
 
 

 

 

 

 كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 «وعدد اآلي والناسخ واملنسوخ
 هـــ ( 4501لإلمام املقرئ حممد بن أمحد العويف )تويف بعد 

 دراسة وحتقيًقا
 

 حتقيق

 د. حامت بن عابد القرشي

 األستاذ املشارك بقسم القراءات بكلية الشريعة واألنظمة 

 جامعة الطائف



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 ملخص البحث :
كتاب جامع لذكر »هذا البحث حول تحقيق مخطوطه تدور صفحات 

 سور القرآن
لإلمام المقرئ العالمة محمد بن أحمد بن « وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ

محمد العوفي الحجازي، الذي وهب حياته للقرآن الكريم والقراءات، وعاش حياة 
ى شيوخه. حافلة بالعلم والتعليم والتأليف، حيث قرأ بها القراءات والروايات عل

 هـــ ( 4501)توفي بعد 
عتبر مخطوط العوفي من الكتب المميزة في طريقة تأليفه، فقد جميع في

بين عدة فنون من مكي ومدني، وناسخ ومنسوخ، وعدي اآلي، ومآءات القرآن. 
وتناول العوفي كل سور القرآن بالبيان بحسب ما رسم لنفسه من منهج، ولم 

ها. وسلك في كتابه طريق الجمع، فمل يركز يترك وال سورة إال وذكر ما في
على تحقيق المسائل أو تحقيقها. وبيَّن في بداية كتابه بعض المصطلحات في 
علم عد اآلي. ووقع السهو في مواضع قليلة في اآليات، وهي ما قد يعتبر ميزة 

 مع كثيرة اآليات التي أوردها. 
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Research Summary : 
The pages of this research revolve around the 

realization of the manuscript «a book to mention the 
Koran of the Koran 

And the number of Ai and the scribe and copied 
»for the Imam reciter Mohammed bin Ahmed bin 
Mohammed al-Awfi Hijazi, who gave his life to the 
Koran and readings, and lived a life full of science, 
education and composition, where he read the 
readings and novels on the elders. (Died after 1054 

e) 

It is considered the manuscript of the Oufi of the 
distinctive books in the way of its composition, it lost 
all between several arts of Makki and Madani, and 
the copyist and copied, and Uday, and the Koran. Al-
Awfi addressed all of the Koran in the statement 
according to what was prescribed for himself from 
the curriculum, and left no Surat except mentioned 
what. In his book The Way of Collection, he focuses 
on achieving or achieving the issues. And at the 
beginning of his book some of the terms in the 
science of counting Ay. The omission occurred in a 
few places in the verses, which may be considered an 

advantage with many verses that he cited. 
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 مقدمة
إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، 

ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضّل له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله، صّّل اهلل عليه وعّل 

 وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وسّلم تسلياًم كثريًا. أما بعد:  آله

ما ، وبنظمهفإن القرآن الكريم معجزة اهلل تعاىل اخلالدة هلذه األمة، الذي امتاز 

 . البشارة واإلنذار، والوعد والوعيد، والرتغيب والرتهيبفيه من جاء 

 من زن رن مم ام يل}وقد تكفل اهلل تعاىل بحفظه، فقال تعاىل: 
 [. 9]سورة احلجر: {نن

عّل هذه األمة بمنن كثرية عظيمة، وكان من آالئه اهلل عز وجل قد امتن ول

ونعمه أن قيض هلا من العلامء من حيفظ هبم دينه، وينرش عّل أيدهيم رشيعته، 

فجاهدوا يف سبيل ذلك، واسرتخصوا كل ما ينظر إليه من أهل الدنيا عّل أنه غاٍل 

حتى يوصلوا إلينا ، والتعلم والتعليم، وا أعامرهم يف احلفظ والدرسونفيس، وأفن

 رسالة ربنا جل وعال. 

اإلمام املقرئ العالمة حممد بن أمحد بن حممد العويف ، ومن هؤالء األعالم

وعاش حياة حافلة بالعلم ، احلجازي، الذي وهب حياته للقرآن الكريم والقراءات

 القراءات والروايات عّل شيوخه. والتعليم والتأليف، حيث قرأ هبا 

خادًما للقرآن، منافًحا عنه متبًعا الرواية والنقل  - رمحه اهلل -وقد عاش 

 . العلامء آداب ذلك يف ملتزًما – وجد إن –الصحيح يف القراءة، مع الرد عّل املخالف 

من مؤلفات اإلمام العويف يف بيان سور القرآن ما بني أيدينا هو واحد و

 ت الواردة فيها. اآاملأنواع والناسخ واملنسوخ منها، و ونزوهلا،
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 أهمية البحث وأسباب اختياره: 

 الرتاث العظيم الذي تركه لنا بالعناية  -1
ِ
ُة العلامء واعطاؤه ما يستحق من ، ِجلَّ

الدراسة والتحقيق، ال سيام وأن هذا املخطوط يف القرآن الكريم وعلومه فزادت 

 أمهيته من هذا اجلانب. 

 أحد بالدراسة وال بالتحقيق. يتناوله  هذا الكتاب ملأن  -2

 مكانة املؤلف وطول باعه يف هذا املجال.  -3

 الدراسات السابقة: 
أي حتقيق هلذا املخطوط أو دراسة حوله، ولذا حرصت عّل مل أقف عّل 

 الرشوع فيه وإخراجه من عامل املخطوط إىل عامل املطبوع. 

 منهج البحث: 
 تباع اخلطوات التالية: با التحقيققمت خالل 

( نسخت املخطوط نسخًا كاماًل وفق القواعد اإلمالئية احلديثة، واستخدام 1)

 عالمات الرتقيم احلديثة. 

( كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثامين برواية اإلمام حفص عن عاصم، مع عزو 2)

 . يف داخل النص اآليات، بإيراد اسم السورة ورقم اآلية

 األحاديث النبوية من مصادرها األصيلة، فإن كان يف الصحيحني ( ختريج 3)

 وإذا مل أجْده فيهام خرجته من املصادر احلديثية املعتربةه، أو أحدمها فإين أكتفي ب

 عند أهل الفن. 

 املسائل من الكتب األصيلة يف كل فن. ( توثيق 4)

جة لرتمجة، وما مل ( ترمجت لألعالم غري املشهورين وضابط ذلك ما رأيت أنه بحا5)

 ترمجته لئال أثقل اهلوامش بام ال حاجة إليه. يكن بحاجة يف نظري أغفلت 

( توضيح ما قد ُيشِكل من النص املحقق، والتعليق عّل ما حيتاج إىل تعليق وبيان 6)

 وإيضاح، مع مراعاة االختصار. 

 . النصيف داخل  ][معكوفتني ( إثبات أرقام بدء لوحات النسخة اخلطية بني 7)
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 خطة البحث: 
كعادة أبحاث التحقيق قسمت هذا البحث إىل: مقدمة، وقسمني، وخامتة، 

 كام ييل: وذيلته بفهرس املوضوعات، وتفصيل ذلك عّل 

: أمهية البحث وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، عّل واشتملتاملقدمة: 

فهرس املراجع ومنهجه، وخطته. ثم القسم الثاين: حتقيق النص. ثم اخلامتة و

 واملوضوعات. 

 وهي كاآلتي: 
 قسم الدراسة، ويتضمن مبحثني، وذلك عىل النّحو اآليت:  

 المبحث األول: حياة المؤلف، وفيه مطلبان: 
 اسمه، ونسبه، ولقبه، ونشأته، ووفاته.  المطلب األول:
 ثناء العلماء عليه، ومؤلفاته.  المطلب الثاني:

 دراسة الكتاب، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني: 
 اسم الكتاب ونسبته للمؤلف.  المطلب األول:
 منهجه.  المطلب الثّاني:
 قيمة الكتاب والمؤاخذات عليه.  المطلب الثالث:
 وصف النسخة الخطية.  المطلب الرابع:

  قسم التحقيق، وفيه حققت النص من أوله إلى آخره. القسم الثاني:
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 اسةقسم الدر 

 وفيه مبحثان: 
 

 المبحثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث األول:
 

 حياة المؤلف.

 المبحثثثثثثثثثثثث الثثثثثثثثثثثثاني:
 

 دراسة الكتاب.
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 المبحث األول
 حياة المؤلف

 وفيه مطلبان: 
 

 المطلثثثثثثثثثثثثثثثثثثب األول:
 

 اسمه، ونسبه، ولقبه، ونشأته، ووفاته.

 المطلثثثثثثثثثب الثثثثثثثثثثاني:
 

 ثناء العلماء عليه، ومؤلفاته.
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 سبه، ونشأته، ووفاته: اسمه، ون (1)المطلب األول

 أواًل: امسه ونسبه: 
هو محمد بن أحمد بن محمد العوفي الحجازي، ولم تذكر مصادر 

 ترجمته أكثر من اسمه واسم أبيه وجده ونسبته. 
، كما صرح هو (2)وأما نسبته إلى عوف، وذلك يرجع إلى عطية العوفي

نصه: ". ..  حيث قال ما« الدر النثير في قراءة ابن كثير»بذلك في كتابه 
واختلف في سبب وروده من المكان المعين، فرويناه بإسناد صحيح متصل عن 

 (3)جدنا عطية العوفي. .. ". اهـ
"وعطية العوفي ورهطه وأوالده كلهم كوفيون، من بني سعد بن بكر بن 

 . (1)هوازن وهم حضنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم"
بأرض تهامة في طريق الخارج من  وديارهم "الَبْوَباة" وهي اسم لصحراء

 . (0)أعالي وادي النخلة اليمانية

                                                 
(، هدية 3/383(، إيضاح املكنون يف الذيل عّل كشف الظنون: )6/9( ينظر أيضًا يف ترمجة املؤلف: األعالم: )1)

تى (، ومعجم املفرسين من صدر اإلسالم ح8/336(، معجم املؤلفني: )2/279(، و)2/263العارفني: )

 (. 4/73(، إمتاع الفضالء برتاجم القراء: )2/486العرص احلارض لعادل النوهيض )

واستفدت يف ترمجة املؤلف من الرسائل العلمية التي حققت بعض كتبه كرسالة الطالب حممد عبدالكريم بيغام 

ج املنشور يف قراءات األئمة والطالبة فاطمة أبكر والطالبة أسامء الثبيتي، وثالثتها يف حتقيق الدر املنثور يف النه

 العرشة، وهي رسائل ماجستري يف قسم القراءات بجامعة الطائف. 

( عطية بن سعد بن جنادة العويف الكويف فأبو احلسن من مشاهري التابعني، روى عن ابن عباس، وأيب سعيد، 2)

 . 5/325هـ. انظر سري أعالم النبالء 111وابن عمر، مات 

 (29اءة ابن كثري. بواسطة رسالة حممد عبدالكريم بيغام ص )( الدر النثري يف قر3)

 . 3/259( األنساب للسمعاين 4)

، قلت: وهي ما يسمى اليوم بالسيل يف الطريق إىل مكة، من طريق قرن املنازل، 1/536( انظر معجم البلدان 5)

 ومنهم قبائل يف قرى جبلية جنوب الطائف، يقال هلا بني سعد. 
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وال شك أن هذه املنطقة من احلجاز، ولذا جاءت نسبته احلجازي، ثم انتقل 

 اته فيها، إىل أن تويف رمحه اهلل، وأكمل بقية حيمقر اخلالفة العثامنية القسطنطينية إىل

 هبا. 

 ثانيًا: مولده ونشأته: 
أقف عّل يشء من ذلك، لكن وكام َذَكَر هو أنه نزيل أما مولده فلم 

القسطنطينية أي أنه كان يف مكان آخر غري القسطنطينية، ثم نزل هبا، فأين كان قبل 

، وبقاؤه فيها، وعيشه هبا مدة من (1)نزوله؟ لعل األقرب هو مولده يف احلجاز

 أو كتبه من عليه وقفت فيام – اهلل رمحه –اخلالفة العثامنية، ومل يذكر مقر ثم انتقاله إىل 

جم له وقت نزوله القسطنطينية، وال سبب ذلك، وهل كان بداية طلبه للعلم تر ممن

هبا أم قبل ذلك يف احلجاز؟ وسبب ارحتاله من احلجاز، مع وجود جمموعة من العلامء 

 يف الفن الذي ختصص فيه يف احلجاز، وبخاصة يف مكة القريبة من ديار قومه. 

ا جل حياته يف القسطنطينية، وفيها تبدأ املرحلة الثانية من حياته، والتي فإذ

 كانت فيها حياته العلمية كلها، من قراءته عّل شيوخه، وتأليفه لكتبه، وغري ذلك. 

 ثالثًا: وفاته: 
 . (2)هـ1353ذكر الزركيل أنه تويف سنة 

 . (3)هـ 1349ود سنة يف حدتووذكر صاحب هداية العارفني أنه 

 . (4)هـ1349وجاء يف معجم املؤلفني أنه كان حيَّـًا سنة 

هـــ؛ وذلك ألن من منهجه يف 1354ورجح بعض الباحثني أنه تويف بعد سنة 

                                                 
 ره اسمه يف بعض نسخ كتاب اجلواهر املكللة وغريه نسبته العويف احلجازي. ( ويؤيد ذلك ذك1)

 (6/9( األعالم )2)

(3( )2/279) 

(4( )8/336) 
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كتبه: أن يذكر يف ختام فراغه من الكتاب عدَد ما متّْت به كتبه بذاك الكتاب، فقال يف 

الفراغ من نسخه وتأليفه مع ختام كتابه: ))خمترص املقالة يف الفتح واإلمالة((: )وافق 

أذان العرص يوم الثالثاء من الربيع الثاين سنة أربع ومخسني وألف عّل يد مؤلِّفه حممد 

مل أقْف عّل مؤلَّف له ُفِرغ من تأليفه بعد هذا الّتاريخ سنة "، و(1)بن أمحد العويف(

 . (2)"هــ1354

ألنه ربام ألف هـ؛ وذلك 1354وكان األدق أن يقال أنه كان حيًا حتى كان 

 بعض الكتب بعد ذلك ومل تصل إلينا. واهلل أعلم

 

                                                 
 (17/أ( بواسطة رسالة حممد عبد الكريم بيغام ص )115( خمترص املقالة يف الفتح واإلمالة )ق 1)

 حتقيق حممد عبد الكريم بيغام.  (17ص ) الدر املنثور يف النهج املنشور يف قراءات األئمة العرشة (2)
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 المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه، ومؤلفاته

العويف كان عاملًا بالقراءات، واهتم بتفسري القرآن، وله يف ذلك املؤلفات 

له املتنوعة. كام كانت لرحلته العلمية أثرها الكبري ونفعها، فبقاؤه يف احلجاز ثم انتقا

إىل القسطنطينية، وقراءة عّل مجع من أهل العلم، إقراؤه ومؤلفات، جعلت له الذكر 

 . (1)"عالـم بالقراءات، عارف بالتفسري"احلسن بني أهل العلم، قال عنه الزركيل: 

وحازت مؤلفاته عّل الثناء من أهل العلم، ومن أولئك الشيخ عبد الفتاح 

وكتاب ))اجلواهر املكّللة(( "كلَّلة( بقوله: املرصفي عندما وصف كتابه )اجلواهر امل

 . (2)"من طريقي الّشاطبيّة والّدّرة، خمطوط نفيس للغاية

افق الفراغ من نسخه وتأليفه "قال يف ختام )خمترص املقالة يف الفتح واإلمالة(: 

مع أذان العرص يوم الثالثاء من الربيع الثاين سنة أربع ومخسني وألٍف عّل يد مؤلفه 

. ويبدو أن (3)" بن أمحد العويف( إىل أن قال: )متت املؤلفات مائة وأربع وسبعني حممد

 غالبها رسائل صغرية، كاملخطوط الذي بني أيدينا. 

 لئال تطول احلوايش:  -وغالبها خمطوط-وسأرسد املؤلفات رسدًا 

 . أسانيد الداين -1

 . بحر املعني وكنز السبع املثاين -2

 م. الظال جتدد الصباح، وتبدد -3

 ل. التسهيل وشفاء العلي -4

 . تلخيص النرش الكبري -5

                                                 
 (6/9( األعالم )1)

 (774( هداية القارئ ص )2)

 (24/أ( بوساطة رسالة الباحث حممد عبد الكريم بيغام الدر املنثور ص )115( )3)
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 ة. اجلواهر املكللة ملن رام الطرق املكمل -6

 اجلواهر الرياعية يف رسم املصاحف العثامنية.  -7

در األفكار يف النهج املختار يف قراءات األئمة العرشة يف مجيع األعصار  -8

 ر. واألمصا

 . ف فيه حفص ابن العالدر سام العال فيام خال -9

 ر. الدر املنثور ملن التقطه يف القراءات العرش من النهج املنشو -13

 . الدر النثري يف قراءة ابن كثري -11

 ت. رسالة العويف يف اختالف الطرق والروايا -12

 . رسالة يف أمثلة من القرآن الكريم -13

 ر. رسالة يف بيان األوجه يف التكبري بني السو -14

 روضة العرفان وهبجة اإلخوان.  -15

 روض األزهار فيام يقرأ باإلدغام واإلظهار.  -16

 . شفاء الظمآن وضياء الفرقان، يف قراءات األئمة العرشة أويل اإلتقان -17

ملحات األنوار ونفحات األزهار فيام ورد عن الثقات األخيار يف القراءات  -18

 ر. األمصااألربعة املزيدة عّل العرشة املشهورة ب

 . خمترص اإلدغام الكبري للداين -19

 ة. خمترص املقالة يف الفتح واإلمال -23

 ة. املنحة السنية يف األحكام التجويدي -21
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 : أربعة مطالبوفيه 
 

 األول: المطلبببببببببببببببببب 
 

 اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. 

 الثبببببببب   : المطلبببببببب 
 

 ه وقيمته العلمية. منهج املؤلف يف كتاب

 المطلبببببببب  الث لبببببببب :
 

 املؤاخذات عّل الكتاب. 

 المطلبببببببب  ال ا بببببببب :
 

 وصف النسخة اخلطية.
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 اسم الكتاب ونسبته للمؤلفالمطلب األول: 

جاء ذكر اسم الكتاب ونسبته إىل مؤلفه العالمة املقرئ الشيخ حممد بن أمحد 

كتاب جامع لذكر سور القرآن "العويف يف بداية نسخة املكتبة األزهرية، حيث جاء: 

كلها: أهي نزلت بمكة، أو باملدينة، وعدد آي السور، والناسخ واملنسوخ فيها، وأنواع 

املاآت الواردة يف كل سورة، للعالمة املقرئ الشيخ حممد بن أمحد العويف، ريض اهلل 

 . (1)"تعاىل عنه، ونفعنا به وبعلومه، آمني

ويبدو أن املصدر واحد  (2)لعويفونسب مؤلف معجم املفرسين الكتاب ل

ة املخطوط.  ن عّل ُطرَّ  وهو فهرسة األزهرية، والتي هي مصدرها ما دوِّ

ومما يزيد إثبات نسبته إىل العويف طبيعة تأليفه، فإنه منسجم يف طريقة التأليف 

 وأسامء السور ومواضع متعددة مع كتبه األخرى، وكأهنا من مشكاة واحدة. 

 ثبات نسبة الكتاب إىل مؤلفه. ولعل هذا كاٍف يف إ

 

                                                 
( 686[. وهكذا ورد ذكره يف فهرست خمطوطات التفسري الصادر من مؤسسة آل البيت ص )1( املخطوط ]1)

 ست مصنفات التفسري الصادر من جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف. وسقط من فهر

 (. 2/486( معجم املفرسين لعادل نوهيض )2)
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 المطلب الثاني: منهج المؤلف في كتابه وقيمته العلمية

الكتاب الذي بني أيدينا من الكتب الفريدة التي مجعت فيها عدة ألوان من الفنون -1

وهي: املكي واملدين، الناسخ واملنسوخ، وعد آي، واملآءات. ومن هذا الباب 

 ه. فالكتاب فريد يف طريقة تأليف

وضح املؤلف منهجه بإجياز يف بداية كتابه ونص عّل أنه سيتبع ترتيب السور، -2

نزلت بمكة، أم باملدينة، وذكر اختالف األئمة يف عدد  وسيتطرق ملا قيل من كوهنا

آي السور، والناسخ واملنسوخ فيها، وذكر أنواع املاآت الواردة يف كل سورة، 

 وحتى سورة الناس. مرتًبا برتتيب السورة من أول الفاحتة 

اهتم املؤلف ببيان املصطلحات الواردة يف كتابه فعرج عّل املصطلحات الواردة يف -3

، وأهل البرصة، أهل الكوفةعلم عد اآلي وذلك يف مطلع كتابه، فبني املراد ب

وأهل ، وأهل دمشق، وأهل مكة، وأهل املدينة األخري، هل املدينة األولأو

 ص. مح

احدًا يف كل كتابه من فاحتته إىل خامته، بأن يذكر اسم السورة اتبع املؤلف منهجًا و-4

ثم يبني نوعها مكي أم مدين، ثم عدد آياهتا، ثم مواضع االختالف يف العد، ثم 

عرش  –اآليات املنسوخة فيها، ثم املآءات الواردة يف السورة. ويف موضع قليلة 

توبة، وهود، سقط منه بيان نوع السور مكي أو مدين يف السور: ال -سور

 ويوسف، والرعد، واحلج، والروم، وسبأ، و الزمر، واجلن، والتني، فقط. 

