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The Yawat Al-zayad in the Noble Qur’an, its 

Conditions and the Ten Doctrines of the Reciters 

Therein, Through Shatibiya and Al-Durra 
ABSTRACT 

         

           This study aimed to simplify the topic of Alyaat Alzawayid 

to make it accessible to scholars and researchers, by explaining the 

concept of Alyaat Alzawayid, explaining their characteristics and  

numbers, and revealing the differences between readers in their 

reading. The study relied on the deductive method in tracing the 

placements of the additions in the Noble Qur’an, and the descriptive 

method for their distribution and classification. The analytical 

method was used in a simple way to explain some partial 

differences between scholars in their approach to these Yaat. The 

study came out with several results, the most important of which 

are: The diversity of aspects in which readers read some of the 

words of the Noble Qur’an is one of the colors of its miracles. The 

study revealed the extent of Muslims' interest in this dear book, 

through direct oral reception, which resulted in interest in the novel 

and the connected bond novel, which confirms that this book is 

fraught with the care and preservation of God. The study also 

showed the characteristics of Alyaat Alzawayid and their 

conditions, and how to read them among the ten readers. 
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 والدرة الشاطبية طريق فيها من العشرة القراء ومذاهب أحوالها الكريم القرآن في الزوائد الياءات
 الصوافي بن سعيد راشد بن سعيد األستاذ المشارك الدكتور: 

 .سمطنة عمان -قابوس السمطان جامعة , التربية كمية , اإلسالمية العموم قسم
 

    الخالصة:
 

 خالل من والباحثين، الدارسين متناول في ليكون الزوائد الياءات موضوع تبسيط إلى الدراسة ىذه ىدفت          
. قراءتيا في القراء اختالف أوجو عن والكشف وأعدادىما، خصائصيا وتوضيح الزوائد، الياءات مفيوم بيان

 الوصفي والمنيج الكريم، القرآن في الزوائد الياءات مواضع تتبع في االستنباطي المنيج عمى الدراسة واعتمدت
 بين الجزئية االختالفات بعض بيان في بسيط بشكل التحميمي المنيج استخدام تم كما وتبويبيا، توزيعيا في

 بعض القراء بيا َيقرأ التي األوجو تنّوع أن  : أىميا نتائج بعدة الدراسة وخرجت. الياءات ىذه تناوليم في العمماء
 عن العزيز، الكتاب بيذا المسممين اىتمام مدى عن الدراسة وكشفت. إعجازه ألوان من لون الكريم القرآن كممات
 محفوف الكتاب ىذا أن يؤكد مما المتصل، والسند بالرواية اىتمام عنو نتج الذي المباشر، الشفيي التمقي طريق
 .العشرة القراء لدى قراءتيا وكيفية وأحواليا، الزوائد الياءات خصائص الدراسة بّينت كما. وحفظو ا برعاية
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 المقدمة
تنّوع األوجو التي ُيقرأ بيا القرآن الكريم ضرب من ضروبو اإلعجازية، فإن  ىذه األوجو         

المتنّوعة التي تتناغم مع معطيات المغة العربية ومفرداتيا ال يمكن أن يحيط بيا بشر، ألن البشر 
 چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  چ  :محدودو المعرفة

. ونزول القرآن الكريم بيذه األوجو الكثيرة (ٔ)
المتنّوعة دليل عمى أنو تنزيل رب العالمين، عمى الرسول األمين، ليقّدمو إلى أىل العربية، 

 فيبيرىم ببيانو، وىم أىل الفصاحة والبيان، وُيعجزىم بكل ما تضمنو.
ا عميو وسمم بتمقي القرآن ليو دليل عمى شدة حرصو عمى إتقان إن اىتمام الرسول صمى 

تالوتو عمى الوجو الذي ُأنزل إليو، حتى إنو كان يتعجل في تمقيو، خشية أن يفمت منو شيء، 
                                ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     چ : وُيطمئنو الوحي أن  ما ينزل إليو من القرآن قد تكفل ا بالعناية بو

، كما أن  اىتمام المسممين بيذا الكتاب العزيز حدى بيم أن (ٕ) چی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  
يسمكوا سبيل التمقي الشفيي المباشر، مما نتج عنو اىتمام بالرواية والسند المتصل. وىذا لم ينمو 

يّسر لو ممن أي كتاب آخر. مما يؤكد أن ىذا الكتاب محفوف برعاية ا ومحفوظ بحفظو، بما 
 چڱ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ : يقومون بخدمتو

. حفظ ا ىذا الكتاب وتناقمو (ٖ)
المسممون بالتمقي متواترًا بأوجيو المتنوعة التي نزل بو دون تغيير أو تبديل، وأخذ كل إمام بأوجٍو 

وبذلك تّم الحفاظ عمى  معّينة، أخذىا رواتو، وحمميا أصحاب الطرق وقاموا بتدوينيا وتسجيميا،
 النص القرآني بأوجيو المتنّوعة.

مجال القراءات القرآنية واسع ودقيق، ومع أن العمماء أل فوا الكتب المتخصصة  إشكالية البحث:
في بيان أوجو القراءات ورواياتيا وطرقيا؛ إال أن طريقة تناوليم ليا تبقى فييا نوع من الصعوبة، 
بحيث لم تُفرز فرزًا سيل التناول، ويبقى عمى الباحث أن يغوص في أعماق الكتب ليبحث عن 

ن، فيأخذ من وقتو وجيده، وىذه الدراسة تيسر لمباحث والدارس سيولة الرجوع موضوع معيّ 
واالطالع عمى موضوع الياءات الزوائد بكل يسر وسيولة، فتجيب بكل وضوح عن األسئمة 

 اآلتية:
 ما المقصود بالياءات الزوائد؟ 
 ما خصائص ىذه الياءات؟ وكم عددىا في القرآن الكريم؟ 
 فيم يختمف القراء في قراءة الياءات الزوائد؟ 
 ما أحوال الياءات الزوائد المختمف في قراءتيا؟ 

                                                           

 .[٘ٛ: اإلسراء]سورة  - (ٔ)
 .ٚٔ-ٙٔ: سورة القيامة - (ٕ)
 .ٜ: سورة الحجر - (ٖ)
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 ىدفت ىذه الدراسة إلى اآلتي: هدف الدراسة:
 .بيان مفيوم الياءات الزوائد 
 .توضيح خصائص الياءات الزوائد وأعدادىا 
 .الكشف عن أوجو اختالف القراء في قراءة الياءات الزوائد 
 وضوع الدراسة ليكون في متناول الدارسين والباحثين.تبسيط م 

الياءات الزوائد المختمف في قراءتيا بين القراء العشرة من  تناولت ىذه الدراسةحدود الدراسة: 
 طريق الشاطبية.

