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هي قراءة , تشتمل عىل قراءة واحدة من القراءات العرش املشهورة, ِّهذه مفردة قيمة
ِّمنها مؤلَض, للهجرة) ٢٠٥ (املتوىف سنة, يعقوب بن إسحاق احلرضمي ِر اخلـالف ْكِها ذُفَّ َ
َبني ثالثة من رواة يعقوب هـم ِ املعـروف , بـن املتوكـل وحممـد, املـؤمنح بـن عبـد ْوَر: ٍ

ًمتخذا من رواية قالون عن نافع أساسا له, والوليد بن حسان, سْيَوُبر ً. 
, ضـابط مـتقن, ق مأمونَّثَوُفها مِّفمؤل, هلذه املفردة قيمة علمية كبرية ال يمكن جتاهلها

سـو كتـاب ومل يـصل إلينـا مـن آثـاره , إليه انتهت رئاسة اإلقـراء يف مـرص, عايل اإلسناد
لذا اقتضت ;  البن اجلزري»النرش«وهذه املفردة التي هي أصل من أصول كتاب , »التجريد«

ًحتقيقا علميا يليق هبا, مني إجهاد النفس يف حتقيقها وكـان ذلـك , بهَّالُ لكتاب اهللا وطً خدمة;ً
كتـب وتوثيقه مـن ال, ق قراءة القارئْفَفتم ضبط النص و, واحلمد هللا, عىل ثالث نسخ خطية
كـام , والتعريف باملصطلحات واألعالم واملؤلـف, وتم ختريج اآليات, املختصة يف هذا الفن

 . وبيان منهج مؤلفها, والتدليل عىل صحة نسبتها إىل مؤلفها, تم توثيق العنوان
                                                 

 . جامعة القصيم− قسم اللغة العربية وآداهبا−أستاذ مساعد   )*(
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 املقدمة
وعىل آلـه , والصالة والسالم عىل خاتم األنبياء واملرسلني, احلمد هللا رب العاملني

 .  وبعدعنيوصحابته أمج
هـي , فهذه مفردة قيمة تشتمل عىل قراءة واحدة من القراءات العـرش املـشهورة

ها ذكر اخلالف بـني ثالثـة مـن رواة ُفِّنها مؤلَّمَض, قراءة يعقوب بن إسحاق احلرضمي
والوليـد بـن , يسَروُاملعروف بـ, وحممد بن املتوكل, ح بن عبد املؤمنْوَر: يعقوب هم

َفام وافق فيه يعقوب قـالون أغفـل , ً قالون عن نافع أساسا لهًمتخذا من رواية, حسان َ ُ
ُذكره َ ْ ُوما خالفه فيه ذكره, ِ َُ َ َ َ َ. 

ضـابط , ق مـأمونَّثـَوُفمؤلفها م, هلذه املفردة قيمة علمية كبرية ال يمكن جتاهلها
 .إليه انتهت رئاسة اإلقراء يف مرص, عايل اإلسناد, متقن

وبقيـت , وإنام مجعت من أفـواه الـشيوخ, كتبثم إن مادهتا مل جتمع من بطون ال
ِفها إىل عرص ابن اجلزري الذيِّو عن مؤلْرُت َ َّرص َ ح بأنه قرأها عىل ثالثـة مـن شـيوخ َ

 .»النرش«ًواختذها أصال من أصول كتابه , عرصه
ّوهـي أول , فـيام أعلـم, كام أنه مل يسبق هلا أن رأت النور منشورة حمققة من قبـل

 .تب هلا الظهورْكُءة يعقوب يى بقراَنْعُمفردة ت
 حروفها من الكتب املختصة ُتْقَّثَوو, اعتمدت يف حتقيقها عىل ثالث نسخ خطية

,  أليب عـيل املـالكي»الروضـة«:  اعتامدي عىل ثالثة منهـا هـيُّلُوكان ج, يف هذا الفن
 الشتامل هـذه الكتـب ; البن القاصح»مصطلح اإلشارات«و,  البن سوار»املستنري«و

ًاية الوليد بن حسان الذي عنيت بروايتـه هـذه املفـردة أيـضاعىل رو كـام أين مل أمهـل , ُ
 .ًالكتب األخر نظرا ألمهيتها يف التوثيق
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اشتمل القسم األول منهام عىل ,  حتقيقها أن تكون عىل قسمنيُاقتضت طبيعة
وشيوخه , اسم املؤلف ونسبته تناولت يف الفصل األول احلديث عن, فصلني

وتناولت يف الفصل , ومولده ووفاته, ومؤلفاته, ومكانته العلمية, ورحلته, وتالميذه
ومنهج املؤلف , والقيمة العلمية, وتوثيق النسبة,  عن صحة العنوانَالثاين احلديث

. ثم أحلقت هبذا القسم نامذج من املخطوطات التي اعتمدهتا يف التحقيق. ومصادره
م فيها من ِقُ بقراءته وما رُتْفَّرَوع,  ليعقوبته بتمهيد ترمجت فيه ترمجة يسريةْرَّدَوص

 .تآليف
الـذي اقتـىض منـي تعريـف , فقد اشتمل عـىل الـنص املحقـق: أما القسم الثاين

وختريج اآليات الكريمة وضبطها عـىل حـسب قـراءة , وترمجة األعالم, املصطلحات
 . والعناية بالنص من حيث الضبط والتوثيق , القارئ

وأن يغفـر يل , ً أن جيعـل عمـيل هـذا خالـصا لوجهـه الكـريم أسألًوختاما فاهللاَ
إنـه أكـرم مـسؤول , ويعمل عىل إبقائه, ولكل من أسهم ويسهم يف إخراجه, وجلامعه

 .وهو حسبي ونعم الوكيل, وأفضل مأمول
 

 وُّدَّالدكتور عامر أمني الد
 ه١٤٢٨ /٣/٦
  م٦/٢٠٠٧/ ١٨

 الشارقة
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 متهيد
 هالقارئ وقراءته ورواتبتعريف ال

أبو حممـد , فهو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن أيب إسحاق أما القارئ
ًكـان حاذقـا بـالقراءة , )١(ّأحد القراء العرشة املشهورين, موالهم البرصي, احلرضمي
ًمتحريا, ًقيام هبا ِوكان من أعلم أهل زمانه بالقرآن والنحو وغـريه, )٢(ًفاضال, ًاّيِنحو, ِّ َّ ِ ِ ِ ِ ,

 .توىل إمامة أهل البرصة بعد أيب عمرو بن العالء, ه كانا من القراءُّدَوأبوه وج
ْقال فيه تلميذه أبو حاتم السجستاين  رأيت باحلروف واالختالف ْنَ مُهو أعلم«: ِِّ

وحلـديث , وأرو الناس حلروف القـرآن, ومذاهب النحو, يف القرآن وعلله ومذاهبه
 .)٣(»الفقهاء

, ومهـدي بـن ميمـون,  سـالم الطويـل:نهمقرأ عىل كثري مـن علـامء عـرصه مـ
وقراءته عىل أيب األشهب عن أيب رجاء عن أيب موسـى يف . وغريهم, بن عبيد ويونس

ِكام يقول ابن اجلزري. غاية العلو َ َ)٤(. 
ُروح: أشهرهم,  كثريٌقْلَقرأ عليه خ ْ ِ بن عبد املؤمنَ ُوحممد, ُ َّ َ ُ بن املتوكل اللؤلؤيُ ُْ ِ ِّ ُ ,

َامللقب رو ُُ َّ َ ًيساُ َوالوليد بن حسان, ْ َّ َ َُ وغـريهم , وأبو حـاتم السجـستاين, وزيد بن أمحد, ِ
 . )٥(كثري

                                                 
عفـر, جزة, والكـسائي, وأبـو ابن كثري, ونافع, وابن عامر, وأبو عمرو بن العالء, وعاصم, ومحـ: وهم   )١(

 .ويعقوب, وخلف
 .١/٣٩٣املستنري   )٢(
: , وللوقوف عىل املزيد من أقوال العلامء فيـه ينظـر١/٣٢٩طبقات القراء: وينظر. ٢/٣٨٧غاية النهاية    )٣(

 . , ومقدمة هذه املفردة١/٣٩٣املستنري
 .٢/٣٨٧غاية النهاية    )٤(
 .٢/٣٨٧غاية النهاية : ينظر   )٥(



 

١٧٩ 

 .)١(يف ذي احلجة من سنة مخس ومئتني يف أيام املأمون, رمحه اهللا تعاىل, تويف
التـي أمجـع العلـامء عـىل , فهي واحدة من القراءات العرش املـشهورة: أما قراءته

ها َّصَوخـ, لذا نالت عناية كبرية لد علامء القراءات, )٢(صحتها وتلقتها األمة بالقبول
ًالكثري منهم بالتصنيف والتأليف مجعا وإفرادا , ٌسْيـَوُ ورٌحْوَوأشهر رواياتـه روايتـا ر. ً

كـان ذلـك أسـواء . فهام أصل معتمد عند مجيع مؤلفي كتب القراءات ممن ذكر قراءتـه
ًمجعا أم إفرادا ً. 

وكتـبهم ,  فهـم كثـر−ّأعني مـع القـراء اآلخـرين− ًاأما الذين ذكروا قراءته مجع
 التوقف ُّلذا أود, وهي ما كان يشتمل عىل قراءة القراء فوق السبعة, مشهورة ومعروفة

عـىل الـرغم مـن , ًعند العلامء الذين أفردوا قراءته نظرا لعـدم عنايـة البـاحثني بـذلك
 : وهم, وقد وفقني اهللا للوقوف عىل بعضهم, أمهيته

وقـد , وصلت إلينا نسخ منهـا, )ه٤٤٤ :ت(, عثامن بن سعيد, َّ الداينأبو عمرو − ١
وأرسـلها , أعلمني أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن بأنه انتهى من حتقيقهـا

 .والفسحة يف العمر, نسأل اهللا له التوفيق, للنرش يف دار البشائر بدمشق
ْأبو عيل األهوازي − ٢ وصـلت إلينـا , )ه٤٤٦:ت(, احلسن بـن عـيل بـن إبـراهيم, َ

 .إن شاء اهللا, وهي يف طريقها للنرش, انتهيت من حتقيقها, نسخة من مفردته
َحممد بن رشيح الرعيني − ٣ ُّ ٍ ْ َ َذكرهـا ابـن خـري , »قـراءة يعقـوب«له , )ه٤٧٦:ت(, ُ

ْاإلشبييل ِوابن اجلزري, ِ َ   يعقـوبرشعت يف حتقيقها بعدما انتهيت من مفردة. )٣(َ
ْاألهوزايأليب عيل  َ. 

                                                 
: , ومفردة يعقـوب للـداين٥٤, وطبقات النحويني واللغويني٧/٣٠٤ طبقات ابن سعد: ظر ترمجته يفتن   )١(

 .٢/٣٨٦, وغاية النهاية)٧٩(, رقم ١/١٧٥, وطبقات القراء١/٣٩٣, واملستنري٧٧, واملبسوط١ق
 . وما بعدها١/١٥النرش : ينظر   )٢(
 حققت رسالة جامعية يف احد املحكمني, أهنوأفادين أ. ١١اجلمع والتوجيه: وينظر. ٣٤فهرست ابن خري   )٣(

 .اسم الباحث مهدي دهيمو, ه١٤٢٨ اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام
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َّسم بن الفحامأبو القا − ٤ ِعبد الـرمحن بـن عتيـق, َ وهـي التـي بـني , )ه٥١٦:ت(, َ
 .)١(أيدينا

ِشعيب بـن عيـسى بـن عـيل األشـجعي املقـرئ − ٥ َ ُ ُْ لـه قـراءة . )ه٥٣٠ بعـد:ت(, َُ
ْذكرها ابن خري اإلشبييل.يعقوب ِ)٢(. 

ْرشيــح بــن حممــد الرعينــي اإلشــبييل − ٦ َ ُّ ُ َ اجلمــع «ها املحقــق َّامَســ, )ه٥٣٩: ت(, ُ
حققهـا , )٣(»ا انفرد بقراءته يعقوب بن إسحاق احلـرضمي البـرصيوالتوجيه مل

سـنة , بعـت يف دار عـامر بـاألردنُطو, األستاذ الـدكتور غـانم قـدوري احلمـد
 .م٢٠٠٠ ,ه١٤٢٠

َاحلسن بن أمحد اهلمذاين, َّأبو العالء العطار − ٧ وقفـت عـىل نـسخة , )ه٥٦٩:ت(, َ
, ة مـن سـورة البقـرةناقصة من مفردته تشتمل عىل باب األصـول وآيـات قليلـ

ْأمـا بعـد فـإن هـذا ذكـر مـا , احلمد هللا وسالم عىل عباده الذين اصطفى« :أوهلا ِ
بن زيد بـن عبـد اهللا بـن   أذكره عن أيب حممد يعقوب بن إسحاقْنَاختلف فيه م

وألغيت ما اتفقوا عليه ومـا ال خـالف , أيب إسحاق احلرضمي موالهم البرصي
ثـم أتبعتـه , د وما يشاكله ويدخل يف معناه ويناسبه من ذلك اإلسناُتْمَّدَوق, فيه

 وقـد .»عليـه توكلـت وإليـه أنيـب, وما توفيقي إال بـاهللا, األصول ثم احلروف
يف األول مـن , حمقق غايـة االختـصار, أفادين الدكتور أرشف حممد فؤاد طلعت

ًأنه انتهـى مـن حتقيقهـا كـامال عـىل , م١٥/٦/٢٠٠٧املوافق, ه١٤٢٨, رجب
  .ومل يدفعها للنرش بعد ,نسخة تامة

ِعبد الباري بن عبد الرمحن بن عبد الكـريم بـن عبـد الـصمد الـصعيدي − ٨  :ت(, َّ
ًاختذها ابن اجلزري أصال من أصـول كتابـه . )ه٦٥٠بعد ِ َ نـه إ :وقـال, »النـرش«َ

                                                 
, ه١٤٢٦ً حققت رسالة جامعية يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة أيضا عاماأفادين أحد املحكمني, أهن   )١(

 .ومل أطلع عليها
 .١١تاب اجلمع والتوجيهك: , وينظر٣٥فهرست ابن خري  )٢(
 ).َّاملجلة. (وهي يف توجيه ما انفرد به يعقوب يف قراءته عن القراء السبعة  )٣(
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ِقرأها عىل شيخه أيب املعايل حممد بن أمحد بن عيل الدمشقي َ ِّ)١(. 
ِأبو العبـاس البطـرين, تحأمحد بن موسى بن عيسى بن أيب الف − ٩ ْ َ , شـيخ تـونس, )٢(َ

ِقال ابن اجلزري. )ه٧٠٠ قبل :ت( َ ًنظم قراءة يعقوب من طريق الـداين نظـام «: َ َّ
 .)٣(»ًحسنا

قال ابـن . )ه٧٢٢: ت(, ِنجم الدين الواسطي, عبد اهللا بن حممد بن عبد العظيم −١٠
ِاجلزري َ َقال الـذهبي: َ اس َّظمهـا يف كـرفن, سـألته أن يفـرد يل قـراءة يعقـوب«: َّ
 . )٤(»وأجاد

ُأبو حيان األندليس −١١ َ ْ َ أفـرد , )ه٧٤٥ :ت(, حممد بن يوسف بـن عـيل بـن حيـان, َّ
 .)٥()غاية املطلوب يف قراءة يعقوب (:قراءة يعقوب يف كتاب سامه

َالورغ −١٢ ْ َحممـد بـن حممـد بـن عرفـة, يِّمَ  :ت(, ِاملـالكي, ُّأبـو عبـد اهللا التونـيس, َ
َذكـر أبوعبـد اهللا حممـد املجـاري . )٦( يف منظومـةأفرد قـراءة يعقـوب, )ه٨٠٣

َّاألندليس يف برناجمه بأن له مفردة مجع فيها مفردة الداين ومفردة ابن رشيح َ ُْ َ)٧(. 
ِحممد بن حممد بن عاصم القييس, ابن عاصم −١٣ ْ ِأبو عبد اهللا الغرناطي, َ ْ ِاألندليس, َ ُ َ ْ َ ,

األمـل : قوب حتت عنـوانأفرد قراءة يع, )ه٨٢٩ :ت(, قايض اجلامعة, املالكي
 .)٨(املرقوب يف قراءة يعقوب

مـن تالميـذ الـشيخ حممـد بـن حممـد , )ه٩٦٦بعـد :ت(, ?...عيسى بـن حممـود − ١٤
                                                 

 .٢/١٧٧٣كشف الظنون : وينظر. ١/٨٢النرش   )١(
ْنسبة إىل بطرنة من إقليم بلنسية الواقع رشقي األندلس   )٢( َ  .١٤٣برنامج املجاري: ينظر.َ
 .١٢جلمع والتوجيها: وينظر. ١/١٤٢غاية النهاية    )٣(
 .١٢اجلمع والتوجيه: وينظر. ١/٤٥٠غاية النهاية    )٤(
 .٢/١٥٢, وهدية العارفني١/١٢١وإحتاف فضالء البرش. ٢/٢٨٦غاية النهاية   )٥(
 .٢/١٧٧هدية العارفني    )٦(
, بفتح الـواو«: ويف ضبط نسبته قال ابن اجلزري. ٢/١٧٧هدية العارفني: وينظر. ١٤١برنامج املجاري    )٧(

 .٣٤٢٢رقم ب, ٢/٢٤٣ غاية النهاية»وسكون الراء, وغني معجمة, وتشديد امليم
 .٢/١٨٥هدية العارفني   )٨(



 

١٨٢ 

وبعد ... احلمد هللا الذي خلق اإلنسان يف أحسن التقويم واهليئات«: أوهلا ,العلويني
ي فقد التمس مني بعض طائفة من أهل القرآن أن أفرد هلم قراءة يعقـوب احلـرضم

ًح سـامعا متـصال ْوَس ورْيـَوُر: هْيـَوأذكـر اخلـالف بـني راوي, من األئمـة الثالثـة ً
للـشيخ اإلمـام العـامل ) فرائد الـدرر (ًومستخرجا من القصيدة املتربكة املوسومة بـ

كـام سـمعت عـن شـيخي , رمحه اهللا رمحة واسـعة, بن حممد بن سعيد اليمني  أمحد
ضـمن جممـوع , ورقة) ٣٧ ( تقع يف,»..اهللاوأستاذي حممد بن حممد العلويني رمحه 

 مفـردة أيب عمروالبـرصي: وهـي, ومجيعها بخطـه, فيه أربعة كتب للمؤلف نفسه
ــة, )٦٦− ٢٩ (ومفــردة يعقــوب, )٢٨− ١( ورســم , )١٢٢− ٦٧ (وجممتــع الثالث

وقد فرغ املؤلف من تسويد مفردة ). ٢٠٦− ١٢٣ (الربهان يف هجاء حروف القرآن
 ا املجموع يف مكتبة غازي خرسو يف رساييفو بـرقمأصل هذ. )ه٩٦٦يعقوب سنة 

 ).١٠٧ (رقمب ,منه صورة يف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب) ٤١٣٠(
أفرد قراءة يعقـوب , )ه١٣٣٤: ًكان حيا سنة(, حممد بن حممد اهلاليل, بيارياإل −١٥

لكتـب منه نسخة يف دار ا, )الوجوه اجللية يف قراءة يعقوب البهية (يف كتاب سامه
 ).٣٧٩٠ (رقمب, بتونس, الوطنية

 :روا يف هذه املفردة فهمِكُا رواته الذين ذَّأم
مقـرئ , مـوالهم البـرصي النحـوي, أبو احلسن اهلذيل, ح بن عبد املؤمنْوَر   −

ة َّلـِوهـو مـن ج, عرض عىل يعقوب احلرضمي, مشهور, ضابط, ثقة, جليل
 .معاذ وغريمهاومعاذ بن , ورو احلروف عن أمحد بن موسى, أصحابه
وأبـو بكـر حممـد بـن وهـب , الطيب بن احلسن بن محدان القايض: عرض عليه

ورو عنـه , حسني بن برش بن معروف الطربي: وسمع منه احلروف. وغريمها الثقفي
 .)١(سنة أربع أو مخس وثالثني ومئتني تويف رمحه اهللا. البخاري يف صحيحه

                                                 
 .٤٤رقمب ١/٢٥٣طبقات القراء: وينظر. ١٢٧٣رقمب, ١/٢٨٥ غاية النهاية  )١(



 

١٨٣ 

, ضـابط, مقـرئ, املعـروف بـرويس, أبو عبد اهللا, حممد بن املتوكل اللؤلؤي   −
,  أصـحابهِقَذْحـَوهو من أ, ًأخذ القراءة عرضا عن يعقوب, مشهور, حاذق

وأبو عبد اهللا الزبري بـن أمحـد , ًرو القراءة عنه عرضا حممد بن هارون التامر
 .)١()ه٢٣٨ (سنة, تويف رمحه اهللا بالبرصة, الزبريي الشافعي

ورو , ًرو القراءة عرضا عـن يعقـوب, يزي البرصَّوَّالوليد بن حسان الت   −
 .)٢(ًالقراءة عنه عرضا حممد اجلهم

 

                                                 
 .٤٥رقمب ١/٢٥٣طبقات القراء: وينظر. ٣٣٨٩رقمب, ٢/٢٣٤ هايةنغاية ال   )١(
 .٦٣ , والكامل ق١/٤٠٠املستنري: وينظر, ٢/٣٥٩ غاية النهاية   )٢(



 

١٨٤ 

 الفصل األول
 املؤلف وسريته العلمية

 :)١(اسمه وكنيته ونسبته: ًأوال
, بن الفحـام, هو أبو القاسم عبد الرمحن بن أيب بكر عتيق بن خلف بن أيب سعيد

ِّالصقيل, القريش ِ إليه انتهـت رئاسـة اإلقـراء . وشيخهانزيل اإلسكندرية , النحوي, )٢(ِّ
ًهبا علوا ومعرفة ّ. 

  :والدته: ًثانيا
ِقال تلميذه أبو طاهر السلفي َ َّسألت ابن الفحام عن مولده فقال: ِّ ولدت سنة اثنتني «: َ

َقال الذهبيإذ , عىل أن ذلك غري مقطوع فيه. »وعرشين بصقلية ِ ونقله ابن اجلزري,َّ َ وكان : َ
 ?)٣(سنة اثنتني وعرشين أو سنة مخس وعرشين وأربع مئةيرتدد يف مولده هل 

 :رحلته: ًثالثا
َّمل تذكر املصادر التي ترمجت البن الفحام الكثري مـن املعلومـات عـن رحلتـه يف  َ

 لنا من االعتامد عليها حتى نرتسـم بعـض َّ بسيطة ال بدٌراتَذَوإنام هي ش, طلب العلم
 .)٤(خطاه يف ذلك

                                                 
, وتـاريخ ١٩/٣٨٧, وسـري أعـالم النـبالء٢/١٦٤, وإنبـاه الـرواة١٧٥معجم الـسفر: ينظر ترمجته يف   )١(

, ٤/٣٧, والعـرب يف خـرب مـن غـرب٢/٧٢٢, وطبقات القراء٢/٢٢, ودول اإلسالم١١/٢٥٤اإلسالم
ــدين القزوينــي  ــان١٥٤ومــشيخة رساج ال ــة, و٣/٢١٣, ومــرآة اجلن ــة النهاي , والنجــوم ١/٣٧٤غاي

: وينظـر. , ٥/١٥٣, ومعجـم املـؤلفني٣/٣١٦, واألعـالم ٤٩٥, وحسن املحـارضة٥/٢٢٥الزاهرة
 . , فقد ترجم له املحقق ترمجة حسنة: وما بعدها١١مقدمة كتابه التجريد ص 

 . نسبة إىل جزيرة صقلية, إحد جزر البحر األبيض املتوسط   )٢(
 .١/٣٧٤, وغاية النهاية١١/٢٥٥, وتاريخ اإلسالم٢/٧٢٣طبقات القراء    )٣(
 .١٣التجريد : ينظر   )٤(



 

١٨٥ 

ِسلفيقال تلميذه أبو طاهر ال َ َرحل من املغرب إىل املـرشق يف طلـب القـراءات « :ِّ َ
وأبـا , وعبـد البـاقي بـن فـارس, وابـن نفـيس, فأدرك بمرص ابن هاشم, عىل الشيوخ

وكان قد بقي بمرص للقراءة  ...سنة ثامن وثالثني وأربع مئة, احلسني الشريازي وآخرين
 .» ومخسني وأربع مئةوطلب العلم من سنة ثامن وثالثني وأربع مئة إىل سنة أربع

ِوقال الذهبي نقال عن السلفي َ ِّ ً َ َّسألت ابن الفحام عـن مولـده« :َّ ولـدت : فقـال, َ
وبمكة لورش إىل سورة  ...وقرأت بمرص عىل ابن هاشم, سنة اثنتني وعرشين بصقلية

لت الكتـب َّصَوح, يف حفظ القراءة وعلم القرآن, واهللا, وتعبت. )١(سبأ عىل أيب معرش
ُولكن ذهبت ملا استوىل الكفار عىل صقلية ,الكثرية ْ وقـرأت بمـرص سـنة ثـامن : قـال. َ

 .)٢(»وثالثني وأربع مئة وبعدها
ّفإنـك ملـا عرفتنـي حـصول رشح « :اذ يف رشح املقدمـة املحـسبةَشْوقال ابن باب

, املقدمة يف النحو الذي كنت أمليته عىل أيب القاسم عبد الرمحن بن أيب سـعيد الـصقيل
 .)٣(»يف مديدة قريبة من العام املايض من سنة ست وستني وأربع مئة, المتهكتب اهللا س

َّبأن ابن الفحام قد ارحتل يف طلب العلم يف سن مبكرة: مما تقدم يمكننا القول قد  َ
ونزل مـرص , )ه٤٣٨ (إذ ثبت بأنه قد ارحتل سنة, ال تتجاوز السادسة عرشة من عمره

, )ه٤٥٤ (ثم عاد إىل بلده عىل األرجح سـنة ,ست عرشة سنة وبقي فيها يتعلم العلوم
ًإال أنه عاد إىل مرص كارها الستيالء الكفـار عـىل , ومجع خالل ذلك الكثري من الكتب ّ

 عـىل َّم نـصَّ ابن بابشاذ كام تقدَّألن, فِّيَ ون)ه٤٦٠ (ولعل ذلك كان عام, بالده وكتبه
 وقرأ فيها , مكة املكرمةًوذهب أيضا إىل, )ه٤٦٦ (عام, أنه قد أمىل عليه رشح مقدمته

 .هُرْكِكام سبق ذ, عىل أيب معرش الطربي
                                                 

طبقـات ). ه٤٧٨: ت(عبد الكريم بن عبد الصمد, مؤلف كتاب التلخـيص يف القـراءات الـثامن, : هو   )١(
 .٢/٧٢٣القراء 

 .٢/٧٢٣طبقات القراء    )٢(
 .٤٧١رشح املقدمة املحسبة    )٣(



 

١٨٦ 

,  وهي جزيرة صغرية عـىل سـاحل البحـر مـن جهـة إفريقيـة,وذهب إىل املهدية
 .)١(كام وصفها ياقوت, متصلة بالرب عىل هيئة الكف املتصلة بزند, قريبة من تونس

 . )ه٥١٦ (ه عام إذ بقي فيها حتى وفات;ثم كانت اإلسكندرية آخر مستقر له

 :شيوخه: ًرابعا
َّحاولت جهدي أن أحيص أكرب عدد من شيوخ ابن الفحام غري أين مل أقف عـىل , َ

 .أذكرهم مرتبني عىل حروف املعجم, أكثر مما ذكرت ومجلتهم تسعة نفر
املعـروف , أبـو إسـحاق املـرصي, إبراهيم بن إسامعيل بن غالب املالكي   −١

 .)٢(عدل, شهورم, مقرئ, شيخ, َّبابن اخلياط
املعـروف بـابن , أمحد بن سعيد بن أمحد بن أمحد بن عبـد اهللا بـن سـليامن    −٢

ِنفيس ُأبو العباس الطرابليس األصل, َ انتهى , كبري, ثقة, إمام, ثم املرصي, َّ
 . )٣()ه٤٥٣ :ت(,  اإلسنادُّإليه علو

, ظحـاف, شـيخ, أبو العباس املـرصي, تاج األئمة, أمحد بن عيل بن هاشم   −٣
 .)٤()ه٤٤٥ :ت(, أستاذ

َّاحلسني بن أمحد بن بكار الكندي الصفار   −٤ ِ  .)٥(َّتلميذ احلاممي, ِْ
ِأبو احلسن احلميص, عبد الباقي بن فارس بن أمحد   −٥ , ثـم املـرصي املقـرئ, ِْ

 .)٦()ه٤٥٠ (تويف نحو
                                                 

  .مادة املهدية: معجم البلدان: وينظر. ١٥١ص : مس, القسم األولالسفر اخلا: الذيل والتكملة   )١(
 وهـو ,إسامعيل بن إبراهيم: »التجريد«ه حمقق َّامَس. ٣٧٤, ١/١٠, وغاية النهاية٢/٧٢٢طبقات القراء    )٢(

 .سهو
 .٣٧٤, ١/٥٦, وغاية النهاية٢/٧٢٢, وطبقات القراء٢/١٦٤, وإنباه الرواة١٧٥معجم السفر   )٣(
 .١/٣٧٤, وغاية النهاية٢/١٦٤, وإنباه الرواة١٧٥السفرمعجم    )٤(
 .٢/٧٢٢طبقات القراء    )٥(
 .١/٣٥٧, وغاية النهاية٢/٧٢٢, وطبقات القراء٢/١٦٤, وإنباه الرواة١٧٥معجم السفر   )٦(



 

١٨٧ 

 .)١(عيل بن ثابت   −٦
ِعيل بن العجمي أبو احلسن الفريض   −٧ َِ َ ْ َ)٢(.  
ُأبـو احلـسن القرطبـي, اهللا بن حممد بن عبد الـرمحن بـن عـون اهللاعون    −٨ ُْ ,

 .)٣(متصدر, مقرئ
, املقرئ, َاجلوهري, َّشاذ بن داود بن إبراهيم النحويْطاهر بن أمحد بن باب   −٩

َّدرس عليه ابن الفحام النحو, )ه٤٦٩ :ت( شاذ رشح ْوأمال عليه ابن باب. َ
 .)٤(»ملحسبةاملقدمة ا« املسامة, مقدمته يف النحو

َالـشريازي, نرص بن عبد العزيز بن أمحد بن نوح الفـاريس   −١٠ ْ , أبـو احلـسني, ِّ
مؤلــف كتــاب اجلــامع يف القــراءات , مقــرئ الــديار املــرصية ومــسندها

   .)٥(العرش

 :تالميذه : ًخامسا
َّقال الذهبي يف ابن الفحام َ سـكن اإلسـكندرية , كان من كبـار شـيوخ اإلقـراء: ََّ

ّوقصد من النواحي لعلو إسناده,  هباوأقرأ الناس َ ِ نا هبـذه الـشهادة ُبْسَوحـ. )٦(وإتقانه, ُ
َّدليال عىل كثرة تالميذ ابن الفحام َ , ًغري أين مل أقف عىل أكثر مـن سـبعة عـرش تلميـذا, ً

 : عىل حروف املعجمًوهذه أسامؤهم مرتبة
ِخمـيَّأبـو العبـاس الل, أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن هـشام بـن احلطيئـة   − ١ ْ ,

                                                 
ِ, ذكره ابن اجلزري يف موضع واحد فقط يف ترمجة ابن الفحام فقال١/٣٧٤غاية النهاية   )١( َ وأخذ العربيـة «: َ

 .»ن عيل بن ثابت ورشح مقدمتهع
 .١/٥٨٦غاية النهاية   )٢(
ِ, ومل يذكر ابن اجلزري يف هذا املكان أن ابن الفحام قرأ عليه, وذكـر ذلـك ١/٦٠٦ترمجته يف غاية النهاية   )٣( َ َ

 ).٢٦٨٥(يف ترمجة رقم 
  .٢/٩٥وإنباه الرواة. ١٧٥, ومعجم السفر٢/٤٧١رشح املقدمة املحسبة    )٤(
 ).٣٧٢٩(رقم ب, ١/٣٧٤, وغاية النهاية٢/٧٢٢, وطبقات القراء٢/١٦٤الرواةإنباه    )٥(
 .١١/٢٥٥تاريخ اإلسالم   )٦(



 

١٨٨ 

 .)١()ه٥٦٠ :ت(, ضابط, عارف, إمام صالح, ثم املرصي, َالفايس
َأمحد بن حممد بن أمحد بن محوش   − ٢ ُّ ِأبو جعفر القلعي مقـرئ مـصدر, ةَ ْ َُ قـال . ْ

ِابن اجلزري َ َّقرأ بالتجريد عىل مؤلفه ابن الفحام«: َ َ«)٢(. 
ِلفيِّأمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبـراهيم احلـافظ أبـو طـاهر الـس   − ٣ َ ,

مـع , ًوأعىل أهل األرض إسنادا يف احلـديث والقـراءات, حافظ اإلسالم
 .)٣()ه٥٧٦ :ت(, الدين والثقة والعلم

تـال عـىل ابـن الفحـام , ينأبـو العبـاس الزوزنـا, أمحد بن هشام اجلذامي   − ٤
 .)٤(باإلسكندرية

ِأبو طاهر اخلشوعي املـسند, بركات بن إبراهيم بن طاهر   − ٥ ُ , مـشهور, ثقـة, ُ
َّلقراءات باإلجازة عن ابن الفحامرو ا وعنه أنـه , )٥(وهو آخر أصحابه, َ
ــال ــب إيل بمروي« :ق َّكت ــم َّ ــو القاس ــكندرية أب ــرئ اإلس ــا مق ــه كله ِّات

َّبن أيب بكر القريش الصقيل ابـن الفحـام مـصنف التجريـد يف  عبدالرمحن َِّ ُِّ ِ َ
   .)٦(»القراءات

َيم األمـوي اإلسـكندري سامل بن إبراهيم بن خلف بن عبد اهللا أبـو الغنـا   − ٦ َ ْ َ ُ
ِإمام مقرئ ثقة ْ   .)٧()ه٥٦٤ :ت(, ُ

 .)٨(أبو الربيع, ْسليامن بن عبد العزيز بن أسد األموي بن لؤلؤة اإلشبييل   − ٧
أبـو , املـؤذن, اإلسـكندراين, عبد الرمحن بن خلف اهللا بن عطية القـريش   − ٨

                                                 
 . ٣٧٤, ١/٢٧, وغاية النهاية ٢/٧٢٣طبقات القراء    )١(
 .٤٦٦رقم ب: غاية النهاية   )٢(
 .٢/٣٣٦, ١/٣٧٤, وغاية النهاية٣/٧٢٣, وطبقات القراء ١٧٥معجم السفر   )٣(
 ).٣٦٦(, برقم ٢/٥٦٣ملة الذيل والتك   )٤(
 .١/١٧٦, وغاية النهاية ١١/٢٥٥, وتاريخ اإلسالم١٩/٣٨٨سري أعالم النبالء   )٥(
 .١٥١مشيخة رساج الدين القزويني    )٦(
 .١/٣٠٠غاية النهاية    )٧(
 .٤/٧٣, والذيل والتكملة )٥٥٦(رقم ب, ١٧٥معجم السفر   )٨(



 

١٨٩ 

 .)١(اإلمام الصالح, القاسم
ُييس األندليسأبو حممد الق, عبداهللا بن خلف بن بقي   − ٩ َ ْ : ويقـال, القرطبـي, َ

 فقـرأ بمـرص عـىل أيب َّحـج, مـصدر أسـتاذ صـالح ثقـة, ئمقر, البيايس
َّبن الفحام القاسم  .)٢(تويف بعد األربعني ومخس مئة, َ

 .)٣(عبداهللا بن موسى الصعيدي   −١٠
ِّعثامن بن عيل بن عمر الرسقويس الصقيل النحوي   −١١ ِّ)٤(. 
قـرأ عـىل , نزيل مدينة فـاس, أبو احلسن, ينناِعيل بن أمحد بن أيب بكر الك   −١٢

َّابن الفحام باملهدية َ)٥(. 
سـمع عليـه , أبو النـرص اخلـرضاوي, ُالفتح بن حممد بن عبد اهللا اجلذامي   −١٣

 .)٦(كتاب التجريد يف اإلسكندرية
 .)٧(أبو عبد اهللا بن عسكر, حممد بن أمحد األزدي   −١٤
أبـو احلـسن ,  عظيمـةحممد بن عبد الرمحن بن أمحد بن الطفيل بن احلسن   −١٥

ْاإلشبييل املقرئ َقال الذهبي. ِ َّرحل وأخـذ القـراءة عـن ابـن الفحـام يف : َّ َ
 .)٨(الثغر

ْأبـو حممـد الرب: ويقال, أبو احلسن, مقاتل بن عبد العزيز بن يعقوب   −١٦  ,قـيَ
 .)٩()ه٥٧٩ :ت(, معروف, شيخ مقرئ, اإلسكندريةنزيل 

                                                 
 .١/٣٧٤, وغاية النهاية١١/٢٥٥, وتاريخ اإلسالم٢/٧٢٣طبقات القراء    )١(
 .١/٤١٨غاية النهاية    )٢(
 .١٧٥معجم السفر   )٣(
 ).٥١٢(رقم ب, ٢/٣٤٢إنباه الرواة   )٤(
 . ١٥١السفر اخلامس, القسم األول, ص: الذيل والتكملة    )٥(
 .)١٠١٩(رقم ب, ٥٢٩السفر اخلامس, القسم الثاين, ص : الذيل والتكملة   )٦(
 .٦/٥٣: الذيل والتكملة   )٧(
 .١/٣٧٤غاية النهاية   )٨(
 .٢/٣٠٨غاية النهاية    )٩(



 

١٩٠ 

شـيخ , القرطبـي, ر األزديأبو بكـ, حييى بن سعدون بن متام ضياء الدين   −١٧
ِقال فيه ابن اجلزري, املوصل َ  .»)١(عالمة, عارف, إمام« :َ

  :مكانته العلمية وأقوال العلامء فيه: ًسادسا
َّكان البن الفحام مكانة علمية بني أبناء عرصه ًبـصريا , ًإذ كان حافظا للقراءات, َ

وغدا , قراء لذلك يف حياتهوقد تزاحم عليه ال, ّيمتاز بالصالح وعلو اإلسناد, بالعربية
 .ًأصال من أصول كتب القراءات بعد مماته, كتاباه التجريد واملفردة

والتأكيد عـىل مكانتـه العلميـة , أما أقوال العلامء فيه فليس فيها إال الثناء واملدح
 .بني أبناء عرصه

ِقال تلميذه أبو طاهر السلفي َ كبري , ًاعامل, ًمتقنا, ًصدوقا, ًكان حافظا للقراءات«: ِّ
مـا : محـص األنـدلس, قال يل أبو الربيع سليامن بن عبد العزيز احلمـيص: وقال. ّالسن

وإنه لـيحفظ القـراءات , رأيت أعلم بالقراءات ووجوهها منه ال باملغرب وال باملرشق
 .)٣(» نحن القرآن)٢(]نحفظ[ كام

َّوصفه الذهبي بالعال قراء باإلسكندرية إليه انتهت رئاسة اإل«: وقال. واألستاذ, مةََّ
ًعلوا ومعرفة أخذها عـن , ًوكان بصريا بالعربية, وأعىل ما تلوت كتاب اهللا من طريقه ...ّ
 .)٥(»وتزاحم عليه القراء, ّوتفرد, طال عمره«: وقال يف السري. )٤(»ابن بابشاذ

ِوقال ابن اجلزري يف وصفه َ َوأثبت ما قاله الذهبي .املحقق, الثقة, األستاذ: َ َّ)٦(. 
                                                 

 .٢/٣٧٢, ١/٣٧٤ , وغاية النهاية١١/٢٥٥ , وتاريخ اإلسالم٢/٧٢٣طبقات القراء    )١(
ًإذ نقل القفطي هـذا الـنص كـامال, . ٢/١٦٤ سقطت من كتاب معجم السفر, وما أثبته من إنباه الرواة   )٢(

ِومل ينسبه إىل أيب طاهر السلفي َ ِّ. 
 .١/٣٧٤ , وغاية النهاية٢/٧٢٢طبقات القراء : , وينظر٢/١٦٤, وإنباه الرواة ١٧٥معجم السفر   )٣(
 .١١/٢٥٥ , وتاريخ اإلسالم٢/٧٢٢طبقات القراء    )٤(
 .١١/٢٥٥ , وتاريخ اإلسالم١٩/٣٨٨, وسري أعالم النبالء ٢/٧٢٢طبقات القراء    )٥(
 .١/٣٧٤ غاية النهاية   )٦(



 

١٩١ 

 :آثاره: ًعاساب
ًيبدو أن ابن الفحام مل يك مكثرا من التصنيف والتأليف إذ مل تذكر املصادر التي , ََّ

 :ترمجت له سو ثالثة كتب هي
حققـه الـدكتور ضـاري إبـراهيم : التجريد لبغية املريد يف القراءات الـسبع − ١

ج اهللا َّفـر, ونال به درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة بغـداد, العايص الدوري
 )٣٨٧( يقـع يف ,م٢٠٠٢ ه١٤٢٢سـنة, بع يف دار عامر يف عـامنُوط, اَهبْرَك

 .صفحة
 .وهي هذا الكتاب: مفردة يعقوب − ٢
 .)١()٩٥ (رقمب,  منه نسخة يف مكتبة نور عثامنية,املفردات يف القراءات السبع − ٣
ِذكر ذلك ابن اجلزري يف ترمجته فقـال: رشح مقدمة عيل بن ثابت يف النحو − ٤ َ َ :

 .)٢(»يل بن ثابت ورشح مقدمتهوأخذ العربية عن ع«
والـصواب , )٣(اذَشْ يف النحوالبن باب»املقدمة املحسبة«ونسب إليه أنه رشح  − ٥

اذ نفـسه يف رشح َشْ عليه ابن بابَّوهو ما نص, أنه كتبه بخطه من إمالء مؤلفه
ًووثق ذلك أبو طاهر السلفي أيضا, )٤(مقدمته ِ َ ِّ)٥(. 

 :وفاته: ًثامنا
كانـت يف اإلسـكندرية يف , رمحه اهللا, أليب القاسم أن وفاته اتفقت كلمة املرتمجني

 .)٦()ه٥١٦ (سنةذي القعدة 
*      *      *  

                                                 
 .٢/٦٨٥ملالفهرس الشا: ينظر   )١(
 .١/٣٧٤غاية النهاية    )٢(
 . ٢/٧٢٣, وطبقات القراء١٩/٣٨٨سري أعالم النبالء   )٣(
 .٢/٤٧١رشح املقدمة املحسبة   )٤(
 .٢/١٧٥معجم السفر   )٥(
 .١/٣٧٥, وغاية النهاية٢/١٧٥معجم السفر   )٦(



 

١٩٢ 

 
 الفصل الثاين

 دراسـة الكتـاب
 :عنوان الكتاب: ًأوال

ِّفيام التمس مني ...« :واكتفى بالقول, مل ينص املؤلف يف املقدمة عىل تسمية كتابه ِ ِ َِ ُ
ِمن مجع احلروف التي اخ ِ َِّ ُ ُ ِ ْ َ َتلف فيها الوليـد بـن حـسانْ َّ َ َُ َِ َ ُوروح, )١(َ ْ ِ بـن عبـد املـؤمنَ ُ)٢( ,

ُوحممد َّ َ ُبن املتوكل اللؤلؤي ُ ُْ ِ ِّ ًامللقب رويسا, ُ َّْ َ ُُ َ ِعن قراءهتم عىل أقرأ أهـل زمانـه, )٣(ُ َ ِ َ ََ َْ َأيب  ...ِ
ِحممد يعقوب بن إسحاق بن عبد  ٍِ َِ ُِ َ ْ َ َّ َ ِ احلرضميِهللاُ َ ْ َ«.   

كتـاب  (وىل من نسخة األصل بخط حديث فوق البـسملةوكتب يف الصفحة األ
َّمفردة ابن الفحام َ.( 
ــسخة ــا ن ــوان) ب (أم ــفحة العن ــب يف ص ــد كت ــن  (:فق ــوب الب ــردة يعق   مف

َّالفحــام ــه ريض, َ ــصف) اهللا عن ــضاحويف ال ــسملة أي ــوق الب ــا ف ــردة  (ًة األوىل منه   مف
َّبن الفحام يف قـراءة يعقـوبا   ام هـو ظـاهر مـن والعبارتـان بخـط الناسـخ نفـسه كـ) َ

 .اخلط
ِأما ابن اجلزري فقد اعتمد عليه يف كتابـه  َ , )مفـردة يعقـوب (هَّامَ وسـ)٤(»النـرش«َ

, ر بـني القـراء هبـذا االسـمِهُتْل عىل أن الكتاب اشِّمما يدل, )٥(ه حاجي خليفةَّامَوكذا س
 .لذلك أثبتهو ;وفيه داللة عىل مادة الكتاب وفحواه
                                                 

 .تم التعريف به يف التمهيد   )١(
 .تم التعريف به يف التمهيد   )٢(
 ف به يف التمهيدتم التعري   )٣(
 .١/٦٥النرش    )٤(
 .٢/١٧٧٣:كشف الظنون   )٥(



 

١٩٣ 

 : إىل املؤلفتوثيق نسبة الكتاب: ًثانيا
َّراء يف نسبة هذه املفردة إىل ابن الفحام الصقيل ملا يأيتِال م َ: 
ُقـال الـشيخ «: إذ جاء فيها بعـد البـسملة. املفردة إليه يف مجيع النسختسبُن   −١ ْ َّ َ َ

ُاإلمام َ ٍأبو القاسـم عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ِ ْ َ َُ َِ َّ ُ ِ ِ ِالقـريش, َ َ ِاملقـرئ, ُ ْ ِّالـصقيل, ُ ِ ِّ ,
ُاملعر ْ َّوف بابن الفحامَ َ ُريض اهللاُ عنه, ِ َ ِ َ«. 

