


 
 

 (9) 

َرِميِ  ِبِقَراَءِة  ضح  يَ عحُقوَب اْلَح
الِف بَ يحنُهَما َروحح  و  ُرويس  براوييه   وَأوحُجه اْلِح

رِ ئَ ِمنح َطرِيِق الدُّرَِة الحُمِضي   ِة ِف الحِقَراَءاِت الثَّاَلِث الحُمَتِمَمِة ِللحَعشح
 
 تَ قحِديُ 

لَيِميُّ  ُتوُر ََنحُم َعبحِدهللِا ُمَطر  الدُّ  الشيُخ الدُّكح
 خبري املصحف والقراءات وعضو اجمللس العلمي املركزي                           

 العراق - ِف ديوان الوقف السين
 
 ََتحلِيفُ 

َاِفظُ  يِ رِ كَ الح  آنِ رح قُ الح  مِ ادِ خَ   اْلح
 اِن عَ الح  ياقِ قَ الش ِ  راكِ د شَ امِ حَ 
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ََزري  الدُّرَِة الحُمِضيِة ِف الحِقَراَءاِت ِف  َكَما  يَ عحُقوَب َورَاِويَيهِ  ِف قَاَل ابُن اْلح
رِ   :الثَّاَلِث الحُمَتِمَمِة ِللحَعشح

 (َويَ عحُقوُب ُقلح َعنحُه ُرَويحٌس َوَروحُحُهمح ...)
ِر: َبِة النَّشح  وقَاَل ِف طَي ح

َو اَْلضحرِميُّ ََتِسُعُهمح يَ عحقُوُب وَ ) ... َلُه ُرَويحٌس ُثَّ َروحٌح  هح
َتمِ   (ييَ ن ح
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 يم  ح  الر    ن  م  ح  الر    للا    سم  ب  
 تقدي 
 هللا مطر الدليميالشيخ الدكتور َنم عبد

 خبري املصحف والقراءات وعضو اجمللس العلمي املركزي 
 العراق – ِف ديوان الوقف السين

 
معلمنا حممد وعلى آله قائدان و سيدان و املبعوث رمحة للعاملني على خري خلقه  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم     
 ، وبعد:أويل الفضل واإلحسان ه والتابعنيتباوصح

م الييوب بقراةة احلضرمي ععقوب منح عاَل ه )مؤلفعلى األخ املقرئ الشيخ حامد شاكر الشقاقي العاين  أطلعينفقد     
القراةات  من سلسلة لتاسعة(، وهو السلسلة ابراوعيه روعس وروح وأوجه اخلالف بينهما من طرعق الدُّرة لإلمام ابن اجلزري

ايها برواعة حفص مقاراًن إبصورة واضحة وجلية، التعرعف ابلقارئ والراوعني )رمحهم هللا( مع أصوهلم  فيهتناول قد فاملتواترة، 
 املسلمني.بني )رمحه هللا( األكثر انتشاراً 

لإلمام ابن اجلزري )رمحه  ةمتمامل جاة يف الدُّرَة   وفق ما أصول القراةة وفرشهاوراجعت  ت املؤلف ودققتهوبعد أن تصفح    
الذي تناول فيه كافة  الفرشالسيما  يقوبشكل تفصيلي ودق ال عستيين عنه قارئ القرآن املتتبع هلذه القراةة مؤلفاً وجدته هللا( 

  والتعقيد. تاستخالصها وفهمها بعيداً عن اإلشكااليف  الطرعقلباحثني لل تسه  اليت و  ،اخلالفات املكررة وغري املكررة
 إىل الدقة اليت توخاها يف إعضاح مع اإلشارةقراةة العلى تصنيف هذه  الطوعلوصربه  الكبري هجبهد وبدوري فإين أشيد    

 سرتشداً يف تفكيكها وتبسيطها م ، فقد غاصالقواعد األصوليةأسباب اخلالف من الناحية الليوعة واإلعرابية واملعنوعة و 
 املتخصيصني هبذا الشأن إىل اعتمادها وتدرعسها وتعليمها لطالهبم.هلذا ادعو  ال.هذا اجمليف  واملتخصصة ملصادر املشهورةاب

خلف  سلسلة القراةات الصيرى وهي قراةة متامللمضي قدمًا يف إ، و دمة كتاب هللا اخلالدوهللا أسأل أن عوفق الباحث خل    
 واحلمد هلل رب العاملني.عن نفسه، 
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 ب سم  للا  الر ح م ن  الر ح يم  
 -املؤلف مقدمة-

، (1) ((من تعلم القرآن وعلمه خريكم)): القائلوأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدان حممد  رب   العاملني،احلمد هلل      
 . لآوامل ومن تبعهم إبحسان إىل عوم الدعن، بهاصحأوعلى آله و 

 لـبعد جي جيالً  القراةات تناقلها علماةفقد  نقلت إلينا ابلتواتر،من القراةات العشر اليت  ضرمياْل يعقوبفقراةة  :وبعد     
َر َوِإَّنَّ َلُه َْلَاِفُظونَ ﴿: وصدق هللا القائل،  هلا، فهي حمفوظة حبفظ هللا تعاىلغضة ساملة حىت وصلت إلينا  ﴾ِإَّنَّ ََنحُن نَ َزلَّنا الذ ِكح

(2). 
الذي انتهت ، فهو القراةاتمن أئمة اهلدى يف )رمحه هللا( البصري  أبو حممد ععقوب بن إسحاق احلضرميععترب اإلمام و      

 ،علم ابحلروف والقراةة وعللها ومذاهبها ومذاهب النحاةأوهو  ،البصري أيب عمروها ئإمام البصرة ومقر إليه رايسة القراةة بعد 
 وهو أروى حلروف القرآن وحلدعث الفقهاة. 

نقاًل عن  وأخذها التابعون، (رمحهم هللا)ضبطًا متقنًا والذي أخذها نقاًل عن التابعني  )رمحه هللا( ضبط هذه القراةةفقد      
جزاهم )  تلقيناها عن علمائنا، مثصلى هللا عليه وسلم هللاحابة أخذوها مشافهة عن رسول ، والص(رضوان هللا عليهم)الصحابة 

 . (هللا خرياً 
أحذق من ، وهو (رويس)أبو عبد هللا حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري املعروف راواين كبريان مها  ضرميحليعقوب اول    

 منهتلقيا هذه القراةة  اللذان، و أجل أصحابه وأوثقهممن وهو  يبن املؤمن اهلنديل البصر  (حوح رَ )وأبو احلسن  .أصحابه
 .مشافهة

ار اس عن التمَ القاسم عبد هللا بن سليمان النخَ  أيبطرعق : له طرعقان مهاف (رويس)أما ، فولكل راٍو من الراوعني طرعقان    
، بكر حممد بن وهب بن العالة الثقفي عنه أيب: طرعق له طرعقان أعضا مهاف (روح)وأما . أيب الطيب عن التَماروطرعق عنه، 

  .عنهالزبريي وطرعق 
( هلو( )فهو( )فهي( )هيو ( )هوو هاة السكت يف ضمائر اليائب )لوقف على اب)رمحه هللا(  ععقوبقراةة  توقد متيز     

املشددة من ضمري مجع  (النونأعضًا )و  .(ِبَ ) (لََ ( )ِفيمَ ( )َعمَّ ( )ممَّ ( االستفهامية احملذوفة األلف كما يف )ما)على و  .(هلي)
ُهنَّ ( )هَلُنَّ ( )ُهنَّ اإلانث بشرط أن عكون قبل النون هاة الضمري مثل ) املشددة  (ايء املتكلمكذلك )و  .(ُنوُهنَّ فَامحَتحِ ( )َعَلي ح

 (.بَِيَديَّ ( )ِبُصحرِِخيَّ ( )َلَديَّ ( )ِإَلَّ ( )َعَليَّ مثل )
( َعَليحِهمالضمري اليائب يف احلالني بنوعيه املذكر واملؤنث وجاة قبل اهلاة اية ساكنة مثل )بضم هاة قراةته  توكذلك متيز      

َها)  . (....تَ رحِميِهمح ( )َصَياِصيِهمح ( )َعَليحِهنَّ ( )َعَلي ح
                                                 

 .4639 –فضائل القرآن  –رواه البخاري ) 1)
 .7: سورة احلجر) 2)
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َوِإنح ( )مح فآتِِ بضم هاة الضمري إذا حذفت الياة لبناة األمر أو جلزم املضارع يف مواضع حمددة مثل ) رويسرواعة  تومتيز      
ِفِهمح ) ،(َيَحِتِمح   (..... وهكذا.َأَو لَح َيكح

 اراوعني وأصوهلملابو وأصوله اجململة سُأع رف ابلقارئ ( يعقوباْلضرمي منح عالم الغيوب بقراءة ) ُمَؤَلفففي هذا ال      
مع بينهما أوجه اخلالف و  حفصة برواع إايها مقارانً  (الناس)إىل  (الفاحتة)من أول  واعتنياملصحف ابلر  ، مث فرشاوطرعقهم

إن اقتضى وبشكل تفصيلي  السبب والعلةلوصول إىل بذلك على أمهات الكتب لمعتمدًا  تأسباب اخلالف إن وجد ذكر
 .لكي عكون القارئ على بصرية منهالبحث 

لذي بذل أصحاهبا وا -علم القراةات  –ختصة هبذا العلم املبار  املكربى الصنفات امل يف حبثي هذا على اعتمدتو     
 . غضة طرعة واحلمد هلل رب العاملنيحىت وصلت إلينا  قصارى جهدهم )جزاهم هللا خرياً وأجزل هلم املثوبة والرضوان(

 :خطة البحث
 :خطة البحث إىل ما َييت تتلخص     
وخــالف خــالف  ،ش املصــحف آعــة آعــةفــر ، ليــتمكن طالــب العلــم مــا فيهــا مــن خــالف وكــل آعــة علــى حــدةذكــر اةعــة و  -أولا 

 .حىت وإن كان مكرراً 
وراوعيـه مـع التعليـق علـى سـبب اخلـالف  ععقـوباخلالف بقراةة  تذكر رواعة حفص عن عاصم بفرش املصحف و اتبعت  -اثنياا 

 .(يف )احلواشيإن وجد ليوايً وجتوعدايً 
 .(التتمة)اً على ما ذكره ابن اجلزري يف اعتماد إن وجدتذكر األوجه  -اثلثاا 
، وذلـك بفـرش سورة مع ذكر االخـتالف عند كل    ابلعدد الكويفإايه  مقارانً  العدد البصرياةايت على  يف عد   تمدت اع -رابعاا 

  .ها مع العدد البصري يف )احلواشي(مث ذكر اختالف -كما قلنا   –املصحف على العدد الكويف 
   .ت لكل من تيسرت يل ترمجته، وترمجوذلك يف مطلب مستقل لكل منهما راٍو على حدة ذكرت طرق كل -خامساا 
 :كما أييت  روعس وروحبراوعيه البصري  ععقوباعتمدت قراةة  -سادساا 
 .طرعق أيب القاسم عبد هللا بن سليمان النخاس عن التَمار عنه من روعس .1
   .طرعق أيب بكر حممد بن وهب بن العالة الثقفي عنه من روح .2

مـن غـري إسـقاط حلـرف منهـا،  لـرواعتنيمن إظهار القـراةة اب هحتقيق ما سعيت إلييف  توفقأكون قد تعاىل أن  هوأسال... هذا   
 . فهو نعم املوىل ونعم املعني

 . تسليماً كثرياً د وعلى آله وصحبه وسلم ورى حممخري ال وابر  على، وصلى هللا احلمد هلل رب العاملنيدعواان أن  رآخو    
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 املبحث األول
 يه وإسناد املؤلفالتعريف ابلقارئ وراوي

 : ، وهيويتألف من أربعة مطالنب
 املطلب األول

 البصري يعقوبالتعريف ابلقارئ 
 املطلب الثان

  ، وطرقهرويس: التعريف ابلراوي األول
 املطلب الثالث 

  ، وطرقهروح: التعريف ابلروي الثان
 بعاملطلب الرا

 إسناد اإلمام ابن اْلزري واملؤلف بقراءة يعقوب اْلضرمي وراوييه رويس وروح 
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 املطلب األول
 وراوايه  ،وإسناده   ، البصرياْلضرمي  القارئ يعقوب

 (1) البصرياْلضرمي  التعريف ابلقارئ يعقوب
اة العشرة والهم البصري، أحد القر  ععقوب بن إسحاق بن زعد بن عبد هللا بن أيب إسحاق، أبو حممد احلضرمي م: هو     

  .هاؤ وإمام أهل البصرة ومقر 
ومسلمة بن  ،وشهاب بن شرنفة ،وأيب األشهب العطاردي ،ومهدي بن ميمون ،عن سالم الطوعل أخذ القراةة عرضاً      

ن الكسائي وعونس بن عبيد، وروى عن سالم حرف أيب عمرو ابإلدغام ومسع احلروف م ،وعصمة بن عروة الفقيمي ،حمارب
اع ، وروى ابن املنادى أنه قرأ على أيب عمرو قال أبو عبد هللا القصَ وحممد بن زرعق الكويف عن عاصم، ومسع من محزة حروفاً 

  .وما ذلك ببعيد؛ ألن أاب عمرو تويف وليعقوب سبع وثالثون سنة
اشعي ِف مخسة أايم ، وقرأ شهاب قرأت على سالم ِف سنة ونصف ، وقرأت على شهاب بن شرنفة اجمل)قال ععقوب:      

  (.على مسلمة بن حمارب احملاريب ِف تسعة أايم ، وقرأ مسلمة على أيب األسود الدؤل على علي رضي هللا عنه
  (.أيب األشهب عن أيب رجاء عن أيب موسى ِف غاية العلو وقراءته على): قال ابن اجلزري     
وأبو  ،واملنهال بن شاذان ،ومحيد بن الوزعر ،وعمر السراج ،وكعب بن إبراهيم ،دروى القراةة عنه عرًضا زعد ابن أخيه أمح     

 ،وايسني وحممد بن وهب الفزاري (،رويس) وحممد بن املتوكل ،وروح بن عبد املؤمن ،ومسلم بن سفيان املفسر ،بشر القطان
وأعوب بن  ،وروح بن قرة ،مت السجستاينوأبو حا ،وعبد هللا بن حبر الساجي ،وكعب بن إبراهيم ،واحلسن بن مسلم الضرعر

وأبو الفتح  ،والوليد بن حسان ،وداود بن أيب سامل ،وعبدان بن حيىي ،وأمحد بن شاذان ،اجوأمحد بن حممد الزجَ  ،املتوكل
 وأبو أعوب ،وأمحد بن عبد اخلالق املكفوف ،ووردان بن إبراهيم األثرم ،وأبو عمر الدوري ،وأبو هشام الرفاعي ،النحوي

 ،وعامر بن عبد األعلى الدالل ،وعبد هللا بن حبر ،وفضل بن أمحد اهلذيل ،وحممد بن عبد اخلالق ،سليمان بن عبد هللا الذهيب
وزائدة، روى عنه حرف أيب  ،وعبد العزعز بن زايد ،ومهام بن حيىي ،وهارون بن موسى ،وروى عن شعبة ،وفهد بن الصقر
 .جيمحدان بن حممد الساو  ،عمرو بن العالة

َنَة ، َوابحِن املَُباَرِك ، َوََيحََي اقال الذهيب: )      ِم ابحِن ُعيَ ي ح َرِة ، ِف َأايَّ ِرُئ النَّاَس َعالَنَيةا ِبَرحِفِه اِبلَبصح ِدي   ، وََكاَن يُ قح لَقطَّاِن ، َوابحِن َمهح
ُسَف ، َوحُمَمَِّد بِن اَْلَسِن ، َوََيحََي الَيزِيحِديِ  ، وَ  ِة َوالَقاِضي َأيب يُ وح َن ، َوَعَدد  َكِثريح  ِمنح َأئِمَّ ُسَليحم  ، َوالشَّاِفِعيِ  ، َويَزِيحَد بِن َهاُروح

ِص َوالت َّنحِقيِب َأنَّ  يحِن ، َفَما بَ َلَغَنا بَ عحَد الَفحح اْلَُلَفاِء   َأَحداا ِمَن الُقرَّاِء ، َول الُفَقَهاِء ، َول الصَُّلَحاِء ، َول النَُّحاِة ، َول الدِ 

                                                 

(، 3476رقـم الرتمجـة ) 8/399، والتارعخ الكبري للبخـاري 7/304(، والطبقات الكربى 3891لرتمجة )رقم ا 3/386نظر: غاعة النهاعة ا) 1)
 .1/186(، والنشر يف القراةات العشر 30رقم الرتمجة ) 10/169(، وسري أعالم النبالة 825رقم الرتمجة ) 6/390وفيات األعيان 
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ِ ، َواملَأحُموح َكالرَّشِ  َها َأصحالا ، َوَلوح َأنحَكَر  ِن َأنحَكُروا ِقَراءتَُه ، َوليحِد ، َواأَلِمْيح ُتِهَر ، َبلح َمَدَحَها َغريحُ َأَحٌد َعَليحِه ، لَُنِقَل ، َولَمنَ ُعوُه ِمن ح شح
َرةِ  َتَمرَّ ِإَماُم َجاِمِع الَبصح ِلٌم ،  َواِحد  ، َوَأقَرَأ ِِبَا َأصحَحابُه اِبلِعَراِق ، َواسح َ ُمَتطَاِوَلة  ، َفَما َأنحَكَر َعَليحِه ُمسح َراِب ِسِنْيح بِِقَراءِتَا ِف امِلحح

ثحُل َذِلَك ِف ِقَراءتِِه ِمنح ََجَاَعة  ِمَن الِكَباِر ، َولَح ََيحِر مِ  َبلح تَ َلقَّاَها النَّاُس اِبلَقُبوِل ، َوَلَقدح ُعوِمَل ََححَزُة َمَع َجالَلِتِه اِبإِلنحَكاِر َعَليحهِ 
َن لَح َيَحَلُفوَها ، َوَل َعَرُفوَها ، فَأَنحَكُروَها  ُروح َرِميِ  َأبَداا ، َحَّتَّ َنَشَأ طَائَِفٌة ُمَتَأخِ  قَاُلوا: لَح  -َوَمنح َجِهَل َشيحئاا ، َعاَداُه  -لِلحَحضح

  (.تَ تَِّصلح بَِنا ُمتَ َواتَِرةا 
  .وحممد بن عونس الكدميي ،مد بن عبادوحم ،وأبو قالبة ،وحدث عنه أبو حفص الفالس     
هو أعلم من رأيت ابْلروف والختالف ِف القرآن وعلله ومذاهبه ومذاهب النحو ، )قال أبو حامت السجستاين:      

  (.وأروى الناس ْلروف القرآن وْلديث الفقهاء
أو أكثرهم على مذهبه ، قال: وقد مسعت وأمت بيعقوب ِف اختياره عامة البصريْي بعد أيب عمرو ، فهم )وقال الداين:      

  (. بقراءة يعقوبطاهر بن غلبون يقول: إمام اْلامع ابلبصرة ل يقرأ إلَّ 
  (.سئل أَحد بن حنبل عنه فقال: صدوق ، وسئل عنه أيب فقال: صدوق)قال ابن أيب حامت:      
كان يعقوب أقرأ أهل زمانه وكان ): (لقراءات الثماناإلَياز والقتصار ِف ا)وقال أبو احلسن بن املنادى يف أول كتابه      

  (.ل يلحن ِف كالمه وكان السجستان من أحد غلمانه
  أنشدن فيه أبو عبد هللا حممد بن أَحد الاللكائي لنفسه:)قال األهوازي:      
 اء كالكوكب الدريده ... ويعقوب ِف القرَّ        اء كان وجأبوه من القرَّ )    
 (ر                  ه حمض الصواب ووجهه ... فمن مثله ِف وقته وإىل اْلشتفرد    

أخربن اْلافظ أبو عبد هللا بن خليل إذَّنا عن أيب عمرو املالكي عن إبراهيم بن حممد عن حممد بن قال ابن اجلزري: )     
عبد هللا األصفهان قال: تفرق أهل  سعيد عن أَحد بن حممد عن اْلافظ أيب عمرو ، ثنا اْلاقان ثنا حممد بن حممد بن

البصرة أايم الزنج وأهل املسجد َيردون ليعقوب وأهل القبائل أليوب ، وعلى قراءة يعقوب إىل هذا الوقت أئمة 
املسجد اْلامع ِبا وكذلك أدركناهم ، قلت: ومن أعجب العجب بل من أكرب اْلطأ جعل قراءة يعقوب من الشواذ 

 ِف هذا الزمان نمن ل يعول على قوله ول يلتفت إىل ل الصالة ، وهذا شيء ل نعرفه قبل إلَّ الذي ل جتوز القراءة به و 
اختياره ولألئمة املتقدمْي ِف ذلك ما يبْي اْلق ويهدي السبيل كما ذكرت ذلك ِف كتاب املنجد ، فليعلم أنه ل فرق 

 . (وهو اْلق الذي ل حميد عنه بْي قراءة يعقوب وقراءة غريه من السبعة عند أئمة الدين احملققْي ،
قرأت على اإلمام حممد بن عبد الرَحن عن حممد بن أَحد املعدل أَّن علي بن شجاع أَّن أبو اْلود أَّن َّنصر وقال: )     

بن اْلسن أَّن أبو اْلسْي اْلشاب أَّن أبو الفتح اْلوهري أَّن طاهر بن غلبون قال: بلغين أن أاب عثمان املازن قال: 
اقرأ سوى ، اقرأ )فقال:  (58طه: ) ﴾َمَكاَّنا ُسواى﴿ م فقرأت عليه سورة طه ، فقرأتصلى هللا عليه وسل رأيت النيب

 . (قراءة يعقوب
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بن غدير عن أيب اليمن الكندي ، أنبأَّن أبو حممد  رأَحد اْلذامي بقراءيت عليه عن عمأخربن إبراهيم بن وقال: )     
ابلعربية ووجوهها  َّن أبو القاسم اهلذل قال: ل ير ِف زمن يعقوب مثله ، كان عاملاا البغدادي أنبأَّن أبو العز الواسطي ، أنبأ

 ، بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو ِف الصالة ول يشعر ورد إليه ول زاهداَ  ورعاا  تقياا  والقرآن واختالفه ، فاضالا 
  (.يشعر لشغله ابلصالة ، وبلغ من جاهه ابلبصرة أنه كان َيبس ويطلق

إبراهيم بن وثيق عن ابن زرقون عن اْلولن ، ثنا  أخربن أبو املعال املقرئ عن ست الدار اإلسكندرية أنبأوقال: )     
عثمان بن سعيد إجازة ، حدثين يونس بن عبد هللا اْلطيب ثنا حممد بن َيَي ثنا أَحد بن خالد ثنا مروان بن عبد امللك 

سحاق من أهل بيت العلم ابلقرآن والعربية وكالم العرب والرواية الكثرية قال: مسعت أاب حامت يقول: يعقوب بن إ
واْلروف والفقه ، وكان أقرأ القراء ، وكان أعلم من أدركنا ورأينا ابْلروف والختالف ِف القرآن وتعليله ومذاهب أهل 

  (.النحو ِف القرآن ، وأروى الناس ْلروف القرآن وحديث الفقهاء
ت ِف ذي اْلجة سنة مخس ومائتْي وله مثان ومثانون سنة ، ومات أبوه عن مثان ومثانْي سنة ما)قال البخاري:      

     .(رَحهم هللا تعاىل-وكذلك جده وجد أبيه 

  :إسناد قراءة يعقوب
هدي بن وعلى أيب حيىي مَفَة، نَشر ُمَزين  موالهم الطوعل، وعلى شهاب بن قرأ ععقوب على أيب املنذر ساَلم بن سليمان ال       

، ميمون  ، وعلى أيب األشهب جعفر بن حَياَن ال م ع َويل     وقيل: إنه قرأ على أيب عمرو نفسه. ال عطَار د ي  
  .(1)وقرأ الطوعل على عاصم بن أيب النجود، وعلى أيب عمرو      
  .فان وعلي بن أيب طالب، وكالمها قرآ على عثمان بن عحيىي بن ععمر، و نصر بن عاصمعمرو البصري على  ووقرأ أب     
لمي وزر بن حبيش وكالمها قرآ على عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب وزعد بن وقرأ عاصم على عبد الرمحن السُّ      

 اثبت وأيب بن كعب وابن مسعود. 
ر  وقرأ الطوعل أعضًا على أيب       نس بن عبيد بن دعنار وعلى أيب عبد هللا عو ، عاصم بن العَجاج اجلحدري البصري ال ُمَجش  

ي    وكالمها قرآ على احلسن البصري، وقرأ احلسن على حطَان بن عبد هللا الرَقاشي، وأيب العالية ، موالهم البصريال َعبـ َقس 
الرايحي، وقرأ حطَان على أيب موسى األشعري، وقرأ أبو العالية على عمر بن اخلطاب وُأيب بن كعب وزعد بن اثبت وابن 

  عباس. 
، وقرأ ابن عباس على ُأيب ، وقرأ على عبد هللا بن عَباسموالهم البصريقـََتَة الَتم يم ي   وقرأ اجلحدري أعضاً على سليمان بن      

 . بن كعب

                                                 

ر و َوَعاِصم  َويَ عحُقوُب تِلحمِ : )1/41قال ابن اجلزري يف النشر ) 1) ٌم تِلحِميُذ َأيب َعمح م  الطَِّويِل َوَسالَّ  (.يُذ َسالَّ
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، وقرأ هارون على عاصم بن عيسىال ُمَعاَل ، وعلى األعور النحويال َعَتك ي   وقرأ شهاب على أيب عبد هللا هارون بن موسى      
على مسلمة بن حمارب احملاريب، وقرأ مسلمة على أيب األسود الدؤيل  أعضاً  وقرأ شهابجلحدري وأيب عمرو بسندمها املتقدم. ا

 على علي رضي هللا عنه.
وقرأ على حيىي بن ععمر ونصر بن عاصم وقرأ هارون أعضاً على عبد هللا بن أيب إسحاق احلضرمي، وهو أبو َجد  ععقوب ،     

 تقدم. بسندمها امل
 على عاصم اجلحدري بسنده املتقدم. ال ُمَعاَل وقرأ      
 وقرأ مهدي على شعيب بن احلجاب، وقرأ على أيب العالية الرايحي وتقدم سنده.      
، وقرأ أبو األشهب على أيب رجا عمران بن ملحان       وقرأ أبو موسى ، وقرأ أبو رجا على أيب موسى األشعري ال ُعطَار د ي  

 لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا سند يف غاعة من الصحة والعلو. ع
 .على رسول هللا صلى هللا عليه وسلمرضي هللا عنهم وقرأ الصحابة      
قرأت على سالم ِف سنة ونصف ، وقرأت على شهاب بن شرنفة اجملاشعي ِف مخسة أايم ، وقرأ شهاب )قال ععقوب:      

 (.اريب ِف تسعة أايم ، وقرأ مسلمة على أيب األسود الدؤل على علي رضي هللا عنهعلى مسلمة بن حمارب احمل

 : راواي يعقوب
 راواين مها: مشافهة روى القراةة عن ععقوب     

  .(رويسأبو عبد هللا حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري املعروف ): األول
 .ياملؤمن اهلنديل البصر عبد ( بن َروححأبو احلسن ): الثان

  :جمموع طرق يعقوب من الراويْي
طرق الجمموع  عندئذ سيكونف. أربٌع وأربعون طرعقاً  روح من طرعقو  ن طرعقاً.من طرعق روعس إحدى وأربعو وهي:      

 يعقوب مخس ومثانون طرعقاً.ل
 

•••••• 
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 املطلب الثان
 وطرقه  ، وإسناده  ، رويسالراوي األول: 

 (1) صريالتعريف ابلراوي األول: رويس الب
، مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراةة عرضا (رويســـــ )حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي البصري املعروف ب :هو     

  .عن ععقوب احلضرمي
  (.وهو من أحذق أصحابه)قال الداين:      
  .لزبري بن أمحد الزبريي الشافعيواإلمام أبو عبد هللا ا ،ارحممد بن هارون التمَ  روى القراةة عنه عرضاً      
  (.جليالا  مشهوراا  -يعين رويساا -كان )قال أبو عبد هللا القصاع:      
ِف  ار: كان رويس َيخذ عن املبتدئْي بتحقيق اهلمزتْي معاا قال ل أبو بكر التمَّ )عن فارس عن السامري قال:  يورو      
  (.نظائرمها وكان َيخذ على املاهر بتخفيف اهلمزة الثانيةو  ﴾َجاَء َأَجُلُهمح ﴿ و﴾ َأَأنحَذرحَتُمح ﴿َنو: 
  (.ار بتحقيق اهلمزتْي معاا وأقرأن التمَّ )قال السامري:      
  (.والتحقيق عن رويس ِف اهلمزتْي غري معروف فهو نما انفرد به السامري وهللا أعلم): قال ابن اجلزري     
هل قرأ على يعقوب؟ فقال: نعم قرأ معنا وختم عليه ختمات وكان  وسألت أاب حامت عن رويس:)قال الزهري:      

  (.يعقوب يقول له وقت أخذه عليه: هات اي لك وأحسنت اي لك وكان ينزل ِف بين مازن وعلى روايته أعول
 تويف ابلبصرة سنة مثان وثالثني ومائتني.     

 : إسناد رواية رويس
على ععقوب احلضرمي البصري مباشرة من غري  (رويســ )للؤلؤي البصري املعروف بحممد بن املتوكل أبو عبد هللا اقرأ     

 وقد تقدم إسناد ععقوب كما يف ترمجته. ،واسطة

  

                                                 

 .1/186(، والنشر يف القراةات العشر 3389رقم الرتمجة ) 234/ 2نظر: غاعة النهاعة ا) 1)
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 :رويس قطر 
 مباشرة بكر حممد بن هارون الَتَمار البيدادي وأبأخذ القراةة عنه      

 ، وطرق التَمار هي:(1)
  .عنه عن التَمار (2) لنَخاسطرعق أيب القاسم عبد هللا بن سليمان ا .1
 عن التَمار. (3) طرعق أيب الطيب .2
َسٍم طرعق أيب احلسن حممد بن  .3 ق  (4)م 

 .الَتَمار   عن 
َو َهر ي   طرعق  .4 (5)اجل 

 .الَتَمار   عن 
  :الَتَمار عن روعسطرق تفصيل وفيما أييت     

  :من سبع طرق، وهي عن التَّمَّار (طريق النخَّاس: )األوىل
َمَّاِمي ِ  قيطر ) .1 ُوىَل ) وهي (اْلح ب ن  َشي طَا،  (التِ ذحَكارِ ) من :من تسع طرقالَنَخاس   ( عناألح َرَدةِ )ومنال  قرأ اب ن  ال َفَحام   (ُمفح

َاِمعِ ) ومن كتاب، على أيب احلسني نصرال َفَحام  هبا أبو القاسم بن  لى أعضاً عال َفَحام  وقرأ هبا ابن ، لنصر املذكور (اْلح
، وقرأ هبا على أيب علي ، ابن غالب  ومن كتاب، أعضاً ال َمال ك ي   قرأ هبا على أيب علي ل ل ُهَذيل     (الحَكاِملِ )ومن ال َمال ك ي  

رحَشادِ ) ومن كتايب، املذكورل ل َمال ك ي    (الرَّوحَضةِ ) َيب  ال ع ز    (الحِكَفايَةِ )وَ  (اإلحِ ط  قرأ هبا على أيب علي أل  ، ال َواس   (َغايَةِ ) ومني  
َاف ظ   َتِنريِ ) ومن، املذكورال ع ز   قرأ هبا على أيب َأيب  ال َعاَلة  احل  ، على أيب علي َسَواٍر  قرأ هبا ابن (الحُمسح  ومنالَشر َمَقاين   

َتِنريِ ) أيب احلسن علي بن ومنه أعضًا قرأ هبا على  أعضًا قرأ هبا على أيب علي العطَار إىل آخر سورة إبراهيم، (الحُمسح
، حممد بن علي  ََياط  َاِمعِ ) ومناخل  ََياط   أليب احلسن (اْلح َباحِ ) ومن، املذكور اخل  قرأ هبا أبو الكرم على الشرعف  (الحِمصح

 وقرأ هبا على عبد امللك بن علي بن شابور بن نصر.  للهذيل، (الحَكاِملِ ) ومن، أيب نصر أمحد بن علي اهلامشي
                                                 

القــراةة، وهــو مــن أجــل   ، وكــان مقــرئ البصــرة وشــيخها يف بكــر حممــد بــن هــارون بــن انفــع بــن قــرعش بــن ســالمة الَتَمــار البيــدادي وأبــ: هــو) 1)
يف القـراةات  النشـرانظـر:  (.بع د س نة عش رأصحاب روعس وأضبطهم، قرأ عليه سبعاً وأربعـني ختمـة، تـويف بعيـد سـنة ثالمثائـة، وقـال الـذهيب: )

  .1/187 العشر
صـدراً، مـن أجـل   أصـحاب التَمـار، قـال أبـو ، وكـان ثقـة مشـهوراً مـاهراً يف القـراةة قيمـاً هبـا متالقاسـم عبـد هللا بـن سـليمان النَخـاس وأبـ: هـو) 2)

وقيل ؛ سنة ست وستني وثالمثائة، وكان مولده سنة تسعني ومـائتني.  -(، تويف سنة مثان وستني ما رأيت ِف الشيوخ مثلهاحلسن بن الفرات: )
 املصدر نفسه.

ائً مشـهوراً ضـابطاً انقـاًل رَحـااًل، حـَدث عنـه احلـافظ ، وهو غـالم ابـن شـنبوذ، وكـان مقـر الطيب حممد بن أمحد بن عوسف البيدادي وأب: هو) 3)
 أبو نعيم األصبهاين، تويف سنة بضع ومخسني وثالمثائة. املصدر نفسه.

َســمٍ  وأبــ: هــو) 4) ، وكــان قيمــاً ابلقــراةة ثقــة فيهــا ذا صــالح ونســك، روى عنــه احلــافظ أبــو نعــيم وغــريه، تــويف ســنة مثــانني احلســن حممــد بــن م ق 
  صدر نفسه.وثالمثائة. امل

َـو َهر ي    :هـو) 5) ، وكــان مقـرائً معروفـاً ابإلتقـان عارفــاً حبـرف ععقـوب وغــريه، تـويف يف حـدود األربعــني أيب احلســن علـي بـن عثمـان بــن ُحب َشـاَن اجل 
  املصدر نفسه. وثالمثائة، أو بعدمها.
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يُّ َواب نُ شَ  وقرأ ابن      ط يُّ َوال َمال ك يُّ َوال َفار س  ُّ َوال َواس  َامش  يُّ َوالَشر َمَقاين  ََياُط َوال َعطَاُر َواهل  تسعتهم على  َشي طَا، ابُوَر َواخل 
َمام ي   أيب احلسن علي بن أمحد   . احلَ 

  فمجموع طرق احلمامي مخس عشر طرعقاً.     
ومن  ، قرأ هبا على أيب احلسن (الحِعزِ  الحَقاَلِنِسي ِ  أيب) من كتايبالَنَخاس   عن (الثَّانَِيةُ ) وهي (ءِ الحَقاِضي َأيب الحَعاَل  طريق) .2

ُونَ  ابنكتايب ) َباحِ ) قرأ هبا على عبد السيد بن عَتاب، ومن (َخريح القرآن  َعَتاٍب قرأ هبا أبو الكرم على ابن  (الحِمصح
ُوَن سن بن وعلى أيب الفضل أمحد بن احل، كَله  إىل آخر األنعام. َخري 

 الواسطي. وقرأ هبا احلسن وابن عَتاب وأبو الفضل على القاضي أيب العالة حممد بن علي بن أمحد بن ععقوب      
  فمجموع طرق القاضي أيب العالة ست طرق.     

َاِمعِ ) لفَحام على أيب احلسن الفارسي، ومنقرأ هبا أبو القاسم االَنَخاس   عن (الثَّالِثَةُ ) وهي (السَِّعيِدي ِ  طريق) .3  (اْلح
 للفارسي املذكور قرأ هبا على أيب احلسن علي بن جعفر السعيدي. 

فِ  طريق ابن) .4 َتِنريِ ) منالَنَخاس   عن (الرَّابَِعةُ ) وهي (الحَعالَّ قرأ هبا أبو طاهر بن سوار على احلسن بن أيب  (الحُمسح
، الفضل    البن شيطا. (التِ ذحَكارِ ) كتابومن  الَشر َمَقاين   

ُّ وقرأ هبا ابن شيطا و         على أيب احلسن علي بن حممد بن عوسف العاَلف.الَشر َمَقاين 
َاِمَسةُ ) وهي (الحَكاَرزِييِن ِ  طريق) .5  قرأ هبا سبط اخلَياط على الشرعف أيب الفضل، ومن (الحُمبحِهحِ ) منالَنَخاس   عن (اْلح

 (الحَكاِملِ )قرأ هبا على أيب علي الواسطي، ومن يب  ال ع ز   ألَ  (ِكَفايَةِ ال) قرأ هبا أبو الكرم عليه أعضاً، ومن (الحِمصحَباحِ )
  .الَطرَب ي    معشريب  ألَ  (لحِخيصِ ت َّ الللهذيل، ومن )

آَذر هَب رَاَم  وقرأ هبا الطربي واهلذيل والواسطي والشرعف وأبو الفضل على أيب عبد هللا حممد بن احلسني بن      
  .ال َكاَرز عين    

 فمجموع طرق الكارزعين مخس طرق.     
َبَّاِزي ِ  طريق) .6 ، قرأ هبا اهلذيل على منصور بن أمحد  (الحَكاِملِ ) منالَنَخاس   عن (السَّاِدَسةُ ) وهي (اْلح وقرأ هبا ال ُقُهن َدز ي  

ََباز ي   على أيب احلسن علي بن حممد بن احلسني    .اخل 
َُزاِعي ِ  طريق) .7 للهذيل أعضًا قرأ هبا على عبد هللا بن شبيب، وقرأ هبا  (َكاِملِ الح ) منالَنَخاس   عن (السَّابَِعةُ ) وهي (اْلح

ُزَاع ي   على أيب الفضل حممد بن جعفر بن عبد الكرمي بن بدعل    .اخل 
ُّ َواب   وقرأ هبا      ََباز يُّ َوال َكاَرز عين  ُزَاع يُّ َواخل  ياخل  َمام يُّ و  ُن ال َعاَلف  َوالَسع يد يُّ َوال َقاض  على أيب القاسم عبد  كلهم،  أَبُو ال َعاَلة  َواحلَ 

  هللا بن احلسن بن سليمان الَنَخاس البيدادي.
 .فمجموع طرق النَخاس ثنتان وثالثون طرعقاً      
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ََمَذاين     أليب العالة (َغايَةِ ال)ني من من طرعق َعِن التَّمَّارِ  (َأيب الطَّيِ بِ  َطرِيقُ ): ةالثاني قرأ هبا على أيب احلسن بن أمحد اهل 
وأيب الَتم يم ي   ، وقرأ هبا على أيب جعفر حممد بن جعفر بن حممد لقاسم عبد هللا بن حممد العطَاراحلَداد، وقرأ هبا على أيب ا

وقرأ هبا على أيب الطيب حممد بن أمحد بن عوسف البيدادي. َة، أَبُولَ احلسن علي بن حممد بن عبد هللا الزاهد املعروف اببن 
 فهذه طرعقان له. 

قرأ هبا  (الكاملومن )، ( أليب بكر بن م هرانالغايةمن ) التَّمَّارِ عن  (ِمقحَسم  طريق أيب اْلسن حممد بن : )ةالثالث
ي   وحممد بن علي النَـو َجااَبذ ي   اهلذيل على حممد بن أمحد 

وقرآ على أيب نصر منصور بن أمحد بن إبراهيم العراقي، وقرآ ، الز  ن ب يل 
َسٍم ال َعطَار  ال بَـي َداد ي   هبا العراقي وابن مهران على أيب احلسن أمحد بن أيب بكر بن حممد بن احلسن بن ععقوب بن  ،  وغريهم ق 

  .ثالث طرق م ق َسمٍ فمجموع طرق ابن 
َهِري ِ  طريق: )ةالرابع َوح  قرأ هبا أبو عمرو الداين على أيب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون، ومن ،لتَّمَّارِ ا عن (اْلح

البن غلبون املذكور قرأها على أيب احلسن علي بن حممد بن إبراهيم البصري، وقرأ هبا الداين أعضاً على أيب الفتح  (التَّذحِكَرةِ )
، اخل ُ فارس، وقرأ هبا على أيب احلسن عبد الباقي بن احلسن  وقرآ هبا على أيب احلسن علي بن حممد بن جعفر البيدادي، رَاَساين   

، قرأها على أيب نصر ل ل ُهَذيل     (الحَكاِملِ ) ومن ََباز ي   وقرأ هبا على أيب احلسني ال ُقُهن َدز ي     .اخل 
ََباز يُّ َوال بَـي َداد يُّ وقرأ هبا       َو َهر ي   حُ على أيب احلسن علي بن عثمان بن اخل    .ب َشاَن اجل 
 فمجموع طرق اجلوهري أربع طرق.      
َسٍم َوأَبُو الطَي  ب  َوالَنَخاُس، وقرأ هبا       ق  َو َهر يُّ َواب ُن م  أربعتهم على أيب بكر حممد بن هارون بن انفع بن قرعش بن سالمة اجل 

 الَتَمار البيدادي. 
 البصري املعروف روعس. اللُّؤ ُلؤ ي    حممد بن املتوكل على أيب عبد هللاالَتَماُر وقرأ      
 فمجموع طرق روعس إحدى وأربعني طرعقاً.      
 

•••••• 
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 املطلب الثالث
 وطرقه  ، وإسناده  ، َروححٌ الراوي الثان: 

 َروحٌح بن عبد املؤمنالتعريف ابلراوي الثان: 
(1) 

هو ابن عبد املؤمن بن عبدة بن ) :وقال األهوازي ،اهلذيل موالهم البصري النحوي بن عبد املؤمن أبو احلسن حٌ و  رَ : هو     
  (.مسلم مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور

وابنه عبيد  ،ومعاذ ابن معاذ ،وروى احلروف عن أمحد بن موسى ،أصحابه أجل   عرض على ععقوب احلضرمي وهو من      
وعن حممد بن صاحل املري صاحب  ،د بن شعيب صاحب خالد بن جبلةومحا ،كلهم عن أيب عمرو  ،وحمبوب ،هللا بن معاذ

  .شبل
وأمحد  ،وحممد بن احلسن بن زايد ،وأبو بكر حممد بن وهب الثقفي ،الطيب بن احلسن بن محدان القاضي :عرض عليهو      

وعبد هللا بن حممد  ، اجلالبوعلي بن أمحد بن عبد هللا ،والزبري بن أمحد الزبريي ،وأمحد بن حيىي الوكيل ،بن عزعد احللواين
  .ومسع منه احلروف حسني بن بشر بن معروف الطربي ،واحلسن بن مسلم ،ومسلم بن سلمة ،الزعفراين

  .وروى عنه البخاري يف صحيحه     
 سنة أربع أو مخس وثالثني ومائتني. تويف     

 : إسناد رواية روح
 وقد تقدم إسناد ععقوب كما يف ترمجته. ،بعلى ععقو  مباشرةَرو ٌح بن عبد املؤمن قرأ     

 :روح قطر 
 وطرعق الزبريي، وفيما علي التفصيل: ،طرعق ابن وهب: ومها من طرعقني     

  :، ومهاطرعقنيمن  عن روح (2) (وهب طريق ابن: )األوىل
  :، وهيمن ثالث طرقعن ابن وهب  (1) (الحُمَعدَّلِ  طريق) .1

                                                 

 .1/187ر (، والنشر يف القراةات العش1273رقم الرتمجة ) 1/285نظر: غاعة النهاعة ا) 1)
ـاَلل  بـ ن  متَـ يٍم الثـََقف ـي   ال بَـي ـ هو: أبو) 2) َكـم  بـ ن  ه  ـب  بـ ن  حَي ـىَي بـ ن  ال َعـاَلة  بـ ن  َعب ـد  احلَ  ـٍر حُمََمـد  بـ ن  َوه  ـَع ، َداد ي   َبك  وََكـاَن إ َماًمـا ث َقـًة َعار فًـا َضـاب طًا مسَ 

ُُروَف م ن  عـَع ُقـوَب، مُثَ قـَـَرأَ َعلَـى َرو   ـَحاب ه  َوأَع ـَرفـَُهم  ب ر َواعَت ـه .احل  ـائـََتني   أَو  بـَُعي ـَدَها،  ٍح َواَلَزَمـُه َوَصـاَر َأَجـَل َأص  َ يف  ُحـُدود  َسـَنة  َسـب ع نَي َوم  النشـر يف تـُـُويف  
 .1/187القراةات العشر 
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َرَدِة ابحِن الحَفحَّامِ ) ومن، البن شيطا (التِ ذحَكارِ ) من :من عشر طرقال ُمَعَدل  عن  (ام  نَطرِيُق ابحِن ُخشَ ): ىلاألو  ، (ُمفح
َاِمعِ ) ومن، على أيب احلسن الفارسيال َفَحام  وقرأ هبا ابن  َاِمعِ ) ومن، للفارسي املذكور (اْلح ، البن فارس اخلياط (اْلح
وقرأ هبا على أيب علي احلسني بن  براهيم بن إمساعيل بن غالب اخلياط،أعضًا على أيب إسحاق إال َفَحام  وقرأ هبا ابن 

ُّ قرأ هبا  (الحَكاِملِ ) إبراهيم املالكي املذكور، ومن َُذيل  على املالكي املذكور، وقرأ هبا املالكي والفارسي وابن فارس اهل 
ُفوٍر بن اخلياط وابن شيطا على أيب أمحد عبد السالم بن احلسني بن حممد بن عبد هللا  البصري وأيب حممد احلسن طَيـ 

رحَشادِ ) أليب العالة قرأ هبا على أيب العز  ، ومن (َغايَةِ ال) ومن، بن حيىي الفَحام ي    أليب (الحِكَفايَةِ )وَ  (اإلحِ ال ع ز   ال َقاَلن س 
قرأ هبا على أيب نصر عبد امللك بن ل ل ُهَذيل     (الحَكاِملِ )املذكور قرأ هبا على أيب علي احلسن بن القاسم الواسطي، ومن 

.وقرأ هبا هو والواسطي على القاضي أيب احلسني أمحد بن عبد الكرمي بن عبد هللا ، شابور البيدادي ين يز ي   زاد ابن  الش  
وقرأ ، أليب العالة أعضاً قرأ هبا على أيب العز   أعضاً  (َغايَةِ ال) شابور فقرأ على عبد السالم بن أيب احلسن املذكور، ومن

َتِنريِ )هبا على أيب بكر حممد بن نزار بن القاسم بن حيىي التكرعيت ابجلامدة، ومن   ومنَسَواٍر،  البن (الحُمسح
أيب )أليب معشر الطربي، وقرآ هبا على أيب القاسم املسافر بن الطيب بن عَباد البصري، ومن كتايب  (تَ لحِخيصِ ال)

ُونَ ) وكتايب (الحِمصحَباحِ )  الفضل أمحد بن احلسن بن خريون، ومنقرأ هبا على عم  ه أيب( منصور بن خريون  (ابحِن َخريح
قرأ هبا أبو الكرم وأبو منصور بن خريون أعضاً على عبد السيد بن عتاب، وقرأ هبا ابن عتاب وأبو الفضل بن خريون 

ضًا قرأ هبا أبو الكرم على أيب املعايل أع (الحِمصحَباحِ )أعضًا على أيب القاسم املسافر بن الطيب البصري املذكور، ومن 
اثبت بن بندار وأيب احلسن أمحد بن عبد القادر وأيب اخلطاب علي بن عبد الرمحن بن هارون، وقرأ الثالثة على 

قرأ هبا السبط وأبو الكرم على عز   الشرف العباسي، وقرأ هبا على  (الحِمصحَباحِ )وَ  (الحُمبحِهجِ )املسافر بن الطيب، ومن 
،  عبد هللا أيب ُّ قرأ هبا  (الحَكاِملِ ) ومنال َكاَرز عين    َُذيل  ، أعضاً على أيب احلسن علي بن أمحد اهل  ُوَردَك ي   ومنه أعضاً قرأ هبا اجل 

على عبد هللا بن شبيب، وقرأ هبا على أيب الفضل اخلزاعي، ومنه أعضاً قرأها على أيب نصر اهلروي، وقرأ هبا على أيب 
البن غلبون املذكور، وقرأ هبا ابن  (التَّذحِكَرةِ )ازي، وقرأ هبا الداين على أيب احلسن طاهر بن غلبون، ومن احلسني اخلبَ 

ُّ غلبون واخلَبازي واخلزاعي  ُو َردَك يُّ َوال َكاَرز عين  ين يز يُّ واملسافر والتكرعيت َواجل  واحلسن الفَحام وعبد السالم عشرهتم َوالش  
َناٍم بن إبراهيم بن على أيب احلسن علي   فمجموع طرق ابن ُخشَنام سبع وثالثون طرعقاً. املالكي البصري، ُخش 

َتهَ  ابن طريق: )ةالثاني َتِنريِ ) من :ال ُمَعَدل   عن (َأشح ، على أيب علي َسَواٍر قرأ هبا ابن  (الحُمسح ُّ  وقرأ هباالَشر َمَقاين    الَشر َمَقاين 
، أ هبا على أيب عبد هللا حممد بن عبد هللا على أيب احلسن العاَلف، وقر  ر د ي   ال ُمَؤد  ب  وقرأ هبا على أيب بكر ال رُبُوج 

  حممد بن عبد هللا بن حممد بن أشته األصبهاين.

                                                                                                                                                                        

َجاج  ب ن  ُمَعاو عَةَ  هو: أبو) 1) ٍر التَـي م ي   ال ُمَعَدل   ال َعَباس  حُمََمد  ب ن  عـَع ُقوَب ب ن  احلَ  ـرَبُ  ،ب ن  الز  ب ر قَان  ب ن  َصخ  ُهورًا، َوُهَو َأك  وََكاَن ث َقًة َضاب طًا إ َماًما َمش 
 :ُّ ، قَاَل الَداين  َهُرُهم  ٍب َوَأش  َماَم ِة ِف َعصح رِِه بِبَ لَ ِدِه فَ لَ مح يُ َنازِعح ُه ِف َذلِ )َأص َحاب  اب ن  َوه  َرانِ ِه َم َع ثَِقتِ ِه َوَض بحِطِه َوُحسح ِن ان حَف َرَد اِبإلحِ َك َأَح ٌد ِم نح َأق ح

ر عَن َوَثاَلمث  اَئٍة، . (َمعحرِفَِتهِ  َ بـَُعي َد ال ع ش   .1/187النشر يف القراةات العشر تـُُويف  
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ن البن مهران قرأ هبا على أيب القاسم هبة هللا ب (الحَغايَةِ ) طرعق :من طرعقني مهاال ُمَعَدل   عن (طريق هبة هللا) :ةالثالث
ُرُزور يُّ  قرأ هبا (الحِمصحَباحِ ) ومن جعفر بن حممد بن اهليثم البيدادي، وقرأ هبا على ، على عبد السيد بن عَتابالَشه 

  .القاضي أيب العالة، وقرأ هبا على أمحد بن حممد بن سيما بن الفتح الفتح احلنبلي، وقرأ هبا على هبة هللا بن جعفر
شتة وابن ُخشنام ثالثتهم على أيب العباس حممد بن ععقوب بن احلجاج بن معاوعة بن وقرأ هبا هبة هللا وابن أ     

 أربعون طرعقاً.  لمجموع طرعق املعدَ ، فَ ال ُمَعَدلالزبرقان بن صخر التيمي 
(1) (طريق َحزة بن علي) .2

قرأ هبا على أيب نصر منصور بن أمحد اهلروي ل ُهَذيل    ل (الحَكاِملِ ) من عن ابن وهب: 
، ا وقرأ هبا على أيب احلسني على بن حممد اخلَبازي، وقرأ هبا على أيب بكر أمحد بن إبراهيم املؤدب، وقرأ هبا ل ُقُهن َدز ي  

  على أيب بكر حممد بن إلياس بن علي، وقرأ هبا على محزة بن علي البصري.
كم بن هالل بن متيم الثقفي البيدادي، فمجموع وقرأ املعَدل على أيب بكر حممد بن وهب بن حيىي بن العالة بن عبد احل     

 طرق ابن وهب إحدى وأربعون طرعقاً. 
  :، ومهاطرعقنيم ن   َعنح َروحح   (2) (َطرِيُق الزَُّبريحِي ِ : )ةالثاني
سن بن أمحد أليب العالة قرأ هبا على أيب احل (َغايَةِ ال) من :طرعقنيم ن   عن الزبريي (3) (َطرِيِق ُغاَلِم ابحِن َشنَ ُبوذَ ) .1

احلداد، وقرأ هبا على أيب القاسم عبد هللا بن حممد العطَار، وقرأ هبا على أيب جعفر حممد بن جعفر األصبهاين امليازيل 
وأيب احلسن علي بن حممد الزاهد الفقيه، وقرآ على أيب الطيب حممد بن أمحد بن عوسف البيدادي املعروف بيالم 

  ابن شنبوذ.
َُذيل  قرأ هبا  (الحَكاِملِ ) منعن الزبريي  (4) (ُحبحَشانَ  طريق ابن) .2 على أيب نصر منصور بن أمحد، وقرأ هبا على أيب  اهل 

َو َهر ي   احلسني علي بن حممد األصبهاين، وقرأ هبا على أيب احلسن علي بن عثمان بن    .ُحب َشاَن اجل 
 بن أمحد بن سلمان بن عبد هللا بن سليمان بن عبد وغالم ابن شنبوذ على الفقيه أيب عبد هللا الزبريُحب َشاَن وقرأ ابن 

 هللا بن عاصم بن املنذر بن الزبري بن العوام األسدي الزبريي البصري الشافعي الضرعر. 
  .ل لزَُّبري  ي   فهذه ثالث طرق          

                                                 

ـر عَن َوَثاَل : )1/187هو: محزة بن علي البصري، قال ابن اجلـزري يف النشـر ) 1) َ قـُبَـي ـَل ال ع ش  َسـُب، َوالَصـَواُب أَنَـُه قـَـَرأَ َعلَـى ابـ ن  تـُـُويف   مث  ائَـٍة ف يَمـا َأح 
َُذيل    أَنَُه َرَوى َعن هُ  ُّ َوَرَد قـَو ُل اهل  َداين  َم  َاف ُظ أَبُو ال َعاَلة  اهل  ه  َكَما َقَطَع ب ه  احل  ٍب نـَف س  َطةٍ  َوه   (.ب َواس 

م  ب ن  ال ُمن ذ ر  ب ن  الزَُّبري   َعب د  اَّللَ  الزَُّبري    وأَب ال َفق يهُ هو: ) 2) ََسـد يُّ  ب ن  َأمح ََد ب ن  ُسَلي َماَن ب ن  َعب د  اَّللَ  ب ن  َعاص  ـر يُّ  الـزَُّبري  يُّ   ب ن  ال َعَوام  األ   الَشـاف ع يُّ  ال َبص 
ُب ك َتاب  وََكاَن إ َماًما َفق يًها ُمق ر اًئ ث َقًة َكب ريًا َشه ريًا، َوُهَو صَ ، الَضر عر   َمام  الَشـاف ع ي    (الحَكاِف )اح  َهب  اإل   ه  َعَلى َمذ  ـٍع َوَثاَلمث  ائَـٍة . يف  ال ف ق  َ َسـَنَة ب ض  تـُـُويف  

َرَة، َوق   ُّ، َوعـَُقاُل إ نَُه بَق َي إ ىَل َسَنة  َسب َع َعش  ر عنَ قَاَل الَذَهيب  َ َسَنَة ع ش   .1/187ر النشر يف القراةات العش .يَل: تـُُويف  
 (.12تقدمت ترمجته يف ص )) 3)
 (.12تقدمت ترمجته يف ص )) 4)
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 موالهم البصري النحوي. َذيل  اهل ُ وقرأ الزبريي وابن وهب على أيب احلسن َروٍح بن عبد املؤمن بن عبدة بن مسلم          

 فمجموع طرق روح أربع وأربعون طرعقاً.
 

•••••• 
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 املطلب الرابع
إسناد اإلمام ابن اْلزري واملؤلف بقراءة يعقوب اْلضرمي وراوييه 

 رويس وروح
 إسناد اإلمام ابن اْلزري برواييت رويس وروح

  :برواية )رويس( هإسناد -أولا 
قرأت ِبا القرآن كله على اإلمام أيب حممد عبد الرَحن بن أَحد بن أَحد ) :قال ابن اجلزري     

وأخربن أنه قرأ ِبا القرآن كله على اإلمام التقي حممد بن أَحد   ،بن أَحد بن على البغدادي
وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على زيد بن اْلسن  ،وقرأ ِبا على إبراهيم بن أَحد اإلسكندري  ،املصري

أيب علي  وقرأ ِبا على  ،وقرأ ِبا على األستاذ أيب العز القالنسي  ،علي البغداديعبد هللا بن 
وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على النخاس  ،اْلمامي وقرأ ِبا على   ،اْلسن بن القاسم الواسطي

 . (1) (يعقوب وقرأ على  ،وقرأ على رويس  ،ارالتمَّ 

  :(ح  وح رَ )برواية  هإسناد -اثنياا 
واخربن أنه   ،حممد بن أَحد ابلقاهرة احملروسة قرأت ِبا القرآن كله على) :قال ابن اجلزري     

وقرأ ِبا   ،إسحاق الدمشقي وقرأ ِبا على  ،اإلمام أيب عبد هللا الصائغ  قرأ ِبا القرآن كله على
  ،وقرأ ِبا على األستاذ أيب طاهر ابن سوار  ،وقرأ ِبا على حممد بن علي  ،على زيد بن اْلسن

وقرأ ِبا على علي بن   ،أيب القاسم املسافر بن أيب الطيب بن عباد البصري  وقرأ ِبا على
وقرأ ِبا   ،وقرأ ِبا على روح  ،ابن وهب وقرأ ِبا على  ،أيب العباس التيمي وقرأ ِبا على  ،خشتام
 . (2) (يعقوب على

                                                 

 .1/175انظر: حتبري التيسري يف القراةات العشر )وبني ابن اجلزري وععقوب اثنا عشر(. ) 1)
 املصدر نفسه.)وبني ابن اجلزري وععقوب اثنا عشر(. )  2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 وراوييه يعقوب اْلضرميإسناد املؤلف بقراءة 
 :اإلسناد األول

 واييت رويس وروح من فضيلة الشيخ الدكتور بقراءة يعقوب اْلضرمي بر 
 )أيب سهيل َنم عبد هللا الدليمي( 

وعضو ْلنة طبع املصحف ِف ديوان  شيخ القراءات القرآنية وعضو اجمللس العلمي املركزي ،)
 (العراق –الوقف السين 

 بسم هللا الرَحن الرحيم
 به ومن وااله.احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصح     

حامد ( لقد أجزت الشيخ احلافظ )أبو سهيل َنم عبد هللا مطرأما بعد: فإين خادم القرآن الكرمي الشيخ )
( ختمة كاملة للقرآن الكرمي ابلقراةات العشر من الشاطبية والدرة واألربع الشواذ ورسم شاكر حممود العان

: أوهلماته األربع عشر عن مشاخيي السادات األفاضل. املصحف، وإين وهلل احلمد أروي القرآن الكرمي وقراة
: الشيخ حمسن بن واثنيهمالشيخ الدكتور أمحد بن عبد الكرمي الشوكي الكبيسي قرأت عليه السبعة يف الفلوجة، 

خليل بن دروعش الشرقاوي الطاروطي املصري، قرأت عليه القراةات العشر الصيرى من الشاطبية والدرة والعشر 
، والوقف واالبتداة، وما عتعلق (1)الطيبة واألربع الشواذ، وعقيلة أتراب القصائد يف رسم املصحف  الكربى من

علوم القراةات عن حممد نوري بن حممد بن طه  الشوكةبعلم القراةة كافة إابن إقامته يف بيداد. وعروي 
حممد صاحل اجلوادي عن أمحد بن املشهداين عن الشيخ إبراهيم بن فاضل املشهداين عن عبد الفتاح اجلومرد عن 

عبد الوهاب اجلوادي عن شيخه حيىي أفندي عن حممد أمني احلافظ بن عبد القادر الشهري اببن عبيدة عن 
علوم  حمسن املصريحممد البصريي عن خليل اخلطيب عن حسن املصري عن علي الشرباملسي )ح(. وعروي 

نب آل عكش عن عبد الفتاح هنيدي عن حممد أمحد بن القراةات عن شيوخ منهم: الشيخ أمحد بن حممود الط
املتويل عن أمحد الدري املالكي التهامي عن أمحد بن حممد املعروف )سلمونة(، وقال سلمونة أروي القراةات 
عن إبراهيم العبيدي عن عبد الرمحن بن حسن األجهوري والشيخ علي البدري، وكالمها عن أمحد بن عمر 

محد الدمياطي عن أمحد بن عبد اليين الدمياطي الشهري ابلبناة عن أيب الضياة علي اإلسقاطي عن حممد بن أ

                                                 

 .ه(590منظومة يف الرسم القرآين لإلمام الشاطيب )ت (1)
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، وعروي الشرباملسي عن عبد الرمحن ابلشرباملسيبن علي الشرباملسي ، وعتصل سند الشيخني الشوكة وحمسن 
أيب نعيم  اليماين عن والده شحاذة اليماين عن انصر بن سالم الطبالوي عن أيب حيىي زكراي األنصاري عن

 :رضوان بن حممد العقيب عن حممد النوعري املالكي عن اإلمام حممد اجلزري، وعروي اجلزري
  :رواية )رويس( -أولا  

قرأت ِبا القرآن كله على اإلمام أيب حممد عبد الرَحن بن أَحد بن أَحد بن أَحد بن ) :قال ابن اجلزري     
وقرأ ِبا على   ،كله على اإلمام التقي حممد بن أَحد املصريوأخربن أنه قرأ ِبا القرآن    ،على البغدادي

وقرأ   ،وقرأ ِبا على عبد هللا بن علي البغدادي  ،وقرأ ِبا على زيد بن اْلسن  ،إبراهيم بن أَحد اإلسكندري
وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على أيب علي اْلسن بن القاسم الواسطي  ،ِبا على األستاذ أيب العز القالنسي

 . (يعقوب وقرأ على  ،وقرأ على رويس  ،ارالتمَّ  وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على النخاس  ،اْلمامي
( -واثنياا    :رواية )َروحح 
واخربن أنه قرأ ِبا   ،قرأت ِبا القرآن كله على حممد بن أَحد ابلقاهرة احملروسة) :قال ابن اجلزري     

  ،وقرأ ِبا على زيد بن اْلسن  ،ى إسحاق الدمشقيوقرأ ِبا عل  ،اإلمام أيب عبد هللا الصائغ القرآن كله على
أيب القاسم املسافر بن  وقرأ ِبا على  ،وقرأ ِبا على األستاذ أيب طاهر ابن سوار  ،وقرأ ِبا على حممد بن علي
وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على أيب العباس التيمي  ،وقرأ ِبا على علي بن خشتام  ،أيب الطيب بن عباد البصري

 (. يعقوب وقرأ ِبا على  ،ِبا على روح وقرأ  ،ابن وهب
 وقرأ هبا ععقوب إبسناده املتقدم.    

 الشيخ الدكتور                                                                           
 أبو سهيل َنم عبد هللا الدليمي
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 :اإلسناد الثان
 ة الشيخ بقراءة يعقوب اْلضرمي برواييت رويس وروح من فضيل

 )عبد اللطيف بن غايب العبدل(
مستشار الرابطة العاملية للقرَّاء واجملودين ، والنائب األول لرئيس َجعية القرَّاء واجملودين ِف العراق ، ورئيس مكتب َجعية )

 فرع األنبار ، ومدرس القرآن الكري ِف جامع أيب  -القرَّاء واجملودين
 العلمي املركزي واْلبري ِف املركز حنيفة النعمان ببغداد ، وعضو اجمللس 

 (العراق –العراقي اإلقرائي ِف ديوان الوقف السين 
 

 بسم هللا الرَحن الرحيم
احلمد هلل الوهاب املنان املنعم علينا حبفظ وتدرعس أحكام البيان، والصالة والسالم األكمالن األمتان على      

   أهل الفضل واإلحسان. وبعد:من كان خلقه القرآن، وعلى آله وصحبه والتابعني 
( لقد أجزت الشيخ عبد اللطيف بن غايب بن رَيان العبدلأما بعد: فإين خادم القرآن الكرمي الشيخ )     

والكربى،  الصيرىللقرآن الكرمي ابلقراةات العشر  ( ختمة كاملةالعانالشقاقي حامد شاكر حممود احلافظ )
حممود سيبوعه البدوي املصري رئيس  ( كلٌّ منأجزل هللا مثوبتهمي )ن مشاخيع وهي اليت تلقيتها ،واألربع الشواذ

، والشيخ حسني علي حمفوظ يف بيداد، والشيخ حممود الكرخي رئيس (1)قسم القراةات القرآنية يف املدنية املنورة 
                                                 

املقرئ احلافظ. ولد بقربة إبنهس التابعة ملركز قوعسنا من حمافظة املنوفية إحدى حمافظات مصر يف اخلامس من  ،حممود سيبوعه البدويهو: ( 1)
. حفظ القرآن الكرمي وجوده بقرعته على أستاذه الشيخ حممد بن إبراهيم ماضي الذي قرأ عليه كثريون وقد أمته وهو يف ه 1349 شهر رمضان

الشيخ  :األول ، وهم:سعة من العمر وقرأه كله ابلقراةات من طرعقي الشاطبية والدرة ومن طرعق النشر وطيبته على عدد من الشيوخ األثباتالتا
، حيث قرأ عليه القرآن ختمة كاملة ابلقراةات السبع وأجازه هبا، مث ختمه أخرى ابلقراةات العشر يالعالمة املدقق مصطفى بن حممود العنوس

فضيلة الشيخ أمحد عبد العزعز أمحد حمَمد الزايت، وقد قرأ عليه القرآن ختمة  : والثان، لشاطبية والدرة وأجازه هبا ابلسند املتصل ابلرسولمن ا
: الثوالث وهو أعلى القراة املصرعني إسناداً.ه وأجيز هبا وحصل على إجازة ابلقراةات العشر من كاملة ابلقراةات العشر من طرعق طيبة النشر.

حصل على الشيخ إبراهيم السمنودي، وآخرون. : والرابع. الشيخ عامر السيد عثمان، حيث قرأ عليه القرآن ختمة كاملة من طرعق طيبة النشر
اللية  وعلى الشهادة العالية للقراةات من قسم القراةات بكلية ،هـ1369إجازة التجوعد من شعبة التجوعد بكلية اللية العربية جبامعة األزهر سنة 

ـ وعلى اإلجازة العالية يف ،ه1376وعلى التخصص يف القراةات وما عتصل هبا من علوم قرآنية سنة  ،هـ1372العربية جبامعة األزهر سنة 
 وعمل مدرساً ، هـ1394وعلى املاجستري يف السياسة الشرعية سنة  ،هـ1388الدراسات اإلسالمية والعربية يف كلية الشرععة جبامعة األزهر سنة 

وحماضرًا بكلية القرآن الكرمي والدراسات  ،وحماضرًا بكلية اإلمام أيب حنيفة النعمان ببيداد ،وابملعهد اإلسالمي ببيداد ،ابملعاهد األزهرعة
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والشيخ الدكتور  وجة،أمحد عبد الكرمي شوكة الكبيسي يف الفلالشيخ الدكتور مجعية القراة واجملودعن يف دايىل، و 
( جزاه هللا كل خري وأعظم مثوبتهوأخربه الشيخ أمحد عبد الكرمي شوكة الكبيسي ) جنم عبد هللا مطر الدليمي.

( حممد نوري حممد زكي املشهداين، وأخربه أنه تلقى هذا العلم عن غيث القراءأنه أخذ القراةات عن شيخه )
( حممد صاحل بن مال نتيجة القراءين، وأخربه أنه تلقاه من شيخه )( إبراهيم فاضل املشهداموئل القراءشيخه )

إمساعيل اجلوادي، فقد قرأ عليه ما عقرب نصف القرآن العظيم قراةة حفص عن عاصم، وبعد اشتيل عنه بعلم 
 ﴾فَ تَ لََّقى آَدمُ القراةات فأفرد للبصري واملكي وانفع ومجع هلم اجلمع الصيري حىت وصل إىل قوله تعاىل: ﴿

هـ( مث أكمل قراةته على الشيخ  1393( ووافت املنية شيخنا اجلوادي )رمحه هللا( وذلك سنة )37)البقرة: 
( عبد الفتاح بن شيت اجلومرد، قراةة مرتلة مرتبة حمققة مع أوجه التكبري فتمت اخلتمة يف اءبدر القرَّ الفاضل )

ألف من اهلجرة النبوعة الشرعفة، وقد أخربه الشيخ اليوم األول من شهر ربيع الثاين سنة ست وتسعني وثالمثائة و 
( حممد صاحل اجلوادي قراةة حتقيق نتيجة القراءعبد الفتاح بن شيت اجلومرد أنه تلقى هذا العلم عن شيخه )

وإتقان مع إكمال أوجه التكبري، وقد أخربه أبنه قد أخذ هذا العلم عن شيخـه اإلمـام خري الدعن الشيخ احلاج 
( الشيخ عبد الوهاب أفندي اجلوادي قد قرأ عليه القرآن قراةة ضياء الدينابن العالمة احملقق ) أمحد أفندي

حتقيق وإتقان من أول القرآن إىل آخره ختمة كاملة مع إكمال أوجه التكبري، وقد أخربه شيخه أمحد أفندي أنه 
بن عبد القادر الشهري اببن عبيدة  ( حيىي حممد أمني احلافظاءسراج القرَّ أخذ هذا العلم عن شيخه العالمة )

فقد قرأ عليه من أول القرآن إىل سورة مرمي، مث مجع من سورة مرمي إىل سورة احلج على الشيخ حممد البصريي 
تلميذ شيخه، مث مجع على شيخه املذكور الشيخ حممد أمني أفندي من سورة احلج إىل آخر القرآن مع أوجه 

ة، وقد أخربه شيخه أبنه أخذ هذا الفن وحتمله عن الشيخ أمني بن الشيخ سعد التكبري قراةة مرتلة مرتبة جمود
الدعن، وقد أخربه أبنه أخذ هذا العلم وحتمله عن والده الشيخ األجمد الذي كان يف هذا الفن بني أقرانه كالفرقد 
                                                                                                                                                                        

نة ودرس س ،هـ1412-1406مث تدرج حىت عني رئيساً لقسم القراةات ابلكلية من  ،هـ1395اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية ابملدعنة املنورة من
وقد تصدر للتعليم واإلقراة وتلقى عليه  هـ يف املعهد العايل للدعوة اإلسالمية ابملدعنة املنورة وظل يف الكلية إىل أن توفاه هللا تعاىل.1401

 واخلاص ابلتسجيل الصويت للقرآن الكرمي -وهو من أهم اإلجنازات يف جمال القراةات-الكثريون وأشرف على مشروع كلية القرآن الكرمي 
وهو عضو اللجنة العلمية ملراجعة مصحف املدعنة النبوعة مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشرعف وعضو اهليئة  وابلقراةات العشر املتواترة.

