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املأمون إىل رواية قالون  ٥  اجلرس 
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 الذي سأل التخفيف عـىل أمتـه يف قـراءة حممد عىل سيدنا والصالة والسالم  
ِّيـا جربيـل إين «:  قـالخ أن النبـي ت  بن كعبكام يف حديث أيب القرآن ِ ُ ِ ْ ِ َ

ُبعثت إىل أمة أميني منْهم  ِّ َُّ ِّ ُِ ٍ َِ ُُ ُ َ ِ ِالعجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والرجل الذي ْ َّ ُ ْ ْ ْ ُْ َ َ َ َ ْ َ ُ ََّ َ ُُ َِ ُ ُُ ِ َ َّ ُ
َمل يقرأ كتابا قط قال ََ ُّ َ ًْ ََ ِ ْ َ َ يا حممد إن القرآن :ْ ُ َّْ َّْ ِ ُ َ ُ ٍأنزل عىل سبعة أحرفَ ُِ َْ َ َْ َُ َ َ ِ ْ«.  

 خوارض اللهم عن صحبه أمجعني الذين تلقوا القرآن الكريم من فـم النبـي 
 خ  اهللاَِولُسـَ رَِّنإ:رف الـسبعة وعلموهـا للتـابعني كـام سـمعوها وقـالواباألح

 وأقـرؤوه نآا القـررؤوالذين قوعن العلامء الربانيني )ْمُتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ ْمُركُمْأَي(
ُيأخـذه ٌبعـةَّتُ مٌةنَُّ ساءةالقر: (وألفوا الكتب وفصلوا طرق الروايات وقالوا ُاآلخـر اُ ِ 

 .  ) ِلَوَاأل ِنَع
وما زال ) السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 

العلامء يكتبون يف القراءات ومنهم من زاد عىل السبعة فجمع القراءات الثامن أو 
الكامـل يف القــراءات (العـرش أو اخلمـسني كــأيب القاسـم بـن جبــارة يف كتابـه 

يف أقل من ذلك فكتب يف القراءات الـست أو ، ومن العلامء من كتب )اخلمسني
الثالث أو أفرد كل قراءة عىل حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقـد أحـرض يل 



 

 ٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

بـصفتي أقـرب ) اجلرس املأمون إىل رواية قالون(اإلبن البار توفيق ضمرة كتاب 
ُأسـلوب ِقد مجع مـادة هـذا الكتـاب ب ً سندا فوجدتهخالناس إىل رسول اهللا 

ذكر أصول رواية قالون التي ختالف رواية حفص ثم ذكر  عن طريق ميرسسهل 
ًالكلامت التي ختالف حفصا، كل سورة عىل حدة بحيث يسهل عىل طالب العلم 

املـشهورة يف معظـم معرفة الفرق يف النطق بني هذه الرواية وبني رواية حفـص 
ت العلـم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العلم البد أن جيلس يف حلقـا

ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنني املسندين ليتصل سنده بالنبي 
 ، واإلسناد من خصائص هذه األمـة ورحـم اهللا ابـن املبـارك حيـث قـال خ

ِاإلسنَاد من الدين( ِ َِ ُ ْ ، وقد تنافس علامء السلف يف طلب علـو اإلسـناد فقطعـوا )ِ
ًار ووصلوا الليل سريا بالنهـار، كـي يرتفعـوا الفيايف والقفار وخمروا عباب البح

ْطلب العلو يف السنَد سنَة عمـن (درجة يف السند ولذا قال اإلمام أمحد بن حنبل  ُ َُ ُ ََ ٌ َِ ِ ِ ُ َ
َسلَف َّ، ومن فضل اهللا عيل أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام )َ

املتويل شيخ القراء يف مرص حممد سليم احللواين الذي هو برتبة العالمة حممد أمحد 
 . بوقته

هذا وأدعو طالب العلم لتالوة القرآن الكريم برواياته وفهم معانيه والعمل 
 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم

 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
 الشيخ مسند العرصكتبه

 الشيخ عبد املجيد الطرابييشبن ابكري 



 

املأمون إىل رواية قالون  ٧  اجلرس 

 
¬(احلمد هللا رب العـاملني   «  ª  ©  ¨  § ¦  ( ) d c

f  e ( ــه القــرآن َوالــصالة والــسالم عــىل ســيدنا حممــد الــذي نــزل علي َ َ
ــــريم k(الك  j i hl  q p  o  n  mr u  t  sv( 

Í ( :فكان حيرص عىل سامعه وفهمه وترديده حتى نزل قوله تعـاىل  Ì Ë  Ê

Ï  Î Ô Ó  Ò  ÑÐÕ    ( وقد أمره اهللا بتبليغ ما أنزل عليه من اآليات
Q P (: فقــال تعــاىل ؛البينــات  O  N M L K  JR ( فنــشهد أنــه بلــغ َ َّ َ

 يف تعلم القرآن َبَغَّرَالرسالة،وأقرأ األمة عىل األحرف السبعة كام نزلت عليه، و
هم صل وسلم وبارك عليه وعىل  الل﴾﴿:وتعليمه،فقال

آله الطيبني الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، الذين تلقوا القرآن من 
 عـن رب ة ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة التالوة متلقـاخفم النبي 
، وسعيد بن منصور "معجمه الكبري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِشالعاملني ب

َإنـام : ًقرئ رجال، فقرأ الرجلُ كان ي ت ، أن عبد اهللا بن مسعود"سننه"يف  َّ
ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا ِنَأَرْقَمـا هكـذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود

r  (: كيف أقراكها يا أبا عبـد الـرمحن؟ فقـال:فقال. خرسول اهللا   q
t  s(املد املتصل، ورحم اهللا علامء َْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف 

وا أوقاهتم لـتعلم القـرآن وتعليمـه وإبعـاد ُغَّرَاملسلمني من القراء املهرة الذين ف
قرأت عىل اليزيدي بمـرص فلحنـت يف : اللحن عن ساحته،قال القاسم بن حمرز

 حتى تغتـسل يف البحـر وتعـود إيل، َكُئِرْقُواهللا ال أ: سورة الزمر يف حرف فقال
إىل دمياط يف أربعة أيام فاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا فانحدرت 

 .         بنا هلم عىل الرغم من التقصري يف أعاملناحلاهللا يف زمرة العلامء العاملني 



 

 ٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوتـه عـىل 
 ولقد ألـف العلـامء .تصلة باحلرضة النبويةبالقراءات املتواترة امل العلامء املتقنني،

ًقديام يف القراءات ووضعوا الضوابط والقواعد للقـراءة الـصحيحة،ويكفي أن 
 ثامنيـة "النرش يف القراءات العـرش"ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل وقد مجع يف كتابه 

ًومخسني كتابا من أمهات الكتب التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين 
قد قرأت القرآن الكريم بالقراءات العرش  عىل ما جاء يف طيبة النرش عـىل شـيخ 

ومد اهللا يف عمري حتى أصـبحت  قراء اإلسكندرية حممد عبد الرمحن اخلليجي،
  : وهللا در الشاعر حيث قال،ً سنداخأقرب القراء لرسول اهللا 

ــبن ــن ل ــان م ــارم ال قعب ــك املك   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــد أب ـــادا بع ـــامء فع   الاٍا ب

 

ــا ــا وأن حيــسن خامتتن ــل أعاملن ــسأل اهللا أن يتقب ــن .ن ــرض يل االب ــد أح  ولق
اجلـرس املـأمون إىل (كتـاب  بني أهلـه،ٌمِحَوالعلم ر) توفيق إبراهيم ضمرة(البار

 مقارنة برواية حفـص بـن رواية قالونمجع الفرق بني قد ،فوجدته )رواية قالون
من أراد قراءة كل رواية سليامن بأسلوب سهل يستفيد منه طالب العلم وخاصة 

فيـه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بـني ا الكتاعىل حدة،وقد جعل هذ
الفرق بني الشاطبية والطيبة وهبذا األسلوب يأمن طالب العلم مـن اخللـط بـني 
الروايات وطرقها،وهذا وإين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عـىل علـامء 

:  قال الوليد بـن مـسلملب العلوم الرشعية األخرى،القراءات املسندين قبل ط
 : يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قـال:ًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال

f( اقرأ : قال،نعم  e d c ( ،اذهـب تعلـم : قـال، ال:وإن قال 
جعلنا اهللا وإياكم من الذين يتلـون كتـاب اهللا حـق .القرآن قبل أن تطلب العلم

.اء الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عنانآتالوته 
 



 

 
ُاحلمد ْ َ  هللا رب العاملني، والـصالة والـسالم عـىل أرشف املرسـلني وخـاتم ْ

 .النبني، سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
دقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضـل وبعد؛ فقد اطلعت عىل التحقيقات ال

، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيها القراءات العرش من )توفيق إبراهيم ضمرة(الشيخ 
اجلرس املأمون (طريق الشاطبية والدرة والتيسري وطرق الطيبة، ومنها هذا الكتاب 

 قد حترى الدقة يف استخراج -حفظه اهللا-، فوجدت أن املؤلف )إىل رواية قالون
لفرق بني رواية حفص بن سليامن وبـني هـذه الروايـات، فجـاءت بحمـد اهللا ا

مفردات بعيدة عن اخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، مما يدل عىل سعة 
اطالعه، وطول باعه يف حتري الوجه الـراجح، يف هـذه القـراءات والروايـات، 

 .وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح
ات هـو مـنهج الـسلف، وقلـام كـانوا جيمعـون بـني والقراءة بإفراد الرواي

القراءات والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفـاده ابـن اجلـزري يف كتابـه 
 ."النرش"

                                          
 والسبب هو عظم مهمهم، وكثرة حرصهم، ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا الباب )١(

 ، الشيخ كل ختمة برواية وكانوا يقرأون عىل، واستيعاب رواياته،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 فمن ، ومن بعدهم إىل املائة اخلامسة، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،ال جيمعون رواية إىل غريها
مجع القرا وإنام دعـاهم إىل ذلـك فتـور .  واستمر إىل زماننا،لواحدةات يف اخلتمة ءاذلك الوقت ظهر 

 ،تءاالشيوخ يسمح به إال ملـن أفـرد القـرا ومل يكن أحد من ، وقصد رسعة الرتقي واالنفراد،اهلمم
  حتى إن عيل بن شـجاع العبـايس، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،وأتقن معرفة الطرق والروايات

 مل يقرأ عليه قـراءة واحـدة مـن الـسبعة إال يف ثـالث ، ملا أراد القراءة عىل الشاطبي،صهر الشاطبي
 ثم جيمع ، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًالرأ أوً فكان إذا أراد قراءة ابن كثري مثال يق،ختامت

= 
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 ١٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

وهذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه السلف الصالح، وهـو 
َأوىل وأحق أن يتبع يف تعليم القراءات واألخذ هبا َُّ. 

 تعاىل أن يوفق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القراءات، نسأل اهللا
: وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني ، وجيعله وإيانا ممن قال فـيهم رسـوله الكـريم

ْخريكم  من( َ ْ ُْ ُ ُ تعلم القرآن وعلمهَ َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ.( 
ىل وصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله الطاهرين الطيـبن وعـ

صحابته أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا 
.رب العاملني

 

                                          
 ومل يبـق عليـه إال ،ت السبع يف تسع عـرشة ختمـةءاهكذا حتى أكمل القراو ،البزي وقنبل يف ختمة=

ين ر فـأم، فـأردت أن أقـرأ بروايـة أيب احلـارث: ومجعه مع الدوري يف ختمـة، قـال،رواية أيب احلارث
اجلمع ب قرأ عىل التقي الصائغ ًمل أعلم أحداو ، تويف رمحه اهللا،)سورة األحقاف( فلام انتهيت إىل ،باجلمع

وقرأ شيخنا عبد الوهاب القـروي . لعرشة كذلكا و،بعد أن يفرد السبعة يف إحدى وعرشين ختمةإال 
اإلعـالن يف الـسبع أربعـني كتـاب اإلسكندري عىل شيخه الشهاب أمحد بن حممد القـويص بمـضمن 

 .ختمة
أعظم ما بلغنـي يف ذلـك قـضية الـشيخ مكـني ة، وأجاز بعضهم اجلمع للسبعة يف ختمة واحدو               

 ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممـد وثيـق اإلشـبييل،سمرالدين عبداهللا بن منصور املعروف باأل
ً فوجـد شخـصا واقفـا ،ً دخل يوما إىل اجلامع اجليويش باالسـكندرية،ن الشيخ مكني الدين األسمرفإ ً

 وأنه يعزم عـىل الـرواح إىل ،فس املكني األسمر أنه رجل صالح فوقع يف ن،وهو ينظر إىل أبواب اجلامع
أنـت عبـد اهللا :  فلام سلم عليه قال له، وال رؤية، ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر، ليسلم عليهتهجه

ت، فابتـدأ عليـه املكـني اءا ألقرئك القر،غرب إال بسببك ما جئت من امل:، قالنعم: بن منصور؟ قالا
 فختم ،)من اجلنة والناس( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءالة اخلتمة بالقرااألسمر تلك اللي

 . ١٤٦ ص٢ ج"النرش"،  واحدةةت السبع يف ليلءاً مجعا بالقراالقرآن الكريمعليه 



 

املأمون إىل رواية قالون  ١١  اجلرس 

 
َإن احلمد هللا نحمده ونستعينُه، من هيده اهللاُ فال         َِّ ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َل له ومن يضلل فال ِضُمِ ْ َ َِّ ْ ُ ْ َ َُ
ِهاد ُي له، وأشهد أن ال إله إال اهللاُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسولهَ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َّ َ َُ َ َُّ ً َ َ َُ َ ُ َّ َْ َ ََ ِ ِ ْ  .

ٌاللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبـراهيم إنـك محيـد جميـد،  ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ٍ ٍَ َ َ َِ َِ َ َ َّ َّ َِّ ْ ْ َ َ َ َُّ ِّ ََّ ِ
ٍوبارك عىل حممد  َّ َ ُ ََ ْ ِ َ ٌوعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيـد جميـدَ ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُ َِ ٍَ َ َِ َِ َ َ َ َِّ ْ َ َْ َ ِ، )4 

 .]آل عمران[ )@ ? < = > ; : 9 8 7 6 5
، حيتـوي عـىل رواية قالون من قراءة نافع املدين  فهذا رشح مبسط ل؛ما بعدأ 

 ونقال اخلالف بني رواية حفص ورواية قالون،وفرش الكلامت يفأصول رواية 
 .الشاطبية ، ثم الفرق بني طريق الشاطبية وطرق الطيبةطريق من 

 وقد كتبت الكلامت القرآنيـة برسـم املـصحف إال يف مـا أردت توضـيحه -
إذا كان و ،ًفكتبتها حسب نطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف

ًحفصا يف الكلمة وجهان أحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف 
 –ولو مل يكن املقدم، وضبطت ميم اجلامعـة بالـسكون واملـد املنفـصل بالقـرص 

 . وذلك عىل الوجه املقدم عند قالون-بدون إشارة املد
وقـد ذكـرت الـدليل مـن ،  وقد ذكرت أرقام اآليات حـسب العـد الكـويف

ًالشاطبية أحيانا، وذكرت يف احلاشية بعض الرشوح التي يمكـن الرجـوع إليهـا 
 . د من التوضيحملزي

 من ًواألصل فيمن يقرأ هذه الرواية أن يكون جمازا برواية حفص بن سليامن
، ودرس مقدمة يف علم القراءات، ولذلك اقترصت يف طريقي الشاطبية والطيبة

  .ً حفصاقالونهذا الكتاب عىل ما خيالف فيه 



 

 ١٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 :اإلسناد الذي أدى إىل هذة الرواية  
ًغيبا من طريق الـشاطبية ثـم الطيبـة عـىل شـيخنا  ختمة  برواية قالونقرأت

 .الدكتور حممد عايل محدان الصانع بسنده املعروف
 :وقرأت بعضها وأجازين بالباقي

عن شـيخه حممـد ،من طريق الشاطبية الشيخ بكري عبد املجيـد الطرابيـيش
 .بسنده املعروف  احللواين،حممد عيل سليم بن أمحداحللواين، عن الشيخ أمحد

،عن شيخه عامر السيد الدكتور عيل حممد توفيق النحاسيق التيسري من طرو
عثامن،عن الشيخ مهام قطب ،عن الشيخ عيل سبيع عبـد الـرمحن ،عـن الـشيخ 

 .بسنده املعروف حسن اجلرييس الكبري، عن الشيخ حممد أمحد املتويل،
حممد عبد احلميد عبداهللا اإلسكندري، عن الـشيخ ومن طريق الطيبة الشيخ 

د العزيـز عـيل كحيـل، عـن الـشيخ د عبد الرمحن اخلليجي، عن الشيخ عبحمم
 .بسنده املعروفاهللا عبد العظيم الدسوقي، عبد

 :وقد أجزت بمؤلفايت كل من يف عرصي، ملا قاله ابن اجلزري يف طيبة النرش

 .كذا أجزت كل من يف عرصيوقد أجزهتا لكل مقري              

ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل  َ َ َ ٍ ٍ ِ
أو عىل العنوان  ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١(  هاتف تعديلها أن يبلغني ذلك عىل

 .أن ينفع به املسلمني،أسأل اهللا       Yahoo.com@Tawfiq_Damra :التايل
 



 

املأمون إىل رواية قالون  ١٣  اجلرس 

 
هـو نـافع بـن عبـد الـرمحن بـن أيب نعـيم الليثـي مـوالهم  :هاسمه ونـسب-
 .) ه ٧٠(، ولد سنة  وكنيته أبو رويم،صبهايناأل

ً إذ اشتغل بإقراء الناس زمنا طـويال،وهو إمام قراء املدينة النبوية يف عرصه ً، 
ّ وأم الناس ،ًوأصبحت قراءته قراءة أهل املدينة يف عرصه وما بعده زمنا غري قليل

 روى الليث بن سعد أنـه قـدم املدينـة سـنة عـرش ، النبوي ستني سنةيف املسجد
 .ً فوجد نافعا إمام الناس يف القراءة ال ينازعةومائ

 مـع وجـود أكـرب ةلعلـه أقـرأ يف حـدود سـنة عـرشين ومائـ« : قال الذهبي
 كام نقل أن الناس أمجعـوا ،» يف حياة مشاخيهَسَأَال ريب أن الرجل ر... .مشاخيه

 فيؤخذ من ذلك أنه تقدم أثناء حيـاة ،) هـ ١٢٨ت (خه أيب جعفر عليه بعد شي
 ثـم ،شيوخه ومنهم أبو جعفر شيخ القراء باملدينة يف وقته وأحد القراء العـرشة

 .قرأ نافع أكثر من سبعني سنةَأ:  قال ابن اجلزري،انفرد نافع باإلمامة بعده
ُصفاته اخلل - ً عاملـا بوجـوه  وكـان رمحـه اهللا مـن أحـسن النـاس قـراءة:يةِقُ

 ،ً أسود اللون حالكا صبـيح الوجـه،ً متبعا آلثار األئمة املاضني ببلده،القراءات
ً زاهدا جوادا،صاحب دعابة وحسن خلق  ،ً حريـصا عـىل تالميـذه،ً متواضـعا،ً

كـان نـافع « : قال األعـشى،يباسط جلساءه وتالميذه ويميل إىل التيسري عليهم
  .» قراءتكد أري: أي إال أن يقول له، يسأل إال أنهيسهل القرآن ملن قرأ علي
ُّ وقد روي أنه كان إذا تكلم يشم،وكان طيب الرائحة َ  ، من فيه رائحة املـسكُ

  ولكني رأيت النبي ،ًما أمس طيبا« : أتتطيب كلام قعدت تقرئ ؟ فقال:فسئل
 .ّ فمن ذلك الوقت أشم من يف هذه الرائحة،ّيف النوم وهو يقرأ يف يف



 

 ١٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 ومـن أشـهر ،»قرأت عىل سبعني من التـابعني« :رد عنه أنه قال و:شيوخه -
 وعبـد ، وشيبة بن نـصاح، أبو جعفر يزيد بن القعقاع:شيوخه الذين قرأ عليهم
 . ويزيد بن رومان، ومسلم بن جندب،الرمحن بن هرمز األعرج

  : أما تالميذه فكثريون ومن أشهرهم:تالميذه -
عيسى بن و ، وقد قرأ نافع عليه املوطأ، وهو من أقرانه، اإلمام مالك بن أنس

، وأبو عمرو بن العالء البـرصي وإسـامعيل  وعثامن بن سعيد ورش،مينا قالون
َّ وسليامن بـن مـسلم بـن مجـ،بن جعفر بن وردان، وعيسى بن وردان احلذاء  ،ازَ

 وعبـد امللـك بـن قريـب ، وحممد بن عمر الواقـدي،وإسحاق بن حممد املسيبي
 . ن سعد وغريهم كثري والليث ب،األصمعي

، )قراءة أهل املدينة سنة، قيل له قراءة نـافع، قـال نعـم( :قال مالك بن أنس
 قراءة : القراءة أحب إليك، قال أيسألت أيب(: د بن حنبلوقال عبد اهللا بن أمح

 . )قراءة عاصم:  قال، فإن مل يكنُتْلُ ق،أهل املدينة
 ااتقوا اهللا وأصلحو( : فقال،أوصنا :هاة قال له أبناؤ وملا حرضته الوف:وفاته -

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

                                          
 ١لذهبي جل، معرفة القراء ٣٣١ ص٢بن اجلزري جال غاية النهاية ،٥٣السبعة البن جماهد ص  )١(

 شـذرات ٣٣٦ ص ٧ سري أعالم النبالء للذهبي ج ،٣٦٨ ص ٥، وفيات األعيان ج ١٠٧ ص
  .٥ ص ٨األعالم للزركيل ج ،٢٧٠ ص ١الذهب البن العامد ج 



 

املأمون إىل رواية قالون  ١٥  اجلرس 

 
 أو ميناء باملـدـ  بـن وردان بـن ،عيسى بن مينا ـ بالقرصأبو موسى  :اسمه -

 أصـله ،عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد اهللا املدين الزرقي موىل بني زهرة 
  . ـ من سبي الروم أيام عمر بن اخلطاب وكان جد جده ـ عبد اهللا،من الروم

 عليه هذا اللقـب َقَلْطَ والذي أ، جيد: وهي كلمة رومية تعني، قالون:لقبه-
 قال ،أي جيد، يالطفه بلغته،)قالون (  فقد كان إذا قرأ عليه يقول له ،شيخه نافع
 نعم، غـري أهنـم نطقـوا يل بالقـاف : سألت الروم عن  ذلك فقالوا:ابن اجلزري

  .ًفا عىل عادهتمكا
 ، وقرأ القرآن عىل نافع مرات كثـرية،ة ولد قالون سنة عرشين ومائ:مولده -
قرأت عىل نافع : ( ي عنه قولهِوُرَ و، إنه كان ربيب نافع: وقيل،ً به كثرياَّصَتْواخ

 وقد بلغ من كثرة قراءته عىل شـيخه أن قـال ،) وكتبتها يف كتايب ،قراءته غري مرة
وهي شهادة له ) ُاجلس إىل أسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ! كم تقرأ عيل (:له

 وداللة عىل حب اإلمام نافع لتالميذه ورغبته أن ، التعليممن شيخه بالقدرة عىل
َّيتقدموا يف حياته ويصبحوا شيوخا، إال أن  قالون مع اشتغاله بالتعليم مل ينقطـع ً

 ما ال أحـصيه :فع؟ قال كم قرأت عىل نا:قيل لقالون (: قال النقاش،عن شيخه
وقرأ قالون عىل عيسى بن وردان  .) إال أين جالسته بعد الفراغ عرشين سنة،كثرة

 ، وتعليم العربية، وطال عمـره، وقد انقطع قالون إلقراء القرآن وتعليمه.احلذاء
 . صيته، وتوىل منصب شيخه بعدهَدُعَبَ سنة كشيخه، وةفقد عاش نحو مائ

 وأبو نشيط حممد بن هـارون، ، أمحد وإبراهيم:بناه ا: من أشهرهم:تالميذه -
 وإبـراهيم بـن احلـسني ، وأمحـد بـن صـالح املـرصي،وأمحد بن يزيد احللـواين

 . وإسامعيل بن إسحاق القايض وغريهم، وإبراهيم بن حممد املدين،الكسائي



 

 ١٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

كان أصـم  (: قال ابن حاتم، نقل معظم من ترجم له أنه كان أصم:صفاته -
 : وقال عيل بن احلسن اهلـسنجاين،)ويفهم خطأهم وحلنهم بالشفة ،يقرئ القراء

 فكان ينظر إىل ، فلو رفعت صوتك  إىل غاية ال يسمع،كان قالون شديد الصمم(
 .)شفتي القارئ فريد عليه اللحن واخلطأ

 وإذا قـرأ عليـه ،كان قالون أصم ال يسمع البـوق (: قال أبو حممد البغدادي
 القـراءة ْتَذِخُ الصمم أصابه يف آخر عمره بعد أن أوقيل إن) قارئ فإنه يسمعه

 .عنه
  .  تويف رمحه اهللا سنة عرشين ومائتني:وفاته-

                                          
 ١لذهبي جل، معرفة القراء ٦١٥ ص٢بن اجلزري ج ال غاية النهاية،٦٣السبعة البن جماهد ص  )١(

  األعـالم  ، ٤٨ ص ٢شذرات الـذهب ج ،٣٢٦ ص١ ج  للذهبينبالء، سري أعالم ال١٥٥ ص
 .١١٠ ص ٥ج 



 

املأمون إىل رواية قالون  ١٧  اجلرس 

 

 
 .قرأ بإثبات البسملة بني السورتني
ٍوبـــسمل بـــني الـــسورتني بــــسنَّة ُ ْ َ ُّ ْ َ ِْ ِ َ َ َ َ ََ

  

 

ـــموه ــال نـ َرج ْ ََ َ ٌ ــالِ ــة وحتم َا دري ًُّ َْ َ َ َ ِ  
 

 .  من الفاحتة-١-د البسملة آية رقم ُعَ يمل


 .) حركات ٤( التوسط متصلـال املدله يف  -١

ـــرسة ـــٌف أو ياؤهـــا بعـــد ك ٍإذا أل َِ ْ َ َ ْ َ َ َْ ُ َ َ َ ِ  
 

ٍّأو الواو عن ضم َ َْ ُ َ ْ ِ َ لقي اهلمز طوالَ َِّ ُ َْ ْ َ ِ  
 

 : وجهان مهااملنفصل له يف املد -٢
 .التوسط.ب  .ً أداءالقرص وهو األشهر واملقدم. أ

ُفإن ينْفصل فالقرص  ْ َ َ َ ْ َْ ْ ِ َ ًره طــالباِّـــادَبِ َِ ُ ْ  

 

ـــرويك درا وخمــضال َبخلفهــام يـ َ ْ ُ َ َ ُ َْ ِ َ ُِ ِِ ْ  
 

﴿ يثبت قالون ألف -٣  ﴾مفتوحـة أو مـضمومة، الواقعة قبل مهزة قطع  
﴿ :نحـو     ﴾ ]و ]١٦٣ :األنعـام ﴿      ﴾  ]األلـف  ولـه يف  ]٢٥٨ :البقـرة

 :الواقعة قبل مهزة قطع مكسورة وجهان مها
                                          

 .٣٧، الوايف للقايض ص ١٠٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين -)١(
 .٢٧عبد الفتاح القايض ص ل ،الفرائد احلسان يف عد آي القرآن-)٢(
 .٣٢٩ ص١، فتح الوصيد للسخاوي ج١٦٨لشاطبي بيت رقملحرز األماين -)٣(
 .٥٠، رساج القارئ البن القاصح ص١٦٩لشاطبي بيت رقم لاألماين حرز -)٤(



 

 ١٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 .ًإثبات األلف وهو املقدم أداء.أ
﴿:  نحو،حذفها.ب    ﴾ ]ويكـون املـد يف ألـف ]١٨٨ :األعـراف ،﴿  ﴾ 

القرص والتوسط كام ، وله فيها وجهان،الثابتة قبل اهلمزة من باب املد املنفصل
﴿ وحيذف قالون ألف ،ذكرنا  ﴾وصال قبل سائر احلروف كحفص ً. 

﴿وقد اتفق مجيع القراء عىل إثبات ألف   ﴾وقفا ً. 
 : ميم اجلمع إذا وقعت قبل متحرك وجهان مهاه يف ل:صلة ميم اجلمع -٤
 .وهو املقدم ن ميم اجلمع كحفص،اسكإ. أ
ًصلتها وذلك بضم امليم وصلتها بواو مدية، فتمد واو الصلة مدا طبيعيا . ب ً

ر حركتني، إال إذا وقع بعد امليم مهزة قطع فتمد كاملنفـصل بالقـرص أو بمقدا
﴿ :التوسط نحو قولـه تعـاىل               σ            ﴾ 

  .]٦:البقرة[
ٍوصل ضم ميم اجلمع قبل حمرك       َِّ ْ َ ََّ ُ ََ ْ ْْ ََ ِِ ِ

  

   

ِدراكـــا وقـــالون بتخيـــريه  ِِ ِ ْ َ ِ ٌ َ ًُ َ َجـــالَ َ) ١(  

 

﴿ :وإذا وقع بعد ميم اجلمـع سـاكن كقولـه تعـاىل        ﴾ فإهنـا ال 
،وال جيوز الوقف عىل ميم اجلمع نيتوصل وإنام تضم للتخلص من التقاء الساكن

  . بل يتعني الوقف بسكون امليم،بالصلة
ون يف  فلقال،واخلالصة أنه إذا اجتمع يف اآلية الواحدة مد منفصل وميم مجع

 اإلسكان : وله يف ميم اجلمع وجهان مها، القرص والتوسط:املد املنفصل وجهان
  .والصلة

                                          
 .٦٣، اإلضاءة للضباع ص ٤٢، الوايف للقايض ص١١١لشاطبي بيت رقم حرز األماين ل )١(



 

املأمون إىل رواية قالون  ١٩  اجلرس 

 :فيكون جمموع األوجه املقروء له هبا أربعة
 .قرص املنفصل مع إسكان ميم اجلمع وهو املقدم -١
 .قرص املنفصل مع صلة ميم اجلمع -٢
 . توسط املنفصل مع إسكان ميم اجلمع- ٣
 .صل مع صلة ميم اجلمعتوسط املنف -٤

 
 لقـالون يثنُ وقـد اسـت، بني متحـركني متحركةل هاء الكناية إذا وقعتَوصُت
  : رواها بكرس اهلاء دون صلة وهي، وقعت فيها هاء الكناية بني متحركنيٌألفاظ
﴿ـ   ﴾ ٧٥:آل عمران[  يف املوضعني من[.  
﴿ـ    ﴾ ٢٠:الشورى[ و] ١٤٥:انآل عمر[  يف املوضعني من[.  
﴿ـ    ﴾و ﴿    ﴾  ]١١٥:النساء[.  
﴿ـ   ﴾  ]٣٦:الشعراء[ و] ١١١:األعراف[.  
﴿ـ   ﴾  ]ك بكرس القاف ال بإسكاهنا كحفص ورواها قالون كذل]٥٢:النور 

ــصله ــه ون ــع نول ــؤده م ــكن ي ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ِّ  

َوعنْهم وعـن حفـص ف ٍْ َ ْ َ ُ ََ ْألقـه ويتقـهَْ َ َ ِْ َِّ ْ َ  

 

ــال ــافيا ح ــاعترب ص ــا ف ــه منْه َونؤت ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ْ  

َمحى صـفوه قـوم بخلـف وأهنـال َ َْ ْ ٌَ َ ْ ُ َ ٍَ ْ ُ ِ َ
 

 

                                          
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(



 

 ٢٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ـ وله يف هاء   ﴾  ]الصلة.٢ًالقرص وهو املقدم أداء،.١: وجهان مها]٧٥:طه . 
﴿روى       ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾ ]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 

ْوها كرس أنـسانيه ضـم حلفـصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

َومعه عليه اهللاَ يف الفـتح وصـال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ روى     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـن كثـريهم ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ْ َُ َّ َ َ  

 

َوفيه مهانا معه ح ُ ْ َ ََ ًُ ِ َفص أخـو والِ ِ ُ َ ٌ ْ
  

 

 
ًملا كانت اهلمزة حرفـا بعيـد املخـرج شـديدا جمهـورا مـصمتا ً ً    مـال العـرب،ً

ــرأ ــسهيل أو بالنقــل أو باحلــذف، وق ــدال أو الت ــا باإلب ــزة إم   إىل ختفيــف اهلم
َ كام مه،ظ معينةاقالون باإلبدال وبالنقل وباحلذف وبالتسهيل يف الف ً ألفاظـا ال َزَ

  .حفصهيمزها 

  :ًأوال اإلبدال
 فاإلبـدال يف ، من جنس حركة ما قبلهـاٍ اهلمزة حرف مدَبَلْقُ أن ت:واإلبدال

﴿  ﴾ بالنطق بألف بعد السني بدل اهلمزة املفتوحة، وتبدل اهلمزة املفتوحـة 
 ﴿ :ًبعد ضم واوا نحو        ﴾،  واواً وتبدل اهلمزة املكسورة بعد ضـم

﴿: نحو      ﴾كام يف الوجه املقدم، وتبدل املفتوحة بعد كرس يـاء مثـل ً:  
﴿           ﴾، روى قالون إبدال اهلمزة حرف مد يف األلفاظ التالية:  

                                          
 .٢٥٦ الوايف ص ،٢٧٩ج القارئ  ص، من تفردات حفص، رسا٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )١(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٢(



 

 ٢١  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ ـ    ﴾  ]فيجتمـع يف اللفـظ يـاءان ،ً تبدل اهلمزة هنـا يـاء سـاكنة ]٧٤ :مريم 
 . فيكون النطق بياء واحدة مشددة مفتوحة،ا ساكنة فتدغم يف الياء الثانيةأوالمه

﴿ـ        ﴾  ]أبدل اهلمزة الساكنة ألفا ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤ :الكهف ً. 
﴿ـ     ﴾  ]أبدل اهلمزة املفتوحة ألفا ]١٤: سبأ ً.  

﴿ـ       ﴾  ]ًمزة الساكنة واوا أبدل اهل ]٨:اهلمزة[و] ٢٠:البلد. 
ًومؤصدة فامهز معا عـن فــتى حـــمى ً َ ُِ َِ ً َْ َ ََ ْ ْْ ٌ َ  

 

َّوال عم َ َ َيف والشمس بالفاء وانجال َ ََّ َ َْ ِ َ ْ ِ ِ ْ ِ
  

 

﴿ـ    ﴾  ]أبدل اهلمزة املفتوحة ألفا، ]١ :املعارج ً.  