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج االستنباطي في تتبع مواضع الياءات الزوائد في  المنهجية:
نيج الوصفي في توزيعيا وتبويبيا، كما اعتمدت المنيج التحميمي بشكل بسيط القرآن الكريم، والم

 في بيان بعض االختالفات الجزئية بين العمماء في تناوليم ىذه الياءات.
 تمثمت في اآلتي: خطة الدراسة:

 المقدمة: تضمنت إشكالية الدراسة وأىدافيا، والمنيجية، والخطة.
 وائد وخصائصيا وأعدادىا.المبحث األول: تعريف الياءات الز 

 المبحث الثاني: أحوال الياءات الزوائد المختمف في قراءتيا بين الحذف واإلثبات.
 الخاتمة: حوت أىم النتائج.
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 المبحث األول: تعريف الياءات الزوائد وخصائصها وأعدادها
 :تعريف الياءات الزوائد

الياء المتطرفة المحذوفة رسمًا في المصاحف العثمانية، قد تكون أصمية، وقد  الياء الزائدة هي:
. فمنيم من أثبتيا في الحالين، (ٔ)تدل عمى المتكمم، وُخمف القراء فييا دائر بين الحذف واإلثبات

ومنيم من أثبتيا وصاًل وحذفيا وقفًا. وسميت ياء زائدة لكونيا زائدة في التالوة عمى رسم 
. وسميت الياءات الزوائد؛ ألنيا في قراءة من أثبتيا زائدة عمى خط (ٕ)عند من أثبتياالمصاحف 

 .(ٖ)المصحف
 :خصائص الياء الزائدة

قد تكون داّلة عمى المتكمم، نحو }ُيْؤِتَيِن{ }َوَخاُفوِن{. وقد تكون غير ذلك، نحو }الت اَلِق{،  -
 }الت َناِد{.

 واالفعال نحو }يأت، يسر{ وال تدخل عمى الحروف. تدخل عمى األسماء }الداع، والجوار{ -
قد تكون زائدة عمى بنية الكممة، نحو }دعان، اتبعن{،  وقد تكون من أصل الكممة، نحو  -

 }الت اَلِق، الت َناِد، َيْسِر{.
 .محذوفة في الرسم العثماني لمتخفيف، نحو }َيْسِر{ -
 مثل ياء اإلضافة. لالستدالل عمييا ال يمكن إبداليا بياء أو كاف -
الخالف بين القراء دائر بين الحذف واإلثبات؛ فمنيم من أثبتيا في الحالين )وصاًل ووقفًا(،  -

 ومنيم من أثبتيا وصاًل وحذفيا وقفًا، ومنيم من حذفيا عمومًا مراعاة لمرسم. 
 الخالف يكون في الوصل وفي الوقف. -
 ال تعتمد عمى ما بعدىا. -

وىنا يتبادر إلى الذىن سؤال ىو: أال ُيعدُّ إثبات الياء في الحالين أو في الوصل مخالفًا لمرسم 
العثماني؟ وقد أجاب العمماء عن ىذا التساؤل بأن إثبات الياء في الحالين أو في الوصل ال ُيعدُّ 

الحال في الحذف  مخالفًا لمرسم خالفًا يدخل بو في حكم الشذوذ، بل يوافق الرسم تقديرًا؛ كما ىو

                                                           

عوووووض، وصووووفت أحموووود الشوووويح، موووووجز البيووووان فووووي أصووووول قووووراءات القوووورآن، مؤسسووووة حمووووادة لمدراسووووات  - (ٔ)
 .ٖٖ٘م، صٖٕٔٓالجامعية والنشر والتوزيع، إربد، 

ابوووون الناصووووح، عمووووي بوووون عثمووووان، سووووراج القووووارئ المبتوووودي وتووووذكار المقوووورئ المنتيووووي، المكتبووووة العصوووورية  - (2)
، والقاضووووووووي، عبوووووووودالفتاح عبووووووودالغني، الوووووووووافي فووووووووي شوووووووورح الشوووووووواطبية ٙٙٔم، صٖٕٓٓىووووووووو/ٕٗٗٔبيوووووووروت،  –

 ٖٜٔم، صٕٜٜٔىو/ٕٔٗٔ، ٗجدة، ط –في القراءات السبع، مكتبة السوادي لمتوزيع 

دالواحوووووود بووووون محموووووود، شوووووورح كتووووواب التيسووووووير لموووووداني فووووووي القووووووراءات، تحقيوووووق: عووووووادل أحموووووود الموووووالقي، عب - (ٖ)
 . ٘ٓٙبيروت، ص –وعمي محمد، دار الكتب العممية 
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لعارض في حكم الموجود، كاأللف في نحو: )الرحمن(، وقد خرج بعض القراء في بعض ذلك 
 . (ٔ)عن أصمو لألثر 

 :عدد الياءات الزائدة
( ياًء، اختمف القراء في جميع ٖٕٔذكر العمماء أن عدد الياءات الزوائد في القرآن الكريم )

لعمماء والباحثون في عده من من الياءات الزوائد أو مواضعيا، غير أن موضعًا واحدًا اختمف ا
، وسبب اختالفيم (ٕ) چۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ : من ياءات اإلضافة ، وىو

ىو أنو ورد رسميا في بعض المصاحف العثمانية بالياء، بينما لم ترسم بالياء في مصاحف 
اإلضافة، وأضحى الخمف فييا بين  أخرى، فمن كانت مرسومة في مصحفو؛ عدىا من ياءات

اإلسكان والفتح، ومن لم يجدىا في مصحفو؛ عدىا من الياءات الزوائد، وعّد الخمف فييا بين 
الحذف واإلثبات. والظاىر أن ترجيح العمماء جعميا في ياءات اإلضافة، قال ابن الجزري: "وأما 

