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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احَلْمــُد هللِّ النــاِشِ يف اخَلْلــِق َفضَلــُه، والباِســِط بِاجُلــوِد َيــَدُه، َنْحَمــُدُه  يف مجيــع ُأمــوِره، َوَنْســَتِعينُُه عــى ِرعاَيــِة 
ــدًا عْبــُدُه وَرُســوُلُه، َأْرَســَلُه بَِأْمــِرِه َصاِدعــًا وبِِذْكــِرِه َناطِقــًا، َفــَأّدى  ُحُقوِقــِه، َوَنْشــَهُد أْن ال إِلــَه غــُرُه، وأنَّ حممَّ
ــَق،  ــَف َعنْهــا َزَهــَق َوَمــْن َلِزَمهــا حَلِ لَّ َمهــا َمــَرَق َوَمــْن َتَ ــَف فينــا َراَيــَة احَلــقِّ َمــْن َتَقدَّ َأِمينــًا َوَمــى َرِشــيدًا، َوَخلَّ

حيــث قــال صــى اهلل عليــه والــه إين قــد تركــت فيكــم أمريــن لــن تضلــوا بعــدي مــا إن متســكتم هبــا: 
كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي، فــإن اللطيــف اخلبــر قــد عهــد إيل أهنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــي احلــوض 
كهاتــن ومجــع بــن مســبحتيه وال أقــول كهاتــن ومجــع بــن املســبحة والوســطى فتســبق إحدامهــا االخــرى، 

فتمســكوا هبــا ال تزلــوا وال تضلــوا وال تقدموهــم فتضلــوا.
بتوجيــه ورعايــة  أالمــن العــام للعتبــة العباســية املقدســة ســاحة الســيد امحــد الصــايف تــم تأســيس مركــز 
علــوم القــران وتفســره وطبعــه والــذي اخــذ عــى عاتقــه االهتــام بالقــران الكريــم والعــرتة الطاهــرة  اللــذان 

مــن متســك هبــا معــا لــن يضــل ولــن يــزل كــا  بــّن لنــا رســولنا األعظــم صــى اهلل عليــه والــه وســلم .
وال خيفــى عــى اجلميــع أن بلدنــا والبلــدان املجــاورة تقــرأ القــرآن بروايــة حفــص بــن ســليان عــن عاصــم 

بــن أيب النجــود.
 أمــا يف بلــدان أخــرى فيقــرؤون القــرآن بقــراءات أخــرى؛  عــى ســبيل املثــال يف مــر واجلزائــر واملغــرب  
يقــرؤون بقــراءة  ورش عــن نافــع ويف الســودان والصومــال يقــرؤون بروايــة حفــص الــدوري عــن أيب عمــرو 
ــهورة  ــا املش ــرة منه ــراءات كث ــاك ق ــع وهن ــن ناف ــون ع ــراءة قال ــرؤون بق ــا يق ــري ويف ليبي ــاء الب ــن الع ب
والتــي تعــرف بالقــراءات الســبعة أو العــرة أو األربعــة عــر ومنهــا التــي قــل انتشــارها بــن القــراء وتعرف 

بالقــراءات الشــاذة.
ــن  ــة م ــراءات القرآني ــن الق ــه م ــول إلي ــتطيع الوص ــا نس ــع م ــاول مج ــارك نح ــل املب ــذا العم ــن يف ه  ونح
مصادرهــا وقــد  اتذنــا املتــن القــرآين مــن قــراءة حفــص عــن عاصــم ، وقــد اشنــا للكلمــة التــي هلــا قــراءات 

متعــددة باللــون األمحــر.
 و جعلنا جدوال لتلك الكلات املختلف يف قراءهتا.

 فالكلمــة التــي هلــا قــراءات عــّدة حتــت عنــوان: )النــص املصحفــي(، وأمامهــا حقــا يبــّن  أوجــه القــراءة 
ــِرأ هبــا، وحقــا آخــرا يبــّن اســم القــارئ الــذي  قــرأ هبــا. التــي ُقُ

 وقد اشنا إىل مصادر تلك القراءات  يف آخر الكتاب طبقا لألرقام املدرجة من ضمن كل سورة .
وكذلــك أحلــق الكتــاب برتاجــم ألهــم األســاء التــي يتكــرر ذكرهــا يف هــذا اجلــزء وأمــا ترمجــة بقيةاألســاء 

ســيكون يف اجلــزء األخــر أن شــاء اهلل تعــاىل.  
ونســال اهلل تعــاىل التوفيــق والســداد إلمتــام العمــل بمنــه وجــوده انــه ســميع جميــب الدعــاء بمحمــد وعرتتــه 

الطاهريــن عــدل القــران الكريم.
مركز علوم القران وطبعه وتفسره



-متهيد-
لقد وردت بعض املصطلحات املهمة التي تكرر ذكرها يف هذا الكتاب  التي حتتاج اىل توضيح، مثل:

اإلمالة
 هــي تقريــب الفتحــة مــن الكــرة واأللــف مــن اليــاء مــن غــر قلــب خالــص وال إشــباع مبالــغ فيــه، 
وتســمى بـــ )اإلمالــة الكــرى(، وُيَعــرَّ عنهــا عنــد املتقدمــن بـــ )الكــر( و )اليــاء( و )اإلضجــاع( و )البطح( 

و )الــي( و )إمالــة شــديدة( و )إمالــة حمضــة( و )إمالــة خالصــة( و )إمالــة تامــة( و )إشــام الكــر(.
 التقليل 

 ) هــو النطــق باأللــف بحالــة بــن الفتــح واإلمالــة الكــرى، وتســمى بـــ )اإلمالــة الصغــرى(، و )َبــْنَ َبــْنَ
و )بــن اللفظــن(، وُيَعــرَّ عنهــا عنــد املتقدمــن بـــ )التلطيــف( )وامُللطَّــف( و )الرتقيــق( و )إمالــة متوســطة( 
ــن بــن(، و )بــن الكــر  ــة لطيفــة( و )ب ــة ضعيفــة( و )إمال ــة يســرة(، و )إمال ــة وســطى(، و )إمال و )إمال
ــة غــر  ــة والتفخيــم( و )إمال ــة والفتــح( و )بــن اإلمال ــم(، و )بــن الكــر والفتــح( و )بــن اإلمال والتفخي

خالصــة(.
التحقيق 

هو النطق باهلمزة عى صورهتا كاملة الصفات من خمرجها الذي هو أقىص احللق.
التسهيل 

 هــو جعــل اهلمــزة بينهــا وبــن احلــرف املجانــس حلركتهــا، فتجعــل اهلمــزة املفتوحــة بــن اهلمــزة املحققــة 
واأللــف، وجتعــل املكســورة بــن اهلمــزة املحققــة واليــاء املمــدودة، وجتعــل املضمومــة بــن اهلمــزة والــواو 

املمــدودة، وال ُيضبــط ذلــك إال باملشــافهة وهــو أشــهر معــاين التســهيل وأكثرهــا اســتعاالً.
اإلدغام الكبر 

هو التقاء حرف متحرك بآخر متحرك بحيث يصران حرفا مشددا .
وال يوجد من هذا النوع يف رواية حفص عن عاصم إال كلات معدودة يف املتاثل، مثل:

ــُه  ــا َل ــَى ُيوُســَف َوإِنَّ ــا َع ــَك الَ َتْأَمـنَـّ ــا َل ــا َم ــا َأَباَن ــوْا َي ــه ســبحانه وتعــاىل: ﴿َقاُل ــا( يف قول - كلمــة )َتْأَمـنَـّ
َلنَاِصُحــوَن﴾ )يوســف 11( واألصــل هــو تأمنُـــنَا ولكــن ُأدغــم حــرف النــون املرفــوع إعرابــا يف النــون الــذي 
بعــده فأصبحــت َتْأَمنَّــا. ويتــم نطــق هــذا اإلدغــام مــع اإلشــام أو االختــاس وهــو اإلتيــان ببعــض احلركــة 

بضــم الشــفتن كمــن يريــد النطــق بضمــة، إشــارة إال أن احلركــة املحذوفــة هــي ضمــة النــون األوىل.
ـــي يِف اهللِّ َوَقــْد َهــَداِن﴾ )األنعــام 80( إذ األصــل  ونِّ اجُّ ـــي( يف قولــه تعــاىل: ﴿ َقــاَل َأحُتَ ونِّ اجُّ - كلمــة )َأحُتَ

ـــي: أحتاجوَننِي. ونِّ اجُّ يف كلمــة َأحُتَ
- و ﴿َما َمّكـَنِّي﴾ )الكهف 95( األصل فيها ما مكنَنِي.

وال يوجد يف رواية حفص أمثلة من اإلدغام الكبر يف املتجانس أو املتقارب. 
وهذه  اهم املصطلحات التي تكرر ذكرها يف  هذا اجلزء.

 لذا اشنا اليها بشكل خمتر.
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)ٱ(

)١() قرأ ابن مسعود - ُأيب - عكرمة - عيسى)َعـمَّ
ْه( )وصاًل ووقفًا()٢( قرأ ابن كثري يف رواية/الضحاك)َعمَّ

ْه( )وقفًا()٣( قرأ ابن كثري، يعقوب، البزي، رويس)َعمَّ
ون()ٻ( )٤(

ُ
اَءل قرأ ابن مسعود - ابن جبري)َيسَّ

)ٻ(
قرأ محزة - هشامبإبدال اهلمزة الفًا )وقفًا()٥(

قرأ محزة - هشامبالتسهيل كالياء )وقفًا()٦(

)ٺ( 
قرأ ابن عامر- الضحاك - احلسن - ابن ذكوان)ستعلمون( )٧(
قرأ ابن عامر- احلسن - ابن ذكوان)ستعلمون()٨(

()٩()ٹ(  ً
دا ـْ قرأ جماهد - عيسى اهلمداين)َم

-)باإِلدغام الكبري()١٠()ڄ ڄ( 

قرأ ابن الزبري، ابن عباس، عكرمة، الفضل بن عباس، )باملعرصات()١١()ڌ ڎ(
عبد اهلل بن يزيد قتادة

)ڈ(
احًا()١٢( قرأ االعرج)َثجَّ
قرأ عكرمة)ثجاخًا()١٣(

وَر()١٤()ڱ( قرأ أبو عياض)الصُّ

قرأ أبوعمرو، ابن عامر، نافع، ابن كثري، االعشى، )وُفتََّحت()١٥()ں(
الربمجي، أبو جعفر، يعقوب

قرأ أبوعمرو، محزة، الكسائي، خلف، هشام)بإدغام التاء()١٦()ہ ہ(

قرأ أبوعمرو املنقري- ابن يعمر)أن()١٧()ہ ھ(

)َلبِثنَي()١٨()بغري األلف()ۓ(
قرأ محزة، الكسائي، االعمش، علقمة، حييى بن وثاب، 

طلحة بن مسعود، زيد بن عيل، قتيبة، عمرو بن 
ميمون، عمرو بن رشحبيل، سورة، روح

قرأ نافع، ابن كثري، أبو عمرو، ابن عامر، عاصم، )َوَغَساقًا()١٩()ۋ(
شعبة، أبو جعفر، يعقوب

اقًا()٢٠()ۉ( قرأ أبوحيوة - أبوبحرية - ابن ايب عبلة)ِوفَّ

)ەئ(

قرأ عيل بن ايب طالب عليه السالم)ِكَذابًا()٢١(
عوف االعرايب، أبو رجاء، االعمش، عيسى البرصة

ابَا()٢٢( قرأ عبد اهلل بن عمرو بن عبد العزيز - عمرو بن عبد )ُكذَّ
العزيز، املاجشون

()٢٣()وئ وئ( قرأ أبو السمل)وُكلُّ
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قرأ عيل بن ايب طالب )عليه السالم( - الكسائي)ِكَذابًا()٢٤()ٿ(

)ٹ(

ابًا( )٢٥( قرأ ابن قطيب - أبو هاشم)َحسَّ
ابًا()٢٦( وقراء رشيح بن يزيد احلميص - أبو الربهسم)ِحسَّ
قرأ ابن عباس - رساج)َحَسنًا()٢٧(
قرأ رساج - املهدوي)َحْسبًا()٢٨(

)ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ(

مْحُن( )٢٩( ...الرَّ قرأ نافع - ابن كثري - أبو عمرو - عاصم - أبو جعفر - اليزيدي - )ربُّ
احلسن - شيبة - االعرج - ابن مسعود - يعقوب - املفضل - زيد

...الرمحُن()٣٠( وقراء محزة - الكسائي - عاصم - ابن حميصن - حييى بن وثاب - )ربِّ
احلسن - االعمش - خلف - ابن عباس - أبو عبيد

-)باإِلدغام الكبري( )٣١()چ چ چ(

-)باإِلدغام الكبري( )٣٢()ڇ ڍ( 

قرأ محزة - ابن ذكوان)باإِلمالِة( )٣٣()ڑ( 

قرأ ابن ايب إسحاق)اْلـُمْرُء()٣٤()ڳ(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي
-)باإِلدغام الكبري()١()ہ ہ( 

-)باإِلدغام الكبري()٢()ھ ھ(

- )َفامُلْدبِراِت( )بسكون الدال()٣()ے(

-باإِلدغام الكبري)٤()ڭ ڭ( 

)ۅ ې(

)باالستفهام يف األول واإلخبار 
يف الثاين()٥(

قرأ نافع - ابن عامر - الكسائي - يعقوب - ابن ذكوان - 
قالون - عمر ابن اخلطاب

)باإلخبار يف األول واالستفهام 
وقراء أبو جعفريف الثاين( )مع التسهيل واملد()٦(

وقراء نافع - يعقوب)باإلخبار يف االثنني()٧(
قرأ أبو حيوة - أبو بحرية - ابن ايب عبلة-)ې()٨(

)نَّاِخَرًة()٩()ى(
محزة - الكسائي - عاصم - يعقوب - شعبة - خلف - رويس 

- ُأيب - االعمش - ابن عباس - ابن الزبري - عمر - ابن مسعود - 
ابن وثاب - مرسوق - جماهد - أبو عمرو - الدوري قتيبة

قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة()١٠()ىئ( 

)ی( 
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١١(
وقراء أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٢(
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قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة()١٣()ٻ( 

قرأ يعقوب )بالوادي( )وقفًا()١٤()ٻ(

)پ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة وقفًا()١٥(
وقراء أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل وقفًا()١٦(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو- نافع - ابن كثري  أبو جعفر - يعقوب)ُطَوى()١٧(
ى()١٨( قراءة أخرى/ قرأ احلسن - عكرمة)طِوَّ
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو)طَِوى()١٩(

قراءة أخرى/ قرأ الضحاك - عيسى)َطاِو()٢٠(

قرأ ابن مسعود)أن اْذَهْب()٢١()پ(

)ڀ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش )باإِلمالِة()٢٢(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٣(

)ٿ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٤(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٥(

كَّى()٢٦( قرأ نافع - ابن كثري - أبو عمرو - ابن حميصن - أبو جعفر- يعقوب)َتزَّ

)ٹ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٧(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٨(

)ڤ(
قرأ محزة - الكسائي - ابن ذكون - الصوري- خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٩(
قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٠(

)ڤ(
قرأ أبوعمرو- محزة - الكسائي - خلف - الصوري-  ورش)باإِلمالِة()٣١(
قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٢(

)ڦ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٣(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٤(

)ڄ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٥(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٦(

)ڃ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٧(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٨(

)چ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٩(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٠(

)ڇ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٤١(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٢(

)ڈ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٤٣(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٤(
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)ژ( 

قرأ أبو عمرو - قالون - أبو جعفر - هشام)بتسهيل الثانية مع الفصل بألف()٤٥(
قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري-نافع-ورش-رويس-األزرق-هشام)بتسهيل الثانية بدون فصل()٤٦(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)بإبداهلا الفًا مع املد()٤٧(
قراءة أخرى/ قرأ هشام)بالتحقيق مع الفصل()٤٨(

)ک(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٤٩(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٠(

)گ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٥١(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٢(

)ڳ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٥٣(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٤(

قرأ احلسن - أبو حيوة - أبو السمل - عمرو ابن عبيد - )واألرُض()٥٥( )باإِلمالِة()ڱ(
ابن ايب عبلة - عيسى - عمرو بن ميمون

قرأ جماهد - االعمش)مع ذلك()٥٦()ڱ ڱ(

)ں(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٥٧(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٨(

)ڻ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٥٩(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٦٠(

قرأ احلسن - أبو حيوة - عمرو ابن عبيد - ابن ايب عبلة - أبو )واجلباُل()٦١()ۀ(
السمل - عيسى - عمرو بن ميمون - نرص بن عاصم

)ہ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٦٢(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٦٣(

)ڭ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٦٤(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٦٥(

)ۇ(
قرأ أبوعمرو - هارون - أبو هنيك - أبو السمل)وَبَرَزت()٦٦(
قراءة أخرى/ قرأ زيد بن عيل-عكرمة-مالك ابن دينار)وَبَرَزت()٦٧(

)ۈ(

قرأ أبو عمرو-محزة-الكسائي-خلف-الصوري-ورش)باإِلمالِة()٦٨(
قراءة أخرى/ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٦٩(

قراءة أخرى/ قرأ عائشة-زيد بن عيل-عكرمة-مالك ابن دينار)َتَرى«()٧٠(
قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)رأى()٧١(

)ۋ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٧٢(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٧٣(
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)ۉ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٧٤(
قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٧٥(

)ى(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٧٦(

قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٧٧(

قرأ محزة)باإِلمالِة()٧٨()ەئ(

قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة( )وقفًا( )٧٩()وئ(

)ۆئ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٨٠(

قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٨١(

)ېئ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٨٢(

قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٨٣(

)ی(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٨٤(

قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش-قرأ السلمي)باْلتَّْقِلْيِل()٨٥(

)مئ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - الصوري - ورش)باإِلمالِة()٨٦(

قراءة أخرى/ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٨٧(

)حب(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٨٨(

قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش+)باْلتَّْقِلْيِل()٨٩(

)منذٌر()٩٠()يب(
قرأ أبو عمرو- ابن حميصن - احلسن - طلحة - عمر 

بن عبد العزيز- محيد - شيبة - خالد احلذاء- ابن هرمز 
عيسى - أبو جعفر - ابن مقسم - عياش

)حت(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٩١(

قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٩٢(

)مج(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٩٣(

قراءة أخرى/ قرأ أبوعمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٩٤(
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َس()ٱ( )١( قرأ زيد بن عيل)َعبَّ

)ٻ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة( )٢(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣(

)ٻ(

قرأ احلسن - زيد بن عيل - أبو عمران اجلوين)آن()٤(

قراءة أخرى)أأن()٥(

قراءة أخرى)آأن()٦(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٧()ٻ(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باإِلمالِة()٨()پ(

)ڀ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٩(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٠(

قرأ عاصم - االعرج)َيْذُكُر()١١()ٺ(

)فتنفُعُه()١٢()ٺ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - أبو عامر- نافع - ابن 

كثري- أبو جعفر- خلف - يعقوب

)ٺ(

)باإِلمالِة()١٣(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - الصوري- 

ابن ذكوان - ورش

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٤(

) ٿ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٥(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٦(
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)ٹ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٧(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٨(

ى()١٩( دَّ )َتصَّ
قراءة أخرى/ قرأ نافع - ابن كثري- أبو عمرو- أبو جعفر- 

يعقوب - ابن حميصن

ى()٢٠( قراءة أخرى/ قرأ أبو جعفر- أبو جعفر الباقر)ُتَصدَّ

)ڤ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢١(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٢(

قرأ محزة - ابن ذكوان)باإِلمالِة()٢٣()ڦ(

)ڄ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٤(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٥(

)ڄ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٦(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٧(

)ڃ(

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - البزي - ابن ايب بزة)وصاًل بم قبلها()٢٨(

ى()٢٩( قراءة أخرى/ قرأ أبو جعفر- أبو جعفر الباقر)َتَلهَّ

ى()٣٠( قراءة أخرى/ قرأ طلحة بن مرصف)َتَتَلهَّ
قراءة أخرى/ قرأ طلحة)َتْلَهى()٣١(

قراءة أخرى/ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٢(
قراءة أخرى/ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٣(

قرأ محزة - ابن ذكوان)باإِلمالِة()٣٤()ڇ(

قرأ)أنظر تلقاء أصحاب()٣٥()ہ ھ(

قراءة أخرى/ قرأ نافع - أبو حيوة - شعيب بن احلبحاب)نرشه()٣٦()ھ(
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)ۇ ۆ(

)إنَّا()٣٧(
قرأ أبو عمرو - ابن كثري - نافع - ابن عامر- أبو جعفر- احلسن 

البرصي

قراءة أخرى/ قرأ رويس))أّنا( )وصاًل فقط(()٣٨(

قراءة أخرى/ قرأ احلسني بن عيل)عليه السالم()باإِلمالِة()٣٩(

قرأ محزة - ابن ذكوان)باإِلمالِة()٤٠()ېئ(

)خب(

)الوقوف بإبدال اهلمزة ياء 
ساكنة( )٤١(

قرأ محزة - هشام

)الوقوف كالسابق مع 
الروم()٤٢(

قراءة أخرى/ قرأ محزة - هشام

قرأ السويس)شان()٤٣()يب(

قرأ الزهري - ابن حميصن - محيد - ابن ايب عبلة )َيْعنِيه()َيْعِنيه( )٤٤()جت( 

ٌة()٤٥()حخ( قرأ ابن ايب عبلة)َقْتَ
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)ٺ(
قرأ ابن كثري - اليزيدي - مرض)ُعطَِلْت()١(

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري)َعَطَلْت()٢(

ْت()٣()ٿ( َ قرأ احلسن - عمرو بن ميمون)ُحرشَّ

)ُسِجَرْت()٤()ٹ(
قرأ ابن كثري - أبو عمرو - يعقوب - رويس - ابن حميصن 

- اليزيدي

)ڤ ڤ(
-)باإِلدغام الكبري()٥(

قراءة أخرى/ قرأ عاصم »يف رواية«)ُزوِوَجت()٦(

)ڦ(

قرأ البزي)َاملُؤوَدُة()٧(

قراءة أخرى/ قرأ املطوعي - االعمش)امَلْوَدُة()٨(

-)امَلُووَدُة()٩(

الوقوف برقم ٢ او ٣ او 
َدة()١٠( باإلبدال مع االدغام )َموُّ

قراءة أخرى/ قرأ محزة

ُة()١١( )امَلَودَّ
قراءة أخرى/ قرأ أبو جعفر الباقر )عليه السالم( أبو عبد اهلل - 

ابن عباس

)ڦ(

قرأ احلسن - االعرج)ِسِئَلْت()١٢(

قراءة أخرى/ قرأ أبو جعفر)ُسيََّلْت()١٣(

)َسَأَلْت()١٤(
قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود - عيل - ابن عباس - جابر 
بن زيد - أبو الضحى - جماهد - ُأيب - الربيع بن خيثم - 