مل يتطرق للخالف يف نوع السور املكي واملدين، بل كان جيمل احلديث فيها، وكام -5

هو معلوم أنه وقع خالف يف بعض السور أهي مكية أم مدنية، أم هي مدنية وفيها 

لفاحتة والفرقان والروم وغريها. ومل بعض اآليات املكية والعكس، كسور ا

 يتطرق للخالف إال يف موضع واحد يف سورة املاعون. 

 مل يكن له جهد ملحوظ يف حتقيق املسائل، وكان دوره أقرب إىل اجلمع من سواه. -6
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أكثر من ذكر اآليات املنسوخة يف كل سورة، وقد بلغ عدد السور التي ذكر فيها -7

. وأكثر هذه (1)( آية172ي ذكر نسخها )( سورة، واآليات الت56نسخًا )

 اآليات هو مما ذكر أنه نسخته آية السيف. 

 

                                                 
( قام الدكتور مصطفى زيد بحرص اآليات التي قيل عنها منسوخة والسور التي وردت فيها، فبلغت السور التي 1)

 (. 434-1/431به النسخ يف القرآن الكريم )آية. انظر كتا 293سورة واآليات بلغت  72قيل فيها نسخ 
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 المطلب الثالث: المؤاخذات على الكتاب

ال خيلو كتاب بعد كتاب اهلل، من النقد والنظر فيه، ومن املؤاخذات عّل 

 الكتاب الذي بني أيدينا ما ييل: 

مع أن عامتها ال يثبت فيها النسخ.  أكثر املؤلف من دعوى النسخ يف آيات كثرية،-1

وقد انتقد العلامء القول بنسخها كآيات الصفح والعفو بآية السيف، وقد أرشت 

 لذلك يف مواضع متفرقة يف مثاين الكتاب. 

خلو الكتاب من التحقيق، بيد أن هذا ال يتحمل تبعته؛ ألن منهجه الذي سار -2

 رسمه لنفسه وارتضاه.  عليه هو اجلمع، وال يالم املرء عّل السري عام

 

 المطلب الرابع: وصف النسخة الخطية

حصلت عّل نسخة وحيد من الكتاب وهي ضمن املكتبة األزهرية برقم 

بعض  فيها ، وقد طمسواضح يف عرشة لوحات، مكتوب بخط النسخ( وتقع 544)

. ومكتوب يف أول لوحة منها عنوان بقدر املستطاع واجتهدت يف قراءهتاكلامت، ال

 املخطوط ونسبته للمؤلف. 

سطر ومتوسط الكلامت يف السطر  29عدد األسطر يف اللوحة الواحدة 

 كلمة.  18الواحد 

 ومل ُيذكر يف آخر النسخة تاريخ النسخ، أو اسم الناسخ.
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 الورقة األوىل من املخطوط
 

 

 

 



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 من املخطوط األخريةالورقة 
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 قسم التحقيق
 : مبحثانوفيه 

 

 ألول:ا المبحببببببببببببب 
 

 حياة املؤلف.

 الثبببببب   : المبحبببببب 
 

 دراسة الكتاب.
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 /أ[2]

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عّل خري خلقه حممد وآله وصحبه 

ا بعُد؛ فهذا كتاب جامع لذكر سور القرآن كلها: أهي نزلت بمكة، أم  أمجعني، أمَّ

تالف األئمة يف عدد آي السور، والناسخ واملنسوخ فيها، اخ (1)]وذكر[بمدينة، 

 وذكر أنواع املاآت الواردة يف كل سورة، مرتبًا برتتيب السورة. 

ا بيان كيفية التلفظ باملآت عند التالوة؛ فلنذكر اآلن وذلك عىل ثالثة أنواع  : (2)أمَّ

در، ينبغي أن خيفف القارئ الصوت يف ماء االسم، واخلرب، واملصاألول: 

واملجازات، والصلة، واحلني، والكافة، واإلخبار، والظرف، والتفخيم، والتخيري، 

 ، والرشط. واملدح، والذم

 أن يشدد ويرفع الصوت يف ماء النفي واجلحد. الثاين: 

أن جيعل الصوت بني التخفيف والتشديد يف ماء االستفهام، والثالث: 

أن يراعي القارئ مجيع ذلك عند  والسؤال، والتعجب، والتعظيم، وعّل هذا ينبغي

 القراء، حتى تكون تالوته صحيحة جمودة مستحسنة عند القراء. 

بفتح اهلمزة؛ فهي إخبار، نحو قوله « أما»اعلم أنَّ كل ما جاءت * تنبيه: 

؛ فهي «لـامَّ »وكل ما جاءت . [88]الواقعة: {يف ىف يث ىث نث}عاىل: ت

 هب مب خب}، [131]هود: {رثزث يت ىت نت}وقت، نحو قوله تعاىل: 
فهي وقت أيضًا نحو قوله تعاىل:  «كلام». وكل ما جاء يف [91:ألعراف]ا {جت

؛ فهي زمان، نحو قوله تعاىل: «بعد ما»وكل ما جاءت . [91]النساء: {حف جف مغ}

                                                 
 ، ويبدو أنه حصل خطأ من الناسخ، والصواب ما أثبته فيام بني املعكوفتني. "وذلك"( يف املخطوط 1)

 ( انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن أليب احلسن الباقويل. 2)

 / أ [ 2] 
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؛ فهي ظرف، «ما دام»وكل ما جاءت . [145]البقرة: {جن مم خم حم جم}

؛ «إنام»وكل ما جاءت . [137]هود: {جف مغ جغ مع}نحو قوله تعاىل: 

[، 113]الكهف: {مه جه هن من خن حن}فهي كافة وحرص، نحو قوله تعاىل: 

؛ فهي حرف وكافة، «أنام»وكل ما جاءت . [171]النساء: {زبمب رب يئ ىئ}و

« إما»وكل ما جاءت . [113]الكهف: {مي خي حي جي}نحو قوله تعاىل: 

؛ فهي للنفي؛ (2)، وكل ما وقع بعدها إالَّ (1)بكرس اهلمزة وهي مكسورة؛ فهي ختيري

 إالَّ ثامنية عرش موضًعا: 

 {حج مث هت مت}قوله عز وجل: : ومها، يف البقرة موضعان* 
[، ويف آل عمران موضع: 237]البقرة: {جع مظ حط مض}[، 229]البقرة:

 [؛فهي يف هذه املواضع للرشط. 112]آل عمران: {يث ىث نث مث}

 {جخ مح جح مج}يف النساء موضعان، ومها: * و

 . [22:]النساء {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}[، و19]النساء:

 . [3]املائدة: {ىه مه جه ين}ويف املائدة:  *

 {حص مس خس حس جس مخ}ويف األنعام موضعان، ومها:  *
 . [119]األنعام: {ين ىن من خن حن جن يم}[، 83]األنعام:

 {مث زث رث يت ىت نت}ويف يوسف موضعان: * 
 . [48]يوسف: {ام يل ىل مل}[، و47]يوسف:

                                                 
 . {فإما منا بعد وإما فداء}( مثل قوله تعاىل: 1)

 فهي للنفي.  "إال" "ما"ع بعد ( أي كل ما وق2)
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 . [85]احلجر: {جب هئ مئ خئ}ويف احلجر والروم واألحقاف:  *

 ىث}[، و16]الكهف: {حم جم يل ىل}يف الكهف موضعان: و* 
 . [39]الكهف: {اكلك يق ىق يف ىف يث

 {زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}ويف األنبياء:  *
 . [، فهي يف هذه املواضع للخرب28]األنبياء:

[؛ موضعان؛ 137]هود: {حف جف مغ جغ مع}ويف هود:  *

 فهي للظرف فيهام. 

رب ألهل ق، وذلك إنَّام تكون للت(1)«املاء»يف القرآن بمعنى  "ما"وقد جييء 

 جت هب}[، 15]حممد: {لك اك يق ىق}اجلنة وألهل النار، وهو قوله تعاىل: 
 ژخم حم جم يل ىل مل}تعاىل:  ، كقوله«ملاء املطر»[، و15]حممد: {حت

 {ين ىن من خن}، كقوله تعاىل: «ملاء اآلبار»[، و65]النحل:
ملاء »و[، أو هي زمزم، 33]امللك: {نت مت}[، وهو بئر شعيب، و23]القصص:

« ملاء النطفة»[، و33]امللك: {زث رث يت ىت}، كقوله تعاىل: «العني

[، 9، 8]السجدة:{ مح جح مج حج مث}، كقوله تعاىل: (2)(ماؤه)

 ژخف حف}[، 43]هود: {هتمث مت خت}، كقوله تعاىل: «للطوفان»و

، كقوله تعاىل: «ملاء الصفرة»[، و44]هود: {جغ مع جع}[، 44]هود:

 ٰى ٰر}، كقوله تعاىل: «رملاء البح»[، و16]إبراهيم: {مب خب حب}

                                                 
، "ماء"وما استشهد من هنا من آيات فيها كلمة  "ماء"غري كلمة  "ما"( ما يذكره املؤلف هنا فيه نظر، فإن حرف 1)

التي هي جزء من كلمة ماء، أو عّل باب  "ما"الذي هو مقصده باحلديث. إال أن يقصد  "ما"وليس حرف 

 احلرف، اهلل أعلم.  "ما"ه ال ينسجم مع حديثه األول عن تسهيل اهلمز، ولو كان ذلك كذلك فإن

 ( هكذا هي يف املخطوط، وكأهنا زائدة ال معنى هلا. 2)

 [2 
 / ب [
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ا قوله تعاىل: 7]هود: {ٍّ ٌّ  هت مت خت حت جت هب}[، وأمَّ
 مي}وقوله تعاىل: ، (1)فهي بمعنى: )القرآن( /ب[2[ ]17]الرعد: {مث
 [؛ فهي بمعنى املال؛ فاعرفه. 16]اجلن: ژىي

وهي سبع آيات يف مجيع العدد. ، (2)مكية، وقيل: مدنيةسورة فاحتة الكتاب: 

[ عند الكوفيني واملكيني، 1] {مب خب حب جب}ها: ولكن اختلفوا يف فرش

 . (3)[ عند أهل دمشق7] {ٌّ ٰى})نعبد( عند احلسن البرصي، و

عيل بن أيب طالب، وعبد الرمحن «: أهل الكوفة»من  (4)اعلم أنَّ املراد

                                                 
( هكذا هي يف املخطوط، وبالرجوع لكتب التفسري نجد أن مجهور املفرسين عّل أن املراد بـ )املاء( هنا، ماء املطر، 1)

(، وابن اجلوزي يف زاد املسري 5/599ة يف املحرر الوجيز )(، وابن عطي3/87وهو قول السمعاين يف تفسريه )

(. وهذا من تفسري 4/447(، وابن كثري يف تفسريه )16/367(، وأبو حيان يف البحر املحيط )2/491)

اللفظ، وبالذهاب للمراد من اآلية نجد أنه مثل رضبه اهلل للحق والباطل، قال ابن جرير يف تفسريه 

حق والباطل، واإليامن به والكفر. يقول تعاىل ذكره: مثل احلق يف ثباته والباطل يف رضبه اهلل لل"(: 16/439)

. "اضمحالله، مثل ماء. .. فاحلق هو املاء الباقي الذي أنزله اهلل من السامء، والزبد الذي ال ينتفع به هو الباطل

وروي "ن ابن عباس، فقال: ( يف معنى اآلية ع5/631اهـ وقريب منه ما نقله ابن عطية يف املحرر الوجيز )

 َماءً }عن ابن عباس أنه قال: قوله تعاىل: 
ِ
امء . وتعقب هذ النقل بقوله: "يريد به الرشع والدين {َأْنَزَل ِمَن السَّ

عن ابن عباس، ألنه ينحو إىل أقوال أصحاب الرموز، وقد متسك به  -واهلل أعلم -وهذا قول ال يصح"

إلخراج اللفظ عن مفهوم كالم العرب لغري علة تدعو إىل ذلك، واهلل الغزايل وأهل ذلك الطريق، وال وجه 

. اهـ أقول: وإذا سلمنا بضعف الرواية عن ابن عباس، فإنه ال يمنع من صحة معنى "املوفق للصواب برمحته

 – واهلل أعلم –القول باعتبار أن اآلية مثٌل رضبه اهلل للحق، وال تعارض بني املعنيني فكالمها صواب. فيظهر 

 أن العويف أردا معنى اآلية وليس تفسري لفظ املاء. 

 (. 1/223انظر املحرر الوجيز ) 2))

(، وُحْسن 134انظر التبيان يف معرفة تنزيل القرآن واختالف عدد آيات القرآن البن أيب الفتح العطَّار ص ) 3))

 (. 1323-4/1318(، ولطائف اإلشارات للقسطالين )298املدد يف معرفة العدد للَجعربي ص )

(. ومل أترجم 223(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )79انظر يف بيان عدد اآلي وأصحابه البيان للداين ص ) 4))

 جلميع األئمة لئال تكثر احلوايش دون أمهية، ومل أذكر ترمجة إال مما وقع فيه خلل يف املخطوط. 
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الكسائي رمحهم ووعاصم بن أيب النجود، ومحزة، ، (1)(مروة)السلمي، وعمر بن 

 . اهلل

، واحلسن، م بن أيب الصباح اجلحدري، واملعّلَّ عاص«: أهل البرصة»و

 . رمحهم اهلل (2)والشهاب، وأبو أيوب املتوكل

ريض اهلل عنهم.  احلسن بن عيل، وعبد اهلل بن عمرمنهم: « هل املدينة األولأ»و

 «. األول» عنهم يف هذا الكتاب بـعرُب ويُ 

، ن النصاحأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وشيبة ب«: أهل املدينة األخري»و

 «. األخري»وإسامعيل بن أيب جعفر األنصاري ريض اهلل عنهم. وُيعرب عنهم بـ

، وُجَهيذ بن قيس، وابن أيب بزة نحممد بن عبد الرمحن بن حميص«: أهل مكة»و

 رمحهم اهلل. 

 . ماريذابن عامر، وحييى بن احلارث ال«: أهل دمشق»و

هل دمشق أهل محص ويعرب عن أ. يزيد بن سواد الربمجي: «أهل محص»و

 «. املدنيني». وإذا اجتمع أهل مدينة األول واألخري ُيعربَّ عنها بـيالشام

وهي مائتان وسبع وثامنون آية عند البرصيني، وست ، (3)مدنيَّةسورة البقرة: 

 . عند الكوفيني، ومخس يف الباقني

                                                 
ة، وهو:  1)) ة بن عبد اهلل بن طارق بن احلارث بن هكذا ُكتبت يف املخطوط، والصواب عمرو بن ُمرَّ عبد اهلل بن ُمرَّ

هـ. انظر هتذيب التهذيب 116سلمة املرادي، أو عبداهلل الكويف، ثقة عابد، له رواية يف الكتب الستة، تويف 

 (. 8/89البن حجر )

نصاري ( هكذا هي يف املخطوط، والصواب أيوب، فاسمه أيوب وليس بالكنية، وهو أيوب بن املتوكل، األ2)

( 1/172هـ. انظر غاية النهاية )233البرصي، إمام ثقة ضابط، قرأ عّل يعقوب احلرضمي وغريه، تويف عام 

 وسيأيت مزيد من اإليضاح يف سورة )ص(

 (. 1/265انظر املحرر الوجيز ) 3))

 سورة البقرة
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[ 13] {ىف يث}[ عند الكوفيني، 1] {خل}آية عرشة: ثالث اختالفها 

[ عند 114] {مث}[ غري الدمشقي، 11] {زن}عند الشاميني، 

[ من غري 126] {مئ هي}[ غري املدنيني، 179] {مج حج}البرصيني، 

 {حم}[ غري األوىل، 215] {خك حك}خالف غري املكيني، 

 حئ}[ عند املكيني، 235] {زث}[ عند األخري والكوفيني والشاميني، 219]

[ عند األول، 257] {ىم مم}، [ عند البرصيني واملكيني واآلخر255] {خئ

 . (1)[ عند املكيني282] {جف مغ}

 : (2)وعرشون آية ةوفيها من املنسوخات ست

[، ناسخها: الزكاة املفروضة، قوله عز 3] {يه ىه مه}األوىل: 

 {زي ري}[، وُمستِحُقها: 133]التوبة: {من زن رن مم}وجل: 
 [. 63]التوبة:

 ُّ َّ ٍّ}[، 62] {خم حم جم يل}والثانية: 
 [. 85]آل عمران: {ِّ

[، ناسخها: آية القتال، قوله عز 139] {ىي ني}اآلية الثالثة: 

                                                 
(، وُحْسن 139-138انظر التبيان يف معرفة تنزيل القرآن واختالف عدد آيات القرآن أليب حفص العطَّار ص ) 1))

 (. 333املدد يف معرفة العدد للَجعربي ص )

تنبيه: ذكر املؤلف أن اخلالف يف ثالث عرشة موضع، ومل يذكر إال اثني عرش فقط، واإلضافة من التي ذكرهتا 

 (. ولعلها سقطت سهوًا من املؤلف. 233)البقرة  {ِمْن َخالق}املراجع السابق هي 

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 123ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ القرآن  2))

(151 .) 
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 [ اآلية. 29]التوبة: {زت رت يب ىب نب}وجل: 

 حئ جئ}[، ناسخها: 115] {من زن رن مم ام}الرابعة: 

 [. 144] {هئ مئ خئ

[، ناسخها: آية 137] {لك اك يق ىق يف ىف}واخلامسة: 

 [. 139] {هب مب خب حب}القتال، وكذلك: 

[، ناسخها: الُسنة 173] {اك يق ىق يف ىف}والسابعة: 

ُأِحلَّت لنا ميتتان ودمان: السمك واجلراد، والدمان: »قوله صّل اهلل عليه وسلم: 

 . (1)«الكبد والطحال

ناسخها [، 178] {يل ىل مل يك ىك مك}الثامنة منه: 

 [178] {خت حت جت}

ناسخها: املواريث، قوله عز وجل: التاسعة: الوصية لوالدين واألقربني، 

 . اآلية [11]النساء: {ىل مل يك ىك}

[، ناسخها: 183] {ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي}والعارشة: 

 . [187] {خم حم جم يل ىل مل خل}

[ اآلية، ناسخها: 184] {ىت نت مت زت}واحلادي عرشة: 

 . [185] {حئ جئ يي ىي ني}

                                                 
( كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال. وصححه األلباين يف 3218( أخرجه ابن ماجه يف السنن، )حديث رقم 1)

 (. 3/111السلسلة الصحيحة )
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[، 193] {مق حق مف خف حف جف}والثانية عرش: 

 {حب جب هئ مئ}عز وجل:  ناسخها: آية السيف قوله

 . [192] {رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ}، وكذلك: [5]التوبة:

، [196] {خص حص مس خس حس جس مخ}واخلامسة عرش: 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض}ناسخها: 

 . [196] {مق

، [215] {جم هل مل خل حل جل مك}والسادسة عرشة: 

 بالزكاة املفروضة. 