ةات حول القرا (دروس من القرآن الكري)وكان له برانمج عذاع عوميًا إبذاعة القرآن الكرمي ابلسعودعة حتت عنوان:  االستشارعة العليا فيه.
-املدعنة انظر:  يف املدعنة املنورة وصلي عليه ابملسجد النبوي الشرعف ودفن ابلبقيع. ه 1415 سنة شعبان 28القرآنية. تويف مساة عوم األحد 

 - 1397عن: تتمة األعالم للزركلي )وفيات  نقالً  هـ(.19/12/1415) 10ع  19هـ وامللحق نفسه س 13/11/1415ملحق الرتاث 
 .166 /2مد خري رمضان عوسف هـ( لـمح 1415
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هللا املدرس بن الشيخ سعد الدعن بن أمحد، وأخربه أبنه أخذه قراةة عن الشيخ عبد اليفور بن الشيخ عبد 
الشيخ الربتكي فإنه قرأ عليه القرآن العظيم مع أوجه التكبري قراةة جمودة مرتبة مرتلة، مث احندر إىل بيداد الشيخ 
سعد الدعن فاجتمع ابلشيخ إبراهيم بن الشيخ مصطفى وكان إمامًا يف جامع الشيخ عبد القادر الكيالين، فقرأ 

ة ما تيسر له مث مجع من أول القرآن إىل آخر سورة احلج وأجازه ابلباقي، عليه ألجل الترب  على األفراد للسبع
وقد أخربه شيخه أبنه أخذ هذا الفن عن أعجوبة الزمان اجلامع بني العلم والعمل الشيخ سلطان بن انصر 

ائل آل اجلبوري قبيلة واخلابوري أصاًل والبيدادي منشًأ ومسكنًا فقد قرأ عليه للسبعة من أول القرآن إىل أو 
عمران، مث من )طه( إىل آخر القرآن قراةة جمودة مرتلة مرتبة وأكمل الباقي لضيق وقته على الشيخ إبراهيم بن 
الشيخ مصطفى طيب هللا ثراه، والشيخ إبراهيم أخذ القراةات السبع بعضها على شيخ اإلسالم الشيخ خليل 

على الشيخ املذكور، والشيخ سلطان أخذ اخلطيب يف جامع حضرة الشيخ عبد القادر الكيالين، وبعضها 
القراةات عن مشائخ عدة عن بعضهم قراةة وعن بعضهم إجازة، فأول من أخذ عنه وقرأ عليه الشيخ عمر بن 
الشيخ حسني اجلبوري قرأ عليه مذهب ابن كثري وأيب عمرو براوعيهما، ورواعة قالون وورش عن انفع مث اخرتمته 

على الشيخ أيب حممد الشيخ خليل اخلطيب قراةة انفع املدين مجعًا بني راووعه، مث  هـ( مث قرأ 1101املنية سنة )
مجع ألهل )مسا( عليه وأفرد لبقية السبعة لكل ما تيسر، مث مجع عليه للقراة السبعة ختمة كاملة مع التكبري 

تياره من طرعق الدرة والتهليل والتحميد من طرعق الشاطبية والتيسري مث أفرد أليب جعفر وععقوب وخلف يف اخ
مث أضافها إىل القراة السبعة وقرأ هلم ما تيسر مع قراةهتا مث رحل إىل دمشق الشام فحضر الشيخ حممدًا أاب 
املواهب فأفرد عليه للقراة العشرة من طرعق طيبة النشر، مث مجع وقرأ هلم ختمة كاملة مع التكبري والتهليل 

لفن عن الشيخ حسن بن اهلندي، وهو عن الشيخ حسن املصري، والتحميد، فأما شيخه األول فأخذ هذا ا
 ﴾وَسارُِعوا إىل َمغحِفَرة  ِمن رَِّبكم• َلَعَلُكمح تُ رحََحُوَن وأما شيخه الثاين فأفرد للسبعة ومجع هلم إىل قوله تعاىل: ﴿

مل اخلتمة ( على الشيخ احلسن بن منصور املصري املذكور مث اخرتمته املنية، فأك134 -132)آل عمران: 
على الشيخ حسن بن اهلندي، والشيخ حسن املصري أخذ القراةة عن عدة مشائخ منهم العامل النحرعر الشيخ 
علي الشرباملسي، فإنه قرأ عليه من أول القرآن إىل آخره للسبعة مث أضاف الثالث الباقية من طرعق الدرة من 

خ عبد الرمحن اليمين ومنهم الشيخ حممد بن أول سورة مرمي، والشيخ علي الشرباملسي أخذ ذلك عن الشي
إمساعيل البقري، وقرأ الشيخ حسن بن اهلندي عليه من أول القرآن إىل آخره من طرعق الشاطبية والتيسري، مث قرأ 
عليه ختمة اثنية من طرعق الدرة املنسوبة إىل ابن اجلزري، وقرأ عليه أعضًا من طرعق الطيبة إفرادًا ومجعًا من أول 

ن إىل آخر سورة اإلسراة وختم اخلتمتني األوليني بصحن اجلامع األزهر يف حمل معد لشيخنا وأشياخه، القرآ
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وأخربه أنه أخذ اخلتمات الثالث عن الشيخ زعن الدعن عبد الرمحن اليمين ومنهم الشيخ علي اخلياط الرشيدي، 
ِلحُ ﴿ فإنه قرأ عليه الفاحتة وأول البقرة إىل قوله تعاىل: ( مجعًا للسبعة من طرعق الشاطبية 5)البقرة:  ﴾ونَ همح املُفح

مضمومًا لذلك متم به القراةات العشر من طرعق الدرة وأجازه أن عروي عنه ما جيوز له عن رواعته من طرعق 
الشاطبية والتيسري والدرة وما وافقهما من الكتب حبق رواعته لذلك من شيخه فأول من قرأ عليه منها الشيخ 

شهري أبخي انصر الدعن، مث قرأ بعد على األمام الشيخ عبد الرمحن اليمين، فأما الشيخ حممد فإنه األمام حممد ال
قرأ أوالً: على الشيخ حممد البصريي بقلبه، مث قرأ بعده على الشيخ عبد الرمحن اليمين املذكور، وأما الشيخ 

ومنهم الشيخ أبو نصر الطبالوي البصريي فإنه قرأ على عدة مشائخ منهم الشيخ حممد النحرعري الضرعري، 
ومنهم السيد عبد هللا املالكي ومنهم الشيخ أمحد السريي، وقرأ الشيخ حممد أخو الشيخ انصر الدعن على 
الشيخ حممد األنوري مبكة املشرفة جزةاً من القرآن الكرمي لألئمة وأجازه ابلباقي، وقرأ األنوري على الشيخ أمحد 

الوي والشيخ حممد النحرعري، وقرأ الثالثة على الشيخ انصر الدعن حممد بن سامل السريي والشيخ أيب نصر الطب
الطبالوي والد الشيخ أيب نصر الطبالوي املذكور عن كرمي الدعن الدواخلي عن شيخ اإلسالم زكراي األنصاري، 

ي ومنهم الشيخ وقرأ القاضي زكراي على مجاعة قرأوا على ابن اجلزري منهم النوعري ومنهم ابن أسد األسيوط
رضوان العقيب، قال األنوري: وقرأت أعضًا على جدي الشيخ عمر السوايف وله ثالثة أسانيد يف القرآن أحدها: 
أنه أخذ عن الناشري عن ابن اجلزري، والثاين: أخذه عن حممود بن محيد عن أيب وعيل القطان عن الكيالين 

عت عن النيب )صلى هللا عليه وسلم(، وقرأ األنوري أعضاً على عن ابن اجلزري، والثالث: أنه قرأ على ميمون العفر 
سيدي حممد البكري على والده أيب احلسن البكري على شيخ اإلسالم زكراي األنصاري، وأما شيخنا الثالث 
حممد أبو املواهب فقرأ على والده الشيخ عبد الباقي احلنبلي الدمشقي، وعلى الشيخ سلطان بن أمحد املزاحي 

، وعلى الشيخ حممد البقري، وقد عمر فوق املائة بنحو مخس عشرة سنة وأكثر هؤالة مجيعهم والشيخ املصري
علي اخلياط الرشيدي عن الشيخ عبد الرمحن اليمين، وقال شيخنا )رمحه هللا(: وأجازين كتابة بطرعق الشيخ حممد 

عن الشيخ أيب النصر الطبالوي عن البقري والشيخ عبد الرمحن اليمين أخذ القراةات عن عدة مشائخ كالمها 
شيخ اإلسالم زكراي األنصاري، وأخذ الشيخ شهاب الدعن طرعق الدرة أعضاً عن الشيخ مجال جنل شيخ اإلسالم 
زكراي األنصاري، وهو عن والده الشيخ زكراي ومنهم الشيخ علي بن غامن املقدسي احلنفي عن الشيخ عبد احلق 

عن ابن اجلزري، ومنهم الشيخ أبو احلزم العدين املدين أخذ عنه طرعق السنباطي عن الشيخ حممد بن أسد 
الطيبة، قال: سافرت إليه سنة ألف فأجازين عن السمدعسي عن ابن أسد املذكور، ومنهم مال علي اهلروي 
صاحب التآليف العدعدة املشهور مبال علي القاري عن الشيخ عمر السوايف عن الناشري عن ابن اجلزري )رمحه 
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(، وأخذ الشهاب طرعق الطيبة أعضًا عن أيب احلزم نزعل مكة املشرفة وهو عن شيخه األمام حممد اليزي عن هللا
شيخ اإلسالم زكراي األنصاري عن الشيخ حممد بن أسد عن احلافظ ابن اجلزري على مجاعة منهم حممد بن رافع 

اجلندي، وقرأ هذان على التقي بن  عن كمال الضرعر صهر الشاطيب عن الشاطيب، ومنهم اللبان ومنهم ابن
الصائغ على كمال الضرعر على الشاطيب )رمحه هللا(، قال شيخنا )رمحه هللا( وأخربين إجازة بسلسلة القراةات 
الشيخ عبد هللا بن سامل املكي املولد البصري أصاًل وشهرة والشـيخ أمحد التنبكي كالمها عن الشيخ حممد بن 

ألصل مث املكي املولد، قال: أخذت سلسلة القراةات إذاًن عن علم اإلقراة والتجوعد حممد بن سليمان امليريب ا
ومنار العلم والعبادة والتجرعد أيب العز مث الشيخ سلطان بن أمحد بن سالمة املزاحي الشافعي )رمحه هللا( قال 

طان املزاحي، وهو أخذها شيخنا: وأخربان شيخنا حممد الكامل الدمشقي إجازة هبا، قال: أخربان هبا الشيخ سل
عن سيف الدعن عطاة هللا الفضايل عن الشيخ شحاذة اليمين عن انصر الدعن الطبالوي عن شيخ اإلسالم 
زكراي األنصاري عن أيب نعيم رضوان العقيب والشهاب أمحد بن أيب بكر ابن عوسف القلقيلي اإلسكندراين، 

 :عرويهو و ، قراة األستاذ حممد بن حممد اجلزريوالزعن طاهر حممد النوعري املالكي، وهم عن شيخ اإل
  :رواية )رويس( -أولا 

قرأت ِبا القرآن كله على اإلمام أيب حممد عبد الرَحن بن أَحد بن أَحد بن أَحد بن ) :قال ابن اجلزري     
ا على وقرأ ِب  ،وأخربن أنه قرأ ِبا القرآن كله على اإلمام التقي حممد بن أَحد املصري  ،على البغدادي

وقرأ   ،وقرأ ِبا على عبد هللا بن علي البغدادي  ،وقرأ ِبا على زيد بن اْلسن  ،إبراهيم بن أَحد اإلسكندري
وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على أيب علي اْلسن بن القاسم الواسطي  ،ِبا على األستاذ أيب العز القالنسي

 (. يعقوب وقرأ على  ،أ على رويسوقر   ،ارالتمَّ  وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على النخاس  ،اْلمامي
( -واثنياا    :رواية )َروحح 
واخربن أنه قرأ ِبا   ،قرأت ِبا القرآن كله على حممد بن أَحد ابلقاهرة احملروسة) :قال ابن اجلزري     

  ،وقرأ ِبا على زيد بن اْلسن  ،وقرأ ِبا على إسحاق الدمشقي  ،اإلمام أيب عبد هللا الصائغ القرآن كله على
أيب القاسم املسافر بن  وقرأ ِبا على  ،وقرأ ِبا على األستاذ أيب طاهر ابن سوار  ،ِبا على حممد بن علي وقرأ

وقرأ ِبا على   ،وقرأ ِبا على أيب العباس التيمي  ،وقرأ ِبا على علي بن خشتام  ،أيب الطيب بن عباد البصري
 (. يعقوب وقرأ ِبا على  ،وقرأ ِبا على روح  ،ابن وهب

 ععقوب إبسناده املتقدم. وقرأ هبا    
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 املبحث الثان
 روحو  رويسالبصري براوييه  يعقوبأصول قراءة 

 ويتألف من مطلبْي:
 املطلب األول

 البصري يعقوبأصول قراءة 
 

 املطلب الثان 
 طرق عدِ  آايت السور ِف العدد البصري
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 املطلب األول
 رويس وروح ييهاوِ رَ بِ  يصرِ بَ الح  وبيعق ةِ اءَ رَ قِ  ولُ صُ أُ 

  :ضرمياْل يعقوبفيما أييت األصول العامة لقراةة      
 ،أخرى روي عنه أنه كان خيفي االستعاذة يف مواطن وعظهرها يف مواطنقد ف: مذهبه ِف الستعاذة: األول

  .(1)وهذا هو املختار 
أم  (2) ة أبول كل سورة سواة أكان االبتداة عن  قطعاإلتيان هبا عند االبتدا :: هومذهبه ِف البسملة :الثان
 . (3) وقف
، والوصل، والسكت والوصل عكوان (5) ، والسكت(4) وله بني كل سورتني مخسة أوجه: ثالثة البسملة      

غري مرتبتني كاألعراف وعوسف، ولكن بشرط  وبدون بسملة سواة كانت السوراتن مرتبتني كالبقرة وآل عمران، أ
 .(6) ون الثانية بعد األوىل حسب ترتيب املصحفأن تك
 .وأما االبتداة أبواسط السور فيجوز له اإلتيان ابلبسملة وتركها ال فرق يف ذلك بني براةة وغريها     

ثالثة أوجه: الوقف، والسكت، باة من غري بسملة كيريه من القر  فهو  : التوبةبْي األنفال و  مذهبه: الثالث
 والوصل.
 القصر حركتان. له يف املتصل التوسط أربع حركات، وله يف املنفصل: املنفصلاملتصل و هبه ِف املد مذ: الرابع

                                                 

 : وهي 24ص  للقاضي كما يف البدور الزاهرة  مواطن اإلخفاة(  1)
 إذا كان القارئ عقرأ سراً سواة أكان منفرداً أم يف جملس.  -
 إذا كان خالياً سواة قرأ سراً أم جهراً. -
 إذا كان يف الصالة سواة أكانت جهرعة أم سرعة. -
 القرآن، كأن عكون يف مقرأة ومل عكن هو املبتدأ ابلقراةة.إذا كان عقرأ وسط مجاعة عتدارسون  -

 . ةة متاماً واالنتقال إىل شية آخر: هو تر  القراالقطع) 2)
 . لسابقة مع التنفس بنية االستئناف: قطع الصوت على آخر السورة االوقف) 3)
 . آخر السورة والبسملة وأول السورة. بني الثالثة مها: الوقف، السكت، الوصل) 4)
 . لنفس حبيس الداخل بنية االستئناف: قطع الصوت برهة من الزمن على آخر السورة السابقة مع بقاة االسكت) 5)
، الفجــر والبلــدو األنفطــار والتطفيـف، وبــني صــل ابلبســملة بـني املــدثر والقيامـة، البصــري أختـار الف ععقــوبذهـب بعــه أهـل األداة إىل أن ) 6)
: عـدم ذكر ملن روي عنه الوصل يف غريها، والـذي عليـه احملققـون . وأختار آخرون السكت بني ما غريهلسكت يفالعصر واهلمزة ملن روى عنه او 

 . 28ص  للقاضي البدور الزاهرةالصحيح املختار الذي عليه العمل.  التفرقة بني هذه السور وغريها وهو
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ست  كيريه من القرَاة  بنوعييه املخفف واملثقل الكلمي واحلريفميد الالزم  فهو :مذهبه ِف املد الالزم: اْلامس
الشورى( الطول ست )أول  ﴾عسق  حمو﴿، )مرمي(أول ﴾ كهيعص( من ﴿العْيحركات، وله يف )

ثالثة  )الطيبة((. وله من طرعق الدرةهذا من طرعق )والتوسط أرجح لوجود الفتحة قبل الياة اللينية ، حركات
 واألوجه الثالثة كلها صحيحة. .أوجه الطول والتوسط والقصر

 . ، والتوسط، والقصرالطول :املد ثالثةب: مذهبه ِف العارض للسكون: السادس
 .اء()والصحيح جواز كل من الثالثة ْلميع القرَّ زري: قال ابن اجل     

  القصر حركتان فقط من مجيع الطرق. :مذهبه ِف مد البدل: السابع
 : املتفقتْي ِف اْلركة أو املختلفتْي ِف اهلمزتْي الواقعتْي ِف كلمة واحدة مذهبه: الثامن

  لواحدة.تني املتقابلتني ابلكلمة ا( التحقيق يف اهلمز روحرواية له من ) -
 ،يف املفتوحتني سهيل الثانية من غري إدخال ألف بينهماقيق اهلمزة األوىل وتحت( رويسرواية وله من ) -

 ﴾أَئِنحكم﴿ حنو: ،واملختلفتني احلركة، (أينما وقعت)﴾ أَأَنحتَ ﴿ (، و6)البقرة: ﴾ أَأَنحَذرحَتُمح ﴿ حنو:
ؤُُكمح ﴿و  ،(أينما وقعت) ﴾ َأُءلحِقيَ ﴿ و، (8 :﴾ يف )صَأُءنِزلَ ﴿ و، (15 :)آل عمران كما يف﴾  َأُؤنَ ب ح

  .(25 :يف )القمر
ُتمح َءا﴿ - (. 58 :﴾ يف )الزخرفَءَأهِلَتَ َنا، و﴿(49: الشعراة)و(، 71: طه)و (،123: األعرافيف )﴾ َمن ح

ُتم (األوىل والثانية مفتوحتان والثالثة ساكنة  :بثالث مهزات تنيالكلم اتنيأصل ه  اتفق ،(أَأَأحهلتنا) )أَأَأ َمنـ 
 يف األوىل ااختلفولكنهما  ،من جنس حركة ما قبلها الساكنة ألفًا مدعةعلى إبدال الثالثة  (الراواين)

حبذف  رويسو .(َأآهلتنا) (َأآمنتمعلى االستفهام ) على إثبات األوىل والثانية حمققتني فروحية، والثان
 .(آهلتنا) األوىل على اخلرب )آمنتم(

ألف إدخال  من غريتسهيل الثانية تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس هاقرأ( أينما وقعت)﴾ أَِئمَّة﴿  -
 .ابلتحقيق من غري إدخال روح ها. وقرأبينهما

إدخال ألف غري تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية مع ب رويسقرأها (: 44 :﴾ )فصلتَءاعحَجِمي  ﴿  -
 .بتحقيق األوىل والثانية من غري إدخال روح هاوقرأ بينهما.
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 : مذهبه ِف اهلمزتْي اجملتمعتْي بكلمتْي: التاسع
  :ما أييت (رويس)رواعة وله من  .أعنما وقعتتقابلتني تني املاهلمز ( حتقيق روح)رواعة له من      
 : ْلركةابتفقتْي املِف  -أولا 
( وما شاهبها، 99 :منون)املؤ يف ﴾ َجاَء َأَحُدُهم﴿  ،ْيفتوحتامل فمثال: اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية حتقيق     
لَِئكَ ﴿ :حنو ،ْيضمومتوامل( وما شاهبها، 199 :)الشعراةيف ﴾ السََّماِء ِإن﴿  ،ْيكسورتوامل لَِياُء ُأوح ﴾ يف َأوح

  .(1) (31 :)األحقاف
 :ما أييتوك: ِف اْلركة ختلفتْيِف املو  -اثنياا 

فحكمه  وما شاهبها (133 :بقرة)اليف ﴾ ُشَهَداَء ِإذَ ﴿ :حنو ،الثانية كسورةاألوىل وامل فتوحةامل .1
 من غري إدخال. كالياة  فيها حتقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني

فحكمه وما شاهبها ( 44 :)املؤمنونيف ﴾ َجاَء أُمَّة﴿ :حنو ،الثانية ضمومةوامل املفتوحة األوىلو  .2
 من غري إدخال. بني كالواو فيها حتقيق األوىل وتسهيل الثانية بني 

فحكمه  وما شاهبها (4 :)الشعراةيف ﴾ السََّماِء َءايَة﴿ :حنو ،الثانية فتوحةوامل األوىل سورةكاملو  .3
 (. السماِء يية) مفتوحة فيها إبدال الثانية ايةً 

َناُهمح ﴿ :حنو  ،الثانية فتوحةوامل األوىل ضمومةوامل  .4 وما شاهبها ( 100 :)األعرافيف ﴾ َنشاُء َأَصب ح
 (. نشاء َوصبناهم) مفتوحة اواً فحكمه فيها إبدال الثانية و 

له ( وما شاهبها ف142 :)البقرةكما يف ﴾  يَشاُء ِإىَل ﴿ :حنو ،الثانية كسورةوامل األوىل ضمومةوامل  .5
 : وجهانفيها 
 من غري إدخال.  بني بني كالياةتسهيل اهلمزة  :األول
 (. يشاء ِوىلإبدال اهلمزة الثانية واواً مكسورة )هو  :والثان

  ق اهلمزتني.يقحت لههذا يف حالة الوصل. أما لو وقف على األوىل وابتدأ ابلثانية فوكل       
 :مذهبه ِف لفظ )الصراط(: العاشر

 .كيف وقع يف القرآن معرفاً أو منكراً (  السراطإبدال الصاد سيناً ) (رويسمن رواعة )    
  

                                                 

 ليس يف القرآن من املضمومتني سوى هذه اةعة. ) 1)
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  :اإلدغام الكبريمذهبه ِف : اْلادي عشر
َوالصَّاِحِب ﴿قوله تعاىل  وهي: ،يف بعه احلروف املتماثلة الكبري ماإلدغا (ْيتلراويا)ه من ل .1

َنحبِ  ( (36يف )النمل:  ﴾َأُتُِدُّوَنِن ِبَال  ﴿و  .(36: النساةيف ) ﴾اِبْلح وأدغم التاة  .(1)  )َأُتُِدُّون ِ
 (55يف )النجم:  ﴾فَِبَأيِ  َآَلِء رَبِ َك تَ َتَماَرى﴿قوله تعاىل  يف( تَ َتَماَرى) مناألوىل يف الثانية 

َاَرى)  .كحفصوعند االبتداة  (،رَبِ َك ُتَّ
 : أييتما بعه احلروف املتماثلة  يف( رويس)وله من رواعة  .2

نَ ُهمح ﴿ :قوله تعاىل :حنو، (ينالباء)أدغم  .أ ( مع املد 101يف )املؤمنون:  ﴾َفاَل أَنحَساَب بَ ي ح
 املشبع ست حركات قوالً واحداً. 

ِعِهمح َلَذَهَب بِ ﴿وله يف       يف )البقرة:  ﴾الحِكَتاَب ِِبَيحِديِهمح ﴿(، و20يف )البقرة: ﴾َسمح
َق ِ ﴿(، و79 مع املد املشبع يف ( اإلظهار واإلدغام 176يف )البقرة:  ﴾الحِكَتاَب اِبْلح

 الثالث.
وأظهرها ( وصالً، 46يف )سبأ:  ﴾ُثَّ تَ تَ َفكَُّروا﴿ :قوله تعاىل، حنو: (ينالتاء)وأدغم  .ب

 .ابتداةً 
 و ﴾َكيح ُنَسبِ َحَك َكِثرياا﴿وهي:  ،يف ثالثة مواضع بال خالف (ْيالكاف) وأدغم .ت

 (.35و 34و 33يف )طه:  ﴾ِإنََّك ُكنحتَ ﴿ و ﴾َوَنذحُكَرَك َكِثرياا﴿
)مراتن( يف اةعة  ، وهي:(النحل)يف  ثمان مواضعب ﴾مح كُ لَ  لَ عَ جَ ﴿ من (ْيالالم)وله يف  .ث

 (.81(، و)ثالث مرات( يف اةعة )80ةعة )(، و)مراتن( يف ا78ومرة يف اةعة ) (،72)
 اإلظهار واإلدغام. (37: النمليف ) ﴾ ِقَبَل هَلُمح ِِبَاَل ﴿و

( 44( و)43)اةايت  ، وهي:ربعة مواضع يف النجمأب ﴾َوأَنَُّه ُهوَ ﴿ من( يناهلاء)وله يف  .ج
 اإلظهار واإلدغام. (49( و)48و)

  

                                                 

 . دغام النون األوىل يف الثانية مع املد املشبع يف احلالنيإب يعقوبقرأها ) 1)
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 :مذهبه ِف هاء الضمري: الثان عشر
 :من له -أولا 

، ومجع املؤنث، حنو: ﴾َعَليحِهمح ﴿ ﴾ِفيِهمح ﴿ضم هاة الضمري يف مجع املذكر، حنو:  (ْيتياو لر )ا -
، (معليهُ ) (مفيهُ ) إذا وقعت بعد الياة الساكنة.﴾ ِفيِهَما﴿، واملثىن، حَنو: ﴾ِفيِهنَّ ﴿ ﴾َعَليحِهنَّ ﴿
  (.مافيهُ )، (نفيهُ ) (نعليهُ )

الياة لعارض جزم أو  حذف معع إذا وقعت بعد اية ساكنة ضم هاة ضمري اجلم (رويس)من رواعة  لهو  -
ِفِهمح  َأوَ ﴿ :حنو ،بناة ِتِهمح ﴿(، و51يف )العنكبوت:  ﴾لَح َيكح تَ فح  .(1) (11يف )الصافات:  ﴾فَاسح

  :له منو  -اثنياا 
  ما أييت: (ْيتيالرو )ا .1

﴾ ي نُؤتِهِ ﴿و (، 75)معاً( يف )آل عمران:  ﴾ِإلَيكَ  ييُ َؤِدِه ﴿: اةتية حذف الصلة يف املواضع .أ
ِلِه ﴿و ،  ﴾ي نُ َولِ هِ ﴿و  .(20و)الشورى:  (،145: آل عمرانيف )مبوضعني  يف )النساة:  ﴾يَوُنصح

115.) 
يف  ﴾أَنحَسانِيهُ ﴿و (، 28يف )النمل:  ﴾فَأَلحِقهح ﴿: اةتية املواضعمن غري صلة يف  الضمري هاةكسر  .ب

 (.10يف )الفتح:  ﴾َعَليُه هللا﴿و (، 63)الكهف: 
هِ ﴿ر القاف واهلاة من غري صلة يف كس .ت  (.52يف )النور:  ﴾َويَ ت َّقح
(، 111يف )األعراف:  ﴾َأرحِجهح ﴿زايدة مهزة ساكنة بعد اجليم مع ضم اهلاة من غري صلة يف  .ث

 (.36و)الشعراة: 

                                                 

 (ترميهم)و (جبنتيهم)و (صياصيهم)و (فيهن)و (إليهن)و (عليهن)و (فيهما)و (إليهما)و (عليها)و (لدعهم)و (إليهم)و (عليهماأللفاظ )) 1)
حيث  (عليهم، وإليهم، ولدعهمفيعقوب عضم اهلاة يف ) .نثاً أو مؤ  وما عشبه ذلك من ضمري التثنية واجلمع مذكراً  (بني أعدعهن)و (ما نرعهم)و

 أتت على األصل؛ ألن اهلاة ملا كانت ضعيفة خلفائها خصت أبقوى احلركات، ولذا تضم مبتدأة وبعد الفتح واأللف والضمة والواو والسكون يف
وزاد ععقوب فقرأ مجيع ما ذكر وما شاهبه مما قبل اهلاة اية ، وهي لية قرعش واحلجازعني، (دعه)و (دعوه)و (دعاه)و (هلو)و (هو)غري الياة حنو: 

أو بناة حنو:  (،أو مل عكفهمو) (خيزهم)و (وإن أيهتم)، وهذا كله إذا كانت الياة موجودة فإن زالت لعلة جزم حنو: ساكنة بضم اهلاة أعضاً 
َمِئذ  َوَمنح يُ َوهل ِِ ﴿ قوله تعاىل فروعس وحده بضم اهلاة يف ذلك كله إاَل  (فاستفتهم) كسرها من غري خلف واختلف عفإنه  (16: األنفاليف )﴾ مح يَ وح

ََملُ ﴿عنه يف  َِحيمِ ﴿و(، 32 :النور)يف  ﴾يُ غحِنِهُم اّللَُّ ﴿و (3: احلجريف )﴾ َويُ لحِهِهُم األح ، موضعي ﴾َوِقِهُم السَّيِ َئاتِ ﴿و ﴾َوِقِهمح َعَذاَب اْلح
 . 164(. انظر: إحتاف فضالة البشر ص 9و 7: غافر)
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يف  ﴾ي َيَحتِهِ ﴿و ، (تحيث وقع) ﴾ي هِ دِ يَ بِ ﴿ يف (1) ضمريهاة ال صلة ابختالس (رويس)من رواعة  .2
  .(75)طه: 
  :مذهبه ِف هاء السكت: الثالث عشر

 ما أييت: (ْيتياالرو )له من  -
  (.هلَِيَ ( )َفِهيَ ) (يَ هِ وَ )( هَلُوَ ( )فَ ُهوَ ) (وَ هُ وَ ) ضمري اليائب هباة السكت قف علىالو  .1
 (.ِبَ ) (لَِ ) (ممَّ ) (عمَّ ) (فيم( االستفهامية احملذوفة األلف هباة السكت )ماقف على )والو  .2
املشددة من ضمري مجع اإلانث هباة السكت بشرط أن عكون قبل النون هاة  قف على النونوالو  .3

 .إن شاة هللا (... وسنبني ذلك عند فرش املصحفَأرحُجِلِهنَّ ) (ِفيِهنَّ ) (هنيح لَ عَ ) (ُهنَّ ) (هَلُنَّ ) الضمري
فال يلحق به هاء السكت. قال صاحب  يعقوبإذا وقف عليه  ﴾نَّ كُ دَ يح كَ ﴿قال القاضي: )     

ول أجد  نشر وقد أطلقه بعضهم ، وأحسب أن الصواب تقييده ِبا كان بعد هاء كما مثلوا به.ال
 ( فاألمر كما ههر لنا ، انتهىمثل بغري ذلك فإن نص على غريه أحد يوثق به رجعنا إليه وإلَّ  أحداا 

(2). 
وسنبني ذلك أثناة  (يَّ َلدَ ) (ِإَلَّ ) (َعَليَّ ) املشددة هباة السكت كما يف: (ايء املتكلم)قف على والو  .4

 .إن شاة هللا فرش املصحف
(، 84: عوسفيف  ) ﴾َأَسَفى ايَ ﴿ وهي: ،أربع كلمات علىالوقف هباة السكت  (رويس) وله من رواعة -

َرَتى﴿ (، و28(، و)الفرقان: 72يف )هود:  ﴾اَي َوي حَلََّت ﴿ و أعنما ) ﴾ُثَّ ﴿ و (،57يف )الزمر:  ﴾اَيَحسح
  .(وقعت

 (، و259يف )البقرة:  ﴾لَح يَ َتَسنَّهح ﴿اةتية:  لفاظالسكت وصاًل من األهاةات  يعقوبحذف  -
َتِدهِ ﴿ مراتن يف  ﴾ِحَسابَِيهح ﴿ (، و25و 19مراتن يف )احلاقة:  ﴾ِكَتابَِيهح ﴿ (، و90يف )األنعام:  ﴾اق ح

 ﴾هح يَ هِ  امَ ﴿ (، و29يف )احلاقة:  ﴾ُسلحطَانَِيهح ﴿ و(، 28يف )احلاقة:  ﴾َمالَِيهح ﴿ وَ (، 26و 20)احلاقة:
 (.10يف )القارعة: 

 

                                                 

 . أي ابلنطق ابهلاة مكسورة كسراً كاماًل من غري صلة) 1)
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 :هو  ،مذهبه ِف ايءات اإلضافة: الرابع عشر
 بعدها مهزة قطع مطلقاً. جاةايةات اإلضافة إذا  إسكان .1
اَي ﴿فقد قرأها ابإلسكان:  ؛ ابستثناة املواضع اةتية ،( التعرعفالفتح ايةات اإلضافة إذا جاة بعدها ) .2

َرُفوا﴿ (، و56كبوت: يف )العن ﴾ِعَباِدَي الَِّذيَن َآَمُنوا  (، و53يف )الزمر:  ﴾ُقلح اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأسح
 ابلفتح.  (رويس)وقرأها  ،(31يف )إبراهيم:  ﴾َمُنواَءاُقلح ِلِعَباِدَي الَِّذيَن ﴿

( فله فيها 162يف )األنعام:  ﴾َوحَمحَيايَ ﴿ :ابستثناة ،ايةات اإلضافة اليت مل عقع بعدها مهز إسكان .3
 الفتح.

 . (أعنما وقع) ﴾َمِعيَ ﴿لفظ  كان اية اإلضافة يفإس .4
  :هو ، مذهبه ِف الياءات الزائدة: اْلامس عشر

 ﴾تَ فحَضُحونِ ﴿ :حنو ت،يف رؤوس اةايسواة أكانت واقعة وصاًل ووقفًا ت الياةات الزائدة اثبإ     
تَ عحِجُلونِ ﴿  وسنبني ذلك عند فرش املصحف إبذنه تعاىل. .أم يف غريها ،﴾َتسح

 :مذهبه ِف الستفهام املكرر: دس عشرالسا
 والثاينم استفهقرأ األول ابال ( منها؛ةتسع): أحد عشر موضعاً  يف الكرمي القرآن يف االستفهام املكررو      

 ( األوىل، فهي: ةالتسع)أما ، فماستفهابال املوضعني الباقيني قرأو  ابإلخبار.
هُلُمح ﴿قوله تعاىل  .1  . (5يف )الرعد:  ﴾أَِئَذا ُكنَّا تُ َراابا أَئِنَّا َلِفي َخلحق  َجِديد   َوِإنح تَ عحَجبح فَ َعَجٌب قَ وح
ا﴿وقوله:  .2 ُعوثُوَن َخلحقاا َجِديدا  .(49يف )اإلسراة:  ﴾َوقَاُلوا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماا َورُفَاَتا أَئِنَّا َلَمب ح
ُعو ﴿وقوله:  .3 اَوقَاُلوا أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماا َورُفَاَتا أَئِنَّا َلَمب ح  .(98يف )اإلسراة:  ﴾ثُوَن َخلحقاا َجِديدا
ُعوثُونَ ﴿ قوله:و  .4 َنا وَُكنَّا تُ َراابا َوِعظَاماا أَئِنَّا َلَمب ح  .(82يف )املؤمنون:  ﴾قَاُلوا أَِئَذا ِمت ح
َرحِض أَئِنَّا َلِفي َخلحق  َجِديد  َبلح ُهمح بِِلَقاِء َرِبِ ِمح ﴿قوله: و  .5 يف )السجدة:  ﴾َكاِفُرونَ   َوقَاُلوا أَِئَذا َضَللحَنا ِف األح

10). 
ُعوثُونَ ﴿قوله: و  .6 َنا وَُكنَّا تُ َراابا َوِعظَاماا أَئِنَّا َلَمب ح  .(16يف )الصافات:  ﴾أَِئَذا ِمت ح
َنا وَُكنَّا تُ َراابا َوِعظَاماا أَئِنَّا َلَمِديُنونَ ﴿قوله: و  .7  .(53يف )الصافات:  ﴾أَِئَذا ِمت ح
ُعوثُونَ  وََكانُوا يَ ُقوُلوَن أَِئَذا﴿قوله: و  .8 َنا وَُكنَّا تُ َراابا َوِعظَاماا أَئِنَّا َلَمب ح  .(47يف )الواقعة:  ﴾ِمت ح
َاِفَرةِ ﴿قوله: و  .9  .(11و 10يف )النازعات:  ﴾أَِئَذا ُكنَّا ِعظَاماا َنََِرةا   يَ ُقوُلوَن أَئِنَّا َلَمرحُدوُدوَن ِف اْلح
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 هما:ف ،(ثنانالأما )و 
َرُجونَ َوقَاَل الَِّذيَن َكفَ ﴿قوله تعاىل:  .1  .(67يف )النمل:  ﴾ُروا أَِئَذا ُكنَّا تُ َراابا َوَآاَبُؤََّن أَئِنَّا َلُمخح
ِمِه ِإنَُّكمح لََتأحُتوَن الحَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكمح ِِبَا ِمنح َأَحد  ِمَن الحَعاَلِمَْي ﴿قوله: و  .2 ( 28)َوُلوطاا ِإذح قَاَل لَِقوح

( 28( يف اةعة )إنَُّكمح . فقد قرأ )(29و 28يف )العنكبوت:  ﴾ُعوَن السَِّبيلَ أَئِنَُّكمح لََتأحُتوَن الر َِجاَل َوتَ قحطَ 
 هبمزتني على االستفهام.

 :مذهبه ِف حتريك الساكن قبل مهزة الوصل: عشر السابع
ثال مف قبل مهزة الوصل إذا كان احلرف الثالث مكسورًا أو مضمومًا أو مفتوحاً، ابلكسر الساكنحير   .1

َأِم ﴿ واملفتوح. (3يف )نوح:  ﴾َأِن اعحُبُدوا﴿ م. واملضمو (1) (6يف )ص:  ﴾ُشوامح َأِن ا﴿املكسور 
يف  ﴾َأِو ان حُقصح ﴿: وهي ،( يف ثالثة مواضع قرأها ابلضموح أَ . ابستثناة لفظ )(50: النوريف ) ﴾ارحََتبُوا

ُرُجوا﴿و (،3)املزمل:  حير  الساكن و . (110يف )اإلسراة:  ﴾َأِو ادحُعوا﴿و (،66يف )النساة:  ﴾َأِو اخح
ماا هللاُ ﴿حتر  ابلكسر أو الفتح أو الضم، حنو:  هباعند االبتداة  اليتقبل مهزة الوصل  أعضاً  ابلكسر  ﴾قَ وح

 .(، وهكذا30)التوبة:  ﴾ُعَزيٌر ابنُ ﴿(، و 164)األعراف: 
 ( عند وصلها ابةعة الثانية.آل عمرانحير  ابلفتح يف هجاة امليم الساكنة يف أول ) .2

  :مذهبه ِف اإلمالت: شرالثامن ع
يف  ﴾الحَكاِفرينَ ﴿(، وأمال لفظ 72املوضع األول من سورة )اإلسراة:  ﴾َأعحَمى﴿له من الراوعني إمالة  .1

 ( فقط.43)النمل: 
 ( أو منكراً.الحيث وقع معرفاً بــ ) ﴾الحَكاِفرينَ ﴿إمالة لفظ  (رويس)له من رواعة  .2
 (. يس)( من أول سورة ايإمالة ) (روح)له من رواعة  .3

 :أو بصوت الزاي لضماب ةر و كسامل مذهبه ِف إمشام بعض اْلروف: التاسع عشر
 :(رويس)له من رواعة      

( ِسيء( و)ِسيق( و)ِحيل( و)ِقيل): يف ابلضم ة القاف أو احلاة أو السني أو اجليمإمشام كسر  -
 .(ِجيءو) (سِيئتو)

                                                 

( حـذفت اليـاة للتخفيـف والضـمة فيهـا عارضـة وليسـت أصـلية أبـا جـاةت بسـبب إلتحـاق واو اجلمـع هبـا، هلـذا عنـد امش يواهـذه أصـلها )) 1)
  االبتداة هبا حتر  مهزة الوصل ابلكسر.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ِدُفونَ ﴿ مثل:وإمشام الصاد بصوت الزاي  - ( 46( موضع يف اةعة )ضع يف )األنعامثالثة مواب ﴾َيصح
  .(.. وهكذا94يف )احلجر:  ﴾فَاصحدَعح ﴿، و(157يف اةعة ) وضعانوم
  ما أييت: الفرشية بعض اْلروفله ِف : العشرون

يعااأَ ﴿قرأ فهو ع .1 َة ّلِلَِّ َجَِ مزة اهلبكسر (، 165يف )البقرة:  ﴾نَّ اّللََّ َشِديُد الحَعَذابِ أَ وَ ﴿ و ﴾نَّ الحُقوَّ
 . املوضعنييف

 .(يشاء)، و(يرفع)ابلياة يف ( 83يف )األنعام:  ﴾َشاءُ نَ رحَفُع َدرََجات  َمنح ن َ ﴿عقرأ و  .2
واا﴿عقرأ و  .3  .(ُعُدوًّا)بضم العني والدال وتشدعد الواو املفتوحة  (108: األنعام)يف  ﴾فَ َيُسبُّوا اّللََّ َعدح
ُيهُ ﴿عقرأ و  .4 وضع الياة ابلنون املفتوحة يف م (114: طه)يف  ﴾ِمنح قَ بحِل َأنح يُ قحَضى ِإلَيحَك َوحح

َيهُ )، ونصب الياة يف وحيه املضمومة، مع كسر الضاد ونصب الياة  .(نَ قحِضَي ِإلَيحَك َوحح
 .(وََكِلَمةَ ) بنصب التاة (40: التوبة)يف  ﴾ِلَمُة اّللَِّ ِهَي الحُعلحَياوَكَ ﴿عقرأ و  .5
ٌف َعَليحِهمح ﴿وعقرأ  .6  (.َوَل َخوحفَ الفاة من غري تنوعن ) )أعنما وردت( بفتح ﴾َوَل َخوح
ِئي﴿وعقرأ  .7 ( حبذف الياة يف 4( وموضعني يف )الطالق: 2( و)اجملادلة: 4يف )األحزاب:  ﴾الالَّ

ءِ احلالني )  (.الالَّ
ُوىَل ﴿وعقرأ  .8 إدغام التنوعن  مع( وصاًل بنقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها 50يف )النجم:  ﴾َعاداا األح

ُوىَل (. وعند االبتداة بـــ )وىَل َعاَدلُّ يف الالم )  ( فله فيها ثالثة أوجه: األح
 (. لُوىَل : النقل مع حذف مهزة الوصل )األول
 (. اَلُوىَل : النقل مع إثبات مهزة الوصل )والثان
 (.َاألوىل) كحفص: والثالث

 (.ُهُزؤااإببدال الواو مهزاً منوانً ) (أعنما وقعت) ﴾ُهُزواا﴿وعقرأ  .9
 (. ُكفحؤاا( إبسكان الفاة ومهز الواو منوانً )4يف )اإلخالص:  ﴾ُكُفواا﴿وعقرأ  .10
ُجوَج ايَ ( إببدال اهلمز ألفًا فيهما )96( و)األنبياة: 94يف )الكهف:  ﴾َيَحُجوَج َوَمأحُجوجَ ﴿وعقرأ  .11

  (.ُجوجَ اَومَ 
 (.َيَحلِتُكمح ( بزايدة مهزة بعد الياة )14يف )احلجرات:  ﴾يَِلتحُكمح ﴿وعقرأ  .12
  (.ُيَضاُهونَ ( حبذف اهلمزة مع ضم اهلاة )30يف )التوبة:  ﴾ِهُئونَ ُيَضا﴿وعقرأ  .13
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 .(َورُّ )تَ زح  راة وحذف األلفتشدعد السكون الزاي و ب( 17يف  )الكهف:  ﴾تَ َزاَورُ ﴿وعقرأ  .14

•••••• 
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 املطلب الثان
 البصري العددِف  عدِ  آايت السور طرق

طرعقة البصرعني املنصوص عليه من كالم األئمة املتقدمني ابألخذ  ( يف عد   آايت السور حسبالعدد البصري) اتبعنا     
  .ابلعد   البصري يف املصاحف البصرعة

  ما أضيف إىل عاصم اجلحدري، وقيل ما أسند إىل أعوب بن املتوكل.والعدد البصري هو      
القرآن ِف عدد البصريْي وَجيع عدد آي : )ه( يف مقدمة تفسريه671لقرطيب )ت قال ا .(6204وعدد آايته )     

 .(1) (( آية وهو العدد الذي مضى عليه سلفهم حَّت اآلن6204)
العدد البصري هو ما يرويه عطاء بن يسار وعاصم اْلحدري وهو ما ينسب بعد إىل : )(2) وقال عبد الفتاح القاضي     

 (. ( آية6204أيوب بن املتوكل وعدد آايت القرآن عنده )
 .(4)( وأما العدد البصري فمنسوب إىل عاصم بن ميمون اْلحدري: )(3)بن حممد السخاوي وقال علم الدعن     

للشيخ الدمياطي  (إحتاف فضالء البشر ِف القراءات األربع عشر)على ما ورد يف وبياهنا يف عد   اةايت  انوقد اعتمد     
حتقيق البيان ِف عدِ  آي )و، لعبد الفتاح القاضي (مرشد اْلالن إىل معرفة عد آي القرآن)، و(5) الشافعي الشهري ابلبناة

 .مة ليدي حممد املتويللشيخ العاَل ل (القرآن
للمقارنة عن عاصم  حفصرواعة  دان، فقد اعتمروحو رويسوعيه برا ضرمييعقوب اْلأما فرش املصحف على قراةة      

 . وهو العدد الكويف ( آعة6236) عددهاو اةايت  يف عد   والفرش 
 
 

 : البصريآايت القرآن حسب العدد  عدد

                                                 

 .1/106: اجلامع ألحكام القرآن نظرا) 1)
الب دور الزاه رة ِف الق راءات ، لـه عـدة مؤلفـات وأشـهرها تنـاواًل بـني طلبـة العلـم كتـاب )تـاح بـن عبـد اليـين بـن حممـد القاضـي: عبـد الفهـو) 2)

 ه .1403تويف سنة ، (الفرائد اْلسان ِف عدِ  آي القرآن(  و )العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة
 .ه 643تويف سنة ) 3)
 .1/190اة : مجال القرَ نظرا) 4)
 .ه( 1117الشيخ أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اليين الدمياطي الشافعي الشهري ابلبناة )ت : هو) 5)
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( ، األع     راف 166( ، األنع     ام )123( ، املائ     دة )175( ، النس     اء )200( ، آل عم     ران )287( ، البق     رة )7الفاحت     ة )
( ، إب    راهيم 45( ، الرع    د )111( ، يوس    ف )121( ، ه    ود )109( ، ي    ونس )130( ، التوب    ة )76( ، األنف    ال )205)
( ، األنبي      اء 132( ، ط      ه )98( ، م     ري )111( ، الكه      ف )110)( ، اإلس     راء 128( ، النح      ل )99( ، اْلج     ر )51)
( ، القص   ص 94( ، النم   ل )226( ، الش   عراء )77( ، الفرق   ان )64( ، الن   ور )119( ، املؤمن   ون )75( ، اْل   ج  )111)
( ، 45( ، ف  اطر )54( ، س  بأ )73( ، األح  زاب )29الس  جدة ) ( ،34( ، لقم  ان )60( ، ال  روم )69( ، العنكب  وت )88)

 ، خبل     ف (49( ، الش     ورى )52( ، فص     لت )82( ، غ     افر )72( ، الزم     ر )85( ، ص )181( ، الص     افات )82ي     س )
( ، ق 18( ، اْلج   رات )29( ، الف   تح )40( ، حمم   د )34( ، األحق   اف )36(  ، اْلاثي   ة )57( ، ال   دخان )89الزخ   رف )

( ، 29( ، اْلدي   د )97( ، الواقع   ة )76( ، ال   رَحن )55( ، القم   ر )61( ، ال   نجم )48( ، الط   ور )60( ، ال   ذارايت )45)
( ، 18( ، التغ     ابن )11( ، املن     افقون )11( ، اْلمع     ة )14( ، الص     ف )13( ، املمتحن     ة )24( ، اْلش     ر )22اجملادل     ة )
( ، 28( ، اْل  ن )29( ، ن  وح )44( ، املع  ارج )51( ، اْلاق  ة )52( ، القل  م )30( ، املل  ك )12( ، التح  ري )11الط  الق )
( ، ع  بس 45( ، النازع  ات )41( ، النب  أ )50ت )( ، املرس  ال31( ، اإلنس  ان )39( ، القيام  ة )56( ، امل  دثر )19املزم  ل )

( ، األعل   ى 17( ، الط   ارق )22( ، ال   ربوج )23( ، النش   قاق )36( ، املطفف   ْي )19( ، النفط   ار )29( ، التك   وير )41)
( ، 8( ، الش    رح )11( ، الض    حى )21( ، اللي    ل )15( ، الش    مس )20( ، البل    د )29( ، الفج    ر )26( ، الغاش    ية )19)

( ، العص ر 8( ، التك اثر )8( ، القارع ة )11( ، الع ادايت )9( ، الزلزل ة )9( ، البين ة )5در )( ، الق 19( ، العلق )8الزيتون )
( ، 5( ، املس    د )3( ، النص    ر )6( ، الك    افرون )3( ، الك    وثر )7( ، امل    اعون )4( ، ق    ري  )5( ، الفي    ل )9( ، اهلم    زة )3)

 ( آية.6204(. اجملموع الكلي )6( ، الناس )5( ، الفلق )4اإلخالص )
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 املبحث الثالث
 فرش املصحف على قراءة 

 البصري اْلضرمي يعقوب 
  روحو  رويسبراوييه 
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 فرش املصحف 
 على قراءة يعقوب اْلضرمي البصري

  براوييه رويس وروح
ِمنح َطريِق الدُّرِة الحُمَتمِة ِللحِقَراَءاِت 

 الثَّاَلث
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 رويسراوييه بالبصري  يعقوب اْلضرميقراءة على رش املصحف الكري فب وعلى بركتهتعاىل هللا  سمب نبدأ 
 .(رَحهم هللا َجيعاا )ة حفص عن عاصم برواي ْي ذلكمقارن روحو 

 من يوم ل ينفع مال ول بنون إلَّ  الناعمأسائلْي املوىل أن يوفقنا لذلك وأن َيعل ذلك ِف صحائف      
  .أتى هللا بقلب سليم

 

 ﴾اْلُزحُء اأَلوحلُ ﴿
 

 (2) ﴾(1) مكيٌة َوآايتُا َسبحعٌ  لحَفاحِتَةِ اُسورَُة ﴿( 1)
 (4 آية) ﴿ ِكحفصاأللف  ثباتإب يعقوبقرأها  :﴾َماِلك. 
 (6 آية) ﴿ َ(السِ َراطِ ابلسني ) رويسقرأها  :﴾الصِ َراط .  
 (7 آية) ﴿ َُهمح )يف احلالني ضم اهلاة ب يعقوبقرأها  (:معاا ) ﴾َعَليِهمح . ﴿(ِسَراطِ ابلسني ) رويسقرأها  :﴾ِصَراط  . (َعَلي ح

 (3) ﴾لحبَ َقَرِة مدنِيٌة َوآايُتَا ماحئَتاِن َوسٌت ومثانُونَ اُسورَُة ﴿( 2)

                                                 

 هذا العدد هو العدد الكويف الذي اعتمدانه مقارنة مع العدد البصري كما هو مذكور عقبه.  (1)
ِِ َربِ  الحَع اَلِمْيَ ﴿ :مـن الفاحتـة، وإبـا جعـل قـول هللا تعـاىل آعـة( )البسـملة يعقوبمل جيعل  (2) َمح ُد   ، وجعـل آعـة، وهكـذا ...اةعـة األوىل ﴾اْلح

َت َعَليِهمح َغرِي الحَمغحُضوِب َعَليِهمح َول الَضالِ ْيَ ﴿ يَن أَن حَعمح َت َعَليِهمح ﴿ آعتني ﴾ِصَراَط الذِ  يَن أَن حَعمح غَ رِي الحَمغحُض وِب َعلَ يِهمح َول ﴿و ﴾ِصَراَط الذِ 
 .118ص وإحتاف فضالة البشر ، 39ص مرشد اخلالن إىل معرفة عد   آي القرآن  :انظر. ﴾الَضالِ ْيَ 

، ﴾َذلِ  َك الحِكتَ اُب َل رَيح  َب ِفي ِه ُه  داى لِ لحُمتَِّق  ْيَ  ال﴿ ( آعــة واحـدة2)( و1دد البصــري فقـد جعــل اةعتـني )( حســب العـ287عـدد آايهتـا ) (3)
لَ  ِئَك َم ا َك اَن هَلُ ﴿ مها ( آعتني114وجعل اةعة ) ُ ُه َوَس َعى ِف َخَراِِبَ ا ُأوح ُخُلوَها ِإلَّ َوَمنح َأهحَلُم نمَّ ن مَّنَ َع َمَس اِجَد اّللِ  َأن يُ ذحَكَر ِفيَه ا امسح مح َأن يَ دح

ن حَيا ِخ  زحٌي َوهَلُ  مح ِف اآلِخ  َرِة َع  َذابٌ ﴿و ﴾َخ  آئِِفْيَ  َمح  ِر ﴿( آعــة واحــدة 220( و)219وجعــل اةعتــني )، ﴾َعِظ  يمٌ  هلُ  مح ِف ال  دُّ َيسح  أَُلوَنَك َع  ِن اْلح
أَُلوَنَك َماذَ  ِعِهَما َوَيسح رَبُ ِمنح نَ فح ُُهَما َأكح ُ اّللَُّ َوالحَميحِسِر ُقلح ِفيِهَما ِإُثٌح َكِبرٌي َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإمثح َو َكَذِلَك يُ َبْيِ  َاَيِت َلَعلَُّك مح ا يُ نحِفُقوَن ُقِل الحَعفح  َلُك ُم اآلح

أَُلوَنَك َع ِن الحيَ تَ اَمى قُ لح ِإصح اَلٌح هَلُ مح َخ ريحٌ َوِإنح ُطَ اِلُطوهُ  َِخَرِة َوَيسح ن حَيا َواآلح ِس َد ِم َن الحُمصح ِلِح َولَ وح تَ تَ َفكَُّروَن ِف الدُّ ُ يَ عحلَ ُم الحُمفح َواُنُكمح َواّللَّ مح فَ ِإخح
َنن ُتمح ِف ﴿مها ( آعتني 235وجعل اةعة )  ،﴾ُكمح ِإنَّ اّللََّ َعزِيٌز َحِكيمٌ َشاَء اّللَُّ أَلَعحنَ تَ  ُتم ِبِه ِمنح ِخطحَبِة النِ َس اء َأوح َأكح َوَل ُجَناَح َعَليحُكمح ِفيَما َعرَّضح

ُ أَنَُّكمح َسَتذحُكُروََنُنَّ َولَ ِكن ل ُلَغ الحِكَتاُب ﴿ و ﴾َأن تَ ُقوُلواح قَ وحلا مَّعحُروفاا  تُ َواِعُدوُهنَّ ِسر اا ِإلَّ  أَنُفِسُكمح َعِلَم اّلل  َدَة النِ َكاِح َحَّتََّ يَ ب ح َوَل تَ عحزُِمواح ُعقح
َذُروُه َواعحَلُمواح َأنَّ اّلل َ َغُفوٌر َحِليمٌ  َيُّ   َل ِإلَ َه ِإلَّ اّلل ُ ﴿ مهـا ( آعتني255، وجعل اةعة )﴾َأَجَلُه َواعحَلُمواح َأنَّ اّلل َ يَ عحَلُم َما ِف أَنُفِسُكمح فَاحح ُهَو اْلح

ٌم لَُّه َما ِف السََّمَواِت َوَما ِف اأَلرحِض َمن َذا ﴿ و ﴾الحَقيُّومُ  َفُع ِعنحَدُه ِإلَّ َل ََتحُخُذُه ِسَنٌة َوَل نَ وح َ أَيح ِديِهمح َوَم ا َخلحَفُه مح  الَِّذي َيشح ِبِِذحنِِه يَ عحَلُم َما َبْيح
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  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها  : ﴾َعَليِهمح ﴿( 6)آية اهلمزة األوىل  تحقيقب رويسقرأها : ﴾َأَأنحذ رحَتُمح ﴿. (َعَلي ح
 بتحقيق اهلمزتني. روحوقرأها بينهما. الفصل إدخال ألف  من غريوتسهيل الثانية 

  ِذبُونَ ﴿( 10)آية بُون( من التكذعب لتكذعبهم الرسل بضم الياة وفتح الكاف وتشدعد الذال يعقوبقرأها : ﴾َيكح  .)يَُكذِ 
  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 11)آية. 
  إبدال تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾السَُّفَهاُء َأل﴿ .ام كسرة القاف الضمإبمش رويس قرأها﴾: ِقيحلَ ﴿( 13)آية

 بتحقيق اهلمزتني. روحوقرأها  .ل()السفهاء وَ  وصالً خالصة مفتوحة الثانية واواً 
  روحوفتحها  .إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾اِبلحَكاِفرينَ ﴿( 19)آية. 
  ِعِهمح ﴿( 20)آية ِعِهمح( الباةعنخبلف عنه  رويس: أدغم ﴾َلَذَهَب ِبَسمح  . )لَذَهبِ َسمح
  روحوفتحها  .إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾لِلَكاِفرينَ ﴿( 24)آية. 
  (.تَ رحِجُعونَ بفتح التاة وكسر اجليم ) يعقوبقرأها : ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿( 28)آية 
  (هح وَ هُ )وَ ( هح َفَسوَّاُهنَّ ) السكت اةهبفاً وقالثالثة  يعقوب قرأ :( معاا ) ﴾َوُهوَ ﴿ ﴾َفَسوَّاُهنَّ ﴿( 29)آية. 
  بتحقيق اهلمزتني. روحوقرأها . وتسهيل الثانية بني بنياألوىل  اهلمزة تحقيقب رويس هاقرأ :﴾َهؤلِء ِإن﴿( 31)آية  
  روحوفتحها  .إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 34)آية. 
  (هح وَ هُ )وَ  السكت اةهب وقفاً  يعقوب قرأها ﴾:َوُهوَ ﴿( 37)آية. 
  ٌف َعَليحِهمح ﴿( 83)آية ( يف احلالني عليهم. وضم هاة )(1) (َخوحفَ ) من غري تنوعن بفتح الفاة يعقوبقرأها : ﴾َفاَل َخوح
ُهمح )  .(َعَلي ح
  (.فَارحَهُبوِن ) إبثبات الياة وصالً ووقفاً  يعقوب قرأها: ﴾فَارحَهُبونِ ﴿( 40)آية 
  (.فَات َُّقوِن ) إبثبات الياة وصاًل ووقفاً  يعقوب قرأها: ﴾ونِ فَات َّقُ ﴿( 41)آية 
  َبلُ َوَل ﴿( 48)آية َبلُ ) ابلتاة على التأنيث يعقوب: قرأها ﴾يُ قح   .(2) (تُ قح
  َّنَ ﴿( 15)آية متُُ ﴿ .(3) (َّنَ دح عَ )وَ بعد الواو  حبذف األلف يعقوب: قرأها ﴾َواَعدح َذح  . (م)اطتُّ الذال ابلتاة  روح: أدغم ﴾اطَّ
  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها﴾: ِقيحلَ ﴿( 59)آية. 

                                                                                                                                                                        

ء  مِ   نح ِعلحِم  ِه ِإلَّ ِبَش   َوَل َيُِيطُ ونَ  ظُُهَم  ا َوُه  َو الحَعِل  يُّ الحَعِظ يمُ  يح نظــر: االحتــاف ص ا. ﴾ِبَ ا َش  اء َوِس  َع ُكرحِس  يُُّه السَّ َمَواِت َواأَلرحَض َوَل يَ   ُؤوُدُه ِحفح
  .52ص ، ومرشد اخلالن 118

وقرأهـا حفـص بضـم الفـاة منونـة علـى أن )ال( انفيـة . للتربئـة (ال)جعـل أنـه علـى الفـتح علـى  بفتح الفاة وحذف التنوعن مبنياً  يعقوبقرأها  (1)
 .1/109، وجدول إعراب القران الكرمي 135نظر: اإلحتاف ص و)خوف( مبتدأ. ا

 .1/51، وإعراب القرآن للنَحاس 135سناده إىل شفاعة وهي مؤنثة لفظاً. اإلحتاف ص إب( 2)
 .135اإلحتاف ص ألن الوعد من هللا تعاىل وحده. ( 3)
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  لَّةُ ﴿( 61)آية  .اهلاة وإسكان امليم وقفاً  بضمو ، (الذلة مُ عليهُ )امليم وصالً اهلاة و  ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهُم الذِ 
  ٌف َعَليحِهمح ﴿( 62)آية ( بضم اهلاة يف عليهموقرأ ) .(1) (َخوحفَ تنوعن )( بفتح الفاة من غري َخوحفٌ ) يعقوب قرأ: ﴾َوَل َخوح

 احلالني.
  (2) ()ُهُزؤاا  إببدال الواو مهزاً  يعقوب ها: قرأ﴾ُهُزواا ﴿( 67)آية. 
  (ِهَيهح )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َما ِهيَ ﴿( 68)آية. 
  (ِهَيهح )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َما ِهيَ ﴿( 70)آية. 
  (َفِهَيهح )هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾ِهيَ فَ ﴿( 74)آية. 
  إدغام الباَةعن مع املد ست حركات اللتقاة الساكنني. األولبوجهني:  رويس: قرأها ﴾ِِبيحِديِهمح الحِكَتاَب ﴿( 79)آية :
َيحِديِهمح )  (.َأيِديُهمح )( يِديُهمح ِبَِ )يف احلالني  ﴾أيحِديِهمح ﴿وَ  (ِِبَيحِديِهمح َهاة ) يعقوب. وضم كحفص: إظهارمها َوالثان(. الحِكَتاِبِ 
  متُُ ﴿( 80)آية َذح   .)اطتُّم(الذال ابلتاة  روح: أدغم ﴾اطَّ
  ناا﴿( 83)آية  . (3)( َحَسناا بفتح احلاة والسني ) يعقوبقرأها : ﴾ُحسح
  بضم اهلاة يف احلالني  يعقوبأها قر  : ﴾َعَليِهمح ﴿.(4) )َتظَّاهرون(بتشدعد الظاة  يعقوب: قرأها ﴾َتظَاَهُرونَ ﴿( 85)آية
ُهمح )   .(5) (يَ عحَمُلونَ ياة الييب )ب يعقوبقرأها : ﴾تَ عحَمُلونَ ﴿ .(هح وَ هُ )وَ  السكت اةهبوقفاً  يعقوب قرأها: ﴾َوُهوَ ﴿. (َعَلي ح
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 89)آية.  
  اأماهل: ﴾وللحَكاِفرينَ ﴿ .الرابعي أنزل الفعل من ()يُ نحِزلَ ف الزاي يفختلنون و إبسكان ا يعقوب قرأها: ﴾يُ نَ زِ لَ ﴿( 90)آية 

 .إمالة حمضة رويس
  (هح و )وهُ  هباة السكتوقفاً  يعقوب قرأمها: ﴾َفِلمَ ﴿ ﴾َوُهوَ ﴿ .إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 91)آية 

  .)فَِلَمهح(

                                                 

 ( البقرة.38تراجع اةعة )( 1)
ر -سكون الزاي وضمها قراةة  (2) َزأُ( )ُهزة ا( و)ُهُزؤا( فأبدل  -أي َسخ  ، بينما اهلمز واواً ختفيفاً  حفصمن ابب )َهز َئ( منه وبكسر الزاي )عـَه 

  .2/162 يف القراةات العشر النشرو ، (هزئمادة ) 694 ص خمتار الصحاحمع اهلمز وصاًل ووقفاً.  يعقوبضمها 

بضم احلاة وإسكان السني وظاهره كما قال  حفص. وقرأها ناً سَ حَ  صفة ملصدر حمذوف أي: قوالً  بفتح احلاة والسني )َحَسناً( يعقوبقرأها  (3)
إن  ه مص  در وأن  ه ك  ان ِف األص  ل ق  ول حس  نا إم  ا عل  ى ح  ذف مض  اف أي: ذا حس  ن ، وإم  ا عل  ى الوص  ف ابملص  در إلف  راط )أبــو حيــان: 

 .141ص  اإلحتاف .(حسنه
أنـه أراد  ابلتخفيـف حف صلذلك. وقرأهـا الظَاة فشددها  يفوأدغمها  الثانيةتتظاهرون بتائني فأسكن ابلتشدعد على أنه أراد  يعقوبقرأها  (4)

، واحلجـة 141انظر: اإلحتـاف ص  .م التاة ابلظاة لشدة قرب املخرجادغإالتاةعن ختفيفاً ومنعاً لإلدغام وثقله، و تتظاهرون فأسقط احدى  أعضاً 
 .84يف القراةات السبع ص 

ا﴿موافقة لقوله تعاىل بياة الييب  يعقوبقرأها  (5) ََتَوح  .142اإلحتاف ص  .(90يف اةعة ) ﴾اشح
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  متُُ ﴿( 92)آية َذح  .رويسوأظهرها  .)اطتُّم(ابلتاة الذال  روح: أدغم ﴾اطَّ
  لَ ﴿( 93)آية لَ  قُ ُلوِِبِمِ اهلاة وامليم وصالً ) كسرب يعقوب قرأها: ﴾قُ ُلوِِبُِم الحِعجح   اهلاة وإسكان امليم وقفاً.  كسر(، وبالحِعجح
  (َأيحِديُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 95)آية. 
  (تَ عحَمُلونَ بتاة اخلطاب ) يعقوب قرأها: ﴾عحَمُلونَ ِبَا ي َ ﴿( 96)آية. 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 98)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾ِللحَكاِفرينَ ﴿( 104)آية. 
  زَ النون وختفيف الزاي إبسكان  يعقوبقرأها : ﴾يُ نَ زِ ل﴿( 105)آية  .الرابعي زلأنمن ل( )يُ ن ح

  ٌف َعَليحِهمح ﴿ .(هح وَ هُ )وَ  السكت اةهبوقفاً  يعقوب قرأها: ﴾َوُهوَ ﴿( 112)آية ( بفتح الفاة َخوحفٌ ) يعقوب قرأ: ﴾َوَل َخوح
 ( بضم اهلاة يف احلالني.عليهموقرأ ) .(1) (َخوحفَ من غري تنوعن )

  (فَ َثمَّهح ) السكت من غري خالف اةهب رويس وقف عليها: ﴾فَ َثمَّ ﴿( 115)آية. 
  َألُ ﴿( 911)آية َألح فتح التاة وجزم الالم )ب يعقوبقرأها : ﴾َوَل ُتسح   .(2) (َوَل َتسح
  ِديح ﴿ .(هح فََأُتَُّهن  ) السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾فََأُتَُّهن  ﴿ (124)آية بفتح الياة يعقوب : قرأها ﴾الظَّاِلِمْيَ  َعهح

 .)عهدَي(
  بييتح(اة إبسكان الي يعقوب: قرأها ﴾بَ يحيِتَ ﴿( 125)آية(.  
  (َوَأرحَّنَ ) إبسكان الراة وعلزمه تفخيمها يعقوبقرأها : ﴾َوَأِرَّنَ ﴿( 128)آية. 
  يِهمح ﴿ ﴾َعَليحِهمح ﴿ ﴾ِفيِهمح ﴿ (129)آية ُهمح ( )ِفيُهمح ( بضم اهلاة يف احلالني )الثالثة) يعقوب قرأ: ﴾َويُ زَكِ  يهُ ( )َعَلي ح  .(مح َويُ زَكِ 
  الياةك  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية رويس هارأق :﴾ُشَهَداَء ِإذح ﴿( 133)آية . 
  (هح وَ هُ )وَ  السكت اةهبوقفاً  يعقوب قرأها: ﴾َوُهوَ ﴿( 137)آية. 
  (هح وَ هُ )وَ  السكت اةهبوقفاً  يعقوب قرأها﴾: َوُهوَ ﴿( 139)آية. 
  اهلمزة األوىل وتسهيل  تحقيقب رويسقرأها : ﴾مح َأَأن حتُ ﴿. (3) )يقولون( الييب ياةب روح: قرأها ﴾َأمح تَ ُقوُلونَ ﴿( 140)آية

 بتحقيق اهلمزتني. روحوقرأها بينهما. الفصل إدخال ألف  من غريالثانية 
                                                 

 ( البقرة.38تراجع اةعة )( 1)
مــا وقــع فيــه أهــل الكفــر مــن بــال الناهيــة ابلبنــاة للفاعــل، والنهــي هنــا جــاة علــى ســبيل اجملــاز لتفخــيم  بفــتح التــاة وجــزم الــالم يعق  وبقرأهــا  (2)

وهو األهه ر أي: ل تس ئل )بضم التاة ورفع الالم على البناة للمفعول بعد ال النافية واجلملة مستأنفة، قال أبو حيان:  حفص. وقرأها العذاب
 .144(. اإلحتاف ص عن الكفار ما هلم ل يؤمنوا؛ ألن ذلك ليس إليك إن عليك إل البالغ

 حفصقرأها و مبا قالوه. لييب على أن اخلطاب للنيب )صلى هللا عليه وسلم(، واملعىن ملن قال ذلك ال للنيب فأخرب عنهم بياة ا يعقوبقرأها  (3)
ـَياقهبتاة اخلطاب أبنه عطف ابللفظ على معىن اخلطاب يف قوله  نظـر: احلجـة يف القـراةات ا .أحتاجوننا أم َتقوُلوَن قل أأنتم َفأتى ابل كـاَلم علـى س 

 .89خالوعه ص  السبع البن
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ُزحُء ﴿  ﴾الثَّاِن اْلح
  َلتِ ﴿( 142)آية َلِتهِ اهلاة وامليم وصاًل ) كسرب يعقوب قرأها: ﴾يِت الَّ  مُ هِ ِقب ح  وقفاً. اهلاة وإسكان امليم كسر(، وبالَّيِت  مِ ِقب ح
 .(يشاء ِوىل)مكسورة واوًا ، وله إبداهلا كالياةالثانية   تسهيلو املضمومة بتحقيق اهلمزة األوىل رويس  ها: قرأ﴾ُء ِإىِل َيَشا﴿
 (.ِسَراط  بدال الصاد سيناً )إبرويس : قرأها ﴾ِصَراط  ﴿
  (1) )لرؤف(اهلمزة  ذف الواو بعدحب يعقوب: قرأها ﴾َلَرُءوف﴿( 143)آية.  
 ا يَ عحَمُلونَ ﴿( 144 )آية  . ْلفصبياة الييب موافقاً  رويس(، وقرأها تَ عحَمُلونَ ) بتاة اخلطاب روح قرأها: ﴾َعمَّ

  ُفُرونِ ﴿( 152)آية ُفُروِن ) يف احلالنيياة ثبات الإب يعقوب: قرأها ﴾َوَل َتكح  .(َتكح
  هُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 157)آية  .(مح َعَلي ح
  (2) (َيطَّوَّعح ياة مفتوحة وتشدعد الطاة وجزم العني )ب يعقوبقرأها : ﴾َوَمنح َتَطوَّعَ ﴿( 815)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (160)آية  .(َعَلي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 161)آية  .(َعَلي ح
  ةَ ﴿. (3) (تَ َرىبتاة اخلطاب ) يعقوب قرأها: ﴾يَ َرىَوَلوح ﴿( 165)آية بكسرة  يعقوب قرأمها: ﴾َوَأنَّ اّللََّ ﴿ ﴾َأنَّ الحُقوَّ

  .(4) (ِإنَّ اهلمزة فيهما )
  َباب﴿( 166)آية َباب مِ ِبِِ اهلاة وامليم وصالً ) كسرب يعقوب قرأها: ﴾ِِبُِم اأَلسح   وقفاً.  اهلاة وإسكان امليم كسر(، وباأَلسح
  (، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً. ُم هللاُ يُرِيهُ بضم اهلاة وامليم وصاًل ) يعقوب قرأها: ﴾يُرِيِهُم هللاُ ﴿( 167)آية
ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿  .(َعَلي ح
  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 170)آية. 

                                                 

، )رأف(مادة  226 ص الصحاح خمتارنظر: اابلقصر على وزن فـَُعل، ومها ليتان من كالم العرب. ( َرُةف)، وعلى وزن مفعول ﴾َرُؤوف﴿ (1)
 .2/168 النشر يف القراةات العشرو 
قرأهـا طية، وأصـله عتطـوع كقـراةة عبـد هللا فـأدغم، و عـن الشـر  جمزومـاً  ( مضـارعاً َيطَّ وَّعح بياة مفتوحة وتشدعد الطاة وجزم العـني ) يعقوبقرأها  (2)

موضع جزم، وحيتمل أن تكون من موصولة فال موضع له، ودخلت الفاة ملا فيـه  يف فعل ماضٍ على أنه ابلتاة وختفيف الطاة وفتح العني حفص 
 .153. اإلحتاف ص خرياً  مفعول بعد إسقاط حرف اجلر أي: خبري، وقيل: نعت ملصدر حمذوف أي: تطوعاً  من العموم، وخرياً 

وقرأهـا ولو ترى اي حممد الذعن ظلموا إذ عاعنوا العذاب لـرمحتهم.  أي، لنيب صلى هللا عليه وسلمل ( خطاابً تَ َرىبتاة اخلطاب ) يعقوبقرأها  (3)
 .91. احلجة يف القراةات السبع البن خالوعة ص أنه جعل الفعل هلمعلى  ابلياة حفص

وقرأهــا حفــص بفــتح اهلمــزة فيهمـــا  جــواب لــو لقلــت أن القــوة هلل يف قــراةة اخلطــاب (إن)مــزة فيهمــا علــى تقــدعر بكســرة اهل يعق  وبقرأهــا  (4)
 .154. اإلحتاف ص والتقدعر: لعلمت أن القوة هلل ولعلموا
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  يِهمح ﴿( 174)آية يهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َوَل يُ زَكِ   .(مح يُ زَكِ 
  َقَّ ﴿( 176)آية ْلقَّ( مع املد ست حركات الباةعن رويس: أدغم ﴾الحِكَتاَب اِبْلح  .كحفص، وله وجه اإلظهار )الكتاابِ 
  (1) )الربُّ( الراة رفعب يعقوبقرأها : ﴾الرِبَّ  لَيسَ ﴿( 177)آية . 
 (2) (ُمَوص   الصاد )فتح الواو وتشدعد ب يعقوبقرأها : ﴾ُموص  ﴿( 218 )آية.  
 (هح وَ )فَ هُ  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿( 184)آية.  
  ِمُلوا﴿( 185)آية ُلوابفتح الكاف وتشدعد امليم ) يعقوب قرأها: ﴾َولُِتكح  .(3) (َولُِتَكمِ 
  (اِن عَ ي( )دَ اعِ )الدَّ وقفاً  الياة وصالً ثبات إب يعقوبا : قرأمه﴾َدَعانِ ﴿ ﴾الدَّاعِ ﴿( 186)آية.  
  (هح اَبِشُروُهنَّ ) (هَلُنَّهح ) (ُهنَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾تُ َباِشُروُهنَّ ﴿ ﴾اَبِشُروُهنَّ ﴿ ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾ُهنَّ ﴿ (187)آية 

 (.هح تُ َباِشُروُهنَّ )
  حمضةإمالة  رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرين﴿( 191)آية. 
  َوَل ﴿ ﴾رََفثَ َفاَل ﴿ .()فَيُهنَّهح  السكت اةهب اهلاة يف احلالني ووقف عليها بضم يعقوب قرأها: ﴾ِفيِهنَّ ﴿( 197)آية

 ووقفاً  ابلياة وصالً  يعقوب: قرأها ﴾َوات َُّقونِ ﴿ .(4) َرَفٌث( )ُفُسوٌق() مع التنوعن الثاة والقاف رفعبيعقوب : قرأمها ﴾ُفُسوقَ 
 .(وِن قُ ات َّ )وَ 
  (هح وَ )َوهُ  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 204)آية.  
  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 206)آية. 
  َرؤف( حبذف الواو بعد اهلمزة يعقوبقرأها : ﴾رَُءوف﴿( 207)آية(. 
  ُُمورُ ﴿( 210)آية   .(5) (تَ رحِجعُ ) بفتح التاة وكسر اجليم يعقوبقرأها : ﴾تُ رحَجُع األح

                                                 

: نظرا .﴾ اسم ليسَوُلواَأنح ت ُ ﴿و، ابلفتح على النصب خرباً  حفصقرأها و . اخلرب ﴾َأنح تُ َوُلوا﴿وابلرفع على أهنا اسم ليس  يعقوبقرأها  (1)
 .1/117، ومشكل إعراب القرآن 32 صمعجم إعراب ألفاظ القرآن 

ر يف القـراةات األربعـة إحتـاف فضـالة البشـو ، 725ص  الصحاح، مـادة )و ص ى(  خمتارنظر بتوسع: اصى( و)أوصى(. من )و ليتان مها ( 2)
 .21يات يف القرآن ص ، والل93، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 154عشر ص 

أَنــه جعــل عقــد شــهر  املــيم علــى فيــفإبســكان الكــاف وخت حف  صقرأهــا ابلتشــدعد للمباليــة يف إكمــال عــدة شــهر رمضــان.  يعق  وبقرأهــا  (3)
م أكملت لكم دينُكمح ﴿ رمضان عقداً واحداً ودليله قوله تعاىل: واحلجة ، 2/170 يف القراةات العشرالنشر و ، 164 صنظر: التبصرة ا .﴾الحيَ وح

 .93يف القراةات السبع البن خالوعه ص 

: نظراإاَل أنه نصب )وال جداَل(.  (فال يكن فيه رفٌث ول فسوقٌ ): عىنعلى أن امل مع تنوعنهما (فسوق( و)رفثبرفع ) يعقوب ها( قرأ4)
 .1/101للنحاس  إعراب القرآن

األمور(. احلجة  ترد  )أنه أراد بضم التاة وفتح اجليم على  حفصوقرأها . (راألمو  تصري)أنه أراد كسر اجليم على بفتح التاة و  يعقوبها قرأ (5)
 .95يف القراةات السبع البن خالوعه ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 كالياةتسهيلها بني بني   وله، )يشاء ِوىل(الثانية واواً  حقيق اهلمزة األوىل وإبدالبترويس  ها: قرأ﴾َيَشاُء ِإىِل ﴿( 213)آية .
 (.  ِسَراط  بدال الصاد سيناً )إبرويس : قرأها ﴾ِصَراط  ﴿
  (هح وَ )َوهُ  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: )الثالث( ﴾َوُهوَ ﴿( 216)آية. 

  (هح وَ )َوهُ  السكت اةهبوقفاً  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 217)آية. 
  (َرَححَه)ابهلاة عليها  يعقوبوقف : ﴾َرَححَت﴿( 218)آية.  
  (َماِفيهُ اهلاة يف احلالني ) بضم يعقوب قرأها: ﴾َماِفيهِ ﴿( 219)آية.  
  وقف عليها(: معاا ) ﴾َعَليحِهنَّ ﴿ ﴾ِبَردِ ِهنَّ ﴿ ﴾َوبُ ُعولَتُ ُهنَّ ﴿ ﴾اِمِهنَّ َأرححَ ﴿( معاا ) ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾ِِبَن حُفِسِهنَّ ﴿( 228)آية 

ُهنَّ ( يف احلالني )نَّ هِ يح لَ عَ . وضم هاة )هباة السكت يعقوب  (.َعَلي ح
  ُتُموُهنَّ َءا﴿( 229)آية ُتُموُهنَّ َءا) هباة السكت يعقوب : وقف عليها﴾تَ ي ح ة اليا بضم يعقوب قرأها :﴾ََيَافَا﴿(. هتَ ي ح
 (.َمايهُ َعلَ اهلاة يف احلالني ) بضم يعقوب قرأها: ﴾َعَليِهَما﴿. (1) (َُيَافَا)
  (. َمايهُ َعلَ اهلاة يف احلالني ) بضم يعقوب قرأها: ﴾َعَليِهَما﴿( 230)آية  

  السكت. اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َوَل ُتُحِسُكوُهنَّ ﴿ ﴾َسر ُِحوُهنَّ ﴿ ﴾فََأمحِسُكوُهنَّ ﴿ ﴾َأَجَلُهنَّ ﴿( 231)آية 
 .)نعمه(ابهلاة عند الوقف عليها  يعقوب: قرأها ﴾نِعحَمت﴿ .ؤاا()ُهزُ  إببدال الواو مهزاً  يعقوب هاقرأ: ﴾ُهُزواا ﴿
  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َأزحَواَجُهنَّ ﴿ ﴾َفاَل تَ عحُضُلوُهنَّ ﴿ ﴾َأَجَلُهنَّ ﴿( 232)آية. 
  َوُتُنَّ ﴿ ﴾ِرزحقُ ُهنَّ ﴿ ﴾َأوحَلَدُهنَّ ﴿( 233)آية  يعقوب: قرأها ﴾ُتَضارَّ َل ﴿ .السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾وَِكسح

ُهَمااهلاة يف احلالني ) بضم يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهَما﴿ .(2) تضارُّ(ل ) الراة برفع  (.َعَلي ح
  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َأن حُفِسِهنَّ ﴿ ﴾َأَجَلُهنَّ ﴿ ﴾ِِبَن حُفِسِهنَّ ﴿( 234)آية. 
  (.ويَ  )النساءِ ل الثانية ايًة خالصة مفتوحة وصاًل ابدإو  اهلمزة األوىل بتحقيق رويس: قرأها ﴾النِ َساِء َأوح ﴿( 235)آية 
  .السكت اةهب يعقوب وقف عليهما: ﴾َل تُ َواِعُدوُهنَّ ﴿ ﴾َسَتذحُكُروََنُنَّ ﴿
  يعقوبقرأها : )معاا( ﴾َقَدرُهُ ﴿ .السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َوَمتِ ُعوُهنَّ ﴿ ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾ُتََسُّوُهنَّ ﴿( 236)آية 

رُه( مع قلقلتها الدالإبسكان    .(3) )قدح

                                                 

جعل الفعل هلما ومس ى: الفاعل. ومعىن  على أنه بفتح الياة حفص هاقرأو جعله فعل ما مل عسم فاعله. على أنه ضم الياة ب يعقوبها قرأ (1)
 .95احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص  .وشكاً  ن اخلوف عكون عقيناً هنا: تيق نا، أل خيافا ها

لة خربعة ، ومعناه النهي للمشاكلة من حيث أنه عطف مجمضارع لتجرده عن الناصب واجلازم، و)ال( هنا انفية ابلرفع ألنه يعقوبقرأها ( 2)
 .97ع ص ، واحلجة يف القراةات السب158على مثلها من حيث اللفظ. اإلحتاف ص 

ر(، )الَقَدر( ابلسكون والفتح ععين: الطاقة3) ة والتسكني أكثر ومياثله وعساوعه، والتحرعك أعلى، أو هو االسم، ، وهي مبلغ الشي( )الَقد 
َ َحقَّ ﴿: والتسكني للمصدر كقوله تعاىل رِهِ  َوَما َقَدُروا اّللَّ  )قدر(.دة ما 523 ص الصحاح خمتار. (67الزمر: )، و(91: األنعام) ﴾َقدح
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  ُتُموُهنَّ ﴿( 237)آية  قصرب رويسقرأها : ﴾ي بَِيِدهِ ﴿ .السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾ُتََسُّوُهنَّ ﴿ ﴾طَلَّقح
 .(بَِيِدهِ ) من غري صلة اهلاة
  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َأن حُفِسِهنَّ ﴿ .(1) (َوِصيَّةٌ ) التاة برفع يعقوب قرأها: ﴾َوِصيَّةا ﴿( 402)آية 
 .(هَأن حُفِسِهنَّ )
  لسني، اب رويس هاقرأ :﴾َويَ بحُسطُ ﴿ .ُه(فَ )فَ ُيَضعِ  تشدعد العني وحذف األلف ب يعقوب هاقرأ :﴾فَ ُيَضاِعَفهُ ﴿( 245)آية

 .(3)( تَ رحِجُعونَ فتح التاة وكسر اجليم )ب يعقوب هاقرأ :﴾تُ رحَجُعونَ ﴿ .(2) (َويَ بحُصطُ ابلصاد ) روحوقرأها 
  ُهمُ )بضم اهلاة وامليم وصالً  يعقوب هاقرأ :﴾َعَليحِهُم الحِقَتالُ ﴿( 246)آية   .وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ،(َعَلي ح
 (.بَِيِدهِ بقصر اهلاة من غري صلة ) رويسقرأها : ﴾ي بَِيِدهِ ﴿( 249)آية  

  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 250)آية. 
  (4) (ِدفَاعُ كسر الدال وفتح الفاة وألف بعدها )ب يعقوبقرأها : ﴾َدفحعُ ﴿( 251)آية. 
 

 ﴾زحُء الثَّاِلثُ اْلحُ ﴿
 لَة ل بيَع فيه ول ختنوعن ) ريمن غ الثالثة أواخر نصبب يعقوبقرأها  :﴾َل بَ يحٌع ِفيِه َول ُخلٌَّة َوَل َشَفاَعةٌ ﴿( 254)آية

 . (5) (ول شفاعةَ 
  السكت اةهب يعقوب وقف عليها :﴾َوُهوَ ﴿ (.ُهمح َأيحِديضم اهلاة يف احلالني )ب يعقوبقرأها : ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 255)آية 

  .(هح وَ )َوهُ 
  هاة السكتحبذف  يعقوب رأهاق: ﴾لَح يَ َتَسنَّهح ﴿ .()َوِهَيهح  السكت اةهب يعقوب وقف عليها :﴾َوِهيَ ﴿( 259)آية 

  .(6) ا(هَ رُ شِ نح )ن ُ إببدال الزاي راًة  يعقوب: قرأها ﴾نُ نحِشُزَها﴿. وأثبتها وقفاً  ،(لَح يَ َتَسنَّ وصالً )

                                                 

مشـكل . ره )عوصـون وصـية(ـابلنصـب علـى أهنـا مفعـول مطلـق تقدعـ حف صقرأهـا و (. أَلزحَواِجِه مابلرفع على أهنا مبتـدأ خبـره ) يعقوبقرأها  (1)
 )وصيًة( ابلنصب مفعول به لفعل وفاعل حمذوف. 49ص ، وجاة يف معجم إعراب ألفاظ القرآن 1/117 إعراب القرآن

 .2/172 يف القراةات العشرابلصاد، ومها ليتان مبعىن واحد. النشر  روح، وقرأها ابلسني رويس هاقرأ( 2)

 .206اإلحتاف ص  .ابلبناة للمفعولبضم التاة وفتح اجليم  حفص قرأهاو  .للفاعل ابلبناةبفتح التاة وكسر اجليم  يعقوبقرأها  (3)
 حفصقرأها ، و وجيوز أن عكون مصدر دافع كقاتل قتاالً  ،: كتب كتاابً حنو بكسر الدال وألف بعد الفاة مصدر دفع ثالثياً  يعقوبقرأها  (4)

 .207اإلحتاف ص  .بفتح الدال وسكون الفاة مصدر دفع ثالثياً 
 .161اإلحتاف ص ، و 99احلجة يف القراةات السبع ص  .من غري تنوعن على جعل )ال( جنسيةابلفتح يف الثالثة  يعقوبقرأها ( 5)
 .162اإلحتاف ص  .أي أحياهممن أنشر هللا املوتى ( 6)
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  ُهنَّ ﴿ ﴾َفُصرحُهنَّ ﴿. )أرحن(الراة وعلزمه تفخيمها  يعقوبأسكن  :﴾َأِرِن ﴿( 260)آية  رويس قرأ :﴾ادحُعُهنَّ ﴿ ﴾ِمن ح
  .السكتهباة ( الثالثةعلى ) يعقوبوقف و  كسر الصاد وعلزمه ترقيق الراة.ب (َفُصرحُهنَّ )

  (ُيَضعِ فُ ) بتشدعد العني وحذف األلف يعقوب قرأها: ﴾ُيَضاِعفُ ﴿ (261)آية.  
  ٌف َعَليحِهمح وَ ﴿ (262)آية  ( يف احلالنيعليهم(. وضم هاة )َخوحفَ بفتح الفاة من غري تنوعن ) يعقوبقرأها : ﴾َل َخوح
ُهمح )   .(َعَلي ح
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (264)آية . 
  (1) (ة  وَ ُرب ح )بِ بضم الراة  يعقوب: قرأها ﴾ِبَرب حَوة  ﴿ (265)آية.  
 يت وإذا وقف أثبت الياة ) (تِ ؤ )يُ  كسر التاة وصالً ب يعقوبقرأها : ﴾تَ يُ ؤح ﴿( 269)آية  .(2) (يُ ؤح
  ابلنــون يعق  وبقرأهــا : ﴾َويَُكفِ   رُ ﴿ .(هح وَ )فَ ُه  )ِهيَ  هح(  الســكت اةهبــ يعق  وب وقــف عليهمــا :﴾فَ ُه  وَ ﴿ ﴾ِه  يَ ﴿ (271)آي  ة 

 .(3) )َونَُكفِ ُر( ورفع الراة
  (4) )َيِسُبهم(بكسر السني  يعقوبقرأها : ﴾ََيحَسبُ ُهمح ﴿( 273)آية.  
  ٌف َعَليحِهمح وَ ﴿( 274)آية ( يف احلالني عليهم(. وضم هاة )َخوحفَ ن )بفتح الفاة من غري تنوع يعقوبقرأها : ﴾َل َخوح
ُهمح )  .(َعَلي ح
  ٌف َعَليحِهمح وَ ﴿ (277)آية ( يف احلالني عليهم(. وضم هاة )َخوحفَ بفتح الفاة من غري تنوعن ) يعقوبقرأها : ﴾َل َخوح
ُهمح )   .(َعَلي ح
  (5) )َتصَّدَُّقوا( بتشدعد الصاد يعقوبقرأها : ﴾َتَصدَُّقوا﴿( 280)آية. 
 تَ رحِجعون(بفتح التاة وكسر اجليم  يعقوبقرأها  :﴾تُ رحَجُعونَ ﴿( 281ية )آ(.  
  رَ ﴿ .(الشَُّهَداِء َين) خالصة ال الثانية ايةً إبدتحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس ها: قرأ﴾َأنح  الشَُّهَداءِ ﴿ (282)آية : ﴾فَ ُتذَكِ 

 الثانيةإبدال تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس ها: قرأ﴾ِإَذا َداءُ الشُّهَ ﴿. )فَ ُتذحِكَر(إبسكان الذال وختفيف الكاف  يعقوبقرأها 

                                                 

انظر: احلجة يف القراةات السبع  ( بفتح الراة وبضمها مها ليتان فصيحتان، وفيها سبع ليات، وهي ما ارتفع من األرض وعال.ب َربـ َوةٍ قراةة ) (1)
 .162اإلحتاف ص ، و 102ص 

اإلحتــاف ص . اثنٍ  بــه مفعــول (اْلكم  ة)مقــدم، وبــه مفعــول  (نح َم  )للفاعــل، والفاعــل ضــمري هللا تعــاىل و ابلبنــاةبكســر التــاة  يعق  وبقرأهــا  (2)
162. 

مشكل إعراب و ، 165اإلحتاف:  :نظرااالستئناف ال حمل له من اإلعراب، والواو عطف مجلة على مجلة.  ابلنون والرفع على يعقوب( قرأها 3)
 .1/141 القرآن

ب)، وبفتح السني (حَسب)مها ليتان، ( 4)  .166ص  اإلحتاف. بكسر السني (حس 
 .103، واحلجة يف القراةات السبع ص 166اإلحتاف ص  .هبا منها ألن أصلها )تتصَدقوا( تدغم التاة يف الصاد لقر  (5)
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 التاة فيهما برفع يعقوب مها: قرأ﴾جِتَارَةا َحاضَرةا ﴿ .الياةكبني وبني  تسهيلها  وله، (ذاوِ  )الشهداءُ وصاًل  خالصة مكسورة واواً 
  .(1) )جتارٌة َحاضرٌة(

  (2) (َفرِ قُ ي ُ ) ابلياة يعقوبا هقرأ: ﴾َل نُ َفرِ قُ ﴿( 285)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (286)آية. 

 : مالحظة
 بني السورتني ستة أوجه؛ ثالثة البسملة ووجه ممتنع، وهي: ليعقوبجيوز    

 الوقف على آخر السورة وعلى البسملة.: األول
 الوقف على آخر السورة ووصل البسملة مبا بعدها.: والثان
 .مع البسملة الكلوصل : والثالث
( وهو وصل آخر السورة ابلبسملة مع الوقف عليها مث االبتداة أبول السورة الثانية. وسبب االمتناع حىت وجه نمتنع): والرابع

 ال عظن السامع أن البسملة آعة من السورة السابقة.
 وجهان من غري بسملة ومها: السكت والوصل.: واْلامس والسادس

  

                                                 

 .1/137، وإعراب القرآن للنحاس 166اإلحتاف ص . فع على أهنا اتمة أي أن ال حتدث أو تقعابلر  (1)
ابلنون واملراد نفي الفرق ابلتصدعق، واجلملة على األول حملها إما نصب على احلال  حفصقرأها و  .الفعل لكلابلياة على أن  يعقوبقرأها  (2)

إخل، أو وعقـول مراعـاة للفـظ كـل، وهـذا القـول  ..أو رفع على أهنا خرب بعد خـرب، وعلـى الثـاين حملهـا نصـب بقـول حمـذوف أي: عقولـون ال تفـرق
 .166اإلحتاف ص  حمله نصب على احلال أو خرب بعد خرب.
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َراَن َمَدنيٌَّة َوآايُتَا َمائَتانُسورَُة آِل ﴿( 3)  (1) ﴾ِعمح
 (2و 1 اآليتان) ﴿ال   ُلفتح ختلصاً من التقاة ، وحترعك امليم ابقاط اهلمزة يف لفظ اجلاللة وصالً إبس يعقوب ها: قرأ﴾هللا

اجلاللة وخلفة  ن ترقيق لفظ، وذلك منعًا مالكسر مع أن األصل هو الكسر ، وسبب اختيار التحرعك ابلفتح دونالساكنني
 : الفتح، وجيوز حالة الوصل وجهان

  .راً لألصل وعدم االعتداد ابلعارضاملد نظ :األول
 . القصر اعتداداً ابلعارض :والثان

 (ُهنَّهح السكت ) اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾ُهنَّ ﴿( 7)آية. 
  ََنُمح ﴿( 13)آية ََنُمح بتاة اخلطاب ) يعقوب قرأها: ﴾يَ َروح ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َليحِهمح ِمث ح ﴿ .(تَ َروح َلي ح  .(ِمث ح
  .الياةكبني  تسهيلها بني  وله، ِون( )يشاءُ وصالً مكسورة الثانية واواً ل ابدإبتحقيق اهلمزة األوىل و  رويس ها: قرأ﴾َيَشاُء ِإنَّ ﴿
  (2)من غري إدخال ثانية تسهيل التحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾نَِبُئُكمح َأؤُ ﴿( 15)آية. 
  ِهيَ ﴿ (20)آية (إبسكان الياة  يعقوبقرأها  :﴾ِِ  َوجح يف احلالني  الياة إبثبات يعقوب هاقرأ :﴾َوَمنح ات َّبَ َعنح ﴿ .)وجهيح
ُتمح ﴿. (يِن عَ ب َ )ات َّ  َلمح  إدخال.  من غرياهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  تحقيقب رويسقرأها  :﴾َأَأسح
  فتح التاة وكسر القاف وتشدعد الياة ب يعقوبقرأها  :﴾تُ َقاةا ﴿ .إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾ِفرينَ الحَكا﴿( 28)آية

  .(3) (َتِقيَّةا ) مع حذف األلف مفتوحة
  ف(ؤُ )ر  بعد اهلمزة حبذف الواويعقوب  هاقرأ: ﴾رَُءوف﴿( 30)آية. 
  إمالة حمضة. رويسأماهلا : ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 32)آية 
  امرأه(ابهلاة وقفاً  يعقوب: قرأها ﴾تأمحرَ ا﴿( 35)آية(.  