﴿ـ    ﴾  ]بـاهلمزة .١: وهذا اللفظ فيه لقـالون وجهـان مهـا، ]١٩ :مريم 
﴿تقرأ بالياء املفتوحة و.٢ ،ًفتوحة وهو املقدم أداءامل   ﴾      . 

  : احلذف:ًثانيا
 ويكـون بحـذف إحـدى اهلمـزتني ،هو إزالة اهلمز بحيث ال يبقـى هلـا أثـر

﴿ :املتالصقتني نحو     ﴾تصبح : ﴿    ﴾،وبحـذف اهلمـزة نحـو : 
﴿    ﴾تصبح : ﴿   ﴾. 

  :الون بحذف اهلمزة يف األلفاظ التاليةروى ق
﴿ـ     ﴾  ]١٧: احلج [ ، ]٦٢ :البقرة[ . 
﴿ أما ـ     ﴾  ]فرواها بحذف اهلمزة وضم الباء ]٦٩ :املائدة  . 

                                          
 .١١٣، املزهر ص٣٧١  ص ١لسخاوي جل فتح الوصيد ،١١١٤حرز األماين بيت رقم-)١(



 

 ٢٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ـ    ﴾  ]رواها بحذف اهلمزة وضم اهلاء  ]٣٠ :التوبة.  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالتنوين بعد الكاف ]٩٨ :الكهف .  

﴿ ـ    ﴾  ]رواه بتنوين الكاف وال مهزة بعدها ]١٩٠ :االعراف .  
﴿ـ    ﴾  ]رواه بالم مفتوحة بعدها ياء ساكنة وفتح ]١٣:ص[ و] ١٧٦:الشعراء 

 َلِمَتْحَِي هذان املوضعان يف املصاحف بال ألف، لَمِسُ وقد ر،التاء يف آخره
 ] ٧٨ :احلجـر[ ا يف  أما املوضـعان اآلخـران ومهـ،هذا الرسم القراءتني فيه

﴿ فكتبا يف املصاحف ]١٤:ق[و    ﴾، قد اتفـق القـراء العـرشة عـىل ف
 . قراءهتام بسكون الالم بعدها مهزة قطع مفتوحة مع خفض التاء

ٌكــام فــي نــد واأليكة الالم ساكن ْ َِ ِ ٍ َِ ُ ََّ َ ََ  

 

َمع اهلمز واخفضه ويف صاد غـــيطال َ ْْ َ َ َ ُ َ ََ ِْ ْ ِ ِ ْ ََ  

 

  : اهلمزً:ثالثا
  : وهي،روى قالون باهلمز يف ألفاظ غري مهموزة يف رواية حفص

١-  ﴿   ﴾سواء كان مفردا أو جمموعا، واملد فيه من باب املد املتصل ً ً.  
﴿ موضعان ورد فيهام لفـظ َِينْثُتْاسَو     ﴾جمـرورا وبعـده مهـزة مكـسورة ً، 

﴿:وذلك يف قوله تعاىل      ﴾  ]وقوله ]٥٠ :األحزاب : ﴿   ﴾  ]األحزاب: 
وذلك ألن مذهبه يف اهلمزتني املكسورتني  تسهيل األوىل منهام، فعدل عن ،  ]٥٣

 آن َرْقُيَف  الياء التي قبلها فيهاً ياء وأدغم األوىل فأبدل اهلمزة،التسهيل إىل اإلبدال
 .وصلالحال مكسورة  مشددة ًياء

                                          
 .٢٧٢ الوايف للقايض ص ،٩٢٨لشاطبي بيت رقم لحرز األماين -)١(



 

املأمون إىل رواية قالون  ٢٣  اجلرس 

﴿هذين املوضعني عىل لفظ وإذا وقف يف       ﴾فباهلمز . 
٢- ﴿   ﴾حيث ورد فرواها هبمزة مفتوحة منونة بعد الزاي املضمومة . 

ْويف الصابئني اهلمز والصابئون خـذ َ ُْ ُ َ َِ َِّ َ َّ َْ َ ِ  
 

ــصال ــسواكن فـ ــؤا يف ال ــزؤا وكف َوه ُِّ َ َ َُ ً ْ ًِ ِ َّ ْ ُ)١(  

 

٣- ﴿   ﴾ ]املضمومة حة منونة بعد الفاء رواها هبمزة مفتو]٤:االخالص . 
٤- ﴿    ﴾ ]املد املتصلمع،بزيادة مهزة مكسورة ]٩٨ :البقرة . 

ـــاء ميك  َودع ي ِ َ َ ْ َ ـــهاَ ـــز قبل ـــل واهلم ُئي ْ ََ ََ َْ ْ َ ِ
  

 

َعــىل حــجة واليـاء حيـذُف أمجـال ََ ْ ُ ََ ْ ُ َ َ َّ ُْ ٍ
  

 

٥- ﴿  ﴾  ]وتسكني الواو  يقرؤه هبمزة مفتوحة بني الواوين ]١٣٢:البقرة
 وقد كتب هذا اللفظ بألف بني الواوين يف املصحف ،الثانية وختفيف الصاد

 .املدين والشامي، ليوافق هذه القراءة
 ٦- ﴿     ﴾ وحتـرك - مـع املـد املتـصل - هبمزة بعـد األلـف حيث ورد 

 حسب موقعها من اإلعراب
ــــهو ــــا دون مهــــز مجيع ِ َقــــل زكري ِ ِ َ َِ ِْ َ ََ ُُ َّ ْ  

 

ٌصــحاب َ َرفــع غــري شــعبة االوالَو ِ َُّ َ ْ ٌَ ُْ ُ ْ ََ
  

 

٧- ﴿      ﴾  ]روها هبمزة مفتوحة بعد الياء املدية الساكنة، مع  ، ]٧ ،٦ :ةنالبي
  .املد املتصل

                                          
 .١٦ ص٢ للسخاوي ج،وهي من تفردات حفص، فتح الوصيد٤٦٠ت رقم حرز األماين بي-)١(
 .١٩٨املزهر ص ،٢٧ ص٢سخاوي جل، فتح الوصيد ل٤٧٣شاطبي بيت رقم لحرز األماين ل )٢(
 .١٩٢، الوايف للقايض ص١٧٨بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٥٣حرز األماين بيت رقم  )٣(



 

 ٢٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 : النقل:ًرابعا
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حـذف اهلمـزة مـن 

الذي قبلهـا، روى قـالون بالنقـل يف اللفظ بعد نقل حركتها إىل احلرف الساكن 
 :األلفاظ التالية

﴿ ـ ١   ﴾  ]فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة بعده ]٣٤: القصص . 

﴿ ـ ٢   ﴾  ]ويف مهـزة ، فيقرأه بفتح الالم دون مهزة بعـدها]٥١،٩١ :يونس
 :الوصل وجهان

 :ً ألفا وفيها وجهاناإبداهل.أ
 ً وذلك اعتدادا باألصل وهو سكون الالم حركات وهو املقدم٦مدها . ١

﴿ ًقرصها حركتني اعتدادا بالفتحة.٢  ﴾. 

﴿التسهيل . ب σ ﴾. 

﴿ ـ ٣      ﴾  ]إال أنه ، قرأه بنقل ضمة اهلمزة إىل الالم قبلها]٥٠ :النجم 
 مل حيذف اهلمزة بعد نقل حركتها بل أبقاها ساكنة وحذف الواو، فتكون قراءتـه

﴿    (! ﴾ بإدغام التنوين يف الالم املضمومة وهبمزة سـاكنة بعـدها حـال 
 .الوصل



 

 ٢٥  اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿وإذا وقف عىل لفظ    ﴾ن لقالون ثالثة أوجه يف االبتداء بـإ ف ﴿ (!﴾ 
       :هي

﴿  أـ     ﴾كحفص ـ كام هي يف األصل ـ وهو املقدم أداء ً. 
﴿ب ـ     ﴾بإثبات مهزة الوصل وضم الالم ومهزة ساكنة بعدها .  
﴿ج ـ    ﴾بالم مضمومة بعدها مهزة ساكنة .  

  : التسهيلًخامسا
 وبني حـرف املـد ،مزة بحالة متوسطة بني اهلمزة املحققةاهل هو نطق :والتسهيل

: لـف نحـول اهلمزة املفتوحة بجعلها بـني اهلمـزة واألَهَسُتَ ف،املجانس حلركتها
﴿σ ﴾واملضمومة بني اهلمزة والواو نحو ،: ﴿    4 ﴾ واملكـسورة بـني ،

﴿:اهلمزة و الياء نحو   ﴾ . 
﴿روى قالون بتسهيل اهلمزة يف لفظ    † ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلف 

ز لـه يف بعد اهلاء، واملد هنا من باب املد املنفصل، وبام أن اهلمـزة مـسهلة فيجـو
 أما حال ، وهذا حال قراءته بتوسط املنفصل، التوسط والقرص:حرف املد قبلها

  .قراءته بقرص املنفصل فيتعني القرص

 اهلمزتان من كلمة 
 فروى قالون بتسهيل اهلمزة ،إذا التقى مهزتا قطع متحركتان يف كلمة واحدة

ف ِلـَأثم زة حمققة  فيكون النطق هبم،الثانية مع إدخال ألف للفصل بني اهلمزتني
 .مهزة مسهلة بني بنيثم 



 

 ٢٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 ومتـد بمقـدار –هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني  :واإلدخال
﴿:، فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل-حركتني      ﴾ تكون بإثبـات ألـف 

﴿بني اهلمزة األوىل املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾.  

  :مزتني يف ألفاظ هيويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهل
﴿ ـ ١  σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[ .  
﴿ ـ ٢   σ ﴾  ]٥٨ :الزخرف[ . 

 األوىل مهـزة االسـتفهام ،وذلك الجتامع ثـالث مهـزات يف هـذين اللفظـني
  .ً والثالثة ساكنة أبدلت ألفا وهي فاء الكلمة،والثانية املفتوحة

﴿ ـ ٣  ﴾ ورد حيث.        
﴿ ـ ٤ σ  ﴾سواء كان جمردا أم اتـصل بـه ضـمري، حيث ورد ً وذلك ألن ،ً
  . بني اهلمزتنيْتَلَصَالراء ف
﴿ قالون لفظ وقرأ   • ﴾  ]وجهني ب ]١٩ :الزخرف: 
 مـع اإلدخـال وهـو ةسهلمـمزتني أوالمها مفتوحة وثانيتهام مضمومة هب .١

 .ًاملقدم أداء
  . اإلدخالعدممع  ةسهلمتهام ثانيمزتني هب .٢

 :اهلمزتان من كلمتني
 بأن تكون األوىل مـنهام آخـر الكلمـة األوىل ،إذا التقى مهزتا قطع يف كلمتني

 . فإما أن تكونا متفقتني يف احلركة أو خمتلفتني فيها،والثانية أول الكلمة الثانية



 

املأمون إىل رواية قالون  ٢٧  اجلرس 

  : فلهام ثالث حاالت هي،فإن كانتا متفقتني يف احلركة
﴿ :كونا مفتوحتني، نحو أن ت-١     ﴾فقالون يسقط اهلمزة األوىل .  
﴿:  أن تكونا مضمومتني، ومل يرد إال يف قوله تعاىل-٢            ﴾ ل ِهَُسيَف

 .اهلمزة األوىل بني اهلمزة والواو
﴿ : أن تكونا مكسورتني، نحو-٣     ﴾زة  فيسهل اهلمزة األوىل بني اهلمـ

 .والياء
﴿ وزاد يف -      ﴾ ]إبدال اهلمزة األوىل واوا مع إدغام الـواو ]٥٣:يوسف ً

ــا ــا فيه ــي قبله ــواو مــشددة مكــسورة ،الت    )غــري ممــدودة(  ويكــون النطــق ب
﴿     ﴾وهو الوجه املقدم  ،. 
﴿استثني له موضعان مها و -     ﴾و ﴿     ﴾  ]فعدل  ]٥٣ ،٥٠:حزاباأل

 ً، فأبدل اهلمزة األوىل ياء وأدغم اليـاء التـي قبلهـا فيهـاعن التسهيل إىل اإلبدال
 .ً كحفص، وهيمزها وقفاوصلالحال مكسورة  مشددة ًآن ياءَرْقُيَف

  : وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-
      :رد إال يف قولــه تعــاىل ومل يــ، أن تكــون  األوىل مفتوحــة والثانيــة مــضمومة-أ
﴿      ﴾فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو . 
﴿: نحـو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكـسورة-ب       ﴾ فيـسهل 

 .اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء

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



 

 ٢٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

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

﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-هـ      ﴾ ففيهـا  
 :  وجهان مها

 . ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة وهو املقدم أداءـ ١
 .ـ تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء٢

  .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة
 :مالحظات

﴿ :جيوز يف حـرف املـد الواقـع قبـل اهلمـزة املحذوفـة نحـو.١      ﴾ 
 . وهو املقدم، لزوال سبب املد وهو اهلمزة املتصلةاملد كمنفصل،.أ :وجهان
 . ًالتوسط نظرا لألصل. ب

•﴿جيوز يف حرف املد قبل اهلمزة املسهـلة نحو . ٢    ﴾وجهان مها: 
 َِّريُ بل غذهبوهو املقدم ألن سبب املد مل ي) أربع حركات(املد كمتصل .أ

 .اب اهلمزاملد كمنفصل لذه. ب           . بالتسهيل بني بني فله أثر
 : مع أن الشاطبي قال،٥١ الرسالة الغراء ص يفالنحاس بام قدمه شيخنا ًعمال 

ٍوإن حـــرف مـــد قبـــل مهـــز مغـــري َِّ ُ ْ َ َْ ٍ َ َ ْ َ ََ ِّْ ُ  

 

ْجز قرصه والـَي َ ُ ُُ ْ َ َمد مـا زال أعـدالـْ ََ ُّْ ََ َ َ   

 

                                          
 ،كـام يف البيـت الـسابق حلـالنيا التوسـط يف داينطبي والاشرجح ال ،٢٠٨حرز األماين بيت رقم )١(

  .، وانظر التحبري باب ذكر اهلمزتني من كلمتني،للداينلتيسري او  إبراز املعاين أليب شامة،انظر



 

املأمون إىل رواية قالون  ٢٩  اجلرس 

  : اإلدغام
  :ون باإلدغام يف عدد من األلفاظ التي وقع فيها اخلالف بني القراء، هيقرأ قال

﴿ : ـ الذال يف التاء يف١   ﴾ كيف وقعت . 
َوط ــاَ ــيمَنيِس ــد امل ِ عنْ ِ ِْ ـــاز اختــذمتَ ُ فـ ُ ْ ََ َ   وَ

 

َأخذتم ويف اإلفراد عـَــارش دغفـال َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

﴿ :عاىل يف امليم من قوله ت)الساكنة ( ـ الباء٢      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[.  
﴿ : ـ الثاء يف الذال من قوله تعـاىل٣       ﴾  ]لـه فيـه ]١٧٦:األعـراف 

  .اإلظهار.٢ ،ًاإلدغام وهو املقدم أداء.١: وجهان
﴿ : ـ الباء يف امليم من قوله تعاىل٤       ﴾  ]له فيه وجهان ]٤٢ :هود : 
  .اإلظهار.٢ًدم أداء، اإلدغام وهو املق.١

 :السكت واإلدراج
﴿ عليهاسكت ي  أدرج املواضع التالية ومل-       ﴾]مع ]١،٢:الكهف

 ﴿ اإلخفاء،         ﴾]٥٢:يس[،﴿    ﴾ ]مع اإلدغام، ]٢٧:القيامة﴿  

 ﴾ ]مع اإلدغام]١٤:املطففني. 
ٍوســكتة حفــص دون قطــع  ْ َ َ ْ ُُ َ ٍَ َ ْ ٌلطيفــةَ َ ِ َ  

ـــون ِويف ن ُ ِ ـــدنا والمَ ـــن راق ومرق ِ م َ َ َ َْ َِ ْ َ َ َ  

 

ــوين يف عوجــا بــال َعــىل ألــف التنْ ًَ َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ َ
  

َبــل ران والبــاقون ال ســكت موصــال َ ُ ََ َ َ َُ َ ََ ْ َ ْ ْ  

 

                                          
 .١٣٦ص املزهر ،١٠٠ص القاصح بنال قارئال رساج ،٢٨٣ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .٢٥٤قايض صللعبدالفتاح ل، الوايف ٨٣٠،٨٣١م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )٢(



 

 ٣٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 التقليل واإلمالة 
﴿قرأ قالون يف لفظ    ﴾حيث ورد بوجهني مها : 

⁄﴿التقليل.٢   .ًوهو املقدم أداء) فتح الراء(الفتح . ١   ﴾  . 
 . وال إمالة أو تقليل يف غريمها.]١٠٩:التوبة[  ﴾∑﴿قرأ قالون باإلمالة يف لفظ 

 فيـتلفظ القـارئ ، أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللـف مـن اليـاء:واإلمالة
ة مـسدودباأللف بحالة متوسطة بني األلف والياء،  ومـصطلح ضـبطها نقطـة 

  .ًبدال من الفتحة حتت احلرف )•(الوسط

 أن يتلفظ القارئ باأللف بحالة : أي، ما بني الفتح واإلمالة الكربى:والتقليل
حتـت ) ο( الوسـطخاليـةومصطلح ضبطها نقطـة  ،متوسطة بني الفتح واإلمالة

 .ًبدال من الفتحةاحلرف 
﴿  ومل يمل قالون فتحة الراء يف     ﴾ ]فتح الراء وضم امليمبل  ،]٤١:هود.  

ــا ــتح ي ــا ســواهم وف َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

َبنَي هنَـا نـــص ويف الكـل عـــوال ِّ ِّْ َ ٌّ ُُ ُ ِ َ ُ ِّ
  

 

 ياءات اإلضافة 
 ، هي ياء زائدة تدل عىل املتكلم تتصل باالسم والفعل واحلرف:وياء اإلضافة

﴿ فتقول يف ،وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء ﴾:إن ِّ  وإنك ِ
  . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،وإنه

                                          
 .٢٣٧لقايض ص عبد الفتاح ا الوايف ل،٧٥٧شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(



 

املأمون إىل رواية قالون  ٣١  اجلرس 

﴿: روى قالون بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع املفتوحة، نحو-  

   ﴾أو املضمومة، نحو :﴿       ﴾أو املكسورة، نحو :﴿   ﴾ 
﴿ :أو قبل مهزة الوصل مع الم التعريف، نحو         ﴾ ،أو بـدوهنا 

﴿: نحــو        ﴾ــام ســيأيت يف ــضها اآلخــر ك   ، وروى باإلســكان يف بع
 . فرش احلروف

 : أسكن ياء اإلضافة يف املواضع التالية-

﴿  يف  كلمة-   ﴾إال إذا وقع بعدها مهز فتفتح حيث وقعت . 

﴿ياء و   -  ﴾ ]٢١:الدخان[،]٦٩، ٢٣:ص[،]١٨:طه [،]٢٢:إبراهيم[. 

 ﴿  وياء -     ﴾ ]٢٠:النمل[.  

-كن الياء يف كلمةأسو ﴿   ﴾ ]٢٨:نوح[. 

﴿سكن الياء يف كلمة   وأ-      ﴾ ]ويلزم من سكون الياء ]١٦٢:األنعـام،
 .املد الالزم يف األلف قبلها

 ياءات الزوائد 
 واختلـف القـراء يف ،ًام للتخفيـف هي املتطرفة املحذوفة رسـ:والياء الزائدة

ًإثباهتا وحذفها وصال ووقفا  . وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسـم املـصحف،ً
ًروى قالون بإثبات الياء الزائدة وصـال، وحـذفها وقفـا يف عـدد مـن األلفـاظ  ً



 

 ٣٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿  :مذكورة يف الفرش منها    ﴾  ]فتثبت هذه الياءات ساكنة ]٢٠:رانآل عم 
 ﴿قع بعدها مهزة كام يف فإن و،ًوصال      ﴾فاملد فيها من باب املنفصل . 

  : هي،وورد عن قالون أربع ياءات فيها خمالفة للقاعدة

﴿ ـ ٢ ،١   ﴾و ﴿   ﴾ ]لـه يف حـال الوصـل يف اليـاءين ]١٨٦:البقـرة 
  :وجهان مها

 .إثباهتا. ب  .ًوهو املقدم أداء،حذف الياء.أ
 .حذف الياءب قف عىل اللفظنييو

﴿ ـ ٣   ﴾  ]وله حالـة الوقـف ،ً فهو يثبت الياء مفتوحة وصال ]٣٦ :النمـل 
 :وجهان

 .كحفصالكلمة  ، فهذهحذفها. ب  .ًإثبات الياء وهو املقدم أداء.أ
﴿ ـ ٤    ﴾  ]يثبتها قالون ساكنة وصال ووقفا، ]٦٨ :الزخرف ً  فيكـون قـد ،ً

  .ًقفاخالف قاعدته يف إثباهتا و
ًوما بقي من ياءات الزوائد فإنه حيذف الياء منها وصال ووقفا ً.  

كام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفـاظ رواهـا قـالون بكيفيـة ختـالف 
 وال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودهـا، أذكرهـا ،ًحفصا

  :نتبه هلا وهذه األلفاظ هيُهنا كي ي



 

املأمون إىل رواية قالون  ٣٣  اجلرس 

 ﴿ ن اهلـاء مـن لفـظاسكإ -١  ،   ،   ﴾ و ﴿   ،  ،   ﴾ و يف
﴿ :قوله   ﴾  ]ويبـدأ يف هـذا املوضـع بـضم اهلـاء ، وال ثاين له ]٦١ :القصص
﴿ ﴾.  

﴿ روى لفظ -٢  ﴾ًفا أم منكرا بكرس الباء حيث وردَّرَعُ سواء كان م ً. 
ْوكــرس بيــوت والبيــوت يــضم عــــن ُ ُ ُ َ ُ ُ ََ َ َُّ ْْ ٍ ُ َ  

 

َحــمى جــلة وجها عىل األصل أقـبال ْ ًَ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ٍ َِّ ِ
  

 

﴿ روى -٣   ﴾بسكون الطاء حيث وقعت . 
َوحيــث أتــ َ ُ ْ َ ٌ خطــوات الطــاء ســاكنىَ َِ َ ُ َّ ٌُ ُ  

 

ٍوقل ضمه عــن زاهد ِ َ َ َْ ُ َُّ ْ َ كــيَف رتـالُ َّ َ ْ َ
  

 

﴿ روى -٤    ﴾ تشديد الذالب املبدوء بالتاء حيث ورد. 
ـــ َوت ـــهَ ـــل تائ ـــب زد قب ِذكرون الغي ِ َ َ ْْ ْ َ َْ َ َِّ َ ُ َّ  

 

َكريام وخفُّ الـذال كـم رشفـا عـال ً ََّ َ َ ْ َ َِ ِ َ ً ِ
  

 

 ـ ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمـة ٥
﴿ : نحو،الثانية مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة       ﴾  ]٢١، ٢٠:اإلرساء[    

﴿و    ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء ، . 

﴿ كرس السني من-٦ ﴾ إذا كان فعال مضارعا، سواء ابتدئ بالتاء أم ً ً
 . وسواء اتصل به ضمري أم ال،بالياء

                                          
 ١٨٠، الوايف للقايض ص١٦١بن القاصح صال، رساج القارئ ٥٠٣حرز األماين بيت رقم )١(
 .١٧٦ص للقايض الوايف ،١٥٩ص  القارئ رساج ،٤٩٤رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )٢(
   .٢٢١ الوايف للقايض ص،٢٢١ رساج القارئ ابن القاصح ص،٦٨١ حرز األماين بيت رقم) ٣(



 

 ٣٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿  روى-٧   ﴾حيث ورد بكرس الياء . 

ــا ــتح ي ــا ســواهم وف َويف ضــم جمراه ُ َ َ َْ َ ْ َ ُِّ َِ ْ َ َ ِ
  

 

ُبنَي هنَـا ِّ َ نـــص ويف الكـل عـــوالُ ِّ ِّْ َ ٌُّ ُ ِ َ
  

 

 جزء الضمة يف ، هو النطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسة:اإلشامم -٨
 ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها، ،البداية وهو األقل، ويقدر بثلثها

>﴾،﴿﴿ :مثل  +﴾. 

  .ة دون صوت يف مبحث الوقف عىل اإلشارة إىل احلرك،ويطلق اإلشامم

 ويكون باإلرساع حال ، هو النطق بمعظم احلركة ويقدر بثلثيها:االختالس -٩
﴿ : مثل لفظ.النطق باحلركة حتى يذهب يشء منها ويقدر بثلثها ⊕ ﴾ حـال 

    .قراءته باالختالس
﴿:قوله تعاىل :تنبيه    ﴾ ]و]١٦:غافر  ﴿   ﴾ ]تقرأ لقالون من ]٣٢:غافر ،

ًيق الشاطبية بدون ياء زائدة وجها واحدا، وأما من ذكر وجها ثانيـا بإثبـات طر ً ً ً
 . الياء فهو شاذ ال يقرأ به

 .﴾6 ﴿  يف بعض املصاحف بالتاء املربوطة]١٣٧:األعراف[ ﴾´ ﴿ ْتَِبتُك
 السجدات يف مصحف قالون إحـدى عـرشة سـجدة كـام يف مـذهب :مالحظة

األعراف، الرعد، النحـل، اإلرساء، مـريم، : ةاإلمام مالك وهي يف السور التالي
 .، الفرقان، النمل، السجدة، ص، فصلت)املوضع األول(احلج 

                                          
 .٣٠٢ املزهر ص،٢٧٣ ص٢فتح الوصيد السخاوي ج  ،٧٥٧ رقم بيت شاطبيلل األماين حرز )١(
 .١٨٣املزهر ص -)٢(



 

 ٣٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤   بدون ألف   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     تسهيل اهلمزة الثانية وإدخال ألف بينهام   σ 

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكرس 

 الدال   

١٠   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال  
١٣        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واواًوصال         
٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠      فتح الياء     

٣١      
،ويف املد قبل  تسهيل اهلمزة األوىل
∴ انظر األصول: التسهيل وجهان    

٣٣      فتح الياء     

٥١    ًإدغام الذال يف التاء إدغاما كامال ً   

٥٨    املضمومة بدل النون، وفتح الفاءبالياء     

٦١     
بدل الياء (ياء ساكنة ممدودة ثم مهزة 

  مع املد املتصل)املشددة    

٦٢    حذف اهلمزة    
٦٧    مفتوحةإبدال الواو مهزة     



 

 ٣٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٧٤   ن اهلاءاسكإ   

٨٠    إدغام الذال يف التاء   
٨١       باجلمع ( ألف بعد اهلمزة(      

٨٥     تشديد الظاء     

٨٥   إسكان اهلاء   

٨٥    ًإبدال التاء ياء    
٩١   إسكان اهلاء   
٩١     باهلمز بدل الياء       

٩٢    إدغام الذال يف التاء   

٩٨    
إضافة مهزة مكسورة بعد األلف مع املد 

 املتصل     

١١٢   إسكان اهلاء   

١١٩   فتح التاء  وإسكان الالم   
١٢٤   فتح الياء   

١٢٥  فتح اخلاء   

١٣٢   
مهزة مفتوحة ثم واو ساكنة وختفيف 

 الصاد  

١٣٣    تسهيل اهلمزة الثانية     … 
١٣٦     ختفيف الياء ساكنة وزيادة مهزة مع املد     

١٣٧   إسكان اهلاء   

١٣٩   إسكان اهلاء   



 

 ٣٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٤٠   ًإبدال التاء ياء   
١٤٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

١٤٢      
ًإبدال الثانية واوا خالصة . ١:وجهان 

 مكسورةوهو املقدم
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢

     
   …  

١٦٥   بالتاء بدل الياء   
١٦٨    إسكان الطاء مع القلقلة    
١٧٣      ًضم النون وصال      
١٧٧     ضم الراء     
١٧٧      ختفيف النون مكسورة وضم الراء        
١٧٧      مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة     

١٨٤ 
  
  
 

 ضم التاء بال تنوين
 كرس امليم

فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح 
 النون

  
  

   

١٨٤   إسكان اهلاء   

١٨٦  
  

 -مقدم-حذف الياء. ١: وجهانًوصال
 إثباهتا. ٢

 حذف الياء كحفص : ًوقفا

 
   

١٨٩    يف املوضعني ( كرس الباء  ً معا(     
١٨٩       ختفيف النون مكسورة وضم الراء      
٢٠٤   إسكان اهلاء   



 

 ٣٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٠٨    بفتح السني    
٢٠٨    مع القلقلة (إسكان الطاء(    
٢١٣      مع املدمهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة      

٢١٣      
 ً واوا مكسورةإبدال الثانية. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢

     
   …  

٢١٤   ضم الالم  
٢١٦    يف املواضع الثالثة ( إسكان اهلاء(   

٢١٧   إسكان اهلاء   

٢٣١    يبدل الواو مهزة    
٢٣٥      ًاهلمزة الثانية ياء خالصة مفتوحةإبدال     
٢٣٦   )  يف املوضعني(إسكان الدال مع القلقلة )ًمعا(    
٢٤٠    تنوين ضم    
٢٤٥    ضم الفاء الثانية    
٢٤٥   بالصاد بدل السني   
٢٤٦   مع املدمهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٢٤٦   كرس السني  

٢٤٧    مع املدمهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٢٤٨    مع املدمهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
٢٤٩     ءبفتح ا ليا    

٢٤٩    فتح الغني    



 

 ٣٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٥١   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها   
٢٥٥   إسكان اهلاء   

٢٥٨     
 إثبات األلف ومدها كمنفصل

 )٤ أو ٢(     

٢٥٩    إسكان اهلاء    
٢٥٩     بدل الزايبالراء       
٢٦٥    بضم الراء     
٢٦٥    بسكون الكاف    

٢٧١     
 إسكان العني وهو املقدم. ١:وجهان
 اختالس حركة العني . ٢

 )النطق بثلثي الكرسة( 

    
 ⊕  

٢٧١   إسكان اهلاء   

٢٧١    بالنون بدل الياء  وسكون الراء     
٢٧٣     بكرس السني     
٢٨٠   ضم السني   

٢٨٠    بتشديد الصاد   
٢٨٢      ًبإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة     

٢٨٢      
 ةمكسورًإبدال الثانية واوا . ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢
     
   …  

٢٨٢     ضمبتنوين    
٢٨٢    ضمبتنوين    



 

 ٤٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٨٤     مع اإلظهار الراءإسكان      
٢٨٤    بغنة الباء ثم إدغامها يف امليمإسكان      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     

وهو ) كحفص( فتح الراء . ١وجهان 
¤ تقليل فتحة الراء. ٢، املقدم   

١٣      بالتاء بدل الياء      

١٣     
ًإبدال الثانية واوا خالصة . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة

    
   …  

١٥      
 تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والواو

 مع اإلدخال   4 

٢٠    وحذفها وقفاًبالياء وصال ، ً    
٢٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    σ 

٢١      مع املدمهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة      
٣٥         فتح الياء      
٣٦         فتح الياء        
٣٧       ختفيف الفاء ومهز زكريا مضمومة        
٣٧       باهلمز املضموم مع املد املتصل     
٣٨     باهلمز املضموم مع املد املتصل     
٣٩   إسكان اهلاء   
٣٩     مع املدمهزةساكنة وزيادة ختفيف الياء      



 

 ٤١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤١      فتح الياء     

٤٧       
ًإبدال الثانية واوا خالصة . ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢  مكسورة

     
    … 

٤٨     فتح أو تقليل فتحة الراء:وجهان ⁄    
٤٩      كرس اهلمزة وفتح الياء    

٤٩   
ألف بعد الطاء مع املد ومهزة مكسورة 

 بدل الياء   

٤٩    كرس الباء     
٥٠     فتح او تقليل لفتحة الراء ⁄  
٥٢       الياءفتح     
٥٧    بالنون بدل الياء     
٦٢   ) يف املوضعني ( إسكان اهلاء  )ًمعا(    
٦٥     تقليل.٢فتح . ١ :وجهان  ⁄  
٦٦    تسهيل اهلمزة  †  

٦٨    مع املد مهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٧٥    )  يف املوضعني ( كرس اهلاء، بدون صلة ً)معا(    
٧٨      كرس السني      
٧٩        مع املدمهزةختفيف الواو ساكنة وزيادة       

٧٩    
 هحوفتمن العني والم اسكإفتح التاء و

 خمففة   

٨٠       ضم الراء      



 

 ٤٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨٠     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٨١     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     

٨١    نون مفتوحة وألف بعدها    

٨١      تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   σ  
٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٣    بالتاء بدل الياء    
٨٣    بالتاء بدل الياء    
٨٤     مع املد زةمهختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٨٥   إسكان اهلاء   

٩٣              

      
⁄  فتح أو تقليل             

  ⁄    
٩٧  فتح احلاء  
١١٢      مهزة بدل الياء      
١١٥     ياءبالتاء بدل ال    
١١٥     بالتاء بدل الياء     
١١٩    تسهيل اهلمزة  †  

١٢٠   كرس الضاد وإسكان الراء    

١٢٥    فتح الواو    

١٣٣     حذف الواو     
١٤٥    )  املوضعني  (  كرس اهلاء، بدون صلة ً)معا(     



 

 ٤٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٤٦    مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة   
١٤٦   ضم القاف من غري ألف وكرس التاء    

١٥٠   إسكان اهلاء   
١٥٤    كرس الباء     
١٥٧   كرس امليم  األوىل   
١٥٧   بالتاء بدل الياء    
١٥٨   كرس امليم األوىل   
١٦١    مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة   

١٦١   نيغضم الياء وفتح ال    
١٦٩    كرس السني   
١٧٦   الزايضم الياء وكرس    
١٧٨    كرس السني   
١٨٠    كرس السني   
١٨١      مهزة بدل الياء      
١٨٨    بالياء وكرس السني   
١٨٨      كرس السني      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو اآلية
١     تشديد السني     

٥      
  

 حذف اهلمزة األوىل
 ويف املد وجهان انظر األصول

    
   



 

 ٤٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥   حذف األلف   
١١    تنوين ضم     
١٢  الصاد وياء بدل األلفكرس     

١٣    بالنون بدل الياء    
١٤    بالنون بدل الياء    
١٥    كرس الباء    

٢٢       تسهيل اهلمزة األوىل ∴       
٢٤       هلمزة األوىلتسهيل ا ∴       
٢٤    فتح اهلمزة واحلاء    
٢٩    بتنوين رفع    

٣١   فتح امليم   
٣٣    ألف بعد العني    
٤٠     تنوين ضم     
٤٢    يد السنيدفتح التاء وتش    
٤٣      حذف اهلمزة األوىل       
و٤٩
٥٠        ًوصالنون التنوين ضم       

٥١      إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      

٥٨   
  إسكان العني.١:وجهان

 ة العنيرساختالس ك.٢
  
 ⊕ 



 

 ٤٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٦      وصال النونضم ً      

٦٦      وصال الواوالضم ً     

٦٩      مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     
٧٣     ًإبدال التاء ياء    

٩٢   إسكان اهلاء   
٩٤    بدون ألف بعد الالم     

٩٥   فتح الراء   
١٠٨   إسكان اهلاء   
١٠٩    تسهيل اهلمزة  †  

١١٥   كرس اهلاء ،دون صلة   
١١٥     كرس اهلاء ،دون صلة    

١٢٤   إسكان اهلاء   
١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٨    
فتح الياء ثم صاد مشددة مفتوحة وألف 

 بعدها وفتح الالم   

١٤٠    ضم النون وكرس الزاي    
١٤٢   إسكان اهلاء   
١٤٥    حتريك الراء بالفتح    

١٥٢     ياءبالنون بدل ال   

١٥٤    
 تشديد الدال العني وناسكإ. ١:وجهان

 تشديد الدال و العنيفتحة اختالس .٢
   

!  