اآلية. ناسخها:  [219] {حض جض مص خص}والسابعة عرش: 

 (1)[أ/3]. [93]املائدة: {حل}

 زكاة املفروضة. بال [219] {لك خك}والتاسعة عرش: 

، ناسخها [221] {مئ زئ رئ ّٰ ِّ}والعرشون: 

 . [5:املائدة] {حف جف مغ جغ مع جع مظ}

، ناسخها [233]اآلية  {جب هئ مئ}واحلادية والعرشون: 

 . [233]اآلية  {خك حك جك مق حق مف}

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ}والثانية والعرشون: 

                                                 
 سقط من املخطوط املوضع الثامن عرش.  1))

 

 [3 
 / أ [
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 . [234]اآلية  {حم}، ناسخها [243]اآلية  {ُّ َّ

 ، بآية السيف. [256] {ممجن خم حم جم}والثالثة والعرشون: 

 حن}، ناسخها [282] {حط مض خض}والرابعة والعرشون: 

 . [283] {ىه مه جه ين ىن من خن

، [284]اآلية  {نت مت زت رت يب}واخلامسة والعرشون: 

 حج مث هت}، ناسخها [285] {جخ مح جح مج حج مث}ناسخها 

 . [185] {مخ جخ مح جح مج

 {مي خي حي جي يه ىه}والسادسة والعرشون: 

 . [187]اآلية  {نئ مئ زئ رئ ّٰ}، ناسخها [183]اآلية 

 : (1)"املاءات"وفيها من 

 رت}، [9] {نب مب}، [8] {مئ زئ رئ}للنفي: 

 {هل مل خل}، [16] {حل جل مك}، [9] {زت

، [71] {زب رب}، [57] {خف حف}، [26] {ري ٰى ين}، [16]

 ىب}مجيع ما يف هذه السورة،  [74. 85. 143. 144. 149] {جس مخ جخ}

 جت هب}، [96]{يب ىب نب}، [85]{مت زت رت يب

 {جي يه ىه مه}، [132] {جن يم ىم}، [99] {حت

ومن  {ىه مه} خالف فيها: من يقول هي للنفي عّل السحر، ثم يبتدئ [132]

                                                 
 (. 18ل ماءات القرآن للباقويل ص )انظر اإلبانة يف تفصي 1))
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 رت يب}، [132] {ٰذ يي}. (1)يقول: هي خرب ال يقف

 {مص خص حص مس}، [132] {ىل مل يك ىك}، [132]{زت

 نت مت زت}، [137] {رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}، [135]

، [135]{جه ين ىن من}، [123]{ٰى ٰر ٰذ يي}، [114]{ىت

 جغ مع}، [143]{ىك مك لك اك}، [143] {يئ ىئ نئ}

 مس}، [145] {حك جك}، [145] {مف خف حف}، [145] {مغ

، [213] {ىك مك}، [174]{مث هت مت}، [167] {خص حص

 خن}، [269] {مف خف}، [253] {يت ىت}، [253] {ٍّ ٌّ}

 . [272]{ يق ىق يف ىف يث ىث} {،[273] {من

 . [26] {يك ىك مك}للجحد: 

 جف مغ}، [38] {خم حم}، [26] {زت رت}الصلة: 

 {مب خب حب}، [115] {من زن رن مم ام}، [88] {حف

 {حي جي}، [214] {جخ مح جح مج}موضعني،  [144. 153]

                                                 
« ما»وُذكر فيها أربعة أقوال: األول/ أن  {َو َما ُأْنِزَل }اختلف املفرسون يف بيان معنى )ما( من قوله تعاىل:  1))

موصولة بمعنى الذي، والتقدير: يعلمون الناس السحر واملنزل عّل امللكني. والثاين: أهنا موصولة ولكن 

َياطنِيُ َما َتْتلُ }عطفا عّل  والتقدير: واتبعوا ما تتلوا الشياطني وما أنزل عّل امللكني. الثالث/ أن حملها  {وا اْلشَّ

والتقدير: افرتاء عّل ملك سليامن وافرتاء عّل ما أنزل عّل امللكني. الرابع/ أهنا « ملك سليامن»اجلر عطفا عّل 

ح الطربي أهنا بمعنى الذي. انظر تفسري حرف نفي، واملعنى: وما أنزل عّل امللكني إباحة السحر. ورجَّ 

 (. 2/31(، والدر املصون )424-2/419الطربي )
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 . [282] {ني مي زي}، [271]

 ري}، [73] {مم خم}، [69] {مك لك}، [68] {حس جس}لالستفهام: 

، [142] {خم حم}، [133] {جض مص خص حص}، [91] {زي

 . [246] {مئ زئ رئ ّٰ ِّ}موضعان،  [215. 219] {خك حك}

 {ىه مه}، [113] {مج حج}، [136] {ىل مل}للرشط: 

 [272. 273] {يت ىت}، [273] {يل ىل مل خل}، [197]

 ثالث مواضع. 

 والباقي للخرب.، [175] {حف جف}للتعجب: 

، وهي مائة وتسعون آية عند الدمشقي، ومئتان يف (1)مدنيةسورة آل عمران: 

 الباقي. 

عند احلجازيني،  {جي}عند الكوفيني،  {خل}اختالفها سبع آيات: 

 زب}عند الكوفيني،  {جي}، غري الكوفيني {ٰر}والعراقيني، 

الباقي عند املدنيني غري أيب  {خم حم}عند البرصيني وأهل محص،  {مب

 . (2)عند املكيني والشاميني {جض مص}جعفر، 

                                                 
 (. 2/335انظر املحرر الوجيز ) 1))

عدد آياهتا مائة آية وتسع "(. وقال العطار: 336(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )144انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 . اهـ"د الباقنيوتسعون آية يف الشامي، ومائتا آية يف عد

 سورة  آل عمران
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 : (1)وفيها من املنسوخات أربع آيات

 مغ}بآية السيف، وكذلك  {خب حب جب هئ مئ}األوىل: 

 خئ حئ جئ}ناسخها ، {يي ىي مي خي}والثالثة: ، {خف حف جف

 خف حف جف مغ جغ مع}. والرابعة: [16التغابن ] {مئ

 بآية السيف.  {حق مف

 : (2)وفيها من املاءات

 ىب}، [7] {خض حض جض}، [7] {حج مث هت مت خت}للنفي: 

 مض}ثالثة مواضع،  [22. 56. 91] {مف خف حف جف}، [19] {يب

 مك لك}، [62] {جن يم ىم مم خم}موضعان،  [44] {مظ حط

 {حس جس مخ جخ}، [67] {خت حت جت}، [65] {ىك

 حن جن يم}، [69] {خل حل}، [69] {لك خك}موضعان،  [67. 95]
، [79]{ُّ َّ ٍّ}، [78] {خي حي جي يه ىه}، [78] {خن

، [117] {رب يئ ىئ}، [99] {هل مل خل}، [138] {جم هل مل}

 زئ رئ ّٰ}، [126] {ىل مل يك}، [126]{ ىف يث ىث}

 جخ}، [146] {هت مت}، [145]{يك ىك مك}، [144]{مئ

 [ب/3]، [147]{خض حض جض}، [146] {حس جس}، [146] {مخ

                                                 
(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 231انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 1))

(285 ،) 

 (. 87انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 2))
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 جخ مح جح}، [179]{حب جب هئ مئ}، [161]{ىك مك لك}

، [191] {ىي ني مي زي}، [185] {خت حت}، [179]{مخ

 . [192] {مت خت}

. 168] {مق حق}، [156] {مف خف}، [154] {رث يت}للجحد: 

 موضعان.  [156

 . [159] {يم ىم}، [142] {ىن من خن}للصلة: 

 ىل}، [73]{خم حم}، [66]{ني مي}لالستفهام: 

 . [99] {خف حف}، [71] {يل

 . [115] {جف مغ}، [92] {يم ىم}للرشط: 

 اقي للخرب. والب

، وهي مائة وسبع وسبعون آية عند الشاميني، وست (1)مدنيةسورة النساء: 

 عند الكوفيني، ومخس يف الباقي. 

عند الكوفيني والشاميني، [ ٤٤] {حن جن مم}اختالفها آيتان: 

 . (2)[ عند الدمشقي 173] {مت خت حت}

                                                 
 (. 3/5انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 311عربي ص )(، وُحْسن املدد للجَ 149انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 [3 
 / ب [

 سورة النساء
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 : (1)وفيها من املنسوخات أربع عرشة آية

 [ اآلية، باملواريث.  ٨] {ىي مي خي حي}األوىل: 

اآلية، بالسنة قوله  [15] {جم يل ىل مل خل}والثانية: 

صّل اهلل عليه وسلم: )البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم 

 . (2)باحلجارة(

 جن}[ ناسخها 16] {ٰر ٰذ يي ىي}والثالثة: 
 اآلية.  [2النور:] {حن

 اك}اسخها اآلية، ن [17] {نب مب زب رب}والرابعة: 

 اآلية.  [18] {لك

 خي حي}اآلية، ناسخها  [24] {ٰى ٰر ٰذ يي}واخلامسة: 
 [ إىل ثالث آيات. 5. 6. 7]املؤمنون: {ىي مي

 [33] {مع جع مظ حط مض}والسادسة: 

 [. 6األحزاب:] {جض مص خص حص مس}ناسخها 

اآلية، ناسخها  [43]{مئ خئ حئ جئ يي}والسابعة: 

 [. 93املائدة:] {حل}

بآية السيف،  اآلية، [63]{زن رن مم}والثامنة: 

                                                 
(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 237انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 1))

(299 .) 

 (. 1693أخرجه مسلم يف صحيحه )حديث رقم  2))
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 ِّ ُّ}، [83] {خن حن جن يم ىم مم}وكذلك: 

 [93] {ري ٰى ين}[، 84]{حت جت هب مب}، [81] {ّٰ

 [. 92] {زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}اآلية، 

اآلية، ناسخها:  [93] {ىل مل يك ىك}والرابعة عرش: 

 ىي مي خي حي}اآلية.  [48] {حئ جئ يي ىي ني مي زي}

 بآية السيف. ، [88] {يي

 : (1)وفيها من املاءات

 يم}، [66]{من خن حن}، [64]{يي ىي ني مي}للنفي: 

{ ىل مل خل}[، 93] {حص مس خس}[، 83] {حن جن
{ مع جع}[، 113] {جف مغ}[، 113] {مظ حط}[، 92]

 مك}[، 157] {يف ىف يث ىث نث}[، 157]{ مب زب رب يئ}[، 123]
 [. 157]{ ىك

 [. 155]{ مل خل}[، 58]{ جع}للصلة: 

 مل}[، 75]{ يل ىل مل خل}[، 39] {حي جي}لالستفهام: 

 مف}[، 97]{ مث زث}[، 88] {ىي مي خي حي}[، 78]{ جم هل
 [. 147] {مق حق

                                                 
 (. 112انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))
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 [. والباقي للخرب. 127]{ مق حق}للرشط: 

، وآياهتا مائة وعرشون آية عند الكوفيني، وثالث (1)مدنيةسورة املائدة: 

 وعرشون عند البرصيني، واثنتان يف الباقي. 

[ عند كثري 15] {يئ}[ عند محزة، 1] {ىق}اختالفها ثالث آيات: 

 . (2)[ عند البرصيني23] {حل جل}غري الكوفيني، 

 : (3)وفيها من املنسوخات سبع آيات

 [ بآية السيف. 2] {مح}إىل قوله:  {مت خت حت}األوىل: 

 بآية القتال.  [13] {مص خص حص}الثانية: 

 مخ جخ مح جح}ناسخها ، [42]{ حن جن يم}والثالثة: 

 [. 49] {حس جس

 بآية السيف.  [99]{ يك ىك مك لك اك}والرابعة: 

ناسخهن ، [138-136آيات ] إىل ثالث {ىك مك لك اك}اخلامسة: 

 [. 2] الطالق{ يث ىث نث مث}

 : (4)وفيها من املاءات

{ مف خف حف}، [28]{ ىي ني مي}، [1، 6] {زي ري}للنفي: 

                                                 
 (. 3/385انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 315(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )152التبيان للعطَّار ص ) انظر 2))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 255انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 3))

(359 .) 

 (. 128انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 سورة املائدة
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 {يب ىب نب}، [37] {ىم مم خم حم}، [36]

 ىل مل يك}، [72]{ زث رث}، [67] {مث زث رث}، [43]

 اك}، [81]{ يق ىق يف}، [75] {حت جت}، [73]{ ام يل

 يق ىق}، [137] {مع جع}، [133]{ حك جك مق}، [99]{ مك لك
 . [117] {مب خب حب}، [116]{ اك

 . [19]{ يت ىت نت مت}للجحد: 

 . [93] {زت رت يب}، [13]{ يي ىي}للصلة: 

 خم}، [84]{ يل ىل مل خل}، [4]{ ىل مل يك}لالستفهام: 
 . والباقي للخرب. [139]{ مم

وستون آية عند الكوفيني،  /أ[4] ، وهي مائة ومخس(1)مكيةسورة األنعام: 

 . عند احلجازيني، وست يف الباقني وسبع

 يه}عند املكيني واألخري،  [1] {ىم مم}اختالفها مخس آيات: 

عند الكوفيني،  [66] {مغ جغ مع جع}عند األول،  [2] {جي

غري  [161] {يي ىي ني مي}عند محزة،  [73] {مغ جغ}

 . (2)الكوفيني

                                                 
 (. 3/693انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 318(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )156ظر التبيان للعطَّار ص )ان 2))

 / أ [ 1] 

 سورة األنعام
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 : (1)وفيها من املنسوخات اثنتا عرشة آية

 من}السيف، وكذلك:  ، بآية[66] {مغ جغ مع جع}األوىل: 

 {زت رت يب ىب نب}، [73] {ىه مه جه ين ىن

 {زت رت يب ىب مبنب زب رب ىئيئ نئ مئ}، [91]

 {ىي ني مي زي}، [136] {رن مم ام}، [134]

 جت هب مب خب حب جب}، [137] {خئ حئ جئ}، [137]

 . [112] {زت رت يب}، [138] {حت

، [121] {زث رث يت ىت نت مت زت رت}والتاسعة: 

 . [5]املائدة: {حص مس خس حس جس مخ}ناسخها: 

، بآية السيف، [135] {مث زث رث يت}والعارشة: 

 [159، 158]{ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ}وكذلك: 

 اآلية

 : (2)وفيها من املاآت

 زي ري}، [26] {مب هئ}، [4] {رت يب}للنفي: 

 {يت ىت}، [38] {مت زت رت}، [38] {زئ رئ ّٰ}، [32] {مي

 رن مم ام}، [52] {جن مم خم}، [52] {خل حل}، [48]

                                                 
(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 281انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 1))

(387 .) 

 (. 139انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 2))
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 مل خل}، [59] {مك لك}، [57] {جئ يي}، [56] {زن

، [91] {ىل مل خل}، [79]{ هب مب خب حب}، [69] {ىل

 زي}، [137] {ٰى ين}، [134]{ رت يب ىب}، [94] {َوَما َنَرى}

، خالف فيها [139] {مك لك}. [137] {حئ جئ}، [137] {مي

 مب}، [111] {ين ىن من}من يقول: هي لالستفهام ال يقف وبفتح اهلمزة، 
، [26] {مب هئ}، [123] {مخ جخ}موضعني،  [112] {نب

 رن مم} ،[134] {مت زت رت}، [132] {ىه مه جه}

 {هب مب خب حب}، [148] {حي جي}، [143] {زن
[161] . 

 ىم مم خم}، [29] {يي ىي}، [23] {خت حت جت هب}للجحد: 
 . [91] {يم

 . [68] {من خن}للصلة: 

 ، والباقي للخرب. [119] {يل ىل مل خل}لالستفهام: 

، وهي مائتان ومخس آيات عند البرصيني، (1)ةمكيسورة األعراف: 

 . قنيوالشاميني، وست يف البا

 {مف خف حف}عند الكوفيني،  [1] {خل}اختالفها ست آيات: 

، عند الكوفيني، [29] {حك جك}عند البرصيني والشاميني،  [29]

عند  [137] {جح مج}عند احلجازيني،  [38] {رئ ّٰ ِّ}

                                                 
 (. 4/191انظر املحرر الوجيز ) 1))

 سورة األعراف
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 . (1)عند املكيني واألخري [137] {مض خض حض جض}املدنيني األول، 

 : (2)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

 {مئ زئ}، بآية السيف، والثانية: [183] {ىل مل}األوىل:  
 ، بآية السيف. [199] {زب رب يئ}بالزكاة املفروض، والثالثة: [ 199]

 : (3)وفيها من املاآت

 ىئ}، [7] {ىل مل يك}، [5] {ىب نب مب}للنفي:  
 هن}، [48]{خئ حئ جئ}، [43] {حك جك مق}، [89] {رب يئ

أربعة  [59، 65، 73، 85]{ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}، [51]{مه جه

 مل خل}، [83]{ جخ مح}، [72]{حت جت هب}مواضع، 

، [94] {مغ جغ} [89] {مب زب رب يئ ىئ}، [82] {يل ىل

 {زت رت يب}، [132] {مت خت}، [131] {يي ىي ني}

 جي يه}، [184] {ٰى ين}، [163] {نب مب}، [126]

 . [188] {حي

 ّٰ ِّ}، [39] {نت مت زت رت}، [23] {حص مس}جحد: لل

 . [132] {رئ

 نب}، [13] {مح جح مج}، [3]{ٍّ ٌّ ٰى}للصلة: 

                                                 
 (. 322(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )159انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 291انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 2))

(433 .) 

 (. 157انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))
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 . [233] {ىب

 جم}، [113]{َماَذا َتْأُمُرونَ }، [12] {يل ىل مل خل}: لالستفهام
 . [164] {حم

 ، والباقي للخرب. [132]{ ٰر ٰذ}للرشط: 

، وهي مخس وسبعون آية عند الكوفيني، وسبع عند (1)ةمدنيسورة األنفال: 

 . الشاميني، وست يف الباقني

 حن}غري الكوفيني، و [42] {ىث نث} (2)
 . (3)غري البرصيني [62] {خن

 : (4)وفيها من املنسوخات ست آيات

 ىل مل}، ناسخها: [1] {مم خم حم جم}األوىل: 
اآلية، بام  [33] {مق حق مف خف}اآلية، والثانية:  [41] {يل

 رث}بآية السيف. الرابعة:  [61] {هل مل خل حل جل}بعدها، والثالثة: 
 اك يق ىق يف ىف}بام بعدها، اخلامسة:  [65] {نث مث زث
، السادسة: [75] {جض مص خص حص مس}، ناسخها: [72] {لك

 جم يل ىل مل خل}اآلية، ناسخها:  [72] {زي ري ٰى ين}
 اآلية.  [1]التوبة: {حم

                                                 
 (. 4/489انظر املحرر الوجيز ) 1))

 سقطت عبارة ]واختالفها[ كباقي املواضع يف ذكر اختالف عدد اآلي.  2))

 (. 327(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )163انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 295انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 4))

(437 .) 

 سورة األنفال
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 : (1)وفيها من املاآت

، [17] {مم خم}، [13] {خي حي}، [13] {ىن من ما}للنفي: 

 {مق حق مف خف}[، 33] {جغ مع جع مظ} /ب[4]
 ىي}[، 35] {يي ىي مي}[، 34] {خنمن حن جن}[، 33]
 . [72] {ىك مك لك اك}[، 67] {مخ جخ مح}[، 63] {ٰذ يي

 . [34] {جم يل ىل مل خل}لالستفهام: 

 [، والباقي للخرب. 63] {جغ مع}للرشط: 

وهي مائة وتسع وعرشون آية عند الكوفيني، وثالثون يف : (2)سورة التوبة

 الباقني. 

[ عند البرصيني غري املعّل، 3] {نئ مئ زئ}اختالفها مخس آيات: 

ند حفص، [ ع36] {جح مج}، يل[ غري املع4، 1] {ىم مم خم}

[ عند 73] {نب مب}[ عند نافع وورش، 39] {يل ىل}

 . (3)احلجازيني

 : (4)وفيها من املنسوخات أربع آيات

 جض مص}[، ناسخها: 5] {حب جب هئ مئ}األوىل: 

                                                 
 (. 173ماءات القرآن للباقويل ص ) انظر اإلبانة يف تفصيل 1))

 (. 4/641( مل يذكر نوع السورة كعادته فيام سبق. وسورة التوبة سورة مدنية. انظر املحرر الوجيز )2)

 (. 333(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )168انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص (337انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 4))

(423 .) 

 / ب [ 1] 

 سورة التوبة
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 نت مت}[ اآلية، والثانية: 6] {مض خض حض

 {رت يب ىب}[ اآليتان، بالزكاة املفروضة، والرابعة: 34] {يت ىت

 اآلية.  [62]النور: {ٌّ ٰى ٰر ٰذ}[، ناسخها: 43]

 : (1)وفيها من املاآت

 {يث ىث}[، 31] {خص حص}[، 17] {زث رث يت}للنهي: 

[، 56] {لك اك يق}[، 54] {جس مخ}[، 47] {جس مخ}[، 38]

 يث ىث نث}[، 74] {َّ ٍّ}[، 73] {يث ىث نث مث}

 {جي يه ىه}[، 91] {يي ىي ني مي}[، 74] {ىف
 {ىك مك لك اك}[، 114] {رب يئ ىئ}[، 113]

 {ىب نب مب زب}[، 116] {حت جت هب مب خب}[، 115]

 [. 74] {مه جه ين ىن}[، 122] {حط مض خض}[، 123]

 يه ىه}[، 92] {حت جت هب}[، 16] {ُّ َّ ٍّ}للصلة: 
 موضعني.  [127، 124] {جي

[، والباقي 43] {رت يب ىب}[، 38] {يئ ىئ نئ}لالستفهام: 

 للخرب. 

 سورة يونس

                                                 
 (. 183انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))
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، وهي مائة وعرش آيات عند الشاميني، (1)ةمكيسورة يونس عليه السالم: 

[ الدمشقي، 22] {ىف يث ىث}ث آيات: وتسع يف الباقيني. واختالفها ثال

 {يث ىث نث مث}[ عند العراقيني وللحجازيني، 22] {ىك مك}

 . (2)[ عند الدمشقي57]

 : (3)وفيها من املنسوخات ست آيات

[، بآية السيف، 23] {خن حن جن مم خم}األوىل: 

[ اآلية، 46] {رت يب}[ اآلية، 42]احلج: {ام يل}وكذلك: 

[ 138] {رت يب ىب نب مب}[ اآلية، 99] {ّٰ ِّ ُّ}

 . [139] {ىقيق يف ىف يث}اآلية، 

 : (4)وفيها من املاآت

 خض حض}[، 5] {مض خض حض جض}[، 3] {نث مث زث رث}لنفي: ل
 خص حص}[، 16] {زت رت}[، 15] {جي يه ىه}[، 13] {مض

 من زن رن}[، 36] {زث رث}[، 27] {ِّ ُّ َّ ٍّ}[، 19] {مص

 مب}[، 45] {نب مب زب}[، 32] {جم هل مل}[، 37] {نن

 ىئ}[، 61] {جغ مع جع مظ حط مض خض}[، 53] {مت هب

                                                 
 (. 5/143انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 334(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )172انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 323انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 3))

(439 .) 