ابن يعمر - الضحاك - أبو صالح

)الوقوف بالتسهيل كالياء 
وباإلبدال واوًا مكسورة( )١٥(

قراءة أخرى/ قرأ محزة
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-)باإِلدغام الكبري()١٦()ڦ ڦ(

قرأ االصبهاين - ورش)بإبدال اهلمزة ياء()١٧()ڦ(

)ڄ(

قرأ أبو جعفر)ُقتَِّلْت()١٨(

)ُقتِّْلُت()١٩(
قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود - عيل - ابن عباس - جابر 

زيد - أبو الضحى - جماهد

ْت()٢٠()ڃ( َ )ُنرشَّ
قرأ أبو عمرو - ابن كثري - محزة - الكسائي - حييى - االعمش 

- خلف

قرأ ابن مسعود)ُقِشطت()٢١()چ(

)ُسِعَرْت()٢٢()ڇ(
قرأ ابن كثري - أبو عمرو - ابن عامر - عاصم - محزة - 

الكسائي - خلف - عيل - شعبة - حييى - يعقوب - االعمش

-)باإِلدغام الكبري()٢٣()ژ ڑ(

)ک(
قرأ الكسائي - الدوري)باإِلمالِة()٢٤(

قراءة أخرى/ قرأ يعقوب)الوقوف بالياء()٢٥(

-)باإِلدغام الكبري()٢٦()ڱ ڱ(

()٢٧()ہ ہ( قرأ أبو جعفر - أبو حيوة - أبو الربهسم - ابن مقسم)ُثمَّ

)ے(

قرأ ابو عمرو)بإمالة اهلمزة( )٢٨(

قراءة أخرى/ قرأ محزة - الكسائي - عاصم - شعبة - ابن ذكوان)بإمالة الراء واهلمزة( )٢٩(

قراءة أخرى/ قرأ ورش)بتقليل الراء واهلمزة( )٣٠(

)ڭ ۇ(

-)باإِلدغام الكبري()٣١(

)بظنني()٣٢(

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - أبو عمرو - الكسائي - 
رويس - ابن حميصن - اليزيدي - ابن عباس - ابن 

الزبري - عائشة - ابن مسعود - زيد بن ثابت - عروة 
- ابن عمر- عمر بن عبد العزيز - ابن جبري - هشام بن 

جندب - جماهد - ابن مهران - روح
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)ڀ(
قرأ جماهد - الربيع - ابن خيثم - الزعفراين - الثوري )ُفِجَرْت()١(
قراءة أخرى قرأ  جماهد)َفَجَرْت()٢(

َك()٣()ٹ ڤ( قرأ ابن جبري - االعمش)ما َغرَّ

قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة()٤()ڦ(

َلَك()٥()ڦ( قرأ أبو عمرو - ابن عامر - ابن كثري- نافع - أبو جعفر- )َفَعدَّ
يعقوب - أبو عبيد - أبو حاتم

قرأ أبو عمرو - نافع - خارجة)باإِلدغام الكبري()٦()ڃ چ(

قرأ محزة - الكسائي - هشام - احللواين)بإدغام الالم()٧()چ چ(

قرأ أبو جعفر- احلسن - شعبة - أبو برش)يكّذبون()٨()چ(

-)باإِلدغام الكبري()٩()ک گ(

ْوهَنَا()١٠()گ( قرأ ابن مقسم)ُيَصلَّ

)ں(
قرأ محزة - الكسائي - ابن ذكوان - شعبة - خلف - ورش)باإِلمالِة()١١(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٢(

)يوُم()١٣()ھ(
قرأ ابن كثري- أبو عمرو - يعقوب - ابن حميصن - 

اليزيدي - االعرج - عبد اهلل بن ايب إسحاق - عيسى 
- ابن جندب

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

قرأ الدوري)باإِلمالِة()١()ٴۇ(

)وئ ۇئ(
قرأ أبو معاذ)يوم()٢(
قراءة أخرى/ قرأ زيد بن عيل )عليه السالم()يوُم()٣(

-)باإِلدغام الكبري()٤()ڤ ڤ(

)ڦ(

قرأ احلسن)أئذا()٥(

قراءة أخرى/ قرأ احلسن)بعد اهلمزة عىل االستفهام()٦(
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)ڄ(

قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة()٧(

)ُيْتىَل()٨(
قراءة أخرى/ قرأ احلسن - أبو حيوة - ابن مقسم - 

السلمي - االشهب - العقييل - أبو سمك

)چ چ چ(

)بإدغام الالم يف الراء(
 »بدون إمالة« )٩(

قرأ نافع - أبو عمرو - ابن كثري- ابن عامر - شيبة - أبو 
جعفر - قنبل

)بإدغامها مع اإلمالة( )١٠(
قراءة أخرى/ قرأ عاصم - قرأ محزة - الكسائي - نافع - 

شعبة - خلف - االعمش - خارجة

قراءة أخرى/ قرأ نافع - ابن ايب إسحاق - قالون احلسن)بغري ادغام( )١١(

)ڱ(
قرأ ابن عامر - أبو عمرو - الكسائي - محزة)باإِلمالِة()١٢(

قراءة أخرى/ قرأ محزة - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٣(

-)باإِلدغام الكبري()١٤()ڱ ڱ(

)ڭ ڭ(

-)باإِلدغام الكبري()١٥(

قراءة أخرى/ قرأ أبو جعفر)ُتْعَرُف()١٦(

)ڭ ۇ(
ُة()١٧( )َنرْضَ

قرأ يعقوب - طلحة - ابن ايب إسحاق - شيبة - 
الزعفراين

ُة()١٨( قراءة أخرى/ قرأ زيد بن عيل)ُيْعَرُف ... َنرْضَ

)ۋ(

)َخاَتُُه()١٩(
قرأ الكسائي - عيل - النخعي - السلمي - الضحاك - زيد بن 

عيل - أبو حيوة - ابن ايب عبلة - علقمة - شقيق - طاووس

)َخاِتُُه()٢٠(
قراءة أخرى/ قرأ الكسائي - الضحاك - عيسى امحد بن 

جبري-االنطاكي

-)باإِلدغام الكبري()٢١()ەئ ەئ(

قرأ ابن عامر - محزة - الكسائي)َأهِلُهُم()٢٢()حئ(

)فاِكهني()٢٣()ىئ(
قرأ أبو عمرو- ابن عامر - نافع - ابن كثري - محزة - 
الكسائي - الداجوين - هشام - املطوعي - الصوري 

- ابن ذكوان - يعقوب - خلف
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)ٺ(

قرأ أبو عمرو - عبيد بن عقيل)بإشمم الكرس وقفًا()١(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو)بكرس التاء وقفًا()٢(

)ٿ(

قرأ أبو عمرو - عبيد بن عقيل)بإشمم الكرس وقفًا()٣(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو)بكرس التاء وقفًا()٤(

)ٹ(

قرأ أبو عمرو)بإشمم الكرس وقفًا()٥(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو)بكرس التاء وقفًا()٦(

)ڤ(

قرأ أبو عمرو - عبيد بن عقيل)بإشمم الكرس وقفًا()٧(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو)بكرس التاء وقفًا()٨(

-)باإِلدغام الكبري()٩()ڄ ڄ(

-)باإِلدغام الكبري()١٠()ڃ ڃ(

قرأ زيد بن عيل)وُيْقَلُب()١١()ڌ(

)گ(

قرأ محزة - خلف)باإِلمالِة()١٢(

قراءة أخرى/ قرأ االزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٣(

)١٤() )وُيَصىلَّ
قراءة أخرى/ قرأ نافع - ابن كثري- ابن عامر- الكسائي 

- ابن حميصن - عمر بن عبد العزيز - أبو الشعثاء - 
االعرج - احلسن - السلمي

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - أبن حميصن - هشام)بإدغام الالم()٢٤()ٻ پ(

قرأ أبو عمرو - ورش - الدوري)باإِلمالِة()٢٥()پ(
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)گ(

( )باإِلمالِة ()١٥( قراءة أخرى/ قرأ الكسائي)وُيَصىلَّ

)وُيْصىَل()١٦(
قراءة أخرى/ قرأ نافع - عاصم - أبو عمرو - محزة - 

ابن كثري - أبان - عيسى - العتكي - عباس - إسمعيل 
- املكي - خارجه

)ۀ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف - شعبة - ورش)باإِلمالِة()١٧(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - االزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٨(

)ۇ(

)١٩() َكَبنَّ )َلَتْ

قرأ ابن كثري - محزة - الكسائي - خلف - ابن حميصن - 
االعمش - ابن عباس - ابن مسعود - الشعبي - جماهد - 
عمر - األسود - ابن جبري - مرسوق - أبو العالية - ابن 

وثاب - طلحة - عيسى - أبو وائل - النخعي

)٢٠() َكَبنَّ قراءة أخرى/ قرأ ابن عباس)َلرَيْ

)٢١() َكُبنَّ قراءة أخرى/ قرأ عمر)َلرَيْ

)٢٢() َكبِنَّ قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود - ابن عباس)َلَتْ

)٢٣() َكبِنَّ -)َلَتْ

)٢٤() َكبِنَّ قراءة أخرى/ قرأ ـــــــــــ)َلِتْ

-)ُقِرَي()٢٥()ۉ(

قرأ ابن كثري)الُقَران()٢٦()ې(

قرأ الضحاك - أبن ايب عبلة)َيْكِذُبون()٢٧()ەئ(

-)باإِلدغام الكبري()٢٨()ۇئ ۇئ(

قرأ أبو رجاء)َيُعون()٢٩()ۆئ(
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قرأ احلسن - ابن مقسم)ُقتََّل()١()ڀ(

)ٺ(

قرأ أبو عمرو - ورش - الدوري)باإِلمالِة()٢(

)الناُر()٣(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عبد الرمحن السلمي - أبو السمل 

- االشهب العقييل - ابن السميفع

)الُوقود()٤()ٺ(
قرأ احلسن - أبو رجاء - عيسى - أبو حيوة - قتادة - 

نرص بن عاصم

قرأ زيد بن عيل - ابو حيوة - ابن ايب عبلة)َنِقُموا()٥()ڦ(

-)باإِلدغام الكبري()٦()ڈ ژ(

-)باإِلدغام الكبري()٧()ہ ھ(

قرأ )االلويس ٩٢/٣()َيْبَدُأ()٨()ھ(

-)باإِلدغام الكبري()٩()ۓ  ڭ(

قرأ ابن عامر)ذي()١٠()ڭ ڭ(

)املجيِد()١١()ڭ(
قرأ محزة - الكسائي - عاصم - املفضل - حييى بن وثاب 

- احلسن - االعمش - عمرو بن عبيد - خلف

)ۈ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٢(

قراءة أخرى/ قرأ االزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٣(

يٍد()١٤()ۇئ ۇئ( قرأ ابن السميفع - ابو حيوة)ُقْرآُن جَمِ

قرأ ابن يعمر - ابن السميفع)ُلوٍح()١٥()ۈئ(

)حمفوظ()١٦()ۈئ(
قرأ نافع - ابن حميصن - االعرج - زيد بن عيل - ابو 

جعفر - شيبة
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)ں ڻ ڻ ڻ(

َ األعىل()١( قرأ ُأيب - ابن عمر)ُسْبَحاَن َريبِّ
قراءة أخرى/ قرأ ابن عمر)سبحان األعىل()٢(

)األْعىَل(
)باإِلمالِة()٣(

قراءة أخرى/ قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- 
خلف - ورش

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤(

)ہ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش )باإِلمالِة()٥(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٦(

)َقَدَر( )٧()ہ(
قرأ الكسائي - عيل بن ايب طالب )عليه السالم( - 

السلمي

)ھ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٨(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٩(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ٻ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - ابن ذكوان - )باإِلمالِة()١(

شعبة - ورش
قراءة أخرى/ قرأ االزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢(

)ڀ ڀ ٺ ٺ(

قرأ )االلويس ٩٦/٣٠()إِنَّ ُكلَّ َنْفٍس مَلَا( )٣(
قراءة أخرى )حكاه هارون()َأن( )٤(
)٥( ) قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - الكسائي - ابن - كثري - )ملَّاَّ

خلف -  يعقوب

قرأ زيد بن عيل)مدفوق( )٦()ڤ(
قرأ ابن ايب عبلة - ابن مقسم)ُيَْرُج( )٧()ڤ(

)ڦ(
ُلِب( )٨( قرأ ابن ايب عبلة - ابن مقسم - عيسى الثقفي)الصُّ
َلِب( )٩( قراءة أخرى/ قرأ اليمين)الصَّ

قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة وقفًا()١٠()ڃ(

)ڱ(
قرأ أبو عمرو - الكسائي - الدوري - ابن ذموان - رويس - ورش)باإِلمالِة()١١(
قراءة أخرى/ قرأ االزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٢(

ْلُهْم( )١٣()ڱ( قرأ ابن عباس)َمهِّ
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)ے(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()١٠(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١١(

)ڭ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()١٢(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٣(

)ۇ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()١٤(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٥(

قرأ محزة - ابن ذكوان)باإِلمالِة()١٦()ۈ(

)ۉ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()١٧(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٨(

)ې(
)باإِلمالِة()١٩(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - الصوري - 
ابن ذكوان - ورش

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٠(

)ائ(
)باإِلمالِة()٢١(

قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - الصوري - 
ابن ذكوان - ورش

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٢(

)وئ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٣(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٤(

)ۇئ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة وقفًا()٢٥(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل وقفًا()٢٦(

)ۈئ(
قرأ محزة - الكسائي)باإِلمالِة وقفًا()٢٧(

قراءة أخرى/ قرأ ورش)باْلتَّْقِلْيِل مع ترقيق الالم()٢٨(

)ېئ(
)باإِلمالِة()٢٩(

قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - الصوري - 
ابن ذكوان - ورش

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٠(

)ی(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٣١(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٢(
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)مئ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٣(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٤(

)خب(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٥(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٦(

)ٱ ٻ(

قرأ محزة - الكسائي - هشام)بإدغام الالم()٣٧(
قراءة أخرى/ قرأ ُأيب)بل أنتم تؤثرون( )٣٨(

قراءة أخرى/ قرأ ورش - السويس)بل تؤثرون باإلبدال( )٣٩(

)يؤثرون( )٤٠(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - اليزيدي - ابن مسعود 
- أبو رجاء - احلسن - اجلحدري - أبو حيوة - ابن ايب 
عبلة - الزعفراين - ابن مقسم - نرص بن عاصم - روح 

- زيد - قتيبة - رويس - ابن مهران

)ٻ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٤١(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٢(

)پ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٤٣(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٤(

ْحِف( )٤٥()ڀ( قرأ أبو عمرو - هارون - عصمة - االعمش)الصُّ

)ٺ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٤٦(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٧(

قرأ أبو عمرو)ُصْحِف( )٤٨()ٺ(

)ٺ(

قرأ أبو رجاء)إْبَرَهَم( )٤٩(
قراءة أخرى/ قرأ أبو رجاء)إْبَرِهم( )٥٠(
-)إْبَراُهم( )٥١(
قراءة أخرى/ قرأ أبو موسى االشعري - ابن الزبري )إْبَراَهام( )٥٢(
قراءة أخرى/ قرأ مالك بن دينار)إْبَراَهم( )٥٣(
قراءة أخرى/ قرأ عبد الرمحن بن ايب بكرة)إْبَراِهم( )٥٤(
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)ٿ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو- خلف - ورش)باإِلمالِة()٥٥(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٦(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ٿ(
قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة()١(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢(

)ٹ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٣(
قرأ محزة - الكسائي

)ڤ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٤(
قرأ محزة - الكسائي

)ڤ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٥(
قرأ محزة - الكسائي

)ڦ(

)بإمالة هاء التأنيث وما 
قبلها()٦(

قرأ محزة - الكسائي

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري- السدي - ابن حميصن - )َعاِمَلٌة نَّاِصَبٌة( )٧(
عيسى - محيد - عبيد - شبل - عكرمة

)ڦ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف)باإِلمالِة()٨(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل مع ترقيق الالم()٩(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - عاصم - شعبة - يعقوب )ُتْصىَل( )١٠(
- احلسن - اليزيدي - أبو رجاء - ابن حميصن

)١١( ) قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - خارجة)ُتَصىلَّ

)ڄ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()١٢(
قرأ الكسائي - محزة

)ڄ(
قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٣(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٤(
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)ڃ(

)بإمالة هاء التأنيث وما 
قبلها()١٥()وقفاً(

قرأ الكسائي - محزة

قراءة أخرى/ قرأ هشام - الداجوين)بإمالة االلف( )١٦(

)ڈ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()١٧(
قرأ الكسائي - محزة

)ڑ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()١٨(
قرأ الكسائي - محزة

)ک(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()١٩(
قرأ الكسائي - محزة

)گ گ گ گ(

قرأ نافع - ابن كثري- ابو عمرو - ابن حميصن - االعرج)ال ُتْسَمُع الغيٌة( )٢٠(

)ال ُيْسَمُع الغيٌة( )٢١(
قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - ابو عمرو - رويس - ابن 

حميصن - احلسن - اليزيدي - عيسى

-)ال ُتْسَمُع الغيًة( )٢٢(

قراءة أخرى/ قرأ الفضل - اجلحدري)ال ُيْسَمُع الغيٌة( )٢٣(

)گ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٢٤(
قرأ الكسائي - محزة

)ڳ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٢٥(
قرأ الكسائي - محزة

)ڱ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٢٦(
قرأ الكسائي - محزة

)ڻ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٢٧(
قرأ الكسائي - محزة

)ڻ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٢٨(
قرأ الكسائي - محزة
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)ہ(
)بإمالة هاء التأنيث وما 

قبلها()٢٩(
قرأ الكسائي - محزة

)ھ(

قرأ ابو عمرو - االصمعي)اإلْبل( )٣٠(

)اإِلبِّل( )٣١(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - الكسائي - أبوجعفر - 

عيل - ابن عباس

)َخَلْقُت( )٣٢()ھ(
قرأ عيل بن ايب طالب )علبه السالم( - ابو حيوة - ابن 

ايب عبلة - حممد ابن السميفع - ابو العالية

)َرَفْعُت( )٣٣()ڭ(
قرأ عيل بن ايب طالب )علبه السالم( - ابو حيوة - ابن 

ايب عبلة - حممد ابن السميفع - ابو العالية

)َنَصْبُت( )٣٤()ۇ(
قرأ عيل بن ايب طالب )علبه السالم( - ابو حيوة - ابن 

ايب عبلة - حممد ابن السميفع - ابو العالية

)ٴۇ(

)َسَطْحُت( )٣٥(
قرأ عيل بن ايب طالب )علبه السالم( - ابو حيوة - ابن 

ايب عبلة - حممد ابن السميفع - ابو العالية

)ُسطَِّحْت( )٣٦(
أبو  قراءة أخرى/ قرأ احلسن - هارون - أبو حيوة - 

رجاء

)ې(

)بمسيطِر( )٣٧(
قرأ ابن عامر - الكسائي - هشام - قنبل - ابن ذكوان - 

حفص - احللواين

قراءة أخرى/ قرأ محزة - خالد)بإشمم الصاد زايًا( )٣٨(

قراءة أخرى/ قرأ هارون - األعور)بُمَسْيَطر( )٣٩(

قرأ ابن عباس - زيد بن عيل - قتادة - زيد بن أسلم)أاَل( )٤٠()ى(

)ائ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف)باإِلمالِة()٤١(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق)باْلتَّْقِلْيِل()٤٢(

قرأ ابن مسعود)فإنه يعذبه( )٤٣()ەئ(

قرأ أبو جعفر املدين)إِيَّاهبم( )٤٤()ۈئ(



38

   89         30        



39

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

قرأ أبو الدينار االعرايب)والفجٍر( )١()ٱ(

)ٻ ٻ(
قرأ ابن عباس)ولياِل عرٍش( )٢(
قراءة أخرى/ قرأ ابن عباس)وليايِل عرٍش( )٣(

)پ(

)والِوْتر( )٤(
قرأ محزة - الكسائي - خلف - احلسن - االعمش 

- حييى بن وثاب - قتادة - ابن عباس - أبو رجاء - 
طلحة - ابن مسعود

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - يونس)والَوتِر( )٥(

قراءة أخرى/ قرأ أبو الدينار االعرايب)والَوْتٍر( )٦(

)ڀ(
ي( )َيرْسِ

قرأ نافع - ابو عمرو - الكسائي - ابو جعفر - قتيبة)وصاًل( )٧(

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - يعقوب - ابن حميصن)وصاًل ووقفًا( )٨(

)٩( ) قراءة أخرى/ قرأ أبو الدينار االعرايب)َيرْسٍ

-)باإِلدغام الكبري( )١٠()ٺ ٺ(

-)باإِلدغام الكبري( )١١()ٹ ٹ(

-)باإِلدغام الكبري( )١٢()ٹ ٹ(

)ٹ ڤ ڤ(

قرأ احلسن - الضحاك)بَِعاَد( )١٣(
قراءة أخرى/ قرأ احلسن - أبو العالية)بِعاِد إَِرَم( )١٤(
قراءة أخرى/ قرأ ابن الزبري)بِعاِد َأِرَم( )١٥(
قراءة أخرى/ قرأ الضحاك)بَِعاَد َأْرَم( )١٦(
قراءة أخرى/ قرأ ابن عباس - الضحاك)َأَرمَّ َذاَت( )١٧(

قراءة أخرى/ قرأ ابن الزبري)بعاِد إَِرِم َذاِت( )١٨(
-)بَِعاَد َأْرَم( )١٩(

قراءة أخرى/ قرأ جماهد - الضحاك - قتادة)َأَرَم( )٢٠(
قراءة أخرى/ قرأ الضحاك)َأْرَم( )٢١(
قراءة أخرى/ قرأ ابن الزبري)إِِرَم( )٢٢(
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)ڦ ڄ(

ُلْق مثَلها( )٢٣( قرأ ابن الزبري)َيْ

قراءة أخرى/ قرأ ابن الزبري)َنْخَلْق مثَلها( )٢٤(

َلْق ِمْثُلُهم( )٢٥( قراءة أخرى/ قرأ عبد اهلل بن مسعود)ُيْ

قرأ ابن وثاب)وثمودًا( )٢٦()ڃ(

)چ(

قرأ نافع - أبو عمرو - قنبل - ورش)بالوادي( )وصاًل( )٢٧(

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - يعقوب - البزي - قنبل)بالوادي( )وصاًل ووقفًا( )٢٨(

)ڳ(
قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٩(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٠(

)ڱ ڱ(

-)باإِلدغام الكبري( )٣١(

)٣٢( ) َ )َريبِّ
قراءة أخرى/ قرأ نافع - ابن كثري - أبو عمرو - أبو 

جعفر

)ڱ(

قرأ نافع - أبو عمرو - أبو جعفر - قالون - ورش)أكرمني( )وصاًل( )٣٣(

)أكرمني( )وصاًل ووقفًا( )٣٤(
قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - البزي - يعقوب - ابن 