ِاعتمد عليها ابن اجلزري يف كتابه    −٢ َ ًواختذها أصال مـن ,  ونسبها إليه,»النرش«َ
 .أصول كتابه

َّ عن شيخني من شيوخ ابـن الفحـام املـشهورين مهـا»املفردة«ُرويت مادة    −٣ َ :
ِنرص بن عبدالعزيز بن نوح الفـاريس بـن غالـب وإبـراهيم بـن إسـامعيل , ِ

 .املالكي املرصي

 :منهج املؤلف: ًثالثا
األسباب التي دعتـه , م املؤلف لكتابه بمقدمة ذكر فيها بعد البسملة واحلمدلةَّقد

, ثم أتبعها باب السند.  فيها سامت منهجهَّنيَوب, وما أودعه فيها, إىل تأليف هذه املفردة
 عنها يف مقدمتـه يمكـن  أفصحثمة سامت خاصة.ثم الياءات. ثم الفرش, ثم األصول

 :تلخيصها بام يأيت
 اقترص املؤلف عىل ذكر اخلالف بني يعقوب وقالون عن نافع مـن روايـة أيب −١

 .نشيط
, حْوَوروايـة ر, رواية الوليد بن حسان: َّ أورد ثالث روايات عن يعقوب هن−٢

 .ورواية رويس
أرضب عن , فإذا اتفقا عىل قراءة حرف ما,  جعل اللفظ ليعقوب دون قالون−٣

ْوجعل«: ويف ذلك قال, رهْكِذ َ َت اخلالف بني يعقوب وقالون مـن روايـة أيب َ ِ َِ َ ْ َِ َ ُ َ َ ُ
ْنشيط حممد بن هارون املر ََّ َ ُ ٍ ِ ِوزيَ ِمن طريق الشيخني, َ َّ ِأيب إسحاق القريواين: ِ َ َ َ ,



 

١٩٤ 

ِوعبيد اهللاِ بن حممد بن أيب مسلم الفريض املقرئ َِ ُ ََّ َ ِ َِ ُ ُرمحة , ُ َ ْ . مجعـنيَ علـيهم أِهللاَ
ُواللفظ ليعقوب دون قالون ْ َ ٌفام أرضبت عن ذكره من احلروف فمتفق عليه , َّ َ ََّ ُ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ْ َ

ٍبينهام من كل طريق ِوما اختلفوا فيه ذكرت اخلالف ملن رواه من أصـحاب , ِّ َ ُ َْ َِ َِ ُ ُ
َيعقوب ْ ُفإذا اتفقوا قلت, َُ ُ َ ُقرأ يعقوب: َّ ْ َُ ََ َكام قدمت من القول يف ذلك فت, َ ََّ َِ ُعرفُ ِ ُه ْ
ًخمترصا َ َ َإن شاء اهللاُ, ُ َ َ ِ«. 

أمـا إذا اتفـق , وكذا إن اتفـق اثنـان, هَّامَ إذا انفرد أحد الرواة بقراءة حرف س−٤ 
َوأن أقـرب ...«: وقـد نـص عـىل ذلـك بقولـه. قرأ يعقوب: الثالثة فيقول ِّ َ ُ َ

ًالرتاجم باأللفاظ فإذا اتفق أحدهم ذكرته منفردا َ َ َِ ْ ُ َ َُ ُ ُ ََّ َ َ ِ َ ُ اتفق اثنان ذكرتِوإن, ِ ََّ َ َِ , ُهامـَ
ُوإذا اتفق اجلميع قلت ُ ِ َ َ َ َّ ُ قرأ يعقوب:ِ ْ َُ ََ ُفتحيط, َ َِ ً بجميع اخلالف مبينـا عـىل مـا ُ َّ َ َُ ِ ِ ِ

َأحببت وسألت ََ َ ْ َ ْ َ« . 
ُوأذكـر مـا انفـرد بـه الوليـد عـن «: ًوقال يف موضع آخر مؤكدا ذلك ِ َ َ ُ

ُفإن اتفقا ذكرهتام, صاحبيه َ َ َوإن اتفق , َّ َ ُاجلميـع نـسبت احلـروفَّ ُ ِ ُليعقـوب َ ْ َ ,
ٌذ عنك يشء منهِشَوال ي, فتعرف بذلك اختالفهم َإن شاء اهللاُ تعاىل, ُّ ْ« . 

ً أفرد املؤلف بابا لألصول وحاول استقصاءه كامال يف بابه وإن فاته يشء مـن −٥ ً
ًفإن أمهلت شـيئا مـن : ذلك ذكره يف موضعه من باب الفرش ويف ذلك قال

ُواهللا سـبحانه , ذا مررت به حسب ما يؤدي إليه اجتهـادي إاألصول ذكرته
 .يعني عىل ذلك بفضله وإحسانه

ًوقال يف هناية باب األصول مؤكدا ما كان قاله أوال ُوقد أتيـت عـىل «: ً َ
ِوإن أمهلت شيئا من األصول ,  إليه اجتهاديَّ حسب ما أد عىل)١(ِاألصول ً ُ َ

َرش ُته يف موضعهْحَ ْوإن شذ يشء من اإلدغـام ذكر« : وقال »ِهللاشاء إن , ُ ٌَ ََ َّ ِْ ِ ُتـه َ ُ
                                                 

هذه الكلمة تطلق يف اصطالح القراء عىل كل ما يكثر دوره يف القرآن الكريم من قواعد مطـردة, يمكـن    )١(
كاإلدغـام, واإلخفـاء, .ضبطها بضابط, بحيث تكون قاعدة عامة يسهل حفظها, ويصلح القياس عليها

ّوإن أول من وضع هذا الباب قبل باب الفرش من مؤلفي كتـب . د, واإلمالة وغريهاوأحكام اهلمز, وامل ّ
 ).٢٢٨١ رتمجةال: غاية النهاية). ( ه٣٨٥: ت(القراءات أبو احلسن الدارقطني, صاحب السنن, 



 

١٩٥ 

َعند املرور به إن شاء اهللاُ ْ ِ َ«. 
ذكر ياءات اإلضافة يف هناية باب الفـرش سـورة سـورة حـسب ترتيبهـا يف    −٦

َّوأنا أذكرهن عند «:  أشار إىل ذلك يف بداية سورة البقرة ثم قالوقد. القرآن ُ ُ ُ َ
َفراغي من الفرش; لر ِْ َ ِع الشك عْفَ َّ َند من يضعف قياسه يف طلبهاِ ُ َ ُ َِ َ َ ُ ِ ُ ْ َ«. 

 ).٨٧ (ً إشامم الصاد زايا يف سورة النساء اآليةذكر   −٧
يعمد املؤلف يف كثري من املواضع إىل تـشبيه قـراءة يعقـوب أو أحـد رواتـه    −٨

 أو ,)مثل الكسائي (:ًفيقول مثال, بقراءة واحد من القراء السبعة املشهورين
َوإنام رضب لإلشـارة إىل أن ,  املمثل به متفردَّعني أنفهذا الي). كأيب عمرو( ِ ُ

 .القراءة سبعية

 :قيمة الكتاب العلمية: ًرابعا 
 :ً هذه املفردة من الكتب املهمة يف باهبا نظرا ملا يأيتُّدَعُت
ّكوهنا لعلم من أعالم القراءات املشهورين بني أبناء عرصه بالفـضل وعلـو    −١

َفضال عن ت, اإلسناد  إذ هو مـن علـامء القـرنني اخلـامس والـسادس ;هِمُّدَقً
 .اهلجريني

فقـد حفظـت , كوهنا مروية عن الشيوخ وليست جمموعة من بطون الكتـب   −٢
فهـي أصـل , ًلنا علام ما كان له أن يصل إلينا لوال أهنا حفظته بني سـطورها

 .من األصول ملن رام قراءة يعقوب
, بثالث روايـات, ىل قراءة يعقوبكوهنا من الكتب القليلة التي اشتملت ع   −٣

إذ جل كتب القـراءات التـي . ورويس, وروح, هي رواية الوليد بن حسان
 .سْيَوُح ورْوَ رْيَذكرت قراءة يعقوب اقترصت عىل روايت

ِ البـن اجلـزري»النـرش«ًكوهنا أصال من أصول كتـاب    −٤ َ فهـي هلـذا وحـده  ;َ
 . وتكون بني يدي الباحثني,تستحق أن تر النور



 

١٩٦ 

رو عن مؤلفها بسند متصل أكثر ُومما يؤكد قيمتها ويرفع من شأهنا أهنا بقيت ت   − ٥
ِفقد ذكر ابن اجلزري, من ثالثة قرون َ أنه قرأهـا بـسند متـصل , )ه٨٣٣ :ت(, َ

َّمفردة يعقوب البن الفحام املذكور قرأهتا بـسفح قاسـيون «: عىل شيوخه فقال َ
بن الـشيخ   امعيل بن أمحد بن عمرعىل الشيخ األصيل النجم أمحد بن النجم إس

أيب عمر املقديس عن أيب احلسن عـيل بـن أمحـد بـن عبدالواحـد املقـديس عـن 
وحممـد , بن أمحد  وقرأت هبا القرآن كله عىل عبدالرمحن. اخلشوعي عن املؤلف

وممن رواها  .)١(»بن عبدالرمحن وقرآ هبا عىل حممد بن أمحد الصائغ بسنده املتقدم
 .)٢(يف فهرسه, )ه٤٧٦ :ت(, ْ ابن خري اإلشبييلمسندة إىل مؤلفها

 :مصادر املؤلف يف كتابه: ًخامسا
أبو احلسني نـرص بـن : رو املؤلف مادة كتابه عن ثالثة شيوخ من شيوخه وهم

وأبو إسحاق إبـراهيم بـن إسـامعيل بـن غالـب املـالكي , عبدالعزيز بن نوح الفاريس
 .وأبو احلسن عيل بن العجمي النحوي, املرصي

لشيخ شيخه عـيل بـن , واقتبس عبارات يسرية من كتاب واحد يف ترمجة يعقوب
 .)٣()باإلجياز واالقتصاد (املسمى, أيب احلسن السعيدي الرازي, جعفر بن سعيد

 :وصف نسخ التحقيق: ًسادسا
 :اعتمدت يف حتقيق هذه املفردة عىل ثالث نسخ خطية

مــصححة , سخة تامــةوهــي نــ, )٩٥ ( نــسخة مكتبــة نــور عثامنيــة رقــم:األوىل
خاليـة مـن , خطهـا معتـاد, ًسـطرا) ٢١ (يف كل صفحة, ورقة) ١٦ (تقع يف, ومقابلة
ويف متنها شطب لعبارات يبدو أهنا وقعت , وعىل حاشيتها بعض التصويبات, التاريخ

                                                 
 .١/٦٥النرش   )١(
 .٣٨فهرست ابن خري   )٢(
 .ود فيام أعلموكتابه هذا مفق). ٢١٨٢(, رقم ١/٥٢٩ترمجته يف غاية النهاية   )٣(



 

١٩٧ 

الـشيخ املقـرئ : قـال: بعد بـاب الـسند يف أكثـر مـن موضـع: مثل قوله, من الناسخ
وهـذه . مما يدل أهنا نسخة أحد العلامء املتقنني لفن القراءات. القاسم ريض اهللا عنه أبو

 ).األصل (:ًهي التي اختذهتا أصال ورمزت هلا بكلمةالنسخة 
يف , ورقـات) ١٠ (تقـع يف, )٥٩ (رقم,  نسخة مكتبة آيا صوفيا يف تركيا:والثانية
, خطها نسخي مجيل, ناسخها مصطفى بن حسن بن يعقوب, ًسطرا) ٢٩ (كل صفحة

 ).ب ( وهي التي رمزت إليها باحلرف,ة من التاريخخالي
, )٦ (رقمبـ,  مصورة من مكتبة راغب باشا يف املكتبة الـسليامنية يف تركيـا:الثالثة

وقع الفراغ من نسخها يوم األحد من , ًسطرا) ٢١ (يف كل صفحة, ورقة) ٢٢ (تقع يف
 .شهر ربيع اآلخر سنة أربع وأربعني ومئة وألف

, )١(طـاهر بـن سـعيد األسـيوطي: عىل هذه الـصور اإلخـوةأعانني يف احلصول 
 . جزاهم اهللا عني خري اجلزاء, )٣(وطارق مصطفى بوزكية, )٢(وحممد كامل عبيد

ِمنهج التحقيق: ًسابعا َّ ُْ َ َ: 
ِحررت النص عىل وفق قواعد اإلمالء املعروفة اليوم  −١ ْ َ َّ َّ ُ من غـري إشـارة إىل , َّ

 .ذلك يف احلاشية
 أنـه َّح لـديَّجَرَ يف املـتن مـا تـُّأثبـت,  النسخ اخلطية فيام بينهاإذا اختلفت   −٢

 .الصواب
ِضبطت اآليات الكريمة عىل وفق ما قرأ به القارئ   −٣ ْ ْرصَوح, َ ا بني قوسني ُهتَ

 .مزهرين
ْرصَوح, عزوت اآليات الكريمة يف املتن   − ٤  السورة ورقمها بني قوسـني َ اسمُتَ

                                                 
 .مرصي, جماز يف القراءات العرش, يعمل يف مركز الفاروق لتحفيظ القرآن, بديبباحث    )١(
 .ًجمع الرتاث, وتصويره رقميا وبرجمتهُيعنى بسوري, باحث    )٢(
 . , يعمل يف مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديبباحث مغريب   )٣(



 

١٩٨ 

َ يذكر املؤلف اسم السورة التي ورد فيها احلرفهذا إذا مل,  ) (هكذا, كبريين ُ ,
ًأما إذا ذكر اسم السورة اكتفيت بذكر رقم اآلية حمصورا بني قوسني أيضا ً. 

ًبـا ُّ املوضـع األول فقـط جتنُتْرَكـَإذا كان احلرف مما له نظائر يف القـرآن ذ   −٥
 .للتكرار

ليـسهل , رشذكرت أرقام اآليات التي وردت فيها احلروف يف بـاب الفـ   −٦
 .الوقوف عليها

اقتـرصت فيهـا , ُترمجت لألعالم الذين ذكروا يف الكتاب ترمجـة خمتـرصة   −٧
ًعىل ذكر اسم العلم تاما ِ َِ َ ِ ْ  .و بعض املصادر التي ترمجت له , وسنة وفاته, ِ

ّحاولت جهدي أن أوثق كل حرف قرأ به يعقوب أو أحد رواته من كتـب    −٨
ًليكون هـذا التوثيـق شـاهدا ودلـيال  ;فاسريوكتب الت, القراءات املعتمدة ً

 .ة ما ذكره املؤلف يف كتابهَّعىل صح
 .قدمت املصدر األقدم يف التوثيق    −٩

 .بذلت جهدي يف ضبط النص وحتريره    −١٠
 . باملصطلحات التي حتتاج إىل بيان وإيضاح ُتْفَّرَع   −١١
 : كاآليتوداللتها, استعملت بعض املصطلحات والرموز يف املتن   −١٢
ً جتنبـا ;مـن غـري إشـارة لـذلك يف احلاشـية, )ب (حلرص الزيادات من نسخة [ ]
 .للتكرار
 .وهكذا, للداللة عىل بداية وجه الورقة األوىل  /و١/ 
 .وهكذا, للداللة عىل بداية ظهر الورقة األوىل / ظ١/
 . حلرص اآليات الكريمة ﴾ ﴿
 .ام اآليات حلرص أسامء السور الطارئة عىل املتن وأرق ) (

*      *      *



 

١٩٩ 

 

 صفحة العنوان من نسخة األصل
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٢٠٨ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم/ظ١/
 ]َوبه نستعني[

ُقال الشيخ اإلمام ِ ُ ْ َّ َ ٍأبـو القاسـم عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر )١(َ ْ َ َُ َِ َّ ُ ِ ِالقـريش, ِ َ ِاملقـرئ, ُ ْ ُ ,
ِّالصقيل ِ ِمعروف بابن الفحامـال, ِّ َّ َْ ِ ُ َريض, َ ِ  .ُ اهللاُ عنهَ

َاحلمد هللا الذي مل يز َ ِ َّ ُ ْ ٍوالباقي إىل غري أجل, ْلَ َ َ ِ َِ ِالذي من علينـا بمعرفتـه, ِ ِ َِ ِ ْ ْ َّ ِ َ َ َوهـدانا , ََّ
ِلإلسالم برأفته ِ َ ْ َ ِْ ِ ِوخصنا بحفظ كتابه املبني, َ ِ ِ ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ ِوجعلنا من أمة نبيـه األمـني, ََ ِ ِ ِ َِ ِّ ْ َ َ َِ َ َّ ُ َ ُفلـه الـشكر , َ ْ ُّ ُ َ َ

ِعىل مج َ ِيل آآلئهَ ِ ِوجزيل عطائه, ِ ِ َ ِ ِ َ ِوحسن بالئـه, َ ِ َ ُ َِ ِوتـواتر نعامئـه, ْ ِ ْ َ ََ ُ ِوصـىل اهللاُ عـىل سـيد , َِ ِّ َ ََ َّ
َاألولني واآلخرين ْ َ َِّ ِ َِ ٍحممد, َ َّ َ َنبيه خاتم النبيني, ُ ِّ ِّ َِّ ِ َ ََ َوعىل مجيع إخوانه من النبيني, ِ َ َِّ َ َِ َّ ِ ِ ِ ِْ ِ ِوعىل أهـل , ِ ْ َ َ َ َ

ِبيته الطاهري ِ َّ ِ ِ ْ َوعىل التابعني, َنَ َِ ِ َّ ِوتابعي التابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين, َ ِّ َّ َِ َ ْ َِ ٍِ ْ ُ َ َ ِ ِِ ِ. 
ُونسأله َ َ ِجل وعال أن يعصمني من الزلل فيام التمس مني من مجع احلـروف التـي  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُّ ُ َِ ْ َ َّ َْ َ ْ ْ َ َ َِّ ُ ِ ِ ْ َ

َاختلف فيها الوليد بن حسان َّ َ َُ َِ َ ُوروح, )٢(َ ْ ُوحممد, )٣(ِؤمنُ بن عبد املَ َّ َ ُ بن املتوكل اللؤلؤيُ ُْ ِ ِّ ُ ,
ًامللقب رويسا َّْ َ ُُ َ ِعن قراءهتم عىل أقرأ أهل زمانه, )٤(ُ َ ِ َ ََ َْ ِومن ال يلحن يف كالمه, ِ ِ ُ َ َ ْ َْ َومن كـان , َ َ
ُّالسجستاين ِ َ ْ ِ من أحد غلامنه)٥(ِِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِمن أهل اللغة واإلعـراب, َ ِ ِ ِِ ِوالعـامل بـام يف الكتـاب, َ ِ يب َأ, ِ

ِحممد يعقوب بن إسحاق بن عبد اهللا احلرضمي ِ ٍَ ْ َ َُ َِّ َِ ُِ َ ْ َ)٦(. 
                                                 

 . »اإلمام«ا شطبت وكتب اجلليل, وكذا يف األصل, لكنه):ب(   )١(
ًالوليد بن حسان التوزي, البرصي, رو القراءة عرضا عن يعقوب, رو القراءة عنه عرضا حممـد بـن    )٢( ً َّ َّ

 .٦٣, والكامل ق١/٤٠٠املستنري: وينظر). ٢/٣٥٩غاية النهاية. (اجلهم
طبقــات (, ه٢٣٥, أو٢٣٤ة أصــحاب يعقــوب, تَّلــِأبــو احلــسن اهلــذيل, مــوالهم البــرصي, مــن ج   )٣(

 ).١/٢٨٥, وغاية النهاية١/٢٥٣القراء
طبقــات ). ( ه٢٣٨(أبــو عبــد اهللا البــرصي, مقــرئ حــاذق, ضــابط, مــشهور, تــويف بالبــرصة ســنة    )٤(

 ).٣٣٨٩( رقم ٢/٢٣٤, وغاية النهاية١/٢٥٣القراء
ًبـا زمنيـا يف , ينظر مصادر ترمجته مرتبـة ترتي)ه٢٥٥: ت(جستاين, اللغوي املعروف, ِّسهل بن حممد الس  )٥( ً

 . مقدمة كتابه املذكر واملؤنث, بتحقيق أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن
 .تقدمت ترمجته يف التمهيد  )٦(



 

٢٠٩ 

ِوأن أقرب الرتاجم باأللفاظ[ َ َ َ ِِّ َ َ ُ ًفإذا اتفق أحـدهم ذكرتـه منفـردا]َ َ َ َِ ْ ُ ُ ُ ُ ََّ َ ِوإن اتفـق اثنـان , َ َ َ َّ ِ
ُذكرهتام ُ َ ُوإذا اتفق اجلميع قلت, َ ُ ِ َ َ َ َّ ُقرأ يعقـوب: ِ ْ َُ ََ ُفتحـيط. َ َِ ِ بجميـع اخلـالفُ ِ ِ ً مبينـا عـىل مـا َ َّ َ ُ

َأحببت وسألت ََ َ ْ َ ْ ِوأذكر لك سند الروايات عنه, َ ِّ َ َُ َ ِّواتصاهلا بالنبي, َ َّ َصىل اهللاُ عليـه وسـلم, َ َّ ِ َّ ,
َفأجبت سؤالك إجياب من علم مقصدك َ ِ ْ ََ َ َ ُِ َ ْ َ َِ َ َ ُ َوبان عنده رسك, َ ُّ ِ ُِ َ َ ودينك وفضلك)١(َ َُ ْ َ ُ َفوجـب , ِ َ َ

َعيل ذلك ِ طلبا للمثوب;َّ ُ ً َّة من اهللاِ عز وجلََ َ َ ََّ َ َملا جاء فيمن علم كتاب اهللا العظيم, ِ َْ َ ََّ َ ِ ِ َ)٢(. 
َوجعلت اخلالف بني يعقوب وقالون َُ ْ َ َ ََ َ ِ َّ من رواية أيب نـشيط حممـد بـن هـارون )٣(ُ َ ُ ٍ ِ َِ َ َ ِ

ِمروزيـال َ ِمن طريق الشيخني, )٤(َ َّ ِأيب إسحاق القريواين: ِ َ َ َّوعبيد اهللاِ بن حممد, )٥(َ َ ُ ُِ َ بن أيب ِ ِ
ٍمسلم ِ الفريضُ َ َرمحة اهللاِ عليهم أمجعني, )٦(املقرئ/ و٢/َ ُ َ ْ َ. 

َواللفــظ ليعقــوب دون قــالون ْ َُ ٌفــام أرضبــت عــن ذكــره مــن احلــروف فمتفــق , َّ َ ََّ ُ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ْ َ  
ٍعليه بينهام من كل طريق ِوما اختلفـوا فيـه ذكـرت اخلـالف ملـن رواه مـن أصـحاب , ِّ َ ُ َْ َِ َِ ُ ُ

                                                 
 .مريك): ت(يف نسخة    )١(
للوقوف عىل مجلة من األحاديث الرشيفة واآلثار التي حتض عىل فـضل تعلـم القـرآن الكـريم وتعليمـه   )٢(

باب خـريكم مـن تعلـم : وصحيح البخاري, ُهُمّلَعُيَمن يقوم بالقرآن وباب فضل : صحيح مسلم: ينظر
الوقـف واالبتـداء كتاب باب ما جاء يف فضل قارئ القرآن, و: وسنن الرتمذي, ٣/٣٦٤القرآن وعلمه 

, والتبيـان يف آداب محلـة ١/١٨٢, ومجال القراء١/١٦٥, واملستنري ٥٥, والرعاية ٥٩البن سعدان ص 
 .دها وما بع١١القرآن ص 

عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى , أبو موسى الزرقي الزهري, مـوالهم املـدين, مقـرئ أهـل املدينـة,   )٣(
, وطبقـات ٦/٢٩٠اجلـرح والتعـديل) (ه٢٢٠: ت(املعروف بقالون, وهو أحد رواة نافع املشهورين, 

 ).١/٦١٥, وغاية النهاية ٧٨رقمب, ١/١٧٤القراء 
, وغايـة النهايـة ١/٤٣٨معرفة القراء ). (ه٢٥٨: ت(روزي, ثم البغدادي, حممد بن هارون الربعي, امل  )٤(

٢/٢٧٢.( 
إبراهيم بن أمحد بن إسحاق الطـربي املـالكي البغـدادي, : كذا هو يف مجيع النسخ, ومل أقف عليه, ولعله  )٥(

ــحاق,  ــو إس ــافع ) ه٣٩٣: ت(أب ــن ن ــالون ع ــة ق ــي برواي ــن عن ــه مم ــر. (, ألن ــد: ينظ , ١٠٦التجري
 .)١/٥, وغاية النهاية١/٢٣٧واملستنري

, )ه٤٠٦: ت(عبيد اهللا بن حممد بن أمحد بن عيل بن مهران الفريض, أبو أمحد, املعروف بـن أيب مـسلم,   )٦(
 ).١/٩١, وغاية االختصار٣/١٠٦٤, وتذكرة احلفاظ١٠/٣٨٠تاريخ بغداد(



 

٢١٠ 

َيعقوب ْ ُفقوا قلتَّفإذا ات, َُ ُ ُقرأ يعقوب: َ ْ َُ ََ ِكام قدمت من القول يف ذلك, َ َ ُ ًفتعرفه خمتـرصا, َّ ََ َ َُ ُ ِْ ,
 .َإن شاء اهللاُ

ِفأما مناقب يعقوب فقد كفانا مشاخينا األئمة املرضيون من ذكر فـضله ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ُ َ ُِ ْ َْ ُّ َ ْ َ ُِ ْ َ ََّ َ َُ ِوبراعـة , ِ َ َ َ
ِعلمه وثقته ِ ِ ِ ِ َِ ٌما ال يسعه كتاب, ْ ُ َِ َ . 
َّ ذكر شيخ شيخنا أبو احلسن عيل بن جعفر الـسعيدي الـرازيولقد َّ ََ ِ ُ َ َريض اهللاُ , )١(َ

َّيف أول كتابه املسمى, عنه ُ ِ ِ ّ ِاإلجياز واالقتصاد«ـب َ ِ ِكان يعقـوب مـن أقـرأ أهـل : َ قال)٢(»ِ َ ََ ُ ْ َُ َ
ِزمانه َّولقد بلغني أن املازين, َ ِ ِ َّ َ ِ َ َ َّ رأ النبي)٣(َ َّ َّصىل اهللاُ عليـه وسـل, َ ِ َيف املنـام فقـال لـه, َمَّ َ ِ َ :  

َاقرأ مقرأ َْ َ ُ يعقوب)٤(َْ ْ ٌولو كان يف زمنكم من له بالعربية خرب, َ َ َ ََ ِ َِّ ْ ُ َ َويف اللغـة أثـر; لقرأهـا, َ ََ ٌُّ َ ِ َ, 
َوأقرأ هبا َ . 

ــال ــى : َوق ــضمنا معن ــراءات م ــوجز يف الق ــاب م ــأليف كت ــيس لت ــي نف َدعتن َّ ُ ًُ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ٍَ َ  
ِالروايات ًمتمام, ِّ ِّ ِ بيعقوب بن إسحاق القراءاتَ َ ُِ َ ْ ّكام تم بـالنبي, َ َِّ َّصـىل اهللاُ عليـه وسـلم َّ َ ِ َّ ,
ُالنبوات ُّ)٥(. 

ٍوكان من الورع بمكان عظيم ٍ ِ َ َ َ ِ ُّويدعى باللغوي, َ ْ  . َريض اهللاُ عنه, ُ
                                                 

َّعيل بن جعفر بن سعيد الرازي, الفاريس احلذ   )١(  .ه٤١٠ي, نزيل شرياز, تـويف بعـد اء, أبو احلسن بن املنادّ
 ).١/٥٢٩, وغاية النهاية١/٤٦٨طبقات القراء(

بن حممـد,   يف ترمجة يعقوب أليب احلسن بن املنادي, أمحد بن جعفر٢/٣٨٧نسب الكتاب يف غاية النهاية   )٢(
ثـالث إىل وظننت أن ذلك خطأ وقع يف النسخة املطبوعة, فرجعـت . , ومل يذكره يف ترمجته)ه٣٣٦: ت(

) االقتـصاد(, فوجـدت العبـارة فيهـا كـام هـي, اللهـم إال كلمـة »غاية النهايـة« من َّنسخ خمطوطة لدي
 . هو الصواب»املفردة« ما جاء يف َّح أنِّ لذا أرج;)االقتصار(صحفت يف املطبوع إىل 

, ١/١٧٨ يـةغايـة النها: ينظر). (ه٢٤٩: ت(بكر بن حممد بن عثامن أبو عثامن املازين النحوي املشهور,    )٣(
 .٢/٣٨٨ , , غاية النهاية١/٦٠ , والتذكرة٢٥٥ :واملنام يف مفردة يعقوب للداين ق). ٨٢٨ رقمب

: ويف مفـردة الـداين ق. مقـرئ): ب(ويف . قـراءة: , وتعنـي)ت(مت هذه اللفظة يف األصل, و ِسُكذا ر   )٤(
 . قراءة: ٢/٣٨٨ , وغاية النهاية١/٦٠ , والتذكرة٢٥٥

َذكر ابن اجلز   )٥( غايـة : ينظـر. » كـام متـم«:والعبارة فيـه. ِري هذا النص يف ترمجة يعقوب عن الكتاب نفسهَ
 .٢/٣٨٧النهاية



 

٢١١ 

ُأسأل اهللاَ الكريم أن يعصمني من الزلل فيام قصدت َ ْ ََ ِْ َ َُّ َ َِ َ ِومن التكلف, ََ ُِّ ُا طلبـت َِ ملـ)١(َ
ُلقوله سبحانه  َ ُ فهو تعاىل عىل . ]٨٦: ص[ ﴾          N O P  Q R S   T    U  V   W﴿]: تعاىل[ِ

ٌوبكل خري جدير, ٌذلك قدير َ ٍ َ َوحسبي وثقتي, ِّ ِ ُونعم الوكيل النصري, َ ُ َ َْ ِ. 

                                                 
 .التكليف): ب(يف   )١(



 

٢١٢ 

ِباب السند َّ ُ 
ــشيخني ــن حــسان عــىل ال ــد ب ــة الولي ــرأت برواي َق َّ َ َِ ِ ِ ــن ِ نــرص )١(َأيب احلــسني: ُ ِب

ِعبدالعزيز ِبن نوح الفاريس ِ ِ َ ٍ ِوأيب إسـحاق, )٢(ِ ِ بـن إسـامعيل بـن غالـب )٣(]إبـراهيم[ َ ِ
 .)٤(املالكي املرصي

ِفأما الفاريس ِ َ َّ َ :َفقرأ هبا القرآن كله برسمن رأ ََ َ ُ َْ َّ ِ َّ َ َّعىل أيب حممد,  )٥(َ َ ُ  بـن )٦(]احلـسن[َ
َّحممد بن حييى املعروف َ  .)٧(َّبابن الفحام, ُ

َّوأم َفقرأ هبا عىل احلسن بن إبـراهيم: ِا أبو إسحاق املالكيَ َ َّعـىل أيب حممـد بـن , )٨(َ َ ُ
 . َّالفحام

ُّقال الفاريس واملالكي ِ ِ َ َّوقرأ هبا أبو حممد بن الفحام: ََ َّ ََ ُ َ َّعىل أيب حممد, َ َ  جعفـر بـن )٩(ُ
                                                 

 ).ب(سقطت من    )١(
  مــن شــيوخ املؤلــف, لــه كتــاب اجلــامع يف القــراءات العــرش, . الــشريازي, إمــام, مــسند, ثقــة, عــدل   )٢(

 ).٣٧٢٩ رقمب, ٢/٣٣٦ , وغاية النهاية٥١٤ قمرب, ٢/٦٣٩ طبقات القراء). (ه٤٦١: ت(
 .٢٨ رقمب, ١/١٠ , وغاية النهاية٩١ التجريد: ه منُّوما أثبت. سقطت من نسخ التحقيق الثالث   )٣(
, وغايـة ٩٠ املعروف بابن اخلياط املالكي, شيخ, مقرئ, مشهور, عدل, مـن شـيوخ املؤلـف, التجريـد   )٤(

 .١/١٠ النهاية
رف اليوم باسم ْعُكم, ت١١٨قع عىل الضفة الرشقية من هنر دجلة, شاميل بغداد, تبعد عنها مدينة عراقية, ت   )٥(

 . سامراء
, ٤١٩ رقمبـ, ١/٤٧ , وطبقـات القـراء١٠٤ ه من التجريـدُّوما أثبت. سقطت من نسخ التحقيق الثالث   )٦(

 .ه املؤلف يف رواية روح بن عبد املؤمنَّسامَو. ١٠٦٣رقمب, ١/٢٣٢وغاية النهاية
, وغايـة ٤١٩ رقمب, ١/٤٧طبقات القراء(, )ه٣٤٠: ت( بن داود, السامري, ىاحلسن بن حممد بن حيي  )٧(

 ).١٠٦٣رقمب, ١/٢٣٢النهاية
  احلــسن بــن حممــد بــن إبــراهيم املــالكي, أبــو عــيل البغــدادي, مؤلــف كتــاب الروضــة يف القــراءات,   )٨(

ــ, ٢/٦٠٤ , وطبقــات القــراء١/٢٩ الروضــة( , )ه٤٣٨: ت( ــة٤٧٩ رقمب ــة النهاي , ١/٢٣٠ , وغاي
 ).١٠٤٥رقمب

 ).ب(سقطت من   )٩(



 

٢١٣ 

ّحممــد بــن عبــداهللا بــن عبــدالعزيز الــسامري ِ ِ َّ َّ َ َّعــىل أيب حممــد عبيــ, )١(ُ َ ُ / ظ٢/داهللا بــنَ
َّبن حممد َّعبدالرمحن َ َّ بن عيسى السكري)٢(ُ , )٤(ِيف اجلانب الغـريب يف قطيعـة الربيـع, )٣(ُّ

ِدرب ْ َعىل هنر البزازين,  عبدك)٥(َ ِ َقال, َببغداد َّ ِأخذهتا عىل حممد بن اجلهم: َ ْ َ َّ َُ ُ ً قراءة عليه )٦(َ
ِهبا القرآن من أوله إىل خامتته ِ َّ َ َقال, َ ِ القـرآن العظـيم كـامال عـىل الوليـد بـن ُقرأت هبا: َ َ ً َ َ

َحسان َّ َ. 
ِوأما رواية روح بن عبد املؤمن ِ ِ ْ َ َُّ ِ ُفإين قرأت هبا عىل من ذكرت َ َُ َ ََ ِّ َوعـىل شـيخي أيب , ِ

َّاحلسن عيل بن العجمي النحوي ِ ْ َ  .ُرمحة اهللاِ عليه, )٧(ّ
ُّفأما الفاريس ِ ِ َّ َفقرأ هبا عىل أيب أمحد عبد السالم بـن: َ َ َ َ ِاحلـسني البـرصي َ ْ عـىل أيب , َ

َّحممد احلسن بن الفحام َّ َ ُ ,َبرس من رأ َّ. 
ُّوأما املالكي َّ ِفقرأ هبا عىل احلسن بن إبراهيم عن قراءته هبا مجيـع القـرآن: َ ِ ِ َِ َ َِ َ  عـىل )٨(َ

َّ عن أيب حممد بن الفحام)٩(ّالبرصي َّ َ ُ. 
َّوأما أبو احلسن َفقرأ هبا عىل:  بن العجمي النحوي)١٠(َ َ َ أيب احلـسن طـاهر بـن أيب َ

                                                 
ــه  )١( ــن قول ــسامري ...اهللا: م ــن . ال ــقط م ــايل). ب(س ــابن غي ــرف ب ــستنري. (ويع ــة ١/٣٩٩امل , وغاي

  .)٩٠٢, رقم١/١٩٥النهاية
 ).ت: (سقطت من  )٢(
 . ابن عيسى بن خلف السكري, البغدادي, مقرئ, متصدر, معروف  )٣(
 ). ٢٠٣١, رقم١/٤٨٨, وغاية النهاية٢/٣٩٩املستنري: (ظرين. حملة يف بغداد  )٤(
 .رب): ت(يف   )٥(
َّابن هارون , أبو عبداهللا السمري , الكاتـب النّحـوي راوي تـصانيف الفـراء ,   )٦( َّ تـاريخ ) . (ه٢٧٧: ت(ّّ

 ) .٢/١١٣, وغاية النهاية ٣٣٨, ٣/٨٨ , وإنباه الرواة ٢/١٦١بغداد 
 ).٢٣٨٠رقمب, ١/٥٨٦غاية النهاية(الفريض , من شيوخ املؤلف عيل بن العجمي, أبو احلسن   )٧(
 .القراءة): ت(يف   )٨(
 .هو عبد السالم بن احلسني املتقدم, ذكره  )٩(
 ). ١/٥٨٦السطور القليلة املتقدمة يف املتن, وغاية النهاية: ينظر. وهو سهو. احلسني: يف مجيع النسخ  )١٠(



 

٢١٤ 

ُالطيب عبد املنعم بن غلبون ْ َ ُ َّ)١(. 
َّ عىل أيب عبد اهللا حممـد بـن احلـسني −هللاسها َرَح−وقرأت هبا بمكة : قال املالكي َ ُ

ِالكارزيني َ َ)٢(. 
َوقرأ أبو أمحد: قالوا أمجعون َ ِوالكارزيني, وطاهر, وابن الفحام, َ َ عىل أيب احلسن , َ
َّعيل بن حممد بن إب َ أيب  أولـه إىل خامتتـه عـىل  مـن)٤(القرآن, )٣(راهيم بن خشنام املالكيُ

ُ حممد بن يعقوب بن الزبرقان التيمـي)٥(العباس ْ َ َّ َ عـن , مـن تـيم الـالت بـن ثعلبـة, )٦(ُ
َّقراءته عىل حممد بن وهب بن حييى بن العالء بن عبد احلكم املقرئ املدين َ رمحـة اهللا , )٧(ُ

ِوعىل مجيع األئمة , عليهم ْعىل روح بن عبد املؤمن, املرضينيَ َ. 
ْوأما رواية رويس ُ ََّ ُّالفاريس: فإين قرأت هبا عىل الشيخني: َ ِ ِ ُّفأما الفاريس:  واملالكيَ ِ ِ َ َّ َ 

َفقرأ هبا عىل أبوي احلسن َ ِعيل بن أمحد احلاممي: َ َّ َّوأمـا . وعيل بـن جعفـر الـسعيدي, )٨(َ َ
َفقرأ هبا عىل احلسن بن إبراهيم: املالكي َ ِوقرأ احلسن عىل احلاممي, َ َّ َ ََ ًوقرأ أيضا املـالكي , َ ََ َ

                                                 
ِحلبي , سكن مرص فصار يف عداد أهلها  )١( , وغايـة ٤١٥رقمبـ ١/٤٦٧طبقات القـراء ) . (ه٣٨٩: ت( , ّ

 ).٣/١٣١ , وشذرات الذهب ١/٤٧٠النهاية 
طبقـات (, ه٤٤٠بن آذر هبرام الفاريس, إمام مقرئ جليل, انفرد بعلو اإلسناد يف وقته, تويف بعـد سـنة ا  )٢(

 ).٢/١٣٢, وغاية النهاية٢/٦٠٥القراء
 , وغايـة ٣٣٦ / ١معرفـة القـراء . ( ه ٣٧٧ويف بالـرصة سـنة البرصي, الدالل, شيخ مشهور, زاهد, ت  )٣(

 ).٢٣٠٠رقمب, ٥٦٢ / ١النهاية 
 .وهو حتريف. القراءة): ت(يف   )٤(
 . وهو حشو. بنا: بعدها يف مجيع النسخ  )٥(
ّبرقان بن صخر التيمي, املعروف باملعـدل, إمـام ضـابط, ِّحممد بن يعقوب بن احلجاج بن معاوية بن الز  )٦( ُّ ّ ِ ْ

, وغايـــة ٢٨٩رقمبـــ, ١/٣٥٧, وطبقـــات القـــراء١/٣٩٥املـــستنري. (ه٣٢٠تـــويف بعـــد.هورمـــش
 ).٣٥٤٢, رقم٢/٢٨٢النهاية

, ٢/٢٧٦, وغاية النهايـة١/٣٩٥املستنري. (ه٢٧٠, تويف بعد .أبو بكر الثقفي البرصي القزاز, إمام, ثقة  )٧(
 ).٣٥٢١رقمب

وهو عـيل بـن أمحـد بـن عمـر  .هو الصوابإال أهنا شطبت يف األصل و. عىل): ب(بعدها يف األصل و   )٨(
 ).١/٥٢١, وغاية النهاية١١/٣٢٩تاريخ بغداد(, )ه٤١٧: ت(احلاممي البغدادي, 



 

٢١٥ 

ِهبا عىل أيب عبد اهللا حممد بن احلسني الكـارزيني بمكـة حرسـها َ َّ َ َوقـرأ هبـا , اهللا  /و٣/ُ َ َ
ِالكارزيني واحلاممي عىل أيب َّ َ عـىل أيب بكـر , )٣( اهللا بن سليامن النخاس)٢( القاسم عبد)١(َِ

َّحممد بن هارون الت َّ َ ْعىل حممد بن املتوكل رويس, )٤(رَّامـُ َ َُ َِّّ َ ُ َ ُوقـرأ رويـس وروح والوليـد , ُ ِ َ ٌ ْ ٌ ْ ََ ُ ََ َ
ُهبا عىل أيب حممد يعقوب ْ َ َّ َ ُ َ. 

َّوقرأ يعقوب عىل أيب املنـذر سـال ََ َ , )٦(عـن قراءتـه عـىل أيب عمـرو, )٥(م الطويـلَ
َإن يعقــوب قــرأ عــىل أيب عمــرو: وقيــل , )٧(بــن عبيــد ويــونس َ َ ُ ْ   وبينــه ولــيس بينــه , َ

 .أحد
َوأما أبو عمرو فقرأ عىل جماهد بن جرب ََ ِّعىل أيب بن , )٩(عىل عبد اهللا بن العباس, )٨(ََّ َ ُ

ٍكعب ْ َ)١٠(. 
                                                 

 .أبو): ت(يف    )١(
 .عبيد): ت(و : , ويف األصل١/٤١٤, ومن غاية النهاية)ب(من نسخة    )٢(
, )ه٣٦٨: ت(, مقرئ, مـشهور, عبد اهللا بن احلسن بن سليامن أبو القاسم البغدادي املعروف بالنخاس    )٣(

 ).١٧٥٧, رقم١/٤١٤غاية النهاية. ( )ه٣٦٦ (سنة: وقيل
ّحممد بن هارون بن نافع بن قريش بن سالمة, أبو بكر احلنفي البغدادي, يعرف بالتامر, مقـرئ البـرصة,    )٤(

ــشهور,  ــستنري). (ه٣١٠: ت(ضــابط, م ــراء١/٣٩٧امل ــات الق ــ, ١/٣٣١, وطبق ــة ٢٦٥رقمب , وغاي
 .)٣٥٠٣ رقمب, ٢/٢٧١النهاية

, )ه١٧١: ت(سالم بن سليامن الطويل, أبو املنذر املـزين, مـوالهم البـرصي ثـم الكـويف, ثقـة جليـل,    )٥(
 ).١٣٦٠رقمب, ١/٣٠٩, وغاية النهاية٥٩رقمب, ١/١٣٢طبقات القراء(

: ت(الـسبعة , أبو عمرو بن العالء بن عامر بن العريان بن عبد اهللا بـن احلـصني, املقـرئ , أحـد القـراء    )٦(
 ).١٢٨٣ رقمب, ١/٢٨٨, وغاية النهاية١/٢٦٥, واملستنري٣٥طبقات النحويني واللغويني(, )ه١٥٤

 ). ٣٩٥١ رقمب, ٢/٤٠٧غاية النهاية). (ه١٣٩: ت(ابن دينار, أبو عبد اهللا القعنبي البرصي,    )٧(
طبقـات . (يـل غـري ذلـكوق) . ه١٠٣: ت(أبو احلجاج املكي, علم مـن أعـالم التـابعني واملفـرسين,    )٨(

 ).٢٦٥٩, رقم٢/٤١, وغاية النهاية٢٣رقمب, ١/٤٢, وطبقات القراء٢٨٠خليفة
ُ, وحليـة ١٤٨تاريخ الصحابة ) . (ه٦٨: ت(الصحايب اجلليل, ابن عم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم,    )٩( ِ

 ).٢/٣٣٠, واإلصابة ١/٣١٤األولياء 
صحايب اجلليل, كاتب الوحي, خمتلف يف سـنة وفاتـه, مـا بـني ابن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية, ال   )١٠(

 ).١٣١رقمب, ١/٣١, وغاية النهاية٣رقمب, ١/٩طبقات القراء(, ه٣٣, إىله١٩



 

٢١٦ 

َوأما يونس فقرأ عىل حطان َّ َِ َ ََ  .)٢(عىل أيب موسى األشعري, )١(َّ
ِوقرأ أيب بن كعب وأبو موسى هبذه القراءة عىل رسول اهللا ِ ٍ َ ُ ُّ َ ُ َ َ ِصىل اهللاُ عليه َ َّ  .َّ وسلمَ

                                                 
, وهتذيب الكـامل ٧/١٢٨طبقات ابن سعد ) . (ه٧٠بعد سنة : ت(ٌّحطان بن عبد اهللا الرقايش, تابعي,    )١(

 ).١١٥٧, رقم١/٢٥٣, وغاية النهاية٦/٥٦١
ّعبد اهللا بن قيس بن سليم بن حضار األشـعري, صـحايب مـشهور,    )٢( ّ طبقـات ابـن سـعد ) . (ه٤٤: ت(ُ

 ) .١٨٥١رقمب, ١/٤٤٢, وغاية النهاية١/٣٩ّ, ومعرفة القراء ٦/١٦



 

٢١٧ 

ِذكر أصول ُ َ ُ ْ ُ الرواية عن أصحاب يعقوب)١(ِ ْ َ ِِّ َ ِ 
ِالوليد ْوروح, َ ْورويس, َ َ َريض اهللاُ عنهم, ُ ِ َ. 

ُرو الوليد ِ َ َ ِإدغام دال: َ َ َ َعند احلروف التي أدغمهـا أبـو عمـرو) قد (ِ َ َُ َ ِ ِ َِّ ُإال أنـه , )٢(َ َّ َ ّ ِ
ًاستثنى حرفا واحدا ً ِْ َ َ َوأظهر دال, َ َ َ ُوهو قوله تعاىل من سورة يوسف, َعنده) قد (َ ِ َِ ُ َ ُ َ) ٣٠ :(

﴿× Ø Ù﴾)٣(. 
ِورو رويس يف رواية الكارزيني عنه َِ ُ ََ ِ ٌ ْ َ َإدغام دال: َ ُيف اجليم حيـث وقـع) قد (ِ ِ)٤( .