ب )يعني في باب ياءات في الزخرف فذكرناىا في ىذا البا  چ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہچ في 
. وأنا أدرجتيا في (ٖ)اإلضافة( تبعًا لمشاطبي وغيره، حيث إن المصاحف لم ُتجمع عمى حذفيا"

 اإلثنين بناًء عمى ىذا الخالف.
 المبحث الثاني: أحوال الياءات الزوائد المختمف في قراءتها بين الحذف واإلثبات

( ياًء، اختمف القراء العشرة في جميع ٖٕٔالزائدة في القرآن الكريم ) ذكرنا سابقًا أن عدد الياءات
 مواضعيا، ولمقراء في إثبات الياءات وحذفيا قواعد ىي:

 .إثباتيا وصاًل ال وقفًا، وىذه قاعدة: نافع، وأبو عمرو، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر 
  .اإلثبات في الحالين، وىذه قاعدة: ابن كثير، ويعقوب 
  .الحذف في الحالين، وىذه قاعدة بقية القراء، وىم: ابن عامر، وعاصم، وخمف 

 ، فمكل قاعدة شواذ. وىذه ىي المواضع المختمف فييا: (ٗ)وقد يخرج بعضيم عن قاعدتو
 

                                                           

ُينظووووور: الووووودمياطي، أحمووووود بووووون محمووووود، إتحووووواف فضوووووالء البشووووور فوووووي القوووووراءات األربعوووووة عشووووور، تحقيوووووق:  - (ٔ)
، والحصووووووووري، محمووووووووود خميوووووووول، ٖٗٔم ، صٕٙٓٓىووووووووو/ٕٚٗٔلبنووووووووان،  –أنووووووووس ميوووووووورة، دار الكتووووووووب العمميووووووووة 

-ٓٛٔم، صٖٕٓٓىوووووووووو/ٕٗٗٔ، ٔالقوووووووواىرة، ط –القووووووووراءات العشوووووووور موووووووون الشوووووووواطبية والوووووووودرة، مكتبووووووووة السوووووووونة 
ٔٛٔ. 

 .ٛٙ: سورة الزخرف - (ٕ)
ابوووووون الجووووووزري، محموووووود بوووووون محموووووود بوووووون يوسووووووف، النشوووووور فووووووي القووووووراءات العشوووووور، تحقيووووووق: عمووووووي محموووووود  - (ٖ)

 . ٖٙٔ، صٕالضباع، المطبعة التجارية الكبرى، ج
الفضووووالي، سوووويف الووووودين بوووون عطوووواء ا، الجوووووواىر المضووووّية عموووووى المقدمووووة الجزريووووة، تحقيوووووق: عووووزة بووووون  - (ٗ)

 . ٙٓٗم، صٕ٘ٓٓىو/ٕٙٗٔ، ٔالرياض، ط-ىاشم، مكتبة الرشد 
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 چچ  چ  چ  -ٔ
 .(ٕ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔ)

 چک  ک  چ  -ٕ
 .(ٗ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖ)

 چەئ    وئ  چ   -ٖ
 .(ٙ)، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (٘)

 چۇئ  ۆئ  چ  -ٗ
، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل فقط: ورش، وأبو (ٚ)

 .(ٛ)عمرو، وأبو جعفر، وقالون الحذف واإلثبات وصالً 
، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل فقط: أبو عمرو، وأبو  چ ۆئ  ۈئچ   -٘

 .(ٜ)جعفر
 چڦ   ڦ  ڦ  چ  -ٙ

، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل فقط: ورش، (ٓٔ)
 .(ٔٔ)وأبو عمرو، وأبو جعفر، وقالون الحذف واإلثبات وصالً 

، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل (ٕٔ) چ گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  -ٚ
 .(ٖٔ)فقط: نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر

 
                                                           

 .ٓٗ: سورة البقرة - (ٔ)
والووووودرة، دار الصوووووحابة  شووووورف، جموووووال الووووودين محمووووود، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٕ)

 .ٖٖٚ. وعوض، موجز البيان في أصول قراءات القرآن، صٚم، صٕ٘ٓٓ، ٗطنطا، ط –لمتراث 
 .[ٔٗ: البقرة]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان فوووووي ٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٖٚأصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕ٘ٔ: البقرة]سورة  - (٘)
. وعوووووووض، موووووووجز البيووووووان ٖٕشوووووورف، القووووووراءات العشوووووور المتووووووواترة موووووون طريقووووووي الشوووووواطبية والوووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٖٚفي أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙٛٔ: البقرة]سورة  - (ٚ)
. وعوووووووض، موووووووجز البيووووووان ٕٛشوووووورف، القووووووراءات العشوووووور المتووووووواترة موووووون طريقووووووي الشوووووواطبية والوووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖٖٚفي أصول قراءات القرآن، ص
. وعوووووووض، موووووووجز البيووووووان ٕٛشوووووورف، القووووووراءات العشوووووور المتووووووواترة موووووون طريقووووووي الشوووووواطبية والوووووودرة، ص - (ٜ)

 .ٖٖٚفي أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٚٔ: البقرة]سورة  - (ٓٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٔوالووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٔٔ)

 .ٖٖٚفي أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٓ: عمران آل]سورة  - (ٕٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٖٔ)

 .ٖٖٚفي أصول قراءات القرآن، ص
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 چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  -ٛ
 .(ٕ) يعقوب وقفًا ووصالً ، أثبتيا (ٔ)

، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل (ٖ) چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  چ  -ٜ
 .(ٗ)فقط: أبو عمرو، وأبو جعفر

، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل (٘) چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ  -ٓٔ
 .(ٙ)فقط: نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر

أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل فقط: ، (ٚ) چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  -ٔٔ
 .(ٛ)وأبو عمرو، وأبو جعفر

 چمب  ىب       چ  -ٕٔ
، أثبتيا يعقوب، وىشام، وقفًا ووصاًل، وأثبتيا في الوصل فقط: وأبو (ٜ)