                                                 

َيُّ الحَقيُّ ومُ   ال﴿ ( آعة واحـدة2)( و1(، فقد جعل اةعتني )200ه السورة حسب العدد البصري )عدد آايت هذ (1) ُ ل ِإلَ َه ِإلَّ ُهَو اْلح ، ﴾اّلل 
ُ َعزِي   ٌز ُذو ِإنَّ الَّ  ِذيَن َكَف  ُرواح ِتاَيِت اّلل ِ ﴿ و ﴾ِم   ن قَ بح  ُل ُه  داى لِ لنَّ  اِس َوأَن   َزَل الحُفرحقَ  انَ ﴿مهــا آعتــني ( 4وجعــل اةعــة )  هَلُ   مح َع  َذاٌب َش  ِديٌد َواّلل 

َنحِي لَ ﴿( كمـا أييت 49( و)48وجعـل اةعتـني )، ﴾انِتَقام   رَاَة َواإلحِ َم َة َوالت َّ وح كح َأن ِ قَ دح ﴿ وأعـة،  ﴾َوَرُس ولا ِإىَل بَ يِن ِإسح َرائِيلَ  َويُ َعلِ ُم ُه الحِكتَ اَب َواْلِح
ُتُكمح تَِيَة  ِمنح رَبِ ُكمح  َئِة الطَّريحِ فَأَن حُفُخ ِفيِه فَ َيُكوُن َطريحاا ِبِِذحِن اّللَِّ َوأُبحِرُئ األحَ ِجئ ح ُلُق َلُكمح ِمَن الطِ ِْي َكَهي ح َتى ِبِِذحِن َأن ِ َأخح ِيي الحَموح َب حَرَص َوُأحح َمَه َواألح كح

ِمِنْيَ اّللَِّ َوأُنَ بِ ُئُكمح ِبَا ََتحُكُلوَن َوَما َتدَِّخُروَن ِف بُ ُيوِتُكمح إِ  ُتمح ُمؤح  ص ، ومرشد اخلالن169نظر: اإلحتاف ص ا .آعة ﴾نَّ ِف َذِلَك آَلَيَةا َلُكمح ِإنح ُكن ح
  .وما بعدها 62

: متوسـطة بزائـد وهـي مضـمومة بعـد اكن صحيح منفصل عن الالم يف )قل(، والثانية: مفتوحة بعد سلكلمة ثالث مهزات، األوىليف هذه ا (2)
 .171بعد كسر. اإلحتاف ص  تح، والثالثة: مضمومةف
 .املصدر نفسه (.َمِطيَّةا على وزن )مع حذف األلف بفتح التاة وكسر القاف وتشدعد الياة مفتوحة  يعقوبقرأها  (3)
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  (1) )َوَضعحُت(إبسكان العني وضم التاة  يعقوبقرأها ﴾: َوَضَعتح ﴿( 36)آية. 
  (وََكَفَلَه  ا زََك  ِرَ ءُ )املتصــل املــد هلمــز بعــد األلــف ورفعهــا مــع بتخفيــف الفــاة واب يعق  وب: قرأهــا ﴾وََكفََّلَه  ا زََك  رايَ ﴿ (37)آي  ة 

 .(زََكِرَ ءُ )ابهلمز بعد األلف ورفعها مع املد املتصل  يعقوبقرأها : ﴾زََكرايَ يَها َعلَ ﴿. (2)
 زََكِرَ ُء(ابهلمز بعد األلف ورفعها مع املد املتصل  يعقوبقرأها : ﴾َدَعا زََكرايَّ ﴿ (38)آية( . 
  (هح وَ )َوهُ  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 39)آية. 
  َلَدي حُهمح  بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأمها: (معاا ) ﴾يحِهمح َلدَ ﴿( 44)آية(). 
  أو تسهيلها (َذاوِ  )يشاءُ وصاًل مكسورة الثانية واوًا بتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال  رويس ها: قرأ﴾َيَشاُء ِإَذا﴿ (47)آية ،

 .كالياةبني بني  
  (3)(طَائِراا ) مع املد املتصل اة ومهزة مكسورة بعدهاأبلف بعد الط يعقوب ها: قرأ﴾فَ َيُكوُن َطريحاا﴿ (49)آية . 
  (َوَأِطيُعوِن )يف احلالني  الياة إبثبات يعقوب هاقرأ :﴾َوَأِطيُعونِ ﴿ (50)آية. 
  (.ِسَراطابلسني بدل الصاد ) رويس هاقرأ: ﴾ِصَراط﴿ (51)آية 
  (.هح ِإليَّ وقفاً هباة السكت ) يعقوبا قرأمه: )معاا( ﴾ِإَلَّ ﴿ (55)آية 
  اهلاة يعقوب، وضم (فَ نُ َوِفيُهمح ) العظمة بنون روحقرأها : ﴾فَ يُ َوِفيُهمح ﴿( 57)آية. 
  (هح نَ عح )لَ ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾تَ َلعحنَ ﴿( 61)آية. 
  (هح و )هلَُ هباة السكت  يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾هَلُوَ ﴿( 62)آية . 
  (.ِلَمهح ) بال خالف اة السكتهب يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿( 65)آية 

  (.ِفِلَمهح ) بال خالف هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾ِفِلمَ ﴿( 66)آية  
  (.ِلَمهح ) بال خالف هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿( 70)آية 
  (.ِلَمهح ) بال خالف هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿( 71)آية 
  (1)(يُ َؤدِ ِه ِإلَيحكَ ) ابختالس حركة الكسر من غري صلة يعقوبا قرأمه :)معاا( ﴾كَ ِإلَيح  ي يُؤدِ هِ ﴿( 75)آية. 

                                                 

التصاله ابلضمري اتة، والتاة: ضمري فعل ماٍض مبين على السكون  (وضع تُ )، ووالتاة اتة التأنيث والفاعل مضمرفعل ماٍض  ﴾وضَعتح ﴿( 1)
( ابلسكون إخبار عنها ،صل يف حمل رفع فاعلمت حلاليني إَن هللا عامل مبا ، ويف ا( ابلضم هي اليت أخبـرت عن وضعها، ويف )وضعتُ ففي )وضعت 

 .173ص  واإلحتاف، 108، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 1/153نظر: إعراب القرآن للنحاس اوضعت. 

 للنحـاس إعـراب القـرآنو  ،173نظـر: اإلحتـاف ص املـد والقصـر ليتـان عنـد أهـل احلجـاز. ، وزكـراي ابة مفعـول بـهالفعل إىل زكراي واهلـاأسند  (2)
1/154. 
ــد َكَمــا َتقــول رجــل وراجــل َوركــب وراكــب قَــاَل ال كَســائي( طَ  ائِراا أبلــف بعــد الطــاة ومهــزة مكســورة بعــدها ) يعق  وب أهــاقر  (3) الطَّ  ائِر ) :علــى َواح 

دوحجته َأن هللا أخ (وواحداا  َوالطري يكون َجعاا َواِحد على كل َحال  د اً رب َعنُه أَنه َكاَن خيلق َواح  وحجتـه َأن هللا  (طرياً . َوقرأها حفص )اً مثَ َواح 
د  جل  َوعز إ َبَا أذن َلُه َأن خيلق طرياً   .164. حجة القراةات ص فـََقط اً َكث ريَة َومل عكن خيلق َواح 
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  يِهمح ﴿ ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 77)آية ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأمها: ﴾َويُ زَكِ  يهُ ( )ِإلَي ح  (.مح َويُ زَكِ 
  َسُبوهُ ﴿( 78)آية  .)لتحِسبوه( بكسر السني يعقوب هاقرأ: ﴾لَِتحح
 
 
 ( 79آية )﴿ َ(2) )تَ عحَلُمون(بفتح التاة وإسكان العني وختفيف الالم وفتحها  يعقوبقرأها : ﴾تُ َعلِ ُمون. 
  َرَرمُتح ﴿( 81)آية متُُ ﴿ إدخال.من غري اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  بتحقيق رويسقرأها : ﴾َأَأق ح الذال  روحأدغم  :﴾َوَأَخذح

  .)َوأختُّم(ابلتاة 
  (يَ رحِجُعونَ ) بياة مفتوحة وكسر اجليمعلى أصله  يعقوبقرأها  :﴾ُعونَ يُ رحجَ ﴿( 83)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (85)آية. 
 

ُزحُء الرَّاِبعُ ﴿  ﴾اْلح
  زَ ختفيف الزاي سكان النون و إب يعقوبقرأها : ﴾تُ نَ زَّلَ ﴿( 93)آية   .َل()تُ ن ح
  (3) (َحجُّ بفتح احلاة ) يعقوب: قرأها ﴾ِحجُّ الحبَ يحتِ ﴿ (97)آية.  

  (.ِلَمهح اة السكت )هب يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿ (98)آية 
  (.ِلَمهح اة السكت )هب يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿ (99)آية 
  إمالة حمضةرويس  ا: أماهل﴾َكاِفرينَ ﴿( 100)آية. 
  (.اط  ِسرَ ابلسني بدل الصاد ) رويس هاقرأ: ﴾ِصَراط  ﴿ (101)آية  
  نعمه(ابهلاة  يعقوب وقف عليها: ﴾هللاِ  نِعحَمتَ ﴿( 103)آية(.  
  (تَ رحِجعُ ) فتح التاة وكسر اجليمب يعقوبقرأها : ﴾تُ رحَجعُ ﴿( 109)آية. 
  َلة﴿( 112)آية َكَنةُ ﴿ ﴾َعَليحِهُم الذِ  َلة مُ عليهُ )امليم وصاًل اهلاة و  ضمب يعقوب مهاقرأ: ﴾َعَليحِهُم الحَمسح  مح عليهُ ) (الذِ 

َكَنةُ   . وقفاً فيهما اهلاة وإسكان امليم  ضموب (الحَمسح

                                                                                                                                                                        

َهاكة الكسر من غري صلة على ابختالس حر  يعقوب أهاقر  (1) اإلتيـان ابحلركـة كاملـة مـن هـو االختالس . و َأن الكسرة تدل عل ال َياة وتنوب َعنـ 
، 167. حجـة القـراةات ص ابلكسرة الكاملة مع اإلشـباع حفص. وقرأ ، وعسميه العلماة ابلقصر أي من غري صلةغري إشباع أي من غري صلة
 .125والبدور الزاهرة للقاضي ص 

وفتح العني وكسر الالم مشددة  التاةبضم  حفصوقرأها  وتسكني العني وفتح الالم، من علم ععلم فيتعدى لواحد. التاةبفتح  يعقوبقرأها  (2)
 .173. اإلحتاف ص من علم فيتعدى االثنني، أوهلما حمذوف أي: تعلمون الناس أو الطالبني الكتاب

 .178ص  املصدر نفسه. لية أهل العالية واحلجاز وأسد ، وابلفتحكسر احلاة لية جند وافقهم األعمشب (3)
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  َعُلواَوَما ﴿( 115)آية َفُروهُ فَ َلنح ﴿ ﴾يَ فح َعُلوا(اخلطاب تاة ب يعقوبقرأمها : ﴾يُكح  .(1) )تكفروه( )تَ فح
  (2)(َيِضرحُكم)ترقيقها  وعلزمهالراة  وختفيف بكسر الضاد وإسكان يعقوب هاقرأ: ﴾َيُضرُُّكمح َل ﴿( 120)آية. 
  ُهمح )بضم اهلاة يف احلالني  يعقوب هاقرأ :﴾َعَليحِهمُ ﴿( 128)آية  .(َعَلي ح
  (ُمَضعََّفةا ) ذف األلف وتشدعد العنيحب يعقوب هاقرأ: ﴾ُمَضاَعَفةا ﴿( 130)آية. 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 131)آية.  
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 141)آية.  
  تِه﴿( 145)آية َها ي نُ ؤح َها هِ نوتِ )من غري صلة  اهلاة بكسر يعقوب مهاقرأ :(معاا ) ﴾ِمن ح  .(ِمن ح
  بضم القاف وحذف  يعقوب: قرأها ﴾قَاَتلَ ﴿ (.وََكَأيوقفًا ابلياة من غري نون ) يعقوب: قرأها ﴾وََكأَيِ نح ﴿( 146)آية

 .(3) (قُِتلَ األلف وكسر التاة )
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (147)آية. 
 (هح وَ )َوهُ  السكت اةهب يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 150)آية. 
  إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوبقرأها : ﴾يُ نَ زِ لَ ﴿. (4) (ُعبَ )الرُّ  بضم العني يعقوب قرأها: ﴾الرُّعحبَ ﴿ (151)آية

  .)يُ نحِزل(
  مُ عليهُ اهلاة وامليم وصاًل ) ضمبيعقوب قرأها  :﴾َعَليحِهُم الحَقتحلُ ﴿ .)ُكلُُّه( الالم برفع يعقوبقرأها : ﴾ُكلَّهُ ﴿( 154)آية 
 .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (َقتحلُ الح 
  (5) (ونَ عُ مَ )جَتح بتاة اخلطاب  يعقوب: قرأها ﴾ََيحَمُعونَ ﴿( 157)آية. 
  (1) (يُ َغلَّ بضم الياة وفتح اليني ) وبيعققرأها : ﴾َأنح يَ ُغلَّ ﴿( 161)آية.  

                                                 

ُتمح َخ ريحَ ُأمَّ ةِ ﴿: يف قوله تعاىل (صلى هللا عليه وسلم)لرجوع إىل خطاب أمة حممد اببتاة اخلطاب  يعقوبا قرأمه (1) بيـاة  حف ص مهـاقرأو . ﴾ُكن ح
لِ : ﴿الييب مراعاة لقوله تعاىل ، 4/173نظـر: تفسـري القـرطيب ا .)رضـي هللا عنـه(قراةة ابـن عبـاس  ، وهيوهو إخبار عن األمة القائمة ﴾ِمنح َأهح

 .113واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 

، واألصل )عضريكم( كـ )عيلبكم( نقلت كسرة الياة إىل الضاد فحذفت لراة جواابً للشرط من ضاره عضريهبكسر الضاد وجزم ا يعقوب أهاقر  (2)
 .1/178إعراب القرآن للنحاس و ، 178نظر: اإلحتاف ص ايها. عل الياة للساكنني والكسرة دالة

ا وفـتح التـاة ابلبنـاة علــى بفـتح القـاف وألــف بعـده حف ص وكسـر التـاة ابلبنـاة للمفعــول، وقرأهـابضـم القـاف وحــذف األلـف  يعق وب أهـاقر  (3)
 .181الفاعل. اإلحتاف ص 

 قراةة الضم والسكون ليتان صحيحتان. املصدر نفسه. (4)

 صاإلحتــاف و ، 183 صالتبصــرة انظــر:  .لييــب التفــااتً أو راجعــاً للكفــاراب حف  صقرأهــا و . ﴾قَ تَ لح  ُتم﴿اخلطــاب جــرايً علــى تــاة ب يعق  وبقرأهــا  (5)
179. 
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 يِهمح ﴿ ﴾َعَليحِهمح ﴿ ﴾ِفيِهمح ﴿( 164)آية يُهمح )( يُهمح َعلَ )( ِفيُهمح بضم اهلاة يف احلالني )الثالثة  يعقوب قرأ: ﴾َويُ زَكِ   (. َويُ زَكِ 
  إبمشام كسر القاف الضم. رويسقرأها : ﴾َوِقيلَ ﴿( 167)آية 
  حَتحِسنبَّ(بكسر السني  يعقوب هاقرأ: ﴾حَتحَسنَبَّ َول ﴿( 169)آية(.  
  ٌف َعَليحِهمح ﴿( 701)آية ( بضم اهلاة عليهموقرأ ) .(2) (َخوحفَ ( بفتح الفاة من غري تنوعن )َخوحفٌ ) يعقوب قرأ: ﴾َألَّ َخوح

 يف احلالني.
 وخافون(يف احلالني الياة ثبات إب يعقوبقرأها : ﴾َوَخاُفونِ ﴿( 175)آية(. 
  ََيحِسنبَّ(بكسر السني  يعقوب هاقرأ: ﴾ََيحَسنَبَّ َوَل ﴿( 178)آية(. 
  (3) (َُيَيِ زَ ) انيةالياة الثوتشدعد ضم الياة األوىل وفتح امليم وكسر ب يعقوب هاقرأ: ﴾ََيِيزَ ﴿( 917)آية. 
 يَ عحَلُمون(بياة الييب  يعقوب هاقرأ :﴾تَ عحَلُمونَ ِبَا ﴿ .)ََيحِسنبَّ(بكسر السني  يعقوب هاقرأ: ﴾ََيحَسنَبَّ َوَل ﴿( 180)آية(. 
  (َفِلَمهح )بال خالف  هباة السكت وقفاً  يعقوب قرأها: ﴾فَ َلمَ ﴿( 183)آية. 
  (ُهمح ن َّ ِسب َ حَتح )ِسنبَّ( حَتح ) همافيكسر السني بيعقوب  مهاقرأ: ﴾حَتحَسبَ ن َُّهمح َفاَل ﴿ ﴾حَتحَسنَبَّ َل ﴿( 188)آية. 
  (ُغرَّنحكَ )ي َ ختفيف النون سكان و إب رويس قرأها: ﴾َل يَ ُغرَّنَّكَ ﴿( 196)آية. 
  ُهمح )بضم اهلاة يف احلالني  يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 199)آية  .(ِإلَي ح

  

                                                                                                                                                                        

وقد  -أنه أراد أحد وجهني: إم ا من اليلول. ومعناه: أن )خيو ن( ألن  بعه املنافقني قال عوم بدرعلى بضم الياة وفتح اليني  يعقوبقرأها  (1)
 . وإم ا من اليل ، وهو: قبه اليد إىل العنق. ودليله قول )ابن عباس(:وجلَ  ، فأكذبه هللا عزَ (خاننا حممد وغل نا)فقدت قطيفة محراة من الينيمة: 

واليل :  واليل : املصدر.. -وهو احلدعدة اليت جتمع عد األسري إىل عنقه - . واليل  معروف(قد كان هلم أن يغل وا النيب صلى هللا عليه وأن يقتلوه)
أنه جعله من )اليلول(.  على بفتح الياة وضم اليني حفصوقرأها  واجلمع أغالل. واليليل: حرارة العطش. ،احلقد. واليلل: املاة يف أصول الشجر

مادة )غلل(، وتفسري  -، والصحاح للجوهري 115انظر: احلجة يف القراةات السبع ص  ومعناه: أن خيون أصحابه أبخذ شية من الينيمة خفية.
 .4/255القرطيب 

 ( البقرة.38تراجع اةعة )( 2)
بفـتح اليـاة وكسـر املـيم، وسـكون اليـاة بعـدها  حف صوقرأهـا مـن ميـز،  بضم الياة وفتح امليم، وكسر الياة الثانية مشددة فيهمـا يعقوب قرأها (3)

 .180اإلحتاف ص  ومها ليتان.. من ماز مييز
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ُعونَ ﴿ (4)  (1) ﴾ُسورَُة النََّساِء َمَدنِيٌَّة َوآاَيُتَا ِماحئٌة َوِسٌت َوَسب ح

  (َتسَّاَءلُونَ ) بتشدعد السني يعقوب قرأها: ﴾َتَساَءُلونَ ﴿ (1)آية. 
  (هح َصُدقَاِتِنَّ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َصُدقَاِتِنَّ ﴿ (4)آية. 
  تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني.ب رويس ها: قرأ﴾محَواَلُكمح أَ  سَُّفَهاءَ ال﴿( 5)آية 

  ُهمح يف احلالني ) (الثالثة)يف بضم اهلاة  يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (،َمعاا ) ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (6)آية ُهمح ( )ِإلَي ح  (.َعَلي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 9)آية  (.َعَلي ح
  (.فَ َلُهنَّهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾فَ َلُهنَّ ﴿ (11)آية 
  قرأها ﴾ِِبَا يُوَصى﴿ (.هَلُنَّهح هباة السكت )الكل على  يعقوبوقف : ﴾فَ َلُهنَّ ﴿ ﴾هَلُنَّ وَ ﴿ (َمعاا ) ﴾هَلُنَّ ﴿ (12)آية :

 .(2) (يُوِصي) مدعة ايةبعدها بكسر الصاد و  يعقوب
  هباة  (الثالثة)ى بضم اهلاة يف احلالني، ووقف عل( َعَليحِهنَّ ) يعقوب قرأ: ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾يَ تَ َوفَّاُهنَّ ﴿ ﴾َعَليحِهنَّ ﴿ (15)آية

هُ السكت )  .(هَلُنَّهح ) (هح نَّ يَ تَ َوفَّاهُ ) (نَّهح َعَلي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (17)آية  (.َعَلي ح
  ُتُموُهنَّ َءاَما ﴿ ﴾َوَل تَ عحُضُلوُهنَّ ﴿ (19)آية ُتُموُهنَّ ﴿ ﴾َوَعاِشُروُهنَّ ﴿ ﴾تَ ي ح هباة  (األربعة)على  يعقوبوقف : ﴾َكرِهح

 .السكت
  َداُهنَّ ﴿( 20)آية َداُهنَّ هباة السكت ) يعقوب عليهاوقف : ﴾ِإحح  (.هح ِإحح
  كالياة  تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بنيب رويس هاقرأ: ﴾النِ َساِء ِإلَّ ﴿( 22)آية. 
  (.ِِبِنَّ هباة السكت وقفاً ) يعقوبا قرأمه: (معاا ) ﴾نَّ ِبِِ ﴿( 23)آية  
 

َاِمسُ ﴿ ُزحُء اْلح  ﴾اْلح

  قرأها : ﴾َلُكمح  َوُأِحلَّ ﴿. كالياة  تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بنيب رويس هاقرأ: ﴾لَّ النِ َساِء إِ ﴿( 24)آية
ُهنَّ ﴿، (3)( )َوَأَحلَ بفتح اهلمزة واحلاة  يعقوب  هباة السكت.  على الكل يعقوب وقف: ﴾ُأُجوَرُهنَّ ﴿ ﴾َفَآتُوُهنَّ ﴿ ﴾ِمن ح

                                                 

َألَح تَ  َر ِإىَل الَّ  ِذيَن ُأوتُ  واح َنِص  يباا مِ   َن ﴿وهــي:  ( آعـة واحــدة45( و)44ل اةعتــني )، فقــد جعـ( آعــة175دد البصـري )ايهتــا حسـب العــعـدد آ (1)
ُ َأعحلَ ُم ِبَِعح  َداِئُكمح وََكَف ى اِبّللِ  َولِي  اا وََكَف   الحِكتَ اِب َيشح ََتُوَن الضَّ الََلَة َويُرِي  ُدوَن َأن َتِض لُّواح السَّ ِبيلَ  انظـر: مرشـد اخلــالن إىل . ﴾ى اِبّللِ  َنِص رياا َواّلل 

 وما بعدها. 66ص معرفة عد آي القرآن 
 .187اإلحتاف: . املوروث و)هبا( يف حمل نصب مفعولابلكسر على البناة للفاعل أي عوصي املذكور أو  يعقوبقرأها  (2)
 .188ص  املصدر نفسه .مزة وكسر احلاة ابلبناة للمفعولبضم اهل حفص. وقرأها تح اهلمزة واحلاة ابلبناة للفاعلبف يعقوبقرأها  (3)
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  ِلِهنَّ ﴿ ﴾فَانحِكُحوُهنَّ ﴿( 25)آية بضم اهلاة يف ( َعَليحِهنَّ ف َ ) يعقوب قرأ: ﴾فَ َعَليحِهنَّ ﴿ ﴾ُأُجوَرُهنَّ ﴿ ﴾تُوُهنَّ َءاوَ ﴿ ﴾َأهح
 هباة السكت. (اْلمسة)احلالني، ووقف على 

  (1) ()جتارةٌ  التاة رفعب يعقوبقرأها : ﴾جِتَارَةا ﴿ (29)آية. 
  (2) (تح دَ اقَ )عَ  أبلف بعد العني يعقوبقرأها : ﴾َعَقَدتح ﴿ (33)آية. 
  ُجُروُهنَّ ﴿ ﴾َفِعظُوُهنَّ ﴿ ﴾ُنُشوَزُهنَّ ﴿( 34)آية بضم اهلاة يف ( َعَليحِهنَّ ) يعقوب قرأ: ﴾َعَليحِهنَّ ﴿ ﴾َواضحرِبُوُهنَّ ﴿ ﴾َواهح

 هباة السكت. (اْلمسة)احلالني، ووقف على 
  َنحبِ ﴿( 36)آية  .(بِ نح بِ اْلحَ احِ والصَّ )إبدغام الباةعن  يعقوبقرأها : ﴾َوالصَّاِحِب اِبْلح
  إمالة حمضةرويس : أماهلا ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿ (37)آية. 
  َها﴿ (40)آية َهاذف األلف وتشدعد العني )حب يعقوبقرأها : ﴾ُيَضاِعفح  (.ُيَضعِ فح
  كسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً وب( ضُ رح ِم األحَ )ِبِِ وصالً بكسر اهلاة وامليم  يعقوبقرأها : ﴾رحضُ ِِبُِم األحَ ﴿ (42)آية. 

 تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني.ب رويس هاقرأ: ﴾َجاَء َأحدٌ ﴿( 43 )آية 
  َدى﴿( 51)آية دَ  َهؤلءِ ) خالصة مفتوحةالثانية ايًة األوىل وأبدل اهلمزة بتحقيق  رويس قرأها: ﴾َهؤلِء َأهح  .(ىيَ هح
  ِليِهمح ﴿( 56)آية ِليبضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ُنصح  (.مح هُ ُنصح
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 61)آية 
  (.مح َأيحِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 62)آية 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 66)آية ُرُجوا﴿(. َعَلي ح  أوُ )بضم الواو وصاًل  يعقوب هاقرأ: ﴾َأِو اخح

ُرُجوا  .(اخح
  (.اا ِسَراطابلسني بدل الصاد ) رويس هاقرأ: ﴾ِصَراطاا ﴿ (68)آية 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 69)آية   (. َعَلي ح
  (.َعَليَّهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾َعَليَّ ﴿( 72)آية 
  (1) (نح كُ )يَ ة يالاب روحقرأها : ﴾َتُكنح لَح ﴿( 73)آية.  

                                                 

ابلنصب على أن كان انقصة وامسها  حفصوقرأها  .اتمة وعن تراض صفة لتجارة فموضعه رفع أو نصب كان  أنابلرفع على  يعقوبقرأها  (1)
 .ضمري األموال. املصدر نفسه

واملعىن عاقدهتم وماسـحتهم أعـدعكم كـأن  -اهنم أو جتعل اإلميان معاقدة ي إميأي ذوو إميانكم ذو  -ابإللف من ابب املفاعلة  يعقوب هاقرأ (2)
ف عضع ميينه يف ميني صاحبه وعقول: دمي دمك، واثري اثر ، وحريب حربك، وترثين وأرثك، فكان عرث السدس مـن مـال حليفـه، فنسـخ احللي

ـــه تعـــاىل ىَل َوُأولُ   و ﴿: هـــذا احلكـــم بقول يف  النشـــرو ، 1/211 للنحـــاس إعـــراب القـــرآنو ، 189نظـــر: اإلحتـــاف ص ا. ﴾...ا اأَلرحَح   اِم بَ عحُض   ُهم َأوح
 .2/187 القراةات العشر
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  بضم اهلاة وامليم وصالً يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهُم الحِقَتالُ ﴿إبمشام كسرة القاف الضم.  رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 77)آية
بياة  روحقرأها : ﴾َوَل ُتظحَلُمونَ ﴿ (.ِلَمهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿ (، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً.عليُهمُ )

 .(يُظحَلُمونَ الييب )
  (2) (الالمأو ) )ما(على  ليعقوب االختباري واالضطراري وقفجيوز ال: ﴾َهؤَلءِ  لِ  َمافَ ﴿( 78)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 80)آية    (. َعَلي ح
  إبمشام الصاد الزاي. رويس قرأها: ﴾َأصحَدقُ ﴿( 87)آية 
  قف على هاةإذا وقف عليها و و  (ةا رَ صِ )حَ  منونة هانصبتاة مربوطة مع ب يعقوب قرأها: ﴾َحِصَرتح ﴿ (90)آية. 
ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿  (.َعَلي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأمها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 91)آية  (.َعَلي ح
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 92)آية. 
 (ِفيَمهح )بال خالف هباة السكت وقفاً  يعقوب قرأها: ﴾ِفيمَ ﴿( 97)آية. 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 101)آية . 

  ُهمح فِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ِفيحِهمح ﴿( 102)آية   .ضةإمالة حم رويس ا: أماهل﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿(. ي ح
 (هح و )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 108)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأمها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 109)آية  (.َعَلي ح
  ِلهِ ﴿ ﴾َما ي نُ َوِلهِ ﴿ (115)آية  . (مَ َجَهنَّ  هِ لِ صح ( )نُ َما هِ )نولِ  من غري صلةاهلاة  كسرب يعقوبا : قرأمه﴾َجَهنَّمَ  ي ُنصح
 (.مح َوَُيَنِ يهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َوَُيَنِ يِهمح ﴿ (120)آية 
  إبمشام الصاد الزاي. رويس قرأها: ﴾َأصحَدقُ ﴿ (122)آية 
  ُخُلونَ ﴿ .(هح و )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 241)آية بضم الياة وفتح اخلاة روح قرأها : ﴾يَدح

 .(3) ()يُدَخلون
                                                                                                                                                                        

له تَ َعاىَل : )125قال ابن خالوعه يف احلجة يف القراةات السـبع ص  (1) يقح َرأ اِبلحيَ اِء َوالتَّ اء َوق د قُ لحنَ ا ِف يَمن قَ  َرَأُه  ﴾َكَأن ل تكن بَ يح نُكم﴿: قَ وح
َوَأن من قَ َرَأُه اِبلتَّاِء أََتى ابلحكاَلم  ، َأن الحَمَودَّة والود ِبَعحىن اِء أَنه َأقَاَم الحَفصحل مَقام َعالَمة التَّأحنِيث َأو َأن َتنيثه لَيحَس ِبقيقي َأوَوَما أشبهه اِبلحيَ 

  (.على َما أوجبه َلُه من لفظ التَّأحنِيث

(، وقـال عبـد ْلمي ع الق راء  (ال الم)الصواب جواز الوقف على )م ا( أو عل ى : )زرياراً أو اضطراراً، قال ابن اجلـالوقف على )فما( اختب (2)
 ، ف إذا وق ف عل ى م ا أو ال الم ِف حال ة تب اراا ابملوح دة أو اض طراراا فق ط)وأعلم أنه ل َيوز الوقف على ما أو ال الم إلَّ اخ: الفتاح القاضي

(. انظـر: البـدور الزاهـرة ء ملا ِف ذلك من فصل اْلرب ع ن املبت دأ واجمل رور ع ن اْل ارالمتحان أو الضطرار فال َيوز البتداء ابلالم أو ِبول
 . 90والكامل املفصل ص ، 153للقاضي ص 

 .194اإلحتاف ص لياة وفتح اخلاة ابلبناة للمفعول. بضم ا روح أهاقر  (3)
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  (هح و )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 125)آية. 
  تُوََنُنَّ َل ﴿ ﴾ِفيِهنَّ ﴿( 127)آية بضم اهلاة يف احلالني، ووقف على ( يحِهنَّ فِ ) يعقوب قرأ: ﴾تَ نحِكُحوُهنَّ ﴿ ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾تُ ؤح
 هباة السكت.  (األربعة)
  ُهَمام اهلاة يف احلالني )بض يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهَما﴿( 128)آية ِلَحا﴿(. َعَلي ح بفتح الياة وتشدعد  يعقوب: قرأها ﴾ُيصح

 .(1) ()َيصَّاَْلَاالصاد وألف بعدها وفتح الالم 
  إمالة حمضة رويس: أماهلا ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 139)آية . 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾َوالحَكاِفرينَ ﴿( 140)آية. 
 إمالة حمضة رويس ما: أماهل(معاا ) ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 141 ة)آي.  
  (هح و )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 142)آية. 

  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 144)آية . 
  (2) ()الدََّركِ بفتح الراة  يعقوب: قرأها ﴾الدَّرحكِ ﴿( 145)آية. 
  يت ) الياة وقفاً  إبثبات يعقوب: قرأها ﴾يُ ؤحتِ ﴿( 614)آية    .(يُ ؤح

  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 151)آية. 
  تِيِهمح ﴿( 521)آية تِيهُ ن ُ ) بنون العظمة، مع ضم اهلاة يف احلالني يعقوب: قرأها ﴾يُ ؤح    .(مح ؤح
  بضم  يعقوب قرأمها: ﴾َليحِهمح عَ ﴿ .()تُ نحِزلَ إبسكان النون وكسر الزاي مع ختفيفها  يعقوب: قرأها ﴾تُ نَ زِ ل﴿( 153)آية

ُهمح اهلاة يف احلالني )  .(رحَّنَ )أَ الراة وعلزمه تفخيمها  يعقوب: أسكن ﴾َأِرَّنَ ﴿(. َعَلي ح
  وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  (مِ )وقتلهِ امليم وصالً اهلاة و  كسرب يعقوبقرأها : ﴾َوقَ تحِلِهُم اأَلنحِبَياءَ ﴿( 155)آية . 
 ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب : قرأها﴾مح َعَليحهِ ﴿( 159)آية  (.َعَلي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب : قرأها﴾َعَليحِهمح ﴿( 160)آية  (.َعَلي ح
  ِذِهُم الر ابَ ﴿ (161)آية  .وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً )وأخِذِهِم( بكسر امليم وصاًل  يعقوبقرأها : ﴾َوَأخح
 .إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿
  تِيِهمح ﴿ (162)آية تِيهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َسنُ ؤح  (.مح َسنُ ؤح
  (.مح فَ يُ َوفِ يهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾فَ يُ َوفِ يِهمح ﴿ (173)آية 

                                                 

 ، والنشــر يف القــراةات العشــر1/241عــراب القــرآن التــاة ابلصــاد فأصــبحت الصــاد مشــددة. انظــر: إعلــى أن أصــلها )عتصــاحلا( فأدغمــت  (1)
2/190. 

 خمتـار . وجـاة يف195انظر: اإلحتـاف ص . در، وابلسكون مصوقيل ابلفتح مجع دركة كبقر وبقرة، القراةة إبسكان الراة وفتحها مها ليتان (2)
  .َعلَى خالصها حلقك من َدَر   فَـ سكن وحير  عقال ممادة )در (: و)الَدَر ( التبعة ع 203الصحاح ص 
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  ِديِهمح ﴿ (175)آية ِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َويَ هح ابلسني بدل الصاد  رويس هاقرأ: ﴾ِصَراطاا ﴿(. مح َويَ هح
 (.اا ِسَراط)

  وَ هباة السكت وقفاً  يعقوب قرأها: ﴾َوُهوَ ﴿ (176)آية  .(هح )َوهح
 

ُرونَ  (1) ُسورَُة الحَماِئَدُة َمَدنِيَّةٌ ﴿( 5)  (2) ﴾َوآاَيُتَا ِماحئٌة َوِعشح
  نِ ﴿( 3)آية َشوح ِن لني )إبثبات الياة يف احلا يعقوبقرأها : ﴾َواخح َشوح  (.َواخح
  (هح تُ َعلِ ُموََنُنَّ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾تُ َعلِ ُموََنُنَّ ﴿( 4)آية. 
  ُتُموُهنَّ َءا﴿( 5)آية ُتُموُهنَّ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ ﴾ُأُجوَرُهنَّ ﴿ ﴾تَ ي ح وَ هح( ُأُجوَرُهنَّ هح( )َءاتَ ي ح  .(هح )َوهح

  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني. رويس: قرأها ﴾َجاَء َأحدٌ ﴿( 6)آية 
  وابلتاة وصالً ، )نعمه( ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾هللاِ  نِعحَمت﴿ (11)آية . 
  كالياة  تسهيل الثانية بني بنيتحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس: قرأها ﴾الحبَ غحَضاَء ِإىَل وَ ﴿ (14)آية. 
  ِديهِ ﴿ (16)آية ِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾مح َويَ هح ابلسني بدل الصاد  رويس هاقرأ: ﴾ِصَراط  ﴿(. مح َويَ هح
 (.ِسَراط  )
  (.َفِلَمهح هباة السكت )يعقوب  وقف عليها: ﴾َفِلمَ ﴿ (18)آية 
  ُهَما)بضم اهلاة يف احلالني يعقوب  قرأها: ﴾َعَليحِهَما﴿( 23)آية اهلاة وامليم  ضمبيعقوب قرأها : ﴾ابَعَليحِهُم البَ ﴿ .(َعَلي ح

  .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ هُ ي ح لَ عَ وصالً )
  ُهمح )بضم اهلاة يف احلالني يعقوب  قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 26)آية  .(َعَلي ح
  ُهمح )بضم اهلاة يف احلالني يعقوب  قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 27)آية  .(َعَلي ح
  يف الطاة واإلطباق ًا لبقاة صفة االستعالةالطاة يف التاة إدغامًا انقص كحفص يعقوب أدغم: ﴾َبَسطتَ ﴿( 28)آية .
 .(يَِديح )الياة  سكانإب يعقوبقرأها : ﴾يَِدَي ِإلَيحكَ ﴿(. هح ِإلَيَّ هباة السكت )يعقوب  وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿
  (هح آاَيَوي حَلتَ ست حركات ) الطوعلوقفاً هباة السكت مع املد  رويس قرأها: ﴾اَي َوي حَلََّت ﴿( 31)آية. 

                                                 

َملحُت َلُكمح ِديَنُكمح ﴿:  قوله تعاىلاملائدة مدنية إاَل  سورة (1) َم َأكح  نزلت بعرفات عوم اجلمعة. ﴾...الي َّوح
ُفوا اِبلحُعُقودِ ﴿( آعتني ومها 1اةعة رقم ) فقد جعل ،(123عدد اةايت حسب العدد البصري )( 2) ِحلَّتح َلُك مح أُ ﴿و  ﴾اَي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأوح

َلى َعَليحُكمح َغريحَ حمُِلِ ي الصَّيحِد َوأَن حُتمح ُحُرٌم ِإنَّ اّللََّ ََيحُكُم َما يُ  َن حَعاِم ِإلَّ َما يُ ت ح اَي َأهح َل الحِكتَ اِب  ﴿( آعتـني مهـا 15وجعـل اةعـة رقـم ) ،﴾رِيدُ َِبِيَمُة األح
ُ َلُكمح َكِثرياا  ُتمح ُطحُفوَن ِمَن الحِكَتاِب َويَ عحُفو َعنح َكِثري  َقدح َجاءَُكمح َرُسولَُنا يُ َبْيِ  ، وجعل اةعة رقم ﴾َقدح َجاءَُكمح ِمَن اّللَِّ نُوٌر وَِكَتاٌب ُمِبْيٌ ﴿ و ﴾نمَّا ُكن ح

ُ َعَليحِهَم  ا ادحُخلُ  واح َعلَ  يحِهُم الحبَ  اَب فَ  ﴿ مهــا( آعتــني 23) َوَعلَ  ى اّللِ  ﴿و  ﴾ِإَذا َدَخلحُتُم  وُه فَ  ِإنَُّكمح غَ  الُِبونَ قَ  اَل رَُج  اَلِن ِم  َن الَّ  ِذيَن ََيَ  اُفوَن أَن حَع  َم اّلل 
ِمِنْيَ   . 68ص انظر: مرشد اخلالن  .﴾فَ تَ وَكَُّلواح ِإن ُكنُتم مُّؤح
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  (مح َأيحِديهُ ضم اهلاة يف احلالني )ب يعقوبقرأها : ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 33)آية. 
  ُهمح )بضم اهلاة يف احلالني يعقوب  قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (34)آية  .(َعَلي ح
  (1) )لِلسُُّحِت(بضم احلاة  يعقوب: قرأها ﴾لِلسُّححتِ ﴿ (42)آية. 
 شَ ﴿ (44)آية نِ َواخح  .)واخشون( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوب: قرأها ﴾َوَل  وح
  ُهمح )بضم اهلاة يف احلالني يعقوب  قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (45)آية هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿ .(َعَلي ح
وَ ف َ )  .(هح هح
  ُهمح )بضم اهلاة يف احلالني يعقوب  قرأها: ﴾ِفيِهمح ﴿ (52)آية  .(ِفي ح
  (2) )ويقوَل(بنصب الالم  يعقوب: قرأها ﴾َويَ ُقولُ ﴿ (53)آية. 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (54)آية.  
  (3) (َوالحُكفَّارِ ) خبفه الراة يعقوبقرأها  :﴾ارَ ُكفَّ َوالح ﴿ .)ُهُزؤاا(بدال الواو مهزاً إب يعقوب: قرأها ﴾ُهُزواا ﴿ (57)آية . 
  ُهُزؤاا(بدال الواو مهزاً إب يعقوبأها قر : ﴾ُهُزواا ﴿ (58)آية(. 
  ِلِهُم السُّححتَ ﴿ (62)آية   .ِم السُُّحَت()وأكلهِ  وضم احلاة امليم وصالً اهلاة و بكسر  يعقوب: قرأها ﴾َوَأكح

  هلُِِم اإِلُثحَ ﴿ (63)آية ِلِهُم السُّححتَ ﴿ ﴾قَ وح  (السُّححتَ )يف  ، وضم احلاةامليم وصالً اهلاة و بكسر  يعقوبا : قرأمه﴾َوَأكح
هلِِمِ )  . (وأكلِهِم السُُّحتَ ) (اإِلُثحَ  قَ وح
  بتحقيق اهلمزة رويس  ها: قرأ﴾َوالحبَ غحَضاَء ِإىَل ﴿ (.َأيحِديُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾َأيحِديِهمح ﴿ (64)آية

 .الياةك  بني بنيوتسهيل الثانية األوىل 
  ُهمح ضم اهلاة يف احلالني )ب يعقوب أهاقر : ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (66)آية  (.ِإلَي ح
  إمالة  رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿ .(ِرَساَلتِهِ كسر التاة وألف قبلها على اجلمع )ب يعقوب أهاقر : ﴾ِرَسالََتهُ ﴿( 67)آية

 .حمضة
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 68)آية. 

  بضم اهلاة يف  يعقوب أهاقر : ﴾َعَليحِهمح ﴿ .(َخوحفَ لفاة من غري تنوعن )بفتح ا يعقوب قرأها: ﴾َفاَل َخوحفٌ ﴿ (69)آية
ُهمح احلالني )  (.َعَلي ح

  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (70)آية  (.ِإلَي ح

                                                 

 .288اة وضمها مها ليتان وععين احلرام. خمتار الصحاح، مادة )سحت( ص بسكون احل (1)

( فيص بحوالـى )أو عطفـاً ع ، كأنـه قـال: عسـى أن أييت ابلفـتح وعقـول.﴾أن َييت﴿ى إبثبات الـواو ونصـب الـالم معطوفـة علـ يعقوبقراةة  (2)
 .201على جعله منصوابً أبن. اإلحتاف ص 

 املصدر نفسه. .﴾ِمَن الَِّذين﴿خبفه الراة عطفاً على املوصول اجملرور مبن  يعقوبقراةة  (3)
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 ُهمح هلاة يف احلالني )بضم ا يعقوب أهاقر : ﴾َعَليحِهمح ﴿ .(1) )تكوُن( النون رفعب يعقوب: قرأها ﴾َتُكونَ َألَّ ﴿ (71)آية  (.َعَلي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (80)آية  (.َعَلي ح
 

ُزحُء السَّاِبعُ ﴿  ﴾اْلح
  َياَء ِإن﴿ (101)آية  يعقوب هاقرأ :﴾يُ نَ زَّل﴿. كالياة  الثانية بني بنيتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل ب رويسقرأها : ﴾َأشح

َزلُ وختفيف الزاي إبسكان النون   .()يُ ن ح
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾َكاِفرينَ ﴿ (102)آية. 
  مشام كسرة القاف الضم. إب رويسقرأها : ﴾ِقيلَ ﴿ (104)آية 
  (2) ()اسح  ُتِحقَّ  مضــمومة مــزةفإنــه عبتــدأ هب، وإذا ابتــدأ هبــا بضــم التــاة وكســر احلــاة يعق  وب: قرأهــا ﴾اسح  َتَحقَّ ﴿( 107)آي  ة .
لََيانِ ُم األَ َعَليحهِ ﴿ لَيَ انِ وقـرأ ) .، وبضم اهلـاة وإسـكان املـيم وقفـاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب  هاقرأ: ﴾وح َوح ( بتشـدعد األح

َوَِّلْيَ )النون فتح مع كسر الالم وبعدها اية ساكنة الواو وفتحها مع   ُهَم األح   .(3)( َعَلي ح
 (طَائِراا )مع املد املتصل أبلف بعد الطاة ومهزة مكسورة بعدها بداًل عن الياة  وبيعققرأها : ﴾فَ َتُكوُن َطريحاا﴿ (110)آية.  
  يُ نحِزلَ إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوب هاقرأ :﴾يُ نَ زِ لَ ﴿ (112)آية() . 
  ا(نحزهلُ )مُ إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوب هاقرأ :﴾ُمنَ ز هُِلَا﴿ (115)آية. 
  َوأُمِ َي ِإهَلْيِ ﴿ إدخال ألف بينهما. من غريتسهيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل و رويس : قرأها ﴾َءَأنحتَ ﴿ (116)آية﴾ :
 .(َوأُمِ يح )الياة وصالً  سكانإب يعقوب هاقرأ
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾ِفيحِهمح ﴿(، معاا ) ﴾َعَليحِهمح ﴿ (117)آية  .(ِفيُهمح ) (َعَلي ح
  ُهنَّهح ) . ووقف عليها هباة السكتبضم اهلاة يف احلالني يعقوب أهاقر : ﴾ِفيحِهنَّ ﴿ (120)آية  وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (.ِفي ح

 .(هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب
 

                                                 

 .102( فحالت بني أن وبني النصب. انظر: الكامل املفصل ص بـ )ال)ال( مبعىن )ليس( ألهنا جيحد هبا كما جيحد  يعقوبقرأ  (1)

ُتِحق﴿، وإذا ابتدأ هبا ضم اهلمزة بضم التاة وكسر احلاة يعقوب اةةقر ( 2) . املصـدر فعل ما مل عسم فاعلـه اللمفعول وأنه جعله اعلى بنائه ﴾اسح
 .125ص  نفسه

بـدل منـه أو مـن الضـمري يف ساكنة وفتح النون مجـع أول جمـرور صـفة للـذعن أو  بتشدعد الواو وفتحها وكسر الالم وبعدها اية يعقوب هاقرأ (3)
. هـو خـرب حمـذوف أي ومهـا أي االحقـان ابلشـهادة لقرابتهمـا ومعرفتهمـاوفتح الالم وكسر النـون مثـىن أوىل، إبسكان الواو  حفصقرأها و عليهم. 
، مــن ســورة املائــدة( 107)اةعــة:  2/266ألخفــش ل القــرآن معــايننظــر: ادل منهمــا أو مــن الضــمري يف عقومــان. ، أو خــرب آخــران أو بــاألوليــان

 .135لقراةات السبع البن خالوعه ص ايف جة احلو 
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 (1) ﴾ُسورَُة األَن حَعاِم َمِكيَّة َوآاَيُتَا ِماحئٌة َومَخحٌس َوِسُتونَ ﴿( 6)
  (هح وَ )َوهُ لسكت هباة ا يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (3)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾َتَحتيحِهمح ﴿ (4)آية  (.َتَحتِي ح
  (.َيَحِتُمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾َيَحِتمح ﴿ (5)آية 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (6)آية  (.َعَلي ح
  بضم اهلاة يف  يعقوب أهاقر : ﴾ِِبَيِديحِهمح ﴿ بتفخيم الراة جملية بعدها حرف استعالة. يعقوب أهاقر : ﴾ِقرحطَاس﴿ (7)آية

 (.ِِبَيِدي حُهمح احلالني )
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب أهاقر : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (9)آية  (.َعَلي ح
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (13)آية. 
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (14)آية.  
  (2) (َيصحِرفح ) وكسر الراةبفتح الياة  يعقوب هاقرأ: ﴾َمنح ُيصحَرفح ﴿  (61)آية. 
  (هح وَ هُ ف َ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿ (17)آية. 

  (هح وَ َوهُ )هباة السكت  يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾َوُهوَ ﴿ (18)آية. 
  تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل ب رويس هاقرأ: ﴾َأئِنَُّكمح ﴿ .(ِإلَيَّهح )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿ (19)آية

 . ماإدخال ألف بينه من غريبينها وبني الياة الثانية 
  (3) (يَ ُقولُ ( )ََيحُشُرُهمح بياة الييب ) يعقوب قرأمها: ﴾نَ ُقولُ ﴿ ﴾ََنحُشُرُهمح ﴿ (22)آية. 
  نَ تُ ُهمح لَح َتُكنح ﴿ (23)آية نَ ت َ  تكن) التاة نصبو  ياة التذكريب يعقوبقرأها : ﴾ِفت ح  .(4) ُهمح(ِفت ح

                                                 

( وعـــن احلســـن مكيـــة إاَل ثـــالث آايت نزلـــت 154( و)153( و)152قـــال ابـــن عبـــاس رضـــي هللا عنهمـــا وعطـــاة مكيـــة إاَل ثـــالث آايت )( 1)
عـــدد اةايت حســـب العـــدد البصـــري (. و 141( واةعـــة )91( واةعـــة )23عها يف ســـورة األنعـــام اةعـــة )ابملدعنـــة فـــأمر هللا عـــز وجـــل نبيـــه أن عضـــ

َ قُّ قُ لح َلسح ُت َعلَ يحُكمح ِبوَِكي ل  ﴿( آعة واحدة 67( و)66اةعتني )( فقد جعل اةعة 166) ُمَك َوُهَو اْلح َف  وََكذََّب ِبِه قَ وح ِلُك لِ  نَ بَ إ  ُمسح تَ َقر  َوَس وح
َم يَ ُقوُل ُكن فَ َيُكونُ ﴿ مهـا: ( آعتني73)، وجعل ﴾تَ عحَلُمونَ  َقِ  َويَ وح َم ﴿ و ﴾َوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلرحَض اِبْلح َقُّ َوَلُه الحُملحُك يَ  وح ُلُه اْلح قَ وح

َِبريُ  َِكيُم اْلح َتِقيم  ﴿( آعتني 161) ، وجعل اةعة﴾يُنَفُخ ِف الصَُّوِر َعاِلُ الحَغيحِب َوالشََّهاَدِة َوُهَو اْلح ِديناا ﴿ ﴾ وُقلح ِإنَّيِن َهَداِن َريبِ  ِإىَل ِصَراط  مُّسح
رِِكْيَ   .وما بعدها 70ص . انظر: مرشد اخلالن ﴾ِقَيماا مِ لََّة ِإب حَراِهيَم َحِنيفاا َوَما َكاَن ِمَن الحُمشح

بضـم اليـاة وفـتح الـراة ابلبنـاة للمفعـول  حف صضـمري العـذاب. وقرأهـا  بفتح الياة وكسر الراة ابلبناة للفاعـل واملفعـول حمـذوف يعقوبقرأها  (2)
 .206والنائب ضمري العذاب والضمري يف عنه ععود على )من(. اإلحتاف ص 

 بنون العظمة. املصدر نفسه حفصابلياة والفاعل هو هللا تعاىل. وقرأمها  يعقوبقرأمها  (3)

( إلَّ أن قالوا، و)(، ولذا أنث الفعلتكنابلتأنيث والرفع على أن فتنتهم اسم ) حفصأها وقر  .ابلتذكري والنصب وهي أفصح يعقوبقرأها  (4)
 .2/6، وإعراب القرآن للنحاس 1/261ت ى يف مشكل إعراب القرآن ، واجمل206نظر: اإلحتاف ص ا .خربها
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  (1) (يَ رحِجُعونَ بفتح الياة وكسر اجليم ابلبناة للفاعل ) يعقوبقرأها : ﴾يُ رحَجُعونَ ﴿ (36)آية. 
  (ِسَراط  ابلسني بدل الصاد ) رويسقرأها : ﴾ِصَراط  ﴿ (39)آية. 
  َنا﴿ (44)آية َنابتشدعد التاة ) رويسقرأها : ﴾فَ َتحح ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿(. فَ تَّحح  (.َعَلي ح
  ِدُفونَ ﴿ (46)آية  .صوت الزايإبمشام الصاد  رويسقرأها : ﴾َيصح

  بضم اهلاة يف  يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿(. َخوحفَ بفتح الفاة من غري تنوعن ) يعقوبقرأها : ﴾َفاَل َخوحفٌ ﴿ (48)آية
ُهمح احلالني )  (.َعَلي ح

  (.ِإلَيَّهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿( 50)آية 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (52)آية  (.َعَلي ح

  ُهمح ني )بضم اهلاة يف احلال يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (53)آية  (.َعَلي ح
  وحذفها وصالً  وأثبت الياة وقفاً  ،إبسكان القاف وضاد مكسورة خمففة بدل الصاد يعقوب: قرأها ﴾يَ ُقصُّ ﴿ (57)آية 

 .(هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ .(2) (ي)يَ قحضِ 
  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾ُهوَ وَ ﴿ (57)آية. 

  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (60)آية. 
  تحقيق اهلمزة األوىل ب رويس هاقرأ: ﴾دُُكمح حَ َجاَء أَ ﴿ .(هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (61)آية

 وتسهيل الثانية بني بني.
  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (62)آية. 
  بياة ساكنة  يعقوب: قرأها ﴾َأَنحَاَّنَ ﴿ .)يُ نحِجيُكم(إبسكان النون وختفيف اجليم  يعقوب: قرأها ﴾يُ َنجِ يُكمح َمنح ﴿ (63)آية

تَ َنا( اتة مفتوحة وحذف األلف األوىلبعدها و  بعد اجليم املفتوحة  .)أَنحَي ح
  يُكم()يُ نحجِ إبسكان النون وختفيف اجليم  يعقوب: قرأها ﴾يُ َنجِ يُكمح ﴿ (64)آية. 
  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (66)آية.  
  َُدى ائحِتَنا﴿( 71)آية  مدعة ياة ساكنةالقطع الساكنة ب مهزة وعبدل ركسالوصل ابلمهزة  ر  حي )ائحِتَنا(عند االبتداة بـ : ﴾اهلح

  .(ِايِتَنا) اهلمزة األوىلالكسرة يف من جنس حركة 

                                                 

  .بفتح الياة وكسر اجليم ابلبناة للفاعل يعقوبقرأها  (1)

والفصل  ﴾لفاصلْيا َوُهَو خري﴿تعاىل عند متام الكالم بقوله  استدلابلضاد أَنه ، فالقراةة ابلضاد َوالَصاد أعقر  ﴾يقص اْلحق﴿ قوله تعاىل: (2)
طاب﴿، ومنه قوله تعاىل: ال َقَضاة عكون إ اَل يف   ال لثبـت يف الفعـل اليـاة عالمـة  قال لو كان ذلك من القضاة  أَنه. والقراةة ابلصاد ﴾َوفصل اْلح

عرعـد بـه القـرآن فكـذلك  ﴾فاقص ص الحَقَص ص﴿ وبقولـه: ﴾ََن ن نق ص َعَليح ك أحس ن الحَقَص ص﴿ل على أهنا ابلصـاد بقولـه تعـاىل: للرفع واستد
 .141احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص  احلق عرعد به القرآن.
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  (.َوُهَوهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾وَ َوهُ ﴿ (72)آية 
  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾َوُهوَ ﴿ (73)آية. 
  (َزرُ َءابرفع الراة ) يعقوب قرأها: ﴾َزرَ َءا﴿ (74)آية. 
 ِهَي ِللَِّذي﴿ (79)آية (الياة إبسكان  يعقوب قرأها: ﴾َوجح   .)وجهيح

  (اِن دَ )هَ يف احلالني  الياةثبات إب يعقوبقرأها  :﴾َهَدانِ ﴿ (80)آية. 
  يُ نحِزلح إبسكان النون وختفيف الزاي يعقوب : قرأها ﴾يُ نَ زِ لح لَح ﴿ (81)آية(). 
  وجهني: ب رويس: قرأها ﴾َنَشاُء ِإنَّ ﴿ (83)آية 

  .الثانية حتقيق اهلمزة األوىل وتسهيل: األول
 .ِونَّ()نشاُء  مكسورة واوإبداهلا ب :والثان

  وعند ذلك سيكون ، وساكنة وقفاً )َوزََكِرَ َء(وصاًل إبضافة مهزة مفتوحة بعد األلف  يعقوبقرأها : ﴾َوزََكرايَّ ﴿( 85)آية ،
 .املد متصاًل يف احلالني

  (ِسَراط  ابلسني بدل الصاد ) رويسقرأها : ﴾ِصَراط  ﴿ (87)آية.  
  حمضة إمالة رويس ا: أماهل﴾ِبَكاِفرينَ ﴿ (89)آية. 
  َتِدهِ ﴿ (90)آية  .وأثبتها وقفاً  (اق حَتدِ ) حبذف اهلاة وصالً  يعقوب قرأها: ﴾اق ح
  (مح َأيحِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َأيحِديِهمح ﴿ .(ِإلَيَّهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿ (93)آية. 
  َنُكمح ﴿ (94)آية  .(1) )بيُنُكم( بضم النون يعقوبقرأها  :﴾بَ ي ح
  الالم  خبفه (الليلَ ) قرأو . )َوَجاِعُل(أبلف بعد اجليم وكسر العني وضم الالم  يعقوب: قرأها ﴾َوَجَعَل اللَّيحلَ ﴿ (96)آية

 .(2) )الليِل(
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (97)آية. 
  تَ َقرٌ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (98)آية َتِقرٌ بكسر القاف  روح: قرأها ﴾َفُمسح  .(1) ()َفُمسح

                                                 

م ن ﴿و ،﴾ه ذا ف راق بي ين وبين ك﴿قوله تعاىل: وعه ، وعقابلرفع على أنه اتسع يف هذا الظرف، فأسند الفعل إليه فصار امساً  يعقوبقراةة  (1)
بنصـب النـون  حفصقرأها (. و تقطع وصلكم)أو على أن بني اسم غري ظرف، وإبا معناه الوصل أي:  ، فاستعمله جمروراً ﴾بيننا وبينك حجاب

 .213اإلحتاف ص ال بينكم، أي: تقطع االتص (شركاة)والفاعل مضمر ععود على االتصال لتقدم ما عدل عليه، وهو لفظ  (لتقطع)ظرف 

ابإلضـافة، فجاعـل حمتمـل للمضـي، وهـو الظـاهر واملاضـي عنـد البصـرعني ال  (الليـل)ابأللـف وكسـر العـني ورفـع الـالم وخفـه  يعقوبقرأها  (2)
علـى أن املـراد جعـل منصـوب بفعـل دل عليـه جاعـل ال بـه ملـا ذكـر أو بـه  لبعضـهم يف منـع إعمـال املعـرف هبـا، فسـكناً  خالفاً  (ال) مع ععمل إاَل 

اسـبة ملـا بعـده مـن جعـل ابلنصب مفعول به من (الليل)، وماضياً  بفتح العني والالم من غري ألف فعالً  حفصقرأها . و مستمر يف األزمنة املختلفة
 .214املصدر نفسه ص  .إخل.... لكم النجوم

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (99)آية. 
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (101)آية. 

  (.َوُهَوهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾ُهوَ وَ ﴿ (102)آية 
 (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليهما :)معاا( ﴾َوُهوَ ﴿ (103ية )آ. 
  (2) (َرَستح )دَ إسكان التاة السني و  بفتح يعقوبقرأها : ﴾َدَرسحتَ ﴿ (105)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (107)آية  (.َعَلي ح
  واا﴿ (108)آية  (.ُعُدوًّالعني والدال وتشدعد الواو )بضم ا يعقوب قرأها : ﴾َعدح
  َا﴿ (109)آية َا(اهلمزة  كسرب يعقوبقرأها : ﴾َأَنَّ   .(3) )ِإَنَّ
 

ُزحُء الثَّاِمنُ ﴿  ﴾اْلح
 هُ )اهلاة وامليم وصاًل  ضمب يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيحِهُم الحَماَلِئَكةَ ﴿ (111)آية . قفاً اهلاة وإسكان امليم و  ضموب ،(الحَماَلِئَكةَ  مُ ِإلَي ح
ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿  (.َعَلي ح
  إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوبقرأها  :﴾ُمنَ زَّل﴿ .(هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾َوُهوَ ﴿ (114)آية

َزل(  .)ُمن ح
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾َوُهوَ ﴿. (ه)َكِلمَ  وقفاً ابهلاة يعقوبقرأها : ﴾َكِلَمت﴿ (115)آية. 
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾َوُهوَ ﴿ (117)آية. 
 لََيِضلُّوَن(بفتح الياة  يعقوب هاقرأ: ﴾لَُيِضلُّونَ ﴿ (119)آية(.  
  إلمالة احملضة.اب رويس هاقرأ: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿(. َميِ تاا كسر الياة مشددة )ب يعقوب هاقرأ: ﴾َميحتاا ﴿ (122)آية 

  رسالتِه(أبلف بعد الالم وكسر التاة على اجلمع  يعقوبقرأها : ﴾ِتهِ ِرَسال﴿ (124)آية(.  
  (.ِسَراطُ لسني )اب رويسقرأها : ﴾ِصَراطُ ﴿ (126)آية 

                                                                                                                                                                        

 حف  ص، وقرأهــا يف األصــالب أو البطــون أو القبــور ربكســر القــاف اســم فاعــل مبتــدأ، واخلــرب حمــذوف أي: فمــنكم شــخص قــا روحقرأهــا  (1)
 . انظر: املصدر نفسه. ، أي: فلكم مكان تستقرون فيه أو استقرارأو مصدراً  بفتحها مكاانً 

إب  ســـكان الســـني وفـــتح التـــاة  حف   صقرأهـــا و  ( علـــى وزن َضـــَرَبت  َأي قـــدمت وبليـــت.َدَرَس   تح )بفـــتح الســـني وإســـكان التـــاة  يعق   وبقرأهـــا  (2)
  املصدر نفسه.. ( أي حفظت وأتقنت ابلدرس أخبار األولنيتَ َدَرسح )

ــه جعــلعلــى مــزة اهلبكســر  يعق  وبقرأهــا   (3) وه  ي ق  راءة ): ، قــال يف الــدر   فكســرهاوابتــدأ إبن  ﴾َوَم  ا يش  عركم﴿: الكــالم اتمــاً عنــد قولــه أَن
. احلجـة يف القـراةات هـا علـى أنـه جعلهـا مبعـىن لعـلَ بفتح حف ص (. وقرأهـاواضحة؛ ألن معناها استئناف أخبار بعدم إَيان من طبع على قلبه

 . 215اإلحتاف ص ، و 147السبع البن خالوعه ص 
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  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾وَ َوهُ ﴿ (127)آية. 
  (1) (مح هُ رُ شُ )ََنح  ابلنون يعقوب قرأها: ﴾ََيحُشُرُهمح ﴿ (128)آية.  
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾َكاِفرينَ ﴿ (130)آية. 
  (هح وَ هُ ف َ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾فَ ُهوَ ﴿  (136)آية.  
  زِيِهمح ﴿ (138)آية زِيُهمح ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َسَيجح  .(َسَيجح
  زِيِهمح ﴿ (139)آية زِيُهمح ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب رأهاق: ﴾َسَيجح  .(َسَيجح
  وَ ﴿  (141)آية  .(هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾َوهح
  بوجهني كحفصيعقوب  قرأها : ﴾َءآلذََّكَرينِ ﴿ .(2) )املََعِز(بفتح العني  يعقوبقرأها : ﴾الحَمعحزِ ﴿ (143)آية : 

 . ملدغم فيمد ألجل ذلك مداً مشبعاً األلف مع ما بعدها من الساكن الالزم ا إبداهلا ألفاً خالصة فتجتمع هذه :األول
 . بني مهزة االستفهام ومهزة الوصل تسهيلها بينها وبني األلف من غري إدخال ألف :والثان

 والوجهان صحيحان مقروة هبما.      
  مزة األوىل وتسهيل الثانية بني بتحقيق اهلرويس  هاقرأ :﴾ُشَهَداَء ِإذح ﴿. (143راجع اةعة )ع: ﴾َءآلذََّكَرينِ ﴿ (144)آية

 الياة.كبني  
  (ِإلَيَّهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿ (145)آية.   
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (146)آية  (.َعَلي ح
 ذَّكَُّرون()تتشدعد الذال ب يعقوبقرأها : ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿ (152)آية. 
  لسني اب رويسقرأها : ﴾ِصَراِطي﴿ .(َوَأنح بفتح اهلمزة وسكون النون ) يعقوبقرأها : ﴾َوَأنَّ َهَذا﴿ (153)آية
  (.يِسَراطِ )
  ِدُفونَ ﴿ (157)آية  إبمشام الصاد زاايً.  رويس قرأمها: (معاا ) ﴾َيصح
  ُر َأمحثَاهِلَا﴿ (601)آية ٌر َأمحثَاهُلَاة ورفع الالم )بتنوعن الرا يعقوب : قرأها﴾َعشح  .(3)( َعشح
  بفتح القاف وكسر الياة وتشدعدها  يعقوبقرأها  :﴾ِقَيماا ﴿(. ِسَراط  لسني )اب رويسقرأها : ﴾ِصَراط  ﴿ (161)آية

 .)قَ يِ ماا(
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾َوُهوَ ﴿  (164)آية. 

  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  وبيعق وقف عليها :﴾َوُهوَ ﴿  (165)آية. 

                                                 

 . ابلياة إسناداً إىل ضمري هللا تعاىل حفص قرأهاو   اسم هللا تعاىل على وجه العظمة.ابلنون اسناداً إىل يعقوب قرأها  (1)

  .219معزى. اإلحتاف ص  معمها ليتان يف مجع ماعز كخادم وخدم واتجر وجتر وجي (2)

  .220بضم الراة وخفه الالم على اإلضافة. املصدر نفسه ص  حفصبتنوعن الراة ورفع الالم صفة لعشر. وقرأها  يعقوبقرأها  (3)
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 (1) ﴾َوِست   يٌَّة َوآايُتَا َمائَتانِ ُسورَُة اأَلعحَراِف َمكِ ﴿( 7)
 َتذَّكَُّروَن(بتشدعد الذال  يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿ (3)آية(. 

  ُهمح إِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (6)آية  (.لَي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (7)آية  (.َعَلي ح
 (.كَ ِسَراطَ لسني )اب رويسقرأها : ﴾ِصَراَطكَ ﴿( 16)آية 

  (.ي حُهمح َأيحدِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َأيحِديحِهمح ﴿( 17)آية 
  ُهمَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهَما﴿( 22)آية  .(اَعَلي ح
  (َطحُرُجونَ بفتح التاة وضم الراة ) يعقوبقرأها : ﴾ُطحَرُجونَ ﴿ (25)آية. 
 َشاِء َأتَ ُقولُونَ ﴿ (28)آية )ابلفحشاِء مفتوحة وصاًل خالصة إبدال الثانية ايًة تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس: قرأها ﴾اِبلحَفحح

 .يَتقولون(
 وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصاًل ) ضمب يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهُم الضَّالَلة﴿ (30)آية ،. 
 .)وَيِسبون(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾َوََيحَسُبونَ ﴿
 يُ نحِزل(إبسكان النون وختفيف الزاي يعقوب قرأها : ﴾يُ نَ زِ ل﴿( 33)آية(. 

  يل الثانية بني بني. تحقيق اهلمزة األوىل وتسهب رويس: قرأها ﴾َجاَء َأَجُلُهمح ﴿ (34)آية 
  بضم اهلاة يف  يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ .(َخوحفَ ) بفتح الفاة من غري تنوعنيعقوب قرأها : ﴾َفاَل َخوحفٌ ﴿ (35)آية

ُهمح احلالني )  (. َعَلي ح
 إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾َكاِفرين﴿( 37)آية. 

  (َضُلوَّنَ يَ َهؤلِء ) مفتوحةإبدال الثانية ايًة قيق اهلمزة األوىل و تحبوصاًل  رويس: قرأها ﴾َهؤلِء َأَضُلوَّنَ ﴿( 38)آية. 
 (.َفآِتُمح ضم اهلاة يف احلالني )ب رويس: قرأها ﴾فََآِتِمح ﴿
 َار﴿ (43)آية َار مِ )حتتهِ امليم وصالً اهلاة و بكسر  يعقوب: قرأها ﴾حَتحِتِهُم اأَلَنح   .وإسكان امليم وقفاً  اهلاة كسروب (اأَلَنح
تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني.ب رويسقرأها : ﴾تِلحَقاَء َأصَحابِ ﴿ (47 )آية 

                                                 

وقيـل إىل (، 167( وحـىت )163سورة مكية يف قـول أكثـرهم إاَل قـول ابـن عبـاس رضـي هللا عنهمـا مكيـة إاَل مخـس آايت نزلـت يف املدعنـة )( 1)
 امل ص﴿( آعـة واحـدة 2)( و1فقـد جعـل اةعتـني ) ،( آعـة205العدد البصري )يف عدد اةايت (. 172اةعة ) ﴾َوِإذح َأَخَذ رَبُّكَ ﴿قوله تعاىل: 

ِمِنْيَ  َرى ِللحُمؤح ِرَك َحَرٌج مِ نحُه لُِتنِذَر ِبِه َوِذكح ِط ﴿ ( كما أييت30و)( 29) اةعتني، وجعل ﴾ِكَتاٌب أُنِزَل ِإلَيحَك َفالَ َيُكن ِف َصدح ُقلح َأَمَر َريبِ  اِبلحِقسح
ينَ  ِجد  َوادحُعوُه ُُمحِلِصَْي َلُه الدِ  ُ ُم  َكَم ا بَ َدَأُكمح تَ ُع وُدونَ ﴿ و آعة ﴾َوَأِقيُمواح ُوُجوَهُكمح ِعنَد ُكلِ  َمسح َفرِيقا ا َه َدى َوَفرِيقا ا َح قَّ َعلَ يحِهُم الضَّ اَلَلُة ِإَنَّ

َتُدونَ اطََُّذوا الشَّيَ  ُمح ُمهح لَِياَء ِمنح ُدوِن اّللَِّ َوََيحَسُبوَن َأَنَّ  .73و 70ص  انظر: مرشد اخلالن. آعة ﴾اِطَْي َأوح
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 (َخوحفَ ) بفتح الفاة من غري تنوعنيعقوب قرأها : ﴾َخوحفٌ ﴿ (49)آية. 
 َكاِفرينالح ﴿ .(وح ي َ الحَماِء ) مفتوحةإبدال الثانية ايًة تحقيق اهلمزة األوىل و وصاًل ب رويسقرأها : ﴾الحَماِء َأوح ﴿( 50)آية﴾ :

  .إمالة حمضة رويس اأماهل
  (1)( يُ َغشِ يالشني )بفتح اليني وتشدعد يعقوب قرأها : ﴾يُ غحِشي﴿( 54)آية. 
  (هح َححَ )رَ ابهلاة وقفاً  يعقوب: قرأها ﴾َرَححَت﴿( 56)آية. 
  راا ﴿ .(هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾َوُهوَ ﴿ (57)آية ابلنون والشني املضمومتني  بيعقو : قرأها ﴾ُبشح

(ها فيفالياة وخت سكونب يعقوب: قرأها ﴾َميِ ت  ﴿ .(2) )ُنُشراا(  .)َتذَّكَُّروَن(بتشدعد الذال  يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿. )ميحت 
  َطةا ﴿( 69)آية طَةا( كحفصلسني اب رويس﴾: قرأها َبصح  ابلصاد. روح، وقرأها )َبسح
  يف الثانية  فلرويس. ، والثانية مهزة مكسورةاألوىل استفهامية مفتوحة )َأِإنَُّكمح(هبمزتني  يعقوبأها : قر ﴾ِإنَُّكمح ﴿( 81)آية

 التسهيل من غري إدخال.
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (84)آية   (.َعَلي ح

  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 87)آية. 
 

ُزحُء التَّاِسعُ ا﴿  ﴾ْلح
 إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾َكاِفرين﴿( 93)آية. 
 َنا﴿( 96)آية ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ .بتشدعد التاة رويس قرأها: ﴾َلَفَتحح  (. َعَلي ح
 َناُهمح ﴿( 100)آية   .صبناهم()نشاء وَ الثانية واواً وصالً إبدال تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس: قرأها ﴾َنَشاُء َأَصب ح

  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرين﴿( 101)آية. 
 (3) )َأرحِجئحُه( يم وضم اهلاة من غري صلةبعد اجلهبمزة ساكنة  يعقوب: قرأها ﴾َأرحِجهح ﴿( 111)آية. 
 يف الثانية  فلرويس (.َأِإنَّ ) ية مهزة مكسورة، والثاناألوىل استفهامية مفتوحة هبمزتني يعقوبقرأها : ﴾ِإنَّ ﴿ (113)آية

 .من غري إدخال بني بني التسهيل
  (1) )تَ َلقَُّف(بفتح الالم وتشدعد القاف  يعقوب: قرأها ﴾تَ لحَقفُ ﴿( 117)آية.  

                                                 

 .475ص  مادة )غ ش ى( –الصحاح  خمتارنظر: افيف والتشدعد، وَغَشى الشية: غط اه، وأغ َشى على بصره: غطى. ( ابلتخ1)

 . مادة )نشر( 659صدر نفسه ص ( بضمتني تعين: الرايح. املالُنُشور) (2)

َعـةاملرجئ ةأي مؤخرون حىت عنزل فيهم ما عرعـد، ومنـه ) ﴾َوآَخُروَن ُمرحَجُئون أَلمحِر هللاِ ﴿: ( َأَخره، وقوله تعاىلأرحَجَأهُ ) (3) ل أعضـاً ، وعقـا( كال ُمر ج 
 . مادة )ر ج أ( 233مز. خمتار الصحاح ص ( وأخطيت وتوَضي ت فال عهأرجيت، ألن بعه العرب عقول )( ابلتشدعدُمرحِجيَّةالح )
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  ُتم﴿( 123)آية اكنة ، والثالثة ستتكون من ثالث مهزات: األوىل والثانية مفتوحتانأهنا  ؛أصل هذه الكلمة: ﴾َءاَمن ح
حذفها  فرويسيف األوىل،  روحو رويساختلف ، و ما قبلهااهلمزة الثالثة ألفًا مدعة من جنس حركة  يعقوبفأبدل  )َأَأأحمنتم(
  .(َأآمنتمأثبتها ) روح، وكحفص

  قفاً ، وبضم اهلاة وإسكان امليم و (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم الطُّوفَانَ ﴿ (133)آية. 
  زُ ﴿ (134)آية   .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم الر ِجح
  وابلتاة وصالً (كلمه)وقفاً ابهلاة  يعقوبقرأها ﴾: َكِلَمتُ ﴿( 137)آية ، . 
 (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿ (140)آية. 
َّنَ ﴿ (142ة )آي ََّن(لف بعد الواو الثانية األ ذفحب يعقوب: قرأها ﴾َوَواَعدح  . )ووَعدح

  َأرحِن(إبسكان الراة فيلزمه تفخيمها  يعقوب: قرأها ﴾َأِرِن ﴿( 143)آية(. 
  (برساليتذف األلف قبل التاة )حب روحقرأها : ﴾ِبِرَساَليت ﴿( 144)آية . 
 ِديِهمح ﴿ .(2) (َحلحِيِهمح فتح احلاة وإسكان الالم وختفيف الياة )ب يعقوبقرأها : ﴾ُحِليِ ِهمح ﴿ (148)آية  قرأها : ﴾َوَل يَ هح

دِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب  (.ي حُهمح يَ هح
  (.ي حُهمح َأيحدِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َأيحِديِهمح ﴿ (149)آية 
 تشاُء َونت(اهلمزة األوىل وإبدال الثانية واواً بتحقيق رويس : قرأها ﴾َتَشاُء َأنحتَ ﴿( 155)آية( . 
 ََباِئثَ ﴿( 157)آية  .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصاًل ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم اْلح
ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿  (.َعَلي ح
 وبضم اهلاة وإسكان امليم (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب ا قرأمه: ﴾َعَليِهُم الحَمنَّ ﴿ ﴾مَعَليِهُم الحَغَما﴿( 160)آية ،

  .وقفاً 
  بتاة مضمومة للتأنيث وفاة  يعقوب قرأها: ﴾نَ غحِفرح ﴿ إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿( 161)آية

 .(يَئاُتُكمح )َخطِ  ابلبناة للفاعلبرفع التاة  يعقوب: قرأها ﴾مح َخِطيَئاِتكُ ﴿ .(تُ غحَفرح )ابلبناة للمفعول  مفتوحة
  بضم اهلاة يف احلالني  يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿إبمشام كسرة القاف الضم.  رويس قرأها﴾: ِقيلَ ﴿( 162)آية

ُهمح )  (. َعَلي ح

                                                                                                                                                                        

الم وتشدعد القاف من ( بفتح التَ َلقَّفُ : )شية أخذته بسرعة فأكلته وابتلعته، وتقول: لقفت ال( من لقف كعلم عـَع َلُم، عقالتَ لحَقفُ ): تقول( 1)
 .مادة )ل ق ف( 602(. املصدر نفسه ص تَ َلقَّفَ )
بضـم  حف صم وختفيف الياة إما مفرد أرعد به اجلمع أو اسم مجع مفرده حلية كقمح وقمحة. وقرأها بفتح احلاة وإسكان الال يعقوبقرأها  (2)

احلاة وكسر الالم وتشدعد الياة مكسورة مجع حلى كفلس وفلوس واألصل حلوى اجتمعـت الـواو واليـاة وسـبقت إحـدامها ابلسـكون قلبـت الـواو 
 .230اية وأدغمت يف الياة. اإلحتاف ص 
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  ُهمح َتَحتبضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأمها : (معاا ) ﴾َتَحتِيِهمح ﴿( 163)آية  (.ي ح
  (1) )معذرٌة(بتنوعن ضم  يعقوب: قرأها ﴾َمعحِذرَةا ﴿ .(ِلَمهح )هباة السكت  يعقوب وقف عليها﴾: لَِ ﴿ (164)آية. 
  بضم اهلاة يف احلالني  يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿(. مح َيَحتُِ بضم اهلاة يف احلالني ) رويس قرأها: ﴾َيَحِتِمح ﴿ (169)آية
ُهمح )  (. َعَلي ح

 ذراَيِتم(أبلف بعد الياة واتة مكسورة على اجلمع  يعقوب: قرأها ﴾ُذر ِيَ تَ ُهمح ﴿ (172ة )آي(.  
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (175)آية  (. َعَلي ح

  (هح وَ هُ ف َ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿ (178)آية. 
  وجهني: ب رويسا : قرأه﴾ِإنح  السُّوءُ ﴿( 188)آية 

  .()السوء ِونح وصالً خالصة مكسورة ل الثانية واواً احتقيق اهلمزة األوىل وأبد: األول
 .كالياة  تسهيل الثانية بني بني: الثان
 تُ نحِظُروِن( (وِن يدُ )كِ  يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبا : قرأمه﴾ونِ تُ نحِظرُ ﴿ ﴾ِكيُدونِ ﴿( 195)آية(. 

  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (196)آية. 
 (2)  ٌف(يح )طَ ياة ساكنة مدعة بدل اهلمزة بمن غري ألف وال مهز و  يعقوب: قرأها ﴾طَاِئفٌ ﴿( 201)آية. 

  (.مح َتَحتُِ بضم اهلاة يف احلالني ) رويسقرأها : ﴾َتَحِتِم﴿ (203)آية 
  

                                                 

احلجـة يف القـراةات السـبع البـن : (. انظـر: ه ذه مع ذرةٌ عظُتنا إايهم معذرٌة جعلها خرباا ، وق درها اب ن عبي دةإن معناه ؛ مو ): عهقال سـيبو ( 1)
  .232، واإلحتاف ص 129خالوعه ص 

 .235انظر: اإلحتاف ص . اف عطيف على وزن )ضيف( كباع عبيع، و)طائف( من طاف عطوف اسم فاعل)طيف( من ط (2)
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ُعونَ ُسورَُة األَن حَفاِل َمَدنِيٌَّة َوآاَيتَُ ﴿( 8)  (1) ﴾ا مَخحٌس َوَسب ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب ﴾: قرأهاَعَليحِهمح ﴿ (2)آية  (.َعَلي ح
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرين﴿( 7)آية.  
  (ُمرحَدِفْيَ ) بفتح الدال يعقوب قرأها: ﴾ُمرحِدِفْيَ ﴿( 9)آية. 
  ويُ نحِزل(ن النون وختفيف الزاي إبسكا يعقوبقرأها : ﴾َويُ نَ زِ ل﴿( 11)آية(. 