حميصن

قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة()٣٥()ڻ(

َر( )٣٦( )ڻ( قرأ ابن عامر - ابو جعفر - عيسى - خالد - احلسن)َفَقدَّ

-)باإِلدغام الكبري( )٣٧()ہ ہ(

)ہ(

قرأ نافع - أبو عمرو - أبو جعفر - قالون - ورش)أهانني( )وصاًل( )٣٨(

)أهانني( )وصاًل ووقفًا( )٣٩(
قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - البزي - يعقوب - ابن 

حميصن

)ُيْكِرُمون( )٤٠()ے(
قرأ أبو عمرو - يعقوب - اليزيدي - احلسن - جماهد 

- ابو رجاء - قتادة - اجلحدري



41

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ڭ(

)حَيُظُّون( )٤١(
قرأ أبو عمرو - يعقوب - اليزيدي - احلسن - جماهد 

- ابو رجاء - قتادة - اجلحدري
قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - نافع - ابن عامر)َتُظُّون( )٤٢(

ون( )٤٣( قراءة أخرى/ قرأ االعمش)َتَتَحاضُّ

ون( )٤٤( قراءة أخرى/ قرأ الكسائي - ابن مسعود - علقمة - )ُتَاضُّ
زيد بن عيل - عبد اهلل بن املبارك - ابن حميصن

قرأ أبو عمرو - اليزيدي - يعقوب - احلسن - جماهد )ويأكلون( )٤٥()ۇ(
- ابو رجاء - قتادة - اجلحدري

قرأ أبو عمرو - اليزيدي - يعقوب - احلسن - جماهد )وحيبون( )٤٦()ٴۇ(
- ابو رجاء - قتادة - اجلحدري

قرأ محزة - ابن ذكوان)باإِلمالِة()٤٧()ى(

قرأ الكسائي - هشام - رويس)بإشمم اجليم الضم()٤٨()وئ(

)ېئ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش - الدوري)باإِلمالِة()٤٩(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - الدوري - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٠(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - ورش)باإِلمالِة()٥١()ېئ(

ُب( )٥٢()پ( )ُيَعذِّ

قرأ الكسائي - أبو عمرو - احلسن - ابن سريين - 
ابن ايب إسحاق - سوار القايض - أبو حيوة - يعقوب 
- ابن ايب عبلة - أبو بحرية - سالم - سهل - خارجة 

- أبو عبيد - أبو حاتم - أبو قالبة

)ُيوَثُق( )٥٣()ڀ(

قرأ الكسائي - أبو عمرو - احلسن - يعقوب - ابن 
سريين - أبو حيوة - ابن ايب إسحاق - سوار القايض 
- ابن ايب عبلة - أبو بحرية - سالم - سهل - خارجة 

- أبو عبيد - أبو حاتم - أبو قالبة

قرأ نافع - ابو جعفر- شيبة)ِوَثاَقُه( )٥٤()ٺ(

)ٺ(
قرأ زيد بن عيل)يأهيا( )٥٥(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عامر)يأيُتُه( )٥٦(

قرأ أيب)اآلمنة املطمئنة( )٥٧()ٿ(

قرأ أيب)ائتي( )٥٨()ٿ ٹ(
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ًة( )٥٩()ٹ( -)َمْرُضوَّ

قرأ أيب)ادخيل( )٦٠()ڤ(

)ڤ(
)َعْبِدي( )٦١(

قرأ ابن عباس - جماهد - عكرمة - أبو جعفر - 
الضحاك - أبو صالح - الكلبي - أبو شيخ اهلنائي 

- اليمين - ابن السميفع - ايب
قراءة أخرى/ قرأ أبن مسعود)َجَسِد َعْبِدي( )٦٢(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي
قرأ ابن كثري - احلسن - االعمش )ألقسم( )١()ڄ ڄ(

)ڎ(
قرأ الكسائي - ابو عمرو - نافع - ابن كثري - يعقوب - خلف)َأحَيِْسُب( )٢(
قراءة أخرى/ قرأ ــــــــ)َأحَيُْسُب( )٣(

)ک(

قرأ أبو جعفر)ُلبَّدًا( )٤(
 قراءة أخرى/ قرأ احلسن - جماهد - ابن ايب الزناد - محيد)ُلُبدًا( )٥(
قراءة أخرى/ قرأ زيد بن عيل)ُلْبدًا( )٦(
قراءة أخرى/ قرأ)لَِبدًا( )٧(

)گ(
قرأ هشام - الداجوين - االعمش)َيَرْه( )٨(

قراءة أخرى/ قرأ ابن وردان - يعقوب)َيَرُه( )بقرص الضمة( )٩(

)ہ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - ابن ذكوان - خلف - شعبة)باإِلمالِة()١٠( 
قراءة أخرى/ قرأ األزرق)باْلتَّْقِلْيِل()١١(

)ھ ھ ے ۓ (

قرأ ابن كثري- ابوعمرو - الكسائي - ابن حميصن - اليزيدي - )َفكَّ َرَقَبًة َأْو َأْطَعَم( )١٢(
احلسن - أبو رجاء - عيل بن ايب طالب )عليه السالم(

قراءة أخرى/ قرأ احلسن - ابو رجاء)وأطعم( )١٣(
قراءة أخرى/ قرأ )َفكُّ َرَقَبٍة َأْو َأْطَعَم( )١٤(

-)فال اقتحام( )١٥()ڻ ۀ(
قرأ احلسن - أبو رجاء - عيل)ذا( )١٦()ڭ ڭ(

)ۆئ(
قرأ محزة)الوقوف بالنقل()١٧(

قراءة أخرى/ قرأ حفص)املِشّمة بالتشديد( )١٨(

)ېئ(

قرأ نافع -ابن كثري-ابن عامر-الكسائي -أبو جعفر)موصدة( )١٩(
قراءة أخرى/ قرأ محزة)ُموَصَدٌة( )وقفًا( )٢٠(

قراءة أخرى/ قرأ)ُموَصَدٌة( )باإِلمالِة( )٢١(
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)ٻ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢(

)پ(
قرأ الكسائي - محزة - أبو عمرو - ورش)باإِلمالِة()٣( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤(

)ڀ (
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٥( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٦(

)ٺ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٧( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٨(

)ٿ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٩( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٠(

)ٹ(
قرأ الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١١( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٢(

)ڤ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٣( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٤(

)ڦ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٥( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٦(

)ڄ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٧( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٨(
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)ڃ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٩( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٠(

)بإدغام التاء()٢١()چ چ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - ابن ذكوان - 

هشام - االخفس

)چ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٢( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٣(

)بُِطغواها( )٢٤(
قراءة أخرى/ قرأ احلسن - حممد بن كعب - محاد بن 

سلمة - اجلحدري

)ڇ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٥( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٦(

)ڈ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٧( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٨(

)ڑ(
قرأ ابن الزبري)فدهدم( )٢٩(

قراءة أخرى/ قرأ ــــــــ)َفُدْمِدَم( )٣٠(

)ک(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣١( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٢(

)گ گ(
)فال( )٣٣(

 قرأ نافع - ابن عامر - ابو جعفر - ايب االعرج - ابو 
عبد اهلل

قراءة أخرى/ قرأ ــــــــ)ومل يف( )٣٤(

)گ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٥( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٦(



47

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ڳ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش )باْلتَّْقِلْيِل()٢(

)ڱ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤(

)٥( ) َّ
َتَجل

َ
قراءة أخرى/ قرأ عبد اهلل بن عبيد بن عمري)ت

)٦( )
يِ

ل ْ ج
تُ

قراءة أخرى/ قرأ ــــــ)�

)ں ں ڻ ڻ(

)٧( ) ن�ث
أ
)والذكِر وال

قرأ ابن مسعود - ابو الدرداء - عيل بن ايب طالب 
)عليه السالم( - ابن عباس

)٨( ) ـــــ)وما خلق الذكر والن�ث قراءة أخرى/ قرأـ 

)٩( ) َ �ث
ْ
ن
ُ أ
 الذكَر وال

َ
ق

َ
ل

َ
قراءة أخرى/ قرأ عبد اهلل بن مسعود)والذي خ

)ڻ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٠( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش )باْلتَّْقِلْيِل()١١(

)ۀ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٢( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٣(

)ہ(
قرأ محزة - الكسائي - خلف)باإِلمالِة()١٤( 

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٥(

)ھ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٦( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٧(
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)ھ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٨( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٩(

)ۓ(

)باإِلمالِة()٢٠( 
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - ابن 

ذكوان - الصوري - ورش

قراءة أخرى/ قرأ نافع - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢١(

ى( )٢٢( قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - ابو جعفر)للُيُسَ

)ڭ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٣( 

)باْلتَّْقِلْيِل()٢٤(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق 

-ورش

)ۈ(

)باإِلمالِة()٢٥( 
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - ابن ذكوان 

- الصوري - ورش

قراءة أخرى/ قرأ نافع - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٦(

ى( )٢٧( قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو)للُعُسَ

)ۉ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٨( 

)باْلتَّْقِلْيِل()٢٩(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق 

-ورش

)ې(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٠( 

)باْلتَّْقِلْيِل()٣١(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق 

-ورش

)ەئ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٢( 

)باْلتَّْقِلْيِل()٣٣(
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق 

-ورش 
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)ۇئ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٣٤( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٥(
)٣٦( ) َّ �ظ

َ
ل
َّ
قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - البزي - رويس)ت

ل( )٣٧(
َّ

ظ
َ
َتل

َ
)ت

قراءة أخرى/ قرأ سفيان بن عيينة - عمرو بن 
دينار - عبيد بن عمري - ابن الزبري - زيد بن عيل - 

عبد اهلل بن مسعود

( )مع تريك تنوين ناراً( )٣٨( َّ �ظ
َ
ل
َّ
)ت

قراءة أخرى/ قرأ سفيان بن عيينة - عمرو بن دينار - 
عبيد بن عمري

)ٻ(
قرأ محزة - الكسائي - خلف)باإِلمالِة()٣٩( 

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٠(

)ٻ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة( وقفًا )٤١( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - ورش األزرق)باْلتَّْقِلْيِل()٤٢(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٤٣( )پ(

)ڀ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة( وقفًا )٤٤(

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - ورش األزرق)باْلتَّْقِلْيِل()٤٥(

)ٺ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٤٦( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤٧(

)٤٨( ) َّ
ك ظ )�يَ

قراءة أخرى/ قرأ احلسن بن عيل بن احلسن بن عيل 
بن ايب طالب )عليه السالم(

)ٹ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٤٩( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٠(

)ٹ ڤ(
قرأ ابن وثاب)ابتغاُء( )٥١(

قراءة أخرى/ قرأ ابن ايب عبلة)ابتغا( )٥٢(
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)ڤ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٥٣( 
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٤(

)ڦ(

قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٥٥( 
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥٦(

)٥٧( ) َ �ظ ْ قراءة أخرى)�يُ

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ڄ(
)باإِلمالِة()١( 

قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - 
ورش

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢(

)ڃ(
قرأ الكسائي - نافع - أبو عمرو - ورش - خلف)باإِلمالِة()٣( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤(

( )٥()ڃ( َ
)َوَدَعك

قرأ عروة بن الزبري - هشام بن عروة - أبو حيوة - 
أبو بحرية - ابن ايب عبلة - ابن عباس

)چ(
قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٦( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٧(

)ڇ(

)٨( ) ُ
ِخَرة

َ
ل

َ
قرأ ورش)َول

)٩( ) ً
ِخَره( )وقفا

َ
ل

َ
قراءة أخرى/ قرأ محزة)َول

قراءة أخرى/ قرأ محزة)بالسكت وقفًا()١٠(

)الوقوف عىل الالم()١١(
قراءة أخرى/ قرأ محزة - ابن ذكوان - حفص - 

رويس - إدريس - خلف

)ڍ(
قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٢( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٣(
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)ڌ ڌ(
قرأ عبد اهلل بن مسعود )وسيعطيك( )١٤(

قراءة أخرى/ قرأ عبد اهلل بن مسعود )ولسيعطيك( )١٥(

)ڎ(

)باإِلمالِة()١٦( 
قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - 

ورش

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٧(

)ڑ(

)باإِلمالِة()١٨( 
قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - 

ورش
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٩(

قراءة أخرى/ قرأ محزة)الوقوف بالتسهيل بني بني()٢٠(

َوى( )٢١(
َ
أ
َ
قراءة أخرى/ قرأ أبو االشهب العقييل - االشهب العقييل)ف

( )٢٢()ک( ٌّ
قرأ احلسن )ضال

)ک(
قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٣( 
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٤(

)گ(

)٢٥( ) ً
ل قرأ اليمين - ابن السميفع)َعيِّ

)٢٦( ) ً
ا قراءة أخرى/ قرأ عبد اهلل بن مسعود)َعِد�ي

قراءة أخرى/ قرأ عيسى)باإِلمالِة()٢٧(

)٢٨( ) ً
ا قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)غر�ي

)گ(

)باإِلمالِة()٢٩( 
قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - 

ورش

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع - األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٣٠(

قراءة أخرى/ قرأ محزة)الوقوف بالتسهيل بني بني()٣١(

ْر( )٣٢()ڳ( َ كْ
َ
قرأ ابن مسعود - ابراهيم التيمي - النخعي - الشعبي)ت

( )٣٣()ڻ( �جّ ظ قرأ عيل بن ايب طالب )عليه السالم()�ظ
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َح( )١()ۀ ہ( قرأ أبو جعفر - أبو جعفر املنصور)أمل نسث

)ھ(
قرأ انيس - عبد اهلل بن مسعود)وحللنا( )٢(

قراءة أخرى/ قرأ انيس)وحططنا( )٣(

)ھ(
قرأ األزرق - ورش)بتقيق الراء()٤(

رك( )٥(
ْ
قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)ِوق

قرأ األزرق - ورش)بتقيق الراء()٦()ڭ(

قرأ ابو عمرو - عيسى بن عمر - ابن وثاب - ابو جعفر)الُعُس( )٧()ۆ(

( )٨()ۆ( ً
)ُيُسا

قرأ ابو عمرو - عيسى بن عمر - ابن وثاب - ابو 
جعفر

قرأ عبد اهلل ابن مسعود)بحذفها()٩()ۈ ٴۇ ۋ ۋ(

َت( )١٠()ۉ(
ْ
َرغ

َ
قرأ أبو السمل)ف

)ۉ(

)١١( ) َصبَّ
ْ
-)فان

ِصْب( )١٢(
ْ
-)فان

ْب( )١٣()ې(
َّ
َرغ

َ
قرأ زيد بن عيل - ابن ايب عبلة)ف
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)ٻ(

)١( ) َ ظ قرأ ابن ايب إسحاق - عمرو بن ميمون - أبو رجاء)ِسْيِن�ي
قراءة أخرى/ قرأ عمر بن اخلطاب - ابن مسعود - طلحة - احلسن)ِسيَناء( )٢(

قراءة أخرى/ قرأ عمر بن اخلطاب - زيد بن عيل - )َسْيَناء( )٣(
عبد اهلل بن مسعود 

)ٺ ٺ(

)الوقوف بالتحقيق بال سكت، 
وبالتحقيق مع السكت عىل حرف 
املد، وينقل حركة اهلمزة اىل ماقبلها 

بال ادغام ، وبالنقل مع االدغام()٤(

قرأ محزة

( )٥()ٿ( ظ قرأ عبد اهلل بن مسعود)السافل�ي

قرأ ورش)بتقيق الراء()٦()ڦ(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)چ(

َرا( )١(
ْ
قرأ أبو جعفر)اق

)٢( ) ً
َرا( )وقفا

ْ
قراءة أخرى/ قرأ محزة - هشام)اق

قراءة أخرى/ قرأ عاصم - شعبة - االعشى)اِقْر( )٣(

لقمل( )٤()ژ ڑ(  الظط �ج
ّ

قرأ ابن الزبري)عمل

)ڳ(

)باإِلمالِة()٥( 
قرأ محزة - الكسائي - نافع - أبو عمرو - خلف - 

ورش

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٦(

)ڱ(

قرأ أبو عمرو - الصوري)بإمالة اهلمزة()٧(

)بإمالة الراء او الراء واهلمزة()٨(
قراءة أخرى/ قرأ ابن عامر - عاصم - محزة - 

الكسائي - شعبة - ابن ذكوان - األزرق - ورش
قراءة أخرى/ قرأ ورش -األزرق)باْلتَّْقِلْيِل()٩(

ُه( )١٠(
َ
)َرأ

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - نافع - محيد - قنبل - 
ابن شنبوذ - جماهد - ابن حميصن
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)ڱ(

)باإِلمالِة()١١( 
قرأ محزة -الكسائي -نافع -أبو عمرو -خلف 

-ورش

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - نافع -األزرق -ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٢(

)ڻ(

قرأ محزة -الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٣( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٤(

)ڻ(

قرأ نافع - أبو جعفر - األزرق - ورش)بتسهيل اهلمزة الثانية()١٥(

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)بإبداهلا الفًا مع املد()١٦(

قراءة أخرى/ قرأ الكسائي)بحذفها()١٧(

)ۀ(

قرأ محزة -الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()١٨( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١٩(

)ہ(

قرأ محزة -الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٠( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢١(

)ے(

قرأ محزة -الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٢( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٣(

)ڭ(

قرأ محزة -الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٤( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٥(

)ۇ(

قرأ محزة -الكسائي - أبو عمرو - خلف - ورش)باإِلمالِة()٢٦( 

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٧(
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)ۋ(
)باإِلمالِة()٢٨( 

قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - خلف - ابن 
ذكوان - الصوري -  ورش

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢٩(

)ې(
)٣٠( ) قرأ أبو عمرو - حمبوب - هارون)لنسفعنَّ

)٣١( ) ً
سفعا

أ
قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)ل

)ې ى(

)٣٢( ) ً
ة

َ
اِطئ

َ
 خ

ً
 اكذبة

ً
صية قرأ أبو حيوة - ابن ايب عبلة - زيد بن عيل)�ظ

)٣٣( ) ٌ
 خاطئة

ٌ
 اكذبة

ٌ
صية قراءة أخرى/ قرأ الكسائي)�ظ

( )٣٤()ائ( ّ
ع إلي

ْ
قرأ ابن مسعود)فليد

)وئ(

َع( )٣٥(
ْ

قرأ ابن ايب عبلة)َسُيد

قراءة أخرى/ قرأ يعقوب - قنبل)سندعو( )٣٦(

قراءة أخرى/ قرأ عبد اهلل بن مسعود)فسأدعو( )٣٧(

َع( )٣٨(
ْ

قراءة أخرى/ قرأ)َسُتد

)ۆئ ۆئ(

عه( )٣٩(
ّ
قرأ نعيم بن ميرسة)ل تط

طعه( )٤٠(
ّ
قراءة أخرى/ قرأ نعيم بن ميرسة)لت
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)پ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - ابن ذكوان - خلف - )باإِلمالِة()١( 

شعبة - ورش
قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢(

-)باإِلدغام الكبري()٣()ڀ ڀ(

)ٿ(
( )وصاًل بم قبلها( )٤( ُ

ظَّل �ظ
َّ
قرأ البزي)ت

)٥( ) ُ
ل زَّ ـَ ن

ُ
قراءة أخرى/ قرأ طلحة بن مرصف - ابن السميفع)ت

قرأ ابن عباس - عكرمة - عيل - الكلبي)امِرىٍء( )٦()ڤ(

قرأ ايب)إل( )٧()ڦ(

)ڦ(
)٨( )

ِ
ِلع

ْ
قرأ الكسائي - أبو عمرو - االعمش - ابن حميصن - )َمط

حييى ابن وثاب - ابو رجاء - العطاردي - طلحة - خلف
قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)بتغليظ المها()٩(

-)باإِلدغام الكبري()١٠()ڄ(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي
كون( )١()چ( قرأ االعمش - إبراهيم)واملسث

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ(

كون واهل الكتاب( )٢( قرأ عبد اهلل بن مسعود)مل يكن املسث
ظ كفروا من اهل الكتاب  ا الذ�ي

ظ
�(

كون( )٣( واملسث
قراءة أخرى/ قرأ أيّب

قرأ الكسائي)إمالة التاء وقفًا()٤()ڇ(

( )٥()ڇ( ً
قرأ أيّب - ابن مسعود)رسول

قرأ محزة - هشام - ابن ذكوان - خلف)باإِلمالِة()٦( )گ(

قرأ عبد اهلل بن مسعود)إل ان يعبدوا هللا( )٧()ڱ ڱ ڱ(

( )٨()ڱ( ظ ص�ي
َ
ل
ظْ قرأ احلسن)مُ

)ہ ہ(
)٩( ) ُ

ظُ القيمة قرأ ابن مسعود)الد�ي
)١٠( ) ُ ظُ الق�يَّ قراءة أخرى/ قرأ  ابن مسعود)الد�ي

قرأ  أبوعمرو - ورش - الدوري )باإِلمالِة()١١( )ڭ(
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ة( )١٢()ۈ(
َ
يئ قرأ  نافع - ابن عامر - ابن ذكوان - االعرج)ال�جَ

قرأ  عامر بن عبد الواحد - محيد)ِخَيار( )١٣()ې(

-)باإِلدغام الكبري()١٤()ې ٱ(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

زاهلا( )١()ڤ(
ْ
ل
َ

قرأ عاصم - اجلحدري - عيسى بن عمر )ز

)ڃ(
ُء( )٢( �جِ

ْ
ن
ُ
قرأ سعيد بن جبري - ابن مسعود)ت

ُء( )٣( ِّ
�ج
ْ
ن
ُ
قراءة أخرى قرأ ابن مسعود)ت

قرأ محزة - الكسائي - ورش)باإِلمالِة()٤()چ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف - رويس)بإشمم الصاد الزاي()٥()ڇ(

ْوا( )٦()ڌ( َ )ِل�يَ
قرأ نافع - االعرج - قتادة - الزهري - محاد ابن 
سلمة - ابو حيوة - عيسى - احلسن - نرص بن 

عاصم - طلحة

قرأ ورش)بتقيق الراء()٧()ژ(

ُه( )٨()ژ ڑ گ گ( َ  �يَ
ً
ا ُه خ�ي ا �ي ًّ -)�ث

)گ(

قرأ ابن عامر - الكسائي - عاصم - هشام - ابن )بإسكان اهلاء()٩(
وردان - شعبة - ابو حيوة - املغرية

قراءة اخرى قرأ يعقوب - ابن وردان - الزهري - )باختالس احلركة()١٠(
اجلحدري - شيبة - ابو جعفر - روح - رويس

)بإشباع األوىل وشكون 
قراءة اخرى قرأ نافع - ابن كثري - محزة - الكسائيالثانية()١١(

ه( )١٢( َ )�يُ
قرأ عاصم - الكسائي - ابان - ابن عباس - احلسني بن 
عيل - عبد اهلل بن مسلم - زيد بن عيل - الكلبي - ابو 

حيوة - خليد بن نشيط - عيسى بن عمر -السلمي

اه( )١٣( قراءة اخرى قرأ عكرمة)�ي
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)گ ڳ(
قرأ أبو عمرو - يعقوب - خالد - اليزيدي)بإدغام التاء ادغامًا كبريًا()١(