 .(ٓٔ)عمرو، وأبو جعفر
 .(ٕٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔٔ) چيب  جت  چ  -ٖٔ
 ، (ٖٔ) چڦ  ڦ     ڦ    ڦ  ڄ  چ  -ٗٔ

 
                                                           

 .[ٓ٘: عمران آل]سورة  - (ٔ)
. وعوووووووض، موووووووجز البيووووووان ٜ٘لمتووووووواترة موووووون طريقووووووي الشوووووواطبية والوووووودرة، صشوووووورف، القووووووراءات العشوووووور ا - (ٕ)

 .ٖٖٚفي أصول قراءات القرآن، ص
 .[٘ٚٔ: عمران آل]سورة  - (ٖ)
. وعوووووووض، موووووووجز البيووووووان ٖٚشوووووورف، القووووووراءات العشوووووور المتووووووواترة موووووون طريقووووووي الشوووووواطبية والوووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٖٚفي أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٗٗ: المائدة]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٘ٔٔشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٓٛ: األنعام]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٚٔشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜ٘ٔ: األعراف]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٘ٚٔشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .ٛٙ: سورة الزخرف - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٘ٚٔشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٕٔ)

 .ٖٖٚل قراءات القرآن، صالبيان في أصو 
 .[ٔٚ: يونس]سورة  - (ٖٔ)
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 .(ٔ) أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً 
، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: ورش، (ٕ) چ ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿچ  -٘ٔ

 .(ٖ) وأبو عمر، وأبو جعفر
 .(٘) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٗ) چٹ  ٹ  ڤ  چ  -ٙٔ
وصاًل فقط: ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا (ٙ) چ ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆچ  -ٚٔ

 .(ٚ) أبو عمر، وأبو جعفر
، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: (ٛ) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  -ٛٔ

 .(ٜ) نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر
 .(ٔٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٓٔ) چٿ  ٿ  ٿ       ٿ  چ  -ٜٔ
 .(ٖٔ) يعقوب وقفًا ووصالً ، أثبتيا (ٕٔ) چۈ    ٴۇ          ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  -ٕٓ

                                                           

. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٚٔشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٔ)
 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص

 .[ٙٗ: ىود]سورة  - (ٕ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٕٚوالووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٖ)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[٘٘: ىود]سورة  - (ٗ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٕٛشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (٘)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٛٚ: ىود]سورة  - (ٙ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٕٓمووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة - (ٚ)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[٘ٓٔ: ىود]سورة  - (ٛ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٖٕشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٜ)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .٘ٗ: سورة يوسف - (ٓٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٕٔٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٔٔ)

 .ٖٖٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٓٙ: يوسف]سورة  - (ٕٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٕٔٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٖٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  -ٕٔ
، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل (ٔ)

 .(ٕ) فقط: أبو عمرو، وأبو جعفر
 .(ٗ) ، أثبتيا قنبل وقفًا ووصالً (ٖ) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  -ٕٕ
 .(ٙ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (٘) چۈئ  ۈئ   ېئ  چ  -ٖٕ
 .(ٛ) ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصالً ، أثبتيا (ٚ) چک    ک  چ  -ٕٗ
 .(ٓٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٜ) چڄ  ڃ  چ  -ٕ٘
 .(ٕٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔٔ) چۈ  ٴۇ   ۋ  چ   -ٕٙ
 .(ٗٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖٔ) چڌ  ڌ  چ  -ٕٚ
 ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، (٘ٔ) چڻ  ڻ  چ  -ٕٛ

                                                           

 .[ٙٙ: يوسف]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٕٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٓ: يوسف]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٙٗوالووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٗ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٗ: يوسف]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٙٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜ: الرعد]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٓ٘رة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، صشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتووووووات - (ٛ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٓ: الرعد]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٕ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٖ: الرعد]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٕ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٕٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٙ: الرعد]سورة  - (ٖٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٕٗ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٗٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٗٔ: إبراىيم]سورة  - (٘ٔ)
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 .(ٔ) وأثبتيا ورش وصاًل فقط
، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا أبو (ٕ) چ ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۓ    ڭچ  -ٜٕ

 .(ٖ) عمرو، وأبو جعفر وصاًل فقط
 چى  ائ   ائ  چ   -ٖٓ

، أثبتيا البزي، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا ورش، وأبو (ٗ)
 .(٘) عمرو، وحمزة، وأبو جعفر وصاًل فقط

 .(ٚ) ووصالً ، أثبتيا يعقوب وقفًا (ٙ) چۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  -ٖٔ
 .(ٜ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٛ) چېئ   ېئ  ىئ  ىئ  چ  -ٕٖ
 .(ٔٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٓٔ) چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ       ڻ  ۀ  چ  -ٖٖ
 .(ٖٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٕٔ) چائ  ائ  چ  -ٖٗ

 
 

                                                           

. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٚ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٔ)
 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص

 .[ٕٕ: إبراىيم]سورة  - (ٕ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٛ٘والووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٖ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .ٓٗ: سورة إبراىيم - (ٗ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٓٙشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (٘)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٛٙ: الحجر]سورة  - (ٙ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕ٘ٙاترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، صشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووو  - (ٚ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٙ: الحجر]سورة  - (ٛ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕ٘ٙشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٜ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕ: النحل]سورة  - (ٓٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٕٚٙشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٔٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٔ٘: النحل]سورة  - (ٕٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٕٕٚشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٖٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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فقط: نافع، ، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل (ٔ) چڳ  ڱ  ڱ   چ  -ٖ٘
 .(ٕ) نافع، أبو عمرو، وأبو جعفر

 چپ    پٻ  ٻچ  -ٖٙ
، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: نافع، وأبو (ٖ)

 .(ٗ) عمرو، وأبو جعفر
 چڌ     ڍڇ  ڍچ  -ٖٚ

،أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: نافع، وأبو (٘)
 .(ٙ) عمرو، وأبو جعفر

 چے  ے  چ  -ٖٛ
كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: نافع، ،أثبتيا ابن (ٚ)