 

 ٤٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٥٥      مهزة بدل الياء      
١٦٣     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
١٧٦   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     ًضم النون وصال     
٥   إسكان اهلاء   
٦    إسقاط اهلمزة األوىل    
١٤       اهلمزة الثانيةتسهيل         … 
٢٠     مهزة بدل الياء     
٢٨     فتح الياء    
٢٩     فتح الياء     
٤١    ضم الياء وكرس الزاي   
٤٣     ليلهافتح الراء أو تق ⁄  
٤٤      فتح الراء أو تقليلها ⁄  
٤٤     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٤٥   
   

 إسكان الذال فيهام   
  

٤٥   إسكان اهلاء    
٤٦     املوضعني (لراء أو تقليلهافتح ا( ⁄  



 

 ٤٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٩      ًضم النون وصال      
٥٣    حذف الواو   
٥٤    بدالني األوىل مكسورة والثانية ساكنة     
٥٧    مفتوحةإبدال الواو مهزة    
٥٨    توحة مفإبدال الواو مهزة   
٦٤      تسهيل اهلمزة الثانية        … 
٦٦      فتح   أو تقليل ⁄  

٦٧        ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء
  بياءوصلتها   

٦٨      فتح أو تقليل ⁄  
٦٩      حذف اهلمز وضم الباء    
٨١     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة   
٩٥    ضم اهلمز بال تنوين     
٩٥    كرس الالم    
٩٥    ضم التاء بال تنوين    

٩٥    يمكرس امل    
١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية     …   

١٠٧    ضم التاء وكرس احلاء 
 وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل    

١١٠     فتح أو تقليل ⁄    
١١٠   مع املدألف بعد الطاء ثم مهزة مكسورة     



 

 ٤٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١٥   فتح الياء   
١١٦   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
١١٦      فتح الياء    
١١٧     ًضم النون وصال     
١١٩    فتح امليم   
١٢٠   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو اآلية
٣   إسكان اهلاء   
١٠        ًضم الدال وصال         
١٣   إسكان اهلاء   
١٤   إسكان اهلاء   
١٤     فتح الياء     
١٥    فتح الياء     
١٧   تسكني اهلاء    
١٨  )  يف املوضعني  ( إسكان اهلاء )ًمعا(   
١٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    
٢٣     فتح التاء الثانية     
٢٧      ضم الباء     
٢٧    ضم النون الثانية    



 

 ٤٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٣      ضم الياء وكرس الزاي     
٣٣      إسكان الكاف وختفيف الذال     
٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية   υ  
٤٦      لثانيةاتسهيل اهلمزة  υ  
٤٧     تسهيل اهلمزة الثانية   υ  
٥٤     كرس اهلمزة     
٥٥   فتح الالم    
٥٧   إسكان اهلاء   
٦٠   إسكان اهلاء   
٦١   إسكان اهلاء   
٦١     ط اهلمزة األوىلإسقا       
٦٢   إسكان اهلاء   
٦٣    ياء ساكنة وتاء مفتوحة وحذف األلف     
٦٤   وختفيف اجليم خمفاةإسكان النون    
٦٥      ًوصالنون التنوين ضم       
٦٦   هلاءإسكان ا   
٧٢   إسكان اهلاء   
٧٣  ) يف املوضعني ( إسكان اهلاء )ًمعا(   
٧٤      فتح الياء     
٨٠      ختفيف النون بدون مد الواو       



 

 ٥٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨٣    كرس التاء دون التنوين   

٨٣       
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١:وجهان

 تسهيلها.  ٢مكسورة 
      

   … 
٨٥     مهزة مفتوحة بعد األلف     
٨٩        مع املد مهزةختفيف الواو ساكنة وزيادة      
٩٦    لعني وضم الالمألف بعد اجليم وكرس ا    
٩٦    كرس الالم يف آخره    
٩٧   إسكان اهلاء   
٩٨   إسكان اهلاء   
٩٩   إسكان اهلاء   
٩٩          ًضم نون التنوين وصال       

١٠٠     راءتشديد ال     
١٠١   إسكان اهلاء   
١٠٢   إسكان اهلاء   
١٠٣  ) يف املوضعني  ( إسكان اهلاء )ًمعا(   
١١١  كرس القاف وفتح الباء   
١١٢    مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة   
١١٤   إسكان اهلاء   
١١٤    وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون    
١١٥    باجلمع–ألف بعد امليم -    



 

 ٥١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١٥   إسكان اهلاء   
١١٧   إسكان اهلاء   
١١٩    فتح الياء    
١٢٢     تشديد الياء وكرسها     

١٢٤        ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء 
 - باجلمع –    

١٢٥    كرس الراء    
١٢٧   إسكان اهلاء   
١٢٨    بالنون بدل الياء    
١٣٦   إسكان اهلاء    
١٤١   إسكان اهلاء   
١٤١    إسكان الكاف     
١٤١    كرس احلاء     
١٤٢     إسكان الطاء     
١٤٤    بتسهيل اهلمزة الثانية   …   
١٤٥     ضم النون        
١٥٢     تشديد الذال    
١٦١      فتح الياء      
١٦١   فتح القاف وكرس الياء مشددة    
١٦٢     إسكان الياء الثانية  مع  املد املشبع     



 

 ٥٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٦٢    فتح الياء    
١٦٣        إثبات األلف ومدها منفصل       
١٦٤   إسكان اهلاء   
١٦٥   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     تشديد الذال    
٢٦     فتح السني     

٢٨        
    

 ًة الثانية ياء مفتوحةإبدال اهلمز       
    

٣٠     كرس السني    
٣٢   تنوين ضم   
٣٤    إسقاط اهلمزة األوىل     
٣٨         ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة       
٤٧       إسقاط اهلمزة األوىل       
٤٩         ًضم نون التنوين وصال          

٥٠     إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      
٥٧   إسكان اهلاء   
٥٧    نون بدل الباء وضم الشني     
٥٧     تشديد الذال    



 

 ٥٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٩    فتح الياء     
٦٩    بالصاد بدل السني    
٧٤     كرس الباء    
٨٧   إسكان اهلاء   
٩٤   مع املد مهزةادة ختفيف الياء ساكنة وزي   
٩٨  إسكان الواو  
١٠٠       ا مفتوحةً اهلمزة الثانية واوإبدال      
١٠٥      بياء املتكلم مفتوحة مشددة    
١٠٥   إسكان الياء   
١١١     كرس اهلاء بدون صله    
١١٧    فتح الالم وتشديد القاف   
١٢٣   ألف م ثةسهلثم مهزة ممهزة استفهام σ 

١٢٧     
فتح النون وسكون القاف وضم التاء 

 خمففة    

١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤١     
فتح الياء وإسكان القاف وضم التاء 

 ففةخم    

١٤٣     ضم النون      
١٤٣        إثبات األلف ومدها كمنفصل       
١٤٤     بحذف األلف الثانية عىل اإلفراد     
١٥٠    فتح الياء     



 

 ٥٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٥٥        مفتوحةًاهلمزة الثانية واواإبدال      
١٥٦      فتح الياء      
١٥٧     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
١٥٧     فتح أو تقليل لفتحة الراء ⁄  
١٥٨    مع املد مهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة    
١٦١    بتاء مضمومة وفتح الفاء    
١٦١     ضم التاء    
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح      
١٦٥   كرس الباء  وحذف اهلمزة  

١٧٢     
 اءألف بعد الياء وكرس التاء واهل

 - باجلمع -   

١٧٦       
 اإلدغام وهو املقدم.١وجهان 

 اإلظهار. ٢      

١٧٨   اسكان اهلاء    

١٨٦    بالنون بدل الياء    

١٨٨     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 سهيل اهلمزة الثانيةت.  ٢مكسورة 
    

   … 

١٨٨      
إثبات األلف ومدها . ١ :وجهانًوصال 

  املقدموهوصل،فكمن
 حذفها كحفص. ٢

    



 

 ٥٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٩٠    
كرس الشني وإسكان الراء ثم تنوين فتح 

  مع اإلخفاء بدل اهلمزة

١٩٣     لتاء ساكنة وفتح الباءختفيف ا    
١٩٥     ًضم الالم وصال      
١٩٦   إسكان اهلاء   
٢٠٢    ضم الياء وكرس امليم   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩   فتح الدال    
١١   إسكان الغني وختفيف الشني    

١٨   
فتح الواو وتشديد اهلاء مع التنوين 

 واإلخفاء  

١٨   فتح الدال   
١٩   إسكان اهلاء    
٣٢     إبدال اهلمزة الثانية ياء       

٤٢   
 يائني األوىل مكسورة والثانية مفتوحة

 - فك اإلدغام -  

٤٨        فتح الياء    
٤٨      فتح الياء    
٥٩    بالتاء بدل الياء وكرس السني   



 

 ٥٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٤    مع املد مهزة وزيادة ختفيف الياء ساكنة    
٦٥     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
٦٥    بالتاء بدل الياء     
٦٦    ضم الضاد     
٦٦    بالتاء بدل الياء     
٦٧    مع املد زةمهختفيف الياء ساكنة وزيادة   
٦٨     إدغام الذال يف التاء   
٧٠     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   تسكني اهلاء    
١٢    مزة الثانيةتسهيل اهل    
٢٣     تسهيل اهلمزة الثانية      … 
٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية     … 
٣٠    ضم الراء بدل التنوين      
٣٠   ضم اهلاء وحذف اهلمزة   
٣٧   ادفتح الياء وكرس الض   
٣٧     إبدال اهلمزة الثانية واوا     
٦١     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    



 

 ٥٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦١   إسكان الذال   
٦١   إسكان الذال   
٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   
٦٦   تاء مضمومة وفتح الذال   
٦٦     تنوين ضم     
٧٣     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
٨٣       إسكان الياء      

١٠٣    
بواومفتوحة بعد الالم وألف بعدها 

 وكرس التاء  

١٠٧    بال واو   

١٠٩     
، ضم اهلمزة وكرس السني األوىل

  املوضعني   

١٠٩      املوضعني ( ضم النون(    
١٠٩   إمالة فتحة اهلاء واأللف وترقيق الراء ∑ 
١١٠    ضم التاء     
١١١      تقليل فتحة الراءفتح أو ⁄  

١١٣     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

١١٧     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

١١٧   بالتاء بدل الياء   
١٢٩   إسكان اهلاء   



 

 ٥٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان ية حفصروا اآلية
٢    كرس السني بال ألف و إسكان احلاء     
٣     تشديد الذال    
٥    بالنون بدل الياء   
١٥  فتح الياء   
١٥   فتح الياء    
١٥   ءفتح اليا  
٢٣   ضم العني   

٢٥      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢مكسورة 
    
   …  

٣٣   ألف بعد امليم باجلمع    

٣٥   
  ، مقدمسكون اهلاء. ١وجهان 

 فتحة الاختالس  ثم فتح اهلاء. ٢
   
.  

٤٥     بالنون بدل الياء    
٤٩    إسقاط اهلمزة األوىل     
٥٠      الثانيةتسهيل اهلمزة   υ  

٥١    
حذف اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل 

 )ألصولانظر ا (الالم    

٥٣    فتح الياء    



 

 ٥٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٩      الثانيةتسهيل اهلمزة   υ  
٦٥     ضم الياء وكرس الزاي   
٦٦      تسهيل اهلمزة الثانية      … 
٨٧     كرس الباء    
٨٧    كرس الباء     
٨٨    فتح الياء     
٩١     ٥١( كام يف آية(     
٩٦    ألف بعد امليم باجلمع    
١٠١       حتريك التقاء الساكنني بالضم      
١٠٣   فتح النون الثانية وتشديد اجليم   
١٠٧   إسكان اهلاء   
١٠٩   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   فتح الياء    
٤   إسكان اهلاء   
٧   إسكان اهلاء   
١٠    فتح الياء     
٢٤     تشديد الذال    
٢٦   فتح الياء     



 

 ٦٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٨      الثانيةتسهيل اهلمزة   υ  
٢٨    فتح العني وختفيف امليم    
٢٩     فتح الياء      
٣٠     تشديد الذال    
٣١     فتح الياء     
٣٤   فتح الياء   
٤٠      إسقاط اهلمزة األوىل      
٤٠   كرس الالم دون تنوين   
٤١  ≤ )ألف  بال إمالةثم ضم امليم وفتح الراء  )إمالة    
٤٢   إسكان اهلاء    
٤٢    كرس الياء    

٤٢      
  وهو املقدماإلدغام. ١:وجهان

 اإلظهار. ٢      

٤٤         ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة       
٤٦    ونفتح الالم وتشديد الن    
٤٦   فتح الياء     
٤٧   فتح الياء     
٥١     فتح الياء       
٥٤   فتح الياء     
٥٨      إسقاط اهلمزة األوىل      



 

 ٦١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٣      الثانيةتسهيل اهلمزة   υ  
٦٦      إسقاط اهلمزة األوىل      
٦٦     فتح امليم     
٦٨  بتنوين فتح    
٧١      تسهيل اهلمزة األوىل  ∴     
٧١    ضم الباء    
٧٢    دخالتسهيل اهلمزة الثانية مع اإل σ  
٧٦   إسقاط اهلمزة األوىل    

٧٧  
 إشامم كرسة السني بعض الضم 

 < ثلث ضمة ثم ثلثي كرسة

٧٨      فتح الياء     
٨١   مهزة وصل بدل مهزة القطع  
٨٢      إسقاط اهلمزة األوىل      
٨٤   فتح الياء     
٨٤   فتح الياء    
٨٧     واو مفتوحة بعد الالم وبعدها ألف      

٨٧        
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.  ٢مكسورة 
       

    … 
٨٨      الثانيةتسهيل اهلمزة   υ  
٨٨       فتح الياء    



 

 ٦٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨٩   فتح الياء      
٩٢   فتح الياء     
٩٢     إدغام الذال يف التاء     
٩٤      إسقاط اهلمزة األوىل      
١٠١   إسقاط اهلمزة األوىل    
١٠٢   إسكان اهلاء    
١٠٥   ًإثبات الياء وصال     
١٠٨   فتح السني   
١١١   نون ساكنة خمففة خمفاة   
١١١   ختفيف امليم   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    كرس الياء    
٩+٨       وصال التنوينضم نون ً       

١٠   بألف بعد الباء عىل اجلمع  
١٢    كرس العني      
١٣       ضم الياء وكرس الزاي وفتح الياء      
١٥   بألف بعد الباء عىل اجلمع  
١٩   ألف بعد الراء وبعدها ياء مفتوحة    
٢٣    كرس اهلاء  



 

 ٦٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٣     فتح الياء   

٢٤          تسهيل اهلمزة الثانية       
  …  

٢٦   إسكان اهلاء   
٢٧   إسكان اهلاء   
٣١       ًضم التاء وصال      

٣٦   
   

 )يف املوضعني  ( فتح الياء 
 )يف املوضعني  ( فتح الياء 

 
  

٣٧     فتح الياء   
٣٨    فتح الياء   
٣٩    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 
٤٣    فتح الياء  
٤٣      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا       
٤٥        إثبات األلف ومدها كمنفصل  Τ     
٤٦    فتح الياء    
٤٧   إسكان اهلمزة   
٥٣      فتح الياء     

٥٣       
ًإبدال اهلمزة األوىل واوا . ١وجهان 

 و التي قبلها بال مدوإدغامها مع الوا
 تسهيل اهلمزة األوىل . ٢  وهو املقدم

       
∴         

٥٣    فتح الياء   



 

 ٦٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٨       تسهيل اهلمزة الثانية   …    
٥٩   فتح الياء     
٦٢     ًءحذف األلف وأبدل النون تا     
٦٤    كرس احلاء وإسكان الفاء دون ألف   
٦٤   إسكان اهلاء   
٦٩   فتح الياء     
٦٩      إثبات األلف ومدها كمنفصل      
٧٥   إسكان اهلاء    

٧٦      
   مفتوحةًنية ياءإبدال اهلمزة الثا

 )املوضعني(     

٧٦   كرس التاء دون تنوين    

٨٠  فتح الياء    
٨٠     فتح الياء   

٨٠   إسكان اهلاء   
٨٤   إسكان اهلاء    

٨٦      فتح الياء    

٩٠  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  
٩٢   إسكان اهلاء   
٩٦   فتح الياء      

٩٨     فتح الياء   



 

 ٦٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٠٠  فتح الياء   

١٠٠   
 رةومكسًإبدال اهلمزة الثانية واوا  
  أو تسهيلها

  
 … 

١٠٨   فتح الياء   

١٠٩  بياء وفتح احلاء وألف بعدها    

١١٠  تشديد الذال    

١١٠  
بزيادة نون ساكنة خمفاة بعد النون 
 املضمومة وختفيف اجليم وياء ساكنة

   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   إسكان اهلاء   

٤ 

   

   

  

  

 تنوين كرس يف الثالث
  وكرس الراء األخرية

     

   

    

  
٤  بالتاء بدل الياء  
٤    إسكان الكاف  
٥   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  
٥    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    
١٣   إسكان اهلاء   
١٦     إدغام الذال يف التاء      



 

 ٦٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٦   إسكان اهلاء   
١٧   بالتاء بدل الياء  

٣٢          ًضم الدال وصال        

٣٢    إدغام الذال يف التاء    

٣٣   فتح الصاد  

٣٥            سكان الكافإ  

٣٩   ديد الباءفتح الثاء وتش    

٤١   إسكان اهلاء   

٤٢    
فتح الكاف وألف بعدها وكرس الفاء 

 خمففة دون ألف بعدها باإلفراد  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     رفع اهلاء   

٤     اهلاءإسكان   
١٨       عىل اجلمع-فتح الياء وألف بعدها-     
٢٢    إسكان الياء    

٢٥    سكان الكافإ  

٢٦      ًضم النون وصال      

٢٧/
٢٨        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية  واوا:ًوصال        

٣٧   فتح الياء      



 

 ٦٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٢    كرس السني    

٤٧    كرس السني    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٨    تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة      

٨      رفعبال       

و٤٥
٤٦        التنويننون ضم :ًوصال        

٤٩    

  
 فتح الياء  فيهام    

 

٥٤     كرس النون      

٦١   إسقاط اهلمزة األوىل    
٦٥   مهزة وصل بدل مهزة القطع     

٦٧    إسقاط اهلمزة األوىل      
٧١    فتح الياء    

٨٢    كرس الباء     

٨٩    فتح الياء      

 
 قالونرواية  ــــــانالبيـــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٢     فتح امليم        



 

 ٦٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٢      تنوين كرس         

١٤   إسكان اهلاء   
١٧      تشديد الذال      

٢٠    بدل الياءبالتاء    

٢٧     كرس النون     
٣٦    وصالضم النون ً    

٣٧   ضم الياء  و فتح الدال وألف بعدها    

٤٣    وفتح احلاء وألف بعدها بالياء   

٥٨   إسكان اهلاء   
٦٠   إسكان اهلاء   
٦١     إسقاط اهلمزة األوىل      

٦٢    كرس الراء     

٦٣   إسكان اهلاء    

٦٦      فتح النون       

٦٨     كرس الباء     

٧٥   إسكان اهلاء    

٧٦  )يف املوضعني ( إسكان اهلاء  )ًمعا(   
٨٠       الباءكرس      

٨٠     كرس الباء     

٨٠    فتح العني    



 

 ٦٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٩٠      تشديد الذال     

٩٦     بدل النونبالياء       

٩٧   إسكان اهلاء   
١١٥      ًضم النون وصال     

١٢٥   إسكان اهلاء   
١٢٦    إسكان اهلاء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩   إسكان اهلاء   
٢٠+
٢١      ًضم نون التنوين وصال         

٣٥       ضم القاف        

٣٨    فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح    
٤٢    بالتاء بدل الياء     

٤٤      بالياء بدل التاء     

٤٧+
٤٨ 

       
   

 ًن وصالينوتالنون ضم     
  

٤٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  
٤٩    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    
٥٥     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     



 

 ٧٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٦     ًضم الالم وصال      
٦١    اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية مع   σ  

٦٢      تسهيل اهلمزة الثانية   υ   

٦٢     وصالالساكنةبالياء ً     

٦٤      إسكان اجليم مع القلقلة      

٧٢   إسكان اهلاء    

٧٦    فتح اخلاء وإسكان الالم وحذف األلف     

٩٠      
ضم التاء وفتح الفاء وكرس اجليم 

  مشددة   

٩٧   إسكان اهلاء    

٩٧    وصال الساكنةبالياء ً      

٩٨   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  
٩٨    مهزة مكسورة واحدة عىل اإلخبار    
١٠٠      فتح الياء   
١٠٢      تسهيل اهلمزة األوىل ∴       

١١٠    ًضم الالم وصال      

١١٠     ًضم الواو وصال    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       بال سكت مع اإلخفاء : ًوصال       



 

 ٧١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٦     فتح امليم وكرس الفاء     
١٧    تشديد الزاي    
١٧   إسكان اهلاء    

١٧    ًإثبات الياء وصال      

١٨    كرس السني      
١٨     تشديد الالم الثانية     
٢٢    فتح الياء   
٢٤    ًبالياء  وصال    
٣٣      إسكان الكاف    
٣٤   ضم الثاء وامليم   
٣٤   إسكان اهلاء   
٣٤        األلف ومدها كمنفصلإثبات       
٣٥   إسكان اهلاء   
٣٦    ضم اهلاء وبعدها ميم مفتوحة، بالتثنية    
٣٧   إسكان اهلاء   
٣٨    فتح الياء     
٣٩    ًبالياء  وصال    
٣٩        ا كمنفصلإثبات األلف ومده       

٤٠     فتح الياء   
٤٠    ًبالياء  وصال    



 

 ٧٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٢      ضم الثاء وامليم     
٤٢    إسكان اهلاء    

٤٢     فتح الياء     
٤٤    ضم القاف   

٥٥  تح الباءكرس القاف  وف   

٥٦     إبدال الواو مهزة    

٥٩     الثانية وفتح الالم األوىلضم امليم     

٦٣    الثانيةتسهيل اهلمزة   υ  

٦٣     كرس اهلاء      

٦٤   ًبالياء  وصال    

٦٦   ًبالياء  وصال     

٦٧   إسكان الياء   

٦٩     فتح الياء     

٧٠     فتح الالم وتشديد النون    

٧٢   إسكان الياء   

٧٤    ألف بعد الزاي وختفيف الياء    

٧٤   ضم الكاف    

٧٥   إسكان الياء   

٧٦    ختفيف النون   

٧٧     إدغام الذال يف التاء    



 

 ٧٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨١      فتح الباء وتشديد الدال     

٨٥     مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة     

٨٧   ضم الكاف    

٨٨     حذف التنوين وضم اهلمزة     

٨٩    مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة    

٩٢    مهزة وصل وتشديد التاء مفتوحة    

٩٣   ضم السني    

٩٤ 
   

   
 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام  

  
٩٤   ضم السني   
٩٨   تنوين الكاف دون مهزة   
١٠٢  فتح الياء   

١٠٢        تسهيل اهلمزة الثانية  …      
١٠٤     كرس السني    
١٠٦     إبدال الواو مهزة   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان ية حفصروا اآلية

٢/٣       
 مع املدبعد األلف  مفتوحة ةمهززاد 
…   ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    

٧        
إبدال اهلمزة ثم  مفتوحة ةمهز ةاديز

 هاتسهيلأو   مكسورةًالثانية واوا

       

 …      



 

 ٧٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨     ضم العني     

١٠  فتح الياء   

١٨    فتح الياء  

١٩  
 كحفص وهو املقدم. ١:وجهان

 (بالياء املفتوحة بدل اهلمزة. ٢ ( 2 

٢٣     كرس النون    

٢٥    سني وفتح القاففتح التاء وتشديد ال   
٣٠     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     
٣٤   ضم الالم   
٣٦   فتح اهلمزة   
٤١     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     

٤٥    فتح الياء  
٤٧     فتح الياء   
٤٩     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     
٥١    كرس الالم    
٥١     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     
٥٣     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     
٥٤    مع املد مهزةة ختفيف الياء ساكنة وزياد     
٥٦     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     
٥٨     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     



 

 ٧٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٦   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  

٦٨    ضم اجليم     

٦٩     ضم العني     

٧٠    ضم الصاد     

٧٢    ضم اجليم     

٧٤    
ًإبدال اهلمزة ياء ساكنة وإدغامها بالياء 

 بعدها    

٧٧     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٩٠   بالياء بدل التاء   

 
 قالونرواية  بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية
١٠     فتح الياء     

١٠       فتح الياء     

١٢     فتح الياء     
١٢   تنوينبعده ألف بال فتح الواو  
١٤     فتح الياء    
١٤     فتح الياء    
١٨    سكان الياءإ      

٢٦    فتح الياء   
٣٩     فتح الياء    



 

 ٧٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤١     فتح الياء    
٤٢     فتح الياء    
٥٣     وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم    
٥٨   كرس السني   
٦١     ء واحلاءفتح اليا      

٦٣   فتح النون مشددة   
٦٩     تشديد القاففتح الالم و    

٧١    ثم ألف ةسهلثم مهزة ماستفهام مهزة     σ 

٧٥     
 كرس اهلاء دون صلة . ١:وجهان
 بالصلة كحفص. ٢  قدموهو امل   

٧٧    قطع ل البدمهز وصل كرس النون و 
 ويبتدئ هبا بالكرس 

   

٩٣    بالياء وصال ً    

٩٤    فتح الياء    
١١٢   إسكان اهلاء   

١١٩     كرس اهلمزة   
١٢٥       فتح الياء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤      ضم القاف وحذف األلف وسكون

   ً مع إدغام الالم يف الراء وصالالالم

٤   إسكان اهلاء   



 

 ٧٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٧   ًإبدال النون ياء وفتح احلاء وبعدها ألف     

٢٤   ان الياءإسك   
٢٥   ًإبدال النون ياء وفتح احلاء وبعدها ألف     

٢٩     فتح الياء     
٣٣   إسكان اهلاء   

٣٦    إبدال الواو مهزة    

٤١          ًضم الدال وصال        

٤٥     تسهيل اهلمزة الثانية …    
٤٧     ضم الالم    
٦٢   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٧٣    تسهيل اهلمزة الثانية     

٨٠      بالياء بدل التاء   

٨٩      
 مع املدزاد مهزة مفتوحة 

 ً وتسهيل الثانية وصال    …   

٩٤   إسكان اهلاء   

٩٦    
   

 ًإبدال اهلمز ألفا فيهام  
  

٩٩    مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء    

١٠٤     
 ًف وفتح التاء وزاد ألفا بعدهاكرس الكا

 -عىل اإلفراد -     

١١٢   
ضم القاف وحذف األلف وإسكان 

 ً مع إدغام الالم يف الراء وصالالالم   



 

 ٧٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥      
 ًدال  اهلمزة  الثانية واواإب.١: وجهان

  تسهيلها.٢ مكسورة
    

…     
١٧   حذف اهلمز   

٢٥     تنوين ضم    

٣٠   إسكان اهلاء     

٣١      فتح اخلاء وتشديد الطاء      

٤٠   وفتح الفاء وألف بعدهاكرس الدال   

٤٠    ختفيف الدال    

٤٤       إدغام الذال يف التاء     

٤٥   إسكان اهلاء   

٤٥   إسكان اهلاء    

٤٨   إسكان اهلاء   

٤٨      إدغام الذال يف التاء    

٥٢    مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة   
٥٨    إسكان اهلاء    

٥٩   فتح امليم   

٦٢   ًإبدال الياء تاء    

٦٤    إسكان اهلاء    



 

 ٧٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٥       إسقاط اهلمزة األوىل      

٦٦   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠   كرس السني   

٢١      فتح النون       

٢٧       إسقاط اهلمزة األوىل       

٢٧    حذف التنوين وكرس الالم    

٣٢      ضم النون      
٤٤     بني اهلمزة والواوتسهيل اهلمزة الثانية     

٥٠    ضم الراء     

٥٢   فتح اهلمزة   

٥٥      كرس السني     

٦٧     رس اجليمضم التاء وك     

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٨   إسكان اهلاء   

٧٩   إسكان اهلاء   

٨٠   إسكان اهلاء   

٨٢   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  

٨٢    مهزة مكسورة عىل اإلخبار    

• 



 

 ٨٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٨٥      الذالتشديد      

٨٨   إسكان اهلاء   

٩٢    ضم امليم   

٩٩       إسقاط اهلمزة األوىل      
١٠٠    فتح الياء    

١١٠           إدغام الذال يف التاء          

١١٠      السنيضم    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     تشديد الذال     

٦      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

  تسهيلها.٢ )املقدموهو (مكسورة 
    

…     

٦    فتح العني    

٧     ختفيف النون وإدغامها يف الالم 
 وضم التاء    

٩     ضم التاء     

٩ 
  

   

   

 إسكان النون
 وكرس الضاد 
 وضم اهلاء

  

  

   

١١    كرس السني     

١٥       كرس السني       



 

 ٨١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٥   إسكان اهلاء   

٢١      يف املوضعني( إسكان الطاء(     

٢٧     كرس الباء    
٢٧       كرس الباء       

٢٧     تشديد الذال     
٢٩     كرس الباء    

٣٣      تسهيل اهلمزة األوىل   ∴     

٣٤    فتح الياء    

٣٦   كرس الباء   

٣٩     كرس السني     

٤٥      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

  تسهيلها.٢ )وهو املقدم(مكسورة 
     

…      

٤٦    فتح الياء    

٤٦      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

  تسهيلها.٢ )وهو املقدم(مكسورة 
    

…     

٥٢      كرس القاف    

٥٧    كرس السني   

٦١     كرس الباء      

٦١     مرات٨(كرس الباء (    

٦١     كرس الباء     



 

 ٨٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء    

٨/٩    
    

 ًصال التنوين و نونضم    
    

١٧      بالنون بدل الياء     

١٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

١٧     مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء     
١٩     بالياء بدل التاء      

٢٥   تشديد الشني    

٢٧      إدغام الذال يف التاء    

٣٠     فتح الياء    

٣١    مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة   
٣٨    تنوين الدال   

٤٠        حةمفتو ًإبدال اهلمزة الثانية  ياء      

٤١    إبدال الواو مهزة   

٤٣    الثانيةتسهيل اهلمزة   υ  

٤٤    كرس السني   

٤٧   إسكان اهلاء   

٤٨   إسكان اهلاء   



 

 ٨٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٨      بنون بدل الياء وضم الشني     

٥٣   سكان اهلاءإ    

٥٤   إسكان اهلاء    

٥٧       إسقاط اهلمزة األوىل     

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٧    ضم الياء وكرس التاء    

٦٩  بدون صلة   

 
 قالونرواية  ــانالبيـــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٤      مفتوحةًإبدال اهلمزة  الثانية  ياء         

٩    إسكان اهلاء    

١٢   فتح الياء  

٢٩     إدغام الذال يف التاء   
٣٦     كرس اهلاء بدون صلة    

٤١   ل اهلمزة الثانية مع اإلدخالتسهي  
٤٥    فتح الالم  وتشديد القاف    

٤٩  هبمزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف σ 

٥٢    كرس النون ومهزة وصل بدل القطع    

٥٢    فتح الياء     

٥٦    ن ألف  بعد احلاءدو   

٦٢   إسكان الياء   



 

 ٨٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٨    إسكان اهلاء    

٦٩      تسهيل اهلمزة الثانية   …     

٧٥    الثانيةتسهيل اهلمزة   υ   

٧٧  فتح الياء   

٧٨   إسكان اهلاء     

٨٠   إسكان اهلاء     

٨٦   فتح الياء    

١٠٤    إسكان اهلاء    

١١٥     
إثبات األلف ومدها .١:وجهان  ًوصال

 حذفها كحفص. ٢، كمنفصل    

١١٨   سكان الياءإ   

١٢٢    إسكان اهلاء    

١٣٥   اءفتح الي  

١٤٠    إسكان اهلاء    

١٤٩     كرس الباء    

١٤٩  بال ألف بعد الفاء   

١٥٩    إسكان اهلاء    

١٧٥    إسكان اهلاء    

١٧٦    
 فتح الالم دون مهزة  وفتح التاء

 ًوابتداء ًوصال    

١٨٢       ضم القاف        



 

 ٨٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٨٧    إسكان السني     

١٨٧      تسهيل اهلمزة األوىل   •  

١٨٨    فتح الياء   

١٩١    إسكان اهلاء    

٢٠٥    الثانيةتسهيل اهلمزة  υ  

٢١٧     بالفاء بدل الواو    

٢٢٤     إسكان التاء وفتح الباء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   فتح الياء  

٧    كرس الباء  دون تنوين   

١٦    إسكان اهلاء    

٢٠    إسكان الياء    
٢٢   ضم الكاف   

٢٥     بالياء بدل التاء    

٢٥     بالياء بدل التاء     

٢٨     بكرس اهلاء بدون الصلة     

٢٩       
أو مكسورة  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا

 )  ( وفتح ياء تسهيلها
      

…     



 

 ٨٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٢    
    

 ًإبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتوحة     
    

٣٦     بالياء وصال ً    

٣٨      مفتوحةًة الثانية  واواإبدال اهلمز        
٣٩     إثبات األلف ومدها كمنفصل      