ِثم أظهر هو وروح ما بقي من احلروف َ َ َْ. 
ُورو الوليد ِ َ َ ِإدغام ذال: َ َ َ ْإذ (ِ َعند ستة أحرف مجعت) ِ ِ ٍ ِ ُِ ُ َ َّ  : روف الصفريوح). جتد (:َ

 .)٥(والزاي, والسني, الصاد
ِورو الكارزيني َ ََ ْ عن رويس اإلدغام عند)٦(َ َ وأظهر هـو . والزاي, والصاد, التاء ُ

                                                 
هذه الكلمة تطلق يف اصطالح القراء عىل كل ما يكثر دوره يف القرآن الكريم من قواعد مطـردة, يمكـن    )١(

كاإلدغـام, واإلخفـاء, . تكون قاعدة عامة يسهل حفظها, ويصلح القياس عليهاضبطها بضابط, بحيث
َن أول مأو. وأحكام اهلمز, واملد, واإلمالة وغريها ّ ع هذا الباب قبل باب الفرش من مؤلفي كتـب َضَ وْنّ

 ).٢٢٨١رتمجةال: غاية النهاية). ( ه٣٨٥: ت(القراءات أبو احلسن الدارقطني, صاحب السنن, 
الكامـل : ينظر. اجليم, والذال, والزاي, والسني, والشني, والصاد, , والضاد, والظاء: امنية أحرفهي ث   )٢(

 . ٢/٤, والنرش١٠١, ومصطلح اإلشارات١/٤٥٠, واملستنري٩٦
عـىل  أن الوليد أظهر هـذه احلـروف أمجـع ٢/٤, والنرش١٠١, ومصطلح اإلشارات١/٤٥٠يف املستنري   )٣(

يف كتابه الكامل يف بداية كتاب اإلدغام أن الوليد بن حسان أدغمهـا عنـد عكس أيب عمرو, وذكر اهلذيل 
 .د هبذا عن الوليدَّوالظاهر أن ابن الفحام تفر. الشني والصاد والضاد و الظاء والذال

ِنص عىل ذلك أيضا ابن اجلزري يف النرش   )٤( َ َ ً٢/٤. 
 .٢/٣, والنرش١٠٠, ومصطلح اإلشارات١/٤٥١املستنري: ينظر   )٥(
ِقال ابن اجلزري يف النرش   )٦( َ وانفرد صاحب . س بإدغامها يف التاء والصادْيَوُوانفرد الكارزيني عن ر«: ٢/٣َ

. ّبت عـدم تفـردهْثُ وت, ورواية ابن الفحام هذه تعضد رواية املبهج»عنه باإلدغام يف الزاي) ٣٤ق(املبهج 
 .١٠٠مصطلح اإلشارات: وينظر



 

٢١٨ 

ْوروح ما بقي َ. 
ِوأدغم الوليد وأظهـر مـع . والـزاي, والصاد, )١(والظاء, اجليم ( التأنيث عندتاء َ

 وعنـد, ﴾¥ ¤﴿: قولـه) ٢٥ (ًوالسني موضعا يف سورة بـراءة, الثاء صاحبيه عند
تاء التأنيث  وأدغم. ﴾c d﴿: قوله) ١٩ ( يف سورة يوسف)٢(ًموضعا) السني(

ِالثاء حيث وقع بعد يف مجيع القرآن عند َ ُ)٣(. 
ٌومىض روح ْ ٌ و رويسَ ْ َ ِ عىل اإلظهار يف بقية احلروف التي أدغمهـا الوليـدُ َ َ َ َ إال مـا , َ
ِرو الكارزيني َ ْ عن رويس من إدغامـه )٤(ََ َ , واجلـيم/ظ٣/الـسني : التأنيـث عنـدَتـاءُ

 .والظاء
َوأدغــم الوليــد الم ِ كقــراءة أيب , )٦(واحلاقــة, )٥(يف امللــك: يف املوضــعني) هــل (َ

 .)٧(عمرو
ُورو يعقــوب ْ َ َُ َ إدغــام)٨(َ ِيف ســورة النــساء) ِالبــاء (يف) ِالبــاء (ِ ِّ ِ َ  )٩(ِيف قولــه) ٣٦ (ُ

َّعزوجل َ َ َّ ِّ﴿والصاحب ب: َ َّ ِاجلنب﴾َِ ْ َ ْ. 
                                                 

 . وهو تصحيف,الطاء): ت(يف    )١(
 .وكذا كانت يف األصل إال أن النون مشطوبة. موضعان) ب(يف نسخة    )٢(
أن يعقوب أظهر التـاء عنـد هـذه احلـروف أمجـع, . ٢/٥, والنرش١٠١, واملصطلح ١/٤٥٤يف املستنري   )٣(

 . د هبذه الروايةَّرَفَوالظاهر أن ابن الفحام ت
ِقال ابن اجلزري يف النرش   )٤( َ وابـن ] ٣٤يف املـبهج[ رويس فـيام ذكـره الـسبطوانفرد الكارزيني عن «: ٢/٦َ

 . »الفحام بإدغامها يف السني واجليم والظاء
َّ﴿هل ت: وهي قوله تعاىل) ٣(اآلية    )٥( ٍر من فطور﴾َ ُ ُ ْ ِ َ . 
َّ﴿فهل ت: وهي قوله تعاىل) ٨(اآلية    )٦( َ ٍر هلم من باقية﴾َ ِ َِ َ ْ ْ َُ َ. 
, وإدغـام ١٢٠الـسبعة: ينظـر.  املوضـعني املـذكورين فقـطإال يف التاء ويف) هل(مل يدغم أبو عمرو الم    )٧(

كتـاب : ورواية الوليد هذه ذكرها اهلـذيل يف الكامـل. ٢/٦, والنرش٤٦٠, /١, واملستنري١/٢٤٤القراء
 .١٩٤الم هل و بل وقل ص: اإلدغام, فصل

 .من غري ختصيص: ١٩٩ويف الكامل ص.  أن الوليد أدغمها حيث كان١/٤٤٢يف املستنري   )٨(
 .كقوله) ب(يف    )٩(



 

٢١٩ 

ْرو رويسو َ َُ َإدغـام: )١(َ َّ قولـه عـز وجـلْنِ مـ)٢(]يف البـاء) [البـاء (ِ َ َ َّ َ﴿لـذهب : َ َ َ
ْبسمعهم﴾ ْ َِ ِ ْو﴿فال أنساب بينهم﴾, )٢٠البقرة (ِّ َُ ْ ََّ ْ َ َو﴿الكتاب باحلـ, )١٠١املؤمنون (َ ْ ِّ َ ِ  ِّق﴾ـْ

َّ وأظهر روح عندهن,)١٧٦البقرة( ٌ ُْ َ. 
ُوتفرد الوليد َِ َ َ َّ ُمـن قولـه سـبحانه) ِاملـيم (يف) ِامليم( ِبإدغام ِ: )٣(َ ََ ُ ِ﴿آدم مـن ربـه﴾: ِ ِّ ْ ََ ِّ 

َّو﴿من العلم م) ٣٧البقرة( ْ ِ َا لك﴾َِ ومـا جـاء مـن ذلـك يف ) ٣٧والرعد, ١٢٠البقرة (َ
ِمجيع القرآن ِ َ. 

ْوتابعه رويس َ ُ َ َُ َسبحانه وتعاىل يف سورة األعـراف وهو قوله,  واحدٍيف موضع: )٤(َ ُ 
َّ﴿هلم من جهنم ): ٤١( َ َ ْ ِ ْ ُ ٌهاد﴾ِّمَ َ. 

ِوتفرد الوليد بإدغام ِ ُ َِ َ َ َّ َ﴿بـأعلم بالـشاكرين﴾: ِ قوله تعـاىل)٥(يف) ِالباء (َعند) امليم (َ ِ ِ َّ ِ َِ ْ َ 
ِوهذا إنام هو إخفاء يف نفس احلـرف املـدغم, )٥٣األنعام( َ ْ ُِّ ِ ِ ٌ ِ ٌوال يكـون بـذلك إدغـام , ِ

ُصحيح فاعرفه ٌِ ْ. 
ُوتفرد الوليد َِ َ َ َّ َّ ﴿جعـل لْنِم) ِمَّالال (يف) ِمَّالال (ِ بإدغام ِ)٦(َ َ ْكـم﴾َ َ حيـث حـل مـن ,ُ َِ َّ ُ

ِالقرآن ُ)٧(. 
ِورو الكارزيني َ ََ ِ عن رويس املوافقـة للوليـد)٨(َ َ َ ُ ٍ ْ َ َ وزاد عليـه اإلدغـام يف سـورة ,ُ ِ َ

                                                 
أن الوليد أدغم البـاء يف البـاء حيـث : ً, وفيها أيضا٩٦, املصطلح ٣٣, واملبهج٢/٢٠, ١/٤٤٢املستنري    )١(

 . كان
 .زيادة يقتضيها السياق, وقد سقطت من نسخ التحقيق   )٢(
 .٤١ يف األعراف ﴾هادِّمن جهنم م﴿ًوفيهام أن رويسا والوليد أدغام : ٩٦, واملصطلح١/٤٤٢املستنري: ينظر   )٣(
 .١/٤٤٢املستنري   )٤(
 ).ب(ساقطة من    )٥(
 أن الوليد أدغم تسعة مواضع فقط, ثامنيـة منهـا يف النحـل ٩٦, ومصطلح اإلشارات١/٤٤٢يف املستنري   )٦(

 .٣٧والتاسع يف النمل
ِ عليه ابن اجلزري يف النرشَّصَومجلته كام ن   )٧( َ ّحرفا, أوهلا يف البقرة) ٢٦: (١/٢٣٧َ ً٢٢. 
 . وفيه إشارة إىل رواية ابن الفحام هذه .١/٢٣٧, والنرش٩٦مصطلح اإلشارات : ينظر   )٨(
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ِّ﴿ال مبدل ل) ٢٧ (الكهف ِّ َ ِكلامته﴾ُ ِ َ ِ َ﴿فتمثـل هلـ) ١٧ (ويف سورة مريم, َ َّ َّ ََ  ا﴾ ويف النمـلَ
ُ﴿ال قبل هل) ٣٧( َّ َ َم هبا﴾ وفيهاِ َّ﴿وأنزل ل) ٦٠ (ِْ َ ْ َ ْكم﴾ ويف سـورة الزمـرَ َ﴿وأنـزل ) ٦ (ُ ْ َ َ
ِكم من األنعام﴾َّل َ َْ َ ْ ِ ْ َّ﴿جعل ل) ١١ ()١(ويف عسق, ُ َ ْكم﴾َ ُ. 

ُّورو احلاممي َّ َ َِ ِ عن رويس التخيري يف الم ﴿)٢(َ َ ٍ ْ َ ُE﴾,حيث وقعت يف القرآن . 
ْورو الفاريس عن رويس َ َُ َُّ ِ َإدغام: )٣(ِ َّ﴿ولتـصنع عـ: قولـه) العني (يف) العني( ِ َ ْ َُ َىل ِ

ِعيني﴾ ْ  ).٣٩طه (َ
ْورو رويس َ َُ َإدغام: َ ِيف سورة والنجم قوله فيها) ِاهلاء (يف) ِاهلاء (ِ َّ ُّ﴿وأنه ه: ِ َّ َ , َو﴾َ

ِومجيع ما فيها من ذلك أربعة مواضع ْوأظهرهن الوليد وروح. )٤(َ َ َّ ََ َُ ِ ُ ْ َ)٥(. 
ِوتفرد الوليد َ َ َّ َ ُّ﴿رزقك: ِقوله) ِالكاف (يف) ِالقاف (ِغام ِ بإد)٦(َ َ ِّم﴾ يف كل القرآنَ ْ)٧(. 

ْورو الكارزيني عن رويس َ َُ َ َيف مخسة مواضـع) ِالكاف (يف) ِالكاف (َإدغام: )٨(َِ ِ :
َّ﴿كي نسبحك ك:قوله تعاىل, ثالثة منها يف طه ََ ِّ َ ًثرياُْ َّونذكرك ك, )٣٣ (ِ َُ ْ َ ًثـرياَ َّإنـك , )٣٤ (ِ ِ

َنت بنا ُّك ِْ ًبصرياَ ِ َّ﴾ و﴿كذلك كـ)٣٥ (َ َِ َو﴿مـا شـاء ركبـك /و٤)/٥٥الـروم (ُانوا﴾َ َّ ََ َ َ *
ِويف قراءة الوليد).٩, ٨االنفطار (﴾َّالَّك ِ ِ َِ ِ والعمل عىل اإلظهار,ُاإلدغام: )٩(َ ِ ُ َ َ. 

ُوتفرد الوليد َِ َ َ َّ  يف سـورة آل عمـران: يف املوضـعني) الثـاء (يف) الـدال (ِم بإدغا)١٠(َ
                                                 

)١(   هي سورة الشور. 
ِرواه ابن اجلزري عن ابن الفحام   )٢( َ  .١/١٢٠ً عليه أيضا صاحب اإلحتافَّونص. ١/٢٣٧النرش: ينظر. َ
 .١/٢٣٧النرش: ينظر   )٣(
 .٤٩, ٤٨, ٤٤, ٤٣:وردت يف اآليات   )٤(
 . أظهرهاٌحْوَ ور,ًسا اتفقا عىل إدغامهاْيَوُأن الوليد ور: ٩٧, واملصطلح ١/٤٤٣يف املستنري   )٥(
 .٢٠١ص : الكامل   )٦(
 .٨٨مجلته ثامنية مواضع أوهلا يف املائدة    )٧(
 .أنه أدغم املواضع الثالثة التي يف طه: ١/٤٤٣ويف املستنري. ٩٦املصطلح    )٨(
 .٩٦املصطلح, و١/٤٤٣املستنري: ينظر   )٩(
 . ٢/١١, وكذا هي يف النرش١/٤٦٤املستنري: ينظر. رو عنه ابن سوار اإلظهار   )١٠(
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 . ﴾﴿: قوله تعاىل) ١٤٥(
َورو َاملوافقــة أليب عمــرو: )١(َ ِ عــىل إدغــام)٢(َ   : قولــه تعــاىل): ِالفــاء (يف) ِالبــاء (ِ

 )٣(﴾ ويف بنـي إرسائيـل﴿) ٥ (ويف الرعد, )٧٤النساء (﴾﴿
) ١١ (ويف احلجــــــرات, ﴾﴿) ٩٧ (ويف طــــــه, ﴾﴿) ٦٣(
﴿﴾. 

َوأدغم َ ْ َالتاء ()٤(ََ ِالطاء (يف) َّ ِيف سورة النساء) َّ ِّ ِ َ َّ﴿بيت ط: قوله, )٨١ (ُ ٌائفة﴾َّ َ ِ. 
ــم َوأدغ َ ْ ــدال ()٥(ََ َال ــد) َّ ــاد عن ــاء ص ــن هج ِم ــذال (ِ ــن ﴿) َّال  ﴾م

 . )٦()٢ ,١مريم(
َوأدغم ِالتاء (عند) َّالذال ()٧(َ  )٨(ويف املـؤمن, )٩٦طـه  (﴾﴿: قولـه تعـاىل) َّ

 .﴾ فيهام﴿) ٢٠ (والدخان) ٢٧(
ــس ْورو روي َ َُ ــار)٩(َ َ إظه ــذال (ِ ِال ــد) َّ ــاء (عن ِالت ــه) َّ ــاطر (﴾  e﴿: قول , ) ٢٦ف

َلتخذتو﴿, )٨١آل عمران (﴾¢و﴿ ْ ِ َ ِ حيث وقع يف مجيع القرآن,)٧٧الكهف (﴾َ َ)١٠(. 
                                                 

 .١٩٧ص: وروايته يف الكامل. أي الوليد   )١(
 .٢/٨, والنرش١٩٧ص: قراءته يف الكامل   )٢(
 .هي سورة اإلرساء   )٣(
 . ٩٧املصطلح    )٤(
 . أي الوليد   )٥(
 . ٣٤٥املصطلح    )٦(
 . ١/٤٤٧املستنري: ينظر.  رو عنه اإلظهار فيهام»املستنري«وصاحب . دأي الولي   )٧(
 .هي سورة غافر   )٨(
 ﴾﴿وكذلك اتفقوا عـىل إدغـام : وفيه« ١٠٢املصطلح: , وينظر١٥٨, واإلرشاد١/٤٤٦ املستنري   )٩(

 . » ال غري»اإلرشاد« و»املستنري«ًسا أظهر من ْيَوُ رَّ إال أن﴾﴿و
 ﴾n ﴿:  ومــن هــذا البــاب قولــه تعــاىل,ًالفعــل مــسندا إىل تــاء الفاعــليعنــي حيــث وقــع هــذا    )١٠(

ــان[ ــشعراء]٢٧ :الفرق ــال[ ﴾  Í Ì Ë Ê É﴿و). ٢٩: , وال ــه]٦٨: األنف X ﴿: , و قول
Y﴾ ]٤٨: احلج[وقوله , :﴿s        r q  po  ﴾ ]٥: غافر[. 
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ُوأظهــر يعقــوب ْ َ َُ َْ َالثــاء ()١(َ ِالتــاء (يف) َّ  ,﴾�و﴿, )٢٥٩البقــرة (﴾²﴿): َّ
 ).٧٢(, والزخرف )٤٣(﴾ يف األعراف   Ø﴿: , ومثله)٢(حيث وقع

ُوتفرد الوليد َِ َ َ َّ ِالثاء (ِ بإظهار)٣(َ ِالـذال(َعنـد ) َّ ﴾ يف سـورة األعـراف ﴿): َّ
)١٧٦.( 

َوأظهر  َ ْ َالنون(َ َ, والنون )٢, ١يس (﴾   ^*   \﴿: ِمن هجاء سني من قوله) ُّ
َأيضا عند   ).٢, ١سورة ن (﴾   }*  y﴿: ِمن هجاء) الواو(ً

ْوإن شذ يشء من اإلدغام ذكر ٌَ ََ َّ ِْ ِ َته عند املرور به إن شاء اهللاَُ ْ ِ ِ ِ َ ُُ. 

ِالقول يف هاء الكناية ِ َِ ُ َ)٤( 
إذا كان قبلها ياء ساكنة, وكانـت اهلـاء كنايـة ملـذكر أو ملؤنـث يف تثنيـة أو مجـع; 

ُفيعقوب يضم اهلاء يف ذلك أمجع ْ ْ﴿يزكيهم ﴾ : َ مثل,)٥(َ ُ ُِّ ُ, و﴿يـرهيم اهللا﴾ )١٧٤البقرة(َ ُ ِ ُ
ــرة( ــيهم﴾ )١٦٧البق ْ, و﴿ف ُ ــرة(ِ ــيهام﴾ )١٢٩البق َ, و﴿ف ُ ــرة(ِ ــيهن﴾ )٢١٩البق َّ, و﴿ف ُ ِ
ْ, و﴿علــيهم﴾ )١٩٧البقـرة( ُ ْ َ َ, و﴿علـيهام﴾ )٧الفاحتــة(َ ُ ْ َ َّ, و﴿علــيهن﴾ )٢٢٩البقــرة(َ ُ ْ َ َ
ْ, و﴿إليهم﴾ )٢٢٨البقرة( ُ ْ َ َإليهام(, و)٧٧آل عمران (ِ ُ َ َّو﴿إليهن﴾ ) ِ ُ ْ َ  ).٣١يوسف(ِ

                                                 
 . ١٠٢قراءته يف املصطلح   )١(
, واحلرف الثاين وقع يف ثامنية ١٦, والثاين يف يونس٢٥٩بقرة األول يف ال: احلرف األول وقع يف موضعني   )٢(

 .٥٣مواضع أوهلا يف اإلرساء 
 .باإلدغام: ٢/١٦١روايته يف املستنري   )٣(
ِقال ابن اجلزري يف تعريفها وبيان مواقف القراء منها   )٤( َ هي عبارة عن هاء الضمري التـي يكنـى هبـا عـن «: َ

: األول قبل متحرك, والثاين قبل ساكن, فالتي قبل متحـرك: ىل قسمنياملفرد املذكر الغائب, وهي تأيت ع
وإن ... ﴾u  v   مها متحرك, وهو فتح, أو ضم, فاألصل أن توصل بواو جلميع القـراء, نحـو﴿َّإن تقد

ُكان املتحرك قبلها كـرسا فاألصـل أن توصـل بيـاء عنـد اجلميـع نحـو ً :﴿i j k﴾ ... وإن
  .»... صلتها وعدم صلتهامها ساكن فإهنم اختلفوا يفَّتقد

 .٣٠اجلمع والتوجيه: وللوقوف عىل مذهب يعقوب ينظر. ١/١٤٩اإلحتاف: وينظر.١/٢٣٩  
 .١/٢١٤, والنرش١٣٤, واملصطلح٦٠, واملبهج٢٠٥: , واإلرشاد١٢٤الوجيز   )٥(
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َفأما إن حترك ما قبل اهلاء بفتح أو ضم أو كرس, فال خالف عن يعقوب ْ َُ َْ ٍ ٍ ٍ ِ َ َ ّ  يف صلتها َِّ
 .)١(بواو أوياء

ــن ــساَّلك ً روي ْ َ ــتلس)٢(ُ ــل)٣( اخ ــرسة مث ــضمة والك َ ال َ ّ :﴿    Ã  Ä Å ﴾
 Ò, ﴿)٧الزمـر(﴾ x  y, و﴿)٢٤٩البقرة(﴾ ] YX Z, و﴿)٢٣٧البقرة(

Ó ﴾)وما أشبه ذلك ) ٣٩سـبأ. 
َّوأمــــا ﴿ َk..n ﴾)ــــساء , )١٤٥آل عمــــران(﴾ qو﴿, )١١٥الن

, )٧الزلزلــة(﴾ |  }و﴿, )٧الزمــر(﴾ xو﴿, )١١١األعــراف(﴾ و﴿
ُفيعقوب, )٨الزلزلة(﴾ b cو﴿ ْ ْخي/ ظ٤:/)٤(َ  يف َّلَ حيـث حـَ يف ذلـك أمجـعُسِلَتَ

َّكتاب اهللا عز وجل َ َ َّ َ. 
ُفأمـا إن ســقطت اليــاء َّْ ِ ُ﴿فاســتفته: َ مثــلْتَضــَرَ ع)٥(ٍةَّ لعلـِ التـي قبــل اهلــاءَ ِ ْ ََ  ْم﴾ْ

ُو﴿ربنــا آهتــ, )١١الــصافات( َِ َ ِو﴿يله, )٦٨األحــزاب(ْم﴾ َّ ْ ُم األمــل﴾ ُهــُ َْ   ) ٣احلجــر(َُ
ًفإن الوليد ورويسا ,وشبه ذلك ْ َ َُ َ َن اهلاء من مجيع ما ذكرت, غريَّامُضَ ي)٦(ِ ُ ِ َ  ٍ واحـدٍ موضـعَ

﴾ º  ¹ ̧ ¶﴿:  اهلـاء, قولـه فيهـاِ بكـرسُفإهنام قـرآه) ١٦(يف سورة األنفال 
 .فقط

                                                 
 .١/٢٣٩النرش: ينظر. وكذلك هي عند مجيع القراء   )١(
 . ١٦٦, ومصطلح اإلشارات٢٤٤د واإلرشا٢/٥٨, واملستنري٢١٩التلخيص    )٢(
راد به هنا عدم إشباع احلركـة إىل درجـة يتولـد ُه اإلشباع, ويُّاالختالس هو النطق باحلركة رسيعة, وضد   )٣(

, ٧٣, والتمهيـد١/٤٨٥, واإلقنـاع١٩٢, واملوضـح يف التجويـد٩٧التحديـد : ينظـر. منها حرف مـد
 .٣٩واإلضاءة

 . ١/١٥٠, واإلحتاف١/٢٤٠النرش: ر, وينظ١٨٦واملصطلح. ٢/٨٤املستنري   )٤(
َ والعلة يف احلرفني األولني كوهنام وقعا فعيل أمر, و يف الثالث كونـه ,يعني حذفت لعلة: »سقطت«: قوله   )٥(

 . ًوقع معطوفا عىل فعل واقع يف جواب الطلب
 عىل َّفقد نص١٢٤الوجيز: وينظر. س حسبْيَوُ عن ر٢٠٤, واإلرشاد٢/١٠, واملستنري٢٠١التلخيص    )٦(

 .س, ثم زاد أربعة حروف أخر بخلف عنهْيَوُأن احلرف املذكور ال خالف يف كرسه عن ر
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ُورو اجلامعة َ ُ عن يعقوب)١(َ ْ ٌإذا لقي اهلاء وامليم ساكن: َ َ َ َ ِ ٌ وكـان قبـل اهلـاء يـاء )٢(َ ِ َ
ُ﴿عليه: ٌساكنة مثل َ ُم الذلة﴾ َ َِّّ ُإليه و﴿, )٦١البقرة(ُ َ ِم اثنني﴾ ِ ْ َُ ُفيعقـوب, )١٤يــس(ْ ْ َ)٣( 

ِيف مجيع ذلك ُ وإن انكرس ما قبل اهلـاء فهـو مثـل,)٤(الكسائي: مثل  −حيث وقع−َ َِ َ ْ َأيب : ِ
 .)٥(عمرو

َّوأما الوقف ِ عىل اهلاء وامليم)٦(َ ِ : 
َّأن يعلم أن افينبغي  َْ ََ َ ْ ٌ ال خالف بينهم أهنا ساكنةَمليمُ َّ َ  .ِ يف الوقف)٧(َ

َّوأما  َ فإهنا كانت مضمومة يف الوقف أيضا ألنه ياهلاءَ ًق سـاكناْلـَ وإن مل ي,هاُّمُضً َ .
ــاء ســاكنة مثــل)٨(وإذا ٌ كــان قبــل اهلــاء ي ٌ ُ﴿يــرهيم﴾ : ِ ِ ــزكيهم﴾ , )١٦٧البقــرة(ُ ُو﴿ي ُِّ َ

ِف عىل هذا وشبهه بالضم كام يصلَ فكان يق,)١٧٤البقرة( َ ِّ ِ ِ ُ. 
ًفأما إن انكرس ما قبل اهلاء فإنه يقف عىل مـا جـاء مـن ذلـك بالكـرس أيـضا كـام  َْ ِ َ َ َُّ ُ َّ ِ ِِ َ َ

                                                 
 .١/٣٦٠, واإلحتاف٢/١٠, واملستنري٦٠, واملبهج٢٠٥:, واإلرشاد٢٠٤, والتلخيص١٢٥الوجيز   )١(
, غـري أن املـراد ..قد يفهم من عبارة املؤلف أن املراد إذا لقي اهلاء أو امليم حرف ساكن تكون القراءة كذا   )٢(

ٌوهو إذا لقي ميم اجلمع حرف ساكن, وكان قبلها هاء قبلها يـاء سـاكنة أو كـرسة. الرتتيب ٌ : اإلرشـاد. (َ
 ).١٣٣, واملصطلح٢٠٥

 .ويعقوب): ت(يف نسخة    )٣(
ًيضم اهلاء وامليم مجيعا يف الوصل, وكذا قرأها محزة وخلف أيضا: أي   )٤( . ٢٠٥:, واإلرشـاد١٢٥الـوجيز. ً

ترمجتـه ).ه١٨٩: ت(هو عيل بن محزة الكسائي, أبو احلسن, أحد القراء السبعة املشهورين, : كسائيوال
 ).١/٥٣٥, وغاية النهاية١٢٧, وطبقات النحويني واللغوين١٢٠يف مراتب النحويني

﴾ وهو مما تفرد به أبو عمرو مـن ﴾ و﴿﴿: ًيكرس اهلاء وامليم مجيعا, مثل: أي   )٥(
 . ٢٠٥: , واإلرشاد٢/٢٩, واملستنري١٢٥والوجيز, ٧١التهذيب. السبعة

ًعبارة عن قطع الصوت عـن آخـر الكلمـة زمنـا يتـنفس فيـه عـادة بنيـة : ح القراء هوالوقف يف اصطال   )٦(
ُاستئناف القراءة, ال بنية اإلعراض عنها, وال يأيت يف وسط الكلمة, وال فـيام اتـصل رسـام, وال بـ  مـن َّدً

 .١/٣١٣, واإلحتاف١/٢٤٨, ولطائف اإلشارات١/٤٢٠النرش: ينظر. التنفس معه
 .واملعنى واحد. »أن حركتها حمذوفة«): ب(   )٧(
 .بغري واو. »إذا«): ب(   )٨(



 

٢٢٥ 

 .)١(ُلِصَي
ِوأما إن سقطت الياء فيه للجزم أو الوقف ِ ُ َ ََّ ْ ِ , )٣احلجر(﴾ T U﴿: َ مثل,)٢(َ

ٌفروح) ٩غافر(﴾ S Tو﴿ ْ ْالوليد ورويس يقفـان  و, يقف عىل اهلاء بالكرسَ َ َُ ِ
 .بالضم

 خالفهم يف اهلمزة
ٌكان الوليد وروح ْ ََ  كانتا يف كلمـة ًوسواء,  حيققان اهلمزتني املتفقتني واملختلفتني)٣(ِ
ــل ــني مث ــرة(﴾ F﴿: أو يف كلمت ــه)٦البق ــام(﴾ W و﴿,, وباب , )١٩األنع

 k l, و﴿)٤٠هــود(﴾ c d, و﴿)٢٥القمــر(﴾ Í, و﴿)٨ص(﴾ hو﴿
m ﴾)٣١البقرة(﴿و ,fe g ﴾)٣٢حقافاأل(﴿و ,À  Á ﴾)٤٤هـود( ,
ــــــون(﴾ P Qو﴿ ــــــف(﴾ m n, و﴿)٤٤املؤمن ﴾ » ª, و﴿)٧٦يوس

 ).١٤٢البقرة(﴾ U V, و﴿)١٣٣البقرة(
ْووافقهام رويس َ  ومـىض ,)١٣البقـرة(﴾ £  ¡¢﴿:  فحقق اهلمزتني من قوله)٤(ُ

ِ يف مجيع ما بقـي مـن األبـواب والـرضوب التـ)٥(يف اهلمزة الثانية عىل مذهب ورش ِ ي َ
َرو ُها الوليدَحتقيق َ ِ ٌ وروحَ ْ  . ذلك يرمحك اهللاْمَ, فاعلَ

                                                 
ــرة    )١( ــاىل يف ســورة البق ــه تع ــك قول ــة ذل ــن أمثل  )٢٣(﴾, ويف القــصص ﴿ ) ٢٩(م

﴿﴾. 
ً ال يكون سـببا يف سـقوط ِملواضع يف مثل هذه اَكذا وردت هذه الكلمة يف مجيع النسخ, واحلق أن الوقف   )٢(

 .الياء
 .١/٣٠٢, والنرش١٠٩, واملصطلح ١/٥٥١املستنري: ينظر   )٣(
 .وروايته فيه بتحقيق األوىل وتليني الثانية. ٢/١٨, ١/٥٥٨املستنري: ينظر   )٤(
, ١٢٥املبـسوط: ره هنـا; لـذا ينظـرْكِ وافقه يف ذلك يقتيض التفصيل, وال متـسع لـذْنَمذهب ورش وم   )٥(

 .٢٠٨, واإلرشاد١/٥٥١, واملستنري١/١١١والتذكرة



 

٢٢٦ 

 )١(إذا اجتمعا/و٥/ذكر اختالفهم يف االستفهامني
﴾ µ ´         ³ ²قولـه فيهـا ﴿) ٥(أوهلا يف الرعـد : ًوذلك يف أحد عرش موضعا

, ويف )٥(موضـع: ويف قـد أفلـح )٤(وآخرهـا)٣(موضـعان يف أوهلـا: )٢(ويف بني إرسائيل
, ويف )٩(موضـع: )٨( , ويف سـجدة لقـامن)٧(موضـع: , ويف العنكبوت)٦(موضع: النمل

: , ويف الواقعــة)١٢( عــرش الــستني منهــا)١١(, ويف)١٠(يف أوهلــا: موضــعان: والــصافات
 .ان وعرشون كلمةت, وذلك اثن)١٤(موضع: , ويف النازعات)١٣(موضع

ُقرأ يعقوب َْ َ َ م يف املفتوحـة  وهـم عـىل أصـوهل, عـىل االسـتفهامَّ مـنهنَ األول)١٥(َ
                                                 

, ٢/٢٢٦, واملـستنري٤١, واملـبهج ٣٨٩اإلرشـاد: وللوقوف عىل هذا املوضوع, ينظـر. اجتمعتا): ت(   )١(
 . ١/١٨٦واإلحتاف

 .هي سورة اإلرساء   )٢(
 .﴾å ä ã â á à  ß Þ Ý﴿: وهي قوله تعاىل) ٤٩(يف اآلية    )٣(
m l k j  i h g f ed c b a ﴿:  تعـاىلوهي قوله) ٩٨(يف اآلية    )٤(

n﴾. 
q p o n m l k  ﴿: وهـي قولـه تعـاىل) ٨٢(واحلـرف يف اآليـة . هي سورة املؤمنـون   )٥(

r﴾. 
 .﴾z y x    } |      { ~ _ `﴿: وهي قوله تعاىل) ٦٧(يف اآلية    )٦(
 .﴾¨ © ª » ¬﴿: وهي قوله تعاىل) ٢٩(يف اآلية    )٧(
ًقامن, متييزا هلا عن سورة فصلت التي تسمى بالـسجدة أيـضا, وقـد فعـل املؤلـف يعني التي تيل سورة ل   )٨( ً

 . ذلك
ــــة    )٩( ــــاىل) ١٠(يف اآلي ــــه تع    À        Á  Â Ä  Ã    ÆÅ    Ç   È   É     Ê  ¿  ¾   ½ ﴿: وهــــي قول

Ë﴾. 
 .﴾¥ ¤  £ ¢ ¡ � ~﴿: وهي قوله تعاىل) ١٦(يف اآلية    )١٠(
 .ووهو حش. أحد): ت(بعدها يف    )١١(
 . ﴾L  K J I H G F﴿: وهي قوله تعاىل) ٥٣(يف اآلية    )١٢(
 .﴾È É Ê Ë Ì Í  Î Ï Ð﴿: وهي قوله تعاىل) ٤٧(يف اآلية    )١٣(
 . ﴾µ ´ ³ ² ±﴿: وهي قوله تعاىل) ١١(يف اآلية    )١٤(
 . ١/١٨٦, واإلحتاف٢/٢٢٦, واملستنري٤١, واملبهج ٣٨٩ اإلرشاد: ينظر   )١٥(



 

٢٢٧ 

ِواملكسورة, من أن روحا والوليد َ ًْ ً ورويـسا,حيققان اهلمزتني: َ ْ َ حيقـق األوىل, ويـسهل : ُ
َ واتفقوا عىل ت,الثانية بينها وبني الياء َُّ  .ك الفصل بني اهلمزتنيْرَ
ُواستثنى يعقوب ْ ٍفقـرأه عـىل اخلـرب هبمـزة) ٢٨ (ً موضعا يف سـورة العنكبـوت)١(َ َ َ َ 

َ, وقرأ الثاين)٢(فع ناَ مثلٍمكسورة َ  .  من االستفهامني هبمزة واحدة مكسورة عىل اخلرب)٣(َ
, والثـاين مـن سـورة )٤(الثاين من سورة النمل: أحدمها: ًواستثنى أيضا موضعني

َ, فإنه قرأمها عـىل االسـتفهام عـىل أصـوهلم يف التحقيـق والتـسهيل, )٢٩(العنكبوت  َ َ
ِوترك الفصل بني اهلمزتني بألف يف مجيع ْم رشَّ وقد تقد, ذلكَ  .)٥(هُحَ

 )٦(ذكر اختالفهم يف الفتح واإلمالة
ٌرو الوليد ورويس ْ َ َ َُ َُ ِ﴾, ما مج﴾, و﴿َ إمالة ﴿)٧(ِ ع منه بيـاء ونـون, ُ

ًمعرفة ِ يف مجيع القرآنً كان أو نكرةِ َ)٨(. 
َواتفقوا عىل الفتح بام مجع منه بـواو ونـون ِ ُ ُ َ ُ سـبحانهِ قولـهَ مثـل,َّ َ ُ :﴿o﴾ ,

َّ﴾ حيث وقع يف كتابه عز وجلi          و﴿ َ َ َّ َ)٩(. 
                                                 

 .٤١٤, واملصطلح٣٥٦, ٢/٢٢٦, واملستنري٤٨٩, اإلرشاد٣٤٤املبسوط   )١(
 . ينظر قراءهتم يف املصادر السابقة. كذا قرأها ابن كثري وابن عامر, وحفص عن عاصم   )٢(
 . ﴾¨ © ª﴿: وهي قوله تعاىل) ٢٩(يعني املوضع الثاين من السورة نفسها, اآلية رقم    )٣(
 . ﴿أئنا ملخرجون﴾: وهي قوله تعاىل) ٦٧(يف اآلية    )٤(
 . تقدم بيانه قبل قليل   )٥(
ها أن ُّدَحـ: فاإلمالة الصغر. إمالة صغر وإمالة كرب  :وهي نوعان. ّعبارة عن ضد الفتح«: اإلمالة    )٦(

ًينطق باأللف مركبة عىل فتحة ترصف إىل الكرس قليال  ِ… ِها أن ينطـق بـاأللف ُّدَحـ: واإلمالة الكـرب
 .»ً, وهناية ذلك الرصف أال يبالغ فيه حتـى تنقلـب األلـف يـاءًمركبة عىل فتحة تنرصف إىل الكرس كثريا

 .١٧٤, ورشح شعلة عىل الشاطبية ٤٩٨ّمجال القراء : , وينظر٥٥مرشد القارئ : انظر
 . ٢/١٩, واملستنري١٨٣التلخيص   )٧(
 .١٠٠يف آل عمرن: , ونكرة١٩يف البقرة : ًورد يف مواضع كثرية من القرآن أوهلا معرفا   )٨(
 .٤٥, وغري معرفة يف األعراف٢٥٤ًت أوال معرفة يف البقرة ورد   )٩(



 

٢٢٨ 

ٌووافق روح ْ ً الوليد و رويسا)١(َ ْ َ َُ َ  ِقولـه) ٤٣( يف سـورة النمـل ٍ موضعِ عىل إمالة)٢(ِ
 .﴾﴿: تعاىل فيها

ُوأمال يعقوب ْ  .)٤(ّ﴾ األول من بني إرسائيل, وفتح الثاين ﴿)٣(َ
ْوتفرد روح ََ َّ َ  .﴾  \ من ﴿)٦( بإمالة الياء)٥(َ

ْأتيت عىل األصول عىل حسب ما أد إليه اجتهادي, وإن أمهلوقد  َ َّ ِ ًت شـيئا مـن ُ ُ
َاألصول رش َ  /.ظ٥/ُته يف موضعه, إن شاء اهللاْحِ

َوأنا أذكر اآلن فرش ْ َ احلروف عىل ما ت)٧(َ ِدم مـن رشطَقِ ْ َ َ َنـا يف أول الروايـة لـتعلم َّ َِّ ْ َّ ِ
ِمذاهب اجلميع ِ َ َ ِ. 

ُوأذكر ما انفرد به الوليد  ِ َ َ ُعن صاحبيه, فإن اتفقا ذكرهتام, وإن اتفق اجلميع نسبت ُ ُ ِ َ َُ َ َ َ َّْ َّ
َ ليعقوب, فتعرف بذلك اختالفهم, وال ي)٨(َاحلروف ْ َذ عنـك يشء منـه, إن شـاء اهللاُ ِشَُ ٌْ ُّ
َفإن أمهلت شـيئا مـن األصـول ذكرتـه إذا مـررت بـه حـسب مـا يـؤدي إليـه . تعاىل ُ ُُ ِ ً ْْ َ ْ َ

ُاجتهادي, واهللا سبحانه يعني َ ِ عىل ذلك بفضله وإحسانهُ ِ. 

                                                 
 .٢/٤٧, والنرش١٨٣التلخيص   )١(
 .ًساْيَوُ رُ والوليدٌحْوَووافق ر): ب(يف    )٢(
 .١/٢٧٤, واإلحتاف١١٨, واملصطلح١/٢٨٢, وغاية االختصار١٨٩التلخيص    )٣(
 ).٧٤ (رقمبهي سورة اإلرساء, واحلرفان يف اآلية    )٤(
 .٢/٥٣, والنرش٥١٤, واإلرشاد٢/٣٨٩, واملستنري٣٧٩خيصالتل   )٥(
 ).ت: (سقطت من نسخة   )٦(
. ه من احلروف يف القرآن الكريم عـىل ترتيـب املـصحفُ دورَّلَذكر اختالف القراء فيام ق: فرش احلروف   )٧(

َشا النتشاره وتْرَي فِّمُوس  . ٣١٩إبراز املعاين : ينظر. قهُّرَفً
 .احلرف): ب(يف    )٨(



 

٢٢٩ 

 ]١[ فاحتة الكتاب
ُرو الوليد َ َل بالتسمية بني السور إال بني القرينتنيْصَ الف)١(َ ِ ُّ ِ َ)٢(. 

ْورو روح ورويــس َ ْ َُ َ  خفيفــة, ومل خيتلفــوا يف )٤( بــني الــسور بــسكتةَلْصَ الفــ)٣(َ
 . ّاالبتداء بأول سورة, كام مل خيتلفوا يف التسمية يف أول الفاحتة

ُأعوذ بـا(: م عىل التسمية يف املواضع املذكورة, ولفظهَّدَقُلفظهم باالستعاذة مو ُ   ِهللاَ
َّمن الشيطان الرجيم ِ َ َّ َ ِ( . 

.  التـسميةَ دون,ًفإن كان القارئ مبتدئا من وسط سورة فاالستعاذة عنه يف ذلـك
 .)٥( ذلك يرمحك اهللاْمَفاعل

ُ قرأ يعقوب−٤ ْ َُ ََ َ)٦( :﴿N O   Pُمْوَ مذهبه روكان من. ﴾ بألف)احلركة يف )٧ ِ
) ٣٢فـصلت(﴾ h i   jو﴿) ٥الفاحتـة(﴾ U﴿: َاملرفوع واملجرور, مثل

ّيف مجيع ما يرد من ذلك يف كتاب اهللا عزوجل ّ َِ. 
                                                 

ــذه يف الروضــة   )١( ــه ه ــسمية. ١/٥١٦روايت ــرك الت ــوب ت ــن يعق ــشهور ع ــر: و امل ــستنري: ينظ , ٢/٧امل
وملزيـد بيـان يف هـذه . التـسمية: ١/٦٣, ورو عنه صـاحب التـذكرة٣٠٨, والكامل١٣٠واملصطلح
 .١/٢٠٤النرش: املسألة ينظر

 .بني األنفال والتوبة: أي. القرينني): ب(يف    )٢(
 .ابقةاملصادر الس: ينظر   )٣(
 ).١/١٩٠النرش . (ًهو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غري تنفس: السكت   )٤(
, ١/٢٠٤, والنـرش٢/٤٨٢, ومجـال القـراء١٢٩املصطلح: ملعرفة املزيد عن االستعاذة والتسمية, ينظر   )٥(

 .٨٢والبدور الزاهرة 
 .١٣١طلح, واملص٢٠١, واإلرشاد٢/٧, واملستنري٨٦املبسوط   )٦(
ُهو عبارة عن النطق ببعض احلركة, حتى يذهب معظم صـوهتا, فتـسمع هلـا صـ:وم َّالر   )٧( ًتا خفيـا, يدركـه ْيَوِ ًّ

َاألعمى بحاسة سمعه دون األ ِ ِ, والتمهيد البن اجلزري ٥٦مرشد القارئ  . (ِّصمّ َ ّويكـون الـروم عنـد ) ٧٣َ
 واملكسور من املبني, وال يقـع يف املنـصوب واملفتـوح ّالقراء يف املرفوع واملجرور من املعرب, ويف املضموم

 .١٧١, ورشح طيبة النرش٥٩التيسري : ينظر.ّخلفتهام ورسعة ظهورمها, ويكون يف الوقف دون الوصل 



 

٢٣٠ 

٧−٦−رو َ ٌ رويس)١(َ ْ َ َ﴿الرساط﴾ و﴿رساط﴾ يف املعرفة والنكـرة بالـسني: )٢(ُ ََ َِ ِّ .
ُت خلفهـم يف اهلـاء واملـيم, وذكـرتْرَكَوقد ذ ُ َ ْ ِّ مـذهب كـلُ ٍ واحـد مـنهم يف الوصـل َ

ِذلك عن اإلعادة إرادة االختصار والوقف, أغنى َ ِ)٣(. 
َّوأما الفعل املجزوم ه ملـن ُ منـه أذكـرَّذَ, أو رشط, أو جواب رشط; فام شـٍ ألمر)٤(َ

َرواه إذا مررت به, إن شاء اهللا ْ ُ. 
َوكذلك نذكر إشامم َزايا, إذا سكنت الصاد وأت) ِالصاد ()٥(ُ ُ : َمثل) ٌدال(عدها  بْتً

﴿P ﴾)٨٧النساء(﴿و ,c وبابه يف سورة النساء ﴾)إن شاء اهللا)٨٧ ,. 

 ]٢[ سورة البقرة
 : القول يف هاء الكناية

َاعلم أين أذكر لك اخلالف عىل اختالفهم مع أيب ن َ َ ُ َ, وأجعل اللفظ ليعقـوب, )٦(يطِشَ ْ َُ َ ُ
َوأرضب عن ذكر اتفاقهم, وأرشح اخلالف عىل ما  ُ َُ ُِ ِِ ْ ِ ِم من الرشط يف األصولَّدَقَتْ ُ ِ َّ َ. 

ْفأما إن انفتح مـا قبـل هـاء اإلضـامر أو انكـرس, فـرويس َ ُ َِّ َ ِ َ الـضمة )٨(ُ خيـتلس)٧(َ
                                                 

َرو: (, وكذا وقع يف األصل إال أهنا شطبت وكتبًوقد تكرر ذلك كثريا. قرأ): ب(   )١(  ;وهـو الـصواب) َ
َرو(ارئ, و لفظة تستعمل للق) قرأ(ألن لفظة  تستعمل للراوي, وسوف أكتفي باإلشارة إليها يف هذا ) َ

 .املوضع فقط
  .٢/٨, واملستنري٩٩, ومفردة يعقوب لألهوازي ق ١٢٤, والوجيز١/٦٥التذكرة   )٢(
 .وروايته فيه بتحقيق األوىل وتليني الثانية. ٢/١٨, ١/٥٥٨املستنري: ينظر   )٣(
 .وهو خطأ. املجرور: )ت(ويف األصل, و ): ب(من    )٤(
ّعبارة عن ضم الشفتني بعد سكون احلرف من غري صوت, ويدرك ذلك األصم دون األعمى: اإلشامم    )٥( ُّ .