 .(ٛ) وأبو عمرو، وأبو جعفر
، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل (ٜ) چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  چ  -ٜٖ

 .(ٓٔ) فقط: قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر
وصاًل فقط: نافع،  ، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا(ٔٔ) چڱ  ں  چ  -ٓٗ

 .(ٕٔ) وأبو عمرو، وأبو جعفر

                                                           

 .[ٕٙ: اإلسراء]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٛٛشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٚ: اإلسراء]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٜٕشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٗٚل قراءات القرآن، صالبيان في أصو 
 .[ٚٔ: الكيف]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٕ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٗ: الكيف]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٕٙوالووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٛ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٖ: الكيف]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٕٛشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٓٗ: الكيف]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٕٛاترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، صشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووو  - (ٕٔ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چچ    ڃڃچ  -ٔٗ
، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: نافع، (ٔ)

 .(ٕ) وأبو عمرو، وأبو جعفر، والكسائي
 چگ  گ  چ  -ٕٗ

، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: نافع، (ٖ)
 .(ٗ) جعفروأبو عمرو، وأبو 

 چگ     کک  کچ  -ٖٗ
، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: (٘)

 .(ٙ) نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر
 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  چ  -ٗٗ

، أثبتيا يعقوب وقفًا (ٚ)
 .(ٛ)ووصالً 

 چٹ   ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ     ٿ  ٹچ  -٘ٗ
 .(ٓٔ)أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً ، (ٜ)

 چڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  -ٙٗ
 .(ٕٔ)، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔٔ)

 
 
 

                                                           

 .[ٗٙ: الكيف]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٔٓشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙٙ: الكيف]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٔٓشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٜ: طو]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٛٔشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕ٘: األنبياء]رة سو  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٖٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖٗٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٚ: األنبياء]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٕٖ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖٗٚقراءات القرآن، صالبيان في أصول 
 .[ٕٜ: األنبياء]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٕٖشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٕٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چڤ     ڤٹ   ڤچ  -ٚٗ
أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: ورش، ، (ٔ)

 .(ٕ) وأبو عمرو، وأبو جعفر
 چۓ  ۓ  ﮲  چ  -ٛٗ

 .(ٗ) وأثبتيا وصاًل فقط: ورش، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصاًل، (ٖ)
 چې  ى   ى    ائ  ائ  چ  -ٜٗ

 .(ٙ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (٘)
 چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ                چ  -ٓ٘

 .(ٛ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٚ)
 چے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  چ  -ٔ٘

 .(ٓٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٜ)
 چڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  چ  -ٕ٘

 .(ٕٔ) يعقوب وقفًا ووصالً ، أثبتيا (ٔٔ)
 چہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے    چ  -ٖ٘

 .(ٗٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖٔ)
 
 
 

                                                           

 .[ٕ٘: الحج]سورة  - (ٔ)
وض، مووووووجز البيوووووان . وعوووووٖٖ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٗٗ: الحج]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٖٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٙ: المؤمنون]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٖٗالشووووواطبية والووووودرة، صشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي  - (ٙ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٖ: المؤمنون]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٗٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕ٘: المؤمنون]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖ٘ٗات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، صشوووووووورف، القووووووووراء - (ٓٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٛ: المؤمنون]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٛٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٕٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٜ: منونالمؤ ]سورة  - (ٖٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٛٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٗٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦ  چ  -ٗ٘
 .(ٕ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔ)

 چھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  چ  -٘٘
 .(ٗ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖ)

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  -ٙ٘
 .(ٙ) وقفًا ووصالً ، أثبتيا يعقوب (٘)

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀچ  -ٚ٘
 .(ٛ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٚ)

 چې  ې  ى  ى  چ  -ٛ٘
 .(ٓٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٜ)

 چائ  ەئ  ەئ  وئ    چ  -ٜ٘
 .(ٕٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔٔ)

 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  -ٓٙ
 .(ٗٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖٔ)

 چۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  چ  -ٔٙ
 .(ٙٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (٘ٔ)

                                                           

 .[ٛٓٔ: المؤمنون]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٖٗوالووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٕ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٔ: الشعراء]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٚٙشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٗٔ: الشعراء]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٚٙلمتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، صشووووورف، القوووووراءات العشووووور ا - (ٙ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٙ: الشعراء]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٓٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٛٚ: الشعراء]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٓٚشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٚ: الشعراء]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٓٚشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٕٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٓٛ: الشعراء]سورة  - (ٖٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٓٚشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٗٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٔٛ: الشعراء]سورة  - (٘ٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٓٚوالوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية - (ٙٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چمئ  ىئ  يئ  چ  -ٕٙ
 .(ٕ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔ)

 چىث  يث   حج  چ  -ٖٙ
 .(ٗ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖ)

 چڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ           چ  -ٗٙ
 .(ٙ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (٘)

 چ  ڭ  ڭ  ڭچ  -٘ٙ
 .(ٛ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٚ)

 چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  -ٙٙ
 .(ٓٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٜ)

 چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  -ٚٙ
 .(ٕٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔٔ)

 .(ٗٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖٔ) چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  -ٛٙ
 .(ٙٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (٘ٔ) چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  -ٜٙ

                                                           

 .[ٛٓٔ: الشعراء]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٖٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٓٔٔ: الشعراء]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٖٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٚٔٔ: الشعراء]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٖٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٙٔ: الشعراء]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٖٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٔٔ: الشعراء]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٖٚوالوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية - (ٓٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٗٗٔ: الشعراء]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٖٚشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٕٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٓ٘ٔ: الشعراء]سورة  - (ٖٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٖٚالمتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور - (ٗٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٙٔ:  الشعراء]سورة  - (٘ٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٗٚشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٙٔ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چۈئ  ۈئ  ېئ  چ  -ٓٚ
 .(ٕ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔ)

 چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  چ  -ٔٚ
 .(ٗ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٖ)