قراءة أخرى قرأ  محزة)بإدغام من غري إشارة()٢(

)ڱ ڱ(
قرأ أبو عمرو - يعقوب - خالد - اليزيدي)بإدغام التاء ادغامًا كبريًا()٣(

قراءة أخرى/محزة)بإدغام من غري إشارة()٤(

( )٥()ں( َ
ـْرن

َّ
ث
َ
أ
َ
قرأ أبو حيوة - ابن ايب عبلة)ف

)ڻ(
طن( )٦( قرأ أبو حيوة - ابن ايب عبلة - عيل - زيد بن عيل - )فوسَّ

قتادة - ابن ايب ليىل - ابن مسعود - أبو رجاء

قراءة أخرى قرأ ـــــ)فوصطن( )٧(

ْه( )بإسكان اهلاء( )٨()ہ( بَّ قراءة أخرى قرأ ـــــ)لر

( )٩()ڭ( ْ �ي  قرأ اللحياين)الظ

قراءة أخرى قرأ ـــــ)باإِلدغام الكبري( )١٠()ڭ ڭ(

)ۆ(

)١١( ) َ ِ �ث ْ ُ قرأ ابن مسعود)�ج

)١٢( ) َ
ث ِ

ُ
قراءة أخرى قرأ األسود بن زيد - ابن مسعود)�ج

)١٣( ) َ َ �ث ْ َ قراءة أخرى قرأ نرص بن عاصم)�ج

)١٤( ) َ َ قراءة أخرى قرأ نرص بن عاصم)َبْع�ث

)ٱ(

)١٥( ) َ
ل قرأ ابن يعمر - نرص بن عاصم - حممد بن ايب سعدان)وًحصَّ

)١٦( ) َ
)وَحَصل

قراءة أخرى قرأ حييى بن يعمر - نرص بن عاصم - 
عبيد بن عامر - سعيد بن جبري

 ما مسهعا( )١٧(
َ

قراءة أخرى قرأ ـــــ)وحِصل

)پ پ پ پ ڀ(
)١٨( ) قرأ ابو السمل - احلجاج)أن ... خب�ي

)١٩( ) م خب�ي نه يومئذ �ج
أ
قراءة أخرى قرأ عبد اهلل بن مسعود)�ج
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) ژ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة()١( 
قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٢(

مك( )٣( قراءة أخرى/ قرأ ابن عامر - عائشة - معوية - أبو عمران - اجلوين - أبو )آهلا
صالح - مالك بن دينار - أبو اجلوزاء - الكلبي - يعقوب - ابن عباس

مك( )٤( قراءة أخرى/ قرأ الكسائي - ابن عباس - الشعبي - ابو العالية - )أأهلا
أبو بكر - ابن ايب عبلة

)ڻ(
)٥( ) ّ

ُون َ قرأ ابن عامر - الكسائي - عيل بن ايب طالب )عليه السالم( جماهد )ل�تُ
- االشهب - ابن أيب عبلة - السلمي

)٦( ) ّ
ن

ُ
ؤ َ �تَ

َ
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - احلسن)ل

)ۀ(
ا( )٧( ُو�ظَّ َ �تَ

َ
قرأ أبو عمرو - احلسن)ل

ا( )٨( ُو�ظَّ َ �تُ
َ
قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - عاصم - عيل - جماهد - االشهب - ابن ايب عبلة)ل

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي
)ڀ ٺ 

ٺ(
قرأ أبو عمرو)باإِلمالِة()١(

)٢( ) َ
 ما القارعة

َ
قراءة أخرى قرأ   عيسى)القارعة

)ٿ(
قرأ محزة - الكسائي - أبو عمرو - ورش - شعبة - ابن ذكوان)باإِلمالِة()٣(
قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٤(

قرأ زيد بن عيل)يوُم( )٥()ٹ(
قرأ عبد اهلل بن مسعود)اكلصوف( )٦()ڦ(

قرأ أبو عمرو - الكسائي  - قالون)بإسكان اهلاء()٧()ڃ(
قرأ طلحة)فإمه( )٨()ڇ(

قرأ ــــــ )باإِلدغام الكبري()٩()ڇ ڇ (

)ڌ(
قرأ أبو عمرو - محزة - الكسائي - ابن ذكوان - خلف - )باإِلمالِة()١٠(

شعبة - ورش
قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()١١(

)ڌ ڎ(
قرأ محزة - الكسائي - يعقوب - االعمش - ابن ايب )بحذف اهلاء وصالً()١٢(

إسحاق - ابن حميصن
قراءة أخرى/ قرأ مزاحم اخلاقاين)باإِلمالِة()١٣(

قرأ ــــــ)ينقل حركة اهلمزة التنوين قبلها()١٤()ڈ ژ(
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ٱ(
)١( ) قرأ سالم بن املنذر)والَعِصْ

)٢( قراءة أخرى/ قرأ عيل)والَعْص ونوائب الدهر( 

)ٻ(

سان( )٣(
ْ
قرأ ورش)ِلن

سان( )وقفًا( )٤( 
ْ
قراءة أخرى/ قرأ محزة)ِلن

قراءة أخرى/ قرأ محزة - ابن ذكوان - حفص)السكوت عىل الالم()٥(

( )٦()پ( ُسٍ
ُ

)خ
قرأ عاصم - شعبة - ابن هرمز - زيد بن عيل 

-هارون - طلحة - عيسى الثقفي

ي خس وإنه فيه إل )ٻ ٻ ٻ پ(
)إن النسان ل�ظ

آخر الدهر( )٧(
قرأ عيل

)ٺ(

)٨( ) ِ �جِ لصَّ
ٱ
)�جِ

قرأ ابو عمرو - هارون - ابن موسى - سالم - 
عيسى البرصة

قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو)بإشمم كرس الباء()٩(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

َزة( )١()ٿ( ْ قرأ أبو جعفر - حممد بن عيل - االعرج)هُ

َزة( )٢()ٿ( ْ قرأ أبو جعفر - حممد بن عيل - االعرج)لُ

)ٿ ٿ ٿ(
زة( )٣( َ قرأ عبد اهلل بن مسعود - أبو وائل - النخعي - االعمش)للُهَمَزة اللُّ

َزة( )٤( َ قراءة أخرى قرأ ابن مسعود)للُهَمَزة اللُّ

َع( )٥()ٹ( َّ )�جَ
قرأ ابن عامر - محزة - الكسائي - أبو جعفر- روح 
- خلف - أبو عبيد - االعمش - حييى بن وثاب - 

احلسن - أبو العالية - نرص بن عاصم
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

َدُه( )٦()ڤ(
َ

قرأ احلسن - الكلبي - نرص بن عاصم - أبو العالية )َوَعد

ِسب( )٧()ڤ( )�ي
قرأ أبو عمرو - نافع - ابن كثري - الكسائي - خلف - 

يعقوب

)ڄ(

)٨( ) ِّ
ن

َ
َبذ

ْ
)لُين

قرأ أبو عمرو - هارون - ابن حميصن - احلسن - احلسن - 

عيل - محيد حممد بن كعب - نرص بن عاصم - جماهد

)٩( ) َّ
ن

ُ
َبذ

ْ
ُين

َ
قراءة أخرى قرأ احلسن)ل

ُه( )١٠(
َّ
ن

ُ
َبذ

ْ
ُين

َ
قراءة أخرى قرأ أبو عمرو - احلسن)ل

ُه( )١١(
َّ
ن

ُ
ِبذ

ْ
َنن

َ
قراءة أخرى قرأ احلسن)ل

)١٢( ) َّ
أن

َ
َبذ

ْ
قراءة أخرى قرأ عيل بن ايب طالب )عليه السالم( احلسن)لُنن

قرأ زيد بن عيل)الاِطَمة( )١٣()ڄ(

-)باإِلدغام الكبري()١٤()ڇ ڍ(

)النقل يف اهلمزة الثانية )ڍ (
قرأ محزةوقفًا()١٥(

)ڎ(

ة( )١٦(
َ

)ُموَصد
قرأ ابن عامر - نافع - الكسائي - ابو عمرو - ابن كثري - ابو 

جعفر

قراءة أخرى قرأ محزة)ُموصدة( )وقفًا( )١٧(

بقة( )١٨(
ْ
قراءة أخرى قرأ ايب)ُمط

)ژ(

ٍد( )١٩( ُ )عُ
قرأ محزة - الكسائي - عاصم - احلسن -شعبة - االعمش - 
عيل - ابن مسعود - زيد بن ثابت - حييى ابن وثاب - خلف

ٍد( )٢٠( ْ قراءة أخرى قرأ أبوعمرو - هارون)عُ

ٍد( )٢١( ْ قراءة أخرى قرأ االعرج)عَ

قراءة أخرى قرأ ابن مسعود)ِبَعَمٍد( )٢٢()ڈ ژ(
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ک(

)١( ) ْ قرأ السلمي)�تَ

)٢( )
َ
أ ْ قراءة أخرى/ قرأ)�تَ

-)باإِلدغام الكبري()٣()ک ک(

-)باإِلدغام الكبري()٤()ک ک(

ْم( )٥()ڱ( ُ قرأ محزة - يعقوب)عل�ي

قرأ ورش)بتقيق الراء( )٦()ڱ(

)ڻ(

ْم( )٧( ُ م�ي قرأ يعقوب)�ت

ْم( )٨( ِ م�ي )�ي
قراءة أخرى/ قرأ أبو حنيفة - ابن يعمر - عيسى - 

طلحة - االعرج

هكم( )٩()ۀ( قرأ أبو املليح اهلديل)ف�ت

)ہ(

ول( )١٠(
ُ
ك قرأ أبو عمرو - ورش - أبو جعفر)ما

ول( )وقفًا( )١١(
ُ
ك قراءة أخرى/ قرأ محزة)َما

ول( )١٢(
ُ
ك

َ
قراءة أخرى/ قرأ أبو الدرداء)َمأ
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ٱ ٻ(

ِف( )١(
َ
ل قرأ ابن عامر)ِلإِ

ئلف( )مهموزًا خمتلسًا بال  )لإِ
ياء( )٢(

قراءة أخرى/ قرأ ابن عامر

ِف( )٣(
َ
قراءة أخرى/ قرأ أبو جعفر - االعرج - عكرمة)ِليل

ِف( )٤(
ْ
ل قراءة أخرى/ قرأ أبو جعفر)ِلإِ

لف( )هبمزتني( )٥(
ْ
ئ قراءة أخرى/ قرأ عاصم - شعبة - االعشى)لإِ

يئلف( )٦( -)ِلإِ

)٧( ) ٌ
 قريش

ْ
ف

َ
ل
ْ
قراءة أخرى/ قرأ عكرمة - ابن مسعود )ِلَيأ

)٨( ) ٌ
َرْيش

ُ
 ق

ْ
ف

َ
ل
ْ
قراءة أخرى/ قرأ عكرمة - هالل - ابن فتيان)ِلَتأ

 قريٍش( )٩(
ُ

-)ِإلف

م( )١٠( ِ ِ
�ظ
ْ
 أّممك قريش أل

ُ
)ويل

قراءة أخرى/ منسوبة اىل النبي حممد صىل اهلل عليه 
وآله

)ٻ(

ْم( )١١( ِ ِ
ظ

�
َ
)ِإل

قرأ ابن عامر - ابن كثري - الوليد - أبو حيوة - 
عكرمة - شيبة - ابن عتبة - أبوجعفر

ْم( )١٢( ِ ِ
�ظ
ْ
)إل

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - أبو جعفر - عكرمة - 
جماهد - محيد - ابن عباس - أسمء - ابن فليح

ْم( )مع قراءة ليألف( )١٣( ُ َ �ظ
ْ
قراءة أخرى/ قرأ عكرمة - ابن مسعود)إل

م( )١٤(
ظ

ل�
ْ
قراءة أخرى/ قرأ عاصم - شعبة - االعشى)إئ

م( )١٥(
ظ

)إإيل�
قراءة أخرى/ قرأ عاصم - حممد بن داود النقار - 

شعبة - حييى - االعشى
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

( )١٦()ٻ( قرأ أبو السمل)ُرْحلت

قرأ)باإِلدغام الكبري( )١٧()پ پ(

قرأ نافع - املسيبي)بإخفاء النون( )١٨()ٿ ٿ(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ٹ(

اهلمزة  )بتسهيل 
)١( الثانية( 

قرأ نافع - أبو جعفر - ورش - األزرق

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)بإبداهلا الفًا مع املد( )٢(

قراءة أخرى/ قرأ الكسائي)باحلذف( )٣(

)الوقوف بالتسهيل بني 
بني( )٤(

قراءة أخرى/ قرأ محزة

قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)أرأيتك( )٥(

يتك( )٦( قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)أر

قرأ)باإِلدغام الكبري( )٧()ٹ ٹ(

ُع( )٨()ڤ( 
َ

قرأ أبو رجاء - عيل - احلسن - اليمين)َيد

( )٩()ڦ( ُّ
اض َ َ قرأ زيد بن عيل)�ي

قرأ األزرق)بتغليظ الالم( )١٠()چ(

قرأ عبد اهلل بن مسعود)لهون( )١١()چ(
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ڇ(

)١٢( ) َ
ُءون َ قرأ ابن ايب إسحاق – االشهب)�يُ

)١٣( ) َ
ُءون َ قراءة أخرى/ قرأ ابن ايب إسحاق)�يُ

)الوقوف عىل »يراءون« 
بالتسهيل كالواو مع املد 

والقرص( )١٤(
قراءة أخرى/ قرأ محزة

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

قرأ احلسن - طلحة - ابن حميصن - الزعفراين - ام سلمة)أنطيناك( )١()ڎ(

)ک(

قرأ أبو جعفر)شانيك( )٢(

قراءة أخرى/ قرأ محزة)شانيك( )وقفًا( )٣(

قراءة أخرى/ قرأ ابن عباس)شنيك( )٤(
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

قرأ األزرق)بتقيق الراء( )١()ٻ(

قرأ ابن عامر - هشام -احللواين)باإِلمالِة( )٢()ڀ(

قرأ ابن عامر - هشام -احللواين)باإِلمالِة( )٣()ٿ(

( )٤()ڦ( )وليِ
قرأ أبو عمرو- ابن عامر - محزة - الكسائي - ابن كثري - 

شبل - قنبل - القواس - البزي - ابن ذكوان

)ڦ(

ي ( )وصالً ووقفاً( )٥(
قرأ يعقوب - سالم - نرص بن عاصم)دي�ظ

ي ( )وصالً( )٦(
قراءة أخرى/ قرأ احلسن)دي�ظ

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

قرأ محزة - هشام - ابن ذكوان - خلف)باإِلمالِة( )١()ڄ(

قرأ ابن عباس)وليِ فتح هللا والنص( )٢()ڄ ڄ ڄ(

ون( )٣()ڃ(
ُ
ل

َ
خ

ْ
قرأ ابن كثري »يف رواية«)ُيد

)چ(

بالتحقيق  )الوقوف 
ياء  وبإبداهلا 
)٤( مفتوحة( 

قرأ محزة

)ڍ(
)الوقوف بالسكون او 

اإلشمم او الروم( )٥(
قرأ ــــــــــ
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ژ ژ(
حكاه أبو معاذ يف خمترص ابن خالويه)١٨٢()أبو( )١(

ٍب( )٢( ْ قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - ابن حميصن - جماهد - محيد)لَ

قرأ ابن مسعود - ايب - األعمش)وقد تّب( )٣()ڑ(

)ک(
قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة()٤( 

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل()٥(

كتسب( )٦()گ( قرأ ابن مسعود - األعمش)ا

)گ(

قرأ محزة - الكسائي - خلف - ورش)باإِلمالِة()٧( 

قراءة أخرى/ قرأ األزرق - ورش)باْلتَّْقِلْيِل مع ترقيق الالم()٨(

)٩( ) َّ
)َسُيَصل

قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود - أبو حيوة - ابن مقسم - عباس 
- االشهب - العقييل - أبو سمل العدوي - حممد بن السميفع

)١٠( ) َ
)َسُيْصل

قراءة أخرى/ قرأ ابن كثري - عاصم - شعبة - احلسن - ابن ايب 
اسحاق - ابو رجاء - االعمش - الربمجي - اشهب - العقييل 

)ڱ(

ُتُه( )١١(
َ
ْيئ قرأ ابن مسعود)وُمَر

ُتُه( )١٢( يَّ قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)وُمَر

قراءة أخرى/ قرأ ابو عمرو)باختالس حركة اهلاء()١٣(

)ڱ ڱ(

)١٤( ) تُ الَ َّ�َ(
قرأ محزة - الكسائي - ابو عمرو - ابن عامر - ابن كثري- 

نافع - أبو جعفر- خلف - يعقوب

 للحطب( )١٥(
قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)�التً

 للحطب( )١٦(
قراءة أخرى/ قرأ ابن مسعود)ّ�التٌ

 الطِب( )١٧(
تَ قراءة أخرى/ قرأ أبو قالبة)حاِملَ
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)ٱ ٻ ٻ(

قرأ عبد اهلل بن مسعود - ايب)هو هللا( )١(

)هللا( )٢(
قراءة أخرى/ نسبت يف خمترص ابن خالويه١٨٢ اىل النبي 

حممدصىل اهلل عليه وآله

قرأ االعمش)الواحد( )٣()ٻ(

)ٻ پ(

 هللُا( )٤(
ُ

)أحد

قرأ أبو عمرو - ابن سريين - احلسن - نرص بن عاصم - عبد 
اهلل بن ايب إسحاق - ابان بن عثمن - زيد بن عيل - أبو 

السمل - يونس - حمبوب - االصمعي - اللؤلؤي - عبيد - 
هارون

 أهلل( )٥(
ْ

)أحد
قراءة أخرى/ قرأ أبو عمرو - هارون - أبو زيد - عباس - 

امحد بن موسى

قرأ رؤبة)مل يولد ومل يلد( )٦()پ ڀ ڀ(

)ٺ(

)٧( ) ً
ؤا

ُ
ف

ُ
قرأ أبو عمرو - ابن عامر - ابن كثري- نافع - الكسائي )ك

)٨( ) ً
ئا

ْ
ف

ُ
قراءة أخرى/ قرأ محزة - نافع - يعقوب - خلف - رويس)ك

)٩( ) ً
وا

ْ
ف

َ
قراءة أخرى/ قرأ حفص)ك

)١٠( ) ً
وا

ْ
ــــ)ِكف قراءة أخرى/ قرأـ 

قراءة أخرى/ قرأ سليمن بن عيل بن عبد اهلل بن عباس)ِكفاًء( )١١(

)١٢( ) ً
فا

ُ
قراءة أخرى/ قرأ نافع يف رواية)ك

)الوقوف بالنقل واالبدال 
واوًا مفتوحة مع إسكان 

الفاء/ وبني وبني/ وبضم 
الفاء مع أبدال اهلمزة واوًا / 

وبالتشديد عىل االدغام()١٣(

قراءة أخرى/ قرأ محزة

)١٤( ) ً
 كفؤا

ٌ
قراءة أخرى/ قرأ ـــــ)ومل يكن أحد

)١٥( )
ً
أ
ْ
قراءة أخرى/ قرأ ـــــ)ِكف
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القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

( )١()ڤ( ٍّ َ قرأ عمرو بن فاقد - عمرو بن عبيد)�ث

ِلق( )٢()ڤ ڤ(
ُ

قرأ ـــــــ)ماخ

)ڃ(

ات( )٣(
َ
)الناِفث

قرأ الكسائي - رويس - عاصم اجلحدري - ابن عمر- 
احلسن - عبد اهلل بن القاسم - يعقوب - عبد اهلل بن عمرو 

- عبد الرمحن بن سابط - عيسى بن عمرو - أبو السمل

ت( )٤( ا�ث
َ
ف قراءة أخرى/ قرأ روح - احلسن)النُّ

ات( )٥(
َ
ِفث قراءة أخرى/ قرأ احلسن - ابو الربيع)النَّ

ت( )٦( ا�ث
َّ
ف قراءة أخرى/ قرأ احلسن)النُّ

قرأ ابو عمرو)بإمالة احلاء()٧()چ(

القارئأوجه القراءةالنص املصحفي

)بحذف اهلمزة ونقل )ڇ ڇ(
القرأة نسبت يف خمترص بن خالوية اىل ورشاحلركة اىل الالم()١(

)ڍ(

قرأ أبو عمرو - الكسائي - الدوري - اليزيدي - احللواين)باإِلمالِة()٢(

قراءة أخرى/ حكى أبو عمرو اهنا لغة قضاعة)الّنات( )٣(

قرأ ـــــــــ)الوسواس( )٤()ڑ(
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املصدرالرقم

)البحر املحيط ج ٨ص٤٠٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ص٥٢٥( )املحتسب البن جني ج٢ص٤١٠( )تفسري الرازي ج٣١ص٥( ١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٢( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٥(٢

٣
)اتاف الفضالء ص٥١٤( )التبيان للطويس/ج١٠/ص ١٨٤( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص 

٥٢٣( )تفسري الرازي ج ٣١ ص٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٣(٤

)اتاف الفضالء ص٥١٤(٥

)اتاف الفضالء ص٥١٤(٦

٧
)االعراب للنحاس ج٣ ص ١٢٥٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٢( )التبيان للطويس/ج١٠/ص ١٨٤(

)احلجة البن خالويه ص٣٦١( )السبعة البن جماهد ص٦٦٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٢٧( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٨(

٨
)االعراب للنحاس ج٣ ص ١٢٥٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٣( )التبيان للطويس/ج١٠/ص ١٨٤(

)احلجة البن خالويه ص٣٦١( )السبعة البن جماهد ص٦٦٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٢٧( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٨(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٣( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٤٢( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٩(٩

)الغيث للصفاقيس ص٦١٦(١٠

١١
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٤( ( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٤٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٢٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ 

ص ٥٣٠( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٠( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١١(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٤(١٢

)خمترص شواذ القراءات ص ١٦٧(١٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٤(١٤

١٥
)اتاف الفضالء ص ٤٣١( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ١٨٨( )التيسري للداين ١٩٠( )احلجة 

اليب زرعة ص ٧٤٥( )احلجة البن خالويه ص٣٦١( )السبعة البن جماهد ص٦٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦(

)اتاف الفضالء ص٥١٤()الغيث للصفاقيس ص ٣٨٠(١٦

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٥(١٧

١٨

)اتاف الفضالء ص٥١٤( )االعراب للنحاس ص ١٢٥٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ١٨٩( 
)التيسري للداين ٢١٩( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٢١( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٤٨( )احلجة البن خالويه ص٣٦١( )احلجة 

اليب زرعة ص ٧٤٥()السبعة البن جماهد ص٦٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص٥٢٦( )الكشف 
للقييس ج٢ ص٨٠٧( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٥٢٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٢٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