َ حركة بحركة, ويطلق أيضا ويراد به خُطْلَويراد به خ ً ُ  ) .٧٣, والتمهيد ٥٦مرشد القارئ . (ٍط حرف بحرفْلٍ
 .عن قالون عن نافع   )٦(
, ٢/١٣٥املـستنري:  هذه املسألة االختالس وعدمه, للوقوف عىل تفاصيل ذلك ينظريس يفَوُروي عن ر   )٧(

 .١٣٥, واملصطلح ٢٤٤/ ١والنرش
 .ًالقول يف هاء الكناية, إذ ذكر ذلك يف باب األصول مفصال: سبق تعريف االختالس يف فصل   )٨(
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َوالكرسة يف كل القرآن, ووافق قالون ِّ ِ عىل ما كان قبل اهلاء منه)١(َ ٌياء ساكنة, أو / و٦/ َ ٌ
 .)٣(﴾, و﴿)٢(﴾﴿: ٌساكن غري الياء مثل

َّفأما ﴿  أيب عمـرو ُلْثـِفهـو م): ٣٦(, والشعراء )١١١(ألعراف ﴾ يف اَ
 .)٤(يف اختالس الضمة مع اهلمزة

َّوأما ﴿ َÙ  Ú ِفأشبع يعقوب الكرسة فيه يف الوصـل يف روايـة ) ٧٥(﴾ يف طه ِِ َ ُ ْ َ َ َُ َ
ْروح, ورويس َ ُْ ٍَ)٥( . 

ُوكان يعقوب ْ ِ يشبع الضمة يف الوصل من قوله)٦(َُ َ ّ ُ ﴾ b c   ..و ..|  }﴿: ُِ
َوال خالف أن الوقف عىل اهلاء) ٨, ٧زلةالزل( َّ َ. 

ُ قرأ يعقوب−٩ َ َ َ :﴿l m﴾٧( بغري ألف(. 
ٌ رو الوليــد ورويــس−١١ ْ َ َُ ﴾ g, و﴿)٤٤ هــود(﴾ Â﴾ و﴿¼﴿: )٨(َُ

) ٧٣, ٧١ الزمر(﴾ s, و﴿)٢٧ امللك(﴾ D, و﴿)٣٣ , والعنكبوت٧٧ هود(
                                                 

كنة بكرسة خفيفة مـن غـري بلـوغ إىل قراءة قالون موافقة للجمهور, وهي أنه حيرك اهلاء املسبوقة بياء سا   )١(
, ١٣٠الـسبعة: ينظـر. الياء, وحيرك اهلاء املسبوقة بغري الياء الساكنة بضمة خفيفة من غري بلوغ إىل الـواو

 . ١/٢٣٩والنرش
 .٢أول مواضعها يف البقرة    )٢(
 .٣١يف النساء : وأول موضع وردت فيه. , والشاهد يف املثبت فقط)تلهى): (ب(بعدها يف    )٣(
. كذا قرأها الوليد بن عتبة عن ابن عامر, والداجواين عن هشام, وأبو محدون عـن حييـى أيب بكـر شـعبة   )٤(

 .١/٢٤٠النرش: , وينظر٥٩, وجزء فيه اخلالف ٢/١٥٣, واملستنري ٢/٦٦٨الروضة 
 .٤٣٦, واإلرشاد٢/٢٩٢, واملستنري٣٠٠كتاب اهلاءات ص :الكامل: ينظر   )٥(
. ًوفيهام أن روحا ضم اهلاء من غـري إشـباع: ٦٤٤, واإلرشاد ٢/٥٤٠املستنري: ينظرو. ٢/٦٣٦التذكرة    )٦(

. وفصل ابن القاصح ما وقع فيها مـن خـالف عنـه. ها بواو يف اللفظَلَصَأن يعقوب و: ١٣١:ويف املبهج
 .٥٦٣املصطلح: ينظر

 .١٣٦, واملصطلح٦٥, واملبهج٩٩, ومفردة يعقوب لألهوازي ق ١٢٦الوجيز    )٧(
, واملـصطلح ٢١٠, واإلرشـاد٢/١٧, واملـستنري٩٩, ومفـردة يعقـوب لألهـوازي ق١/٢٥١التذكرة    )٨(

١٣٦. 
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 هـذه )١(ِبإشـامم أوائـل): ٢٣, والفجـر٦٩الزمـر(﴾ _و﴿) ٥٤سبأ(﴾ ~و﴿
َّ الضم, حيث حل من القرآن العظيمِاألفعال َّ)٢(. 
ــرأ يعقــوب−٢٨ ُ ق ْ َُ ََ ُ﴿ترجعــون﴾ و﴿ترجــع﴾ : َ ُِ ِْ َْ ــرة(ََ ــتح حــرف ): ٢١٠البق ِبف ْ َ ِ

 .)٣(ِاملضارعة حيث وقع
ً وقرأ أيضا−٣٨ ََ ِ﴿فال خوف عليهم وال﴾ بفتح الفاء مـن غـري تنـوين يف مجيـع : َ ِ َ ٍَ َ ِ ِ ِ ََ ُْ َ َ َ َ
 .)٤(ِالقرآن

 : و عىل قراءةووافق أبا عمر
, وطه )٤٤(﴾ بغري ألف هاهنا, ويف األعراف  و﴿,﴾ بتاء ﴿−١٥−٤٨

)٥()٨٠(. 
ٍ﴾ بنون مفتوحةP   Q و﴿−٥٨ ٍ)٦(. 
٦١−﴿ Å  ﴿و ﴾q   ﴾)٩١(﴿و ,k   ﴾)٧(بغري مهز) ٧٩آل عمران( . 
٦٢−﴿ G   ﴿٨(هبمز) ٦٩املائدة(﴾   ®﴾ و(. 

                                                 
 ).ب(سقطت من    )١(
أمـا األحـرف األخـر . كـام هـو مـذكور) ١١(ًموضعا أوهلا يف البقـرة ) ٤٩(وردت يف ): قيل: (لفظة   )٢(

 . فوردت يف املواضع املذكورة فقط
ضارعة, وكرس اجليم من هذا احلرف وبابـه إذا كـان مـن الرجـوع إىل الـدار  بفتح حرف املُد يعقوبَّتفر   )٣(

 .١/٣٨٢, واإلحتاف١٣٨, واملصطلح ٣٥, واجلمع والتوجيه٢/٢١املستنري: ينظر. اآلخرة
 .١/٣٨٩, واإلحتاف١٤٠, واملصطلح ٢/٢١, واملستنري١٢٧, والوجيز٢/٢٥١التذكرة    )٤(
 .١/٣٩٠, واإلحتاف١٤٠ح , واملصطل٢/٢٥, واملستنري١٢٨الوجيز    )٥(
 .١/٣٩٤, واإلحتاف١٤١, واملصطلح ٢/٢٨, واملستنري١٢٨الوجيز. ًوبكرس الفاء أيضا   )٦(
. , وهـو املـذكور٦١ًثالثة عرش موضعا, أوهلا يف البقـرة : ومجلة األول. يعني حيث وردت هذه الكلامت   )٧(

يف : , والثالث٢٠, واملائدة ١٥٥ساء , والن١٨١, ١١٢, وآل عمران ٩١يف البقرة : مخسة مواضع: والثاين
ويف قـراءة . ٢٦, واحلديـد١٦, واجلاثيـة٢٧, والعنكبـوت٨٩, واألنعام٧٩يف آل عمران: مخسة مواضع

 .١٢٨الوجيز: ينظر: يعقوب
 .١١٣, واملصطلح٢/٣٤, واملستنري١٢٩الوجيز: ينظر   )٨(
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٨١−﴿ q  

 .)٢(عىل التوحيد: ﴾)١(
ُ أن يعقوبَ غري,يفخف: ﴾﴾ و﴿ ﴿−٩٠ ْ  وافـق أبـا عمـرو يف سـورة )٣(َ

ً واسـتثنى موضـعا آخـر يف سـورة ,﴾[ \ ] Z﴿: ّفشدد قوله تعـاىل) ٣٧(األنعام 
 ونـذكر احلـرف األول ,ًده أيضاَّ﴾ فشد¶ µ  ´ ³﴿: هَ قول,)١٠١(النحل 

 . إذا مررنا به إن شاء اهللا,يف النحل
َ قرأ−٩٨ َ َ :﴿tعىل وزن مفعال ﴾َ ْ ِ)٤(. 
َ﴿بصري بام تعملون﴾ −٩٦ ُ َ َْ ََ ِ ٌ  .)٥(بالتاء: ِ

ِبكرس اخلاء: ﴾  ´ ﴿−١٢٥ ِ)٦( . 
١٣٢− ﴿ v  ﴾ :٧(بغري ألف(. 

ُفعل(عىل وزن : ﴾ ﴿−١٤٣  َ()٨( . 
ْ ﴿ومن يطوع﴾−١٥٨ َّ َ ْ ََّ  والتخفيـف يف ,بتشديد الطاء واجلـزم يف احلـرف األول: َ

 .)٩(الثاين
                                                 

 .خطيئة): ب(يف    )١(
 .١١٣لح, واملصط٢/٣١, واملستنري١٢٩الوجيز: ينظر   )٢(
, ٣٧, واملـستنري١٣٠الـوجيز. ًأن يكون الفعـل مـستقبال ويف أولـه تـاء أو يـاء أو نـون: ورشطه يف هذا   )٣(

 . ١٤٩واملصطلح
, ٢٣٠, واإلرشــاد٢/٣٩, واملــستنري١٣١, والــوجيز١٣٣املبــسوط. ّيعنــي بغــري مــد وال مهــز وال يــاء   )٤(

 .١٥٠واملصطلح
 ., والرواية فيهام عن روح ورويس حسب١٤٩واملصطلح, ٢/٣٨, واملستنري٢/٥٤٠الروضة : ينظر   )٥(
 .١/٤١٧, واإلحتاف١٥٣, واملصطلح٢/٤٤, واملستنري٢/٥٤٦الروضة   )٦(
, ٢/٤٥, واملـستنري٢٥٨ق: , ومفـردة يعقـوب للـداين٢/٥٤٧الروضـة. يعني بغري مهزة بني الـواوين   )٧(

 .١٥٤واملصطلح
 .﴾﴿: ول مواضعه مقرون بالالم وأ.١٥٥, واملصطلح٢/٤٦, واملستنري٢/٥٤٨الروضة   )٨(
 ., وسوف يأيت ذكره١٨٤هو املذكور, والثاين يف اآلية : احلرف األول   )٩(
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ــراءة ﴿−١٦٤ ــىل ق ــا ع ــق نافع ــاجلمع, إالcً وواف ــراهيم ﴾ ب , )١٨( يف إب
 َفإنه قرأ بالتوحيد فيهام) ٣٣(والشور َ َ)١(. 
 .)٢(﴾ بالتاء ﴿−١٦٥

َّوكرس التنوين, والتاء, والنون, والدال, وزاد كرس الالم, وضم الواو ِ َّ َ َ َّ ُّ)٣(. 
َ ﴿إن القوة −١٦٥ َّ ُ َّْ َّوإن اهللا... ِهللاِ ِ ِ﴾ بكرس اهلمزة فيهام ََ ِ)٤(. 
١٦٨−﴿ Ã  ﴾ :ِبضم الطاء حي َث وقعِّ ُ)٥(. 
١٨٩−١٧٧−﴿ J  K  ﴾ :ِيف املوضعني بتشديد النون والراء وفتحهام ِ َِ ِ َّ ِ ُّ ِ)٦(. 
١٨٤−﴿ t  u﴾ : ــــع ــــوين ﴾u﴿ و﴾ t﴿ِبرف  ,﴾ t﴿ِ, وتن

 .)٧(بغري ألف مضاف إليه: ﴾vو﴿
                                                 

 .١/٤٢٤, واإلحتاف١٥٧, واملصطلح ٤٨−٢/٤٧, واملستنري٢/٥٥٠الروضة    )١(
ــاء): ت(يف األصــل    )٢( ــه . بالي ــاب اجلمــع والتوجي ــذا هــو يف كت ــسخة ٣٧وك ــه مــن ن ــا أثبت , )ب(, وم

, ٢٣٦, واإلرشـاد٢/٤٨, واملـستنري١٣٥, والـوجيز١٨٩, والغايـة ٢/٢٦٣, والتذكرة١٣٩واملبسوط
 . ٢٩١, وإيضاح الرموز١/١٦٨, والنرش١٥٧, واملصطلح٢/٤١٩والكنـز

 إذ جـاء ٢٨٥ق: وثمة سقط وقع يف أوهلا نثبته هنا من مفردة يعقوب للـداين: كذا العبارة يف مجيع النسخ   )٣(
َّ﴿فمن اضطر﴾ «فيها  َُ َْ ِ, و﴿ أن)١٧٣البقرة(ِ ُ اعبدوا اهللاََ ُ ُ, و﴿أن اغدوا﴾ْ ْ ِ ْ, و﴿ولكن انظـر﴾َ ُ ْ ِ ِ ِ, و﴿ولقـد ﴾َ َ َ َ

َاستهزئ﴾  ِ ْ ُ ْ, و﴿ قالت اخرج ﴾ )١٠األنعام(ْ ُ ْ ِ َ ُ, و﴿قـل ادعـوا﴾ )٣١يوسف(َ ْ ِ ِو﴿قـل ) ١٩٥األعـراف(ُ ُ
ُانظروا ُ ْفتيال انظر﴾ ﴿, و﴾ْ ُ َْ ً بكـرس :  وما كان مثله﴾جتثت اٍةَيثِبَ و﴿وخ﴾, و﴿ومبني اقتلوا)٥٠− ٤٩النساء(ِ

 هـذا »النون, والدال, والتاء, والالم, والتنوين حيث وقع للساكنني إذا كان بعد الساكن الثاين ضـمة الزمـة
هو منهج يعقوب يف التخلص من التقاء الساكنني, عند هذه احلروف إذا سكنت وكان بعدها ألـف وصـل, 

َفإنه يكرسها مجيعا, ماعدا الواو  ).ٍلتنود(, وقد مجع بعضهم هذه احلروف يف كلمة هاُّ فإنه يضمً
 . ١٥٨, واملصطلح٢/٤٢, واملستنري٢/٥٥٢الروضة   )٤(
ــه مخــسة مواضــع   )٥( ــضا : مجلت ــرة أي ــذكور, ويف البق ــام٢٠٨(ًامل ــور١٤٢, واألنع ــه يف . ٢١, والن وقراءت

 .١٥٨, واملصطلح ١٦٤, الكامل٥٥٣الروضة
 .١٥٩, واملصطلح٢/٥٠املستنري: ينظر   )٦(
 .١٦٠, واملصطلح٢/٥١, واملستنري٢/٥٥٦الروضة   )٧(
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 )١(بالرفع فيهام: ﴾ ﴿−١٩٧
 .)٢(ِّبكرس السني: ﴾    £ ¢  ¡ ﴿−٢٠٨
ِبنصب الالم: ﴾  ¹ ¸ ¶ ﴿−٢١٤ َّ ِ)٣(. 
 .)٤(ِمع تشديدها/ ظ٦/َّبرفع الراء: ﴾ ﴿−٢٣٣
٢٤٦−﴿ Y  ﴾ : ٥()٢٢(ِّبفتح السني هاهنا, ويف سورة القتال(. 
ـــــراهيم(﴾ ﴾ و﴿ و﴿− ٢٥٤   و﴿) ٣١إب

ِّبالفتح فيهن كل): ٢٣الطور(﴾  ُ  .)٦()ال(َّهن عىل الرتكيب مع َِّ
٢٥٨−﴿ q r﴾ :العظيم, ِ يف القرآن)٨(ً يف اثني عرش موضعا)٧(وبابه بغري ألف ِ

ّوال خالف يف الوقف أنه بألف فيهن ٍ ِ َِّ َ ْ َ. 
َ وقرأ−٢٦٥ َ َّمثقل كله بضمتني, حيث : ﴾M, و﴿)٤الرعد(﴾ £﴿: َ ُّ ٌ ّ

ِوقع يف مجيع القرآن َ)٩(. 
                                                 

 .١٦٣, واملصطلح٢/٥٣, واملستنري٢/٥٦١الروضة   )١(
 .١٦٣, واملصطلح٢/٥٥, واملستنري٢/٥٦٢الروضة   )٢(
 .١٦٤, واملصطلح٢/٥٥, واملستنري٢/٥٦٣الروضة. تفرد نافع برفع الالم   )٣(
 .١٦٦, واملصطلح ٢/٥٨, واملستنري٢/٥٦٥الروضة   )٤(
, ٢/٦٠, واملـستنري٢/٥٧١الروضـة: والقـراءة يف. سورة القتال هي سورة حممد, صىل اهللا عليه وسـلم   )٥(

 .د به نافعَّوكرس سني هذا احلرف تفر. ١٦٩واملصطلح
 .١٦٩, واملصطلح٢/٦١, واملستنري١٥٩, والكامل٢/٥٧٢الروضة   )٦(
, ٢٥٨, واملـستنري٢/٥٧٣اءة يف الروضـةوالقر. يف الوصل, وبإثباهتا يف الوقف) أنا(يعني بإسقاط ألف    )٧(

 .١٧٠واملصطلح
ُاملذكور, و﴿وأنـا أول : وهذه املواضع. وبعدها مهزة مضمومة أو مفتوحة) أنا(يعني حيث وقعت كلمة    )٨( ّ

إين أنـا أخـوك﴾ يف ..., و﴿أنـا أنبـئكم١٤, ﴿وأنا أول املؤمنني﴾ يف األعراف١٦٣املؤمنني﴾ يف األنعام
, و﴿أنـا ٣٩, و﴿أنـا ءاتيـك بـه﴾ يف النمـل٣٩, ٣٤أنا أقل﴾ يف الكهف... و﴿أنا أكثر٦٩, ٤٥ يوسف

 . ١, و﴿أنا أعلم بام﴾ يف املمتحنة ٨١, و﴿فأنا أول العابدين﴾ يف الزخرف٤٢أدعوكم﴾ يف غافر
=, ٢٥راهيمبـ, وإ٣٥, والرعـد١٤١املذكوران, ويف األنعـام: مجلة هذا احلرف يف كتاب اهللا سبعة مواضع   )٩(



 

٢٣٦ 

 .)١(﴾ برفع الراء ﴿−٢٧١
 .)٢(ِّ﴾ بفتح السني ¿ ﴿−٢٨٠
 .)٣(﴾ بالتخفيف للكاف ﴿−٢٨٢

ِ هـاء يف الوقـف ب)٤(وقرأ يعقوب بزيـادة ِعـد الـواو, مـع تثقيـل اهلـاء يف املـذكر ٍ َّ ِ ِ ِ َ
ِواملؤنث, وبعد النون, وبعد امليم من قوله َ َِّ َ﴿ال إلـه إال هـوه﴾ : ُّ َُ َّ َ َِ َ, و﴿مـا )١٦٣البقـرة(ِ

ــه﴾ َهي ــوه﴾)٥(ِ َ و﴿هل ُ ــه﴾ )٦(َ َ و﴿هلي ِ ــوت(َ ــه﴾ )٦٤العنكب َّ, و﴿طلقكن ُ َ ــريم (ََّ ) ٥التح
َّو﴿فانكحوهنه﴾  ُ ُ ِ ْ َو﴿فيمه﴾) ٢٥النساء(َ ْ َّ و﴿عمه﴾ )٧(ِ َ وما جاء ,)٨(َمه﴾ـِو﴿ل) ١النبأ(َ

 .)٩(ِّ يف كل القرآنِمن هذا املثل
َ وقرأ يعقوب−٨٣ َ ِ﴿حسنا﴾ بفتح احلاء والسني )١٠(َ ِ ِ ً َ َ . 

١٨٤−﴿ h i  بتشديد الطاء والواو يف احلرف األول ﴾ّ ِ ّ ِ)١١( . 
                                                 

 . ١٧٢, واملصطلح٢/٦٥, واملستنري٢/٥٧٦الروضة: والقراءة يف. ١٦, وسبأ٣٣والكهف
ًوبالنون وكرس الفاء أيضا, ومل يذكرها املؤلف ملوافقتها لقراءة قـالون التـي جعلهـا أساسـا لبيـان قـراءة    )١( ً

 .١٧٤, واملصطلح٢/٦٥, واملستنري٢/٥٧٧الروضة: ينظر. يعقوب
 .٦٩, واملستنري٢/٥٧٨الروضة: ينظر. د نافع بضم السنيَّتفر   )٢(
 .١٧٦, واملصطلح٢/٧٠, واملستنري٢/٥٨٠الروضة. ًوبسكون الذال, ونصب الراء أيضا   )٣(
, ١/٢٤٥التذكرة: ينظر). ت: (وما أثبته من. »ورو يعقوب زيادة«): ب(العبارة السابقة يف األصل و    )٤(

 .١٢٧, واملصطلح٢١٧واإلرشاد
 .٦٨أول مواضعها يف البقرة    )٥(
 .٦٣ًوأول مواضعها ورودا يف آل عمران . ونحوه): ب (يف   )٦(
 .٤٣, والنازعات٩٧وردت يف النساء   )٧(
, والباقي ٩١واحد يف البقرة: و مجلة ورود احلرف املذكور يف كتاب اهللا ثامنية مواضع. ممه): ت(يف نسخة    )٨(

 .١٨٣, ٩٩, ٩٨, ٧١, ٧٠, ٦٦, ٦٥: يف آل عمران
 .٩٨ق: مفردة يعقوب لألهوازي: ً أيضا ينظرللوقوف عىل مجلة من ذلك   )٩(
 . ١٤٦ , و املصطلح٢٢٦, واإلرشاد٢/٣٤, واملستنري٢/٥٣٧الروضة    )١٠(
 فهي كام رسمت يف املتن, ,أما قراءة يعقوب هلذا احلرف وهو الثاين. ١٥٨ :رقمبيعني يف اآلية . يف األول: قوله   )١١(

 .١٥٦, واملصطلح٢/٤٧, واملستنري٢/٥٤٩الروضة: ينظر. بالتاء, وختفيف الطاء, وتشديد الواو, وفتح العني

=
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َ ﴿ولتكملوا العدة﴾ مثل−١٨٥ َُ َ ُِ ِِّ َ  .)١( أيب بكرَ
َّ وقرأ ﴿إال−٢٢٩ ِ َ َ َ أن خيافا﴾َ َْ ُ  .)٢(محزة: مثل: َ
ُ ﴿فيضعفه﴾ بفتح الفاء هاهنا, ويف سورة احلديد − ٢٤٥ ِّ َُ , )٣( عاصمَمثل) ١١(ََ

ُوشدد العني, وحذف األلف من الكلمة حيث وقعت يف القرآن َِ َ َ َ   .)٥(ابن كثري:  مثل)٤(ّ
َ وقرأ ﴿−٢٥٩ َ َº » ﴿و ﴾Ä  ﴾)٦(بحذف اهلاء فيهام) ٩٠األنعام(. 

ــذ ْوزاد ح َ ــةَ ــورة احلاق ــاء يف س ّف اهل ِ ُ ِ ــ َ ) ٢٩(﴾   Ìو﴿) ٢٨(﴾ Ç﴿: هِقول
:  ويف القارعة,)٢٧(﴾  À * ¾و﴿) ٢١, ٢٠(﴾   v * xو﴿) ١٩(﴾ p     و﴿
﴿u v ﴾)٧()١٠(. 

                                                 
, ٢/٥٥٧الروضـة(يعني بفتح الكاف, وتشديد امليم, وكذا رواها عبد الوارث بن سعيد عن أيب عمـرو    )١(

شعبة بن عياش بن سامل احلنّاط, راوية عاصـم, تـويف : وأبو بكر هو). ١٦١, واملصطلح٢/٥٢واملستنري
, وغايـة ٦٠بـرقم , ١/١٣٥, وطبقـات القـراء ٦/٢٦٩ ابـن سـعدطبقـات. (ه١٩٤, وقيل ١٩٣سنة

 ). ١٣٢١برقم , ١/٣٢٥النهاية
. ١٦٥, واملـصطلح٢/٥٧, واملـستنري٢/٥٦٤الروضة: ينظر. ًوكذا قرأها أبو جعفر أيضا. يعني بضم الياء   )٢(

قـات ابـن طب: ترمجتـه يف. محزة بن حبيب الزيات أبـو عـامرة, أحـد القـراء الـسبعة املـشهورين: ومحزة هو
 ).١/٢٦١, وغاية النهاية١/٣٣٧, واملستنري٦/٣٨٥سعد

عاصم بن أيب النجود األسدي : وعاصم هو. ١٦٧, واملصطلح٢/٥٩املستنري. ًكذا قرأها ابن عامر أيضا   )٣(
ـاط, أحــد القــراء الــسبعة املــشهورين,  , وغايــة ١/٣٠٥املــستنري: ترمجتــه يف). ه١٢٨: ت(احلنـّ

 . ١/٣٤٦النهاية
, ١٣٠, و آل عمـران٢٦١املذكور, ويف البقـرة: مجلته عرشة مواضع: ١٦٧ن القاصح يف املصطلحقال اب   )٤(

 . ١٧, والتغابن١٨, ١١, واحلديد ٣٠, واألحزاب٦٩, والفرقان٢٠, وهود٤٠والنساء
ّكثري املكي الـداري, بن عبد اهللا : وابن كثري هو. ٢/٥٩ومثله ابن عامر وأبو جعفر, وقراءهتم يف املستنري   )٥(

, ٦٤, والـسبعة٥/٤٨٤طبقـات ابـن سـعد : ترمجتـه يف). ه١٢٠: ت(أحد القراء السبعة املـشهورين, 
 .١/٤٤٣, وغاية النهاية١/٢٠٥واملستنري

, ٢/٣٦, واملستنري٦٤٥, ٢/٥٧٣الروضة: انظر. بحذف اهلاء يف الوصل, وال خالف بإثباهتا يف الوقف   )٦(
 . ٢٣٢, ١٧٠, واملصطلح١٣٤

 .٥٣٣, واملصطلح٥٤١, ٢/٤٩٨واملستنري, ٢/٥٩٦التذكرة    )٧(



 

٢٣٨ 

ِ وقرأ ﴿ومن يؤت احلكمة﴾ بكرس التاء−٢٦٩ ِ َ ََ َ َْ ِ ِ ْ ُ ْ َ ٍ وال خالف عنه يف إثبات يـاء يف ,َ ِ ِِ َ
ِالوقف ْ َ)١( . 

َ وقرأ يعقوب− ٢٨٤ َ ِبرفع الراء والباء يف احلرفني: ﴾  {...   zً أيضا ﴿)٢(َ ِ َّ َِ ْ. 
ِ وقرأ ﴿ال يفرق بني أحد من رسله﴾ بياء معجمة األسفل−٢٨٥ َ ِ ِ ِ ٍَ ْ ْ َ َ ُُ ُ ُ ْ ِّ ٍَ ِ َ ََ ُ َ ََ)٣( . 
َ وتفرد الوليد−٨٦, ٨٥ َّ َ َ﴾ بتاء معجمة األعىل  d e   *g﴿:  بقراء)٤(َ ِ َ ْ ُ ٍ, 

ٌوهو غريب عن يعقوب ِ َ. 
َ وتفرد−١٨٤ َّ َ َّموالً أيضا بقراءة ﴿َ َ  .)٥( ابن عامرَ مثل,بفتح الالم: ﴾َهاُ
ً وتفرد أيضا ﴿−١٧٧ ََ َّ ِوالصابرون يف البأساءَ َ ُْ َ ََّ  .)٦(﴾ بواوِ
َ وقــرأ يعقــوب−٢٤٧ َ ِبالــصاد اخلالــصة) ٦٩(﴾ يف األعــراف ﴿: )٧(َ ِ  وال ,َّ

ُخالف عن يعقوب يف قراءة ْ َ  .ِّ﴾ هاهنا بالسني{﴿: َ
َ ورو ر−١٤٥−١٤٤ ٌوح والوليد ﴿ََ َعام تعملونْ ُ َ َّْ َ ْولئن* َ َِ َبتاء معجمة األعـىل : ﴾َ ِ ٍ

 .)٨(مثل الكسائي
                                                 

 .١٧٣, واملصطلح٢/٦٧, واملستنري٢/٥٧٦, والروضة ٢/٢٧٧التذكرة   )١(
 .١٧٧, واملصطلح٢/٧١, واملستنري٢/٥٨١الروضة    )٢(
 .وهذا مما تفرد به يعقوب. ١٧٨, واملصطلح٢/٧٢, واملستنري٢/٥٨٢, والروضة ٢/٢٨٠التذكرة   )٣(
 .١٤٧, واملصطلح٣٦−٢/٣٥, واملستنري٢/٥٣٩الروضة    )٤(
هـو : وابـن عـامر. ١٥٥, واملـصطلح٢/٤٦, واملـستنري٢/٥٤٩الروضـة: تفرد به ابن عامر من السبعة   )٥(

, ٧/٤٤٩طبقات ابـن سـعد). (ه١١٨: ت(عبداهللا بن عامر اليحصبي, أحد القراء السبعة املشهورين, 
 ).١/٢٥٣, واملستنري٣١١وطبقات خليفة

وهبذا قرأ احلسن البرصي, واألعمش, . ١٦٠, واملصطلح٢/٥٠, واملستنري٢/٥٥٥, والروضة١٦٦الكامل   )٦(
 .٢/٢٤٨, والدر املصون١/٢٨٠إعراب القرآن للنحاس: ينظر). واملوفون(ًعطفا عىل قوله تعاىل 

 .١٧١, ١٦٨, واملصطلح٢/٦٠, واملستنري٢/٥٦٨الروضة   )٧(
. ملؤلف مثل فـالن, ال يعنـي أن املمثـل بـه متفـردوقول ا. أبو جعفر, وابن عامر ومحزة: ًكذا قرأها أيضا   )٨(

 .١٥٥, واملصطلح٢/٤٦, واملستنري٢/٥٤٨الروضة 



 

٢٣٩ 

ْ وتفرد رويس−٢٦٠, ١٤٠ َ َُ َّ َ َ﴾ بتـاء معجمـة األعـىل مثـل ¨  § بقـراءة ﴿)١(َ ِ َ َُ ٍ
َّفرصهن﴿. )٢(الكسائي ُ ْ ِ َّبكرس الصاد مثل محزة: ﴾َ ِ)٣( . 

٢٤٩, ٢٣٧−ورو َ َ)٤( :﴿    Ã  Ä Å﴿و ,﴾    YX Z﴾ : بـــاختالس
 .)٥(كرسة اهلاء
٢٧١−﴿ U V﴾ : و٧./)٦(مثله) ٥٨(بكرس العني, ويف النساء/ 

ِذكر اختالفهم يف ياءات اإلضافة ِ ِ ِِ ُ ْ)٧( 
ِومذهب كل واحد منهم فيها, ويف املحذوفات واملضافات ِ ٍ ِّ ُ)٨( 

َحرسك اهللاُ−اعلم  َ أن تلخيص −َ َّ ِمذهب الوليدَ ِ َ ِ يف الياءات املـضافات كمـذهب ِ َ ْ َ
                                                 

 .١٥٥, واملصطلح٢/٤٥, واملستنري٢/٥٤٧الروضة   )١(
 .املصادر السابقة: ينظر. كذا قرأها ابن عامر, وعاصم إال أبا بكر, ومحزة   )٢(
 . ٦٤, واملستنري١٨٧التبرصة. كذا قرأها أبو جعفر وخلف   )٣(
      Æ﴿:وكـذلك . ٢/٥٩, واملـستنري٢/٥٦٦, والروضـة١٤٠الـوجيز: وروايتـه يف. ً رويس أيضا:أي   )٤(

Ç   ﴾)٨٣, ويس٨٨املؤمنون.( 
 .القول يف هاء الكناية: ينظر مذهبه يف باب. عىل أصله   )٥(
, ٢/٥٧٦ والروضـة,١٤٣الـوجيز. د به رويس َّكذا قرأ هذا احلرف يعقوب بتاممه, وليست تابعة ملا تفر   )٦(

 .١٧٣, واملصطلح٢/٦٧واملستنري
ِقال ابن اجلزري يف تعريفها   )٧( َ هي ياء زائدة آخر الكلمة, فليست بـالم الفعـل, وتتـصل باالسـم وتكـون : َ

, وبــاحلرف منــصوبته ﴾ ¾﴿ :, وبالفعــل منــصوبة املحــل, نحــو﴾Y﴿جمــرورة املحــل نحــو 
ثم إن ... اهنا هاء الغائب, وكاف اخلطاب, ويصح أن حتذف ويكون مك﴾¾﴿ و﴾E﴿وجمرورته, نحو 

ة, َّيـالفتح واإلسكان فيها لغتان يف القرآن وكالم العرب, واإلسكان فيهـا هـو األصـل األول, ألهنـا مبن
ي باحلركـة وكانـت ِوَواألصل يف البناء السكون, والفتح أصل ثان, ألنه اسم عىل حرف غريمرفوع, فقـ

 .١/٣٣٣النرش: انظر. فتحة للتخفيف
  وهـي يـاء متطرفـة زائـدة يف الـتالوة «: ًالياءات املحذوفات واملضافات, تـسمى أيـضا يـاءات الزوائـد   )٨(

عىل رسم املصاحف العثامنية, وتكون يف األسامء واألفعال, وهي يف هـذا وشـبهه الم الكلمـة, وتكـون 
. »اصـلةًأيضا ياء إضـافة يف موضـع اجلـر والنـصب, وأصـلية, وزائـدة, وكـل مـنهام فاصـلة, وغـري ف

 ).١/٣٤٥النرش(



 

٢٤٠ 

  ه, ِدْعَهــا, بتوفيــق اهللا وســُفِرْعَ إال يف أحــرف يــسرية, أنــا أذكرهــا لــك فت)١(وٍأيب عمــر
َإن شاء اهللاُ ْ. 

ِيدي﴿) ٢٨(أوهلن يف املائدة  َإليـك َ ْ َ ﴾, C D﴿) ١٤٤(﴾, ويف األعـراف ِ
ــونس  ــف à á â  ﴿) ٥٣(ويف ي ــورة C D﴿) ٣٨(﴾, ويف يوس ﴾, ويف س

َقـــل لعبـــادي الـــذين﴿) ٣١(إبـــراهيم  َِ ِ ِ َِّ ْ   ﴾ , g     *i﴿) ٤٢, ٤١(﴾ , ويف طـــه ُ
ــا  ــان   p   *r﴿) ٤٣, ٤٢(وفيه ــل m n﴿) ٢٧(﴾, ويف الفرق ﴾, ويف النم

ِفام آتـاين اهللاُ﴿) ٣٦( َ َ ُمـايل ال أعبـد﴿) ٢٢(﴾, ويف يـس َ ُ ْ َ َ ِ   : ﴾® ¬﴿) ٦(﴾, ويف نـوح َ
َفإنه أسكن اليـاء يف هـذه املواضـع, وهـي إحـد عـرشة يـاء, وفـ َ َ    َ مثـلَّ مـا عـداهنَحَتَ

 .)٢(أيب عمرو
*      *      * 

 فصل
ْمذهب رويسو  أنـه زاد َ اإلضـافة, غـريِ يف إسكان ياءات)٣(كمذهب الكسائي: َُ

ِأخفي َما﴿ :)١٧( ه يف سجدة لقامنَقول: عليه ياءين ْ ْهلم  ُ ُ ِ﴾, وهي الم الفعـل وليـست َ ْ ِ ُ
ِبياء إضافة  .)٥(﴾﴿): ٢٠( ويف النمل ,)٤(ِ

ِوزاد عليه حتريك ثالث يـاءا َ ِ ْ َ  ,)٦(﴾t u v  w ﴿)٣١ (يف إبـراهيم: ٍتَ
                                                 

مذهب أيب عمرو فتح هذه الياءات إذا وقع بعدها مهزة قطع مفتوحة أو مكسورة, إال أن تطـول الكلمـة    )١(
ًفتزيد عىل مخسة أحرف, أو تثقل, أو يكون جزما , أو نداء, إال قوله ً :﴿Î Í Ì Ë ﴾) وال ,)٨٨هـود 

 .١/٤٣٤النرش: وينظر. ٤٤٦لغاية ا). ٢٢ٓيس (﴾  ¡ ¢ £ ¤﴿: يفتح مع غري األلف إال قوله
ِللوقوف عىل مذهب الوليد فيام ذكر    )٢(  .هناية السور املذكورة يف املستنري, واملصطلح: ينظر. ُ
 .٤٠ينظر مذهبه يف كتاب قراءة الكسائي ص    )٣(
 .أن يعقوب سكنها: ٤٢٣, واملصطلح ٢/٣٦٩, واملستنري٢/٨٥٦, والروضة٢/٤٩٨يف التذكرة    )٤(
 .٤٠٦, واملصطلح٢/٣٤٧املستنري: رينظ   )٥(
 . ٣١٣, واملصطلح٢/٢٣٤املستنري: ينظر   )٦(



 

٢٤١ 

َ وال خــالف بيــنهم أن الوقــف عليــه بيــاء,)١(﴾  G    HI﴿) ٣٦(ويف النمــل  َّ  ويف ,َ
 .)٢(﴾﴿) ٦(سورة الصف 

ٍوما عدا ما ذكرت فال خالف بينه وبني الكسائي يف يشء منه ِ ِ َِ ُ ََ َ ُ َ َ. 

 فصل
َّوأما  ٍمذهب روح يف ياءات اإلضافةَ ْ ُ ََ ْفهو مثل روي: َ َ َس, غـري أنـه أسـكن الـثالث ُ َ ََّ

ٌياءات التي حركهن رويس ْ َ َّ ُُ ََّ ُ قل لعبادي الـذين آمنـوا﴿: ِ َ َ َِ ِ ِ َِّ ْ َفـام  و﴿)٣(]٣١يف إبـراهيم[ ﴾ُ َ
ِآتاين اهللاُ  .﴾W V U﴿) ٦(, ويف الصف )٣٦(﴾ يف النمل َ

َّواتفقوا عىل إسكان ما عـداهن ُ َ ِ ِ ُ َ ُوإن مـررت عـىل يشء ممـا ذكـرت فيـه . َّ َُ َ ِْ ٍ َ َ ٌإلبـاس ِ ِ
ُرشحته ُْ َ َ يف موضعه إن شاء اهللاُ)٤(َ ََ ْ ِ ِ ِ. 

*      *      * 

                                                 
 . ٤٠٧, واملصطلح٢/٣٤٨املستنري: ينظر   )١(
 . ٥٢٤, واملصطلح٢/٤٨٤املستنري: ينظر   )٢(
 . ًزيادة يقتضيها السياق قياسا عىل ما بعدها   )٣(
 .ًوقد تكرر قلب احلاء عينا عند الناسخ. رشعته): ت(يف    )٤(



 

٢٤٢ 

ِتلخيص مذهب يعقوب يف الياءات املحذوفات ِ َ ْ َ ُُ َ َِ)١( 
ُكان يعقوب  ْ ِت الياءات التـي يف وسـط اآلي يف احلـالنيِبْثُ ي−رمحه اهللاُ−َُ َِ َ َّ  َ, مثـل)٢(ُ

َقوله سبحانه َ ِالداعي إذا دعـاين﴿: ُ َ َ َ ِ ِ ِواتقـوين و﴿,)١٨٦البقـرة(﴾ َّ ُ َّ , )١٩٧البقـرة ()٣(﴾َ
ِمنو﴿ ِاتبعني َ َ َ ِخـافوين, و﴿)٢٠آل عمـران(﴾ َّ ُ ِاخـشوين, و﴿)١٧٥آل عمـران(﴾ َ َ ْ ﴾

ِهداين, و﴿)٤٤, ٣املائدة( َ َ, وما أشبه)٨٠األنعام(﴾ َ َّ ذلك من املحذوفات التي أثبتهنَ ِ َّ 
 .أبو عمرو يف الوصل

ُوكان يعقوب أيضا ي ُ ْ ًَ َفهـو﴿: َ يف أواخـر اآلي يف احلـالني مثـلِ الياءات التيُتِبْثُ ُ َ 
ِهيــديني ِ ْ ــشعراء(﴾ َ ــسقيني, و﴿)٧٨ال ِي ِ ْ ــشعراء(﴾ َ ــوينو﴿) ٧٩ال ِأطيع ُ ْ ِ ِّرب, و﴿)٤(﴾َ َ 
ِارجعوين ُ ِ ِ, وما جاء من ذلك يف مجيع القرآن)٩٩املؤمنون(﴾ ْ ِ ِ َ َ. 

ُوأما الياء َّ ِ إذا انحذفت بساكن غريَ ا يف الوقف  من األسامء واألفعال فإنه أثبتهٍ منونٍ
﴾ ¼ « ºو﴿/ ظ٧)./٣املائـدة (﴾ ji k﴿: َخاصة دون الوصل مثـل

ِواد النمل, و﴿)٥٤احلج( ْ َّ ِ وأنـا . )٥(﴾ ومـا أشـبه ذلـكd e, و﴿)١٨النمـل(﴾ َ
َأذكرهن عند فراغي من الفرش; لرفع الشك عند من يضعف قياسه يف طلبها ُ َ ُ َ َِّ َ َ َ َُ ْ ُِ ُِ ْ َ َّ ُِ ِ ُ َ. 

*      *      * 
                                                 

, ومفردة يعقـوب ١٢١املستنري, واملصطلح, ويف الوجيز: ينظر قراءته يف هنايات السور املذكورة يف كتايب   )١(
  ويعقـوب يثبـت كلهـا«: ص ابن مهران مـذهب يعقـوب يف اليـاءات فقـالَّخـَوقد ل. ٩٨هوازي قلأل
ً وصال, ووقفا, ثابتة كانت أو حمذوفة, رأس آية أو وسطها−يعني الياءات−  .٤٤٥ية  الغا»ً

 .يعني يف الوقف والوصل   )٢(
ه, واهللا أعلم, ألن هذا احلرف مل يذكر يف القرآن وسـط آيـة ُّوالصواب ما أثبت. »فاتقوين«: يف مجيع النسخ   )٣(

: ينظـر.  عىل أن يعقـوب قـرأ هـذا احلـرف بإثبـات اليـاء يف احلـالنيْتَّصَثم إن املصادر ن. ًمقرونا بالفاء
 .١٧٩, واملصطلح٧٤املستنري

, ١٥٠, ١٤٤, ١٣١, ١٢٦, ١١٠, ١٠٨, والــشعراء٥٠يف آل عمــران: ًوردت يف أحــد عــرش موضــعا   )٤(
  . ٣, ونوح ٦٣, والزخرف١٧٩, ١٦٣

 . ينظر أواخر السور املذكورة يف املستنري, واملصطلح   )٥(



 

٢٤٣ 

 ]٣[ سورة آل عمران
ُرأ يعقوبَق ْ َ َ  Xو﴿) ٣٣ٓيس(﴾ | }و﴿) ٥٧األعراف (﴾ ﴿: )١(َ

Y Z ﴾)٢(ًخمففا): ١٢احلجرات(. 
َ وقرأ−٢٨ َ ًمنهم تقية﴿: َ َّ ُِ َِ ْ ِ﴾ بفتح التاء, وتشديد الياء املبدلـة مـن األلـف, وكـرس ْ ِ ِ َِ َ ُ ِ ِ ِ
 .)٣(ِالقاف

َ وقرأ−٣٦ َ ُبام وضعت﴿: َ ْ ََ َ ِ﴾ بضم التاء, وسكون العنيِ ِ ِ  .)٤(امر ابن عَ مثل,ِّ
َ وقرأ−٨٠ َ  .)٥(ً﴾ نصبا مثل ابن عامر  { |﴿: َ
َوإليه يرجعون ﴿−٨٣ ُ َ ْ َِ ْ ِ َ ِوقد ذكرت أنه يفتح حرف املضارعة يف . )٦(﴾ مثل حفصِ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َ

ِمجيع القرآن ِ َ)٧(. 
                                                 

ّاملالحظ هنا أن املؤلف ذكر حروفا مل تذكر يف آل عمران, والسبب أنه مر عىل قوله ﴿    )١( احلي مـن امليـت﴾ ً
وللوقوف عىل قـراءة . من سورة آل عمران, ومل يذكرها ألن يعقوب قرأها بالتشديد كقالون) ٢٧(اآلية 

 .٧٨املستنري: يعقوب هلذه احلروف ينظر
 . وعدم التشديد) ميت(بسكون الياء من لفط : أي   )٢(
 .١٨٢, واملصطلح٢/٧٩, واملستنري٢/٥٨٤الروضة. تفرد به يعقوب   )٣(
وقرأ هشام وباملد واهلمز مثل الكسائي, وكذا يف نسخة األصل إال أهنـا شـطبت , ): ب(بعدها يف نسخة    )٤(

ــصا ــم إال حف ــا عاص ــذا قرأه ــر. ًوك ــة: ينظ ــوازي ق٢/٥٨٥الروض ــوب لأله ــردة يعق , ٩٩, ومف
 .٢/٧٩, واملستنري٢٠٢والتبرصة

, ٢/٨٥, واملـستنري٢/٥٩٠الروضـة: ينظـر.  وكـذا قرأهـا عاصـم, محـزة وخلـف,بنصب الـراء: أي   )٥(
 . ١٨٦واملصطلح

َّإال أن حفصا ضم الياء, وفتح اجليم, ويعقوب فتح الياء, وكرس اجليم, عىل أصله. بالياء: أي   )٦( وحفـص . ً
ــو ــة عاصــم, : ه ــر, راوي ــو عم ــزاز األســدي, أب ــرية الب ــن املغ ــليامن ب ــن س ) ه١٨٠: ت(حفــص ب

, ٢/٢٩١وقــراءهتام يف التــذكرة). ١/٢٥٤, وغايــة النهايــة١/١٤٠, ومعرفــة القــراء١/٣٢٧املــستنري
ًوضبطت عن يعقوب بضم الياء, وفتح اجليم متامـا . ٢٦٦, واإلرشاد٢/٨٦, واملستنري٢٣٥والتلخيص
 .وهو سهو, مل يتنبه له املحقق). ١٨٧مصطلح اإلشارات(كحفص يف 

 .٢٨ذكر ذلك يف سورة البقرة اآلية    )٧(



 

٢٤٤ 

َ وقرأ−١٥١ َ َالرعب﴿: َ ُ ِ﴾ مثقال يف مجيع القرآنُّ ِ َ ً َّ  .)١(الكسائي: مثل. ُ
َ وقرأ−١٨٨ َ ِال حتس﴿: َ ْ َ َّبنَ َ الذين يفرحونَ ُْ َ ََ ِ َ﴾ بتاء معجمة األعىلَّ ِ َ َُ ٍ)٢(. 
َّ ﴿حتــ−١٧٩ ِّى يميــز﴾ هاهنــا, ويف األنفــال َ بــضم اليــاء, وفــتح املــيم, ): ٣٧(َُ

 .)٣(وتشديد الياء وكرسها
ُووافق يعقوب أبا عمرو عىل قراءة ْ َُ : 

٤٩−﴿ t u﴾ :٤(بفتح اهلمزة(. 
ِبتاء مضمومة مكان النون بغ: ﴾p   q و﴿−٨١ َ ٍ  .)٦(ٍ ألف بعدها)٥(ِريٍ
ِبياء معجمة األسفل: ﴾¾ و﴿−٨٣ ِ ٍ)٧(. 