 چٻ  پ  چ  -ٕٚ
، أثبتيا حمزة، وابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، وأثبتيا وصاًل فقط: (٘)

 .(ٙ)نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر
 چپ     پ  چ  -ٖٚ

أثبت نافع، وأبو عمرو، وحفص، وأبو جعفر، ورويس ياًء مفتوحة وصاًل.  
 .(ٚ)فقد أثبتيا يعقوب. واختمف عن قالون وأبي عمرو، وحفصأما وقفًا 

 چۈ   ٴۇ  ۋ  چ  -ٗٚ
 .(ٜ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٛ)

 چائ     ەئ  ەئ  وئ  چ  -٘ٚ
 .(ٔٔ)، وورش وصاًل فقط ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٓٔ)

 چچ  چ   چ  -ٙٚ
 .(ٖٔ) ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٕٔ)

 چى  ائ               چ  -ٚٚ
 ، أثبتيا ابن كثير، ويعقوب وقفًا ووصاًل، (ٗٔ)

 
                                                           

 .[ٜٚٔ: الشعراء]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٗٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٖ: النمل]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٖٚشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٙ: النمل]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٓٛشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖ٘ٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٓٛشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٚ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٖ: القصص]سورة  - (ٛ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٖٛشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٜ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٗ: القصص]سورة  - (ٓٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٖٛوالوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية - (ٔٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙ٘: العنكبوت]سورة  - (ٕٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٓٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٖٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٔ: سبأ]سورة  - (ٗٔ)
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 .(ٔ) وأثبتيا ورش وأبو عمرو وصاًل فقط
 چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  -ٛٚ

 .(ٖ)، وورش وصاًل فقط ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٕ)
 چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  -ٜٚ

 .(٘)، وورش وصاًل فقط ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٗ)
 چې    ى  چ  -ٓٛ

 .(ٚ)وورش وصاًل فقط،  ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٙ)
 چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  چ  -ٔٛ

 .(ٜ)، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٛ)
 چٹ  ڤ  ڤ  ڤ          ڤ  چ  -ٕٛ

 .(ٔٔ)، وورش وصاًل فقط ، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٓٔ)
 چى  ى   ائ  ائ    ەئ  ەئ  چ  -ٖٛ

 .(ٖٔ)، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٕٔ)
 چۀ   ہ  ہ  ہ   چ  -ٗٛ

 .(٘ٔ)ووصالً ، أثبتيا يعقوب وقفًا (ٗٔ)
 

                                                           

. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٕٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٔ)
 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص

 .[٘ٗ: سبأ]سورة  - (ٕ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٖٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٖ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٙ: فاطر]سورة  - (ٗ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٚٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (٘)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٕ: يس]سورة  - (ٙ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٔٗٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٚ)

 .ٖٙٚقرآن، صالبيان في أصول قراءات ال
 .[ٕ٘: يس]سورة  - (ٛ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٔٗٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٜ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙ٘: الصافات]سورة  - (ٓٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٛٗٗوالوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية - (ٔٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٜ: الصافات]سورة  - (ٕٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٗٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٖٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٛ: ص]سورة  - (ٗٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖ٘ٗة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، صشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواتر  - (٘ٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چی  ی  چ  -٘ٛ
 .(ٕ)، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً (ٔ)

 چڳ  چ  -ٙٛ
 .(ٗ) ، أثبتيا رويس وقفًا ووصالً (ٖ)

 .(٘)، أثبتيا يعقوب وقفًا ووصالً  چڳ  چ  -ٚٛ
 چہ  ہ    چ  -ٛٛ

، أثبتيا يعقوب وقفًا، وما ذكره الشاطبي من إثبات السوسي ليس من (ٙ)
 .(ٚ)طريق

 چڻ  ڻ         ڻ  چ  -ٜٛ
 .(ٜ)يعقوب وقفًا ووصالً ، أثبتيا (ٛ)

 چى           ائ  ائ   چ  -ٜٓ
، أثبت تبن كثير، ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا وصاًل فقط: (ٓٔ)

 .(ٔٔ)ورش، وابن وردان
 چېئ  ېئ      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  -ٜٔ

ابن كثير ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا  ، أثبت(ٕٔ)
 .(ٖٔ)وصاًل فقط: ورش، وابن وردان

 
 

                                                           

 .[ٗٔ: ص]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖ٘ٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙٔ: الزمر]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٓٙٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٓٙٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (٘)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٚٔ: الزمر]سورة  - (ٙ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٓٙٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٚ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[٘: غافر]سورة  - (ٛ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٚٙٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٜ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[٘ٔ: غافر]ة سور  - (ٓٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٛٙٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٔٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٖ: غافر]سورة  - (ٕٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٓٚٗوالوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية - (ٖٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چڭ      ڭ    ڭ  چ  -ٕٜ
، أثبت ابن كثير، ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا وصاًل (ٔ)

 .(ٕ)فقط: قالون، وأبو عمرو، وأبو جعفر
 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ              چ  -ٖٜ

، أثبت ابن كثير، ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا (ٖ)
 .(ٗ)وصاًل فقط: نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر

 چک  ک   چ  -ٜٗ
 .(ٙ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (٘)

 چپ  ڀ   ڀ    پپچ  -ٜ٘
، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا وصاًل فقط: أبو (ٚ)

 .(ٛ)عمرو، وأبو جعفر
 چڄ  ڃ  ڃ   چ  -ٜٙ

 . (ٓٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (ٜ)
 چۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  چ  -ٜٚ

عمر، وابن عامر، ، أثبت الياء وقفًا ووصاًل: نافع، وأبو (ٔٔ)
 .(ٕٔ)وشعبة، وأبو جعفر، ورويس. وفتحيا شعبة

 چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  -ٜٛ
، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل (ٖٔ)