١٩
)اتاف الفضالء ص ٤٣١( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣١( )التبيان للطويس ج١٠ص ١٨٨( )التيسري للداين ١٨٨( )احلجة البن 
خالويه ص٣٦١( )السبعة البن جماهد ص٦٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص  ٥٢٦( )الكشف 
للقييس ج٢ ص ٦٩٢( )جممع البيان للطربيس ج٨ ص ٦٢٠( )تفسري الرازي ج١٦ص ١٩()النرش البن اجلزري ج٢ ص ٣٦١(
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)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩(٢٠

ذ
)االعراب للنحاس ١٢٦٠( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٧٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٥٢( 

)الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٠٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٥٢٨( )املعاين للفراء ج٣ 
ص٢٢٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢١(

٢٢
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٥٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٠٩( )جممع البيان للطربيس 

ج١٠ ص ٢٥٨( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١١( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٧(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٥١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٢٧(٢٣

٢٤

)اتاف الفضالء ص٥١٥( )االعراب للنحاس ١٢٦١( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٩١( 
)التيسري للداين ٢١٩( )تفسري الطربي ج٢٧ ص ٤٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٥٠( )احلجة البن خالويه ص٣٦١( )احلجة 

أليب زرعة ٧٤٦( )السبعة البن جماهد ص٦٦٩( ( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٥٤١( 
)املعاين للفراء ج٣ ص٢٢٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

٢٥
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٥٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢١٠( )املحتسب البن جني 

ج٢ ص ٣٤٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٦(
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٧(٢٦

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٧(٢٧

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٧(٢٨

٢٩

)اتاف الفضالء ص٥١٥( )االعراب للنحاس ١٢٦٢( )اإلمالء للعكربي ج٢ ص ٢٨٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٧( )التبيان 
للطويس ج١٠ص ١٩١( )التيسري للداين ٢١٩( )تفسري الطربي ج٢٧ ص ٤٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٥٣( )احلجة البن 

خالويه ص٣٦٢( ) احلجة أليب زرعة ٢١٩( )السبعة البن جماهد ص٦٦٩( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )الكشف للقييس ٨٠٨( 
)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٥٤١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

٣٠

)اتاف الفضالء ص٥١٥( )االعراب للنحاس ١٢٦٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٧( )التبيان للطويس ج١٠ص ١٩١( 
)التيسري للداين ٢١٩( )تفسري الطربي ج٢٧ ص ٤٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٥٣( )احلجة البن خالويه ص٣٦٢( ) 

احلجة أليب زرعة ٧٤٧( )السبعة البن جماهد ص٦٦٩( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٠٨( )جممع 
البيان للطربيس ج١٠ ص ٥٤١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

)الغيث للصفاقيس ص٦١٨(٣١

)الغيث للصفاقيس ص٦١٨(٣٢

)الغيث للصفاقيس ص٦١٧(٣٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٠٨(٣٤

املصدرالرقم

)الغيث للصفاقيس ص٦١٨(١

)الغيث للصفاقيس ص٦١٨(٢

)خمترص شواذ القراءات ١٦٨(٣
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)الغيث للصفاقيس ص٦١٨(٤

)اتاف الفضالء ص٥١٦( )التيسري للداين ٢١٩( )احلجة البن خالويه ص١٦١( )السبعة البن جماهد ص٦٧٠( )الغيث ٥
للصفاقيس ص٦١٦()املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٢٦()املعاين للفراء ج٣ ص٢٣١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

)اتاف الفضالء ص٥١٦()النرش البن اجلرزي ج١-٢ ص٢٩٧(٦

)املحتسب البن جني ج١٠ ص٤٢٨(٧

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٣( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٦٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ص ٥٣٣( )جممع ٨
البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٢٨()املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٣( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٩(

٩

)اتاف الفضالء ص٥١٦( )االعراب للنحاس ١٢٦٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ١٦٥( )التيسري 
للداين ٢١٩( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٧٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٦٢( )احلجة البن خالويه ص٣٦٢( ) احلجة أليب زرعة 
٧٤٨( )السبعة البن جماهد ص٦٧٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٠٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ 

ص ٥٤٦( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٣١()تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

)الغيث للصفاقيس ص٦١٧(١٠
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين ٢١٩( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج١-٢ ص ٢٩٧وما بعدها(١١

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين ٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج١-٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٢

)الغيث للصفاقيس ص٦١٧(١٣
)اتاف الفضالء ص٥١٦( ١٤

)اتاف الفضالء ص٥١٦( )التيسري للداين ٢٢١( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج١-٢ ١٥
ص ٢٩٧وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٦( )التيسري للداين ٢٢١( )النرش ألبن اجلزري ج٢-١ ص ٢٩٧وما بعدها(١٦

١٧
)اتاف الفضالء ص٥١٦( )االعراب للنحاس ص١٢٦٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ١٩٩( )التيسري للداين ١٥٠( )تفسري 

الطربي ج٢٧ ص٨٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٦٦( )احلجة البن خالويه ص٣٦٢( )السبعة البن جماهد ص٦٧١( )الغيث 
للصفاقيس ص٦١٧( )الكشف للقييس ج٢ ص٩٦( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٣١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٤٢(

١٨
)االعراب للنحاس ص ١٢٦٦()التبيان للطويس ج١٠ص ١٩٩( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٨٥( )تفسري 

القرطبي ج١٠ ص١٦٦(

)تفسري الرازي ج١٦ ص ٤٢()تفسري القرطبي ج١٠ ص١٦٦()التبيان للطويس ص١٩٩(١٩

)خمترص شواذ القراءات ١٦٨(٢٠

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٤٢(٢١

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩( )الغيث للصفاقيس ص٦١٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٢
٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٣
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)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٤

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٥

٢٦

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )االعراب للنحاس ص١٢٦٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٣( )التبيان للطويس 
ج١٠ص ١٩٩( )التيسري للداين٢١٩( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٨٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٦٧( 

)احلجة البن خالويه ص٣٦٢( ) احلجة أليب زرعة ٧٤٩( )السبعة البن جماهد ص٦٧١( )الغيث للصفاقيس 
ص٦١٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٢( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٠٩ ج١٠ص٣٤١( )تفسري 

الرازي ج١٦ ص ٤٣(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٧

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٨
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧(٢٩
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٧(٣٠

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن ٣١
اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٣٢

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٣
٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٣٤

٣٥
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ 

ص ٢٩٧وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٣٦

٣٧
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٢١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص 

٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٣٨

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٢١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩
٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٤٠

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٢١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤١
٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٤٢

٤٣
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٢١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص 

٢٩٧ وما بعدها(
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 )اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٤٤

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٠(٤٥
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٠(٤٦
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٠(٤٧
)اتاف الفضالء ص٥١٧(٤٨
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٤٩

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٥٠

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٥١

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٥٢

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٥٣

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٥٤

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٦٩( )الكشاف ٥٥
للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٥٣(

)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص٥٥٣()املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٤(٥٦

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )الكشف للقييس ج٢ ٥٧
ص٣٨١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٥٨

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )الكشف للقييس ج٢ ٥٩
ص٣٨١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٦٠
٢٩٧ وما بعدها(

٦١
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٧٠( )الكشاف 

للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٣٣( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٣( 
)تفسري الرازي ج٣١ ص ٥٣(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٦٢

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٦٣

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٦٤

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٦٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٥( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٥٤(٦٦
)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٧١(٦٧

)اتاف الفضالءج٢ ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٦٨
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)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٦٩

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٥( )تفسري القرطبي ج١٩ ص١٧١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٥()جممع ٧٠
البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٣٣()املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٤( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٥٤(

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٥( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٥٤(٧١
)اتاف الفضالء ص٥١٦( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٧٢

)اتاف الفضالء ص٥١٦( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٧٣

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٧٤

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٧٥

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٧٦

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٧٧
)الغيث للصفاقيس ص٦١٧(٧٨
)الغيث للصفاقيس ص٦١٧(٧٩
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٠

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩-٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨١

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٢

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٣
)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٤

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٥

)خمترص شواذ القراءات ١٦٨(٨٦

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٧

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٨

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨٩

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٩٠

٩١
)اتاف الفضالء ص٥١٨( )االعراب للنحاس ص ١٢٧٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٠٤( 

)تفسري الطربي ج٢٧ ص١٠٥( )تفسري القرطبي ج١٩ ص٢١٠( )السبعة البن جماهد ص٦٧١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص 
٢١٦( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٣٣()املعاين للفراء ج٣ ص٢٣٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٩٢

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٩٣

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢١٩()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٩٤

)اتاف الفضالء ص ٥١٨( )التيسري للداين٢٢٠()الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٩٥
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)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٦٠( ١

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٣

٤
)اتاف الفضالء ص٥١٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٢١٩( )تفسري القرطبي ج٩ص١٧٧( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 

٢٦٤( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٦(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٣٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٦٠(٥

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٨(٦

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٧

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٨

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٩

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٠

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩(١١

١٢

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )االعراب للنحاس ص ١٢٧١( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨١( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩( )التبيان 
للطويس ج١٠ص ٢٦٧( )التيسري للداين٢٢٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٧٧( )احلجة البن خالويه ص٣٦٣( )احلجة أليب زرعة ٧٤٩( 

)السبعة البن جماهد ص٦٧٢( )الغيث للصفاقيس ص٦١٨( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٠( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٦٤( 
)تفسري الرازي ج١٦ ص ٦١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠(  )الغيث للصفاقيس ص٣٨١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٣

)اتاف الفضالء ص٤٣٣( )التيسري للداين٢٢٠(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٤

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٥

)اتاف الفضالء ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٦

)اتاف الفضالء ص٥٢٠( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٧

)اتاف الفضالء ص٥١٥( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٨

١٩
)اتاف الفضالء ص٥١٥( )االعراب للنحاس ص ١٢٧٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٧( )التيسري 

للداين٢٢٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٧٧( )احلجة البن خالويه ص٣٦٣( ) احلجة أليب زرعة ٧٤٩( )السبعة البن جماهد ص٦٧٢( 
)الغيث للصفاقيس ص٦١٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٣٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٦١( 

٢٠
)البحر املحيط ج٨ ص٤١٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢١٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٦٤( )املحتسب البن جني ج٢ 

ص ٤١٦( )تفسري الرازي ج٦ ص ٦١(

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢١

)اتاف الفضالء ص٥١٧( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٢
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)الغيث للصفاقيس ص٦١٩(٢٣
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٠( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٩ ( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٥

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٧

٢٨
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٠٧( )السبعة البن جماهد 

ص٦٧٢( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٨(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٦٤( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٦٢(٢٩

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٣٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٦٢(٣٠

)البحر املحيط ج٨ ص ٤١٩(٣١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥١٩( )التيسري للداين٢٢٠( )الغيث للصفاقيس ص٣٨١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٧ وما بعدها(٣٢

)اتاف الفضالء ص٤٣٣( )التيسري للداين٢٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٧ وما بعدها(٣٣

)الغيث للصفاقيس ص٦١٩(٣٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٠(٣٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٨١(٣٦

٣٧

)اتاف الفضالء ج٢  ص٥٢٠( )االعراب للنحاس ١٢٧٤( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨١( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢١( )التبيان 
للطويس ج١٠ص ٢١٣( )التيسري للداين٢٢٠( )تفسري الطربي ج٢٧ ص١٢٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٨٢( )احلجة البن خالويه 
ص٣٦٣( )احلجة أليب زرعة ٧٥٠(  )السبعة البن جماهد ص٦٧٢( )الغيث للصفاقيس ص٦١٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٠(

)الكشف للقييس ج٢ ص٨١١( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٦٩( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٣٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٦٦( )النرش 
ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٨(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(٣٨
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢١(  )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٨٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٠(٣٩

)الغيث للصفاقيس ص٦١٩(٤٠
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٠(٤١
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٠(٤٢
)الغيث للصفاقيس ص٦١٨(٤٣

٤٤
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢١( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٨٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤١( )جممع 

البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٦٩( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٧( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٣٨(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢١(٤٥
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)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٣(١
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٢(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٣(٣

٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢١( )االعراب للنحاس ١٢٧٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢١٧( )التيسري 
للداين ٢٢٠()تفسري الطربي ج٢٧ ص١٤٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٩١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٣()احلجة أليب زرعة ٧٥٠( 
)السبعة البن جماهد ص٦٧٣( )الغيث للصفاقيس ص٦١٨()الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٣()الكشف للقييس ج٢ ص٨١١( )جممع 

البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٧٤( )املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٦٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٧٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢١٨(

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٠(٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٤(٦
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٤(٧
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢١( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٤(٨

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٤(٩
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢١( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٤(١٠

)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٧٤(١١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٤(١٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٥(١٣

١٤
)االعراب للنحاس ١٢٧٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٩٣()جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٧٤(

)املعاين للفراء ج٣ ص٣٤٠( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٧٥(
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢١( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩(١٥
)الغيث للصفاقيس ص٦١٩(١٦

)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(١٧

١٨
)اتاف الفضالء ص٤٣٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٤( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٩٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٤( 

)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٤٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤٠( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٧٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٨(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٥(١٩

٢٠

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٢( )االعراب للنحاس ١٢٧٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢١٧( )تفسري 
الطربي ج٢٧ ص١٤٨( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٩٤( )احلجة البن خالويه ص٣٦٣( )احلجة أليب زرعة ٧٥١()السبعة البن جماهد 
ص٦٧٢( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٤()الكشف للقييس ج٢ ص٣٦٣( )جممع البيان للطربيس 

ج١٠ ص ٤٢٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤١( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٥٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

٢١
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٢٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٩٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٤٤(  

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٤١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٧٥(

٢٢

)اتاف الفضالء ص٥٢٢( )االعراب للنحاس ١٢٧٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٢٠( )التيسري للداين 
٢٢٠()تفسري الطربي ج٢٧ ص١٤٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص١٩٦( )احلجة أليب زرعة ٧٥١()السبعة البن جماهد ص٦٧٣( )الغيث 

للصفاقيس ص٦١٩( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٢()جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٧٤()املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٦٩(
)املعاين للفراء ج٣ ص٢٤١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٧٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(
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)الغيث للصفاقيس ص٦٢٠(٢٣

)اتاف الفضالء ص٥٢٢( )الغيث للصفاقيس ص٦١٦( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٢(٢٤

)اتاف الفضالء ص٥٢٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(٢٥

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٠(٢٦

)االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٦( )اتاف الفضالء ج٨ ص٤٣٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٢٣( ٢٧

)الغيث للصفاقيس ص٦١٩(٢٨
)الغيث للصفاقيس ص٦١٩(٢٩
)الغيث للصفاقيس ص٦٢٠(٣٠
)الغيث للصفاقيس ص٦٢٠(٣١

٣٢

)اتاف الفضالء ص٥٢٢( )االعراب للنحاس ١٢٨١( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٦( )التبيان للطويس 
ج١٠ص ٢٢١( )التيسري للداين ٢٢٠( )تفسري الطربي ج٣٠ ص٤٧( )تفسري القرطبي ج١٩ ص٢٣٥( )احلجة البن خالويه ص٣٦٤( 
)احلجة أليب زرعة ٧٥٢( )السبعة البن جماهد ص٦٧٣( )الغيث للصفاقيس ص٦١٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٧()الكشف 
للقييس ج٢ ص٨١٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٨١( )املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٣٠( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤٢( )تفسري 

الرازي ج١٦ ص ٧٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(
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)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٧-٤٢٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٨٢(١

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٤٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٨٢(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٧-٤٢٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٢٠( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣
٢٨٤( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤١٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٨٢(

)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٤

٥

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٤( )االعراب للنحاس ١٢٨٤( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٨( 
)التبيان للطويس ج١٠ص ٢٢٥( )التيسري للداين٢٢٠( )تفسري الطربي ج٢٧ ص١٨٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٠٤( 

)احلجة البن خالويه ص٣٦٤( )احلجة أليب زرعة ٧٥٣(  )السبعة البن جماهد ص٦٧٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٠( 
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٠( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٣( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٨٤( )املعاين لألخفش 

ج٢ ص ٥٧٠( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٨٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٨( )السبعة البن جماهد ص٦٧٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٢٥(  )الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٧
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨( 

٨
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٤( )االعراب للنحاس ١٢٨٤( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٨( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٢٥( 

)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٨٤( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٩



91

املصدرالرقم

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٨(١٠
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٦٥( )السبعة البن جماهد ص٦٧٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١(١١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٦٥(١٢

١٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٤( )االعراب للنحاس ١٢٨٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٢٨( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٢٧( 
)التيسري للداين٢٢٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٠٤( )احلجة البن خالويه ص٣٦٥( ) احلجة أليب زرعة ٧٥٣( )السبعة البن 

جماهد ص٦٧٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٣( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٨٤( )املعاين 
لألخفش ج٢ ص ٥٧٠( )املعاين للفراء ج١٦ ص٩٠( )تفسري الرازي ج٣١ ص ٨٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(
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)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(١

٢
)االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٢( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٢٩-٢٣٠( 

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٩٥(

)االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٢( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٣٠(٣
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٢(٥
)اتاف الفضالء ج٢ ص٤٢٦(٦
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٧
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢١٤(٨

٩
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢١( )االعراب للنحاس ١٢٨٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٣( )التبيان للطويس ج١٠ص 

٢٣٠( )التيسري للداين١٤٢( )احلجة البن خالويه ص٣٦٥( )احلجة أليب زرعة ٧٥٤( )السبعة البن جماهد ص٦٧٥( )الغيث 
للصفاقيس ص٦٢١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٥( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٤(

١٠
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٦( )االعراب للنحاس ١٢٨٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٣( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٣١( )تفسري 

القرطبي ج١٠ ص٢١٦( )احلجة البن خالويه ص٣٦٥( )احلجة أليب زرعة ٧٥٤( )السبعة البن جماهد ص٦٧٥-٦٧٦( )الغيث 
للصفاقيس ص٦٢٠( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٩٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

)االعراب للنحاس ١٢٨٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٣( )السبعة البن جماهد ص ٦٧٥-٦٧٦(١١
)احلجة البن خالويه ص٣٦٦( )السبعة البن جماهد ص٦٧٦( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١(١٢
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(١٣
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(١٤
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(١٥
)تبري التيسري ص١٩٥(١٦
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١٧
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٣٣( )تفسري 

الطربي ج٢٧ ص٢٢٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢١٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٩٤( 
 )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨( 

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٤(١٨

١٩

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٧( )االعراب للنحاس ١٢٩٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٣٣( 
)التيسري للداين ٢٢١( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٢٣٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢١٩( )احلجة البن خالويه ص٣٦٦( )احلجة 
أليب زرعة ٧٥٤( )السبعة البن جماهد ص٦٧٦( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٦( )الكشف 
للقييس ج٢ ص٨١٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٩٤( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٠٤( 

)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٦(٢٠
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٢١
)السبعة البن جماهد ص٦٧٦( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٢٢

٢٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٤٣٦( )التيسري للداين ٢٢١( )تفسري 
القرطبي ج١٠ ص٢٢١( )احلجة أليب زرعة ٧٥٥( )السبعة البن جماهد ص٦٧٦( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١( )الكشف 

للقييس ج٢ ص٨١٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٩٤( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٤٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٠٦-
١٠٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٦٥-٢٦٦(

٢٤
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٣٦( )السبعة البن جماهد ص٦٧٦( 
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٧( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٢٩٤( )املعاين لألخفش 

ج٢ ص ٥٧٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨( 
)الغيث للصفاقيس ص٦٢١(٢٥

املصدرالرقم

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧( )السبعة البن جماهد ص٦٧٧(١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧( )السبعة البن جماهد ص٦٧٧(٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧(٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧( )السبعة البن جماهد ص٦٧٧(٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧(٦

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧( )السبعة البن جماهد ص٦٧٧(٧

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٧(٨
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)الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(٩

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(١٠

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٩(١١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٨( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٤٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(١٢

)اتاف الفضالء ص٥٢٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(١٣

١٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٩( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٤٠( )التيسري 
للداين٢٢١( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٢٥٤( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٢٦( )احلجة البن خالويه 

ص٣٦٦( )احلجة أليب زرعة ٧٥٦( )السبعة البن جماهد ص٦٧٧( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١( )الكشف 
للقييس ج٢ ص٨١٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٠٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٥٠( )تفسري الرازي 

ج١٦ ص ١١٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

١٥
)اتاف الفضالء ص٥٢٨( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٤٠( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٢( )الكشف 

للقييس ج٢ ص٣٦٧( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٠٢(

١٦

)اتاف الفضالء ص٥٢٨( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٤٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٣٩( )تفسري القرطبي 
ج١٠ ص٢٧٣( )احلجة أليب زرعة ٧٥٦( )السبعة البن جماهد ص٦٧٧( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٢( 

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١١٢(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(١٧

)اتاف الفضالء ص٥٢٨(١٨

١٩

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٢٨( )االعراب للنحاس ١٢٩٧( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٤( )البحر 
املحيط ج٨ ص ٤٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٤٢( )التيسري للداين ٢٢١( )تفسري الطربي ج٢٧ 
ص٢٦٤( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٣٠( )احلجة البن خالويه ص٣٦٦( )احلجة أليب زرعة ٧٥٦( 

)السبعة البن جماهد ص٦٧٧( )الغيث للصفاقيس ص٦٢١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٠( )الكشف 
للقييس ج٢ ص٨١٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٠٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٥١( )تفسري الرازي 

ج١٦ ص ١١٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨(

٢٠
)االعراب للنحاس ١٢٩٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٣٢( )تفسري الرازي 

ج١٦ ص ١١٤(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٠( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٥٢(٢١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٠(٢٢
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)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٣٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١١٤(٢٣

)خمترص شواذ القراءات ١٧٠(٢٤

)اتاف الفضالء ص٥٢٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٧-٣٠٨( ٢٥

)اتاف الفضالء ص٥٢٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨( ٢٦

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٠(٢٧

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(٢٨

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤١(٢٩

املصدرالرقم

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٣( )تفسري ١
الرازي ج١٦ ص ١٢٤( 

)الغيث للصفاقيس ص٣٨٢(٢

)االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٦٧( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٤( )تفسري ٣
القرطبي ج١٠ ص٢٣٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٥٣(

٤
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٤٥( )تفسري 

القرطبي ج١٠ ص٢٣٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٢٥(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٤( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٤٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٤( )تفسري ٥
الرازي ج١٦ ص ١٢٥( 

)الغيث للصفاقيس ص٣٨٢(٦

)الغيث للصفاقيس ص٣٨٢(٧
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٥(٨
)الغيث للصفاقيس ص٣٨٢(٩

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٥(١٠

١١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٠( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٦٧( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٣(
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٤٨( )التيسري للداين ٢٢١( )تفسري الطربي ج٣٠ 
ص٨٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٤٥( )احلجة البن خالويه ص٣٦٧( ) احلجة أليب زرعة ٦٥٧( )السبعة 
البن جماهد ص٦٧٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٥( )الكشف للقييس 
ج٢ ص٣٦٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣١٨( )املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٣٥( )املعاين للفراء ج٢ 

ص٥٧٥( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٣٠(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٩(
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)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣١( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣١(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٨(٣