 .)٨(بكرس الواو: ﴾   x و﴿−١٢٥
١٣٣−﴿ B﴾ :ِّبزيادة واو قبل السني َ ٍ ِ)٩(. 
 .)١٠(برفع الالم: ﴾و﴿ −١٥٤

                                                 
ًمثقال«: قوله   )١( . التثقيل هنا جاء من توايل الضم, وكذا قرأها ابن عامر وأبـو جعفـربضم العني, و: , يعني»ّ

ومجلة هذا احلرف يف كتاب . ١٩١, واملصطلح٢/٩٠, واملستنري٢/٥٩٦, والروضة١٧٠املبسوط: ينظر
 .٢, واحلرش٢٦, واألحزاب١٨, والكهف١٢املذكور, ويف األنفال: اهللا مخسة مواضع

 .١٩٥طلح, واملص٢/٩٤, واملستنري٢/٦٠١الروضة   )٢(
 .١٩٤, واملصطلح٢/٣٩, واملستنري٢/٥٩٩الروضة   )٣(
 . ١٨٤, واملصطلح٢/٨٢, واملستنري٢/٥٨٧الروضة: ينظر.  املدينةَوهي قراة اجلمهور ما عدا أهل   )٤(
 .من غري): ت(يف    )٥(
 .٢/٨٥, واملستنري٢/٥٩١, والروضة٢٦٦اإلرشاد   )٦(
 .املصادر السابقة   )٧(
 .١٨٩, واملصطلح٢/٨٨ستنري, وامل٢/٥٩٤الروضة   )٨(
 .املصادر السابقة   )٩(
قـرأت «: ٢٥٩: َّقال الداين يف مفردة يعقـوب ق. ١٩٢, واملصطلح٢/٩١, واملستنري٢/٥٩٦الروضة   )١٠(

= وقرأته عىل أيب احلـسن.  بالرفع مثل أيب عمرو, وهو وهم﴾﴿عىل أيب الفتح عن قراءته عىل عبد اهللا 



 

٢٤٥ 

 .)١(بضم امليم حيث وقع): ٨٢املؤمنون(﴾ ﴾ و﴿ و﴿−١٥٧
ّبفتح الياء, وضم الـز) ١٠٣األنبياء(﴾ M﴾ و﴿f g و﴿−١٧٦ اي يف ّ
ِمجيع القرآن َ)٢(. 
ِبياء معجمة األسفل: ﴾ ﴿−١٨٠  .)٣( سبعة أحرف,ٍ
ْ رو الوليد و رويس−٥٧ َ َ َُ ُفيوفيه﴿: )٤(َِ ْ َ ُِّ ِبياء معجمة األسفل: ﴾ْمَ ِ ٍ. 

ْ وتفرد رويس−١٩٦ َ َُ َّ َ َاليغرنـك﴿:  بقـراءة)٥(َ ْ َّ ُ َ ُالحيطمـنكم﴾ و﴿َ ْ َ ِ ْ َ , )١٨النمـل(﴾ َ
َاليستخفنكو﴿ ْ َ ِ َ ْ َ َّفإما, ﴿)٦٠الروم(﴾ َ ِ َنذهبن بك َ ِ ْ َ َ ْ َأو نرينك ...َ ْ َ ِ ُ , )٤٢, ٤١الزخرف (﴾َ

 . فخفف النون فيهن
ِووافقه الوليد ُالحيطمنكم﴿:  يف قوله)٦(َ ْ َ ِ ْ َ ْ وشدد هو وروح ما بقي,فقط: ﴾َ ََ َّ. 

 ]٤[ سورة النساء
ُ قرأ يعقوب−٩٠ َْ َ َ َحرص﴿: )٧(َ ِ ْصدورهم ًتَ ُُ ُ ًبنصب التاء منونـا, جيع: ﴾ُ َّ ُ ِ ًسـام, ه الـِ

 .)٨(اءت عليه بالُووقفت اجلامعةووقف عليه باهلاء, 
                                                 

 .»ب نافع وهو الصواَنصب الالم مثلب
 .املصادر السابقة   )١(
 .٢/٩٢, واملستنري٧: , ومفردة يعقوب للرعيني ق٢٥٩:مفردة يعقوب للداين ق   )٢(
 كـذا وردت العبـارة يف ,»سـبعة أحـرف«: وقولـه. ١٩٤, واملصطلح٢/٩٣, واملستنري٢/٦٠٠الروضة   )٣(

 .أن يعقوب وافق أبا عمرو يف سبع كلامت بالياء: واملعنىمجيع النسخ, 
 .أن الوليد قرأها بالنون : ١٨٤, واملصطلح٢/٨٢وظاهر عبارة املستنري. ١٧٤, والكامل ٢/٥٨٨لروضةا   )٤(
, تقـيض أن الوليـد ١٩٦, واملـصطلح٢/٩٥وظاهر عبـارة املـستنري. ٢/٢٤٦, والنرش٢/٦٠٣الروضة   )٥(

 . ًوافق رويسا يف ذلك
 .٢/٦٠٣الروضة   )٦(
 .٢٠٧, واملصطلح٢/١٠٨, و املستنري٢/٦١٥, والروضة١٨٠املبسوط. ّتفرد هبا يعقوب   )٧(
ِأدرج ابن سوار وغريه يعقوب فيمن وقف عليه بالتاء, وقد نبه ابن اجلزري عىل ذلك فقـال   )٨( َ َ َ والـصواب : ُُ

 .٢/٢٥١, والنرش٢/١٠٨املستنري: ينظر. ختصيصه باهلاء عىل أصله يف كل ما كتب من املؤنث بالتاء

=



 

٢٤٦ 

َ قرأ ﴿−١٤٠ َ  .)١(عاصم: َ﴾ بفتح النون والزاي, مثل¹ ¸َ
 : ووافق أبا عمرو عىل قراءة

٥−﴿ h﴾ :َبألف بعد الياء ٍ)٢( . 
١١−﴿ w x   y﴾ :٣(ًنصبا(. 
ي ـ﴾ فz ... و... q ﴾ و﴿Ã   Ä و﴿﴾ ° ¯ و﴿−١٤, ١٣

﴾ يف سورة الطـالق Å, و﴿)٩(﴾ يف التغابن Å﴾ و﴿Ð Ñ, و﴿)١٧(الفتح 
َّبياء معجمة األسفل فيهن): ١١( ِ ِ ٍ)٤(. 

 .)٥()٥٩(ه يف سورة احلج ُ ومثل,ّبضم امليم: ﴾l و﴿−٣١
 .)٦(بنصب التاء: ﴾o و﴿−٤٠
٤٢−﴿ j k﴾ :ِّبضم حرف املضارعة, وختفيف السني َ ِّ ِ َِ ُ)٧(. 
 .)٨(بألف بعد الالم: ﴾£  ¢ ¡﴿ و−٩٤
َ وقرأ−٩٥ َ َ :﴿F G﴾/َّبضم الراء /و٨  .)٩( ثامنية أحرف,ِّ

                                                 
 .٢/٤٦٨ , وغاية االختصار٢/١١١, واملستنري٢/٦١٩الروضة . ن غري عاصمه فيها من املشهوريْقِمل يواف   )١(
 . ٢/١٨٦, والنرش٢/٩٩املستنري. ًكذا قرأها اجلمهور إال نافعا وابن عامر   )٢(
 .٢/١٨٦, والنرش٢/١٠٠, واملستنري٢/٦٠٥الروضة . كذا قرأها اجلمهور إال أهل املدينة   )٣(
ملدينة وابن عامر فقراءهتم بالنون فيهن, وكذا رسمت مجيع احلروف يف نسخة  اجلمهور, ما عدا أهل اةوهي قراء   )٤(

 .٢/١٨٦, والنرش٢٠١, واملصطلح٢/١٠١, واملستنري٢/٦٠٧الروضة: ينظر. بالنون, عىل قراءهتم): ب(
ــيم   )٥( ــتح امل ــراءهتم بف ــة فق ــل املدين ــدا أه ــا ع ــور, م ــراءة اجلمه ــي ق ــر. وه ــة: ينظ , ٢/٦١٠الروض

 .٢٨٢اإلرشاد, و٢/١٠٣واملستنري
 .٢٠٤, واملصطلح٢٨٣, واإلرشاد٢/١٠٤, واملستنري٢/٦١٢الروضة   )٦(
 .املصادر السابقة   )٧(
 .٢٠٨ , واملصطلح٢٨٨, واإلرشاد٢/١٠٨, واملستنري٢/٦١٦الروضة   )٨(
أن يعقـوب وافـق أبـا : واملعنى. ٢٠٨ , واملصطلح٢٨٨, واإلرشاد٢/١٠٨, واملستنري٢/٦١٦الروضة   )٩(

 . كلامت بضم الراءعمرو يف ثامين



 

٢٤٧ 

ــد−٧٣ ُ ورو روح والولي ٌ ْ ََ ــفل: ﴾﴿: َ ــة األس ــاء معجم ــل)١(بي : َ مث
 .)٢(حفص

ْ وتفـــرد رويـــس−٨٧ َ َُ َّ َ ﴾ O P﴿: ًاد زايـــا مـــن قولـــهَّبإشـــامم الـــص: )٣(َ
ــــال(﴾ _و﴿ ــــام(﴾ c, و﴿)٣٥األنف ﴾ e, و﴿)١٥٧, ٤٦األنع

 . وأتت بعدها الدال,ُد فيهّوما أشبه ذلك, مما سكنت الصا). ٢٣القصص(
َ وتفرد الوليد−١١٤ َّ َ ﴾ بعـد املئـة ﴿:  فوافـق أبـا عمـرو عـىل قـراءة)٤(َ
 ., بياء معجمة األسفل)٥(والعرشين
ْ وتفرد رويس−١٢٤ َ َُ َّ َ ُواتفقـوا . ﴾} z بفتح الياء, وضم اخلاء مـن ﴿)٦(َ َ َّ

 ).٤٠(ؤمن , واألول من سورة امل)٦٠(ضم الياء, وفتح اخلاء يف سورة مريم  عىل

 ]٥[ سورة املائدة
ُ قرأ يعقوب−٦٣−٦٢ َْ َ َ ً﴾ حيث وقع مثقال﴿: َ َّ)٧(. 
َ وقرأ−٩٥ َ  .)٨(﴾ بالرفع من غري تنوينº﴿, ً﴾ بالرفع منونا¹﴿: َ

                                                 
 .سقطت من نسخة ب» معجمة األسفل«   )١(
, ٥١٦, واإلرشـاد٢/١٠٦, واملـستنري ٢٤٥التلخيص: ينظر. َّ الدوريًاحفص: يعني ,مثل حفص: قوله   )٢(

وما رواه املؤلف عن روح والوليد وافق ما رواه عنهام ابن سوار يف . ١/٥١٦, واإلحتاف٢/١٨٨والنرش
ا صاحب الروضة فقـد رواهـا عـن الوليـد بالتـاء َّ, أم٢٠٥قاصح يف املصطلح , وابن ال٢/١٠٦املستنري
 .كرويس

 .٢٠٧, واملصطلح ٧٩, واملبهج٢/١٠٨, واملستنري٢/٥١٩الروضة   )٣(
: ينظر. , وظاهر عبارة ابن سوار وابن القاصح أن الوليد مل خيالف صاحبيه عن يعقوب٢/٦١٧الروضة   )٤(

 .٢٠٩, واملصطلح٢/١١٠املستنري
 . لآليةأثبتهالرقم الذي : كذا يف مجيع النسخ, والصواب   )٥(
 .٢٠٩, واملصطلح٢/١١٠, واملستنري٢/٦١٧الروضة   )٦(
, ٢/٦٢٧الروضـة: وقراءتـه يف.  مـن سـورة املائـدة٦٣, ٦٢, ٤٢مجلته ثالثة مواضع مجيعها يف اآليات    )٧(

 .٢١٨, واملصطلح٢/١١٨واملستنري
 .٢٢٠ واملصطلح,٢/١٢١, واملستنري٢/٦٢٩الروضة   )٨(



 

٢٤٨ 

َ وقرأ−١٠٧ َ ُعليه﴿: َ ْ َ َاألولني ُمَ ِ َّ ِ﴾ بلفظ اجلمع مثل محزةَ ْ َ ِ)١( . 
 :ووافق أبا عمرو عىل قراءة

 .)٢(بضمتني: ﴾ ﴿−٦٣−٦٢
ً﴾ مثقال© ﴿−٤٥ ّ . 
َّ﴾ بنصب الال ﴿−٥٣  .)٣(ِمِ
ٍ﴾ بدال واحدة مفتوحة مشددةo p و﴿−٥٤ ٍ ٍٍ )٤(. 
ِبكرس الراء: ﴾ ﴿ −٥٧ َّ ِ)٥(. 
ــرأ−١١٩, ٧١ َ وق َ ــون﴿: َ ــع الن ــيمÐ Ñو﴿. )٦(﴾ برف ــع امل ــتة ,﴾ برف  س
 . )٧(أحرف

ــد −٣٢ ــرد الولي ُ تف ََ َّ ــراءة ﴿)٨( َِ ــدة(﴾بق ــراهيم(﴾  و﴿)٣٢املائ , ١٢إب
ِبسكون السني والباء; إذا كان بعد الالم حرفان): ٦٩كبوتوالعن ِّ. 

ً وكـان منفـصال ٌ مفـردٌ واحد, أو اسمٌ بينهم إذا كان بعد الالم حرفَوال خالف
 Àو﴿) ٩٨البقـرة(﴾ u, و﴿)١١املرسـالت(﴾ ¦ ¥﴿: َمن اإلضافة مثل

Á ﴾)وما أشبه ذلك) ١٢٤األنعام. 
                                                 

 .٢٢٢, واملصطلح٢/١٢٢, املستنري٢/٦٣١الروضة. كذا قرأها خلف, واملفضل, وأبو بكر يف اختياره   )١(
 .سبق خترجيها قبل قليل   )٢(
 .٢١٨, واملصطلح٢/٦٢٧, والروضة٢/٣١٧التذكرة   )٣(
 .٢٩٩, واإلرشاد١٨٧, واملبسوط٢/٦٢٨الروضة   )٤(
 .املصادر السابقة   )٥(
 .٢٢٠, واملصطلح٢/١٢١, واملستنري٢/٦٢٨الروضة    )٦(
, ٢/٦٣٢, والروضـة٢٩التهـذيب: ينظـر. د بـذلكَّ تفـر,ًوهي قراءة اجلمهور إال نافعا قرأها بالنـصب   )٧(

 ., وهو املذكور يف املتن١١٩ووردت األحرف الستة, يف املائدة. ٢٢٤, واملصطلح٢/١٢٤واملستنري
 . ١٤٨, واملصطلح٢/١١٨ستنري ُ, ومل يذكر ذلك عنه يف امل٢/٦٢٣الروضة   )٨(



 

٢٤٩ 

 ]٦[ سورة األنعام
َ قرأ يعقوب−١٦ َ ْيرصف ْنَم﴿: )١(َ ِ ْ ٍ﴾ بياء مفتوحةَ ٍ. 
َ وقرأ−٢٢ َ ُويوم حيرشهم﴿: َ ُ ُ ْ َ َ َ ُثم يقول... َ ُ َُ بياء معجمـة : ﴾ األول من هذه السورةَّ
 .)٢(األسفل

ــان  ــرأ يف الفرق َوق َ َ)١٧ :(﴿y z ...` ويف ســبأ ,﴾)٤٠ (﴿A 
B ...D E﴾ :٣(ّبياء معجمة األسفل فيهن(. 

َ وقرأ يعقوب إال الوليد−٢٣ ُ ْ َُ ََ ْم مل يكـنُثـ﴿: )٤(َ َُ ْ َ  ِهللاو ﴿,﴾ بيـاء معجمـة األسـفلَّ
َربنا َّ  . ﴾ بفتح الباءَ

٢٧−﴿ ï  ð... ó٥(﴾ بفتح الباء والنون(. 
َ وقــرأ−٤٤ َ ــا﴿: َ َفتحن ْ َّ ــيهم َ ْعل ِ ْ َ ــاَ﴾, و﴿لَ َفتحن ْ َّ ْفتحــت , و﴿)٩٦األعــراف(﴾ )٦(َ َ ِّ ُ

َجوج وماَي َ ُ ُجوجاُ َففتحنا, و﴿)٩٦األنبياء(﴾ ُ ْ َّ َ ِأبواب السامء َ َ َّ َ َ ْ ): ١١(﴾, يف سـورة القمـر َ
 .)٧(ف ما بقيَّفَ وخ,ًمشددا

َ وقرأ−٥٤ َ َ :﴿l m nبفتح اهلمزة ﴾ِ ِ)٨(. 
َ وقــرأ−٦٣ َ ْمــن ينجــيكم﴿ :َ َُ ْ ُ ِْ َ وقــرأ يف آخــر يــونس ,)٩(ً﴾ خفيفــاْ َ َ)١٠٣ :(﴿£ 

                                                 
, ٢/١٢٧, واملـستنري٢/٦٣٣الروضـة. ًوقراءته بكرس الراء أيضا). ب(سقط من . »قرأ يعقوب«: قوله   )١(

 .٢٢٦واملصطلح 
 .٢٢٦, واملصطلح٢/١٢٧, واملستنري٦٣٤, ٢/٦٣٣, والروضة٢/٣٢١التذكرة. د به يعقوبَّتفر   )٢(
 .املصادر السابقة   )٣(
 ., من غري استثناء للوليد٢٢٦, واملصطلح ٢/١٢٨وقراءته يف املستنري. ٢/٦٣٥الروضة   )٤(
 .٢٢٦, واملصطلح٢/١٢٨, واملستنري٢/٦٣٥الروضة   )٥(
 .٢٢٨, واملصطلح١٣٠, واملستنري٢/٦٣٩والروضة). ب: (وما أثبته من. فتحنا): ت(يف األصل, و    )٦(
 .٢٢٨, واملصطلح٢/١٢٩, واملستنري٢/٦٣٩الروضة   )٧(
 .٢/١٣, واإلحتاف٢/١٣٠, واملستنري١١٦لالكام   )٨(
=, ٢/٦٤٢, والروضة ٢/٣٢٦, والتذكرة١٩٥املبسوط. بكرس اجليم من غري تشديد تفرد به يعقوب: أي   )٩(



 

٢٥٠ 

َننجي الذين اتقوا﴿): ٧٢(﴾, ويف مريم ¤ َّ َُ ِ َّ ِ ْ﴾ . 
ُيعقوب ﴿  وانفرد−٧٤ ْ ُألبيه آزرَ َ ِ ِ  .)١(ً﴾ رفعاَ
َ وقرأ−٨٣ َ َ :﴿T U V W٢(﴾ بخفض التاء, مع التنوين(. 

َ وقرأ−١٠٥ َ ْدرست﴿: َ َ َ  .)٣( مثل ابن عامر,﴾ بفتح السني, وسكون التاءَ
َ وقرأ−١٠٨ َ ُعدوا﴿: َ  .)٤(﴾ بضم العني والدال, وتشديد الواوُ
َ وقــــرأ−١١٥ َ َ :﴿U V         Wقــــراءة أهــــل َ مثــــل,﴾ عــــىل التوحيــــد 

 /ظ٨./)٥(الكوفة
َ وقرأ−١٥٣ َ ْوأن﴿: َ َ  .)٦( ابن عامرَ مثل,ً﴾ بسكون النون خمففاهذا َ

                                                 
 .٢٢٩, واملصطلح٢/١٣١واملستنري

ن أمـا مـ. أنه مل يقرأ به أحد غريه من القراء العرشة املـشهورين: واملراد. »تفرد يعقوب«): ت(العبارة يف    )١(
, ١٩٥املبـسوط: قراءة يعقـوب يف.  منهم احلسن البرصي وغريه,غري املشهورين فقرأه بالرفع رجال كثر

أنه مناد : ووجه الرفع فيه. ٢٢٩, واملصطلح٢/١٣١, واملستنري٢/٦٤٢, والروضة ٢/٣٢٦والتذكرة
ْيوسف أعـرض: (حذف حرف ندائه, كقوله تعاىل , ٤/٦٩٧الـسمني احللبـي يف الـدر املـصون: قالـه) ُ

 .٢/٢٩٥مشكل إعراب القرآن: وينظر
معجــم : وملعرفــة املزيــد ينظــر. ٢٢٩, واملــصطلح٢٢٢مفــردة احلــسن البــرصي: وقــراءة احلــسن يف  

 .٢/٤٦١القراءات
 .٢٣٢, واملصطلح٢/١٣٤, واملستنري٢/٦٤٥, والروضة١٩٨املبسوط   )٢(
, ٢/١٣٧ستنري, واملــ٢/٦٤٩, والروضــة٢٠٠املبــسوط. د بــذلك ابــن عــامر مــن الــسبعةَّتفــر   )٣(

 .٢٣٥واملصطلح
 ).غدوا(إىل ) ت(فت الكلمة يف َّوتصح. املصادر السابقة. د هبا يقعوبَّتفر   )٤(
, ٢/١٣٧, واملـستنري٢/٦٥١, والروضـة٢٠١املبـسوط. عاصم, ومحـزة, والكـسائي: أهل الكوفة هم   )٥(

 .٢٣٧واملصطلح
, ٢/١٤٣, واملــستنري٢/٦٤٥, والروضــة٢٠٥املبــسوط.  بــذلك ابــن عــامر مــن الــسبعةدَّتفــر   )٦(

 .٢٣٢واملصطلح

=



 

٢٥١ 

َ وقرأ−١٦٠ َ ٌعرش﴿: َ ْ َأمثاهلا ﴿,﴾ منونَ ُ َ  .)١(﴾ بالرفع إال الوليد عنهَ
 : ووافق أبا عمرو عىل قراءة

٣٣−﴿ © ª    «﴾)و﴿,)٢ O﴾,﴿و M﴾ :من َ الثانيةَحيقق اهلمزة 
 .)٣(القبيل حيث وقع هذا

٥٥−﴿ t﴾ :٤(المبرفع ال( . 
 .)٥(ًبسكون القاف, وكرس الضاد, خفيفا: ﴾ و﴿−٥٧
 .)٦(بتشديد النون: ﴾¨ ﴿−٨٠
ِبياء معجمة األسفل: ﴾ ﴿−٩١ ِ  .)٧( يف الثالثة أحرفٍ
 .)٨(برفع النون: ﴾ ﴿−٩٤

 .)٩(ًخفيفا: ﴾¾ و﴿−١٠٠
 .)١٠(بكرس اهلمزة: ﴾ و﴿−١٠٩
١١١−﴿ M﴾ :١١(بضم القاف(. 

                                                 
 .٢٤٣, واملصطلح٢/١٤٤, واملستنري٢/٦٦٠والوليد موافق لبقية القراء يف الروضة . د هبا يعقوبَّرَفَت   )١(
ــذال: أي   )٢( ــشديد ال ــراءة اجلمهــور, إال نافعــا والكــسائي. بفــتح الكــاف, وت ــسوط. ًوهــي ق , ١٩٣املب

 .٢/١٢٩, واملستنري٢/٦٣٨والروضة
ُ﴿ قل أرأيتكم إن أتاكم﴾: , قوله تعاىل٤٠ًقع يف ثالثة وعرشين موضعا, أوهلا يف األنعام و   )٣( َ ََ ْ َْ ُِ َ ْ. 
 .٢٢٩, واملصطلح٢/١٣١, واملستنري٢/٦٤١الروضة   )٤(
 .٢/١٢١, واملستنري٢/٦٤٢الروضة   )٥(
 .٢٣١, واملصطلح٢/١٣٤, واملستنري٢/٦٤٤الروضة   )٦(
 .املصادر السابقة   )٧(
 .ر السابقةاملصاد   )٨(
 .٢٣٥, واملصطلح٢/٦٤٨وقراءته يف الروضة. من غري تشديد للراء: أي   )٩(
 .٢٣٦, واملصطلح٢/١٣٦, واملستنري٢/٦٥٠الروضة). إهنا: (بكرس مهزة: أي   )١٠(
 .٢/١٣٨, واملستنري١٩٠الكامل   )١١(



 

٢٥٢ 

١٢٥−﴿ Q﴾ :١(بفتح الراء(. 
 . )٢(بفتح احلاء: ﴾¨ ﴿−١٤١
 . )٣(بفتح العني: ﴾ ﴿−١٤٣
ْ ورو روح ورويس−٢٣ َ ْ َُ َ ْثم مل يكن﴿: )٤(َ َُ ْ َ َّ  . ﴾ بياء معجمة األسفلُ
ْ وتفرد روح−٤٤ ََ َّ َ ِبتخفيف التاء مـن قولـه: )٥(َ ِ :﴿Ï﴿هاهنـا, و ﴾G يف ﴾
 ).٩٦(األعراف 
ُ ورو روح والوليد−٩٨ ٌ ْ ََ  .ِ﴾ بكرس القاف﴿: )٦(َ

ِتفـرد بقراءتـه بيـاء معجمـة: ﴾ الثاين من هـذه الـسورةx y و﴿−١٢٨ ٍ َ َّ َ َ 
ْروح: ِاألسفل َ)٧(. 
ُ وتفرد الوليد−٩٩ ََ َّ ِثمره﴿:  بقراءة)٩( عنه)٨(َ ِ ُ  ِ واملـيمِ الثـاءِّ بـضم,)١٠(﴾ حيث وقعُ

 .كقراءة الكسائي
                                                 

ب قرأهـا بـالفتح, وهـو الـصواب, ألن يعقـو. ب: ه من نسخةُّوما أثبت. بكرس الراء): ت(يف األصل و    )١(
, ٢/١٢٥, واملـستنري٢/٦٥٤الروضـة: ينظـر. والكرس قراءة أهل املدينة, وأيب بكر شـعبة عـن عاصـم

 .٢٣٩واملصطلح
 .املصادر السابقة   )٢(
 .املصادر السابقة   )٣(
 .ُذكرت يف موضعها من السورة   )٤(
 .ًيد قرأها كذلك أيضا, إذ ظاهر عبارته يوحي أن الول٢/١٢٩املستنري: وينظر. ٢/٦٣٩الروضة   )٥(
 .٢٣٤, واملصطلح٢/١٣٦, واملستنري٢/٦٤٧الروضة   )٦(
, ورواها ابـن سـوار, وابـن القاصـح عـن الوليـد ٢/٦٣٣الروضة. ًكذا قرأها حفص عن عاصم أيضا   )٧(

 .٢٣٩, واملصطلح٢/١٤٠املستنري: ينظر. كذلك
 .قرأه كاجلامعة:  فقال)ٓيس(  إال أنه استثنى موضع ,٢/٦٤٨كذا رواه عنه صاحب الروضة   )٨(
 ).ت(ساقطة من    )٩(
 . ٣٥ ٓ, ويس٤٢, والكهف١٤١ًاملذكور, ويف األنعام أيضا: مجلته أربعة مواضع   )١٠(



 

٢٥٣ 

ُ ورو الوليــد−١٥٣ َ َ)١( :﴿j kروح ورويــس مثــل,ً﴾ مــشددا ورو َ ْ َ ْ َُ َ  ابــن َ
 .)٢(عامر

 ]٧[ سورة األعراف
ُ قرأ يعقوب−٢٥ ْ َُ ََ َومنها﴿: َ َْ َخترجون ِ ُ ُ ْ , إال الوليـد )٣(بفتح التاء, مثل الكـسائي: ﴾َ

 .)٤(ّفإنه ضم التاء, وفتح الراء
َّوأما احلرف الذي يف سورة اجلاثية  َّ َفتفرد الوليد بفتح اليـاء, وضـم الـراء) ٣٥(َ َّ َ َ, 

ُوهو غريب عن يعقوب ْ َ)٥(. 
َ وقرأ−٥٤ َ ِّيغيش﴿: َ َ  .)٦(مثله) ٣(بفتح الغني, وتشديد الشني, ويف الرعد : ﴾ُ

َ وقرأ−١٤٨ َ ْمن﴿: )٧(َ ْحليهم ِ ِ ِ ْ ِبفتح احلاء وسكون الالم, وختفيف الياء: ﴾َ ِ ُ ِ ِ)٨(. 
 : ووافق أبا عمرو عىل قراءة

 .)٩(ًرفعا: ﴾ ﴿−٢٦
 .)١٠(ًنصبا: ﴾f و﴿−٣٢

                                                 
 . ٢/٦٥٩كذا رواها عنه صاحب الروضة   )١(
 . ٢/٦٥٩كذا رواها عنه صاحب الروضة   )٢(
. ابـن ذكـوان عـن ابـن عـامرًوبضم الراء أيضا, وقـرأه كـذلك محـزة, وخلـف, والوليـد بـن عتبـة, و   )٣(

 .٢/١٤٧, واملستنري٢٦٠ التبرصة
 . سبق ذكر ذلك   )٤(
 . ٢/٦٦٠الروضة   )٥(
, ٢/١٤٩, واملـستنري٢٦١, والتبـرصة٢/٦٦٥الروضـة. , وخلـف وشـعبة والكسائيمحزةوهي قراءة    )٦(

 .٢٤٩واملصطلح
 .يعقوب): ب(بعدها يف    )٧(
 .٢٥٥, واملصطلح٢/١٥٨, واملستنري٨٧, واملبهج٢/٦٧٢الروضة   )٨(
 .٢٤٦, واملصطلح٢/١٤٨, واملستنري٢/٦٦٣الروضة. أي برفع السني   )٩(
 .٢/١٤٨, واملستنري٢/٦٦٣, والروضة٣٠, والتهذيب٢٨٠السبعة: ينظر. تفرد نافع برفعها   )١٠(



 

٢٥٤ 

, والواقعة )١٧(والصافات : ه يفُومثل.  اهلمزة الثانية)١(بتحقيق: ﴾  ^ ﴿−٩٨
)٤٨.( 

ْ ورو رويس−٧٦ َ َُ َ)٢( :﴿e عىل اخلرب هبمزة واحدة, بعدها ألف, ومثله يف ﴾
ْوروح والوليد باالستفهام يف الـثالث سـور, وهـم عـىل ). ٤٩(, والشعراء )٧١(طه  َ

 .أصوهلم
 : ووافق أبا عمرو عىل قراءة

١٤١ ,١٢٧−﴿ p﴾ ﴿وy﴾ :لنـون, بفتح القاف يف الفعلـني, وضـم ا
 .)٤(ه يف سورة الشعراءُ, ومثل)٣(وكرس التاء وتشديدها

ِبحذف األلف, وسكون الياء: ﴾ ﴿−٢٠١ ِ ِ)٥(. 
٢٠٢−﴿ g﴾ :ّبفتح الياء, وضم امليم ِ)٦(. 
ْ رو روح ورويس− ١٠٥ َ ْ َُ َ َ :﴿A B﴾ ٨(صفة /و٩/)٧( أيب عمرو, جيعالنهَمثل(, 

                                                 
 .بتخفيف): ت(يف نسخة    )١(
 .٢٥٢, واملصطلح٣٣٣, ٢٩٢, ٢/١٥٦املستنري   )٢(
 .٢/١٥٦, واملستنري٢٦٩, والتبرصة٢/٦٧٠الروضة: ا أهل احلجازوهي قراءة اجلمهور ما عد   )٣(
نصت املصادر عىل احلرفني املذكورين فقط, أما حرف الشعراء فليس يف السورة من هذا الباب إال قولـه    )٤(

, وخالف القراء يف هذا احلرف يف إثبـات اليـاء وحـذفها )١٤(﴾ ² ± °̄  ®   ¬تعاىل﴿
 .٢٥٣, واملصطلح٢/١٥٦ستنري, وامل٢/١٧٠الروضة: ينظر. فقط

 .٢٦٠, واملصطلح٨٨, واملبهج١٦٣, واملستنري٢/٦٧٩الروضة   )٥(
 .٢٦٠, واملصطلح٢/١٦٣, واملستنري٢/٦٧٩الروضة   )٦(
 .جيعله): ب(يف    )٧(
وهي قراءة اجلمهور, وفيها إشـكال عنـد . من غري إضافة ياء املتكلم إىل حرف اجلر:  أي,مثل أيب عمرو: قوله   )٨(

ــاالنحــا ــو منه ــدر . ة واملفــرسين, أوصــلوها إىل ســتة أوجــه أشــار املــصنف إىل الوجــه األق جــاء يف ال
: ٌحقيق من نعت رسـول, أي: قال ابن مقسم). رسول(ـمتعلقة ب) عىل(أن تكون : السادس« ٥/٤٠٣املصون

, وقـد وهذا معنى صـحيح واضـح. ّرسول حقيق من رب العاملني, أرسلت عىل أن ال أقول عىل اهللا إال احلق
  .»)حقيق(ـبرسول, ومل خيطر هلم تعليقه إال ب) عىل(غفل عنه أكثر املفرسين من أرباب اللغة عن تعليق 



 

٢٥٥ 

 .)١(مثل نافع: والوليد
ْ ورو روح−١٤٤ ََ ْ والوليد ورويـس, لفظ التوحيدعىل: ﴾﴿: َ َ مثـل أيب : ُ

 .)٢(عمرو

 ]٨[ سورة األنفال
ــوب−١١ ــرأ يعق ُ ق َْ َ َ َ :﴿cــشديدها ــشني وت ــرس ال ــني, وك ــتح الغ . ﴾ بف

﴿d﴾ :٣(ًنصبا(. 
ٌموهن ﴿−١٨ ِ  .)٤(ً﴾ نصبا ﴿,ًبسكون الواو, منونا: ﴾ُ
ٌ رو الوليد ورويس−٣٩ ْ َ َُ َبام﴿: َُ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌبصري َ ِ َ﴾ بتاء معجَ ُ  .)٥(ِمة األعىلٍ
ْ رو رويس−٦٠ َ َُ َترهبون﴿: َ ُ ِّ َ  . )٦(﴾ بفتح الراء, وتشديد اهلاءُ

 : ووافق أبا عمرو عىل قراءة
 .)٧(بكرس اهلمزة: ﴾ ﴿−١٩

                                                 
أن : أحـدها: ثالثة أوجـه«ذكر السمني احللبي يف توجيهها .  وقد تفردا هبا,﴾بياء مشددة مفتوحة ﴿: أي   )١(

 عدم َّعيل: مبتدأ مؤخر, كأنه قيل) ن ال أقولأ(خرب مقدم, و ) عيل(و ) حقيق(يكون الكالم قد تم عند قوله 
ًخـربا مقـدما و ) حقيـق(أن يكـون : والثـاين. فال أقول إال احلق: أي. قول غري احلق . مبتـدأ) أن ال أقـول(ً

ًوهذا أعرب الوجوه لوضوحه لفظـا .  أقولَّحيق وجيب أال: كأنه قيل) حقيق(ـفاعل ب) أن ال أقول: (الثالث ُ
 .١/٤٦٩, والكشف٤/٥٦احلجة للقراء السبعة: وينظر. ٥/٤٠٤ الدر املصون »ومعنى

. ًا احلجـاز وروحـَ وهي قـراءة اجلمهـور, مـا عـدا أهـل﴾  G﴿يعني عىل اجلمع : قوله كأيب عمرو   )٢(
 .٢٥٥, واملصطلح٢/١٥٨, واملستنري٢/٦٧٢الروضة

 .٢٦٢, واملصطلح٢/١٦٧, واملستنري٢/٦٨٠الروضة   )٣(
 .املصادر السابقة   )٤(
 .٢٦٣, واملصطلح٢/١٦٩, واملستنري٢/٦٨١لروضةا   )٥(
 . ٢٦٥, واملصطلح٢/١٧١, واملستنري٢/٦٨٣الروضة   )٦(
, ٢/١٦٩, واملـستنري٢/٦٨١الروضـة: ًاوهي قراءة اجلمهور ماعدا أهل املدينة, وابـن عـامر, وحفـص   )٧(

 .٢٦٣واملصطلح



 

٢٥٦ 

 .)١(بكرس العني فيهام: ﴾ يف املوضعني ﴿−٤٢
 .)٢(بالتاء: ﴾ ﴿−٦٥
 .)٣(ٍبتاء معجمة األعىل: ﴾ ﴿−٦٧

 ]٩[ التوبة سورة
ْ قرأ يع−٣٠ َ َ َ  .)٤( الكسائيَ﴾ مثلm  n o﴿: ُقوبَ
َ وقرأ−٣٧ َ ُّيضل﴿: َ ِ ِ﴾ بضم الياء, وكرس الضادُ ّ)٥( . 
َوكلمة  ﴿ −٤٠ َ ِ َ  . )٦(ًنصبا: ﴾ِهللاَ
ًمدخال و﴿−٥٧ َ ْ  .)٧(ًبفتح امليم, خمففا: ﴾َ
َ وقرأ−٥٨ َ َيلمزك﴿: َ ُ ُ ْ  .)١٠( عن قنبل)٩( نظيفَ مثل,)٨(ّ﴾ بضم امليمَ

                                                 
معـاين القـرآن : ينظـر. ة, وكلها لغـاتًوقرئت بالضم والفتح أيضا, وقراءة الفتح شاذ. املصادر السابقة   )١(

 .١٥٢, والشوارد يف اللغة١٥٨ , وغريب القرآن وتفسريه٢/٣٢٣لألخفش
 .٢٦٦, واملصطلح٢/١٧١, واملستنري٢/٦٨٣الروضة   )٢(
 .املصادر السابقة   )٣(
, ١٩٨, والكامــل ٢/٦٨٧الروضــة. ًبـالتنوين وكــرسه اللتقـاء الــساكنني, وكــذا قرأهـا عاصــم أيـضا   )٤(

 .٢/١٧٧تنريواملس
 .املصادر السابقة   )٥(
 .٢/١٧٩, واملستنري٢/٦٨٩, والروضة٢٢٧املبسوط. تفرد به يعقوب   )٦(
 .املصادر السابقة. تفرد به يعقوب   )٧(
 .٢/١٧٩, واملستنري٢/٦٩٠الروضة   )٨(
َنظيف بن عبد اهللا, أبو احلسن الكرسوي, موىل بني كرس احللبي, قال الذهبي يف ترمجته   )٩( َّ ْ  وقد وهم ابن :ِ

ِوقال ابن اجلزري. الفحام فذكر أنه قرأ عىل قنبل َ , ١/٣٨١طبقـات القـراء. حمتملـةوقراءته عىل قنبـل : َ
 .١/٢٢٤املستنري: وينظر. ٢/٣٤١, وغاية النهاية٣١٦ رقمب

حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة, أبو عمر املخزومي, مـن أشـهر رواة ابـن    )١٠(
 .٢/١٦٥, وغاية النهاية١٧٤ رقمب , ١/٢٧٣, ترمجته يف طبقات القراء)ه٢٩١: ت (كثري,



 

٢٥٧ 

َمعذرونـال ﴿−٩٠ ُ ُِ  .)١(عني, وختفيف الذالبسكون ال: ﴾ْ
ُاألنصارَ ﴿و−١٠٠ َ ْ  .)٢(ًرفعا: ﴾َ
 .)٣(بنصب التاء: ﴾� ~ ﴿−١١٠
َأوال ﴿−١٢٦ َ ْترو َ َ ِبتاء معجمة األعىل: ﴾َنَ ُ  .)٤( مثل محزة,ٍ
ْ يف مجَ, وال خالف)٥(ًداَّ﴾ موح﴿:  ووافق أبا عمرو يف قراءة−١٧ ع الثـاين َ

)١٨(. 
 .)٦(مةهبمزة مضمو): ٥١األحزاب(﴾ ﴾ و﴿ ﴿−١٠٦
١٠٧−﴿ A B﴾ :٧(بزيادة واو قبل األلف(. 
١٠٩, ١٠٨−﴿ x﴾ :٨(يف املوضعني بفتح اهلمزة والسني(. 
ــد−١٧, ١٦ ــرد الولي َ وتف َّ َ ــراءة)٩(َ ــام﴿:  بق ــري ب َواهللاُ خب ِ ٌِ َ ــون َ َيعمل ُ َ ْ ــا...َ ــان َم َك َ 
َللمرشكني ِ ِ ْ  .بياء معجمة األسفل: ﴾ُ
َّإال﴿:  ويف أصل قراءة الوليد−١١٠ ْأن ِ :  لـه بـالوجهنيُوقرأت). إال(شديد ﴾ بتَ

                                                 
 .٢٧٣, واملصطلح٢/١٨١, واملستنري٢/٦٩١الروضة. وافقه قتيبة عن الكسائي   )١(
 ﴾  I J K﴿ أنـه مبتـدأ وخـربه : أحـدمها,ويف رفعه وجهان. املصادر السابقة. د هبا يعقوبَّتفر   )٢(

 .٣/٨٥ الكشاف:وينظر. ٦/١١٠ الدر املصون.﴾  A﴿عطف عىل : والثاين
 .٢٧٦, واملصطلح٢/١٨٣, واملستنري٢/٦٩٤الروضة: ينظر   )٣(
: ينظـر. د به محزة من الـسبعةَّ مما تفرُوهذا احلرف. ٢/١٨٤, واملستنري٢/٦٩٥, والروضة٢٣٠املبسوط   )٤(

 .١٣٤التهذيب
 .٢٦٩, واملصطلح٢/١٧٦, واملستنري٢/٦٨٦الروضة: ينظر. ًكذا قرأه ابن كثري أيضا   )٥(
 .٢٧٥, واملصطلح٢/١٨٢, واملستنري٢/٦٩٢الروضة   )٦(
 .املصادر السابقة: ينظر. ﴾B    ﴿قبل : أي   )٧(
 .املصادر السابقة: ينظر   )٨(
 .٢/١٧٦, واملستنري١٩٨, والكامل ٢/٦٨٦الروضة   )٩(



 

٢٥٨ 

ْكقراءة رويـس وروح ﴿: أحدمها ْ ََ َ أن﴾ جيعالهنـا حـرفإىلُ ْ َّإال﴿: ّ جـر, واآلخـرَ ْأن ِ َ ﴾
 .)١()َّإال(بتشديد 

 ]١٠[ سورة يونس
ُ قرأ يعقوب−١١ َْ َ َ َلقىض﴿: َ َ ُإليه َ ْ َ ُ﴿أجلهـم﴾.  بفتح القاف, والـضاد﴾مِ ََ  ,ًنـصبا: َ

 .)٢( ابن عامرَمثل
ْ ﴿قط−٢٧  .)٣( الكسائيَ مثل,ساكنة الطاء: ًعا﴾ِ
٣٥−﴿ l﴾ :٤( مثل حفص,بفتح الياء, وكرس اهلاء(. 
ُ ﴿وال أصغر−٦١ َ ْ ََ ُوال أكرب﴾... َ َ ْ َ َ  . )٥(مثل قراءة محزة: َ
ُ ﴿ ورشكاؤكم﴾−٧١ َُ َ ُ  . )٦(ًرفعا: َ
 .)٧( األسفلِ معجمةٍ﴾ بياء¾﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٥
َ رو الوليد−٢ َ :﴿a﴾: ٨( مثل ابن كثري,ٍلفبأ(. 

ْ تفرد رويس بقراءة−٢١ َ َُ َّ َ ِ﴿يمكرون﴾ بيـاء معجمـة األسـفل: َ ٍ َ ُ ُْ  ووافـق اجلامعـة ,َ
                                                 

تنري واملـصطلح إال وجـه  عنه صاحب املـسِوْرَومل ي. ٢/٦٩٤ للوليد صاحب الروضةنينص عىل الوجه   )١(
 .املوافقة لصاحبيه

, ٢/٦٩٧الروضـة: ينظـر: د بـه مـن الـسبعةَّ وهـو ممـا تفـر, كذا قرأ احلرفني ابن عامر,ًوقلب الياء ألفا   )٢(
 .٢٧٨, واملصطلح٢/١٨٨واملستنري

 .املصادر السابقة: ينظر. ًوكذا قرأها ابن كثري أيضا   )٣(
 .٢/١٩٢, واملستنري٢/٧٠١وضةالر. ًوتشديد الدال وكرسها أيضا   )٤(
 .٢٨٣, واملصطلح٢/١٩٣, واملستنري٢/٧٠٣الروضة. ً أيضاٌفَلَوكذا قرأها خ   )٥(
 .٢٨٣, واملصطلح٢/١٩٣, واملستنري٢/٧٠٤الروضة. د هبا يعقوبَّتفر   )٦(
 .٢٧٨, واملصطلح٢/١٨٨, واملستنري٢/٦٩٧الروضة. ًوهي رواية حفص عن عاصم أيضا   )٧(
. ٢/٦٩٦وقد رواه صاحب الروضة. ومل يروه عنه ابن سوار وابن القاصح. ًل الكوفة أيضاوكذا قرأه أه   )٨(

 وواضـح مـن »قرأ ابن كثري وأهل الكوفـة عـن يعقـوب «:ًوسقط الوليد سهوا من املحقق, إذ جاء فيها
 .وأهل الكوفة, والوليد عن يعقوب: .. إذ الصواب. العبارة أن اسم الوليد ساقط منها



 

٢٥٩ 

  .)١(دون أصحابه
ْ وتفرد رويـس عـن صـاحبيه بقـراءة−٥٨ َ َُ َّ َ َّ﴿فبـذلك فلتفرحـوا هـو خـري ممـا : َ ُِ ٌِ ْ ََ َ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ِ
َجتمعون﴾ ُ َ ْ  .)٢(بتاء معجمة األعىل يف احلرفني: َ

 ]١١[ هودسورة 
ُ قرأ يعقوب−٤٦ َْ َ َ َ﴿عمل غري﴾ بكرس امليم, وفتح الالم: َ ْ َ َ ِ  َ ونصب ﴿غري﴾ مثـل,َ
 .)٣(الكسائي
َ وقرأ−٦٨ َ والعنكبـوت / ظ٩)/٣٨( هاهنـا, ويف الفرقـان ٍ منونَ﴾ غري¿﴿: َ

 .)٤()٥١(والنجم ) ٣٨(
١٢٣−﴿ o p َبتـاء معجمـة األعـىل فـيهام): ٩٣(﴾ آخرها, وآخر النمل ِ َ َُ ْ ٍ .

 .)٥(هْفِفاعر.  قراءة اجلامعةَ مثل,ءة الوليد بياءوقرا
ْ رو رويس−٤١ َ َُ َ﴿جمراها﴾ بفتح امليم: َ ْ َ)٦(. 