 (. 198انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))
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 {ىت نت مت}[، 131] {لك اك يق}[، 133] {رب يئ
[138 .] 

 [. 78] {جه هن من}[، 28] {ام يل ىل}للجحد: 

 [. 51] {جف مغ جغ}للصلة: 

 حت جت}[، 53] {حط مض خض}[، 35] {نت مت زت}لالستفهام: 
 [، والباقي للخرب. 6] {لك خك حك}[، 63] {خت

وهي مائة وثالث وعرشون آية عند الكوفيني، وللحميص : (1)سورة هود

 د األول والدمشقي وإحدى يف الباقني. واثنتان عن

[ عند الكوفيني وحفص، 54] {جه ين ىن}اختالفها ست آيات: 

[ 82] {جن يم}[ عند الكوفيني واملدنيني والدمشقي، 74] {رب يئ ىئ}

[ عند 86] {نن من زن}[ عند األخري، 82] {حن}عند األخري، 

[ 121] {ىث نث}[ عند العراقيني والشاميني، 118] {جن}احلجازيني، 

 . (2)ألخريغري ا

 : (3)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

 ىت نت مت}[، بآية السيف، وكذلك: 12] {جل مك لك}األوىل: 

 [ اآليتان. 121] {يت

                                                 
 (. 5/257( مل يذكر نوع السورة كعادته فيام سبق. وسورة هود سورة مكية. انظر املحرر الوجيز )1)

 (. 337(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )175انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 325انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 3))

(442 .) 

 سورة هود
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 : (1)وفيها من املاآت

 يه}[، 23] {حن جن يم ىم مم خم}[، 6] {يل ىل مل}للنفي  

 {ىن من خن}[، 23] {يي ىي مي}[، 23] {حي جي

 نن من}[، 43] {ىث نث مث زث}[، 33] {خب حب جب}[، 29]
 خن}[ ثالثة مواضع، 53، 61، 84] {جح مج حج مث هت}[، 49] {ىن

 رئ ّٰ}[، 53] {مئ هي مي}[، 53] {ٰه مه جه}[، 53] {من

[، 83] {يه ىه مه}[، 69] {خص حص}[، 63] {جي يه}[، 56] {زئ

[، 88] {خكلك حك}[، 88] {جع مظ حط}[، 86] {ري ٰى ين}

 هل}[، 91] {رث يت ىت}[، 89] {جي يه ىه}[، 88] {جل مك}

 مث}[، 131] {يئ ىئ}[، 131] {ّٰ ِّ}[، 97] {حم جم
 ىن}[، 139] {جن يم ىم}[، 134] {خب حب}[، 131] {ىث نث

 نن من}[، 117] {خم حم جم}[، 113] {زي ري ٰى ين
 [. 123] {ىن

 {جخ مح}[، 53] {ٰه مه جه}[، 53] {من خن}للجحد: 

 {حض جض مص خص}[، 53] {مئ هي مي}[، 27] {جع مظ حط}[، 57]

 /أ[5][. 91]{نئ مئ}[، 79]

 موضعان.  [138، 137] {مغ جغ مع}للظرف: 

                                                 
 (. 238انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 [0 
 / أ [



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 . [111] {رت يب}للصلة: 

 ، والباقي للخرب. [8] {ىق يف}لالستفهام: 

 . (2)وهي مائة وإحدى عرشة آية: (1)سورة يوسف عليه السالم

 : (3)وفيها من املاآت

 مت زت}، [43] {يئ ىئ}، [17] {ىئ نئ مئ زئ}للنفي: 
 {ىل مل}، [51] {حف جف}، [44] {مم خم حم جم}، [43] {نت

، [73] {رب يئ ىئ}، [68] {جض مص خص}، [67] {خئ حئ}، [53]

 {لك اك}، [76] {جئ يي ىي ني}، [73] {يب ىب نب}
 هن}، [132] {حم جم هل}، [81] {يل ىل مل}، [81]

، [136] {يي ىي}، [134] {ىل مل خل}، [133] {مه جه

 . [111] {جك مق حق}، [139] {مل يك}، [138] {لك اك يق}

 . [31] {ٰر ٰذ يي}للجحد: 

 مث}، [25] {مك لك اك يق}، [11] {جخ مح جح مج}لالستفهام: 

 {جي يه}، [65] {ٍّ ٌّ}، [51] {جض مص}، [53] {مج حج

 ، والباقي للخرب. [74] {نت مت}، [71]

: وهي ثالث وأربعون آية عند الكوفيني، وأربع عند (4)سورة الرعد

                                                 
 (. 5/435( مل يذكر نوع السورة كعادته فيام سبق. وسورة يوسف سورة مكية. انظر املحرر الوجيز )1)

 (. 341(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )179التبيان للعطَّار ص ) انظر 2))

 (. 218انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (. 5/561( مل يذكر نوع السورة كعادته فيام سبق. وسورة الرعد سورة مدنية. انظر املحرر الوجيز )4)

 سورة يوسف



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 احلجازيني، ومخس عند البرصيني، وسبع عند الدمشقي. 

 مل}عند غري الكوفيني؛ [ 5] {خض حض}اختالفها مخس آيات: 
 رن مم}ماري، ذرث الالبرصيني والدمشقي وحييى بن حا[ 16] {ىل
عند الدمشقي، وحييى بن  [18] {هس مس هث}غري الكوفيني،  [16] {زنمن

 . (1)عند العراقيني والشاميني [23] {من زن رن}حارث، 

 : (2)وفيها من املنسوخات آيتان

 {رت يب}، بآية السيف، وكذلك: [7] {رئ ّٰ ِّ}األوىل:  
 . ، اآلية[46]يونس:

 : (3)وفيها من املاآت

 مي}، [14] {حيخي جي يه}، [11] {مص خص حص مس}للنفي:  

 {هس مس هث مث}، [33] {ٰه مه جه هن}، [26] {جع مظ}، [14] {ىي

 . [38] {خئ حئ جئ}، [37] {يل ىل مل يك}، [34]

 ، والباقي للخرب. [43] {حص مس خس}للصلة: 

عند البرصيني  ، وهي إحدى ومخسون آية(4)ةمكيسورة إبراهيم عليه السالم: 

 عند احلجازيني، ومخس عند الشاميني. وأربع ، واثنتان عند الكوفيني

موضعان عند  [1] {ٰر ٰذ يي ىي}اختالفها سبع آيات: 

                                                 
 (. 344د للَجعربي ص )(، وُحْسن املد184انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 444انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 2))

 (. 233انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (. 5/629انظر املحرر الوجيز ) 4))

 سورة الرعد

 سورة إبراهيم



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 {ىن}عند احلجازيني، والبرصيني، و [9] {لك}احلجازيني والشاميني، 

 (1)[24] {جم هل [مل]}عند احلجازيني والشاميني واألول،  [19]

 حل}، وغري البرصيني [33] {حم جم هل مل}غري املدنيني، 

 . (2)شقيعند الدم [42]{خل

 : (3)وفيها من املاآت

 جخ مح}، [11]{ يه ىه مه}، [4]{يل ىل}للنفي: 

 يي ىي مي}، [21]{ ىث نث مث زث}، [23] {مه جه}، [17]{مخ

 . [44] {مئ زئ رئ ّٰ}، [38] {خئ حئ جئ يي}، [26]{ٰذ

 {جب هئ مئ}، [22] {من زن رن مم}للجحد: 

 . [22] {مب خب حب}

 ، والباقي للخرب. [12]{مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ}لالستفهام: 

 . (5)وهي تسع وتسعون آية، (4)مكيةة احلجر: سور

 : (6)وفيها من املنسوخات مخس آيات

 حت}اآلية، بآية السيف، وكذلك:  [3] {مه جه}األوىل:  

                                                 
 (188( يف املخطوط كلمة غري واضحة، واآلية كام أثبتها، وينظر أيضًا التبيان البن أيب الفتح العطار ص )1)

 (. 347(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )188انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 234انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (. 5/691انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 353(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )191انظر التبيان للعطَّار ص ) 5))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 329منسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ القرآن و 6))

(445 .) 

 سورة احلجر



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 خك حك جك}اآلية،  [31]طه: {ىن نن من}، [85] {مت خت

 . [94] {ىه مه جه}، [89]{مك لك

 : (1)وفيها من املاآت

 يف}، [5]{يئ ىئ}، [5]{رئ ّٰ}، [4]{ٰذ يي}للنفي: 

 مت}، [11]{حئ جئ}، [8]{مل يك ىك مك}، [8]{يق ىق

 ىن}، [48]{حف جف مغ}، [22]{مك لك اك}، [21]{ىت نت

 . [85]{يي ىي}، [84]{ين

 . [7]{رث يت ىت}للصلة: 

 ىب}، [54]{يي ىي}، [32]{حم جم يل ىل}لالستفهام: 
 الباقي: للخرب. و، [57]{يب

 . (3)وهي مائة وثامن وعرشون آية، (2)ةمكيسورة النحل: 

 : (4)ثالث آيات وفيها من املنسوخات

، [93]املائدة:{حل}، ناسخها: [67]{مب زب رب}األوىل: 

، بآية السيف، وكذلك: [82]{ىث نث مث زث رث}والثانية: 

 . [125]{جتحت هب مب خب}

                                                 
 (. 239انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 6/5انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 352(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )194انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 331منسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ القرآن و 4))

(449 .) 

 سورة النحل



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 : (1)وفيها من املاآت

 ٰى ين ىن}، [33]{حك جك مق}، [21]{يق ىق}للنفي: 

 ني مي}، [46]{زث رث يت}، [43]{مل خل}، [37]{ري

 جت هب}، [71]{مف خف حف}، [64]{جم هل}، [61]{ىي

 ىق}، [118]{جك مق}، [79]{مل خل حل جل}، [77]{حت
 . [127]{حف جف}، [123]{يق

 . [23]{مص خص}، [28]{رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}للجحد: 

 موضعان، والباقي للخرب.  [33]{ىق يف}لالستفهام: 

، وهي مائة وإحدى عرشة آية عند الكوفيني، وعرشة (2)ةمكيسورة اإلرساء: 

 . يف الباقني

 . (3)عند الكوفيني [137]{زبرب ىئيئ}اختالفها آية: 

 : (4)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

اآليتان، نسخ الدعاء، وهو قوله  /ب[5][. 23] {ام يل}األوىل:  

 ٰى ين}أهل الرشك، والثالثة: إال  [24]{مح جح مج}تعاىل: 
 بآية السيف.  [54]{زي ري

                                                 
 (. 254انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 6/145انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 355(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )195انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 337ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) انظر اإليضاح لناسخ القرآن 4))

(457 .) 

 سورة اإلسراء

 / ب [ 0] 
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 : (1)وفيها من املاآت

 ىئ}، [23]{مب زب رب يئ}، [15]{مظ حط مض}للنفي: 
 ٰى ين}، [85]{حك جك}، [64]{حس جس}، [41]{رب يئ
، [63]{ِّ ُّ}، [59]{يه ىه}، [59]{مل خل}، [54]{ري

، [132]{خص حص مس}، و[94]{حص مس خس}، [63]{رت يب}

 . [135]{مم خم حم}

 ، والباقي: للخرب. [113]{ىل مل يك}، و[28]{مل خل}للصلة: 

ة ، وهي مائة وإحدى عرشة آية عند البرصيني، وعرش(2)يةمكسورة الكهف: 

 عند الكوفيني، وست عند الشاميني، ومخس عند احلجازيني. 

 نث}غري الشاميني،  [13]{مخ جخ}اختالفها اثنتا عرشة آية: 

غري األخري منهام،  [23]{ٰى ين}عند األخري،  [22]{ىف يث ىث

 خم حم}غري األخري،  [35]{حن جن يم ىم}غري املكيني،  [32]{جغ}

د الكوفيني عن [85]{خن حن}غري املكيني واملدنيني، [84]{يم ىم مم

عند  [89]{ام يل ىل}غري الكوفيني،  [68]{ٰذ يي}والبرصيني، 

 هب}عند العراقيني والشاميني،  [133]{يل ىل}العراقيني موضعان، 

 . (3)عند العراقيني وللحجازيني [135]{حت جت

                                                 
 (. 282انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 6/339انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 358(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )231انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 سورة الكهف



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 : (1)وفيها من املنسوخات

 خك حك}، ناسخها: [29]{مب زب رب يئ ىئ نئ} 
 . [24]{ حل جل مك لك

 : (2)وفيها من املاآت

 يل ىل مل}، [5]{جم يل ىل مل خل}في: للن
 مح}، [43]{مف خف حف}، [11]{مص خص حص مس}، [9]إبراهيم:{ام

 {مئ زئ}، [55] {مه جه}، [51] {جض مص خص}، [51]{جخ
 هن}، [97]{مك لك}، [82] {جك مق}، [63] {مي خي}، [56]

 . [97]{مي

 موضعان. [35، 36]{مم خم}للجحد: 

 . [49] {نث مث زث}لالستفهام: 

 الباقي: للخرب. ، و[86]{زئ رئ ّٰ}، [86]{ِّ ُّ َّ}للتخري: 

، وهي تسع وتسعون آية عند املكيني واألخري، (3)ةمكيسورة مريم ريض اهلل عنها: 

 وثامن يف الباقي. 

                                                 
( أنه 461ن اجلوزي أي نسخ، بل نص ابن اجلوزي يف ناسخ والقرآن ومنسوخة ص )مل يذكر فيها مكي وال اب 1))

ل ابن العريب يف الناسخ واملنسوخ ص ) جعل "( من قال بالنسخ فيها، فقال: 162ليس فيها منسوخ. بل وجهَّ

قال بعضهم:  َيْكُفْر َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن شاَء َفلْ بعضهم فقال فيها آية واحدة منسوخة، وهي قوله تعاىل: 

اآلية عدها ختيريا واجلامعة عدهتا هتديدا. قال القايض حممد بن العريب: ال خالف بني العقالء يف أهنا هتديد 

( فاآلية للتهديد وليس 6/362. اهـ وإىل هذا ذهب ابن عطية يف املحرر الوجيز )"يستحيل التخيري فيها 

 للتخيري. 

 (. 296ءات القرآن للباقويل ص )انظر اإلبانة يف تفصيل ما 2))

 (. 6/465انظر املحرر الوجيز ) 3))

 سورة مريم
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 رئ ّٰ}عند الكوفيني،  [1]{خل}اختالفها ثالث آيات: 
غري  [75]{مض خض حض جض}عند املكيني واألخري،  [16]{زئ

 . (1)الكوفيني

 : (2)وفيها من املنسوخات

 يق ىق}بآية السيف، وكذلك:  [39]{ىل مل خل}األوىل 
 . [75]{مض خض حض جض مص خص حص مس خس}، [84]{اك

 : (3)وفيها من املاآت

، [28]{رب يئ ىئ}، [28]{نئ مئ زئ رئ ّٰ}للنفي 

 مض}، [64]{مش هس مس}، [64]{مه جه}، [35]{مخ جخ مح}
 . [92]{حط

                                                 
 (. 362(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )234انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

يشري العويف إىل أن آية السيف نسخت هذه الثالث آيات من سورة مريم، ولقد أْغَلظ ابن اجلوزي عّل من قال  2))

زعم بعض املغفلني من ناقيل التفسري، أن اإلنذار منسوخ بآية السيف "عليهم فقال:  هبذا وشد يف عبارته بالرد

. وقال: "وهذا تالعب من هؤالء بالقرآن، ومن أين يقع التنايف بني إنذارهم القيامة، وبني قتاهلم يف الدنيا؟

ا لفظ أمر، ومعناها وزعم ذلك اجلاهل أهنا منسوخة بآية السيف، وهذا باطل. قال الزجاج: هذه اآلية لفظه"

زعم بعض ". وقال: "اخلرب، واملعنى: إن اهلل تعاىل جعل جزاء ضاللته أن يرتكه فيها، وعّل هذا ال وجه للنسخ

املفرسين أهنا منسوخة بآية السيف. وهذا ليس بصحيح، ألنه إن كان املعنى ال تعجل بطلب عذاهبم الذي 

الفناء، فال وجه للنسخ. وإن كان املعنى؛ ال تعجل بطلب يكون يف اآلخرة، فإن املعنى أن أعامرهم رسيعة 

قتاهلم، فإن هذه السورة نزلت بمكة ومل يؤمر حينئذ بالقتال، فنهيه عن االستعجال بطلب القتال واقع يف 

موضعه، ثم أمره بقتاهلم بعد اهلجرة ال ينايف النهي عن طلب القتال بمكة، فكيف يتوجه النسخ؟ فسبحان من 

م جهال يتالعبون بالكالم يف القرآن، يدعون نسخ ما ليس بمنسوخ، وكل ذلك من سوء الفهم، قدر وجود قو

 (. 464-462. اهـ نواسخ القرآن البن اجلوزي ص )"نعوذ باهلل منه

 (. 312انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))
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 . [66]{ىه مه جه}، [31]{ىل مل يك}، [26]{خم حم}للصلة: 

 . ، والباقي: للخرب[42]{مئ زئ}لالستفهام: 

 د، وهي مائة واثنتان وثالثون آية عند البرصيني، وأربع عن(1)ةمكيسورة طه: 

 احلجازيني، ومخس عند الكوفيني، وثامن عند احلميص، وأربعون عند الدمشقي. 

 حل}عند الكوفيني، [ 1] {زئ}اختالفها أربع وعرشون آية: 

 {من خن حن}غري البرصيني،  [34] {جم هل}عند محزة،  [33] {خل
عند احلجازيني والشاميني، [ 39] {ٰذ يي ىي}زيد احلميص، عند ي [39]

عند البرصيني والشاميني، [ 43] {نثىث}عند الدمشقي،  [43] {زت رت}

 [41] {يل ىل}عند الدمشقي، [ 43] {يق ىق يف ىف}

 مل خل}عند الدمشقي، [ 47] {مغ جغ مع}عند الكوفيني والشاميني، 
فيني عند الكو [78] {ٰذ يي ىي مي}عند الدمشقي، [ 77] {يل ىل

عند  [86] {مض خض}عند املكيني واألول،  [86] {خس حس}والشامني، 

عند  [88] {جن يم}غري األخري،  [87] {من خن حن}األخري، 

 {ىه مه جه ين}عند أكثر الشاميني،  [88] {َفنَِسَ }املكيني؛ إالَّ شهاب، 
 هئ}عند الكوفيني،  [92] {يف ىف يث}عند األخري،  [89]

د العراقيني والشاميني، عن [136] {رن}غري الشاميني،  [95] {جب

 يي ىي}عند احلميص،  [124] {جل}غري الكوفيني، [ 123] {مظ حط}

                                                 
 (. 6/565انظر املحرر الوجيز ) 1))

 سورة طه
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 . (1)غري الكوفيني [131] {جئ

 : (2)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

 {من خن حن جن يم ىم مم خم حم}األوىل 

 من خن حن}، [133] {نث مث زث رث}، بآية السيف، وكذلك: [114]

 [131] {ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من}، [135] {هن

  .اآلية

 : (3)وفيها من املاآت

  /أ[6[. ]79] {ُّ َّ}، [2] {يئ ىئ نئ}للنفي 

 . [87] {جل مك}للجحد: 

، [51] {هش مش هس}، [17] {زب رب يئ}الستفهام: ل

 مم}، [95] {هئ مئ}، [92] {ىث نث}، [83] {ري ٰى}

 ، والباقي للخرب. [125] {جن

اثنتا عرشة آية عند ، وهي مائة و(4)مكيةسورة األنبياء عليهم السالم: 

 . الكوفيني، واحلسن البرصي، وإحدى يف الباقني

عند احلسن البرصي،  [24]{ ٰه مه جه هن}اختالفها آيتان: 

                                                 
 (. 265(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )237ار ص )انظر التبيان للعطَّ  1))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 347انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 2))

(464 .) 

 (. 328انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (. 6/657انظر املحرر الوجيز ) 4))

 / أ [ 6] 

 سورة األنبياء
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 . (1)عند الكوفيني [66] {ري ٰى ين}

 : (2)وفيها من املاآت

 جب}، [7] {نن من}، [6] {ىك مك}، [2]{يم ىم}للنفي:  

 {يب ىب}، [15] {مئ زئ}، [8] {مت خت حت}، [8] {حب

، [65] {يك ىك}، [34] {حف جف مغ}، [7] {نن من}، [16]

 . [137] {مك لك اك}، [99]{خت حت}

 ، والباقي للخرب. [52] {حب جب هئ}لالستفهام: 

، وسبع عند محيد، وهي ثامن وسبعون آية عند الكوفيني: (3)سورة احلج

 وست عند احلجازيني، ومخس عند البرصيني، وأربع عند الشاميني. 