)خمترص شواذ القراءات ١٧١(٤

٥

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣١( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٧٢( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٣(
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٩( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٥١( )التيسري للداين ٢٢١( )تفسري الطربي ج٣٠ 
ص٩١( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٦٣( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( ) احلجة أليب زرعة ٦٥٨( )السبعة 
البن جماهد ص٦٧٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٧( )الكشف للقييس 

ج٢ ص٢١٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٢٢( 
)املعاين للفراء ج٣ ص٢٥٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٣٢(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩١(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٩(٦

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٩(٧

٨
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٦٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٨( 

)تفسري الرازي ج١٦ ص ١٣٣(

٩
)االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٧٤( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٩( )تفسري القرطبي ج٢٠ ص٧( )الكشاف 

للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٣٣(

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(١٠

املصدرالرقم

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٠( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٢(١٢

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٠(١٣

 )البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٤٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٦( ١٤
)تفسري الرازي ج١٦ ص ١٣٠( 

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٤٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٢٥(١٥

١٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٠( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٧١( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٣(
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٤٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣١٩( )التيسري للداين ٢٢١( )تفسري الطربي ج٣٠ 
ص٩٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٤٧( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( ) احلجة أليب زرعة ٦٥٧( )السبعة 
البن جماهد ص٦٧٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٦٦( )الكشف للقييس 
ج٢ ص٣٦٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣١٩( )املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٧٥( )املعاين للفراء ج٣ 

ص٢٥٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٣٠(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٩(
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)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣١( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٢(١١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣١(١٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥١( )املحتسب البن جني ج١٠ ص ٤٧٠( )جممع البيان للطربيس ج٢ ص ٣٥٤(١٣

املصدرالرقم

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٧٢(١

)تفسري الرازي ج١٦ ص ١٤١(٢

٣
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( 

)احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ ومابعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( ٥
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ ومابعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٦

٧

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٣( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٥٣( )التيسري للداين ٢٢١( )تفسري 
القرطبي ج١٠ ص٢٧٣( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( ) احلجة أليب زرعة ٧٥٨( )السبعة البن جماهد ص٦٨٠( )الغيث 

للصفاقيس ص٦٢٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٠( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 
٣٢٧( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٥٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٤٣(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٨

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩وما بعدها(٩

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(١٠

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(١١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(١٢

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(١٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(١٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩وما بعدها(١٥

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(١٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٣(١٧
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)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(١٨

١٩
)اتاف الفضالء ج٢ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩وما بعدها(٢٠

٢١
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٢٢

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٢٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٢٤

٢٥
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ص٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٢٦

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٢٧
)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٢٨

)احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٢٩

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٣٠

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٣١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( )النرش ألبن ٣٢
اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

٣٣
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٣٤

٣٥
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٣٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٣١( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(٣٧

٣٨
)االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٨٣( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٠٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٧٩( 

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٥٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٥٢(  
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)الغيث للصفاقيس ص٦٢٣(٣٩

٤٠

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٣٢( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٨٣( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٤()البحر املحيط ج٨ 
ص ٤٥٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٥٦( )التيسري للداين ٢٢١( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٠٠( )تفسري القرطبي 

ج١٠ ص٢٧٩( )احلجة البن خالويه ص٣٦٩( ) احلجة أليب زرعة ٧٥٩( )السبعة البن جماهد ص٦٨٠( )الغيث 
للصفاقيس ص٦٢٢( )الكشف للقييس ج٢ ص٨١٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٢٧( )املعاين للفراء ج٣ 

ص٢٥٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٥٢(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٤١
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

٤٢
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري 

ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

٤٣
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

٤٤
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري 

ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٤٥

٤٦
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

٤٧
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري 

ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٤٨
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٤٩

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٥٠

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٥١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٥٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٥٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٥(٥٤

٥٥
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )الغيث للصفاقيس 

ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٢( )التيسري للداين ٢٢١( )احلجة البن خالويه ص٣٦٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩ وما بعدها(٥٦
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)اتاف الفضالء ج٢ص٥٣٣( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٣(١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(٢

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(٥

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(٦

٧
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٢( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٥٦( )تفسري 

الرازي ج٣١ ص ١٥١(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٣(٨

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٣(٩

١٠

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٨٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٧( )التبيان 
للطويس ج١٠ص ٢٥٩( )التيسري للداين ١٢١( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٠٢( )تفسري القرطبي ج١٠ 

ص٢٨٣( )احلجة البن خالويه ص٣٦٩( ) احلجة أليب زرعة ٧٥٩( )السبعة البن جماهد ص٦٨١( )الغيث 
للصفاقيس ص٦٢٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٤( )الكشف للقييس ج٢ ص٣٧٠( )جممع البيان 

للطربيس ج١٠ ص ٣٣٤( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٥٧( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٥٥-١٥٦(  )النرش ألبن 
اجلزري ج٢ ص ٤٠٠(

١١
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٤( )تفسري 

الرازي ج١٦ ص ١٥٦(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(١٢

)اتاف الفضالء ص٤٣٧( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٤(١٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(١٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٤(١٥

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣( )التيسري للداين ٥٢( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٤()النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٦٥(١٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(١٧

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(١٨

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(١٩
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٢٠

)اتاف الفضالء ج٢١ ص٥٣٤( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٨٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٨( )التبيان 
للطويس ج١٠ص ٢٦١( )التيسري للداين ٢٢٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٧( )احلجة البن خالويه 

ص٣٦٩( ) احلجة أليب زرعة ٧٦٠( )السبعة البن جماهد ص٦٨١( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٣( )الكشاف 
للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٥( )الكشف للقييس ج٢ ص٣٧١( )املعاين للفراء ج٢ ص٥٧٧( )تفسري الرازي 

ج١٦ ص ١٥٨(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٠٠(

٢١

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٣٤( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٨٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٨( )التبيان 
للطويس ج١٠ص ٢٦٠( )التيسري للداين ٢٢٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٧( )احلجة البن خالويه 

ص٣٦٩( ) احلجة أليب زرعة ٧٦٠( )السبعة البن جماهد ص٦٨١( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٣( )الكشف 
للقييس ج٢ ص٣٧١( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٣٤(  )املعاين للفراء ج٢ ص٥٧٧( )تفسري الرازي 

ج١٦ ص ١٥٨(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٠٠(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٨(٢٢

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤(٢٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤(٢٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤(٢٥

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤(٢٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤(٢٧

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤(٢٨

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤(٢٩

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٩(٣٠

٣١
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٧( 

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٥٦(

٣٢
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٧( 

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٥٦(

٣٣
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٧( 

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٥٦(
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٣٤
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج٢٠ ص٣٦( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٧( 

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٥٦(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٩(٣٥

٣٦

)اتاف الفضالء ص٤٣٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٣٧( )التيسري للداين 
٢٢٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٨٩( )احلجة البن خالويه ص٣٦٩( )السبعة البن جماهد ص٦٨٢( 
)الغيث للصفاقيس ص٣٨٣( )الكشف للقييس ج٢ص٣٧٢( )املعاين للفراء ج٣ص٢٥٨( )النرش ألبن 

اجلزري ج٢ ص ٢٩٧٨(

٣٧
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٢( )التيسري 
للداين ٢٢٢( )احلجة البن خالويه ص٣٦٩( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٣( )الكشف للقييس ج٢ص٣٧٢(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج٢٠ ص٣٧(٣٨

٣٩
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٥٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٧( )جممع 

البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٧( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٥٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٦٣(

)اتاف الفضالء ص٤٣٧(٤٠

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٣(٤١

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٤٨( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٥٩(٤٢

)اتاف الفضالء ص٤٣٨( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٩١( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٤(٤٣

٤٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٤( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٩١( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٤( )البحر املحيط ج٨ ص 
٤٦٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٣( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٧( )جممع البيان 
للطربيس ج١٠ ص ٤٧٧( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٥٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٦٤(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ 

ص ٤٠٠(
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)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٨(١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٨(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣(٣
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٤

)اتاف الفضالء ص٥٣٥( )االعراب للنحاس ١٣١٧( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٦(
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٤( )التيسري للداين ٢٢٢( )تفسري الطربي ج٣٠ 

ص١١٠( )تفسري القرطبي ج١٠ص٢٩٣( )احلجة البن خالويه ص٣٦٩( )احلجة أليب زرعة ٧٦١( )السبعة البن 
جماهد ص٦٨٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٣( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٠( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 

٣٤٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٠( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٦٦(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٨(٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٨(٦

٧

)اتاف الفضالء ص٥٣٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٤( )التيسري للداين ٢٢٢( 
)تفسري الطربي ج٣٠ ص٣٧٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب 

زرعة ٧٦١( )السبعة البن جماهد ص٦٨٣-٦٨٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٣( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٢( 
)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٤٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٠( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٦٨( 

٨

)اتاف الفضالء ص٥٣٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٤( )التيسري للداين ٢٢٢( 
)تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦١( )السبعة البن جماهد 

ص٦٨٣-٦٨٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٣( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 
٣٤٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٠( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٦٨( 

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٨(٩

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(١٠

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(١١

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(١٢

١٣
)اتاف الفضالء ص٥٣٥( )االعراب للنحاس ١٣١٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤( )تفسري القرطبي 

ج١٠ ص٢٩٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧١(

١٤
)االعراب للنحاس ١٣١٨( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤( )تفسري 

القرطبي ج١٠ ص٢٩٥(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤(١٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤(١٦

١٧
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٤٢( 

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٢٥( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧١(

١٨
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٩( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٢٥( 

)تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧١(
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)تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٥( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧١(١٩

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٥(٢٠

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٧٩( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٢٤(٢١

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٢٤(٢٢

)االعراب للنحاس ١٣١٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٠(٢٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٥(٢٤

 )تفسري القرطبي ج١٠ ص٢٩٧(٢٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٥(٢٦

٢٧
)اتاف الفضالء ص٥٣٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٤( )التيسري للداين ٢٢٢( )احلجة أليب زرعة 

٧٦٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٣-٦٨٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٢( 
)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٤٢(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٢٨
)اتاف الفضالء ص٥٣٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٤( )التيسري للداين ٢٢٢( )احلجة أليب زرعة 

٧٦٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٣-٦٨٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٢( 
)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٤٢(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

)اتاف الفضالء ص٥٦٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٢٩

)اتاف الفضالء ص٥٣٦(٣٠

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٣١

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(٣٢

٣٣

)اتاف الفضالء ص٥٣٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٨( )التيسري للداين ٢٢٣( 
)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠١( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٤( )السبعة البن جماهد 

ص٦٨٤-٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 
٣٤٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٣٤

)اتاف الفضالء ص٥٣٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٨( )التيسري للداين ٢٢٣( 
)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠١( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٤( )السبعة البن جماهد 

ص٦٨٤-٦٨٥(  )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 
٣٤٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٣٥

٣٦
)اتاف الفضالء ص٥٣٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ 
ص ٥٨٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٨٢( )املعاين لألخفش ج٢ ص ٣٧٩( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦١(  

)تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(
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)الغيث للصفاقيس ص٦٢٥(٣٧

٣٨

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٤٥( )التيسري للداين 
٢٢٣( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠١( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٤( )السبعة البن 

جماهد ص٦٨٤-٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ 
ص ٣٤٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٣٩

)اتاف الفضالء ص٥٣٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٤٥( )التيسري للداين ٢٢٣( 
)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠١( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٤( )السبعة البن جماهد 

ص٦٨٤-٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 
٣٤٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٤٠

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٧( التيسري للداين ٢٢٢( 
)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٢( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٢( )السبعة البن جماهد ص 
٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٢( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٠( )جممع 

البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٤٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧٥(   )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٤١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٦( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٦( )التبيان للطويس 
ج١٠ص ٢٦٧( )التيسري للداين ٢٢٢( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٤٠١( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٢( )احلجة 

البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٣( )السبعة البن جماهد ص ٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( 
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٢( )الكشف للقييس ج٢ص٣٧٢-٣٧٣( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٤٢( 

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٦١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٤٢

)االعراب للنحاس ج٣ ص ٦٩٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٦( )التيسري للداين ٢٢٢( )تفسري الطربي ج٢٧ 
ص٤٠٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٢( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٣( )السبعة البن 

جماهد ص ٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٥٣( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٠( 
)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٨٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦١(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٦(٤٣

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٢( )الكشاف ٤٤
للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٣( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧٥(

٤٥

)اتاف الفضالء ج١ ص٥٣٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٦٧( )التيسري للداين 
٢٢٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٢( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٢( )السبعة البن 

جماهد ص ٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٢( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٠( 
)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٤٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧٥( )النرش ألبن 

اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٤٦

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٤٥( )التيسري للداين 
٢٢٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٢( )احلجة البن خالويه ص٣٧٠( )احلجة أليب زرعة ٧٦٢( )السبعة البن 

جماهد ص ٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٠( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 
٣٤٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(
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)الغيث للصفاقيس ص٦٢٤(٤٧

)اتاف الفضالء ص٥٣٧( )التيسري للداين ٧٢()الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٨( ٤٨

)اتاف الفضالء ص٥٣٧( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤(٤٩

)اتاف الفضالء ص٥٣٧(٥٠

)الغيث للصفاقيس ص٦٢٤(٥١

٥٢

)اتاف الفضالء ص٥٣٧( )االعراب للنحاس ١٣٢٠( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٧(
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٧( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٠( )التيسري للداين ٢٢٢( )تفسري الطربي 

ج٣٠ ص٤١٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٥( )احلجة البن خالويه ص٣٧١( ) احلجة أليب زرعة ٣٦٣( 
)السبعة البن جماهد ص٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٤( )الكشف 
للقييس ج٢ ص٨٢١(  )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٥٥( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٢( )تفسري الرازي 

ج١٦ ص ١٧٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

٥٣

)اتاف الفضالء ص٥٣٧( )االعراب للنحاس ١٣٢٠( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٧(
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٧( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٠( )التيسري للداين ٢٢٢( )تفسري الطربي ج٣٠ 

ص٤١٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٥( )احلجة البن خالويه ص٣٧١( ) احلجة أليب زرعة ٣٦٣( )السبعة 
البن جماهد ص٦٨٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٤( )الكشف للقييس ج٢ 

ص٨٢١(  )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٥٥( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٧٩( 
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٩(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٧(٥٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٧(٥٥

)رشح الترصيح عىل التوضيح وحاشية يس ج٢ ص١٧٤(٥٦

)تفسري الطربي ج٣٠ ص٤١٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٦(٥٧

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٤(٥٨

)رشح الترصيح عىل التوضيح وحاشية يس ج٢ ص٣٨٢(٥٩

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٤(٦٠

٦١
)االعراب للنحاس ١٣٢٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٦٧( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٠( )تفسري القرطبي 

ج١٠ ص٣٠٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٥٥(  )املحتسب البن 
جني ج٢ ص ٤٢٦( )املعاين للفراء ج٣ص٢٦٣(

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٤(٦٢
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)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٨( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٢٧(١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠(٢

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٩(٣

٤
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٣( )تفسري الطربي 

ج٣٠ ص١٢٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٠٩()الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٨٦( )جممع البيان للطربيس ج١٠ 
ص ٣٥٨( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٢٥( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣١٠( )الكشاف ٥
للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٧(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٠(٦

)تفسري القرطبي ج٢٠ ص٣١٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٧(٧

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٣٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٢٧( )النرش ألبن ٨
اجلزري ج١ ص ٣١٠-٣١١(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٨( )النرش ألبن اجلزري ج١ ص ٣١٠-٣١١(٩

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٨(١٠

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٨(١١

١٢

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٨( )االعراب للنحاس ١٣٢٥( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٥( )التبيان للطويس 
ج١٠ص ٢٧٤( )التيسري للداين ٢٢٣( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٢٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣١٦( )احلجة 

البن خالويه ص٣٧١( ) احلجة أليب زرعة ٧٦٤( )السبعة البن جماهد ص٦٥٦( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٥( 
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٨( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٣( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٥٨( 

)املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٣٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٥( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩١(  )النرش ألبن اجلزري 
ج٢ ص ٤٠١(

)االعراب للنحاس ١٣٢٥(١٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧١(١٤

)خمترص شواذ القراءات ١٧٤(١٥

١٦
)اتاف الفضالء ج٥ ص٥٣٩( )االعراب للنحاس ١٣٢٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٧١( )تفسري القرطبي ج١٠ 
ص٣١٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٥٨( )املحتسب البن جني ج٢ 

ص ٤٢٨(  )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٨٩(
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٩(١٧
)خمترص شواذ القراءات ١٧٤(١٨
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١٩

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٣٩( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٦-٤٧١(  
)التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٦( )التيسري للداين ٢٢٣( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣١٨( )احلجة البن 

خالويه ص٣٧٢( ) احلجة أليب زرعة ٧٦٦( )السبعة البن جماهد ص٦٨٦( )الغيث للصفاقيس ص٣٨٤( 
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٨٨( )الكشف للقييس ج٢ ص٥٢٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص 

٣٦٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٠(
)التيسري للداين ٢٢٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦(٢٠

)خمترص شواذ القراءات ١٧٤(٢١

املصدرالرقم

١
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه 

ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٨( )تفسري 
الرازي ج١٦ ص ١٩٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( ٢
)السبعة البن جماهد ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٧ وما بعدها(

٣
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه 

ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٨( )تفسري 
الرازي ج١٦ ص ١٩٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( ٤
)السبعة البن جماهد ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٧ وما بعدها(

٥
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه 

ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٢( )النرش ألبن 
اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣(  )السبعة البن جماهد ٦
ص٦٨٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٧
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٨
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٢( )النرش ألبن اجلزري ٩
ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

١٠
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٨( )التيسري للداين ٢٢٣( )السبعة البن جماهد 

ص٦٨٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(



108

املصدرالرقم

١١
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه 

ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )الكشف للقييس ج٢ص٨٢٥( )تفسري 
الرازي ج١٦ ص ١٩٥(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

١٢
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٧٧( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( 

)السبعة البن جماهد ص٦٨٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ١٣
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ١٤
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ١٥
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج ٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ١٦
ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٣٦٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ١٧
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ١٨
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ١٩
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٢٠
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢(٢١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٢٢
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٢٣
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٨( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٢٥( )الكشاف للزخمرشي ٢٤
ج٤ ص ٢٥٩( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٦٢(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٢٥
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(
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)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٢٦
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٢٧
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٢٨
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٢٤(٢٩

)خمترص شواذ القراءات ١٧٤(٣٠

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٣١
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٨( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٣٢
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

٣٣

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٠( )االعراب للنحاس ١٣٢٩( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٥( )البحر املحيط ج٨ ص 
٤٨٢( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٨١( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٣٨( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٢٥( )احلجة 

البن خالويه ص٣٧٢( ) احلجة أليب زرعة ٧٦٦( )السبعة البن جماهد ص٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٨( 
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٦٠( )الكشف للقييس ج٢ ص٥٢٦( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٩٧( 

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٦٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٩٨(  )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠(

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٦٠( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٩٦( ٣٤

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨( ٣٥
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٨( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

٣٦
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٢( )السبعة البن جماهد 

ص٦٨٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١ وما بعدها(

املصدرالرقم

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢١٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ٢
ص٦٨٨-٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٣
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(
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)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٧(٥
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٧(٦

٧
)االعراب للنحاس ١٣٣٠( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٤٨٤( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٢١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ 
ص ٥٥٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٥٠٠( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٣١(  )املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٠( 

)تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( 

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٢( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٠( )تفسري الرازي ج١٦ ٨
ص٢٠٢( 

)التبيان للطويس ج١٠ص ٢٨٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٥٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( ٩

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١٠
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١١
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١٢
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١٣
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص٣٠٠وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٧(١٤
)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٧(١٥

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١٦
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١٧
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١٨
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-١٩
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢٠
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢١
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠وما بعدها(
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)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠(٢٢

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢٣
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢٤
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢٥
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢٦
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠(٢٧

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢٨
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٢٩
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٣٠
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٣١
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٣٢
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٣٣
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٣٤
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٣٥
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٧( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٦٥( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ٣٦
)الغيث للصفاقيس ص٦٢٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٥(  

)االعراب للنحاس ١٣٣٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٢٤( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٢(٣٧

)االعراب للنحاس ١٣٣٢( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٨(٣٨

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨(٣٩
)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨(٤٠
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)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤١
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤٢
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤٣
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤٤
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤٥
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤٦
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤٧
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٩(٤٨

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٤٩
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٥٠
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص٣٠٠ وما بعدها(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٩( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٣٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٩٤(٥١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٩(٥٢

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٥٣
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٥٤
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٥٥
٦٨٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٢٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٠( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٨٨-٥٦
٦٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٧٩(٥٧
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)اتاف الفضالء ج٢ ص٤٥٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ١
ص٦٩٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

٢
)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن 

جماهد ص٦٩٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

٣
)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٧٢٤( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه 

ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٢٩( )تفسري الرازي 
ج٣١ ص ١٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ٤
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

٥
)االمالء للعكربي ج٢ ص٢٨٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٦٧( 

)تفسري القرطبي ج٢٠ ص٩٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٥٠٣( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٣٦٤( )تفسري 
الرازي ج١٦ ص ٢١٣(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ٦
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ٧
ص٦٩٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٢(٨
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٢(٩

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٢(١٠
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٢(١١

)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ١٢
ص٦٩٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ١٣
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)االعراب للنحاس ١٣٣٦(١٤

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٤(١٥

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ١٦
)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٠١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ١٧
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(
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١٨
)اتاف الفضالء ج٢ ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد 

ص٦٩٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج٣١ ص ١٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

١٩
)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( 

)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢(٢٠

٢١
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٩٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٨٠(  )تفسري الرازي 

ج١٦ص ٢١٩(

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٤١(٢٢

٢٣
)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( 

)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٢١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ٢٤
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

٢٥
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨١( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٤١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٩٩( )جممع البيان 

للطربيس ج١٠ ص ٣٨٠(     )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٢٢(

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٤(٢٦

)خمترص شواذ القراءات ١٧٥(٢٧

)خمترص شواذ القراءات ١٧٥(٢٨

٢٩
)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( 

)الغيث للصفاقيس ص٦٣٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ١٨٩( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢( )التيسري للداين ٢٢٣-٢٢٤( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٠( ٣٠
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ج٢ص٥٤٢(٣١

٣٢
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٥٩٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٣٨٠( )املعاين للفراء 

ج٣ ص٢٧٤(  )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٢٤(

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٠(٣٣
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)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٣( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٥٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠١( )املحتسب البن ١
جني ج٢ ص ٤٣٤(

٢
)تفسري الطربي ج٣٠ ص٥٢٥( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٤٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠١( )املحتسب البن 

جني ج٢ ص ٤٣٤()املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٥(

)تفسري القرطبي ج١٠ص٣٤٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠١( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٣٥(٣

)اتاف الفضالء ص٥٤٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٨( ٤

)تفسري القرطبي ج١٠ص٣٤٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠١( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٥(٥

)اتاف الفضالء ص٥٤٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٣٨( ٦

)اتاف الفضالء ص٥٤٣( )االعراب للنحاس ١٣٣٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٤( )النرش ألبن اجلزري ٧
ج٢ ص ٢١٦(

)اتاف الفضالء ص٥٤٣( )االعراب للنحاس ١٣٣٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٤( )النرش ألبن اجلزري ٨
ج٢ ص ٢١٦(