                                                 
: ينظـر. ًسا قرأهـا بالتـاء مـن فـوقْيَوُ عىل أن رْتَّصَومجيع املصادر ن. ارة يف مجيع نسخ التحقيقكذا العب   )١(

وقـرأ : , وفيها١٠ ق:, ومفردة يعقوب ملحمد بن رشيح١٦ق: , ومفردة يعقوب للداين٢/٦٩٨الروضة
, ٢٧٩, واملـصطلح٢/١٩٠واملـستنري. ﴿مايمكرون﴾ بالياء باختالف عنه, وقد قرأت لـه بالتـاء: روح

: لعل صواب عبارة ابـن الفحـام«:  كام قال أحد املحكمني,أو لعل العبارة. ولعل ما وقع يف املفردة سهو
بـن عـيل  ِهللا وهكذا قال اإلمام عبد»...بياء معجمة األسفل) يمكرون(ة ءًسا بقراْيَوُ إال رُد يعقوبَّتفر«

 .»...٢/٤٤٢: سبط اخلياط يف كتاب االختيار يف القراءات العرش
 .٢٨/٢, واملصطلح٢/١٩٣, واملستنري٢/٧٠٢الروضة   )٢(
 .٢٨٨, واملصطلح٢/٢٠٣, واملستنري٢/٧٠٩الروضة. د بذلك الكسائي من السبعةَّتفر   )٣(
 .٢٨٩, واملصطلح٢/٢٠٤, واملستنري٢/٧١٠الروضة   )٤(
ه فـيهام , وروايتـ٢٩٣, واملصطلح ٢/٢٠٧وهذا الوجه مل يذكر عن الوليد يف املستنري. ٢/٧١٦الروضة   )٥(

 .املوافقة لبقية الرواة عن يعقوب
مل أقف عليه يف الكتب املعتمدة لدي, كالروضة, واإلرشاد, واملستنري, واملصطلح , والنرش, واإلحتـاف,    )٦(

 . واألهوازي, يف إفرادهم لقراءة يعقوب,ومل يذكرها الداين, وابن رشيح



 

٢٦٠ 

بـسكون الـالم, وكـرس النـون : ﴾﴿:  ووافق أبـا عمـرو عـىل قـراءة−٤٦
 .)١(ًخفيفا

٦٦−﴿ b c d بكـرس املـيم, ): ١١(, واملعـارج )٨٩(﴾ هنا, ويف النمـل
 .)٢(ثالثتهن
٨١−] ﴿Õ﴾[)و﴿)٣ ,E F﴾ :َّلَبقطع اهلمزة يف الوصل واالبتداء, حيث ح 
 .)٤(من القرآن
١١١−﴿ m n﴾ : ٥()َّوإن(بتشديد النون من(. 

 ]١٢[ عليه السالمسورة يوسف 
ُ وقف يعقوب−٤ ْ  .)٦(﴾ هباء¸عىل قوله ﴿: َ

ُ قرأ يعقوب−١٢ َْ َ َ ِ﴿يرتع﴾ بياء معجمة األسفل, وسكون العني: َ ِ ٍ ْ ََ ْ)٧(. 
َّ ﴿قال رب الس−٣٣ َِّ َ ُجن﴾َ  .)٨(بفتح السني: ْ
ُ ﴿يرفع درجات من يشاء﴾−٧٦ َ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِبياء معجمة األسفل فيهام: َ ٍ)٩(. 

                                                 
 .٢٨٩, واملصطلح٢/٧٠٩الروضة   )١(
 .والقراءة مذكورة يف املصادر السابقة.  وهي املقصودة بالتكرار﴾ d  ﴿:  من قولهيعني بكرس امليم   )٢(
 .سقطت من مجيع النسخ وهي حرف هود, أما احلرف الذي ذكر بعدها فهو يف طه والشعراء   )٣(
 E, وقولـه﴿٢٣, والـدخان٦٥, و احلجـر٨١﴾ ورد يف هـودÕاملذكور, قوله﴿: مجلته مخسة مواضع   )٤(

F٢٩٠, واملصطلح٢/٢٠٥, واملستنري٢/٧١٢الروضة. ( ٥٢, والشعراء٧٧﴾ ورد يف طه.( 
 .املصادر السابقة   )٥(
 .٣٧٧, واإلرشاد٢/٢١١, واملستنري٢٠٥, والكامل٢/٧١٧الروضة    )٦(
 .٢٩٦, واملصطلح٢/٢١٣, واملستنري١٠١, ومفردة يعقوب لألهوازي ق٢/٧١٩الروضة   )٧(
 .٢/٢١٦, واملستنري٢/٧٢٢وضة, والر٢/٢١٦التذكرة. تفرد يعقوب بذلك   )٨(
ــه: أي   )٩( ــشاء﴾:بقول ــع﴾ و﴿ي ــوب. ﴿يرف ــذلك يعق ــرد ب ــة. تف ــستنري٢/٧٢٥الروض , ٢/٢١٨, وامل

 .٣٠٢واملصطلح



 

٢٦١ 

 .)١(بتشديد اجليم, وفتح الياء: ﴾± ﴿−١١٠
 .)٢(ًدا بغـري ألـفَّحـَوُم: ﴾~ {﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−١٥, ١٠

 .)٣(بفتح اهلاء والتاء) ٢٣(﴾ K Lو﴿
 والم أنـه بكـرس ٌ فيام ليس فيه ألـفَفوال خال. بكرس الالم: ﴾ ﴿−٢٤

 .)٤(الالم
 .)٥(وكذلك يقف. يف املوضعني فيها بغري ألف: ﴾ ﴿−٥١, ٣١

 ]١٣[ سورة الرعد
ُ قرأ يعقوب−٤ َْ َ َ َ)٦( :﴿zبياء معجمة األسفل ﴾ِ ُ ٍ. 
٣٣ −﴿ Ò﴿ ,هنا ﴾u ِبضم الصاد): ٣٧(﴾ يف املؤمن َّ  .)٧(قراءة محزة: مثل. ِّ
٤٢−﴿ á  â﴾ :٨(لفاء, عىل لفظ اجلمعبألف بعد ا(. 
 .)٩(﴾ بالضم يف أربعتهن  u v w  x﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة− ٤

 .)١٠(ِبسكون الثاء, وختفيف الباء: ﴾© ﴿−٣٩
                                                 

 .٣٠٤, واملصطلح٢/٢٢١, واملستنري٢/٧٢٧الروضة. ًكذا قرأها ابن عامر وعاصم أيضا   )١(
 .٢٩٥, واملصطلح٢/٢٢١ري, واملستن٢/٧١٨الروضة. وهي قراءة اجلمهور, إال أهل املدينة   )٢(
, ٢/٧٢٠الروضـة: ينظرتفصيل ذلك يف. ابن عامر, وابن كثريو املدينة, َوهي قراءة اجلمهور ما عدا أهل   )٣(

 .٢٩٧, واملصطلح٢/٢١٥واملستنري
 .٢/٢١٥, واملستنري٢/٧٢١الروضة   )٤(
 .٢٩٩, واملصطلح٢/٢١٦املستنري   )٥(
 .٣٠٦, واملصطلح٢/٢٢٥, واملستنري٢/٧٢٨ضةالرو. ًكذا قرأها أيضا ابن عامر وعاصم   )٦(
 .٢/٢٢٨, واملستنري٢٠٨, والكامل٢/٧٢٩الروضة. كذا قرأها أهل الكوفة   )٧(
 .٣٠٩, واملصطلح٢/٢٢٨, واملستنري٢/٧٣٠الروضة   )٨(
 .٣٠٦, واملصطلح٢/٢٢٥, واملستنري٢/٧٢٨الروضة   )٩(
 .٣٠٦, واملصطلح٢/٧٣٠, والروضة٢٥٥املبسوط   )١٠(



 

٢٦٢ 

 ]١٤[ عليه السالم سورة إبراهيم
ُ قرأ يعقوب− ٢− ١ َْ َ َ َ)١( :﴿b *d   يف الوصل بكرس اهلاء من اسم ﴾ِ  .تعاىل) اهللا(ِ

َفأما الوقف فـإن رو ُ َُّ َّيـسا رو رفـع اهلـاء عنـد االبتـداء, ورو روح جرهـا يف َ َ َ ََ ٌ ْ َ َ َ ِْ َِ ً
َاحلالني, فأما الوليد فرو عنه الوجهني َ َّ ْاملوافقـة لـرويس :  وهبام قـرأت لـه, أحـدمها,َ َ ُ

ِرفع اهلاء, والثاين)٢(]يف[ ْ َاملوافقة لروح يف ج: َ ْ  .)٣( اسم اهللاِّرَ
َوالوجه الرفع; ألن اآلية قبله َ ُيجب أن يرفع اسم ﴿, ف)٤(ّ َ ُ َُ ْ َd ,عىل املبتدأ واخلرب ﴾

ُويقـبح ملـن كـان مذهبـ. َ﴾ نعت اسم اهللاeَوإن شئت جعلت ﴿  اهلـاء أن َضْفـَه خُ
َ ألنه نعت ملا قبله;يبتدئ باسم اهللا تعاىل ٌ ّ)٥(. 

 ]١٥[ سورة احلجر
ُ قرأ يعقـوب−٤١ َْ َ َ ِ﴿رساط عـيل مـستقيم﴾ بكـرس الـالم, ورفـع: )٦(َ َ ٌ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ ٌّ ََ ِ اليـاء مـن ٌ َ

 .)٧(ّالعلو
ْمنجوهم﴾ـَ ﴿ل−٥٩ ُُ ُ ٌخفيف: ْ ِ َ)٨(. 

بفـتح ) ٥٤(﴾ و﴿. ِبتشديد الباء) ٢(﴾ ﴿: ووافق أبا عمرو عىل قراءة
ِ ومـا جـاء منـه بكـرس النـون,)٣٦:الروم(﴾ و﴿) ٥٦(﴾ و﴿. النون وال . َ

                                                 
 .١٠٢عقوب لألهوازي قمفردة ي   )١(
 . وقد سقطت من مجيع النسخ,تضيها السياققزيادة ي   )٢(
وليس يف هذه املصادر إال وجـه واحـد عـن الوليـد .٣١٠, واملصطلح ٢/٢٣١, واملستنري٧٣٠الروضة   )٣(

 .وهو املوافقة لروح
 . لذا من رفعها عند االبتداء أراد االستئناف;يعني أن الذي قبله رأس آية   )٤(
 .٢/٧٠٧م, واملوضح٢/٢٥, والكشف ٣٧٦حجة القراءات: ينظر   )٥(
 ).ب(سقطت من    )٦(
 .٣١٥, واملصطلح٢/٢٣٨, و املستنري٢/٧٣٤, والروضة٢/٣٩٥التذكرة: ينظر. تفرد يعقوب بذلك   )٧(
 .وقراءته يف املصادر السابقة. يعني من غري تشديد   )٨(



 

٢٦٣ 

ِخالف يف فتح  .)٢( املايض)١(نون الفعل/ و١٠/َ
ْ رو رويس−٤٦−٤٥ َ َُ ٌعيونَ﴿و: )٣(َ ُ ِادخ * ُ ِلوها﴾ بضم التنوين, وكرس اخلـاءْ ِّ َ ُ .

َورو احلاممي عنه ك ِ َّ َ َرسََ ِ التنوين, ورفع اخلاءْ َ. 

 ]١٦[ سورة النحل
ُ قرأ يعقوب−٢٠ َْ َ َ َ :﴿o p﴾ :ِبياء معجمة األسفل ٍ)٤(. 
َ وقرأ−٧٩ َ ْ﴿أمل ترو: َ َ َ ْ َ ِا إىل الطري﴾َ ِْ  .)٥(بتاء معجمة األعىل: َّ
 .)٦(﴾ بنصب النونJرو عىل قراءة ﴿  ووافق أبا عم−٢٧
 .)٧(بنصب الراء: ﴾¾ ﴿−٦٢
ٌ رو روح−٢ ْ ََ ــدَ ـــزل﴾: )٨( والولي ُ﴿تن َّ َ ــزاي : َ ــتح ال ــون, وف ــاء والن ــتح الت بف

َّمالئكة﴾ بالرفعـ﴿ال.وتشديدها َُ َ ٌرويس. ِ ْ َ  .)٩( أيب عمروُ مثلُ
ــد مدغمــة: ﴾¨ § ﴿−٣٢ ــراءة الولي ــه ُوالــذي قــرأت. يف أصــل ق  ب
 .باإلظهار

                                                 
 ).ب(سقطت من    )١(
 .٣١٦−٣١٤, واملصطلح٢٣٩−٢/٢٣٧, واملستنري٧٣٤−٢/٧٣٢الروضة: ينظرتفصيل ذلك يف   )٢(
 .٢٣٨, واملستنري٢/٧٣٦, والروضة٣٠٤, والتلخيص٢/٣٩٥التذكرة   )٣(
 .٣١٩, واملصطلح ٢/٢٤٥, واملستنري٢/٧٣٨الروضة   )٤(
 .٣٢١, واملصطلح٢/٢٤٨, واملستنري٢/٧٤٢الروضة   )٥(
, والتبـرصة يف قـراءات األئمـة ١٣٧ , والتيسري٥٦٤التبرصة يف القراءات السبع. تفرد نافع بكرس النون   )٦(

 .٢٤٥, واملستنري٣٣٨العرشة
 .٣٢٠, واملصطلح٢/٢٤٦, واملستنري٢/٧٤١الروضة. كذا قرأها اجلمهور   )٧(
 .٣١٨, واملصطلح ٢/٢٤٣, واملستنري٢/٧٣٧الروضة   )٨(
ئكـة, وكـذا ّبالياء وضمها, وسكون النون, وختفيف الزاي وكرسها, ونصب املال: ﴾يعني ﴿   )٩(

 .٢/٢٤٣, واملستنري٢/٧٣٧, والروضة٢٦٢املبسوط. ًقرأها ابن كثري أيضا



 

٢٦٤ 

ِ ورو رويس من طريق الكارزيني وطاهر−٧١ َ ُ َْ َ َ﴿جتحدون﴾ بالتاء:)١(َ ُ َ ْ  أيب َمثل, َ
 .)٢(بكر

 .)٣( أيب عمروَ مثل,ً﴾ خفيفا﴿:  وقرأت يف رواية الوليد−١٠١

 ]١٧[ سورة بني إرسائيل
ُ قرأ يعقوب−١٣ َْ َ َ ُ﴿وخيرج﴾ بفتح الياء, وضم الراء: َ َُ ْ َ)٤(. 
َّ ﴿أف−٢٣ ِ منون يف مجيع القرآنبفتح الفاء, غري: ﴾)٥(ُ َ)٦(. 
٧٦−﴿ L﴾ :٧(بألف بعد الالم(. 
٩٠−﴿ s t u﴾ :٨(ع اجليمْفَبفتح التاء, وسكون الفاء, ور( . 
ِ﴾ بتاء معجمـة األعـىلb﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٤٤ ﴾ و﴿. )٩(ٍ

ّوفتح السني يف ). ٩(, ويف سورة سبأ )١٨٧( ومثله يف الشعراء ,بسكون السني): ٩٢( َ َ َ
 . )١٠()٤٨(ة الروم سور

                                                 
 .هو أبو احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون, تقدمت ترمجته   )١(
 .٢/٢٤٧, واملستنري٧٤٢/ ٢, والروضة٢١١الكامل. د هبا رويس وأبو بكرَّتفر   )٢(
ِذكرت هذه الرواية عن الوليد يف الروضة   )٣( كذا قرأها ابن كثري و. , ومل تذكر يف املستنري واملصطلح٢/٥٤٠ُ

 .ٍأي من غري تشديد للزاي: ًخفيفا: ًأيضا, وقوله
 .٣٢٥, واملصطلح٢/٢٥١, واملستنري٢/٧٤٤الروضة. تفرد بذلك   )٤(
 . ألن ذلك يف سورة األنبياء; وهو سهو,»لكم«: بعدها يف مجيع النسخ   )٥(
, ٢/٧٤٥وقـراءة يعقـوب يف الروضـة. ١٧, ويف األحقاف٦٧, ويف األنبياءاملذكور: ضعامجلته ثالثة مو   )٦(

 .٣٢٦, واملصطلح٢/٢٥٢واملستنري
ّحا من طريق ابن العالف خري بني إثبات األلـف وحـذفهاْوَأن ر: , ٢/٢٥٧, ويف املستنري٧٥١الروضة   )٧( ً .

 .٣٢٩املصطلح: وينظر. ًسا رواه بحذف األلفْيَوُأن ر: ٢/٤٠٧ويف التذكرة
 .٣٣٠, واملصطلح ٢/٢٥٩, واملستنري٧٥٢الروضة   )٨(
, ٢٥٩, ٢/٢٥٥, واملـستنري٢/٧٤٨الروضـة: ينظـر. وهي قراءة أهل العراق إال أبا بكـر عـن عاصـم   )٩(

 .٣٢٧واملصطلح
 .٣٦٣, ٣٣٦, ٢/٢٥٩املستنري: ينظر تفصيل ذلك يف. مل يتفرد بذلك أبو عمرو, وإنام هي قراءة اجلمهور   )١٠(



 

٢٦٥ 

َ وتفرد الوليـد عـن صـاحبيه بقـرص اهلمـزة مـن ﴿أمرنـا﴾−١٦ ُ َْ َ ََّ ِ ِِ َ ٌ ومـدها روح,َ ْ َ ََّ 
ْورويس َ ُ)١(. 
ْ وتفرد رويس−٦٩ َ َُ َّ َ ٍ بقراءة ﴿فتغرقكم﴾ بتاء)٢(َ ْ ُ َ َِ ْ  خفيفة, ٍ األعىل, مضمومةِ معجمةُ

َيعني به الريح ِّ. 
 ]١٨[ سورة الكهف

ُ قرأ يعقوب−١٧ َْ َ َ ُّتزور﴾ عىل وزن ﴿: )٣(َ َ ْ ْحت(َ  ).ُّرَمَ
ً ﴿رمحا−٨١ ُ  .)٥( ابن عامرَ مثل, الراء واحلاءِّبضم: )٤(﴾ُ
ِ﴾ بفتح اهلمزة وتنوينها~     { ﴿−٨٨ ِ)٦(. 
ْ﴿وليبدلنهم﴾ يف النور , ً﴾ خفيفا£ ¢ ﴿−٨١ ُ ْ ُ ََّ َ  .)٧(مثله) ٥٥(َِ
 .)٨(بحذف امليم: ﴾W X﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٣٦
٧٦−﴿ W X﴾ :٩(تشديد النونب(. 
َلتخذت و﴿−٧٧ ْ ِ َ  .)١٠(ًبكرس اخلاء خمففا, وبغري ألف بعد الالم: ﴾َ

                                                 
, ٢/٧٤٥الروضـة. د هبـا يعقـوبَّيد هذه موافقة لقراءة اجلمهور, ورواية روح ورويـس تفـررواية الول   )١(

 .٢/٢٥٢واملستنري
 .٤١١, واإلرشاد٢/٢٥٦, واملستنري٢١٢, والكامل ٢/٧٥٠الروضة: ينظر .وافقه عىل ذلك أبو جعفر   )٢(
 .٣٣٢, واملصطلح٢/٢٦٣, واملستنري٢/٧٥٤الروضة. كذا قرأها ابن عامر   )٣(
 ).ت(سقطت من    )٤(
 .٣٤١, واملصطلح٢/٢٧٢, واملستنري٢/٧٦٥الروضة. ًكذا قرأها أبو جعفر أيضا   )٥(
 .٣٤١, واملصطلح٢/٢٧٢, واملستنري٢/٧٦٦الروضة   )٦(
 .٣٤٠, واملصطلح٢/٢٧١, واملستنري٢/٧٦٥الروضة   )٧(
. ً﴿خـريا مـنهام﴾:  عـامروقرأها ابن كثري ونافع وابن. وهي قراءة اجلمهور) منهام(بحذف امليم من : أي   )٨(

 .٢/٢٦٦, واملستنري٢/٧٥٧الروضة
 .٢/٢٧٠, واملستنري٢/٧٦٤الروضة. وهي قراءة اجلمهور   )٩(
 .املصادر السابقة   )١٠(



 

٢٦٦ 

ْ رو روح−١٩ ََ  .)١(أيب عمرو: ﴾ مثل﴿: َ
ْالوليــد ورويــس, وحــذفها روح: ﴾ بــاأللف ﴿−٣٨ ْ ََ َّوأمــا الوقــف فــال . ُ َ
 .)٢( فيهٌ ثابتةَ بينهم أن األلفَخالف

ُ رو الوليد−٣٣ َ َ﴿وفجرنا خال: َ ِ َ ْ َ َهام﴾ بتخفيف اجليم, وهو غريب عنهـَلََ ُ)٣( . 
ــوب−٤٢, ٣٤ ــن يعق ــف ع َ واختل ْ َُ َ ِ ــاىل ُ ــه تع  ¤﴾, ﴿Î Ï Ð﴿: يف قول

َفرو الوليد كقراءة الكسائي: ﴾¥ ٌ, ورو روح)٤(َ ْ ََ ٌ ورويسَ ْ َ  أعني بفـتح , بفتحهامُ
 . )٥(الثاء وامليم
ْ ورو الوليد وروح−٧٤ ََ َ :﴿á٦(ٍ﴾ مثل عاصم( . 
َ ورو ال−٧٦ ِ﴿فال تصحبني﴾: وليدَ ْ َ ْ َ َ بفتح التاء واحلاء, وسـكون الـصاد مـن : َ
 .)٧(غري ألف

 ]١٩][عليها السالم[سورة مريم 
ُ قرأ يعقوب−٢٥ َْ َ َ ْ﴿يساقط﴾: َ َ َّ  .)٨(بياء معجمة األسفل, وتشديد السني: َ

                                                 
: ينظــر. ًوهبــا قــرأ أيــضا محــزة, وأبــو بكــر عــن عاصــم, وخلــف يف اختيــاره. يعنــي بــسكون الــراء   )١(

 .٢٣٣نرش, وال٣٣٣, واملصطلح٢/٢٦٤, واملستنري٢/٧٥٥الروضة
 . ٣٣٦, واملصطلح٢/٢٦٦, واملستنري٢/٧٥٧الروضة   )٢(
ْورواها األهوازي عن رويـس يف الـوجيز. ٣٣٥, واملصطلح٢/٢٦٥, واملستنري٢/٧٥٦الروضة   )٣( َ٢٣٥ .

 .٢٧٧ورواها ابن مهران عن روح يف املبسوط
 الثاء وسكون املـيم كـأيب بضم:  رواها عن يعقوبَأن الوليد: ٧٥٦ويف الروضة. بضم الثاء وامليم: يعني   )٤(

 .أن الوليد رواها بفتح الثاء وامليم: ٣٣٥, واملصطلح٢/٢٦٦وظاهر عبارة املستنري. عمرو
وقرأ احلرف الثاين بضم الثاء وامليم . ًسا قرأ احلرف األول بفتحهام كعاصمْيَوُ رَّالذي عليه املصادر أن   )٥(

 .٢/٢٣٣, والنرش٣٣٥, واملصطلح٢/٢٦٦تنري, واملس٢/٧٥٦, والروضة٢٧٧املبسوط: ينظر. كالكسائي
, ٢/٧٦٣الروضــة. يعنــي بتــشديد اليــاء, وحــذف األلــف, وهــي قــراءة ابــن عــامر وأهــل الكوفــة   )٦(

 .٣٣٩, واملصطلح٢/٢٧٠واملستنري
 .املصادر السابقة   )٧(
 .٣٤٧, واملصطلح٢/٢٨١, واملستنري٢/٧٧٤الروضة   )٨(



 

٢٦٧ 

ِبـاهلمزة مـن الـرواء: ﴾¯﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٧٤ :  الـذي هـو)١(ُّ
 .)٢(املنظر احلسن

بياء : ﴾﴿.بتاء معجمة األعىل): ٥ ()٣(هنا, ويف عسق: ﴾© ﴿−٩٠
 /ظ١٠/)٤(أيب عمرو:  مثل,ونون بعده
َ ورو الوليد−١٩ َ :﴿h i﴾ :٥(هبمزة مفتوحة بني الالم واهلاء(. 
ْ ورو رويس−٢٤ َ َُ   .)٦(﴾بنصب امليم, والتاء الثانية من﴿: ﴾﴿: َ
ِ رويس فتح اهلمزة م−٣٦ ْ َ ْالوليد وروح ,﴾﴿: هِ قولْنُ  .)٧(بكرسها: َ
ْ رو رويس−٦٣ َ َُ ُ﴿التي نورث﴾ بفتح الواو, وتشديد الراء: َ ِّ َ ُ ِ َّ)٨(. 
ْ رو رويس−٣٤ َ َُ ْواختلف عن روح. ًنصبا: ﴾¦ ¥﴿: َ َ َ ِ ِفرو الكارزيني : ُ َ ََ َ
ْ لرويس عىل نصب الالم , والوليد بضم الالمَاملوافقة: وطاهر َ ُ)٩(. 

٦٧−رو َ  الكـاف ِّبـسكون الـذال, وضـم: ﴾X Y     Z﴿:  الوليد)١٠(َ
                                                 

 . والراء): ت(   )١(
َ إال أهل املدينة غري ورش, وابن ذكـوان عـن ابـن عـامرنيوهي قراءة األكثر   )٢( ٍ : ينظـر تفـصيل ذلـك يف: َ

 .٣٤٩, واملصطلح٢/٢٨٤, واملستنري٢/٧٧٧الروضة
)٣(   هي سورة الشور. 
ــه   )٤( ــن قول ــرن: (م ــرو ....ينفط ــسخة ) أيب عم ــن ن ــقطت م ــور). ت(س ــراءة اجلمه ــي ق ــر.وه :  ينظ

 .٢/٢٨٤, واملستنري٢/٧٧٨الروضة
 . ٣٤٦, واملصطلح٢/٢٧٩, واملستنري٢/٧٧٢الروضة   )٥(
 .املصادر السابقة   )٦(
 .٣٤٧, واملصطلح ٢/٢٨٠, واملستنري٢/٧٧٣الروضة   )٧(
 .٣٤٨, واملصطلح٢/٢٨٢, واملستنري٢/٧٧٥, والروضة٢/٤٢٦التذكرة   )٨(
: ٢/٧٧٤ويف الروضـة.  يعقوبِبنصب الالم عن مجيع أصحاب: ٣٤٧, واملصطلح ٢/٢٨١يف املستنري   )٩(

 .أن الوليد قرأها بضم الالم
 ).ب(سقطت من    )١٠(



 

٢٦٨ 

ٌورو روح. هاِوختفيف ْ ََ ْ ورويس بفتح الذال والكاف مع تشديدمهاَ َ ُ)١(. 
ً﴿ثم ننجي﴾ خفيفا:  واتفقوا عىل قراءة−٧٢ ُِ ْ ُ ِ وقد ذكر,َّ ُ)٢(. 
ُ وكذلك اتفقوا عىل قراءة−٦٠ َ  .)٣(بضم الياء, وفتح اخلاء: ﴾﴿: َّ
٩٠−رو َ  مفتوحــة بعــد اليــاء, وتــشديد الطــاء بتــاء: ﴾»﴿:  الوليــد)٤(َ
ُواتفقوا عىل ﴿. )٥(وفتحها َ َّ﴾ : بعد اليـاء, ٍ ساكنةٍأنه بنون) ٥(يف سورة الشور 

 .وكرس الطاء مع ختفيفها

 ]٢٠[ سورة طـه
ُ قرأ يعقوب−٥٨ ْ َُ ََ َ :﴿r  s﴾ :٦(بضم السني(. 

َ ﴿أن نقيض﴾−١١٤ ِ ْ َْ ْ﴿وح. بنون مفتوحة, وكرس الضاد, وفتح الياء: َ ُيه﴾َ بفتح : َ
 .)٧(الياء

َ ﴿زهرة احلياة الدنيا﴾ بفتح اهلاء−١٣١ َْ ُّ َِ َ َ َ َ)٨(. 
 .بفتح اهلمزة: ﴾﴿:  أبا عمرو عىل قراءة)٩( ووافق الوليد−١٢ 

ٌ رو رويس−٦١ ْ َ َُ  .بضم الياء, وكرس احلاء: ﴾°﴿:  عنه)١٠(َ
                                                 

 . ٢/٧٧٦الروضة   )١(
 .ُوذكرت يف مواضعها يف املصادر السابقة. ٦٣ُذكر يف األنعام    )٢(
 .٢/٢٨٢, واملستنري٢/٤٢٦التذكرة   )٣(
 ).ب(سقطت من    )٤(
 .ذكرت قبل قليل   )٥(
 .٣٥٤, واملصطلح٢/٢٩٠, واملستنري٢/٧٨٢الروضة    )٦(
 .٣٦٠, واملصطلح٢/٢٩٥, واملستنري٢/٧٨٩الروضة. د بذلك يعقوبَّتفر   )٧(
 .املصادر السابقة: ينظر. د بذلك يعقوبَّتفر   )٨(
 .٢/٧٧٩الروضة   )٩(
 .٣٥٤, واملصطلح١٠٣, واملبهج٢/٢٩٠, واملستنري٢/٧٨٢الروضة   )١٠(



 

٢٦٩ 

ْ رو روح−٦٦ ََ ُ﴿ختيل﴾:  عنه)١(َ َّ َ  .)٢( ابن ذكوانَ مثل,بالتاء: ُ
ْوتفرد رويس −٨٤ َ َُ َّ َ ِ﴿عىل إثري﴾ بكرس اهلمزة, ساكنة الثاء:  عنه بقراءة)٣(َ ْ ِ َ َ . 
ُ ووافق يعقوب أبا عمرو عىل قـراءة−٨٧ ْ : ﴾﴿. ﴾ بكـرس املـيم﴿: َ

 . )٤(ًبفتح احلاء وامليم, خفيفا
 .)٥(بكرس الالم): ٩٧(﴾ ﴿
﴿º              » ﴾)٦(بتاء معجمة األعىل): ١٣٣(. 

َ ورو الو−١٠٢ ــدَ ــل﴿: )٧(لي ــروَ﴾ مث ــن .  أيب عم ــف ع َواختل ِ ُ
ْرويس َ َفرو عنه طاهر والكارزيني مثل: ُ ِ َ  .)٨( نافعُ بقي مثلْنَ وم, قراءة أيب عمروََ

 ]٢١[ عليهم الصالة والسالمسورة األنبياء 
ْ رو رويس−٨٠ َ َُ َ﴿لنحصن: )٩(َ ُِ ْ  .بنون: ُكم﴾ـِ
ْ ورو روح ورويس−٨٧ َ ْ َُ َ َّ﴿أن ل: )١٠(َ َن يقدَ ْ ُ ِّر عليه﴾ بضمْ َِ َ  . الياء, وفتح الدالَ

                                                 
 .املصادر السابقة   )١(
ان, أبـو عمـران, شـيخ اإلقـراء يف الـشام, وإمـام هو عبد اهللا بن أمحد بن برشبن ذكوان بن عمر بن حس   )٢(

 .١/٤٠٥ , وغاية النهاية١/٤٠٢معرفة القراء). ه٢٤٢: ت. (جامع دمشق, راوية ابن عامر
 .٣٥٧, واملصطلح٢/٢٩٣, واملستنري٣٢٩, والتلخيص٢/٧٨٥, والروضة٢/٤٣٤التذكرة   )٣(
ً, ويف غريمها من الكتب أن رويـسا ٢٦٢ق: كذا العبارة يف مجيع نسخ التحقيق, ويف مفردة يعقوب للداين   )٤(

, ٢٩٧, واملبـسوط٣٢٣الغايـة: ينظـر.  كحفـص , بضم احلـاء, وكـرس املـيم وتـشديدها﴾    Ð﴿: قرأ
, ٤٣٨, واإلرشـــاد٢/٢٩٤, واملـــستنري٣٢٨, والتلخـــيص ٢٥١, والـــوجيز٢/٧٨٧والروضـــة
 . ٢/٢٥٥, واإلحتاف٢/٧٥, والبدور الزاهرة٢/٢٤١, والنرش٣٥٧واملصطلح

 .٣٥٣, واملصطلح٢/٢٩٠, واملستنري٢/٧٨١الروضة: ينظر   )٥(
ًوضم رويس اهلاء وصال ووقفا   )٦(  .٢/٢٩٦, واملستنري٢/٧٩٠الروضة: ينظر. ً
 .٢/٧٨٧ذكر هذا الوجه عنه صاحب الروضة   )٧(
 . ﴾ وهي قراءة اجلمهور ماعدا أبا عمرو     c﴿: أي   )٨(
 .٣٦٥, واملصطلح٢/٣٠٠, واملستنري٢/٧٩٢الروضة   )٩(
= الوليـد َّهذا يعني أن.  عليهام ابن سوار وابن القاصحَّومل ينص.  أبو عيل املالكي عىل روح ورويسَّنص   )١٠(



 

٢٧٠ 

ُ ووافق يعقوب−٤٧  ْ ﴾ بفتح الـالم هنـا, f g﴿:  أبا عمرو عىل قراءة)١(َ
 ).١٦(ويف سورة لقامن 

 ]٢٢[ سورة احلج
ُ قرأ يعقوب−٣٧ َْ َ َ َ﴿لن تنال اهللاَ حلومها: )٢(َ ُْ ُ ُ َ ََ ْولكن تناله التقـو مـنكم﴾ بتـاء ... َ ُ ْ َِ َِ ُ ْ َْ َّ َُ

 .هاممعجمة األعىل في
َ وقرأ−٧٣ َ ِ﴿إن الذين يدعون﴾ بياء معجمة األسفل: َ ٍِ َ َُّ ْ َ َ َّ ِ)٣(. 
ْ رو رويس−٩ َ َُ  .)٤( أيب عمروَ﴾ مثل﴿: َ

ْ وتفرد روح−١٥ ََ َّ َ َ :﴿ã ä﴾ :٥(بسكون الالم(. 
ٌ وتفرد رويس−٢٩ ْ َ َُ َّ َ  . ﴾﴿: بكرس الالم من: )٦(َ

ُووافق يعقوب ْ  : أبا عمرو فيها قوله/ و١١/َُ
٣١−﴿ N﴾ :٧(سكون اخلاء, وختفيف الطاءب(. 
 .)٨(بفتح الياء, وسكون الدال, من غري ألف: ﴾ ﴿−٣٨

                                                 
 .٣٦٥, واملصطلح٢/٣٠١, واملستنري٢/٧٩٣الروضة: ينظر. عندمها مل خيالف صاحبيه

 .٣٦٤, واملصطلح٢/٣٠٠, واملستنري٢/٧٩٢الروضة   )١(
 .٣٧٣, واملصطلح٢/٣٠٨ستنري, وامل٢/٨٠١الروضة. تفرد بذلك   )٢(
   .٣٧٥, واملصطلح٢/٣١٠, واملستنري٢/٨٠٦الروضة. ًأيضا تفرد بذلك   )٣(
 .٣٧٠, واملصطلح ٢/٢/٢٣٢, واملستنري٢/٦٥٣, والروضة٢/٤٤٤التذكرة. ًكذا قرأها ابن كثري أيضا   )٤(
لوليـد قرأهـا أن ا: ٣٧٠, واملـصطلح٢/٣٠٥, ويفهـم مـن عبـارة املـستنري٢/٧٩٦هو كذا يف الروضة   )٥(

َّبسكون الالم أيضا, ألهنام نص عـىل أن  ٢/٧٩٩ يف الروضـة َّونـص. ًسا قرأها بكـرس الـالمْيَوُا عىل أن رً
 .الوليد قرأها بالكرس

 . ٣٧٠ , واملصطلح٢/٣٠٥ , واملستنري٢/٧٩٩الروضة   )٦(
 .٣٧٢ملصطلح  , وا٢/٣٠٧, واملستنري٨٠٠/ ٢الروضة. ًوهي قراة اجلمهور إال نافعا وأبا جعفر   )٧(
 . ٣٧٣ , واملصطلح٢/٣٠٨ , واملستنري٢/٨٠١الروضة   )٨(

=



 

٢٧١ 

٣٩−﴿ A B﴾ :١(بكرس التاء: ﴾ ﴿,بضم اهلمزة(. 
 .)٢(بتاء: ﴾ ﴿−٤٥
 .)٣(بياء معجمة األسفل: ﴾¢     ¡ � ~ ﴿−٦٢

 ]٢٣ [)٤(سورة املؤمنون
ُ قرأ يعقوب−٢٠ َْ َ َ َ :﴿a b﴾ :بفتح السني . 
َ رو ر−٢٠ ْ الوليـد ورويـس,بفتح التاء, وضم البـاء: ﴾c﴿: ْوحََ َ  أيب َ مثـل,ُ
 .)٥(عمرو

. )٦( اجلـيمِّمَ﴾ بفـتح التـاء, وضـq﴿:  ووافق أبا عمـرو عـىل قـراءة−٦٧
 . )٧()٨٩(والثالث ) ٨٧(يف احلرف الثاين : ﴾﴿و

ُيعقـوب )٨(]قرأ[−١١٠, ٩٢ ْ َ :﴿b  cو﴿ .﴾ بكـرس املـيمq بكـرس ﴾
 .)٩(السني

                                                 
 .املصادر السابقة   )١(
 . ٣٧٤, واملصطلح٣٠٨/ ٢, واملستنري٨٠٤/ ٢الروضة. يعني بتاء مضمومة   )٢(
ويف هـذه املـصادر وغريهـا, أن يعقـوب قـرأ . ٣٧٥, واملـصطلح٣١٠/ ٢ , واملستنري٢/٨٠٦الروضة   )٣(

﴿ إن الـذين :وكـذا قـرأ قولـه تعـاىل. كـذلك, ومل يـذكرها املؤلـف ) ٣٠( لقامن احلرف الذي يف سورة
ًقرأها بالياء أيضا, تفرد بذلك, ومل يذكرها املؤلف, ولعل ذلك سقط من ). ٧٣(يدعون﴾ يف سورة احلج 

 .  وقع من املؤلف رمحه اهللاٌالناسخ, أو سهو
 . املؤمنني): ب(يف    )٤(
 وكـذا ,وقراءة أيب عمرو بضم التاء وكرس البـاء. ٣٧٦ , واملصطلح٢/٣١٣, واملستنري٢/٨٠٧الروضة   )٥(

 .ًقرأها ابن كثري أيضا
 .٣٧٨, واملصطلح٢/٣١٥, واملستنري٢/٨١٠الروضة. تفرد نافع بضم التاء, وكرس اجليم   )٦(
 .٣٧٩, واملصطلح٢/٣١٦, واملستنري٢/٨١١الروضة. بغري حرف جر يف لفظ اجلاللة   )٧(
 .ًيا عىل منهج املؤلفْرَ النسخ, وقد أثبتها جسقطت من مجيع   )٨(
 .٣٧٩ , واملصطلح٢/٣١٦ , واملستنري٢/٨١١الروضة   )٩(



 

٢٧٢ 

 ]٢٤[ سورة النور
ُ قرأ يعقوب−٩ َْ َ َ ُ﴿غضب : َ َ  اهلـاء ِّرَبرفع الباء, ونصب الغني والضاد, وجـ: ﴾ِهللاَ

َّ عز وجل﴾ِهللا﴿من اسم  َ َ َّ َ)١(. 
َ وقرأ−١١ َ ُ﴿توىل كربه﴾ برفع الكاف: )٢(َ ََ ْ ُ َّ َ)٣(. 
َ وقرأ−٣٥ َ ُ﴿توقـد﴾. )٤(﴾ بضم الدال من غري مهز¬﴿: َ ََّ بفـتح التـاء والـواو : َ

 . والقاف مع تشديدها
ِّ ﴿يذهب ب−٤٣ ََ ِاألبصار﴾ْ َ ْ  . عىل اإلظهارُ, والعملًيف قراءة الوليد مدغمة: َ

 ]٢٥[ سورة الفرقان
ُ وافق يعقوب أبا عمرو عىل قراءة−٦٧ ْ  .)٥(ِ﴾ بفتح الياء, وكرس التاء﴿: َُ
َ رو الوليد−١٧  . ﴾ بالنون﴿: )٦(َ
ُ﴿إهله هواه﴾ يف أصل قراءة الوليد باإلدغا  وقد ذكرت− ٤٣ َ َُ َ َ ُم, والعملِ  . عىل اإلظهارِ
ُ﴾ أسكنها رويس, وفتحها الوليد® ¬    » ﴿−٣٠ ْ َ ٌ وروحُ ْ َ)٧(.  
ِ واتفقوا عىل إسكان−٢٧ ُ َ  .﴾﴿:  من قولهِ الياء)٨(َّ

                                                 
 .٣٨٢, واملصطلح٢/٣١٩, واملستنري٢/٨١٤الروضة.  به يعقوب دتفر   )١(
 ).ب(سقطت الواو من    )٢(
 .٣٨٣, واملصطلح٣٢٠, واملستنري٢/٨١٥الروضة. تفرد هبا يعقوب   )٣(
 منهجه, ولعله ذكره لكثرة ما وقع فيه من ُ يذكرها ألنه خالفَّ وكان عىل املؤلف أال,ًنافع أيضاكذا قرأها    )٤(

 .٣٨٥, واملصطلح٢/٣٢٢, واملستنري٢/٨١٧الروضة: ينظر. خالف بني القراء
 .٣٩٢, واملصطلح٢/٣٣٠, واملستنري٢/٨٢٧الروضة. ًكذا قرأها أيضا ابن كثري وأهل الكوفة   )٥(
 .أن الوليد قرأها بالياء: ٣٨٩, واملصطلح٢/٣٢٧, وظاهر عبارة املستنري٢/٨٢٥الروضة   )٦(
أن : ٣٩٣, واملـصطلح٢/٣٣٢وظاهر عبارة املستنري. عن رويس الفتح: ٢/٤٦٨رو صاحب التذكرة   )٧(

 .وال خالف عن روح فيام رواه. الوليد قرأها باإلسكان
=وكان عىل املؤلـف أال يـذكرها ألهنـا . ا عمروواإلسكان هنا قراءة اجلمهور ما عدا أب). ب(سقطت من    )٨(



 

٢٧٣ 

 ]٢٦[ سورة الشعراء
ُ قرأ يعقوب−١٣ َْ َ َ َ﴿يضيق: َ ِ ًوال ينطلق﴾ نصبا... َ ََ ِ ْ َ ََ)١(. 

َ ﴿وأتباعك األرذلون﴾−١١١ َُ ْ َ َ ُ َ َْ  .)٢( اسم الفاعلني, وألفهبمزة: َ
َ ﴿نزل به الروح األمني﴾−١٩٣ َِّ َِ َ ُّ ِ َ  .)٣(ًبتشديد الزاي, وفتح احلاء, والنون نصبا: َ
 .)٤(بفتح اخلاء, وسكون الالم: ﴾﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة− ١٣٧
ــزة: ﴾´    ³ و﴿−١٧٦ ــالم واهلم ــسكون ال ــه يف ص )٥(ب ــرف مثل ٓ, واحل

)٦()١٣(. 
٢١٧−﴿ b c d﴾ :٧( قبل التاءبواو(. 

 ]٢٧[ سورة النمل
ُ قرأ يعقوب−٨٢, ٥١ َْ َ َ َ)٨( :﴿t u﴿و ,﴾`         aبفتح اهلمزة فيهام ﴾. 
 . )٩(بتنوين الباء: ﴾a b و﴿−٧

 . )١٠(﴾ بياء﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٥٩
                                                 

 .ينظر القراءة يف املصادر السابقة. وافقت قراءة نافع
 .٣٩٤, واملصطلح٢/٣٣٣, واملستنري٢/٨٥٩الروضة. تفرد بذلك يعقوب   )١(
 .٣٩٥, واملصطلح٢/٣٣٤, واملستنري٢/٨٣٠الروضة. تفرد بذلك يعقوب   )٢(
 .٣٨٧ملصطلح, وا٢/٣٣٦, واملستنري٢/٨٣١الروضة   )٣(
 .٣٩٦, واملصطلح٢/٣٣٥, واملستنري٢/٨٣١الروضة. ًكذا قرأها أيضا ابن كثري, وأبو جعفر والكسائي   )٤(
 .وباهلمزة: أي     )٥(
 .املصادر السابقة   )٦(
 .٣٩٧, واملصطلح٢/٣٣٦, واملستنري٢/٨٣٢الروضة   )٧(
 .٤٠٢, واملصطلح٢/٣٤٣, واملستنري٢/٨٣٦الروضة   )٨(
 .٣٩٩, واملصطلح٢/٣٣٩, واملستنري٢/٨٣٣الروضة   )٩(
 .٤٠٣, واملصطلح٢/٣٤٤, واملستنري٢/٨٣٦الروضة. كذا قرأها عاصم والوليد عن ابن عامر   )١٠(

=



 

٢٧٤ 

 .)١(بسكون الالم والدال, وحذف األلف: ﴾ ﴿−٦٦
 .)٢(بكرس امليم: ﴾ ﴿−٨٩
ْ ورو رو−٨٨ ََ ْح ورويسَ َ  . معجمة األسفل)٤(ٍ﴾ بياء﴿: )٣(ُ
ْ رو الوليد وروح−٢٢ ََ َ)٥( :﴿Åبفتح الكاف ﴾. 
ْ رو رويس−١٨ َ َُ ْ﴿حيطمنكم﴾ ساكنة النون: )٦(َ َُ ْ ِ ْ َ. 
َ ﴿أال−٥٢ ُ يسجدوا﴾َ ُ : وقـف/ظ١١/بتخفيف الالم يف الوصل, فإذا وقـف, : َْ

ُ﴿اسجدو: ﴿أال يا﴾, وابتدأ ُ  .سائي مثل الك,بضم اهلمزة: ﴾اْ
 ]٢٨[ سورة القصص

ُ قرأ يعقوب−٨٢ َْ َ َ  .﴾ بفتح اخلاء والسني± °﴿: )٧(َ
ْ رو رويس−٣٢ َ َُ  .)٨(ابن كثري:  مثل,﴾ بتشديد النون﴿: َ
ْ رو روح−٥٧ ََ  .)٩(بياء معجمة األسفل: ﴾{ |﴿: َ

 ]٢٩[ سورة العنكبوت
ُ قرأ يعقوب− ٢٥ َْ َ َ  عـىل ًخفـضا: ﴾_ ﴿,ٍ منونَ غريِ التاءِبنصب: ﴾^﴿: )١٠(َ

                                                 
 .املصادر السابقة   )١(
 .٤٠٦, واملصطلح٢/٣٤٦, واملستنري٢/٨٣٩الروضة   )٢(
 .٤٠٥, واملصطلح٢/٣٤٦املستنري: , وكذا قرأها الوليد يف٢/٨٣٨الروضة   )٣(
 ).ب(سقطت من    )٤(
 .٣٩٩, واملصطلح٢/٣٣٩, واملستنري٢/٨٣٣الروضة   )٥(
 .١٩٦ذكر يف آل عمران   )٦(
 .٤١١, واملصطلح٢/٣٥٢, واملستنري٢/٨٤٤الروضة   )٧(
 .٤٠٩, واملصطلح٢/٣٥٠, واملستنري٢/٦٠٨الروضة. ًكذا قرأها أيضا أبو عمرو البرصي   )٨(
 .املصادر السابقة   )٩(
=   املــصادر أن ُوأمجعــت بقيــة. أن يعقــوب قــرأ هــذا احلــرف بــالرفع: ٣٤٣ملبــسوط, وا٣٥٥يف الغايــة    )١٠(



 

٢٧٥ 

 .اإلضافة
ُ ﴿لننجينه﴾−٣٣, ٣٢ ََّ ْ ُِ َ﴿إنا منجوك﴾  وَ ُ ْ ُ َّ  .)١(بالتخفيف فيهام: ِ
 .)٢( األسفلِ معجمةٍ﴾ بياءg h i﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٤٢
َ وقرأ−٦٦ َ َ :﴿g﴾ :٣(مَّبكرس الال(. 
ٌ رو روح ورويس−٥٨ ْ َ ٌ ْ َُ َ ْ﴿ليبوئنهم﴾: )٤(َ ُ ِّ َ َُّ َ  . األسفلِ معجمةٍبياء: َ

 ]٣٠[  الرومسورة
ٌ رو الوليد وروح−٤١, ١١ ْ ََ ُ﴿ثم إليه يرجعـ: )٥(َ َ ِْ ْ َِّ َ ِ ٍون﴾ بيـاءُ  , األسـفلِ معجمـةَ

ُ﴿لنذيقهم﴾. أيب عمرو: مثل َ ِ  .بنون: ُِ
َ ﴿وال يستخفنك﴾−٦٠ ْ َّ ِ َ ْ َ ْالوليد ورويس: بتخفيف النون: َ َ ُ)٦(. 