عند  [23] {مج}عند محزة،  [19] {جت}اختالفها مخس آيات: 

عند احلجازيني  [43] {ني مي}غري الشاميني،  [42] {ين}الكوفيني، 

 . (4)عند محيد [78] {جخ مح جح مج}والكوفيني، 

 : (5)وفيها من املنسوخات آيتان

 ني مي}اآلية، بآية السيف، والثانية:  [49] {ٍّ ٌّ ٰى}األوىل: 

                                                 
 (. 373(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )211ار ص )انظر التبيان للعطَّ  1))

 (. 335انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 2))

 (. 7/5مل يذكر نوع السورة كعادته، وهي مكية، انظر املحرر الوجيز ) 3))

 (. 373(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )215انظر التبيان للعطَّار ص ) 4))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 353لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح  5))

(465 .) 

 سورة احلج
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  ،.[16]التغابن: {مئ خئ حئ جئ}، ناسخها: [78] {جئ يي ىي

 : (1)وفيها من املاآت

، (2)[18] {[ىل] مل يك ىك}، [2] {ٰى ٰر ٰذ}للنفي: 

 هئ}، [74] {ّٰ ِّ ُّ}، [71] {خض حض}، [52] {نث مث}

 ، والباقي للخرب. [78] {حب جب

، وهي مائة وثامن عرشة آية، عند الكوفيني، وتسع عرشة يف (3)مكيةسورة املؤمنني: 

 الباقني. 

 . (4)غري الكوفيني [45] {رئ ّٰ}اختالفها آية: 

 : (5)وفيها آيتان من املنسوخات

بآية السيف،  [54]املؤمنون: {خض حض جض مص خص}األوىل:  

 . [96]املؤمنون: {مك لك اك يق}وكذلك: 

                                                 
 (. 339انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

)مكرم(، فآية )  –وهو الصواب  –( يف املخطوط خطأ يف اآلية يف هذا املوضع، فجاء كلمة )نكري( بدالً مما أثبته 2)

ن نكري( هي يف سورة الشورى وليس هذا موضعها، وأما املوضع املراد هنا فهو من سورة احلج وما لكم م

 (339وهي ما أثبته. وانظر أيضًا اإلبانة يف تفصيل مآءات القرآن للباقويل )

بن (. وهي من السور التي مل يرد بيان نوعها يف املحرر الوجيز ال219انظر التبيان البن أيب الفتح العطار ص ) 3))

 عطية، فربام سهوا منه، وربام سقطت من النسخ. 

ويف املخطوط كام أثبتها، ويمكن أنه أجرى عليها اإلعراب، ومل  "املؤمنون"اسم السورة يف القرآن بالرفع  

 يعتربها عّل سبيل حكاية اسم السورة. 

 (. 376(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )219انظر التبيان للعطَّار ص ) 4))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 357ر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظ 5))

(467 .) 

 سورة املؤمنون
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 : (1)وفيها من املاآت

 مل خل}موضعان،  [32، 23]{نت مت زت رت} [17] {مغ جغ}للنفي: 

 يه}، [76] {مه جه}، [43] {خم حم}، [43] {يل ىل
 . [91] {من خن حن}، [91] {ىم مم خم}، [67] {جي

، [24] {هت مت}موضعان،  [33، 24] {خئ حئ جئ يي}للجحد: 

 . [38] {خف حف جف}، [37] {جض مص خص}

 زب}، [92]{ نئ مئ}، [43] {مل خل حل جل}للصلة: 
 ، والباقي للخرب. [93]{ مب

، وهي اثنتان وستون آية عند احلجازيني، وأربع يف (2)مدنيةسورة النور: 

 الباقني. 

 {هس مس}عند محزة،  [36] {هي مي}تان: اختالفها آي

 . (3)عند العراقيني والشاميني [43]

 : (4)وفيها من املنسوخات أربع آيات

 خل}، ناسخها: [3] {ىب نب مب زب رب يئ ىئ}األوىل: 

 ّٰ ِّ ُّ}[ 27] {مق حق مف}، والثانية: [32] {ىل مل

                                                 
 (. 342انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 7/153انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 379(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )222انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 359نظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )ا 4))

(469 .) 

 سورة النور
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اآلية، بآية  [54] {حن جن يم ىم مم خم}، والثالثة: [29] {زئ رئ

اآلية، ناسخها:  [58] {حت جت هب مب}السيف، والرابعة: 

 . [59] {حم جم يل ىل مل خل}

 : (1)وفيها من املاآت

، [43] {مب خب حب جب}، [21] {ىي مي}، [16] {مث هت مت}للنفي: 

 ، والباقي للخرب. [54] {خي حي جي}، [47] {زن رن}

 . (3)، وهي سبع وسبعون آية(2)مكيةسورة الفرقان: 

 : (4)فيها من املاآت

 حص}، [19] {هت مت}، [18] {ين ىن نن من}للنفي: 
 . [57] {ىم مم خم}، [56] {مل خل}، [23] {مص خص

 مص خص} [63] {اك يق}، [7]{مل يك ىك}لالستفهام: 
 ، والباقي للخرب. [77] {حض جض

، وهي مائتان وسبع وعرشون آية عند الكوفيني (5)ةمكيسورة الشعراء: 

 والشاميني واألوىل، وست يف الباقني. 

 [49] {مي زي}عند الكوفيني،  [1] {خل}اختالفها أربع آيات: 

                                                 
 (. 353انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 7/263انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 381(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )225انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 357انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 7/333انظر املحرر الوجيز ) 5))

 سورة الفرقان

 سورة الشعراء
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 خي حي جي}غري البرصيني،  [92] {يت ىت نت مت}عند أكثر الشاميني، 

 . (1)عند العراقيني والشاميني واألول [213] {مي

 : (2)وفيها من املاآت

، كل ما جاء يف هذه [8] {ىك مك لك}، [5] {ٰر َما}للنفي: 

 {ىه مه جه}، [112]{ ىل مل}، [139] {هن َما}، (3)السورة

 مم}، [237] {ىل مل خل}، [199] {حص مس خس حس} ،[114]

 {َوَما َينْبَِغي}، [213] {حي جي}، [239] {مه جه}، [238] {ىم

 . [211] {ٌّ ٰى}، [211]

، [138] {مم خم}، [133] {هب مب خب}، [99] {مئ خئ}وللجحد: 

 . (4)موضعان [186] {ين ىن من خن}

 ام يل}، [35] {َفاَمَذا َتْأُمُرونَ }، [23] {ُّ َّ ٍّ}لالستفهام: 

 الباقي للخرب. ، و[73] {مم

عند الكوفيني،  /ب[6] ، وهي ثالث وتسعون آية(5)مكيةسورة النمل: 

 ومخس عند احلجازيني، وأربع يف الباقني. 

                                                 
 (. 384(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )228انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 363انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 2))

. 139. 158. 174. 193ثامن مرات يف سورة الشعراء، يف اآليات:  مْ َوَما َكاَن َأْكَثُرهُ ( ورد قوله تعاىل: 3)

121 .133 .67 .8 

  َما َأْنَت إاِلَّ َبرَشٌ ( بدون الواو 154( املذكور يف املخطوط بالواو، ووردت يف آية )4)

 (. 7/397انظر املحرر الوجيز ) 5))

 / ب [ 6] 

 سورة النمل
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 {هث مث}عند احلجازيني،  [33] {جع مظُأْوُلوْا }اختالفها آيتان: 
 . (1)غري الكوفيني [44]

 : (2)وفيها آية منسوخة

 ، بآية السيف. [92] {ىق يف ىف يث ىث نث مث}وهي: 

 : (3)وفيها من املاآت

، [56] {جم يل ىل مل}، [32] {خس حس جس}للنفي: 

، [75] {خل حل جل}، [65] {ّٰ ِّ}، [53] {مغ جغ مع}

 . [93] {مم ام يل}، [81] {نئ مئ زئ}

 . [49] {لك اك}للجحد: 

 جف}، [28] {نن من}، [23]النم: {حص مس خس حس}لالستفهام: 
 {خب حب}، [46] {مه جه}، [35] {هن من}، (4)[33] {حف

[84] . 

 ، والباقي للخرب. [62] {حط مض خض}للصلة: 

، وهي سبع وثامنون آية عند احلميص، وثامن يف (5)مكيةسورة القصص: 

 الباقني. 

                                                 
 (. 387ص ) (، وُحْسن املدد للَجعربي232انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 483انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 2))

 (. 373انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

[، والصواب ما أثبته، وانظر تفصيل 132وهي يف سورة الصافات آية ] َماَذا َتَرى( اآلية الواردة يف املخطوط 4)

 (. 371ماءات القرآن للباقويل ص )

 (. 7/471ظر املحرر الوجيز )ان 5))

 

 سورة القصص
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 جي يه}عند الكوفيني، و [1] {نن}اختالفها أربع آيات: 

غري احلميص،  [33] {حس جس}غري الكوفيني واحلميص،  [23] {حي

 . (1)عند احلميص [38] {يت ىت نت}

 : (2)وفيها من املنسوخات

 ، بآية السيف. [55] {مث زث رث يت}

 : (3)وفيها من املاآت

، [46] {رت يب}أربع مواضع، [ 44. 45. 46. 86] {َوَما ُكنَْت }للنفي: 

 يق ىق}، [59] {جم هل مل خل}، [59] {حف جف مغ}
 ىي}، [81] {ىن نن من}، [68] {خض حض جض مص}، [63]{اك
 . [81] {حئ جئ يي

 مب زب}، [36]{خن زب}، [19] {حف جف مغ}للجحد: 

 . [38] {نب

 . [28] {مل خل}للصلة: 

 . [65] {يي ىي}، [23] {ٍَّّ ٌّ}لالستفهام: 

ا قوله:  يف موضع نصب « الذي»؛ فهو بمعنى: [76] {هت مت خت}وأمَّ

 والباقي للخرب. . رب، كذا ذكره أبو البقاء، وقيل: هو بمعنى خ«آياتنا»بـ

                                                 
 (. 389(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )236انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 484انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 2))

 (. 379انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))
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احلميص، وتسع وستون آية  ، وهي سبعون عند(1)مكيةسورة العنكبوت: 

 عند الباقني. 

 {جخ مح}عند الكوفيني، [ 1] {ري}اختالفها أربع آيات: 
عند البرصيني والشاميني، [ 65] {ٰذ يي ىي}عند احلجازيني، [ 29]

 . (2)عند احلميص[ 67] {مث زث}

 : (3)وفيها آيتان منسوختان

بآية  [46] {ىم مم خم حم جم يل ىل مف}األوىل: 

 بآية السيف.  [53]{خت حت جت هب}الثانية: والقتال، 

 : (4)وفيها من املاآت

 مص}، [18] {اك يق ىق يف}، [12] {حت جت هب}للنفي: 
 رت يب}، [22] {خف حف جف مغ جغ}، [22] {حض جض
، [28] {هب مب}، [24]: {ىل مل خل}، [25] {مت زت

 ىب}، [43] {خئ حئ}، [43] {ىئ نئ مئ}، [39] {خن حن}
 {ىل مل خل}، [48] {رث يت ىت}موضعان،  [47، 49] {يب

 . ، والباقي للخرب[64]

                                                 
 (. 7/549انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 392(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )239ص )انظر التبيان للعطَّار  2))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 377انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 3))

(485 .) 

 (. 383انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 سورة العنكبوت
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وهي تسع ومخسون آية عند املكيني، واألخري، وستون يف ،: (1)سورة الروم

 الباقي. 

 [2] {خب حب}عند الكوفيني،  [1] {هئ}ختالفها مخس آيات: ا

من غري  [4] {جخ مح}غري املكيني،  [3] {حج}عند األخري، 

 . (2)عند األول [55] {يل ىل}الكوفيني واألول، 

 : (3)وفيها آية منسوخة

بآية [ 63] {ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم}

 السيف. 

 : (4)وفيها من املاآت

 هب مب خب}، [9] {ىن نن من}، [8] {َّ ٍّ ٌّ}للنفي: 

 . [53] {ىي مي خي}، [29] {جت

 ، والباقي للخرب. [55] {مم ام}للجحد: 

، وهي ثالث وثالثون آية عند احلجازيني، وأربع يف (5)مكيةسورة لقامن: 

 الباقني. 

 [32] {رن مم ام}عند الكوفيني،  [1] {خل}آيتان: اختالفها 

                                                 
 (. 7/153الوجيز ) مل يذكر نوع السورة كعادته، وهي سورة مكية، انظر املحرر 1))

 (. 395(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )242انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 487انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 3))

 (. 387انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 7/651انظر املحرر الوجيز ) 5))

 سورة الروم

 سورة لقمان
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 . (1)عند البرصيني والشاميني

 : (2)وفيها آية منسوخة

 ، بآية السيف. [23] {ىن نن من زن رن} 

 : (3)وفيها من املاآت

[ 34] {مك لك}، [28] {جي ٰه}، [27] {خم حم}للنفي: 

 موضعان. 

، والباقي [34] {خل حل}، [11] {جف مغ جغ}لالستفهام: 

 للخرب. 

، وهي تسع وعرشون آية عند البرصيني، (4)مكيةسورة )امل( السجدة: 

 وثالثون يف الباقني. 

عند  [13] {حق مف خف}عند الكوفيني،  [1] {خل}اختالفها آيتان: 

 . (5)احلجازيني والشاميني

 : (6)وفيه آية منسوخة

 اآلية، بآية السيف.  [33] {حف جف}

                                                 
 (. 398ُحْسن املدد للَجعربي ص )(، و246انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 487انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 2))

 (. 393انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (. 7/685انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 433(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )253انظر التبيان للعطَّار ص ) 5))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 381القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ  6))

(488 .) 

 سجدةسورة ال
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 : (1)وفيها من املاآت

 . [4] {زت رت يب}، [3] {مي خي}للنفي: 

 ، والباقي للخرب. [9] {حط مض خض}للصلة: 

 . (3)، وهي ثالث وسبعون آية(2)مدنيةسورة األحزاب: 

 : (4)وفيها آيتان منسوختان

 {نب مب زب رب}، بآية السيف. والثانية: [48] {ىئ نئ}األوىل: 

 اآلية.  [53] {ىن نن من زن}اآلية. ناسخها:  [52]

 : (5)وفيها من املاآت

 زث}، [4] {زت رت يب}، [4] {ىئ نئ مئ}للنفي: 
[، 14]{حق مف خف}[، 13] {مس خس /أ[7] حس}، [4] {نث مث

 مل خل}[، 23]{يه ىه مه}[، 22]{مئ هي}[، 23]{جع مظ}

 ىق يف}[، 43]{حط مض خض}[، 36]{ري ٰى ين ىن}[، 36]{ىل

 [. 53] {مغ جغ مع}[، 49]{يق

 . [12]{يي ىي ني}لجحد: ل

                                                 
 (. 392انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 7/713انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 432(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )252انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 385خ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناس 4))

(489 .) 

 (. 394انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 5))

 سورة األحزاب

 / أ [ 7] 
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 . [61]{ مغ جغ}للصلة: 

 والباقي للخرب. [، 63]{خن حن}لالستفهام: 

 . وهي مخسون آية عند الشاميني، وأربع يف الباقني،: (1)سورة سبأ

 . (2)عند الدمشقي واحلميص [15]{جن يم ىم}اختالفها آية: 

 : (3)وفيها آية منسوخة

 . [، بالسيف25] اآلية {ىت نت مت زت رت}

 : (4)وفيها من املاآت

[، 21]{جح مج حج}[، 14]{مئ هي}[، 14]{مل خل}للنفي: 

 مت}[، 44]{مئ خئ}[، 22]{من خن حن}[، 22]{خم حم جم}

 . [49]{مم خم حم جم يل}[، 46]{حف جف}[، 45]{هت

 . [ موضعان43]{مك لك} [، و35]{نن من}للجحد 

 [، والباقي للخرب. 23]{ين ىن}لالستفهام: 

وهي أربعون ومخس آيات عند العراقيني، وست يف ، (5)مكيةسورة فاطر: 

 . الباقني

 مث}[ عند البرصيني والشاميني، 7]{زت رت}ختالفها ثامن آيات: ا

                                                 
 (. 8/67مل يذكر نوع السورة كعادته، وهي سورة مكية، انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 434دد للَجعربي ص )(، وُحْسن امل254انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 494انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 3))

 (. 399انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 8/127انظر املحرر الوجيز ) 5))

 سورة سبأ

 سورة فاطر
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 حم}[ غري البرصيني، 19]{يل ىل}[ عند محزة، و16]{حج
[ غري احلميص، 22]{ُّ َّ ٍّ}[ عند محزة، 23]{ىم مم خم

 ىل}، -أبو بكر يواهو ر-[، غري األعشى الكويف 23]{مئ زئ رئ ّٰ}
[ غري الكوفيني، 43]{مق حق مف}[ عند البرصيني 41]{يل

 . (1)واألول

 : (2)وفيها آية منسوخة

 . [23]{مئ زئ رئ ّٰ}

 : (3)وفيها من املاآت

. 19. 22]{مل خل}[، 11]{مي خي}[ 11]{خن حن}: للنفي 

 جح}[، 14]{ام يل}[ 13]{ىف يث}[، ثالثة مواضع، 12
[، 42]{مج حج}[، 37]{حق مف}[، 22]{ٰى ٰر}[، 17]{مح

 . [45]{مم خم}[، 44]{خي حي}

 . [2]{حض جض}[، 2]{مخ جخ مح} (4)]وللرشط[

 لخرب. [، والباقي ل43]{نئ مئ}لالستفهام: 

، وهي ثالث وثامنون آية عند الكوفيني، واثنان يف (5)مكيةسورة يس: 

                                                 
 (. 436(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )256انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 495ي ص )انظر نواسخ القرآن البن اجلوز 2))

 (. 439انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

( 439( الكلمة غري واضحة يف املخطوط، واإلضافة من كتاب اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )4)

 حيث ذكر هاتني اآليتني أن )ما( فيهام للرشط. واهلل أعلم 

 (. 8/173انظر املحرر الوجيز ) 5))
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 . الباقني

 . (1)عند الكوفيني [76] {ٰر} اختالفها آية

 : (2)وفيها آية منسوخة

 . [76]{يب ىب نب}

 : (3)وفيها من املاآت

 زي}[، 28]{ىل مل}[، 17]{ىب نب}[، 6]{رت يب}للنفي: 

 حن}، (4)اء فهي خربباهل قرأ ومنهي للنفي، ف [ من حذف35]{مي

 جخ}[، 49]{جب هئ}[، 46]{يب ىب}[، 33]{ٌّ ٰى}[، 28]{خن

 خي حي}[، 69]{حف جف مغ}[، 69]{مع جع}[، 67]{مخ

 . [15]{ٌّ ٰى ٰر} [15] {مي

 [، والباقي للخرب. 22]{جت هب مب}لالستفهام: 

 {خل}، ، وهي مائة وإحدى وثامنون آية(6)مكية: (5)سورة الذبح
 . وأيب جعفر، واثنتان يف الباقني[ عند البرصيني، 1]

                                                 
 (. 438(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )263انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

معنى هذه اآلية من غريب القرآن وذلك أن من "( وقال: 188انظر الناسخ واملنسوخ البن العريب ص ) 2))

 الفرض املؤكد عّل كل مؤمن إذا سمع الكفر باهلل أن هيتم لذلك وحيزن، وهذا ال ُينسخ أبدا وال ُينهى عنه

أحد، ولكن معنى اآلية: ال حيزنك قوهلم املستطري يف املجالس بحرضة من يكرهه وال يقدر عّل تغيريه، فإنا 

 . اهـ"نعلم رسهم وعالنيتهم، يريد: وسنحكم فيهم

 (. 412انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (2/353ري، وقرأ الباقون باهلاء. انظر النرش )بغري هاء ضم "عملت"قرأ محزة والكسائي وخلف وأبو بكر ( 4)

 ( سورة الصافات. 5)

 (. 8/231انظر املحرر الوجيز ) 6))

 سورة يس

 سورة الصافات
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 مم ام}[ غري البرصيني 22] {خل حل جل}: اختالفهام آيتان

 . (1)[ غري أيب جعفر167] {رن

 : (2)وفيها من املنسوخات أربع آيات

[ اآليتان 178]{مف خف}، (3)(اآليتان)[ 174]{َفتََولَّ َعنُْهمْ }األول: 

 . بآية السيف

 : (4)وفيها من املاآت

 ىب}[، 59]{ىب نب}[، 58]{نئ مئ}[، 39]{هب مب}: للنفي
 . [164]{ىث نث}[، 162]{رت يب

 . [33]{َّ ٍّ ٌّ}للجحد: 

 مث}[، 85]{رت يب}[، 25]{يل ىل مل خل}لالستفهام: 

[، 154]{ىل مل خل}[، 132]{هن من}[، 25]{ىل مل خل}[، 87]{نث

 والباقي للخرب. 