٤٠     إثبات األلف ومدها كمنفصل      

٤٠     فتح الياء     

٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ  

٤٥      ًضم النون وصال      

٤٩    ضم امليم  وفتح الالم   

٥١    كرس اهلمزة    

٥٢     كرس الباء   

٥٥   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    

٥٩     ل الياءبالتاء بد    

٦٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  

٦١   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  

٦٢   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  

٦٢     تشديد الذال    
٦٣    بنون وضم الشني     

٦٣   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  



 

 ٨٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦٤   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  

٦٧    رباخمكسورة عىل اإلواحدة مهزة  

٦٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    

٧٨   إسكان اهلاء   

٨٠      ًتسهيل اهلمزة الثانية  وصال …    

٨٢   كرس اهلمزة   

٨٧    
وضم التاء ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

 ثم واو مدية   

٨٨     كرس السني     

٨٨   إسكان اهلاء   

٨٩   كرس العني  دون تنوين    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    تسهيل اهلمزة الثانية    

٢٢     فتح الياء    

٢٧   فتح الياء  

٢٧     فتح الياء     

٢٩   
  

  هامفتح الياء في
   

٢٩    كرس اجليم     



 

 ٨٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٠    فتح الياء   

٣٢    فتح اهلاء      

٣٤    إسكان الياء   

٣٤   نقل حركة اهلمزة إىل الدال وحذف اهلمزة   

٣٤     إسكان القاف     

٣٤    فتح الياء   

٣٧     فتح الياء     

٣٨    فتح الياء     

٣٩   فتح الياء وكرس اجليم     

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية    
٤٨    فتح السني  وألف  بعدها  وكرس احلاء   

٥٦   إسكان اهلاء   

٥٧   بالتاء بدل الياء   

٦١   إسكان اهلاء     

٦١   ًإسكان اهلاء وصال، ويبدأ هبا بالضم    

٧٠   إسكان اهلاء   

٧١     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٧٢     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٧٨   فتح الياء   

٨٢   ضم اخلاء  وكرس السني    

٨٥   فتح الياء     



 

 ٨٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   

٢٥     إدغام الذال يف التاء    

٢٥     

    

 بالتنوين مع اإلقالب
 وفتح النون

    

   
٢٦    فتح الياء   
٢٧      مع املد مهزةختفيف الواو ساكنة وزيادة     
٢٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    

٣٣    الضم  السنيكرسة إشامم  > 
٣٨    تنوين الدال   
٤١     كرس الباء    

٤٢   بالتاء بدل الياء   

٤٢   إسكان اهلاء   

٦٠   إسكان اهلاء   

٦٤   إسكان اهلاء    

٦٦       إسكان الالم      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   



 

 ٩٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٠   ضم التاء    
٢٢   فتح الالم    

٢٧    مرات٣مكررة ( إسكان اهلاء (   

٣٥   إسكان اهلاء     

٣٩     بالتاء املضمومة وسكون الواو     

٥٠  
 حذف األلف بعد اهلمزة وبعد الثاء 

  - عىل اإلفراد–

٥٠   إسكان اهلاء   

٥٢      ًتسهيل اهلمزة الثانية  وصال …    

٥٤ 
    

    
  

 ضم الضاد يف األلفاظ الثالثة
ًوجها واحدا ً 

    

    

    

٥٤   إسكان اهلاء   

٥٧   بالتاء بدل الياء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     ضم الذال     
٦    إبدال الواو مهزة   

٧     إسكان الذال     

٩   إسكان اهلاء   



 

 ٩١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٢      ًنون  وصالضم ال     

١٣   إسكان اهلاء   

١٣    كرس الياء    

١٤      ًضم النون وصال     
١٦    كرس الياء    

١٦     ضم الالم    

١٧    كرس الياء    

١٨    ألف بعد الصاد وختفيف العني      

٢٢   إسكان اهلاء   

٢٣    ضم الياء وكرس الزاي     

٣٠   بالتاء بدل الياء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     تسهيل اهلمزة األوىل   •   
١٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  

١٠     اإلخبارمهزة مكسورة عىل     

٢٤    تسهيل اهلمزة الثانية    
٢٧      تسهيل اهلمزة الثانية  …      



 

 ٩٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
٤     بحذف الياء    

٤    
فتح التاء  وتشديد  الظاء  وتشديد اهلاء  

 مفتوحة وحذف األلف    

٤   إسكان اهلاء   

٦    
 مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة 
  مفتوحةًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا    

٧     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     
١٠    ًإثبات األلف وقفا ووصال ً     

١٣    فتح امليم األوىل    

١٣     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

١٣    اءكرس الب     

١٤     مهزة قطع دون مد     
٢٠     كرس السني    
٢١     كرس اهلمزة    

٢٤    إسقاط اهلمزة األوىل     
٢٨     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
٣٠     مع املد مهزةالياء ساكنة وزيادة ختفيف    



 

 ٩٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٢     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٣٢       تسهيل اهلمزة األوىل   •   

٣٣    كرس الباء    

٣٤    كرس الباء    

٣٦   بالتاء   

٣٨     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٤٠    كرس التاء    

٤٠     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     

٤٥     
 مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة 

 ًمزة الثانية واوا أو تسهيلهاثم إبدال اهل
      

    …  

٥٠     
 مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة 

 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
      

    …  

٥٠     
 مثل حفص: ًوصال 

 )انظر األصول(، ياءمهزة بعد ال: ًوقفا
     

   

٥٠     
 مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة 

 ًثم إبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة     

٥٣   كرس الباء   

٥٣      
 مثل حفص : ًوصال
 مهزة بعد الياء: ًوقفا

    

   



 

 ٩٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٣     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٥٥      تسهيل اهلمزة األوىل     •   

٥٥ 
   

    
 إبدال اهلمزة  الثانية  ياء مفتوحة

   

    

٥٦     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    

٥٩     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة    
٦٦     ًإثبات األلف وصال ووقفا ً     

٦٧     ًإثبات األلف وصال ووقفا ً     

٦٨  اءببالثاء بدل ال  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  إسكان اهلاء   

٢  إسكان اهلاء   

٣   ضم امليم   
٥    تنون كرس بدل تنوين الضم    

٩     إسكان السني     

٩       يل اهلمزة األوىلتسه   •  

١٤    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٥    فتح السني  وألف بعدها  وكرس الكاف    

١٦    إسكان الكاف    



 

 ٩٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٧  
ًإبدال النون ياء وفتح الزاي وبعدها ألف 

 بدل الياء   

١٧     ضم الراء     

٢٠   ختفيف شدة الدال    

٢٢   ًضم الالم وصال   

٢٣  إسكان اهلاء   

٢٦  إسكان اهلاء   

٣٩    إسكان اهلاء     

٣٩  إسكان اهلاء   

٤٠      بالنون بدل الياء     

٤٠    بالنون بدل الياء     

٤٠       تسهيل اهلمزة األوىل   •  
٤٧    إسكان اهلاء     

٤٧  إسكان اهلاء   

٥٠    فتح الياء    

 
 قالونرواية  ــانالبيـــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية

١      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وحهان
  تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢مكسورة 

     
…      

٢   إسكان اهلاء   



 

 ٩٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٥       
وهو مكسورة ًإبدال اهلمزة الثانية واوا 

 أو تسهيلها املقدم
       

 …        

٢٦     إدغام الذال يف التاء   

٢٨     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة
  أو تسهيلها بني اهلمزة والياء

     
…      

٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٤٠      عىل اجلمع -ًزاد ألفا بعد النون -    

٤٣     
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وحهان
  تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢ ،مكسورة

      

…    

٤٥      إسقاط اهلمزة األوىل       

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٥   ضم الالم  
٨   إسكان اهلاء                   

٩    يف املوضعني(ضم السني(    

١٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   σ  
١٩   الثانية مع اإلدخالتسهيل اهلمزة   

٢٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ  

٢٤     فتح الياء  

٢٥     فتح الياء  



 

 ٩٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٢   ختفيف  امليم   

٣٣      تشديد الياء وكرسها     

٣٩      ضم الراء     

٤١     واهلاءألف بعد الياء وكرس التاء     

٤٩   
 -مقدم-إسكان اخلاء  . ١وجهان 

  ثم اختالس الفتحةفتح اخلاء.٢
   

? 

٥٢ 
    

    
 ًال سكت  عىل األلف  وصال

    

   

٥٥    سكان الغني            إ   

٦١ 
  

   
 ًضم النون  وصال

  

   

٦٨     
 فتح النون األوىل وإسكان النون الثانية

 وضم الكاف خمففة   

٦٨    بالتاء بدل الياء    

٧٠  بالتاء بدل الياء    

٧٦    ضم الياء وكرس الزاي     

٧٨   إسكان اهلاء   

٧٩   إسكان اهلاء   

٨١   إسكان اهلاء   



 

 ٩٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    ًكرس التاء  دون تنوين  وصال    
٨     إسكان السني  وختفيف امليم    

١٦     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  
١٦     مهزة مكسورة عىل اإلخبار    
١٧  إسكان الواو   

٣٦   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    

٥٢     اهلمزة الثانية مع اإلدخالتسهيل •  

٥٣     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  
٥٣     مهزة مكسورة عىل اإلخبار    
٦٠    إسكان اهلاء    

٨٦   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    

١٠٢     كرس الياء    

١٠٢   فتح الياء  

١٠٢   فتح الياء  

١٠٢     فتح الياء     

١٠٦    إسكان اهلاء    

١١٢     مع املد مهزةختفيف الياء ساكنة وزيادة     



 

 ٩٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٢٦ 
  

  
   

 ضم اهلاء 
 ضم الباء
 ضم الباء

 
  
  

١٣٠     
مهزة مفتوحة بعدها ألف ثم الم 

    مكسورة مفصولة جيوز الوقف عليها

١٤٢   إسكان اهلاء   

١٤٥   إسكان اهلاء   

١٥٥     تشديد الذال    

 
 قالونرواية  ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية
٨    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  

١٣    
 فتح الالم  وحذف اهلمزة وفتح التاء

ًوصال وابتداء ً    

١٥      تسهيل اهلمزة األوىل  ∴   
٢٣   إسكان الياء   
٣٢    فتح الياء  

٣٥   فتح الياء    

٤١ ،
٤٢ 

  
    

 ًن وصالينوتالنون ضم 
  

    

٤٦    كرس التاء بدل التنوين    



 

 ١٠٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٧    ختفيف السني    

٦٣     ضم السني    

٦٩  إسكان الياء   

٧٨    فتح الياء     

٨٤   فتح القاف   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩  ختفيف امليم   

١١     فتح الياء  

١٣     فتح الياء  

٢٢    اهلاءإسكان     

٣٨    تسهيل اهلمزة الثانية  υ   

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٤     بدون مد الواو وختفيف النون وفتح الياء   

٦٩     مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة     

٧٠   هلاءإسكان ا   

٧١    تشديد التاء    

٧٣     تشديد التاء     



 

 ١٠١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥      إدغام الذال يف التاء    

٦   ألف بعد امليم عىل اجلمع    
٢٠   بالتاء بدل الياء   

٢٦    فتح الياء  

٢٦     فتح الواو دون مهزة قبلها   
٣٠     فتح الياء  

٣٢     فتح الياء  

٣٦     فتح الياء    

٣٧    ضم العني    

٣٧   فتح الصاد   

٣٨     ًبالياء الساكنة وصال     

٤٠   إسكان اهلاء   

٤١      فتح الياء    

٤٢    إثبات األلف ومدها كمنفصل    

٤٤    فتح الياء   

٥٨     بالياء بدل التاء      

٧٨     إسقاط اهلمزة األوىل      



 

 ١٠٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    

١١   إسكان اهلاء   

١٦     إسكان احلاء     
١٩   بنون مفتوحة وضم الشني     

١٩   فتح اهلمزة     

٢١   إسكان اهلاء   

٢٨     ًإبدال اهلمزة الثانية واوا     

٤٤  σ  إدخال ألف بني اهلمزتني  σ  
٤٤   اءإسكان اهل   

٥٠    
 -مقدم–فتح الياء . ١وجهان

 إسكاهنا. ٢   

٥٢     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   إسكان اهلاء   

٥  بالياء بدل التاء   
٩  ) يف املوضعني( إسكان اهلاء )ًمعا(   

١١   إسكان اهلاء   



 

 ١٠٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٩   إسكان اهلاء   

٢٠      كرس اهلاء دون صلة      

٢٢   إسكان اهلاء   

٢٥   إسكان اهلاء   

٢٥    ًإبدال التاء ياء      

٢٧      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة 
       

  …     

٢٨   يف املوضعني( إسكان اهلاء(   

٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠   حذف الفاء   

٣٢    ًبالياء وصال   

٣٣   عىل اجلمع-ألف بعد الياء -     

٣٥    ضم امليم   

٤٩      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة 
     

 …     

٥١    ضم الالم     
٥١    إسكان الياء    

٥١        
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورة 
     

       …  



 

 ١٠٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   كرس اهلمزة   

٦    ع املدممهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة   
٧    مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة   

١٠    كرس امليم  وفتح اهلاء  وألف بعدها    

١٧   إسكان اهلاء   

١٨    
فتح الياء وإسكان النون مع اإلخفاء 

 وختفيف الشني   

١٨   إسكان اهلاء   

١٩    
بنون ساكنة  بدل الباء  دون ألف وفتح 

 الدال  

١٩    

زاد مهزة مع تسهيل اهلمزة الثانية نحو 
       :الضم وأسكن الشني، ثم وجهان

  دون إدخال.٢اإلدخال وهو مقدم، .١

  •.  
 • 

٢٤    وإسكان الالمبضم القاف وحذف األلف     

٣٣      كرس الباء    

٣٤     كرس الباء      

٣٥   ختفيف امليم   

٣٦   إسكان اهلاء     

٣٧       كرس السني       



 

 ١٠٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٨      عىل التثنية -ًزاد ألفا بعد اهلمزة -    

٥١    فتح الياء    

٥٣     ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     

٥٧    ضم الصاد   

٥٨     تسهيل اهلمزة الثانية    σ 

٦٨    ًوصال ووقفاساكنة إثبات الياء ً    
٨٠      السنيكرس      

٨١    إثبات األلف ومدها كمنفصل    

٨٤      تسهيل اهلمزة األوىل   •   
٨٤  ) يف املوضعني(إسكان اهلاء )ًمعا(   

٨٨    فتح الالم وضم اهلاء    

٨٩    بالتاء بدل الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧  ضم الباء  
١٩    فتح الياء  
٢٣   مهزة وصل بدل القطع    

٤٥     ًإبدال الياء تاء    

٤٧    ضم  التاء     
٥١    ضم امليم األوىل     



 

 ١٠٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩     إبدال الواو مهزة     

١١    تنوين كرس بدل تنوين الضم     

١٦       مد الواو ومهز بعدها      

٢١    تنوين ضم   

٢٣    تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٢٣     تشديد الذال     
٣٥      إدغام الذال يف التاء     

٣٥     إبدال الواو مهزة    

٣٧   إسكان اهلاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٨   إسكان اهلاء   

٩    
ًإثبات األلف وصال ومدها . ١وجهان 

 حذفها كحفص. ٢كمنفصل     

١٠     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

١٢    بالتاء بدل الياء    

١٥    
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني 

 دون ألف بعدها   



 

 ١٠٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٥     )يف املوضعني(  فتح الكاف )ًمعا(    

١٦      ًإبدال النون ياء مضمومة      

١٦     ضم النون    

١٦       ًإبدال النون ياء مضمومة      

١٧       فتح الياء     

١٩      بالنون بدل الياء       

٢١    فتح الياء  

٢٣      فتح الياء     

٢٥   تاء مفتوحة بدل الياء   

٢٥      فتح النون     

٣٢    
     

• تسهيل اهلمزة األوىل    
    

× 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إسكان اهلاء   

٤      وألف  بينهامفتح القاف  والتاء     
١٨       إسقاط اهلمزة األوىل      
٢٢    كرس السني   
٢٦     مهزة  مفتوحة   

٣٨    تسهيل اهلمزة † 



 

 ١٠٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  ـــــــــانالبيــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٠     مع ترقيق الم لفظ اجلاللة (كرس اهلاء(      
١٠      بالنون بدل الياء       

١٧    بالنون بدل الياء    
١٧    بالنون بدل الياء    

٢٤   إسكان اهلاء   

٢٩     أو التقليل وهو املقدمبالفتح  ⁄  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     مع املدمهزة ختفيف الياء ساكنة وزيادة    
٩      تسهيل اهلمزة الثانية …    
١٢    تشديد الياء وكرسها    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  

٣٠    ًإبدال النون ياء    

٣٣+
٣٤       وصالنون التنوينضم ً      

٣٧   إسكان اهلاء   



 

 ١٠٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٠   كرس اهلمزة   
٤١     ًبالياء  وصال       

٤٤     تشديد الشني    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤٠   إسكان اهلاء   

٤٩     تشديد الذال     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢١       ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء       
٢٨    فتح اهلمزة     

٣٧        فقط  بالصادوجه واحد        

٤٥    فتح الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   إسكان اهلاء   

١٩    تسهيل اهلمزة الثانية  υ   

٣٠   إسكان اهلاء   

٣٣    تسهيل اهلمزة الثانية υ  



 

 ١١٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٥   إسكان اهلاء     

٥٠      

نقل حركة اهلمزة إىل الالم ومهز الواو 
  ثالثة أوجهبتداء، ويف االساكنة

 )انظر األصول(
  (!  

٥١    تنوين الدال   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص يةاآل
٨  بالياء وصال ً   
٢٥    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  •  

٤١     إسقاط اهلمزة األوىل   

 
 قالونرواية  انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
٢٢    ضم الياء وفتح الراء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩   فتح الزاي   
٤٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  
٤٧     عىل اإلخبار مكسورةمهزة     
٤٨  إسكان الواو  

٥٨    تسهيل اهلمزة الثانية  υ   



 

 ١١١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٥٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 
٦٢     تشديد الذال     

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية  υ   

٦٤   مزة الثانية مع اإلدخالتسهيل اهل  σ 

٦٨    تسهيل اهلمزة الثانية  σ  

٦٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

٧١    تسهيل اهلمزة الثانية  υ   

٧٢   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

٩٥    إسكان اهلاء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٣   إسكان اهلاء   

٤   إسكان اهلاء   

٦   إسكان اهلاء   

١١     ضم الفاء      
١٤    إسقاط اهلمزة األوىل    
٢٤         بدون )(        
٢٦     مع املدمهزة  ساكنة وزيادة واوختفيف ال      



 

 ١١٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢    
فتح الياء  وتشديد الظاء دون ألف وفتح 

 اهلاء مشددة    

٢    بحذف الياء    

٣    
فتح الياء  وتشديد الظاء دون ألف وفتح 

 اهلاء مشددة    

١٠    ضم الياء وكرس الزاي     

١١    إسكان اجليم دون ألف     

١٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ  

١٨     كرس السني     

٢١    فتح الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  إسكان اهلاء   

٢     كرس الباء     
١٤    كرس السني     
١٦      فتح الياء   
٢٤  إسكان اهلاء   



 

 ١١٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    ومدها كمنفصلًإثبات األلف وصال     

٣    ضم الياء وفتح الصاد   
٤     كرس اهلمزة    
٤         مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو         
٦     كرس اهلمزة    

١٢     
 مهزة مع املد وزياد  الياءسكان إ

  أو تسهيلهااًثم إبدال اهلمزة الثانية واو
     
     …  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٦     بالفتح أو التقليل ⁄   

٦    فتح الياء   
٧   إسكان اهلاء   

٨    ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال   

٨     فتح الراء وضم اهلاء     

١٤  
وجر كلمة لفظ تنوين الراء مفتوحة 

  )هللا ( اجلاللة بالالم املكسورة     

١٤    فتح الياء   



 

 ١١٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   إسكان اهلاء   

٥      بالفتح أو التقليل ⁄  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤      كرس السني     

٥   ختفيف الواو األوىل    

١١        إسقاط اهلمزة األوىل       

 
 قالونرواية  ـــانالبيــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٩    بالنون بدل الياء   
٩    بالنون بدل الياء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     
 دمع املمهزة  وزيادة ءاي الإسكان

 ًوإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
     
     …  

١     كرس الباء    



 

 ١١٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣   إسكان اهلاء     

٣   تنوين الغني   
٣    فتح الراء وضم اهلاء     
٤    يف املوضعني( بحذف الياء(    
٨    ضم الكاف    
١١      فتح الياء      
١١    بالنون بدل الياء    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    إبدال الياء الثانية مهزة مع املد املتصل    

٢   إسكان اهلاء   

٣      
 مع املدمهزة  ساكنة وزيادة ءايختفيف ال

 ًوإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها
    

    …  

٤    تشديد الظاء     

٥     فتح الباء وتشديد الدال     

٨    مع املدمهزة  ساكنة وزيادة ءايختفيف ال    

٩    مع املدمهزة  ساكنة وزيادة ءايختفيف ال    

١٢       اء  وألف بعدهاتكرس الكاف  وفتح ال       



 

 ١١٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  ـــــانالبيــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٤   إسكان اهلاء   

٧   إسكان اهلاء   

١٤   إسكان اهلاء   

١٦    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ  
١٦       مفتوحةً الثانية ياءة اهلمزإبدال       
١٧        مفتوحةً ياءالثانيةاهلمزة إبدال      
٢٧    إشامم كرس السني الضم  + 

٢٨     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

٣٠     تسهيل اهلمزة الثانية υ  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   إسكان اهلاء   

٢٢      ًضم النون وصال     
٣٢      فتح الباء وتشديد الدال     
٤٨   إسكان اهلاء   



 

 ١١٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤٩   إسكان اهلاء   
٥١       فتح الياء      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢    إسكان الذال    

١٦   إسكان اهلاء    

٢١   إسكان اهلاء     

٤٢      د الذاليشدت      

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  ًإبدال اهلمزة ألفا   

١١   فتح امليم     

١٦  تنوين ضم     

٣٣   باإلفراد -حذف األلف الثانية-      

٤٣  فتح النون  وإسكان الصاد     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ًضم النون  وصال   



 

 ١١٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٦  فتح الياء  

٩  فتح الياء    

٢٣   ضم الواو   

٢٨  إسكان الياء  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣       كرس اهلمزة      

٤      كرس اهلمزة      

٥      كرس اهلمز     

٦       كرس اهلمزة      

٧      مزةكرس اهل     

٨      
َّوإنا (كرس اهلمز  ِ  ) ١٤( حتى آية )َ

  ) مرات٧تكررت (     

١٦    يف املصحف املدينًالنون مفصولة رسام      

١٧     بدل الياءبالنون      

١٩      مهزة مكسورة      

٢٠   وفتح الالم فتح القاف  وبعدها ألف     

٢٥     فتح الياء   



 

 ١١٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   ًضم الواو وصال   

٢٠     كرس الفاء واهلاء      

٢٠      كرس الثاء واهلاء     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥  كرس الراء      

٥٠     فتح الفاء      

٥٦    بالتاء بدل الياء      

 
 قالونرواية  ــــــــــانالبيـــــــــــ رواية حفص اآلية
٣  كرس السني  

٧   فتح الراء   

٢٧    بال سكت وإدغام النون يف الراء    

٣٦  كرس السني  

٣٧  ًإبدال الياء تاء    



 

 ١٢٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ًوصال بتنوين الفتح مع اإلدغام  

١٥     بتنوين الفتح مع اإلخفاءًوصال    

١٦     ًوصال بتنوين الفتح مع اإلدغام   

٢١    اهلاءإسكان الياء وكرس     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦  ضم الذال     

٢٣     تشديد الدال     

٣٣   عىل اجلمع -ًزاد ألفا بعد الالم -   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩  تشديد التاء  

٢٥      ختفيف السني     

٣٧  لباءضم ا  

٣٧  ضم النون  



 

 ١٢١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونواية ر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  
١١  حذف األوىل-  مهزة مكسورة-  
١٦    فتح الواو دون تنوين  

١٨  تشديد الزاي  

٢٧  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ضم العني    
٦   تشديد الصاد    
٩   إسكان اهلاء   

٢٢      إسقاط اهلمزة األوىل      
٢٥    كرس اهلمزة    

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧  تشديد الدال  



 

 ١٢٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤     لراءمل يسكت عىل الالم وأدغمها يف ا     

٣١  ًزاد ألفا بعد الفاء   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢  ضم الياء  وفتح الصاد وتشديد الالم  

 
 قالونرواية  ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٤   إسكان اهلاء   

٢٢   تنوين ضم    

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ختفيف امليم  

 
 

 
 قالونرواية  ــــــــــــــــــــانالبيـ رواية حفص اآلية
١١  ضم التاء  
١١  تنوين ضم  



 

 ١٢٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ًبالياء وصال   
١٥  فتح الياء  

١٥  بالياء  وصال ً   

١٦  فتح الياء  

١٦  بالياء  وصال ً  

١٨   ضم احلاء  دون  ألف   

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    كرس السني  
٧   كرس السني  
٢٠   مديةًإبدال اهلمزة واوا     

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥   بالفاء بدل الواو  

 
 

 
 



 

 ١٢٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٩    تسهيل اهلمزة الثانية  υ 
١١   تسهيل اهلمزة الثانية  υ 
١٣     اهلمزة الثانيةتسهيل  υ  

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    ياء مدية ثم مهز بدل الياء املشددة      
٧    ياء مدية ثم مهز بدل الياء املشددة       

 
 

 



 

 ١٢٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧   إسكان اهلاء    

 
 

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ةاآلي
٣  كرس السني  
٨   ةي مدًإبدال اهلمزة واوا    

 
 

 
 

 



 

 ١٢٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 قالونرواية  انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١    تسهيل اهلمزة الثانية  υ  

 
 

 
 

 
 

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤  ًء  وصالضم التا  

 
 قالونرواية  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   إبدال الواو مهزة   

 
 

 
 



 

 ١٢٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 من ًان كثريإلذا ف ،سالمي املشهورة يف معظم العامل اإل هين طريق الشاطبيةإ

ن الشاطبي رمحه اهللا قد اختار يف أ علم ون،يعرف غريها من الطرق طلبة العلم ال
 من القراءات روايةكل  لً واحداًطريقا) ماين ووجه التهاينحرز األ(منظومته 
      هاجلزري يف كتاب ابن  مجعقد و،خرىأ ً من العلامء طرقاهغري ر بينام اختاالسبع

مع مالحظة  ، من كتب القراءاتًثامنية ومخسني كتابا)  يف القراءات العرشالنرش(
 ٩٨٠ن هذا الكتاب شمل القراء العرش برواهتم العرشين بطرقهم التي بلغت أ

 .ًاطريق
 : رئيسني طريقنيرواية قالونوقد اختار ابن اجلزري ل

 :قان يطر وعنه  حممد بن هارون الربعي املعروف بأيب نشيططريق :األول
 . أمحد بن عثامن بن جعفر بن بويان-أ

 .  عيل بن سعيد بن احلسن القزاز-ب
 :وعنه طريقانأمحد بن يزيد احللواين،  :الثاين 
 . احلسن بن العباس بن أيب مهران- أ
 .دي جعفر بن حممد بن اهليثم البغدا-ب

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرق ـــــنهم ط ـــــرواة ع ـــــذه ال   وه
ـــــــع ـــــــني وإال أرب ـــــــاثنني يف اثن   ب

 

ـــــــرشنا   حيقـــــــق   أصـــــــحها  يف  ن
ــــف طر ــــق جتمــــعفهــــي زهــــا أل   ي

 
 

 .١١٩ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .٨٨ ص١ النرش البن اجلزري ج ًفهذه ثالث وثامنون طريقا لقالون،: قال ابن اجلزري )٣(



 

 

 
 

 ً طريقا) ٣٤(أبو جعفر حممد بن هارون الربعي أيب نشيط ًطريقا) ٤٩(يزيد احللواين أبو احلسن أمحد بن 

أبو احلسني أمحد بن عثامن بن 
 ًطريقا) ٢٣(جعفر بن بويان 

 بنأبو احلسن  عيل بن سعيد 
 ًطريقا) ١١(احلسن القزاز 

أيب  أبو عيل احلسن بن العباس بن
 ًطريقا) ٤٥(مهران اجلامل  

 جعفر بن حممد بن اهليثم البغدادي
 طرق)٤(                          

 ابن شنبوذ -

 ابن جماهد -

 النقاش -

 أبو بكر احلنفي -

 ابن مهران -

  أبو بكر أمحد بن حممد بن يزيد بن األشعت العنزي

 أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد

 أبو الفرج النهراوي
 طرق) ٣(

 أبو بكر أمحد بن 
 حممد الشامي



 

 ١٢٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 :من عدة كتب وهي قالون اختار اإلمام حممد بن اجلزري طرق رواية 
 .) ه ٣٢٤ت (أليب بكر أمحد بن موسى بن جماهد التميمي  : كتاب السبعة .١
 .) ه ٣٨١ت  ( مهران األصبهايند بن احلسني بنأليب بكر أمح : كتاب الغاية .٢
 أليب احلسن طاهر بـن عبـد املـنعم  بـن غلبـون :التذكرة يف القراءات الثامن .٣

 .) ه٣٩٩:ت(
 .) ه ٤١٥ ت( حممد بن سفيان القريواين املالكياهللا  أليب عبد  : كتاب اهلادي .٤
 .) ه ٤٢٠ت ( أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحد الطرسويس : كتاب املجتبى. ٥
 .) ه ٤٢٩ ت (بن لب الطلمنكي  أليب عمر أمحد بن عبد اهللا : كتاب الروضة.٦
 .) ه ٤٣٧ت(أليب حممد مكي بن أيب طالب القييس القريواين  :كتاب التبرصة.٧
): القراءات العـرش وقـراءة األعمـش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة  .٨

 .) ه٤٣٨ :ت(أليب عيل احلسن بن حممد البغدادي املالكي 
 .) ه ٤٤٠ت (أليب العباس أمحد بن عامر املهدوي : كتاب اهلداية .٩

 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :التيسري يف القراءات السبع. ١٠
 . أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين: يف القراءات السبعمع البياناج. ١١
 .) ه ٤٤٦ت ( أليب القاسم عبد الرمحن بن احلسن القرطبي : القاصد.١٢
أليب احلسن عيل بن حممـد بـن  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.١٣

 .) ه٤٥٠ :ت(عيل بن فارس اخلياط البغدادي 
بن ا أليب القاسم يوسف :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.١٤

 .) ه٤٦٥:ت(عيل بن جبارة اهلذيل املغريب 
 .) ه ٤٧٦ ت( حممد بن رشيح الرعيني اإلشبييل عبد اهللاأليب: كتاب الكايف .١٥



 

 ١٣٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  أليب معـرش عبـد الكـريم الطـربي: يف القراءات الـثامن كتاب التلخيص .١٦
 .) ه ٤٧٨ت (الشافعي 

 .) ه ٤٨٠ت ( أليب إسامعيل موسى بن احلسني املعدل: كتاب الروضة .١٧
 سـوار البغـدادي  أليب طاهر أمحد بن عـيل بـن:املستنري يف القراءات العرش.١٨

 .) ه٤٩٦:ت(
أليب عــيل احلــسن بــن خلــف بــن بليمــة القــريواين  :تلخــيص العبــارات. ١٩

 .) ه٥١٤:ت(
أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر  :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ٢٠

 . ) ه٥١٦ :ت(بن عتيق الصقيل املعروف بالفحام 
 أليب العـز حممـد بـن :العـرشالقـراءات  يف املبتدي وتذكرة املنتهـي إرشاد .٢١

 .) ه٥٢١: ت(يس ِالنَاحلسني الق
 . ار القالنيس الواسطيَْدنُ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:الكفاية الكربى.٢٢
املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابـن حميـصن واألعمـش واختيـار خلـف .٢٣

 .ياط البغدادي أليب حممد عبد اهللا بن عيل املعروف بسبط اخل:واليزيدي
 .) ه٥٤١:ت( لعبد اهللا بن عيل سبط اخلياط :الكفاية يف القراءات الست.٢٤
بن ا أليب الكرم املبارك بن احلسن :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢٥

 ). ه٥٥٠:ت(فتحان الشهرزوري 
 أليب العالء احلـسن بـن أمحـد العطـار :غاية االختصار يف القراءات العرش.٢٦

 . ) ه٥٦٩ :ت(اهلمذاين 
لإلمام أيب حممد القاسم بن فريه  ):متن الشاطبية(حرز األماين ووجه التهاين .٢٧

 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 
 .) ه ٦٣٦ت (أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي  :اإلعالن.٢٨

 .ً مبينا يف اجلدول التايلقالونواليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق 



 

 

 
 
 أبو جعفر حممد بن هارون الربعي أيب نشيط أبو احلسن أمحد بن يزيد احللواين  

 احلسن القزاز بن   عيل بن سعيد   أمحد بن عثامن بن بويان 

                 البغداديجعفر بن حممد بن اهليثم  احلسن بن العباس بن أيب مهران   

  أبو بكر أمحد بن حممد بن يزيد بن األشعت 

 املصباح  -الشاطبية         -
 اهلداية -التيسري                -

     الغاية أليب العالء-     الكايف    -

 روضة املالكي -التجريد         -

  ابن مهرانغاية- املبهج         -

 الكفاية الكربى-        املستنري -
 تلخيص  أيب معرش       -      الكامل -

 

  اإلعالن-الشاطبية             -
 اهلداية-التذكرة                -

 الكامل-اهلادي                -

 التجريد              -

 التبرصة          -

 الروضة للطلمنكي -
 تلخيص  العبارات -

 روضة املعدل -           املجتبى -
 الكفاية الكربى - رشاد       اإل -

 تلخيص  أيب معرش -        قاصد  ال -

 غاية اإلختصار -  التجريد        -

 غاية ابن مهران -     املبهج          -

 املصباح -  املستنري           -
 لكياملا روضة -            اجلامع  -

 تلخيص  العبارات -            الكامل -

  جامع البيان-السبعة البن جماهد -

 املستنري -
 الكامل -

اجلامع              -



 

 ١٣٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

هتـا ا رو ضـمنقـالونن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكـرت  روايـة أمع 
مـور التـي يمكـن هنا اختلفت يف بعـض األأال إصول فقت يف كثري من األتا

 :ىل قسمني  إتقسيمها 
 :وهي ) ياتلالك(صول  األً:والأ
    توسط قرص أو يف الشاطبية  :املد املنفصل -١
 .توسطقرص أو فويق القرص أو  :ة بما يف الطيأ
 .) فقط  حركات٤التوسط (    يف الشاطبية:املد املتصل -٢
أو توسـط أو ال فويـق القـرص فحـسب الطريـق، فـبعض الطـرق يبـةما يف الطأ

  . حركات٦اإلشباع
                                          

  .٧٣رشح طيبة النرش ألمحد بن حممد بن اجلزري ص ، ٢٥٠ص١ نرش البن اجلزري جانظر ال )١(
 مرتبتني طوىل لورش ومحـزة -املتصل-النوع  يف هذا ىالشاطبي يروكان شيخنا قال السخاوي  )٢(

ووسطى للباقني ويعلل عدوله عن املراتب األربع التي ذكرها صـاحب التيـسري وغـريه بأهنـا ال 
 .٣٢٩ص١، فتح الوصيد للسخاوي جتتحقق وال يمكن اإلتيان هبا يف كل مرة عىل قدر السابقة

–الشاطبية أن يسلك طريق الناظم وعىل من قرأ من طريق : وقال ابن القاصح يف رشح الشاطبية
 .٥٠صالقارئ  انظر رساج -أي يف توسط املتصل

 ومقدار املتصل اإلشباع أو التوسط وهـو الـذي اسـتقر ٢٦٠ ص ١قال ابن اجلزري يف النرش ج 
ًعليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا وقال ابـن القـصاع وهـذا ) ًوذكر عددا من العلامء  (.ً

 .يؤخذ به وال يكاد يتحقق غريه الذي ينبغي أن 
وهو الذي أميل إليه وآخذ بـه وأعـول عليـه، مـع أين ال أمنـع مـن األخـذ  :ثم قال ابن اجلزري

 .بتفاوت املراتب
 ومـا بعـدها ، رشح طيبـة النـرش ٢٤٧ ص١انظر النرش يف القراءات العرش البن اجلـزري ج)٣(

 . وما بعدها ٣٧٨ص١للنويري ج 



 

 ١٣٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  )منفصل، متصل(: التقاء املدين •
 .)٤،٤( ،)٤، ٢( :الشاطبية

 ).٦ ،٤( ،)٤،٤( ،)٦ ،٣( ،)٣،٣( ،)٦، ٢( ،)٤، ٢( ،)٣، ٢(: الطبية  
 النون الساكنة والتنوين قبل الالم والراء.٣

 إدغام كامل بغري غنة :الشاطبية
 :وجهان: الطيبة
 إدغام ناقص بغنة.٢    .إدغام كامل بغري غنة .١
  يف الشاطبية ال يوجد مد تعظيم:مد التعظيم .٤

 .مد تعظيم  الطيبة طرقإحدىيوجد يف :   الطيبة
 ).ال( ورمزه  يف الشاطبية ال تكبري: التكبري.٥

  : جيوز التكبري من بعض طرق الطيبة مثل:الطيبة
  من أخر الضحى إىل آخر الناس)خ(ورمزه  واخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص .أ
 من أول الرشح إىل أول الناس)ص(ورمزهوائل سور اخلتم أل لتكبري اخلاصا.ب
 إىل الفاحتـة مـن )ع( ورمزه براءة عدا القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 .املقدم هو التكبري وعدم وعدمه التكبري له التكبري أثبت من وكل الناس،

                                          
  .١١٤رشح طيبة النرش ص ، ٢٢ ،١٩ ص٢نرش ي جانظر الًفصول رسام،  وتكون الغنة يف امل)١(
فيـزاد يف املـد ) إله(لفظ ) ال(وهو مد فرعي معنوي يف حال قرص املنفصل ، ويكون إذا وقع بعد  )٢(

انظر رشح طيبة النرش ألمحد ابن  ،، بسبب تعظيم لفظ اجلاللة حركات٤إىل املنفصل من حركتني 
 .٧٣ اجلزري ص

يد من الرشح راجع كتاب أحسن البيان يف رشح طرق الطيبة لرواية حفص بن سليامن لتوفيق  ملز)٣(
  .ضمرة



 

 ١٣٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 

﴿:  نحـو يف الـشاطبية،الواقعة قبل مهزة قطع مكـسورةاأللف  يف لقالون.١  

 ﴾ويف الطيبة تقـرأ ،حذفها.٢، ًإثبات األلف وهو املقدم أداء.١:  وجهان مها 
. حسب الطريق أو احلذفثباتاإل :بوجهني 

٢. )  (ًجها واحدا، ويف الطيبة  وبتسهيل الثانية  حيثام ورد، تقرأ يف الشاطبية ً
 ( ًإبداهلا ياء.٢تسهيل الثانية . ١:تقرأ بوجهني   ( حسب الطريق  . 