 ]٣١[ سورة لقامن
ُ قرأ يعقوب−٦ َْ َ َ َ)٧( :﴿l  ﴾ :بفتح الذال . 

                                                 
, ٢٨٦, والـوجيز٢/٨٤٣, والروضـة٢/٤٩٠التـذكرة: ينظر. ًسا قرأه بالرفع, وقرأه روح بالنصبْيَوُر

 .٢/٢٥٧, والنرش٤/١٣, واملصطلح٤٨٨, واإلرشاد٢/٣٥٥, واملستنري٣٦٢والتلخيص
 .٤١٤ واملصطلح,٢/٣٥٦, واملستنري٢/٨٤٦الروضة   )١(
 .املصادر السابقة   )٢(
 .٤١٥, واملصطلح٢/٣٥٨, واملستنري٢/٨٤٩والقراءة يف الروضة. بعد اآلية التي تليها) ب(وقعت يف    )٣(
 .٤١٥, واملصطلح٢/٣٥٨, واملستنري٢/٨٤٨الروضة   )٤(
. ألول مـنهامبالتـاء يف احلـرف ا: ٤١٦, واملـصطلح٢/٣٥٨, ورواية الوليد يف املستنري٢/٨٥٠الروضة   )٥(

ا فـتح اليـاء وكـرس اجلـيم فـذلك عـىل َّأم.  عن رويس كروح٢/٤٩٤ورو صاحب التذكرة. كرويس
 واتفقت املـصادر عـىل ,ًه عليه صاحب التذكرة أيضاَّبَون. ٨٣ يف آل عمران ُ عىل ذلك املؤلفَّنص. أصله

 .قراءهتام للحرف الثاين بالنون
 .١٩٦ذكر يف آل عمران   )٦(
 .٤١٩, واملصطلح٢/٣٦٥, واملستنري٢/٨٥٤الروضة   )٧(

=



 

٢٧٦ 

ُاتفق أصحاب يعقوب عىل قراءةو َْ َ َ َّ: 
٦−﴿ fدون نظائرهِبضم الياء: ﴾ هنا . 

١٨−﴿ É Ê﴾ :١(بتشديد العني من غري ألف(. 
 .)٢( التاء عىل لفظ التوحيدِ العني, ونصبِبسكون: ﴾ ﴿−٢٠

 ]٣٢[ سورة السجدة
ُ قرأ يعقوب−١٧ ْ َُ ََ َ﴿ما أخفي هلم﴾ ساكنة: َ ُ َ ِ ْ  .)٣( محزةَ مثل, الياءُ
َ رو−٧ ُ﴿خلقه﴾ بفتح الالم: )٤( ُ الوليدَ َ َ  . وهو غريب عنه,َ

ْ رو الوليد ورويس−٢٤ َ َُ ُام صـربوا﴾ـِ﴿ل: )٥(َُ َ  ,بتخفيـف املـيم, وكـرس الـالم: ََ
 .محزة: مثل

 ]٣٣[ سورة األحزاب
َ رو الوليد−٤ ْ ورو روح ورويـس ,ورش:  مثـل,لةّهبمزة مسه: ﴾﴿: )٦(َ َ ْ َُ َ َ
 . )٧( قالونَمثل

﴾ , و﴿)٦٦(﴾ , و﴿)١٠(﴾ ﴿: رو عىل قـراءةووافق أبا عم
): ٣٠(﴾ ﴿. ممــدود): ١٤(﴾ ﴿.)٨(بغــري ألــف يف احلــالني): ٦٧(

                                                 
 .٤٢٠, واملصطلح٢/٣٦٦, واملستنري٢/٨٥٤الروضة   )١(
 .املصادر السابقة   )٢(
ـــن    )٣( ـــقطت م ـــه يف). ب(س ـــذكرة: وقراءت ـــة٢/٤٩٨الت ـــستنري٢/٨٥٦, والروض , ٢/٣٦٩, وامل

 .د به محزة من السبعةَّوهو مما تفر. ٤٢٣واملصطلح
 .  نافع وأهل الكوفةُوهي قراءة. ٢/٨٥٦ًرواه عنه أيضا صاحب الروضة   )٤(
 .٤٢٣, واملصطلح٢/٣٦٩ُومل يذكر الوليد يف املستنري. ٢/٣٩٦الروضة   )٥(
 . وافق صاحبيه: ٤٢٤, واملصطلح٢/٣٧١ويف املستنري. ٢/٨٥٨الروضة   )٦(
 .املصادر السابقة: ينظر. بتحقيق اهلمزة من غري ياء: أي   )٧(
 . ٤٢٤, واملصطلح٢/٣٧٣, واملستنري٢/٨٥٩الروضة: نظري. ًوافقهام يف ذلك محزة أيضا   )٨(



 

٢٧٧ 

 .  بعد الضادٍ العني, من غري ألفِ, وتشديدِ الياءِّبضم
 .)١(ٍبتاء معجمة األعىل: ﴾﴿ −٥٢
 .)٢(بكرس القاف: ﴾ ﴿−٣٣
ْ رو رويس−٢٠ َ َُ ُ﴿يساءلون عن أنبائك: )٣(َ ِ َ ََ َ َ ُ َ ِم﴾ بفتح السني وتـشديدَّ ها, وألـف ْ
 .بعدها

ُ قرأ يعقوب−٦٧ َْ َ َ ٍ﴿ساداتنا﴾ بألف: )٤(َ َِ َ  .ً, وكرس التاء مجعاَ

 ]٣٤[ سورة سبأ
ُ قرأ يعقوب−٥ َْ َ َ  ابن كثري, ومثله يف اجلاثيـة َ مثل,برفع امليم: ﴾¢  ¡ � ﴿: )٥(َ

)١١.( 
١٧−﴿ o p﴾ :ــزاي ــرس ال ــيم, وك ــد اجل ــف بع ــضمومة, وأل ــون م  ,بن

َفور﴾ بالنصبَ﴿الك ُ)٦(. 
١٤−﴿ Ö﴾ :٧( مثل الكسائي,هبمزة مفتوحة(. 
ُ قرأ يعقوب−١٩ َْ َ َ ُّ﴿رب: )٨(َ َ ﴿باعد﴾ بـألف عـىل اخلـرب, مـع فـتح ,َنا﴾ برفع الباءَ َ َ

 .العني, والدال
                                                 

 .٤٢٨−٤٢٦, واملصطلح٣٧٦−٢/٣٧٤, واملستنري٨٦٣−٢/٨٦١الروضة   )١(
 . ٢/٣٧٥, واملستنري٢/٨٦٢الروضة   )٢(
 . ٢/٣٧٣, واملستنري٣٧١, والتلخيص٢/٨٦٠, والروضة٢/٥٠١التذكرة   )٣(
 . ٤٢٩, واملصطلح٢/٣٧٧, واملستنري٢/٨٦٤الروضة   )٤(
 . ٤٣١, واملصطلح٢/٣٧٩, واملستنري٢/٨٦٦الروضة   )٥(
 . ٤٣٣, واملصطلح٢/٣٨١, واملستنري٢/٨٦٩الروضة   )٦(
 . ٤٣٢, واملصطلح٢/٣٨١, واملستنري٢/٨٦٧الروضة.  إال أهل املدينة وأبا عمرونوهي قراءة األكثري   )٧(
 . ٤٣٣, واملصطلح٢/٣٨٢, واملستنري٢/٨٦٩الروضة. تفرد بذلك يعقوب   )٨(



 

٢٧٨ 

َ ﴿فزع﴾−٢٣ َّ  .)١(بفتح الفاء والزاي: َ
 .)٢(, مضافٍ منونَ﴾ غري﴿: أبا عمرو عىل قراءة/ و١٢/ ووافق −١٦
َ رو−٣ ٌ الوليد وروحَ ْ َ :﴿s t٣( بكرس امليم, أيب عمروَ﴾ مثل(. 

ْ رو رويس−١٤ َ َُ ُّ﴿تبينت اجلن﴾ فعل ما مل يسم فاعله: )٤(َ ِّ ُِ ِ َ ُتبينت اإلنس  (: عىل,ُ َِّ َ
 .)َّاجلن

ْ وتفرد رويس− ٣٧ َ َُ َّ َ ِّ﴿فأولئك هلم جزاء الض:  عن صاحبيه بقوله تعاىل)٥(َ ًَ َْ ُ َ َ ِ َ ُ ُعف﴾َ ْ :
ِبنصب اهلمزة و  .﴾ُعفِّتنوينها, وكرس التنوين اللتقاء الساكنني يف الوصل, ورفع ﴿الضِ

 ]٣٥ [)٦(املالئكة سورة
ُ قرأ يعقوب−١١ َْ َ َ َ﴿وال: َ ُينقص﴾ َ  . )٧(بياء مفتوحة, وضم القاف: َُ
َ وتفرد الوليد بقراءة−١٣ َّ َ ٍ﴿والذين يدعون من دونه﴾ بياء: َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ ُ ْ  .)٨( األسفلِ معجمةَّ
َ رو ال−٣٣  .)٩(بضم الياء, وفتح اخلاء: ﴾﴿: وليدَ

 ]٣٦[ ٓيس سورة
َقد ذكرت من أدغم وأظهر وأمال من األصول فيام تقدم َ ْ ََ ُ. 

                                                 
 . ٢/٣٨٢, واملستنري٢/٨٧٠الروضة   )١(
 . ٤٣٣, واملصطلح٢/٣٨١, واملستنري٢/٨٦٨الروضة   )٢(
 .٢/٣٧٩, واملستنري٢/٨٦٥الروضة. ًكذا قرأها أبو جعفر, وأهل الكوفة أيضا   )٣(
 . ٤٣٢, واملصطلح٢/٣٨١, املستنري٢/٨٦٧الروضة. تفرد بذلك   )٤(
 . ٤٣٢ملصطلح, وا٢/٣٨١, املستنري٢/٨٦٧الروضة. تفرد بذلك   )٥(
 . هي سورة فاطر   )٦(
 . ٤٣٨, واملصطلح٢/٣٨٥, واملستنري٢/٨٧٣الروضة. تفرد بذلك يعقوب   )٧(
 . »املصطلح« و»املستنري«ومل تذكر يف . ٢/٨٧٣الروضة   )٨(
 . ًوهي قراءة أيب عمرو أيضا. ٢/٨٧٣الروضة   )٩(



 

٢٧٩ 

ُ قرأ يعقوب−٤٩ َْ َ َ  .)١(﴾ بكرس اخلاء£﴿: َ
ْ رو رويس−٣٩ َ َُ  .)٢(ً﴾ نصبا¾﴿: َ
٥٥−﴿ E F﴾ : رواه الوليد بالوجهني التثقيـل والتخفيـف, وعـىل التخفيـف

 .)٣(ّأعول
َّفأمــ ْا روح ورويــسَ َ ُْ ه ْفــِرْ فاع,ّقالَثُ﴾ مــ E Fفقــرأت هلــام مــن كــل طريــق ﴿: َ

 .)٤(ًموفقا
ْ رو روح−٦٢ ََ ُ﴿جبال: َ ُ بـضم اجلـيم والبـاء, مـشدد الـالم, وكـذلك رو ﴾َ َ
ٌورويس الوليد ْ َ  .)٥(مّفا الالَّفَ أهنام خَ غري,ُ

ْ رو الوليد ورويس−٨١ َ َُ ُ﴿يقدر﴾: )٦(َ ِ ْ القـاف, ورفـع الـراء بياء مفتوحة قبل : َ
ًاله فعال مستقبالَعَمن غري ألف, ج ً. 

 ]٣٧[ والصافات سورة
ُ قرأ يعقوب−١٢٦ َْ َ َ َ :﴿Â Ã Ä٧(ً﴾ نصبا(. 

 ] ٣٨[ ٓص سورة
ُ قرأ يعقوب−٤١ َْ َ َ ٍ﴿بنصب﴾: َ َ َ  . )٨(بفتح النون والصاد: ِ

                                                 
 . ٤٤٤, واملصطلح٢/٣٩٢, واملستنري٢/٨٧٨الروضة   )١(
 . ًأن الوليد قرأها كذلك أيضا: ٤٤٣, واملصطلح٢/٣٩١, ويف املستنري٢/٨٧٧الروضة   )٢(
ّومل ترو املصادر املعتمدة لدي غري التخفيف عن . يعني بضم الغني وسكوهنا, والثقل يقع من توايل الضم   )٣(

 .٤٤٤, واملصطلح٢/٣٩٢, واملستنري٢/٨٧٩الروضة: ينظر. الوليد
ًروح ورويس بالتثقيل وجها واحدا(عبارة . ررت يف نسخة بوقد ك. املصادر السابقة: ينظر   )٤( ً.( 
 .٤٤٥, واملصطلح٢/٣٩٣, واملستنري٢/٨٨٠الروضة   )٥(
 .٤٤٦, واملصطلح٢/٣٩٥, ومل يذكر الوليد يف املستنري٢/٨٨٢الروضة   )٦(
 .٤٥١, واملصطلح٢/٤٠٠, واملستنري٢/٨٨٦الروضة   )٧(
 .٤٥٤, واملصطلح٢/٤٠٤, واملستنري٢/٨٨٩الروضة: ُينظر. د بذلك يعقوبَّتفر   )٨(



 

٢٨٠ 

﴾  وعــىل ﴿,)١()٤٦(﴾ i j﴿: ووافــق أبــا عمــرو عــىل قــراءة
ِبياء معجمة): ٥٣( . ّبضم اهلمزة): ٥٨(﴾ ﴿: وعىل قوله تعاىل. فلاألس ٍ

 .ل اهلمزة, واالبتداء بكرسهاْصَبو) ٦٣, ٦٢(﴾ و﴿

 ]٣٩[ الزمر سورة
ُ قرأ يعقوب−٩ َْ َ َ َ)٢( :﴿¸ ¹  º﴾ :بتشديد امليم . 

  بـألف بعـد الـسني, وكـرس : ﴾﴿:  ووافق أبـا عمـرو عـىل قـراءة−٣٨, ٢٩
ـــالم ـــا: ﴾﴾ و﴿وعـــىل ﴿. ال : ﴾﴿ و﴾﴿ ,ًمنون
 .)٣(ًنصبا

َ رو الوليد−٦١ َّ﴿ينجي اهللاُ الذين ات: )٤(َ َ ُِ َّ  .بسكون النون, وختفيف اجليم: َقوا﴾ِ

 ]٤٠[ )٥(ولَّالط سورة
ُ قرأ يعقوب−٢٦ َْ َ َ َ)٦(:﴿N  O﴾ :ووافـق أبـا عمـرو عـىل قـراءة . هبمزة قبل الـواو

﴿P﴾: بضم الياء, وكرس اهلاء,﴿ S٧(ً﴾ نصبا(. 
ْ رو رويس−٦٠ َ َُ  / ظ١٢/ الياء, وفتح اخلاءِّضم﴾ ب﴿: )٨(َ

                                                 
ــاء   )١( ــوين الت ــي بتن ــراءة اجلمهــور,يعن ــراءة يف الروضــة, وهــي ق ــة والق ــا عــدا أهــل املدين , ٢/٨٨٩ م

 .٤٥٤, واملصطلح٢/٤٠٥واملستنري
 .٤٥٨, واملصطلح٢/٨٩٣الروضة   )٢(
 .٤٥٩, واملصطلح٢/٤١١, واملستنري٢/٨٩٤الروضة   )٣(
ِرويت و. ٢/٨٩٥يف الروضةويت عن روح والوليد ُكذا ر   )٤( عـن : ٤٦٠, واملـصطلح٢/٤١٢يف املـستنريُ

 .روح فقط
 . ً وتسمى سورة املؤمن أيضا,هي سورة غافر   )٥(
 .٤٦٤, واملصطلح٢/٤١٨, واملستنري٢/٨٩٧الروضة   )٦(
 .املصادر السابقة: ينظر. ًوهي قراءة أهل املدينة, وحفص عن عاصم أيضا   )٧(
 .٤٦٦, واملصطلح٢/٤١٨, واملستنري٢/٩٠٠الروضة   )٨(



 

٢٨١ 

 ]٤١ [)١(السجدة سورة
ُ قرأ يعقوب−١٠ َْ َ َ َسو﴿: )٢(َ ِّء لآَ َلسائلنيٍ ِ ِ  . ﴾ بكرس اهلمزةَّ
 .)٣(﴾ بغري ألف عىل التوحيد﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٤٧
ــد−٤٤ ْ رو روح والولي ََ ــق: ﴾﴿: َ ــزتني)٤(بتحقي ــس , اهلم ْ ورو روي َ َُ َ

 .)٥( عىل أصلهِ الثانيةِلبتحقيق األوىل وتسهي
 ]٤٢[ الشور سورة

ُ وافق يعقوب أبا عمرو عـىل قـراءة ﴿−٣٥, ٣٠ ْ َÓ  Ôقبـلٍ﴾ بزيـادة فـاء َ 
 .)٦(بنصب امليم: ﴾a b﴿:  وعىل قوله,ِالباء

٥١−﴿ × Ø  Ùبفتح الالم ﴾,﴿ Ú٧(﴾ بفتح الياء(. 
 ]٤٣[ الزخرف سورة

ُ وافق يعقوب−٥ ْ  .)٩(بفتح اهلمزة﴾ g  h﴿:  أبا عمرو عىل قراءة)٨(َ
٣٨−﴿ l﴾ :١٠(بحذف األلف بعد اهلمزة(. 

                                                 
 .هي سورة فصلت   )١(
 .٤٦٨, واملصطلح٢/٤٢٣, واملستنري٢/٩٠٠الروضة. تفرد هبا يعقوب   )٢(
 .٤٧٠, واملصطلح٢/٤٢٥, واملستنري٢/٩٠٢الروضة. ً الكوفة إالحفصاِوهي قراءة ابن كثري, وأهل   )٣(
 . وكذا التي بعدها. بتخفيف): ت(يف نسخة    )٤(
 .٤٦٩, واملصطلح٢/٤٢٤, واملستنري٢/٩٠٠الروضة: ينظر   )٥(
ــة وابــن عــامر). ب(ســقطت مــن    )٦( , ٢/٩٠٤الروضــة: ينظــر. وهــي قــراءة اجلمهــور إال أهــل املدين

 .٢/٤٢٨واملستنري
 .املصادر السابقة: ينظر   )٧(
 ). ب(سقطت من ) يعقوب(كلمة    )٨(
, ٢/٤٣١, واملـستنري٢/٩٠٥الروضـة: ينظـر. ًوهي قراءة ابن كثري وابن عامر وعاصـم وخلـف أيـضا   )٩(

 .٤٧٢واملصطلح
 .املصادر السابقة: ينظر   )١٠(



 

٢٨٢ 

٥٣−﴿ f﴾ :١(ًبغري ألف موحدا(. 
 . )٢(ِبكرس الصاد: ﴾¯ ﴿−٥٧
 .)٣( الثانيةِفْذَ واحدة وحٍهباء: ﴾﴿و −٧١
٨٩−﴿ Ù Ú﴾ :٤( األسفلِ معجمةٍبياء(. 
ُ قرأ يعقوب−٣٦ َْ َ َ ْيقيض﴿: َ ِّ ُله َُ ْ العليَ مثـل,ِ األسفلِ معجمةٍ﴾ بياءَ  عـن أيب )٥(ِمـيَُ

 .)٦(بكر

 ]٤٤[ الدخان سورة
ُ قرأ يعقوب−٥١ َْ َ َ َ :﴿h i﴾ :٧(بفتح امليم(. 
ْ رويس−٤٥ َ ُ :﴿d٨(ابن كثري:  مثل,﴾ بياء(. 

 ]٤٥[ اجلاثية سورة
ُ قرأ يعقوب− ٥, ٤, ٢ َْ َ َ َ :﴿K L        M N﴾ : بال خالف يف كرس التاء, واخلالف

                                                 
, ٢/٩٠٨الروضـة: ينظـر. ًواستثنى ابن سوار رويسا مـن طريـق ابـن العـالف. ًكذا قرأها حفص أيضا   )١(

 . ٢/٤٣٤واملستنري
 .املصادر السابقة   )٢(
 .٤٧٦, واملصطلح٢/٤٣٥, واملستنري٢/٩٠٩الروضة   )٣(
 .ر السابقةاملصاد: ينظر   )٤(
وهوحييى بن حممد بن قيس األنصاري, أبو حممد, من أشهر أصحاب أيب بكـر شـعبة, . عليمي): ب(يف    )٥(

, وغايــة ١/٤٠٩, ومعرفــة القــراء١٢/٢٠٥تــاريخ بغــداد(, )ه٢٤٣: ت(مقــرئ الكوفــة يف عــرصه, 
 ). ١/٣٧٨النهاية

 .٦٧, وجزء فيه اخلالف ٢/٤٣٣, واملستنري٢/٩٠٧الروضة   )٦(
ــهق   )٧( ــرأ يعقــوب«: ول ــراء). ت(و ) ب(ســقط مــن . »ق , ٢/٩١٣الروضــة: ينظــر.  اجلمهــورةوهــي ق

 .٤٨١, واملصطلح٢/٤٤٠واملستنري
 .املصادر السابقة: ينظر. ًكذا قرأها حفص عن عاصم أيضا   )٨(



 

٢٨٣ 

َّيف قوله عز وجل َ َ َّ َ :﴿W     X      Y﴾)١(﴿و ,l m        n﴾)٢(. 
ً وقرأ يعقوب أيضا−٢٨ ُ َْ َ َكل أمة تدعى﴿: )٣(َ ْ ُ ٍ َّ ُ َّ  . )٤(ً﴾ نصباُ
ْ ورو الوليد ورويس−٦ َ َُ َوآياته تؤمنون﴿: َ ُ ِ ِ ِْ ُ َ  .)٥( األعىلِ معجمةٍ﴾ بتاءَ
َ رو الوليد− ٣٥ َ﴿خيرجون﴾ بفتح الياء: َ ُ ُ ْ ُ وهو غريب عن يعقوب,ّ وضم الراء,َ ْ َ)٦(. 

 ]٤٦[ افاألحق سورة
ُ قرأ يعقوب−١٥ َْ َ َ ُومحله وفصله﴿: َ ْ َ ُ َُ َُ ْ بفتح الفـاء وسـكون الـصاد, مـن غـري : )٧(﴾َ

 . )٨(ألف
 .)٩(﴾ بياء معجمة األسفل¿﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−١٩
ُ وقرأ يعقوب−٢٥ َْ َ َ َ :﴿r sبياء معجمـة األسـفل ﴾ِ ِ ُ : ﴾u ﴿,ٍ, مـضمومةٍ

 .)١٠(ًرفعا
ْ رو الوليد ورويس−٣٣ َ َُ ِدر﴾ بياء معجمة األسفلْقَ﴿ي: َ ٍِ ُ)١١(. 

                                                 
 .ه من املصحف الرشيفُّوما أثبت) يؤمنون(يف مجيع النسخ    )١(
ًواخلالف يف احلرفني اآلخرين بني القراء أيضا ولـيس . مجيع القراءبال خالف بني :  أي»بال خالف«قوله    )٢(

. ألنه ال خالف بني أصحاب يعقوب عىل كرس التـاء فـيهام.  أن اخلالف بني أصحاب يعقوب فقطُمراده
 . ٤٨٢, واملصطلح٢/٤٤٣, واملستنري٢/٩١٣الروضة : ينظر

 ).ت(سقطت من : ًوب أيضاقيع   )٣(
 . ٢/٩١٥الروضة: ينظر.  وهي مما تفرد به يعقوب,)كل(فظة يعني بنصب الالم من ل   )٤(
 .٢/٤٤٣, واملستنري٢/٩١٣الروضة   )٥(
 .ومل يذكر صاحب املستنري عنه ذلك. ٢/٩١٦الروضة   )٦(
 ). ب(بالفاء, وما أثبته من املصحف الرشيف, ونسخة . »فحمله« ):األصل(يف    )٧(
 .٤٨٥, واملصطلح٢/٤٤٥, واملستنري٢/٩١٧الروضة. تفرد به يعقوب    )٨(
 .٤٤٦, واملصطلح٢/٤٤٦, واملستنري٢/٩١٨الروضة   )٩(
 ).ت(سقطت من . يعقوب: وكلمة. املصادر السابقة   )١٠(
=قرأ يعقوب من مجيع طرقه﴿يقدر﴾ بياء مفتوحـة قبـل القـاف مـع سـكوهنا : ٢/٩١٩قال يف الروضة   )١١(



 

٢٨٤ 

ْ رو روح−٢٠ ََ ْأأذهبــتم﴿: َ ُ ْ َ ْ َ ــقَ ْورو الوليــد ورويــس.  اهلمــزتني)١(﴾ بتحقي َ َ َُ َِ :
َّمــسهلة مــن غــري فــصل: حمققــة, والثانيــة: هبمــزتني, األوىل ِ خــالف الوليــد أصــله ,َ َ  

 .)٢(هاهنا

َّسورة حممد  َ  ]٤٧[ صىل اهللا عليه وسلمُ
ُ قرأ يعقو−٢٢ َْ َ َ ٓوتقطعوا﴿: بَ ُ ََ ْ ْأرحامكم َ َ ُْ َ  .)٣(﴾ بتاء مفتوحة والتخفيفَ
 .)٤(ِّ﴾ بضم القاف من غري ألفr s﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٤

ْ رو رويس−٢٢ َ َُ ْإن توليتم﴿: َ ُ ُِّ ُ ْ  .)٥(والواو, وكرس الالم/ و١٣/﴾ بضم التاءِ
َ رو الوليد−٢٦ َ تفرد بذلك,بكرس اهلمزة: ﴾»   ﴿: َ َّ َ َ)٦(. 
َ وتفرد الوليد−٣٧ َّ َ ْونخرج أضغانكم﴿: ً أيضا بقوله تعاىل)٧(َ ُ َ َُ ْ َ ْ َِ  .﴾ بنونْ
ْ ورو رويس−٣١ َ َُ ْونبلو أخبـاركم﴿: َ َُ َ ْ َْ َ ُ ُفأمـا الوليـد. ﴾ بـسكون الـواوَ َّ  ُ فأصـلَ

ُ فأما أنا فقرأت,ًه بواو ساكنة أيضاِقراءت َّ  .)٨( له بفتح الواوَ
                                                 

ً, جعله فعال مستقبالٍ ألفِورفع الراء من غري , ٢/٤٤٧ وكـذا األمـر يف املـستنري,﴾w      البـاقون ﴿,ً
 .٤٨٨واملصطلح

 .بتخفيف): ت(يف نسخة    )١(
 .٢/٤٤٦املستنري: ينظر. ً قرأها كذلك أيضاَ الوليدَّهم من عبارة ابن سوار أنْفُ, وي١/١٨٣الروضة   )٢(
ــر   )٣( ــفَّتف ــع التخفي ــاء م ــتح الط ــاف, وف ــكون الق ــاء, وس ــتح الت ــوب بف ــة. د يعق , ٢/٩٢١الروض

 .٤٩٠, واملصطلح٢/٤٤٩تنريواملس
 .املصادر السابقة. ًكذا قرأها حفص عن عاصم أيضا   )٤(
 .املصادر السابقة   )٥(
 .٤٩١, واملصطلح٢/٤٥٠, واملستنري٢/٩٢١الروضة   )٦(
 .٢/٧١٣االختيار لسبط اخلياط: وانظر. املصادر السابقة   )٧(
وفتحها من ﴿ونبلو﴾ فرو رويس عنه واختلف عن يعقوب يف إسكان الواو : ٢/٩٢٢جاء يف الروضة   )٨(

فقـرأت عليـه . وال أعرفـه: قـال شـيخنا. إسكاهنا, ورو روح عنه فتحها, ورو الوليد عنه اإلسكان
 ., واملصطلح فروايته موافقة للمستنري٢/٤٥٠املستنري: وينظر. بفتح الواو

=



 

٢٨٥ 

 ]٤٨[ الفتح سورة
ُ رو الوليد ور−١٠ ْويسََ َ)١( :﴿Yبياء معجمة األسفل ﴾ِ ٍ. 
ْ رو رويس−١٩ َ َُ َكثرية تأخذوهنا﴿: )٢(َ ََ ُ ُ ْ َ ً ِ  .﴾ بتاء معجمة األعىلَ
 وهـو غريـب ,﴾ بالياء﴿:  ووافق الوليد أبا عمرو عىل قراءة−٢٤

ُعن يعقوب ْ َ)٣(. 

 ]٤٩[ احلجرات سورة
ُ قرأ يعقوب−١٠, ١ َْ َ َ ُتقـدموا﴿ال : َ َّ ُبـني إخـوتكم﴿. ّبفـتح التـاء والـدال: ﴾ََ ِ َ َْ ِ َ﴾ :

 .)٤(ً مجعا,بكرس اهلمزة, وتاء مكسورة
 .)٥(هبمزة ساكنة قبل الالم: ﴾﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−١٤

 ]٥٠[ ق سورة
ُ وافق يعقوب أبا عمرو عىل قرءاة ﴿−٤٠, ٣٠ ْ َÉ Êوعـىل قـراءة,﴾ بـالنون  :

 . )٦(﴾ بفتح اهلمزة~ {﴿
 .م من األصولَّ تقد إال ماٌخالف] ٥١[ الذارياتوليس يف 

                                                 
 .٤٩٢, واملصطلح٢/٤٥٢, واملستنري٢/٩٢٣الروضة   )١(
يس وال إىل أحد من القراء العـرشة يف كتـب القـراءات التـي بـني َوُ إىل رًرواية منسوبةمل أقف عىل هذه ال   )٢(

. يدي, كالغاية, واملبسوط, والوجيز, والتلخيص, واملستنري, واملصطلح, والنـرش, واإلحتـاف, وغريهـا
, وروح ٨/٩٦, والبحــر املحــيط١٣/٤٥٦املحــرر الــوجيز: سبت إليــه يف بعــض التفاســري, منهــاُونــ

 . من طريق دلبة عن يونس عنه٤٤٩و نسبت إليه يف الكامل ق. ٢٦/١٠٩املعاين
وهذه القراءة مما تفرد به أبو عمرو . ومل تذكر يف املستنري واملصطلح. ٢/٩٢٤ذكرها عنه صاحب الروضة   )٣(

 .من العرشة
 .٢/٤٥٣, واملستنري١٠٥, ومفردة يعقوب لألهوازي ق٢/٩٢٥الروضة   )٤(
 .٤٩٦, واملصطلح٢/٤٥٦, واملستنري٢/٩٢٦الروضة.  أبو عمرو من السبعةد هبذه القراءةَّتفر   )٥(
 .ًهي قراءة اجلمهور إال نافعا, وأبا بكر. ٤٩٧, واملصطلح٢/٤٥٧والقراءة يف املستنري). ب(سقطت من    )٦(



 

٢٨٦ 

 ]٥٢[ الطور سورة
ُ قرأ يعقوب−٢١ َْ َ َ ْذريـَّاهتم﴿: َ ُ ُِّ  .)١(ابن عامر:  مثل,﴾ بألف بعد الياء, وضم التاءُ
 .)٢(بكرس اهلمزة: ﴾À ¾¿﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−٢٨

 ]٥٣[ سورةوالنجم
ُ قرأ يعقوب−١٢ َْ َ َ ُأفتمرونه﴿: )٣(َ َ َُ ْ َ فتح التاء, سـاكنة بحذف األلف بعد امليم, و: ﴾َ

 .امليم
ْ رو روح ورويس−٥٥ َ ْ َُ َ َ)٤( :﴿َربك متار َ ََّ  .بتشديد التاء عىل اإلدغام: ﴾ِّ
َ قال شيخنا أبو احلسني−١٩ ِقـال يل احلاممـي, قـال أبـو القاسـم عبـد: )٥(َ َّ َ َ  اهللا )٦(َ
َّ, قال التامر)٧(النخاس َّ َ ٌأخذ عيل رويس: َ ْ َ ُ َّ َّت والعزّالال﴿: )٨(َ ُ  .ددةمش: ﴾َّ

 ]٥٤[ القمر سورة
َ قرأ ﴿−٧ َ  .)٩(أيب عمرو: ﴾ مثلَ

َ وقرأ−٤٥ َ ُسنهزم ال﴿: َ َِ ْ َجمعـَ . )١٠(﴾ بنون مفتوحة, وكرس الزاي, ونصب العـنيَْ
                                                 

ا عـىل أنـه قرأهـا َّصَ, ونـَ  الوليد٥٠١ :, واملصطلح٢/٤٦١, واستثنى صاحب املستنري٢/٩٣٠الروضة   )١(
 .ابن عامر من السبعةا وهذه القراءة مما تفرد هب.  ألف عىل التوحيد, ورفع التاءبغري

 .املصادر السابقة. وهي قراءة اجلمهور إال أهل املدينة والكسائي   )٢(
 .٥٠٣, واملصطلح٢/٤٦٤, واملستنري٢/٩٣٣الروضة   )٣(
 .٢/٤٦٦, واملستنري٢/٩٣٥الروضة   )٤(
 ., تقدمت ترمجته يف باب األسانيدهو نرص بن عبد العزيز الفاريس   )٥(
 .وقد تقدمت ترمجته يف إسناد رواية رويس. عبيد): ت(ويف األصل, و ). ب(من نسخة    )٦(
 .النحاس): ت(   )٧(
 .٢/٤٦٤, واملستنري٢/٩٣٣الروضة   )٨(
. ًيعنــي بفــتح اخلــاء, وألــف بعــدها, وكــرس الــشني وختفيفهــا, وهــي قــراءة أهــل العــراق إال عاصــام   )٩(

 .٥٠٧, واملصطلح٢/٤٦٧, واملستنري٢/٩٣٦ضةالرو
ــاه مــن. وهــو ســهو. »ونــصب اجلــيم«: يف مجيــع النــسخ   )١٠( =, ٤٢١, واملبــسوط٤٠٤الغايــة: ومــا أثبتن



 

٢٨٧ 

ُّوتولون الد﴿: ًوقرأت له أيضا َُ ُّ َ َبرَ ُ﴾)١(. 
َّعز وجلسورة الرمحن  َ َ َّ َ ]٥٥[ 

ْ رو الوليد وروح−٣٥ ََ  . )٢( أيب عمروَ مثل,باجلر: ﴾﴿: َ
ْ وتفرد رويس عن صاحبيه بقراءة−٥٤ َ َُ َّ َ ٍمن استربق﴿: َ َ ْ َْ ِ  .)٣(﴾ بوصل اهلمزةِ

 ]٥٦[ الواقعة سورة
ُ وافق يعقوب−٥٥ ْ  . )٥(﴾ بفتح الشني﴿:  أبا عمرو عىل قراءة)٤(َ
ْ ورو رويس−٨٩−٧٥ َ َُ ِبموقع النجوم﴿: َ ُ ُّْ ِ ِ َ ﴾ بغـري ألـف بعـد الـواو, وسـكون ِ

ًالواو, ورو أيضا ﴿ َ  .)٦(ٌح﴾ بضم الراءُروَفَ
 ]٥٧[ احلديد سورة/ ظ١٣/

ُ قرأ يعقوب−١٥ َْ َ َ ْفال﴿: َ ْيوَ َم الَ ُ تؤخذَ َ ْ ِبتاء معجمة األعىل: ﴾ُ ٍ)٧(. 
َ وقرأ−٢٤ ,١٦ َ  Ò Ó Ô Õ﴿: وقوله تعـاىل. بتشديد الزاي: ﴾﴿: َ

Ö ٨(مثل أيب عمرو فيها) هو(﴾ بزيادة(. 
                                                 

 .  ألن اخلالف إنام هو يف العني, وليس اجليم;٢/٤٦٨واملستنري
طريـق أيب مل يذكر هذه احلروف صاحب الروضة, ورواها ابن سوار وابـن القاصـح عـن يعقـوب مـن    )١(

 .٥٠٨, واملصطلح٢/٤٦٨املستنري: ينظر. حاتم
 .٥١١, واملصطلح٢/٤٧٢, واملستنري٢/٩٣٩الروضة. د بذلك أبو عمرو من السبعةَّتفر   )٢(
ــسورة   )٣( ــون مك ــصري الن ــون فت ــىل الن ــا ع ــاء حركته ــزة وإلق ــذف اهلم ــي بح ــة. يعن , ٢/٩٣٩الروض

 .٥١٢, واملصطلح٢/٤٧٢واملستنري
 ).ب(سقطت من    )٤(
, ٢/٤٨٥, واملـستنري٢/٩٤٢الروضـة: ينظر. ًكذا قرأها ابن كثري, وابن عامر, والكسائي, وخلف أيضا   )٥(

 .٥١٤واملصطلح
 .٥١٥, واملصطلح٢/٤٧٦, واملستنري٢/٩٤٢الروضة   )٦(
 .٥١٦, واملصطلح٢/٤٧٧, واملستنري٢/٩٤٤الروضة   )٧(
 .صادر السابقةامل: ينظر. وهي قراءة اجلمهور إال أهل املدينة وابن عامر   )٨(

=



 

٢٨٨ 

 ]٥٨[ املجادلة سورة
ُ قرأ يعقوب−٧ َْ َ َ ُ أكثرَالَو﴿: َ َ ْ  .)١(ً﴾ رفعاَ

 .)٢(﴾ بكرس الشني يف احلرفني﴿:  ووافق أبا عمرو عىل قراءة−١١
ْ رو الوليد ورويس−٩, ٨ َ َ َُ َوينتجون﴿: )٣(َِ ُ َ ََ َفال * ْ ُ تنتجواَ َ ﴾ بغري ألف, ونون بني َْ

 .)٤(الياء والتاء, يف احلرفني فيهام
 .إال ما ذكر يف األصول خالف ]٥٩[احلرشوليس يف 

 ]٦٠[ املمتحنة سورة
ُ قرأ يعقوب−٣ َْ َ َ َ :﴿k l﴾ : بياء مفتوحة, وسـكون الفـاء, وكـرس الـصاد
ًخمففا  .)٥(عاصم: َ مثل,ّ

 ] ٦١[ الصف سورة
َ تفرد الوليد− ٦ َّ َ َّإال﴿:  عن صاحبيه بقراءة)٦(َ ُّ ساحر مِ ٌ ٌبنيَِ  .﴾ بألف بني السني واحلاءِ

ْ رو روح ورويــس−١٤ َ ْ َُ َ َ :﴿      Ñ                Ò   Ó﴾ :ــونَغــري  ابــن َ مثــل,ً, مــضافاٍ من
 .)٧(عامر

 إال يف روايـة ٌخـالف ]٦٣[, وال يف سـورة املنـافقني]٦٢[ سورة اجلمعـةليس يف
                                                 

 .٥١٩, واملصطلح٢/٤٧٩, واملستنري٢/٩٤٧الروضة. تفرد هبا يعقوب   )١(
ــر   )٢( ــامر وعاصــام, ينظ ــن ع ــة واب ــل املدين ــة إال أه ــراءة األكثري ــي ق ــة: ًوه ــر٢/٩٤٨الروض : , وينظ

 .٥٢٠, واملصطلح٢/٤٨٠املستنري
 .٥٢٠, واملصطلح٢/٤٨٠, واملستنري٢/٩٤٧الروضة   )٣(
 .ًف احلرفان يف مجيع النسخ, علام بأن احلرف الثاين ليس فيه ياءِصُوكذا و). ت( سقطت من ):فيهام(ة مكل   )٤(
 .٥٢٣, واملصطلح٢/٤٨٣, واملستنري٢/٩٥٠الروضة. د هبا عاصم من السبعةَّتفر   )٥(
 .»املصطلح« وال يف »املستنري«ومل تذكر عنه يف . ١١٠ذكره يف حرف املائدة . ٢/٦٣١الروضة   )٦(
 .٥٢٤, واملصطلح٢/٤٨٥, واملستنري٢/٩٥٢الروضة: ينظر. ًرأها أهل الكوفة أيضاكذا ق   )٧(



 

٢٨٩ 

ْ فإنه رو عن رويس)١(طاهر َ َُ  .)٢(ًخمففا: ﴾﴿: َ

 ]٦٤[ التغابن سورة
ُ قرأ يعقوب−٩ َْ َ َ ْيوم نجمعكم﴿: َ َ َُ ُ ْ ْ  .)٣(﴾ بنونََ

 ] ٦٥[ الطالق سورة
ْو روحَ ر−٦ ْمن وجدكم﴿: ََ ُ ِ ِْ َ﴾ بكرس الواو, تفرد بذلك عن صاحبيهِْ َّ َ َ)٤(. 

 ]٦٦[ التحريم سورة
ُ قرأ يعقوب−١٢ َْ َ َ َ :﴿Å﴾ ٥( أيب عمروَ مثل,ًمجعا(. 

 ]٦٧[ امللك سورة
ُ قرأ يعقوب−٢٧ َْ َ َ َبه تدعون﴿: َ ُ ْ َ ِ  .)٦(ً﴾ خفيفاِ

 ]٦٨ [)٧(ٓسورة ن
ُرو الوليد −١٤ َ ٌ وروحَ ْ َءأن ك﴿: َ ْ َ ٍان ذا مـالَ َ َ ْ ورويـس, اهلمـزتني)٨(﴾ بتحقيـقَ َ ُ :

                                                 
 .هو طاهر بن عبد املنعم بن غلبون تقدمت ترمجته يف باب األسانيد   )١(
 عـن ٌّيِوْرَوهـو مـ. التخفيف عن روح وليس عن رويس كام هـو املـتن: ٢/٥٨٩رو طاهر يف التذكرة   )٢(

ً عن روح أيضا يف ٌّيِوْرَوهو م. . ٥٢٦, واملصطلح٢/٤٨٧واملستنري, ٩٥٣/ ٢روح والوليد يف الروضة
ومل أقـف عليـه . , وغريها٥٩٤, واإلرشاد٤٣٧, والتلخيص٣٥٥, والوجيز٤٣٦, واملبسوط٤١٣الغاية
ُا عن رّمروي  .يسَوً

 .٥٢٧, واملصطلح٢/٤٨٨/, واملستنري٢/٩٥٤الروضة. د بذلك يعقوبَّتفر   )٣(
 .٥٢٧, واملصطلح٢/٤٨٩, واملستنري٢/٩٥٥الروضة: ينظر. لقراءد بذلك عن مجيع اَّتفر   )٤(
 .٥٢٨, واملصطلح٢/٤٩٠, واملستنري٢/٩٥٦الروضة: ينظر. ًكذا قرأها حفص عن عاصم أيضا   )٥(
, أمـا ٢/٩٥٦الروضة. التخفيف والتشديد: قرأت للوليد بالوجهني: , ثم قالَاستثنى أبو عيل املالكي الوليد   )٦(

 .وهذه القراءة مما تفرد به يعقوب. »املفردة« فقد اتفقا مع ٥٢٨ملصطلح, وا٢/٤٩٠املستنري
 .هي سورة القلم   )٧(
 .بتخفيف): ت(يف    )٨(



 

٢٩٠ 

 .)١(هبمزة مطولة عىل االستفهام
َ وقرأ−٥١ َ َ :﴿p﴾ :٢( مثل أيب عمرو,بضم الياء(. 

 )٣(]٦٩[احلاقة  سورة
 ]٧٠[)٤(الواقع سورة

. )٥( أيب عمـروَ مثـل,﴾ هبمزة مفتوحـة بعـد الـسني¥﴿:  قرأ يعقوب−٣٣−١
﴿Á﴾,٦(حفص:  مثل(. 