  (الرُُّعبَ ) بضم العني يعقوبقرأها : ﴾الرُّعحبَ ﴿( 12)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾لِلحَكاِفرين﴿( 14)آية. 
  هِ  ضم ونصب الدالتنوعن الب يعقوبقرأها : ﴾َكيحدِ   ِهنُ ُموح ﴿( 18)آية إمالة  سروي اأماهل: ﴾الحَكاِفرين﴿ .(2) (َكيحدَ   نٌ )ُموح

 .حمضة
  (3) ()وِإنَّ بكسر اهلمزة  يعقوبقرأها : ﴾هللاَ  َوَأنَّ ﴿ .(هح وَ هُ ف َ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها :﴾فَ ُهوَ ﴿ (19)آية. 
  ُهمح فِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب ﴾: قرأهايحِهمح فِ ﴿ (23)آية  (.ي ح

  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب ﴾: قرأهاَعَليحِهمح ﴿ (31)آية   (.َعَلي ح
  عند ﴾: ائِتَنا﴿. يَو( )السماءِ خالصة الثانية ايًة تحقيق اهلمزة األوىل وأبدل ب رويسقرأها : ﴾السََّماء َأوِ ﴿( 32)آية

 .()ِايتناتقرأ هبمزة مكسورة وإبدال الثانية ايًة من جنس احلركة األوىل  هاـاالبتداة ب
  ُهمح فِ ة يف احلالني )بضم اهلا يعقوب ﴾: قرأهايحِهمح فِ ﴿ (33)آية  (.ي ح
  ِديَةا ﴿ (35)آية  مشام الصاد صوت الزاي.إب يعقوب قرأها: ﴾َوَتصح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب ﴾: قرأهاَعَليحِهمح ﴿ (36)آية  (.َعَلي ح
  (4) (لُِيَميِ زَ ) الياة وفتح امليم وكسر وتشدعد الياة الثانيةبضم  يعقوب ﴾: قرأهالَِيِميزَ ﴿ (37)آية. 

  ابلتاة ووصالً  ،)ُسنَّه(على هاة  قفاً و  يعقوب قرأها: ﴾ُسنَّتُ ﴿ (38)آية. 

                                                 

َِبُمح ﴿ألنفال، قيل أول املدين، واختلف يف قوله تعاىل سورة ا (1) ُ لِيُ َع ذِ   ،آعـة سـت وسـبعونعـدد آايهتـا حسـب العـدد البصـري . و ﴾َوَما َكاَن اّللَّ
 ﴾َتُك   وُن َعلَ  يحِهمح َحسح   َرةا ُثَّ يُ غحَلبُ   ونَ  إنَّ الَّ  ِذيَن َكَف   ُرواح يُنِفُق   وَن َأمح  َواهَلُمح لَِيُص   دُّواح َع   ن َس  ِبيِل اّللِ  َفَس   ُينِفُقوََنَا ُثَّ ﴿( آعتـــني 36فقــد جعـــل آعــة )

 .76 صانظر: مرشد اخلالن  .﴾َوالَِّذيَن َكَفُرواح ِإىَل َجَهنََّم َُيحَشُرونَ و﴿
بســكون الــواو وختفيــف اهلــاة والتنــوعن علــى أنــه اســم فاعــل مــن )أوهــن( كــأكرم معــدى ابهلمــزة والتنــوعن علــى األصــل يف اســم  يعق  وب هــاقرأ (2)

معجــم و ، 236ص حتــاف اإل. علــى اإلضــافة جلــرابلتخفيــف مــن غــري تنــوعن وكيــد اب حف  صقرأهــا و  .وكيــد ابلنصــب علــى أنــه مفعــول بــهعــل الفا
 .229 صالقرآن ألفاظ إعراب 

 .1/313مشكل إعراب القرآن : نظرا .بفتح اهلمزة على تقدعر الم العلة حفصقرأها و  .ستئنافاال على ابلكسر يعقوبقرأها ( 3)

 ( . 179سورة آل عمران اةعة ) تراجع (4)
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  (.تَ عحَمُلونَ بتاة اخلطاب ) رويس قرأها﴾: ِبَا يَ عحَمُلونَ ﴿ (39)آية 
 

ُزحُء الحَعاِشرُ ﴿  ﴾اْلح

  َوةِ ﴿( 42)آية بياةعن األوىل  يعقوبا قرأه: ﴾يَّ َمنح حَ ﴿ .(1) )ابلِعدوة( بكسر العني يعقوب قرأمها :)معاا( ﴾اِبلحُعدح
 .(2) (َحِييَ والثانية مفتوحة )مكسورة 

  (تَ رحِجعُ )بفتح التاة وكسر اجليم  يعقوبقرأها : ﴾تُ رحَجعُ ﴿ (44)آية. 
  ُهمح إِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها ﴾:ِإلَيحِهمح ﴿ (58)آية  (.لَي ح
 حَتحِسنَبَّ(اة اخلطاب وكسر السني بتيعقوب قرأها : ﴾ََيحَسنَبَّ َوَل ﴿ (59)آية(. 
 (.تُ َرهَُّبونَ بفتح الراة وتشدعد اهلاة ) يعقوبقرأها ﴾: تُ رحِهُبونَ ﴿ (60)آية 
 (4) )فإن تكن( التأنيثبتاة  يعقوبقرأها : ﴾فَِإنح َيُكنح ﴿ .(3) )ُضعفاا(بضم الضاد يعقوب قرأها : ﴾َضعحفاا ﴿ (66)آية. 

  تكون( تأنيثبتاة ال يعقوبها قرأ: ﴾َيُكونَأنح ﴿ (67)آية( . 
  مُتح ﴿ (68)آية  .)أختُّم(الذال يف التاة  رويسأدغم : ﴾َأَخذح

  

                                                 

 .237ص اإلحتاف . ( تقرأ بكسر العني وبضمها فهما ليتان ألهل احلجازالعدوة) (1)

بكسر الياة األوىل وفتح الثانية مع فك اإلدغام، ومها ليتان مشهوراتن يف كل ما آخره آين مـن املاضـي أوالمهـا مكسـور حنـو:  يعقوبقرأها  (2)
ة مشددة مفتوحة. ومها ليتان مشهوراتن يف كل ما آخره آين من املاضي أوالمها مكسور حنو: عي وحي. احلجة يف بيا حفصقرأها و عي وحي. 

 .171القراةات السبع البن خالوعة ص 

 .238الفتح والضم كالمها مصدر، وقيل الفتح يف العقل والرأي، والضم يف البدن. إحتاف فضالة البشر ص ( 3)
ألجل اللفظ وخرج إبسناده إىل املائة أن عكن مـنكم عشـرون وإن عكـن مـنكم ألـف املتفـق علـى تـذكريها. وقرأهـا  أنيثبتاة الت يعقوبقرأها  (4)

 .238اإلحتاف ص  :نظرا. ابلياة للفصل ابلظرف وألن التأنيث جمازى حفص
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عٌ ﴿( 9) بَِة َمَدنِيٌَّة َوآاَيُتَا ِماحَئٌة َوِتسح ُرونَ  ُسورَُة الت َّوح  (1) ﴾َوِعشح
والوصل. ، والسكت، ثالثة أوجه: القطعوالتوبة ، وله ما بني األنفال على حذف البسملة يف أوهلا أهل األداةأمجع : مالحظة

 ، أما إذا فصلها عنها وابتدأ القراةة هبا فال جيوز إاَل التعوذ سواة وقف عليها أم وصلها أبول السورةوهذا إذا وصلها ابألنفال

(2). 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرين﴿( 2)آية.  
  (هح وَ هُ ف َ )ت هباة السك يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿ (3)آية. 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (4)آية  .(ِإلَي ح

  من غري إدخال.بني بني تسهيل الثانية تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َأئِمةَ ﴿( 12)آية 
  ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾يحِهمح َعلَ ﴿ .(مح َوَُيحزِهُ )ضم اهلاة يف احلالني ب رويس قرأها: ﴾َوَُيحزِِهمح ﴿( 14)آية
ُهمح )  .(َعَلي ح
  ِجدَ )سكان السني من غري ألف على اإلفراد إب يعقوب قرأها: ﴾يَ عحُمُروا َمَساِجدَ ﴿( 17)آية  .(َمسح
  لَِياَء ِإنِ ﴿( 23)آية  .كالياة  تسهيل الثانية بني بنيتحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َأوح
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرين﴿( 26)آية. 
  كالياة  تسهيل الثانية املكسورة بني بنيتحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َشاَء ِإنَّ ﴿ (28)آية. 
  (3) )يضاُهون(بضم اهلاة وحذف اهلمزة  يعقوب: قرأها ﴾ُيَضاِهُئونَ ﴿( 30)آية . 
  (.ِفيُهنَّهح اة السكت )هب اة يف احلالني ، والوقف عليهاضم اهلب يعقوب قرأها: ﴾ِفيِهنَّ ﴿( 36)آية 
  إبثبات اهلمزة  يعقوبقرأها : ﴾ُسوُء َأعحَماهلِِمح ﴿ .)َيِضلُّ(بفتح الياة وكسر الضاد  يعقوب قرأها: ﴾ُيَضلُّ ﴿( 37)آية

 .الة حمضةإم رويس ا﴾: أماهلالحَكاِفرين. ﴿)ُسوُء َوعحَماهَلُم(ل الثانية واواً مفتوحة ابدإاألوىل و 
  مشام كسرة القاف الضمإب رويس اقرأه: ﴾ِقيلَ ﴿ (38)آية. 
  (وََكِلَمةَ ) بنصب التاة يعقوب اقرأه: ﴾وََكِلَمُة اّللَِّ ﴿( 40)آية.  

                                                 

وعـدد (، هي آخر سورة نزل ت ِف املدين ةقال جماهد: )إىل آخر السورة، و  ﴾َلَقدح َجاءَُكمح َرُسولٌ ﴿وقيل إاَل اةعتني األخريتني ، سورة مدنية (1)
َ جِ  اأَلكح رَبِ َأنَّ اّلل َ بَ ِريٌء ﴿ مها: ( آعتني3، فقد جعل اةعة )( آعة130هتا حسب العدد البصري )آاي َم اْلح َوَأَذاٌن مِ َن اّللِ  َوَرُسوِلِه ِإىَل النَّاِس يَ  وح

رِِكْيَ  ُتمح فَاعحَلُمواح أَنَُّكمح َغريحُ ُمعحِجِزي اّللِ  َوَبشِ ِر الَِّذيَن َكَفُرواح بِ َوَرُسوُلُه فَِإن تُ ب ح ﴿ ﴾ ومِ َن الحُمشح انظـر:  .﴾َعَذاب  أَلِيم  ُتمح فَ ُهَو َخريحٌ لَُّكمح َوِإن تَ َولَّي ح
 .76مرشد اخلالن إىل معرفة عد   آي القرآن ص 

 .250البدور الزاهرة للقاضي ص  (2)
 . 241اإلحتاف ص . اهلمز كقرأت وقرعت وتوضأت وتوضيت، وقيل أن الياة فرع من هو املشاهبةحد و مها ليتان ومعنامها وا( 3)
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  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم الشَُّقة﴿( 42)آية ،. 
  (.ِلَمهح اة السكت )هب يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿ (43)آية 
  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها﴾: ِقيلَ وَ ﴿ (46)آية. 
  ا: أماهل﴾اِبلحَكاِفرين﴿ .)ِايذن(بدل اهلمزة الساكنة  اية مدعةو ة مكسورة مز هبابتداًة  يعقوب قرأها: ﴾ائحَذنح ﴿( 49)آية 

  .إمالة حمضة رويس
  َخالا بفتح امليم وإسكان الدال ) يعقوب قرأها: ﴾الا ُمدَّخَ ﴿( 75)آية  .(1)( َمدح
  (2) (يَ لحُمُزكَ )بضم امليم  يعقوب قرأها: ﴾يَ لحِمُزكَ ﴿( 85)آية. 
  َزلُ إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوب: قرأها ﴾تُ نَ زَّلُ ﴿( 64)آية ضم اهلاة يف ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ .()تُ ن ح

ُهمح )احلالني   .(َعَلي ح
  قرأوَ . )يُ عحَف(وفاة مفتوحة مضمومة بياة ( نَ عحفُ ) يعقوب: قرأ ﴾طَائَِفةا  نُ َعذِ بح َعنح طَائَِفة  ِمنحُكمح  نَ عحفُ ِإنح ﴿( 66)آية 
طَائَِفة  ِمنحُكمح َعنح  عحفَ ي ُ ِإنح ) فتقرأ (.طَائَِفةٌ ) التاة رفعب (طَائَِفةا ) قرأو  (.تُ َعذَّبح ) فتح الذال املشددةمع  مضمومةبتاة ( نُ َعذِ بح )
 .(3) (بح طَائَِفةٌ َعذَّ ت ُ 
  (.مح َيَحتُِ ضم اهلاة يف احلالني )ب رويسقرأها : ﴾مح َيَحتِِ ﴿( 70)آية 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 73)آية  .(َعَلي ح
  (يَ لحُمُزونَ )بضم امليم  يعقوب قرأها: ﴾يَ لحِمُزونَ ﴿( 79)آية. 
 إبسكان الياة  يعقوبا قرأمه: ﴾َمعحَي َعُدواا ﴿ ﴾اا َأبَدَمعحَي ﴿( 83ة )آي)   . )معيح
 ُرونَ ﴿( 90)آية  .(الحُمعحِذُرونَ )إبسكان العني وختفيف الذال  يعقوب قرأها: ﴾الحُمَعذِ 
 

َاِدي َعَشرَ ﴿ ُزحُء اْلح  ﴾اْلح

 (ُهمح ِإلَي ح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (94)آية. 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (95)آية  .(ِإلَي ح

  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (98)آية  .(َعَلي ح
                                                 

ابلضم وتشدعد الدال مفتعل من الدخول، واألصل مدختل أدغمت  حفصخمففة من دخل. وقرأها  بفتح امليم وإسكان الدال يعقوبقرأها  (1)
 . 243اإلحتاف ص . الدال يف اتة االفتعال كادراة

 . املصدر نفسه. ابلكسر، ومها ليتان يف املضارع حفص. وقرأها امليم ضمب يعقوبها قرأ (2)
وانئــب  ،لرفـع انئـب فاعـل( ابطائف ةٌ )و، ( بتـاة مضـمومة وفــتح الـذالتُ َع ذَّب)و، ومة وفـاة مفتوحــة ابلبنـاة للمفعـول( بيـاة مضـميُ عح فَ )قـراةة ( 3)

 .176البن خالوعه ص احلجة يف القراةات السبع  .فاعل يف األول الظرف بعده
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  َنحَصارُ رفع الراة )ب يعقوب قرأها: ﴾َواألَنحَصارِ ﴿ (100)آية  .(1)( َواألح
 ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (102)آية  .(َعَلي ح
  يِهمح ﴿ (103)آية ُهمح ) (مح َوتُ زَكِ يهُ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبا قرأمه :﴾َعَليحِهمح ﴿ ﴾َوتُ زَكِ   قرأها: ﴾َصاَلَتكَ ﴿ .(َعَلي ح

 (.َصَلَواِتكَ واو مفتوحة وبعدها ألف مع كسر التاة على اجلمع )ب يعقوب
  (2) )ُمرحَجُئوَن(بعد اجليم هبمزة مضمومة  يعقوبقرأها : ﴾نَ ُمرحَجوح ﴿ (106)آية. 
  (3) (ِإىَل ) بتخفيف الالم يعقوبقرأها : ﴾تَ َقطَّعَ َأنح  ِإلَّ ﴿ (110)آية. 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿. )َتزِيُغ(ابلتاة  يعقوب هاقرأ :﴾يَزِيغُ ﴿ (117)آية  .(َعَلي ح
 .)رُؤف( اهلمزة حبذف الواو   يعقوبقرأها : ﴾َرُؤوف﴿
  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصاًل ) ضمبيعقوب قرأها  :﴾َعَليِهُم اأَلرحض﴿( 118)آية ،. 
ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأمها: )معاا( ﴾َعَليحِهمح ﴿  .(َعَلي ح
 ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب وبيعق قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (122)آية  .(ِإلَي ح
 (4) (تَ َروحنَ ) اخلطاب تاةب يعقوب قرأها: ﴾يَ َروحنَ ﴿( 612)آية.  

  رُؤف( اهلمزة حبذف الواو بعد يعقوبقرأها : ﴾َرُؤوف﴿ (128)آية(. 
  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (129)آية. 

  

                                                 

(. امله اجرينابجلـر عطفـاً علـى ) حف ص(. وقرأهـا والس ابقونعلى أنه مبتدأ خربه رضي هللا عـنهم أو عطـف علـى ) برفع الراة يعقوبقرأها  (1)
 . 244اإلحتاف ص 

رجـى كـأعطى. ، وأَ فيقال أَرجأ كأنبـأ (،َأرجيت﴾ يف لية من قال )ُمرحَجوحن﴿ حفصوقرأها  (،َأرحَجأحتُ (من  (مرجؤون) يعقوب، قرأ مها ليتان (2)
 .11/16 لأللوسي ، وروح املعاين6/467تفسري الطربي 

لي زال ابلتشـدعد علـى أهنـا حـرف اسـتثناة واملسـتثىن منـه حمـذوف تقـدعره ) حف صبتخفيف الالم على أنه حـرف جـر. وقرأهـا  يعقوبقرأها ( 3)
(. اإلحتـاف كل حال إلَّ حال تقطيعها ِبيث ل يبقى هلا قابلية اإلدراك والض مار  ِف( أو )بنياَنم ريبة ِف كل وقت إلَّ وقت تقطيع قلوِبم

 .2/281، والنشر يف القراةات العشر 245ص 
بياة الييب ابلرجـوع علـى الـذعن يف قلـوهبم مـرض. اإلحتـاف ص  حفصابلتاة ابخلطاب للمؤمنني على جهة التعجب. وقرأها  يعقوبقرأها ( 4)

245. 
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عٌ وَ  ةٌ يٌَّة َوآايُتَا َمائَمكِ  يُوِنسَ ُسورَُة ﴿( 10)  (1) ﴾ِتسح
 ٌر(بكسر السني وإسكان احلاة وحذف األلف  يعقوبقرأها : ﴾َلَساِحرٌ ﴿( 2)آية  .)َلِسحح

  َتذَّكَُّروَن(بتشدعد الذال  يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿( 3)آية(. 
  ِديِهمح ﴿( 9)آية ِديهُ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها يَ هح َار﴿ .(مح يَ هح امليم اهلاة و بكسر  يعقوب: قرأها ﴾حَتحِتِهُم اأَلَنح

 . وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً   ،ِم()حتتهِ وصالً 
  ضم اهلاة يف ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ .(َلَقَضى)بفتح القاف والضاد وألف بعدها  يعقوبقرأها : ﴾َلُقِضيَ ﴿( 11)آية

ُهمح )احلالني   .(2) (َأَجَلُهمح بنصب الالم ) يعقوب﴾: قرأها َأَجُلُهمح ﴿ .(ِإلَي ح
 ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿(. ِإلَيَّهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿( 15)آية  .(َعَلي ح
 (ََيحُكُرونَ )لياة اب روح: قرأها ﴾ُتَحُكُرونَ ﴿( 21)آية. 
  (3) )متاُع( العني رفعب بيعقو قرأها : ﴾َمَتاعَ ﴿( 23)آية.  
  الثاين: و   ،)يشاُء ِوىَل(إبدال الثانية واوًا حتقيق اهلمزة األوىل و وجهني: األول: ب   رويسقرأها : ﴾َيَشاُء ِإىَل ﴿( 25)آية

.) ابلسني بدل الصاد رويسقرأها : ﴾ِصَراط  ﴿ .كالياة  بني بنيتسهيلها   (سراط 
 (4) (ِقطحعااان الطاة )إبسك يعقوب قرأها: ﴾ِقطَعاا﴿( 27)آية. 
  إبمشام الصاد زاايً  رويس قرأها: ﴾َتصحِديق﴿( 37)آية . 
  (.َيَحِتُمح بضم اهلاة يف احلالني ) رويس قرأها: ﴾َيَحِتِمح ﴿( 39)آية 
 (1) (مح هُ رُ شُ )ََنح  العظمة نونب يعقوب: قرأها ﴾ََيحُشُرُهمح ﴿( 45)آية.  

                                                 

اةعة إهنا نزلت يف حق عهود املدعنة، وروى املعدل  ﴾ومنهم من يؤمن به﴿يف أكثر قول العلماة واستثىن ابن املبار  قوله تعاىل سورة مكية ( 1)
العــدد اةايت حســب  عــددو  إىل آخــر اةايت الــثالث، وقيــل غــري ذلــك. ﴾ف  إن كن  ت ِف ش  ك﴿عــن ابــن عبــاس وقتــادة اســتثناة ثــالث آايت 

 .8/304نظر: تفسري القرطيب ا .مع العدد الكويف( آعة وال خالف 109البصري )
 .247ابلرفع على النيابة. اإلحتاف ص  حفصبنصب الالم على أنه مفعول به. وقرأها  يعقوبقرأها ( 2)
أو ( أي ذل ك مت اع اْلي اة ال دنيا( وتضـمر مبتـدأ )عل ى أنفس كم، وجيـوز أن عكـون خـربه )(إمن ا بغ يكملى أنه خرب )لرفع عاب يعقوب أهاقر  (3)

فاملعىن إبـا بَيـي بعضـكم علـى بعـه، وإذا كـان اخلـرب علـى ( بغيكم( على أنه خرب )متاع، وبني املعنيني فرق لطيف إذا رفعت )متاع احلياة الدنيا
دم مق ان حنـو )، أو ظـرف زمـأي تتمتعون متاَع احليـاة الـدنيا ابلنصب على أنه مصدر حفص أهاقر فسادكم راجع عليكم. و ، فاملعىن إبا أنفسكم

انظر:  ل فيه االستقرار الذي على أنفسكم، أو مفعول به بتقدعر تبيون متاع، أو مفعول من أجله أي ألجل متاع.، والعام(اْلاج أي زمن متاع
 .2/144وإعراب القرآن للنحاس ، 248اإلحتاف ص 

)م  ن ، أو أنــه حــال مــن الضــمري يف )قطع  اا(ـــــ صــفة لـ )مظلم  اا(إبســكان الطــاة علــى أنــه أجــراه علــى التوحيــد علــى أنــه بعــه الليــل، فيكــون  (4)
 . 212. الكامل املفصل ص الليل(
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  تسهيل الثانية بني بني.و  اهلمزة األوىل تحقيقب رويسا : قرأه﴾َجاَء َأَجُلُهمح ﴿( 49)آية 
  فله فيها ، ألفًا مدعة (التعريف)مهزة الوصل الواقعة بني مهزة االستفهام والم إببدال  يعقوبقرأها : ﴾َءآآلنَ ﴿( 51)آية

 . (2)القصر معمن غري إدخال ألف الفصل بني بني التسهيل ، و ان: املد املشبع ست حركاتوجه
 إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿( 52 )آية 
  (3) (تَ رحِجُعونَ ) بفتح التاة وكسر اجليم يعقوب قرأها: ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿( 65)آية. 
  َرُحوا﴿( 85)آية َرُحوا) ابلتاة رويس قرأمها :﴾ََيحَمُعونَ ﴿ ﴾فَ لحيَ فح   . (4) (جَتحَمُعونَ ) (فَ لحتَ فح

  ( 59)آية﴿ ُِ من غري إدخال ألف  بني بني مع القصر، والتسهيل املد املشبع ست حركات: بوجهني يعقوبقرأها : ﴾َءآ
  .بينهما
 رَبَ ﴿ ﴾َأصحَغرَ ﴿( 61)آية رَبُ ) (َأصحَغرُ ) الراة فيهما رفعب يعقوب قرأمها :﴾َأكح  .(5) (َأكح

  ضم اهلاة يف ب يعقوب قرأها: ﴾ِهمح َعَليح ﴿. (َخوحفَ بفتح الفاة من غري تنوعن ) يعقوب قرأها: ﴾َل َخوحفٌ ﴿( 62)آية
ُهمح )احلالني   .(َعَلي ح

  كالياة  تسهيل الثانية بني بنيتحقيق اهلمزة األوىل و برويس : قرأها ﴾ُشرََكاَء ِإن﴿( 66)آية. 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 71)آية ُعوا﴿ .(َعَلي ح اًل من مهزة مزة وصل بدهبرويس ﴾: قرأها فََأَجِح

ُعواالقطع ) هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿ .(2)( ُشرََكاءُُكمح رفع اهلمزة )ب يعقوب قرأها: ﴾َوُشرََكاءَُكمح ﴿ .(1) (فَاَجِح
 (.تُ نحِظُروِن ثبات الياة يف احلالني )إب يعقوب قرأها: ﴾َوَل تُ نحِظُرونِ ﴿(. ِإلَيَّهح )

                                                                                                                                                                        

 .(128) اةعةاألنعام سورة ( عراجع 1)

(، ال التعريفعلى الزمان احلاضر، دخلت عليها )( هبمزة مفتوحة ممدودة وبعدها نون مفتوحة وهي اسم مبين علم آنَ أصل هذه الكلمة ) (2)
، وقد أمجع أهل األداة على مع فيها مهزاتن مفتوحتان متصلتان: األوىل مهزة االستفهام، والثانية مهزة وصل، فاجتهاممث دخلت عليها مهزة االستف

، ولكن ملا كان النطق هبمزتني متالصقتني فيه شية من العسر واملشقة فإهنم أمجعوا على لنطق هبما معاً وعدم حذف إحدامهااستبقاة اهلمزتني وا
زة ية وإن اختلفوا يف كيفية التييري، فمنهم من غريها إببداهلا ألفاً مع املد املشبع نظراً اللتقاة الساكنني، ومنهم من سهلها بني اهلمنتييري اهلمزة الثا

صـل القرَاة، وعلى وجه التسهيل ال جيوز إدخال ألف الفصل بينها وبني مهزة االستفهام. انظر: الكامـل املفواأللف. وهذا الوجهان جائزان لكل 
 . 272، والبدور الزاهرة للقاضي ص 214ص 

 .252ص  بفتح التاة وكسر اجليم ابلبناة للفاعل. اإلحتاف يعقوبقرأها  (3)
َرُحوا) األول( بتاة اخلطاب، فأما الثان( و)األول) رويسقرأها  (4) ( فهي قراةة ُأيب وأنس رضي هللا عنهما ورفعها إىل النيب صلى هللا عليه فَ لحتَ فح

هــي ليــة قليلــة ألن األمــر ابلــالم إبــا عكثــر يف اليائــب واملخاطــب املبــين للمفعــول حنــو لــتعن حبــاجيت ايزعــد وعضــعف األمــر ابلــالم للمــتكلم وســلم و 
 .ابلييب. املصدر نفسه حفص( على االلتفات. وقرأمها جتمعون) والثانحنوالقم ولتقم. 

ع ابلفاعليــة، ومـن مزعـدة فيـه علــى حـد وكفـى ابهلل ومنــع صـرفهما للـوزن والوصــف. عطفــاً علـى حمـل مثقــال، إلنـه مرفـو  ابلرفـع يعق وبقرأمهـا  (5)
 انظر: املصدر نفسه.. ابلنصب عطفاً على لفظ مثقال أو ذرة فهما جمروران ابلتحة ملنع صرفهما كما مر حفصوقرأمها 
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 ِرَي ِإلَّ ﴿( 72)آية ِريح سكان الياة )إب يعقوب أهاقر : ﴾َأجح  .(َأجح
  إمالة حمضةرويس  اأماهل :﴾الحَكاِفرِينَ ﴿( 86)آية. 
 لَِيِضلَّوا(بفتح الياة  يعقوبقرأها : ﴾لُِيِضلُّوا﴿( 88)آية(.  
  ( من نفس السورة51تراجع اةعة ) ﴾:َءآآلنَ ﴿( 91)آية. 
 (نُ نحِجيكَ )فيف اجليم وخت بسكون النون يعقوبقرأها ﴾: نُ َنجِ يكَ ﴿( 92)آية. 
 ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 96)آية  )كلمه(ابهلاة وقفًا  يعقوب: قرأها ﴾َكِلَمت﴿ .(َعَلي ح

 . وابلتاة وصالً 
 ياة وقفاً إبثبات ال يعقوبقرأها : ﴾نُ نحجِ ﴿ .(يجِ نُ نح )اجليم ختفيف سكان النون و إب يعقوبقرأها : ﴾نُ َنجِ ي﴿( 103)آية 
 .وحذفها وصالً  (يجِ نُ نح )
  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 107)آية. 
 (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 109)آية. 
 

ُرونَ وَ  ةٌ َمِكيٌَّة َوآايُتَا َمائ ُهودَ ُسورَُة ﴿( 11)  (3) ﴾َثالٌث َوِعشح
  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب ليهاوقف ع: ﴾َوُهوَ ﴿( 4)آية. 
 

ُزحُء الثَّاِن َعَشرَ ﴿  ﴾اْلح

  (هح وَ هُ وَ )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 7)آية. 
  (مح َيَحتِيهُ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َيَحتِيِهمح ﴿( 8)آية. 

                                                                                                                                                                        

مزة قطع من أمجع، عقال أمجع يف املعاين ومَجع هب حفصضد فرق وقيل مجع وأمجع مبعىن واحد. وقرأها  من )مجع(هبمزة وصل  رويسقرأها  (1)
 .253ص  يف األعيان كأمجعت أمري ومجَعت اجليش. املصدر نفسه

( وحسنه الفصل ابملفعول وجيوز أن عكـون مبتـدأ حـذف خـربه أي  َأَجعواابلعطف على الضمري املرفوع املتصل بــ ) برفع اهلمزة يعقوبقرأها  (2)
 .(. املصدر نفسهأمركملنسق على )ابلنصب اب حفصكذلك. وقرأها 

اةعـة  ﴾َأَفَم نح َك اَن َعلَ ى بَ يِ نَ ة  ِم نح رَب ِ هِ ﴿(، والثانيـة 12اةعـة ) ﴾فَ َلَعلَّ َك ََتِرٌك بَ عح ضَ ﴿سورة مكية، واسـتثىن بعضـهم ثـالث آايت: األوىل ( 3)
 ( آعــة واحــدة55)( و54) جعــل اةعتــني فقــد( 121صــري )عــدد اةايت حســب العــدد الب(. و 114اةعــة ) ﴾َوَأِق  ِم الصَّ  اَلةَ ﴿(، والثالثــة 17)

يع اا ُثَّ َل تُنِظ  ُرونِ  هِلَِتنَ ا ِبُس َوء  قَ  اَل ِإن ِ ُأشح ِهُد اّللِ  َواشح َهُدواح َأن ِ بَ ِريٌء نمِ َّ ا ُتشح  رُِكونَ َءاِإن ن َُّق وُل ِإلَّ اعح ََتَاَك بَ عح ُض ﴿ ، ﴾ِم ن ُدونِ ِه َفِكي ُدوِن َجَِ
ِم لُ  وط  ﴿ ( آعــة واحــدة75)( و74) وجعــل اةعتــني ِإنَّ ِإب ح  َراِهيَم َْلَِل  يٌم َأوَّاٌه  فَ َلمَّ  ا َذَه  َب َع  نح ِإب ح  َراِهيَم ال  رَّوحُع َوَجاءتح  ُه الحُبشح  َرى َُيَاِدلُنَ  ا ِف قَ   وح

 .85. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾مُِّنيبٌ 
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  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 15)آية   .(ِإلَي ح
  (ُيَضعَّفُ بتشدعد العني وحذف األلف ) يعقوب قرأها: ﴾ُيَضاَعفُ ﴿( 20)آية. 

  َتذَّكَُّروَن( والكاف بتشدعد الذال يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿( 24)آية(. 
  ح ﴿( 25)آية ( وصالً بفتح اهلمزة  يعقوب: قرأها ﴾َلُكم ِإن ِ  .)َأن ِ
  بفتح العني وختفيف امليم  يعقوبقرأها  :﴾فَ ُعمِ َيتح ﴿( 28)آية)  .(1) )فَ َعِمَيتح
  ِرَي ِإلَّ ﴿( 29)آية ِريح )الياة  سكانإب يعقوب: قرأها ﴾َأجح   .(َأجح
  َتذَّكَُّروَن( والكاف بتشدعد الذال يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿ (30)آية(.  
  (تَ رحِجُعونَ ) يمبفتح التاة وكسر اجل يعقوب: قرأها ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿( 34)آية. 

  يعقوب: قرأها ﴾َزوحَجْيِ  ُكل   ِمنح  ﴿ بني بني.الثانية  تسهيلو ة األوىل اهلمز  تحقيقب رويسقرأها : ﴾َجاَء َأمحُرَّنَ ﴿( 40)آية 
 .)كلِ (من غري تنوعن مشددة بكسر الالم 

  (.َهااجُمحرَ )إمالة  من غريبضم امليم  يعقوب: قرأها ﴾َهايجَمحرَ ﴿( 41)آية 
 ( 42آية )﴿ َاَي ُبيَنَّ ﴿. إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرِينَ ﴿ .(َوِهَيهح )هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوِهي﴾: 

 .ينِ ()اي بُ بكسر الياة املشددة  يعقوبقرأها 
  رويس: قرأها ﴾َواَي مَسَاُء َأقحِلِعي﴿إبمشام كسرة القاف واليني الضم.  رويس قرأمها: ﴾َوِغيضَ ﴿ ﴾ِقيلَ وَ ﴿ (44)آية 
 .)واي مساُء َوقلعي(إبدال الثانية واواً وصالً تحقيق اهلمزة األوىل و ب
  لحنِ أَ َتسح ﴿ .(2)(َعِمَل َغريَ ) بكسر امليم وفتح الالم من غري تنوعن ونصب الراة يعقوب﴾: قرأها َعَمٌل َغريحُ ﴿ (46)آية﴾: 
  .لحيِن(أَ )َتسح  يف احلالنياة ثبات اليإب يعقوبرأها ق

 ( 48آية )﴿ َإبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيل 
  ِرَي ِإلَّ ﴿( 51)آية ِريح سكان الياة )إب يعقوب﴾: قرأها َأجح  (.َأجح
  (تُ نحِظروِن إبثبات الياة يف احلالني )يعقوب  قرأها :﴾َل تُ نحِظُرونِ ﴿( 55)آية. 
  (ط  ِسَراابلسني بدل الصاد ) رويس قرأها :﴾ِصَراط  ﴿( 56)آية. 

                                                 

بضـم العـني وتشـدعد املـيم  حف صوهو ضـمري البينـة أي خفيـت. وقرأهـا ابلبناة للفاعل  قرأها ععقوب بفتح العني وختفيف امليم يعقوبقرأها  (1)
 .255أي عماها هللا عليكم. اإلحتاف ص 

مفعــواًل بــه أو نعتــاً ملصــدر حمــذوف أي عمــاًل غــري  ونصــب الــراة علــى أنــه فعــل مــاضٍ  بكســر املــيم وفــتح الــالم مــن غــري تنــوعن يعق  وبقرأهــا  (2)
بفـتح املـيم ورفـع الـالم منونـة علـى أنـه خـرب أن وغـري ابلرفـع صـفة علـى معـىن أنـه ذو  حف ص. وقرأهـا (َغريَ َعِمَل ) والضمري البن نوح عليه السالم

عمل أو جعل ذاتـه ذات العمـل مباليـة يف الـدم علـى حـد رجـل عـدل فالضـمري حينئـذ البـن نـوح وحيتمـل عـودة لـرت  الركـوب أي أن تركـه لـذلك 
 .257ص وكونه من الكافرعنعمل غري صاحل. املصدر نفسه 
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  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني. رويس: قرأها ﴾َجاَء َأمحُرَّنَ ﴿( 58)آية  
  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني. رويسقرأها : ﴾َجاَء َأمحُرَّنَ ﴿( 66)آية 

  َحاقَ  َورَاءِ ﴿( 71)آية قرأها : ﴾يَ عحُقوبَ ﴿. كالياة  بني بني بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية رويس: قرأها ﴾ِإسح
  .(1) )يعقوُب( الباة رفعب يعقوب

  رويس قرأها : ﴾َءَأِلدُ ﴿ (.اَيَويَلَتاهح هباة السكت مع املد الطوعل ست حركات )رويس  وقف عليها: ﴾اَيَويَلََّت ﴿( 72)آية
 .إدخال من غريالثانية  حقيق اهلمزة األوىل وتسهيلبت
  (َرََحَه)ابهلاة عليها  يعقوبوقف  :﴾َرَححَتُ ﴿( 73)آية. 
  ضم اهلاة ب يعقوب قرأها: ﴾تِيِهمح َءا﴿بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني.  رويسقرأها : ﴾َأمحرُ  َجاءَ ﴿( 76)آية

ُهمح َءا)يف احلالني   .(تِي ح
  مشام كسرة السني الضمإب رويسقرأها : ﴾ِسيءَ ﴿ (77)آية. 

  يف احلالنيإبثبات الياة  يعقوبقرأها : ﴾ُطحُزونِ َوَل ﴿(. ُهنَّهح هباة السكت ) يعقوب قف عليهاو : ﴾ُهنَّ ﴿( 78)آية 
  .)طزون(

  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني. رويسقرأها : ﴾َجاَء َأمحُرَّنَ ﴿( 82)آية 
  وصالً  وابلتاة ه(يَّ قِ )بَ ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾تُ بَِقيَّ ﴿( 86)آية.  
  رويسقراها : ﴾َنَشاُء ِإنَّكَ ﴿. اُتك(وَ لَ صَ )أَ إبضافة واو بعد الالم على اجلمع  يعقوبقرأها : ﴾َأَصالُتكَ ﴿( 87)آية 
 .كالياة  التسهيل بني بنيأعضاً ، وله (َنَشاُء ِونَّك)إبدال الثانية واواً تحقيق اهلمزة األوىل و ب

  ُُتُوه﴿( 92)آية َذح  .وه(مُ )واطتُّ اة الذال يف الت روحأدغم : ﴾َواطَّ
  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني. رويسقرأها : ﴾َجاَء َأمحُرَّنَ ﴿( 94)آية 
  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني. رويسقرأها : ﴾َجاَء َأمحرُ ﴿( 101)آية 

  (هح )َوِهيَ هباة السكت  يعقوب وقف عليها: ﴾َوِهيَ ﴿( 102)آية. 
 (َيَحيت ) يف احلالنيإبثبات الياة  يعقوبقرأها : ﴾َيَحتِ ﴿( 105)آية . 
  (2) )َسِعُدوا(بفتح السني  يعقوب: قرأها ﴾ُسِعُدوا﴿( 108)آية. 

                                                 

له تَ َعاىَل : )190قال ابن خالوعه يف احلجة يف القراةات السبع ص  (1) يقرا اِبلرَّفحع َوالن صب فاْلجة ملن رفع أَنه استثناها  ﴾ِإلَّ امحَرأَتك﴿قَ وح
له  له  ﴾َوَل يلحَتفت ِمنحُكم أحد﴿من قَ وح ج ة ملن نصب أَنه استثناها من قَ وح  .(﴾فَأسر ِبهلك﴿َواْلح

بضم السني على أنه بىن الفعل ملا مل عسـم فاعلـه. وسـعد عصـلح  حفصوقرأها  بفتح السني على أنه بىن الفعل هلم فرفعهم به. يعقوبقرأها  (2)
يأن عتعــدى إىل مفعــول وأن ال عتعــدى كقولــك ســعد زعــد وســعده هللا وجــرب زعــد وجــربه هللا قــال العجــاج فــأتى ابلليتــني: ) لَ  ه ق  د ج  رب ال  د  ن اإلحِ

 .190البن خالوعه ص  لسبعاحلجة يف القراةات اانظر: (. الرََّححَن من وىل العور ... وعورفجرب
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  َلَما(بتخفيف امليم يعقوب قرأها : ﴾َلمَّا﴿( 111)آية(.  
  (1) (ِجعُ )يَ رح بفتح الياة وكسر اجليم  يعقوب: قرأها ﴾يُرَجعُ ﴿( 123)آية.  
 

رَ وَ  ةٌ َمِكيٌَّة َوآايُتَا َمائ يُوُسفُ ُسورَُة ﴿( 12) َدى َعشح  (2) ﴾ِإحح
  (هاَي َأبَ )اة هلاب يعقوب وقف عليها: ﴾اَي َأَبتِ ﴿( 4)آية.  
  ينِ ( بُ )ايَ بكسر الياة املشددة  يعقوبقرأها : ﴾اَي ُبيَنَّ ﴿ (5)آية. 
  (اَي َأبَهح ) هباة السكت بيعقو  وقف عليها: ﴾تِ َغَيابَ ﴿( 10)آية.  
  إدغامها لاألو بوجهني:  يعقوببنونني مظهرتني األوىل مضمومة، والثانية مفتوحة، قرأها  هاأصل :﴾َتَحَمنَّاَل ﴿( 11)آية :

  .يف الثانية مع اإلمشام
حلرف املدغم، والنون هنا متحركة بتسكني ا حمضاً، ألن اإلدغام ال عتم إاَل  : اختالس ضمتها، وحينئٍذ ال عكون اإلدغاموالثان

  .وإن كانت حركتها غري كاملة فال تكون مدغمة
 .(3)والوجهان صحيحان مقروة هبما 

  (اَي َأبَهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َغَياَبتِ ﴿( 15)آية.  
  َرايَ )اَي بُ وصالً أبلف بعد الراة وبعدها اية مفتوحة  يعقوبقرأها : ﴾اَي ُبشحَرى﴿( 19)آية  .(شح

  الراة وقفاً بوجهني التفخيم والرتقيق، والتفخيم مقدم يعقوب قرأ: ﴾ِمصحرَ ﴿( 21)آية.  
  َشاَء ِإنَّهُ ﴿( 24)آية َلِصْيَ ﴿. كالياة  بني بنيتسهيل الثانية تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َوالحَفحح قرأها : ﴾الحُمخح

 .(ْيَ ِلصِ خح مُ )الح بكسر الالم  يعقوب
 ( 26آية )﴿ َ(َوهح )َوهُ  سكتالهباة  يعقوب عليها وقف: ﴾َوُهو. 
  (َوهح )َوهُ  سكتالهباة  يعقوب عليها وقف: ﴾َوُهوَ ﴿( 27)آية. 
  ه(أ)امر  هلاةاب يعقوب عليها وقف: ﴾امحَرَأتُ ﴿( 30)آية.  
  رِِهنَّ ﴿( 31)آية ُهنَّ ﴿ ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾ِإلَيحِهنَّ ﴿ ﴾ِبَكح  على الكل    سكتالهباة  يعقوب وقف: ﴾ِديَ ُهنَّ َأيح ﴿ ﴾َعَليحِهنَّ ﴿ ﴾ِمن ح

  .(َعَليحِهنَّ ) (ِإلَيحِهنَّ مع ضم اهلاة وصالً ووقفاً يف )
  نُ ﴿( 33)آية نُ ) بفتح السني يعقوبقرأها : ﴾َربِ  السِ جح هباة  يعقوب وقف: ﴾ِإلَيحِهنَّ ﴿ ﴾َكيحَدُهنَّ ﴿ ﴾ِإَلَّ ﴿ .(السَّجح
 .(ِإلَيحِهنَّ الً ووقفاً يف )مع ضم اهلاة وص( الثالثةعلى ) سكتال

                                                 

 . 261اإلحتاف ص  .لمفعولابلبناة ل الياة وفتح اجليم ضمب حفصوقرأها ابلبناة للفاعل.  الياة وكسر اجليم بفتح يعقوبقرأها  (1)
 .ري والكويفوال خالف بني العددعن البص( آعة 111عدد اةايت لدى اجلميع )( 2)
 .300للقاضي ص  البدور الزاهرة (3)
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  (هح نَّ هُ َكيحدَ ) سكتالهباة  يعقوب عليها وقف: ﴾َكيحَدُهنَّ ﴿( 34)آية. 
  إدخال ألف بينهما من غريهيل الثانية تستحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َءَأرحاَببٌ ﴿( 39)آية.  
  ُتوِن ﴿ .(ُكُلُهنَّهَيَح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َيَحُكُلُهنَّ ﴿( 43)آية تحقيق اهلمزة ب رويس: قرأها ﴾الحَمأُل َأف ح

  .)املأل َوفتون(وصالً خالصة إبدال الثانية واواً األوىل و 
  (.فََأرحِسُلوِن إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾فََأرحِسُلونِ ﴿( 45)آية 
  (َيَحُكُلُهنَّه) تهباة السك يعقوب وقف عليها: ﴾َيَحُكُلُهنَّ ﴿( 46)آية. 
  ابا(أح )دَ مزة اهلإبسكان  يعقوب هاقرأ: ﴾َدَأابا ﴿( 47)آية. 
  (هح نَّ هلَُ ) هباة السكت يعقوب وقف: ﴾نَّ هلَُ ﴿( 48)آية. 
  هح(ِبَكيحِدِهنَّ ) (هح َأيحِديَ ُهنَّ ) سكتالهباة  يعقوب عليهما وقف: ﴾ِبَكيحِدِهنَّ ﴿ ﴾َأيحِديَ ُهنَّ ﴿( 50)آية. 
  ه(أَ ر )امح هلاة وقفاً اب يعقوب قرأها: ﴾امحَرَأتُ ﴿( 51)آية. 
  

ُزحُء الثَّاِلثَ ﴿ رَ  اْلح  ﴾َعشح
  كالياة  تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بنيب رويس هاقرأ: ﴾اِبلسُّوِء ِإلَّ ﴿( 53)آية. 
  ِايُتوِن(ة بدل اهلمزة الثانية الساكن بعدها اية ممدودةو  مكسورةوصل همزة بــ اةً ابتد يعقوب: قرأها ﴾ائ حُتوِن ﴿( 54)آية(.  
  َوةُ ﴿( 58)آية  . كالياة  بني بني تسهيل الثانيةتحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس: قرأها ﴾َوَجاَء ِإخح
  َربُونِ ﴿( 60)آية َربُوِن إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َوَل تَ قح  (.َوَل تَ قح
  (1) )لفتيِته(الياة وبتاة مكسورة بعد الياة حبذف األلف بعد  يعقوب هاقرأ: ﴾ِلِفتَيانهِ ﴿( 62)آية. 
  (مح َأبِيهُ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َأبِيِهمح ﴿( 63)آية. 
  عليها وقف: ﴾َوُهوَ ﴿ .(2) )ِحفحظاا(الفاة بكسر احلاة وحذف األلف وإسكان  يعقوب: قرأها ﴾َحاِفظاا ﴿( 64)آية 

 .(َوهح )َوهُ  سكتالهباة  يعقوب

                                                 

أبلف بعد الياة ونون مكسورة بعدها مجع كثرة  حفص هاقرأو ، مجع قلة لفىت حبذف األلف بعد الياة وبتاة مكسورة بعد الياة يعقوب هاقرأ (1)
، 2/196وتفسـري النسـفي ، 9/189 القـرطيب نظـر: تفسـريا. ( ، وإخوة وإخوانغتان جيدَتن مثل الصبيان والصبيةمها ل: )وقال الثعليبلفىت، 

 .266يف القراةات األربعة عشر ص  واإلحتاف، 157ص  يف القراةات العشر تقرعب النشرو 

ظَاا (انتصب  ﴾َخريحٌ َحاِفظَاا ﴿ قول:: )1/388متييزاً فقط، وجاة يف )مشكل إعراب القرآن(  (ِحفحظاا )متييزاً وحااًل، و ﴾َحاِفظاا ﴿( 2) على  )ِحفح
نَ ﴿ ان ألَنم نسبوا إىل أنفسهم حفظ أخي يوسف ، فقالوا:البي ظ اا ﴿فرد عليهم يعقوب ذل ك فق ال هللا تع اىل:  ﴾وإَّنَّ َلُه َْلَاِفُظوح  ﴾َخ ريحٌ ِحفح

 فنصبه على اْلال ، عند النحاس حال من هللا جل ذكره على أن يعقوب رد لفظهم بعينه إذ قالوا: ﴾َحاِفظَاا ﴿ من حفظكم ، فأما من قرأه:
ف  أخربهم أن هللا ه  و اْل  افظ فج  رى اللفظ  ان عل  ى س  ياق واح  د ، واإلض  افة ِف ه  ذه الق  راءة ج  ائزة تق  ول: هللاُ خ  رٌي  ﴾ ل  ُه ْلَ  اِفُظونَ وإَّنَّ ﴿
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  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 65)آية  .(ِإلَي ح
  تُونِ ﴿( 66)آية  .(تؤتون) يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها : ﴾تُ ؤح
  (.اَيبَِنيَّهح اة السكت )هب يعقوب وقف عليها﴾: اَي َبيِنَّ ﴿( 67)آية 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب اقرأه: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 71)آية  .(َعَلي ح
  (َوهح هُ ف َ ) هباة السكت يعقوب عليها وقف: ﴾ُهوَ ف َ ﴿( 75)آية. 
  وعاءِ )مفتوحة  خالصة إبدال اهلمزة الثانية ايةً تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسا قرأمه: )معاا( ﴾ِوَعاِء َأِخيهِ ﴿( 76)آية 

َمنح ﴿ .)درجاِت(تنوعن  بكسر التاة من غري يعقوبقرأها : ﴾َدَرَجات  ﴿ .(يَ رحَفعُ ) الييب بياة يعقوبقرأها : ﴾نَ رحَفعُ ﴿. ََييه(
 (.َيَشاءُ ياة الييب )ب يعقوبقرأها  :﴾َنَشاءُ 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 80)آية. 
  فَ ُهوَ ﴿ .(اَي َأَسَفآه) اللتقاة الساكنني مع املد ست حركات هباة السكت رويسعليها  وقف: ﴾اَي َأَسَفى﴿( 84)آية﴾ :

 .(هح وَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها
  (.اَيبَِنيَّهح اة السكت )هب يعقوب وقف عليها﴾: اَي َبيِنَّ ﴿( 87)آية 
  إدخال ألف بينهما من غريالثانية تسهيل تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َأِءنَّكَ ﴿( 90)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 92)آية. 
  (.تُ َفنِ ُدوِن ) يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوب﴾: قرأها تُ َفنِ ُدونِ ﴿( 94)آية 
  حركة على أصل ، وأما وقفًا ففيه التفخيم والرتقيق والتفخيم أقوى الراة وصالً بتفخيم  يعقوب قرأها: ﴾ِمصحرَ ﴿( 99)آية

 .الراة وصالً 
  (هح اَي َأبَ ) ابهلاة يعقوب وقف عليها: ﴾اَي َأَبتِ ﴿( 100)آية. 
  (َلَدي حُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َلَديحِهمح ﴿ (102)آية . 
  وََكَأي (.وقفاً حبذف النون ) يعقوبقرأها : ﴾وََكأَيِ ن﴿ (105)آية 
  ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ .(1) )يُوَحى(ة ابلياة وفتح احلا يعقوبقرأها : ﴾نُوِحي﴿( 109)آية
ُهمح )  .(ِإلَي ح

                                                                                                                                                                        

( ألن هللا تع اىل ل يس ه و اْلف ظ ، وه و  ﴾أرحَحُم الرَّاََحْيَ ﴿ حافظ  ، كما قال ول َيوز اإلض افة ِف الق راءة األوىل ، ل تق ول: )هللا خ رُي حف ظ 
ل ينتص ب عل ى اْل ال ألن )أفع ل( ل ب د هل ا م ن بي ان ، ول و ج از نص به عل ى اْل ال  ﴾َحاِفظاا ﴿ عاىل اْلافظ ، وقال بعض أهل النظر إن:ت

ْلاز حذفه ، ولو حذف لنقص بيان الكالم ولصار اللفظ: وهللا خرٌي ، فال يُدرى معىن اْلري ِف أي نوع هو وج واز اإلض افة ي دل عل ى أن ه 
  (.على البيان أحسن كنصب حفظ ، وهذا قول الزجاج وغريهليس ِبال ، ونصبه 

 .وفتح احلاة ابلبناة على املفعولايلياة  يعقوبقرأها ( 1)
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  بُ )كُ بتشدعد الذال  يعقوبقرأها : ﴾ُكِذبُوا﴿( 110)آية   .وا(ذِ 
  ِديقَ ﴿ (111)آية  صوت الزاي.إبمشام الصاد  رويس قرأها: ﴾َتصح
 

 (1) ﴾َأرحبَ ُعونَ َثالٌث وَ َوآايُتَا  َدنِيَّةٌ مَ  الرَّعحدِ ُسورَُة ﴿( 13)
  وتشدعد الشني فتح اليني ب يعقوبقرأها : ﴾يُ غحِشي﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 3)آية
  .(2) (يُ َغشِ ي)
  يف  سفروياألوىل هبمزتني على االستفهام، وقرأ الثانية هبمزة واحدة على اإلخبار،  يعقوب قرأ: ﴾َأِإَّنَّ ﴿ ﴾َأِإَذا﴿( 5)آية

 . إدخال ألف بينهما قيق األوىل من غريتسهيل اهلمزة الثانية وحتاألوىل 
  َلِهُم الحَمُثالت﴿( 6)آية   .كسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً و   ،)قبلِهِم املثالت( وصالً  امليماهلاة و بكسر  يعقوبقرأها : ﴾قَ ب ح
  املتعايل( إبثبات الياة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾الحُمتَ َعالِ ﴿( 9)آية(. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 13)آية. 

 (14 آية )﴿ َإمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرِين. 
  مُتح ﴿( 16)آية ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿. )أفاطتُّم(إبدغام الذال يف التاة  روحقرأها : ﴾َأفَاط  ذح
هُ )  .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ .(مح َعَلي ح
  (وِقُدونَ تُ )الفوقية ابلتاة  يعقوبقرأها : ﴾يُوِقُدونَ ﴿( 17)آية . 
 (18 آية )﴿ ىَن ُسح   .كسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً و   ،ِم()لرِبِ  وصالً  امليماهلاة و كسر ب يعقوبقرأها : ﴾ِلرَِِّبُِم اْلح
 (23 آية )﴿ ُِهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾مح َعَليحه  .(َعَلي ح
  َمَتابِ ﴿ .ضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً و ، (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصاًل ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾الَّذِ ي َعَليِهمُ ﴿( 30)آية﴾ :

 .(َمَتايب إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها

                                                 

َويَ ُق وُل الَّ ِذيَن َكَف ُروا ﴿(، و13اةعـة ) ﴾َوُيَس بِ ُح الرَّعح ُد ِبَمح ِدهِ ﴿سورة مكية يف قول ابن عباس وجماهـد وابـن جبـري وعطـاة إاَل قولـه تعـاىل ( 1)
َوَل يَ   َزاُل الَّ  ِذيَن  ﴿( إىل آخرهــا فمــدين نزلــت يف عبــد هللا بــن ســالم رضــي هللا عنــه، وعــن قتــادة إهنــا مدنيــة إاَل قولــه 43اةعــة ) ﴾سح  َت ُمرحَس  الا لَ 

هُلُمح أَِئَذا كُ ﴿ ( آعتـني5( فقد جعل اةعة رقم )45عدد اةايت حسب العدد البصري ). ﴾َكَفُروا نَّا تُ َراابا أَئِنَّا َلِفي َخلحق  َوِإن تَ عحَجبح فَ َعَجٌب قَ وح
لَ   ِئَك َأصح َحاُب النَّ  اِر ُه مح ﴿﴾ وَجِدي د   لَئِ َك اأَلغح  اَلُل ِف َأعحنَ اِقِهمح َوُأوح لَ  ِئَك الَّ  ِذيَن َكَف ُرواح بِ  َرِبِ ِمح َوُأوح  ( آعتــني16﴾، واةعــة رقـم )ِفيَه  ا َخالِ دونَ ُأوح

َتوِ ُقلح َمن رَّبُّ السََّماَواِت َواأَلرحِض ﴿ عاا َوَل َضر اا ُقلح َهلح َيسح لَِياء َل ََيحِلُكوَن أِلَنُفِسِهمح نَ فح مُت مِ ن ُدونِِه َأوح ُ ُقلح َأفَاطََّذح ي اأَلعحَمى َوالحَبِصرُي ُقِل اّلل 
ء  َوُه  َو الحَواِح  ُد َأمح َجَعلُ  واح ّلِلِ  ُش  رََكاء َخَلُق  واح َكَخلحِق  ِه فَ َتَش  ﴿و ﴾َأمح َه  لح َتسح  َتِوي الظُُّلَم  اُت َوالنُّ  ورُ  ُ َخ  اِلُق ُك  لِ  َش  يح َلح  ُق َعلَ  يحِهمح قُ  ِل اّلل  ابََه اْلح

  .89 نظر: مرشد اخلالن صا .﴾الحَقهَّارُ 
 .(54: ( مر ذكره يف سورة )األعراف2)
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  ُتُمح ﴿( 32)آية إبثبات الياة يف احلالني  يعقوب قرأها: ﴾ِعَقابِ ﴿ .)أختُّهم(إبدغام الذال يف التاة  حرو قرأها : ﴾َأَخذح
 .(ايب ِعقَ )
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرِينَ ﴿( 35)آية.  
  (َمَآيب إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َمَآبِ ﴿( 36)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  السكت هباة يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 41)آية. 
 

يةٌ ُسورَُة ﴿( 14)  (2) ﴾اث حَناِن َومَخحُسونَ َوآايُتَا  (1) ِإب حَراِهيَم َمكِ 
  (ِسَراطِ ابلسني بدل الصاد ) رويس قرأها: ﴾ِصَراطِ ﴿( 1)آية. 
 (2 و 1اآليتان) ﴿ َِميِد (. هللاُ فعه )اجلاللة عر ، وعند االبتداة بلفظ كحفص ابخلفه وصالً  رويس قرأها: ﴾هللاِ  اْلح
 .إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 4)آية. 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (13)آية  .(ِإلَي ح
  (هح ِبُصحرِِخيَّ ) هباة السكت يعقوب عليهاوقف : ﴾ِبُصحرِِخيَّ ﴿. )لح( إبسكان الياة يعقوبقرأها  :﴾لَ ﴿ (22)آية. 
ُتمونِ ﴿ رَكح ُتموِن )يف احلالني الياة ثبات إب يعقوبقرأها  :﴾اشح رَكح  .(اشح
 (28و 27 اآليتان )﴿ َيَشاُء  يشاُء َوَل(مفتوحة الثانية واوًا تحقيق اهلمزة األوىل وإبدال بوصاًل  رويس قرأها :﴾َألَح(. 
  .وابلتاة وصالً   ،)نعمه(ابهلاة  قوبيع وقف عليها :﴾نِعحَمت﴿
  (3) )لَِيِضُلوا(بفتح الياة  رويسقرأها : ﴾لُِيِضُلوا﴿( 30)آية . 
  أواخرمها بنصب  يعقوبا قرأمه: ﴾ِخاللٌ ﴿ ﴾بَ يحعٌ ﴿. (ِلِعَباِديح ) إبسكان الياة روح قرأها :﴾ِلِعَباِدَي الَِّذينَ ﴿ (31)آية

 .(1) )بيَع( )خالَل(من غري تنوعن 

                                                 

راا َألَح تَ َر ِإىَل ﴿ :قوله تعاىل ومهانزلتا يف املدعنة وقتادة يف قول ابن عباس كما السورة مكية سوى آعتني  ( 1) ُلوا نِعحَمَة هللِا ُكفح إىل آخـر  ﴾ الَِّذيَن َبدَّ
 .93(، ومرشد اخلالن ص اهلامش) 247ص  يف القراةات السبع : كتاب التبصرةنظرااةعتني. 

ِم نُ وح  َوَع اد  َومَثُ ودَ  َألَح َيَحِتُكمح نَ َبأُ الَِّذيَن ِمن قَ بحِلُكمح ﴿ومها:  ( آعتني9آعة فقد جعل اةعة )( 51عدد اةايت حسب العدد البصري )( 2)  ﴾قَ وح
َواِهِهمح َوقَاُلواح ِإَّنَّ َكَف رحََّن ِبَ ا ُأرحِس  عحِدِهمح َل يَ عحَلُمُهمح ِإلَّ َوالَِّذيَن ِمن ب َ ﴿و ُمح ُرُسُلُهم اِبلحبَ يِ َناِت فَ َردُّواح أَيحِديَ ُهمح ِف َأف ح ُ َجاءتح لحُتم بِ ِه َوِإَّنَّ َلِف ي َش ك   اّلل 

ِهبحُكمح َوَيَحِت ﴿( آعــة واحــدة 20( و)19وجعــل اةعــة )، ﴾ُعونَ َنا ِإلَيح  ِه ُمرِي  ب  نمِ َّ  ا تَ  دح  َ  قِ  ِإنح َيَش  أح يُ  ذح َرحَض اِبْلح َألَح تَ   َر َأنَّ اّللََّ َخلَ  َق السَّ  َماَواِت َواألح
ِ َوَس خَّرَ ﴿ آعة واحـدة( 34)( و33وجعل اةعتني )، ﴾خبَلحق  َجِديد  َوَما َذِلَك َعَلى اّللَِّ ِبَعزِيز   َس َوالحَقَم َر َدائِبَ ْيح َلُك ُم اللَّيح َل  َوَس خََّر َلُك ُم الشَّ مح

نحَساَن َلظَُلوٌم َكفَّا َوالن ََّهارَ   .93 مرشد اخلالن ص انظر: . ﴾رٌ َوَآََتُكمح ِمنح ُكلِ  َما َسأَلحُتُموُه َوِإنح تَ ُعدُّوا نِعحَمَة اّللَِّ َل حُتحُصوَها ِإنَّ اإلحِ
  الرابعي. )أضل(من مضارع  بفتح الياة رويسقرأها  (3)
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 وابلتاة وصالً )نعمه(ابهلاة  يعقوب وقف عليها :﴾نِعحَمت﴿( 34 )آية ،. 
 (هح َوبَِنيَّ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها ﴾:َوَبيِنَّ ﴿( 35 )آية. 
 ُنَّ ﴿( 36 )آية ُنَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها ﴾:ِإَنَّ  .(ِإَنَّ

  ُهمح ) ضم اهلاة يف احلالنيب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 37)آية  .(ِإلَي ح
  دعائي( يف احلالنيالياة ثبات إبيعقوب  قرأها :﴾ُدَعاءِ ﴿( 40)آية(. 
  حتِسنبَّ(َوَل )بكسر السني  يعقوب قرأها :﴾حَتحَسنَبَّ َوَل ﴿( 42)آية. 
  ُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 43)آية  .(ِإلَي ح
  اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ضموب  ،(ُم الحَعَذابُ )ايتيهُ  وصالً امليم اهلاة و بضم  يعقوب قرأها :﴾َذابُ َيَحتِيِهُم الحعَ ﴿( 44)آية. 
  حتِسنبَّ(فاَل )بكسر السني  يعقوب قرأها :﴾حَتحَسنَبَّ َفاَل ﴿( 47)آية. 

  

                                                                                                                                                                        

اإلحتاف ص  .( انفية للجنس تعمل عمل )أن(ال)( من غري تنوعن فيهما على أن خالل، والالم من )(بيعبنصب العني من ) يعقوبقرأمها ( 1)
272 . 
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 ﴾َعَشر اَْلُزحُء الرَّاِبعَ ﴿
   

يةٌ ُسورَُة ﴿( 15) ِر َمكِ  جح عٌ َوآايُتَا  اْلِح ُعونَ  ِتسح  (1) ﴾َوِتسح
  َا(بتشدعد الباة يعقوب قرأها : ﴾ُرَِبَا﴿ (2)آية  .(2) )ُرِبَّ
  وقرأها  .وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً   ،ِم()ويلههِ وصاًل امليم اهلاة و بكسر  روح قرأها :﴾اأَلَملُ َويُ لحِهِهُم ﴿ (3)آية

 وإسكان امليم وقفاً.وبضم اهلاة  ،(َويُ لحِهُهمُ بضم اهلاة وامليم وصاًل ) رويس
  (3) (املالئكةُ تَ نَ زَُّل ) املربوطة التاة رفعو  وزاي مفتوحة،بتاة مفتوحة  يعقوبقرأها  :﴾َما نُ نَ زِ ُل الحَمالِئَكةَ ﴿ (8)آية.

  
  (مح يهُ تِ )َيح  بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها :﴾َيَحتِيِهمح ﴿ (11)آية. 
  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 14)آية. 
  َلِصْيَ ﴿( 40)آية  .)املخِلصْي(بكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾الحُمخح
  َتِقيمٌ  َعَليَّ ﴿. (ِصَراطٌ ) بدل الصاد ابلسني رويسقرأها : ﴾ِصَراطٌ ﴿( 41)آية بكسر الالم ورفع  يعقوبقرأ : ﴾ُمسح

 .(4) (َعِلي  ) وتنوعن الياة
  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾مح َعَليحهِ ﴿( 42)آية. 

  (فَِبَمهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها :﴾فَِبمَ ﴿( 54)آية. 
  ِنُط(بكسر النون  يعقوبقرأها : ﴾يَ قحَنطُ ﴿( 56)آية  .(5) )يَ قح
  (وُهمح جُ َلُمنح ) إبسكان النون وختفيف اجليم يعقوبقرأها : ﴾َلُمَنجُّوُهمح ﴿( 59)آية   

                                                 

 .ني البصري والكويف يف عدد اةايتليس فيها خالف ب (99عدد آايهتا لدى اجلميع ) (1)
، 204. احلجــة يف القــراةات الســبع البــن خالوعــه ص ، وقــراةة التخفيــف هــي ليــة احلجــاز وعامــة قــيسةة التشــدعد هــي ليــة أســد ومتــيمقــرا( 2)

  .274واإلحتاف ص 
ن هللا بفتح التاة والنون والزاي مشددة مبنياً للفاعل مسنداً للمالئكة وأصله تنزلت حذفت إحدامها ختفيفـاً واملالئكـة فاعـل أل يعقوبقرأها ( 3)

 .200ملا أنزل املالئكة نزلت املالئكة. احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 
بفتح الالم والياة بال تنوعن أي من مر عليه مر علي  واملعىن أنه  حفصبكسر الالم ورفع وتنوعن الياة من علو الشرف. َوقرأها  يعقوبقرأها  (4)

اإلحتـاف الوصول إيل  وجيـوز أن عكـون املـراد حـق علـَي أن أراعيـه حنـو وكـان حقـاً علينـا نصـر املـؤمنني.  أي املشار إليه هبذا الطرعق علي  عؤدي إىل
 .274ص 

 .275املصدر نفسه ص  قراةة كسر النون هي لية احلجاز وأسد.( 5)
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 بني بني الثانية تسهيل و اهلمزة األوىل تحقيقب رويس: قرأها ﴾لَ َءاَجاَء ﴿( 61ة )آي. 
  رِ ﴿( 65)آية ( حذفت الياة فَأسحِريبتفخيم الراة وله ترقيقها وقفاً، ووجه الرتقيق مقدم ألن أصلها ) يعقوبقرأها : ﴾فَأسح

 للبناة.
  وتسهيل الثانية بني بنيهلمزة األوىلا تحقيقب رويسقرأها : ﴾َوَجاَء َأهلُ ﴿( 67)آية . 
  (تَ فحَضُحوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َفاَل تَ فحَضُحونِ ﴿ (68)آية. 
  (ُطحُزوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َوَل ُطحُزونِ ﴿ (69)آية. 
  (مح يهُ َعلَ ) نيبضم اهلاة يف احلال يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 74)آية. 
  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 88)آية. 

  زايال صوت إبمشام الصاد رويس قرأها: ﴾فَاصحدَعح ﴿ (94)آية. 
 

يةٌ ُسورَُة ﴿( 16) ُرونَ َوآايُتَا  (1) النَِّحِل َمكِ   (2) ﴾ِمائٌة َومَثَان  َوِعشح
  نحِزُل ي ُ بياة مضمومة ونون ساكنة وختفيف الزاي ونصب التاة املربوطة ) رويسقرأها : ﴾اَلِئَكةَ يُ نَ زِ ُل الحمَ ﴿( 2)آية

: ﴾فَات َُّقونِ ﴿ .(3). (تَ نَ زَُّل الحَماَلِئَكةُ ) التاة املربوطة تاة ونون مفتوحتني وزاي مشددة مفتوحة، ورفعب روحقرأها (. و الحَماَلِئَكةَ 
 .(فَات َُّقوِن ) نيإبثبات الياة يف احلال يعقوب قرأها
  (ؤُ رَ )لَ اهلمزة  حبذف الواو بعد يعقوبقرأها : ﴾َلَرؤوف  ﴿( 7)آية  .ف 

  زايصوت الإبمشام الصاد  رويس قرأها: ﴾َقصحدُ ﴿ (9)آية. 
  على العطف امليم والتاة بنصب يعقوب قرأها: ﴾َوالنُُّجوُم ُمَسخََّراتٌ ﴿( 12)آية ()   .والنجوَم مسخرات 

  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾ُهوَ وَ ﴿ (14)آية. 
  َتذَّكَُّروَن( والكاف بتشدعد الذال يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿( 17)آية(. 
  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 24)آية. 
  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهُم السَّقحفُ ﴿( 26)آية ،. 

                                                 

ُتمح فَ َعا﴿ :يف املدعنة من قوله تعاىل تمكية سوى ثالث آايت من آخرها نزلالسورة ( 1) ﴾ إىل آخر السورة، وقال قتادة: من ِقُبوا....َوِإنح َعاقَ ب ح
 .251ص  يف القراةات السبع نظر: التبصرةا﴾ إىل آخر السورة. ....ُثَّ ِإنَّ رَبََّك ِللَِّذيَن َهاَجُروا ِمنح بَ عحِد َما فُِتُنواقوله تعاىل: ﴿

 الكويف والبصري.العددعن ليس فيها خالف بني ( 2)

بيـاة مضـمومة ونـون سـاكنة وختفيـف  روي س. وقرأهـا علـى الفاعليـةحتني وزاي مشـددة مفتوحـة، ورفـع )املالئكـة( بتاة ونـون مفتـو روح قرأها  (3)
 .277على املفعولية. انظر: اإلحتاف ص  الزاي ونصب )املالئكة(
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  ابإلمالة  رويس قرأها﴾: الحَكاِفرينَ ﴿ .(ِفيُهمح ( )َُيحزِيُهمح ) فيهما بضم اهلاة يعقوب قرأمها: ﴾ِفيِهمح ﴿ ﴾َُيحزِيِهمح ﴿( 27)آية
 احملضة.

  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها﴾: ِقيحلَ وَ ﴿( 30)آية. 
  َدى( بضم الياة وفتح الدال وألف بعدها يعقوبا قرأه: ﴾يَ هحديَل ﴿( 37)آية  .)يُ هح
  بضم اهلاة  يعقوب قرأمها: ﴾ِإلَيِهمح ﴿ .)يُوَحى(اة وألف بعدها بياة مضمومة وفتح احل يعقوبقرأها : ﴾نُوِحي﴿( 43)آية
 (.يُهمح ِإلَ )
  (.يُهمح ِإلَ بضم اهلاة ) يعقوب قرأمها: ﴾ِإلَيِهمح ﴿( 44)آية 
  وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً ِم األرض()ِبِ امليم وصالً اهلاة و بكسر  يعقوب قرأها: ﴾اأَلرحضِِبُِم ﴿ (45)آية ،.  

  اهلمزة حبذف الواو بعد  يعقوبقرأها : ﴾َلَرؤوف  ﴿ (47)آية)  .)لرؤف 
  (اؤُ ي َ فَ ت َ )ت َ  بدل الياة بتاة التأنيث يعقوبقرأها : ﴾اؤُ يَ تَ َفي َ ﴿( 48)آية. 
  (رحَهُبوِن فَا) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾ونِ فَارحَهبُ ﴿( 51)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 58)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿( 60)آية. 

  بني بني. تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانيةب رويس ها: قرأ﴾َجاَء َأَجُلُهم﴿( 61)آية 
  (هح وَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: ُهوَ ف َ ﴿( 63)آية. 
  ِقيُكمح ﴿( 66)آية ِقيُكمح نَ ) فتح النونب يعقوب قرأها: ﴾ُنسح  .(سح
  (.جَتحَحُدونَ ) اخلطاب تاةب رويس هاقرأ: ﴾ََيحَحُدونَ ﴿( 71)آية 
  كحفصأظهارمها  . والثان:)جعلَُّكمح(الالمني  : إدغامولاألبوجهني:  رويس قرأمها: )معاا( ﴾َجَعَل َلُكمح ﴿( 72)آية .
 . . وابلتاة وصالً )وبنعمه(ابهلاة يعقوب  وقف عليها: ﴾َوبِنعحَمت﴿
  (هح وَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿( 75)آية. 
  (.ِسَراط  لسني )اب رويس هاقرأ ﴾:ِصَراط  ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾َوُهوَ ﴿( 76)آية 
  كحفصأظهارمها  . والثان:جعلَُّكمح(وَ )الالمني : إدغام األولبوجهني:  رويس قرأها: ﴾َوَجَعَل َلُكمح ﴿( 78)آية. 
  ا﴿ .(هح َُيحِسُكُهنَّ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َُيحِسُكُهنَّ ﴿( 79)آية  اخلطاب بتاة يعقوب قرأها: ﴾َألَح يَ َروح
 .(تَ َروحا)

  كحفصأظهارمها  . والثان:)جعلَُّكمح(الالمني : إدغام األولبوجهني:  رويس قرأمها: )معاا( ﴾َجَعَل َلُكمح ﴿( 80)آية .
 . (1) )َهَعِنُكمح(بفتح العني يعقوب قرأها : ﴾هَعحِنُكمح ﴿

                                                 

 .279ص املصدر نفسه . مبعىن واحد ليتان هاوفتح العني سكانإب قراةةال( 1)
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  كحفصأظهارمها  . والثان:)جعلَُّكمح( الالمني: إدغام األولبوجهني:  رويس قرأها: ()الثالثة ﴾َجَعَل َلُكمح ﴿( 81)آية . 
  نعمه(ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾نعحَمت﴿( 83)آية(. 
  اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ضم، وبالقول( مُ )إليهُ امليم وصالً اهلاة و بضم  يعقوب قرأها: ﴾إليِهُم الحَقوحل﴿ (86)آية.  

  (مح يهُ َعلَ )  احلالنيبضم اهلاة يف يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 89)آية. 
  َتذَّكَُّروَن(بتشدعد الذال  يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿( 90)آية(.  
  زَِينَّ ﴿( 96)آية  .)وليجزين(التحتية ابلياة  يعقوبقرأها : ﴾َولََنجح
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 97)آية. 
  ِديِهُم هللاُ َل ﴿( 104)آية  .اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ضموب (هللا مُ )يهديهُ امليم وصالً اهلاة و  ضمب يعقوب قرأها: ﴾يَ هح

  (مح يهُ فَ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾فَ َعَليحِهمح ﴿( 106)آية. 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 107)آية. 
  وابلتاة وصالً  (نعمه) ابهلاة يعقوب وقف عليها: ﴾نعحَمت﴿ (114)آية. 
  رَاط( رويسقرأها : ﴾ِصَراط﴿( 121)آية  .ابلسني )س 

  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿( 125)آية. 
  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 126)آية. 
  (مح يهُ لَ عَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 127)آية.  
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َاِمسَ ﴿  ﴾َعَشر اَْلُزحُء اْلح

 

يةٌ ُسورَُة ﴿( 17) َراِء َمكِ  رُ َوآايُتَا  (1) اإِلسح  (2) ﴾ِمائٌة َوِإحَدى َعشح

  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 6)آية. 
  إمالة حمضة رويس أماهلا: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 8)آية. 
  (َوََيحُرجُ ) بياة مفتوحة مع ضم الراة يعقوب قرأها: ﴾َوَُنحرِجُ ﴿ (13)آية. 
  (3) (َءاَمرحَّنَ )أبلف بعد اهلمزة على البدل  يعقوب قرأها: ﴾َأَمرحَّنَ ﴿ (16)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 19)آية. 
  (4) ()ُأفَّ نوعن ت من غريفتح الفاة ب يعقوبقرأها : ﴾ُأف   ﴿( 23)آية. 
  (5) )ابلُقسطاس(بضم القاف  يعقوبقرأها : ﴾اِبلحِقسحطَاسِ ﴿( 35)آية . 
  (6) )َسيِ َئةا(بفتح اهلمزة وبعدها اتة أتنيث منصوبة منونة  يعقوبقرأها : ﴾َسيِ ُئهُ ﴿( 38)آية. 
  تَ ُقوُلون(بتاة اخلطاب  يعقوبقرأها : ﴾يَ ُقوُلونَ َكَما ﴿( 42)آية( . 

 (ِفيُهنَّهح قف عليها هباة السكت )بضم اهلاة وو  يعقوب قرأها: ﴾ِفيِهنَّ ﴿( 46ة )آي. 
  له  فرويس (ِإَّنَّ اإلخبار )مزة على هب (الثانية)االستفهام ومزتني على هب (األوىل) يعقوب قرأ: ﴾َّنَّ َأإِ ﴿ ﴾َذاإِ أَ ﴿( 49)آية

 .لف بينهماإدخال أ من غريالثانية  ليسهتاهلمزة األوىل و  قيقاألوىل حتيف 

                                                 

(، وعــن ابــن عبــاس وقتــادة إاَل مثــان آايت نزلــت يف 78( و)57( و)33( و)32( و)27ســن إاَل اةايت )ســورة اإلســراة مكيــة يف رواعــة احل (1)
ِتُنونَ كَ ﴿املدعنـة يف خـرب وفـد ثقيـف ويف اليهــود حيـث جـاةت إىل النـيب صــلى هللا عليـه وسـلم فـأنزل هللا تعــاىل  إىل آخــر اةايت  ﴾َوِإنح َك اُدوا لَيَ فح

 .97مرشد اخلالن ص الثمان وقيل غري ذلك. انظر: 
ِمنُ  واح ِإنَّ ﴿ وهـي: آعـة واحـدة (108)( و107اةعتـني ) جعـلفقـد  ،آعـة( 110عـدد آايهتـا حسـب العـدد البصـري ) (2) قُ لح آِمنُ واح بِ ِه َأوح َل تُ ؤح

َلى َعَليحِهمح َيَِرُّوَن ِلأَلذحقَاِن ُسجَّداا  ُع ولا َوي َ  الَِّذيَن ُأوُتواح الحِعلحَم ِمن قَ بحِلِه ِإَذا يُ ت ح انظـر: املصـدر نفسـه  .﴾ُقوُلوَن ُسبحَحاَن رَب َِنا ِإن َكاَن َوعحُد رَب َِنا َلَمفح
 .97ص 

 .282ابلقصر. اإلحتاف ص  حفصمن ابب فاعل الرابعي. و أبلف بعد اهلمزة على البدل يعقوبقرأها  (3)
 .تضجرالصوت عدل على  )أف(، ووعن للتخفيف وهي لية قيسن غري تن، وقراةة فتح الفاة مشدعد للتنكري وهي لية أهل احلجازقراةة الت( 4)
 .املصدر نفسه. ابلكسر والضم ليتان، فالضم لية أهل احلجاز، وكسر لية غريهم (5)
املصـدر . معىن كل ومكروهاً محـال علـى لفظهـابفتح اهلمزة ونصب اتة التأنيث منونة على التوحيد خرب كان وأنت محال على  يعقوبقراةة  (6)

 .نفسه
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  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 54)آية. 
  وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ِم الوسيلة()رِبِ وصالً امليم اهلاة و بكسر  يعقوبقرأها : ﴾َرِبِ ُِم الحَوِسيَلةَ ﴿( 57)آية.  
  ُجدَ ﴿( 61)آية   .إدخال ألف بينهما من غريالثانية ألوىل وتسهيل اهلمزة ا بتحقيق رويسقرأها : ﴾َأَأسح
  يف  إبثبات الياة بعد النون يعقوبا قرأه: ﴾َأخَّرحَتنِ ﴿ .(َعَليَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َعَليَّ ﴿( 62)آية

 .)أخرتين( احلالني
  إبسكان اجليم  يعقوبقرأها : ﴾ِجِلكَ َورَ ﴿ .(مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 64)آية

ِلَك(  .(1) )َورَجح
  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 65)آية. 
  (2) غحرَِقُكمح(ت ُ )ف َ  بدل الياة ابلتاة رويس هاقرأ: ﴾فَ يُ غحرَِقُكمح ﴿( 96)آية.  
  وقف عليها : ﴾فَ ُهوَ ﴿ .ضة من هذه اةعة، وفتح الثانيةإمالة حمفقط  (األوىل) يعقوب أمال: ﴾َأعحَمى﴿( 72)آية

 (.ُهَوهح ف َ هباة السكت ) يعقوب
  (مح يهُ ِإلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 74)آية. 

  َونُ نحِزُل(إبسكان النون الثانية وختفيف الزاي  يعقوبقرأها : ﴾َونُ نَ زِ لُ ﴿( 82)آية( . 
  فاا(إبسكان السني  يعقوبقرأها : ﴾اا ِكَسف﴿( 92)آية   .(3) )ِكسح

  تُ نحِزَل(بضم التاة كسر الزاي  يعقوبقرأها : ﴾تُ نَ زِ لَ ﴿( 93)آية(. 
  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 95)آية. 
  َتدِ ﴿ (.ُهَوهح ف َ هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾فَ ُهوَ ﴿( 97)آية  . )املهتدي( يف احلالنيابلياة  يعقوبقرأها  :﴾الحُمهح

  له  فرويس (ِإَّنَّ ( هبمزة على اإلخبار )الثانيةهبمزتني على االستفهام و)( األوىل) يعقوبقرأ : ﴾َّنَ َأإِ ﴿ ﴾َذاإِ أَ ﴿( 98)آية
 إدخال ألف بينهما. من غريالثانية  تسهيلاهلمزة األوىل و  ( حتقيقاألوىل)يف 
  كالياة  بني بني الثانية تسهيلو األوىل  اهلمزة تحقيقب رويس ها: قرأ﴾ِء ِإلَّ َهؤل﴿( 102)آية. 
  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 107)آية. 

  ( امَ ( و)أايا على ) ليعقوب جيوز الوقف: ﴾َأايًّ َما﴿ .)أُو( الواو وصالً بضم  يعقوب: قرأها ﴾َأِو ادحُعوا﴿( 110)آية
 اتباعاً للرسم ألهنما كلمتان منفصلتان. 