 ، وهي ثامنون وثامن آيات عند الكوفيني(6)مكية: (5)سورة داود عليه السالم

                                                 
 (. 413(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )263انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 496-495انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 2))

 توجد آية أخرى يف الصافات هبذا، ويبدو أن الكلمة مكررة ( هكذا هي الكلمة بني القوسني يف املخطوط، وال3)

 مع التي تلت اآلية األخرى. واملواضع املشار إليها بالنسخ يف سورة الصافات مها موضعان. 

 (. 423انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 ( سورة ص. 5)

 (. 8/331انظر املحرر الوجيز ) 6))
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، ومخس عند البرصيني، وست عند الشاميني (2)ةرَّ ، وتسع عند مُ (1)). .. (

 . ، وسبع عند احلجازيني(3)أيوبو

[ غري 1]{جم يل}عند ابن عامر ومحزة،  {خل}اختالفها أربع آيات: 

[ عند الكوفيني 84]{يل ىل}[ غري الدمشقي، 37]{مض خض}البرصيني، 

 . (5)البرصيني (4)]من[أيوب و

 : (6)نوفيها آيتان منسوختا

[ بآية السيف، 73]{مم ام يل ىل مل يك ىك مك}األوىل: 

 . [88]{ِّ ُّ َّ ٍّ}وكذلك: 

 : (7)وفيها من املاآت

 جت}[، 27]{َوما َخَلْقنَا}[، 15]{جه هن من}[، 15]{خم حم}للنفي: 
                                                 

 واضحة يف املخطوط. ( كلمة غري 1)

ة، والتصويب من ُحْسن املدد للَجعربي ص )2) (. 414( هكذا ُكتبت يف املخطوط، والصواب عمرو بن ُمرَّ

ة أنه َعدَّ "( أن: 214وأخرج الداين بسنده يف البيان يف عدِّ آي القرآن ص ) وقال:  "آية {ص}عمرو بن ُمرَّ

ها"  . اهـ وسبقت ترمجته يف عد سورة الفاحتة. "وأمجع العادون من أهل األمصار عّل ترك عدِّ

يف املخطوط: وأيب أيوب، والصواب أيوب، دون الكنية. والتصويب من لطائف اإلشارات للقسطالين  (3)

 (. وسبقت ترمجته عند ذكر العد يف سورة الفاحتة. 8/3526)

، فالصواب اسمه أيوب  (4) وليس بالكنية، كام سبق بيانه يف يف املخطوط )وأيب أيوب البرصيني( وفيها خلل بنيِّ

احلاشية السابقة. وما بني املعكوفتني ]من[ إضافة يستوجبها استقامة الكالم، فأيوب من البرصيني بال شك، 

ومل خيالف أيوُب أهَل البرصة إال يف هذه اآلية فقط. كام نص عّل ذلك ابن أيب الفتح العطار يف التبيان ص 

(268) 

 (. 414(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )267ار ص )انظر التبيان للعطَّ  5))

 

 (. 497-496انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 6))

 (. 424انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 7))

 سورة ص
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 ىن}[، 69]{ىث نث مث}[، 65]{ُّ َّ ٍّ}[، 54]{مت خت حت
 . [86]{جي يه}[، 86]{ين

 . [7]{ىق يف}للجحد: 

  .[24]{جس مخ}[، 11]{خس حس}للصلة: 

 [، والباقي للخرب. 75]{َما َمنََعَك }[، 62]{جم يل ىل مل}لالستفهام: 

وهي مخس وسبعون آية عند الكوفيني، وثالث عند : (1)سورة الزمر

 . الشاميني، واثنتان يف الباقني

 ٍّ ٌّ}[ غري الكوفيني، 3]{ين}اختالفها ست آيات: 

[ عند الكوفيني والشاميني 17]{جئ يي}[ عند الكوفيني والشاميني، 14]{َّ

 ىث نث مث} /ب[7[، وغري املكيني، واألول ]23]{مف خف}واألخري، 

 . (2)[ عند الكوفيني39]{جك مق}[ عند محزة، 23]{يث

 : (3)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

 مع}[ بآية السيف، وكذلك 15]{مئ زئ رئ ّٰ ِّ}األوىل: 

 . [41]{ين ىن من}[، 39اآلية] {مغ جغ

                                                 
 (. 8/331مل يذكر نوع السورة كعادته، وهي سورة مكية، انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 417(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )271انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 197انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 3))

(497-198 .) 

 سورة الزمر
 / ب [ 7] 
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 : (1)وفيها من املاآت

 رن مم ام}[ موضعان، 36، و23]{يث ىث نث مث}للنفي: 

 يق ىق}[، 53]{زب رب}[، 41]{يه ىه مه}[، 37]{زن

 . [67]{مض خض حض}[، 51]{اك

 [، والباقي للخرب. 3]{لك اك}: للجحد

، وهي اثنتان وثامنون آية عند البرصيني وأربع عند (2)مكية: سورة املؤمن

 . احلجازيني، ومخس عند الكوفيني، وست عند الشاميني

[ عند 15]{مظ حط}عند الكوفيني، { جي}اختالفها تسع آيات: 

[ عند الدمشقي واحلميص، 16]{مغ}العراقيني واحلجازيني، 

[ عند الكوفيني 53]{نت مت زت}[ غري الكوفيني، 18]{مي}

[ عند الشامني واألخري 58]{خص حص} واألول، نيوالشامي

ول [ عند املكيني، واأل72]{ىن نن}، [ غري البرصيني واألول7]{مث}

 . (3)[ عند الكوفيني، والشاميني73]{مئ خئ}

 : (4)وفيها آيتان منسوختان

 . [ موضعان بآية السيف55. 77]{يث}ومها: 

                                                 
 (. 427انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

ؤمن يف الناسخ واملنسوخ البن العريب ص (. وهي سورة غافر، وُسميت امل8/431انظر املحرر الوجيز ) 2))

(194 .) 

 (. 423(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )275انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 533-499انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 4))

 سورة غافر
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 : (1)املاآت وفيها من

[، 18]{ٰذ يي}[، 13]{جب هئ}[، 4]{رت يب}: للنفي

 خف حف}[، 37]{هئ مئ خئ}[، 21]{يي ىي ني}
[، 34]{مم خم}[، 33]{خي حي جي ٰه}[، 33]{مم خم حم}[، 31]{مف

 جئ يي}[، 53]{ىن من} [،25]{حل جل مك}

 يي}[، 78]{مه جه ين}[، 58]{مس خس}[، 56]{حئ
 . [82]{جئ

 . [29]{هت مت}[، 29]{هب مب}: للجحد

 . [77]{هل مل}[، 58]{َقِلياًل َما}للصلة: 

 [، والباقي للخرب. 41]{جم يل ىل}لالستفهام: 

، وهي أربع ومخسون آية عند الكوفيني، وثالث (2)ةمكي: سورة املصابيح

 . ، واثنتان يف الباقنيعند احلجازيني

[ عند الكوفيني 13]{ٍّ ٌّ}عند الكوفيني، { خل}اختالفها آيتان: 

 . (3)واحلجازيني

 : (4)وفيها آية منسوخة

 . [ بآية السيف34]{ىك مك لك اك}

                                                 
 (. 431انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 ورة فصلت. (. وهي س8/493انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 423(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )279انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 531-533انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 4))

 سورة فصلت
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 : (1)وفيها من املاآت

[ 35]{ىن نن}[، 24]{ىق يف}[، 22]{خي حي}للنفي: 

 خن}[، 47]{مم خم}[، 46]{هث مث}[، 43]{مي زي ري}موضعان، 

 . [48]{مب زب رب}[، و47]{ٰى ٰر}[، 47]{من

 . [53]{ام يل ىل}للجحد: 

 . [36] {مئ خئ}[، 23] {هل مل خل}للصلة: 

 للخرب.  [، والباقي21]{يل ىل}لالستفهام: 

، هي ثالث ومخسون آية عند الكوفيني، وإحدى (2)مكيةسورة الشورى: 

 . عند احلميص، ومخسون يف الباقني

عند الكوفيني { ىل خل}الكوفيني، عند { خل}: اختالفها ثالث آيات

 . (3)[ عند الكوفيني32]{حم}واحلميص، 

 : (4)وفيها من املنسوخات مخس آيات

 مخ جخ}[، ناسخها 5]{يئ ىئ نئ مئ}األوىل: 
[ بآية السيف، والثالثة: 6]{يف ىف يث ىث}[، والثانية: 7]غافر:{جس

 من خن حن جن}[ بآية القتال، والرابعة: 15]{جن مم خم}

                                                 
 (. 435انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 8/547انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 425ن املدد للَجعربي ص )(، وُحْس 282انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 433انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 4))

(531-538 .) 

 سورة الشورى
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 جن مم خم حم جم هل}[ ناسخها 23]{ىه مه جه ين ىن

[ اآلية 48]{من زن رن مم ام}[. واخلامسة: 47]سبأ:{حن

 : بآية السيف

 : (1)وفيها من املاآت

 مي}[، 6]{ ىف يث ىث}، (2)[8]{مج حج مث هت}: للنفي

[، 31]{هي مي} ،{مه جه}[، 23]{خئ حئ جئ يي}[، 14]{ني

 ٍّ}[، 44]{جه هن من خن}[، 41]{مص خص}[، 35]{ يئ ىئ نئ مئ}

[ 47]{مل يك ىك}[، 46]{يب ىب نب مب}[، 46]{ُّ َّ

 يم ىم مم}[، 51]{حل جل مك}[، 48]{زن رن}، (3)انموضع
 . [52]{حن جن

 [. 37]{ىل مل يك ىك}للصلة: 

 [، والباقي للخرب. 17]{َوما ُيْدِريَك }لالستفهام: 

، وهي ثامن وثامنون آية عند الشاميني، وتسع (4)مكيةسورة الزخرف: 

 . يف الباقني

                                                 
 (. 438انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

الحقًا، ومل  {وما لكم}نه سيذكر آية ، والتصويب بام ذكرُت، أل{وما لكم من ويل}( اآلية يف املخطوط هكذا 2)

رغم أن )ما( فيها للنفي، انظر كتاب اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص  {وما هلم من ويل}يذكر آية 

(438) 

( وقال موضعان؛ للتأكيد أن كال املوضعني للنفي. انظر 47(، ثم ذكر هنا آية )31( سبق أن ذكر اآلية رقم )3)

 (. 442-441 تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )كتاب اإلبانة يف

 (. 8/599انظر املحرر الوجيز ) 4))

 سورة الزخرف
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احلجازيني [ عند 52]{ىق يف}عند الكوفيني، { رت}اختالفها آيتان: 

 . (1)والبرصيني

 : (2)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

 نن}[، بآية السيف، وكذلك: 41اآلية] {ىن نن من}األوىل: 
 . [89اآلية] {جن مم}[، 83اآلية] {ىن

 : (3)وفيها من املاآت

، {مض خض حض}[، 13]{نب مب زب}[، 7]{ىي ني}للنفي، 

 ىن}[، 58]{مض خض حض}[، 48]{مل خل}، {ىل مل}
 . [76]{ين

 . [23]{مص خص}للجحد: 

 . [، والباقي للخرب41اآلية] {نن من}للصلة: 

وسبع  /أ[8] ، وهي تسع ومخسون عند الكوفيني(4)مكية: سورة الدخان

 عند البرصيني، وست عند الباقني. 

 {حس جس مخ}[ عند الكوفيني، 1] {خل}اختالفها أربع آيات: 
املكيني واألخري، [ عند العراقيني و43] {ٌّ ٰى}[ عند الكوفيني، 34]

                                                 
 (. 428(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )286انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 437انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 2))

(538-539 .) 

 (. 444اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) انظر 3))

 (. 8/661انظر املحرر الوجيز ) 4))

 / أ [ 8] 

 سورة الدخان
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 . (1)[ عند العراقيني والشاميني واألول45] {مئ زئ}

 : (2)وفيها آية منسوخة

 [ اآلية، بآية السيف. 13]الدخان: {ىك}

 : (3)وفيها من املاآت

 {حم جم هل}[، 29] {مم ام}[، 29] {يك ىك}للنفي: 
 . [39] {هن من}[، 38]

 [، والباقي للخرب. 35] {خض حض}للجحد: 

، وهي سبع وثالثون آية عند الكوفيني، وست يف (4)مكيةاثية: سورة اجل

 الباقي. 

 . (5)[ عند الكوفيني1] {خل}اختالفها آية: 

 : (6)وفيها آية منسوخة

[ بآية 14]اجلاثية: {ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}

 السيف. 

                                                 
 (. 433(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )289انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 513انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 2))

 (. 447انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (. 8/691انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 432(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )293انظر التبيان للعطَّار ص ) 5))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 439انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 6))

(513 .) 

 سورة اجلاثية
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 : (1)وفيها من املاآت

 {ىث نث مث}[، 24] {رب يئ ىئ}[، 17] {مت زت}للنفي: 
 [. 34] {يي ىي مي خي}[، 25]

 هن}[، 32] {هس مس}[، 24] {رئ ّٰ}[، 24] {ٰى ٰر}للجحد: 
 [. 32] {مي

 [. 32] {هش مش}لالستفهام: 

 . [، والباقي للخرب5] {َّ ٍّ ٌّ}[، 4] {يه ىه}للظرف: 

 . (3)، وهي مخس وثالثون آية عند الكوفيني(2)مكيةسورة األحقاف: 

 : (4)وفيها آيتان منسوختان

 {ىل مل خل}، ناسخها: [9] {يك ىك مك لك اك يق ىق}األوىل: 
] {خف حف جف مغ جغ مع جع}، سبع آيات، والثانية: [1]الفتح:

 اآلية، بآية السيف. [ 35

 : (5)وفيها من املاآت

، [9] {يق ىق}، [9] {يث ىث نث مث}، [3] {زن رن}للنفي: 

                                                 
 (. 448انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 8/721انظر املحرر الوجيز ) 2))

(، وُحْسن املدد للَجعربي 263. انظر التبيان للعطَّار ص ){حم}وأربع وثالثني آية عن الباقني، واخلالف يف  3))

 (. 413ص )

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 411انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 4))

(515 .) 

 (. 453بانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )انظر اإل 5))

 سورة األحقاف
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 . [26] {جح مج حج}، [9] {َوَما َأَنا}

 . [11] {حض جض}، [17] {مب خب}للجحد: 

 ، والباقي للخرب. [9] {مك لك اك}، [4] {مت خت}لالستفهام: 

، وهي ثامن وثالثون آية عند الكوفيني، (1)ةمدنيسورة حممد عليه السالم: 

 وتسع عند احلجازيني، وأربعون يف الباقني. 

 هئ}، غري الكوفيني، [4] {خئ حئ جئ}اختالفها مخس آيات: 
 {ٰى}عند البرصيني،  [15] {من}غري الشاميني،  [5] {حب جب

 . (2)عند الشاميني [16] {حض}عند محزة،  [15]

 . (3)، والباقي للخرب[16] {حض جض مص}من االستفهام: وفيها 

 . (5)، وهي تسع وعرشون آية(4)مدنيةسورة الفتح: 

 . (6)للخربوفيها من املاآت: 

 . (8)، وهي ثامن عرشة آية(7)ةيمدنسورة احلجرات: 

 . (9)والباقي للخرب، [14] {ام يل}، للصلة: وفيها من املاآت

                                                 
 (. 9/5انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 436(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )299انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 455انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 3))

 (. 9/45انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 439(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )331ار ص )انظر التبيان للعطَّ  5))

أن مجيع املآءات الواردة فيها هي للخرب، وانظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص  –واهلل أعلم  –مراد املؤلف  6))

 . "ما"( وقد َعدَّ فيها أحد عرش موضعًا وردت فيها 457)

 (. 333انظر التبيان للعطَّار ص ) 7))

 (. 441(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )333ن للعطَّار ص )انظر التبيا 8))

 (. 458انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 9))

 سورة حممد

 سورة الفتح

 سورة احلجرات
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 . (2)، وهي مخس وأربعون آية(1)مكية: سورة الباسقات

 : (3)وفيها آيتان منسوختان

 جح مج}بآية السيف، وكذلك:  [39]  {رت يب ىب نب}األوىل: 
 . [45]  {  جخ مح

 : (4)وفيها من املاآت

 {حق مف}، [29] {جف مغ}، [18] {ٰذ يي}، [6] {نث خب}للنفي: 
 . [45] {جح مج}، [38] {يئ ىئ}، [29]

 . [27] {جس مخ}للجحد: 

 ، والباقي للخرب. [23] {ىن نن من}: للصلة

 . (6)، وهي ستون آية(5)مكيةسورة والذاريات: 

 : (7)وفيها آيتان منسوختان

، بالزكاة املفروضة، [19] {زن رن مم ام يل}األوىل: 

 بآية السيف.  [54] {ٰذ يي ىي مي خي}والثانية: 

                                                 
 (. وهي سورة ) ق (. 9/127انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 442(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )335انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 417ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ القرآن  3))

(523 .) 

 (. 459انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 9/169انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 444(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )337انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 419ن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ القرآ 7))

(523 .) 

 سورة ق

 سورة الذاريات
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 : (1)وفيها من املاآت

، [45] {حس جس}، [42] {مي زي ري}، [36] {ِّ ُّ}في: للن

 {زئ رئ ّٰ}، [54] {يي ىي}، [52] {يل ىل مل}، [45] {خص حص}
 . [57] {رت يب}، [56]

 . [17] {لك اك}للصلة: 

 ، والباقي للخرب. [31] {يل ىل}لالستفهام: 

، وهي تسع وأربعون آية، عند الكوفيني، وسبع عند (2)مكيةسورة والطور: 

 باقي. احلجازيني، وثامن عند ال

عند  [13] {حق}عند البرصيني والشاميني،  [1] {ىن}اختالفها آيتان: 

 . (3)الكوفيني

 : (4)وفيها آيتان منسوختان

 حم جم}اآلية، بآية السيف، وكذلك: [ 31] {خن حن}األوىل: 
 . [45] {مض خض حض جض مص خص حص}، [48]الطور: {خم

 : (5)وفيها من املاآت

، [29] {جك مق}، [21] {ىق يف}، [8] {مج حج مث هت}للنفي: 

                                                 
 (. 461انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 9/233انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 446(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )339انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 421رآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ الق 4))

(525 .) 

 (. 473انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 5))

 سورة الطور
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 والباقي للخرب. 

، وهي اثنتان وستون آية عند الكوفيني، وإحدى يف (1)مكيةسورة والنجم: 

 الباقني. 

 {ُّ َّ ٍّ}عند الكوفيني،  [28] {ٰر ٰذ يي}اختالفها ثالث آيات: 

عند العراقيني  [29] {ىئ نئ مئ زئ رئ}عند الشاميني،  [29]

 . (2)واحلجازيني

 : (3)وفيها آيتان منسوختان

 جن مم}اآلية، بآية السيف، والثانية:  [29] {ُّ َّ ٍّ ٌّ}األوىل: 

 زث رث يت}، ناسخها: [39] {هن من خن /ب[8] حن
 اآلية.  [21]الطور: {مث

 : (4)وفيها من املاآت

 {نت مت}، [3] {حن جن}، [2] {ىم مم}، [2] {حم جم}للنفي: 

 خن حن جن}، [23] {حط مض خض}، [17] {ني مي}، [17] {ري ٰى}، [11]

 ، والباقي للخرب. [51] {ِّ ُّ}، [28] {ىن من

 . (6)، وهي مخس ومخسون آية(5)مكيةسورة القمر: 

                                                 
 (. 9/231انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 448(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )312انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 528بن اجلوزي ص )انظر نواسخ القرآن ال 3))

 (. 473انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 9/275انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 453(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )315انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 سورة النجم

 / ب [ 8] 

 سورة القمر
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 : (1)وفيها آية منسوخة

 . ، بآية السيف[6]  {مق حق}

 : (2)وفيها من املاآت

 ، والباقي للخرب. [53] {مل خل}، [5] {خف حف جف}للنفي: 

عند البرصيني،  ، وهي ست وستون آية(3)مكيةسورة الرمحن عز وجل: 

 وسبع عند احلجازيني، وثامن يف الباقي. 

 مب}عند الكوفيني والشاميني،  [1] {نئ}اختالفها مخس آيات: 
 {مخ جخ مح}غري املكيني،  [13] {نن من}غري هشام،  [3] {نب

 . (5()4)غري البرصيني [43] {جن يم}عند احلجازيني،  [35]

ن آية عند الكوفيني، وسبع عند ، وهي ست وتسعو(6)ةمكيسورة الواقعة: 

 البرصيني، وتسع يف الباقني. 

