعا : أمدددا يددداءات اإلضدددافة التدددي ليسدددت بعددددها اله
السابقة وعددها ثالثون موضدعا، فقدد جدرى فيهدا خدالف القدراء بدين الفدتح 
چ واإلسكان، وموضع جرى فيه الخالف بين الفتح واإلسدكان والحدذف وهدو

جل حسب روايته كما هو [، 6٨يف الزخرف] چۀ  ۀ   ہ   ہ  
 مبين في موضعه من البحث.

اء فددي األنددواع السددتة عاشددرا : إن يدداءات اإلضددافة الواقعددة فددي األسددم
بلددع عددددها مئددة موضددع، بينمددا عدددد اليدداءات فددي األفعددال واحددد وعشددرون 

 موضعا، وبقي واحد وتسعون موضعا  مخت ة بالحروف.
حادي عشر: إن اإللمام بمذاهب القراء في ياءات اإلضافة وضدبطها 
رواية ودراية   يتم للقارأ على الوجه األجمل إ  إذا حف  متندا  مدن متدون 
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القراءات التدي نممدت هدذه المواضدع مثدل مدتن الشداطبية أو الطيبدة؛ حتدى 
 يسهل عليه استحضار مذاهب القراء في هذا الباب بسهولة ويسر.

وفي الختام أوندي البداحثين فدي علدم القدراءات بتوجيده هممهدم إلدى 
البحث والتيليص فدي أبدواب القدراءات كدل بداب علدى حددة، اقتدداء بمدا فعلده 

قون مثل: اإلمامين الداني وابن ب خان رحمهما   عز وجل أسالفنا الساب
وغيرهما ممن عنوا بهذا المجال؛ ليسهل على طالب القراءات استيعاب هذا 

 العلم وتح يله.
و  عز وجل نسيل أن يحسن عاقبتندا فدي األمدور كلهدا، وأن يجعدل 

لعدالمين، لنا من أمرنا يسرا، فإنه ولي ذلك والقدادر عليده، والحمدد هلل رب ا
 ونلى   على سيدنا محمد وعلى آله وأنحابه أجمعين.
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 الم ادر والمراجع

 القرآن الكريم. .1
إبراا المعاني من حرا األماني، المنلص: أبو القاسدم شدهاب الددين عبدد  .2

الددرحمن بددن إسددماعيل بددن إبددراهيم المقدسددي الدمشددقي المعددروف بدديبي 
 ة.هد(، الناشر: دار الكتب العلمي٦٦٥شامة )ت: 

إتحدداف فضددالء البشددر فددي القددراءات األربعددة عشددر، المنلددص: أحمددد بددن  .٣
، شدهاب الددين الشدهير بالبنداء  محمد بن أحمد بن عبد ال ندي الددمياطي 

 –هددد(، المحقددق: أنددس مهددرة، الناشددر: دار الكتددب العلميددة 111٧)ت: 
 هد.142٧ -م 200٦لبنان، الطبعة: الثالثة، 

ضديلة الشديخ علدي محمدد الضدباع، اإلضاءة في بيان أندول القدراءة، لف .4
اعتندددى بددده الشددديخ محمدددد خلدددص الحسددديني، الناشدددر: المكتبدددة األاهريدددة 

 م.1٩٩٩  - 1420للتراث، الطبعة األولى
اإلقناع في القراءات السبع، المنلص: أحمد بن علي بن أحمدد بدن خلدص  .٥

هدد(، ٥40األن اري ال رناطي، أبو جعفر، المعدروف بدابن الَبداذِّ  )ت: 
 ار ال حابة للتراث.الناشر: د

التب ددرة فددي القددراءات السددبع لإلمددام المقددرأ أبددي محمددد مكددي بددن أبددي  .٦
طالددددب حمددددو  بددددن محمددددد بددددن مختددددار القيسددددي القيروانددددي القرطبددددي 

ه( تحقيق الدكتور المقرأ محمد غوث النددوي نشدر وتوايدع 4٣٧)ت :
 م. 1٩82هد 1402الدار السلفية الطبعة الثانية 

ات العشددر، المنلدص: شدمس الدددين أبدو الخيددر تحبيدر التيسدير فددي القدراء .٧
هددد(، المحقددق: د. 8٣٣ابددن الجددزري، محمددد بددن محمددد بددن يوسددص )ت: 

األردن / عمدددان،  -أحمدددد محمدددد مفلدددح القضددداة، الناشدددر: دار الفرقدددان 
 م.2000 -هد 1421الطبعة: األولى، 
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التلخدددديص فددددي القددددراءات الثمددددان لإلمددددام أبددددي معشددددر عبدددددالكريم بددددن  .8
هدددد دراسدددة وتحقيدددق الطالدددب محمدددد 4٧8ي رحمددده   عبدال دددمد الطبدددر 

حسن عقيدل موسدى رسدالة مقدمدة إلدى قسدم الكتداب والسدنة لنيدل درجدة 
هددد 1412الماجسددتير إشددراف الدددكتور محمددد ولددد سدديدي ولددد الحبيددب 