٣. )     4 ( ]١٥:آل عمران[، ) • ( ]٨:ص[،)   • ( ]تقـرأ يف ،]٢٥:القمر
ًالـشاطبية بتــسهيل الثانيــة مــع اإلدخـال  وجهــا واحــدا، ويف الطيبــة تقــرأ  ً

  ( عدم اإلدخال. ٢اإلدخال . ١:بوجهني    4 (   حسب الطريق. 
٤. )   • ( ]تسهيل الثانيـة مـع .١:بوجهني ،تقرأ يف الشاطبية]١٩ :الزخرف

 : ، ويف الطيبة تقرأ بوجهني اإلدخال  عدمتسهيل الثانية مع .٢اإلدخال 
  (عدم اإلدخال. ٢  اإلدخال.١   •( حسب الطريق . 

                                          
 . وما بعدها١/٢٨ فريدة الدهر ملحمد سامل)١(
 .ويف بعض الطرق اإلثبات يف سورة األعراف واحلذف يف البقية )٢(
ت دخلـت ضـمن ،فـإذا اتفقـت هـذه الكلـام٢٩١/ ١ النرش يف القراءات العرش البن اجلـزري)٣(

)    4 (وإذا اختلفت ذكرت كل واحدة عىل حدة ،. 



 

 ١٣٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 :هلمزتان من كلمتـني إذا كانـت األوىل مـضمومة والثانيـة مكـسورة، نحـوا.٥
﴿      ﴾ويف التـسهيل و وهو املقـدم اإلبدال : تقرأ يف الشاطبية بوجهني

.حسب الطريقالتسهيل أو اإلبدال :  الطيبة تقرأ بوجهني 
٦. ﴿      ﴾]ًوىل واوا إبـدال اهلمـزة األ: ، يف الشاطبية وجهـان]٥٣:يوسف

ويف الطيبة  ، وهو املقدم والتسهيلًع الواو التي قبلها بال مد وصالوإدغامها م
.حسب الطريقالتسهيل أو اإلبدال :  تقرأ بوجهني 

٧. )    ( ]وجهـا واحـدا، ويف بـضم اهلـاءتقرأ يف الشاطبية  ،]٢٨٢ :البقـرة ً ً
( إسكاهنا . ٢ضم اهلاء.١ :الطيبة تقرأ بوجهني    ( حسب الطريق . 

 ٨.)     ( ]وجها واحـدا، ًبإسكان اهلاء وصال،تقرأ يف الشاطبية ]٦١:القصص ً ً
 . حسب الطريقضم اهلاء.٢إسكان اهلاء . ١: ويف الطيبة تقرأ بوجهني

٩. )       ( ]وجهـا  بإدغـام البـاء يف املـيم،تقرأ يف الـشاطبية]٢٨٤ :البقرة ً
 ( إظهـار. ٢ إدغام .١:تقرأ بوجهنيًواحدا، ويف الطيبة        (  حـسب

.الطريق 
١٠.﴿   ،  ﴾]باحلـذف وهـو : ً، يف الشاطبية وجهان وصال]١٨٦:البقـرة

أو   الياء يف الكلمتني حذف:وجهثالثة أ ويف الطيبة تقرأ ب،ثبات الياءإوأاملقدم 
  .باهتا يف األخرىحذفها يف إحدامها وإثيف الكلمتني أو  ثبات الياءإ
١١. ﴿    ﴾]وهـو إلسكانا: يف الشاطبية وجهان ، ]٥٨:النـساء[ و]٢٧١:البقرة 

 . اإلختالسوأ إلسكانا : ويف الطيبة تقرأ بوجهنياإلختالس،املقدم و
١٢.﴿    ﴾الفتح وهو املقدم والتقليل:  حيث وقعت، يف الشاطبية وجهان، 

 .حسب الطريق، التقليل  أوفتحال : ويف الطيبة تقرأ بوجهني



 

 ١٣٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿باب .١٣      ﴾ : اإلبدال وهو املقدم والتسهيل: يف الشاطبية وجهان، 
 .حسب الطريق التسهيل أو اإلبدال :ويف الطيبة تقرأ بوجهني

١٤.﴿       ﴾]اإلدغام وهـو املقـدم : ، يف الشاطبية وجهان]١٧٦:األعراف
 . حسب الطريقاإلظهار  أواإلدغام :أ بوجهني ويف الطيبة تقر،واإلظهار

١٥.)          (]و]٩:احلاقة[و] ٧٠:التوبة)          (]تقرأ يف ]٥٣:النجم،
ً وجها واحدا، ويف الطيبة تقرأ بوجهنيبتحقيق اهلمزالشاطبية   التحقيق .١: ً

 (اإلبدال.٢       ( حسب الطريق. 
١٦. )∑( ]وجها واحدا، ويف الطيبة تقرأ باإلمالة ،تقرأ يف الشاطبية]١٠٩:توبةال ً ً

 (  الفتحأومالة اإل :بوجهني ( حسب الطريق . 
١٧.﴿       ﴾]اإلدغــام وهــو املقــدم : ، يف الــشاطبية وجهــان]٤٢:هـود

 .حسب الطريق اإلظهار  أواإلدغام:  ويف الطيبة تقرأ بوجهني،واإلظهار
١٨. )    ( ]واإلشـامم وجهـا الـروم: بـوجهني ،تقرأ يف الشاطبية]١١:يوسف ً

 . أواإلشامم حسب الطريقالرومًواحدا، ويف الطيبة تقرأ ب
١٩. )      ( ]وجها واحدا، ويف الطيبة بالصلة،تقرأ يف الشاطبية ]٣٧:يوسف ً ً

( القرص. ٢الصلة . ١:تقرأ بوجهني      (  حسب الطريق. 
٢٠. )  ( ]ًوجهـا واحـدا،   بفتح اهلاء والياء،تقرأ يف الشاطبية]١:مريم ً

.  حسب الطريقتقليلال. ٢فتح  ال. ١ :ويف الطيبة تقرأ بوجهني 
٢١. )  ( ]و]١:مــريم)  ( ]ــشورى ــشاطبية ]٢:ال ــد العــني يف ال ، مت

اإلشباع   أوالتوسط اإلشباع أو التوسط، ويف الطيبة تقرأ بالقرص أو:بوجهني
.حسب الطريق 



 

 ١٣٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٢٢.﴿  ﴾]ًبدال يـاء وهو املقدم واإلمزاهل: يف الشاطبية وجهان، ]١٩:مريم، 
 .حسب الطريق ًبدال ياءواإلأ مزاهل: ويف الطيبة تقرأ بوجهني

٢٣.﴿﴾]ويف الطيبـة تقـرأ ً واحـدا ،ًوجهـافـتح الطـاء ، يف الشاطبية ]١:طـه 
 . سب الطريقحفتح الطاء أو تقليل الطاء  :بوجهني

﴿وكذلك  ﴿﴾﴾. 
٢٤.﴿﴾]ويف الطيبـة تقــرأ ً واحــدا ،ًوجهـافــتح اهلـاء ، يف الـشاطبية ]١:طـه 

 . حسب الطريقفتح اهلاء أو تقليل اهلاء  :بوجهني
٢٥.﴿    ﴾]ويف ،دون صلة وهو املقدم والصلة: ، يف الشاطبية وجهان]٧٥:طه 

 . حسب الطريقة الصلة أو دون صل:الطيبة تقرأ بوجهني
 . تفخيم الراء-١: تقرأ يف الشاطبية بوجهني] ٦٣:الشعراء[ )=(.٢٦

 .أما يف الطيبة فتقرأ بالتفخيم أو الرتقيق حسب الطريق.  ترقيق الراء-٢ 
٢٧. ﴿   ﴾]ثبات اليـاء وهـو املقـدم إ: ً يف الشاطبية وقفا وجهان]٣٦:النمل

 .حسب الطريق هاحذف وأات الياء ثبإ : ويف الطيبة تقرأ بوجهني،واحلذف 
٢٨. ) ( ]ًوجها واحدا، ويف الطيبة تقـرأ بفتح الياء ،تقرأ يف الشاطبية ]١:يس ً

.  حسب الطريقتقليل الياء. ٢فتح الياء .١:بوجهني 
٢٩. )        ( ]وجهـا  الواوعند النون راظهإب ،تقرأ يف الشاطبية]١:يس ً

. حسب الطريقاإلدغام.٢اإلظهار .١: بوجهنيًواحدا، ويف الطيبة تقرأ 
                                          

، ﴾﴿،فإذا اتفقت هذه الكلامت دخلت ضمن ٢/٥٣ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري )١(
 .وإذا اختلفت ذكرت كل واحدة عىل حدة



 

 ١٣٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٣٠. )    ( ]ــس ــشاطبية ]٤٩:ي ــرأ يف ال ــوجهني،تق ــكان.١:ب ــاءإس   اخل
 إسكان. ١:ثالثة أوجه، ويف الطيبة تقرأ ب  فتحة اخلاءاختالس.٢

( فتح اخلاء. ٣ فتحة اخلاء اختالس. ٢         ( حسب الطريق.  
﴿مثلها و   ﴾ ]١٥٤:ءالنسا[ ﴿   ﴾]٣٥:يونس[. 

٣١. )     ( ]فتح الياء وإسكاهنا، ويف  :،تقرأ يف الشاطبية بوجهني]٥٠:فصلت
.فتح الياء أو إسكاهنا  حسب الطريق :الطيبة تقرأ بوجهني 

٣٢. )      ( ]ة اهلمزة إىل الالم ومهز ضمنقل بتقرأ يف الشاطبية ،]٥٠:النجم
﴿  أــ  وجـه وحال اإلبتداء ثالثة أالواو ساكنة   ﴾ كحفـص ـ كـام هـي يف 

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

ىل الـالم إنقـل حركـة اهلمـزة . ٢كالشاطبية. ١: ًوصال ويف الطيبة تقرأ بوجهني
 .دغام التنوين يف الالم قبلها وحذف اهلمزة، مع إ

 .(٤:وحال اإلبتداء يضاف ألوجه الشاطبية وجهان    ( مهزة وصـل فـالم
).(٥، مضمومة فواو مدية   حسب الطريق الم مضمومة فواو مدية. 

٣٣. )É È Ç Ê( ]تقرأ يف الشاطبية بوجهني]٢٩-٢٨:احلاقة : 
 :أمايف الطيبة فتقرأ.    اإلدغام-٢   . اإلظهار وهو املقدم السكت مع-١

                                          
من فـإذا اتفقـت هـذه الكلـامت دخلـت ضـ٢/١٩٠ النرش يف القراءات العرش البـن اجلـزري )١(

﴿    ﴾وإذا اختلفت ذكرت كل واحدة عىل حدة ،. 
  . ٣١٨ ص١نرش البن اجلزري جانظر ال فتصبح مخسة أوجه،)٢(



 

 ١٣٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 . الوجهان حسب الطريق-٣  .  إدغام-٢  .  إظهار-١
ًبإدغام القـاف يف الكـاف إدغامـا  تقرأ يف الشاطبية ]٢٠:املرسالت[ )! "(  .٣٤

 :فتقرأ، أما يف الطيبة ًكامال
. حسب الطريق) كامل أو ناقص( بالوجهني -٢ . إدغام كامل-١ 

 لوحدها مقارنة بطريق رواية قالونكل طريق من طرق  خي القارئوإليك أ
َالشاطبية ، فام اتفق فيه مع الشاطبية مل أذكره، وما اختلف فيـه مـن األصـول أو  ِ ُِ َ ُ
الفرش ذكرته، ويمكنك بذلك أن تقرأ يف الصالة وغريها عـىل أي طريـق مـن 

ني الطرق، وتستطيع معرفة  بكل سهولة ويرس وأنت آمن من اخللط بقالونطرق 
سند هذا الطريق من خالل اجلداول التي أثبتها قبل كل جمموعة من الطرق، وقد 

، ومن قالون اكتفيت بذكر طريق واحد لكل كتاب مما ذكره ابن اجلزري يف رواية 
 فعليه الرجوع إىل اجلداول يف هناية قالونً طريقا لالثالث وثامننيأراد معرفة بقية 

 .الكتاب
بكل طريق من هذه الطرق، ضمن ختمة واحدة  قد وفقني اهللا تعاىل فقرأتو 

 وقـد تفـضل بتـدقيق كاملة برواية قالون، عىل شيخنا الدكتور حممـد الـصانع،
.ً جزاه اهللا خرياالكتاب، 

 
                                          

، وإذا ٨٦، ٥٦، ١/٣٤ ، فريدة الدهر ملحمد سامل٢/١٦  النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)١(
 هناية الكتـب، وإذا كـان بعـضها كانت مجيع الطرق تقرأ باإلدغام الكامل مل اكتبها يف اجلداول يف

 .يقرأ بالوجهني كتبتها



 




 
 ٣جدول رقم كام يف  ،أمحد بن عثامن بن بو يانعن راهيم بن عمر إبعن 

 

 طريق التيسري  طريق الشاطبية      
 قرص فقط  توسط قرص أو :  املد املنفصل.١ 

حركات٣فويق القرص                                   حركات٤التوسط : املد املتصل .٢  

                                  الصلة فقطالصلة وعدم الصلةوجهان : صلة ميم اجلمع.٣

                                          
، الدر النثـري والعـذب النمـري ٢٠٧ ص  البن اجلزري، حتبري التيسري٣٠ ص للداينانظر التيسري )١(

 .٤١الرسالة الغراء للنحاس ص، ٣٠٩عبد الواحد بن حممد بن أيب السداد املالقي ص ل
ًدا يف الرضبني مجيعا وأطوهلم م :٣٠قال الداين يف التيسري ص  )٢( ورش ومحزة - املتصل واملنفصل -ً

ودوهنام عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنام أبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق 
املتصل يمد عند :  ٤١ ص :يف الرسالة الغراءشيخنا النحاس قال .فجعلها أربع مراتب .أيب نشيط اهـ
 عمـرو  حركات، وأيب٤ حركات ، الكسائي و ابن عامر وخلف٥ حركات ، وعاصم ٦ورش ومحزه 

 . حركات ٣ جعفر وقالون وابن كثري ويعقوب وأيب
، ١٨٧، والتحبـري ص ١٩انظر التيسري ص   عن قالون ،صلة ميم اجلمع يف واختلف: قال الداين )٣( 

ه قـرأ عـىل فـارس اعلم أن قالون كان خيري يف ضم ميم اجلمع وإسكاهنا،واخرب أنـ: وقال يف املفردات
ثم قال وقـد خـصوا ١٦٩بضم امليم وقرأ عىل أيب احلسن بإسكاهنا، انظر الدر النثري رشح التيسري ص 

= 

 ١٤٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون



 

 ١٤١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

٤. ﴿      ﴾ فقطالتسهيل                  التسهيلوأاإلبدال : نا وجههانحوو  

٥. ﴿     ﴾فقط اإلبدال                                والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   

٦. ﴿  ،   ﴾فقطذفاحل                         إثباهتاوأ حذف الياء: نا وجه    

٧. ﴿    ﴾فتح فقطال التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه   

                                          
 ص ١ابن اجلزري يف النـرش ج وقال اإلسكان من طريق أيب نشيط وخصوا الضم من طريق احللواين،

قـال  الباقي من الطريقني،وبالصلة قرأ الداين عىل أيب الفتح فارس بن أمحد من قراءته عىل عبد :٢١٤
ًونأخذ لقالون بالصلة وجها واحدا:١٧ّالرسالة الغراء صشيخنا النحاس يف  ً. 

ًتسهل عىل وجهني تبدل واوا مكسورة عىل حركة ما قبلهـا وجتعـل :٣٤ قال الدين يف التيسريص )١( 
 ني وهـو أقـيس،بني اهلمزة والياء عىل حركتها واألول مذهب القراء وهو آثر والثاين مـذهب النحـوي

ًاختلف أئمتنا فيه فذهب بعضهم إىل أهنا تبدل واوا خالصة :٣٠١ ص ١ابن اجلزري يف النرش ج وقال
ًمكسورة وهومذهب مجهور القراء من أئمة األمصار قديام، قال الداين يف جامعه وهـذا مـذهب أكثـر 

 النحـو ومـذهب مجهـور وذهب بعضهم إىل أهنا جتعل بني اهلمزة والياء وهو مذهب أئمة أهل األداء،
النحاس والوجهان يف التيسري ، قال شيخنا  قرأ الداين عىل أيب الفتح عن عبد الباقي،ًالقراء حديثا وبه 

 .وطريق التيسري عن أيب الفتح عن عبد الباقي لذا نأخذ لقالون بالتسهيل :٣٥ّالرسالة الغراء صيف 
ًوىل واوا وإدغامها مع الواو التي قبلهـا بـال مـد إبدال اهلمزة األ :١٢٨ قال الداين يف التيسري ص )٢( 

قـال  ،وهذا هو املختار رواية مع صحته يف القياس:٢٩٧ ص ١ابن اجلزري يف النرش ج وقال ، ًوصال ً
 .لذلك فاإلدغام هو الذي نص عليه يف التيسري ومل يذكر غريه :٣٣ّالرسالة الغراء صالنحاس يف 

 ٢ ابن اجلزري يف النـرش ج وقالًبتهام وصال ورش وأبو عمرو ،أث:٨٦قال الداين يف التيسري ص و )٣(
واختلف فيهام عن قالون فقطع له مجهور املغاربـة باحلـذف وهـو الـذي يف التيـسري، قـال : ١٣٨ص 

 .ىل حذف الياء فيهامعفالعمل :٦٢ّالنحاس يف الرسالة الغراء ص
، وذكـر ٨٦انظر التيسري ص   كذلك،قرأت لنافع بني اللفظني وقرأت لقالون بالفتح: قال الداين )٤(

يف املفردات أنه قرأ بالفتح عىل شيخه أيب الفتح وقرأ بني اللفظـني أليب احلـسن، انظـر الـدر ص 
وبالفتح قرأ عىل أيب الفتح عن عبـد البـاقي مـن :٤٦ ص ٢ابن اجلزري يف النرش ج وقال ، ٦٣١

 .طريق أيب نشيط وهي طريق التيسري وذكره غريه خروج عن طريقه



 

 ١٤٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ باب .٨      ﴾ مقـدمالتسهيل                     مقدماإلبدال : ناوجه    

٩. ﴿       ﴾فقط اإلظهار                         اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه 

١٠. ﴿    ﴾فقطالروم                                             الروم أواإلشامم :نا وجه  

١١. ﴿       ﴾فقطاإلدغام                      اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  

                                          
وقـال  ،١٢٢قدم الداين التسهيل، وانظـر التيـسري ص :٣٣ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف  و)١(

وامجعوا عىل تليني مهزة الوصل وعـدم حـذفها واختلفـوا يف :٢٩٣ ص١ج ابن اجلزري يف النرش
ًكيفية ذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين هذا قـول أكثـر النحـويني، وقـال آخـرون 

 .والوجهان جيدان: بني بني ، وقال الداين يف اجلامعتسهل 
 :١١ ص ٢ابـن اجلـزري يف النـرش ج وقـال قالون بخالف عنـه،:٤٤ قال الداين يف التيسري ص )٢(

واختلف عن قالون فقرأ الداين باإلدغام عىل أيب احلسن من مجيع طرقه وعىل أيب الفتح من قراءته 
، وباإلظهار قرأ الداين عىل أيب الفتح عن عبـد البـاقي، عىل السامري وهذان الوجهان يف التيسري

نأخـذ  وطريق التيسري عن أيب الفتح عن عبد البـاقي لـذا:٤٤ّالرسالة الغراء صالنحاس يف قال 
 .لقالون باإلظهار

فيها الروم فقط إذ مل يذكر يف التيسري غريه ، وقال الـداين :٢٢ّالرسالة الغراء صقال النحاس يف   )٣(
وهو الذي أختـاره وبـه أقـول، ،وانظـر رشحـه الـدر النثـري للاملقـي ص : ١٢٧ص  رييف التيس
وأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف اللفظ فبعضهم : ٢٣٨ ص١ج ،وقال ابن اجلزري يف النرش٦٥٠

ًجيعلها روما وبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام أرصح يف اتبـاع  ً
 .الرسم  

 ص ٢ابــن اجلــزري يف النــرش ج وقــال قــالون بخــالف عنــه،:٤٥ل الــداين يف التيــسري ص  قــا)٤(
واختلف عن قالون فقرأ الداين باإلدغام عىل أيب احلـسن ، وباإلظهـار قـرأ الـداين عـىل أيب :١٠

الفتح واألكثرون عىل ختصيص اإلدغام بطريق أيب نشيط واإلظهار بطريق احللواين والوجهان يف 
وطريق التيسري عن أيب الفتح عـن عبـد البـاقي  :٤٤ّالرسالة الغراء صلنحاس يف االتيسري ، قال 

 .لذا نأخذ لقالون باإلظهار



 

 ١٤٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٢. ﴿  ﴾فقط                                       اهلمز  ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 

١٣.﴿    ﴾فقطالصلة أو عدم الصلة                                     الصلة :نا وجه 

١٤. ﴿  ﴾فقط                                      التفخيمالرتقيق أو التفخيم   :نا وجه 

١٥.﴿   ﴾ فقط                   اإلثبات  احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان 

١٦.﴿    • ﴾فقط                              اإلدخال  اإلدخال أو عدمه:نا وجه 

                                          
النحاس يف والباقون باهلمز، قال  روى احللواين عن قالون بالياء:١٤٨ قال الداين يف التيسري ص )١(

 وطريـق التيـسري عن قالون هي من طريق احللواين وحده،) ليهب(رواية :٧٢ّالرسالة الغراء ص
 .من قراءة الداين عىل أيب الفتح من طريق أيب نشيط هي اهلمز كاجلامعة

ابـن اجلـزري يف  وقـال ،)الصلة و القرص(قالون بخالف عنه:١٥٢  قال الداين يف التيسري ص ﴾)٢(
أطلق اخلالف يف التيسري وقد قرأ الدين بالقرص عىل ايب احلسن وقرأ بالصلة : ٢٤٣ ص ١النرش ج

ًنأخذ بالصلة وجها واحدا: ٢٤ّالرسالة الغراء صالنحاس يف أيب الفتح، قال شيخنا عىل  ً  . 
وذهب سائر أهل األداء إىل التفخيم وهو الذي يظهر ...: ٧٧ ص٢النرش  ج قال ابن اجلزري يف  )٣(

من نص التيسري،  ونـص عـىل الـوجهني الـداين يف جـامع البيـان والوجهـان صـحيحان إال أن 
ترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليـه اإلمجـاع، وذكـر الـداين يف غـري التيـسري النصوص متوا

من أجـل حـرف االسـتعالء ثـم قـال واملـأخوذ بـه ) فرق(واجلامع أن من الناس من يفخم راء 
 .الرتقيق ألن حرف االستعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرس

 ص ٢ً وقفا، وقال ابن اجلـزري يف النـرش جإثبات الياء أو حذفها:١٧٠ قال الدين يف التيسريص )٤(
 .قال الداين يف املفردات يقف عليها بالياء ثابتة :١٤١

ابـن  وقـال ًقالون من رواية أيب نشيط يدخل الفا بخالف عنـه ،:١٩٦  قال الداين يف التيسري ص )٥(
لقرص قرأ واختلف عن قالون فقرأ الداين باملد عىل أيب الفتح وبا :٢٩٢ ص ١اجلزري يف النرش ج

ّالرسـالة الغـراء النحاس يف الداين عىل أيب احلسن وهذان الوجهان عن أيب نشيط يف التيسري، قال 
 .ًلذلك فاإلدخال مقدم أداء :٣٢ص



 

 ١٤٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 
 ٣جدول رقم كام يف  ،أمحد بن عثامن بن بو يانعن احلسن بن حممد احلباب عن 

 

 طريق اهلداية  طريق الشاطبية
حركات٣  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٦   حركات٤ توسطال:تصل امل.٢
    اإلسكان     وجهان الصلة وعدم الصلة                                : صلة ميم اجلمع.٣

٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٥.﴿    • ﴾:اإلدخال         عدم                              اإلدخال أو عدمه:ناوجه  

 ٦. ﴿      ﴾ التسهيل                              هيلوالتسأاإلبدال : نا وجههانحوو   

 ٧. ﴿     ﴾اإلبدال                                            والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  

٨. ﴿  ،   ﴾ذف   احل              إثباهتا                        وأ حذف الياء: نا وجه 

٩. ﴿  ﴾:  اختالس   إلسكان أو االختالسا 



 

 ١٤٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٠. ﴿ ﴾:  اختالس        إسكان أو اختالس 

١١. ﴿    ﴾التقليل التقليل                                          وأ الفتح: نا وجه           

﴿ باب .١٢      ﴾اإلبدال                              والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    

١٣. ﴿       ﴾إدغام                                          اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٤. ﴿       ﴾اإلدغام                                   اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  

١٥. ﴿    ﴾إشامم                                                  الروم أواإلشامم :نا وجه          

١٦. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٧. ﴿﴾:  قرص                                         إشباع أو توسطعني ال   
١٨. ﴿  ﴾اهلمز                                                       ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 

١٩.﴿    ﴾الصلة          الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢٠. ﴿  ﴾ترقيق             الرتقيق أو التفخيم                                            :نا وجه 

٢١. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٢. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٤٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 
 ٣جدول رقم كام يف  ،أمحد بن عثامن بن بو يانعن احلسن بن حممد احلباب عن 

 

 طريق الكايف  طريق الشاطبية
حركات٣أو٢  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
        إسكانوجهان الصلة وعدم الصلة                                     : صلة ميم اجلمع.٣

٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٥. ﴿  ﴾: ًإبداهلا ياء   تسهيل )    (    

٦.﴿    • ﴾:اإلدخال  عدم اإلدخال أو عدمه                                     :ناوجه 

٧. ﴿      ﴾ التـسهيل                          والتـسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو   
٨. ﴿     ﴾اإلبدال                                            والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  

٩. ﴿  ،   ﴾حذف            إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 



 

 ١٤٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٠. ﴿    ﴾تقليل التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه            
﴿ باب .١١      ﴾إبدال                              والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   
١٢. ﴿       ﴾إدغام                                         اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٣. ﴿       ﴾اإلدغام                                   اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  

١٤. ﴿    ﴾إشامم                                                  الروم أواإلشامم :نا وجه           

١٥. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٦. ﴿﴾:  قرص                               إشباع أو توسطعني ال 
١٧. ﴿﴾:  تقليلأو   بالفتح              فتح اهلاء والياء  
١٨. ﴿  ﴾ترقيقالرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه              

١٩. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٠. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٤٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون




 

 ٤جدول رقم كام يف  ،أمحد بن عثامن بن بو يانعن طربي ال عن الرشمقاينعن 
 طريق املستنري  طريق الشاطبية

حركتان  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
٣. ﴿     ﴾: يف الباقيذفاإلثبات يف األعراف واحل  إثبات األلف أو حذفها  
٤.﴿  •﴾:دخال عدم اإل                                        اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٥. ﴿    ﴾ تسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    
٦. ﴿   ﴾دالإب                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٧. )  (: ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
٨. ﴿﴾ إثبات    إثباهتا                             وأ حذف الياء: ناوجه 
٩.﴿  ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتحال   التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه 



 

 ١٤٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
١٣. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٤. ﴿    ﴾:  بدالإ   اهلمز 
١٥. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٦. ﴿     ﴾إدغام                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                   الروم أواإلشامم :نا وجه   
١٨. ﴿   ﴾:  صلة  لصلة أو عدمهاا 
١٩. ﴿﴾:  قرص  إشباع أو توسطعني ال                                          
٢٠.﴿    ﴾الصلة أو عدم الصلة                                          عدم الصلة :نا وجه 
٢١. ﴿  ﴾تفخيم                  الرتقيق أو التفخيم                           :نا وجه           
٢٢.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٣. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٤. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٥. ﴿    ﴾:  فتح  إسكان أو فتح 
٢٦. ﴿    ﴾:  ًوصال دون مهز، وابتداء  ًإبتداء ثالثة أوجه ً: )    ( 
٢٧. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٥٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 

 ٥جدول رقم كام يف  ،أمحد بن عثامن بن بو يان عن يض مسلم الفرعبيد اهللا بن أيبعن 
 طريق الروضة  طريق الشاطبية

قرص حركتان  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
         إسكانوجهان الصلة وعدم الصلة                                     : صلة ميم اجلمع.٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥.﴿    • ﴾:اإلدخال  عدم                                      اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٦. ﴿      ﴾ التسهيل                              والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    
٧. ﴿     ﴾اإلبدال                                             هيلوالتسأاإلبدال : نا وجه  
٨. ﴿     ﴾:  إسكان اهلاء   ضم اهلاء 
٩. ﴿﴾ إثبات     إثباهتا                           وأ حذف الياء: نا وجه    
١٠.﴿  ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١١. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١٢. ﴿  ﴾فتح  ال      التقليل                                        وأ الفتح: نا وجه 



 

 ١٥١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ باب .١٣   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    
١٤. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأم اإلدغا :نا وجه     
١٥. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٦. ﴿     ﴾اإلدغام                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٨. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٩. ﴿﴾:  توسط                            إشباع أو توسطعني ال 
٢٠. ﴿ ﴾اهلمز                                                ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 
٢١.﴿    ﴾الصلة  عدم                              الصلة أو عدم الصلة            :نا وجه 
٢٢. ﴿  ﴾التفخيم       الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢٣.﴿   ﴾ حذف                         احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان              
٢٤. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٥. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٦. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٧.﴿     ﴾ دون مهز، وابتداءًوصال ، أوجه٣ًإبتداء و ًوصال باهلمز ً: )    ( 
٢٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٥٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون




 
 ٦  بن إدريس عن عيل بن سعيد القزاز كام يف جدولصالحعن عبد املنعم بن غلبون عن 

 

 طريق التذكرة  طريق الشاطبية
حركات٣  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٣   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢

٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٤.﴿    • ﴾:اإلدخال   عدم                                    اإلدخال أو عدمه:ناوجه  