                                                 

مــاش كحــذر وحــاذر ، وقــراةة الكســر مفــرد أرعــد بــه اجلمــع ليــة يف رجــل مبعــىن راجــل أي ســكون اســم مجــع راجــل كالصــحب والركــبقــراةة ال( 1)
 .219وتعب واتعب وهكذا. انظر: احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 

 . 285اإلحتاف ص ابلياة على الييب.  حفصالتأنيس وذلك إبسناد الضمري للرعح. وقرأها على  تاةلاب رويس أهاقر ( 2)
رة وسدر، وقراة فتح السني مجع كسفة كقطعة وقطعقراة( 3) فة كسد   .286املصدر نفسه ص  .ةة السكون مجع كس 
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يةٌ ُسورَُة ﴿( 18) ِف َمكِ  رٌ َوآايُتَا  (1) الحَكهح  (2) ﴾ِمائٌة َوَعشح
 س( ِعَوجاا ﴿( 2و 1 )اآليتان(   يف القاف فيلزمه إخفاة التنوعنوصالً من غري سكت  يعقوب: قرأها ﴾قَيماا . 
  (مح يهُ َعلَ ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 15)آية. 
  يها وقف عل: ﴾فَ ُهوَ ﴿ .(3) (َورُّ )تَ زح  راة وحذف األلفتشدعد السكون الزاي و ب يعقوب: قرأها ﴾تَ َزاَورُ ﴿( 17)آية

َتدِ ﴿. (فَ ُهَوهح هباة السكت ) يعقوب  .)املهتدي( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها  :﴾الحُمهح
  بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿. )وحَتحِسبُ ُهم(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾َوحَتحَسبُ ُهمح ﴿( 18)آية 
  (.رُُعباا بضم العني ) يعقوب قرأها: ﴾رُعحباا ﴿ .(مح يهُ َعلَ )
  وعلزمه  راةبكسر ال كحفص رويسوقرأها  .(4) )ِبَورحِقُكم(إبسكان الراة وعلزمه تفخيمها  روح: قرأها ﴾ِبَورِِقُكمح ﴿( 19)آية

 .ترقيقها
  (مح يهُ َعلَ ) بضم اهلاة يف احلالني( الثالثة) يعقوب قرأ: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 21)آية. 
  (مح يهُ فِ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأمها: )معاا( ﴾ِفيحِهمح ﴿( 22)آية. 
  ِدَينِ ﴿( 24)آية   .)يهديين( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها  :﴾يَ هح
  َارُ ﴿ (31)آية  .ن امليم وقفاً اسكإوكسر اهلاة و  .ِم األَنار()حتتهِ  وصالً  امليماهلاة و بكسر  يعقوبقرأها  :﴾حَتحِتِهُم اأَلَنح
  (ُهَوهح وَ هباة السكت ) يعقوبيها وقف عل: ﴾َوُهوَ ﴿( 34)آية . 
  (ُهَوهح وَ هباة السكت ) يعقوبيها وقف عل: ﴾َوُهوَ ﴿( 35)آية. 
  (.ُهَوهح وَ هباة السكت ) يعقوبقف عليها و : ﴾َوُهوَ ﴿( 37)آية 
  إثباهتا وقفاً.إبسقاطها وصالً و  كحفص  روح. وقرأها ثبات األلف يف احلالنيإب رويسقرأها  :﴾َلِكنَّا﴿( 38)آية 

                                                 

اةعـة  ﴾هُ َوَل ُتِط عح َم نح َأغحَفلحنَ ا قَ لحبَ ﴿وقولـه تعـاىل  ﴾َواصح رِبح نَ فحَس كَ ﴿سورة الكهف مكية، واستثىن ابن عبـاس وقتـادة آايت منهـا ( 1)
ِ ﴿( وقولــه تعـــاىل 28) ( إىل متـــام القصـــة نزلــت ابملدعنـــة، واســـتثىن بعضـــهم غـــري هـــذا. 83اةعـــة ) ﴾َوَيسح   أَُلوَنَك َع   نح ِذي الحَق   رحَنْيح

 .99انظر: مرشد اخلالن ص 
ئَ ة  َح َّتَّ ِإَذا بَ لَ َغ َمغح ِرَب الشَّ ﴿( آعتـني 86فقد جعـل آعـة )( آعة 111عدد آايهتا حسب العدد البصري )( 2) ِس َوَج َدَها تَ غح ُرُب ِف َع ْيح  َحَِ مح

ماا  ناا ﴿ و ﴾َوَوَجَد ِعنَدَها قَ وح ِ ِإمَّا َأن تُ َعذِ َب َوِإمَّا َأن تَ تَِّخَذ ِفيِهمح ُحسح   .103نظر: مرشد اخلالن ص . ا﴾قُ لحَنا اَي َذا الحَقرحَنْيح
بفتح  حفصقرأها و  كتحمر وأصله امليل واألزور املائل بعينه وبيريها،  (َورُّ تَ زح ي وتشدعد الراة وحذف األلف )بسكون الزا يعقوبقرأها  (3)

 .288تزاور حذفت إحدى التاةعن ختفيفاً. اإلحتاف ص ( وأصله تتزاورالزاي خمففة وألف بعدها وختفيف الراة مضارع )
( َكبد( بفتح الواو وإسكان الراة مثل )َورحقو، و)( بسكون الراة وكسر الواِورحق( بكسر الراة وفتح الواو، )َوِرق)الورق( فيه ثالث ليات، ) (4)

 .289، واإلحتاف ص 740مادة )و ر ق( ص  –نظر: صحاح املختارا( والكسر هو األصل. َكبحد( و)ِكبحدو)
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  تَ َرن( إبثبات الياة يف احلالني يعقوبقرأها  :﴾تَ َرنِ ﴿( 39)آية(. 
  (ييِن تِ ؤ )يُ  ياة يف احلالنيإبثبات ال يعقوبقرأها  :﴾يُؤِتَْيِ ﴿( 40)آية. 
  هباة  يعقوبوقف عليها  :﴾َوِهيَ ﴿. كحفص  روح وقرأها .رِِه()بُِثمُ بضم الثاة وامليم  رويسقرأها  :﴾بَِثَمرِهِ ﴿( 42)آية

 . (هح يَ )َوهِ السكت 
  باا ﴿( 44)آية  .)ُعُقباا( بضم القاف يعقوبقرأها  :﴾ُعقح
  (1) (الالم)و )ما(على  االختباري واالضطراري وقفال ليعقوبجيوز : ﴾ِل َهَذا َما﴿ (94)آية . 
  (2) )ِقَبالا(بكسر القاف وفتح الباة  يعقوب: قرأها ﴾قُ ُبالا ﴿( 55)آية. 

  ُهزؤاا( اً واو  ةمز بدال اهلإب يعقوب: قرأها ﴾ُهُزواا ﴿( 56)آية( . 
  ِلِكِهمح ﴿( 59)آية  .(3) َلِكِهمح()ِلُمهح بضم امليم وفتح الالم  يعقوب : قرأها﴾ِلَمهح
  (4) )أنسانيِه( بكسر اهلاة يعقوبقرأها  :﴾َأنحَسانِيهُ َوَما ﴿( 63)آية.  
  نبغي( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها  :﴾نَ بحغِ ﴿( 64)آية( . 
  داا ﴿ .(يِن مَ ل ِ عَ )ت ُ  يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها  :﴾تُ َعلِ َمنِ ﴿( 66)آية فتح الراة والشني ب يعقوبقرأها  :﴾ُرشح

 .(5) )َرَشداا(
  اا  َمعحيَ ﴿( 67)آية (إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َصربح   . )معيح
  اا  َمعحيَ ﴿( 72)آية (إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َصربح   . )معيح
  راا ﴿. (ةا يَ اكِ )زَ إبلف بعد الزاي وختفيف الياة  رويسقرأها : ﴾زَِكيَّةا ﴿( 74)آية  (ُنُكراا الكاف )ضم ب وبيعققرأها : ﴾نُكح

(1). 
                                                 

 . (89تراجع سورة النساة اةعة ) (1)
لية: القبيلة بنو أب. والقبيل، اجلماعة. واستدل  ال ومقابلة. وقال بعه أهل أنه أراد: عياانً  على وفتح الباة القاف كسرب يعقوبقرأها  (2)

جوانح قد أيقن  أن  قبيلهم ... إذا ما التقى اْلمعان أو ل ) . وبقول الشاعر:(92اإلسراة: ) ﴾َأوح ََتحيتَ اِبّللَِّ َوالحَمالِئَكِة قَِبيالا ﴿بقوله: 
)األنعام:  ﴾الا بُ ق ُ  يء  شَ  لَّ كُ ﴿ك يف مجع قميص: قمص. ودليله قوله: أنه أراد: مجع )قبيل( كقولالقاف والباة على  ضم  ب حفص(. وقرأها غالب
 .226احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص . قبيالً  عرعد: قبيالً  (111

َلَك( مضافاً للمفعولبضم امليم وفتح الالم على جعله مصدراً ميمي يعقوبقرأها  (3) ـم ، أواً لـ )أَه  (، واملعـىن: ومـا اسم زمان منـه أي لــ )إهالك ه 
 .292اإلحتاف ص  .شهدان إهال  أهله، أو لوقت إهالكهم

َاء وَكسرها ُمتلستْي ، فاْلجة ملن ضم أَنه أََتى بَِلفحظ : )226قال ابن خالوعه يف احلجة يف القراةات السبع ص ( 4) َوَما أنسانيه يقرأ بضم اهلح
ج ة ملن قَ َرَأهُ  َاء على أصل َما َوجب هَلَا ، َواْلح ِر فلمجاورة الحَياء َومثله اهلح  ﴾(.َومن أوىف ِبَا َعاَهَد َعَليحِه هللا﴿ اِبلحَكسح

داا ) (5) ـل والَبخـل َرَشداا )( وُرشح ا﴿يف  حف صوخـرج ابلقيـد ( مهـا ليتـان كالُبخ  ْح لَنَ ا ِم نح َأمح ِرََّن َرَش دا أِلَق ح َرَب ِم نح ﴿و (10)الكهـف:  ﴾َوَهي ِ 
ا  .292لى الفتح فيهما. انظر: اإلحتاف ص املتفق ع (24)الكهف:  ﴾َهَذا َرَشدا
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ُزحُء السَّاِدسَ ﴿  ﴾َعَشرَ  اْلح
  اا  َمعحيَ ﴿ (75)آية (إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َصربح   .)معيح
  تَ ﴿( 77)آية َت()لََتخِ وكسر اخلاة  األوىل بتخفيف التاة يعقوبقرأها  :﴾لَتََّخذح ، (تَّ )لََتخِ لذال يف التاة ا روحأدغم و  ،ذح

 .سروي اوأظهرمه
  اا ﴿ (81)آية  .(ُرَُحاا )ضم احلاة ب يعقوبقرأها : ﴾ُرَحح
  (2))فَات ََّبَع(تشدعد التاة مع  بدل مهزة القطع بعد الفاة هبمزة وصل يعقوبقرأها : ﴾فَأَت حَبَع َسَبباا ﴿ (85)آية.  
  (مح يهُ فِ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾ِفيحِهمح ﴿( 86)آية. 

  راا ﴿ (87)آية  .(نُُكراا )ضم الكاف ب يعقوبقرأها : ﴾نُكح
  ات ََّبَع(بدل مهزة القطع مع تشدعد التاة هبمزة وصل  يعقوبقرأها : ﴾َأت حَبعَ ُثَّ ﴿ (89)آية(. 
  ات ََّبَع(بدل مهزة القطع مع تشدعد التاة هبمزة وصل  يعقوبقرأها : ﴾َأت حَبعَ ُثَّ ﴿ (92)آية(. 
  ينِ ضم السني )ب عقوبيقرأها : ﴾السَّدَّينِ ﴿ (39)آية  .(3) (السُّدَّ
  اا ﴿ .(4) )ايجوج وماجوج(اهلمزة ألفًا فيهما  يعقوبأبدل : ﴾َيَحُجوَج َوَمأحُجوجَ ﴿( 94)آية ضم ب يعقوبقرأها : ﴾َسد 

اا السني )  (.ُسد 
  (5) )الصُُّدَفْي(بضم الصاد والدال يعقوب قرأها : ﴾الصََّدَفْي﴿ (96)آية. 
  دَكاا(تنوعن الكاف مع ذف اهلمزة حب يعقوبقرأها : ﴾دََكاءَ ﴿ (98)آية(.  
  إمالة حمضة رويس أماهلا: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 100)آية. 

                                                                                                                                                                        

ر وُعُسرإسكان الراة وضمها ( 1)  .688ص  مادة )ن   ر( –خمتار الصحاحنظر: ا. ليتان للعرب مبعىن واحد، مثل ُعس 

ملفتوحة على وزن )افتعل(، ل وتشدعد التاة ا( هبمزة وصفَات ََّبعَ ، و)أنه جعله من أفعل عفعل أتبع عتبع( هبمزة قطع وإسكان التاة على فَأَت حَبعَ ) (2)
: اإلحتـاف انظـر .تعـدى الثنـني حـذف أحـدمها والتقـدعر: أتـ بَـَع أَمـره سـبباً ( ابلقطع فعل عأَت حَبعَ ، وقيل )والقراةاتن مبعىن واحد، والفعل متعد لواحد

 .230، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 294ص 
 .2/306 للنحاسإعراب القرآن و ، 118ص لداين يف القراةات السبع ل تيسريال: ظرنا .قراةة الضم والفتح ليتان مبعىن واحد( 3)

على ما جاة من األمساة األعجمية  ما، وقاسهنيعجميأ ماأنه جعله بعدم اهلمز على قرأمها يعقوبف عدمه؛ابهلمز و ﴾ َيَحُجوَج َوَمأحُجوجَ ﴿ (4)
أو من قوهلم  (أجيج النار)من  اأنه أخذمه على مزابهل حفصوقرأمها  .(ماروت(، و)هاروت( و)جالوتو) (طالوتحنو ) ،على هذا الوزن

الصرف للتعرعف والتأنيث،  ما من، ومنعهنيمشتقعربيني  ما( من أحد هذعن فيمن جعلهمفعول)( ويفعول: )ما(، فيكون وزهنملح أجاج)
 .231يف القراةات السبع البن خالوعه ص  احلجة: انظراشتقاق.  مافليس هل ينيجمأع مافأم ا من جعله للقبيلة. انامس ماألهن

 .294اإلحتاف ص . اةة فتح الصاد والدال لية احلجاز، وقر فقراةة ضم الصاد والدال لية قرعشمها ليتان  (5)
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  لَِياَء ِإَّنَّ ﴿ (102)آية  أماهلا: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿. كالياة  وتسهيل اهلمزة الثانية بني بني تحقيق اهلمزة األوىلب رويسقرأها : ﴾َأوح
 .إمالة حمضة رويس

  َيِسبون(بكسر السني  يعقوبقرأها : ﴾ََيحَسُبون﴿ (104)آية(. 
  ُهزؤاا( اً واو  ةمز بدال اهلإب يعقوبقرأها : ﴾ُهُزواا ﴿( 106)آية(. 
  (ِإلَيَّهح ) هباة السكت يعقوبوقف عليها : ﴾ِإَلَّ ﴿( 110)آية. 
 

يةٌ ُسورَُة ﴿( 19) ُعونَ  َوآايُتَا (1) َمرحَيُ َمكِ   (2) ﴾مَثَان  َوِتسح
 (1 آية )﴿اإلشباع ست حركات  (العْي)وله يف ، صاد مداً مشبعاً ست حركاتالكاف و المبد  يعقوب هاقرأ: ﴾كهيعص

 .فهو جائزالقارئ لني وأبعهما قرأ حرف التوسط أربع حركات ألنه و 
  (. هَححَ رَ ) ابهلاة يعقوب وقف عليها: ﴾َرَححَت﴿( 2)آية 
 (3و 2 اآليتان) ﴿ َزََكِراي   لرويسفاجتمع . )زََكِرَ َء( املتصل املد ة بعد األلف معمفتوح ةهبمز ( زََكِرايَ ) يعقوبرأ ق: ﴾ِإذح 

 مهزاتن وصالً األوىل مفتوحة والثانية مكسورة فله حتقيق األوىل وتسهيل الثانية بني بني كالياة.
  بــ ويف حالة وصلها  ()زََكِرَ ءُ  املتصل املد أللف معضمومة بعد ام ةهبمز ( زََكِرايَ اَي ) يعقوبقرأ : ﴾اَي زََكِراَي ِإَّنَّ ﴿ (7)آية

 وجهان:  لرويسف( ِإَّنَّ )
  .(اَي زََكراَِيُء ِوَّنَّ وإبدال الثانية بواو خالصة مكسورة )األوىل حتقيق اهلمزة : األول

 تسهيل الثانية بني بني كالياة.: الثانو 
  (3) (اا )ُعِتي  العني م بض يعقوبقرأها : ﴾ِعِتي اا ﴿( 8)آية. 
  (َعَليَّهح ) هباة السكت يعقوبوقف عليها : ﴾َعَليَّ ﴿( 9)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ (11)آية  . (ِإلَي ح
  ( 4) )لِيَ َهَب(إببدال اهلمزة ايًة مفتوحة  يعقوبقرأها : ﴾َهبَ ألَ ﴿( 19)آية. 

                                                 

ومرشـد اخلـالن  ،297: اإلحتـاف ص فمـدنيتان. انظـر (71)اةعـة  ﴾َوِإنح ِمنحُكمح ِإلَّ َوارُِدَها﴿(، وقوله 58) آعة السجدة سورة مكية إاَل  (1)
 .104ص 

َ ِة رَب ِ َك َعبح َدُه زََك ِرايَّ ﴿ ة واحـدة( آعـ2)( و1فقد جعـل اةعتـني )( آعة 98عدد آايهتا حسب العدد البصري )( 2) وجعـل   ،﴾كه يعص ِذكح ُر َرَحح
اا ﴿( آعتـني 75اةعة ) ُددح َلُه الرََّححَُن َم د  ا َم ا يُوَع ُدوَن ِإمَّ ا الحَع َذاَب َوِإمَّ ا السَّ اَعَة َفَس يَ عحَلُموَن َح َّتَّ ِإذَ ﴿ و ﴾ُقلح َمن َكاَن ِف الضَّاَلَلِة فَ لحَيمح ا رََأوح

َعُف ُجنداا   .104انظر: مرشد اخلالن ص  .﴾َمنح ُهَو َشر  مََّكاَّنا َوَأضح
 .467 ص مادة )ع ت ا( –الصحاح خمتارو ، 3/461دعر : فتح القنظراليتان مبعىن واحد.  ها مهاضمو  العني كسرب﴾ ِعِتي اا ﴿ (3)

 .298اإلحتاف ص للرب. ععود والضمري  ،أي ليهب لك الذي استعذت به مين ألنه الواهب على احلقيقة (4)
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  (َعَليَّهح ) هباة السكت يعقوبوقف عليها ﴾: َعَليَّ ﴿( 21)آية. 
  امليم بضم  يعقوبقرأها : ﴾ِمتُّ ﴿ (23)آية) ي اا ﴿ .(1) )ُمتُّ ي اا(بكسر النون  يعقوبقرأها : ﴾َنسح  .(2))ِنسح
  (3) )َمنح حَتحتَ َها(بفتح امليم والتاة الثانية  رويسقرأها : ﴾ِمنح حَتحِتَها﴿ (24)آية.  
  (يَ ) اة مفتوحة وفتح القاف وتشدعد السنيبي يعقوب هاقرأ: ﴾ُتَساِقطح ﴿( 25)آية  . (4) سَّاَقطح
  (َعَليَّهح ) هباة السكت يعقوبوقف عليها ﴾: َعَليَّ ﴿( 33)آية. 
  (ِسَراطٌ )بدال الصاد سيناً  إب رويسقرأها : ﴾ِصَراطٌ ﴿. (5) )وَأنَّ(بفتح اهلمزة  رويسقرأها : ﴾َوِإنَّ ﴿ (36)آية . 
  (.يَ رحِجُعونَ بفتح الياة وكسر اجليم ) يعقوب هاأقر : ﴾يُ رحَجُعونَ ﴿( 40)آية 

  (ِلَمهح ) السكت اةهب يعقوب وقف عليها﴾: لَِ ﴿ .(اَي َأبَهح ) اةابهل يعقوب وقف عليها: ﴾اَي َأَبتِ ﴿( 42)آية.    
  (ِسَراطاا )يناً  بدال الصاد سإب رويسقرأها : ﴾ِصَراطاا ﴿ .(اَي َأبَهح ) اةابهل يعقوب وقف عليها﴾: اَي َأَبتِ ﴿( 43)آية. 
  (اَي َأبَهح ) اةابهل يعقوب وقف عليها﴾: اَي َأَبتِ ﴿( 44)آية. 

  (اَي َأبَهح ) اةابهل يعقوب وقف عليها﴾: اَي َأَبتِ ﴿ (45)آية. 
  ُُمحِلصاا(بكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾ُُمحَلصاا ﴿( 51)آية(. 
  ُهمح عَ لني )بضم اهلاة يف احلا يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 58)آية  .(َلي ح

                                                 

، أما من أول وهلة ا أسند إىل اتة املتكلم وأخواهتا، على أنه من َفعل بفتح العني من ذوات الواو وقياسه الضم للفاة إذابلضم يعقوبقرأها  (1)
ة فبقيـت سـاكنة وبعـدها سـاكن ( بضـم عينـه نقلـت ضـمة العـني إىل الفـاقول ت( أصـله )قل تمث تنقـل إىل الفـاة حنـو ) أو أبن تبدل الفتحة ضمة

ســر عينــه كخــوف ، واألصــل مــوت بك( كخــاف خيــافَي  ات( )م  اتعلــى أنــه مــن ليــة مــن عقــول )األوىل بكســر املــيم  حف  ص هــاقرأو  .فحــذفت
، وهـو نقــل حركـة الــواو إىل املـيم بعــد سـلب حركتهــا ( ابلكســر لـيس إاَل ِم  تأخواهتـا قيـل )، فـإذا أســند إىل التـاة أو إحــدى فمضـارعه بفـتح العــني

 .181 ص املصدر نفسهلى األصل مث حذفت الواو للساكنني. داللة ع

 صلــداين ل عيف القــراةات الســب تيســريوال، 3/469نظــر: فــتح القــدعر ا. ( مهــا ليتــان كــالو تر والــَوتر، والكســر أرجــح، واملعــىن: الشــية املــرتو 2)
121. 

( ظرف حتَتها)( اسم وَمنتها فهو لعيسى خاصة قال أبو جعفر: )( موصولة والظرف صلَمن، فإن )(حتتهابفتح امليم ونصب ) رويسقرأها  (3)
 :قيــل ،( علــى أن الفاعــل مضــمرحتته  ابكســر املــيم وجــر ) حف  صهــا أقر و كمــا كــان عليــه األول.   )عليــه الســالم( وال ميتنــع أن عكــون معنــاه جلربعــل

نظر: اإلحتاف ص ا .اة، ألنه كان حتت أكمة واجلار متعلق ابلندربعل حتتها أي يف مكان أسفل منها، ومعىن ذلك كون جعيسى :وقيل ،جربعل
 .3/9إعراب القرآن للنحاس و ، 298

بضم التاة وختفيف السني  حفصا وقرأه على التذكري والفعل عليه مسند إىل جذع.بياة مفتوحة وفتح القاف وتشدعد السني  يعقوب أهاقر  (4)
، 237البـن خالوعـه ص  : احلجـة يف القـراةات السـبعانظـر. وكسر القاف مضارع ساقطت متعد ورطباً مفعوله أو عقدر تساقط مثرها فرطبـاً متييـز

 .298واإلحتاف ص 
طيعـوه أو عطفـاً علـى الصـالة أي ابلصـالة وأبن على حـذف حـرف اجلـر الـالم متعلقـاً مبـا بعـده واملعـىن لوحدانيتـه أ بفتح اهلمزة رويس أهاقر  (5)

 .299اإلحتاف ص . ابلكسر على االستئناف حفصوقرأها  هللا.
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  ُخُلونَ ﴿( 60)آية َخُلون(بضم الياة وفتح اخلاة  يعقوب: قرأها ﴾يَدح  .(1) )يُدح
  (2) (نُ َورِ ثُ )بفتح الواو وتشدعد الراة  رويسقرأها : ﴾نُوِرثُ ﴿( 36)آية. 

  بضم امليم  يعقوبقرأها : ﴾ِمتُّ ﴿. من غري إدخال الثانيةاهلمزة األوىل وتسهيل  بتحقيق رويسقرأها : ﴾َذاإِ أَ ﴿( 66)آية
)  .)ُمتُّ

  يَذَّكَُّر(بذال وكاف مشددتني مفتوحتني  يعقوبقرأها : ﴾يَذحُكرُ ﴿( 67)آية(. 
  ُجِثي اا(بضم اجليم  يعقوبقرأها : ﴾ِجِثي اا ﴿( 68)آية(. 
  ُعتي اا(بضم العني  يعقوبقرأها : ﴾ِعِتي اا ﴿( 69)آية(. 
  ُصِلي اا(بضم العني قوب يعقرأها : ﴾ِصِلي اا ﴿( 70)آية(. 
  بضم اجليم  يعقوبقرأها : ﴾ِجِثي اا ﴿ .(نُ نحِجي) بسكون النون الثانية وختفيف اجليم يعقوبقرأها : ﴾نُ َنجِ ي﴿( 72)آية

 .)ُجِثي اا(
  ُهمح عَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿( 73)آية  .(َلي ح
  ُهمح عَ بضم اهلاة يف احلالني ) قوبيع﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿( 82)آية  .(َلي ح
  إمالة حمضة رويس أماهلا: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 83)آية. 
  ُهمح عَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿( 84)آية  .(َلي ح
  َفِطرحَن(وطاة مكسورة خمففة  خمفاة بنون ساكنة يعقوبقرأها : ﴾يَ تَ َفطَّرحنَ ﴿( 90)آية  .(3) )يَ ن ح

  

                                                 

 . 300لياة وفتح اخلاة ابلبناة للمفعول. املصدر نفسه ص بضم ا يعقوبقراةة  (1)
  راة مضارع أورث. املصدر نفسه.من ورث مضعفاً، وقرأها حفص بسكون الواو وختفيف ال بفتح الواو وتشدعد الراة رويسقرأها  (2)
 . 306مكسورة خمففة من َفَطَرُه أي شقه. املصدر نفسه ص بياة ونون ساكنة وطاة  (3)
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يةٌ ُسورَُة ﴿( 20)  (2) ﴾َماَئٌة َومَخٌس َوَثالثُونَ  َوآايُتَا (1) َطَه َمكِ 
  (طَُوى)تنوعن  من غري يعقوب: قرأها ﴾طُوىا ﴿. (ابلوادي) قفاً و الياة  ثباتإب يعقوبقرأها : ﴾اِبلحَوادِ ﴿ (12)آية. 
  (ِلح )و الياة  إبسكانيعقوب قرأها : ﴾ِفيَها َوِلَ ﴿( 18)آية . 
  ُنس بيحكَّثرياا( ابلكاف الكاف رويس: أدغم ﴾ُنسَِّبَحَك َكِثرياا ﴿( 33)آية(. 

  نذكركَّثرياا( ابلكاف الكاف رويسأدغم : ﴾َونَذحُكَرَك َكِثرياا ﴿( 34)آية(. 
  ِإنَّكُّنحتَ  ابلكاف الكاف رويسأدغم : ﴾ِإنََّك ُكنحتَ ﴿( 35)آية(). 
  داا ﴿( 53)آية  . (3) )ِمَهاداا(امليم وألف بعد اهلاة  بكسر يعقوبقرأها  :﴾َمهح
  ِحَتُكمح ﴿ (61)آية َحَتُكمح(بفتح الياة واحلاة  روح: قرأها ﴾فَ ُيسح   .(4) )فَ َيسح
  ِإنَّ(بتشدعد النون  يعقوب: قرأها ﴾ِإنح ﴿( 63)آية( . 

  (. ِايُتوابياة مدعة فتقرأ )عند االبتداة هبا حتر  مهزة الوصل ابلكسر وتبدل اهلمزة الساكنة : ﴾ائ حُتوا﴿( 64)آية 
  (5)( ُطَيَّلُ ابلتاة بدل الياة ) روحقرأها : ﴾َُيَيَّلُ ﴿( 66)آية. 

                                                 

راا َجَِيالا ﴿( 10سورة طه مكية واستثىن بعضهم اةعة رقم ) (1) ُجرحُهمح َهجح رِبح َعَلى َما يَ ُقوُلوَن َواهح  وقيل غري ذلك. ، ﴾َواصح
َقى( آعة واحدة ﴿2)( و1فقد جعل اةعتني ) ،( آعة132دد البصري )ايت حسب الععدد اة( 2) ﴾، وجعـل طه َما أَنَزلحَنا َعَليحَك الحُقرحآَن لَِتشح

ِش ي ِإذح َُتح ( آعتـني ﴿40، وجعـل اةعـة )﴾َكيح ُنَسبِ َحَك َكثِ رياا َونَ ذحُكَرَك َكثِ رياا ِإنَّ َك ُكن َت بِنَ ا َبِص رياا ( آعة واحدة ﴿35( و)34)( و33اةايت )
نُ َها َوَل حَتحَزَن وَ  ُفُلُه فَ َرَجعحَناَك ِإىَل ُأمِ َك َكيح تَ َقرَّ َعي ح ُتَك فَ تَ ُقوُل َهلح َأُدلُُّكمح َعَلى َمن َيكح نَ اَك ِم َن الحغَ مِ  َوفَ تَ نَّ اَك فُ تُ وَّنا ُأخح  و ﴾قَ تَ لحَت نَ فحس اا فَ َنجَّي ح

َيَن ُثَّ ِجئحَت عَ ﴿ ِل َمدح ِس ي اذحَه بح أَن َت ( آعـة واحـدة ﴿42)( و41﴾، وجعـل اةعتـني )َلى َقَدر  اَي ُموَس ىفَ َلِبثحَت ِسِنَْي ِف َأهح َواصح طَنَ عحُتَك لِنَ فح
ِري ُن ِجُنُ وِدِه فَ َغِش يَ ُهم مِ  َن الح َيمِ  َم ا َغِش ( آعة واحدة ﴿79)و( 78، وجعل اةعتني )﴾َوَأُخوَك ِتاَييت َوَل تَِنَيا ِف ِذكح بَ َعُهمح ِفرحَع وح يَ ُهمح َوَأَض لَّ فَأَت ح

َمُه َوَما َهَدى ُن قَ وح ، ﴾قَاَل اَي َهاُروُن َما َمنَ َعَك ِإذح رَأَي حتَ ُهمح َضلُّوا َألَّ تَ تَِّبَعِن َأفَ َعَصيحَت َأمحِري( آعة واحدة ﴿93)( و92﴾، وجعل اةعتني )ِفرحَعوح
يع  اا بَ عحُض  ُكمح لِ  بَ عح ( آعتــني ﴿123وجعــل آعــة ) َه  ا َجَِ ِبطَ  ا ِمن ح َفَم  ِن ات َّبَ  َع ُه  َداَي فَ  اَل َيِض  لُّ َوَل ﴿و ﴾ض  َع  ُدو  فَِإمَّ  ا َيَحتِيَ   نَُّكم مِ   ينِ  ُه  داىقَ  اَل اهح

َقى نَيا( آعتني ﴿131﴾، وجعل اةعة )َيشح َيَ اِة ال دُّ َرَة اْلح ُهمح َزهح نَ يحَك ِإىَل َما َمت َّعحَنا ِبِه َأزحَواجاا مِ ن ح تِ نَ ُهمح فِ ﴿و ﴾َوَل َُتُدَّنَّ َعي ح ي ِه َوِرزحُق رَب ِ َك َخ ريحٌ لِنَ فح
 وما بعدها. 106، ومرشد اخلالن ص 301اإلحتاف ص و ، 183ي القرآن أليب عمرو الداين ص : البيان يف عد آنظرا. ﴾َوأَب حَقى

مهـاداً أو األول و  قراةة فتح امليم وإسكان اهلـاة بـال ألـف، وقـراةة كسـر املـيم وفـتح اهلـاة وألـف بعـدها ومهـا مصـدران مبعـىن عقـال مهدتـه مهـداً  (3)
 . 303الفعل والثاين االسم أو مهاداً مجع مهد حنو كعب وكعاب. اإلحتاف ص 

مــن  ﴾فَ ُيسح ِحَتُكمح ﴿بضـم اليـاة وكسـر احلــاة  حف  ص وقرأهـا. ( الثالثـي ليــة احلجـازس  حت( مـن )فَ َيسح َحَتُكمبفـتح اليـاة واحلــاة ) روح قرأهـا (4)
 املصدر نفسه.، ( الرابعي لية جند ومتيمأسحت)
ابلياة  حفصعلى التأنيث على إسناده لضمري العصى واحلبال وأهنا تسعى بدل اشتمال من ذلك الضمري. وقرأها  (ُطَيَّلُ ابلتاة ) روحقرأها  (5)

 .305املصدر نفسه ص  على التذكري إلسناده إىل أهنا تسعى أي خييل سعيها.
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  تَ َلقَُّف( ةالقاف مفتوح وتشدعدبفتح الالم  يعقوب: قرأها ﴾تَ لحَقفُ ﴿( 69)آية(.  
  ُتم﴿( 71)آية ، والثالثة ساكنة ية مفتوحتانتتكون من ثالث مهزات: األوىل والثانأهنا  ؛أصل هذه الكلمة: ﴾َءاَمن ح

حذفها  فرويسيف األوىل،  روحو رويساختلف ، و ما قبلهااهلمزة الثالثة ألفًا مدعة من جنس حركة  يعقوبفأبدل  )َأَأأحمنتم(
  .(1)( َأآمنتمأثبتها ) روح، وكحفص

  ابلصلة روحبكسر اهلاة من غري صلة، وقرأها  رويسقرأها : ﴾َيَحتِهِ ﴿( 75)آية. 
 رِ ﴿( 77ة )آي ( حذفت أسريبوجهني يف الراة وقفاً: الرتقيق والتفخيم والرتقيق هو املقدم ألن أصلها ) يعقوب: قرأها ﴾َأسح

  الياة للبناة.
  ََّنُكمح ﴿( 80)آية ََّنُكمح(حبذف األلف بعد الواو  يعقوب: قرأها ﴾َوَواَعدح  . )َوَوَعدح
  (ِإثحِريكان الثاة )كسر اهلمزة وإسب رويسقرأها : ﴾َأثَِري﴿( 84)آية. 
  مفتوحة بفتح احلاة وامليم خمففة روح: قرأها ﴾َُحِ لحَنا﴿. (2) )ِبِلحِكَنا(بكسر امليم  يعقوب: قرأها ﴾ِبَلحِكَنا﴿( 87)آية 

 .(3) )ََحَلحَنا(
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 89)آية  .(ِإلَي ح
  (يِن )تتبعَ  إبثبات الياة يف احلالني يعقوبها : قرأ﴾ِبَعنِ تَ تَّ َألَّ ﴿( 93)آية. 
  (4) )ُطحِلَفُه(بكسر الالم  يعقوب: قرأها ﴾ُطحَلَفهُ ﴿( 97)آية. 
  (ي حُهمح َأيدِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َأيِديِهمح ﴿( 110)آية. 

  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 112)آية . 

                                                 

  .(123تراجع سورة األعراف اةعة ) (1)

، وكسر  ملكنا الصواب بل غلبتنا أنفسنا، وقيل يف فتح امليم مصدر من )َملَك( أمره أي ما فعلناه أبانلقرائتني هي ليتانقيل يف اختالف ا (2)
، واحلجة يف 306من األمور ومعناه كالذي من قبله. انظر: اإلحتاف ص  امليم أكثر استعماله فيما حتوزه اليد ولكنه عستعمل فيما عربمه اإلنسان

 .246ع ص القراةات السب

عــول والضــمري بضــم احلــاة وكســر املــيم مشــددة ابلبنــاة للمف حف  ص أهــاقر و  .بنــاة للفاعــل متعــدايً لواحــدبفــتح احلــاة ومــيم خمففــة ابل روح قرأهــا (3)
فاْلج ة مل ن خف ف: أن ه أراده م : )246وقال ابن خالوعـه يف احلجـة يف القـراةات السـبع ص  .306: اإلحتاف ص انظر املتصل انئب الفاعل.

أنه جعل الفعل ملا ل يسم  فاعله ، ودل  علي ه بض م أول ه وك ان  ابلفعل ، وجعل النون واأللف املتصلْي به ِف موضع رفع. واْلجة ملن شدد:
ع ن الفاع ل ص ار ع ن املفع ول  أصله ولكن ا َحلنا )السامري ( ، فلما خذل الفاعل أقيم املفعول مقامه ، فرفع ، ألن الفعل الذي كان ح ديثاا 

 (.فارتفع به

 أهــاوقر  والثــاين حمــذوف أي لــن ختلفــه هللا. ،فعــولني أحــدمها اهلــاة ضــمري الوعــدبضــم التــاة وكسـر الــالم ابلبــاة للفاعــل متعــدايً مل يعق  وب أهـاقر  (4)
اإلحتـاف ص  .ايهاين اهلـاة أي لـن خيلفـك هللا إ، والثـمري املسـترت املرفـوع علـى النيابـةبفتح الالم ابلبناة للمفعول متعدايً إلثنني أحدمها الضـ حفص
306. 
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  (نَ قحِضيَ ) ابلبناة للفاعل بنون مفتوحة وضاد مكسورة وبعدها اية مفتوحة يعقوبقرأها : ﴾يُ قحَضى﴿( 114)آية. 
ُيهُ ﴿ َيهُ )على أنه مفعول به بفتح الياة  يعقوبقرأها : ﴾َوحح  .(َوحح
  ُهَمابضم اهلاة ) يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهَما﴿( 121)آية  .(َعَلي ح
  (ِلَمهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿( 125)آية. 
  َرةَ ﴿( 130)آية  .(1)( َزَهَرةَ بفتح اهلاة ) يعقوبقرأها : ﴾َزهح
  (َتِتُمح بضم اهلاة يف احلالني ) رويسقرأها : ﴾َتَحِتِمح ﴿( 133)آية . 

  (السِ َراطِ ابلسني ) رويسقرأها : ﴾الصِ َراطِ ﴿( 135)آية . 
  

  

                                                 

ر وهنَر، وهي ما عروق من النور وسراج زاهر لربعقه. املصدر نفسه ص  (1)   . 308فتح اهلاة وإسكاهنا ليتان مبعىن واحد كنه 
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ُزُء السَّاِبعَ ﴿  ﴾َعَشرَ  اْلح
 

يةٌ ُسورَُة ﴿( 21) َرةَ  اتَ َماَئٌة َواث حن َ  َوآايُتَا األَنحِبياُء َمكِ   (1) ﴾َعشح
  م(يهُ تِ )َيح بضم اهلاة يف احلالني  يعقوبقرأها : ﴾َيَحتِيِهمح ﴿( 2)آية. 

  وأدغم الالم يف ()ُقلح على األمر ضم القاف وحذف األلف وإسكان الالم ( بقَالَ ) يعقوب قرأ: ﴾َريبِ   قَالَ ﴿( 4)آية ،
( الراة وصالً   .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿. )قُ رَّيبِ 

  بضم  يعقوب: قرأها ﴾ِإلَيحِهمح ﴿ .(2) )يُوَحى(وفتح احلاة وألف بعدها املضمومة ابلياة  يعقوبقرأها : ﴾نُوِحي﴿( 7)آية
ُهمح اهلاة يف احلالني )  .(ِإلَي ح

  (ِفيُهَمابضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾ِفيِهَما﴿( 22)آية. 
  معيح إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َمِعيَ َمنح ﴿( 24)آية(). 
  يعقوب: قرأها ﴾فَاعحُبُدونِ ﴿ .)يُوَحى(وفتح احلاة وألف بعدها املضمومة ابلياة  يعقوبقرأها : ﴾نُوِحي﴿( 25)آية 

 .(فَاعحُبُدوِن ) إبثبات الياة يف احلالني
  (ي حُهمح َأيدِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب: قرأها ﴾َأيِديِهمح ﴿( 28)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 33)آية. 

  بضم امليم  يعقوبقرأها : ﴾ِمتَّ ﴿( 34)آية)  .)ُمتَّ
  (تَ رحِجُعونَ ) بفتح التاة وكسر اجليم يعقوب: قرأها ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿( 35)آية. 
  ُهزؤاا(ة منونة مهز بدال الواو إب يعقوب: قرأها ﴾ُهُزواا ﴿( 36)آية(. 
  تَ عحِجُلونِ ﴿( 37)آية تَ عحِجُلوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب: قرأها ﴾َفاَل َتسح  .(َتسح

  بكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً و  ،(النَّار )وجوِهِهمِ امليم وصالً اهلاة و بكسر  يعقوبقرأها : ﴾وُجوِهِهُم النَّارَ ﴿( 39)آية. 
  م(يهُ تِ )َيح بضم اهلاة يف احلالني  يعقوبقرأها : ﴾َتَحتِيِهمح ﴿( 40)آية. 
  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم الحُعُمر﴿( 44)آية ،.  
  كالياة  بني بنيالثانية تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل ب رويسقرأها : ﴾الدَُّعاَء ِإَذا﴿( 45)آية. 

                                                 

َم  ا َل  قَ  اَل َأفَ تَ عحبُ  ُدوَن ِم  ن ُدوِن اّللَِّ ﴿ ( آعــة واحــدة67)( و66فقــد جعــل اةعتــني )؛  ( آعــة111ايت حســب العــدد البصــري )عــدد اة(  1)
 .117نظر: مرشد اخلالن ص ا .﴾يَنَفُعُكمح َشيحئاا َوَل َيُضرُُّكمح ُأف   لَُّكمح َوِلَما تَ عحُبُدوَن ِمن ُدوِن اّللَِّ َأَفاَل تَ عحِقُلونَ 

 .ألن املميلْي يقرؤون بكسر اْلاء()ول إمالة فيه ألحد  :395يف البدور الزاهرة ص القاضي قال  (2)
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  (هح َفَطَرُهنَّ هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾َفَطَرُهنَّ ﴿( 56)آية. 
  إدخال ألف بينهما. من غريالثانية ل اهلمزة األوىل وتسهي تحقيقب رويسقرأها : ﴾تَأَأنح ﴿( 62)آية 
  ُأفَّ تنوعن  من غرياة الف فتحب يعقوبقرأها : ﴾ُأف   ﴿( 67)آية(). 
  يعقوب: قرأها ﴾َألَيحِهمح ﴿ .هيل اهلمزة الثانية من غري إدخالتستحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َأئِمة﴿ (73)آية 

ُهمح َألَ بضم اهلاة يف احلالني )  .(ي ح
  صِ ﴿ (80)آية بياة التذكري بداًل من التاة  روحوقرأها  ،(مح كُ نَ صِ حح نُ )لِ  بنون العظمة بداًل من التاة رويسقرأها : ﴾َنُكمح لُِتحح

ِصَنُكمح يُ لِ )   .(1)( حح
  ِدرَ ﴿( 87)آية َدرَ )ابلبناة للمفعول  ابلياة املضمومة مع فتح الدال يعقوب قرأها: ﴾نَ قح  .(يُ قح
  فاجتمع مهزاتن ، (ِإذح  )وزكرايءَ  مع املد املتصل مزة مفتوحة بعد األلف( هبَوزََكرايَ ) يعقوب قرأ: ﴾َوزََكراي ِإذح ﴿( 89)آية

 .كالياةبني بني من  اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  حتقيقوصالً  لرويساألوىل مفتوحة والثانية مكسورة، فعليه عكون 
  (فَاعحُبُدوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب: قرأها ﴾فَاعحُبُدونِ ﴿( 92)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  كتهباة الس يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 94)آية. 
  اهلمزة فيهما يعقوبأبدل : ﴾َيَحُجوَج َوَمأحُجوجَ ﴿(. فُ تِ َحتح بتشدعد التاة األوىل ) يعقوب: قرأها ﴾فُِتَحتح ﴿( 96)آية 
  .(2) )ايجوج وماجوج( ألفاً 
  (ةا اَيهلَِ  َهؤلءِ ) خالصة مفتوحةالثانية ايًة بتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال  رويس قرأها: ﴾َهؤلِء َأهِلَةا ﴿( 99)آية. 
  للكتاِب( لى اإلفرادع بكسر الكاف وألف بعد التاة يعقوبقرأها : ﴾ُكُتبِ لِلح ﴿( 104)آية(.  
  (ِإلَيَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿( 108)آية. 
  وأدغم الالم يف  )ُقلح( مرعلى األ ضم القاف وحذف األلف وإسكان الالم( بقَالَ ) يعقوب قرأ: ﴾َرب ِ  قَالَ ﴿( 112)آية

 .(قُ رَّب ِ الراة )
  

                                                 

نظـر: تفسـري ابتـاة التأنيـث والفاعـل ععـود علـى الصـنعة.  حف صقرأهـا  ععـود علـى هللا تعـاىل.فيهمـا والفاعل ابلياة  وروحلنون اب رويسقرأها  (1)
 .11/280القرطيب 

 (.94عراجع سورة الكهف اةعة ) (2)
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يَّةٌ ﴿( 22) َجِ  َمكِ  ُعون (1) ُسورَُة اْلح  (2) ﴾َوآاَيُتَا مَثَان  َوَسب ح
  كالياة  بني بنيتسهيليها  ، وله)نشاُء ِوىَل(بتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال الثانية واواً  رويس: قرأها ﴾َنَشاُء ِإىَل ﴿( 5)آية.  
  لَِيِضلَّ(بفتح الياة  يعقوب: قرأها ﴾لُِيِضلَّ ﴿ (9)آية(.  
  (3) لِيقطع(ُثَّ )بكسر الالم  رويسقرأها : ﴾ُثَّ لحيَ قحَطعح ﴿( 15)آية. 
  َِميم﴿( 19)آية وبكسر اهلاة وإسكان امليم   ،(اْلميم مِ )رؤوسهِ وصاًل امليم اهلاة و  بكسر يعقوب: قرأها ﴾ُرُؤوِسِهُم اْلح

 .وقفاً 
  (ِسَراط)بدال الصاد سيناً إب رويسقرأها : ﴾ِصَراط﴿( 24)آية. 
  يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوب: قرأها ﴾َوالحَبادِ ﴿ .(4) )سواٌء( التنوعن رفعب يعقوب ها: قرأ﴾َسَواءا ﴿( 25)آية 

 .)والبادي(
  بييتح(إبسكان الياة  يعقوب: قرأها ﴾بَ يحيِتَ ﴿( 26)آية(. 
  (5)لِيقضوا(ُثَّ ) بكسر الالم رويس: قرأها ﴾واُثَّ لحيَ قحضُ ﴿( 29)آية. 
  (هح وَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿( 30)آية. 

                                                 

َماِن... َهَذاِن ﴿ :ملدعنة وهي قوله تعاىلاب تسورة مكية سوى ثالث آايت نزل( 1) ( 52اةعة ) ث آايت، وقيل مدنية إاَل إىل متام الثال﴾ َخصح
ِنيَِّتِه فَ َينسَ قوله تعاىل ﴿ ُ آاَيتِ ِه َوَما َأرحَسلحَنا ِمن قَ بحِلَك ِمن رَُّسول  َوَل َنيب   ِإلَّ ِإَذا ُتََىنَّ أَلحَقى الشَّيحطَاُن ِف ُأمح ُ َما يُ لحِقي الشَّيحطَاُن ُثَّ َُيحِك ُم اّللَّ ُخ اّللَّ

ُ َعلِ   ﴾َوِمَن النَّاِس َمنح يَ عحُبُد اّللََّ َعَلى َحرحف  ﴿، وقيل نزل بعضها بني مكة واملدعنة وهي وقال اجلمهور منها مكي ومنها مدين  ،﴾يٌم َحِكيمٌ َواّللَّ
 .118اخلالن ص ، ومرشد 313اإلحتاف ص و ، )اهلامش( 277نظر: كتاب التبصرة ص ا﴾. اَي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ارحَكُعوا﴿إىل آخر اةعتني 

ِ مح ﴿ ( آعة واحدة21)( و20)( و19ت )( آعة فقد جعل اةاي75عدد اةايت حسب العدد البصري )(  2) َتَص ُموا ِف َرِبِ  َماِن اخح َهَذاِن َخصح
َِميُم  ِق رُُءوِسِهُم اْلح ُلُ وُد َوهَلُ م مََّق اِمُع ِم نح َحِدي د   ُيصح َهُر بِ هِ فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِ َعتح هَلُمح ثَِياٌب ِمنح ََّنر  ُيَصبُّ ِمنح فَ وح ، وجعـل ﴾َم ا ِف بُطُ وَِنِمح َواْلح

ُم لُ وط  ﴿ ( آعة واحـدة43)( و42اةعتني ) ُم ِإب ح َراِهيَم َوقَ  وح ُم نُوح  َوَع اٌد َومَثُ وُد َوقَ  وح َلُهمح قَ وح بُوَك فَ َقدح َكذََّبتح قَ ب ح نظـر: اإلحتـاف ص ا. ﴾َوِإن ُيَكذِ 
 .وما بعدها 118، ومرشد اخلالن ص 313

، وإعـراب القـرآن للنحـاس 314انظـر: اإلحتـاف ص . للتفرعـق بينهـا وبـني الم التأكيـد بكسر الـالم علـى األصـل يف الم األمـر يعقوبقراةة  (3)
3/63. 

وقرأهــا . ( مبتــدأ مــؤخر، ووحــد اخلــرب لكونــه األصــل مصــدراً وصــف بــهالع  اكف والب  ادقــدم و)( خــرب مس  واءابلرفــع علــى أن ) يعق  وب أهــاقر  (4)
( أن عــدى ملفعــول وعليهمــا فـــــ جعلن  اه( أن عــدى ملفعــولني، أو علــى احلــال مــن هــاة )جعلن  اه( علــى أنــه مفعــول اثين لــــ )س  واءبنصــب ) حف  ص

ف ( مرفوع به على الفاعلية ألنه مصدر وصف به يف قوة اسم الفاعـل املشـتق تقـدعره جعلنـاه مسـتوايً فيـه العـاكف والبـاد. انظـر: اإلحتـاالعاكف)
 .3/65، وإعراب القرآن للنحاس 253، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص  314ص 

 .314اإلحتاف ص . للتفرعق بينها وبني الم التأكيد بكسر الالم على األصل يف الم األمر يعقوب أهاقر  (5)
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  (هُ تنالُ ( )تَ َنالَ ابلتاة بداًل من الياة ) يعقوبا قرأمه: ﴾هُ يَ َنالُ ﴿ ﴾يَ َنالَ ﴿( 37)آية.  
  َفُع(ل وحذف األلف وفتح الفاة بفتح الياة وإسكان الدا يعقوبقرأها : ﴾يَُداِفعُ ﴿( 38)آية  .(1) )يَدح
  (2) )يُ َقاتُِلون(بكسر التاة  يعقوبقرأها : ﴾يُ َقاتَ ُلونَ ﴿( 39)آية. 
  (ِدفَاعُ بكسر الدال وفتح الفاة وبعدها ألف ) يعقوب قرأها: ﴾َدفحعُ ﴿( 40)آية . 
  ُتُمح ﴿. إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾ِللحَكاِفرينَ ﴿( 44)آية  قرأها: ﴾َنِكريِ ﴿ .)أختُّهم(الذال يف التاة  روحدغم : أ﴾َأَخذح

 .(َنِكرِييإبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب
  َناَها﴿ .(3) )فكأي( وحذف النون لياةاب يعقوب عليها وقف: ﴾َفَكأَينح ﴿( 45)آية َلكح بتاة مضمومة  يعقوب قرأها: ﴾َأهح

تُ َهابدل النون مع حذف األلف ) َلكح   (.هح ي( )فهِ هح ي)وهِ  السكت هباة يعقوب وقف عليهما: ﴾ِهيَ فَ ﴿ ﴾َوِهيَ ﴿. (َأهح
  السكت هباة يعقوب وقف عليها: ﴾َوِهيَ ﴿. )وَكأي( وحذف النون لياةاب يعقوب عليها : وقف﴾وََكأَينح ﴿( 48)آية 
ُتَا﴿. (هح ي)وهِ   .(َوِإلَيَّهح ) لسكتا هباة يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ وَ ﴿ .)أخت َُّها(الذال يف التاة  روح: أدغم ﴾َأَخذح
  (ِسَراط)بدال الصاد سيناً إب رويسقرأها : ﴾ِصَراط﴿ .(اِديهلََ ) ثبات الياة وقفاً إب يعقوبقرأها : ﴾ادِ هلََ ﴿( 54)آية. 
  (هح وَ )هلَُ  السكت هباة يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 58)آية.  

  (هح وَ )هلَُ  السكت هباة يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 64)آية. 
  حبذف  يعقوبقرأها : ﴾َلَرُؤوفٌ ﴿ .تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بنيب رويس: قرأها ﴾السََّماَء َأن﴿( 65)آية

 .()َلرُؤفٌ  اهلمزة الواو بعد
  (هح وَ هُ وَ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 66)آية. 
  يف الزاي إبسكان النون وختف يعقوب: قرأها ﴾يُ نَ زِ لح ﴿( 71)آية)  .)يُ نحِزلح

  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبا : قرأمه(معاا ) ﴾َعَليحِهمح ﴿( 72)آية  (.َعَلي ح
  ُعونَ ﴿( 73)آية  (. َيُدُعونَ ابلياة ) يعقوبقرأها : ﴾َتدح
  بفتح التاة وكسر اجليم  يعقوب قرأها: ﴾تُ رحَجعُ ﴿(. مح َأيحِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب: قرأها ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 76)آية

  .(تَ رحِجعُ )
 

                                                 

َفعُ ) (1) . (ي دفع عم ن يش اءهللا جـل يف عـاله )واحـد وهـو ( بفـتح اليـاة وإسـكان الـدال وحـذف األلـف وفـتح الفـاة حيـث جعـل الفعـل مـن َيدح
 .315املصدر نفسه ص 

انظـر: احلجـة يف القـراةات السـبع ص  .مل عسـم فاعلـهبفتح التاة على ما  حفصوقرأها  كسر التاة أضاف الفعل إىل الفاعل.ب يعقوبقرأها  (2)
 .315، واإلحتاف ص 254

 .( من سورة آل عمران146جع اةعة )ترا (3)
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ُزحُء الثَّاِمنَ ﴿  ﴾َعَشرَ  اْلح
 

ِمُنوَن ﴿( 23) يٌَّة ُسُورَُة الحُمؤح رَ َمكِ   (1) ﴾ةَ َوآاَيِتَا ِماَئٌة َومَثَاِن َعشح
  ُبتُ ﴿( 20)آية   .(2) )تُ نحِبُت(بضم التاة وكسر الباة  رويس: قرأها ﴾تَ ن ح
  ِقيُكمح ﴿( 21)آية ِقيُكمالنون ) فتحب يعقوبا ﴾: قرأهُنسح  .(3) (َنسح
  بُونِ ﴿( 26)آية بُوِن ) ثبات الياة يف احلالنيإب يعقوبقرأها : ﴾َكذَّ  .(َكذَّ
 بكسر الالم يعقوب قرأها  :﴾ُكل   ﴿ تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني.ب رويسقرأها  :﴾َجاَء َأمحُرَّنَ ﴿ (27 )آية

 . )ُكلِ (من غري تنوعن 
  (ِفيُهمح )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾ِفيِهمح ﴿( 32)آية. 
  ُمتُّم(بضم امليم  يعقوبقرأها : ﴾ِمتُّمح ﴿( 35)آية(. 

  بُونِ ﴿( 39)آية بُوِن ) ثبات الياة يف احلالنيإب يعقوبقرأها ﴾: َكذَّ   .(َكذَّ
  بني بني تسهيل الثانيةبتحقيق اهلمزة األوىل و  رويسقرأها : ﴾َجاَء ُأمَّةا ﴿ (44)آية.  
  (4) )رُبوة(بضم الراة يعقوب : قرأها ﴾رَب حَوة  ﴿ (50)آية.  
  ثبات الياة يف احلالنيإب يعقوبقرأها ﴾: فَات َُّقونِ ﴿ .(5) )وَأنَّ(فتح اهلمزة ب يعقوب: قرأها ﴾َهِذهِ  َوِإنَّ ﴿ (52)آية 
 .(فَات َُّقوِن )
  (مح َلَدي حهُ )م اهلاة يف احلالني ضب يعقوبقرأها ﴾: َلَديحِهمح ﴿( 53)آية. 

                                                 

ِتاَيتِنَ  ا َوُس   لحطَان  ﴿﴾ وُثَّ َأرحَس  لحَنا ُموَس  ى َوَأَخ  اُه َه  اُرونَ ﴿( آعتــني 45( آعــة فقــد جعــل اةعــة )119ايهتــا حســب العــدد البصــري )عــدد آ (1)
 ﴾. مُِّبْي  

( يف حمل حال واملفعول ، و)ابلدهنكون الزماً وقيل متعدايً ابهلمزةبضم التاة وكسر الباة على أهنا مضارع )أَنَبَت( مبعىن نبت في رويس أهاقر  (2)
ن( جـار وجمـرور يف حمـل حـال )تَنبُـت( مضـارع )نبـت( الزم و)ابلـدهبفتح التـاة وضـم البـاة  حفص أهاقر و ذوف أي تنبت زعتوهنا ومعه الدهن. حم

  .318اإلحتاف ص . عل ضمري أي )تنبت ملتبسة ابلدهن(، والفاالفاعل
 .(66اةعة )النحل ( عراجع سورة 3)

ُء زَاَد َواَببُُه َعَدا َو )الرَّابَِيُة( َما ارحتَ َفَع ... مادة )ر ب ا(: ) 117يات العرب. قال الرازي يف خمتار الصحاح ص هي لية من ل (4) )َراَب( الشَّيح
َرحِض وََك َذا )الرُّب ح َوُة( ِبَض مِ  ال رَّاِء َوفَ تحِحَه ا وََكسح رَِها َو )ال رَّاَبَوُة( أَيحضا ا ِبَف تحِح ال رَّاءِ  وكـذا يف احلجـة يف القـراةات السـبع البـن خالوعـه ص . (ِمَن األح

 (.265)تراجع سورة البقرة اةعة  102
ل ه: )257 احلجة يف القراةات السبع ص قال ابن خالوعه يف (5) َوِبَِن َه ِذه َأو  ﴾َأن ِ ِبَ ا تعلُم وَن عل يم﴿ :فاْلجة ملن فتح أَن ه رده عل ى قَ وح

ج ة ملن كسر أَنه ، أِلَن َهِذه له عليم ُثَّ  جعل الحَكاَلم ََتماا  َواْلح َتأحنف ِإن َفَكسرَها ِعنحد قَ وح  .  (اسح
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  أَيِسبون(كسر السني ب يعقوب﴾: قرأها َأََيحَسُبونَ ﴿ (55)آية(. 
  َِفيِهمح ﴿( 64)آية َِفيهُ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها ﴾: ُمَتح  .(مح ُمَتح
  (يُهنَّهح فِ )وقف عليها هباة السكت الضم اهلاة يف احلالني و ب يعقوبقرأها ﴾: ِفيِهنَّ ﴿( 71)آية. 

  (هح وَ هُ وَ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 72)آية. 
  (ِسَراط) الصاد سيناً  رويسأبدل : ﴾ِصَراط﴿ (73)آية. 
  (السِ َراط) الصاد سيناً  رويسأبدل ﴾: الصِ َراط﴿ (74)آية. 
  (مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها ﴾: يِهمح َعلَ ﴿( 77)آية. 

  (هح وَ هُ وَ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 78)آية. 
  (هح وَ هُ وَ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿( 79)آية. 
  (هح وَ هُ وَ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿( 80)آية.  
  األوىل على اإلخبار، اهلمزة ية حبذف األوىل هبمزعن على االستفهام، والثان يعقوبقرأ : ﴾َنائِ أَ ﴿ ﴾َذائِ أَ ﴿( 82)آية

  .)ُمتنا(بضم امليم  يعقوبقرأها : ﴾ِمتَنا﴿إدخال. من غري بني بني الثانية  األوىل وتسهيل حتقيق وىليف اال ولرويس
  َتذَّكَُّروَن(بتشدعد الذال  يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿ (85)آية(. 
  (1) هللاُ( َسيَ ُقوُلونَ )بزايدة مهزة وصل وفتح الالم وتفخيمها ورفع اهلاة  بيعقو : قرأها ﴾ّلِلِ  ونَ َسيَ ُقولُ ﴿ (87)آية. 
  (هح وَ هُ وَ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿(. بَِيِدهِ من غري صلة ) رويس قرأها﴾: ي بَِيِدهِ ﴿( 88)آية. 
  هللاُ( َسيَ ُقوُلونَ )تفخيمها ورفع اهلاة بزايدة مهزة وصل وفتح الالم و  يعقوب: قرأها ﴾ّلِلِ  ونَ َسيَ ُقولُ ﴿ (89)آية. 
  (ََيحُضُروِن ) ثبات الياة يف احلالنيإب يعقوبقرأها ﴾: ََيحُضُرونِ ﴿( 98)آية.  
 يعقوبقرأها ﴾: ارحِجُعونِ ﴿ تحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية بني بني.ب رويسقرأها  :﴾َجاَء َأَحَدهم﴿ (99 )آية 
  .(ارحِجُعوِن ) ثبات الياة يف احلالنيإب

  نَ ُهمح ﴿( 101)آية  .نهم(اب َّيح سَ )أنح  الطوعل بسبب الساكن بعده الباةعن مع املد رويس: أدغم ﴾َأنحَساَب بَ ي ح
  (َوَل ُتَكلِ ُموِن ) ثبات الياة يف احلالنيإب يعقوبقرأها ﴾: َوَل ُتَكلِ ُمونِ ﴿( 108)آية. 
  ُُتُوُهمح ﴿( 110)آية  .م(وهُ )فاطتُّمُ الذال يف التاة  روح: أدغم ﴾فَاطََّذح
  (تَ رحِجُعونَ ) بفتح التاة وكسر اجليم يعقوب قرأها﴾: تُ رحَجُعونَ ﴿( 115)آية. 

                                                 

 لسـؤال ألن املسـؤول هـو هللا مرفـوع.ابثبات مهزة الوصل قبل الالم ورفع هاة اجلاللة واالبتداة هبمزة مفتوحة ملطابقة اجلـواب ل يعقوبقرأها   (1)
، وذلك أن القائل إذا قال ملن هذا الدار جاز أن تقول لفالن أو صـاحبها فـالن ملعىنوجر لفظ اجلاللة جواب على امن غري مهزة  حفصوقرأها 

وهـو واحتج ملن قرأها )هلل( مبصحف عثمان الذي عقال إنه اإلمام كذلك كتبت فيه وكذلك مصاحف أهل احلجاز والكوفة واألمر فيهمـا واحـد 
 . 292ص  املصدر نفسه: صواب واحلمد هلل رب العاملني. انظر
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 (1) ﴾ُسورَُة النُّوِر َمَدن ِيِ ٌة َوآاَيُتَا َأرحَبٌع َوِسُتونَ ﴿( 24)
  تذَّكَُّرون( والكاف بتشدعد الذال يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿ (1)آية(.  
  وله وجه (ِولَّ  )شهداءُ  مكسورة بتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال الثانية واوًا حمضة رويس: قرأها ﴾ُشَهَداُء ِإلَّ ﴿ (6)آية ،

 .(2) )أربَع( العني نصبب يعقوب: قرأها ﴾َأرحَبعُ ﴿. كالياة  بني بني التسهيل
  وقفاً و  ،(َلعحَنتُ ) بضم التاة وصالً  يعقوب: قرأها ﴾َنتَ َلعح ﴿ .(َأنح ) ختفيفاً  إبسكان النون يعقوب﴾: قرأها َأنَّ ﴿ (7)آية

 .(3) ه(نَ عح )لَ  بدل التاة ابهلاة
  َاِمَسةَ ﴿ (9)آية  إبسكان النون يعقوب﴾: قرأها َأنَّ ﴿ .(4) )واْلامسُة( على اإلبتداة التاة رفعب يعقوب: قرأها ﴾َواْلح

 .(5) (بُ َغضَ ) برفع الباة يعقوب﴾: قرأها َغَضبَ ﴿ .(َأنح ) ختفيفاً 
  َهُ ﴿ .)حتِسبوه(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾حَتحَسُبوهُ َل ﴿ (11)آية َهُ ) بضم الكاف يعقوب﴾: قرأها ِكربح  .(6) (ُكربح
  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿. )وحتِسبونَه(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾َوحَتحَسُبونَُه َهيَّناا ﴿( 15)آية 
 .(هح وَ هُ وَ )
  رُؤف( اهلمزة حبذف الواو بعد يعقوبقرأها : ﴾َرُؤوفٌ ﴿( 20)آية(. 
  (مح َوَأيحِديهُ ) (مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبا قرأمه﴾: َوَأيحِديِهمح ﴿ ﴾يِهمح َعلَ ﴿( 24)آية. 

  إسكان امليماهلاة و  ضم، ووقفاً ب(مُ هُ )يوفيوصالً امليم اهلاة و  ضمب يعقوبقرأها : ﴾يُ َوِفيِهُم هللاُ ﴿( 25)آية . 
  تذَّكَُّرون(والكاف بتشدعد الذال  يعقوب: قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿( 27)آية(. 
  إبمشام كسرة القاف ابلضم رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿( 28)آية. 

                                                 

 .122انظر: مرشد اخلالن ص  .( آعة وال خالف بينهما64آايهتا )الكويف والبصري على أن عدد العددان اتفق  (1)

﴾ مبتـدأ َفَش َهاَدُة َأَح ِدِهمح ﴿ :ابلرفع على أن قولـه تعـاىل حفصقرأها و ابلنصب على أنه مفعول أي )تشهد أربَع شهادات(.  يعقوب قرأها (2)
 .260البن خالوعة ص يف القراةات السبع  احلجة .﴾خرب املبتدأَأرَبعُ و﴿

 حف ص هـاقرأو ( يف )لعنـت( علـى أهنـا مبتـدأٌ مضـاف إىل فاعلـه والظـرف بعـده خـربه. الت اء( مـن املخففـة ورفـع )َأنح إبسـكان ) يعق وبقرأها  (3)
 .322اإلحتاف ص خرب. ( ولفظ اجلاللة مضاف إليه والظرف بعدها َأنَّ تشدعد )َأَن( على األصل ونصب )لعنت( على أهنا اسم )ب

أي وعشـهد  – مطلقـاً  ، أو مفعـوالً ف علـى )أربـع( قبلهـاعطـابلابلنصـب  حفص هاقرأو . ا خربابلرفع على أهنا مبتدأ وما بعده يعقوبقرأها  (4)
 .3/89، وإعراب القرآن للنحاس 322ص  اإلحتاف: نظرا الشهادة اخلامسة.

 حف ص هـاقرأو ( يف )غضـب( علـى أهنـا مبتـدأٌ مضـاف إىل فاعلـه والظـرف بعـده خـربه. باءال)( من املخففة ورفع َأنح إبسكان ) يعقوبقرأها  (5)
 .322اإلحتاف ص ( ولفظ اجلاللة مضاف إليه والظرف بعدها خرب. َأنَّ تشدعد )َأَن( على األصل ونصب )غضب( على أهنا اسم )ب

فـتح، ومهــا ليتـان يف مصـدر كـرب الشــية ابل حف صقرأهــا و . وري وعزعـدوهـي قـراةة أيب رجــاة وسـفيان الثـ (هُ ُك ربحَ ) بضـم الكــاف يعق وب قرأهـا (6)
 .322ص  املصدر نفسه عظم، لكن غلب املضموم يف السن واملكانة، وقيل: ابلضم معظم اإلفك، وابلكسر البداةة به أو اإلمث.
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  َآاَبئِِهنَّ ﴿ ﴾نَّ لِبُ ُعولَِتهِ ﴿ ﴾ُجُيوِِبِنَّ ﴿ ﴾خبُُمرِِهنَّ ﴿ (الثالثة) ﴾زِينَ تَ ُهنَّ ﴿ ﴾فُ ُروَجُهنَّ ﴿ ﴾َأبحَصارِِهنَّ ﴿( 31)آية﴾ 
َواَِنِنَّ ﴿ ﴾َأب حَنائِِهنَّ ﴿ (معاا ) ﴾بُ ُعولَِتِهنَّ ﴿ َاَُنُنَّ ﴿ ﴾ِنَسائِِهنَّ ﴿ ﴾َأَخَواِتِنَّ ﴿ (معاا ) ﴾ِإخح على  يعقوبوقف : ﴾ِبَِرحُجِلِهنَّ ﴿ ﴾َأَيح

 .ا(هَ ي ُّ )أَ إبثبات األلف وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾َأيُّهَ ﴿ .اجلميع هباة السكت
  ووقفًا بضم اهلاة مع تيليظ لفظ اجلاللة (هللا مُ هُ غنِ يُ ) وصالً  امليماهلاة و  ضمب رويسقرأها : ﴾ِنِهُم هللاُ يُ غح ﴿( 32)آية ،

  بكسر اهلاة وإسكان امليم.   ( مع ترقيق لفظ اجلاللة، ووقفاً يُ غحِنِهِم هللاُ بكسر اهلاة وامليم وصالً ) روحوإسكان امليم. وقرأها 
  اهلمزة األوىل  تحقيقب رويس: قرأها ﴾الحِبَغاِء ِإنح ﴿ .(مح يهُ فِ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبها قرأ: ﴾ِفيِهمح ﴿( 33)آية

رِهُّنَّ ﴿وتسهيل الثانية بني بني كالياة.  َراِهِهنَّ ﴿ ﴾يُكح  عليهما هباة السكت. يعقوبوقف ﴾: ِإكح
  (1) ()مبيَّنات  بفتح الياة  يعقوبقرأها : ﴾ُمبَ يِ َنات  ﴿( 43)آية. 
 (2) )تَ َوقََّد(بتاة وواو مفتوحتني وقاف مشددة مفتوحة ودال مفتوحة  يعقوبقرأها : ﴾يُوَقدُ ﴿( 35ية )آ.  
  (مح  تُ لحِهيهُ َل )يف احلالني  الثانية ضم اهلاةب يعقوبقرأها : ﴾َل تُ لحِهيِهمح  ﴿( 37)آية.  

  ََيحِسُبُه(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾ََيحَسُبهُ ﴿ (39)آية(. 
 ويُ نحِزل(إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوبقرأها : ﴾َويُ نَ زِ ل﴿ (43ة )آي( . 
  تسهيلها وله، ِون( )يشاءُ وصاًل مكسورة الثانية واوًا بتحقيق اهلمزة األوىل وأبدل  رويس ها: قرأ﴾َيَشاُء ِإنَّ ﴿( 45)آية 

 .كالياة  بني بني
  بتحقيق اهلمزة األوىل وأبدل  رويس: قرأها ﴾ىَل َيَشاُء إِ ﴿ .()مبيَّنات  يها فبفتح الياة  يعقوبقرأها : ﴾ُمبَ يِ َنات  ﴿( 46)آية

 .(ِسَراط  ) الصاد سيناً  رويسأبدل ﴾: ِصَراط  ﴿ .كالياة  بني بني، أو تسهيلها (ىلوِ  يشاءُ وصالً )مكسورة الثانية واواً 
  (مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َعَليِهمح ﴿( 50)آية.  
  هِ ﴿( 52)آية  .()َويَ تَِّقهِ  صلةمن غري  اهلاةبكسر القاف و  يعقوب ها: قرأ﴾َويَ ت َّقح

  لَن َُّهمح ﴿( 55)آية  .(لَن َُّهمح دِ )َولَيُ بح  من أبدل سكان الباة وختفيف الدالإب يعقوب هاقرأ: ﴾َولَيُ َبدِ 
  حتِسنب(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾حَتحَسنَبَّ َل ﴿ (57)آية(.  
  عليها هباة السكت. يعقوبوقف ﴾: بَ عحَدُهنَّ ﴿ .(مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َعَليِهمح ﴿( 58)آية 
  (عَليحهنَّ ( هباة السكت، وضم هاة )الثالثة)على  يعقوب وقف: ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾ثَِياَِبُنَّ ﴿ ﴾َعَليِهنَّ ﴿( 60)آية. 
  (.يَ رحِجُعونَ الياة وكسر اجليم )فتح ب يعقوبقرأها : ﴾يُ رحَجُعونَ ﴿( 64)آية 

                                                 

 .(19اةعة ) النساة( عراجع سورة 1)

بيـاة مضـمومة مـع  حف ص رأهـاقعلـى وزن تفعـل فيـه ضـمري ععـود علـى املصـباح، و قَـَد عـَتَـَوقـُد ( جعله فعاًل ماضـياً مـن تـَوَ )تَ َوقَّدَ  يعقوبقرأها  (2)
َقَد( أي املصباحإسكان الواو وختفيف القاف ورفع الدال على التذكري ابلبناة ل ، وإعراب القـرآن البـن 325انظر: اإلحتاف ص . لمفعول من )أَو 

 .262خالوعه ص  القراةات السبع البن ، واحلجة يف3/98 النحاس
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ُعونَ  (1) ُسورَُة الحُفرحَقاَن َمِكيَّةٌ ﴿( 25)  (2) ﴾َوآاَيُتَا َسبحٌع َوَسب ح
  (َفِهَيهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َفِهيَ ﴿ (5)آية. 
  (3) اختباراً واضطراراً  (الالم)و )ما(على  يعقوب وقف: ﴾َهَذا لِ  َما﴿ (7)آية . 
 رويس قرأها: ﴾َهؤلِء َأمِ ﴿ .إدخالغري اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية مع  تحقيقبرويس قرأها : ﴾مح تُ َأَأن ح ﴿ (17 )آية 

( )هؤلءِ مفتوحة  بياةالثانية  بتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال  .يَِ
  َتِطيُعونَ َفَما ﴿ (19)آية  .(4) )يستطيعون( ييبالياة ب يعقوبقرأها : ﴾َتسح

  

ُزُء ﴿  ﴾َعَشرَ  التَّاِسعَ اْلح
  (.َتشَّقَّقُ تشدعد الشني )ب يعقوبقرأها : ﴾َتَشقَّقُ ﴿ (25)آية 

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (26)آية. 
  تُ ﴿ (27)آية (الذال يف التاة  روحأدغم : ﴾اطََّذح  . )اطتَّ
  (اَيَويَلَتآهح طوعل ست حركات )هباة السكت مع املد ال رويس وقف عليها﴾: اَي َويَلَّت﴿ (28)آية . 
  ِمي﴿ (30)آية َُذوا قَ وح  .)قومَي(بفتح الياة وصالً  روحقرأها : ﴾اطَّ

  السوء يَ َفَلمح( وصالً  مفتوحة الثانية ايةً بتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال  رويس قرأها: ﴾السُّوِء َأفَ َلمح ﴿ (40)آية( . 
  ُهُزؤاا( ل الواو مهزاً إببدا يعقوب: قرأها ﴾واا ُهزُ ﴿ (41)آية(. 
  حتِسب(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾حَتحَسبُ َأمح ﴿ (44)آية(. 

  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 47)آية.  
  راا ﴿. (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 84)آية وشني  بدل الباة نونلاب يعقوبقرأها : ﴾ُبشح

 .(1) )ُنُشراا( ةمضموم

                                                 

ُعوَن َمَع اّللَِّ ِإهَلاا آَخرَ ﴿( 70( إىل )68سورة مكية قيل إالَ ثالث آايت من ) (1) وقيل مدنية من أوهلا  ﴾رَِحيماا  ..... إىل .... َوالَِّذيَن َل َيدح
 .327نظر: اإلحتاف ص اإىل آخرها. 

 .123، ومرشد اخلالن ص 327حتاف ص نظر: اإلا .( آعة بال خالف بينهم77اجلميع ) عدد آايهتا لدى (2)

 ( . 89تراجع سورة النساة اةعة ) (3)
وفـتح ، 328حتـاف ص اإل: نظـرا. بتـاة اخلطـاب علـى إسـناده للعابـدعن حفصقرأها و ييب على إسناده إىل املعبودعن. بياة ال يعقوب هاقرأ (4)

 .4/89القدعر 
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  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (52)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 53)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 54)آية. 
  بني بني يةوتسهيل الثان اهلمزة األوىلتحقيق ب رويس ها: قرأ﴾َشاَء َأن﴿ (57)آية.  
  مشام كسرة القاف الضم.إب رويس هاقرأ: ﴾ِقيحلَ ﴿( 60)آية 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 62)آية. 
  َِتوا(بكسر التاة  يعقوبقرأها : ﴾يَ قحَُتواَولَح ﴿( 67)آية   .(2) )يَ قح
  بقصر  يعقوبقرأها : ﴾ُمهاَّنا  ي ِفيهِ ﴿ (.ُيَضعَّفح األلف ) تشدعد العني مع حذفب يعقوبقرأها ﴾: ُيَضاَعفح ﴿( 69)آية

 .(ِفيِه ُمهاَّنا ) اهلاة من غري صلة
 

ُرونَ  (3)  ُسورَُة الشَُّعَراِء َمِكيَّةٌ ﴿( 26)  (4) ﴾َوآاَيُتَا َمائَ َتاِن وَسبحٌع َوِعشح
  ضم اهلاة يف ب يعقوبقرأها : ﴾َعَليِهمح ﴿. نحِزُل()َون ُ إبسكان النون الثانية وختفيف الزاي  يعقوبقرأها : ﴾نُ نَ زِ لُ ﴿( 4)آية

 .)السماِء ايية( مفتوحة وصالً  ايةً الثانية  تحقيق اهلمزة األوىل وإبدال اهلمزةب رويسقرأها : ﴾يَةا َءاالسََّماِء ﴿ .(مح يهُ َعلَ )احلالني 
  (مح تيهُ َي) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َيَحتِيِهم﴿ (5)آية. 
  (مح تيهُ أيَ َفسَ ) بضم اهلاة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َفَسَيأحتِيهمح ﴿ (6)آية. 
  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 9)آية. 
  بُونِ ﴿( 12)آية بُوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب: قرأها ﴾يَُكذِ   .(يَُكذِ 
  (1) (يَ نحطَِلقَ ) (َوَيِضيقَ )ابلنصب  يعقوبا قرأمه: ﴾َوَل يَ نحطَِلقُ ﴿ ﴾َوَيِضيقُ ﴿( 13)آية. 

                                                                                                                                                                        

 .329اإلحتاف ص شر. ( مجع انُنُشراا بنون وشني مضمومتني ) يعقوبقراةة  (1)
ــ يعق  وب أهــاقر  (2) . ســراف وهــو جمــاوزة احلــد يف اإلنفــاقواالقتــار ععــين التقليــل ضــد اإل ،بضــم التــاة كيقتُــل حف  ص أهــاوقر  .لبكســر التــاة كيحم 

 املصدر نفسه.
رضـي إىل آخر السورة وهذا قـول ابـن عبـاس  ﴾...َوالشَُّعَراُء يَ تَِّبُعمح الحَغاونَ : ﴿يف املدعنة من قوله تعاىل تت نزلسوى أربع آاي ،سورة مكية (3)

 . 290ص  يف القراةات السبع : التبصرةنظراة وعطاة كما صرح به يف غيث النفع. وقتادهللا عنهما 
ة ، وجعل آعـ﴾طسم تِلحَك آاَيُت الحِكَتاِب الحُمِبْيِ ( آعة واحدة ﴿2)( و1( آعة فقد جعل اةعتني )226عدد آايهتا حسب العدد البصري ) (4)
َف تَ عحَلُم ونَ ( آعتني ﴿49) َر فَ َلَس وح أَلَُقطِ َع نَّ أَيح ِدَيُكمح َوَأرحُجَلُك م مِ  نح ﴿ و ﴾قَاَل آَمنُتمح َلُه قَ بحَل َأنح آَذَن َلُكمح ِإنَُّه َلَكِبريُُكُم الَِّذي َعلََّمُك ُم السِ  حح

َوِقي َل هَلُ مح أَيح َن َم ا ُكن ح ُتمح تَ عحبُ ُدوَن ِم نح ُدوِن اّللَِّ َه لح يَ نحُص  ُروَنُكمح َأوح واحـدة ﴿ ( آعـة93)( و92، وجعـل اةعتـني )﴾ِخ اَلف  َوأَلَُص لِ بَ نَُّكمح َأَجحَِع ْيَ 
َتِصُرونَ   .124انظر: مرشد اخلالن ص  .﴾يَ ن ح
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  تُ ُلونِ ﴿ .(َعَليَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َعَليَّ ﴿ (14)آية  إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها يَ قح
تُ ُلوِن )  .(يَ قح

  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (19)آية. 
  (َعَليَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َعَليَّ ﴿ (22)آية. 

  تَ ﴿( 29)آية ذح (الذال يف التاة  روحأدغم : ﴾اطَّ تَّ  .)اطَّ
  (2) )َأرحِجئحُه(يم وضم اهلاة وصالً من غري صلة بعد اجلهبمزة ساكنة  يعقوب: قرأها ﴾َأرحِجهح ﴿( 36)آية.  
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ وَ ﴿( 39)آية 
 إدخال ألف بينهما ن غرية مالثانيبتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل  رويس: قرأها ﴾نَّ إِ أَ ﴿( 41ة )آي. 
  تَ َلقَُّف(بفتح الالم وتشدعد القاف  يعقوب: قرأها ﴾تَ لحَقفُ ﴿ .هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾ِهيَ ﴿( 45)آية( 

(3) . 
  ُتم﴿( 49)آية ، والثالثة ساكنة ثالث مهزات: األوىل والثانية مفتوحتان تتكون منأهنا  ؛أصل هذه الكلمة: ﴾َءاَمن ح

حذفها  فرويسيف األوىل،  روحو رويساختلف ، و ما قبلهااهلمزة الثالثة ألفًا مدعة من جنس حركة  يعقوبفأبدل  )َأَأأحمنتم(
  .(4)( َأآمنتمأثبتها ) روح، وكحفص

  (5) ()َحِذرونحبذف األلف  يعقوب: قرأها ﴾َحاِذُرون﴿( 56)آية. 
  إبسكان الياة يعقوب: قرأها ﴾َريبِ   َمِعيَ ﴿( 62)آية ) ِدينِ ﴿ .)معيح  إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َسيَ هح
ِدييِن )  .(َسيَ هح

  وأما وقفاً فله التفخيم فقط .، والرتقيق أوىلاهترقيقو  الراة تفخيم :وصالً  نيوجهب يعقوب قرأها :﴾ِفرحق  ﴿( 63)آية. 
  (مثَّهح هباة السكت ) رويس وقف عليها﴾: ُثَّ ﴿( 64)آية. 

  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 68)آية. 
  تحقيق اهلمزة األوىل ب رويس: قرأها ﴾نَ َبَأ ِإب حَراِهيمَ ﴿ .(مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َعَليِهمح ﴿( 69)آية

 .كالياةبني بني   تسهيل الثانيةو 

                                                                                                                                                                        

 .331اإلحتاف ص . ابلرفع على االستئناف حفص أمهاوقر  (.يكذبونبنصب الفعلني عطفاً على ) يعقوب أمهاقر  (1)
 . (111ألعراف اةعة رقم  )ع سورة اتراج (2)
 .(117تراجع سورة األعراف اةعة )( 3)
 . (123تراجع سورة األعراف اةعة ) (4)
و)َح  ِذُرون( و)َح  ُذُرون( أيض  اا ابلض  م ﴾ َوإَّنَّ َْلَِمي  ٌع َح  اِذُرون﴿ وق  رئ قول  ه تع  اىل): ر( ذ مــادة )ح 127 خمتــار الصــحاح ص جــاة يف( 5)

ُبو   .( ، ومعىن )َحِذُرون( خائفوننومعىن )َحاِذُرون( ُمَتَأهِ 
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  ِدينِ ﴿ .(هح وَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿( 78)آية  إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها يَ هح
ِدييِن )  .(يَ هح
  ِقْيِ ﴿( 79)آية ِقييِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَيسح  .(َوَيسح

  ِفْيِ ﴿ .(هح وَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿( 80)آية  إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َيشح
ِفييِن )  .(َيشح
  (َُيحِيييِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َُيحِيْيِ ﴿( 81)آية. 