المملكددة العربيددة السددعودية جامعددة أم القددرى كليددة الدددعوة وأنددول الدددين 
 والسنة.الدراسات العليا الشرعية قسم الكتاب 

التيسير في القراءات السبع، المنلص: عثمدان بدن سدعيد بدن عثمدان بدن  .٩
هدد(، المحقدق: اوتدو تريدزل، الناشدر: 444عمر أبدو عمدرو الدداني )ت: 

 م.1٩84هد/ 1404بيروت، الطبعة: الثانية،  –دار الكتاب العربي 
جامع البيان في القراءات السبع، المنلص: عثمان بن سعيد بن عثمدان  .10

 –هددد(، الناشددر: جامعددة الشددارقة 444أبددو عمددرو الددداني )ت:  بددن عمددر
 م. 200٧ -هد  1428اإلمارات، الطبعة: األولى، 

الجمل في النحو، المنلص: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمدرو  .11
هددد(، المحقددق: د. فخددر الدددين 1٧0بددن تمدديم الفراهيدددي الب ددري )ت: 

 م.1٩٩٥هد 141٦قباوة، الطبعة: الخامسة، 
لحجدددة للقدددراء السدددبعة، المنلدددص: الحسدددن بدددن أحمدددد بدددن عبدددد ال فدددار ا .12

هدد(، المحقدق: بددر الددين قهدوجي ٣٧٧الفارسي  األنل، أبو علدي )ت: 
أحمددد يوسددص  -بشددير جويجددابي، راجعدده ودققدده: عبددد العزيددز ربددان  -

دمشدددق / بيدددروت، الطبعدددة:  -الددددقاق، الناشدددر: دار المددديمون للتدددراث 
 .م1٩٩٣ -هد  141٣الثانية، 

الروضة في القراءات اإلحدى عشرة لإلمام المقرأ أبي علي الحسن بن  .1٣
ه(دددد، دراسدددة وتحقيدددق  4٣8محمددد بدددن إبدددراهيم المدددالكي الب ددددادي )ت 

الدكتور نبيل بن محمد إبراهيم آل إسماعيل، إشراف الددكتور عبددالعزيز 
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بدددن أحمدددد إسدددماعيل األسدددتاذ المشدددار  فدددي كليدددة أندددول الددددين العدددام 
هدددد ، المملكدددة العربيدددة السدددعودية واارة التعلددديم العدددالي 141٥الجدددامعي 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية كلية أندول الددين قسدم القدرآن 
 وعلومه. 

السبعة في القراءات، المنلدص: أحمدد بدن موسدى بدن العبداس التميمدي،  .14
هددد(، المحقددق: شددوقي ضدديص، ٣24أبددو بكددر بددن مجاهددد الب دددادي )ت: 

 هد. 1400م ر، الطبعة: الثانية،  –رف الناشر: دار المعا
سددراا القددارأ المبتدددي وتددذكار المقددرأ المنتهددي، المنلددص: أبددو القاسددم  .1٥

علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسدن المعدروف بدابن القاندح 
هددد(، راجعدده 801العددذري الب دددادي ثددم الم ددري الشددافعي المقددرأ )ت: 

مطبعدة م دطفى البدابي شيخ المقارأ الم رية: علي الضباع، الناشدر: 
 م.  1٩٥4 -هد  1٣٧٣م ر، الطبعة: الثالثة،  –الحلبي 

شرن طيبة النشدر فدي القدراءات العشدر، المنلدص: محمدد بدن محمدد بدن  .1٦
هددد(، الناشددر: دار 8٥٧محمددد، أبددو القاسددم، محددب الدددين النيددَويمري )ت: 

بيروت، تقدديم وتحقيدق: الددكتور مجددي محمدد سدرور  –الكتب العلمية 
 م. 200٣ -هد  1424اسلوم، الطبعة: األولى، سعد ب

شرن طيبة النشر في القراءات، المنلص: أحمد بن محمد بن محمدد بدن  .1٧
هد(، ضبطه وعلق عليه: الشديخ أندس مهدرة، الناشدر: 8٣٣يوسص )ت: 

 م.  2000 -هد  1420بيروت، الطبعة: الثانية،  –دار الكتب العلمية 
أبو طاهر إسماعيل بن خلص بدن العنوان في القراءات السبع، المنلص:  .18

هددد(، المحقدق: )الدددكتور 4٥٥سدعيد المقدرأ األن دداري السرقسدطي )ت: 
جامعددة الب ددرة(،  -الدددكتور خليددل العطية()جليددة اآلداب  -اهيددر ااهددد 

 هد.140٥الناشر: عالم الكتب، بيروت، عام النشر: 
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           غيددث النفددع فددي القددراءات السددبع، المنلددص: علددي بددن محمددد بددن سددالم،      .1٩
هد(، الناشر: 1118أبو الحسن النوري ال فاقسي المقرأ المالكي )ت: 

بيدددروت، المحقدددق: أحمدددد محمدددود عبدددد السدددميع  –دار الكتدددب العلميدددة 
 م. 2004 -هد  142٥الشافعي الحفيان، الطبعة: األولى، 