 .(ٗٔ)فقط
                                                           

 .[ٖٛ: غافر]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٔٚٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٖ: الشورى]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٚٛٗاترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، صشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووو  - (ٗ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٚ: الزخرف]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٔٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٔٙ: الزخرف]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٗٗشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٙ: الزخرف]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٗٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٛٙ: الزخرف]سورة  - (ٔٔ)
 .ٜٗٗشرف، القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، ص - (ٕٔ)
 .[ٕٓ: الدخان]سورة  - (ٖٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٚٗشوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٗٔ)

 .ٖٙٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  چ  -ٜٜ
 .(ٕ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط(ٔ)

 چۇئ  ۆئ   چ  -ٓٓٔ
 .(ٗ)الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقطأثبت يعقوب ، (ٖ)

 چک  ک  گ  چ  -ٔٓٔ
 .(ٙ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل، وابن كثير بخمفو(٘)

، أثبت ابن كثير ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا نافع، وأبو  چگ  گ  گ  ڳ   چ  -ٕٓٔ
 .(ٚ)عمرو، وأبو جعفر وصاًل فقط

 چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  -ٖٓٔ
يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل ، أثبت (ٛ)

 .(ٜ)فقط
 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  -ٗٓٔ

 .(ٔٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (ٓٔ)
 چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  -٘ٓٔ

 .(ٖٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (ٕٔ)
 چگ  گ   چ  -ٙٓٔ

 .(٘ٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (ٗٔ)
 

                                                           

 .[ٕٔ: الدخان]سورة  - (ٔ)
 .ٜٚٗشرف، القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدرة، ص - (ٕ)
 .[ٗٔ: ق]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٛٔ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٔٗ: ق]سورة  - (٘)
 .ٕٓ٘من طريقي الشاطبية والدرة، ص شرف، القراءات العشر المتواترة - (ٙ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٓ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٚ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[٘ٗ: ق]سورة  - (ٛ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٓ٘والووووودرة، ص شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية - (ٜ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙ٘: الذاريات]سورة  - (ٓٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٕ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٔٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٚ٘: الذاريات]سورة  - (ٕٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٕ٘المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور - (ٖٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜ٘: الذاريات]سورة  - (ٗٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٕ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (٘ٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چەئ  وئ  وئ        ەئائ  ائچ  -ٚٓٔ
 .(ٕ)، أثبت يعقوب الياء وقفاً (ٔ)

 چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  -ٛٓٔ
، أثبت يعقوب والبزي الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش (ٖ)

 .(ٗ)وأبو عمرو وأبو جعفر وصاًل فقط
، أثبت ابن كثير ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا نافع وأبو عمرو (٘) چ ڀ  ڀ     ڀچ  -ٜٓٔ

 .(ٙ)وصاًل فقطعمرو وأبو جعفر 
 چڱ   چ  -ٓٔٔ

 .(ٛ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط(ٚ)
 چڱ   چ  -ٔٔٔ

 .(ٓٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط(ٜ)
 چڱ   چ  -ٕٔٔ

 .(ٕٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط(ٔٔ)
 چڱ   چ  -ٖٔٔ

 .(ٗٔ)وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط، أثبت يعقوب الياء (ٖٔ)
 
 

                                                           

 .[٘: القمر]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٛ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٕ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙ: القمر]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٕٛ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٛ: القمر]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٕ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙٔ: القمر]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٜٕ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖٚٚات القرآن، صالبيان في أصول قراء
 .[ٛٔ: القمر]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٜٕ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٕٔ: القمر]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٓ٘والوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية - (ٕٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖٓ: القمر]سورة  - (ٖٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٓ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٗٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
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 چڱ   چ  -ٗٔٔ
 .(ٕ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط(ٔ)

 چڱ   چ  -٘ٔٔ
 .(ٗ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط(ٖ)

 چژ  ژ              ڑ    چ  -ٙٔٔ
 .(ٙ)وصاًل فقط ، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش(٘)

 چگ   گ     گ      چ  -ٚٔٔ
 . (ٛ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا ورش وصاًل فقط(ٚ)

 چڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  چ  -ٛٔٔ
 .(ٓٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (ٜ)

 چڭ  ڭ              ڭ     ۇ         ۇ  چ  -ٜٔٔ
 .(ٕٔ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (ٔٔ)

 چپ  ڀ  ڀ    چ  -ٕٓٔ
، أثبت ابن كثير، ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا نافع وأبو عمرو، (ٖٔ)

 .(ٗٔ)وأبو جعفر وصاًل فقط
 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  -ٕٔٔ

 ، أثبت البزي، ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. (٘ٔ)
 

                                                           

 .[ٖٚ: القمر]سورة  - (ٔ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٓ٘اترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، صشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووو  - (ٕ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜٖ: القمر]سورة  - (ٖ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٓ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٗ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٚٔ: الممك]سورة  - (٘)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٙ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٙ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٛٔ: الممك]سورة  - (ٚ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٙ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٛ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٖ: نوح]سورة  - (ٜ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٓٚ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٓٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .(ٜٖ: المرسالت]سورة  - (ٔٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٔٛ٘والوووووووودرة، ص شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية - (ٕٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٗ: الفجر]سورة  - (ٖٔ)
. وعوووووووووض، موووووووووجز ٖٜ٘شوووووووورف، القووووووووراءات العشوووووووور المتووووووووواترة موووووووون طريقووووووووي الشوووووووواطبية والوووووووودرة، ص - (ٗٔ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٜ: الفجر]سورة  - (٘ٔ)
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 .(ٔ)وأثبتيا ورش وصاًل فقط، وخالف عن قنبل وقفاً 
 چڱ   چ  -ٕٕٔ

وأثبتيا نافع، وأبو جعفر، وأبو ، أثبت البزي ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. (ٕ)
 .(ٖ)عمرو بخمف وصاًل فقط

 چہ      چ  -ٖٕٔ
، أثبت البزي ويعقوب الياء وقفًا ووصاًل. وأثبتيا نافع، وأبو جعفر، وأبو (ٗ)

 .(٘)عمرو بخمف وصاًل فقط
 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  -ٕٗٔ