٥. ﴿،   ﴾ذف   احل     إثباهتا                           وأ حذف الياء: نا وجه 

٦. ﴿  ﴾:  اختالس   اإلسكان أو االختالس 

٧. ﴿  ﴾تقليل     التقليل                                         وأ الفتح: نا وجه   

﴿ باب .٨   ﴾التسهيل                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    

٩. ﴿     ﴾إدغام                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٠. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 



 

 ١٥٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١. ﴿     ﴾اإلدغام                           اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه    

١٢. ﴿  ﴾إشامم                                                   الروم أواإلشامم :نا وجه  

١٣. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٤. ﴿﴾:  توسط                                        إشباع أو توسطعني ال 
١٥. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
١٦. ﴿ ﴾اهلمز                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  

١٧.﴿    ﴾الصلة  عدم الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
١٨. ﴿  ﴾التفخيم       الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  

١٩.﴿   ﴾ اإلثبات                                 احلذف وأت الياء اثبا: ًوقفا وجهان 

٢٠. ﴿ ﴾:  اختالس        إسكان أو اختالس 
٢١. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٥٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


   

  
 ٦ بن إدريس عن عيل بن سعيد القزاز كام يف جدول صالح بن غلبون عن عن عبد املنعم

 
 اهلاديطريق   طريق الشاطبية

حركات٣  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢

٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٤.﴿    • ﴾:اإلدخال   عدم                                    اإلدخال أو عدمه:ناوجه  

٥. ﴿      ﴾ التـسهيل                          والتـسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو
٦.﴿      ﴾اإلبدال                                            والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  

٧. ﴿،   ﴾ذف   احل             إثباهتا                   وأ حذف الياء: نا وجه 

٨. ﴿  ﴾:  اختالس   اإلسكان أو االختالس 

٩. ﴿    ﴾تقليـل   التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه         
﴿ باب .١٠      ﴾إبدال                                 والتسهيلأاإلبدال : ناه وج 



 

 ١٥٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١. ﴿       ﴾إدغام                                       اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٢. ﴿     ﴾اإلدغام                            اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه   

١٣. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  

١٤. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٥. ﴿﴾:  رصق                               إشباع أو توسطعني ال 
١٦.﴿    ﴾الصلة   عدم                  الصلة أو عدم الصلة                      :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾التفخيم  الرتقيق أو التفخيم                                      :نا وجه         

١٨. ﴿ ﴾:  اختالس        إسكان أو اختالس 

١٩. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٠. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٥٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 


 ٧ بن إدريس عن عيل بن سعيد القزاز كام يف جدول صالحعن عبد املنعم بن غلبون عن 

 
 التبرصةطريق   طريق الشاطبية

حركات٣  توسط قرص أو :املنفصل .١ 

 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
  إسكان  وجهان الصلة وعدم الصلة                                     : صلة ميم اجلمع.٣

٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٥.﴿    • ﴾:إلدخال ا عدم                                      اإلدخال أو عدمه:ناوجه 

٦. ﴿      ﴾ التـسهيل                          والتـسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو   
٧. ﴿     ﴾اإلبدال                                            والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  

٨. ﴿،   ﴾ذف   احل                    إثباهتا            وأ حذف الياء: نا وجه 

٩. ﴿  ﴾:  اختالس   اإلسكان أو االختالس 



 

 ١٥٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٠.﴿ ﴾: اختالس   اإلسكان أو االختالس  

١١.﴿ ﴾: إسكان   اإلسكان أو االختالس 

١٢. ﴿    ﴾يل         تقل التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه   
﴿ باب .١٣      ﴾إبدال                              والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   
١٤. ﴿       ﴾إدغام                                         اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٥. ﴿     ﴾اإلدغام                           اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه    

١٦. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  

١٧. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٨. ﴿﴾:  تقليل       فتح أو              فتح اهلاء والياء 
١٩. ﴿ ﴾اهلمز                                                ًل ياءاهلمز أواإلبدا:نا وجه 
٢٠. ﴿  ﴾ترقيقالرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه            

٢١.﴿   ﴾ اإلثبات                                احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  

٢٢. ﴿    ﴾:  ًإبتداء ثالثة أوجه  ﴿   ﴾و﴿    ﴾        
٢٣. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 
 كامل أو ناقص: وجهان  إدغام كامل:  ]٢٠:املرسالت[ )! "( .٢٤



 

 ١٥٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 


 ٧ بن إدريس عن عيل بن سعيد القزاز كام يف جدول صالحعن عبد املنعم بن غلبون عن 

 

 طريق اإلعالن  طريق الشاطبية
تحركا٣أو٢  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٤   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢

٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٤. ﴿      ﴾ التـسهيل                           والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    
٥.﴿   ﴾اإلبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  

٦. ﴿،   ﴾ذف   احل    إثباهتا                            وأ حذف الياء: نا وجه 

٧. ﴿  ﴾:  اختالس   اإلسكان أو االختالس 

٨.﴿ ﴾: اختالس   اإلسكان أو االختالس  

٩.﴿ ﴾: إسكان   اإلسكان أو االختالس 

١٠. ﴿ ﴾:  اختالس        إسكان أو اختالس 



 

 ١٥٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٢. ﴿    ﴾إشامم                                                     الروم أواإلشامم :نا وجه       

١٣. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٤. ﴿﴾:  وسط                        ت    إشباع أو توسطعني ال 
١٥. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             تح اهلاء والياءف 
١٦.﴿    ﴾الصلة أو عدم الصلة                                          عدم الصلة :نا وجه 

١٧. ﴿     ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
١٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٦٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 


 ٧ بن إدريس عن عيل بن سعيد القزاز كام يف جدول صالحعن عبد املنعم بن غلبون عن 

 

 الروضةطريق   طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٤   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢

٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٤.﴿  •﴾:اإلدخال عدم                                         اإلدخال أو عدمه:ناوجه 

٥. ﴿      ﴾ ٥   التسهيل                         والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو. 
٦.﴿   ﴾اإلبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : ناجه و  

٧. ﴿،   ﴾ذف   احل    إثباهتا                            وأ حذف الياء: نا وجه 

٨. ﴿  ﴾:  اختالس   اإلسكان أو االختالس 

٩.﴿ ﴾: اختالس   اإلسكان أو االختالس  

١٠.﴿ ﴾: إسكان   اإلسكان أو االختالس 



 

 ١٦١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١. ﴿    ﴾تقليل التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه           
﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    

١٣. ﴿    ﴾إدغام                                 ظهاراإل وأاإلدغام  :نا وجه     

١٤. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 

١٥. ﴿     ﴾اإلدغام                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  

١٦. ﴿    ﴾إشامم                                                          الروم أواإلشامم :نا وجه  

١٧. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٨. ﴿﴾:  وسطت                            إشباع أو توسطعني ال 
١٩. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
٢٠.﴿    ﴾الصلة عدم  الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢١. ﴿  ﴾ترقيقالرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه              

٢٢. ﴿ ﴾:  اختالس        إسكان أو اختالس 

٢٣. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 

٢٤. ﴿    ﴾:  ًإبتداء ثالثة أوجه            و    
٢٥. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٦٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 
 

٨عن عبد اهللا السامري عن حممد بن شنبوذ عن احلسن بن أيب مهران كام يف جدول  

  تلخيصالطريق   طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٣   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
 الصلة         وجهان الصلة وعدم الصلة                                     : صلة ميم اجلمع.٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥.﴿    • ﴾:اإلدخال عدم                                       اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٦. ﴿     ﴾تسهيل                                              تسهيلوالأاإلبدال : نا وجه  
٧. ﴿  ،   ﴾حذف              إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
٨. ﴿  ﴾:  تالساخ   اإلسكان أو االختالس 
٩.﴿ ﴾ :  اختالس   اإلسكان أو االختالس 
١٠.﴿ ﴾ إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿    ﴾تقليل            التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١٢      ﴾إبدال                                  والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    



 

 ١٦٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٣. ﴿       ﴾إدغام                                          اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٤. ﴿    ﴾:  بدالإ   اهلمز 
١٥. ﴿       ﴾إدغام                                       اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٦. ﴿    ﴾إشامم                                                  الروم أواإلشامم :نا وجه           
١٧. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٨. ﴿﴾:  توسط                            إشباع أو توسطعني ال 
١٩. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
٢٠. ﴿  ﴾مهز                                                         ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 
٢١.﴿    ﴾الصلة  عدم الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢٢. ﴿  ﴾تفخيم                                                       الرتقيق أو التفخيم :نا وجه  
٢٣.﴿   ﴾ إثبات                                      احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان 
٢٤. ﴿﴾:  الياءتقليل        فتح الياء  
٢٥. ﴿ ﴾:  فتح اخلاء         إسكان أو اختالس﴿    ﴾ 
٢٦. ﴿    ﴾:  إسكان        إسكان أو فتح 
٢٧. ﴿    ﴾وابتداءدون مهزً:وصال.ًإبتداء ثالثة أوجهباهلمز،وً:وصال،ً)    (  
٢٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٦٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 

٨عن عبد اهللا السامري عن حممد بن شنبوذ عن احلسن بن أيب مهران كام يف جدول  

  املجتبىطريق   طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٤   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
         إسكان    وجهان الصلة وعدم الصلة                                 : صلة ميم اجلمع.٣

٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٥. ﴿     4﴾:  دخالعدم اإل   إدخال 

٦.﴿    • ﴾:اإلدخال عدم                                      اإلدخال أو عدمه:ناوجه  

٧. ﴿      ﴾ تسهيل                                  والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    

٨. ﴿﴾ حذف   إثباهتا                             وأ حذف الياء: ناوجه 

٩.﴿  ﴾إثبات   إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه    

١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 



 

 ١٦٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١. ﴿  ﴾تقليل   التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه    

﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    

١٣. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٤. ﴿    ﴾:  بدالواإل اهلمزب   اهلمز 

١٥. ﴿     ﴾إدغام                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  

١٦. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  

١٧. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٨. ﴿﴾:  توسط                            إشباع أو توسطعني ال 
١٩. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
٢٠.﴿    ﴾الصلة  عدم الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢١. ﴿  ﴾تفخيم                                                      الرتقيق أو التفخيم:نا وجه  

٢٢.﴿   ﴾ حذف                                     احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  

٢٣. ﴿  ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 

٢٤. ﴿    ﴾:  إسكان        إسكان أو فتح 

٢٥. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿    ﴾ 
٢٦. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٦٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

  

 ٨دول عن عبد اهللا السامري عن حممد بن شنبوذ عن احلسن بن أيب مهران كام يف ج
القاصد 

  طريق القاصد  طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢

٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٤.﴿    • ﴾:اإلدخال دم  ع                                    اإلدخال أو عدمه:ناوجه  

٥. ﴿      ﴾ تسهيل                                 والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    

٦. ﴿     ﴾إبدال                                                 والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  

٧. ﴿  ،   ﴾حذف             ا                              إثباهتوأ حذف الياء: نا وجه 

٨. ﴿  ﴾:  اختالس   اإلسكان أو االختالس 

٩. ﴿    ﴾تقليل            التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه  



 

 ١٦٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ باب .١٠   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   

١١. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٢. ﴿    ﴾:  بدالإو اهلمزب   اهلمز 

١٣. ﴿     ﴾إدغام                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  

١٤. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  

١٥. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٦. ﴿﴾:  توسط                            إشباع أو توسطعني ال 
١٧. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
١٨. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  

١٩.﴿    ﴾الصلة   عدمالصلة أو عدم الصلة                                        :نا وجه  
٢٠. ﴿  ﴾ترقيق الرتقيق أو التفخيم                                            :نا وجه            

٢١. ﴿ ﴾:  اختالس        إسكان أو اختالس 

٢٢. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 

٢٣. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿    ﴾ 
٢٤. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٦٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 
 ٨بن شنبوذ عن احلسن بن أيب مهران كام يف جدول ا السامري عن فارس عنعن 

نابيلمع ااج 
  جامع البيانطريق   طريق الشاطبية

حركتان  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٣   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
 وجهان الصلة وعدم الصلة                                             الصلة: صلة ميم اجلمع.٣

٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 

٥. ﴿     4﴾:  إدخال عدم   إدخال 

٦.﴿    • ﴾:عدم اإلدخال                                    اإلدخال أو عدمه:ناوجه    

 ٧. ﴿      ﴾ تسهيل                                 والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    

٨. ﴿     ﴾إبدال                                                 والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٩. ﴿     ﴾:  إسكان اهلاء   ضم اهلاء 

١٠. ﴿  ،   ﴾حذف                                إثباهتا         وأ حذف الياء: نا وجه 



 

 ١٦٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١١. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 

١٢. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 

١٣. ﴿    ﴾تقليل                                التقليل                        وأ الفتح: نا وجه 

١٤. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     

١٥. ﴿    ﴾:  بدالإ   اهلمز 

١٦. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  

١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                   الروم أواإلشامم :نا وجه   

١٨. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٩. ﴿﴾:  أو إشباعتوسط            إشباع أو توسطعني ال  
٢٠. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
٢١. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  

٢٢.﴿    ﴾الصلة        الصلة أو عدم الصلة                                          :نا وجه  
٢٣. ﴿  ﴾ترقيق        الرتقيق أو التفخيم                                     :نا وجه            
٢٤.﴿   ﴾ إثبات                          احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان           
٢٥. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٦. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٧٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون




 
٩عن أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل كام يف جدول  

  طريق السبعة  طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 

 حركات٤   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٤.﴿    • ﴾:اإلدخال   عدم                                    اإلدخال أو عدمه:ناوجه  
٥. ﴿   ﴾تسهيل                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٦. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
٧. ﴿﴾ ًإثبات وصال،حذف وقفا        إثباهتا              وأ حذف الياء: ناوجه ً 
٨.﴿  ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
٩. ﴿  ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١٠. ﴿  ﴾تقليل    التقليل                                          وأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١١   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه 



 

 ١٧١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٢. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٣. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٤. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٥. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٦. ﴿﴾:  إشباع                             إشباع أو توسطعني ال 
١٧. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
١٨. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  
١٩.﴿  ﴾صلة   الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢٠. ﴿  ﴾تفخيم         الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢١.﴿   ﴾ إثبات                                    احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان 
٢٢. ﴿﴾:  الياءتقليلفتح أو         فتح الياء  
٢٣. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٤. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٥. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿    ﴾ 
٢٦. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٧٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 
٩عن أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل كام يف جدول  

 هجطريق املب  طريق الشاطبية
حركات٣  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
 الغنة أو عدمها   الغنة):ل،ر(الغنة عند .٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥.﴿    • ﴾:اإلدخال عدم                                      اإلدخال أو عدمه:ناوجه  
٦. ﴿    ﴾ تسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو   
٧. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٨. ﴿  ﴾:  ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
٩. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
١٠. ﴿،   ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١١. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 



 

 ١٧٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٢. ﴿  ﴾تقليل   التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه   
﴿ باب .١٣   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    
١٤. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٥. ﴿     ﴾إدغام                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٦. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٧. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٨. ﴿﴾:  قرص                              إشباع أو توسطعني ال  
١٩. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  
٢٠.﴿  ﴾صلة   الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢١. ﴿  ﴾تفخيم         الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢٢.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٣. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٤. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٥. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٦. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿    ﴾ 
٢٧. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٧٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون





٩عن أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل كام يف جدول  

 طريق الغاية  طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٣   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
 الغنة أو عدمها   الغنة):ل،ر(الغنة عند .٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥.﴿  •﴾:إدخال                                           اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٦. ﴿    ﴾ تسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو   
٧. ﴿   ﴾تسهيل                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٨. ﴿     ﴾:  إسكان اهلاء   ضم اهلاء 
٩. ﴿،   ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتح  ال                                              التقليلوأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   
١٣. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     



 

 ١٧٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٤. ﴿    ﴾:  دالبإ   اهلمز 
١٥. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٦. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٨. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٩. ﴿﴾:  قرص                             إشباع أو توسطعني ال   
٢٠. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  
٢١.﴿    ﴾الصلة عدم                                          الصلة أو عدم الصلة:نا وجه  
٢٢. ﴿  ﴾تفخيم         الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢٣.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٤. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٥. ﴿ ﴾:  إسكان        ختالسإسكان أو ا 
٢٦. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٧. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿    ﴾ 
٢٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 
 كامل أو ناقص: وجهان   إدغام كامل:  ]٢٠:املرسالت[ )! "(.٢٩



 

 ١٧٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 
١٠بن أيب مهران اجلامل كام يف جدول الفاريس عن السعيدي عن النقاش عن اعن  

 طريق التجريد  طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٤   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
         إسكانة وعدم الصلة                                     وجهان الصل: صلة ميم اجلمع.٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥.﴿    • ﴾:اإلدخال   عدم                                    اإلدخال أو عدمه:ناوجه  
٦. ﴿    ﴾ تسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو   
٧. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٨. ﴿﴾ حذف   إثباهتا                             وأ حذف الياء: ناوجه 
٩.﴿  ﴾بات   إث   إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتحال                                              التقليلوأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه 



 

 ١٧٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٣. ﴿    ﴾إدغام                                 اإلظهار وأم اإلدغا :نا وجه     
١٤. ﴿    ﴾:  بدالواإل اهلمزب   اهلمز 
١٥. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٦. ﴿     ﴾إدغام                            اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٨. ﴿   ﴾:  الصلةعدم   الصلة أو عدمها 
١٩. ﴿﴾:  إشباعقرص أو توسط أو           إشباع أو توسطعني ال 
٢٠. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  
٢١.﴿    ﴾الصلة عدم  الصلة أو عدم الصلة                                        :نا وجه  
٢٢. ﴿  ﴾ترقيق          الرتقيق أو التفخيم                                            :نا وجه  
٢٣.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٤. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٥. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٦. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٧. ﴿    ﴾وابتداءدون مهزً:وصال.ًإبتداء ثالثة أوجهباهلمز،وً:وصال،ً)    (  
٢٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٧٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون




 
١٠بن أيب مهران اجلامل كام يف جدول زيدي عن النقاش عن االعن  

 طريق التلخيص  طريق الشاطبية
القرص  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦  ت حركا٤ التوسط :تصلامل. ٢
٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٤.﴿    • ﴾:عدم اإلدخال  اإلدخال أو عدمه:ناوجه                                     
٥. ﴿    ﴾ التسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    
٦. ﴿   ﴾اإلبدال                                      والتسهيلأدال اإلب: نا وجه  
٧. ﴿     ﴾:  إسكان اهلاء   ضم اهلاء 
٨. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
٩. ﴿  ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١٠. ﴿  ﴾تقليل               التقليل                                  وأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١١   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه    
١٢. ﴿    ﴾اإلظهار                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     



 

 ١٧٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٣. ﴿    ﴾:  بدالإ   اهلمز 
١٤. ﴿∑﴾:  وجهان   إمالة 
١٥. ﴿  ﴾إشامم                                               الروم أواإلشامم :نا وجه      
١٦. ﴿   ﴾:  الصلة  الصلة أو عدمها 
١٧. ﴿﴾:  قرص                                         إشباع أو توسطعني ال   
١٨. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
١٩. ﴿﴾:  الطاء  تقليل        اء طفتح ال 
٢٠. ﴿﴾:  اهلاءتقليل         اءفتح اهل   
٢١. ﴿  ﴾التفخيمالرتقيق أو التفخيم                                            :نا وجه         
٢٢.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٣. ﴿﴾:  الياءتقليل        فتح الياء  
٢٤. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٥. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٦. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٧. ﴿    ﴾:  ًوجهان، ابتداءً:وصال.ثة أوجهًإبتداء ثال:     ،   ،     
٢٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٨٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون





١١دول بن أيب مهران اجلامل كام يف ج عن النقاش عن اينهراونال عن الواسطيعن  

 طريق الكفاية  طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
  إسكان  وجهان الصلة وعدم الصلة                                     : صلة ميم اجلمع.٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥.﴿  •﴾:إدخال                                           ل أو عدمهاإلدخا:ناوجه 
٦. ﴿    ﴾ إبدال                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو   
٧. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٨. ﴿  ﴾:  م اهلاءض   إسكان اهلاء 
٩. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
١٠. ﴿،   ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١١. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١٢. ﴿  ﴾فتح         التقليل                                      وأ الفتح: نا وجه 



 

 ١٨١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ باب .١٣   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه 
١٤. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٥. ﴿    ﴾:  بدالواإل اهلمزب   اهلمز 
١٦. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٧. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٨. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٩. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
٢٠. ﴿﴾:  أو توسط       قرص        إشباع أو توسطعني ال 
٢١. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  
٢٢.﴿    ﴾الصلة عدم   الصلة أو عدم الصلة                                        :نا وجه 
٢٣. ﴿  ﴾تفخيم                                      الرتقيق أو التفخيم                :نا وجه  
٢٤.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٥. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٦. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٧. ﴿    ﴾:  فتح        ن أو فتحإسكا 
٢٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٨٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون




 

 ١٢بن أيب مهران اجلامل كام يف جدول صفار عن احلاممي عن النقاش عن االعن 
 طريق روضة املعدل  طريق الشاطبية

ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٣   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٤.﴿    • ﴾:اإلدخال  عدم                                      اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٥. ﴿    ﴾ تسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    
٦. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٧. ﴿  ﴾:  ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
٨. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
٩. ﴿،   ﴾حذف            إثباهتا                       وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتح ال   التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   
١٣. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     



 

 ١٨٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٤. ﴿    ﴾:  مهز   اهلمز 
١٥. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٦. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٨. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٩. ﴿﴾:  قرص                               إشباع أو توسطعني ال 
٢٠. ﴿ ﴾مهز                                                ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 
٢١.﴿    ﴾الصلة  عدم الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢٢. ﴿  ﴾تفخيم           الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢٣.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٤. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٥. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٦. ﴿  و ﴾:  إثبات  حذف       
٢٧. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٨. ﴿    ﴾:  ًتداءإب        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿     ،   ﴾ 
٢٩. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٨٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون




 
 ١٢بن أيب مهران اجلامل كام يف جدول  عن احلاممي عن النقاش عن اغالم اهلراسعن  

 طريق اإلرشاد  طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :ملنفصلا .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
  إسكان  وجهان الصلة وعدم الصلة                                     : صلة ميم اجلمع.٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥. ﴿  ﴾: ًإبداهلا ياء   تسهيل )    (    
٦.﴿    • ﴾:اإلدخال  عدم                                      اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٧. ﴿    ﴾ إبدال                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو   
٨. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٩. ﴿  ﴾:  ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
١٠. ﴿   ﴾:  إظهار   إدغام 
١١. ﴿،   ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١٢. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١٣. ﴿  ﴾فتح                          التقليل                      وأ الفتح: نا وجه 



 

 ١٨٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ باب .١٤   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
١٥. ﴿    ﴾ظهارإ                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٦. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٧. ﴿     ﴾إظهار                             أو اإلظهاراإلدغام  :نا وجه  
١٨. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٩. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
٢٠. ﴿﴾:  قرص                               إشباع أو توسطعني ال 
٢١. ﴿ ﴾مهز                                                ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 
٢٢.﴿    ﴾الصلة  عدم الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢٣. ﴿  ﴾تفخيم             الرتقيق أو التفخيم                                         :نا وجه  
٢٤.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٥. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٦. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٧. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٨. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿     ،   ﴾ 
٢٩. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٨٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون





 

 ايةكفطريق ال  طريق الشاطبية
حركات٣  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٤.﴿    • ﴾:عدم اإلدخال  اإلدخال أو عدمه:ناوجه                                      
٥. ﴿    ﴾ تسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    
٦. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٧. ﴿  ﴾:  ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
٨. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
٩. ﴿،   ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتح    التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  



 

 ١٨٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٣. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٤. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٥. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٦. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٧. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٨. ﴿﴾:  قرص    إشباع أو توسطعني ال                            
١٩. ﴿  ﴾مهز                                                     ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه     
٢٠.﴿    ﴾عدم الصلة   الصلة أو عدم الصلة                                       : وجهان  
٢١. ﴿  ﴾تفخيمالرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه           
٢٢.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٣. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٤. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٥. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٦. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿     ،   ﴾ 
٢٧. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٨٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون





١٣بن أيب مهران كام يف جدول  عن احلاممي عن النقاش عن االشيباين عن اخلياطعن  

 طريق الغاية  طريق الشاطبية
 ،صال ،ع  التكبري: التكبري

حركات٣  توسطقرص أو  :فصلاملن .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٤.﴿    • ﴾:اإلدخال  عدم                                      اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٥. ﴿    ﴾ تسهيل                    والتسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو    
٦. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٧. ﴿  ﴾:  ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
٨. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
٩. ﴿،   ﴾حذف       إثباهتا                            وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتح    التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه 



 

 ١٨٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
١٣. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأغام اإلد :نا وجه     
١٤. ﴿    ﴾:  وجهان   اهلمز 
١٥. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٦. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٨. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٩. ﴿﴾:  قرص                               إشباع أو توسطعني ال 
٢٠. ﴿  ﴾مهز                                                         ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 
٢١.﴿    ﴾الصلة عدم   الصلة أو عدم الصلة                                       : وجهان  
٢٢. ﴿  ﴾تفخيم         الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢٣.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٤. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٥. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٦. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٧. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٩٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

١٣بن أيب مهران كام يف جدول رزق اهللا التميمي عن احلاممي عن النقاش عن اعن  
 طريق املصباح  طريق الشاطبية

 ال ، خ  التكبري: التكبري
قرص  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
      صلة                                 وجهان الصلة وعدم الصلة           : صلة ميم اجلمع.٣
٤. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٥.﴿    • ﴾:إدخال  اإلدخال أو عدمه:ناوجه                                                  
٦. ﴿      ﴾ التـسهيل                         والتـسهيلأاإلبدال : نا وجههانحوو  
٧.﴿      ﴾اإلبدال                                              والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٨. ﴿  ﴾:  ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
٩. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 

١٠. ﴿  ،   ﴾ذف   احل                 إثباهتا                    وأ حذف الياء: نا وجه 
١١. ﴿   ﴾: إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١٢.﴿ ﴾:إسكان   اإلسكان أو االختالس 

١٣.﴿ ﴾: اختالس   اإلسكان أو االختالس 



 

 ١٩١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٤. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
١٥. ﴿    ﴾فتح   ال                                          التقليل           وأ الفتح: نا وجه
﴿ باب .١٦      ﴾إبدال                               والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   
١٧. ﴿       ﴾إظهار                                        اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     
١٨. ﴿∑﴾:  إظهار   إمالة 
١٩. ﴿       ﴾اإلدغام                      اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه               
٢٠. ﴿    ﴾إشامم                                             الروم أواإلشامم :نا وجه                
٢١. ﴿   ﴾:  الصلةعدم   الصلة أو عدمها 
٢٢. ﴿﴾:  توسط    إشباع أو توسطعني ال                         
٢٣. ﴿  ﴾بالياء  ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه                                                     
٢٤. ﴿  ﴾يمالرتقيق أو التفخيم                                                      التفخ:نا وجه  
٢٥.﴿   ﴾ حذف                                    احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٦. ﴿﴾:  الياءتقليل        فتح الياء  
٢٧. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٨. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٩.﴿     ﴾ ًمز، ابتداءباهلً  وصال   أوجه٣ًإبتداء  مز،ًوصال باهل :     
٣٠. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٩٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون





 

 طريق اجلامع  طريق الشاطبية
ناتحرك  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
٣. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٤.﴿  •﴾:اإلدخال عدم                                         اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٥. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٦. ﴿  ﴾:  ضم اهلاء   إسكان اهلاء 
٧. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
٨. ﴿﴾ إثبات    إثباهتا                             وأ حذف الياء: ناوجه 
٩.﴿  ﴾ذف   ح   إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتح ال   التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  



 

 ١٩٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٣. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأام اإلدغ :نا وجه     
١٤. ﴿    ﴾:  وجهان   اهلمز 
١٥. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٦. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٧. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٨. ﴿﴾:  قرص                       إشباع أو توسطعني ال         
١٩. ﴿  ﴾مهز                                                         ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه 
٢٠.﴿    ﴾الصلة   عدمو عدم الصلة                                        الصلة أ:نا وجه  
٢١. ﴿  ﴾تفخيم         الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢٢.﴿   ﴾ حذف                                   احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٣. ﴿    ﴾:  إدغام  إظهار       
٢٤. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٥. ﴿  و ﴾:  إثبات  حذف       
٢٦. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٢٧. ﴿    ﴾:  ًإبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه﴿    ﴾ 
٢٨. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 



 

 ١٩٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون


 

 ١٤عن عبد امللك بن عبدوية عن أمحد الشامي عن هبة اهللا بن جعفر كام يف جدول 
 طريق الكامل  طريق الشاطبية

  خ،ال ،ع  التكبري: التكبري
حركات٣  توسطقرص أو  :املنفصل .١ 
 حركات٦   حركات٤ التوسط :تصلامل. ٢
 صلة   وجهان الصلة وعدم الصلة                                     : صلة ميم اجلمع.٣
 إدغام بغنة ناقص   الغنة):ل،ر(الغنة عند .٤
٥. ﴿     ﴾: حذف  إثبات األلف أو حذفها 
٦.﴿  •﴾:إدخال                                           اإلدخال أو عدمه:ناوجه 
٧. ﴿   ﴾إبدال                                      والتسهيلأاإلبدال : نا وجه  
٨. ﴿  ﴾:  إظهار   إدغام 
٩. ﴿،   ﴾حذف      إثباهتا                             وأ حذف الياء: نا وجه 
١٠. ﴿   ﴾:  إسكان   اإلسكان أو االختالس 
١١. ﴿  ﴾فتح   ال   التقليل                                           وأ الفتح: نا وجه 
﴿ باب .١٢   ﴾إبدال                     والتسهيلأاإلبدال : نا وجه   
١٣. ﴿    ﴾إظهار                                 اإلظهار وأاإلدغام  :نا وجه     



 

 ١٩٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

١٤. ﴿    ﴾:  بدالإ   اهلمز 
١٥. ﴿∑﴾:  فتح   إمالة 
١٦. ﴿     ﴾إظهار                             اإلدغام أو اإلظهار :نا وجه  
١٧. ﴿  ﴾إشامم                                                    الروم أواإلشامم :نا وجه  
١٨. ﴿   ﴾:  صلة  الصلة أو عدمها 
١٩. ﴿﴾:  والياء  اهلاءتقليل             فتح اهلاء والياء 
٢٠. ﴿ ﴾إبدال                                               ًاهلمز أواإلبدال ياء:نا وجه  
٢١. ﴿﴾، ﴿ !﴾،﴿ !﴾:  الطاء  تقليل        اء طح الفت 
٢٢. ﴿﴾:  اهلاءتقليل         اءفتح اهل   
٢٣.﴿  ﴾صلة   الصلة أو عدم الصلة                                         :نا وجه 
٢٤. ﴿  ﴾تفخيم           الرتقيق أو التفخيم                                             :نا وجه  
٢٥.﴿   ﴾ إثبات              احلذف وأاثبات الياء : ًوقفا وجهان  
٢٦.﴿ ﴾:  الياءتقليل              فتح الياء  
٢٧. ﴿ ﴾:  إسكان        إسكان أو اختالس 
٢٨. ﴿  و ﴾:  إثبات  حذف       
٢٩. ﴿    ﴾:  فتح        إسكان أو فتح 
٣٠. ﴿    ﴾:  إبتداء        ًإبتداء ثالثة أوجه      ً﴿    ﴾ 
٣١. ﴿ É È Ç Ê ﴾:  إظهار        اإلظهار واإلدغام 
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١٩
٦

 
 ٣ جدول – جعفر بن بويانحممد بن أيب احلسني أمحد بن عثامن بن 

أيب احلسن عيل بن   احلباب ابناحلسن بن حممدأيب عيل  البغداديإبراهيم بن عمرأيب إسحاق 
 الغاية أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران العالف

 اأيب الوفا مهدي بن طرار  عيل  الرشمقاينأيب أيب احلسن أمحد بن حممد  القنطري أيب احلسن عبد الباقي بن احلسن

 الكامل يوسف بن عيل بن جبارة  الكايف البن رشيح اهلداية للمهداوي أيب الفتح فارس بن أمحد
 للهذيل

 رشيح  بن  حممد  الرعيني يتاحييى بن إبراهيم اللو أيب عمرو الداين التيسري  للداين

 املستنري
 أيب العز القالنيس البن سوار

 سبط اخلياط البغدادي بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد  أيب بكر حممد احلمريي عيل بن أمحد بن باذش سليامن بن نجاح يامن بن نجاحسل

  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  عبداهللا بن حممد بن جماهد يزيد بن حممد بن رفاعة عيل بن هذيل عيل بن هذيل

  التميمي فارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  عبداهللا بن حممد العبدري الشاطبية للشاطبي صارأمحد بن عيل احل

 أمحد بن حممد الغرناطي عيل بن شجاع العبايس القاسم اللورقي

أمحد بن عيل بن حممد الطباع 
  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا  الغرناطي

 أيب حيان حممد بن يوسف االندليس الصائغ احلسني بن فزارة

 أيب املعايل حممد بن اللبان الدمشقي البغدادي أمحد بن احلسني  فزارة
   البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

 اجلزريبن حممد بن حممد أيب اخلري 
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١٩
٧

 

 )٣(ام يف جدول  ك- أيب احلسني أمحد بن عثامن بن جعفر بن بويانطريق
 الكامل الغاية املستنري الكايف اهلداية التيسري الشاطبية الكلمة
  خ، ع،ال ال ال ال ال ال ال التكبري

 ٣ ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٤ ،٢ املد املنفصل
 ٦ ٣ ٣ ٦ ٦ ٣ ٤ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 غنة ال ال ال ال ال ال الغنة

 إسكان وجهان وجهان إسكان كانإس صلة وجهان ميم اجلمع
  إثبات إثبات حذف حذف حذف وجهان وجهان 

  تسهيل تسهيل تسهيل إبدال تسهيل تسهيل تسهيل 
  4 إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال 

 • الإدخ إدخال عدم اإلدخال عدم اإلدخال عدم اإلدخال إدخال وجهان 

     إدغام ً ً ً ً ً ً ً ً ً ً تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل وجهان 
   إبدال تسهيل إبدال إبدال وجهان إبدال وجهان 
    ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء 
   ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء كان اهلاءإس إسكان اهلاء إسكان اهلاء إسكان اهلاء 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

١٩
٨

 
 الكامل الغاية املستنري الكايف اهلداية التيسري الشاطبية الكلمة
   إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 