  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ وَ ﴿( 92)آية 
  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 104)آية. 
  (َوَأِطيُعوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 108)آية. 
  ِرَي ِإلَّ ﴿( 109)آية ِريح )إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َأجح  .(َأجح
  (َوَأِطيُعوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 110)آية. 
  َباعُ وَ العني ) رفعها مع وألف بعد وبعدها اتة ساكنةهبمزة قطع مفتوحة  يعقوبقرأها : ﴾ات َّبَ َعكَ وَ ﴿( 111)آية  (كَ َأت ح

(1). 
  بُونِ ﴿( 117)آية بُوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َكذِ   .(َكذِ 
  يف احلالني إبسكان الياة يعقوب: قرأها ﴾َمِعيَ ﴿( 118)آية )  . )معيح
  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 122)آية. 
  (َوَأِطيُعوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 126)آية. 
  ِرَي ِإلَّ ﴿( 127)آية ِريح )إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َأجح  .(َأجح
  (َوَأِطيُعوِن ) يف احلالنيإبثبات الياة  يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 130)آية. 
  (2) ()َخلحقُ بفتح اخلاة وإسكان الالم  يعقوب: قرأها ﴾ُخُلقُ ﴿( 137)آية . 
  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 140)آية. 
  (َوَأِطيُعوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 144)آية. 
  ِرَي ِإلَّ ﴿( 145)آية ِريح )إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َأجح  .(َأجح

                                                 

مجـع اتبـع كصـاحب وأصـحاب أو تبيـع كشـرعف وأشـراف إمـا  العـني رفـعهبمزة قطـع مفتوحـة وإسـكان التـاة وألـف بعـد البـاة و  يعقوبقرأها  (1)
ة وغريمهـا. وقرأهـا مبتدأ خربه األرذلون واجلملة حال أو عطف على ضمري أنؤمن للفصـل بــــ )لـك( وروعـت هـذه القـراةة عـن ابـن عبـاس وأيب حيـو 

 . 333بوصل اهلمزة مع تشدعد التاة وفتح العني من غري ألف فعاًل ماضياً وهي مجلة حالية من كاف لك. اإلحتاف ص  حفص
 .  كذب األولنيأي إاَل  (2)
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  (1) )َفرِِهَْي(حبذف األلف  يعقوب: قرأها ﴾فَارِِهْيَ ﴿( 149)آية. 
  (َوَأِطيُعوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 150)آية. 

  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 159)آية. 
  (َوَأِطيُعوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 163)آية. 
  ِرَي ِإلَّ ﴿( 164)آية ِريح )إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َأجح  .(َأجح

  (مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َعَليِهمح ﴿( 173)آية. 
  (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب هاوقف علي: ﴾هَلُوَ ﴿( 175)آية. 
  (َوَأِطيُعوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿( 179)آية. 
  ِرَي ِإلَّ ﴿( 180)آية ِريح )إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾َأجح  .(َأجح
  (2) )اِبلحُقسحطَاس(بضم القاف  يعقوب: قرأها ﴾اِبلحِقسحطَاسِ ﴿( 182)آية. 
( 187آية )﴿ فاا(إبسكان السني  يعقوب: قرأها ﴾ِكَسفاا بتحقيق اهلمزة األوىل  رويسقرأها : ﴾السََّماِء ِإنح ﴿. )ِكسح

 وتسهيل الثانية بني بني كالياة.
 (هح وَ )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿ (191)آية. 
  َِمْيُ  نَ َزلَ ﴿( 319)آية َِمْيَ نَ زََّل )احلاة والنون  مع نصب عد الزايتشدب يعقوبقرأها ﴾: الرُّوُح األح  .(3) (الرُّوَح األح
  (مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َعَليِهمح ﴿ (199)آية.  
 

ُعونَ ﴿( 27) ِل َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َثالٌث َوِتسح  (4) ﴾ُسورَُة النَّمح

  َلَديَّهح  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َلَديَّ ﴿ (10)آية(). 
  هَلَُوهح  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾هَلُوَ ﴿( 16)آية().  
  (ََيحِطَمنحُكمح )إبسكان النون  رويسقرأها : ﴾َل ََيحِطَمنَُّكمح ﴿ .(َواِدي)إبثبات الياة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾َوادِ ﴿( 18)آية. 

                                                 

)فَ رِِهَْي( أي أش رين  ، وأي ح اذقْي ﴾فَ ارِِهْيَ ﴿ : قول ه تع اىلقال األزه ري: )( مادة )ف ر ه(501الصحاح ص )يف خمتار  قال الرازي( 1)
   .(بطرين

طَاس( ليتان( 2)  .ق س ط س(( مادة )534: خمتار الصحاح ص )نظرا. للعرب مبعىن واحد الكسر )الق س طَاس( والضم )الُقس 
 حف  صأهــا وقر  .تشــدعد الــزاي ابلبنــاة للفاعــل احلقيقــي وهــو هللا تعــاىل مــع نصــب الــروح علــى املفعوليــة واألمــني صــفة للــروحب يعق  وب قرأهــا (3)

 .334اإلحتاف ص  بتخفيف الزاي مع رفع الروح على إسناد الفعل للفاعل وهو الروح، واألمني صفة له.
قَالَ  تح َربِ  ِإن ِ ﴿ ﴾ وقَ   َوارِيرَ  ...ِقي  َل هَلَ  ا ادحُخِل  ي الصَّ  رححَ ( آعتــني ﴿44( آعــة فقـد جعــل اةعــة )94عـدد اةايت حســب العــدد البصــري )( 4)

ُت نَ فحِسي   . 127. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾َربِ  الحَعاَلِمْيَ  ...هََلمح
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  (َواِلَديَّ ) ()َعَليَّهح  ة السكتهبا يعقوب وقف عليهما﴾: َواِلَديَّ ﴿ ﴾يَّ َعلَ ﴿( 19)آية. 
  َماِلح(إبسكان الياة  يعقوب قرأها: ﴾َل  َماِلَ ﴿( 20)آية(.  
  دغام الطاة يف التاة إدغاماً إب يعقوب قرأها﴾: َأَحطحتُ ﴿. (1) )َفَمُكَث(بضم الكاف  رويس قرأها: ﴾َفَمَكثَ ﴿( 22)آية

  .لطاةانقصاً لبقاة صفة اإلطباق يف ا
  ُجُدوا﴿( 25)آية تخفيف الالم وبعدها ألف وبعدها اية النداة وبعدها فعل أمر وعندئذ تسقط ب رويس قرأها: ﴾َألَّ َيسح

جُ األلف املدعة اللتقاة الساكنني ) ، وله الوقف (2) (سجدوااُ هبمزة مضمومة ) وعبتدىة (ايَ اَل ) على َوعقف (ُدواَأَل اَي اسح
بياة يعقوب  قرأمها: ﴾تُ عحِلُنونَ َوَما ﴿ ﴾ُطحُفونَ َما ﴿ (، وأما اختياراً فال عصح الوقف عليهما.ايَ ( َو)َأَل اختباراً على )اضطراراً و 

 .(3) )َيفون( )يعلنون(الييب 
  (مح يهُ إلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيِهمح ﴿ .بكسر اهلاة من غري صلة يعقوب قرأها﴾: فَأَلحِقهِ ﴿( 28)آية. 

  مكسورة الثانية واواً تحقيق اهلمزة األوىل وإبدل ب رويس قرأها: ﴾َمَلُؤ ِإن ِ الح ﴿( 29)آية) ها بني بني  تسهيل، وله )املََلُؤ ِون ِ
 .()ِإلَيَّهح  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: ِإَلَّ ﴿ .كالياة

  َعَليَّهح  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: يَّ َعلَ ﴿( 31)آية(). 
  َهُدونِ ﴿ .)املََلُؤ َوف حُتوِن(مفتوحة الثانية واواً ل تحقيق اهلمزة األوىل وإبدب رويس قرأها: ﴾َأف حُتوِن  الحَمَلؤُ ﴿( 32)آية ﴾: َتشح

َهُدوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوبقرأها   .(َتشح
  ِبَهح  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: ِبَ ﴿ .(مح يهُ إلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيِهمح ﴿( 35)آية(). 
  يف احلالني مع املد الطوعل ست حركات بعد النون الياة إثبت دغام النونني و إب يعقوب قرأها: ﴾َأُتُِدُّوَننِ ﴿( 36)آية

 وحر وقرأها  .وقفاً أثبتها و  (آَتنَ )بعد النون وصاًل  مفتوحة إبثبات الياة رويس قرأها﴾: يَ َءاََتِن ﴿ .(ن ِ و )َأُتُِدُّ  للساكنني
 ( واثبتها وقفاً. آَتنِ حبذف الياة وصالً )

  إدغام األولبوجهني:  رويس قرأها: ﴾ِقَبَل هَلُمح َل ﴿ .(مح يهُ إلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيِهمح ﴿ (37)آية :
  .كحفص: إظهارمها والثان. (قبلَُّهمالالمني )

  املََلُؤ َويُُّكمح(مفتوحة إبدال اهلمزة الثانية واواً تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس قرأها: ﴾الحَمَلُؤ َأيُُّكمح ﴿( 38)آية( . 

                                                 

، واحلجــة يف القــراةات الســبع البــن 335: اإلحتــاف ص نظــرا. بفــتح الكــاف ومهــا ليتــان كطهــر حف  صبضــم الكــاف. وقرأهــا  روي  سقرأهــا  (1)
 .3/139، وإعراب القرآن للنحاس 270خالوعه ص 

 .168ص  التيسري يف القراةات السبع: نظرا. (اجدو اسح  ا النَّاسُ هَ ي ُّ  ايَ اَل على األمر َأي ) (2)
املعرفــة بتوحيــده ووجــوب الســجود لــه، وإنكــار ســجودهم ، وأن هللا تعــاىل خصــه مــن اة الييــب علــى أنــه مــن كــالم اهلدهــدبيــ يعق  وب قرأهــا (3)

 تكـاد العقـول الراجحـة هتتـدي الـيت ال ، ما خص به غريه من الطيور وسائر احليـوان مـن املعـارف اللطيفـةللشمس، وإضافته للشيطان، وتزعينه هلم
 .13/188نظر: تفسري القرطيب ا جل ألمة حممد صلى هللا عليه وسلم.بتاة اخلطاب على أنه من خطاب هللا عز و  حفص أهاقر و هلا. 
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  ُكرُ ﴿ (40)آية  . إدخال ألف بينهما من غريالثانية بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل  رويس قرأها: ﴾َأَأشح
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿( 42)آية 
  (1) ضةإمالة حم يعقوب اأماهل: ﴾َكاِفرينَ ﴿ (43)آية. 
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿( 44)آية 
  ِلَمهح  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾لَِ ﴿( 46)آية(). 
  ِلكَ ﴿( 49)آية َلَك(بضم امليم وإسكان اهلاة وفتح الالم  يعقوب قرأها: ﴾َمهح  .(2) )ُمهح
 إدخال ألف بينهما ن غريم وتسهيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل رويس: قرأها ﴾نَُّكمح َأئِ ﴿( 55)آية. 
 

ُزحُء الحِعشح ﴿  ﴾ُرونَ اْلح
  (مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َليِهمح عَ ﴿ (58)آية. 
  بني بني من غري إدخالهيل ، وله وجه التسابملد الطوعل ست حركات يعقوبقرأها : ﴾ِآءَ ﴿( 59)آية. 
  إدخال ألف بينهما. ن غريم وتسهيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل رويس: قرأها ﴾َأِإَلهٌ ﴿( 60)آية 
  إدخال ألف بينهما. ن غريم وتسهيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل رويس: قرأها ﴾َأِإَلهٌ ﴿( 61)آية 
  قرأها ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿ إدخال ألف بينهما. ن غريم انيةوتسهيل الث بتحقيق اهلمزة األوىل رويسقرأها : ﴾َأِإَلهٌ ﴿( 62)آية :

 .)يذَّكَُّرون(بياة الييبة مع تشدعد الذال والكاف  روح(، وقرأها َتذَّكَُّرونَ ) بتاة الييب وتشدعد الذال رويس
  راا ﴿ (63)آية  اهلمزة األوىلبتحقيق  رويسقرأها : ﴾َأِإَلهٌ ﴿ .(3) )ُنُشراا(مضمومتني بنون وشني  يعقوب: قرأها ﴾ُبشح

 إدخال ألف بينهما. ن غريم وتسهيل الثانية
  إدخال ألف بينهما. ن غريم وتسهيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل رويسقرأها : ﴾َأِإَلهٌ ﴿ (64)آية 
  دحَرَك(أَ  )َبلح ألف  بالن الدال اسكقطع مفتوحة مع إ مهزةو  )بل(إبسكان الالم يف  يعقوب: قرأها ﴾َبِل ادَّاَركَ ﴿( 66)آية 

(4). 

                                                 

 . 337ص  ، واإلحتاف443أماهلا ععقوب بكماله ومل ميل روح من هذا اللفظ سوى هذه يف سورة النمل. البدور الزاهرة للقاضي  (1)

َلَك( مضافاً للمفعولجعله مصدراً ميميأنه بضم امليم وفتح الالم على  يعقوبقرأها  (2) ه أي لـ )إهال   أهله(، واملعىن: ، أو اسم زمان مناً لـ )أَه 
نظــر: امكانــه.  املكــان أي زمــان هالكهــم والتقتضــي أن عكــون للزمــان و  حف  ص أهــاوقر  .ومــا شــهدان إهــال  أهلــه، أو زمــان إهالكهــم أو مكانــه

 .272، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 338اإلحتاف ص 
 ( . 57تراجع سورة األعراف اةعة ) (3)
وِف معىن : )3/150النحاس يف إعراب القرآن قال . خمففة من غري ألف على وزن )أفعل(هبمزة قطع مفتوحة وسكون الدال  يعقوب قرأها (4)

 ، واس تدل عل ى مع ىن ع ىن اإلنك ار وه ذا م ذهب أيب إس حاق ، واآلخر على مهو مثل األول ، و ناه َكُمَل ِف اآلخرةَأدحَرك قولن: أحدمها مع
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  إدخال ألف بينهما. ن غريم وتسهيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل رويسا : قرأمه﴾َّنَّ َأإِ ﴿ ﴾َذاَأإِ ﴿( 67)آية 
  (مح يهُ َعلَ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َليِهمح عَ ﴿ (70)آية. 
 (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 78)آية. 

 بني بني كالياة وتسهيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل رويس: قرأها ﴾الدََّعاَء ِإَذا﴿ (80ة )آي. 
  (.َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب﴾: قرأها َعَليِهمح ﴿( 82)آية 
  (مح يهُ )َعلَ ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها : ﴾َعَليِهمح ﴿ (85)آية. 
 هُ ﴿( 87)آية ُه(مبد اهلمزة وضم التاة  يعقوب قرأها: ﴾َأتَ وح  .(1) )آتُ وح

  (.هح ِهيَ وَ هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾َوِهيَ ﴿. )حَتحِسبُ َها(بكسر السني  يعقوبقرأها : ﴾حَتحَسبُ َها﴿ (88)آية 
َعُلونَ ﴿  .)يفعلون( بياة الييب يعقوبقرأها : ﴾تَ فح
  َمِئذ  ﴿( 89)آية ِمِئذ  )يم املنوعن وكسر ت من غري يعقوب قرأها: ﴾فَ زَع  يَ وح   .(2) (فَ زَِع يَ وح

  

                                                                                                                                                                        

َه ا َعُم ونَ ﴿ صحة هذا القول ِبن بعده : أأَّن يك ون في ه مع ىن اإلنك ار كم ا تق ول  ، فأم ا مع ىن َأدحَرك فل يس في ه إلَّ وج ه واح د﴾بَ لح ُه مح ِمن ح
ِركقاتلتك أي ل أقاتلك فيكون ا  .معىن أدر  تفاعل فتتحد القراةاتنعلى  338. أما ما جاة يف اإلحتاف ص (ملعىن ل يُدح

ابملد وضم التاة على أهنا اسم فاعل مضافاً للضمري محاًل على معىن كل على حد وكلهم آتيه وأصله آتيـون نقلـت ضـمة اليـاة  يعقوبقرأها  (1)
نظر: اإلحتاف ص ان لإلضافة وال عصح فعليته، وقيل: آتوه مجلة منقطعة من األول. اكنني مث النو إىل التاة قبلها بعد جترعدها مث حذفت الياة للس

 . 3/152، وإعراب القرآن للنحاس 340
َمِئذ  آِمُنونَ ﴿قال النحاس: ) (2) َمِئذ  ِمنح فَ زَع  يَ وح )على اإلضافة وحتذف التنوين هلا ومن نصب وأضاف فقرأ  طفض يوماا  ﴾َوُهمح ِمنح فَ زَع  يَ وح

، وكتـاب السـبعة البـن 7/96البحـر احملـيط ، و 3/153(. انظـر: إعـراب القـرآن على الفتح ، مضاف إىل غري متمك ن جعل يومئذ مبنياا  (آِمُنونَ 
 .487 ص جماهد
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 (2) ﴾مَثَان  َومَثَانُون َوآاَيُتَا (1) ُسورَُة الحَقَصِص َمِكيَّةٌ ﴿( 28)

  بني بني من غري إدخال تسهيل الثانيةتحقيق اهلمزة األوىل و برويس قرأها : ﴾َأئِمة﴿( 5)آية. 
  امحَرَأه( )قُ َره( ابهلاة وبيعق عليهما : وقف﴾قُ َرتُ ﴿ ﴾امحَرَأتِ ﴿( 9)آية(.  
  (.َعَليَّهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾َعَليَّ ﴿( 17)آية 
  وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  )ُدوَِنِِم(امليم وصاًل اهلاة و بكسر يعقوب : قرأها ﴾ُدوَِنُُم امحَرَأَتْيِ ﴿( 23)آية. 
 مشام الصاد صوت الزاي.إب رويس: قرأها ﴾ُيصحِدرَ ﴿
  (.ِإلَيَّهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾ِإَلَّ ﴿( 24)آية 
  (اَي َأبَهح ) ابهلاة يعقوب عليها وقف: ﴾اَي َأَبتِ ﴿( 26)آية. 
  (.َعَليَّهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾َعَليَّ ﴿( 28)آية 
  َوة  ﴿( 29)آية َوةكسر اجليم )ب يعقوب رأهاق﴾: َجذح   .(3) (ِجذح
  بتشدعد النون فيلزمه مد األلف  رويس: قرأها ﴾َفَذاِنكَ ﴿ .(4) )الرََّهِب(بفتح اهلاة  يعقوب: قرأها ﴾الرَّهحبِ ﴿( 32)آية

  .(5) نِ َك(آ)َفذَ  يف النون املشددة ست حركات للساكن مع الينة
  تُ ُلونِ ﴿( 33)آية تُ ُلوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها يَ قح  .(يَ قح

                                                 

نَ   اُهمح الحكِ : هبـــا أربـــع آايت مدنيـــة مـــن ﴿كيـــة وهـــذا قـــول احلســـن وعكرمـــة وعطـــاة، وقـــال مقاتـــلســـورة القصـــص م( 1) يَن آتَ ي ح ﴾ إىل تَ   ابَ ال   ذِ 
َاِهِلْيَ ﴿ ، وعليـه إىل املدعنـة صـلى هللا عليـه وسـلم ﴾ نزلـت ابجلحفـة وقـت هجرتـه ...ِإنَّ ال ذِ ي فَ  َرَض َعَليح َك الحُق َرآنَ : ﴿﴾، وقـال ابـن سـال ماْلح

 .341حتاف ص اإلو ، مش()اهلا 297ص  يف القراةات السبع نظر: التبصرةاألهنا نزلت بعد اهلجرة أو جحفية.  فهذه اةعة مدنية على املشهور
( آعـة واحـدة 2)( و1ني فقـد جعـل البصـري اةعتـني )ثنتـاأهنمـا اختلفـا يف  ( آعـة إاَل 88على أن عدد آايهتا )الكويف والبصري العددان اتفق ( 2)

َيَن َوَج َد عَ ( آعتـني ﴿23﴾، وجعـل اةعـة )طسم تِلحَك آاَيُت الحِكَتاِب الحُمِبْيِ ﴿ َوَوَج َد ِم ن ﴿﴾ وَليح ِه ُأمَّ ةا مِ  َن النَّ اِس َيسح ُقونَ َوَلمَّ ا َوَرَد َم اء َم دح
ِدَر الر َِعاء َوأَبُوََّن َشيحٌخ َكبِ  ِقي َحَّتَّ ُيصح ِ َتُذوَداِن قَاَل َما َخطحُبُكَما قَالََتا َل َنسح  .129. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾ريٌ ُدوَِنُِم امحَرأَتْيح

وة( مهـا لي (3) ــذ  وة(، وابلكسـر )ج  ــذ  هــد يف قولــه ، وقـال جماخلشـب كــان يف طرفهـا انر أو مل عكــن: القطعــة اليليظـة مــن اتــان، واجلـذوةابلفـتح )ج 
َوة  ِمَن النَّارِ : ﴿تعاىل مـادة  98ص  خمتـار الصـحاح، و 7/111نظـر: البحـر احملـيط ان اجلمـر قـال وهـي بليـة مجيـع العـرب. ﴾ أي قطعة مَأوح َجذح

 . ا( ذ )ج
 .ب( ه مادة )ر 259ص خمتار الصحاح و ، 7/112نظر: البحر احمليط ا( ليتان مبعىن اخلوف. الرََّهبتح )( والفالرَّهحبالسكون )قراةة  (4)

من األل ف ال يت ُح ِذَفتح  تشديد النون عوض): ( فيها عدة أقوال منها: إنه َثىَن ذلك فقال: ذان ك، وقال أبو حامتَفَذانِ كَ ) يعقوبقراةة  (5)
يف القـراةات  تيسـريال: (. انظـرق بْي النون اليت تقع معها إضافة فُتحذف وبْي النون احملذوفة ِف اإلضافة ، وقيل تشديد النون للفر من )ذا(

 .7/113، والبحر احمليط 3/162، وإعراب القرآن للنحاس 139السبع للداين ص 
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  إبسكان الياة يعقوب: قرأها ﴾رِدحءاا  َمِعيَ ﴿( 34)آية ) ُقيِن ﴿. )معيح  مع قلقلتها إبسكان القاف يعقوب: قرأها ﴾ُيَصدِ 
قحيِن( بُونِ ﴿ .(1) )ُيَصدِ  بُوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب﴾: قرأها يَُكذِ   .(يَُكذِ 

  (يَ رحِجُعونَ )يم بفتح الياة وكسر اجل يعقوب﴾: قرأها َل يُ رحَجُعونَ ﴿( 39)آية. 
  من غري إدخال بني بني الثانيةتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل ب رويسقرأها : ﴾َأئِمة﴿( 41)آية.  
  َعَليحِهمح ﴿ .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصاًل ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهُم الحُعُمرُ ﴿( 45)آية﴾ :

 َعَليُهمح(.يف احلالني ) ةاهلا ضمبيعقوب قرأها 
  يُهمح(.َأيحدِ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 47)آية 
  َرانِ ﴿( 48)آية  .(2) )َساِحَراِن(بفتح السني وألف بعدها وكسر احلاة  يعقوبقرأها : ﴾ِسحح
  َعَليُهمح(يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 53)آية. 
  (.َوُهَوهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 56)آية 
  (.جُتحَب ابلتاة بدل الياة ) رويسقرأها : ﴾َُيحَب ﴿( 57)آية 
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 59)آية 

  (ُثَّ ُهَوهح ) (فَ ُهَوهح )هباة السكت  يعقوبا موقف عليه: ﴾ُهوَ ُثَّ ﴿ ﴾فَ ُهوَ ﴿( 61)آية. 
  (.مح يُ َناِديهُ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾يُ َناِديِهمح ﴿( 62)آية 

  لُ ﴿( 63)آية  .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهُم الحَقوح
  سرة القاف ابلضم.مشام كإب رويس﴾: قرأها َوِقيلَ ﴿( 64)آية  

  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهُم األَن حَباءُ ﴿( 66)آية ،. 
  بفتح التاة وكسر اجليم  يعقوب﴾: قرأها تُ رحَجُعونَ ﴿ (.َوُهَوهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 70)آية
 .(تَ رحِجُعونَ )
  (.مح يُ َناِديهُ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾يُ َناِديِهمح ﴿( 74)آية 
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 76)آية 

  رُِمونَ ﴿( 78)آية  .يموبكسر اهلاة وإسكان امل )ذنوِِبِم(امليم وصالً اهلاة و بكسر  يعقوبقرأها : ﴾ُذنُوِِبُِم الحُمجح
  إمالة حمضة يعقوب ا: أماهل﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿ (86)آية. 

                                                 

 ،3/163حــااًل. انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس  أو أهنــا نعتــاً لــر د ٍة أو ، وقــراةة الرفــع علــى االســتئنافراةة اجلــزم علــى أهنــا جــواب الســؤالقــ (1)
 .343 ، واإلحتاف ص139والتيسري يف القراةات السبع ص 

رَان( أي القـرآن والتــوراة أو موســى  وسـى وحممــد عليهمـا الصــالة والســالم.أو م( أي موسـى وهــارون، َس  اِحَرانِ ) يعق  وبقـراةة   (2) ــح  وقـراةة )س 
 .343اإلحتاف ص  .لسالموسى وحممد عليهما الصالة واوهارون أو م
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  (تَ رحِجُعونَ )بفتح التاة وكسر اجليم  يعقوب﴾: قرأها تُ رحَجُعونَ ﴿( 88)آية. 
 

ٌع َوِسُتونَ  َوآاَيُتَا (1) ُسورَُة الحَعنحَكُبوِت َمِكيَّةٌ ﴿( 29)  (2) ﴾ِتسح

  (.َوُهَوهح كت )هباة الس يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 5)آية 
  (.ِإلَيَّهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾ِإَلَّ ﴿( 8)آية 

  يُهمح(.فِ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾ِفيِهمح ﴿( 14)آية 
  (تَ رحِجُعونَ )بفتح التاة وكسر اجليم  يعقوب﴾: قرأها تُ رحَجُعونَ ﴿( 17)آية. 
  مُتح ﴿( 25)آية تُّم(ال يف التاة الذ روحأدغم : ﴾اطَّ ذح  من غري تنوعن التاة رفعب( )َمَودَّةَ  يعقوبقرأها : ﴾َمَودََّة بَ يحِنُكمح ﴿. )اطَّ

دَُّة بَ يحِنُكم(   .(3) )َموح
  إدخالن غري األوىل وتسهيل الثانية م اهلمزة تحقيقب رويسقرأها : ﴾نَُّكمح ئِ أَ ﴿( 29)آية . 
  يَ نَّهُ ﴿( 32)آية  .(لَن انحِجيَ نَّهُ النون الثانية واخفاؤها ابجليم وختفيف اجليم )سكان إب يعقوبقرأها : ﴾لَنُ َنجِ 

  النون الثانية واخفاؤها سكان إب يعقوبقرأها : ﴾ُمَنجُّوكَ ﴿مشام كسرة السني الضم. إب رويسقرأها : ﴾ِسيءَ ﴿( 33)آية
 .(لَن انحِجيَ نَّهُ ابجليم وختفيف اجليم )

  (.َوُهَوهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿ (42)آية 
  

                                                 

 .131، ومرشد اخلالن ص 344نظر: اإلحتاف ص ا. من أوهلا إىل املنافقني سورة مكية وقيل مدنية وقيل إاَل  (1)
ال ﴿ آعـة واحـدة (2)( و1فقـد جعـل البصـري اةعتـني ) ،نيثنتـا( ولكـن اختلفـا يف 69الكويف والبصري على أن عدد آايهتـا )العددان اتفق ( 2)

تَ ُنونَ  َأَحِسبَ  ينَ ( آعتـني ﴿65، وجعـل اةعـة )﴾النَّاُس َأن ُيَتحَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهمح َل يُ فح ﴾ فَ ِإَذا رَِكبُ وا ِف الحُفلح ِك َدَع ُوا اّللََّ ُُمحِلِص َْي لَ ُه ال دِ 
رُِكونَ ﴿و  .131، ومرشد اخلالن ص 344اإلحتاف ص و ، 203ص قرآن يف عد   آي ال: البيان نظرا﴾ فَ َلمَّا ََنَّاُهمح ِإىَل الحرَبِ  ِإَذا ُهمح ُيشح
هلـاة ، و)مـا( موصـولة وعائـدها اس املـودة مباليـة، أي سـبب أو ذات مـودة أو نفـنوعن خـرب )إ َن( علـى حـذف املضـافالرفع من غري تقراةة ( 3)

يف الظرف كياسارق الليلة الثوب وجيوز أن تكـون )مـا(  ، و)بينكم( ابجلر على اإلضافة اتساعاً احملذوفة وهو املفعول األول، و)أواثانً( مفعول اثن
نظـر: ادة، أو مبتـدأ وخـربه )يف احليـاة(. ، أو كافة و)مودة( خرب حمذوف أي إنعكافكم مـو ختاذكم أواثانً إرادة مودة بينكممصدرعة أي أن سبب ا

والق    راءة : )مـــا نصــــه 340بـــن خالوعــــه ص ال الســــبع القـــراةات احلجــــة يف.  وجـــاة يف 3/173إعــــراب القـــرآن للنحــــاس و ، 345اإلحتـــاف ص 
مُت ِمنح ُدوِن هللِا َأوحاَثَّنا َمَودَُّة بَ يحِنُكمح اْلامسة َا اطَّ ذح  .(: ما حدثين أَحد عن علي عن أيب عبيد أن ابن مسعود قرأ ِإمنَّ
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ُرونَ ﴿ َادي َوالحُعشح ُزحُء اْلح  ﴾اْلح
  ِفِهمح ﴿( 51)آية ِفُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) رويس قرأها: ﴾َيكح يف احلالني  اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ .(َيكح
 َعَليُهمح(.)
 إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾اِبلحَكاِفرينَ ﴿( 54)آية. 

  ونقول( العظمة نونب يعقوبقرأها : ﴾َويَ ُقولُ ﴿( 55)آية(. 
  قرأها َفاعحُبُدونِ ﴿ .)اي عبادي(وتثبت وقفًا ، إبسكان الياة فتسقط وصالً  يعقوبقرأها : ﴾اَي ِعَباديَ ﴿( 56)آية :﴾

 .(فَاعحُبُدوِن ) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب
  (تَ رحِجُعونَ )ر اجليم بفتح التاة وكس يعقوب﴾: قرأها تُ رحَجُعونَ ﴿ (57)آية. 
  هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿. (1) ()وكأي ِ  دون نونعلى الياة  يعقوبوقف : ﴾وََكأيِ ن﴿( 60)آية
 (.َوُهَوهح )

  (هح يَ )هلِ هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾هلَِي﴿( 64)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿ (68)آية. 
 

 (3) ﴾َوآاَيُتَا ِسُتونَ  (2) ورَُة الرُّوِم َمِكيَّةٌ سُ ﴿( 30)
  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 5)آية(). 
  (4) )عاقبُة( التاة رفعب يعقوبقرأها : ﴾َعاِقَبةَ َكاَن ﴿( 10)آية . 

  رحَجُعون()ي َ  مفتوحة وكسر اجليم ياةب روحوقرأها  ،(تَ رحِجُعونَ بفتح التاة وكسر اجليم ) رويسقرأها : ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿( 11)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾َكاِفرينَ ﴿ (13)آية. 
  (5) )للعاَلمْي(بفتح الالم  يعقوبقرأها : ﴾ِللحَعاِلمْيَ ﴿( 22)آية. 

                                                 

 .( من سورة آل عمران146تراجع اةعة ) (1)

 .133. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾َحاَن هللاِ َفُسبح ﴿سورة مكية، وعن احلسن: إاَل قوله تعاىل ( 2)
( آعـة واحـدة 2)( و1اةعتـني ) فقد جعل البصـري ،ثنتنيالكنهما اختلفا يف  ،( آعة60الكويف والبصري على أن عدد آايهتا )العددان اتفق ( 3)

ِع ِسِنْيَ ( آعتني ﴿4وجعل اةعة ) ،﴾ال ُغِلَبِت الرُّومُ ﴿ َمحُر مِ ﴿﴾ وِف ِبضح ِمُنونَ ّلِلَِّ األح َرُح الحُمؤح َمِئذ  يَ فح    . املصدر نفسه.﴾ن قَ بحُل َوِمن بَ عحُد َويَ وح
 .347اإلحتاف ص  .على وزن ُفعلى مثل ُقصوى (سوأى)ووهو أتنيث )األسوأ(. قراةة الرفع على أهنا اسم كان واخلرب )السوأى( ( 4)
بفـتح الـالم مـن )عـامَل( وهـو كـل  (للعاَلمنيَ ). وسن اعتباراً ودراعة من اجلاهلأح ، ألن العامل ابلشية عكونبكسر الالم مجع عامل   (للعال مني)( 5)

ني العقـالة كمـا يف قولـه م، والتقـدعر ةايت للعـالَ عـة عـراد بـه املعـىن اخلـاص العقـالةوهنـا يف هـذه اة  من اإلنس واجلن وحيـوان وجامـد.ما خلق هللا
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  ويُ نحِزل(إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوبقرأها : ﴾َويُ نَ زِ لُ ﴿( 24)آية(. 
  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : (ة)الثالث ﴾وَ َوهُ ﴿( 27)آية(). 
  ه(رَ طح )فِ اة ابهل يعقوب عليها وقف: ﴾ِفطحَرت﴿( 30)آية. 
  يُهمح(.َلدَ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾يحِهمح َلدَ ﴿( 32)آية  

  هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾ُهوَ ف َ ﴿ َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 35)آية
 .()فَ ُهَوهح 

  َنطُونَ ﴿ يُهمح(.َأيدِ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾يحِهمح َأيحدِ ﴿( 36)آية األوىل بكسر النون  يعقوبقرأها : ﴾يَ قح
ِنطُونَ   .(1) ()يَ قح

  (2) (ِلَُتحبُوا) تاة مضمومة بدل الياة وسكون الواوبيعقوب قرأها : ﴾اِلرَيحبُ وَ ﴿( 39)آية. 
  (ِذيَقُهمح نُ لِ ابلنون بدل الياة ) روح قرأها: ﴾لُِيِذيَقُهمح ﴿( 41)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (45)آية. 

  زَ إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوبقرأها : ﴾لُ يُ نَ زَّ ﴿( 49)آية  .ل()يُ ن ح
  يعقوبعليها  وقف: ﴾َرَححَتِ ﴿. )َأثَِر(اد وذلك بقصر اهلمزة وحذف األلف ابإلفر  يعقوبقرأها : ﴾اَثرِ َءا﴿( 50)آية 
 .()َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿ .(ه)رَح اةابهل
  بني بني كالياةيل الثانية بتحقيق اهلمزة األوىل وتسه رويسقرأها : ﴾الدَُّعاَء ِإَذا﴿( 52)آية.  
  (ِِبَاِدي) ثبات الياة وقفاً إب يعقوبقرأها : ﴾ِِبَادِ ﴿( 53)آية. 
  وقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿. )ُضعف( )ُضعفاا(بضم الضاد  (الثالثة) يعقوبقرأ : ﴾َضعحفاا ﴿ )معاا( ﴾َضعحف  ﴿( 54)آية

 .()َوُهَوهح هباة السكت  يعقوب
  َفعُ َل ﴿( 57)آية  .(3) )تنفع( بدل الياة التأنيثتاة ب يعقوبقرأها : ﴾يَ ن ح
  َتِخفَّنَّكَ ﴿( 60)آية َتِخفَّنحكَ ) إبسكان النون رويس قرأها: ﴾َوَل َيسح  . (َيسح

                                                                                                                                                                        

 احلجـة يف: نظـراال ومل عـرد بـه احليـوان أو اجلمـاد. أي عاملي زماهنم من النسـاة والرجـ (140األعراف: ) ﴾َوُهَو َفضََّلُكمح َعَلى الحَعاَلِمْيَ ﴿: تعاىل
 .345البن خالوعه ص  السبع القراةات

، ولذا أمجعوا على الفتح يف حالة املاضي كما يف قولـه تعـاىل: رالفتح والكسر ليتان، فالكسر لية احلجاز وأسد كضرب عضر ب وهي األكث( 1)
 .275. اإلحتاف ص (28)الشورى:  ﴾نح بَ عحِد َما قَ َنُطوامِ ﴿
على إسناد لضمري املخاطبني وهو مضارع أرىب مدى ابهلمزة فمضارعه مضموم حذفت  بتاة مضمومة بدل الياة وسكون الواو يعقوبقرأها  (2)

سناد الفعل إىل ضمري عربو وهو مضارع راب زاد فـواوه بياة الييب وفتح وفتح الواو إل حفصمنه نون الرفع لنصبه أبن مقدرة بعد الم كي. وقرأها 
 .348الم الكلمة وفتحت عالمة للنصب إلهنا حرف اإلعراب. املصدر نفسه ص 

 .349ص  املصدر نفسه. راةة التأنيث )تنفع( مراعاة للفظ، وق)عنفع( على أن املعذرة من العذر قراةة التذكري( 3)
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َماَن َمِكيَّةٌ ﴿( 31)  (2) ﴾َوآاَيُتَا َأرحَبٌع َوَثالثُونَ  (1) ُسورَُة لُقح

  ُهزؤاا(وصالً ووقفاً  نونةمهزة ممبدال الواو إب يعقوب ها: قرأ﴾ُهُزواا ﴿( 6)آية(. 
  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبها وقف علي: ﴾َوُهوَ ﴿( 9)آية(). 
  بينِ ( )اي وصالً  بكسر الياة يعقوب ها: قرأ﴾ُبيَنَّ  ايَ ﴿ .()َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 13)آية. 

  ِإلَيَّهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾ِإَلَّ ﴿( 14)آية(). 
  ِإلَيَّهح كت هباة الس يعقوبوقف عليها : ﴾ِإَلَّ ﴿( 15)آية(). 
  بينِ ( )اي وصالً الياة بكسر  يعقوب ها: قرأ﴾ُبيَنَّ  ايَ ﴿( 16)آية . 
  بينِ ( )اي وصالً  بكسر الياة يعقوب هاقرأ: ﴾ُبيَنَّ  ايَ ﴿ (17)آية.  
  (3) (َمةا نِعح على التأنيث واإلفراد )إبسكان العني وإبدال اهلاة اتًة منونة مفتوحة  يعقوبقرأها : ﴾نَِعَمهُ ﴿( 20)آية. 
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿( 21)آية  
  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 22)آية(). 
  رُ ﴿( 26)آية   .(4) )والبحَر( الراة نصبب يعقوبقرأها : ﴾َوالحَبحح

  بنعمه( اةابهل يعقوب عليها وقف: ﴾بِنَ عحِمت﴿( 31)آية( . 
 ويُ نحِزل(إبسكان النون وختفيف الزاي يعقوب قرأها : ﴾َويُ نَ زِ لُ ﴿( 34 )آية( . 

                                                 

َرحضِ ﴿ هلـاثـالث آايت أو  إاَل   عنهوعن ابن عباس رضي هللا ،سورة مكية (1) َ ا ِف األح ، 349نظـر: اإلحتـاف ص ا. نزلـت يف املدعنـة ﴾...َولَ وح َأمنَّ
 .135ومرشد اخلالن ص 

ال تِلح  َك ( ﴿2)( و1اةعتــني )فقــد جعــل البصــري  ؛ثنتــنياولكنهمــا اختلفــا يف  ،(34الكــويف والبصــري علــى أن عــدد آايهتــا )العــددان اتفــق ( 2)
َِكيمِ آاَيُت الح  ينَ ( آعتـني ﴿32وجعل اةعة ) ،آعة واحدة ﴾ِكَتاِب اْلح فَ َلمَّا ََنَّاُهمح ِإىَل ﴿و ﴾َوِإَذا َغِشيَ ُهم مَّوحٌج َكالظَُّلِل َدَعُوا اّللََّ ُُمحِلِصَْي َلُه الدِ 

َتِصٌد َوَما ََيحَحُد ِتاَيتَِنا ِإلَّ ُكلُّ َختَّار  َكُفور   ُهم مُّقح  .135ظر: مرشد اخلالن ص . ان﴾الحرَبِ  َفِمن ح
بفتح العني وهاة  حفص هاقرأو ﴾ نعت هلا، أو عراد هبا الوحدة. هاهرة﴿بسكون العني واتة منونة اسم جنس عراد به اجلمع و يعقوبقرأها  (3)

 .350ص حتاف اإل ﴾ حال منها.هاهرة﴿مضمومة غري منونة مجع )نعمة( كسدرة واهلاة ضمري اسم هللا تعاىل و

الرفـع عطفـاً علـى  حف صأهـا وقر  ر بــ )ميـده( واجلملـة حينئـذ حاليـة.، أو مفسـاخلـرب لنصب عطفاً على اسم أن وهو ما وميـدهاب قوبيعأها قر ( 4)
. ذهب املـربد علـى الفاعـل بفعـل مقـدرمـ :والثان، : مذهب سيبوعه الرفع على االبتداةاألول: حمل أن ومعموهلا، ويف أن الواقعة بعد لو مذهبان

تار الرفع لكثرة مـن قـرأ بـه إاَل أنـه ، وأبو عبيد خيفع وجهاً إاَل أن جيعل البحر أقالماً : ما أعرف للر ابن أيب عمرو بن العالة قالس عن وحكى عون
ِ ﴿: علزم من قرأ ابلرفع أن عقرأ قال َ اِبلحَعْيح َنا َعَليحِهمح ِفيَها َأنَّ الن َّفحَس اِبلن َّفحِس َوالحَعْيح هلـذا عنـد  : هـذا خمـالفال أبو جعفـر( ق45: )املائدة ﴾وََكتَ ب ح

(. انظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس أي والبح  ُر ه  ذا أم  ره َيع  ل ال  واو ت  ؤدي ع  ن اْل  ال ، ول  يس ه  ذا ِف )الع  ُْي ابلع  ْيِ ): ســيبوعه ، قــال ســيبوعه
 .350، واإلحتاف ص 3/197
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َدةِ ﴿( 32)  (2) ﴾َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َثالثُونَ  (1) ُسورَُة السَّجح

  وتسهيل الثانية بني بني كالياة.اهلمزة األوىل  تحقيقب رويسقرأها : ﴾السََّماِء ِإىَل ﴿( 5)آية  
  َخلحَقُه(إبسكان الالم  يعقوبقرأها : ﴾َخَلَقهُ ﴿( 7)آية(. 
  يف  لرويسوحبذف اهلمزة على اإلخبار،  (الثانية)ابالستفهام و (األوىل) يعقوبقرأ : ﴾َنائِ أَ ﴿ ﴾َذائِ أ﴿( 10)آية

 .إدخال من غرياهلمزة الثانية اهلمزة األوىل وتسهيل  حتقيق (األوىل)
  (تَ رحِجُعونَ ة وكسر اجليم )بفتح التا يعقوب قرأها: ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿ (11)آية . 
  ِفيَ ﴿( 17)آية ِفيإبسكان الياة ) يعقوب قرأها: ﴾هَلُمح  َما ُأخح  (.ُأخح
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾َوِقيلَ ﴿( 20)آية 

  بكسر الالم  يسرو  قرأها: ﴾َلمَّا﴿ .الثانية من غري إدخال تسهيلتحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َأِئمة﴿( 24)آية
 (. ِلَماوختفيف امليم )

  وتسهيل الثانية بني بني كالياة.اهلمزة األوىل  تحقيقب رويسقرأها : ﴾الحَماَء ِإىَل ﴿( 27)آية 
 

ُعونَ ﴿( 33) َزاِب َمَدن ِيِ ٌة َوآاَيُتَا َثالٌث َوَسب ح  (3)﴾ُسورَُة اأَلحح

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (1)آية.   
  بفتح التاة وتشدعد  يعقوبقرأها : ﴾ُتظَاِهرونَ ﴿ (.الآلءحبذف الياة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾الآلِئي﴿ (4)آية

ُهنَّ ﴿ .(4) )َتظَّهَُّرون(الظاة واهلاة مفتوحتني دون ألف بينهما  ُهنَّهح ) هباة السكت يعقوبا موقف عليه:  ﴾َوُهوَ ﴿ ﴾ِمن ح  (ِمن ح
 .()َوُهَوهح 

                                                 

عــن ابــن عبــاس و  ،﴾ُيَك  ذبُونَ ... ﴾ إىل ﴿... ُجنُ  وُِبُمح تَ َتَج  اىَف مــن ﴿ نزلــت ابملدنيــة مخــس آايت اَل قيــل إيف أغلــب األقــوال، و ســورة مكيــة  (1)
ِمناا ﴿ نزلت ابملدعنة ثالاثً  إاَل  وعطاة والكليب  .136، ومرشد اخلالن ص 351نظر: اإلحتاف ص ا. إىل آخر اةايت الثالث ﴾ ...َأَفَمنح َكاَن ُمؤح

ال تَنزِي    ُل الحِكتَ    اِب َل رَيح    َب ِفي    ِه ِم    ن رَّبِ  آعـــة واحــــدة ﴿( 2)( و1( آعــــة فقـــد جعــــل اةعتــــني )29) عـــدد آايهتــــا حســــب العـــدد البصــــري (2)
 .136، ومرشد اخلالن ص 351نظر: اإلحتاف ص . ا﴾الحَعاَلِمْيَ 

 .137ال خالف يف عدد اةايت بني العددعن الكويف والبصري. مرشد اخلالن ص  (3)

لف  قرأت﴾ ُتظَاِهرونَ ﴿ (4) لف  وضمهافتح الَتاة  معاة وابلتخفيف الظ وتشدعدإبثبات األ  فقراةة التشدعد مع فتح  الظاة، وتشدعدوحبذف األ 
مث  ظاهرأَنه َأخذه من على  التاةضم و  لذلك، وقراةة التخفيفشدد ف الظاةوإدغمها يف   الثانية التاةتتظاهرون فأسكن  أنه أراد التاة على

لف قد ذ و  التاةعنتتظاهرون فأسقط إ حدى  أرادملن فتح أَنه تظاهرون و  اة أَنه َأخذه ملن حذف األلف وشدد الظ واحلجةا الَساق ط أَعهم يفكر اخل 
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 إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾َكاِفرينَ للح ﴿ (8)آية.   
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 9)آية 
  (الظُُّنونَ )لف وصالً ووقفاً األ ذفحب يعقوب قرأها: ﴾الظُُّنوَّن﴿ (10)آية. 
 (1) )َمَقام(بفتح امليم  يعقوب قرأها: ﴾ُمَقامَل ﴿ (13)آية.  

  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (14)آية 
 أَُلونَ ﴿. )َيِسبون(بكسر السني  يعقوب قرأها: ﴾ََيحَسُبونَ ﴿ (20)آية مشددة مث ألف السني  فتحب رويس قرأها: ﴾َيسح

 .(َيسَّآَءُلونَ ) بعدها ممدودة
  َوة﴿ (21)آية  .(2) )ِإسوة(بكسر اهلمزة يعقوب  قرأها: ﴾ُأسح
 يف  اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿بني بني. الثانية  تسهيلو اهلمزة األوىل  تحقيقب رويس قرأها: ﴾َشاَء َأوح ﴿ (24)آية

 َعَليُهمح(.احلالني )
 كسر ب يعقوب قرأها: ﴾قُ ُلوِِبُِم الرُّعحبَ ﴿ (.مح َصَياِصيهُ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َصَياِصيِهمح ﴿( 26)آية

 . وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  (بَ عُ ِم الرُّ )قلوِبِ  وضم العني وصالً  امليماهلاة و 
  (3) )ُيَضعَُّف(تشدعد العني مع من غري ألف يعقوب  قرأها: ﴾ُيَضاَعفُ ﴿ (30)آية. 
 

ُرونَ ﴿ ُزحُء الثَّاِن َوالحُعشح  ﴾اْلح

 بني بني كالياة.الثانية  تسهيلة األوىل و اهلمز  تحقيقب رويس قرأها: ﴾النََّساِء ِإن﴿ (32)آية 
  (4) )َوِقرحَن(بكسر القاف  يعقوب قرأها: ﴾َوقَ رحنَ ﴿ (33)آية. 
  َتكوَن( بدل الياة التأنيث تاةب يعقوب قرأها: ﴾َيُكونَ ﴿( 36)آية(.  

                                                                                                                                                                        

د عد  كانت عليها  على م اهلاة بقيتو اة فشددها تتظهرون فأسكن التاة وادغمها يف  الظ مثمن تظهر   يف اجلاهلية كانأَن الرجل   ومعناهمن الَتش 
رَأَته أَن ت َعلي  َكظهر أُم  ي حرمت  قالإ ذا   .288الكفارة. احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص على ال ُمسلم  فيهاجعل هللا ف عليهالم 

بضم امليم يف األوىل على أهنا  حفصوقرأها  .بفتح امليم على أهنا مصدر قام أي ال قيام، أو اسم مكان منه أي ال مكان قيام يعقوبقرأها  (1)
 .353ا مصدراً منه أي ال إقامة. اإلحتاف ص اسم مكان من أقام أي ال مكان إقامة، أو أهن

 .289قراةة اهلمزة ابلضم والكسر مها ليتان كُرشوة ور شوة. احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص  (2)

لــف جعلـه فعــل مـا مل عسـم فَاعلــه وحـذف األ   أَنـهابليــاة املضـمومة وحــذف األلـف بعـد الضــاد مـع فـتح العــني وتشـدعدها علــى  يعق وبقرأهـا  (3)
أَنــه َأخــذه مــن ضــوعف ابلتخفيــف وإثبــات األلــف مــع اليــاة علــى  حف  ص. وقرأهــا ب ضــعفت لــك الــد  ر َهم مثَلي ــه  ر ل يلــه قــول العــدلقولــه ضــعفني و 

 .290. املصدر نفسه ص عف َوُهَو فعل َما مل عسم فَاعلهُعَضا

 .اف على أنه جعله من االستقرار. املصدر نفسهبفتح الق حفصبكسر القاف على أنه جعله من الوقار. وقرأها  يعقوب أهاقر  (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  ُهنَّ ﴿( 37)آية ُهنَّهح ) هباة السكت يعقوبوقف عليها ﴾: ِمن ح  (.ِمن ح
  (1) َخامِت(وَ )بكسر التاة  يعقوب قرأها: ﴾َخامتََ وَ ﴿ (40)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (48)آية.   
  ُتُموُهنَّ ﴿( 49)آية يف  اهلاة ضمب( َعَليحِهنَّ )يعقوب قرأ : ﴾َوَسر ُِحوُهنَّ ﴿ ﴾َفَمتِ ُعوُهنَّ ﴿ ﴾َعَليحِهنَّ ﴿ ﴾ُتََسُّوُهنَّ ﴿ ﴾طَلَّقح

ُتُموُهنَّ ) هباة السكت (اْلمسة)على ف قو و . (نَّ َعَليهُ احلالني ) هُ ) هح(ُتََسُّوُهنَّ ) هح(طَلَّقح  .هح(َوَسر ُِحوُهنَّ ) ُه(َفَمتِ ُعوُهنَّ ) هح(نَّ َعَلي ح
  يف احلالني  اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ هح(.ُأُجوَرُهنَّ ) هباة السكت يعقوب عليها وقف﴾: ُأُجوَرُهنَّ ﴿( 50)آية

  َعَليُهمح(.)
  تُ رحجِ يف آخره وصاًل  رفوعةهبمزة م يعقوب قرأها: ﴾تُ رحِجي﴿ (51)آية() ُهنَّ ﴿. ُْ تَ ُهنَّ َءا﴿ ﴾َأعحيُ نُ ُهنَّ ﴿ ﴾ِمن ح  ﴾تَ ي ح
ُهنَّ ) هباة السكتعلى الكل يعقوب  وقف﴾: ُكلُُّهنَّ ﴿ تَ ُهنَّ ) هح(َأعحيُ نُ ُهنَّ ) هح(ِمن ح  .هح(ُكلُُّهنَّ ) هح(َءاتَ ي ح
  نُ ُهنَّ ﴿ ﴾نَّ ِبِِ ﴿ .(2) (لُّ )حتَِ  بدل الياة ابلتاة يعقوب رأهاق: ﴾َيَِلُّ َل ﴿ (52)آية هباة يعقوب  وقف عليهما﴾: ُحسح

نُ ُهنَّ ) هح(نَّ )ِبِِ  السكت  .هح(ُحسح
  أَُلوُهنَّ ﴿ ﴾َسأَلحُتُموُهنَّ ﴿( 53)آية  هح(َسأَلحُتُموُهنَّ ) هباة السكت( الثالثةعلى )يعقوب  وقف﴾: َوقُ ُلوِِبِنَّ ﴿ ﴾فَاسح
أَلُ )  . هح(َوقُ ُلوِِبِنَّ ) هح(وُهنَّ فَاسح

  َواَِنِنَّ  َأب حَناءِ ﴿ ﴾َأب حَنائِِهنَّ ﴿ ﴾اَبئِِهنَّ َءا﴿ ﴾َعَليحِهنَّ ﴿ (55)آية َاَُنُنَّ ﴿ ﴾ِنَسائِِهنَّ ﴿ ﴾َأب حَناِء َأَخَواِتِنَّ ﴿ ﴾ِإخح  ﴾َأَيح
َواَِنِنَّ ) رويسرأ وق(. نَّ َعَليهُ يف احلالني ) اهلاة ضمب( َعَليحِهنَّ )يعقوب قرأ ﴾: َوَسر ُِحوُهنَّ ﴿ ( بتحقيق اهلمزة األوىل َأب حَناِء ِإخح

(، َواِتِنَّ َيََ َأب حَناِء ( بتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال الثانية بياة خالصة مفتوحة )َأب حَناِء َأَخَواِتِنَّ ) َوَقرأوتسهيل الثانية بني بني كالياة، 
هُ ) هباة السكت (الثمانية)على  يعقوب وقفو  َواَِنِنَّ ) (هح َأب حَنائِِهنَّ ) (هح َءااَبئِِهنَّ ) هح(نَّ َعَلي ح َاَُنُنَّ ) هح(ِنَسائِِهنَّ ) (هح َأَخَواِتِنَّ ) (هح ِإخح  هح(َأَيح
  .هح(َوَسر ُِحوُهنَّ )

  كتهباة السعليهما قف و و . (نَّ َعَليهُ يف احلالني ) اهلاة ضمب( َعَليحِهنَّ )يعقوب قرأ ﴾: َجاَلبِيِبِهنَّ ﴿ ﴾َعَليحِهنَّ ﴿( 59)آية 
 .هح(َجاَلبِيِبِهنَّ ) هح(َعَليُهنَّ )

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (64)آية.   
  (ولَ سُ )الرَّ لف وقفاً ووصالً األ ذفحبيعقوب  قرأها: ﴾الرَُّسول﴿ (66)آية. 
  حبذف األلفيعقوب  قرأها: ﴾السَِّبيال﴿ .(َساَداتَِنا)لف بعد الدال وكسر التاة أبيعقوب  قرأها: ﴾َساَدتَ َنا﴿ (67)آية 

 .(يلَ بِ )السَّ وقفاً ووصالً 

                                                 

وقرأهــا  (.َوخ  تم النَِّبي ْيودليلـه قـراةة عبـد هللا )خــامتهم ( فهـو خ  تم النَِّبي ْيبكسـر التــاة علـى أنـه أراد اســم الفاعـل مـن قولـك ) يعق وب قرأهـا (1)
 .املصدر نفسه: . انظرمت َوَخامت وخااتم وخيتامَخا( امللبوس ألنه مجال وفيه أربع ليات اْلَامتبفتح التاة على أنه أخذه من ) حفص

 .356ابلياة التحتية للفصل. اإلحتاف ص  حفصابلتاة الفوقية ألن الفاعل حقيقي التأنيث. وقرأها  يعقوب أهاقر  (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  (1) )كثرياا(بدل الباة ابلثاة  يعقوب قرأها: ﴾َكِبرياا ﴿  .(َءاِتُمح بضم اهلاة يف احلالني ) رويس قرأها﴾: َءاِتِمح ﴿ (68)آية.  
 

 (3) ﴾َوآاَيُتَا َأرحَبٌع َومَخحُسونَ  (2) َمِكيَّةٌ  ُسورَُة َسَبأَ ﴿( 34)

  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 1)آية(). 
  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿ (2)آية(). 
  (4) (َعالُِ ) برفع امليم رويس قرأها: ﴾َعالِِ ﴿ (3)آية. 
 (ِسَراطِ ابلسني ) رويسقرأها : ﴾ِصَراطِ ﴿ (6)آية. 
 وصالً  بكسر اهلاة وامليم يعقوبقرأها : ﴾ِِبُِم اأَلرحض﴿ .(مح َأيحِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) وبيعق قرأها: ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 9)آية 

قرأها : ﴾ِكَسفاا ﴿ َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿. وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  األرض( )ِِبمِ 
فاا(إبسكان السني  يعقوب  بني بني كالياة.الثانية  تسهيلو اهلمزة األوىل  تحقيقب يعقوبقرأها : ﴾ِإنَّ  السََّماءِ ﴿. )ِكسح

 ق والتفخيم نظراً : الرتقياة وصاًل برتقيق الراة. وأما وقفًا فله فيها وجهانكيريه من القرَ   يعقوبقرأها ﴾: الحِقطحرِ ﴿( 12)آية
 . (5)لوصل وعمالً ابألصلجلزري نظراً ل، والرتقيق مقدم وهو اختيار ابن احلرف االستعالة

  َوابِ ﴿( 13)آية  .)كاْلوايب( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها : ﴾َكاْلح
  (6) (تُ بُ يِ َنتِ ) والباة وكسر الياة األوىل بضم التاة رويس قرأها﴾: تَ بَ ي ََّنتِ ﴿ (14)آية. 
  َكِنِهمح ﴿( 15)آية  .(7))مَساِكِنهم(على اجلمع لكاف وكسر ا هاألف بعدفتح السني و ب يعقوبقرأها : ﴾َمسح
  تنوعن  من غريبكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾ُأُكل  ﴿ َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 16)آية

 .(1) )ُأُكِل(
                                                 

أعظمــه. اإلحتــاف ص  ابلبــاة مــن الكــرب أي أشــد اللعــن أو حف  صابلثــاة بــداًل مــن البــاة مــن الكثــرة أي مــرة بعــد مــرة. وقرأهــا  يعق  وب أهــاقر  (1)
356. 

َ قَّ َويَ هح ِدي ِإىَل ِص َراِط الحَعزِي ِز اْلحَ ﴿ :قوله تعاىل قيل إاَل  ،سورة مكية (2)  ﴾ِمي دِ َويَ َرى الَّ ِذيَن ُأوتُ وا الحِعلح َم الَّ ِذي أُن ِزَل ِإلَيح َك ِم ن رَّب ِ َك ُه َو اْلح
 .357ص  املصدر نفسه. فمدنية

 .137، ومرشد اخلالن ص 357اإلحتاف ص  :نظرا .( آعة وال خالف بينهما54آايهتا )لى أن عدد الكويف والبصري عالعددان اتفق  (3)

ص يف القــراةات الســبع ، والتيســري 357نظــر: اإلحتــاف ص اأي هــو عــامل وهــو بــذلك عتضــمن املــدح. ، رب للمبتــدأقــراةة الرفــع علــى أهنــا خــ (4)
 .3/232ار ، والبدور الزاهرة للنشَ 179

 .489اهرة للقاضي ص البدور الز  (5)
على البناة للمفعول والنائب الفاعل اجلن. وقرأها حفص بفتح التاة والباة والياة على البناة  بضم التاة األوىل والباة وكسر الياة رويسقرأها  (6)

 .358للفاعل مسنداً إىل اجلن، أي علمت اجلن بعد التباس األمر عليهم، وقيل غري ذلك. اإلحتاف ص 
 .87املصدر نفسه ص  .هر إلضافته إىل اجلمع فللكل مسكن( أبلف بعد السني وكسر الكاف على اجلمع وهو الظاِكِنهمَمَسا )( 7)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  (2)(اَبَعدَ )الدال بفتح العني و  يعقوبقرأها : ﴾اَبِعدح ﴿ (.رَب َُّنابرفع الباة ) يعقوبقرأها ﴾: رَب ََّنا﴿( 19)آية . 
 ( 20آية) ﴿ ََعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿. (َصَدقَ )الدال  بتخفيف يعقوب قرأها: ﴾َصدَّق 
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (21)آية 
  (يُهَماف) اهلاةبضم  يعقوبقرأها : ﴾ِفيِهَما﴿( 22)آية. 
  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿ .(3) (فَ زَّعَ ) بفتح الفاة والزاي يعقوب قرأها: ﴾فُ ز ِعَ ﴿ (23)آية(). 
  َوُهَوهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿( 26)آية(). 
  اللتقاة الساكنني وصاًل مع رفع العني مضمومة  بتنوعن اهلمز مفتوحاً مع كسره رويس رأها: ق﴾َجَزاُء الضِ عحفِ ﴿( 37)آية
 .(4) (َجَزاءا الضِ عحفُ )

  (هح و هُ ( )ف َ هح وَ )َوهُ  وقفاً هباة السكت يعقوبا قرأمه: ﴾َوُهوَ ﴿ ﴾فَ ُهوَ ﴿ (39)آية. 
  ُكمح ﴿( 40)آية   بني بني كالياة. الثانية  سهيلوتاهلمزة األوىل  تحقيقب رويس: قرأها ﴾َأَهؤلِء ِإايَّ
 َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (43ة )آي 
 لَيُهمح(.إِ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾لَيحِهمح إِ ﴿ (44)آية 

  (َنِكريي) ثبات الياة يف احلالنيإبيعقوب قرأها : ﴾َنِكري﴿ (45)آية. 
  بتائني.  كحفص( وعند االبتداة هبا ُثَّ ت ََّفكَُّرواالتاة يف التاة وصالً )دغام إب رويس: قرأها ﴾ُثَّ تَ تَ َفكَُّروا﴿( 46)آية 

  ِرَي ِإلَّ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  (هح و هُ )ف َ  وقفاً هباة السكت يعقوبا قرأمه﴾: َوُهوَ ﴿ ﴾فَ ُهوَ ﴿ (47)آية سكان إبيعقوب قرأها : ﴾َأجح
ِريح الياة )  (.َأجح

 ِإلَيَّهح  السكت وقفاً هباة يعقوبا قرأمه﴾: ِإَلَّ ﴿ (50)آية() 
  إبمشام كسرة احلاة الضم. رويس قرأها: ﴾َوِحيلَ ﴿ (54)آية 

                                                                                                                                                                        

بضـم  حف ص( من إضافة الشـية إىل جنسـه كثـوب خـز أي مثـر مخـط. وقرأهـا مخطبضم الكاف بال تنوعن على إضافته إىل ) يعقوب أهاقر ( 1)
، واحلجـة يف القـراةات السـبع البـن 359انظـر: اإلحتـاف ص  .ه عطـف بيـان علـى مـذهب الكـوفينيالكاف مع التنوعن على قطع اإلضافة وجعلـ

 .293خالوعه ص 
( خرب على أنه شـكوى مـنهم لبعـد سـفرهم افراطـاً يف ابَعدَ )فتح العني والدال أللف و اب (اَبِعدح )قرأ على االبتداة ، و  الباة ضمب يعقوبقرأها  (2)

 .  359عم هللا به عليهم. اإلحتاف ص الرتفه وعدم االعتداد مبا أن
ابلبنـاة للفاعـل والضــمري هلل تعـاىل أي أزال هللا تعـاىل الفـزع عــن القلـوب الشـافعني واملشـفوع هلــم ابالذن أو  بفـتح الفــاة والـزاي يعق وبقرأهـا  (3)

 .  359إلحتاف ص ا بضم الفاة وكسر الزاي ابلبناة للمفعول، والنائب الفاعل الظرف بعده. حفصاملالئكة. وقرأها 
اللتقـاة السـاكنني وصـاًل مـع رفـع العـني مضـمومة  وصـالً  مـع كسـرهعلى احلال من الضـمري يف اخلـرب املقـدم بتنوعن اهلمز مفتوحاً  رويس رأهاق (4)

ري تنـوعن وجـر   الضـعف كقولـك يف الـدار قائمـاً زعـٌد والتقـدعر هلـم الضـعف جـزاًة. وقرأهـا حفـص برفـع جـزاة مـن غـ  (َج َزاءا الضِ  عحفُ )علـى االبتـداة 
 .360ابإلضافة. املصدر نفسه ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 (1) ﴾ُسورَُة َفاِطر  َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَخحٌس َوَأرحبَ ُعونَ ( ﴿35)
 بوجهنيوصالً رويس قرأها : ﴾َيَشاُء ِإىَل ﴿ (1)آية : 

  .كالياة  بنيالتسهيل بني  :األول
  .)يشاء ِوىل(ثانية واواً مكسورة إبدال اهلمزة ال: الثانو

  (َوُهَوهح وقفاً هباة السكت ) يعقوبا قرأه: ﴾َوُهوَ ﴿ (2)آية. 
  نعمه(ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾نِعحَمت﴿ (3)آية(. 
  (تَ رحِجعُ ) بفتح التاة وكسر اجليم يعقوبقرأها ﴾: تُ رحَجعُ ﴿ (4)آية . 
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 8)آية 
  إبسكان الياة يعقوبقرأها : ﴾َميِ ت  ﴿ (9)آية )  .)َميحت 
  َقصُ ﴿ (11)آية ُقصُ بفتح الياة وضم القاف ) يعقوبقرأها : ﴾يُ ن ح  (.يَ ن ح
  وصالً بوجهنيرويس قرأها : ﴾الحُفَقَراُء ِإىَل ﴿ (15)آية : 

  .كالياة  بنيالتسهيل بني  :األول
  .(ىَل وِ الحُفَقَراُء )بدال اهلمزة الثانية واواً مكسورة إ: الثانو
  تَ ﴿ (26)آية  (.َنِكرِييإبثبات الياة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َنِكريِ ﴿. (أختَّ الذال يف التاة ) روحأدغم : ﴾َأَخذح

  بوجهنيوصالً  رويسقرأها : ﴾الحُعَلماُء ِإنَّ ﴿ (28)آية : 
  .كالياة  بنيالتسهيل بني  :األول

  .(العلماُءِونَّ )إبدال اهلمزة الثانية واواً مكسورة  :الثانو
  ُلؤاا ﴿ (33)آية  .(2) لُؤ ()َوُلؤ  بكسر التنوعن يعقوبقرأها : ﴾َوُلؤح

  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (36)آية 

                                                 

الَّ ِذيَن َكَف ُروا هَلُ مح َع َذاٌب ﴿( آعتـني 7فقـد جعـل البصـري اةعـة )( آعـة، لكنهمـا اختلفـا؛ 45حسب العددعن الكويف والبصري )عدد آايهتا  (1)
ِهبحُكمح َوَيَحِت خبَلح ق  َجِدي د  ﴿( 17)( و16، وجعـل اةعتـني )﴾َوَأجح ٌر َكبِ ريٌ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت هَلُم مَّغحِف َرةٌ ﴿و ﴾َشِديدٌ   ِإن َيَش أح يُ ذح

َعحَم  ى َوالحَبِص  ريُ ﴿( آعــة واحــدة 21)( و20( و)19، وجعــل اةايت )﴾َوَم  ا َذلِ  َك َعلَ  ى اّللَِّ ِبَعزِي  ز   َوَل  َوَل الظُُّلَم  اُت َوَل النُّ  ورُ  َوَم  ا َيسح  َتِوي األح
َُرورُ ال َرحَض َأن تَ ُزوَل ﴿( آعتني 41، وجعل اةعة )﴾ظِ لُّ َوَل اْلح َ َُيحِسُك السََّماَواِت َواألح َولَِئن زَالََتا ِإنح َأمحَسَكُهَما ِمنح َأَحد  مِ ن بَ عحِدِه ﴿و ﴾ِإنَّ اّللَّ

َباراا ِف األحَ ﴿( آعتـني 43، وجعـل اةعـة )﴾ِإنَُّه َكاَن َحِليماا َغُف وراا  ِل ِه فَ َه لح يَنظُ ُروَن ِإلَّ اسح ِتكح ُْ ِإلَّ ِبَِهح ِْ َوَل َيَِي ُق الحَمكح ُر السَّ يِ  رحِض َوَمكح َر السَّ يِ 
َوَِّلَْي فَ َلن جَتَِد ِلُسنَِّت اّللَِّ تَ بحِديالا   .138انظر: مرشد اخلالن ص  .﴾َوَلن جَتَِد ِلُسنَِّت اّللَِّ حَتحِويالا ﴿و ﴾ُسنََّت األح

 .3/253لى ما قبلها واجلر أبني من النصب. انظر: إعراب القرآن للنحاس لعطف عقراةة اجلر اب( 2)
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  إمالة حمضة رويس ماأماهل: )معاا( ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (39)آية. 
   (بَ ي  َنات) أبلف بعد النون على اجلمع يعقوبقرأها : ﴾بَ يِ َنت﴿ (40)آية. 
  ِإلَّ ﴿ (43)آية ُْ  : بوجهنيوصالً  رويسقرأها : ﴾السَّيح

  .كالياة  بنيالتسهيل بني  :األول
ُْ ِولَّ )إبدال اهلمزة الثانية واواً مكسورة  :الثانو    .(السَّي

 .()ِلُسنحه( )ُسنههلاة وقفاً اب (الثالثة) يعقوبقرأ : )معاا( ﴾ِلُسنحت﴿ ﴾ُسنحتَ ﴿
  بني بني.الثانية  تسهيلو اهلمزة األوىل  تحقيقبرويس قرأها : ﴾َجاَء َأَجُلُهمح ﴿ (45)آية  
 

 (2) ﴾َوآاَيُتَا َثالٌث َومَثَانُونَ  (1) ُسورَُة َيس َمِكيَّةٌ ﴿( 63)
 (2و  1 اآليتان) ﴿ يس  ِ( اي) روحدغام النون الساكنة من هجاة النون يف الواو. وأمال إب يعقوبقرأها ﴾: َوالحُقرحَءان

 .إمالة حمضة
  (ِسَراط  ابلسني ) رويسقرأها ﴾: ِصَراط  ﴿ (4)آية. 
  (3) )تنزيُل( الالم رفعب يعقوبقرأها : ﴾تَ نحزِيلَ ﴿ (5)آية. 
  (هح يَ )َفهِ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َفِهيَ ﴿ (8)آية. 

  اا ﴿ (.َأيحِديُهمح بضم اهاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: َأيحِديِهمح ﴿ (9)آية اا(بضم السني  يعقوبا قرأمه: )معاا( ﴾َسد    .)ُسد 
  اهلمزة األوىل  تحقيقب رويسقرأها : ﴾َأَأنحذ رحَتُمح ﴿ َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 10)آية

 إدخال. غري  نانية موتسهيل الث
  اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ضموب ِم()إليهِ مليم وصالً هلاة واا ضمب يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيحِهُم اثَنْي﴿ (14)آية . 

  إدخال. من غري الثانيةتسهيل تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َأِئنَّ ﴿( 19)آية 
  (تَ رحِجُعونَ ) بفتح التاة وكسر اجليم يعقوبقرأها ﴾: تُ رحَجُعونَ ﴿(. ِلح ياة )إبسكان ال يعقوبقرأها ﴾: ِلَ َل ﴿ (22)آية . 

                                                 

ُ قَ اَل الَّ ِذيَن َكَف ُروا ِللَّ ِذيَن آَمنُ وا أَنُطحِع ُم َم ن لَّ وح َيَش ﴿ قوله تعـاىل سورة مكية قيل إاَل ( 1) ُ َأطحَعَم هُ َوِإَذا ِقيَل هَلُمح أَنِفُقوا نمَّا َرَزَقُك مح اّللَّ ِإنح  اُء اّللَّ
 .362 ص اإلحتاف .(47)اةعة  ﴾أَنُتمح ِإلَّ ِف َضاَلل  مُِّبْي  

َِك  يمِ ﴿( آعــة واحــدة 2)( و1( آعــة فقــد جعــل اةعتــني )82) عــدد آايهتــا حســب العــدد البصــري( 2)  ص : اإلحتــافانظــر .﴾يَ  س َوالحُق  َرآَن اْلح
 .142، ومرشد اخلالن ص 362

، واحلجـة يف 363: اإلحتـاف ص انظـر .أُنزل إليك تنزعل العزعز الرحيم، وأما النصب فعلـى املصـدر يقراةة الرفع على إضمار مبتدأ أي الذ( 3)
 .298البن خالوعه ص  القراةات السبع
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  ثباتإب يعقوبقرأها ﴾: يُرِدحنِ ﴿ إدخال. من غريبتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  رويسقرأها : ﴾ذُ َأَأطِ ِ ﴿( 23)آية 
 (.  َوَل يُ نحِقُذوِن ) يف احلالني الياة ثباتإب يعقوبأها قر ﴾: َوَل يُ نحِقُذونِ ﴿. وحذفها وصالً  (يُرِدحِن ) وقفاً  الياة
  (.  فَامسحَُعوِن إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوبقرأها ﴾: فَامسحَُعونِ ﴿ (25)آية 
  إبمشام كسر القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿ (26)آية  
 

ُرونَ ﴿ ُزحُء الثَّاِلُث َوالحِعشح  ﴾اْلح
  (.مح َيَحتِيهُ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾يِهمح َيَحتِ َما ﴿ (30)آية 
 (.مح يهُ ِإلَ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها ﴾: يِهمح ِإلَ ﴿ (31)آية 

  َلَما(بتخفيف امليم  يعقوبقرأها : ﴾َلمَّا﴿ (32)آية(. 
  (. َأيحِديُهمح بضم اهاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: َأيحِديِهمح ﴿ (35)آية 
  (1) )َوالقمُر( الراة رفعب روحقرأها : ﴾َوالحَقَمرَ ﴿ (39)آية. 
  ِتِمح أبلف بعد الياة وكسر التاة واهلاة على اجلمع ) يعقوب قرأها: ﴾ُذر ِي َّتَ ُهمح ﴿ (41)آية  .(ُذرِ ايَّ
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿ (45)آية 
  (.مح تِيهُ َتَح يف احلالني ) اهلاة ضمبب يعقو قرأها : ﴾َتَحتِيِهمح ﴿ (46)آية 
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿ (47)آية 
  ْلفصخالفاً من غري سكت  يعقوبقرأها : ﴾هَذا سَمرحَقِدََّن ﴿ (52)آية. 
  (ِسَراط) ابلسني بدل الصاد رويسقرأها : ﴾ِصَراط﴿ (61)آية. 
  بضم اجليم والباة وتشدعد الالم  روح، وقرأها الا(بُ )جُ  وختفيف الالمالباة م اجليم و ضب رويسقرأها : ﴾ِجِبالا ﴿ (62)آية

 )  .(2))ُجُبالًّ
  (.َأيحِديُهمح بضم اهاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: َأيحِديِهمح ﴿ (65)آية 
 (السِ َراطَ ) ابلسني بدل الصاد رويسقرأها ﴾: الصِ َراطَ ﴿ (66)آية.  
  ُه(وختفيف الكاف مع ضمها  خمفاة بفتح النون األوىل وإسكان الثانية يعقوبقرأها : ﴾هُ سح نُ َنك ِ ﴿ (86)آية  .(3) )نَ نحُكسح
 (.تَ عحِقُلونَ بتاة اخلطاب ) يعقوب قرأها﴾: يَ عحِقُلونَ ﴿

                                                 

 .365اإلحتاف ص  .فعلى إضمار فعل على اشتيال احملل، وأما النصب ابلرفع على االبتداة روحقرأها ( 1)
 .299، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 366: اإلحتاف ص ظران .ليتان ومعناها اخللق ضمكسر وال( ال2)
ختتـل : ومن َنط ل يف عمره نرده من قـوة الشـباب ونضـارته إىل ضـعف الكـرب واهلـرم وهـو أرذل العمـر الـذي مضارع َنَكسه كنصره، واملعىنهو ( 3)

 .366فيه قواه حىت عُعدم اإلدرا . اإلحتاف ص 
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  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿(. لِتُ نحِذرَ بتاة اخلطاب ) يعقوب قرأها﴾: لِيُ نحِذرَ ﴿ (70)آية. 
 ( 78آية) ﴿ َ(هح يَ )َوهِ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوِهي. 

  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿ (79)آية. 
  ِدرُ ياة مفتوحة وإسكان القاف وحذف األلف وضم الراة )ب رويسقرأها ﴾: بَِقاِدر  ﴿ (81)آية وقف : ﴾َوُهوَ ﴿. (1) (يَ قح

 .(هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوبعليها 
  (.تَ رحِجُعونَ بفتح الياة وكسر اجليم ) يعقوب قرأها﴾: تُ رحَجُعونَ ﴿من غري صلة.  رويسقرأها ﴾: بَِيِدهِ ﴿ (83)آية 
 

 (2) ﴾ِماَئٌة َواث حَناِن َومَثَانُونَ َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا  اتِ ُسورَُة الصَّافَّ ﴿( 37)

  ِة(.ينَ زِ )بِ ر التاة بال تنوعن بكس يعقوبقرأها : ﴾ِبزِيَنة  الحَكَواِكبِ ﴿ (6)آية 
  َمُعون(بتخفيف السني ساكنة وختفيف امليم  يعقوبقرأها : ﴾َيسَّمَُّعونَ َل ﴿ (8)آية  .)َيسح
  ِتِهمح ﴿ (11)آية تَ فح ِتُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) رويسقرأها ﴾: فَاسح تَ فح  (.فَاسح

  الثانية حبذف اهلمزة األوىل على اإلخبار قرأ و  .ني على االستفهاماألوىل هبمزت يعقوبقرأ : ﴾َّنَّ إِ أَ ﴿ ﴾َذاإِ أَ ﴿( 16)آية
َنا﴿ .بني بني من غري إدخالاهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  حتقيق (الستفهامية) له يف األوىل فرويس(، ِإَّنَّ ) قرأها : ﴾ِمت ح

َنا(بضم امليم  يعقوب  .)ُمت ح
  (ِسَراطِ ) ابلسني بدل الصاد رويسقرأها ﴾: ِصَراطِ ﴿ (23)آية. 
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿ (35)آية 

  بني بني وتسهيل الثانية  اهلمزة األوىل له فيها حتقيق فرويسمزتني على االستفهام. هب يعقوبقرأها : ﴾َأِءَّنَّ ﴿( 36)آية
 .إدخال من غري

  َلِصْيَ ﴿ (40)آية  .()املخِلصْيبكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾الحُمخح
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (45)آية 
  ُنَّ ﴿ (49)آية ُنَّهح هباة السكت )يعقوب  وقف عليها: ﴾َكَأَنَّ  (.َكَأَنَّ

  بني بني من غري إدخالوتسهيل الثانية  اهلمزة األوىل تحقيقب رويسقرأها : ﴾كَ َأِءنَّ ﴿( 52)آية. 