فريدة الدهر في تينيل وجمع القراءات، المنلدص: محمدد إبدراهيم محمدد  .20
القدداهرة، الطبعددة:  –هددد(، الناشددر: دار البيددان العربددى 14٣0سددالم )ت: 
 م. 200٣ -هد  1424األولى، 

الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها، المنلدص: يوسدص بدن علدي  .21
بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم الُهَذلي الم ربي )ت: 

اشدددر: هدددد(، المحقدددق: جمدددال بدددن السددديد بدددن رفددداعي الشدددايب، الن4٦٥
 م.200٧ -هد  1428منسسة سما للتوايع والنشر، الطبعة: األولى، 

الكفاية الكبدرى فدي القدراءات العشدر تديليص اإلمدام الحداف  مقدرأ العدراق  .22
هدد(، ٥21أبي العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطي القالنسدي )ت:

 ٦٦4تحقيددق عثمددان محمددود غددزال دار الكتددب العلميددة عدددد ال ددفحات 
 م بلد الطباعة لبنان الطبعة األولى.200٧عة سنة الطبا

الكندددز فدددي القدددراءات العشدددر، المنلدددص: أبدددو محمدددد، عبدددد   بدددن عبدددد  .2٣
المنمن بن الوجيده بدن عبدد   بدن علدى ابدن المبدار  الت داجر الواسدطي  

هددد(، المحقددق: د. خالددد ٧41المقددرأ تدداا الدددين ويقددال نجددم الدددين )ت: 
القداهرة، الطبعدة: األولدى،  –افدة الدينيدة المشهداني، الناشر: مكتبدة الثق

 م. 2004 -هد  142٥
دران  .24 المبسدوط فدي القدراءات العشدر، المنلدص: أحمدد بدن الحسدين بدن مِّهم

، أبددو بكددر )ت:  هددد(، تحقيددق: سددبيع حمددزة حدداجيمي، ٣81النيسددابورى 
 م. 1٩81دمشق، عام النشر:  –الناشر: مجمع الل ة العربية 
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للشديخ اإلمدام أبدي طداهر أحمدد بدن علدي  المستنير في القراءات العشدر .2٥
هد(، 4٩٦بن عبيد   بن عمر بن سوار الب دادي الحنفي النحوي )ت: 

تحقيق ودراسة الدكتور أحمد طاهر أويس، إشراف الدكتور محمد محمد 
هدددد، المملكدددة العربيدددة السدددعودية الجامعدددة 141٣سدددالم محيسدددن عدددام 

 لكريم، قسم القراءات.اإلسالمية بالمدينة المنورة، كلية القرآن ا
معدداني القددراءات، المنلددص: محمددد بددن أحمددد بددن األاهددري الهددروي، أبددو  .2٦

 -هدددد(، الناشدددر: مركدددز البحدددوث فدددي كليدددة اآلداب ٣٧0من دددور )ت: 
جامعدددة الملدددك سدددعود، المملكدددة العربيدددة السدددعودية، الطبعدددة: األولدددى، 

 م.1٩٩1 -هد  1412
المنلددص: عمددر بددن  المكددرر فددي مددا تددواتر مددن القددراءات السددبع وتحددرر، .2٧

ددار  قاسددم بددن محمددد بددن علددي األن دداري أبددو حفددص، سددراا الدددين النشَّ
هددد(، المحقددق: أحمددد محمددود عبددد السددميع ٩٣8الشددافعي الم ددري )ت: 

بيدددروت، الطبعدددة:  –الشدددافعي الحفيدددان، الناشدددر: دار الكتدددب العلميدددة 
 م. 2001 -هد  1422األولى، 

دين أبددو الخيددر ابددن النشددر فددي القددراءات العشددر، المنلددص: شددمس الدد .28
هددد(، المحقددق: علددي  8٣٣الجددزري، محمددد بددن محمددد بددن يوسددص )ت : 

 هد(، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى. 1٣80محمد الضباع )ت 
الهادي شرن طيبدة النشدر فدي القدراءات العشدر، المنلدص: محمدد محمدد  .2٩

بيددروت،  –هددد(، الناشددر: دار الجيددل 1422محمددد سددالم محيسددن )ت: 
 م. 1٩٩٧ -هد  141٧ولى، الطبعة: األ 

الوافي في شرن الشاطبية في القراءات السبع، المنلص: عبد الفتان بن  .٣0
هدد(، الناشدر: مكتبدة السدوادي 140٣عبد ال ني بن محمد القاضي )ت: 

 م.1٩٩2 -هد  1412للتوايع، الطبعة: الرابعة، 
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الدددوجيز فدددي شدددرن قدددراءات القدددرأة الثمانيدددة أئمدددة األم دددار الخمسدددة،  .٣1
أبو علي الحسن بدن علدي بدن إبدراهيم بدن يدزداد اأَلهمدَوااي )ت:  المنلص:
 –هد(، المحقدق: دريدد حسدن أحمدد، الناشدر: دار ال درب اإلسدالمى 44٦

 م.2002بيروت، الطبعة: األولى، 
 

 