 ، حذف حذف حذف وجهان 
الداع إثبات 
الداع إثبات  حذف دعان حذف

 دعان حذف
  إسكان إسكان إسكان وجهان باإلختالس وجهان وجهان 

  إسكان إسكان إسكان وجهان باإلختالس وجهان وجهان 

   إسكان إسكان إسكان وجهان باإلختالس وجهان وجهان 

   إسكان اخلاء إسكان اخلاء وجهان وجهان باإلختالس وجهان وجهان 
  بالفتح بالفتح بالفتح بالتقليل قليلبالت وجهان وجهان 
    إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال تسهيل وجهان 

     اإلدغام اإلدغام اإلدغام اإلدغام اإلدغام اإلظهار وجهان 
    إبدال  إبدال  إبدال  مهز مهز مهز مهز 
∑ فتح فتح فتح إمالة إمالة إمالة إمالة 
   إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام وجهان وجهان 

   إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم الروم وجهان 
   صلة صلة صلة صلة صلة صلة وجهان 
 

و  
 ٤أو ٦ قرص قرص قرص قرص ٤أو ٦ ٤أو ٦
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١٩
٩

 

  تقليل فتح فتح وجهان فتح فتح فتح 
 مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز أو إبدال 

 تقليل فتح فتح فتح فتح فتح فتح  وأخواهتا الطاء يف 
 تقليل فتح فتح فتح فتح فتح فتح اهلاء يف  

   صلة ختالسا ختالسا وجهان صلة صلة وجهان 
  تفخيم تفخيم تفخيم ترقيق ترقيق تفخيم وجهان 

  إثبات حذف حذف وجهان وجهان إثبات  وجهان 

 تقليل فتح فتح فتح فتح فتح فتح 

    إظهار إدغام إدغام إظهار إظهار إظهار إظهار 

   فتح فتح فتح فتح فتح إسكان أوفتح إسكان أوفتح 

    
ًوصال باهلمز 

  أوجه٣ ًابتداء
ز ًوصال باهلم

  أوجه٣ ًابتداء
ًوصال باهلمز 

  أوجه ٣ ًابتداء
ًوصال باهلمز 

  أوجه٣ ًابتداء
ًوصال دون مهز 

  الوىلًابتداء
ًوصال دون مهز 

  ألوىلًابتداء
ًوصال دون مهز 

  ألوىلًابتداء
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار وجهان وجهان 

 كامل وجهان كامل كامل كامل كامل كامل ! "
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 ٤  جدول–حلسني أمحد بن عثامن بن جعفر بن بويانأيب ا 
 أيب بكر أمحد بن نرص بن منصور الشذائي إبراهيم بن أمحد الطربيأيب إسحاق 

 أيب عبد اهللا حممد بن احلسني الكارزيني عيل حممد اخلبازي أيب عيل العطار أيب عيل الرشمقاين

 املستنري  منصور القهندزي
 للهذيل الكامل البن سوار

 يب معرشطريق أ لسالمعبد القاهر بن ا

 اويمنصور املغر أيب العز
 سبط اخلياط البغدادي عبد اهللا بن عيلأيب حممد 

 سبط اخلياط
 املبهج 
 يب الكرمطريق أ لسبط اخلياط

  بن حزماليسع

أيب الفضل حممد بن يوسف   البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 
  اللخميودأيب اجل الغزنوي

 عيل بن شجاع العبايس  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

 اجلزريبن حممد بن حممد أيب اخلري
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 )٤( كام يف جدول- أيب احلسني أمحد بن عثامن بن جعفر بن بويانريقط
  املستنري الكلمة

 عن الرشمقاين
 املستنري
 طريق أيب معرش يب الكرمطريق أ املبهج الكامل عن العطار

 ال ال خ ال  ال ع خ ال ال التكبري
 ٣، ٢ ٢ ٣ ٣ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 غنة ال غنة وعدمها غنة ال  ال الغنة

 وجهان إسكان إسكان إسكان وجهان وجهان ميم اجلمع
  إثبات إثبات إثبات إثبات اإلثبات يف األعراف واحلذف يف الباقي 

  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

  4 إدخال دخالإ إدخال إدخال إدخال إدخال 
 • عدم اإلدخال إدخال إدخال إدخال عدم اإلدخال عدم اإلدخال 
     تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

   إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 
    ءضم اهلا إسكان اهلاء إسكان اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء 
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 طريق أيب معرش يب الكرمطريق أ املبهج الكامل املستنري  املستنري الكلمة
   إسكان اهلاء ضم اهلاء إسكان اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء 

  إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 
 ، َالداع إثبات دعان حذف َالداع إثبات دعان َّ  وجهان حذف  حذفَّ

  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
  إسكان إسكان إسكان ِختالسا إسكان إسكان 
  إسكان ِختالسا إسكان إسكان إسكان إسكان 

   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
  تقليل فتح تقليل فتح فتح فتح 
    إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 

     إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 
    إبدال إبدال َمهز إبدال إبدال إبدال 
∑ فتح إمالة فتح فتح فتح فتح 
   وجهان إدغام إظهار إدغام إدغام إدغام 

   إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم مإشام 
   ِصلة ِصلة ِصلة ِصلة ِصلة ِصلة 
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 ،   قرص توسط قرص توسط أو طول قرص عني بالقرص 
 تقليل فتح فتح تقليل فتح فتح اهلاء والياء 

 وجهان إبدال مهز مهز وجهان باهلمز واإلبدال 
 تقليل فتح الطاء فتح الطاء تقليل تقليل ح الطاءفت  الطاء يف 

 تقليل فتح فتح تقليل فتح فتح  !، ! الطاء يف 
 تقليل فتح اهلاء فتح اهلاء تقليل تقليل فتح اهلاء اهلاء يف  

   َوجهان َوجهان ِختالسا ِصلة ِختالسا ِختالسا 
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم 

  حذف حذف حذف إثبات حذف حذف 

 تقليل تقليل فتح الياء تقليل فتح الياء فتح الياء 

    إدغام إدغام إدغام إظهار إدغام إدغام 

   فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء 

     ًوصال دون مهز
  الوىلًابتداء

ًوصال دون مهز 
  الوىلًابتداء

 ًابتداءًوصال دون مهز 
 الوىل

ًوصال دون مهز 
  الوىل،لوىلًابتداء

ًوصال دون مهز 
 ُ األوىلًابتداء

 ًابتداءًوصال وجهان 
 الؤىل،لؤىل،الوىل

É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
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 ٥ ل جدو– احلسني أمحد بن عثامن بن جعفر بن بويانأيب

 يضأيب أمحد عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن حممد بن عيل بن مهران بن أيب مسلم الفر
 أيب  عيل
 املالكي 

 الروضة
 للاملكي

 نرص بن 
عبد العزيز 
 الفاريس

عيل بن 
احلسني 
 الطريثيثي

أيب  عيل 
  احلسن بن القاسم اخلياط العطار

 غالم اهلراس
 أيب  بكر حممد بن عيل

 بن حممد اخلياطا
 الكايف

 التجريد إبراهيم اخلياط  البن رشيح
 البن الفحام

 طريق
الكفاية الكربى البن  املستنري البن سوار أيب معرش 

 العز القالنيس
حممد بن 

  الشيبايننياحلس

رشيح بن حممد 
 الرعيني

 حممد
 لفيضا

 أمحد
 اللخمي

 منصور
 عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادي اويغرامل

أيب القاسم هبة 
ابن اهللا بن أمحد 

 احلريريالطرب 
 من كفاية الست

 املصباح
غاية االختصار  يب الكرم  أل

 للهمذاين
حممد بن حممد 

بن حسنون ا
 احلمريي

 نارص بن
 احلسن

 شجاع
 املدجلي

 اليسع بن
 أيب الفضل زيد بن احلسن الكندي حزم

 الغزنوي
حممد بن حممد 

بن هارون ا
 احليل

عبد اهللا بن 
  اللخميأيب اجلود هدحممد بن جما

حممد  عمر 
الواسطي 
 الداعي

 أمحد بن عيل
 عيل بن شجاع العبايس الغرناطي

 عيل بن إبراهيم بن أمحد بن فارس
 شجاع

 أمحد بن غزال

عبد اهللا بن عبد  حممد بن أمحد الصائغ أيب حيان
 املؤمن 

عبد الرمحن   ابن اللبان
 ابن اللبان اديعبد الرمحن بن أمحد البغد احلنفي البغدادي

 اجلزريبن حممد بن حممد 
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 )٥( كام يف جدول - احلسني أمحد بن عثامن بن جعفر بن بويان أيبطريق
 الروضة الكايف الكلمة

يب أ طريق التجريد للاملكي
الكفاية  املستنري املستنري معرش

 الكربى
كفاية 
غاية  املصباح الست

 االختصار
 ال ع ص  خال ال ال ال ال ال ال ال ال التكبري

 ٣ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٣، ٢ ٤ ٢ ٣،٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٣ ٦ ٦ ٦ ٦ ٤ ٦ ٦ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 ال ال ال ال ال ال غنة ال ال ال الغنة

 وجهان إسكان إسكان إسكان وجهان وجهان وجهان صلة إسكان إسكان ميم اجلمع
    كاملستنري إثبات إثبات حذف البقيةبثبات باألعراف وحذف إ حذف حذف حذف 

  تسهيل تسهيل وجهان تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل اإلبدال 

  4  عدم  إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال  إدخال
 إدخال إدخال اإلدخال

• 
عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 لاإلدخا

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
عدم  إدخال اإلدخال

 اإلدخال
     تسهيل تسهيل تسهيل إبدال تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

   إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٠
٦

 
      وجهان إسكان إسكان ضم  إسكان إسكان ضم  ضم اهلاء إسكان  ضم 

  ضم  ضم اهلاء إسكان إسكان إسكان إسكان
 إسكان إسكان اهلاء

ضم 
 إسكان اهلاء

     إدغام إدغام إظهار إدغام إدغام إدغام إظهار إدغام إدغام إدغام 
،  إثبات حذف كاملستنري حذف عان حذفالداع إثبات  د وجهان كاملستنري حذف 
    ،  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان وجهان 

    فتح  ختالسا إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان وجهان 
  انإسك إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان وجهان 

    فتح  فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح تقليل 
    إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 

     إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إظهار إدغام إدغام إدغام 
     إبدال إبدال إبدال وجهان إبدال إبدال إبدال مهز  مهز مهز 
∑ فتح إمالة فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح إمالة 
      إدغام إدغام إدغام إظهار إدغام إدغام وجهان إدغام إدغام إدغام 

   إشامم  إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٠
٧

 

     ختالسا صلة ختالسا ختالسا وجهان ختالسا صلة ختالسا صلة صلة 
و قرص توسط قرص ٤أو ٢ قرص قرص قرص ٦أو٤أو٢ توسط قرص 

 فتح فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح وجهان 
  إبدال إبدال إبدال مهز مهز مهز وجهان مهز مهز مهز 

 فتح  فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح فتح وأخواهتا  طاء
 فتح  فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح فتح اهلاء يف  

   اختالس وجهان اختالس اختالس اختالس اختالس وجهان اختالس اختالس وجهان 
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم ترقيق تفخيم ترقيق 

  حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف وجهان 
 فتح  تقليل فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح فتح 
    إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إظهار 

     فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح 

    
ًوصال باهلمز 

 ثالثة ًابتداء
 أوجه

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 

 الوىل

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 

 الوىل

ًوصال مهز 
 ًابتداء

الوىل الؤىل 
 لؤىل

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 

 الوىل

ًوصال 
دون مهز 
 ًابتداء
 الوىل

ًوصال 
دون مهز 
 ًابتداء

الوىل لوىل 
 األوىل

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 

 الوىل لوىل

ًوصال 
دون مهز 
 ًابتداء

 ألوىلا

ًوصال دون 
مهز ويف 

 بتداءاال
الوىل لوىل 
 األوىل

É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
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 ٦  جدول– ًطريقا) ١١(أيب احلسن عيل بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة البغدادي القزاز وعنه 

 راق بن إدريس بن صالح بن شعيب البغدادي الو صالحأيب سهل
 د اهللا بن غلبون بن املبارك احللبيي الطيب عبد املنعم بن عبأيب

  القريواين بن سفيانأيب عبد اهللا حممد اهلادي  البن سفيان التذكرة لطاهربن غلبون خلف بن غصن الطائي
 لعثامن بن بال اهلداية للمهداوي أيب احلسن عيل بن العجمي أمحد بن بابشاذ اجلوهري عبد اهللا بن سهل

عبد العزيز بن عبد امللك 
أيب القاسم عبد الرمحن بن  حييى بن عيل اخلشاب بن شفيعا

 تلخيص العبارات  يتاحييى بن إبراهيم اللو الفحام
 البن بليمة

  اهللاعبد الرمحن بن خلف عيل بن أمحد بن خلف باذش أمحد بن عبد اهللا بن احلطيئة نارص بن احلسن الزيدي ابن غالم الفرس
  املجيد بن عبدعبد الرمحن  حممد  اللخميبنيزيد  النفزيبد اهللا أيب ع

 الشاطبية  للشاطبي
 شجاع املدجلي  اللخميأيب اجلود

 حييى الصواف عبد اهللا بن حممد العبدري
 أمحد القويص أمحد بن عيل الغرناطي عيل بن شجاع العبايس
 أيب حيان االندليس حممد بن أمحد الصائغ

 ابن اللبانأيب املعايل  عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
 رويعبد الوهاب الق

 اجلزريبن حممد بن حممد 
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 )٦( كام يف جدول -أيب احلسن عيل بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة البغدادي القزازطريق
 تلخيص العبارات اهلداية اهلادي التذكرة الشاطبية الكلمة
 ال ال ال ال ال التكبري

 ٤ أو٣ ٣ ٣ ٣ ٤أو٢ املد املنفصل
 ٤ أو٣ ٦ ٦ ٣ ٤ املد املتصل
 ال ال ال ال ال مد التعظيم
 ال ال ال ال ال الغنة

 صلة إسكان  وجهان وجهان وجهان ميم اجلمع
  حذف حذف حذف حذف وجهان 

  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
  4 إدخال إدخال إدخال إدخال وجهان 

 • عدم اإلدخال عدم اإلدخال عدم اإلدخال عدم اإلدخال وجهان 
     وجهان تسهيل تسهيل وجهان وجهان 

   وجهان إبدال إبدال وجهان وجهان 
    ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء ضم اهلاء 
   إسكان اهلاء إسكان اهلاء ءإسكان اهلا إسكان اهلاء إسكان اهلاء 
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 تلخيص العبارات اهلداية اهلادي التذكرة الشاطبية الكلمة
   إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 
 ، حذف حذف حذف حذف وجهان 

  ختالسا ختالسا ختالسا ختالسا وجهان 
  ختالسا ختالسا ختالسا ختالسا وجهان 
  إسكان ختالسا ختالسا ختالسا وجهان 

   فتح اخلاء ختالسا ختالسا ختالسا وجهان 
  تقليل تقليل تقليل تقليل وجهان 
    إبدال إبدال إبدال تسهيل وجهان 

     إدغام إدغام إدغام إدغام وجهان 
    مهز مهز مهز مهز  زمه 
∑ إمالة إمالة إمالة فتح إمالة 
   إدغام إدغام إدغام إدغام وجهان 

   إشامم إشامم إشامم إشامم وجهان 
   صلة صلة صلة صلة وجهان 
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و  

 توسط قرص قرص توسط اإلشباع أو التوسط

 تقليل فتح فتح تقليل ياءفتح اهلاء وال 
 مهز مهز وجهان مهز وجهان 

 فتح الطاء فتح الطاء فتح الطاء فتح الطاء فتح الطاء وأخواهتا الطاء يف 
 فتح اهلاء فتح اهلاء فتح اهلاء فتح اهلاء فتح اهلاء اهلاء يف  

   اختالس صلة اختالس اختالس وجهان 
  تفخيم ترقيق خيمتف تفخيم وجهان 

  إثبات وجهان وجهان إثبات وجهان 
 تقليل فتح الياء فتح الياء فتح الياء فتح الياء 
    إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

   إسكان فتح فتح وجهان وجهان 

    
 ًابتداءًوصال باهلمز و

 أوجهثالثة 
 ًابتداء باهلمز وًوصال

 أوجهثالثة 
 ًابتداءًوصال باهلمز و

 أوجهثالثة 
 ًابتداءًوصال باهلمز و

 أوجهثالثة 
 ًابتداءًوصال باهلمز و

  أوجهثالثة
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار وجهان 
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 ٧  جدول–ًطريقا) ١١(أيب احلسن عيل بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة البغدادي القزاز وعنه 

أيب احلسن عيل بن عمر  ل صالح بن إدريس بن صالح بن شعيب البغدادي الوراقأيب سه
 الدارقطني

 حممد بن ابراهيم بن أمحد د اهللا بن غلبون بن املبارك احللبيي الطيب عبد املنعم بن عبأيب
 أمحد بن الفضل الباطرقاين نكيالروضة  للطلم أمحد بن عيل بن هاشم د بن نفيسيأمحد بن سع التبرصة     ملكي أمحد بن أيب الربيع

 الكامل التجريد البن الفحام موسى بن سليامن أيب عمران اللخمي
  للهذيل

عبد بن سهل بن يوسف 
 االنصاري

أيب عيل احلسن بن أمحد بن 
 احلسن احلداد

أيب احلسن عبد العزيز بن  أيب العز القالنيس أمحد اللخمي القصبيأمحد بن عبد الرمحن أيب العباس 
 احلافظ أيب العالء اهلمذاين بد امللك بن شفيعع

عيل بن عبد اهللا بن النعمة  سبط اخلياط شجاع املدجلي اليسع بن حزم
 البلنيس

حممد بن حممد بن هارون 
 احليلابن الكال 

أمحد بن عون اهللا احلصار  زيد الكندي أيب اجلود أيب اجلود االعالن  للصفراوي
 البلنيس

 الرشيف الداعي
 ن عمر الواسطيحممد ب

 أمحد بن غزال القاسم بن املوفق االندليس إبراهيم بن فارس عيل بن شجاع العبايس حييى بن أمحد الصواف
 عبد اهللا بن عبد املؤمن احلسني بن سليامن حممد بن أمحد الصائغ أمحد القويص

عبد الوهاب بن حممد 
 القروي

 عبد الرمحن بن أمحد
 البغدادي

ن عبد أيب عبداهللا حممد ب
 الرمحن بن عيل احلنفي

 عبد الرمحن بن أمحد
 ابن اللبانأيب املعايل  بن فزارةأمحد بن احلسني  البغدادي

  اجلزري بنحممد بن حممد
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 )٧( كام يف جدول - أيب احلسن عيل بن سعيد بن احلسن بن ذؤابة البغدادي القزازطريق
الروضة   التجريد االعالن التبرصة الكلمة

 الدارقطني كاملال للطلمنكي
 غاية االختصار

 الع ص ال ع خ ال ال ال ال التكبري
 ٣ ٣ ٢ ٤ ٣أو٢ ٣ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٤ ٤ ٤ ٦ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 ال غنة ال ال ال ال الغنة

 وجهان إسكان وجهان إسكان وجهان إسكان ميم اجلمع
    باألعرافإثبات حذف حذف حذف حذف حذف  

 وحذف بالبقية
  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

  4  إدخال إدخال إدخال عدم إدخال إدخال إدخال 
• عدم إدخال إدخال عدم إدخال عدم إدخال وجهان عدم إدخال 
     تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 

   إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 
     وجهان ضم ضم ضم ضم ضم 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢١
٤

 
  إسكان ضم إسكان إسكان إسكان إسكان 

     إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 
،  الداع إثبات  حذف حذف

الداع إثبات  حذف دعان حذف
 حذف دعان حذف 

    إسكان إسكان اختالس إسكان اختالس اختالس 
  إسكان ختالسا اختالس إسكان اختالس اختالس 
   فتح إسكان إسكان إسكان إسكان ختالسا 

  إسكان إسكان اختالس إسكان اختالس وجهان 
    فتح فتح تقليل فتح وجهان تقليل 
    إبدال إبدال إبدال إبدال وجهان إبدال 

     إدغام إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام 
     إبدال إبدال مهز مهز مهز مهز 
∑ فتح فتح فتح إمالة إمالة إمالة 
      إدغام إدغام إدغام إدغام وجهان إدغام 

    إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم 
    اختالس صلة صلة صلة صلة صلة 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢١
٥

 

  و ٢ ٦أو٤أو٢ ٤ ٦أو٤أو٢ ٤ ٦أو٤ 
 فتح تقليل تقليل فتح تقليل وجهان 

  إبدال مهز وجهان         مهز وجهان مهز 
 فتح تقليل فتح فتح فتح فتح وأخواهتا الطاء يف 

 فتح تقليل فتح فتح فتح فتح اهلاء يف  
   اختالس صلة اختالس اختالس اختالس وجهان 
  تفخيم تفخيم ترقيق ترقيق وجهان ترقيق 

  حذف إثبات وجهان حذف وجهان إثبات 
 فتح تقليل فتح فتح فتح فتح 
    إدغام إظهار إظهار إدغام إظهار إظهار 

     فتح فتح فتح فتح فتح وجهان 

     ًوصال باهلمز
  األوىل الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
 أوجه٣ ًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىل لؤىلًابتداء

ًوصال دون مهز 
  الوىلًابتداء

ًوصال دون مهز 
 و لوىل  الوىلًابتداء

 واألوىل
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل وجهان ! "



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢١
٦

 
 ٨  جدول–أيب عيل  احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل                              

 أيب احلسن حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ 
 سعيد املطوعيأيب العباس احلسن بن  ون السامرينأيب أمحد عبد اهللا بن احلسني بن حس

 املجتبى ابن النفيسأيب العباس أمحد بن سعيد  فارس بن أمحدأيب الفتح 
 حممد بن احلسني الكارزيني القاصد للخزرجي للطرسويس

عبد الباقي بن  لداينجامع البيان ل
 فارس

عبد اهللا بن سهل 
 االنصاري املريس

براهيم بن حييى بن إ
 البياز

 عبد القاهر بن 
 عبد السالم

إبراهيم بن 
 إسامعيل املالكي

التجريد البن  نجاح سليامن بن
 الفحام

 التجريد 
 البن الفحام

 تلخيص العبارات
عبد العزيز بن عبد  البن بليمة

 امللك
أيب احلسن عيل بن 

 ابن الباذشأمحد 
 املبهج
 لسبط اخلياط

التجريد البن 
 الفحام

 عيسى بن حزم
عيل بن عبد اهللا بن  ندري اإلسكعبد الرمحن بن خلف اهللاأيب القاسم  اليسع بن حزم

 النعمة البلنيس
أيب خالد يزيد بن 

عبد الرمحن بن  زيد الكندي رفاعة
  اهللاخلف

أمحد بن عون   اإلسكندريعبد الرمحن بن عبد املجيدأيب القاسم 
 احلصار البلنيس

أيب حممد عبد اهللا 
    عبد الرمحن بن      إبراهيم بن فارس بن حممد الكواب

 عبد املجيد
القاسم بن املوفق   اإلسكندري الصواف بن أمحد بن عبد العزيز ابنحيىيأيب احلسني 

 االندليس
أمحد بن عيل بن 
 حيىي الصواف حممد الطباع

احلسني بن سليامن   اإلسكندري القوصي بن حممد بن أمحدأمحدأيب العباس 
 بن فزارة الكفري

أيب حيان حممد بن 
 دليسيوسف االن

 الصائغ
 أمحد القوصي

أمحد بن احلسني بن   اإلسكندريالقرويبن حممد عبد الوهاب أيب حممد 
 عبد الوهاب القروي البغدادي ابن اللبان فزارة الكفري

 اجلزريبن حممد بن حممد 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢١
٧

 

 )٨(يف جدول  كام - أيب احلسن حممد بن أمحد بن أيوب بن شنبوذ عن أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلاملطريق
 التجريد جامع البيان الكلمة

 عن عبد الباقي
 التجريد

 عن ابن النفيس
تلخيص 
 التجريد املبهج القاصد املجتبى العبارات

 ال ال ال ال ال ال ال ال التكبري
 ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٤ ٦ ٦ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 ال وجهان ال ال ال ال ال ال الغنة

 إسكان وجهان  وجهان إسكان  إسكان إسكان صلة صلة ميم اجلمع
    حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف 

  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
  4   عدم

 اإلدخال
عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 إدخال إدخال إدخال الاإلدخ

• 
عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال 

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

     تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
   إبدال إبدال  إدغام وجهان إبدال إبدال إبدال إبدال 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢١
٨

 
     ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم إسكان 
  إسكان ضم إسكان إسكان  إسكان إسكان إسكان إسكان 

      إدغام إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 
،  الداع إثبات  حذف

 دعان حذف
الداع إثبات 
 دعان حذف

 الداع حذف 
 باتدعان إث

الداع حذف 
الداع حذف  حذف حذف دعان إثبات

 دعان إثبات
    إسكان إسكان اختالس إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

  إسكان إسكان اختالس إسكان إسكان إسكان إسكان وجهان 
   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان وجهان 

  إسكان إسكان اختالس إسكان إسكان إسكان نإسكا إسكان 
    فتح تقليل تقليل تقليل فتح فتح فتح تقليل 
    إبدال بدالإ بدالإ بدالإبدال                               إ بدالإ  إبدال وجهان 

     إدغام  إظهار إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 
     وجهان مهز وجهان وجهان وجهان وجهان وجهان  إبدال 
∑ إمالة إمالة إمالة إمالة إمالة إمالة إمالة إمالة 
      إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إظهار 

   إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢١
٩

 

    صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة 
 و ٦أو٤أو٢ ٢ ٤ ٤ ٦أو٤أو٢ ٦أو٤أو٢ ٦أو٤أو٢ ٦أو٤ 

 فتح فتح تقليل تقليل فتح فتح فتح تقليل 
  بالياء بالياء بالياء وجهان بالياء بالياء بالياء بالياء 

 فتح تحف فتح فتح فتح فتح فتح فتح  وأخواهتا الطاءيف
 فتح فتح فتح  فتح فتح فتح فتح فتح  اهلاء يف  

   اختالس صلة اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس صلة 
  ترقيق تفخيم ترقيق تفخيم ترقيق ترقيق ترقيق ترقيق 

  حذف حذف وجهان حذف حذف حذف وجهان إثبات 
 فتح فتح فتح فتح فتح فتح  فتح فتح 
    إظهار إدغام إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إدغام 

      فتح فتح فتح إسكان فتح فتح فتح وجهان 

    
ًوصال ً باهلمز 

 ثالثة ًابتداء
 أوجه

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 

 الوىل

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 

 الوىل

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 
 ىلالو

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

مز باهلًوصال 
 ىلؤ الًابتداء

مز باهلًوصال 
 ىلؤ الًابتداء

ًوصال دون 
 ًابتداءمهز 

 الوىل
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٠

 
 ٩  جدول– أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل

 أيب بكر النقاش  محاد الثقفي املنقيأيب بكر أمحد بن السبعة البن جماهد
عمر بن إبراهيم 

 الكتاين
أيب عيل حممدبن عبد 
أيب العباس  أيب الفرج الشنبوذي الرمحن البغدادي

 الغاية البن مهران أيب بكر الشذاين ملطوعيا

عبد اهللا بن حممد  مهدي بن طرارا  الكارزيني  عيل بن حممد اخلبازيأيب احلسني حممد بن احلسني الكارزيني عبد الباقي بن احلسن
عبد القاهر بن  أيب الفتح  فارس بن أمحد اخلطيب الرصيفيني

 عبد السالم
 الكامل
   عبد القاهر بن  أيب النرص منصور بن أمحد القهندزي للهذيل

 يوسف بن جبارة عبد السالم

 الكامل للهذيل لداينجامع البيان ل
 نجاح سليامن بن

أيب العز 
 أيب العز القالنيس لقالنيسا

حممد بن أمحد بن  أيب العز القالنيس
 توبة

 عيسى بن حزم

 املبهج
 لسبط اخلياط

 عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادي

 املبهج
 لسبط  اخلياط

 سبط اخلياط

 زيد بن احلسن الكندي اليسع بن حزم زيد الكندي
 براهيم بن أمحد بن فارسإ الصواف براهيم بن فارسإ الصفراوي

 حممد بن أمحد الصائغ القويص حممد بن أمحد الصائغ
 عبد الرمحن بن أمحد البغدادي القروي عبد الرمحن البغدادي

 اجلزريبن حممد بن حممد 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
١

 

 )٩( كام يف جدول - أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلاملطريق

الكامل عن  املبهج جامع البيان السبعة الكلمة
 ذيالشنبو

 الكامل عن
 املطوعي

 الكامل عن
 الشذائي

 الغاية املبهج
 ال ال ال،ع،خ ال،ع،خ ال،ع،خ ال ال ال التكبري

 ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٣ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٣ ٤ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 وجهان وجهان غنة غنة غنة وجهان ال ال الغنة

 وجهان وجهان صلة صلة صلة وجهان صلة وجهان ميم اجلمع
  حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف 

  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
  4 عدم  إدخال

 إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال اإلدخال
 • 

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
عدم  إدخال إدخال لإدخا اإلدخال

 إدخال اإلدخال
    تسهيل تسهيل وجهان وجهان وجهان تسهيل تسهيل وجهان 

     تسهيل إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال تسهيل 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٢

 
  إسكان ضم ضم ضم ضم ضم إسكان ضم 
    نإسكا ضم إسكان إسكان إسكان ضم إسكان إسكان 

      إدغام إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إدغام إظهار 
 ،  الداع إثبات

 حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف دعان حذف
   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

   إسكان إسكان اختالس اختالس اختالس إسكان وجهان إسكان 
  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان وجهان إسكان 

    إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
    فتح  تقليل فتح فتح فتح تقليل فتح تقليل 
   إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال وجهان إبدال 

     إدغام إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار هارإظ 
    إبدال مهز إبدال إبدال إبدال مهز إبدال مهز 
∑ فتح إمالة فتح فتح فتح إمالة  إمالة إمالة 
     إظهار إدغام إدغام إظهار إظهار إدغام إظهار إظهار 

   إشامم إشامم إشامم شاممإ إشامم إشامم إشامم إشامم 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٣

 

   صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة 
 و ٢ ٢ ٦أو٤ ٦أو٤ ٦أو٤ ٢ ٦أو٤ ٦ 

 فتح فتح تقليل تقليل تقليل فتح فتح تقليل 
  إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال تقليل إبدال 

 فتح فتح تقليل تقليل تقليل فتح فتح فتح وأخواهتا  يف الطاء
 فتح فتح تقليل تقليل تقليل فتح فتح فتح اهلاء يف  

  اختالس صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة 
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم ترقيق تفخيم 

 حذف حذف إثبات إثبات إثبات حذف إثبات إثبات 
 فتح فتح تقليل تقليل قليلت فتح فتح وجهان 
    إدغام إدغام إظهار إظهار إظهار إدغام إدغام إظهار 

   فتح فتح فتح فتح فتح فتح وجهان فتح 

     ًوصال باهلمز
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  أوجه٣ ًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًبتداءا

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
 وجهان كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ! "



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٤

 
 ١٠  جدول–مهران اجلامل أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب 

 أيب بكر حممد بن احلسن بن زياد النقاش 
 العالفأيب احلسن  إبراهيم بن أمحد الطربي أيب حممد عبد اهللا بن احلسني العلوي أيب القاسم الزيدي السعيديأيب احلسن 

 التلخيص الفاريسأيب احلسني 
 قاينالرشمأيب عيل  أيب عيل العطار أيب عيل الواسطي  أليب معرش

 الكفاية الكربى  اإلرشاد أليب العز منصور املغراوي
 التجريد نري البن سوارتاملس أليب العز

 يب حممد عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادياملبهج أل اليسع بن حزم البن الفحام

 أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي أيب اجلود اللخمي عبد الرمحن بن خلف
  بن    عبد الرمحن 

 أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارس عيل بن شجاع املجيدعبد 

 أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الصائغ أمحد القويص

 أيب حممد عبد الرمحن بن أمحد البغدادي عبد الوهاب القروي

 أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٥

 

 )١٠(ول  كام يف جد- أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلاملطريق

تلخيص أيب  التجريد الكلمة
الكفاية  اإلرشاد معرش

 الكربى
 نريتاملس

 عن العطار
 نريتاملس

 عن الطربي
 نريتاملس

 عن العالف
 ال ال ال ال ال ال ال التكبري

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٤ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 ال ال ال ال ال ال ال الغنة

 وجهان وجهان  وجهان إسكان  إسكان وجهان إسكان ميم اجلمع
  حذف حذف حذف حذف حذف  حذف حذف 

  تسهيل  تسهيل تسهيل تسهيل  إبدال تسهيل تسهيل 
   4 إدخال إدخال  إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال 

 • إدخال إدخال إدخال إدخال خال إد عدم اإلدخال عدم اإلدخال 
     تسهيل تسهيل تسهيل  إبدال إبدال تسهيل تسهيل 

    إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 
    ضم إسكان إسكان ضم ضم إسكان ضم 
   إسكان ضم ضم ضم ضم إسكان إسكان 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٦

 تلخيص أيب التجريد الكلمة 
 نريتاملس الكفاية الكربى اإلرشاد معرش

 عن العطار
 نريتاملس

 عن الطربي
 نريتاملس

 عن العالف
  إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إدغام 

 ، 
الداع إثبات 
الداع إثبات  حذف حذف وجهان دعان حذف

 دعان حذف
الداع إثبات 
 دعان حذف

الداع إثبات 
 حذفدعان 

  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
  إسكان  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

   إسكان إسكان  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
  فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح 
    إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 

     إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إدغام 
    وجهان إبدال إبدال إبدال مهز إبدال وجهان 
∑ إمالة إمالة إمالة فتح فتح وجهان فتح 
   إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار نوجها إدغام 

   إشامم  إشامم إشامم إشامم إشامم  إشامم إشامم 
   صلة اختالس اختالس صلة صلة صلة اختالس 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٧

 

 
و  

 ٢ ٢ ٢ ٤أو٢ ٢ ٢ ٦أو٤أو٢

 فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح 
 مهز جهانو وجهان مهز مهز وجهان إبدال 

 فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح وأخواهتا  الطاء يف 
 فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح اهلاء يف  

   وجهان وجهان وجهان اختالس اختالس وجهان اختالس 
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم  تفخيم ترقيق 