                                                 

علـى أهنـا فعـل مضـارع مـن قـدر كضـرب. وقرأهـا حفـص ابة مكسـورة  وحة وإسكان القاف وحـذف األلـف وضـم الـراةبياة مفت رويسقرأها  (1)
 .367وفتح القاف وألف بعدها وجر  الراة منونة على إهنا اسم فاعل. اإلحتاف ص 

ُشُروا ( آعة واحدة ﴿23( و)22فقد جعل اةعتني ) ،( آعة181( عدد آايهتا حسب العدد البصري )2) الَِّذيَن هََلُموا َوَأزحَواَجُهمح َوَم ا َك انُوا احح
ِحيمِ  ُدوُهمح ِإىَل ِصَراِط اْلَح  .143انظر: مرشد اخلالن ص  .﴾يَ عحُبُدوَن ِمن ُدوِن اّللَِّ فَاهح
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 األوىل هبمزتني على االستفهام. وقرأ الثانية حبذف اهلمزة األوىل على اإلخبار  يعقوبقرأ : ﴾َّنَّ إِ أَ ﴿ ﴾َذاإِ أَ ﴿( 53 )آية
َنا﴿ .بني بني من غري إدخالاهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  ( حتقيقالستفهاميةله يف األوىل ) فرويس(، ِإَّنَّ ) قرأها ﴾: ِمت ح

َنا(بضم امليم  يعقوب  .)ُمت ح
  (َلَُتحِدييِن ثبات الياة يف احلالني )إب يعقوب رأهاق: ﴾َلَُتحِدينِ ﴿ (56)آية . 
  (هح وَ )هلَُ هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾هَلُوَ ﴿ (60)آية. 
  يُهمح(.فِ يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها  :﴾ِفيحِهمح ﴿ (72)آية 
  َلِصْيَ ﴿ (74)آية  .()املخِلصْيبكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾الحُمخح
  بني بني من غري إدخالوتسهيل الثانية  اهلمزة األوىل تحقيقب رويسقرأها : ﴾ئِفحكاا أَ ﴿( 86)آية. 
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (93)آية 
  ِدينِ ﴿( 99)آية ِدييِن إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب رأهاق﴾: َسيَ هح  (.َسيَ هح
  اَي هباة السكت )يعقوب  وقف عليها: ﴾اَي َأَبتِ ﴿. ()اي بين ِ بكسر الياة املشددة يعقوب قرأها : ﴾اَي ُبيَنَّ ﴿( 102)آية
  .(َأبَهح 
  (هح وَ )هلَُ هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾هَلُوَ ﴿ (106)آية. 
  (السِ َراطَ ) ابلسني بدل الصاد رويسقرأها ﴾: الصِ َراطَ ﴿ (118)آية. 
  (.َعَليُهَمايف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾اَعَليحِهمَ ﴿ (119)آية 

  َلِصْيَ ﴿ (128)آية  .)املخِلصْي(بكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾الحُمخح
  جيوز الوقف عليها اختياراً مزة مفتوحة بعدها ألف مث الم مكسورة مفصولة هب يعقوبقرأها  :﴾إلح اَيِسْي﴿ (130)آية

  .(سْيَءال ايَ واضطراراً )
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (137)آية 

  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿ (142)آية. 
  (هح وَ )َوهُ هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾َوُهوَ ﴿ (145)آية. 
  ِتِهمح ﴿ (149)آية تَ فح ِتُهمح احلالني ) بضم اهلاة يف رويسقرأها ﴾: فَاسح تَ فح  (.فَاسح

  تذَّكَُّرون(والكاف تشدعد الذال ب يعقوبقرأها : ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿ (155)آية(. 
  َلِصْيَ ﴿ (160)آية  .)املخِلصْي(بكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾الحُمخح
  (.َصاِل إبثبات الياة وقفاً ) يعقوبقرأها ﴾: َصالِ ﴿ (163)آية 

  َلِصْيَ ﴿ (169)آية  .)املخِلصْي(بكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾الحُمخح
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 (1)﴾ُسورَُة ص َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مثَان  َومَثَانُونَ ﴿( 83)

  إبثبات  يعقوبقرأها ﴾: َعَذابِ ﴿ .إدخالن غري ألوىل وتسهيل الثانية ماهلمزة ا تحقيقب رويسقرأها : ﴾ُءنزلَ أَ ﴿( 8)آية
 (.َعَذايب الياة وصالً ووقفاً )

  (.ِعَقايب إبثبات الياة وصالً ووقفاً ) يعقوبقرأها ﴾: ِعَقابِ ﴿( 8)آية 
  وتسهيل الثانية بني بني كالياة.اهلمزة األوىل  تحقيقب رويسقرأها : ﴾هؤلِء ِإلَّ ﴿ (15)آية  
  (السِ َراطِ ) ابلسني بدل من الصاد رويس قرأها: ﴾الصِ َراطِ ﴿ (22)آية. 
  ولح( إبسكان الياة وبيعققرأها : ﴾َوِلَ ﴿ (23)آية(.  
  ِإلَيَّهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها ﴾: ِإَلَّ ﴿ (33)آية(). 
  (2) (بَِنَصب  بفتح النون والصاد ) يعقوب رأهاق: ﴾بُِنصحب  ﴿ (14)آية. 
  (3) ()وَغَساقٌ بتخفيف السني  يعقوب: قرأها ﴾َوَغسَّاقٌ ﴿( 57)آية. 
  (4) )وُأَخُر(وحذف األلف من غري مد على اجلمع ضم اهلمزة ب يعقوب: قرأها ﴾َوآَخر﴿( 58)آية. 
  ََّنُهمح ﴿( 63)آية ذح  تكسر اهلمزةوعند االبتداة هبا  ،تسقط وصالً  مزة وصلهبإببدال مهزة القطع  يعقوب: قرأها ﴾َأطَّ

ذَّنهم(  .)اطَّ

                                                 

ه  و ع  دد و : )(81بــو عمــرو الــداين يف البيــان ص )، قــال أوعاصــم اجلحــدري ( يف هــذه الســورة خــالف يف عــدد آايهتــا بــني أعــوب بــن املتوكــل1)
وذلك عل ى ق ول م ن ق ال  -( آية85أي ) –وأما عدد عاصم اْلحدري فهو ومخس آايت  -( آية86أي ) –أيوب بن املتوكل القارئ 
َقَّ َأُقولُ  قاْلح فَ  الَ قَ ﴿ إن عاصماا كان يعد ِف ص : يف عـد   فالبصـري وقد تق دم الخ تالف عن ه وع ن أي وب ِف ع د ذل ك واس قاطه( ،  ﴾ َواْلح

َ  قَّ أَ ﴿ ( آعــة 2)( و1هــا فقــد جعــل البصــري اةعتــني )وخالف .( آعــة ابعتبــار تركهــا85( آعــة ابعتبــار عــد  ها، و)86آايهتــا ) عكــون عــدد ﴾قُ  ولُ َواْلح
ِر َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِف ِعزَّة  َوِشَقاق  ﴿واحدة  بَ نَّ اء َوغَ وَّاص   َوالشََّياِطَْي ُكلَّ ﴿( آعة واحدة 38)( و37، وجعل اةعتني )﴾ص َوالحُقرحآِن ِذي الذ ِكح

َفادِ  َصح ، 1/213مجـال القـراة و ، 157امل اليسـر شـرح انظمـة الزهـر ص معو ، 214البيان يف عد   آي القرآن ص  :نظرا﴾. َوآَخرِيَن ُمَقرَِّنَْي ِف األح
 .370اإلحتاف ص و ، 158 – 157هر يف عد   آي السور ص انظمة الز و 
 .نـون وإسـكان الصـاد، وبضـم النـون ونصـب الصـاد ؛ ثـالث ليـات مبعـىن واحـد وهـو التعـب واملشــقةالقـراةة بنصـب النـون والصـاد، وبضـم ال( 2)

 .372اإلحتاف ص 
ني وختفيفها القراةة  (3) مـن صـدعد أهـل ليتـان. وقيـل: معنـاه شـراب قاتـل بـربده ونتنـه وقيـل مـا عسـيل مهـا  (َع م يتس اءلون)َويف   هنابتشدعد الس  

 .306لسبع البن خالوعه ص لقراةات ا. احلجة يف االَنار
مع  يعقوب قرأها (4) لـه أَزَواج َومل عقـل زوج ومهـا يف  على على اجل  مع  بَينه َوبَـني قـَو  جل  ابلتوحيـد  حف ص، وقرأهـا اَل عنصـرفان الـوجهنيأَنه شاكل اب 

َن آخـر َوزنـه أفعـل َفف يـه  ع َلتَـان  الص ـفة ، ﴾ ومل عقـل مـن شـكلهممن ش كله﴿على قوله تعاىل  ثَـال ال ف ع ـلأل  مـع َوأُ  ،َوم  خـر َوزنـه فعـل َفف يـه  ع َلتَـان  اجل 
َا ترُكوا صرفه َومثله سـحر لف َوالاَلم فـََلَما عرف ب َيري  مه  أل  ل َووجه عدله َأن َأصله َأن ععرف اب  َنَـُه  َوال عد  إ ذا أرد ت بـ ه  سـحر عـَو مـك ب َعي ن ـه مل تصـرفه أل 

 فسه.املصدر ن. معدول َعن مثل َذل ك
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  لح(يف احلالني إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾ِلَ ﴿ (69)آية(. 
  ِإلَيَّهح هباة السكت  يعقوبوقف عليها ﴾: ِإَلَّ ﴿ (70)آية(). 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (74)آية . 
  (هح بَِيَديَّ )هباة السكت  يعقوبوقف عليها : ﴾بَِيَديَّ ﴿ (75)آية. 
  َلِصْيَ ﴿ (83)آية  .)املخِلصْي(بكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾الحُمخح
  َقُّ ﴿ (84)آية  .(1) )فاْلقَّ( القاف نصبب يعقوبقرأها : ﴾فَاْلح
 

ُعونَ  (2) ُسورَُة الزَُّمِر َمِكيَّةٌ ﴿( 93)  (3) ﴾َوآاَيُتَا مَخحٌس َوَسب ح

  لَِيِضلَّ(بفتح الياة  رويسقرأها : ﴾لُِيِضلَّ ﴿( 8)آية( . 
  ِليِهمح ﴿ (15)آية ِليهُ )ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوبقرأها  :﴾َوَأهح  .(مح َوَأهح
 ( 16آية )﴿ ِثبات الياة يف إب يعقوبقرأها ﴾: فَات َُّقونِ ﴿ .(اَي ِعَباِدي)ثبات الياة يف احلالني إب رويسقرأها : ﴾اَي ِعَباد

 .(فَات َُّقوِن )احلالني 
 (هح وَ )فَ هُ  هباة سكت يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿ (22)آية. 

  مشام كسرة القاف الضم.إب رويسقرأها : ﴾َوِقيلَ ﴿ (24)آية 
 (1) )َساِلماا(أبلف بعد السني وكسر الالم  يعقوبقرأها : ﴾َسَلماا ﴿ (29)آية. 

                                                 

م ( جـواب القسـألم ألنبنصبهما فاألول إما مفعول مطلق أي أحُق احلَق أو مقسم به حـذف منـه حـرف القسـم فانتصـب و) يعقوب أهاقر  (1)
ابلرفـع علـى  حف ص أهـاقر و ( بعـده. أق ولفاتبعوا احلـَق واسـتمعوا احلـَق، والثـاين منصـوب بــ ) ، أو على اإلغراة أيوعكون قوله واحلق أقول معرتضاً 

 .3/318إعراب القرآن للنحاس و ، 374نظر: اإلحتاف ص ا .(أَّن اْلقُّ ( خربه أو مين أو قسمي أو مييين، أو على اخلربعة )ألمألناالبتداة و)
متـام الـثالث إىل  ﴾...قُ لح اَي ِعبَ اِدَي الَّ ِذيَن َأسح َرُفوا﴿ :قولـه تعـاىلوهـي ثالث آايت نـزلن ابملدعنـة  إاَل  ، وعن ابن عباس وعطاةمكيةسورة ( 2)

 . 148، ومرشد اخلالن ص 322ص  يف القراةات السبع نظر: التبصرةااةايت. 
لَِياء َما نَ عحُبُدُهمح ( آعتني ﴿3فقد جعل آعة ) ؛( آعة72عدد آايهتا حسب العدد البصري )( 3) َاِلُص َوالَِّذيَن اطََُّذوا ِمن ُدونِِه َأوح يُن اْلح َأَل ّلِلَِّ الدِ 

( 11، وجعـل اةعتـني )﴾نَّ اّللََّ َل يَ هح ِدي َم نح ُه َو َك اِذٌب َكفَّ ارٌ إ﴿ ﴾ وبُوََّن ِإىَل اّللَِّ زُلحَفى ِإنَّ اّللََّ ََيحُكُم بَ ي ح نَ ُهمح ِف َم ا ُه مح ِفي ِه ََيحَتِلُف ونَ ِإلَّ لِيُ َقر ِ 
يَن َوأُ ( آعة ﴿12)و قُ ِل اّللََّ ( آعـة ﴿15)( و14﴾، وجعـل اةعتـني )ِم رحُت أِلَنح َأُك وَن َأوََّل الحُمسح ِلِمْيَ ُقلح ِإن ِ ُأِمرحُت َأنح َأعحُبَد اّللََّ ُُمحِلصاا لَُّه الدِ 

َاِس  رِيَن الَّ  ِذيَن َخِس  ُروا أَنُفَس  ُهمح  ُتم مِ   ن ُدونِ  ِه قُ  لح ِإنَّ اْلح َم الحِقَياَم  ِة َأَل ذَ َأعحبُ  ُد ُُمحِلص  اا لَّ  ُه ِدي  يِن فَاعحبُ  ُدوا َم  ا ِش  ئ ح ِل  يِهمح يَ   وح لِ  َك ُه  َو اْلحُسح  َراُن َوَأهح
ُ َفَم ا لَ ُه ِم نح َه اد  َوَم ن( آعة ﴿37)( و36﴾، وجعل اةعتني )الحُمِبْيُ  ِلِل اّللَّ ُ ِبَكاف  َعبحَدُه َوَُيَوِ ُفوَنَك اِبلَِّذيَن ِمن ُدونِِه َوَمن ُيضح يَ هح ِد  أَلَيحَس اّللَّ

ُ ِبَعزِيز   َف ( آعة ﴿40)( و39﴾ ، وجعل اةعتني )ِذي انِتَقام   اّللَُّ َفَما َلُه ِمن مُِّضل   أَلَيحَس اّللَّ ِم اعحَمُلوا َعَلى َمَكانَِتُكمح ِإن ِ َعاِمٌل َفَسوح ُقلح اَي قَ وح
 .وما بعدها 148. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾تَ عحَلُموَن َمن َيَحتِيِه َعَذاٌب َُيحزِيِه َوَيَِلُّ َعَليحِه َعَذاٌب مُِّقيمٌ 
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ُرونَ ﴿ ُزحُء الرَّاِبُع َوالحِعشح  ﴾اْلح
  إمالة حمضة يعقوب اأماهل: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 32)آية. 
  ا قرأمه: ﴾ِسَكاُت َرَحَِتهِ نُمح ﴿ ﴾َكاِشَفاُت ُضر ِهِ ﴿ .()ُهنَّهح  هباة سكت يعقوب اموقف عليه: (معاا ) ﴾ُهنَّ ﴿ (38)آية

 اٌت َرَحَتُه(كَ سِ )نُمح  )كاِشَفاٌت ُضرَُّه(التاة وضم اهلاة يف الثانية فتح يف األوىل و وفتح الراة وضم اهلاة فيهما بتنوعن التاة  يعقوب

(2).  
  َعَليُهمح(.يف احلالني ) اهلاة ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (41)آية 
  (.تَ رحِجُعونَ بفتح التاة وكسر اجليم )يعقوب قرأها  :﴾ونَ تُ رحَجعُ ﴿( 44)آية 
  إبسكان الياة  يعقوب: قرأها ﴾اَي ِعَباِديَ ﴿ (53)آية) َنطُواَل ﴿. )اي عباديح ِنُطوا(بكسر النون  يعقوب: قرأها ﴾تَ قح  )تَ قح

(3).  
 َرتَ ست حركات ) بزايدة هاة السكت وقفاً بعد األلف مع املد رويس قرأها: ﴾حسَرتى ايَ ﴿ (56)آية  .(هح اَيَحسح

  إمالة حمضةرويس  اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 59)آية. 
  (َويُ نحِجي) إبسكان النون وختفيف اجليم روح قرأها :﴾َويُ َنجِ ي﴿( 61)آية . 
  (هح وَ )َوهُ  هباة سكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 62)آية. 
  اجليم الضم. مشام كسرةإب رويسقرأها  :﴾َوِجيءَ ﴿( 69)آية 
  (هح وَ )َوهُ  هباة سكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 70)آية. 
  بتشدعد التاة املكسورة  يعقوبقرأها : ﴾فُِتَحتح ﴿مشام كسرة السني الضم. إب رويسقرأها  ﴾:َوِسيقَ ﴿( 71)آية

)  .إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿ .(4) )فُ تِ َحتح
  مشام كسرة القاف الضم. إب رويس قرأها :﴾ِقيلَ ﴿ (72)آية 

                                                                                                                                                                        

مصـدر علـى أهنـا ( َس َلماا ) حف ص أهـا، وقر اسم فاعل أي خالصـاً مـن الشـركةعلى أهنا ( َساِلماا )بعد السني وكسر الالم أبلف  يعقوبقرأها  (1)
 .309، واحلجة يف القراةات السبع ص 375وص من الشركة. اإلحتاف ص وصف به مبالية يف اخلل

عمـل عمـل اسـم فاعـل بشـرطه فيعلى أهنمـا ( رَحتهوضم اهلاة يف )( ونصب التاة ضرهبتنوعن اتة ونصب الراة وضم اهلاة يف ) يعقوب أها( قر 2)
اإلحتــاف ص ، و 310احلجــة يف القــراةات الســبع ص : نظــرااللفظيــة يف االثنــني. علــى اإلضــافة  حف  صاةة أهــا، وقر فعلــه وعتعــدى لواحــد بنفســه

375. 
ِنُطواَل ﴿( 3)  .375ص  اإلحتاف .﴾ بكسر النون هي لية احلجاز وأسدتَ قح
 .377التشدعد تفيد التكثري. اإلحتاف ص  قراةة( 4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  بتشدعد التاة املكسورة  يعقوبقرأها : ﴾َوفُِتَحتح ﴿مشام كسرة السني الضم. إب رويسقرأها  ﴾:َوِسيقَ ﴿( 73)آية
)  . )َوفُ تِ َحتح

  مشام كسرة القاف الضم.إب رويسقرأها  ﴾:َوِقيلَ ﴿( 75)آية 
 

 (2) ﴾ا مَخحٌس َومَثَانُونَ َوآاَيتَُ  (1) ُسورَُة َغاِفِر َمِكيَّةٌ ﴿( 40)

 ُتُمح ﴿( 5)آية  .(ِعَقايب )ثبات الياة يف احلالني إب يعقوبقرأها ﴾: ِعَقابِ ﴿ .)فأختُّهم(الذال يف التاة  روح: أدغم ﴾فََأَخذح
  كلمه(ابهلاة  يعقوب وقف عليها: ﴾َكِلَمت﴿( 6)آية(. 
  (َوِقُهمح ) بضم اهلاة يف احلالني رويس قرأها: ﴾َوِقِهمح ﴿( 7)آية. 
  ( َوِقِهمِ وامليم وصاًل )بكسر اهلاة  روحوقرأها  (.َوِقُهمح ) بضم اهلاة يف احلالني رويس قرأها: ﴾َوِقِهُم السَّيَئاتِ ﴿( 9)آية

  .وقفاً  وإسكان امليموكسر اهلاة 
  ويُ نحِزُل(إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوب: قرأها ﴾َويُ نَ زِ لُ ﴿( 13)آية(. 
  (التَّاَلِقيإبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾التَّاَلقِ ﴿( 15)آية. 
  (َتَحتِيُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َتَحتِيِهمح ﴿ (22)آية. 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 25)آية. 
  (َناِديالت َّ إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾الت ََّنادِ ﴿ (32)آية. 
  (3) )فََأطَِّلُع( العني رفعب يعقوب: قرأها ﴾فََأطَِّلعَ ﴿ (37)آية.  

  اتبعون( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوب: قرأها ﴾اتَِّبُعونِ ﴿ (38)آية(. 

                                                 

ِإنَّ الَّ ِذيَن َُيَ اِدُلوَن ِف َآاَيِت اّللَِّ ﴿سورة مكية، وعن ابن عباس وقتادة غري آعتني نزلتا ابملدعنة يف شـأن جمادلـة اليهـود يف أمـر الـدجال ومهـا ( 1)
 .152إىل آخر اةعتني. انظر: مرشد اخلالن ص  ﴾ِبَغريحِ ُسلحطَان  َأََتُهمح 

، ﴾ح  م تَ نحزِي  ُل الحِكتَ  اب ِم  َن هللِا الحَعزِي  ِز الحَعِل  يمِ ﴿( آعــة واحــدة 2( و)1فقــد جعــل اةعتــني ) ،( آعــة82عــدد آايهتــا حســب العــدد البصــري )( 2)
َنَ  اِجِر َك  اِهِمْيَ ( آعتـني ﴿18وجعـل اةعــة ) زِفَ  ِة ِإِذ الحُقلُ  وُب لَ َدى اْلح َم اآلح ﴾، وجعــل ِمَْي ِم نح َحَِ  يم  َوَل َش  ِفيع  يُطَ  اعُ َم  ا ِللظَّ  الِ و﴿ ﴾َوأَن  ِذرحُهمح يَ   وح

َلحبَ ابِ ﴿( آعـة واحـدة 54( و)53اةعتـني ) ُ َدى َوَأوحرَث حنَ ا بَ يِن ِإسح َرائِيَل الحِكتَ  اَب ُه داى َوِذكح َرى أِلُوِل األح نَ ا ُموَس  ى اهلح ﴾، وجعـل اةعتــني َوَلَق دح آتَ ي ح
َجُرونَ إذح اأَلغالُل ِف َأعَنا( آعة واحدة ﴿72)( و71) َِميِم ُثَّ ِف النَّاِر ُيسح َحُبون ِف اْلح ( آعة 74)( و73﴾، وجعل اةعتني )ِقهمح والسَّالِسُل ُيسح

ُعو ِمن قَ بحلُ واحـدة ﴿ رُِكوَن ِمن ُدوِن اّللَِّ قَاُلوا َضلُّوا َعنَّا َبل لَّح َنُكن نَّدح ُتمح ُتشح ُ الحَك اِفرِينَ   َشيحئاا َكَذِلكَ ُثَّ ِقيَل هَلُمح أيحَن َما ُكن ح . انظـر: ﴾ُيِضلُّ اّللَّ
 .املصدر نفسه

قـدعر أن بعـد األمـر ، وقيـل بترتجي يف )لعلي( محاًل على التمينابلنصب جواب ال حفصقرأها و  ،(أَب حُلغُ ابلرفع معطوفة على ) يعقوبأها قر  (3)
)  .4/25إعراب القرآن للنحاس  .يف )ابن  يل 
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  ُخُلونَ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة سكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (40)آية ة بضم الياة وفتح اخلا يعقوب: قرأها ﴾يَدح
 .(1) ون(َخلُ )يُدح 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (50)آية. 
  َفعُ َل ﴿ (52)آية َفُع( التأنيث تاةب يعقوب: قرأها ﴾يَ ن ح  . )تَ ن ح
  (ونَ رُ كَّ ذَ تَ )يِ بياة الييب  يعقوب: قرأها ﴾تَ َتذَكَُّرونَ ﴿ (58)آية. 
  ُخُلونَ ﴿( 60)آية َخُلونَ فتح اخلاة )بضم الياة و  رويس قرأها: ﴾َسَيدح  . ( َسُيدح
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 73)آية 
  إمالة حمضة رويس ا: أماهل﴾الحَكاِفرينَ ﴿ (74)آية. 
  (يَ رحِجُعونَ ) فتح الياة وكسر اجليمب يعقوبقرأها : ﴾يُ رحَجُعونَ ﴿ (77)آية. 
  بني بنيالثانية  تسهيلو وىل اهلمزة األ تحقيقب رويس: قرأها ﴾َجاَء َأمحرُ ﴿ (78)آية. 
  ه(نَّ )سُ اة ابهل يعقوب عليها : وقف﴾ُسنَّتَ ﴿( 85)آية. 

 

 (2) ﴾ُسورَُة ُفِصَلتح َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا أرحَبٌع َومَخحُسونَ ﴿( 41)

  (ِإلَيَّهح هباة السكت ) يعقوب وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿ (6)آية. 
  إدخال ن غريم بني بنيتسهيل الثانية تحقيق اهلمزة األوىل و ب رويس قرأها: ﴾نَُّكمح َأئِ ﴿( 9)آية. 

  (.َسَواء  التنوعن ) ر   جبَ  يعقوب قرأها: ﴾َسَواءا ﴿ (10)آية 
  دأ هبمزة مكسورة مع تعب ها: عند االبتداة بـــ﴾ئحِتَياا﴿ .(هح يَ )َوهِ  هباة السكت يعقوب وقف عليها :﴾َوِهيَ ﴿( 11)آية

 .(ِايتنانة بعدها اية ساكنة مدعة )إبدال اهلمزة الساك
  فَ َقَضاُهنَّهح  هباة السكت يعقوب وقف عليها ﴾:فَ َقَضاُهنَّ ﴿ (12)آية(). 
  (َأيحِديُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يِهمح َأيحدِ ﴿( 14)آية. 
  إبسكان احلاة يعقوب قرأها : ﴾ات  َنَِسَ ﴿ .(َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يِهمح َعلَ ﴿( 16)آية)  )ََنحَسات 

(1).  

                                                 

 .379اإلحتاف ص  .اة ابلبناة للمفعوللياة وفتح اخلبضم ا يعقوبقراةة  (1)
( 13﴾، وجعل اةعتني )حم تَ نحزِيُل ِمَن الرََّحِن الرَّحيمِ ( آعة واحدة ﴿2)( و1( فقد جعل اةعتني )52بصري )عدد آايهتا حسب العدد ال( 2)
ِ أَيح ِديِهمح َوِم نح َخلحِفِه مح َألَّ تَ عحبُ ُدوا فَِإنح َأعحَرُضوا فَ ُقلح أَنَذرحُتُكمح َصاِعَقةا مِ ثحَل َصاِعَقِة َعاد  ( آعة واحدة ﴿14)و ُُم الرُُّس ُل ِم ن بَ ْيح َومَثُوَد ِإذح َجاءتح

 .156. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾ِإلَّ اّللََّ قَاُلوا َلوح َشاء رَب َُّنا أَلَنَزَل َماَلِئَكةا فَِإَّنَّ ِبَا ُأرحِسلحُتمح ِبِه َكاِفُرونَ 
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  بنصب اهلمزة  يعقوب قرأها﴾: َأعحَداءُ ﴿ .(ََنحُشرُ بنون مفتوحة وشني مضمومة ) يعقوب قرأها: ﴾َُيحَشرُ ﴿ (19)آية
 .(َأعحَداءَ )

  (َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يِهمح َعلَ ﴿( 20)آية. 
  بتاة مفتوحة  يعقوب قرأها﴾: تُ رحَجُعونَ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  ()ِلَمهح  هباة السكت يعقوب وقف عليهما :﴾َوُهوَ ﴿ ﴾لَِ ﴿( 21)آية

 (.تَ رحِجُعونَ وجيم مكسورة )
  اهلاة وامليم  ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم الحَقوحل﴿ .(َأيحِديُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يِهمح َأيحدِ ﴿( 25)آية

 .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ  )وصالً 
  (جزاُء َوعداء)وصالً مفتوحة ل الثانية واواً بدتحقيق اهلمزة األوىل وأبرويس : قرأها ﴾عحَداءِ اُء أَ َجزَ ﴿( 28)آية.  
  وعلزمه تفخيمها )أرحََّن(إبسكان الراة  يعقوبقرأها : ﴾َأِرَّنَ ﴿( 29)آية. 
  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َمالِئَكةُ َعَليِهُم الح ﴿( 30)آية ،. 
  (هح َخَلَقُهنَّ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها ﴾:َخَلَقُهنَّ ﴿ (37)آية. 
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿( 43)آية 
  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  رويس(، وقرأها َأَأعحَجِمي  تني حمققتني )هبمز  روحقرأها : ﴾َءاعحَجِمي  ﴿( 44)آية

 .(َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يِهمح َعلَ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ .كحفص
  

                                                                                                                                                                        

ِم ََنح سِ اة على قراةة قوله تعاىل ﴿إبمجاع القرَ  اة حمتجاً إبسكان احل يعقوب قرأها (1) ابلكسـر علـى  حف ص قرأهـا. و ﴾ يف القمـر ابلسـكونِف يَ  وح
ِم ََنحس  ﴿و ﴾أايم  َنََِسات  ﴿( ضد السعد والنَّححسُ ). والقياس خمتـار الصـحاح مـادة )ن ح س( : نظرا﴾ على الصفة واإلضافة أكثر وأجود. يَ وح

 .380، واإلحتاف ص 4/38للنحاس  إعراب القرآنو ، 649ص 
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 ﴾ونَ رَ شح عُ الح وَ  سُ امِ اْلحَ  ءُ زح اْلحُ ﴿
  مثره(هلاة اب وقف وقف عليهاوإذا  )مثرت(اإلفراد من غري ألف ذف األلف على حب يعقوبقرأها  :﴾مَثََراتِ ﴿( 47)آية( .
 .(مح يُ َناِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يُ َناِديِهمح ﴿
  (مح َسُنرِيهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َسُنرِيِهمح ﴿ (53)آية. 
 

 (2) ﴾َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ثالٌث َومَخحُسونَ  (1) ُسورَُة الشُّوَرى﴿( 42)

  دون  )حم(على الوقف  عصح، وال أربع حركات والتوسط ست حركات إلشباعاب )عْي( يعقوبقرأ : ﴾عسق﴿ (2)آية
 .(3) )حم عسق(واحدة عبارة  تقرأوإبا  )عسق(

  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 4)آية. 
  َفِطرحَن(بنون ساكنة بعد الياة بداًل من التاة وكسر الطاة مع ختفيفها  يعقوبقرأها : ﴾يَ تَ َفطَّرحنَ ﴿( 5)آية  .(4) )يَ ن ح
ِقِهنَّ ﴿ ِقِهنَّ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: فَ وح  .(هح فَ وح
  (َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب اقرأمه: (معاا ) ﴾يِهمح َعلَ ﴿ (6)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾ُهوَ وَ ﴿( 9)آية. 
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 11)آية. 
  (َوَعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يِهمح َوَعلَ ﴿ (16)آية. 

  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 19)آية. 
  تِهِ ن ُ ﴿ (20)آية تِهِ ) من غري صلة يعقوب قرأها: ﴾ي ؤح  .(نُ ؤح

                                                 

، فإهنــا نزلــت يف أصــحاب ﴾ إىل أربــع نزلــت ابملدعنــة....قُ  لح ل َأسح  ئَ ُلُكمح َعَليح  هِ أربــع آايت مــن ﴿ إاَل  ، وعــن ابــن عبــاس وقتــادةســورة مكيــة( 1)
 .157الصفة. انظر: مرشد اخلالن ص 

حم عس ق َك َذِلَك يُ وِحي ( آعة واحدة فجعلها آعة واحـدة ﴿3)( و2و) (1فقد قرأ اةايت ) ؛( آعة50حسب العدد البصري )عدد آايهتا ( 2)
َِك يمُ  ُ الحَعزِيُز اْلح َ َواِر ِف الحَبحح ِر َك اأَلعحالمِ ﴿( آعـة واحـدة 33( و)32﴾. وجعـل اةعتـني )ِإلَيحَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمن قَ بحِلَك اّللَّ ِإن َيَش أح  َوِم نح آاَيتِ ِه اْلح

ِكِن الر ِيَح فَ يَ  رِِه ِإنَّ ِف َذِلَك آَلاَيت  لِ ُكلِ  َصبَّار  َشُكور  ُيسح  .انظر: املصدر نفسه .﴾ظحَللحَن َرَواِكَد َعَلى َههح
أن ح روف الف واتح  ول َيوز الوقف على حم هنا اختياراا ألنه ن ص ِف النش ر عل ى: )ما نصه 540ص  الزاهرة للقاضي جاة يف البدور( 3)

 ، ول ي نص عل ى ج واز الوق ف عل ى ح م م مفص ولا ع ن عس ق انته ى م ن النش رالواحدة إل أنه رسم ح   ، ألَنا كالكلمةيوقف على آخرها
 . (وحدها فمن وقف عليها من ضرورة أعاد

 .381اإلحتاف ص  .( أي انشقانفطرمضارع ) بنون ساكنة بعد الياة بداًل من التاة وكسر الطاة مع ختفيفها يعقوبقرأها  (4)
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  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿( 22)آية. 
  َعُلونَ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 25)آية  .(ونَ لُ عَ فح )ي َ بياة الييب  يعقوبقرأها : ﴾تَ فح
  سكان  قوبيع قرأها: ﴾يُ نَ زِ ل﴿( 27)آية تحقيق اهلمزة برويس : قرأها ﴾َيَشاُء ِإنَّهُ ﴿ .)يُ نحِزل(الزاي  فيفختالنون و إب 

  .كالياة  أو تسهيلها (يشاُء ِونه)وصالً مكسورة إبدال الثانية واواً األوىل و 
  ختفيفالنون و سكان إب   يعقوب قرأها: ﴾يُ نَ زِ لُ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾َوُهوَ ﴿ (28)آية 

 . )يُ نحِزل(الزاي 
  (ِفيُهَمابضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: ِفيِهَما﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 29)آية. 
  ََوارِ ﴿( 32)آية  .)اْلواري( يف احلالنيالياة ثبات إبيعقوب قرأها : ﴾اْلح
  (َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) عقوبي قرأها﴾: يِهمح َعلَ ﴿( 41)آية. 

  ِليِهمح ﴿( 45)آية ِليهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: َوَأهح  .(مح َوَأهح
  (مح َأيحِديهُ ) (َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب اقرأمه: ﴾َأيحِديِهمح ﴿ ﴾يِهمح َعلَ ﴿ (48)آية. 
  أو تسهيلها( يشاُء ِوَّناثا )وصاًل مكسورة إبدال الثانية واواً تحقيق اهلمزة األوىل و ب سروي: قرأها ﴾َيَشاُء ِإََّناثا ﴿( 49)آية  

  .كالياة
  أو تسهيلها (يشاُء ِونه)وصاًل مكسورة إبدال الثانية واوًا تحقيق اهلمزة األوىل و برويس ﴾: قرأها َيَشاُء ِإنَّهُ ﴿ (51)آية  

 .كالياة
  (.ِسَراط  لسني بدل الصاد )اب رويس﴾: قرأها ِصَراط  ﴿( 52)آية  
  (.ِسَراطِ ابلسني بدل الصاد ) رويس﴾: قرأها ِصَراطِ ﴿( 53)آية 
 

عٌ ﴿( 43) ُرِف َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِتسح  (1) ﴾ونَ َومَثَانُ  ُسورَُة الزُّخح

  (ُهمح َيَحتِيبضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها :﴾َيَحتِيِهمح ﴿ (7)آية. 
  (هح َخَلَقُهنَّ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َخَلَقُهنَّ ﴿( 9)آية. 
  داا ﴿( 10)آية  . (2) )ِمَهاداا(بكسر امليم وألف بعد اهلاة  يعقوبقرأها  :﴾َمهح
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 17)آية. 

                                                 

 ،﴾ح م َوالحِكتَ اِب الحُمبِ ْيِ ( آعـة واحـدة ﴿2)( و1ف معه فقـد جعـل اةعتـني )ولكنه اختل ،الكويف يف عدد آايهتاالعدد البصري العدد وافق ( 1)
 .159. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾َول َيَكاُد يُِبْيُ ﴿﴾ َأمح َأََّن َخريحٌ ِمنح َهَذا الذِ ي ُهَو َمِهْيُ ( آعتني ﴿52وجعل اةعة )

 .(53تراجع سورة طه اةعة )( 2)
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  وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿ .(1) )يَ نحَشُؤ(ني إسكان النون وختفيف الشبفتح الياة و  يعقوبقرأها : ﴾يُ َنشَّؤُ ﴿( 18)آية 
 .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب

 (2) (ِعنحَد الرَََّحنِ بنون ساكنة بعد العني وحذف األلف مع فتح الدال ) يعقوبقرأها ﴾: ِعَباُد الرََّححَنِ ﴿( 19 )آية. 
  ُقلح( مرعلى األ بضم القاف وحذف األلف وإسكان الالم يعقوبقرأها : ﴾قَالَ ﴿( 24)آية(. 
  ِدينِ ﴿( 27)آية ِدييِن ) يف احلالنيالياة ثبات إبيعقوب قرأها ﴾: َسيَ هح  .(َسيَ هح
  وابلتاة وصالً (َرَححَه) بداًل من التاة اةهلاب يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾َرَححَت﴿( 32)آية ، . 
  ا﴿( 35)آية  . (3) )َلَما(بتخفيف امليم  يعقوبقرأها : ﴾َمَتاعُ  َلمَّ
 ( 36آية )﴿ ِ (هح وَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿ (.يُ َقيِ ضح لياة بدل النون )اب يعقوبقرأها : ﴾ضح نُ َقي. 
  وَيِسبون(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾َوََيحَسُبونَ ﴿ (37)آية(. 
  َهنَبَّ ِبكَ  ﴿ (41)آية هَ )وصالً  بنون ساكنة مع قلبها ميماً  رويس﴾: قرأها نَذح َهباابأللف )ووقفاً   ،(ِبكَ  منَب نَذح  .(نَذح

  بضم اهلاة يف  يعقوب قرأها﴾: يِهمح َعلَ ﴿ .(كَ نح نُرِي َ ) واخفاؤها ابلكافبنون ساكنة  رويسقرأها : ﴾نُرِيَ نَّكَ ﴿ (42)آية
 .(َعَليُهمح احلالني )

 (.ِسَراط  ابلسني بدل الصاد ) رويس﴾: قرأها ِصَراط  ﴿( 43)آية 
  (مح نُرِيهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: نُرِيِهمح ﴿( 48)آية. 
  ا(هَ ي ُّ  أَ )ايَ  األلف وقفاً ثبات إب يعقوب: قرأها ﴾هَ اَي َأيُّ ﴿ (49)آية. 
  قرأها إبثبات  فرويس .الثانية مفتوحتان والثالثة ساكنةأصل هذه الكلمة ثالث مهزات األوىل و : ﴾هلِتَنااأَ أَ ﴿ (58)آية

 روح. وقرأها من غري إدخال ة من جنس حركة اهلمزة اليت قبلهال الثالثة ألفًا مدعابدإو الثانية بني بني  وتسهيلاألوىل اهلمزة 
 .كحفصبتحقيق اهلمزتني األوىل والثانية وإبدال الثالثة ألفاً مدعة 

  ابلسني بدل الصاد  ويسر ﴾: قرأها ِصَراطٌ ﴿ .)واتبعون(يف احلالني الياة ثبات إب يعقوب: قرأها ﴾َواتَِّبُعونِ ﴿ (61)آية
  (.ِسَراطٌ )

  (َوَأِطيُعوِن )يف احلالني الياة ثبات إب يعقوب﴾: قرأها َوَأِطيُعونِ ﴿ (63)آية. 
  (.ِسَراطٌ ابلسني بدل الصاد ) رويس﴾: قرأها ِصَراطٌ ﴿( 64)آية 

                                                 

بضــم اليـاة وفــتح النـون وتشــدعد  حف  ص أهـاوقر  .( الزم مبـين للفاعــلَنَش  أَ مضـارع )بفـتح اليــاة وسـكون النــون وختفيـف الشــني  يعق  وب قرأهـا( 1)
 .385. اإلحتاف ( متعدي مبين للمفعولَنشَّأَ الشني مضارع )

 .املصدر نفسه. على أهنا ظرف )عباد(بدل  )عند(قراةة ( 2)
بتشـدعد املـيم مبعـىن أال، وإن انفيـة.  حف صقرأهـا و . ( مزعـدة للتأكيـدم ا(، فإن هي املخففة والالم فارقـة و)َلَماخفيف امليم )بت يعقوب أهاقر  (3)

 .املصدر نفسه
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  يعقوب ﴾: قرأها َل َخوحفٌ ﴿ .(يح ادِ بَ  عِ )ايَ  يف احلالني ساكنة بعد الدال ايةثبات إب رويس: قرأها ﴾اَي ِعَبادِ ﴿ (68)آية
 .(َخوحفَ ) بنصب الفاة من غري تنوعن

  َتِهيهِ ﴿ .(َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يِهمح َعلَ ﴿ (71)آية  )تشتهي(من غري هاة  يعقوب: قرأها ﴾َتشح

(1). 
  ضم اهلاة يف احلالني ب يعقوب رأهاق: ﴾َلَديِهمح ﴿ .)وَيِسبون(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾ََيحَسُبونَ َأمح ﴿ (80)آية
 .(َلَدي حُهمح )

  اهلمزة  تحقيقبرويس قرأها  :﴾السََّماِء ِإَلهُ ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليهما: )معاا( ﴾َوُهوَ ﴿( 84)آية
 . وتسهيل الثانية بني بني كالياةاألوىل 

  بتاة مفتوحة وكسر اجليم  روح(، وقرأها يَ رحِجُعونَ مفتوحة وكسر اجليم )بياة  رويس رأهاق: ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿ (85)آية
  .(تَ رحِجُعونَ )
  (2) (و )وقيَلهُ  مع الصلة بواو بفتح الالم وضم اهلاة يعقوب: قرأها ﴾ي َوِقيِلهِ ﴿ (88)آية . 
 

عٌ ُسورَُة الدَُّخان َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ﴿( 44)  (3) ﴾َومَخحُسونَ  ِتسح

  الباة  رفعب يعقوب: قرأها ﴾َربِ  السََّمَوات﴿ (7)آية)  .(4) )ربُّ
 (ِإلَيَّهح ) هباة السكتيعقوب  وقف عليها: ﴾ِإَلَّ ﴿ (18)آية. 

  (تَ رحَُجُوِن )يف احلالني الياة ثبات إب يعقوب﴾: قرأها تَ رحَُجُونِ ﴿ (20)آية. 
  (فَاعحَتزُِلوِن )لني يف احلاالياة ثبات إب يعقوب﴾: قرأها فَاعحَتزُِلونِ ﴿ (21)آية. 

                                                 

ُ َرُس ولا ﴿ :حبذف اهلاة ألنه مفعول وعائده جائز احلذف كقوله تعاىل يعقوبقرأها  (1)  حف ص أهـاوقر  .(41﴾ )الفرقـان َأَهَذا الَِّذي بَ َعَث اّللَّ
 .387ص  املصدر نفسه. ( املوصولةماعد الياة ععود على )هباة ب

، أو علــى مفعــول ه أن ععلــم الســاعة وععلــم قيلــه كــذا، أو عطفــاً علــى ســرهم وجنــواهم﴾ ابلنصــب عطفــاً علــى حمــل الســاعة أي وعنــدَوِقيلَ  هُ ( ﴿2)
احملـذوف أي ععلمـون ذلـك وقيلــه، أو علـى أنـه مصـدر أي قــال  مـون، أو علـى مفعــول ععلبــون قيلـه كـذاعكتبـون احملـذوف أي عكتبـون ذلـك وعكت

واحلجـة يف القـراةات السـبع البـن خالوعـه ، 387نظـر: االحتـاف ص ا. صـلى هللا عليـه وسـلم ، أو ابضمار فعل أي هللا ععلم قيل رسوله حممدقيله
 . 323ص 

( 34﴾، وجعـل اةعتــني )ح م َوالحِكتَ  اِب الحُمبِ ْيِ ة واحــدة ﴿( آعـ2)( و1( آعـة  فقــد جعـل اةعتـني )57)عـدد آايهتـا حسـب العــدد البصـري ( 3)
تَ تُ َنا اأُلوىَل َوَما ََنحُن  ِإنح ِهَي ِإلَّ  ِإنَّ َهؤلِء لَيَ ُقوُلونَ ( آعة واحدة ﴿35)و  .160. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾ِبُنحَشرِينَ َموح
: نظـرا .ابجلـر بـداًل مـن ربـك أو صـفة حف صأهـا وقر  (.ه و  إل ه إلَّ ل)ابلرفع علـى اضـمار مبتـدأ أي هـو رب أو مبتـدأ خـربه  يعقوبقرأها ( 4)

 .324احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص ، و 388االحتاف ص 
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  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم السََّماء﴿( 29)آية ،. 
  وابلتاة وصالً ه(رَ جَ )شَ ابهلاة  يعقوب وقف عليها: ﴾َشَجَرتِ ﴿ (43)آية ،. 
  (1) ي(لِ غح )ت َ  التأنيث بتاة روح: قرأها ﴾يَ غحِلي﴿ (45)آية. 
  (2) (ُلوهُ فَاعحت ُ بضم التاة ) يعقوب قرأها: ﴾فَاعحِتُلوهُ ﴿ (47)آية. 
 

 (4) ﴾َوَثالثُونَ  َسبحعٌ َوآاَيُتَا  (3) ُسورَُة اْلَاثَِيِة َمِكيَّةٌ ﴿( 45)

  (5) (َءااَيت  بكسر التنوعن ) يعقوب قرأها: ﴾َءااَيتٌ ﴿( 4)آية. 
  (.َءااَيت  سر التنوعن )بك يعقوب قرأها﴾: َءااَيتٌ ﴿( 5)آية 
  ِمُنون﴿ (6)آية  .(تُوِمُنونَ ) بتاة اخلطاب رويس قرأها: ﴾يُ ؤح
  ؤاا()ُهزُ  زاً مه الواوبدال إب يعقوب: قرأها ﴾ُهُزواا ﴿( 9)آية. 
  (تَ رحِجُعونَ ) بفتح التاة وكسر اجليم يعقوب: قرأها ﴾تُ رحَجُعونَ ﴿ (15)آية. 
  (6) )سواٌء(ابلرفع  يعقوب هاقرأ: ﴾َسَواءا ﴿( 21)آية . 
  تذَّكَُّرون( والكاف تشدعد الذالب يعقوبقرأها : ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿( 23)آية(. 
  ُهمح بضم اهلاة ) يعقوب رأهاق: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 25)آية  . (َعَلي ح
  (1) (ُكلُّ برفع الالم ) يعقوب قرأها: ﴾ُكلَّ ُأمَّة  ﴿( 28)آية. 

                                                 

. انظـر: احلجـة يف القـراةات السـبع بيـاة التـذكري وفاعلـه ععـود إىل الطعـام حفصبتاة التأنيث والضمري ععود على الشجرة. وقرأها  روح أهاقر  (1)
 .388، واإلحتاف ص 324الوعه ص البن خ

 .389اإلحتاف ص  ابلكسر مها ليتان يف مضارع عتله ساقه جبفاة وغلظة. حفصبضم التاة. وقرأها  يعقوبقرأها  (2)
ماا قوله تعاىل ﴿ سورة مكية إاَل ( 3) ِزَي قَ وح َم اّللَِّ لَِيجح ِس ُبونَ  ُقل لِ لَِّذيَن آَمُنوا يَ غحِفُروا ِللَِّذيَن ل يَ رحُجون َأايَّ انظـر: املصـدر  .﴾ فمدنيـةِبا َكانُوا َيكح

 نفسه.
َِكيمِ ( آعة واحدة ﴿2)( و1( آعة فقد جعل اةعتني )36) عدد آايهتا حسب العدد البصري( 4) ﴾. حم تَ نحزِيُل الحِكَتاِب ِمَن هللِا الحَعزِيِز اْلح

 .162، ومرشد اخلالن ص 389انظر: اإلحتاف ص 
( أو كـــرر آايت أتكيـــداً لـــألول أي إن يف وِف خلقك   مة عطفـــاً علـــى اســـم إن أي وإن يف خلقكـــم، واخلـــرب قولـــه )بكســـر التـــا يعق   وبقرأهـــا  (5)

ابلرفع على االبتداة والظرف قيـل هـي اخلـرب، وهـي حينئـذ مجلـة معطوفـة علـى مجلـة مؤكـدة إبن وحيتمـل أن  حفصالسموات ويف خلقكم. وقرأها 
اإلحتــاف ص رفــع ابالبتــداة إن عطفــت عطــف املفــرد وبتقــدعر هــم إن عطفــت عطــف اجلمــل.  تكــون آايت عطفــاً علــى حمــل إن ومعموهلــا وهــو

389.  
 (.25عراجع سورة احلج اةعة رقم ) (6)
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  ام كسرة القاف الضمإبمش رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿ (32)آية. 
  إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها: ﴾َوِقيلَ ﴿( 34)آية. 
  متُُ ﴿( 35)آية َذح  . ؤاا()ُهزُ  مهزاً  الواو إببداليعقوب  هاقرأ: ﴾ُهُزواا ﴿. )اطتُّم(الذال ابلتاة  روح: أدغم ﴾اطَّ
  (هوَ )َوهُ ابهلاة  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 37)آية. 

  

                                                                                                                                                                        

ابلرفع على االبتداة وتدعى خربها.  حفصبنصب الالم على البدل من كل أمة األوىل بدل نكرة موصوفة من مثلها. وقرأها  يعقوبقرأها  (1)
 .390املصدر نفسه ص 
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ُزح ﴿ ُرونَ اْلح  ﴾ُء السَّاِدُس َوالحِعشح
 

َقاِف َمِكيَّةٌ ﴿( 46)  (2) ﴾َوَثالثُونَ  مَخحسٌ َوآاَيُتَا  (1) ُسورَُة اأَلحح

  فإنه عكسر مهزة الوصل وعبدل اهلمزة الساكنة بياة مدعة من  )ائُتوِن(بـــــ عند االبتداة : ﴾السََّمَواِت ائ حُتوِن ﴿( 4)آية
 .يُتوِن()اِ جنس حركة اهلمزة فتقرأ 

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾َكاِفرينَ ﴿( 6)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة ) يعقوب رأهاق﴾: َعَليحِهمح ﴿( 7)آية   . (َعَلي ح

  (هوَ )َوهُ ابهلاة  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 8)آية. 
  ِإلَيَّهابهلاة  يعقوب وقف عليها﴾: ِإَلَّ ﴿( 9)آية(). 
  (3) (لِتُ نحِذرَ تاة اخلطاب )ب يعقوب رأهاق: ﴾لِيُ نحِذرَ ﴿( 21)آية. 
  ُهمح بضم اهلاة ) يعقوب رأهاق﴾: َعَليحِهمح ﴿ (.َخوحفَ بفتح الفاة بال تنوعن ) يعقوب قرأها﴾: َفاَل َخوحفٌ ﴿( 31)آية     . (َعَلي ح

  َساَّنا ﴿( 15)آية ناا من غري مهزة وضم احلاة وإسكان السني وحذف األلف  يعقوبقرأها : ﴾ِإحح : ﴾َوِفَصالُهُ ﴿. ()ُحسح
ُلهُ )الفاة وسكون الصاد من غري ألف بفتح  يعقوبقرأها   ()َعَليَّهابهلاة  يعقوب وقف عليها﴾: َواِلَديَّ ﴿ ﴾َعَليَّ ﴿ .(4) (َوَفصح

 .(َواِلَديَّه)
  َسنَ ﴿. ()يُ تَ َقَبُل( )ويُ َتجاوزُ  يف الفعلني بياة مضمومة يعقوبقرأمها : ﴾َونَ َتَجاَوزُ ﴿ ﴾نَ تَ َقَبلُ ﴿( 16)آية قرأها : ﴾َأحح

َسُن( النون برفع يعقوب  . (5) )أحح
  ُأفِ  بكسر الفاة من غري تنوعن  يعقوبقرأها : ﴾ُأف   ﴿( 17)آية(). 

                                                 

َرائِيَل َعَلى ِمثحِلِه َفآمَ ﴿اةعتني  إاَل  ،( سورة مكية1) رَبحمُتح ِإنَّ اّللََّ َل ُقلح َأرَأَي حُتمح ِإن َكاَن ِمنح ِعنِد اّللَِّ وََكَفرحمُت ِبِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِ ن َبيِن ِإسح َن َواسح َتكح
َم الظَّاِلِمْيَ  ِدي الحَقوح رِبح َكَما َصرَبَ ﴿ و ﴾يَ هح َن َم ا يُوَع ُدوَن لَح يَ لحبَ ثُ وا ِإلَّ فَاصح َم يَ  َروح ُمح يَ وح تَ عحِجل هلَُّمح َكَأَنَّ ُلوا الحَعزحِم ِمَن الرُُّسِل َوَل َتسح َس اَعةا مِ  ن  ُأوح

ُم الحَفاِسُقونَ  َلُك ِإلَّ الحَقوح َار  َباَلٌغ فَ َهلح يُ هح  .391انظر: اإلحتاف ص  .﴾َنَّ
َِك  يمِ ﴿( آعــة واحــدة 2)( و1( آعــة فقــد جعــل اةعتــني )34ي )عــدد آايهتــا حســب العــدد البصــر  (2) . ﴾ح  م تَ نحزِي  ُل الحِكتَ  اِب ِم  َن هللِا الحَعزِي  ِز اْلح
 .162نظر: مرشد اخلالن ص ا
 .391ص  اإلحتاف بياة الييب. حفصللرسول صلى هللا عليه وسلم. وقرأها  بتاة اخلطاب يعقوبقرأها  (3)
. وقرأها حفـص بكسـر الفـاة وفـتح الصـاد وألـف بعـدها علـى أهنمـا مصـدران كـالعظم الصاد من غري ألف بفتح الفاة وسكون يعقوبقرأها  (4)

 املصدر نفسه. .والعظام
 .391املصدر نفسه ص  .( انئب فاعلأحسن)بياة مضمومة يف الفعلني ابلباة للمجهول ورفع  يعقوبقرأها  (5)
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  لُ ﴿( 18)آية  .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليحِهُم الحَقوح
  ُتمح ﴿ (20)آية ُتمح ) حمققتني مزتنيهب روح: قرأها ﴾َأذحَهب ح هبمزتني األوىل حمققة والثانية مسهلة من غري  رويسوقرأها  .(َأَأذحَهب ح

 إدخال.
  لَِئكَ ﴿ (31)آية لَِياُء ُأوح  . (1)بني بني الثانية  تسهيلاهلمزة األوىل و تحقيق ب رويس: قرأها ﴾َأوح
  ياة مفتوحة وإسكان القاف من بيعقوب قرأها : ﴾بَِقاِدر  ﴿ .(هخبَلحِقِهنَّ ) ابهلاة يعقوب وقف عليها: ﴾خبَلحِقِهنَّ ﴿ (33)آية

ِدرُ )غري ألف مع ضم الراة   .(2) (يَ قح
 

 ﴾َمَدنِيٌَّة َوآاَيُتَا مَثَان  َوَثالثُونَ صلى هللا عليه وسلم ُسورَُة حُمَمَّد  ﴿( 74)
(3) 

  (هوَ )َوهُ ابهلاة  يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 2)آية. 
  ِديِهمح ﴿( 5)آية ِديهُ بضم اهلاة ) يعقوب رأهاق﴾: َسيَ هح   . (مح َسيَ هح
  ُهمح بضم اهلاة ) يعقوب رأهاق﴾: َعَليحِهمح ﴿( 10)آية  .إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾وللحَكاِفرينَ ﴿. (َعَلي ح

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 11)آية. 
  (4) (ي ِ أَ كَ )وَ  املشددة على الياة يعقوب وقف: ﴾وََكأَيِ نح ﴿( 13)آية.  

  َراطَُها﴿ (18)آية  بني بني. الثانية  تسهيلاهلمزة األوىل و  بتحقيق رويس: قرأها ﴾َجاَء َأشح
  ُتمح ﴿( 22)آية بفتح التاة يعقوب  قرأها: ﴾َوتُ َقطِ ُعوا﴿ .(5) (تُ ُولِ يُتمح ) بضم التاة والواو وكسر الالم رويس قرأها :﴾تَ َولَّي ح
َطُعواسكان القاف وفتح الطاة خمففة )وإ  .( على التقليلَوتَ قح

                                                 

 ذا املوضع.ليس يف القرآن الكرمي مهزاتن مضمومتان إاَل يف ه (1)
 (.81عراجع سورة عس اةعة رقم ) (2)
فَ ِإذا َلِقي ُتُم الَّ ِذيَن َكَف ُروا َفَض رحَب الر ِقَ اِب َح َّتَّ ِإَذا أَثحَخنُتُم وُهمح ﴿ ( آعتـني4، فقد جعل آعة )( آعة40ايهتا حسب العدد البصري )عدد آ( 3)

َ  رحُب َأوحزَاَرَه اَفُش دُّوا الح  َواَثَق فَِإمَّ ا َمن   اا بَ عح  ُد َوِإمَّ ا ِف  َداء  لُ َو بَ عحَض  ُكم بِ  بَ عحض  ﴿و ﴾َح َّتَّ َتَض  َع اْلح ُهمح َوَلِك  ن ل ِيَ ب ح ُ َلنَتَص  َر ِم ن ح َذلِ  َك َولَ وح َيَش  اُء اّللَّ
َنَّ ِة الَّ  يِت ُوِع َد ﴿ ( آعتــني15، وجعـل اةعـة )﴾َوالَّ ِذيَن قُِتلُ وا ِف َس  ِبيِل اّللَِّ فَ لَ ن ُيِض لَّ َأعحَم  اهَلُمح  َ اٌر مِ  ن مَّ  اء غَ ريحِ آِس  ن  َمثَ ُل اْلح الحُمت َُّق وَن ِفيَه  ا َأَنح

َاٌر مِ نح مَخحر  لَّذَّة  لِ لشَّارِِبْيَ  َاٌر ِمن لَّنَب  لَّح يَ تَ َغريَّح َطعحُمُه َوَأَنح ِ ﴿و ﴾َوَأَنح َاٌر مِ نح َعَسل  مَُّصفًّى َوهَلُمح ِفيَها ِمن ُك لِ  الثََّم َراِت َوَمغحِف َرٌة مِ  ن رَِّبِ  مح َكَم نح َوَأَنح
َعاءُهمح   .وما بعدها 162. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾ُهَو َخاِلٌد ِف النَّاِر َوُسُقوا َماء َحَِيماا فَ َقطََّع َأمح

 .( من سورة آل عمران146تراجع اةعة ) (4)

نيب صلى هللا عليه وسلم وهبا قرأ علي رضي ابلبناة للمفعول أي وأن وليتم أمور الناة وروعت عن ال بضم التاة والواو وكسر الالم رويسقرأها  (5)
 .394ابلفتح إما مبعىن األول أو من اإلعراض. اإلحتاف ص  حفصهللا عنه. وقرأها 
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 (1) )َوُأمِلَي(بضم اهلمزة وكسر الالم واية مفتوحة وصالً  يعقوبقرأها : ﴾َوَأمحَلى﴿( 25)آية. 
  َراَرُهمح ﴿( 26)آية  .(2) (مح هُ ارَ رَ سح )أَ اهلمزة بفتح  يعقوبقرأها : ﴾ِإسح
  ُلوَ ﴿ (31)آية ُلواسكان الواو )إب سروي قرأها: ﴾اَونَ ب ح  .(َونَ ب ح
 

ُرونَ  (3) ُسورَُة الحَفتحِح َمَدنِيَّةٌ ﴿( 48) ٌع َوِعشح  (4) ﴾َوآاَيُتَا ِتسح

  (.اِسَراطا ابلسني بدل الصاد ) رويس﴾: قرأها ِصَراطاا﴿( 2)آية 
  ُهمح ) احلالني يف اةاهل بضم يعقوب امهقرأ: (َمعاا ) ﴾َعَليحِهمح ﴿ (6)آية  .(َعَلي ح
  وصالً بكسر اهلاة  يعقوب هاقرأ: ﴾َعَليحُه هللا﴿(. َأيحِدي حُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َأيحِديِهمح ﴿ (10)آية

تِيهِ ﴿ .)عليِه(وعلزمه ترقيق لفظ اجلاللة  تِيهِ نون العظمة )ب روحقرأها : ﴾َفَسيُ ؤح  (.َفَسنُ ؤح
  ِليِهمح ﴿ (12)آية ِليهُ ) حلالنياهلاة يف ا بضم يعقوبقرأها : ﴾َأهح  .(مح َأهح

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾لِلَكاِفرينَ ﴿( 13)آية. 
  ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (18)آية  (.َعَلي ح

  (.اِسَراطا ابلسني بدل الصاد ) رويس﴾: قرأها ِصَراطاا﴿ (20)آية 
  اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ .(هح وَ )َوهُ  هباة السكتيعقوب  وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 24)آية 

ُهمح )  (.َعَلي ح
 َِميَّة﴿( 26 )آية   .ووقفاً بكسر اهلاة وإسكان امليم ،()قلوِِبِِم اْلمية وصالً  امليمو  اهلاة بكسر يعقوبقرأها : ﴾قُ ُلوِِبُِم اْلح
  ووقفاً بكسر اهلاة وإسكان امليم. (ِِبِِم الحُكفَّارَ ) وصالً  وامليمبكسر اهلاة  يعقوبقرأها ﴾: ِِبُِم الحُكفَّارَ ﴿ (29)آية  

َرةَ ﴿( 49) ُُجَراِت َمَدنِيٌَّة َوآاَيُتَا مَثَاِن َعشح  (5) ﴾ُسورَُة اْلح

  ُموا﴿ (1)آية  .(1)( تَ َقدَُّموا) املشددة بفتح التاة والداليعقوب  قرأها: ﴾َل تُ َقدِ 

                                                 

بفـتح اهلمـزة  حف ص(، وقيـل ضـمري الشـيطان، وقرأهـا هل مبضم اهلمزة وكسر الالم وفتح الياة ابلبنـاة للمفعـول وانئـب الفاعـل ) يعقوبقرأها  (1)
 .329، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 394ابلبناة للفاعل ضمري الشيطان وقيل للباري تعاىل. اإلحتاف ص والالم وابأللف 

 .394بكسرها على أهنا مصدر أسر. اإلحتاف ص  حفصمجع سر. وقرأها  اهلمزة فتحب يعقوبقرأها  (2)

انظـر : تفسـري ابـن   .سـنة سـت للهجـرة لـذا عـدت يف املـدينن احلدعبيـة نزلت سورة الفتح عندما انصـرف رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم مـ( 3)
 .7/301كثري 

 .165، ومرشد اخلالن ص 395االحتاف ص : انظر .فال خالف بني األعداداتفق اجلميع على أن عدد آايهتا )تسع وعشرون(  (4)
 .165عددعن. انظر: مرشد اخلالن ص ليس فيها خالف يف عدد آايهتا بني ال (5)
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  ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيِهمح ﴿ (5)آية  (.ِإلَي ح
  كالياة  بني بنيبتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  رويسقرأها : ﴾تَِفيَء ِإىَل ﴿ (9)آية. 
  َوِتُكمح )على اإلضافة  بكسر اهلمزة وإسكان اخلاة واتة مكسورة بعد الواويعقوب  قرأها: ﴾َأَخَويحُكمح ﴿ (10)آية  .(ِإخح
  ُهنَّ ﴿ (11)آية ُهنَّهح  هباة السكتيعقوب  وقف عليها ﴾:ِمن ح َوَل ) امليم بضم يعقوبقرأها : ﴾ َوَل تَ لحِمُزوا ﴿ .()ِمن ح

 .(2) (ُزواتَ لحمُ 
  (َميِ تاا ) بتشدعد الياة مكسورة رويسقرأها : ﴾َميحتاا ﴿ (12)آية. 
  (3) لِتحُكم()َيَح هبمزة ساكنة بعد الياة  يعقوبقرأها : ﴾يَِلتحُكمح َل ﴿ (14)آية. 
  َعَليَّهح  هباة السكتيعقوب  وقف عليها ﴾:َعَليَّ ﴿ (17)آية().  
 

 (4) ﴾ُسورَُة ق َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَخحٌس َوَأرحبَ ُعونَ ﴿( 50)

  َنا﴿. إدخال ن غريمالثانية ل اهلمزة األوىل وتسهي بتحقيق يعقوبقرأها : ﴾َذائِ أَ ﴿( 3)آية يم بضم امل يعقوبقرأها : ﴾ِمت ح
َنا(  .)ُمت ح

  (َوِعيِديإبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ِعيدِ وَ ﴿ (14)آية. 
  (َلَديَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َلَديَّ ﴿( 23)آية. 
  (َلَديَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َلَديَّ ﴿( 28)آية. 
  (َلَديَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َلَديَّ ﴿( 29)آية. 

  (َوُهَوهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (37)آية. 

                                                                                                                                                                        

بضـم التـاة وكسـر الـدال علـى أنـه متعـد  حف ص( حـذفت إحـدى التـاةعن. وقرأهـا تَ تَ َق دَُّمواعلى أن أصـلها ) بفتح التاة والدال يعقوبقرأها  (1)
قبـل  وا أمـراً وحذف مفعوله إما اقتصاراً حنو ععطي ومينع وكلوا واشربوا، وإما اختصاراً للداللة عليه أي ال تقدموا ما ال عصلح أو أمـراً أي ال تقطعـ

السـمني أن حيكمـا بـه، وقيـل املـراد بـني عـدي رسـول هللا صـلى هللا عليـه سـلم وذكـر هللا تعظيمـاً لـه واشـعراً أبنـه مـن هللا مبكـان عوجـب إجاللـه قـال 
 . 397وحيتمل أن عكون الفعل الزماً حنو وجه وتوجيه وأشار إليه البيضاوي وقال ومنه مقدمة اجليش ملتقدميهم. اإلحتاف ص 

 .ر امليم وضمها ليتان يف املضارع. املصدر نفسهكس  (2)
على لية غطفان  يعقوب . وقراةة خذه من الت عليتأنه أ اهلمزملن تر  واحلجة من ألت أيلت  فاحلجة ملن مهز أَنه َأخذهتقرأ ابهلمز وتركه  (3)

، 330يف القراةات السبع البن خالوعـه ص  انظر: احلجة . عنقصكما ال ومعنامهعلى لية احلجاز كباعه عبيعه حفص كصدف عصدف، وقراةة 
 .398واإلحتاف ص 

 .165انظر: مرشد اخلالن ص  .عددعنليس فيها خالف يف عدد آايهتا بني ال (4)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  يف الياة ثبات إب يعقوبقرأها : ﴾الحُمَنادِ ﴿ وحذفها وقفاً. نادي(ي) وصالً الياة ثبات إب يعقوبقرأها : ﴾َنادِ ي ُ ﴿( 41)آية
 .)املنادي( احلالني

  (َتشَّقَّقُ  )بتشدعد الشني يعقوب قرأها:﴾َتَشقَّقُ ﴿( 44)آية. 
  ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (45)آية إبثبات الياة يف احلالني  يعقوب قرأها﴾: ِعيدِ وَ ﴿ (.َعَلي ح
 .(َوِعيِدي)

 

 (1) ﴾ُسورَُة الذَّاِراَيِت َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِسُتونَ ﴿( 51)

  ُهمح ) اة يف احلالنياهل بضم يعقوبقرأها : ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 27)آية  (.ِإلَي ح
 

ُرونَ ﴿ ُزحُء السَّاِبُع َوالحِعشح  ﴾اْلح

  ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿ (33)آية  (.َعَلي ح
  (َوُهَوهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (40)آية. 
  وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ وامليم وصالً )اهلاة  ضمبيعقوب قرأها : ﴾ر ِيحَ َعَليحِهُم ال﴿ (41)آية ،. 
  مشام كسر  رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 43)آية  القاف الضم. ةإب 
  تذَّكَُّرون( والكاف بتشدعد الذال يعقوبقرأها : ﴾َتذَكَُّرونَ ﴿( 49)آية(. 

  (ُبُدوِن لِيَ عح إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾لِيَ عحُبُدونِ ﴿ (56)آية.  
  (يُطحِعُموِن إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: يُطحِعُمونِ ﴿ (57)آية.  
 تَ عحِجُلونِ ﴿ (59)آية تَ عحِجُلوِن إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوب قرأها﴾: َيسح   .(َيسح

  ِمِهمُ ﴿ (60)آية  .ووقفاً بكسر اهلاة وإسكان امليم ،(مِ يومهِ ) وصالً  امليمو  اهلاة بكسر يعقوبرأها : ق﴾الذِ ي يَ وح
  

                                                 

 .165عددعن. انظر: مرشد اخلالن ص ليس فيها خالف يف عدد آايهتا بني ال (1)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 (1) ﴾ُسورَُة الطُّوِر َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِتسٌع وَأرحبَ ُعونَ ﴿( 52)

  (، مح ُذرِ اَيتُُ على اجلمع ) مع ضم التاة أبلف بعد الياة( األوىل) يعقوب : قرأ﴾َوَما همح ُذر ِيَ تَ ﴿ ﴾ِبَِِيان   مح هُ ُذر ِيَ ت ُ ﴿( 21)آية
 .ِتم(ايَّ ر ِ )ذُ لف بعد الياة مع كسر التاة على اجلمع ( أب َ الثانيةوقرأ )

  بنصب امليم من غري  يعقوبقرأها : ﴾َتَحثِيمٌ ﴿. َو(غح )لَ تنوعن  من غريوصاًل بفتح الواو  يعقوبقرأها : ﴾َلغحوٌ ﴿( 23)آية
 .(2) )َتَحثِيَم( تنوعن

  ُهمح َعلَ ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 24)آية  (.ي ح
 بنعمه(ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾بِِنعحَمت﴿( 29 )آية(. 
  املصيطرون()ابلصاد  يعقوب: قرأها ﴾الحُمَسيحِطُرونَ ﴿( 37)آية.  
  َعُقونَ ﴿( 45)آية َعُقونَ بفتح الياة  يعقوبقرأها : ﴾ُيصح  .(3)( )َيصح
 

 (5) ﴾َوِسُتونَ  َوآاَيُتَا اثَنان (4) ِم َمِكيَّةٌ ُسورَُة الن جح ﴿( 53)

  (َوُهَوهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 7)آية. 
  ُرونَهُ ألف )من غري بفتح التاة وإسكان امليم  يعقوب قرأها: ﴾َأفَ ُتَماُرونَهُ ﴿( 12)آية  .(َأفَ َتمح
  تَ ﴿( 19)آية  .(ت ِ الآلَّ ) ست حركات بتشدعد التاة مع املد الالزم رويسقرأها : ﴾الالَّ
  ِم( وصالً  امليماهلاة و بكسر  يعقوب: قرأها ﴾َرِبِ ُِم اهُلَُدى﴿( 23)آية   .ووقفاً بكسر اهلاة وإسكان امليم ، )َرِبِ 
  (َوُهَوهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 30)آية. 
  (فَ ُهَوهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾ُهوَ ف َ ﴿( 35)آية. 

                                                 

َه ِذِه ﴿و ﴾يَ وَم يُ َدعُّوَن إىل ََّنِر َجَه نََّم َدع  اا ﴿ ( آعـة واحـدة14)و (13( آعـة، فقـد جعـل اةعتـني )48ايهتـا حسـب العـدد البصـري )عدد آ( 1)
بُونَ  ُتمح ِِبَا ُتك ذِ   .165. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾النَّاُر اليتِ  ُكن ح

وقرأهــا  فحــذف التنــوعن، وبنــاه علــى الفــتح. (مخس  ة عش  ر)كبنــاة   (ل)أنــه بــىن االســم مــع علــى بنصــب املــيم مــن غــري تنــوعن  يعق  وب أهــاقر  (2)
 .334احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص  وجعل الظرف اخلرب. (البتداء)وأعمل معىن  (ل)أنه مل ععمل  على رفعابل حفص

 .399بضم الياة ابلبناة للمفعول. اإلحتاف ص  حفص. وقرأها بفتح الياة ابلبناة للفاعل يعقوبقرأها  (3)
ُثحِ ﴿ن عباس وقتادة آعة منها نزلـت ابملدعنـة وهـي قولـه تعـاىل: مكية يف أكثر األقاوعل، واستثىن اب (4) (، 32)اةعـة:  ﴾الَّ ِذيَن ََيحَتِنبُ وَن َكبَ ائَِر اإلحِ

 .167. انظر: مرشد اخلالن ص وقال احلسن: كلها نزلت ابملدعنة
م ِبِه ِمنح ِعلح م  ِإن يَ تَِّبُع وَن ِإلَّ الظَّ نَّ َوِإنَّ َوَما هلَُ ﴿ ( آعة واحدة29)( و28( آعة فقد جعل اةعتني )61)عدد آايهتا حسب العدد البصري ( 5)

َقِ  َشيحئاا  ن حَيا الظَّنَّ َل يُ غحيِن ِمَن اْلح ََياَة الدُّ ِرََّن َولَح يُرِدح ِإلَّ اْلح  .167انظر: مرشد اخلالن ص  .﴾فََأعحِرضح َعن مَّن تَ َوىلَّ َعن ِذكح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  اإلظهار والثان، )إَنََُّّو(اهلاةعن  إدغام :األول :بوجهني رويسقرأها : ﴾َوَأنَُّه ُهوَ ﴿ (49و 48و 44و 43)آية :
  .كحفص

 التنوعن يفأدغم إىل الالم قبلها وحذف اهلمزة و  )األوىل(مهزة حركة بنقل وصاًل  يعقوب قرأها :﴾َعاداا اأُلوىَل ﴿( 50)آية 
 : فله ثالثة أوجه (األوىل)ـ وعند االبتداة ب. وىل(لُّ دا)عَ  فيكون النطق هبا )األوىل(الم  يف )عاداا(
 . وهو املقدم وىل(ألحُ اَ )كحفص وبعدها واو ساكنة مدعة  مهزة مضمومةبعدها الم ساكنة و بعدها هبمزة وصل مفتوحة و : األول
 . (ىَل و لُ اَ ) من غري مهز مدعةواو ساكنة بعدها هبمزة وصل مفتوحة والم مضمومة و   :الثان
 .ىل()ُلوح مدعة بالم مضمومة وبعدها واو ساكنة  :الثالث

  َاَرىإبدغام التاةعن وصالً ) يعقوب قرأها: ﴾تَ َتَماَرىرَبِ َك ﴿( 55)آية  .كحفص(. وعند االبتداة رَبِ َك ُتَّ
 

 (1) ﴾َوآاَيُتَا مَخحٌس َومَخحُسونَ  َمِكيَّةٌ  ُسورَُة الحَقَمرِ ﴿( 54)

  (تُ غحيِن ) إبثبات الياة وقفاً  يعقوب قرأها: ﴾تُ غحنِ ﴿( 5)آية.  
  الداعي( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها : ﴾الدَّاعِ ﴿( 6)آية(. 
  َخاِشعاا(بفتح اخلاة وألف بعدها وكسر الشني خمففة  يعقوبقرأها : ﴾ُخشَّعاا ﴿( 7)آية(. 
  الداعي( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها : ﴾الدَّاعِ ﴿( 8)آية(. 
 َنا﴿( 11ية )آ َنافَ َفتَّ ) بتشدعد التاة يعقوبقرأها ﴾: فَ َفَتحح  .(حح
  (َونُُذِري) يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها ﴾: َونُُذرِ ﴿( 16)آية. 
  (َونُُذِري) يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها ﴾: َونُُذرِ ﴿( 18)آية. 
  ُهمح ) احلالني اهلاة يف بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 19)آية  (.َعَلي ح
  (َونُُذِري) يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها ﴾: َونُُذرِ ﴿( 21)آية. 

  من غري إدخالالثانية  بتحقيق اهلمزة األوىل وتسهيل رويسقرأها : ﴾َأُءلحِقيَ ﴿( 25)آية. 
  (َونُُذِري) يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها ﴾: َونُُذرِ ﴿( 30)آية. 
 ( 31آية )﴿ ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح  (.َعَلي ح
  ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 34)آية  (.َعَلي ح
  (َونُُذِري) يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوبقرأها ﴾: َونُُذرِ ﴿( 37)آية. 
  (َونُُذِري) يف احلالنيلياة اثبات إب يعقوبقرأها ﴾: َونُُذرِ ﴿( 39)آية. 

                                                 

 .169( آعة. انظر: مرشد اخلالن ص 55هتا )يعاً على أن عدد آايمج علماةاتفق ال( 1)
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  بني بنيالثانية  تسهيلو اهلمزة األوىل  تحقيقب رويس ها: قرأ﴾لَءاَجاَء ﴿( 41)آية.  
 

ُعونَ  (1) ُسورَُة الرََّححَِن َمِكيَّةٌ ﴿( 55)  (2) ﴾َوآاَيُتَا مَثَان  َوَسب ح

  (3) )َُيحَرُج(بضم الياة وفتح الراة  يعقوبقرأها : ﴾ََيحُرجُ ﴿( 22)آية. 
  ََوارِ ﴿( 5)آية   .(تُ غحيِن ) إبثبات الياة وقفاً  يعقوب قرأها: ﴾اْلح
  وابحلذف وصالً   ،(أيها)ابأللف  وقفاً  يعقوب: قرأها ﴾هَ َأيُّ ﴿ (31)آية. 
  مع التنوعن  السني رجب روحقرأها : ﴾َوَُنَاسٌ ﴿( 35)آية)  .(4) )وَناس 
  (ِفيُهَما) بضم اهلاة يعقوبقرأها : ﴾ِفيِهَما﴿( 50)آية . 
  (ِفيُهَمابضم اهلاة ) يعقوبقرأها ﴾: ِفيِهَما﴿( 52)آية . 
  َتربحَق  ﴿( 54)آية َق  بنقل حركة اهلمزة إىل النون مع حذف اهلمزة وصاًل ) رويسقرأها ﴾: ِمنح ِإسح َتربح ( وعند االبتداة ِمِن اسح

َتربحَق  بـــ )  . ( حتر  اهلمزة ابلكسراسح
  (هَيطحِمث حُهنَّ ) (نَّهح ِفيهُ ا هباة السكت )معليه قفوالو  .بضم اهلاة( ِفيِهنَّ ) يعقوبقرأ ﴾: َيطحِمث حُهنَّ لَح ﴿ ﴾ِفيِهنَّ ﴿( 56)آية . 
  ُنَّ ﴿( 58)آية  . (هنَّ َكَأَنَُّ هباة السكت ) يعقوب وقف عليها﴾: َكَأَنَّ
  (ِفيُهَمابضم اهلاة ) يعقوبقرأها ﴾: ِفيِهَما﴿( 66)آية . 
  (ِفيُهَمابضم اهلاة ) يعقوبقرأها ﴾: يِهَمافِ ﴿( 68)آية. 
  (نَّهح ِفيهُ بضم اهلاة مع الوقف عليها هباة السكت ) يعقوبقرأ ﴾: ِفيِهنَّ ﴿( 70)آية . 
  (هَيطحِمث حُهنَّ هباة السكت ) يعقوب وقف عليها﴾: لَح َيطحِمث حُهنَّ ﴿( 74)آية . 
 

ُعونَوآاَيتَُ  (1) ُسورَُة الحَواِقَعِة َمِكيَّةٌ ﴿( 56)  (2) ﴾ا ِسٌت َوِتسح

                                                 

ســورة مكيــة يف قــول ابــن عبــاس وعطــاة، وقــال احلســن وقتــادة: إهنــا مدنيــة، وروى املعــدل عــن ابــن عبــاس إهنــا مكيــة إاَل آعــة نزلــت ابملدعنــة ( 1)
م  ُهَو ِف َشأحن  ﴿وهي َرحِض ُكلَّ يَ وح أَُلُه َمنح ِف السََّماَواِت َواألح  انظر: املصدر نفسه. .(29)اةعة  ﴾َيسح

( 43، وجعـل اةعتــني )﴾َعلَّ َم الحُق  رحآنَ  ال رََّححَنُ ﴿ ( آعـة واحــدة2)( و1( آعــة، فقـد جعـل اةعتــني )76ايهتـا حســب العـدد البصـري )عـدد آ( 2)
رُِمونَ ﴿ ( آعة واحدة44)و َ َحَِ  َهِذِه َجَهنَُّم الَّيِت ُيَكذِ ُب ِِبَا الحُمجح نَ َها َوَبْيح  انظر: املصدر نفسه.. ﴾يم  آن  َيُطوُفوَن بَ ي ح
أنـه جعـل الفعـل  علـى فـتح اليـاةب حف ص. وقرأهـا أنه دل بذلك وبفتح الراة على بنـاة الفعـل ملـا مل عسـم  فاعلـه على ضم الياةب يعقوبقرأها  (3)

 .339. احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص للؤلؤ واملرجان
قوله:  أنه رد ه على على رفعابل حفصقرأها . و والنحاس هاهنا: الدخان .﴾ِمنح ََّنر  ﴿قوله أنه رد ه على  على فهابخل يعقوبقرأها  (4)

 املصدر نفسه. .﴾ُشَواظٌ ﴿
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  ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 17)آية  (.َعَلي ح
  َزُفون( بفتح الزاي يعقوبقرأها : ﴾يُ نحزُِفونَوَل ﴿( 19)آية  .)يُ ن ح
  (هَأنحَشأحََّنُهن  هباة السكت ) يعقوب وقف عليها﴾: َأنحَشأحََّنُهن  ﴿( 35)آية . 
  (هَفَجَعلحَناُهنَّ هباة السكت ) يعقوب وقف عليها﴾: َفَجَعلحَناُهنَّ ﴿( 36)آية . 
  ولرويس هبمزة واحدة على اإلخبار. (الثانية)هبمزتني على االستفهام و (األوىل) يعقوب قرأ: ﴾َأِإَّنَّ ﴿ ﴾َأِإَذا﴿( 47)آية 

 .)ُمتنا(بضم امليم  يعقوبقرأها : ﴾ِمتَنا﴿. إدخال ن غريقيق األوىل متسهيل اهلمزة الثانية وحت (األوىل)يف 
  (3) ()َشرحبَ بفتح الشني  يعقوبقرأها : ﴾ُشرحبَ ﴿( 55)آية. 
  إدخال. من غرياهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  تحقيقب رويسقرأها : ﴾مح تُ َأَأن ح ﴿( 59)آية 
  تذَّكَُّرون(بتشدعد الذال  يعقوبقرأها ﴾: َتذَكَُّرونَ ﴿( 62)آية(. 
  إدخال. من غرياهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  تحقيقب رويسقرأها : ﴾مح تُ َأن ح أَ ﴿( 64)آية 
  إدخال. من غرياهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  تحقيقب رويسقرأها : ﴾مح تُ َأَأن ح ﴿( 69)آية 
  إدخال. من غرياهلمزة األوىل وتسهيل الثانية  تحقيقب رويسقرأها : ﴾مح تُ َأَأن ح ﴿( 72)آية 
 وابلتاة وصالً ه(نَّ جَ )وَ ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾توَجنَّ ﴿ .(4) (فَ ُروحٌ ضم الراة )ب رويسقرأها ﴾: فَ َروححٌ ﴿( 89 )آية ،. 
  (هو )هلَُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها :﴾هَلُوَ ﴿( 95)آية. 

  
  

                                                                                                                                                                        

بُونَ ﴿سورة مكية، وقيل مدنية، واستثىن ابن عباس وقتادة قوله تعاىل ( 1) . انظر: مرشد ( نزلت ابملدعنة82)اةعة  ﴾َوجَتحَعُلوَن ِرزحَقُكمح أَنَُّكمح ُتَكذِ 
 .172اخلالن ص 

، وجعــل اةعتــني ﴾َم  ا َأصح  َحاُب الحَميحَمنَ  ةِ ﴿ ﴾فََأصح  َحاُب الحَميحَمنَ  ةِ ﴿ ( آعتــني8( فقــد جعــل اةعــة )97عــدد آايهتــا حســب العــدد البصــري )( 2)
َه  ا ُمتَ َق  ابِِلْيَ ﴿ ( آعــة واحــدة16)( و15) ُض  ونَة  ُمتَِّكئِ  َْي َعَلي ح ثَ  اِل ﴿( آعــة واحــدة 23( و)22وجعــل اةعتــني )، ﴾َعلَ  ى ُس  ُرر  مَّوح َوُح  وٌر ِع  ٌْي َكَأمح

نُ ونِ  لُ ِؤ الحَمكح ِإَّنَّ ﴿ ( آعـة واحـدة36)( و35، وجعـل اةعتـني )﴾َم ا َأصح َحاُب الَيِم ْيِ ﴿ ﴾الَيِم ْيِ  َوَأصح َحابُ ﴿( آعتـني 27وجعـل اةعـة )، ﴾اللُّؤح
َِخ  رِينَ  قُ  لح ِإنَّ ﴿ ( آعــة واحــدة50)( و49، وجعــل اةعتــني )﴾َفَجَعلحنَ  اُهنَّ أَبحَك  اراا  أَنَش  أحََّنُهنَّ ِإنَش  اءا  َوَّلِ  َْي َواآلح م   األح ُموُع  وَن ِإىَل ِميَق  اِت يَ   وح َلَمجح

 انظر: املصدر نفسه. .﴾َمعحُلوم  
 .408ف ص اإلحتاابلضم االسم. ، و ابلضم والفتح مصدر شرب، وقيل ابلفتح املصدر( 3)
بفـتح الـراة علـى أهنـا اسـرتاحة ، وقيـل الفـرح وقيـل امليفـرة والرمحـة وقيـل غـري  حف صهـا على أهنا الرمحة أو احلياة. وقرأ بضم الراة رويسقرأها  (4)

 .409املصدر نفسه ص  .ذلك
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َِديِد ﴿( 57) ُرونَ  (1) َمَدنِيةٌ ُسورَُة اْلح ٌع َوِعشح  (2) ﴾َوآاَيُتَا ِتسح

  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 1)آية. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 2)آية. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 3)آية. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (4)آية. 
  (رحِجعُ )ت َ  بفتح التاة وكسر اجليم وبيعققرأها ﴾: تُ رحَجعُ ﴿( 5)آية. 