 ىي}عند محزة  [8] {ٰى ين}اختالفها أربع عرشة آية: 
عند احلجازيني  [15] {خس حس جس}غري الكوفيني،  [9] {يي

عند  [22] {ٰر ٰذ}عند املكيني واألخري،  [18] {خم حم}والكوفيني، 

لشاميني واألخري، عند العراقيني وا [25] {مب زب}الكوفيني والشاميني، 

                                                 
 (. 528انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 1))

 (. 476قرآن للباقويل ص )انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات ال 2))

 (. 9/335انظر املحرر الوجيز ) 3))

 (. 452(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )317انظر التبيان للعطَّار ص ) 4))

 (. 476مل يرد فيها )ما( وهبذا نص الباقويل يف اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن ص ) 5))

 (. 9/345انظر املحرر الوجيز ) 6))

 سورة الرمحن

 سورة الواقعة
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غري  [35] {مي زي ري} واألخري، نيغري الكوفي [27] {ىت نت}

 [42] {حس جس}غري الكوفيني،  [41] {حج مث}البرصيني، 

عند [ 49] {من خن}، عند املكيني [47] {خك حك}غري املكيني، 

 [89]{اك}عند الشاميني واألخري،  [53] {جه}العراقيني والشاميني، 

 . (1)عند الشاميني

 : (2)آتوفيها من املا

 . [63] {نت مت}للنفي: 

 . (3)[27] {زث رث يت}، [8] {مي زي ري}للمدح: 

، والباقي [41] {مح جح مج}، [9] {خئ حئ جئ}للذم: 

 للخرب. 

، وهي تسع وعرشون آية عند العراقيني إال شهاب، (4)مدنيةسورة احلديد: 

 وثامن يف الباقني. 

 ىث}عند الكوفيني،  [13] {يت ىت نت}اختالفها آيتان: 

 . (5)عند البرصيني غري شهاب [27] {يث

                                                 
 (. 455(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )321للعطَّار ص )انظر التبيان  1))

 (. 477انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 2))

ْوها التفخيم"( 477( قال عنها الباقويل يف كتابه اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )3) . أي أن "وسمَّ

لتفخيم، والعويف عرب عنها باملدح. ويف كال املوضعني مها ُسميت ل - {ما أصحاب املشأمة}ويف  –هنا  "ما"

 لالستفهام كام نص عليه الباقويل. 

 (. 9/391انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 459(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )326انظر التبيان للعطَّار ص ) 5))

 سورة احلديد
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 : (1)وفيها من املاآت

، [27]{ام يل}، [22]{هب مب}، [23]{يف ىف}للنفي: 

 . [27]{ين ىن}

، [13] {حط مض خض حض}، [8] {ىي ني مي زي}لالستفهام: 

 والباقي للخرب. 

يف  (عندك، )واألخري ، وهي عرشون آية عند املكيني(2)مكيةسورة املجادلة: 

 . (3)نيالباق

 . (4)عند العراقيني والشاميني واألول [23] {مئ هي}اختالفها آية: 

 : (5)وفيها آية منسوخة

 [13] {ٰر ٰذ يي}اآلية، ناسخها:  [12] {حم جم يل}

 اآلية. 

                                                 
 (. 479انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 9/431حرر الوجيز )انظر امل 2))

وهي إحدى وعرشون آية يف املدين األخري واملكي، واثنتان وعرشون يف عدد "(: 242( قال الداين يف البيان ص )3)

. اهـ والعبارة يف "مل يعدها املدين األخري واملكي، وعدها الباقون {أولئك يف األذلني}الباقني. اختالفها آية 

وهي "نقلته عن الداين، وهبذا يكون صواب العبارة يف املخطوط كالتايل: املخطوط فيها خلل، ويوضحه ما 

 . "عرشون وآية عند املكيني واألخري، ]واثنتان[ عند الباقني

 (. 461(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )329-328والعد كذا يف التبيان البن أيب الفتح العطار ص )

 انظر السابق.  4))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 426آن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص )انظر اإليضاح لناسخ القر 5))

(529 .) 

 سورة اجملادلة
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 : (1)وفيها من املاآت

 . [14] {لك اك يق}، [7] {من خن}، [2] {ٰذ يي}للنفي: 

 ، والباقي للخرب. [7] { رئ ّٰ}للصلة: 

 . (3)، وهي أربع وعرشون آية(2)مدنيةاحلرش:  سورة

 : (4)وفيها من املاآت

 ، والباقي للخرب. [6] {رئ ّٰ}، [2] {ىي ني}للنفي: 

 . (6)، وهي ثالث عرشة آية(5)مدنيةسورة املمتحنة: 

اآلية،  [8] {زب رب يئ}األوىل: : (7)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

، [13] {هب خبمب حب جب هئ مئ}بآية السيف، والثانية: 

 {حي جي ٰه مه جه}، وكذلك: [1]التوبة: {ىل مل خل}ناسخها: 
 اآلية.  [11]

                                                 
 (. 484انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 9/459انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 463(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )331انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 486ماءات القرآن للباقويل ص ) انظر اإلبانة يف تفصيل 4))

 (. 9/485انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 464(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )333انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 431انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 7))

(537 .) 

 سورة احلشر

 سورة املمتحنة
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 : (1)فيها من املاآتو

 ، والباقي للخرب. [4] {مظ حط}للنفي: 

 . (3)، وهي أربع عرشة آية(2)مدنيةسورة الصف: 

 : (4)وفيها من املاآت

 خرب. ، والباقي لل(5)[2] {ىن نن}لالستفهام: 

 . (7)، وهي إحدى عرشة آية(6)مدنيةسورة اجلمعة: 

 : (8)وفيها من املاآت

 ، والباقي للخرب. [3] {ىئيئ نئ مئ}للصلة: 

 . (13)، وهي إحدى عرشة آية(9)مدنيةسورة املنافقون: 

 . (11): للخربوفيها من املاآت

                                                 
 (. 488يل ماءات القرآن للباقويل ص )انظر اإلبانة يف تفص 1))

 (. 9/539انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 465(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )335انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 493انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

ر. انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن أي: لـَِمـا تقولون. واأللف حمذوفة التصال االستفهام بحرف اجل 5))

 (. 493و  249للباقويل ص )

 (. 9/521انظر املحرر الوجيز ) 6))

 (. 466(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )337انظر التبيان للعطَّار ص ) 7))

 (. 491انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 8))

 (. 9/533انظر املحرر الوجيز ) 9))

 (. 467(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )339انظر التبيان للعطَّار ص ) 13))

أن مجيع املآءات الواردة فيها هي للخرب، وانظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل  –واهلل أعلم  –مراد املؤلف  11))

 . "ما"( وقد ذكر فيها ثالثة مواضع وردت فيها 491ص )

 سورة الصف

 سورة اجلمعة

 سورة املنافقون
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 . (3)آية (2)، وهي عرشة(1)مدنيةسورة التغابن: 

 : (4)وفيها من املاآت

 ، والباقي، للخرب. [11] {ىن من}للنفي: 

، وهي إحدى عرشة آية عند البرصيني، واثنتا عرشة (5)مدنيةسورة الطالق: 

 يف الباقيني. 

عند  [2] {ام يل ىل مل يك ىك}اختالفها ثالث آيات: 

عند  [13] {حت جت}عند الكوفيني واألخري،  [2] {ين}الشاميني، 

 . (6)ني واألولاملكي

 . (7): للخربوفيها ماآت

 . (9)، وهي اثنتا عرشة آية(8)مدنيةسورة التحريم: 

                                                 
 (. 9/547انظر املحرر الوجيز ) 1))

 هكذا يف املخطوط )عرشة آية(، واجلادة )عرش آيات(. ( 2)

 (. 468(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )341انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 492انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 9/559انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 473لَجعربي ص )(، وُحْسن املدد ل343انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

أن مجيع املآءات الواردة فيها هي للخرب، وانظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص  –واهلل أعلم  –مراد املؤلف  7))

 . "ما"( وقد ذكر فيها موضعني اثنني وردت فيهام 493)

 (. 9/579انظر املحرر الوجيز ) 8))

 (. 472لَجعربي ص )(، وُحْسن املدد ل345انظر التبيان للعطَّار ص ) 9))

 سورة التغابن

 سورة الطالق

 سورة التحريم
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 : (1)وفيها من املاآت

 [، والباقي للخرب. 1]{يل ىل} /أ[9]. لالستفهام

، وهي إحدى وثالثون آية عند املكيني، واألخري، (2)مكيةسورة امللك: 

 . يف الباقني وثالثون

 . (3)[ عند املكيني واألخري9]{مح جح مج حج}اختالفها آية: 

 : (4)وفيها من املاآت

 . [19]{ٰى ين}[، 3]{ٍّ ٌّ}للنفي: 

 . [13]{مف خف}[، 9]{مس خس حس}للجحد: 

 [. 23]{خم حم}للصلة: 

 . (6)، وهي اثنتان ومخسون آية(5)مكيةسورة القلم: 

 : (7)وفيها آيتان منسوختان

 يب}[، بآية السيف، وكذلك: 44اآلية] {ين ىن من}: األوىل

 . [48]{زت رت

                                                 
 (. 493انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 9/599انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 474(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )347انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 494انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 9/621) انظر املحرر الوجيز 5))

 (. 476(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )353انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 (. 545انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 7))

 / أ [ 9] 

 سورة امللك

 سورة القلم
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 : (1)وفيها من املاآت

 . [52]{هئ مئ خئ}[، 2]{لك اك يق}للنفي: 

 [، والباقي للخرب. 36]{جف مغ جغ مع}لالستفهام: 

، وهي ثالث ومخسون آية عند احلجازيني، واثنتان (2)مكية: سورة السلسلة

 . دى يف الباقني، وإحعند الكوفيني، واملعّل

، [ عند املعّل7]{خف}عند البرصيني،  {مب}اختالفها أربع آيات: 

 . (3)[ عند احلجازيني25]{حص}[ عند محزة 19]{من}

 : (4)وفيها من املاآت

 . [47]{اك يق}[، 41] {ٰذ يي}[ 28]{مق حق مف}للنفي 

 . [41، 42]{َّ ٍّ}للصلة: 

 . [3]{هت مت}لالستفهام: 

 لباقي للخرب. [ موضعان، وا3، 2]{حت جت}للتعظيم: 

، وهي ثالث وأربعون آية عند الشاميني، وأربع (5)مكيةسورة املعارج: 

 . يف الباقني

 . (6)[ عند العراقيني واحلجازيني4] {مض خض}: واختالفها آية

                                                 
 (. 495انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 9/651انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 478ملدد للَجعربي ص )(، وُحْسن ا353انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 497انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 9/673انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 481(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )356انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 سورة احلاقة

 سورة املعارج
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 : (1)وفيها من املاآت

[، والباقي 36]{جم هل مل}[، لالستفهام: 41]{خم حم}للنفي: 

 للخرب. 

ني، ، وهي ثامن وعرشون آية عند الكوفي(2)مكيةعليه السالم: سورة نوح 

 . وتسع عند البرصيني، وثالث يف الباقني

 جب}[ عند الشاميني، 16]{نئ مئ}اختالفها مخس آيات: 
[ عند 24]{هتمث مت}[ واألخري، 23]{جت}[ غري الكوفيني، 23]{حب

 . (3)[ غري الكوفيني25]{حص مس}املكيني، واألول، 

 : (4)وفيها من املاآت

 [،. 25]{حس جس}للصلة: 

 [. 13]{ىه مه جه ين}الستفهام: ل

محيد، وثامن يف وعند  ،: وهي سبع وعرشون آية عند املكيني(5)سورة اجلن

 . (6)الباقني

                                                 
 (. 533انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 9/697الوجيز )انظر املحرر  2))

 (. 483(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )358انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 531انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 9/711مل يذكر نوع السورة كعادته، وهي مكية، انظر املحرر الوجيز ) 5))

 . اهـ"وثامين آيات يف مجيع العددهي عرشون "(: 256( قال الداين يف البيان ص )6)

. اهـ ويف ُحْسن "عدد آياهتا ثامن وعرشون آية، ليس فها خالف"(: 363وقال ابن أيب الفتح العطار يف التبيان ص )

. وبمثله عند القسطالين يف لطائف "آهيا ثامن وعرشون، وسبعها البزي"( 485املدد للَجعربي ص )

ثامن وعرشون آية يف عدِّ اجلميع، إال  "(: 317ن البن اجلوزي ص )( ويف فنون األفنا9/4121اإلشارات )

 . اهـ"يف اجلملة التي يروهيا ابن أيب بزة عن أهل مكة فإهنا سبع وعرشون آية

 سورة نوح

 سورة اجلن
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[ غري 22]{حئ}، [ عند محيد22]{مي زي ري}اختالفها آيتان: 

 . املكيني

 : (1)وفيها من املاآت

 [، والباقي للخرب. 3]{ٍّ ٌّ}للنفي: 

وتسع عرشة عند ، ، وهي ثامن عرشة آية عند األخري(2)مكيةسورة املزمل: 

 . البرصيني، وعرشون يف الباقني

واألول،  [ عند الكوفيني والشاميني1] {مل}اختالفها ثالث آيات: 

 . (3)غري األخري [17]{جع}، [ عند املكيني15] {خت حت}

 : (4)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

 مل}[، بآية السيف، وكذلك: 13]{ىك مك لك}األول: 
[، 19]{هل مل خل حل جل مك}[ اآلية، والثالثة: 11]{ىل

 . [33]اإلنسان:{ نب مب زب رب يئ ىئ}ناسخها: 

 . (5)للخرب وفيها من املاآت

                                                 
 (. 532انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 9/733انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 487(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )362انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي 443-442انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 4))

 (. 547ص )

أن مجيع املآءات الواردة فيها هي للخرب، وانظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص  –واهلل أعلم  –مراد املؤلف  5))

 . "ما"دَّ فيها مخسة مواضع وردت فيها ( وقد عَ 533)

 ة املزملسور



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

وهي ست ومخسون آية عند العراقيني، واألول، ، (1)مكيةسورة املدثر: 

 . ومخس يف الباقني

 . (2)نيعند العراقي [43]{جي}اختالفها آيتان: 

 : (3)وفيها آيتان منسوختان

 رب يئ}[ بآية السيف، والثانية: 11]{حق مف خف حف}األول: 

 . [56]{ مت زت رت يب ىب نب}[، ناسخها: 55]{زب

 : (4)فيها من املاآتو

[، 31]{خس حس}[، 31]{مج حج}[ موضعان، 31]{زث رث}للنفي: 

 . [56]{ىب نب}[، 48]{يل ىل مل خل}

 . [31]{مئ خئ حئ}للجحد: 

 . [49]{مم خم حم}[ 42]{هئ مئ}[، 27]{مئ زئ}: لالستفهام

 [، والباقي للخرب. 27]{ىئ نئ}للتعظيم 

 . ، وهي أربعون آية عند الكوفيني، وتسع وثالثون يف الباقني(5)مكيةسورة القيامة: 

 . (6)[16]{مل خل}اختالفها آية 

                                                 
 (. 13/5انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 493(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )365انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 552انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 3))

 (. 534انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 13/29لوجيز )انظر املحرر ا 5))

 (. 492(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )368انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 سورة املدثر

 سورة القيامة
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 : (1)وفيها آية منسوخة

 هت مت}[، ناسخها 16]{مل خل حل جل مك لك}

 . (2)[6]األعّل:{مث

 . (4)وهي إحدى وثالثون آية، (3)مدنيةسورة الدهر: 

 : (5)وفيها من املنسوخات ثالث آيات

 خي حي}[ بآية السيف، والثانية: 8]{خي حي جي}األوىل: 

[، بام 29]{مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ}[، بآية السيف، والثالثة: 24]{مي

 . (6)بعدها

 : (7)وفيها من املاآت

 قي للخرب. [، والبا33]{يئ ىئ}للنفي: 

 . (9)، وهي مخسون آية(8)وهي مكيةسورة واملرسالت: 

                                                 
وليس هذا "( قال ابن العريب يف الرد عّل من قال هبذا النسخ: 223انظر الناسخ واملنسوخ البن العريب ص ) 1))

 . اهـ"بنسخ وإنام هو بيان صدق ووعد حق

باَِم }، وقد ذكر الباقويل فيها موضعًا واحدًا وهو قوله تعاىل: "ما"أي موضع لـ مل يذكر املؤلف يف سورة القيامة  2))

ر م َوَأخَّ  (. 536[ وهي موصولة. انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )13] {َقدَّ

 (، 373العطَّار يف التبيان ص ) "الدهر"(. وهي سورة اإلنسان، ذكرها باسم 13/51انظر املحرر الوجيز ) 3))

 (. 494(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )373انظر التبيان للعطَّار ص ) 4))

 (. 553انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 5))

 [. وانظر املرجع السابق. 33]{َوَما َتَشاُءوَن إاِلَّ َأْن َيَشاَء اهللَُّ}( أي بآية 6)

 (. 536انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 7))

 (. 13/73نظر املحرر الوجيز )ا 8))

 (. 496(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )372انظر التبيان للعطَّار ص ) 9))

 سورة اإلنسان

 سورة املرسالت
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 : (1)آتاوفيها م

 . [14]{مس خس}لالستفهام: 

 ، والباقي للخرب. (2)[ [14]{مص خص حص} ]للتعظيم: 

، وهي إحدى وأربعون آية عند البرصيني، والكوفيني. (3)مكيةسورة النبأ: 

 . ون يف الباقنيوأربع /ب[9]

 . (4)[ عند البرصيني واملكيني43]{مل يك}: اختالفها آية

 : (5)وفيها من املاآت

 ، والباقي للخرب. [1] {خل}لالستفهام: 

، وهي ست وأربعون آية عند الكوفيني، ومخس (6)مكيةسورة والنازعات: 

 . يف الباقني

 مث هت}ازيني، [ عند الكوفيني واحلج33]{مي}اختالفها اثنان: 

 . (7)[ عند العراقيني والشاميني37]{حج

                                                 
 (. 536انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 ( يف املخطوط )ما يوم الدين(، والصواب ما أثبته؛ ألنه ال توجد آية يف سورة املرسالت بام ورد يف املخطوط. 2)

 ويف اإلبانة للباقويل املوضع السابق كام أثبتها. 