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٥(٩

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٤( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٤٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٣(١٠
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٤(١١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٣(١٢

١٣
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٤( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٤٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٦٨(

)تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٣١(

املصدرالرقم

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٥(١

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٥٤( ٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٥٤( ٣

)اتاف الفضالء ص٥٤٣(٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٦( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٥٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٥( )املعاين ٥
للفراء ج٣ ص٢٧٧(

)الغيث للصفاقيس ص٦٣٩(٦
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)اتاف الفضالء ص٥٤٣( )االعراب للنحاس ١٣٤٣( )النرش ألبن اجلزري ج١ ص ٣٩٠(١

)اتاف الفضالء ص٥٤٣(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٨(٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٧(٤

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٥

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٦

)التبيان للطويس ج١٠ص ٣٨٠( )احلجة البن خالويه ص٣٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٢( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( ٧
)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٤-٤٦(

)السبعة البن جماهد ص٦٩٢( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٤-٤٦(٨

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(٩

١٠
)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٨٩( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٩٦( )التيسري للداين ٢٢٤( )تفسري 
القرطبي ج١٠ ص٣٦٢-٣٦٣( )احلجة البن خالويه ص٣٧٤( )احلجة أليب زرعة ٧٦٧( )السبعة البن جماهد ص٦٩٢( 

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٣٠-٨٣١( )النرش ألبن اجلزري ج١ ص ٤٠٢(

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١١

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٢

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٣

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٤

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٧-٣٩٨(١٥

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٧-٣٩٨(١٦

)اتاف الفضالء ص٥٤٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٧-٣٩٨(١٧

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٨

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(١٩

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤()الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٠

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢١
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٢٢
)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ 

ص ٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٣

٢٤
)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ 

ص ٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٥

٢٦
)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤()الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ 

ص ٢٩٧ وما بعدها(

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٧

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤()الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٨

)اتاف الفضالء ص٥٤٤( )التيسري للداين ٢٢٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢٩٧ وما بعدها(٢٩

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٤٧-٢٤٩(٣٠

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٧٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٤٧-٢٤٩(٣١

)االعراب للنحاس ١٣٤٤( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٩١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٨(٣٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٤٧-٢٤٩(٣٣

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٠(٣٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٠٩(٣٥

)اتاف الفضالء ص٤٥٤(٣٦

)املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٠(٣٧

)تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٤٩(٣٨

)خمترص شواذ القراءات ١٧٦(٣٩

)خمترص شواذ القراءات ١٧٦(٤٠
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)اتاف الفضالء ص٥٤٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١(١

)اتاف الفضالء ص٥٤٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١(٢

ص٦٤٤(٣ للصفاقيس  )الغيث 

)اتاف الفضالء ص٥٤٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٤١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١(٤

ج١٠ص٣٧١(٥ القرطبي  )تفسري 

٦
)االعراب للنحاس ١٣٤٧( )التبيان للطويس ج١٠ص ٢٩٨( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٥٨٣( )تفسري القرطبي 

ج١٠ص٣٧١()جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٠٤( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٣٦( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٠(

)االعراب للنحاس  ١٣٤٨(٧

٨

)اتاف الفضالء ص٥٤٥( )االعراب للنحاس  ١٣٤٨( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩١(  )البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٣( 
)التبيان للطويس ج١٠ص ٢٩٨( )التيسري للداين ٢٢٤( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٥٨٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٧١( 

)احلجة البن خالويه ص٣٧٤( )احلجة أليب زرعة ٧٦٨( )السبعة البن جماهد ص٦٩٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٢( 
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١١( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٣٢( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٠٤( )املعاين للفراء 

ج٣ ص٢٨٠( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٦١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١(

)اتاف الفضالء ص٥٤٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١(٩

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(١٠

املصدرالرقم

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٤( )تفسري القرطبي ج٢٠ص٣٧٧(١

)تفسري القرطبي ج١٠ص٣٧٧( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٨١(٢

)تفسري القرطبي ج١٠ص٣٧٧(٣

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٢(٤

٥
)االعراب للنحاس ج٣ ص ١٣٥٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٥( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٧٨( )الكشاف للزخمرشي 

ج٤ ص ٦١٣( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٢( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٦٥(

)اتاف الفضالء ص٥٤٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(٦

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٣٧٩( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٣(٧
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)االعراب للنحاس١٣٥٢( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٢( )البحر املحيط ج٨ ص٤٩٦( )تفسري القرطبي ١
ج١٠ص٣٨٢( )الكشاف    للزخمرشي ج٤ ص ٦١٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٨١(

)تفسري الطربي ج٢٧ ص٥٩٧( )الكشاف    للزخمرشي ج٤ ص ٦١٥(٢

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٥( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٤(٣

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(٤

)اتاف الفضالء ص٥٤٦( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠١(٥

٦
)االعراب للنحاس ١٣٥٣( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٨( )تفسري القرطبي 
ج١٠ص٣٨٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٥( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص 

)٢٨٥

)الغيث للصفاقيس ص٣٩٢(٧

)خمترص شواذ القراءات ١٧٧(٨

٩
)اتاف الفضالء ص٥٤٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٨( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٠٥( )التيسري للداين 
٢٢٤( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٧٩()احلجة أليب زرعة٧٦٩( )السبعة البن جماهد ص٦٩٤( )الكشف 

للقييس ج٢ ص٨٣٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص٢٨٥(

املصدرالرقم

)اتاف الفضالء ص٥٤٦( )البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٥(٨

٩
)االعراب للنحاس ١٣٥٠( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٥٩٠(  )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٣( )املعاين 

للفراء ج٣ ص٢٨٢(

)تفسري القرطبي ج١٠ص٣٧٩(١٠

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(١١

١٢

)اتاف الفضالء ص٥٤٦( )االعراب للنحاس ١٣٥١( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩١( )البحر املحيط ج٨ ص 
٤٩٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٠١( )التيسري للداين٢٢٤( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٥٩١-٥٩٢( )تفسري القرطبي 

ج٢٠ص١٤٥( )احلجة البن خالويه ص٣٧٤( )احلجة أليب زرعة ٧٦٩(  )السبعة البن جماهد ص٦٩٣( )الغيث للصفاقيس 
ص٦٤٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٣( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٣٣( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤١٢( 

)تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٧٤( )النرش ألبن اجلزري ج١ ص ٣٠١(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٣( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٣٧(١٣

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(١٤
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)اتاف الفضالء ص٥٤٦( تفسري القرطبي ج١٠ص٣٨٦( )احلجة البن خالويه ص٣٧٥( )احلجة أليب زرعة ١٠
٧٦٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤١٧( )النرش ألبن اجلزري ج١ ص ٢٤٠(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٨(١١

١٢
)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٨( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٩٢( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٨٦( )السبعة البن جماهد 

ص٦٩٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤١٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص٢٨٥(

)البحر املحيط ج٨ ص ٤٩٨(١٣

املصدرالرقم

)اتاف الفضالء ص٤٤٢( )التيسري للداين١٨٥-١٨٦()الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج١ص٣٠٠( ١

)التيسري للداين١٨٥-١٨٦(٢
)اتاف الفضالء ص٥٤٣( )التيسري للداين١٨٥()الغيث للصفاقيس ص٦٤٤( )النرش ألبن اجلزري ج١ص٣٠٠( ٣

)التيسري للداين١٨٥(٤

٥
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص٦١٨( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص٤٢١( )املحتسب 

البن جني ج٢ص٤٣٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٩٠( 

٦
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٤( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٩٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٨( )جممع البيان للطربيس 

ج١٠ ص٤٢٢( )املحتسب البن جني ج٢ص٤٣٨( )املعاين للفراء ج٣ص٢٨٥( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٢٩٠(

)املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٨٣(٧
)مهع اهلوامع ج١ص٢٠٣(٨

)خمترص شواذ القراءات ١٧٨(٩

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(١٠

١١١
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٢( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٩٥-٣٩٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٩( 

)املعاين للفراء ج٣ص٢٨٦(

١٢
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٢( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٨١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٩( )املعاين 

للفراء ج٣ص٢٨٦( 

)البحر املحيط ج٨ ص٥٠٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص٦١٩(١٣

)خمترص شواذ القراءات ١٧٨(١٤

)البحر املحيط ج٨ ص٥٠٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص٦١٩(١٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٢( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٩٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٩(١٦
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 )السبعة البن جماهد ص٦٩٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٢٦(١

)البحر املحيط ج٨ ص٥٠٣(٢

)اتاف الفضالء ص٥٤٧( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٤(٣

)اتاف الفضالء ص٤٤٢(٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٣(٥

)االعراب للنحاس١٣٥٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٠( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٦(٦

)الغيث للصفاقيس ص٣٩٣(٨

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٤(٨

)الغيث للصفاقيس ص٥٤٤(٩

)اتاف الفضالء ص٥٤٧( )الغيث للصفاقيس ص٥٤٥(١٠

)اتاف الفضالء ص٤٢٢(١١

١٢

)اتاف الفضالء ص٥٤٧( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٤( )التبيان للطويس 
ج١٠ص ٣٩٨( )التيسري للداين٢٢٥( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٩٩( )احلجة البن خالويه ص٣٧٥( )احلجة 
أليب زرعة ٧٧٠( )السبعة البن جماهد ص٦٩٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٥()الكشف للقييس ج٢ص٨٣٤( 

)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٢٦( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ١٤٢(

)مهع اهلوامع ج٦ص١٩٦(١٣

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٦(١٤

املصدرالرقم

)خمترص شواذ القراءات ١٧٨(١٧

١٨
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٢( )تفسري القرطبي ج١٠ص٣٩٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦١٩( )تفسري 

الرازي ج١٦ ص ٢٩٤(

)املعاين للفراء ج٣ص٢٨٦( ١٩
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)اتاف الفضالء ص٥٤٧( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٦(١

)اتاف الفضالء ص٥٤٧(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣١٥(٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٦( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣١٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٣(٤

٥

)اتاف الفضالء ص٥٤٧( )االعراب للنحاس ١٣٥٩( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٦( 
)التبيان للطويس ج١٠ص ٣١٥( )التيسري للداين٢٢٥( )تفسري الطربي ج٣٠ ص٦٤٠( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٠٥( 

)احلجة البن خالويه ص٣٧٥( )احلجة أليب زرعة ٧٧١(  )السبعة البن جماهد ص٦٩٥( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٦( 
)الكشاف للزخمرشي ج٤ص٦٢٣( )الكشف للقييس ج٢ ص٨٣٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٣١( )املعاين 

للفراء ج٣ ص٢٨٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٠٨(   )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٠(

٦
)اتاف الفضالء ص٥٤٧( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٦( )الكشاف للزخمرشي 

ج٤ص٦٢٣( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٤٠(

)اتاف الفضالء ص٥٤٧( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٦( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٤٠(٧

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ص٦٢٣( ٨

املصدرالرقم

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٧( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤١٠( )تفسري الرازي ج٣٢ ص ٩٠( ١

)تفسري القرطبي ج١٠ص٤١٠(٢

)اتاف الفضالء ص٤٠٥(٣

)اتاف الفضالء ص٤٤٣(٤

)اتاف الفضالء ص٥٤٨(٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٨( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤١١(٦

)تفسري الطربي ج٣٠ ص١٧٨( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤١١(٧

)االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٧(٨

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٠٧( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣١٥( ٩



123

املصدرالرقم

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤١٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٦( )تفسري ١
الرازي ج١٦ ص ٣١٦(  

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤١٤( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٦( )تفسري ٢
الرازي ج١٦ ص ٣١٦(

)تفسري القرطبي ج١٠ص٤١٤( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٨٩(٣

)خمترص شواذ القراءات ١٧٩(٤

٥

)اتاف الفضالء ص٥٤٩( )االعراب للنحاس ١٣٥٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣١٨( 
)التيسري للداين٢٢٥( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٨٩( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤١٥( )احلجة البن خالويه ص٣٧٥( 
)احلجة أليب زرعة ٧٧٢( )السبعة البن جماهد ص٦٩٧( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص 

٦٢٧( )الكشف للقييس ج٢ ص٣٨٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص٤٣٧( )املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٤٤( )املعاين 
للفراء ج٢ ص٢٨٩( )تفسري الرازي ج١٦ص٣١٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٠٣(

٦
)اتاف الفضالء ص٥٤٩( )االعراب للنحاس ١٣٥٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )تفسري القرطبي 

ج١٠ص٤١٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٧( )املعاين للفراء ج٢ ص٥٨٤(

)اتاف الفضالء ٥٤٩( )االعراب للنحاس ١٣٥٢( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ٧
ص ٢٣٦(

٨
)اتاف الفضالء ص٤٤٣( )االعراب للنحاس ١٣٥٢( )البحر املحيط ج٨ ص٥١٠( )تفسري القرطبي 

ج١٠ص٤١٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٧( )املعاين للفراء ج٣ ص٥٨٤(

)االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٤١٥(٩
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٧(

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٤١٥(١٠

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٤١٥(١١

)خمترص شواذ القراءات ١٧٩(١٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٧(١٣

)الغيث للصفاقيس ص٤٠٢(١٤

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٨(١٥

)اتاف الفضالء ص٥٤٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٩٠-٣٩٣(١٦
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)اتاف الفضالء ص٥٣٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٨(١٧

)خمترص شواذ القراءات ١٧٩(١٨

١٩

)اتاف الفضالء ص٥٤٩( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٧٦٨( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٨( )البحر املحيط ج٨ 
ص ٥١٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٢٠( )التيسري للداين٢٢٥( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٩٠( )تفسري القرطبي 

ج١٠ص٤١٧( )احلجة البن خالويه ص٣٧٦( )احلجة أليب زرعة ٧٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٧( )الغيث 
للصفاقيس ص٦٤٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٧( )الكشف للقييس ج٢ ص٣٨٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ 

ص٤٣٧( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٩١( )تفسري الرازي ج١٦ص ٣٢٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٠٣(

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٧( )تفسري الرازي ج١٦ص ٣٢٠(٢٠

)خمترص شواذ القراءات ١٧٩(٢١

)تفسري القرطبي ج١٠ ص٤١٦(٢٢

املصدرالرقم

١
)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٢٩( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٤١( 

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٤٢(

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٢(٢

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٩(٣

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٩(٤

)اتاف الفضالء ص٥٥٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٤٩(٥

)الغيث للصفاقيس ص٦٤٩(٦

)اتاف الفضالء ص٥٥٠(٧

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٢( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٤٢٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٠( ٨

)املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٤٣(٩

)اتاف الفضالء ص٥٥٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٥٠(١٠

)اتاف الفضالء ص٥٥٠(١١

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٢(١٢
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١

)اتاف الفضالء ص٥٥٠( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٤( )التبيان للطويس ج١٠ص 
٣٢٥( )التيسري للداين٢٢٥( )احلجة البن خالويه ص٣٧٦( )السبعة البن جماهد ص٦٩٨( )الغيث للصفاقيس ص٦٥٠( 

)الكشف للقييس ج٢ ص٣٨٩(  )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٤٩( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٩٣( )تفسري الرازي 
ج١٠ ص٣٣٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٠٣(

)تفسري القرطبي ج١٠ص٤٣٠(٢

٣
)اتاف الفضالء ص٥٥٠( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٥( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٣٠( )جممع البيان للطربيس ج١٠ 

ص٤٤٩( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٣٠( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٠٣(

)االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٣٠(٤

)االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٤( )السبعة البن جماهد ص٦٩٨(٥

)االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٨(٦

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٣( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٣٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٢(٧

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٥(٨

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٥(٩

)خمترص شواذ القراءات ١٨٠(١٠

١١
)اتاف الفضالء ص٥١٣( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٧٧٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٤( )التبيان للطويس ج١٠ص 

٣٢٤( )تفسري الطربي ج٣٠ ص١٩٧( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٣٢(   )الغيث للصفاقيس ص٦٥١( )جممع البيان 
للطربيس ج١٠ ص ٤٥١( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٩٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٤٠٣(

١٢
)االعراب للنحاس ج٣ ص ٧٧٣( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٢٤( )تفسري الطربي ج٣٠ 

ص١٩٧( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٣٢( )احلجة أليب زرعة ٧٥٣( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص٥٥١( )املعاين 
للفراء ج٣ ص٢٩٣(

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٢(١٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٤( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٣٢( )احلجة أليب زرعة ٧٧٣( )السبعة البن جماهد ص٦٩٨(١٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٢٥( )احلجة أليب زرعة ٧٧٣(١٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٥( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٨٨(١٦

)الغيث للصفاقيس ص٤٠٢(١٧

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٦( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٣(١٨
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١
)اتاف الفضالء ص٥٥١( )احلجة البن خالويه ص٣٧٧( )الغيث للصفاقيس ص٦٥٢( )النرش ألبن اجلزري 

ج١ص ٣٠٢(

)اتاف الفضالء ص٥٥١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ص٣٠٢(٢

٣
)اتاف الفضالء ص٥٥١( )احلجة البن خالويه ص٣٧٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٤( )املعاين لألخفش ج٢ ص 

٥٨٦( )تفسري الرازي ج١٦ص ٣٣٦( )النرش ألبن اجلزري ج١ص ٣٩٨( 

)اتاف الفضالء ص٥٥١(٤

٥
)االعراب للنحاس ج٣ ص ٧٧٤( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٤( )املعاين 

للفراء ج٣ ص٢٩٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٣٦(

)املعاين للفراء ج٣ ص٥٠(٦

)الغيث للصفاقيس ص٦٥١(٧

٨
)االعراب للنحاس ١٣٦٨( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٥٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٥١٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ 

ص ٦٣٤( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٥٤( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٤٤(

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٨(٩

)اتاف الفضالء ص٥٥١(١٠

)تفسري القرطبي ج١٠ص٤٣٨( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٥( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٩٥(١١

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٨(١٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٥١٨(١٣

)اتاف الفضالء ص٥٥١(١٤
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)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٠( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٤٢( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٣٧(١

)اتاف الفضالء ص٥٥١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٢(٢

)اتاف الفضالء ص٥٥١(٣

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢١(٤
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)اتاف الفضالء ص٥٥٢(١

٢
)اتاف الفضالء ص٥٥٢( )التيسري للداين٢٢٥(  )السبعة البن جماهد ص٦٩٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٥٧( )الكشف 

للقييس ج١ ص١٧٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص٣٠٢( 

٣
)اتاف الفضالء ص٥٥٢( )التيسري للداين٢٢٥(  )السبعة البن جماهد ص٦٩٩( )الغيث للصفاقيس ص٤٠١( )الكشف 

للقييس ج١ ص١٧٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص٣٠٢(

٤
)اتاف الفضالء ص٥٥٢( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٣١( )التيسري للداين٢٢٥( احلجة البن خالويه 

ص٣٧٧( )السبعة البن جماهد ص٦٩٩( )الغيث للصفاقيس ص٦٥٨( )الكشف للقييس ج٢ ص٣٩٠( 
)جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٦٣(

٥
)اتاف الفضالء ص٥٥٢( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٣( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٣١( )تفسري القرطبي 

ج١٠ ص٤٥٢( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٢(

)اتاف الفضالء ص٥٥٢(٦

املصدرالرقم

)اتاف الفضالء ص٥٥٢( )الغيث للصفاقيس ص٦٥٨(١

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٩٤(٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٣( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٢(٣

)اتاف الفضالء ص٥٥٢(٤

)الغيث للصفاقيس ص٦٥٩(٥

املصدرالرقم

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٢٩٦( ١

٢

)اتاف الفضالء ص٥٥٣( )االمالء للعكربي ج٢ ص١٥٩( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )التبيان للطويس ج١٠ص 
٣٣٨( )التيسري للداين٢٢٥()تفسري القرطبي ج٢٠ص٢٣٧( )احلجة البن خالويه ص٣٧٧( )احلجة أليب زرعة ٧٧٦( 
)السبعة البن جماهد ص٧٠٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٦٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٥( )تفسري الرازي ج١٦ 

ص ٣٩٧( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٢(

٣
)تفسري الطربي ج٢٧ ص٧٦١( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٥٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٤( )املعاين للفراء ج٣ 

ص٢٩٨(

)اتاف الفضالء ص٥٥٣( )الغيث للصفاقيس ص٤٠١-٤٠٢(٤
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)اتاف الفضالء ص٥٥٣(٥

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٦٠(٦

)اتاف الفضالء ص٥٥٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٦٣(٧

)اتاف الفضالء ص٥٥٣( )الغيث للصفاقيس ص٦٦٣(٨

٩
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٦٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٥( )تفسري 

الرازي ج١٦ ص ٣٩٨(

١٠
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٦٠( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٥( )جممع 

البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٤( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٩٨(

١١
)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٤( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٤٥( 

)تفسري الرازي ج١٦ ص٣٩٩(  

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٦(١٢

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧(١٣

١٤

)اتاف الفضالء ص٥٥٣( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٧٨٥( )االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٦( )البحر املحيط ج٨ 
ص٥٢٧( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٣٨( )التيسري للداين٢٢٥( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٧٦٥( )احلجة أليب زرعة 

٧٧٧( )السبعة البن جماهد ص٧٠٠( )الغيث للصفاقيس ص٦٦٠( )الكشف للقييس ج٢ ص٣٩٠( )جممع البيان 
للطربيس ج١٠ ص ٥٥٨( )املعاين لألخفش ج٢ ص ٥٨٨( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٩٨( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٣٩٩( 

)النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٢(

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٦( )املعاين للفراء ج٣ ص٢٩٩(١٥

 )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٦( )املحتسب البن جني ج٢ ص ٤٤٥( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٧٤(١٦

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٧( )تفسري القرطبي ج١٠ ص٤٦٢(١٧

املصدرالرقم

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٧(١
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٧(٢
)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٧(٣

٤
)االعراب للنحاس ج١٣٧٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٣٠( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٤٠( )تفسري الطربي ج٢٧ ص٧٧٩( 

)تفسريالقرطبي ج١٠ص٤٦٦( )السبعة البن جماهد ص٧٠١( )الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٦٤٧( )الكشف للقييس ج٢ 
ص٣٩١( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٨١( )املعاين للفراء ج٣ ص٣٠٠( )تفسري الرازي ج١٦ص ٤٠٧(
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املصدرالرقم

)السبعة البن جماهد ص٧٠١( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٤٠٧(٥

)خمترص شواذ القراءات ١٨٢(٦

٧
)اتاف الفضالء ص٥٥٤( )التبيان للطويس ج١٠ص ٤٢٩( )التيسري للداين٢٢٦( )احلجة البن خالويه ص٣٧٨( )احلجة 

أليب زرعة ٧٧٧( )السبعة البن جماهد ص٧٠١( )الغيث للصفاقيس ص٦٦١( )الكشف للقييس ج٢ ص٢٤٧( )جممع 
البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٨١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٣٠٢(

٨
)اتاف الفضالء ص٥٥٤( )االعراب للنحاس ج٣ ص ٧٩١( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٤٠( )التيسري للداين٢٢٦( 

)احلجة البن خالويه ص٣٧٨( )احلجة أليب زرعة ٧٧٧( )السبعة البن جماهد ص٧٠٢(

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٨( )تفسريالقرطبي ج١٠ص٢٤٦( )تفسري الرازي ج١٦ ص ٤١٣(٩

)تفسري الرازي ج١٦ ص ٤١٣(١٠

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٢٨(١١

)اتاف الفضالء ص٥٥٤( )الغيث للصفاقيس ص٦٦١( )النرش ألبن اجلزري ج٢ ص ٢١٥(١٢

)خمترص شواذ القراءات ١٨٢(١٣

هتذيب اللغة »كفى«١٤

املصدرالرقم

)االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٧( )البحر املحيط ج٨ ص٥٣٣ (١
)خمترص شواذ القراءات ١٨٣(٢

)اتاف الفضالء ص٥٥٤( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٣٣( )تفسري القرطبي ج١٠ص٤٧٨( )النرش ألبن اجلزري ج٢ص٣٠٢(٣

)اتاف الفضالء ص٥٥٥( )النرش ألبن اجلزري ج٢ص٣٠٣(٤

)البحر املحيط ج٨ ص ٥٣٣( )النرش ألبن اجلزري ج٢ص٣٠٣(٥
)اتاف الفضالء ص٥٥٥( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٣٢(٦
)السبعة البن جماهد ص٧٠٣(٧

املصدرالرقم

)الكشاف للزخمرشي ج٤ ص ٣٠٢()تفسري الرازي ج١٦ص٤٢٨(١

٢
)اتاف الفضالء ص٥٥٥( )التبيان للطويس ج١٠ص ٣٤٦( )احلجة البن خالويه ص٣٧٨( )السبعة البن جماهد ص٧٠٣( )الغيث 

للصفاقيس ص٦٦٣( )جممع البيان للطربيس ج١٠ ص ٤٩٥( 

)خمترص شواذ القراءات ١٨٣( )مهع اهلوامع ج٣ص٢٩٥(٣
)االمالء للعكربي ج٢ ص٢٩٨( )البحر املحيط ج٨ ص ٥٣٢(٤



130

1- ابن ايب عبلة 
إبراهيم بن أيب عبلة  ، شيخ فلسطني، أبو إسحاق العقييل الشامي املقديس. من بقايا التابعني.