  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿( 6)آية. 
  ذف الواو بعدحب يعقوبقرأها : ﴾َلَرؤوف  ﴿ .)يُ نحِزل(إبسكان النون وختفيف الزاي  يعقوب: قرأها ﴾يُ نَ زِ ل﴿ (9)آية 

(اهلمزة   .)لرؤف 
  (3) ُه(فَ )فَ ُيَضعِ   حبذف األلف وتشدعد العني عقوبي هاقرأ :﴾فَ ُيَضاِعَفهُ ﴿( 11)آية. 
  (.مح َأيحِديهُ ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َأيحِديِهمح ﴿ (12)آية 
  إبمشام كسر القاف الضم رويس قرأها: ﴾ِقيلَ ﴿ (13)آية. 
  بنيبني  الثانية تسهيلو اهلمزة األوىل  تحقيقب رويسقرأها  :﴾َجاَء َأمحرُ ﴿( 14)آية. 
  (.تُ ؤحَخذُ ) بتاة التأنيث يعقوبقرأها : ﴾يُؤَخذُ َل ﴿( 15)آية 
  َعَليحِهُم ﴿(. َتُكونُوا) طاببتاة اخل رويسقرأها : ﴾َوَل َيُكونُوا﴿ .)نَ زََّل( الزاي بتشدعديعقوب : قرأها ﴾لَ نَ زَ ﴿( 16)آية

 .اة وإسكان امليم وقفاً ، وبضم اهل(مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها  :﴾اأَلَمدُ 
  ُيَضعَّفَ  حبذف األلف وتشدعد العني يعقوب هاقرأ :﴾ُيَضاَعفُ ﴿( 18)آية(). 
  ُهمح ) اهلاة يف احلالني بضم يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 27)آية  (.َعَلي ح

                                                 

 .179مرشد اخلالن ص : سورة مدنية ابإلتفاق. انظر( 1)
َم ﴿ ( آعة واحدة14)( و13( آعة، لكنهما اختلفا، فقد جعل البصري اةعتني )29صري على أن عدد آايهتا )الكويف والبالعددان اتفق ( 2) يَ وح

َتِبسح ِمن نُّورُِكمح ِقيَل ارحِجُعوا َورَاءُكمح  فَالحَتِمُسوا نُوراا َفُضِرَب بَ ي ح نَ ُهم ِبُس ور  لَّ ُه اَبٌب اَبِطنُ ُه يَ ُقوُل الحُمَناِفُقوَن َوالحُمَناِفَقاُت ِللَِّذيَن آَمُنوا انظُُروََّن نَ قح
ُتمح َوَغرَّ  ِلِه الحَعَذابُ ِفيِه الرََّححَُة َوهَاِهُرُه ِمن ِقبَ  ُتمح َوارحتَ ب ح ََماِنُّ َحَّتَّ َجاء يُ َناُدوََنُمح َألَح َنُكن مََّعُكمح قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكمح فَ َتنُتمح أَنُفَسُكمح َوتَ َربَّصح تحُكُم األح

َِني   لَ ُثَّ قَ فَّ ﴿ ( آعتـــني27، وجعـــل اةعـــة )﴾َأمح   ُر اّللَِّ َوغَ   رَُّكم اِبّللَِّ الحغَ   ُرورُ  نَ   اُه اإلحِ نَ   ا ِبِعيَس   ى ابح   ِن َم   رحَيَ َوآتَ ي ح نَ   ا َعلَ   ى آاَثرِِه   م ِبُرُس   ِلَنا َوقَ فَّي ح  و ﴾ي ح
َناَه ا َعلَ يحِهمح ﴿ َبانِيَّ ةا اب حتَ َدُعوَها َم ا َكتَ ب ح َ ةا َوَرهح نَ ا ِإلَّ ابحِتغَ اء ِرضح َواِن اّللَِّ َوَجَعلحَنا ِف قُ لُ وِب الَّ ِذيَن ات َّبَ ُع وُه رَأحفَ ةا َوَرَحح َه ا َح قَّ رَِعايَِتَه ا َفآتَ ي ح  َفَم ا َرَعوح

ُهمح فَاِسُقونَ  َرُهمح وََكِثرٌي مِ ن ح ُهمح َأجح  املصدر نفسه.نظر: . ا﴾الَِّذيَن آَمُنوا ِمن ح
( الناصبة حبذف األلف وتشدعد العني يعقوبقرأها  (3)  .410اإلحتاف ص  .ونصب الفاة على إضمار )أن 
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ُرونَ ﴿ ُزحُء الثَّاِمُن َوالحِعشح  ﴾اْلح
 

ُرونَ َوآايَ  (1) َمَدنِيةٌ ُسورَُة الحُمجاَدَلِة ﴿( 58)  (2) ﴾ُتَا اث حَناِن َوِعشح

  امَ ﴿ .(3) )َيظَّهَُّرون( بينهما ألف من غري مفتوحتني بفتح الياة وتشدعد الظاة واهلاة يعقوبقرأها : ﴾يُظَاِهُرونَ ﴿( 2)آية 
ِئي﴿ .(هُهنَّ َماهباة السكت ) يعقوب وقف عليها﴾: ُهنَّ   (.ءِ الالَّ يف احلالني ) الياة ذفحب يعقوبقرأها : ﴾الالَّ
  َيظَّهَُّرون( بينهما ألف من غري مفتوحتني بفتح الياة وتشدعد الظاة واهلاة يعقوبقرأها : ﴾يُظَاِهُرونَ ﴿( 3)آية( . 

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾وللحَكاِفرينَ ﴿( 4)آية. 
 إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾وللحَكاِفرينَ ﴿( 5 )آية. 
  ثَ رَ ﴿ (7)آية ثَ رُ رفع الراة )ب يعقوب رأهاق: ﴾َوَل َأكح  .(4) (َأكح
  نَ ﴿( 8)آية مع حذف األلف وضم اجليم  واخفاؤها فيه فتوحةاملتاة على الساكنة النون تقدمي الب رويس رأهاق: ﴾َويَ تَ َناَجوح

َتجُ )  .وابلتاة وصالً  ،ه(يَ صِ عح مَ )وَ ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾تِ َوَمعحِصيَ ﴿ .(5) (ونَ َويَ ن ح
  اَفاَل ﴿( 9)آية بتقدمي النون الساكنة على التاة املفتوحة واخفاؤها فيه مع حذف األلف وضم  رويس رأهاق: ﴾ تَ تَ َناَجوح

 .وابلتاة وصالً   ،ه(يَ صِ عح مَ )وَ ابهلاة وقفاً  يعقوبقرأها : ﴾تِ َوَمعحِصيَ ﴿ .(او جُ تَ ن ح ت َ اجليم )
  إبسكان اجليم من غري  يعقوبقرأها : ﴾َمَجالسِ الح ﴿ إبمشام كسرة القاف الضم. رويس قرأمها: (معاا ) ﴾ِقيلَ ﴿ (11)آية

ِلِس(ألف بعدها على األفراد  ، وعند فانِشزوا() )انحِشُزوا( فيهمابكسر الشني  يعقوبا قرأمه: ﴾فَانحُشُزوا﴿ ﴾انحُشُزوا﴿ .)املَجح
 .(6) نحِشُزوا()اِ  عبدأ هبمزة مكسورةفإنه  )انِشزوا(االبتداة بــــ 

                                                 

، ومرشد 411نظر: اإلحتاف ص اعشر األول منها مدين وابقيها مكي. وقيل ال ،﴾َما َيُكوُن ِمن َنَّحَوى﴿قوله تعاىل  ( سورة مدنية قيل إاَل 1)
 .180اخلالن ص 

 .180، ومرشد اخلالن ص 411نظر: اإلحتاف ص . االكويف والبصريالعددعن ال خالف يف عدد آايهتا بني ( 2)
 .(2عراجع سورة األحزاب اةعة )( 3)
ابلنصب عطفاً على لفظ جنوى. اإلحتاف  حفصعطفاً على حمل جنوى ألنه جمرور بــ )من( الزائدة للتأكيد. وقرأها  برفع الراة يعقوبأها قر  (4)

 .412ص 
على وزن عنتهون من النجوى وهو السر  بتقدمي النون الساكنة على التاة املفتوحة واخفاؤها فيه مع حذف األلف وضم اجليم رويسقرأها  (5)
أصله عنتجيون نقلت ضمة الياة لثقلها إىل اجليم مث حذفت لسكوهنا مع سكون الواو. وقرأها حفص بتاة ونون مفتوحتني وألف وفتح اجليم من و 

 املصدر نفسه.. التناجي من النجوى أعضاً 
 املصدر نفسه. .قراةة ضم الشني وكسرها ومها ليتان كيعُكف وععك ف وحيُرص وحير ص( 6)
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  تُ َأأَ ﴿( 13)آية َفقح   إدخال. ن غرياهلمزة األوىل وتسهيل الثانية م تحقيقب رويسقرأها : ﴾مح شح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 14)آية  .(َعَلي ح
  وَيِسبون(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾َوََيحَسُبونَ ﴿ (18)آية(. 
 وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اة وامليم وصالً )اهل ضمبيعقوب قرأها  :﴾َعَليحِهُم الشَّيحطَان﴿( 19 )آية ،. 
 وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ِم()قلوِبِ امليم وصالً اهلاة و بكسر  يعقوب هاقرأ :﴾قُ ُلوِِبُم اإِلَيَان﴿( 22 )آية . 
 

ُرونَ ﴿( 59) ِر َمَدنِيٌة َوآاَيُتَا َأرحَبٌع َوِعشح شح  (1)﴾ُسورَُة اْلَح

  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ (1)آية. 
  وقرأ . وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  ِم()قلوِبِ بكسر اهلاة وامليم وصاًل  يعقوب هاقرأ :﴾بَ قُ ُلوِِبُم الرُّعح ﴿( 2)آية

 .(ي حُهمح يحدِ ِبَِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ِِبَيحِديِهمح ﴿(. الرُُّعبَ ( بضم العني )الرُّعحبَ )
 الء﴿( 3 )آية   .، وبضم اهلاة وإسكان امليم وقفاً (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها  :﴾َعَليحِهُم اْلَح
  ُهمح ِإلَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 9)آية  .(ي ح
  (فٌ )رؤُ  اهلمزة حبذف الواو بعد يعقوبقرأها : ﴾َرُؤوفٌ ﴿ (10)آية. 
  ينَ ﴿( 11)آية َواَِنُِم الذِ    .وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  )إلخواَنِم(وصالً امليم اهلاة و بكسر  يعقوب هاقرأ :﴾إِلخح
  حتِسبهم(بكسر السني يعقوب قرأها : ﴾حَتحَسبُ ُهمح ﴿( 14)آية(. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 24)آية. 

 

َتحَنِة َمَدنِيٌة َوآاَيُتَا ُسورَ ﴿( 60)  (2) ﴾ةَ رَ َعشَ  َثالثَ ُة الحُممح

  ُهمح ِإلَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 1)آية  .(ي ح
  َوة﴿ (4)آية تحقيق اهلمزة األوىل وإبدال برويس قرأها : ﴾داا الحبَ غحَضاُء َأبَ ﴿ .(3)ة(وَ )ِإسح بكسر اهلمزة  يعقوب قرأها: ﴾ُأسح
 . )البغضاُء َوبداا(مفتوحة خالصة لثانية واواً ا

  ُهمح فِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ِهمح ِفيح ﴿ (6)آية َوة﴿ .(ي ح   .)ِإسوة(بكسر اهلمزة  يعقوب قرأها: ﴾ُأسح
  ُهمح ِإلَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾ِإلَيحِهمح ﴿( 8)آية  .(ي ح

                                                 

 .181. انظر: مرشد اخلالن ص ها بني العددعن الكويف والبصري( ال خالف في1)
 .181مرشد اخلالن ص  .( ال خالف فيها بني العددعن الكويف والبصري2)
 .(21تراجع سورة األحزاب اةعة )( 3)
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  َتِحُنوُهنَّ ﴿( 10)آية ُتُموُهنَّ ﴿ ﴾ِبَِِيَاَِنِنَّ ﴿ ﴾فَامح  ﴾تَ نحِكُحوُهنَّ ﴿ ﴾هَلُنَّ ﴿ ﴾َل ُهنَّ ﴿ ﴾َفاَل تَ رحِجُعوُهنَّ ﴿ ﴾َعِلمح
ُتُموُهنَّ ﴿ فتح امليم وتشدعد ب يعقوب قرأها: ﴾َوَل ُتُحِسُكوا﴿ السكت.هباة على الكل  يعقوبوقف ﴾: ُأُجوَرُهنَّ ﴿ ﴾َآتَ ي ح

 .(1) (ُكواسِ  ُتَُ السني )
  هباة السكت ( اْلمسةعلى ) يعقوبوقف ﴾: هَلُنَّ ﴿ ﴾فَ َبايِعحُهنَّ ﴿ ﴾َوَأرحُجِلِهن  ﴿ ﴾َأيحِديِهنَّ ﴿ ﴾َأوحَلَدُهنَّ ﴿( 12)آية

 (.نَّ َأيحِديهُ وضم هاة يف احلالني )
  ُهمح لَ عَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 8)آية  .(ي ح
 

 (3) ﴾ةَ َعَشر  آاَيُتَا َأرحَبعَ وَ  (2) ُسورَُة الصَّفِ  َمَدنِيةٌ ﴿( 61)

  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 1)آية. 
  ِلَمه هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: لَِ ﴿( 2)آية(). 
  ِلَمه هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: لَِ ﴿( 5)آية(). 
  (.بَ عحِديَ ) بفتح الياة يعقوبقرأها ﴾: بَ عحِدي﴿ .()يََديَّه هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: يََديَّ ﴿ (6)آية 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 7)آية. 
  (4) م  نُورَُه(تِ )مُ بتنوعن امليم ونصب الراة وضم اهلاة  يعقوبقرأها : ﴾ُمِتمُّ نُورِهِ ﴿( 8)آية. 
 

ُُمَعِة َمَدنِيٌة َوآاَيُتَا إِ ﴿( 62) َدى َعَشر ُسورَُة اْلح  (5) ﴾ةَ حح

  يهُ ﴿ ﴾َعَليحِهمح ﴿( 2)آية ُهمح َعلَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأمها: ﴾مح َويُ زَكِ  يهُ ( )ي ح  .(مح َويُ زَكِ 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 3)آية. 
  (.مح َأيحِديهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 7)آية 
 

َدى َعَشر ﴿( 63)  (1) ﴾ةَ ُسورَُة الحُمَناِفُقوَن َمَدنِيٌة َوآاَيُتَا ِإحح

                                                 

 .415اإلحتاف ص  .( الرابعي املضعفكَ سَّ مَ من )هو ( 1)
 .)اهلامش( 358نظر: التبصرة ص اقول اجلمهور.  ويف غيث النفع: مدنية يف ،وقيل مكية ،( سورة مدنية2)
 .181مرشد اخلالن ص انظر:  .( ال خالف فيها بني العددعن الكويف والبصري3)
 .416اإلحتاف ص  .اسم فاعلعلى أهنا ( نورهابلتنوعن ونصب ) يعقوب( قراةة 4)
 .  181انظر: مرشد اخلالن ص  .( ال خالف فيها بني العددعن الكويف والبصري5)
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  ُهمح َعلَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿. )َيِسبون(بكسر السني  يعقوبقرأها : ﴾ََيحَسُبون﴿( 4)آية  .(ي ح
  اَلوَّ ﴿ .إبمشام كسرة القاف الضم رويس قرأها: ﴾ِقيحلَ ﴿( 5)آية  .(َلَووحا)تخفيف الواو األوىل ب روحها قرأ: ﴾وح
  ُهمح َعلَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 6)آية  .(ي ح
  بني بني.الثانية  تسهيلو اهلمزة األوىل  تحقيقب رويس: قرأها ﴾اَجاَء َأَجُلهَ ﴿ (11)آية 
 

 (3) ﴾ةَ مَثَاِن َعَشر  َوآاَيُتَا (2) ُسورَُة الت ََّغابِن َمَدنِيةٌ ﴿( 64)

  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 1)آية. 
 (مح َتَحتِيهُ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َتَحتِيِهمح ﴿ (6)آية.  

 (َمُعُكمح ََنح بنون العظمة ) يعقوب قرأها: ﴾ََيحَمُعُكمح ﴿( 9 )آية. 
 هُ ﴿( 17)آية هُ عِ  ُيضَ ) من غري ألف وتشدعد العني يعقوبها قرأ: ﴾ُيَضاِعفح  .(فح
 

 (4) ﴾ةَ ُسورَُة الطَّالِق َمَدنِيٌة َوآاَيُتَا اثَنا َعَشر ﴿( 65)

  السكت. هباة  (األربعة)على  يعقوبوقف ﴾: بُ ُيوِتِنَّ ﴿ ﴾ُطحرُِجوُهنَّ ﴿ ﴾ِلِعدَِّتِنَّ ﴿ ﴾َفطَلِ ُقوُهنَّ ﴿( 1)آية 
  هباة السكت.( الثالثةعلى ) يعقوبوقف ﴾: فَارُِقوُهنَّ ﴿ ﴾وُهنَّ فََأمحِسكُ ﴿ ﴾َجَلُهنَّ أَ ﴿( 2)آية 
  الرَاة بتنوعن اليني ونصب يعقوبقرأها : ﴾اَبِلُغ َأمحرِهَ ﴿ .(هوَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾فَ ُهوَ ﴿( 3)آية 

 . )ابلٌغ َأمَرُه(وضم اهلاة وصالً 
  ُتُنَّ ﴿ (.الآلءذف الياة يف احلالني )حب يعقوبا قرأمه: (َمعاا ) ﴾الآلِئي﴿ (4)آية وقف ﴾: ََححَلُهنَّ ﴿ ﴾َأَجُلُهنَّ ﴿ ﴾َفِعدَّ

 السكت.هباة ( الثالثةعلى ) يعقوب

                                                                                                                                                                        

 املصدر نفسه. .ني العددعن الكويف والبصري( ال خالف فيها ب1)
اَي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمنح َأزحَواِجُكمح ﴿ثالث آايت من  وعطاة: مكية إاَل قال ابن عباس  266هبامش السراج ص  (غيث النفع)يف جاة ( 2)

َذُروُهمح  ِلُحونَ .... ﴿إىل  ﴾َوَأوحَلدُِكمح َعُدو اا لَُّكمح فَاحح  .﴾الحُمفح
 .181مرشد اخلالن ص  .يها بني العددعن الكويف والبصري( ال خالف ف3)
فَِإَذا بَ َلغحَن َأَجَلُهنَّ فََأمحِسُكوُهنَّ ِِبَعحُروف  َأوح ﴿( آعة واحدة 3)( و2( آعة فقد جعل اةعتني )11) عدد آايهتا حسب العدد البصري (4)

ِمُن اِبّللَِّ َوالحيَ وح فَارُِقوُهنَّ ِِبَعحُروف  َوأَ  ل  مِ نُكمح َوَأِقيُموا الشََّهاَدَة ّلِلَِّ َذِلُكمح يُوَعُظ بِِه َمن َكاَن يُ ؤح ِهُدوا َذَويح َعدح ِخِر َوَمن يَ تَِّق اّللََّ ََيحَعل لَُّه شح ِم اآلح
راا َُمحَرجاا َويَ رحزُقحُه ِمنح َحيحُث َل ََيحَتِسُب َوَمن يَ تَ وَكَّلح َعَلى اّللَِّ ف َ  ء  َقدح ُبُه ِإنَّ اّللََّ اَبِلُغ َأمحرِِه َقدح َجَعَل اّللَُّ ِلُكلِ  َشيح . املصدر نفسه ص ﴾ُهَو َحسح

182 . 
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  ِكُنوُهنَّ ﴿( 6)آية على  يعقوبوقف ﴾: ُأُجوَرُهنَّ ﴿ ﴾فََآتُوُهنَّ ﴿ ﴾ََححَلُهنَّ ﴿(، َمعاا ) ﴾َعَليحِهنَّ ﴿ ﴾َوَل ُتَضارُّوُهنَّ ﴿ ﴾َأسح
 ( يف احلالني.َعَليُهنَّ ) ، مع ضم هاةالسكت هباة( السبعة)
  راا﴿ .(1) (ي ِ أَ كَ )وَ  على الياة يعقوبوقف : ﴾نح وََكأَي ِ ﴿( 8)آية  .(نُُكراا )بضم الكاف  يعقوبقرأها : ﴾نُكح
  (اتِ ي َّنَ ب َ )مُ بفتح الياة  يعقوبقرأها : ﴾ُمبَ يِ َنات﴿ (11)آية. 
  نَ ُهنَّ ﴿ ﴾ِمث حَلُهنَّ ﴿( 12)آية َلُهنَّ هباة السكت ) يعقوبف عليهما وق﴾: بَ ي ح نَ ُهنَّ ( )هِمث ح  (.هبَ ي ح
  

ِرِي َمَدنِيٌة َوآاَيُتَا اثَنا َعَشر ﴿( 66)  (2) ﴾ةَ ُسورَُة التَّحح

  (ِلَمهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾لَِ ﴿( 1)آية. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 2)آية. 
  َتظَّاهرا(بتشدعد الظاة  يعقوبقرأها : ﴾اَهَراَتظَ ﴿( 4)آية( . 
  (ي حُهمح َأيحدِ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َأيحِديِهمح ﴿( 8)آية. 
  ُهمح َعلَ بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب : قرأها﴾يِهمح َعلَ ﴿( 9)آية  .(ي ح
  إبمشام كسرة القاف الضم. رويس : قرأها﴾ِقيلَ ﴿ .)امرأه(ابهلاة وقفاً  يعقوبا قرأمه: )معاا( ﴾امحَرأت﴿( 10)آية 
  امرأه(ابهلاة  يعقوبا قرأه: ﴾امحَرأت﴿( 11)آية(. 
  ابنه( ابهلاة وقفاً يعقوب قرأها : ﴾ابنت﴿( 12)آية(. 

  

                                                 

 ( من سورة آل عمران .146تراجع اةعة ) (1)
 .183. انظر: مرشد اخلالن ص يها بني العددعن الكويف والبصري( ال خالف ف2)
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ُرونَ ﴿ ُزحُء التَّاِسُع َوالحِعشح  ﴾اْلح

 

 (1) ﴾ُسورَُة الحُملحِك َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َثالثُونَ ﴿( 67)

 (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 1 )آية. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 2)آية. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 4)آية. 
  َوِهَيه هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوِهيَ ﴿ (7)آية(). 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿ (14)آية. 

  ُتمح ﴿ (16)آية رويس قرأها  :﴾السََّماِء َأنح ﴿ .إدخال ن غريألوىل وتسهيل الثانية مبتحقيق اهلمزة ا رويسقرأها : ﴾َأَأِمن ح
 . ن(يَ  اءِ مَ )السَّ  مفتوحة لثانية ايةً تحقيق اهلمزة األوىل وإبدال اب

  قرأها﴾: نََذيرِ ﴿. ن(يَ  اءِ مَ )السَّ  بياة مفتوحةتحقيق اهلمزة األوىل وإبدال الثانية ب رويسقرأها  :﴾السََّماِء َأنح ﴿ (17)آية 
 .()نَِذيِري إبثبات الياة يف احلالني يعقوب

  (َنِكرِيي) إبثبات الياة يف احلالني يعقوب قرأها: ﴾َنِكريِ ﴿( 18)آية. 
  (ها َُيحِسُكُهنَّ مَ هباة السكت ) يعقوبوقف عليها ﴾: َما َُيحِسُكُهنَّ ﴿( 19)آية 

  (ِسَراط  ) ابلسني رويس قرأها: ﴾ِصَراط  ﴿ (21)آية. 
  إبسكان  يعقوب قرأها﴾: َتدَُّعونَ ﴿إبمشام كسرة السني والقاف الضم.  رويس قرأمها: ﴾َوِقيلَ ﴿ ﴾ِسيِئتح ﴿( 27)آية

ُعونَ )الدال   .(َتدح
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿. إبسكان الياة يعقوب قرأها﴾: َمِعيَ ﴿( 28)آية . 
 

 (2) ﴾ُسورَُة الحَقَلِم َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا اث حَناِن َومَخحُسونَ ﴿( 68)

  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿ .إبدغام النون والواو مع الينةوصاًل  يعقوبا قرأه: ﴾ن َوالحَقَلمِ ﴿( 1)آية 
 .(هوَ )َوهُ 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت عقوبي وقف عليها﴾: َوُهوَ ﴿ (7)آية. 

                                                 

 .184. املصدر نفسه ص  والبصرييها بني العددعن الكويف( ال خالف ف1)
 .185. مرشد اخلالن ص ال خالف فيها بني العددعن الكويف والبصري (2)
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  تحقيق اهلمزة األوىل ب رويسمزتني، وتحقيق اهلب فروح. (َأِإنهبمزتني على االستفهام ) يعقوب قرأها﴾: َأن﴿( 14)آية
 . تسهيل الثانية من غري إدخالو 

  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 48)آية. 
  (هوَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 49)آية. 
 

َاَقِة َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ﴿( 69)  (1) ﴾مَخحُسونَ اث حَناِن ُسورَُة اْلح

  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿ (7)آية   (.َعَلي ح
  َلهُ ﴿( 9)آية   .(2) )ِقبَ َلُه(بكسر القاف وفتح الباة  يعقوبقرأها : ﴾قَ ب ح
  َفِهَيه هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َفِهيَ ﴿ (16)آية(). 
  كحفص وقفاً  ، وأثبتها(ِكَتايبَ )حبذف هاة السكت وصاًل  يعقوبقرأها ﴾: ِكَتابَِيهح ﴿( 19)آية. 
  كحفص وقفاً  وأثبتها، (ِحَسايبَ )حبذف هاة السكت وصالً  يعقوبقرأها ﴾: ِحَسابَِيهح ﴿( 20)آية. 

  (هوَ )فَ هُ  هباة السكت يعقوب قف عليهاو : ﴾فَ ُهوَ ﴿( 21)آية. 
  كحفص وقفاً  وأثبتها، (ِكَتايبَ )هاة السكت حبذف وصاًل  يعقوبقرأها ﴾: ِكَتابَِيهح ﴿( 25)آية. 
  كحفص وقفاً  وأثبتها، (ِحَسايبَ )حبذف هاة السكت وصالً  يعقوبقرأها ﴾: ِحَسابَِيهح ﴿( 26)آية. 
  وأثبتها، (هلكفعندئذ عنتفي اإلدغام مع هاة ) (َماِلَ )حبذف هاة السكت وصاًل  يعقوبقرأها ﴾: َمالَِيهح ﴿( 28)آية 

 .كحفص وقفاً 
  كحفص وقفاً  وأثبتها، (ُسلحطاِنَ )حبذف هاة السكت وصالً  يعقوبقرأها ﴾: ُسلحطَانَِيهح ﴿( 29)آية. 

  ون(نُ مِ يؤ ) ابلياة بدل التاة يعقوب قرأها: ﴾تُؤِمُنونَ َما ﴿( 41)آية. 
 تذَّكَُّرون( والكاف تشدعد الذالب يعقوبقرأها : ﴾َتذَكَُّرونَ َما ﴿ (42ية )آ(. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 50)آية. 

  

                                                 

َآقَّة﴿( آعة واحدة 2)( و1( آعة فقد جعل اةعتني )51) عدد آايهتا حسب العدد البصري (1) َآقَّة َما اْلح . انظر: مرشد اخلالن ص ﴾اْلح
186. 

بفتح القاف وسكون الباة على أنه ظرف زمـان أي  حفصوقرأها  .( أي أجناده وأهل طاعتهِقبَ َله)الباة بكسر القاف وفتح  يعقوبقرأها ( 2)
 .422اإلحتاف ص  .ومن تقدمه من األمم
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 (1) ﴾ُسورَُة الحَمَعارِِج َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َأرحَبٌع َوَأرحبَ ُعونَ ﴿( 70)

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 2)آية. 
  (2) )نَ زَّاَعٌة( برفع التاة منونة يعقوبقرأها : ﴾نَ زَّاَعةا ﴿( 16)آية . 
  (3) (الالم)و )ما(على  االختباري واالضطراري وقفجيوز ال: ﴾الَِّذينَ  لِ  َفَما﴿( 36)آية. 
  بفتح النون وإسكان الصاد  يعقوبقرأها : ﴾ُنُصب  ﴿( 43)آية)  .(4) )َنصحب 
 

ُرونَ ُسورَُة نُوح  مَ ﴿( 71)  (5) ﴾ِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَثَان  َوِعشح

 (َوَأِطيُعوِن )ثبات الياة يف احلالني إب يعقوب هاقرأ: ﴾َوَأِطيُعونِ ﴿( 3 )آية. 
  (ِفيُهنَّهح ) ضم اهلاة والوقف هباة السكتب يعقوبقرأها : ﴾ِفيِهنَّ ﴿( 16)آية. 
  (6) (هُ )َوُولحدُ وإسكان الالم  بضم الواو الثانية يعقوبقرأها : ﴾َوَوَلُدهُ ﴿( 21)آية. 
  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 26)آية. 

                                                 

 .188 ، ومرشد اخلالن ص423. انظر: اإلحتاف ص ال خالف فيها بني العددعن الكويف والبصري (1)
ابلنصــب علــى احلــال مــن  حف  ص. وقرأهــا ﴾ك  ال إَن  ا لظ  ى﴿قولــه تعــاىل يف اةعــة الــيت قبلهــا بتنــوعن ضــم علــى أنــه خــرب اثن ل يعق  وبقرأهــا ( 2)

، 424انظـــر: اإلحتـــاف ص  .( ألهنـــا وإن كانـــت علمــاً جارعـــة جمــرى املشـــتقات مبعـــىن املتلظــى، أو علـــى االختصــاصلظ  ىالضــمري املســـتكن يف )
 .3/287نحاس ، وإعراب القرآن لل352واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 

(، وقال عبد ْلميع القراء  (الالم)الصواب جواز الوقف على )ما( أو على : )أو اضطراراً، وقال ابن اجلزري الوقف على )فما( اختباراً  (3)
ال الم ِف حال ة  ، ف إذا وق ف عل ى م ا أو تب اراا ابملوح دة أو اض طراراا فق ط)وأعلم أنه ل َيوز الوقف على ما أو ال الم إلَّ اخ: الفتاح القاضي

(. انظـر: البـدور الزاهـرة المتحان أو الضطرار فال َيوز البتداء ابلالم أو ِبولء ملا ِف ذلك من فصل اْلرب ع ن املبت دأ واجمل رور ع ن اْل ار
 . 90والكامل املفصل ص ، 153للقاضي ص 

وقراةة فتح النون وإسكان الصاد اسم مفرد قراةة )نصب( بضم النون والصاد مجع نصب كسقف وسقف أو مجع نصاب كتب وكتاب،  (4)
 .424مبعىن املنصوب للعبادة أو العلم. اإلحتاف ص 

َوَل ﴿و ﴾َوقَ اُلوا َل تَ َذُرنَّ آهِلَ َتُكمح َوَل تَ َذُرنَّ َود اا َوَل ُس َواعاا ﴿( آعتـني 23( آعـة فقـد جعـل اةعـة )29عدد آايهتا حسـب العـدد البصـري )( 5)
َوقَ  دح َأَض  لُّوا َكثِ  رياا َوَل تَ  زِِد الظَّ  اِلِمَْي ِإلَّ  َوَل يَ غُ  وَث َويَ ُع  وَق َوَنسح  را﴿( آعــة واحــدة 24، وجعــل املتبقــي منهــا واةعــة )﴾َنسح  رايَ غُ  وَث َويَ ُع  وَق وَ 

. انظــر: اإلحتــاف ص ﴾ن ُدوِن اّللَِّ أَنَص  اراا فَ لَ  مح ََيِ  ُدوا هَلُ  م مِ   ﴿ و ﴾نمَّ  ا َخِطيئَ  اِتِمح ُأغحرِقُ  وا فَ  ُأدحِخُلوا ََّنراا ﴿( آعتــني 25، وجعــل آعــة )﴾َض  اَللا 
 .189، ومرشد اخلالن ص 424

ل  والَبخل، وقيل: إن الفتقيل( 6) ، واإلحتـاف 5/28انظـر: إعـراب القـرآن للنحـاس  .: املضـموم مجـع املفتـوح كَأسـد وُأسـدح والضم ليتان كالُبخ 
 . 424ص 
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  بييتح(إبسكان الياة  يعقوبقرأها : ﴾بَييِتَ ﴿. (هح َوِلَواِلَديَّ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوِلَواِلَديَّ ﴿( 28)آية(.  
 

نِ  َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَثَا﴿( 72) ُرونَ ُسورَُة اْلِح  (1) ﴾ن  َوِعشح

( 14)( و13و) (12)( و11)( و10)( و9( و)8( و)7( و)6( و)5( و)4و) (3)اهلمزة يف اةايت  يعقوبكسر 
ُم()َوإِ )َوِإنَّه( : فقرأها ( )َوِإَنَّ   .َّنَّ
  (هح يَّ ِإلَ ) هباة السكت يعقوب وقف عليها﴾: ِإَلَّ ﴿( 1)آية . 
  (2) (تَ َقوَّلَ ) القاف وتشدعد الواو مفتوحة بفتح يعقوب قرأها﴾: تَ ُقولَ ﴿( 5)آية . 

  قَال( على أهنا فعل ماضٍ  بفتح القاف والالم وألف بينهما يعقوبقرأها : ﴾ُقلح ﴿( 20)آية(. 
  (َلَدي حُهمح ) بضم اهلاة يعقوبقرأها : ﴾َلَديِهمح ﴿. (لِيُ عحَلمَ )ابلبناة للمفعول بضم الياة  رويس قرأها :﴾لِيَ َعَلمَ ﴿ (28)آية. 
 

ُرونَ  (3) ُسورَُة الحُمزَّمِ ِل َمِكيَّةٌ ﴿( 73)  (4) ﴾َوآاَيُتَا ِعشح

  (ان حُقص )أوُ بضم الواو  يعقوبقرأها : ﴾َأِو ان حُقص﴿( 3)آية. 
  (5) (َرب ِ جبر   الباة ) يعقوب قرأها: ﴾َربُّ ﴿( 9)آية. 
  َفهُ ﴿( 20)آية ِفِه(بكسر الفاة واهلاة  يعقوبقرأها : ﴾َوِنصح  )وثلِثِه(بكسر الثاة واهلاة  يعقوبقرأها : ﴾َوثُ ُلَثهُ ﴿. )َوِنصح

(6) . 

                                                 

 .191اخلالن ص  . مرشدالكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 1)
علـى أهنـا مضـارع تقـول أي تكـذب واألصـل تتقـول فحـذف أحـد التـاةعن وانتصـب كـذابً  بفتح القاف وتشدعد الـواو مفتوحـة يعقوبقرأها  (2)

بضم القاف وسكون الواو مضارع قال وانتصب كـذابً بتقـول إلنـه نـوع  حفصحينئذ على املصدر ألن التقول كذب حنو قعدت جلوساً. وقرأها 
 .425القول. اإلحتاف ص من 

ُج  رحُهمح َهجح  راا َجَِ  يالا ﴿آعتــني  مكيــة وقيــل إاَل ( 3) انظــر:  .إىل آخرهــا ﴾...ِإنَّ رَبَّ  كَ ﴿ والــيت بعــدها، وقيــل إاَل  ﴾َواصح  رِبح َعلَ  ى َم  ا يَ ُقولُ  وَن َواهح
 .193، ومرشد اخلالن ص 426اإلحتاف ص 

انظـر: مرشـد . ﴾قُ ِم اللَّيح َل ِإلَّ َقِل يالا  اَي أَي َُّه ا الحُمزَّمِ  لُ ﴿( آعـة واحـدة 2)( و1تـني )( فقـد جعـل اةع19بصـري )عدد آايهتا حسب العدد ال (4)
 .193اخلالن ص 

( أو لإل ه إلَّ ُه وابلرفـع علـى االبتـداة واخلـرب اجلملـة مـن قولـه ) حف صعلى أهنا صفة لربك أو بـدل أوبيـان. وقرأهـا  جبر   الباة يعقوبقرأها  (5)
 .426عره )هو رب(. اإلحتاف ص خرب مضمر تقد

َفهُ ) يعقوبقرأ  (6) خبفه الفاة والثاة وكسر اهلائني عطفاً على  حفصوقرأمها  .املنصوب ظرفاً بتقوم على أدىن عطفاً ابجلر   ف يهما  (َوثُ ُلَثهُ ) (ِنصح
 .427، واإلحتاف ص 5/42اجملرور مبن. انظر: إعراب القرآن للنحاس ﴾ ثلثي الليل﴿
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ثِ ِر َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِسٌت َومَخحُسونَ ﴿( 74)  (1) ﴾ُسورَُة الحُمدَّ

  إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 10)آية. 
 

 (2) ﴾ُسورَُة الحِقَياَمِة َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َأرحبَ ُعونَ ﴿( 57)

  أَيِسب(كسر السني ب يعقوب: قرأها ﴾َأََيحَسبُ ﴿ (3)آية(.  
  َيُِبون( الييب ياةب يعقوبقرأها  :﴾حتُُِبونَ ﴿ (20)آية(. 

  ويذرون( الييب ياةب يعقوبقرأها  :﴾َوَتَذُرونَ ﴿ (21)آية(. 
  دغام النون يف الراة لعدم إب بيعقو قرأها  :﴾رَاق سَمنح ﴿ .إبمشام كسرة القاف الضم رويسقرأها  ﴾:ِقيلَ وَ ﴿ (27)آية

 .السكت
  أَيِسب(كسر السني ب يعقوب: قرأها ﴾َأََيحَسبُ ﴿ (36)آية(.  
 

َدى (3) ُسورَُة اإلنحَساِن َمِكيَّةٌ ﴿( 67)  (4) ﴾َوَثالثُونَ  َوآاَيُتَا ِإحح

  ذف األلف، ولكن الراواين اختلفا وصالً حب يعقوبقرأها  :﴾َسالِسالح ﴿. إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾لِلحَكاِفرينَ ﴿( 4)آية
 .(لح السِ )سَ  يف احلالني مع إسكان الالماأللف  ذفحب رويسإبثبات األلف، و فروحوقفاً 

  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 14)آية  (.َعَلي ح
  ُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 15)آية   (.َعَلي ح
  قَ َوارِيَراح ﴿( 16و 15)آية   ووقف على األول ابأللف وعلى الثاين ابحلذف حبذف األلف وصاًل، روح اقرأمه﴾: قَ َوارِيَراح 

 . (قَ َوارِير) ذف األلف مع إسكان الراةحب اً ، ووقفوصالً  األلف ذفحب رويسا قرأمه. و كحفص
  ُهمح ني )بضم اهلاة يف احلال يعقوبقرأها : ﴾َعَليحِهمح ﴿( 19)آية  (.َعَلي ح
  (مثَّهح هباة السكت ) رويسوقف عليها : ﴾ُثَّ ﴿( 20)آية. 

                                                 

 .195. مرشد اخلالن ص الكويف والبصريالعددعن فيها بني ال خالف ( 1)
ِإنَّ َعَلينَ ا ََجحَع ُه  ل حُتَرِ كح ِبِه ِلَساَنَك لِتَ عحَجَل ِبهِ ﴿( آعة واحـدة 17)( و16( آعة فقد جعل اةعتني )39)عدد آايهتا حسب العدد البصري ( 2)

 .197. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾َوقُ رحآنَهُ 
رِبح....﴿وقيل من  ،﴾.....َول ُتِطعح ﴿آعة  ة إاَل مكية وقيل مدني( 3)  . 428انظر: اإلحتاف ص  .اخل.. ﴾فَاصح
 .198. املصدر نفسه ص الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 4)
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  َتربحَقٌ ﴿ (21)آية (التنوعن  جبر    يعقوبقرأها  :﴾َواسح  .(1) )واستربق 
 

 (3) ﴾َوآاَيُتَا مَخحُسونَ  (2) ُسورَُة الحُمرحَسالِت َمِكيَّةٌ ﴿( 77)

  راا ﴿ (6)آية راا ﴿ .(ُعُذراا ) بضم الذال روحقرأها  :﴾ُعذح  .(َونُُذراا ) بضم الذال يعقوبقرأها  ﴾:َونُذح
  ُكمح َألَح ﴿ (20)آية  بوجهني:  يعقوبقرأها  :﴾ََنحُلقح

  .وهو املقدم )َنلكُّم(اإلدغام احمله : األول
 . تعالةاإلدغام الناقص إببقاة صفة االس: والثان

 له.والوجهان صحيحان جائزان      
  (انحطََلُقوابفتح الالم ) رويس قرأها: ﴾ُقواانحطَلِ ﴿( 30)آية. 
  بضم اجليم مع زايدة ألف بعد  رويسوقرأها  .)َِجالٌت(أبلف بعد الالم على اجلمع  روحقرأها  :﴾َِجَاَلتٌ ﴿ (33)آية

 .(4) (َُجَاَلتٌ الالم على اجلمع )
  (.وِن َفِكيدُ إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾َفِكيُدونِ ﴿( 39)آية 
  إبمشام كسرة القاف الضم رويسقرأها : ﴾ِقيحلَ ﴿( 48)آية.  

  

                                                 

ندس ومــن مــن ســصــفة لثيــاب واســتربق نســق علــى ســندس أي ثيــاب خضــر  (خض  رـــــ )( فواس  تربق  وجــر الثــاين ) األول برفــع يعق  وب هــاقرأ( 1)
 .429، واإلحتاف ص 5/67انظر: إعراب القرآن للنحاس  .استربق

 .430. انظر: اإلحتاف ص ﴾....َوِإَذا ِقيَل هَلُمح ﴿ ، قيل إاَل مكيةسورة ( 2)
 .198. انظر: مرشد اخلالن ص الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 3)
اْلحمع  بلفظوَجالت بلفظ الواحد ، َجالة يقرأ  ﴾تٌ الَ َكأَنَُّه َِجَ ﴿قوله تعاىل ) :361احلجة يف القراةات السبع ص قال ابن خالوعه يف  (4)

مع   بهراد أنه أَجالت واْلجة ملن قرأه صفر ابْلمع ِف قوله نه منعوت ألقرأه بلفظ الواحد أنه عنده ِبعىن اْلمع فاْلجة ملن  كما َجع اْلح
الشجر قيل كأصول املبىن و  ابلقصرالشرر ِف عظمه  قيل شبهعن الشرر والقصر ها هنا  واهلاء ِف قوله كأنه كناية رجال ورجالتقالوا 

َنَاالسود فََأما ِف ها هنا والصفر العظام  له فَاِقع َلوح  .(الحبَ َقَرة فصفر لَقوح
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ُزحُء الثَّالثُونَ ﴿  ﴾اْلح

 

 (1) ﴾ُسورَُة الن ََّبِأ َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َأرحبَ ُعونَ ﴿( 78)

  (.َعمَّهح هباة السكت ) يعقوبوقف عليها : ﴾َعمَّ ﴿( 1)آية 
  َوف ُ دعد التاة بتش يعقوب: قرأها ﴾َوفُِتَحتح ﴿ (91)آية()  .(2) تِ َحتح
  (لَِبِثْيَ ) حبذف األلف روح قرأها: ﴾َلبِِثْيَ ﴿( 23)آية. 
  وغَساقاا(بتخفيف السني  يعقوب: قرأها ﴾َوَغسَّاقاا ﴿ (25)آية(. 
 

 (3) ﴾ُسورَُة النَّازَِعاِت َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِسٌت َوَأرحبَ ُعونَ ﴿( 79)

  إدخال ن غريمألوىل وتسهيل الثانية اهلمزة ا حتقيق لرويسفمزتني على االستفهام، هب يعقوبقرأها : ﴾َأِءَّنَّ ﴿( 10)آية. 
  (ََّنِخَرةا )ألف بعد النون ضافة إب رويسقرأها : ﴾َنََِرةا ﴿ .(ِإَذاهبمزة واحدة على اخلرب ) يعقوبقرأها : ﴾َأِءَذا﴿( 11)آية 

(4). 
  من غري تنوعن يعقوب  قرأها: ﴾ىطُوا ﴿ .( وحذفها وصالً اِبلحَواِديلياة وقفاً )إبثبات ا يعقوبقرأها : ﴾اِبلحَوادِ ﴿( 16)آية

  .(طَُوى)
  (تَ زَّكَّىتشدعد الزاي )ب يعقوبقرأها : ﴾تَ زَكَّى﴿( 18)آية. 
  ن غري إدخالمالثانية  تسهيلتحقيق اهلمزة األوىل و ب رويسقرأها : ﴾َأَأن حُتمح ﴿( 27)آية.  
  (.ِفيَمهح هباة السكت ) يعقوبليها وقف ع: ﴾ِفيمَ ﴿( 43)آية 
 

                                                 

َم يَنظُ ُر الحَم رحُء َم ا قَ دََّمتح ﴿ و ﴾َقرِيباا ِإَّنَّ أَنَذرحََّنُكمح َعَذاابا ﴿ ( آعتني40( آعة فقد جعل اةعة )41عدد اةايت حسب العدد البصري )( 1) يَ وح
َتيِن ُكنُت تُ َراابا   .198. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾َيَداُه َويَ ُقوُل الحَكاِفُر اَي لَي ح

 .( 71عراجع سورة الزمر اةعة )( 2)
ع اا لَُّك مح َوأِلَن حَع اِمُكمح فَ ِإَذا َج اءِت الطَّامَّ ُة َمَتا﴿  ( آعـة واحـدة34)( و33( آعة فقـد جعـل اةعتـني )45)عدد آايهتا حسب العدد البصري ( 3)

َى  .199. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾الحُكربح
و مع اذ النح وي موافق ة ل رؤوس واخت اره الفراء والط ربي وأب : )19/197، قال القـرطيب ( كحذر وحاذر وهي مبعىن ابليةَّنخرة( و)َنرة) (4)

 .حنو قوله 178ص لداين  لتيسريال: أعضاً  نظرا، و (ح فيه وطرج منه ، والناخر من العظام الذي تدخل الرياآلي
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 (1) ﴾اِن َوَأرحبَ ُعونَ تَ ُسورَُة َعَبَس َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا اثن َ ﴿( 80)

  َفَعهُ ﴿ (4)آية َفُعُه( العني فعر ب يعقوب: قرأها ﴾فَ تَ ن ح  . (2) )فَ تَ ن ح
  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 9)آية . 
  بني بني. الثانية تسهيلو اهلمزة األوىل  تحقيقب رويس: قرأها ﴾نحَشَرهُ َشاَء أَ ﴿ (22)آية  
  وصاًل وابتداةً  بكسر اهلمزة روح: قرأها ﴾َصَببَنا َأَّنَّ ﴿ (25)آية ) بكسر اهلمزة ابتداًة وفتحها وصالً  رويس، وقرأها )ِإَّنَّ

(3).  
 

ٌع وَ ﴿( 81) ِويِر َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِتسح ُرونَ ُسورَُة التَّكح  (4) ﴾ِعشح

  بتخفيف اجليم  يعقوب: قرأها ﴾ُسجِ َرتح ﴿ (6)آية)  .(5) )ُسَجَرتح
  ُسِعرَ بتخفيف العني  روح: قرأها ﴾ُسعِ َرتح ﴿ (12)آية()  .تح
  ََوارِ ﴿( 16)آية ََواِريإبثبات الياة وقفاً ) يعقوب قرأها :﴾اْلح  .وحذفها وصالً  (اْلح
  (.مثَّهح هباة السكت ) سروي: وقف عليها ﴾ُثَّ ﴿( 21)آية 
  (6)( ِبظَِنْي  ) الضاد ظاةً إببدال  رويس قرأها: ﴾ِبَضِنْي  ﴿( 24)آية . 
 

عَ ُسورَُة اإِلنحِفطَ ﴿( 82)  (1) ﴾َعَشَرةَ  اِر َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِتسح

                                                 

فَ    ِإَذا َج    اءِت  مََّتاع   اا لَُّك    مح َوأِلَن حَع    اِمُكمح ﴿ ( آعـــة واحــــدة33)( و32( آعــــة فقـــد جعــــل اةعتــــني )41عـــدد آايهتــــا حســـب العــــدد البصـــري )( 1)
 .199. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾الصَّاخَّةُ 

بنصبها أبن مضمرة بعد الفـاة علـى جـواب الرتجـي، وقيـل يف جـواب التمـين  حفص، وقرأها (يذكرعلى ) ابلعطف العني رفعب يعقوبقرأها ( 2)
 .433اإلحتاف ص  .املفهوم من أو عذكر قاله ابن عطية، وأقره عليه السمني

ل من طعامه مبعـىن أن صـب املـاة سـبب يف على تقدعر الم العلة أي ألان، وقيل بدل اشتما الفتحقراةة كسر اهلمزة على االستفهام. وقراةة ( 3)
 .363، واحلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 433انظر: اإلحتاف ص  .إخراج الطعام فهو مشتمل عليه

  .202انظر: مرشد اخلالن ص . الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 4)
 .435. اإلحتاف ص قراةة التخفيف على األصل، وقراةة التشدعد على التكثري( 5)
هنا: ما غاب عن املخلوقني، واسترت  هم. والييب هاووجه الظ اة عراد به: ما هو مبت ( عقرأ ابلضاد، والظاة، فوجه الضاد: عراد به: ما هو خبيل،6)

ِمُنوَن اِبلحَغيحبِ مما أوحى هللا عز وجل إليه وأعلمه به. وأما قوله: ﴿ وقيل مبا غاب عنهم مما أنبأهم به الرسول ( قيل ابهلل عز وجل، 3﴾ )البقرة: يُ ؤح
احلجة يف  صلى هللا عليه وسلم من أمر اةخرة والبعث والنشور. وقيل بيوم القيامة. والييب عند العرب: الليل لظلمته، وسرته كل  شية هبا.

 .364القراةات السبع البن خالوعه ص 
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  َلَك(بتشدعد الدال  يعقوب: قرأها ﴾فَ َعَدَلكَ ﴿ (7)آية  .)فَ َعدَّ
  مَ ﴿ (19)آية  .(2) )يوُم( امليم رفعب يعقوبها : قرأ﴾يَ وح

 (4) ﴾َوآاَيُتَا ِسٌت َوَثالثُونَ  (3) ُسورَُة الحُمَطفِ ِفَْي َمِكيَّةٌ ﴿( 83)

  (بَ رَّانَ ) سكت من غريوصالً إبدغام الالم يف الراة  يعقوب: قرأها ﴾رَانَ  س َبلح ﴿ (14)آية . 
  َرةَ ﴿ (.تُ عحَرفُ ة ابلبناة للمفعول )ضم التاة وفتح الراب يعقوبقرأها : ﴾تَ عحِرفُ ﴿( 24)آية رفع التاة ب يعقوب﴾: قرأها َنضح

َرةُ على أهنا انئب فاعل )  (.َنضح
  ِلِهمُ ﴿ (31)آية  .وبكسر اهلاة وإسكان امليم وقفاً  (أهلِهمِ ) وصالً  امليمو  اهلاة بكسريعقوب : قرأها ﴾ان حَقَلُبوا َأهح
 .ِهْي()فَاكَ أبلف بعد الفاة  يعقوب: قرأها ﴾َفِكِهْيَ ﴿
  (َعَليُهمح بضم اهلاة يف احلالني ) يعقوب قرأها: ﴾َعَليحِهمح ﴿( 33)آية. 
 

ُرونَ ﴿( 84)  (5) ﴾ُسورَُة النحِشَقاِق َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَخحٌس َوِعشح

  وقفاً ، وبضم اهلاة وإسكان امليم (مُ عليهُ اهلاة وامليم وصالً ) ضمبيعقوب قرأها : ﴾َعَليِهُم الُقرآن﴿ (21)آية. 
 

ُرونَ ﴿( 85)  (6) ﴾ُسورَُة الحرُبُوِج َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا اث حَناِن َوِعشح

  (هح وَ )َوهُ  هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾َوُهوَ ﴿( 14)آية . 
  

                                                                                                                                                                        

  .202اخلالن ص  انظر: مرشد. الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 1)
 .435اإلحتاف ص  .ابلنصب على الظرفية حفصقرأها و  رفع امليم على أنه خرب ملبتدأ مضمر أي هو عوم.ب يعقوبقرأها ( 2)
 .(إما ألَنا نزلت ِبما أو بينهما أو بعضها مكي وبعضها مدن) 282، وزاد يف غيث النفع هبامش السراج ص مكية وقيل إهنا مدنية( 3)
 .202. مرشد اخلالن ص الكويف والبصريالعددعن فيها بني  ال خالف( 4)
َف َُيَاَسُب ِحَساابا  فََأمَّا َمنح ُأويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنهِ ﴿( آعة واحدة 8( و)7( آعة فقد جعل اةعتني )23) ( عدد آايهتا حسب العدد البصري5) َفَسوح

ُعو ثُ ُبوراا  َوَأمَّا( آعة واحدة ﴿11)( و10﴾، وجعل اةعتني )َيِسرياا  َف َيدح رِِه َفَسوح  .204. انظر: املصدر نفسه ص ﴾َمنح ُأويتَ ِكَتابَُه َورَاء َههح
 .املصدر نفسه .الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 6)
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َرةَ  ُسورَُة الطَّاِرِق َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َسبعَ ﴿( 86)  (1) ﴾َعشح

  (2) )َلَما(يم بتخفيف امل يعقوب: قرأها ﴾َلمَّا﴿ (4)آية. 
  (نمَّهح ) هباة السكت يعقوب وقف عليها: ﴾ِممَّ ﴿( 5)آية . 
 إمالة حمضة رويس اأماهل: ﴾الحَكاِفرينَ ﴿( 17)آية. 
 

َرةَ  َوآاَيُتَا ِتسعَ  (3) َمِكيَّةٌ  أَلعحَلىُسورَُة ا﴿( 87)  (4) ﴾َعشح

 ل خالف فيها.

 (5) ﴾ا ِسٌت َوِعشُرونَ ُسورَُة الحَغاِشَيِة َمِكيٌَّة َوآاَيتَُ ﴿( 88)

  (6) )ُتصحَلى(بضم التاة  يعقوب: قرأها ﴾َتصحَلى﴿ (4)آية. 
  َمعَل ﴿ (11)آية َمع(بياة مضمومة  رويس: قرأها ﴾َتسح  .(7) )لغيٌة(تنوعن رفع الب رويس: قرأها ﴾لِغيةا ﴿ .)ُيسح
  (.ُهمح َعَلياهلاة يف احلالني )بضم  يعقوب﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿ (22)آية 

  
  

                                                 

 .205املصدر نفسه ص  .الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 1)
ق راءة األوىل بين ة ِف العربي ة تك ون م ا زائ دة و)ِإن( ُمفف ة م ن الثقيل ة ه ذا م ذهب س يبويه ال: )5/123قال النحاس يف إعـراب القـرآن  (2)

 .(وهو جواب القسم
 .437انظر: اإلحتاف ص  .وقيل مدنية ،مكيةسورة ( 3)
 .205. مرشد اخلالن ص الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 4)
 .206املصدر نفسه ص  .الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 5)
. ابلبنـاة للفاعــل. واملعنيـان واحــد ُتصـلى، َتصــلى التـاة فــتحب حف صقرأهــا و  .نــاة للمفعـول مـن أصــاله هللا تعـاىلبضــم التـاة ابلب يعق وبقرأهـا ( 6)

 .5/131إعراب القرآن للنحاس انظر: 
اإلحتـاف ص  .( أو ليـو فيكـون مصـدراً كالعاقبـةلغي ةلمـة )أي ك ابلرفـع انئـب فاعـل (لغي ة)بياة مضمومة ابلبنـاة للمفعـول و رويسقرأها ( 7)

 .5/131، وإعراب القرآن للنحاس 437
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ِر َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َثالثُونَ ﴿( 89)  (1) ﴾ُسورَُة الحَفجح

  رِ ﴿ (4)آية  .ي(رِ سح )يَ  يف احلالنيالياة ثبات إبيعقوب : قرأها ﴾َيسح
  (اِبلحَواِدي) يف احلالنيإبثبات الياة  يعقوب قرأها :﴾اِبلحَوادِ ﴿( 9)آية. 
  (.َعَليُهمح اهلاة يف احلالني ) بضم يعقوب﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿ (13)آية  

  َرَمنِ ﴿( 15)آية  .)أكرمين( يف احلالنيالياة ثبات إب يعقوب: قرأها ﴾َأكح
  (أهانين)إبثبات الياة يف احلالني  يعقوبقرأها : ﴾نِ َأَهانَ ﴿( 16)آية. 
  رُِمونَ ل ﴿ (17)آية  .)ُيكرمون( بياة الييب يعقوب: قرأها ﴾ُتكح
  ََيُضُّون(َوَل ) من غري مد للالزمبياة مفتوحة دون ألف بعدها وضم احلاة  يعقوب: قرأها ﴾آضُّونحتَ َوَل ﴿ (18)آية. 
  (ونَ لُ كُ َيَح )وَ  بياة الييب يعقوب: قرأها ﴾َوَتَحُكُلونَ ﴿ (19)آية. 
  (2) )وَُيبون( ياة الييبب يعقوب: قرأها ﴾َوحتُِبونَ ﴿ (20)آية. 
  مشام كسر اجليم الضمإب سروي﴾: قرأها ِجيءَ وَ ﴿ (23)آية. 
  (يُ َعذَّبُ )بفتح الذال ابلبناة للمفعول  يعقوب﴾: قرأها يُ َعذِ بُ ﴿ (25)آية. 
  (يُوَثقُ )بفتح الثاة ابلبناة للمفعول  يعقوب﴾: قرأها يُوِثقُ ﴿ (26)آية. 
 

 (4) ﴾َوآاَيُتَا ِعشُرونَ  (3) ُسورَُة الحبَ َلِد َمِكيَّةٌ ﴿( 90)

  أَيِسب(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾َسبُ َأََيح ﴿ (4)آية(. 
  أَيِسب(بكسر السني  يعقوب: قرأها ﴾َأََيحَسبُ ﴿ (6)آية(. 
  (.َعَليُهمح اهلاة يف احلالني )بضم  يعقوب﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿ (20)آية  
 

                                                 

. انظر: مرشد ﴾َوادحُخِلي َجنَّيِت فَادحُخِلي ِف ِعَباِدي ( آعة واحدة ﴿30( و)29( فقد جعل اةعتني )29( عدد آايهتا حسب العدد البصري )1)
 .207اخلالن ص 

رِمُ ) يعقوبقرأ  (2) بتـاة اخلطـاب  حف ص( ابلياة التحتية على أنه ردها على ما قبلها. وقرأها بُّونَ حتُِ ( و)َوََتحُكُلونَ ( و)َوَل حَتآضُّون( و)ونَ ل ُتكح
 .370لإلنسان املراد به اجلنس التفااتً. انظر: احلجة يف القراةات السبع البن خالوعه ص 

 .439 اإلحتاف ص .وقيل مدنية ،مكيةسورة ( 3)
 .208. مرشد اخلالن ص الكويف والبصريالعددعن ف فيها بني ( ال خال4)
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َرةَ  ِس َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَخحسَ ُسورَُة الشَّمح ﴿( 91)  (1) ﴾َعشح

  (.َعَليُهمح اهلاة يف احلالني )بضم  يعقوب﴾: قرأها ِهمح َعَليح ﴿ (14)آية  
 

ُرونَ  (2) ُسورَُة اللَّيحِل َمِكيَّةٌ ﴿( 92) َدى َوِعشح  (3) ﴾َوآاَيُتَا ِإحح

  كحفص(، وابتداًة ظَّىََّنراا ت َّلَ بتشدعد التاة وصالً ) رويسقرأها : ﴾ظَّىََّنراا تَ لَ ﴿ (14)آية. 
 

َرةَ ُسورَُة الضَُّحى َمِكيَّ ﴿( 93) َدى َعشح  (4) ﴾ٌة َوآاَيُتَا ِإحح

 ل خالف فيها.     
 

 (5) ﴾ُسورَُة الشَّرحِح َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَثَان  ﴿( 94)

 ل خالف فيها.     
 

 (6) ﴾ُسورَُة التِ ِْي َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَثَان  ﴿( 95)

 ل خالف فيها.     
 

َرةَ ُتَا ِتسُسورَُة الَعَلِق َمِكيٌَّة َوآايَ ﴿( 96)  (7) ﴾َع َعشح

 ل خالف فيها.     

                                                 

 .209. املصدر نفسه ص الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 1)
 .440اإلحتاف ص  .وقيل مدنية ،مكيةسورة ( 2)
 .210. مرشد اخلالن ص الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 3)
 .210مرشد اخلالن ص  .ويف والبصريالكالعددعن ال خالف فيها بني ( 4)
  املصدر نفسه. .الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 5)
   . املصدر نفسه.الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 6)
 .211ص املصدر نفسه  .الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 7)
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ِر َمِكيَّةٌ ﴿( 97)  (2) ﴾مَخحسٌ َوآاَيُتَا  (1) ُسورَُة الحَقدح

 ل خالف فيها.
  

 (4) ﴾َوآاَيُتَا مَثَان   (3) ُسورَُة الحبَ يِ َنِة َمَدنِيَّةٌ ﴿( 98)

 

 (6) ﴾ن  اَوآاَيُتَا مثََ  (5) ُسورَُة الزَّلحَزلِة َمَدنِيَّةٌ ﴿( 99)

 إبمشام الصاد صوت الزاي. رويس قرأها: ﴾َيصحُدرُ ﴿ (6)آية 
 

َرةَ َوآاَيُتَا  (7) َمِكيَّةٌ  َعاِداَيتِ ُسورَُة الح ﴿( 100)  (8) ﴾ِإحَدى َعشح

 ل خالف فيها.      
 

                                                 

، ومرشــد 442. انظــر: اإلحتــاف ص علــى قــول ابــن عبــاس وجماهــد وعطــاة مدنيــةملصــاحف، و علــى قــول قتــادة، وكمــا هــو يف ا مكيــةســورة ( 1)
 .212اخلالن ص 

  . املصدران أنفسهما.الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 2)
  .213(، ومرشد اخلالن ص اهلامش) 387التبصرة ص  :نظروقيل مكية وهو قول قتادة. ا، سورة مدنية كما يف املصاحف (3)
ينَ ﴿( آعتـني 5( فقد جعل اةعـة )9عدد آايهتا حسب العدد البصري )( 4) ُحنَ َف اء َويُِقيُم وا ﴿ و ﴾َوَم ا ُأِم ُروا ِإلَّ لِيَ عحبُ ُدوا اّللََّ ُُمحِلِص َْي لَ ُه ال دِ 

ُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن الحَقيِ َمةِ   .213. انظر: مرشد اخلالن ص ﴾الصَّاَلَة َويُ ؤح
صاحف اليوم أهنا ( أهنا مدنية يف قول قتادة ومقاتل ويف امل297يف )غيث النفع( هبامش )السراج ص : )388هامش التبصرة ص جاة يف  (5)

اس رضي هللا عنهما وجماهد وعطاة(. وقال القاضي يف مرشـد اخلـالن ( أهنا مكية يف قول ابن عب9/434، ويف )روح املعاين مدنية، وقيل: مكية
 (.ل ُأيب وجماهد عن ابن عباس ومهام ، وعن قتادة وعبد هللا بن املبارك ، ومعمر عن قتادة أَنا مكيةمدنية ِف قو : )214ص 

ُدُر النَّاُس َأشح َتاَتا ﴿( آعتني 6( آعة فقد جعل اةعة )9عدد آايهتا حسب العدد البصري )( 6) َمِئذ  َيصح ا َأعحَم اهَلُمح ﴿ و ﴾يَ وح . انظـر: مرشـد ﴾ل ِ رُيَوح
 . 214اخلالن ص 

 387التبصـرة ص  :نظـررضـي هللا عنهمـا وجماهـد واألكثـرعن، وقيـل إهنـا مكيـة وهـذا قـول قتـادة. اإهنا مدنية وهذا هو قـول ابـن عبـاس  :قيل (7)
 .(. ويف املصاحف اليوم أهنا مكيةاهلامش)
 .214. انظر: مرشد اخلالن ص الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 8)
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رٌ  ُسورَُة الحَقارَِعةِ ﴿( 101)  (1) ﴾َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َعشح

  (هح وَ )فَ هُ اة السكت هب يعقوب هاوقف علي: ﴾فَ ُهوَ ﴿ (6)آية. 
 (، وأثبتها وقفاً َما ِهيَ حبذف هاة السكت وصالً ) يعقوب قرأها: ﴾َما ِهَيهح ﴿ (10)آية. 
 

 (3) ﴾َوآاَيُتَا مَثَان   (2) ُسورَُة التََّكاثُِر َمِكيَّةٌ ﴿( 102)

 .فيها ل خالف     
  

ِر َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َثال﴿( 103)  (4) ﴾ثٌ ُسورَُة الحَعصح

 .فيها ل خالف     
 

عٌ ﴿( 104) َُمَزِة َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا ِتسح  (5) ﴾ُسورَُة اهلح

  (ََجَّعَ ) على املبالية تشدعد امليمب روح﴾: قرأها ََجَعَ ﴿ (2)آية. 
  (ِسبُ )ََيح كسر السني ب يعقوب﴾: قرأها ََيحَسبُ ﴿ (3)آية. 
  (.َعَليُهمح اهلاة يف احلالني )بضم  يعقوب﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿ (8)آية 
  

 (6) ﴾ُسورَُة الحِفيِل َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَخحسٌ ﴿( 105)

  (.َعَليُهمح اهلاة يف احلالني )بضم  يعقوب﴾: قرأها َعَليحِهمح ﴿ (3)آية  

                                                 

( آعـة 7)( و6وجعل اةعتني ) ،﴾َما الحَقارَِعةُ  الحَقارَِعةُ ﴿ ( آعة واحدة2)( و1( آعة فقد جعل اةعتني )8ي )البصر  عدد آايهتا حسب العدد( 1)
. انظر: ﴾مُُّه َهاِويَةٌ فَأُ  َوَأمَّا َمنح َخفَّتح َمَوازِيُنهُ ﴿( آعة واحدة 9)( و8، وجعل اةعتني )﴾فَ ُهَو ِف ِعيَشة  رَّاِضَية   فََأمَّا َمن ثَ ُقَلتح َمَوازِيُنهُ ﴿ واحدة

 .215مرشد اخلالن ص 
 .444: اإلحتاف ص ، وقال البخاري مدنية. انظرمكيةسورة ( 2)
 .216، ومرشد اخلالن ص 444: اإلحتاف ص . انظرالكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 3)
  .216مرشد اخلالن ص  .الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 4)
 .217ص  املصدر نفسه .الكويف والبصريالعددعن خالف فيها بني  ال( 5)
 املصدر نفسه. .الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 6)
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  (.يُهمح تَ رحمِ اهلاة يف احلالني )بضم  يعقوب﴾: قرأها تَ رحِميحِهمح ﴿ (4)آية 
  

 (2) ﴾َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َأرحَبعٌ  (1) يح   ُسورَُة قُ رَ ﴿( 106)

 ل خالف فيها.     

 (4) ﴾َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َسبحعٌ  (3) ُسورَُة الحَماُعونِ ﴿( 107)

 ل خالف فيها.     
 

َثرِ ُسورَُة الح ﴿( 108)  (5) ﴾َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا َثالثٌ  َكوح

 .فيها ل خالف     
 

 (7) ﴾َوآاَيُتَا ِستٌ  (6) ُروَن َمِكيَّةٌ ُسورَُة الحَكافِ ﴿( 109)

  (.ِدييِن إبثبات الياة يف احلالني ) يعقوبقرأها : ﴾ِدينِ ﴿ (.َوِلح إبسكان الياة ) يعقوبقرأها : ﴾َوِلَ ﴿ (6)آية 
 

ِر ﴿( 110)  (9) ﴾َوآاَيُتَا َثالثٌ  (8) َمَدنِيَّةٌ ُسورَُة النَّصح

 .فيها ل خالف     

                                                 

 .217، ومرشد اخلالن ص 444. اإلحتاف ص قال اجلمهور هي مكية وقيل مدنية (1)
  .217مرشد اخلالن ص . الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 2)
: )مكيــة وعــن ابــن عبــاس وقتــادة أهنــا مدعنــة، وقــال بعضــهم: إن بعضــها مكــي نزلــت يف العــاص بــن وائــل 218جــاة يف مرشــد اخلــالن ص ( 3)

 .السهمي، وبعضها مدين نزلت يف حق املنافقني(
 . املصدر نفسه.الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 4)
 املصدر نفسه. .الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 5)
 .445اإلحتاف ص  .وقيل مدنية ،مكيةسورة ( 6)
 .218مرشد اخلالن ص  .الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 7)
 .445اإلحتاف ص . انظر: أايم التشرعق مبىن يف حجة الوداعهنا نزلت يف أواسط إ الداين أبو عمرو، قال ( سورة مدنية8)
 .218مرشد اخلالن ص  .الكويف والبصرين العددع( ال خالف فيها بني 9)
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 (1) ﴾الحَمَسِد َمِكيٌَّة َوآاَيُتَا مَخحسٌ ُسورَُة ﴿( 111)

  (2) )َحالُة( التاة رفعب يعقوب: قرأها ﴾ََحَّاَلةَ ﴿ (4)آية. 

 (4) ﴾َوآاَيُتَا َأرحَبعٌ  (3) ُسورَُة اإلخحالِص َمِكيَّةٌ ﴿( 112)

  ؤاا()ُكفح بدل الواو مع إسكان الفاة  ابهلمز يعقوب: قرأها ﴾ُكُفواا ﴿ (4)آية. 
 

 (6) ﴾َوآاَيُتَا مَخحسٌ  (5) ُسورَُة الحَفَلِق َمِكيَّةٌ ﴿( 113)

 .فيها خالفل      
  

 (8) ﴾َوآاَيُتَا ِستٌ  (7) ُسورَُة النَّاِس َمِكيَّةٌ ﴿( 114)

 ل خالف فيها     
 

ادي وروح ِف األول من َج رويسالبصري براوييه  يعقوب اْلضرميانتهى فرش املصحف ِبمد هللا وتوفيقه على قراءة 
  م2019سنة من شهر كانون األول  28ه املوافق 1441 سنةاآلخرة 

  

                                                 

 املصدر نفسه. .الكويف والبصريالعددعن ( ال خالف فيها بني 1)
هـي أم مجيــل : األولأو خـرب امراتــه ويف جيـدها خــرب اثن. ويف الصـفة قــوالن: ، وقــول آخـر إهنــا خـرب حمــذوف ابلرفـع علــى أهنـا صــفة المرأتـه (2)

ا لـه زوجـات غريهـ نن عكـإ: والق ول اآلخ ر، صـلى هللا عليـه وسـلم يساً هلا وعقوبة إلعذائها النـيب، ووصفت هبذا ختسأخت أيب سفيان بن حرب
 .5/193إعراب القرآن للنحاس  :نظرافوصفت هبذا للفرق بينها وبينهن. 

 .219، ومرشد اخلالن ص 446اإلحتاف ص انظر:  .، ومدنية يف قول ابن عباس وغريهمكية من قول احلسن وجماهد وقتادة( 3)
 .219مرشد اخلالن ص  .الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 4)
 .6/146، وشرح طيبة النشر 445سورة مكية، وقيل مدنية، وهو الصحيح. انظر: اإلحتاف ص ( 5)
 .218مرشد اخلالن ص  .الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 6)
 .446اإلحتاف ص  .وقيل مدنية ،مكيةسورة ( 7)
 .220مرشد اخلالن ص  .الكويف والبصريالعددعن ال خالف فيها بني ( 8)
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 الكتاب ة        خاُت
لإلنسانية ، والصالة والسالم على خري معلم هعلينا ابلقرآن العظيم بتعلمه وتعليمواملتفضل احلمد هلل املنعم   

 :وبعد إىل عوم الدعن، التابعنيو ه وصحبحممد بن عبد هللا وعلى آلة  سيدان وحبيبنا الصادق الوعد األمنيمجعاة 
 إعداده، وقد استيرقت يف روحو رويس وراوعيهيعقوب اْلضرمي بقراةة  فإين حبمد هللا قد أمتمت هذا املؤلف   

ة بعلم خيص القرآن ، لعلي أكون قد رفدت املكتبة اإلسالميالطيبة ، وها هو عظهر هبذه احللةةما عربو على السن
 .اةاتهوقر  الكرمي وعلومه

 :ما أييت أما أهم ما جاة فيه،   
ستخدام األلوان: الراوعني ابالقارئ و ، وقد َفَصل ُت بني واعتني وليس برواعة واحدة مستقلةتناولت القراةة بر  .1

 بنفسجي لروعس واألمحر لروح.الو  األخضر للقارئ لونالف

الذي اعتمد العدد املدين اعتمدت العدد البصري يف عد   اةايت خبلف عن مصحف املدعنة املنورة  .2
يف ، وتوجيه اةايت بذكرها يف اهلامش مقاراًن إايها ابلعدد الكو العلماة قالوالذي فيه مقال كما األول 

 .األكثر انتشاراً بني املسلمني

تكرار اخلالف يف كل آعة ليسهل على طالب العلم من غري تعب أو اسقاط حرف يف فرش املصحف  .3
، كما عسهل على ؤلفني ابإلكتفاة بذكره مرة واحدة، ال كما عفعله بعه املوعيهأو إبحد را يعقوببقراةة 

 . ليه بطبع املصحف إبحدى الرواعتنيجلان طبع املصاحف اإلعتماد ع

سواة أكان اخلالف يف املعىن، أم  وحفصوراوعيه  يعقوب( عن سبب اخلالف بني اهلام التعليق يف ) .4
 .أمهات املصادر يف ذلك عتمداً على، أم يف اإلعراب ميف اللية

 .واخلالف أن وجد اومدنييه امكييهالسور كر ذ  .5

ذكر طرق كل راٍو على حدة مع التعرعف بكل صاحب طرعق وسنة وفاته واسم مؤلفه معتمدًا على   .6
 .ري )رمحه هللا وأجزل له املثوبة(كتاب النشر لإلمام ابن اجلز 

ر هذه القراةة على وجهها الكامل من غري إسقاط هذا: وأسأله جل يف عاله أن أكون قد وفقت إبظها     
 .. واحلمد هلل رب العاملنيان من صواب فمن توفيق هللا وعونهحلرف فما كان من خطٍأ فمين والشيطان وما ك
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 سيرة المؤلف العلمية

 العان               حامد بن شاكر بن حممود بن خالد الشقاقي                    

                               
ه 1377صفر  23قضاء الرمادي جمهورية العراق يوم  -ولد ِف حمافظة األنبار   •

 م. 1957/ 19/9املوافق 
حفظ القرآن الكري َوَجوََّده. وحصل على عدة إجازات ابلقراءات املتواترة والشاذة   •

بار أمثال الشيخ عبد اللطيف العبدل )النائب األول للرابطة ورسم املصحف من عدة مشايخ ك
العاملية للقراء واجملودين ِف األردن( ب     )قراءة عاصم ورواية السوسي( ، والشيخ الدكتور َنم عبد 

ب    )أهل  –هللا مطر املقرئ ب     )القراءات األربع عشر ورسم املصحف( ، والشيخ حممود الكرخي 
 مسا(. 

إدارة واستثمار ى شهادة املاجستري ابلقانون والفقه املقارن ، موضوع الرسالة )حاصل عل •
 (.أراضي املقابر الوقفية املندرسة

عمل مدرساا ملادة التجويد ِف مركز حتفيظ القرآن ِف جامع الشيخ عبد اْلليل )رَحه   •
بن أنس ِف العراق ، وِف جامع اْلق ِف الرمادي ، وجامع مالك  -هللا( ِف مدينة الرمادي 

 العراق. -الرمادي ، ومركز حممد صلى هللا عليه وسلم ِف جامع اْلاج يونس عزيز ِف أربيل 
عمل حمكماا للمسابقات القرآنية القطرية واحمللية ِف عدة مسابقات ، وله شهادة علمية   •

 ِف جمال التحكيم للمسابقات.
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 .جميع القراءاتءة قرأ عليه العديد من حفظة القرآن الكري والقرَّاء بقرا  •
 متقاعد حالياا.  •
حمافظة األنبار  –سكرتري وعضو اجمللس العلمي الفرعي )سابقاا( ِف مديرية الوقف السين  •
 الرمادي. –
 إمام وخطيب مكلف ِف مساجد مدينة الرمادي سابقاا. •
  درس العقيدة والفقه وأصوله واْلديث وعلوم اللغة من َنو وصرف وبالغة على مشايخ •

 كبار ِف حمافظة األنبار. 
قسم القانون ،  –درس القانون الوضعي ِبختلف اختصاصاته ِف كلية املعارف اْلامعة  •

 واْلامعة اهلولندية ِف الرمادي.
 بغداد سابقاا. –عضو نقابة احملامْي العراقيْي  •
 عضو َجعية القراء واجملودين ِف حمافظة األنبار.  •
 راء واجملودين ِف األردن.عضو الرابطة العاملية للق •
عضو هيئة التحرير ِف جملة )األمة الوسط( اليت تصدر ِف ديوان الوقف السين العراق  •

 سابقاا.
عضو هيئة التحرير ِف جدارية )الدين واْلياة( اليت تصدر ِف ديوان الوقف السين العراق  •

 سابقاا.
  ديوان الوقف السين العراق.له عدة مقالت ِف جملة الرسالة اإلسالمية اليت تصدر ِف •
 له عدة مؤلفات:   •

، ( ((ليس منا)) الدروس الَتبوية املستفادة من قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم) .1
 -، وطبعة اثنية يف مطبعة أنوار دجلة 2001مطبوع يف شركة الدعوان للطباعة والتصميم عام 

 .2010بيداد عام 
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 -، مطبوع يف مطبعة القبس (عبد اْلليل إبراهيم اهلييت حياة عال األنبار الشيخ العالمة) .2
 .2002العراق عام 

 -، مطبوع يف مطبعة اخلنساة (من أقوم أساليب الَتبية والتعليم ِف دورات القرآن الكري) .3
 .2010بيداد عام  –. وله طبعة اثنية يف دعوان الوقف السين 1998العراق عام 

. ومعروض أعضًا على شبكة 1998العراق  -نساة ، مطبوع يف شركة اخل(رسالة األذان) .4
 األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.

. وله طبعة 1999العراق  -، مطبوع يف شركة اخلنساة (دعوة صادقة إىل صالة الفجر) .5
 م. 2010بيداد عام  –اثنية يف أنوار دجلة 

. وله طبعة اثنية يف 2001عام  ، مطبوع يف شركة الدعوان(دليل هداية األسرة املسلمة) .6
م. ومعروض أعضاً على شبكة األلوكة األلكرتونية يف  2010بيداد عام  –مطبعة أنوار دجلة 

 اململكة العربية السعودعة.
 –، مطبوع يف مطبعة أنوار دجلة  (الذب ابلقول الفصل عن الثقة من أهل العلم والنقل) .7

 . 2010بيداد عام 
 –، مطبوع يف مطبعة أنوار دجلة  (هل من مصلحتنا أن َنتلفآفة الختالف املذموم و ) .8

 . 2010بيداد عام 
. ومعروض أعضاً 2010بيداد عام  –مطبوع يف مطبعة أنوار دجلة ( أنزلوا الناس منازهلم) .9

 على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.
( شعبة وحفص وأوجه اْلالف بينهماالسَُّعود ِف قراءة عاصم بن أيب النجود براوييه ) .10

، الطبعة 2009العراق عام  –مطبوع يف مركز الدراسات والبحوث يف دعوان الوقف السين 
 األوىل.
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امليزان ِف تربئة كاتب الرسول صلى هللا عليه وسلم معاوية بن أيب سفيان من املزاعم ) .11
ربية السعودعة. وكذلك على معروض على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة الع (والبهتان

 موقع مكتبة مشكاة اإلسالمية.
معروض على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية ( ليظهره على الدين كله) .12

 السعودعة.
معروض يف ( اللقاء الصويت التجويدي ِف التسهيل والرَّوم واإلمشام واإلخفاء واإلخفات) .13

 سعودعة. وكذلك على موقع مكتبة مشكاة اإلسالمية.موقع األلوكة يف اململكة العربية ال
( حتفة املقري بقراءة أيب عمرو البصري براوييه الدوري والسوسي وأوجه اْلالف بينهما) .14

 معروض يف موقع األلوكة يف اململكة العربية السعودعة.
: شار  يف مسابقة اإلعجاز العلمي يف دعوان الوقف السين العراق. (سر هللا ِف النمل) .15

 وكذلك معروض على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.
َعُه ِعنحَد َمنح لَيحَس حتقيق ُمطوطة: ) .16 َعه ِبَا ل َيَس ع الَعالِ ُم َدف ح ُلُزوُم الطَّالِق الثَّالِث ُدف ح

َعةِ  طي املدين املتوىف أتليف العالمة الشيخ حممد اخلضر بن مااييب اجلكين الشنقي( نُمحَتِطياا ِللحِبدح
 ( م.1935) –( ه 1353سنة )

معروض ( الدر الوفري بقراءة املكي ابن كثري براوييه البزي وقنبل وأوجه اْلالف بينهما) .17
 على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.

ف القطوف الدوان بقراءة ابن عامر الشامي براوييه هشام وابن ذكوان وأوجه اْلال) .18
 معروض على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة. (بينهما

معروض على ( إمعان النظر ِف مناهج القراء العشر ورواتم وطرقهم ِف املد والقصر)  .19
 شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.

 ة يف اململكة العربية السعودعة.معروض على شبكة األلوكة األلكرتوني (ملن أكل حراماا ) .20
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: حبث شار  يف مسابقة علمية أقامتها كلية اإلمام األعظم عام ( العوملة القتصادية) .21
األنبار. معروض على  –م طبع على شكل حلقات يف إحدى الصحف احمللية  2010

 شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.
شار  به ( : ر عبد العليم السعدي رئيساا للمجلس العلميالشيخ الدكتو ِبث بعنوان ) .22

األنبار  –يف مسابقة حياة العالمة عبد العليم السعدي اليت أقيمت يف كلية اإلمام األعظم 
 م. 2011عام 

د وأوجه اْلالف بينهما) .23 ( استبقوا اْلريات بقراءة َحزة الزايت براوييه خلف وخالَّ
 نية يف اململكة العربية السعودعة.معروض على شبكة األلوكة األلكرتو 

تيسري الباري بقراءة أيب اْلسن الكسائي براويه أيب اْلارث والدوري وأوجه اْلالف ) .24
 معروض على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة. (بينهما

: هماعطاء املعبود بقراءة عاصم بن أيب النجود براوييه شعبة وحفص وأوجه اْلالف بين .25
معروض على شبكة األلوكة ، و مطبوع يف مطبعة شهاب، أربيل، العراق، الطبعة األوىل

 األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.
معروض على شبكة األلوكة األلكرتونية  (إدارة واستثمار أراضي املقابر الوقفية املندرسة) .26

 يف اململكة العربية السعودعة.
(  جعفر املدن براوييه ابن وردان وابن َجاز وأوجه اْلالف بينهماالواِف اْلين بقراءة أيب) .27

 معروض على شبكة األلوكة األلكرتونية يف اململكة العربية السعودعة.
 له عدة ِبوث ومقالت.•       
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