  حذف حذف  حذف حذف حذف حذف حذف 
 فتح فتح تقليل فتح فتح تقليل فتح 
    إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 

    فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح 

     ًوصال دون مهز
  الوىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
 الؤىل لؤىل ًابتداء

 الوىل
ًوصال باهلمز 

  الؤىل لؤىلًابتداء
ًوصال باهلمز 

 ثالثة ًابتداء
 أوجه

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
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مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٨

 
 ١١  جدول–أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل 

  أيب بكر حممد بن احلسن بن زياد النقاش
 الشنبوذي ابن الفحام البغدادياحلسن بن حممد  ينهراون ال عبد امللك بن بكرأيب الفرج

 الكارزيني  الواسطي احلسن بن القاسم غالم اهلراسأيب عيل أيب عيل العطار

 عبد القاهر يب العزرشاد ألإلا  القالنيسيب العزأل الكفاية الكربى يب العزرشاد ألاإل نري البن سوارتاملس

 يب حممد عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغداديملبهج ألا
 أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي

 أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارس

 أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الصائغ
 أيب حممد عبد الرمحن بن أمحد البغدادي

 أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٢
٩

 

 )١١( كام يف جدول -ن أيب مهران اجلامل أيب عيل احلسن بن العباس بطريق
 الكفاية الكربى اإلرشاد املبهج الكفاية الكربى اإلرشاد نريتاملس الكلمة
 ال ال ال ال ال ال التكبري

 ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 ال ال ال ال ال             ال مد التعظيم
 ال ال وجهان ال ال غنة الغنة

 إسكان إسكان وجهان إسكان  إسكان وجهان ميم اجلمع
    حذف حذف حذف حذف حذف حذف 

  تسهيل إبدال       تسهيل         تسهيل إبدال تسهيل 
  4  إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال 

• إدخال إدخال عدم اإلدخال عدم اإلدخال إدخال إدخال 
     إبدال إبدال تسهيل إبدال إبدال تسهيل 

    إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 
     ضم ضم ضم ضم ضم ضم 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
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 اجل
 

٢٣
٠

 
 الكفاية الكربى اإلرشاد املبهج الكفاية الكربى اإلرشاد نريتاملس الكلمة
  ضم ضم ضم ضم  ضم إسكان 

     إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار ظهارإ 

،   الداع إثبات
 حذف حذف حذف حذف حذف دعان حذف

    ،   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان  إسكان 
   ،  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان  إسكان 

    فتح فتح تقليل فتح فتح فتح 
    إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 

     إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
     وجهان مهز مهز وجهان مهز وجهان 
∑ فتح فتح إمالة فتح فتح إمالة 
      إظهار إظهار إدغام إظهار إظهار إظهار 

   إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم اممإش 
    صلة صلة صلة صلة صلة صلة 



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٣
١

 

 ٤أو٢ ٢ ٢ ٤أو٢ ٢ ٢ عني كهيعص وعسق
 فتح فتح فتح فتح فتح فتح 

  إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال وجهان 
 فتح فتح فتح فتح فتح فتح وأخواهتا  الطاء يف

 فتح فتح فتح حفت فتح فتح اهلاء يف  
   اختالس اختالس صلة اختالس اختالس وجهان 
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم 

  حذف حذف  حذف حذف حذف  حذف 
 فتح فتح فتح فتح فتح فتح 
    إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام 

     فتح فتح فتح حفت فتح فتح 

     ًوصال باهلمز
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىل لؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
 أوجه٣ ًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
  الؤىل لؤىلًابتداء

ًوصال باهلمز 
 أوجه٣ ًابتداء

É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
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 اجل
 

٢٣
٢

 
 ١٢  جدول– احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل أيب عيل

 أيب بكر حممد بن احلسن بن زياد النقاش 
 أيب احلسن عيل بن أمحد بن عمرو احلاممي

يب عيل الروضة أل
أمحد بن عيل  الصفار املالكي

 أيب عيل غالم اهلراس اجلامع اليب احلسن اخلياط أيب عيل الرشمقاين أيب عيل العطار بن هاشم ا

 إبراهيم 
  للمعدلروضة احلفاظ اخلياط

 اويغرمنصور  امل حممد الفيض

 املستنري
 البن سوار

  عيل بنأمحد
  احللواين 

 اإلرشاد
 يب العزأل

الكفاية 
الكربى اليب 

 العز

 يب حممد عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادياملبهج أل اليسع بن حزم نارص بن احلسن
 زيد بن احلسن الكنديأيب اليمن  أيب اجلود

 أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارس عيل بن شجاع
 أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الصائغ         

 أيب حممد عبد الرمحن بن أمحد البغدادي                                                    
 مد بن حممد بن اجلزريأيب اخلري حم                                           



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٣
٣

 

 )١٢( كام يف جدول –  أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلاملطريق
الروضة  الكلمة

 للاملكي
روضة 
 املعدل

أمحد بن 
 عيل هاشم

 املستنري
 عن العطار

املستنريعن 
 الرشمقاين

 املستنري
الكفاية  اإلرشاد اجلامع عن اخلياط

 الكربى
 ال ال ال ال ال ال ال،ع،خ ال ال التكبري

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٣ ٦ املد املتصل
 ال ال ال ال ال ال ال ال ال مد التعظيم
 ال ال ال ال ال ال غنة ال ال الغنة

 إسكان إسكان وجهان وجهان وجهان وجهان صلة وجهان إسكان  ميم اجلمع
  حذف ذفح حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف 

  تسهيل إبدال تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
  4 إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال إدخال 

 • 
عدم 
 اإلدخال

عدم 
عدم  إدخال اإلدخال

 اإلدخال
عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

    إبدال إبدال وجهان تسهيل تسهيل تسهيل وجهان تسهيل تسهيل 
     إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 
  ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 
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رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٣
٤

 
   ضم ضم ضم إسكان إسكان إسكان إسكان ضم ضم 

       إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار هارإظ إظهار 
 ،  الداع إثبات

 الداع إثبات  حذف حذف دعان حذف
 دعان حذف

 الداع إثبات 
 حذف حذف دعان حذف

   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
   إسكان إسكان إسكان نإسكا إسكان إسكان اختالس إسكان إسكان 
   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

    إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
    فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح 
   إبدال إبدال بدالإ إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 

     إظهار إظهار  إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
    وجهان مهز وجهان وجهان وجهان وجهان إبدال مهز وجهان 
∑ فتح فتح إمالة إمالة إمالة إمالة فتح فتح فتح 
     إظهار إظهار إظهار إظهار رإظها إظهار  إظهار إظهار إظهار 

   إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم إشامم 
   صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة 



 

لون
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رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٣
٥

 

 ٤أو٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٦أو٤ ٢ ٤ ياء عني
 فتح فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح 

  مهز مهز مهز زمه مهز مهز إبدال مهز مهز 
 فتح فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح وأخواهتاالطاءيف

 فتح فتح فتح فتح فتح فتح تقليل فتح فتح اهلاء يف  
  اختالس اختالس اختالس وجهان وجهان وجهان صلة اختالس اختالس 
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم 

 حذف  حذف حذف  حذف حذف  حذف إثبات حذف حذف 
 فتح فتح فتح فتح  فتح فتح تقليل فتح فتح 
    إدغام  إدغام إدغام إدغام إدغام إدغام إظهار إدغام  إدغام 

    فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح 

    
ًوصال 
باهلمز 

 الؤىل، لؤىل ًداءابت

ًوصال 
باهلمز 
 الؤىل ًابتداء

 لؤىل

ًوصال 
باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال 
باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال 
باهلمز 
  الؤىل ًابتداء

ًوصال 
باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال 
باهلمز 
  الؤىلًابتداء

ًوصال 
 الؤىل لؤىل ًابتداءباهلمز 

ًوصال 
  أوجه٣ ًابتداءباهلمز 

É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار هارإظ 
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مون
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 اجل
 

٢٣
٦

 
 ١٣  جدول–أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل    

 أيب بكر حممد بن احلسن بن زياد النقاش 
 أيب احلسن عيل بن أمحد بن عمرو احلاممي

 أيب احلسني الفاريس  عبد الوهاب التميميرزق اهللا بن يفأيب اخلطاب أمحد بن عيل الصو  اخلياط حممد بن عيلأيب بكر
حممد بن احلسني  حييى بن عيل

 الشيباين
د اهللا بن عب

 منصور
 املصباح
 ابن الطرب نارص بن احلسن اليب الكرم

 غاية االختصار للهمذاين من كفاية الست

حممد بن املهتدي 
 باهللا

حممد بن 
 اخلرض املحويل

 أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي حممد بن حممد بن هارون احليل ديزيد الكن
 أيب اجلود الغزنوي

إبراهيم بن 
 عيل بن شجاع إبراهيم بن فارسأيب إسحاق  حممد بن عمر الواسطي الداعي فارس

 أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الصائغ أمحد بن غزال بن مظفر حممد الصائغ
 حممد احلنفي لرمحن بن أمحد البغداديأيب حممد عبد ا حممد بن أمحد اللبان البغدادي

 أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٣
٧

 

 )١٣( كام يف جدول – أيب عيل احلسن بن العباس بن أيب مهران اجلامل طريق
 ابن الطرب الكلمة

 كفاية الست
 غاية االختصار
 عن الشيباين

 غاية االختصار
 الفاريس التميمي الصويف املصباح عن عبيد اهللا

 مل أجد هلذه الطرق حتقيقات ال،خ ال،ع،ص ال،ع،ص ال بريالتك
 ًوأرجو من وجدها أن خيربين مشكورا ٢ ٣ ٣ ٣ املد املنفصل
    ٦ ٦ ٦ ٣ املد املتصل
    ال ال ال ال مد التعظيم
    ال ال ال ال الغنة

    صلة وجهان وجهان وجهان ميم اجلمع
    حذف حذف حذف حذف    

  تسهيل  تسهيل تسهيل جهانو    
  4  إدخال إدخال  إدخال إدخال    

• 
عدم 
 اإلدخال

عدم 
 اإلدخال

عدم 
    إدخال اإلدخال

     تسهيل تسهيل  تسهيل تسهيل    
   إبدال إبدال إبدال إبدال    



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٣
٨

 
     ضم ضم ضم  ضم    
   ضم ضم ضم ضم    

    إظهار إظهار إظهار إظهار    
،  حذف  حذف حذف حذف    

    إسكان إسكان  إسكان إسكان    
  إسكان إسكان إسكان  إسكان    
  اختالس إسكان إسكان إسكان    

  إسكان إسكان إسكان إسكان    
    فتح فتح فتح فتح    
    إبدال إبدال إبدال إبدال    

     إظهار إظهار إظهار إظهار    
     مهز وجهان وجهان مهز    
∑ إمالة فتح فتح فتح    
      إظهار إظهار إظهار إظهار    

   إشامم إشامم اممإش إشامم    



 

لون
ة قا

رواي
 إىل 

مون
رس املأ

 اجل
 

٢٣
٩

 

    اختالس صلة صلة صلة    
 و ٤ ٢ ٢ ٢    

 فتح فتح فتح فتح    
  إبدال مهز مهز مهز    

    فتح فتح فتح فتح وأخواهتا   يف  الطاء
    فتح فتح فتح فتح اهلاء يف  

   نوجها اختالس اختالس اختالس    
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم    

  حذف حذف حذف حذف    
 تقليل فتح فتح فتح    
    إدغام إدغام إدغام إدغام    

     فتح فتح فتح فتح    

    
ًوصال باهلمز 

 الؤىل ًابتداء
 ولؤىل

ًوصال باهلمز 
  ثالثةًابتداء

 أوجه

ًوصال باهلمز 
 ثالثة ًابتداء

 أوجه
ًوصال باهلمز 

     الؤىلًابتداء

É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار    
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 ١٤  جدول–طرق ) ٤(جعفر بن حممد بن اهليثم البغدادي

 أيب القاسم هبة اهللا بن جعفر بن حممد بن اهليثم البغدادي
  أمحد بن حممد الشاميأيب بكر ينهراون ال عبد امللك بن بكرانأيب الفرج

 الفضل عبد الرمحن بن أمحد الرازيأيب  اجلامع اليب احلسن اخلياط أيب عيل العطار

 عيل احللواينبن أمحد  نري البن سوارتاملس مل للهذيلاالك
 أيب العز القالنيس

 أيب حممد عبد اهللا بن عيل سبط اخلياط البغدادي
 أيب اليمن زيد بن احلسن الكندي

 إسحاق إبراهيم بن أمحد بن فارسأيب 
 أيب عبد اهللا حممد بن أمحد الصائغ

 أيب حممد عبد الرمحن بن أمحد البغدادي
 أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري
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 )١٤( كام يف جدول –  جعفر بن حممد بن اهليثم البغداديطريق
 ملاالك ملاالك اجلامع نريتاملس الكلمة
 ع،خال، ال،ع،خ ال ال التكبري

 ٣ ٣ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٣ املد املتصل
 ال ال ال ال مد التعظيم
 غنة غنة ال ال الغنة

 صلة صلة وجهان وجهان ميم اجلمع
    حذف حذف حذف حذف 

  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
  4  إدخال إدخال إدخال إدخال 

• إدخال  إدخال  عدم اإلدخال إدخال 
     وجهان وجهان وجهان تسهيل 

   إبدال إبدال إبدال إبدال 
     ضم ضم ضم ضم 
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 ملاالك ملاالك اجلامع نريتاملس الكلمة
  إسكان إسكان ضم إسكان 

    إظهار إظهار إظهار إظهار 
،  حذف حذف دعان حذف بات الداع إث 

    ،  ،   إسكان إسكان إسكان إسكان 
  اختالس اختالس إسكان إسكان 

    فتح  فتح  فتح فتح 
    إبدال إبدال إبدال إبدال 

     إظهار إظهار إظهار إظهار 
     إبدال إبدال وجهان جهانو 
∑ فتح فتح إمالة إمالة 
      إظهار إظهار إظهار إظهار 

   إشامم إشامم إشامم إشامم 
    صلة صلة صلة صلة 
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٢٤
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 ،  ٦أو٤ ٦أو٤ ٢ ٢ 
 تقليل تقليل فتح فتح 

  إبدال إبدال مهز مهز 
 تقليل تقليل فتح فتح وأخواهتا  الطاء يف

 تقليل  تقليل  فتح فتح اهلاء يف  
   صلة صلة اختالس صلة 
  تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم 

  إثبات إثبات حذف حذف 
 تقليل تقليل فتح فتح 
    إظهار إظهار إدغام  إدغام 

     فتح فتح حفت فتح 
     الؤىلًابتداءًوصال باهلمز   الؤىلًابتداءًوصال باهلمز   الؤىلًابتداءًوصال باهلمز   الؤىلًابتداءًوصال باهلمز  
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار 
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 ٢٤٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
وهو عـد مـصحف الكوفـة، وعليـه الكوفيـون عاصـم ومحـزة : الكويفالعد.١

والكسائي وخلف العارش، ورسمت عليـه املـصاحف بروايـة حفـص عـن 
ِّعاصم، واتبع يف عد َُّ  آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الـرمحن عبـد اهللا بـن ِ

 .آية) ٦٢٣٦( آي القرآن عندهم حبيب السلمي عن عيل بن أيب طالب، وعد

 مصحف املدينة، وعليه املدنيون نافع وأيب جعفر، ُّوهو عد: األولدينالعد امل.٢
انظر املصحف طباعة (لون عن نافع املدين اورسمت عليه املصاحف برواية ق

ِّ، واتبع يف عد)ليبيا  َُّ  يزيد  عن أيب جعفر املدين آياته طريقة أهل املدينة عن نافعِ
شيبة بن نصاح، وقد وقع اخلالف بني شيخي نافع يف عد ست  والقعقاعابن 

 ىل طريقتـهعـالقـرآن  آي ُدَ، وعـدآيات اتبعت فيها رأي اإلمـام أيب جعفـر 
 .آية) ٦٢١٤(

 :وفائدة معرفة رؤوس اآليات 
 .أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١
 إلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهية اآلرؤوس نمعرفة ما يقلل م.٢

، األعىل، والقيامة، والنازعات، وعبس، وعارجملاطه، والنجم، و: ( هيسورة
 .) والشمس، والليل، والضحى، والعلق



 

 ٢٤٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 من يعدها  آية رأس اآلية السورة

 كويف آية ومل يعدها املدين األولعدها ال   % ! " # $ سورة الفاحتة
 سورة الفاحتة      ومل يعدها الكويف٦عند املدين األول آية رقم  
 عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول   سورة البقرة
 سورة البقرة     عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 
  ومل يعدها الكويف٢١٧عند املدين األول آية رقم  ةسورة البقر
 سورة البقرة   عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 
 سورة البقرة  ومل يعدها الكويف٢٥٥عند املدين آية رقم  

 لاملدين األوعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة آل عمران
 سورة آل عمران    ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة آل عمران   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة آل عمران  ٩٦آية رقم   عن أيب جعفراملدين األولعند 
  ومل يعدها الكويفًخالفا لشيبة، 

 سورة النساء    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة املائدة   ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
  ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم املدين األولعند   سورة املائدة
 سورة األنعام  ومل يعدها الكويف١رقم  آية املدين األولعند  
 سورة األنعام    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة األنعام  ومل يعدها الكويف٧٣ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٤٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة األنعام  ومل يعدها الكويف١٦٢ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األعراف   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها     سورة األعراف

 سورة األعراف        ومل يعدها الكويف٣٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األعراف   ها الكويف ومل يعد١٣٦ آية رقم املدين األولعند 
 سورة األنفال  ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم املدين األولعند  
 سورة التوبة  ومل يعدها الكويف٧٠ آية رقم املدين األولعند  

 ال خالف فيها  يونسسورة
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة هود
  ومل يعدها الكويف٨٥ آية رقم املدين األولعند  سورة هود
 سورة هود    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها سورة يوسف
  ومل يعدها الكويف٥ آية رقم املدين األولعند   سورة الرعد
 سورة الرعد  ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الرعد   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة إبراهيم  ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم  ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم  ومل يعدها الكويف١١ آية رقم املدين األولعند  
 سورة إبراهيم     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٤٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 ال خالف فيها سورة احلجر
 ال خالف فيها سورة النحل
 سورة اإلرساء   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف   املدين األولية ومل يعدها عدها الكويف آ 
 سورة الكهف     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف        املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف  ومل يعدها الكويف٨٣ آية رقم املدين األولعند  
  سورة الكهف       املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة الكهف       املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الكهف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ولاملدين األعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة مريم
  ومل يعدها الكويف٧٤ آية رقم املدين األولعند  سورة مريم
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه

  ومل يعدها الكويف٣٨ آية رقم املدين األولعند    طـهسورة 

 طـهسورة     لاملدين األوعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٨٤ آية رقم املدين األولعند  
 طـهسورة        ومل يعدها الكويف٨٧ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٤٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 طـهسورة     املدين األول يعدها عدها الكويف آية ومل 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة طـه
 سورة طـه   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  ومل يعدها الكويف١٢٠ آية رقم املدين األولعند  سورة طـه
 سورة طـه    ومل يعدها الكويف١٢٩ آية رقم املدين األولعند  
 سورة األنبياء   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة احلج    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة احلج

 سورة املؤمنون  ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم ملدين األولاعند  
 سورة النور   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة النور    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها سورة الفرقان
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة الشعراء
  سورة الشعراء  ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم املدين األولعند  
  ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند  سورة النمل
  ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدين األولعند  سورة النمل
 املدين األوللكويف آية ومل يعدها عدها ا  سورة القصص
  ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املدين األولعند  سورة القصص
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة العنكبوت



 

 ٢٥٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الروم
 سورة الروم     ومل يعدها الكويف٥٤ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة لقامن
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة السجدة
  ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند   سورة السجدة
 ال خالف فيها سورة األحزاب
 ال خالف فيها سورة سبأ
 ال خالف فيها سورة فاطر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة يـس

 سورة الصافات  أبو جعفر آية ومل يعدها  وشيبةعدها الكويف 
 سورة ص    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة ص
 سورة الزمر  ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  
 ولاملدين األعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة الزمر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة الزمر
 سورة الزمر   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الزمر   ومل يعدها الكويف١٨ آية رقم املدين األولعند  
 ألولاملدين اعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة الزمر



 

 ٢٥١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الزمر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة غافر
 سورة غافر   ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  
 سورة غافر   ين األولاملدعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة غافر  ومل يعدها الكويف٧١ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة غافر
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة فصلت
  األولاملدينعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الشورى
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة الشورى
 سورة الشورى      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة الزخرف
 دها الكويف ومل يع٥١ آية رقم املدين األولعند  سورة الزخرف
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة الدخان
 سورة الدخان   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الدخان    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة اجلاثية

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   األحقاف سورة 
  حممدسورة   ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  

  سورة الفتح
 ال خالف فيها الذارياتإىل 



 

 ٢٥٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
  طورسورة ال   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  طورسورة ال   األولاملدينعدها الكويف آية ومل يعدها  
 نجمسورة ال    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها سورة القمر
 رمحنسورة ال    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 رمحنسورة ال      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 رمحنسورة ال   ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند  
 واقعةسورة ال      ومل يعدها الكويف٨ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الواقعة   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الواقعة      ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم املدين األولعند  
 سورة احلديد    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة املجادلة 
 إىل التغابن

ال خالف فيها 

 سورة الطالق    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة الطالق     ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند  
 سورة التحريم

 إىل القلم
ال خالف فيها 

 سورة احلاقة   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٥٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة احلاقة   ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم ين األولاملدعند  
 ال خالف فيها سورة املعارج
 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم املدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها   سورة نوح
 سورة نوح  ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املدين األولعند  
 سورة نوح  ومل يعدها الكويف٢٦ آية رقم املدين األولعند  

  سورة اجلن 
 ال خالف فيها إىل املدثر

 سورة القيامة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة اإلنسان 

 ال خالف فيها إىل النبأ

 املدين األوليعدها عدها الكويف آية ومل µ́  ³ النازعاتسورة 

 سورة عبس   عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول  
 ًعن أيب جعفر خالفا لشيبة

 سورة التكوير   
 عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول

 ًعن أيب جعفر خالفا لشيبة
   نفطارسورة اال

 ال خالف فيها إىل الربوج

 ارقسورة الط   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة األعىل

 ال خالف فيها  الغاشيةإىل 



 

 ٢٥٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 من يعدها  آية رأس اآلية السورة
 سورة الفجر      ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الفجر  ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الفجر     ومل يعدها الكويف٢٥ آية رقم املدين األولعند  
 سورة الفجر   املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها سورة البلد
 سورة الشمس     ومل يعدها الكويف١٤ آية رقم املدين األولعند  
  سورة الليل
 ال خالف فيها إىل التني

  العلقسورة   ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  
  سورة القدر
 ال خالف فيها إىل العاديات

 سورة القارعة     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة التكاثر
 ال خالف فيها إىل الفيل

 سورة قريش   ومل يعدها الكويف٤ آية رقم املدين األولعند  
 سورة املاعون    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة الكوثر
 ال خالف فيها  إىل الناس



 

 ٢٥٥ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 

 

 انـيـبـال الكلمة اآلية السورة

باب  حيث ورد    ومجيع 
 ما ورد منها

(باهلمز عدا :نافع  ( ]٥٠: األحزاب[، 
)    ( ]وصاللقالون،]٥١:األحزاب ً 

 والباقون بال مهز
 ٢١٤ البقرة  والباقون بالفتح ضم الالم:نافع ، 
 ٢٤٦ البقرة  والباقون بالفتح كرس السني:نافع ، 
 ٢٨٠ البقرة    والباقون بالفتح ضم السني:نافع ، 

 ١٧٦ آل عمران  
  وكرس الزاي ضم الياء:نافع

 والباقون بفتح الياء وضم الزاي

 ١٨٨ آل عمران
   
    

 بالياء وكرس السني:نافع
 بالتاء وكرس السني

 ٤٠ النساء
   

    
، مع املد  يف حسنة تنوين ضم:نافع

  يف يضاعفهاوالتخفيف

 ١٥٤ النساء ! شديد الدالت و العنيفتحةاختالس : قالون 

 ٤١ املائدة  ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٤٥ املائدة
  
   

 ، والباقون بالضمإسكان الذال فيهام :نافع



 

 ٢٥٦ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 ١١٩ املائدة  والباقون بالضم فتح امليم:نافع ، 
 ٣٣ األنعام  ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٣٢ األعراف  والباقون بالنصب تنوين ضم:افعن ، 

 ١٠٥ األعراف  
   بياء املتكلم مفتوحة مشددة:نافع

 والباقون بألف بعد الالم

 ١٤١ األعراف   
 فتح الياء وإسكان القاف وضم التاء :نافع

، والباقون بضم الياء وفتح القاف خمففة
 وكرس التاء مشددة

 ١٨٨ األعراف    
إثبات األلف ومدها ًوصال : قالون

 صلفكمن
 والباقون بحذفها وهو الوجه الثاين لقالون

 ١٩٣ األعراف   
 ختفيف التاء ساكنة وفتح الباء :نافع

 والباقون بفتح التاء مشددة وكرس الباء

 ٦١ التوبة
  

  
 ، والباقون بالضمإسكان الذال :نافع

 ٦٥ يونس  الياء وكرس الزاي ضم:نافع  

 ٥٤ احلجر      خمففةكرس النون :نافع  

 ٢٧ النحل   والباقون بفتحهاكرس النون :نافع ، 



 

 ٢٥٧ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 ١٣ يوسف  ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٦٧ املؤمنون    
 ضم التاء وكرس اجليم :نافع

 والباقون بفتح التاء وضم اجليم

 ٩ النور
  

   

  

  إسكان النون:نافع
 وفتح الباءوكرس الضاد 

 وضم اهلاء

 ٢٢٤ الشعراء    
 إسكان التاء وفتح الباء :نافع

 والباقون بتشديد التاء مفتوحة وكرس الياء
 ٧ لقامن    والباقون بالضم إسكان الذال:نافع ، 
 ٢٣ لقامن  زاي ضم الياء وكرس ال:نافع 

 ٧٦ يس  ضم الياء وكرس الزاي:نافع  

 ٥١ الشورى
    
   

 إسكان الياءو،  ضم الالم:نافع
 والباقون بفتحهام

 ٢٢ حممد  والباقون بفتحهاكرس السني :نافع ، 
 ١٢ احلاقة   والباقون بضمها إسكان الذال:نافع ، 
 ٥٦ املدثر     والباقون بالياءالتاء ب:نافع ، 

 ٢٢ الربوج  والباقون بالكرستنوين ضم: نافع ، 

  املضمومةالتاءب :نافع  ١١ الغاشية

 



 

 ٢٥٨ اجلرس املأمون إىل رواية قالون



 

 ٢٥٩ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 مطبعة مصطفى البايب احللبـي  – أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين .١

 .مرص
 أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي –ربعة عرش إحتاف فضالء البرش يف القراءات األ.٢

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 
 – املكتبة األزهريـة للـرتاث – عيل حممد الضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة .٣

 .١٩٩٩الطبعة األوىل سنة 
 .٢٠٠٢ سنة ١ح القايض ط  عبد الفتا–البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة .٤
 إستنبول ، مطبعة – أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع . ٥

 .١٩٣٠الدولة سنة 
 دار –أمحد القضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري – حتبري التيسري يف القراءات العرش .٦

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  
 ضـبط – القاسم بن فريه الشاطبي األندلـيس –منظومة حرز األماين ووجه التهاين .٧

 .١٩٩٥ الطبعة الثالثة لسنة – دار اهلدى املدينة املنورة –حممد متيم الزعبي 
 عبد الواحد بن حممد بن أيب الـسداد املـالقي ، حتقيـق -الدر النثري والعذب النمري  .٨

 .٢٠٠٣ سنة ١كتب العلمية بريوت طعادل أمحد عبد املوجود دار ال
 مكتبـة األدب –عـيل النحـاس .  د–الرسالة الغـراء يف األوجـه املقدمـة يف األداء . ٩

 .م٢٠٠٤ ثانية ط ال–القاهرة 
أليب البقاء عيل بن عثامن بن حممد  –رساج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي . ١٠

 الطبعة الثالثـة –يب احللبي مرص  مطبعة مصطفى البا– البغدادي القاصح العذري
 وباهلامش غيـث – عيل حممد الضباع – وبذيله خمترص بلوغ األمنية – ١٩٥٤سنة 

 .النفع يف القراءات السبع لعيل النوري الصفاقيس



 

 ٢٦٠ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتب العلمية –  حممد النويري–رشح طيبة النرش . ١١
 .بريوت

حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بـريوت  -   غاية النهاية يف طبقات القراء.١٢
 .م١٩٨٢ سنة ٣ط
أمحـد عـدنان . د:  عيل بن حممد السخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد . ١٣

 .م٢٠٠٢-١الزعبي مكتبة دار البيان الكويت ط
ــدهر  .١٤ ــدة ال ــاهرة ط–فري ــان العــريب، الق ــراهيم ســامل، دار البي  ١ حممــد إب

 .)ومنه أخذت جداول طرق الطيبة( م٢٠٠٣سنة
  حتقيـق شـوقي ضـيف دار املعـارف -أمحد بن جماهد-كتاب السبعة يف القراءات  .١٥

 .٣القاهرة ط
 – دار عـامر ، عـامن – حممـد خالـد منـصور وآخـرون –املزهر يف رشح الشاطبية .١٦

 .٢٠٠٢الطبعة األوىل سنة 
 . حممد بن أمحد الذهبي-معرفة القراء الكبار عىل الطبقات واألعصار. ١٧
 حممـد عـوض زايـد –راء العرشة من طريق الشاطبية والـدرة مفردات الق .١٨

 .م٢٠٠١،سنة ١احلرباوي، مكتبة التوبة ط 
 دار الفكـر – حممد بن عيل بن يالوشـه، ملحـق بـالنجوم الطوالـع  -ً املقدم أداء  .١٩

 .بريوت
 الطبعـة األوىل – حممد بن حممد بن حممد بن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش . ٢٠

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨سنة 
 سـنة -١ دار الـسالم القـاهرة ط- عبد الفتاح القايض–الوايف يف رشح الشاطبية . ٢١

 .م٢٠٠٣
 



 

 ٢٦١ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

 
 الصفحة  املوضوع

  ٥......................................................... الشيخ بكري الطرابييشميقدت

  ٧......................................................... الشيخ حممد عبد احلميدميقدت

  ٩............................................................. الشيخ عيل النحاسميقدت

  ١١.............................................................................مقدمــة

  ١٣...............................................................اإلمام نافع املدينترمجة 

  ١٥..................................................................:قالونترمجة  
  ١٧...................................................................أصول رواية قالون

  ٣٥........................................................................سورة الفاحتة

  ٣٥.........................................................................سورة البقرة

  ٤٠.....................................................................سورة آل عمران

  ٤٣........................................................................سورة النساء

  ٤٦.........................................................................سورة املائدة

  ٤٨........................................................................سورة األنعام

  ٥٢...................................................................... األعرافسورة

  ٥٥........................................................................ األنفالسورة

  ٥٦......................................................................... التوبةةسور

  ٥٨......................................................................... يونسسورة

  ٥٩.......................................................................... هودسورة

  ٦٢........................................................................ يوسفسورة

  ٦٥......................................................................... الرعدسورة

  ٦٦....................................................................... إبراهيمسورة

  ٦٧................................................................ النحل- احلجرسورة



 

 ٢٦٢ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  ٦٩....................................................................... اإلرساءسورة

  ٧٠....................................................................... الكهفسورة

  ٧٣.......................................................................... مريمسورة

  ٧٥............................................................................ طهسورة

  ٧٦........................................................................ األنبياءسورة

  ٧٨.......................................................................... احلجسورة

  ٧٩....................................................................... املؤمنونسورة

  ٨٠.......................................................................... النورسورة

  ٨٢....................................................................... الفرقانسورة

  ٨٣....................................................................... الشعراءسورة

  ٨٥.........................................................................مل النسورة

  ٨٧...................................................................... القصصسورة

  ٨٩.............................................................الروم- العنكبوت سورة

  ٩٠.......................................................................... لقامنسورة

  ٩١....................................................................... السجدةسورة

  ٩٢.....................................................................األحزاب سورة

  ٩٤........................................................................... سبأسورة

  ٩٥.........................................................................   فاطرسورة

  ٩٦........................................................................... يسسورة

  ٩٨..................................................................... الصافاتسورة

  ٩٩........................................................................... صسورة

  ١٠٠.......................................................................الزمر سورة

  ١٠١........................................................................ غافرسورة

  ١٠٢...........................................................الشورى- فصلت سورة

  ١٠٤.................................................................... الزخرفسورة



 

 ٢٦٣ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  ١٠٥....................................................................   الدخانسورة

  ١٠٦...........................................................حقاف األ- اجلاثية سورة

  ١٠٧.................................................................... حممد سورة

 ١٠٨.................................................................. ق- الفتح سورة
 ١٠٩...........................................................النجم -الذاريات سورة
  ١١٠.............................................................. الواقعة-القمر سورة

  ١١١......................................................................ديدسورة احل

  ١١٢............................................................ احلرش-  املجادلةسورة

  ١١٣...........................................................الصف - متحنة املسورة

 ١١٤...........................................................طالق ال-   اجلمعةسورة
  ١١٥.....................................................................التحريم سورة

  ١١٦............................................................... القلم-  امللكسورة

  ١١٧................................................................نوح - اقة احلسورة

  ١١٨........................................................................اجلن سورة

  ١١٩.............................................................. القيامة- املزملسورة

  ١٢٠...............................................................النبأ- اإلنسان سورة

  ١٢١........................................................ االنفطار-النازعات  سورة

  ١٢٢.......................................................... الغاشية-املطففني  سورة

  ١٢٣............................................................ضحى ال- الفجر سورة

  ١٢٤.............................................................زلزلة ال- رشحال سورة

  ١٢٥...........................................................قريش - عادياتال سورة

  ١٢٦............................................................. الناس-اعوناملسورة 

  ١٢٧..............................................................لون من الطيبةرواية قا

 ٢٤٥..........................................عد املدين األول والعد الكويففرق بـيـن الال
  ٢٥٥.....................................................................دات قالونفرت



 

 ٢٦٤ اجلرس املأمون إىل رواية قالون

  ٢٥٩....................................................................املراجعفهرس 

  ٢٦١.................................................................فهرس املحتويات
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