. وعوض، موجز البيان في (ٚ)، أثبت يعقوب الياء وقفًا ووصالً (ٙ)
 .ٖٚٚالقرآن، صأصول قراءات 

 الخاتمة
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 

تنّوع األوجو التي ُيقرأ بيا القراء بعض كممات القرآن الكريم لون من ألوان إعجاز القرآن الكريم؛  -
فإن  ىذه األوجو المتنّوعة التي تتناغم مع معطيات المغة العربية ومفرداتيا ال يمكن أن يحيط بيا 

 بشر. 
كشفت الدراسة عن مدى اىتمام المسممين بيذا الكتاب العزيز، عن طريق التمقي الشفيي  -

 المباشر، مما نتج عنو اىتمام بالرواية والسند المتصل.
التمقي الشفيي المباشر واتصال السند وتواتره دليل عمى تسخير ا تعالى من يقومون بالعناية  -

محفوف برعاية ا ومحفوظ بحفظو، بما يّسر لو ممن  بكتابو وحفظو، مما يؤكد أن ىذا الكتاب
 يقومون بخدمتو.

                                                           

. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٜ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٔ)
 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص

 .[٘ٔ: الفجر]سورة  - (ٕ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٜ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٖ)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙٔ: الفجر]سورة  - (ٗ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٜ٘شووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (٘)

 .ٖٚٚالبيان في أصول قراءات القرآن، ص
 .[ٙ: الكافرون]سورة  - (ٙ)
. وعووووووض، مووووووجز البيوووووان ٖٓٙشووووورف، القوووووراءات العشووووور المتوووووواترة مووووون طريقوووووي الشووووواطبية والووووودرة، ص - (ٚ)

 .ٖٚٚقراءات القرآن، صالبيان في أصول 
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أوضحت الدراسة أن إثبات الياء الزائدة في الحالين أو في الوصل ال ُيعدُّ مخالفًا لمرسم  -
العثماني خالفًا يدخل بو في حكم الشذوذ، بل يوافق الرسم تقديرًا كما ىو الحال في الحذف 

 ألف نحو: "الرحمن".لعارض في حكم الموجود ك
بّينت الدراسة سبب اختالف العمماء والباحثين في ﴿َيا ِعَباِد اَل َخْوٌف َعَمْيُكُم اْلَيْوَم﴾ ]الزخرف:  -

[، في عده من من الياءات الزوائد أو من ياءات اإلضافة ، وىو أنو ورد رسميا في بعض ٛٙ
حف أخرى، فمن كانت مرسومة في المصاحف العثمانية بالياء، بينما لم ترسم بالياء في مصا

 مصحفو؛ عدىا من ياءات اإلضافة، ومن لم يجدىا في مصحفو؛ عدىا من الياءات الزوائد. 
أوضحت الدراسة أن لكل من القراء العشرة أصل وقاعدة في قراءة الياءات الزوائد، ولكن قد  -

 يس باالجتياد.يخالف القارئ قاعدتو في بعض المواضع؛ تبعًا ألن القراءة بالتمقي ول
فّصمت الدراسة أحوال الياءات الزوائد المختمف في قراءتيا، وبّينت أن عددىا في القرآن الكريم  -
( ياًء، اختمف القراء في جميع مواضعيا. غير أن موضعًا واحدًا اختمف العمماء والباحثون ٖٕٔ)

مصاحف وحذفو من في عده من الياءات الزوائد أو من ياءات اإلضافة؛ إلثباتو في بعض ال
 بعضيا.
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 المراجعو  المصادر
 القرآن الكريم:

ابوون الجووزري، محموود بوون محموود بوون يوسووف، النشوور فووي القووراءات العشوور، تحقيووق: عمووي محموود الضووباع، المطبعووة  .ٔ
 التجارية الكبرى.

بيوووروت،  –العصووورية ابووون الناصوووح، عموووي بووون عثموووان، سوووراج القوووارئ المبتووودي وتوووذكار المقووورئ المنتيوووي، المكتبوووة  .ٕ
 م.ٖٕٓٓىو/ٕٗٗٔ

  م.ٖٕٓٓىو/ٕٗٗٔ، ٔالقاىرة، ط –الحصري، محمود خميل، القراءات العشر من الشاطبية والدرة، مكتبة السنة  .ٖ
الوودمياطي، أحموود بوون محموود، إتحوواف فضووالء البشوور فووي القووراءات األربعووة عشوور، تحقيووق: أنووس ميوورة، دار الكتووب  .ٗ

 م. ٕٙٓٓىو/ٕٚٗٔلبنان،  –العممية 
طنطوا،  –شرف، جمال الدين محمد، القوراءات العشور المتوواترة مون طريقوي الشواطبية والودرة، دار الصوحابة لمتوراث  .٘

 م.ٕ٘ٓٓ، ٗط
عوض، وصفت أحمد الشيح، موجز البيوان فوي أصوول قوراءات القورآن، مؤسسوة حموادة لمدراسوات الجامعيوة والنشور  .ٙ

 م.ٖٕٔٓوالتوزيع، إربد، 
، الجواىر المضّية عمى المقدمة الجزرية، تحقيق: عزة بن ىاشم، مكتبة الرشد الفضالي، سيف الدين بن عطاء ا .ٚ

 م.  ٕ٘ٓٓىو/ٕٙٗٔ، ٔالرياض، ط-
، ٗجدة، ط –القاضي، عبدالفتاح عبدالغني، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، مكتبة السوادي لمتوزيع  .ٛ

 م. ٕٜٜٔىو/ٕٔٗٔ
ب التيسووير لمووداني فووي القووراءات، تحقيووق: عووادل أحموود وعمووي محموود، دار المووالقي، عبدالواحوود بوون محموود، شوورح كتووا .ٜ

 بيروت. –الكتب العممية 
محمود أحمد يوسف، إضاءة الكممات في فرش حروف العشر المتواترة مون الشواطبية والودرة، الودار العالميوة لمنشور  .ٓٔ

 م.ٕٗٔٓىو/ ٖ٘ٗٔ، ٔاألسكندرية، ط –والتوزيع 
 www.nquran.comبوابة لتعمم القراءات العشر:  -موقع ن لمقرآن وعمومو  .ٔٔ
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