ولد بعد الستني. تويف سنة اثنتني ومخسني ومئة.
2- ابن السميفع

حممد بن السميفع اليمين، أحد القراء.
له قراءة شاذة منقطعة السند، قاله أبو عمرو الدانى وغريه.

3- ابن حيوة 
رشيـــح بن يزيد أبو حيـــوة احلرضمي احلميص صاحب القراءة الشـــاذة ومقري الشـــام، وهو أحد الثالثة الذين ســـموا 
أليب عبيـــد ونيس إســـمه قاله الداين عن شـــيخه أيب الفتح وهـــذا هو الصحيـــح واهلل أعلم، وهو والـــد حيوة بن رشيح 
احلافـــظ ولـــه اختيار يف القـــراءة، روى القـــراءة عن أيب الربهســـم عمران بن عثمن وعن الكســـائي قراءتـــه، روى عنه 
قراءتـــه ابنه حيـــوة وروى أيضًا عنه قراءة الكســـائي وحممـــد بن عمرو بن حنـــان الكلبي وروى عنه قـــراءة احلمصيني 

عيســـى بن املنذر وحممـــد بن املصفـــى ويزيد بن قرة، مات يف صفر ســـنة ثـــالث ومائتني.
4- ابن ذكوان

عبـــد اهلل بـــن أمحد بن بشـــري بن ذكـــوان، أبو عمرو وأبـــو حممد البهـــراين - موالهم - الدمشـــقي، إمام جامع دمشـــق 
ومقرئهـــا. قـــرأ عىل أيوب بن تيـــم املقـــرئ. وروى عنه أبـــو داود وابن ماجه. تويف ســـنة اثنتني وأربعـــني ومائتني.

5- ابن عامر
عبـــد اهلل بـــن عامر بن يزيد بـــن تيم بن ربيعة بـــن عامر بن عبـــد اهلل بن عمران اليحصبي نســـبة إىل حيصـــب بن دمهان ، 
وقـــد اختلف يف كنيته كثريًا واألشـــهر أنه أبو عمران إمام أهل الشـــام يف القـــراءة والذي انتهت إليه مشـــيخة اإلقراء هبا، 
قـــال احلافـــظ أبو عمرو أخذ القـــراءة عرضًا عن أيب الـــدرداء وعن املغرية بن أيب شـــهاب صاحب عثمن بـــن عفان وقيل 

عرض عىل عثمن نفســـه، ولد ابن عامر ســـنة إحدى وعرشين ، تويف بدمشـــق يوم عاشـــوراء ســـنة ثـــمن عرشة ومائة. 
ولعبد اهلل راويان رويا قراءته - بوسائط - ومها : هشام ، وابن ذكوان .

6- ابن عباس
عبـــد اهلل بـــن عباس بـــن عبد املطلب بن هاشـــم أبو العباس اهلاشـــمي ،عـــرض عليه القـــرآن مواله درباس و ســـعيد 
بـــن جبري وســـليمن بن قتـــة وعكرمة بن خالـــد و أبو جعفر يزيد بـــن القعقاع، ولـــد قبل اهلجرة بثالث ســـنني .. تويف 

بالطائـــف وقد كف برصه ســـنة ثمن وســـتني .
7- ابن كثر

عبـــد اهلل بـــن كثري ابـــن عمرو بن عبـــد اهلل بن زاذان بـــن فريوزان، بن هرمـــز االمام العلـــم مقرئ مكة، وأحـــد القراء 
الســـبعة أبو معبد الكنـــاين الداري املكي مـــوىل عمرو ابن علقمـــة الكناين.

ولد ابن كثري بمكة سنة ٤٨ ومات سنة عرشين ومئة. 
له راويان مها قنبل والبزي  

8- ابن حميصن 
ُعَمـــر بـــن عبد الرمحن بـــن حميصن القريش الســـهمي ، أبو حفـــص املكي ، قارئ أهل مكـــة. كان قرين ابـــن كثري ، قرأ 

عىل َســـِعيد بـــن جبري ، وجماهد وقرأ عليه شـــبل ابـــن عباد. قال اهلذيل : تويف ســـنة ثـــالث وعرشين ومئة.

َتراجٌم لِِـُجْمَلٍة ِمَن الُقّراِء
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9- ابن مسعود
عبـــد اهلل بن مســـعود بن احلـــارث بن غافـــل بن حبيـــب أبو عبـــد الرمحن اهلـــذيل املكي أحـــد الســـابقني والبدريني ، 
عـــرض القـــرآن عىل النبي صـــىل اهلل عليه واله وســـلم، عرض عليه األســـود وتيم بـــن حذمل واحلارث بـــن قيس وزر 
بن حبيـــش ... وإليه تنتهي قـــراءة عاصم ومحزة والكســـائي وخلف واالعمـــش، وفد من الكوفـــة إىل املدينة فمت هبا 

آخر ســـنة اثنتني وثالثـــني ودفن بالبقيع وله بضع وســـتون ســـنة.
10- ابو جعفر

يزيـــد بن القعقاع اإلمـــام أبو جعفر املخزومي املـــدين القارئ، أحد القّراء العرشة تابعي مشـــهور ، عـــرض القرآن عىل 
مـــواله عبـــد اهلل بن عياش بـــن أيب ربيعة وعبد اهلل بن عبـــاس وأيب هريـــرة وروى عنهم، روى القراءة عنـــه نافع بن أيب 

نعيم وســـليمن بن مســـلم بن مجاز وعيســـى بن وردان ، وغريهـــم ، مات باملدينة ســـنة ثالثني ومائة.
11- ابو رجاء

حممـــد بن حامـــد بن احلرث أبـــو رجاء البغـــدادي املقـــرئ املعروف بالـــرساج نزيل مكة، تويف ســـنة ثـــالث وأربعني 
مائة. وثالث 

12- ابو العالية
رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي موالهم البرصي.

أدرك اجلاهليـــة وأســـلم بعـــد وفاة النبي صىل اهلل عليه واله وســـلم بســـنتني ودخـــل عىل أبى بكر وصـــىل خلف عمر. 
مات يف والية احلجاج يف ســـنة تســـعني .

13- ابو عمرو
أبـــو عمرو بـــن العالء بن عـــمر بن العريان بـــن عبد اهلل بن احلصـــني بن احلارث بـــن جلهم بن عمرو بـــن خزاعي بن 

مالـــك بن مازن بـــن عمرو بن تيم التميمـــي املازين النحـــوي البرصي املقرئ.
أحد االئمة القراء السبعة. 

فقرأ بمكة واملدينة وقرأ ايضًا بالكوفة والبرصة عىل مجاعة كثرية ، ولد سنة ٦٨ هـ . وتويف يف سنة ١٥٤ هـ كم قيل .
ولقراءة ايب عمرو راويان بواسطة حييى بن املبارك اليزيدي ، مها : الدوري ، والسويس .

14- االزرق 
إســـحاق بن يوســـف بن يعقـــوب األزرق أبو حممد الواســـطي ويقال األنباري ، قـــرأ عىل محزة وروى القـــراءة عن أيب 
عمـــرو وحـــروف عاصم عن أيب بكـــر بن عياش، وروى عـــن العمش وابن عـــون وخلق، روى عنه القراءة إســـمعيل 
بـــن إبراهيم بـــن هود وحممد بن عبيـــد اهلل بن املناوي والطيب بن إســـمعيل وأبو حممد اليشـــكري األمحر، وســـمع منه 

أمحد وابن ســـعدان ومجاعة كثريون، مات ســـنة مخس وتســـعني ومائة .
15- االعرج

عبـــد الرمحن بن هرمـــز األعرج أبـــو داود املدين تابعي جليـــل، أخذ القراءة عرضـــًا عن أيب هريرة و ابـــن عباس وعبد 
اهلل بـــن عياش بـــن أيب ربيعة ومعظـــم روايته عـــن أيب هريرة، روى القـــراءة عنه عرضـــًا نافع بن أيب نعيـــم وروى عنه 

احلروف أســـيد بن أيب أســـيد، نزل إىل األســـكندرية فمت هبا ســـنة ســـبع عرشة ومائة.
16- االعمش ) سليان بن مهران (

ســـليمن بن مهـــران االعمش ، شـــيخ املقرئـــني واملحدثني، أبو حممد االســـدي، الكاهـــيل، موالهم الكـــويف احلافظ ، 
أصلـــه مـــن نواحي الري ، ولد يف ســـنة إحدى وســـتني ، وقد قـــرأ القرآن عىل حييى بـــن وثاب مقرئ العـــراق  ، مات 

االعمـــش يف ربيع االول ســـنة ثمن وأربعني ومئـــة بالكوفة.
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17- أيب 
أيب بـــن كعـــب بن قيس بـــن عبيد بـــن زيد بن معاويـــة بن عمـــرو ابن مالك بـــن النجار أبـــو املنذر األنصـــاري املدين 
ســـيد القراء باالســـتحقاق ، قرأ عىل النبـــي صىل اهلل عليه واله وســـلم القرآن العظيـــم، اختلف يف موتـــه اختالفًا كثريًا 

تسع عرشة. ســـنة  فقيل 
18- البزي

أبو احلسن، أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن القاسم بن أيب بزة، املخزومي موالهم، الفاريس االصل.
ولد سنة سبعني ومئة.

وتال عىل: عكرمة بن سليمن، وأيب االخريط ، وابن زياد عن تالوهتم عىل إسمعيل القسط ، صاحب ابن كثري.
وســـمع مـــن : ابن عينيـــة ، ومالك بن ســـعري، ومؤمل بـــن إســـمعيل، واملقرئ، وطائفة، مات ســـنة مخســـني ومئتني.  

وهو احـــد راويي ابـــن كثري  .
19- احلسن البري

هو احلســـن بن أيب احلســـن يســـار، أبو ســـعيد، موىل زيد بن ثابت االنصاري، ويقـــال موىل أيب اليـــرس كعب بن عمرو 
الســـلمي، قـــرأ القرآن عىل حطـــان بن عبـــد اهلل الرقايش، وروى عـــن خلق من التابعني، ولد ســـنة احـــدى وعرشين 

وتـــويف يف رجب ســـنة عرش ومئة.
20- حفص 

حفص ابن ســـليمن األســـدي أبو عمر البـــزاز الكويف وهو حفـــص ابـــن أيب داود القارىء صاحب عاصـــم ويقال له 
حفيص مات ســـنة ثمنني وله تســـعون.

21- محزة
ـــبعة موىل آل  محـــزة بن حبيب بـــن عمرة بن إســـمعيل. اإلمام العلم أبو عـــمرة التَّيمّي الكـــويف الزيَّات، أحد القراء السَّ
عكرمـــة بـــن ربعي. قرأ عىل محـــران بن أعـــني واألعمش ومجاعة . وهـــو إمام الكســـائي يف اهلمز واإلدغـــام. وقد كره 
ـــكت عىل الســـاكن قبل اهلمزة  قـــراءة محـــزة بن إدريـــس األودي وأمحد بـــن حنبل ومجاعـــة، لفرط املـــدِّ واإلمالة والسَّ

وغري ذلك ، وتويف ســـنة ست ومخســـني ومائة. 
ولقراءة محزة راويان بواسطة ، مها : خلف بن هشام ، وخالد بن خالد .

22- خاد
ـــيباين الّصرييّف الكـــويف املقرىء األحول صاحب ســـليم القـــارىء، روى عن  خـــاّلد بـــن خالد وقيل: ابن عيســـى الشِّ

محزة الزيات ، تويف ســـنة عرشيـــن ومائتني.
23- خلف

خلـــف بن هشـــام البـــزاز ويكنى أبـــا حممـــد، روى عن محـــزة الزيات ، ســـمع من رشيـــك وأيب عوانة ومحـــاد بن زيد 
وغريهـــم، وهـــو صاحب قـــرآن وحروف، وقـــرأ عىل ســـليم صاحب محزة، ومـــات ببغداد يوم الســـبت لســـبع ليال 

خلـــون من مجادى اآلخرة ســـنة تســـع وعرشيـــن ومائتني.
24- الدوري 

ورّي األزدّي املقـــرىء الرضير  حفـــص بن عمر بـــن عبد العزيـــز بن صهبـــان، ويقال: صهيـــب اإلمام أبوعمـــر الـــدُّ
قـــه أبو حاتم، روى عـــن ايب عمرو بن العـــالء ، وصنَّف  النحـــوّي، نزيـــل رسَّ من رأى وشـــيخ املقرئـــني بالعراق. صدَّ

كتابًا يف القراءات، وتويف ســـنة ســـٍت وأربعـــني ومائتني.
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25- روح 
روح بـــن عبـــد املؤمن أبو احلســـن اهلذيل موالهم البـــرصي النحوي كذا نســـبه مجاعة احلفاظ واملحدثـــني ، عرض عىل 
يعقـــوب احلرضمي وهو مـــن جلة أصحابه وروى احلـــروف عن أمحد بن موســـى و معاذ ابن معاذ و  ابنـــه عبيد اهلل بن 
معـــاذ وحمبـــوب كلهم عن أيب عمـــرو ومحاد بن شـــعيب ، وروى عنه البخـــاري يف صحيحه، مات ســـنة أربع أو مخس 

ومائتني.   وثالثني 
26- رويس

حممـــد بن املتوكل أبو عبـــد اهلل اللؤلؤي البـــرصي املعروف برويس مقرئ حاذق ضابط مشـــهور، أخـــذ القراءة عرضًا 
عـــن يعقوب احلرضمـــي قال الداين وهو مـــن أحذق أصحابه، تويف بالبرصة ســـنة ثمن وثالثـــني ومائتني .

27- السويس 
أبـــو شـــعيب، صالح بن زياد ابن عبد اهلل بن إســـمعيل بـــن إبراهيم بن اجلارود بن مرسح، الرســـتبي الســـويس الرقي. 

روى عن ايب عمـــرو بن العالء .
ولد سنة نيف وسبعني ومئة.

وجـــود القـــرآن عىل حييـــى اليزيدي، وأحكـــم عليه حرف أيب عمـــرو، مات يف أول ســـنة إحدى وســـتني ومئتني، وقد 
التسعني. قارب 

28- شعبة
شـــعبة بن عياش بن ســـامل أبو بكر احلناط األســـدي النهشـــيل الكـــويف راوي عاصم، اختلف يف اســـمه عىل ثالثة عرش 
قوالً أصحها شـــعبة ولد ســـنة مخس وتســـعني، وعـــرض القرآن عـــىل عاصم ثالث مـــرات وعىل عطاء ابن الســـايب 
وأســـلم املنقـــري، عمر دهـــرًا إال أنه قطـــع األقراء قبل موته بســـبع ســـنني وقيل بأكثـــر ، تويف يف مجادي األوىل ســـنة 

ثالث وتســـعني ومائة.
29- الضحاك 

الضحـــاك بـــن مزاحم أبو القاســـم ويقال أبو حممـــد اهلاليل اخلرســـاين تابعي، وردت عنـــه الراوية يف حـــروف القرآن 
ســـمع ســـعيد بن جبري وأخذ عنه التفســـري، تويف ســـنة مخـــس ومائة.

30- عاصم 
عاصـــم بـــن هبدلة الكويف، ابن أيب النجود أبو بكر االســـدي موالهم الكـــويف . أخذ القراءة عرضا عـــن زر بن حبيش ، وأيب 

عبد الرمحن الســـلمي ، وأيب عمرو الشيباين » ولد ســـنة ٩٠ وتويف سنة ١٨٠ .
ولعاصم راويان بغري واسطة مها : حفص بن سليمن ، وأبو بكر شعبة بن عياش.

31- عيسى
عيســـى بن عمر األســـدي املعـــروف باهلمداين أبـــو عمر الكويف القـــاري األعمى صاحـــب احلـــروف ، كان أحد قراء 
الكوفـــة ، وقـــال الداين أحد القـــراء عن عاصم بـــن أيب النجود واألعمش وأخـــذ عنه الكســـائي وخارجة بن مصعب 

وغريمها، مات ســـنة ست ومخســـني ومائة.
32- قالون 

عيســـى بـــن مينا بـــن وردان بن عيســـى بـــن عبد الصمـــد بن عمر بـــن عبـــد اهلل الزرقي مـــوىل بني زهرة أبو موســـى 
امللقـــب قالـــون قـــارى املدينة ونحوهيـــا، يقال إنـــه ربيب نافـــع وقد اختص بـــه كثريًا وهو الذي ســـمه قالـــون جلودة 
قراءتـــه فـــإن قالون بلغـــة الرومية جيد، ، قرأ عىل نافع ســـنة مخســـني ،أخذ القراءة عرضـــًا عن نافع قـــراءة نافع وقراءة 

أيب جعفـــر وعـــرض أيضا عىل عيســـى بن وردان،قـــال الداين تويف قبل ســـنة عرشيـــن ومائتني.
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ص ص 33- قنبل
حممـــد بن عبـــد الرمحن بن حممد بـــن خالد بن ســـعيد بن جرجة املكـــي املخزومي ، احـــد راويي ابن كثري ، تويف ســـنة 

إحدى وتســـعني ومائتني وله ســـت وتسعون سنة.
34- الكسائي 

أبو احلســـن عـــيل بن محزة، بن عبـــد اهلل، بن هبمـــن، بن فريوز االســـدي، موالهم الكويف، امللقب بالكســـائي لكســـاء 
فيه. أحرم 

تال عىل ابن أيب ليىل عرضا، وعىل محزة.
واختـــار قراءة اشـــتهرت، وصـــارت إحدى الســـبع وجالس يف النحـــو اخلليل، فمت بالري ســـنة تســـع وثمنني ومئة 

عن ســـبعني سنة. 
وللكسائي راويان بغري واسطة . مها الليث بن خالد ، وحفص بن عمر .

35- الليث 
الليـــث بن خالد أبـــو احلارث البغـــدادي ، عرض عىل الكســـائي وهـــو من جلـــة أصحابه وروى احلـــروف عن محزة 
بن القاســـم األحول وعـــن اليزيدي، روى القراءة عنه عرضًا وســـمعًا ســـلمة بـــن عاصم صاحب الفـــراء وحممد بن 
حييـــى الكســـائي الصغري والفضل بن شـــاذان ويعقوب بـــن أمحد التكمين، يكنى أبا بكر تويف ســـنة مائتـــني أو نحوها.

36- جماهد 
جماهـــد بن جرب أبـــو احلجاج املكي أحـــد األعالم من التابعـــني واألئمة املفرسين، قـــرأ عىل عبد اهلل بن الســـائب وعبد 
اهلل بـــن عبـــاس بضعـــًا وعرشين ختمـــة ويقال ثالثني عرضـــة ومن مجلتها ثالث ســـأله عـــن كل آية فيـــم كانت، أخذ 
عنـــه القـــراءة عرضًا عبـــد اهلل بن كثـــري وابن حميصن ومحيـــد بن قيس وزمعـــة بن صالح وأبـــو عمرو بـــن العالء وقرأ 

عليـــه األعمش، مات ســـنة ثالث ومائة وقيل ســـنة أربع وقيل ســـنة اثنتـــني وقد نيف عـــىل الثمنني .
37- نافع

نافـــع بن عبـــد الرمحن بن أيب نعيـــم أبو رويم املدين أحد القراء الســـبعة ، أصله مـــن أصبهان ، أخذ القـــراءة عرضًا عن 
مجاعة من تابعي أهل املدينة مات ســـنة تســـع وســـتني ومائة. 

له راويان: ورش، وقنبل.
38- هشام 

هشـــام بن ســـليمن املخزومـــي املكي، روى القـــراءة عرضًا عن إســـمعيل القســـط عن ابـــن كثري، روى القـــراءة عنه 
عرضًا عبـــد الوهاب بـــن فليح.

39- ورش
ابـــو ســـعيد عثمن بن ســـعيد املرصي قارئ أهـــل مرص يعرف بورش قرأ عىل نافع، ومات ســـنة ســـبع وتســـعني ومائة 

بمـــرص قال وإنـــم لقب بورش لشـــدة بياضه وورش عندهم شـــئ يصنع من اللبن فســـمي به.
40- يعقوب

يعقـــوب بن إســـحاق بن زيد بن عبـــد اهلل ابن أيب إســـحاق أبو حممد احلرضمـــي موالهم البرصي أحد القـــّراء العرشة 
وإمـــام أهل البـــرصة ومقرهيا، أخذ القـــراءة عرضًا عن ســـالم الطويل ومهدي بـــن ميمون وأيب األشـــهب العطاردي 
وغـــريه ، وســـمع احلـــروف من الكســـائي وحممد بـــن زريق الكـــويف عن عاصم وســـمع من محـــزة حروفـــًا ، قال أبو 
حاتـــم السجســـتاين هو أعلم من رأيت باحلـــروف واالختالف يف القرآن ، مات يف ذي احلجة ســـنة مخـــس ومائتني وله 

ثمن وثمنون ســـنة .
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