 (. 13/91انظر املحرر الوجيز ) 3))

 (. 498(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )375انظر التبيان للعطَّار ص ) 4))

 (. 537انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 5))

 (. 13/111انظر املحرر الوجيز ) 6))

 (. 533(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )377ن للعطَّار ص )انظر التبيا 7))

 [9 
 / ب [

 سورة النبأ

 سورة النازعات
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 : (1)وفيها من املاآت

 [، والباقي للخرب. 43]{مك لك}لالستفهام: 

، وهي إحدى وأربعون آية عند البرصيني، وأيب (2)مكية: سورة األعمى

 . جعفر، واثنتان يف الباقني

[، غري أيب جعفر، 24]{هت مت}اختالفها ثالث آيات: 

[ غري الشامني، 33]{لك}[ عند الكوفيني واحلجازيني، 32]{مق}

 . (3)ومحزة

 : (4)وفيها آية منسوخة

 {نب مب زب رب يئ ىئ}[ ناسخها: 12] {زت رت يب}
 . [33]اإلنسان:

 : (5)وفيها من املاآت

 . [3] {ىم مم}للنفي: 

 [. 17] {ىك مك}للتعجب 

جعفر، وتسع يف ، وهي ثامن وعرشون آية عند أيب (6)مكيةسورة التكوير: 

 . الباقني

                                                 
 (. 538انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. وهي سورة عبس. 13/129انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 532(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )379انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 554زي ص )انظر نواسخ القرآن البن اجلو 4))

 (. 539انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 5))

 (. 13/145انظر املحرر الوجيز ) 6))

 سورة عبس

 سورة التكوير
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 . (1)[ غري جعفر26]{مض خض}اختالفها آية: 

 : (2)وفيها آية منسوخة 

 . [28]{مق حق مف خف حف} 

 : (3)وفيها من املاآت

[ موضعان، 25، 24]{جخ مح}[، 22]{خت حت جت}للنفي: 

 [ والباقي للخرب. 29]{خك حك}

 . (5)، وهي تسع عرشة آية(4)مكيةسورة االنفطار: 

 : (6)ها من املاآتوفي

 . [16]{مم ام}للنفي: 

 . [8]{نئ مئ}للصلة: 

 . [، موضعان18، 17]{ىن نن}[، 6]{يي ىي}لالستفهام: 

 [، موضعان، والباقي للخرب. 18، 17]{ٰى ين}للتعظيم: 

 . (8)، وهي ست وثالثون آية(7)هجرية: سورة التطفيف

                                                 
 (. 534(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )382انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 554انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 2))

 (. 513لباقويل ص )انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن ل 3))

 (. 13/159انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 535(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )384انظر التبيان للعطَّار ص ) 5))

 (. 511انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 6))

دين الفاصل اهلجرة، واهلل ( أي أهنا مكية، فمراد املؤلف أهنا قبل اهلجرة نزلت، ويكون اختياره يف املكي وامل7)

اجلَعربي يف ُحْسن املدد  "التطفيف"(. وذكر االسم 13/165أعلم. وانظر يف كوهنا مكية املحرر الوجيز )

 (. 537ص )

 (. 537(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )386انظر التبيان للعطَّار ص ) 8))

 سورة االنفطار

 سورة املطفيني
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 : (1)وفيها من املاآت

 . [33] {مث هت}[ 12] {ّٰ ِّ}للنفي: 

 [ موضعان. 19، و8] {مه جه}لالستفهام: 

 [، والباقي للخرب. 19] {هئ مئ}[، 8] {يه ىه}للتعظيم: 

، وهي ثالث وعرشون آية عند البرصيني ومخس يف (2)مكيةسورة االنشقاق: 

 . الباقني

[، عند 6] {يب}[ عند الشاميني، 6] {زب}اختالفها أربع آيات: 

غري  [13] {ىل مل}عند محزه  [7] {يت}احلجازيني، والعراقيني 

 . (3)البرصيني

 : (4)وفيها ماآت

 [، والباقي للخرب. 23] {مض خض حض جض}م: لالستفها

 . (6)ثنتان وعرشونا، وهي (5)مكيةسورة الربوج: 

 : (7)وفيها ماآت

 [، والباقي للخرب. 8] {رب يئ}للنفي: 

                                                 
 (. 513انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 13/183انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 538(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )388انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 514انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 4))

 (. 13/195انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 513(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )393انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 (. 515انظر اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 7))

 سورة االنشقاق

 سورة الربوج



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

ة آية، عند األول وسبع عرشة يف ، وهي ست عرش(1)مكيةسورة والطارق: 

 . الباقني

 . (2)[ غري األول16] {ام يل}اختالفها آية: 

 : (3)وفيها آية منسوخة

 [ اآلية بآية السيف،. 17] {زن رن} 

 : (4)توفيها ماآ

 . [14] {لك اك يق}[، 13] {يب ىب نب مب}: للنفي

 [. 5] {حي جي}[، 2] {جم يل}لالستفهام: 

 [. 2] {خم حم}للتعظيم: 

 [. 4] {ين ىن}للصلة: 

 . (6)، وهي تسعة عرشة آية(5)مكيةسورة األعىل: 

 . (7)للخربوفيها من املاآت 

 . (9)، وهي ستة وعرشون آية(8)مكيةسورة الغاشية: 

                                                 
 (. 13/239انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 511(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )392انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 555انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 3))

 (. 515( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )4)

 (. 13/219انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 512(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )394انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 (. 516( فيها موضعان، انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )7)

 (. 13/231انظر املحرر الوجيز ) 8))

 (. 513(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )396انظر التبيان للعطَّار ص ) 9))

 سورة الطارق

 سورة األعلى

 سورة الغاشية
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 : (1)وفيها آية منسوخة

 . (2)[ بآية السيف22] {جم هل مل}

وتسع ، ند احلجازينيوهي اثنان وثالثون آية ع، (3)مكيةسورة الفجر: 

 . ثالثون يف الباقني، ووعرشون عند البرصيني

[ عند 16] {مج}[ عند محزة، و15] {حب}اختالفها أربع آيات: 

 {ىئ نئ}[ عند احلجازيني والشاميني، 23] {ىل مل}احلجازيني، 
 . (4)[ عند الكوفيني29]

 : (5)وفيها ماآت

 . (6)[ موضعان16، و15] {مئ خئ حئ}للصلة: 

 . (8)، وهي عرشون آية(7)مكيةرة البلد: سو

 . [12] {خت حت}لالستفهام: 

 . (9)[3] {نث مث} [، للخرب12] {هت مت}للتعظيم: 

                                                 
(، ونواسخ القرآن البن اجلوزي ص 445انظر اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ملكي بن أيب طالب ص ) 1))

(555 .) 

ر }يف قوله تعاىل:  "ما"( ذكر فيها موضعًا واحدًا لـ 536فيه اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 2)) َفَذكِّ

ر َمـا َأْنَت ُمَذكِّ   [ وهي كافة.21] {إِنَّ

 (. 13/243انظر املحرر الوجيز ) 3))

 (. 514(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )398انظر التبيان للعطَّار ص ) 4))

 (. 516( فيها موضعان، انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )5)

 (. 516. اهـ انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )"ليس فيها )ما("( قال الباقويل: 6)

 (. 13/265حرر الوجيز )انظر امل 7))

 (. 516(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )431انظر التبيان للعطَّار ص ) 8))

 (. 516( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )9)

 سورة الفجر

 سورة البلد
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عند األول، ومخس عرشة عند  ، وهي ست عرشة آية(1)مكيةسورة الشمس: 

 سورة الشمس                                                                                                            . الباقني

 . (2)[ عند األول14] {ىل}اختالفها آية: 

 . (3)للخرب: وفيها ماآت

 . (5)، وهي إحدى وعرشون آية(4)مكيةسورة والليل: 

 . [19] {رب يئ}[، 11] {جم يل}للنفي: : (6)وفيها من ماآت

 [. 3] {مئ خئ}: للخرب

 . (8)، وهي إحدى عرشة آية(7)مكيةسورة والضحى: 

 : (9)وفيها من ماآت

 [. 3] {ىك مك لك اك يق}للنفي: 

 . (11)، وهي ثامن آيات(13)مكيةسورة االنرشاح: 

                                                 
 (. 13/277انظر املحرر الوجيز ) 1))

 537517(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )433انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 517ات القرآن للباقويل ص )( انظر تفصيل ماء3)

 (. 13/285انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 519(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )436انظر التبيان للعطَّار ص ) 5))

 (. 518( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )6)

 (. 13/293انظر املحرر الوجيز ) 7))

 (. 523دد للَجعربي ص )(، وُحْسن امل438انظر التبيان للعطَّار ص ) 8))

 (. 519( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )9)

 (. 13/331انظر املحرر الوجيز ) 13))

 (. 521(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )413انظر التبيان للعطَّار ص ) 11))

 سورة الليل

 سورة الضحى

 سورة الشرح
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 . (1)ليس فيها من املاآت

 . (3)ثامن آيات: (2)سورة والتني

 : (4)وفيها من ماآت

 [. 7] {ىف يث}لالستفهام: 

، وهي ثامن عرشة آية عند الشاميني، وتسع عرشة عند (5)كيةمسورة العلق: 

 العراقيني، وعرشون عند احلجازيني. 

 {ىن}[ عند العراقيني واحلجازيني، 9] {حس جس}اختالفها آيتان: 

 . (6)عند احلجازيني [15]

 . (7)[ للخرب5] {جب هئ مئ}

محزة، و يني والشاميني، وهي ست آيات، عند املك(8)مدنيةسورة القدر: 

عند املكيني  /أ[13] [1] {يئ ىئ}اختالفها آية: ومخس يف الباقني، 

 . (9)والشاميني

                                                 
 (. 519مل يذكر فيها الباقويل أي موضع انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) 1))

 (. 13/339كر نوع السورة كعادته فيام سبق. وسورة التني سورة مكية. انظر املحرر الوجيز )مل يذ 2))

 (. 522(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )411انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 519( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )4)

 (. 13/317انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 523(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )413ر ص )انظر التبيان للعطَّا 6))

 (. 519هنا هو للخرب، وانظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص ) "ما"( مراده أن موضع 7)

 (. 13/325انظر املحرر الوجيز ) 8))

 (. 525(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )415انظر التبيان للعطَّار ص ) 9))

 سورة التني

 سورة العلق

 / أ [ 45] 

 سورة القدر
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 : (1)وفيها من ماآت

 [. 2] {مب زب}لالستفهام: 

 [. 2] {ىب نب}للتعظيم: 

 ، وهي تسع آيات عند البرصيني، وثامن يف الباقني. (2)مدنية: سورة املنفكني
 سورة البينة

 . (3)[، عند البرصيني5] {مص خص} اختالفها آية:

 : (4)وفيها من ماآت

 [. 5] {جس مخ}[، 4] {جت هب}للنفي: 

، وهي ثامن آيات عند الكوفيني واألول، وتسع يف (5)مدنيةسورة الزلزلة: 

 سورة الزلزلة                                                                                                                            الباقني. 

 . (6)الكوفيني واألول غري[، 6] {ين}اختالفها آية: 

 . (7)[3] {لك اك}لالستفهام: 

 . (9)، وهي إحدى عرشة آية(8)مدنيةسورة العاديات: 

                                                 
 (. 523اقويل ص )( انظر تفصيل ماءات القرآن للب1)

 (. وهي سورة البيِّنة. 13/335انظر املحرر الوجيز ) 2))

 (. 526(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )417انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 523( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )4)

 (. 13/343انظر املحرر الوجيز ) 5))

 (. 528ن املدد للَجعربي ص )(، وُحْس 419انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

هو موضع واحد وهو لالستفهام، انظر تفصيل ماءات القرآن  "ما"( أي أن املوضع الوحيد الذي وردت فيه 7)

 (. 521للباقويل ص )

 (. 13/353انظر املحرر الوجيز ) 8))

 (. 529(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )421انظر التبيان للعطَّار ص ) 9))

 سورة العاديات
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 . (1): للخربوما فيها ماآت

الكوفيني، وعرشة عند ، وهي إحدى عرشة آية عند (2)مكيةسورة القارعة: 

 احلجازيني، وثامٍن يف الباقني. 

عند الكوفيني،  (3)(ثامن آية)[ 1] {رئ}اختالفها ثالث آيات: 

 . (4)[ عند احلجازيني والكوفيني8] {ىل}[ عند محزة، 6] {ىف}

 : (5)وفيها من ماآت

 [. 3] {رب يئ}لالستفهام: 

 [. 13] {ىن نن}[، 2] {نئ مئ}للتعظيم: 

 . (7)، وهي ثامن آية(6)ةمكيلتكاثر: سورة ا

 ، وهي ثالث آيات. (8)مكيةسورة والعرص: 

[ عند العراقيني والشاميني واألول. 1] {خل}ولكن اختلفوا يف فرشها: 

 . (9)[ عند املكيني واألخري3] {من}

                                                 
( وقد 521لف أن مجيع املاآءت الواردة فيها هي للخرب، وانظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )مراد املؤ 1))

 [.  13و  9وهي آيتي ] "ما"ذكر فيها موضعني وردت فيها 

 (. 13/361انظر املحرر الوجيز ) 2))

 معها الكالم.  ( ما بني القوسني هكذا يف املخطوط، ويبدو أهنا أقحمت خطأ من الناسخ؛ ألنه ال يستقيم3)

 (. 533(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )423انظر التبيان للعطَّار ص ) 4))

 (. 521( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )5)

 (. 13/365انظر املحرر الوجيز ) 6))

 (. 532(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )425انظر التبيان للعطَّار ص ) 7))

 (. 13/371انظر املحرر الوجيز ) 8))

 (. 533(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )426انظر التبيان للعطَّار ص ) 9))

 سورة القارعة

 سورة التكاثر

 سورة العصر
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 . (2)، وهي تسع آيات(1)مكيةسورة اهلمزة: 

  .(3)[5] {ىئ نئ}لالستفهام: 

 [. 5] {رب يئ}للتعظيم: 

 . (5)، وهي مخس آيات(4)مكيةسورة الفيل: 

 ، وهي مخس آيات عند احلجازيني، وأربع يف الباقني. (6)ةمكيسورة قريش: 

 سورة قريش

 . (7)[ عند احلجازيني4] {جه ين}اختالفها آية: 

وهي سبع . (9)نية[]مد ، والباقي(8)مكية ثالث آيات أوهلاسورة املاعون: 

 آيات عند العراقيني، وستة يف الباقيني. 

 . (13)[ عند العراقيني6] {زت}اختالفها آية: 

 . (12)، وهي ثالث آيات(11)مكيةسورة الكوثر: 

                                                 
 (. 13/375انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 435(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )428انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 522( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )3)

 (. 13/379انظر املحرر الوجيز ) 4))

 (. 535(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )433انظر التبيان للعطَّار ص ) 5))

 (. 13/383انظر املحرر الوجيز ) 6))

 

 (. 536(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )431انظر التبيان للعطَّار ص ) 7))

 (. 13/387انظر املحرر الوجيز ) 8))

 ب إضافته ليستقم الكالم. ما بني املعكوفتني ساقط من املخطوط، والسياق يستوج 9))

 (. 537(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )433انظر التبيان للعطَّار ص ) 13))

 (. 13/393انظر املحرر الوجيز ) 11))

 (. 538(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )435انظر التبيان للعطَّار ص ) 12))

 سورة اهلمزة

 سورة الفيل

 سورة املاعون

 سورة الكوثر
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 . (2)، وهي ست آيات(1)مكيةسورة الكافرون: 

 : (3)فيها ثالث آيات منسوخات

 ٰر}موضعان، والثالثة: [ 3] {من خن}[، 3] {حن جن يم}
 [، ناسخهن: آية السيف. 6] {ٍّ ٌّ ٰى

 . (4): للخربوفيها ماآت

 . (6)وهي ثالثة آيات، (5)مدنيةسورة النرص: 

 . (8)، وهي مخس آيات(7)مكيةسورة أيب هلب: 

 : (9)وفيها ماآت

بمعنى [ جيوز أن يكون نفًيا، وأن يكون استفهاًما، وال يكون 2] {يق ىق}

 . الذي

 [ مثله. 2] {ىك مك}[ للخرب. 2] {لك} 

وهي مخس آيات عند املكيني والشاميني، ، (13)ةمدنيسورة اإلخالص: 

                                                 
 (. 13/397انظر املحرر الوجيز ) 1))

 (. 539(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )437انظر التبيان للعطَّار ص ) 2))

 (. 557انظر نواسخ القرآن البن اجلوزي ص ) 3))

 (. 522( أربعة مواضع فيها وهي للخرب، انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )4)

 (. 13/431انظر املحرر الوجيز ) 5))

  (.543(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )439انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 (. 13/435انظر املحرر الوجيز ) 7))

 (. 541(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )441انظر التبيان للعطَّار ص ) 8))

 (. 523( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )9)

 (. 13/411انظر املحرر الوجيز ) 13))

 سورة الكافرون

 سورة النصر

 سورة املسد
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 وأربع يف الباقني. 

 . (1)[ عند املكيني والشاميني3] {يم ىم}اختالفها آية: 

 . (3)، وهي مخس آيات(2)ةمدنيسورة الفلق: 

 . (4)[ للخرب2] {ٰر ٰذ}

، وهي سبع آيات عند املكيني والشاميني، وست يف (5)ةمدنيسورة الناس: 

 . الباقني

 . (6)آيتا الوسواس عند املكيني والشاميني: اختالفها

                                                 
 (. 542(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )443انظر التبيان للعطَّار ص ) 1))

 (. 13/417نظر املحرر الوجيز )ا 2))

 (. 543(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )445انظر التبيان للعطَّار ص ) 3))

 (. 524( انظر تفصيل ماءات القرآن للباقويل ص )4)

 (. 13/423انظر املحرر الوجيز )5) )

 (. 544(، وُحْسن املدد للَجعربي ص )447انظر التبيان للعطَّار ص ) 6))

 سورة اإلخالص

 سورة الفلق

 سورة الناس
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 اخلامتة
لقد منَّ اهلل علي بتحقيق هذا الكتاب لهذا العالم الجليل، وفي خاتمته 

 أوضح أبرز النتائج التي توصلت إليها: 
تبر مخطوط العوفي من الكتب المميزة في طريقة تأليفه، فقد جميع بين يع -4

 عدة فنون من مكي ومدني، وناسخ ومنسوخ، وعدي اآلي، ومآءات القرآن. 
تناول العوفي كل سور القرآن بالبيان بحسب ما رسم لنفسه من منهج، ولم  -2

 يترك وال سورة إال وذكر ما فيها. 
 يركز على تحقيق المسائل أو تحقيقها. سلك في كتابه طريق الجمع، فمل  -3
 بيَّن في بداية كتابه بعض المصطلحات في علم عد اآلي.  -1
وقع السهو في مواضع قليلة في اآليات، وهي ما قد يعتبر ميزة مع كثيرة  -0

 اآليات التي أوردها. 
ني في ختام التحقيق لهذا الكتاب الماتع، أوصي بالعناية بباقي كتب  وا 

حقيق ما تبقى منها، كما أوصي بالنظر في جميع كتبه اإلمام العوفي وت
للخروج بمنهجه الذي سار عليه سواء في التفسير وعلوم القرآن أو مسائل 

 القراءات. 
 والحمد هلل رب العالمين. 



 
 
 

 .....لإلمام المقرئ محمد بن أحمد  «وعدد اآلي والناسخ والمنسوخ كتاب جامع لذكر سور القرآن»

 

 قائمة املراجع
اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن وخترجها عّل الوجوه التي ذكرها أرباب الصناعة، -1

ن احلسني األصبهاين الباقويل، ت. حممد الدايل، ط. وزارة أليب احلسن عيل ب

 هـ. 1433األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويت، 

األعالم خلري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الزركيل، ط. دار العلم -2

 م.  2332للماليني، اخلامسة عرش 

رن الثامن، إللياس بن أمحد إمتاع الفضالء برتاجم القراء برتاجم القراء فيام بعد الق-3

 هـ.  1421حسني الربماوي، ط. دار الندوة العاملية للطباعة والنرش، األوىل، 

األنساب، أليب سعد عبدالكريم بن حممد بن منصور السمعاين،ت/ حممد -4

 هـ. 1419بريوت، األوىل  –عبدالقادر عطا، ط. دار الكتب العلمية 

ون، إلسامعيل حممد أمني، ط/ دار الكتب إيضاح املكنون يف الذيل عّل كشف الظن-5

 هـ. 1413بريوت  –العلمية 

اإليضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختالف الناس فيه، ملكي بن -6

 . 1436أيب طالب القيس، ت. أمحد فرحات، ط. دار املنارة، دمشق، األوىل 

سف بن عيل البحر املحيط يف تفسري القرآن العظيم، أليب حيان حممد بن يو-7

 هـ. 1436القاهرة، األوىل  –األندلس، ت. د. عبداهلل الرتكي، ط. مركز هجر 

البيان يف عد آي القرآن، لعثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبو عمرو الداين ت. -8

الكويت، الطبعة:  –غانم قدوري احلمد، ط. مركز املخطوطات والرتاث 

 م. 1994 -هـ1414األوىل، 

ة تنزيل آي القرآن واختالف عدد آيات القرآن عّل أقاويل القراء التبيان يف معرف-9

أهل البلدان، أليب حفص عمر بن حممد بن محد بن أيب الفتح العطار، ت. 

الرشيف هاشم الشنربي، ط. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 

 هـ. 1433
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 774ت  تفسري القرآن العظيم، إلسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي )-13

هـ، 1418الرياض، األوىل  –هـ (، ت/ سامي بن حممد السالمة، ط/ دار طيبة 

 م. 1997

تفسري القرآن العظيم، ملنصور بن حممد بن عبد اجلبار املروزى السمعاين، ت. -11

 هـ. 1418الرياض، األوىل  –يارس بن إبراهيم وغنيم بن غنيم، ط. دار الوطن 

مد ابن حجر العسقالين، ط. دائرة املعارف هتذيب التهذيب، ألمحد بن عيل بن حم-12

 هـ. 1326اهلند، األوىل -النظامية 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ملحمد بن جرير بن يزيد الطربي، ت. عبد اهلل -13

 هـ. 1423القاهرةـ  –الرتكي، ط. دار هجر للطباعة والنرش 

جلعربي، ت. بشري حسن املدد يف معرفة العدد، لربهان الدين إبراهيم بن عمر ا-14

 هـ،1431احلمريي، ط. جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، 

الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، ألمحد بن يوسف املعروف بالسمني -15

 هـ. 1415دمشق، األوىل  –احللبي، ت/ د. أمحد اخلراط، ط/ دار القلم 

اجلوزي، ط/ املكتب زاد املسري يف علم التفسري، لعبدالرمحن بن عيل بن حممد -16

 م. 1987 –هـ 1437بريوت، الرابعة  –اإلسالمي 

سلسلة األحاديث الصحيحة، ملحمد نارص الدين األلباين، ط. مكتبة املعارف  -17

 هـ. 1415

سنن ابن ماجه، أليب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، ت. شعيب األرنؤوط، ط. -18

 هـ. 1433دار الرسالة العاملية، األوىل 

م النبالء، ملحمد بن أمحد بن عثامن الذهبي، ت/ شعيب األرنؤوط سري أعال-19

 هـ. 1413وآخرون، ط. مؤسسة الرسالة، التاسعة 
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غاية النهاية يف طبقات القراء، ملحمد بن حممد بن اجلزري، ت. ج. برجسرتار، -23

 م. 1982 –هـ 1432بريوت الثالثة  –ط. دار الكتب العلمية 
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