 ]٧١[ نوح سورة
ُ قرأ يعقوب−٢٣ َْ َ َ  .)٨( أيب عمروَ مثل,بفتح الواو: ﴾}﴿: )٧(َ

 ]٧٢[ اجلن سورة
ُ قرأ يعقوب−٥ َْ َ َ َأن لن تقول ﴿: َ ََّّ َْ َ ُنسِاإلَ  . )٩(ً﴾ بفتح القاف والواو مشدداْ

                                                 
 .٥٣١, واملصطلح٢/٤٩٥املستنري   )١(
 .٥٣٢, واملصطلح٢/٤٩٦, واملستنري٢/٩٥٩الروضة: ينظر.  إال أهل املدينة,وهي قراءة اجلمهور   )٢(
نهج املؤلف إذا مر بالسورة وليس فيها خـالف يـذكرها ويقـول ال خـالف سقطت من مجيع النسخ, وم   )٣(

قرأهـا ) ٩(﴾ ﴿: قوله تعاىل: ًويف هذه السورة ثالثة مواضع خالف فيها يعقوب نافعا وهي. فيها
َ﴿ما يؤمنُون : وقوله تعاىل. بكرس القاف, وفتح الباء: يعقوب ِ ْ ُ َما يذكرون﴾ * َ َُّ ََّ قرأمها يعقوب ) ٤٢, ٤١(َ

 ).٥٣٢, واملصطلح٢/٤٩٧, واملستنري٢/٩٥٩الروضة. (ياءبال
 .هي سورة املعارج   )٤(
ــن عــامر   )٥( ــة واب ــراءة اجلمهــور إال أهــل املدين ــستنري٢/٩٦١الروضــة: ينظــر. وهــي ق , ٢/٥٠٠, وامل

 .٥٣٣واملصطلح
اهتم مثـل بشهاد( وعبارة. ٥٣٤, واملصطلح٢/٥٠١, واملستنري٢/٩٦٢الروضة. يعني بزيادة ألف بعد الدال   )٦(

 .لتأخرها يف السورة). ت(ه من نسخة ُّ, وما أثبت)سأل(عىل قوله ). ب(مت يف األصل, و َّتقد) حفص
 ). ب(سقطت من    )٧(
 .٥٣٦, واملصطلح٢/٥٠٢, واملستنري٢/٩٦٤الروضة: ينظر. كذا قرأها اجلمهور إال أهل املدينة   )٨(
 .٥٣٧املصطلح, و٢/٥٠٤, واملستنري٢/٩٦٥الروضة. تفرد به يعقوب   )٩(



 

٢٩١ 

َ تفرد الوليد بفتح اهلمزات التي اختلف فيها كقراءة الكسائي−١٤, ٣ ِ ُ َِ َِّ َ َ َّ َ)١(. 
ــوب−١٩ ــرأ يعق َ ق َ َ :﴿p q r s t﴾ :ــزة ــتح اهلم ــل,بف ــرو:  مث  )٢(أيب عم

 ./و١٤/
ْ رو رويس−٢٨ َ َُ ْ﴿ليع: َ ُ َ تفرد بذلك,َم﴾ بضم الياءَلِ َّ َ َ)٣(. 
ُ قرأ يعقوب−١٧ َْ َ َ َ :﴿c٤( الكسائيَ مثل,﴾ بياء(. 

 ]٧٣[ املزمل سورة
ُ قرأ يعقوب−٩ َْ َ َ  .)٥( مثل الكسائي,بكرس الباء: ﴾﴿: َ

 ]٧٤[ املدثر سورة
َ قرأ ي−٥ َ َ ُعقوبَ  .)٦(بضم الراء: ﴾©﴿: ْ

٥٠−﴿ N﴾ :٧( مثل أيب عمرو,بكرس الفاء(. 
ْ رو روح ورويس−٥٦ َ ْ َُ َ َ :﴿m n٨( أيب عمروَ مثل,﴾ بياء(. 

                                                 
 ).١٤ −٣( وهي اآليات الكريمة من ,مجلتها اثنتا عرشة مهزة   )١(
, ٢/٥٠٤, واملـستنري٢/٩٦٥الروضـة: ينظـر. ًوهي قـراءة اجلمهـور إال نافعـا وأبـا بكـر عـن عاصـم   )٢(

 .٥٣٨واملصطلح
 .٥٣٨, واملصطلح٢/٥٠٥, واملستنري٢/٩٦٧الروضة   )٣(
 .املصادر السابقة:  ينظر.ًكذا قرأها محزة وعاصم وخلف أيضا   )٤(
ًكذا قرأها أيضا ابن عامر وعاصم إال حفصا, ومحزة وخلف   )٥( , ٢/٥٠٦, واملستنري٢/٩٦٧الروضة: ينظر. ًاً

 .٥٣٩واملصطلح
, ٢/٥٠٧, ومل يتنبـه لـذلك املحقـق, وقراءتـه يف املـستنري٢/٩٦٨ًسقط اسم يعقوب سهوا من الروضة   )٦(

 .٥٤٠واملصطلح
 .٥٤١, واملصطلح٢/٥٠٧, واملستنري٢/٩٦٩الروضة. ور إال أهل املدينة وابن عامروهي قراءة اجلمه   )٧(
, ٢/٥٠٨, واملـستنري٢/٩٧٠الروضـة. إال أهـل املدينـة, والوليـد عـن يعقـوب وهي قـراءة اجلمهـور   )٨(

 .٥٤١واملصطلح



 

٢٩٢ 

 ]٧٥[ القيامة سورة
٢ −١−رو َ ِ أقـسم بيـوم َال﴿]: تعـاىل[ امليم يف الباء من قوله )٢(َ إدغامُ الوليد)١(َ َ ِ ِ ْ ُ
ِالقيامة َِ َ وال *َ ِأقسم ب َ ِ ْ َّالنفس اللُ ِ ْ ِوامةَّ َ َ تفرد بذلك,﴾َّ َّ َ َ)٣(.  

ُ قرأ يعقوب−٣٧ َْ َ َ َ :﴿s  t    u٤( حفصَ مثل,﴾ ياء(. 
َ وقرأ ﴿−٧ َ  . )٥( أيب عمروَ مثل,بكرس الراء: ﴾{َ

 .)٦( فيهامِ األسفلِ معجمةٍبياء: ﴾ و﴿−٢١−٢٠

 ]٧٦[ اإلنسان سورة
ْ رو روح ورويس−٤ َ ْ َُ َ َ)٧( :﴿Ð﴾ :ْرويس: ري ألف ووقف بغ,غري منون َ ُ. 

ُ قرأ يعقـوب−١٦−١٥ َْ َ َ َ :﴿u   *  w بغـري تنـوين يف الوصـل فـيهام , فأمـا ﴾َّ َ
ُالوقف فوقف رويس عىل األول بغري ألف, ووقف يعقوب عىل الثاين بغري ألف ْ َ ْ َ ُ)٨(. 

ُ قــرأ يعقــوب−٢١ َْ َ َ َوقــرأ.  أيب عمــروَ مثــل,بفــتح اليــاء: ﴾¿﴿: )٩(َ َ َ :﴿Â  
  .)١٠(ً مثل أيب عمرو أيضا,لثاينّبرفع األول, وجر ا: ﴾

                                                 
 ).ب(سقطت من    )١(
 .يدغم): ب(يف    )٢(
 .ًوالصواب أن هذا إخفاء, وليس إدغاما   )٣(
 .٥٤٢, واملصطلح٢/٥١٠, واملستنري٢/٩٧١لروضةا   )٤(
 .٥٤٢, واملصطلح٢/٥٠٩, واملستنري٢/٩٧١الروضة: ينظر. وهي قراءة اجلمهور إال أهل املدينة   )٥(
 .٥٤٢, واملصطلح٢/٥٠٩, واملستنري٢/٩٧١الروضة   )٦(
اءة يف والقـر]. ﴿سالسـل﴾ غـري منـون روح ورويـس: [عىل هذا النحـو) ب(وردت العبارة يف نسخة    )٧(

 .٥٤٣, واملصطلح٢/٥١١, واملستنري٢/٩٧٢الروضة
 .٢/٥١٢املستنري   )٨(
 َوهـي قـراءة اجلمهـور إال أهـل. ٢/٥١٢وتنظر القـراءة يف املـستنري). ب(من ) يعقوب(سقطت كلمة    )٩(

 .َاملدينة ومحزة
 .٢/٩٧٤الروضة: ينظر. كذا قرأها ابن عامر وأبو جعفر   )١٠(



 

٢٩٣ 

َ ورو الوليد−٣٠  .﴾ بياء معجمة األسفل﴿: )١(َ

 ]٧٧[ واملرسالت سورة
ْ رو روح−٦ ََ ًعذرا﴿: )٢(َ ُ  .ًمستثقال: ﴾ُ

ْ رو رويس−٣٠ َ َُ ِانطلقوا إىل﴿: )٣(َ ُ ََ ٍّظل ْ  .بنصب الالم عىل اخلرب: ﴾ِ
﴾ أنـه بكـرس l m n o          p q﴿: ِ وال خالف يف احلرف األول قوله−٢٩

 .)٤(الالم
ْ رو رويس−٣٣ َ َُ َمجاال﴿: )٥(َ َ  .بضم اجليم, وألف بعد الالم: ﴾ٌتُ

 ]٧٨ [)٦(املعرصات سورة
ْ رو روح−٢٣ ََ َلبثني﴿: َ ِ ِ  .)٧( مثل محزة,ا﴾ بغري ألفَيهِ فَ
ُ قرأ يعقوب− ٣٧ َْ َ َ َوقرأ.  بخفض الباء﴾\ ]﴿: )٨(َ َ  .﴾ بخفض النون`﴿: َ

 ]٧٩ [)٩(النـزع سورة
ْ رو رويس−١١ َ َُ  .)١٠( الكسائيَ مثل,ٍ﴾ بألف﴿: َ

                                                 
 . مل يذكرها صاحب املستنري   )١(
 .٥٤٥, واإلصالح٢/٥١٤, واملستنري٢/٩٧٥الروضة   )٢(
 .٥٤٦, واملصطلح٢/٥١٥, واملستنري٢/٩٧٧الروضة   )٣(
 .٢/٩٧٧الروضة   )٤(
 , ٢/٥١٥, واملستنري٢/٩٧٧الروضة   )٥(
 .هي سورة النبأ   )٦(
 .٢/٤٠٦ , ورشح الدرة املضية٢/٥١٦, واملستنري٢/٩٧٨الروضة. د به محزة من السبعةَّوهي مما تفر   )٧(
 , ٢/٥١٦, واملستنري٢/٩٧٩الروضة   )٨(
 .ًهي سورة النازعات, وتسمى الطامة أيضا   )٩(
ٌكذا قرأها أيضا محـزة, وعاصـم إال حفـصا, وخلـف   )١٠( ً , ٢/٥١٩, واملـستنري٢/٩٧٩الروضـة: ينظـر. ً

 .٢/٧٠٥والكنـز 



 

٢٩٤ 

ُ وتفرد الوليد عن صاحبيه بقراءة−١٨ َِ َ َ َّ َ :﴿   Sخمففا ﴾ً  .)١( أيب عمروَ مثل,ّ

 ]٨٠[ عبس سورة
ُ قرأ يعقوب−٤ َْ َ َ َ :﴿O P﴾ :٢( عاصمَ مثل,بفتح العني(. 
ُ قرأ يعقوب−٦ َْ َ َ َ :﴿X٣(ً﴾ خفيفا(. 

ْ رو رويس−٢٥ َ َُ َ :﴿¨ © ª﴾ :٤(الكسائي:  مثل,بفتح اهلمزة(. 

 ]٨١[ التكوير سورة
ُ قرأ يعقوب−١٠, ٦ َْ َ َ  .)٥(أيب عمرو:  مثل,ً﴾ خفيفاg﴾, و﴿﴿: َ

ْ رو رويس−١٢ َ َُ َ :﴿o﴾ :٦(ًمشددا( . 
ْ ورو رويس−٢٤ َ َُ  .)٧( مثل أيب عمرو,﴾ بالظاء﴿: َ

                                                 
ــزاي   )١( ــشديد لل ــي مــن غــري ت ــه صــاحب الروضــة. يعن ــذكره٢/٩٨٠رو ذلــك عن  صــاحب , ومل ي

 .وهي قراءة اجلمهور إال أهل احلجاز. ٢/٥١٩املستنري
ــم  ) ٢( ــهو واهللا أعل ــو س ــق, وه ــسخ التحقي ــع ن ــارة يف مجي ــذا وردت العب ــالرفع . ك ــوب ب ــراءة يعق   إذ ق

   مـن مـؤلفي كتـب القـراءات عـن ٌ أحـدَومل يـذكر النـصب. وقراءة النصب تفرد هبا عاصـم. كاجلامعة
ـــسوط: يعقـــوب, ينظـــر ـــان١١٦ذيب, والتهـــ٤٦٢املب ـــوجيز٤/١٦٨٨, و جـــامع البي    ٣٧٤, وال

ـــستنري٢٤٨, والكامـــل ق٤٦٠, والتلخـــيص٢/٩٨٠والروضـــة  , ٦٢١, واإلرشـــاد٢/٥٢٠, وامل
 .٢/٧٠٦والكنـز

 .٢/٥٢٠, واملستنري٢/٩٨١الروضة: ينظر. أي من غري تشديد للصاد   )٣(
ا أهـل َّأمـ. ذا ابتـدأ كـرسهاإن ذلك يف الوصل فقط أمـا إ«: ٢/٥٢٠, وقال يف املستنري٢/٩٨١الروضة   )٤(

 .» فقد فتحوها يف احلالني−ومنهم الكسائي−الكوفة 
ُ, يـصدق عـىل الكلمـة األوىل, أمـا »مثـل أيب عمـرو«: وقولـهيعني بتخفيف اجليم والشني يف احلرفني,    )٥( ْ َ

﴿g﴾٢/٣٩٨النرش , ٢/٥٢١, واملستنري٢/٩٨١الروضة. ها بتشديد الشنيؤ فأبو عمرو يقر. 
 .٢/٧٠٧, والكنـز ٢/٥٢١, واملستنري٢/٩٨٢ةالروض   )٦(
ـــضا   )٧( ـــسائي أي ـــري والك ـــن كث ـــا اب ـــذا قرأه ـــستنري٢/٩٨٥الروضـــة. ًك ــــز ٢/٥٢١, وامل   , والكن

٢/٧٠٧. 



 

٢٩٥ 

 ]٨٢[ االنفطار سورة
ُ وافق يعقوب− ١٩ ْ   .)٢(﴾ برفع امليم﴿/: ظ١٤/ أبا عمرو عىل قراءة)١(َُ

 ]٨٣[ التطفيف سورة
ُ قرأ يعقوب−٢٤ َْ َ َ ُتعرف﴿: )٣(َ َ ْ ُنرضة﴿. ﴾ بتاء مضمومة, وفتح الراءُ ََ  .ً﴾ رفعاْ

  .)٤(وال خالف بينهم إىل سورة األعىل
 ]٨٧[ األعىل سورة

ِ رو الوليد−١٦ َ َ  .)٥( أيب عمروَ مثل,﴾ بياء﴿: َ

 ]٨٨[ الغاشية سورة
 .)٧(﴾ بضم التاء﴿: ا عمرو عىل قراءة أب)٦( وافق يعقوب−٤

ْ ورو رويس−١١ َ َُ , وفـتح ٍ مـضمومةِ األسفلِ معجمةٍ﴾ بياء﴿: َ
 .)٨(أيب عمرو:  مثل,﴾امليم, ورفع ﴿

ْوالوليد وروح ََ ِ :﴿b c dِبْصَ﴾ بفتح التاء املعجمة األعىل, ون﴿ e﴾ .َمثـل 
 . )٩(الكسائي

                                                 
 ). ب(سقطت من    )١(
 .٢/٧٠٩, والكنـز ٢/٥٢٢, واملستنري٢/٩٨٦الروضة: ينظر. ًوهي قراءة ابن كثري أيضا   )٢(
 .٢/٤١٢, ورشح الدرة املضية٢/٧١٠, والكنـز ٢/٥٢٣, واملستنري٢/٩٨٦الروضة   )٣(
 .االنشقاق, والربوج, والطارق: والسور التي ال خالف فيها هي. تقديم وتأخري يف العبارة) ب(يف نسخة    )٤(
 .بالتاء: ٢/٥٢٨, ورواية الوليد يف املستنري٢/٩٨٩الروضة. تفرد بذلك أبو عمرو   )٥(
 ). ب(سقطت من ): يعقوب(كلمة    )٦(
 .٦١١, وحتبري التيسري٢/٥٢٩, واملستنري٢/٩٨٩الروضة. ًكذا رواها أبو بكر عن عاصم أيضا   )٧(
 .٦١١, وحتبري التيسري٢/٥٢٩, واملستنري٢/٩٩٠الروضة. ًكذا قرأها ابن كثري أيضا   )٨(
ــا   )٩( ــدم ونافع ــا تق ــور إال م ــراءة اجلمه ــستنري: , وينظــر٢/٩٩٠الروضــة. ًوهــي ق ــري ٢/٥٢٩امل , وحتب

 .٦١١التيسري



 

٢٩٦ 

 ]٨٩[ الفجر سورة
َ قرأ يعقوب−٢٦−٢٥ َ ُيعـذب َال﴿: َ َ َوال... َُّ ُ يوثـقَ َ ْ  َ مثـل,﴾ بفـتح الـذال والثـاءُ
 .)١(الكسائي

 ﴾, و﴿)١٨(﴾ , و﴿)١٧(﴾ ﴿: ووافق أبا عمرو عىل قراءة
 .)٢( بياء معجمة األسفل يف أربعتهن,)٢٠(﴾ , و﴿)١٩(

 ]٩٠[ البلد سورة
ُ وافق يعقوب−٢٠ ْ ) ٨(﴾ هنا, ويف سورة اهلمزة       É﴿:  أبا عمرو عىل قراءة)٣(َ

 .)٤(باهلمز فيهام

 ]٩١[ والشمس سورة
ُ قرأ يعقوب−١٥ َْ َ َ َ)٥( :﴿b cأيب عمروَ مثل, قبل الالمٍ﴾ بواو . 

 ]٩٢[ والليل سورة
ْ رو رويس−١٤ َ َُ َّنارا تلظى﴿: َ َ َّ َّفأمـا الوليـد . )٦(ّالبـزي:  مثـل,ِ التـاءَ﴾ مدغمـةَ َ

ًفروايته اإلدغام, والذي قرأت له مظهرا ُ ِ َّ.  
                                                 

 .٦١٢, حتبري التيسري٢/٥٣٠, واملستنري٢/٩٩٣الروضة. د بذلك الكسائي من السبعةَّرَفَت   )١(
جـــامع البيـــان يف القـــراءات : ويف قـــراءة أيب عمـــرو ينظـــر. ٢/٧١٥, والكنــــز٢/٩٩٢الروضـــة   )٢(

 .٤/١٧٠٠السبع
 ). ب(من ) يعقوب(سقطت كلمة    )٣(
ــم   )٤( ــن عاص ــص ع ــف, وحف ــزة, وخل ــا مح ــذا قرأه ــةال. ك ــز٢/٩٩٤روض ــري ٢/٧١٧, والكن   , حتب

 .٦١٣التيسري 
, وهـي قـراءة ٢/٧١٨, والكنــز٢/٥٣٤, واملـستنري٢/٩٩٥والقـراءة يف الروضـة). ب(سقطت من    )٥(

 .اجلمهور إال أهل املدينة وابن عامر
ِّة البـزي, مـؤذَّزَأمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بـ   )٦( ِّ ). ه٢٥٠: ت(ن املـسجد احلـرام, َ

 ).٥٥٣(, رقم ١/١١٩, وغاية النهاية١/٣٦٥معرفة القراء



 

٢٩٧ 

 .)١(]٩٩−٩٣[ الزلزلة سورةم إىل وال خالف بينه
ُ مذهب روح يف اخـتالس احلركـة مـن قولـه سـبحانهُ قد ذكرت−٨−٧ َ َْ ُ َ :﴿{  

ْ فأما الوليد ورويس فيصالن بواو يف احلرفني,﴾b c﴾ و﴿| َ ُ َّ َ)٢(. 
َ من قوله سبحانهِ اهلاءَفْذَ حُتْرَكَوقد ذ َ ُ :﴿u v﴾]ُعن يعقـوب ] ١٠القارعة ْ َ
 .)٣(فيام تقدم

 ].١٠٤[ اهلمزة سورة بينهم إىل وال خالف
ْ رو روح−٢ ََ َمجع﴿: )٤(َ َّ  .﴾ بتشديد امليمَ

ُ املختلف فيها بني أصحاب يعقوب, وبني قالون يف روايـة أيب )٥(نجزت احلروف ْ َ
 . قبل, رمحة اهللا عليهم أمجعني)٦(]مَّتقد[ ّنشيط عنه من الطريق املثناة فيام

                                                 
 .الضحى, والرشح, والتني, والعلق, والقدر, والبينة: السور التي ال خالف فيها هي   )١(
: ينظـر. ومذهبه هو ضم اهلاء من غري إشباع. القول يف هاء الكناية: ذكرها يف باب األصول حتت عنوان    )٢(

 .٢/٥٤٠ستنري, وامل٢/٩٩٨الروضة
: وقد تقدم ذكرها يف بـاب األصـول. من سورة البقرة) ٢٥٩(وقد ذكر ذلك يف اآلية . ٢/٩٩٨الروضة   )٣(

 .القول يف هاء الكناية
 .٢/٧٢٢والكنز. ٢/٥٤١, واملستنري٢/٩٩٩الروضة: ينظر   )٤(
 .احلرف): ب(يف    )٥(
 .زيادة يقتضيها السياق   )٦(



 

٢٩٨ 

ُالياءات التي أثبتها يعقوب  رشح ْ َ ِ َّ  
 .)١(يف احلالني يف رؤوس اآلي

ــرة يف ــورة البق ــالث ﴿: س ﴾ À   ¿, ﴿)٤١(﴾ `, ﴿)٤٠ (﴾lث
)١٥٢.( 

 ).٥٠(﴾ °﴿: آل عمران )٢(سورة ويف
 ).١٩٥(﴾ Ü Ý﴿: ألعراف ا)٣(ويف
 ).٧١(﴾ a b   `    _ ^﴿: يونس ويف
 ).٥٥(﴾ X Y Z﴿: هود/ و١٥ /ويف
  Æ Ç, و﴿)٦٠(﴾ ² ± °, ﴿)٤٥(﴾ U ﴿: ثــالثيوســف ويف

È﴾) ٩٤.( 
 t, ﴿)٣٢(﴾ ¯, ﴿)٣٠(﴾ f, ﴿)٩(﴾ _ ﴿: أربعويف الرعد

u)٣٦(﴾ )٤.( 
 .﴾½  ¼, ﴿)١٤(﴾ p q ﴿: حرفانإبراهيم ويف
 ).٦٩(﴾ É  Ê Ë Ì, و﴿)٦٨(﴾ Æ Ç ﴿: حرفاناحلجر ويف

 ).٥١(﴾ ½ ¼, و﴿)٢(﴾ p  q  r      s t ﴿: حرفانويف النحل
 ). ٣٧(﴾ ] Zان, ﴿عموض) ٩٢ , ٢٥(﴾ O ﴿: ثالثاألنبياء ويف

                                                 
املبـسوط, والـوجيز, والتلخـيص, : آخـر كـل سـورة مـن: ذلك ينظـرللوقوف عىل مذهب يعقوب يف    )١(

 .واملستنري, والكنز يف القراءات العرش, وإرشاد املبتدي, واملصطلح, والنرش, وإيضاح الرموز
 ).ت(و ) ب(سقطت من    )٢(
 ).ت(و ) ب(سقطت من    )٣(
 .٣٠٩, واملصطلح٢/٢٣٠, واملستنري٤٤٥الغاية: ينظر   )٤(



 

٢٩٩ 

 ).٤٤(﴾ £ ¢ ¡﴿:  حرفاحلج ويف
﴾ ¦  ¥ ¤, موضعان, ﴿)٣٩, ٢٦(﴾ ½ ¼ ﴿: ستاملؤمنني ويف

)٥٢(﴿ ,u v ﴾)١٠٨(﴾ _    ^, ﴿)٩٩(﴾ �  ~, ﴿)٩٨.( 
, )١٤(﴾ ² ±, ﴿)١٢(﴾ ¡ �﴿: ً عـرش موضـعا)١( سـتةالشعراء ويف

﴿P ﴾)٦٢(﴿ ,                g  h i ﴾)١١٧(﴿ ,º » ﴾)٧٨(﴿ ,¿ À ﴾)٧٩(, 
﴿Ä Å﴾) ٨٠(﴿ ,É    Ê ﴾)وفيها ثامنيـة مواضـع)٨١ , :﴿Ô Õ Ö﴾ 
)١٧٩, ١٦٣, ١٥٠, ١٤٤, ١٣١, ١٢٦, ١١٠, ١٠٨.( 

 ).٣٢(﴾ ²  ± ﴿: حرفالنمل ويف
 ).٣٤(﴾ À ¿, ﴿)٣٣(﴾ ¯ ® ﴿: حرفانالقصص ويف
 ).٥٦(﴾ j k﴿: حرفالعنكبوت ويف
 ).٤٥(﴾ ° ¯﴿: )٢( حرفسبأ ويف
 ).٢٦(﴾ k﴿: )٣( حرففاطر ويف
 ).٢٥(﴾ Å, ﴿)٢٣(﴾ º ﴿:ان حرفٓيس ويف
 ).٩٩(﴾ )٤(¿, ﴿)٥٦(﴾ [         \ ]﴿:  حرفانالصافات ويف

 ).١٤ (﴾Ï Ð  , ﴿) ٨(﴾ w x ﴿: حرفانٓويف ص
َتلف عنه يف ﴿ْواخ). ١٦(﴾ h i﴿:  حرفانالزمر ويف ِ ُ      w ﴾)١٧ ( َفرو َ
ٌعنه روح ْ  . يف احلالنيِ الياءَفْذَ حَ

                                                 
 .سبعة): ب(يف    )١(
 ).ب(سقطت من    )٢(
 ).ب(سقطت من    )٣(
 ). ت(سقطت من    )٤(



 

٣٠٠ 

 )١()]٣٢(﴾ Í, و﴿)١٥(﴾ ½, و﴿)٥(﴾ r        s      ﴿: ثالثويف املؤمن[
 ).٦٣(﴾ e f g, ﴿)٢٧(﴾ _ ~﴿:  حرفانالزخرف ويف
 ).٢١(﴾ W, ﴿)٢٠(﴾ P Q﴿:  حرفانالدخان ويف
 .موضعان) ٤٥, ١٤(﴾ Ä﴿: ٓق ويف
 c, ﴿)٥٧(﴾ o p q r﴿). ٥٦(﴾ g h ﴿: ثــالثالــذاريات ويف

d ﴾)٥٩.( 
 ).٣٩, ٣٧, ٣٠, ٢١, ١٨, ١٦(﴾ l﴿:  ستة مواضعالقمر ويف
 .حرفان) ١٨(﴾ e, و﴿)١٧(﴾ | ﴿:امللك ويف
 ).٣(﴾ i j ﴿:نوح سورة ويف
 ).٣٩(﴾ ¨ ﴿: حرفواملرسالت ويف
ــر ويف ــرفوالفج ــة أح ﴾ m, و﴿)٩(﴾ i j, و﴿)٤(﴾ K ﴿: أربع

 ).١٦(﴾ x, و﴿)١٥(
 .٥٤٧(﴾ _ ^ ﴿: حرفالكافرون ويف

 .هذه مجلتها

َوأما مذهبه يف الياءات التي وسط اآلي َ ََّ ُ ُ َِ َ 
ُ أنه يزيد عليه إثباهتَ غري, مثل أيب عمروفهو/ ظ١٥/  Ä ﴿َ مثـل, يف الوقـفَّنَ

Å Æ ﴾)وما أشبه ذلك يف مجيع القرآن)١٩٧(﴾ )٢(_, و﴿)١٨٦البقرة ,ِ َ. 
                                                 

 ).ت(وما أثبته من ). ب(سقطت من األصل, و    )١(
 .ً﴾ وهذه الكلمة مل تقع وسطا يف القرآنِونُقَّاتَ﴿ف: يف مجيع النسخ   )٢(



 

٣٠١ 

 )١( إىل إثباته يف الوصلَرشح ما وقف عليه بالياء وال سبيل
َيؤت احلكمة﴿: أوهلن يف البقرة َ ْ ِ ِ ْ ُ ﴾)٢٦٩ .( 

 .﴾يؤيتيقف ﴿). ١٤٦(﴾ À  ¿ ¾ ½﴿: ويف النساء
 ). ٥٧(﴾ ﴿: ويف األنعام
 ). ٣(﴾ ji k﴿: ويف املائدة
 ). ١٠٣(﴾ ¤ £﴿: ويف يونس
 ). ٥٤(﴾ ¼ « º﴿: ويف احلج
 ). ١٨(﴾ b c﴿: ويف النمل
 ). ٥٣(﴾ \ ]      Y   Z﴿: ويف الروم
 ). ٢٣(﴾ ² ± °       ¯﴿: ويف يس

 ). ١٦٣(﴾ v w﴿: ويف والصافات
 ). ١٧(﴾ v w *y﴿: ويف الزمر
 ).٤١(﴾ b﴿: ويف ق

 ). ٥(﴾ À Á ¿﴿: ويف القمر
 ). ٢٤(﴾ d e﴿: ويف الرمحن
 ).١٦(﴾ _   ~﴿: ويف التكوير

ُهذا مجلة ما يقف عليـه باليـاء, وال سـبيل إىل إثباتـه يف الوصـل, وقـد ذكـرت    ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ َ ُ
                                                 

املبـسوط, والـوجيز, والتلخـيص, : للوقوف عىل مذهب يعقوب يف ذلـك ينظـر آخـر كـل سـورة مـن   )١(
 .املستنري, واإلرشاد, واملصطلح, والنرش, وإيضاح الرموزو



 

٣٠٢ 

َّاختالف أصحابه فيام تقدم َ ِ ِ َ َ َ. 
حـذوفات واألصـول, متت احلروف املختلف فيهـا مـن يـاءات اإلضـافات وامل

ِ اهللا وفضلهِّنَوالفرش, بم َت, ويْبَبْحَ عىل ما أَ ُغ بـه ُلـْبَ اخلري, مـا ت)١(لُبُ اهللا لك من سَّرسَ
 .أعىل درجاته

ِتم الكتاب بعون اهللا امللك الوهاب ِ ُ 

*      *      * 

                                                 
 .سبيل): ت(يف    )١(



 

٣٠٣ 

 مصادر البحث ومراجعه
ديس, عبـد الـرمحن بـن أبـو شـامة املقـ: إبراز املعاين مـن حـرز األمـاين يف القـراءات الـسبع   −١

, ١إبراهيم عطوة عوض, البايب احللبي, مرص, ط: , حتقيق)ه٦٦٥: ت(بن إبراهيم,  إسامعيل
 .م١٩٨٢−ه١٤٠٢

ِّالبنا الدمياطي, أمحد بن حممد, : إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش   −٢ , ه١١١٧: ت(ّ
 .١٩٨٧−١٤٠٧, عامل الكتب, بريوت, ١شعبان حممد إسامعيل, ط. د: حتقيق

حممـد عـيل . د: حتقيـق, )ه٣٦٨: ت(أبو سعيد السريايف, احلـسن بـن عبـد اهللا, : إدغام القراء   −٣
 .م١٩٨٦−ه١٤٠٦, دمشق ٢عبدالكريم الرديني, ط 

بـن  ّأبو العز القالنـيس, حممـد بـن احلـسني: إرشاد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات العرش   −٤
 . م١٩٨٤−ه١٤٠٤, ١ن الكبييس, مكة املكرمة, طعمر محدا. د: , حتقيق)ه٥٢١: ت(بندار, 

طه حممد : , حتقيق)ه٨٥٢: ت(ابن حجر العسقالين, أمحد بن عيل, : اإلصابة يف متييز الصحابة   −٥
 . م١٩٧٦, القاهرة ١الزيني, ط 

زهـري غـازي . د: , حتقيـق)ه٣٣٨: ت(أبو جعفرالنحاس, أمحـد بـن حممـد, : إعراب القرآن   −٦
 .م١٩٨٨−ه١٤٠٩, عامل الكتب, ٣زاهد, ط

حممد : , حتقيق)ه٦٤٦: ت(القفطي, مجال الدين عيل بن يوسف, : إنباه الرواة عىل أنباه النحاة   −٧
 .م١٩٥٢−١٣٧١, دار الكتب املرصية, القاهرة, ١أبو الفضل إبراهيم, ط

: ت(القباقبي حممد بـن خليـل, : إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز اجلامع لقراءات األربعة عرش   −٨
 .م٢٠٠٣−ه١٤٢٤, عامن, ١أمحد خالد شكري, دار عامر, ط. د: , حتقيق)ه٨٤٩

ُأبو حيان األندليس, حممـد بـن يوسـف الغرنـاطي, : البحر املحيط   −٩ َ ْ , دار الفكـر, )ه٧٥٤: ت(َ
 .م١٩٨٣−ه١٤٠٣, ٢ط

النـشار, عمـر بـن زيـن الـدين قاسـم بـن حممـد : البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة   −١٠
عيل حممد معوض, وعادل أمحد عبد املوجود, عامل الكتـب, : , حتقيق)ه٩٣٨: ت(األنصاري, 
 .م٢٠٠٠−ه١٤٢١, ١بريوت, ط

ُحممد بن حممد بن عيل بن عبد الواحد األندليس, أبو عبد اهللا, : برنامج املجاري   −١١ َ ْ , )ه٨٦٢: ت(َ
 .م١٩٨٢, ١حممد أبو األجفان, دار الغرب اإلسالمي, ط: حتقيق

َالذهبي, حممد بن أمحد بن عـثامن, : اهري واألعالمتاريخ اإلسالم ووفيات املش   −١٢ , )ه٧٤٨: ت(َّ
 .م٢٠٠٣−ه١٤٢٤, ١حتقيق الدكتور بشار عواد معروف, دار الغرب اإلسالمي, بريوت, ط



 

٣٠٤ 

بـدون (, دار الفكـر, بـريوت, )ه٤٦٣: ت(اخلطيب البغدادي, أمحد بن عـيل, : تاريخ بغداد   −١٣
 . )حتقيق

بـن  البـستي, حممـد): مستل مـن كتـاب الثقـات(خبار تاريخ الصحابة الذين روي عنهم األ   −١٤
-ه١٤٠٨, دار الكتـب العلميـة, بـريوت ١ّبوران الضناوي, ط: حتقيق, )ه٣٥٤: ت(حبان, 
 . م١٩٨٨

: حتقيـق, )ه٤٥٢: ت(عيل بن فارس اخلياط, أبو احلـسن, : التبرصة يف قراءات األئمة العرشة   −١٥
 .م٢٠٠٧−ه١٤٢٨ ,١الدكتورة رحاب حممد مفيد شققي, مكتبة الرشد, ط

حممـد غـوث : , حتقيـق)ه٤٣٧: ت(مكي بن أيب طالب القييس, : التبرصة يف القراءات السبع   −١٦
 .م١٩٨٢−ه١٤٠٢, دار السلفية, اهلند ٢الندوي, ط

: , حتقيـق)ه٦٧٦: ت(حييي بن رشف الدين النـووي الـشافعي, : التبيان يف آداب محلة القرآن   −١٧
 .م١٩٩٤−ه١٤١٤, ٢ن, دمشق, طعبد القادر األرناؤوط, مكتبة دار البيا

: ت(ابن الفحـام الـصقيل, عبـد الـرمحن بـن عتيـق, : التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع   −١٨
−ه١٤٢٢, ١ضــاري إبــراهيم العــايص الــدوري, دار عــامر, عــامن, ط. د: , حتقيــق)ه٥١٦
 .م٢٠٠٢

ِابن اجلزري, حممد بن حممد بن حمم: حتبري التيسري يف القراءات العرش   −١٩ َ : , حتقيق)ه٨٣٣: ت(د, َ
 .م٢٠٠٠−ه١٤٢١, ١الدكتور أمحد حممد مفلح القضاة, دار الفرقان, عامن, األردن, ط

َالذهبي, حممد بـن أمحـد بـن عـثامن, : تذكرة احلفاظ   −٢٠ , تـصحيح وزارة املعـارف )ه٧٤٨: ت(َّ
 .احلكومية العالية اهلندية, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت لبنان

: حتقيـق, )ه٣٩٩: ت(ابن غلبون احللبي, طاهر بن عبد املنعــم, : اءات الثامنالتذكرة يف القر   −٢١
 .م١٩٩١−ه١٤١٢, جدة ١أيمن رشدي سويد, ط 

). ه٤٧٨: ت(أبو معرش الطربي, عبد الكريم بن عبد الـصمد, : التلخيص يف القراءات الثامن   −٢٢
 .م١٩٩٢−ه١٤١٢, جدة ١حممد حسن عقيل, ط : حتقيق

ِابـن اجلـزري, حممـد بـن حممـد, :  علم التجويـدالتمهيد يف   −٢٣ َ غـانم . د: , حتــقيق)ه٨٣٣: ت(َ
 .م١٩٨٦−ه١٤٠٧, مؤسسة الرسالة, بريوت ١قدوري احلمد, ط 

: ت(َّأبـو عمـرو الـداين, عـثامن بـن سـعيد, : التهذيب ملا تفرد به كل واحد من القراء السبعة   −٢٤
 .م٢٠٠٥−ه١٤٢٦, ١, طالدكتور حاتم صالح الضامن, دار نينو: , حتقيق)ه٤٤٤

: , حتقيـق)ه٤٤٤: ت(َّأبو عمرو الداين, عـثامن بـن سـعيد, : جامع البيان يف القراءات السبع   −٢٥
خالـد الغامـدي, .سامي عمـر إبـرهيم, ود.طلحة حممد توفيق, ود.عبد املهيمن طحان, ود.د



 

٣٠٥ 

 .م٢٠٠٧−ه١٤٢٨, ١أته للنرش جمموعة بحوث الكتاب والسنة يف جامعة الشارقة, طَّيَه
, دار إحيـاء )ه٣٢٧: ت(ابن أيب حـاتم الـرازي, عبـد الـرمحن بـن حممـد, : اجلرح والتعديل   −٢٦

 ).بدون تاريخ(الرتاث العريب, بريوت 
هبة اهللا بن أمحد بن طاوس البغدادي, :  بن آدم والعليمي األنصاريىالف بني حييجزء فيه اخل   −٢٧

 .م٢٠٠٨ −١٤٢٨, ١ دمشق, طالدكتور عامر أمني الددو, دار البشائر,: , حتقيق)ه٥٣٦: ت(
عـيل : , حتقيـق)ه٦٤٣: ت(ّعلم الدين السخاوي, عيل بن حممـد, : ّمجال القراء وكامل اإلقراء   −٢٨

 .م١٩٨٧−ه١٤٠٨, مكة املكرمة ١حسني البواب, ط
ّاحلجة للقراء السبعة    −٢٩ بـدر : , حتقيـق)ه٣٧٧: ت(أبو عيل الفاريس , احلسن بن عبد الغفـار , : ّ

 .م١٩٩٣−ه١٤١٣وجيايت, دار املأمون, دمشق الدين قهوجي وبشري ج
: , حتقيـق) ه٩١١: ت(جـالل الـدين الـسيوطي, : حسن املحارضة يف ملوك مرص والقـاهرة   −٣٠

 .م١٩٦٧−ه١٣٨٧, ١حممد أبو الفضل إبراهيم, البايب احللبي, ط
, دار )ه٤٣٠: ت(األصفهاين, أبونعيم أمحـد بـن عبـد اهللا, : حلية األولياء وطبقات األصفياء   −٣١

 .م١٩٨٨−ه١٤٠٩كتب العلمية, بريوت, ال
, )ه٧٥٦: ت(الـسمني احللبـي, أمحـد بـن يوسـف, : ّالدر املصون يف علوم الكتاب املكنـون   −٣٢

 .م١٩٨٧−ه١٤٠٨ّأمحد حممد اخلراط, دار القلم, دمشق . د: حتقيق
َالذهبي, حممد بن أمحد بن عثامن, : دول اإلسالم   −٣٣ حسن إسامعيل مروة, : , حتقيق)ه٧٤٨: ت(َّ

 .م١٩٩٩ صادر, بريوت, دار
 بن حممد بن عبد امللك األنصاري, دللمراكيش, حمم: الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة   −٣٤

بـن رشيفـة, دار  الـدكتور إحـسان عبـاس, والـدكتور حممـد: , حتقيق)ه٧٠٣: ت(األويس, 
 .)بدون تاريخ(الثقافة, بريوت, 

, )ه٤٢٧: ت(ي بـن أيب طالـب القيـيس, مكـ: الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفـظ الـتالوة   −٣٥
 .م٢٠٠١−ه١٤٢٢, ١الدكتور أمحد حسن فرحات, دار عامر, عامن, ط: حتقيق

 ,)ه١٢٧٠: ت(حممود األلـويس البغـدادي, : روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين   −٣٦
 .مدادية, ملتان, باكستاناإلكتبة امل

 عيل املالكي, احلسن بن حممد بن إبراهيم البغـدادي, أبو: الروضة يف القراءات اإلحد عرشة   −٣٧
, ١الدكتور مصطفى عدنان حممـد سـلامن, مكتبـة العلـوم واحلكـم, ط: , حتقيق)ه٤٣٨: ت(

 .م٢٠٠٤−ه١٤٢٤
شـوقي  .د: , حتــقيق)ه٣٢٤: ت(ابن جماهد, أبو بكر أمحد بن موسـى, : السبعة يف القراءات   −٣٨



 

٣٠٦ 

 ., دار املعارف, مرص٣ضيف, ط
َالـذهبي, حممـد بـن أمحـد بـن عـثامن, : النبالءسري أعالم    −٣٩ مجاعـة مـن : , حتقيـق)ه٧٤٨: ت(َّ

 .م١٩٨٤−ه١٤٠٥, ١املحققني, مؤسسة الرسالة, بريوت, ط
حممـود  :, حتقيق١٠٨٩: ت(ّعبد احلي بن العامد احلنبيل, : ّشذرات الذهب يف أخبار من ذهب   −٤٠

 .م١٩٨٦, ١األرناؤوط, دار ابن كثري, دمشق, ط
أبو القاسم النويري, حممد بن حممد بن حممـد, : ملضية يف القراءات الثالث املرويةرشح الدرة ا   −٤١

عبد الرافع بن رضوان بن عـيل الـرشقاوي, مكتبـة الرشـد, الريـاض, : , حتقيق)ه٨٩٧: ت(
 .م٢٠٠٣−ه١٤٢٤, ١ط

بن حممـد  حممد بن أمحد): كنـز املعاين, رشح حرز األماين(رشح شعلة عىل الشاطبية, املسمى    −٤٢
 ).بدون تاريخ. (, مطبعة دار التأليف, مرص) ه٦٥٦: ت(وصيل , امل

خالـد عبـدالكريم, : , حتقيـق)ه٤٦٩: ت(ابن بابشاذ, طاهر بن أمحد, : رشح املقدمة املحسبة   −٤٣
 .ه١٩٧٧املطبعة العرصية, الكويت, 

عـدنان عبـد الـرمحن . د: حتقيـق, )ه٦٥٠: ت(الصغاين, احلسن بن حممد, : الشوارد يف اللغة   −٤٤
 .م١٩٨٣−ه١٤٠٣وري, املجمع العلمي العراقي الد

: , حتقيـق)ه٢٥٦: ت(البخاري, حممـد بـن إسـامعيل, ): اجلامع الصحيح(صحيح البخاري    −٤٥
 .ه١٤٠٠, ١حمب الدين اخلطيب, وحممد فؤاد عبد الباقي, املطبعة السلفية, القاهرة, ط

, مطبعـة ١, طأكـرم ضـياء العمـري: , حتقيـق)ه٢٤٠: ت(خليفة بن خياط, : طبقات خليفة   −٤٦
 .م١٩٦٧−ه١٣٨٧العاين, بغداد 

َالذهبي, حممد بن أمحد بن عثامن, : طبقات القراء   −٤٧ أمحد خـان, مركـز . د: , حتقيق)ه٧٤٨: ت(َّ
 .م١٩٩٧−ه١٤١٨, ١امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية, ط

٤٨−   م١٩٥٨−ه١٣٧٧, دار صادر, بريوت )ه٢٣٠: ت( ابن سعد حممد, :الطبقات الكرب. 
حممـد : , حتقيق)ه٣٧٩: ت(أبو بكر الزبيدي, حممد بن احلسن, : ت النحويني واللغوينيطبقا   −٤٩

 .م١٩٧٣أبو الفضل إبراهيم, دار املعارف, مرص 
َالذهبي, حممد بـن أمحـد بـن عـثامن, : العرب يف خرب من غرب   −٥٠ صـالح . د: , حتقيـق)ه٧٤٨: ت(َّ

 .م١٩٦٦, ١ّالدين املنجد, وفؤاد السيد, الكويت, ط
: ت(أبو العالء العطار, احلـسن بـن أمحـد, : الختصار يف قراءات العرشة أئمة األمصارغاية ا   −٥١

 . م ١٩٩٤−ه١٤١٤أرشف حممد فؤاد طلعت, جدة . د : , حتـقيق)ه٥٦٩
حممـد غيـاث : حتــقيق) ه٣٨١: ت(ابن مهران, أمحد بن احلسني, : الغاية يف القراءات العرش   −٥٢



 

٣٠٧ 

 .م١٩٨٥−ه١٤٠٥, الرياض ١اجلنباز, ط
ِابن اجلزري, حممد بـن حم: ّ النهاية يف طبقات القراءغاية   −٥٣ َ : نـرشه) ه٨٣٣: ت(مـد بـن حممـد, َ

 .م١٩٣٣−ه١٣٥٢, ١برجسرتارس, مكتبة اخلانجي, مرص, ط
حممد سليم احلاج, : حتـقيق) ه٢٣٧: ت(اليزيدي, عبد اهللا بن حييى, : غريب القرآن وتفسريه    −٥٤

 .م ١٩٨٥−ه١٤٠٥ عامل الكتب, بريوت ١ط
ابـن خـري : ا رواه عن شيوخه من الدواوين املصنفة يف رضوب العلم وأنواع املعارففهرسة م   −٥٥

فرنـسثكة قـداره : عنايـة. )ه٥٧٥: ت(ْاإلشبييل, حممد بن خري بن عمر بن خليفـة األمـوي, 
 .م١٩٧٩−ه١٣٩٩, ٢زيدين, دار اآلفاق اجلديدة, بريوت, ط

, )ه٩٢٣: ت(ن أمحد بن حممـد, القسطالين, شهاب الدي: لطائف اإلشارات لفنون القراءات   −٥٦
 .م ١٩٧٤−ه١٣٩٢عبد الصبور شاهني, القاهرة . الشيخ عامر السيد عثامن, و د: حتـقيق

, مـصورة ورقيـة, )ه٤٦٥: ت(اهلذيل, يوسف بن عيل جبارة, : الكامل يف القراءات اخلمسني   −٥٧
 ).٣٦٩(رقم بعن نسخة رواق املغاربة باألزهر, 

الزخمـرشي, : ل وعيـون األقاويـل يف وجـوه التأويـلالكشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـ   −٥٨
الشيخ عادل أمحد عبـد املوجـود, والـشيخ عـيل حممـد : , حتقيق)ه٥٣٨: ت(بن عمر,  حممود

 . م١٩٩٨−ه١٤١٨, ١معوض, مكتبة العبيكان, الرياض, ط
حاجي خليفة, مصطفى بن عبـد اهللا القـسطنطيني : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون   −٥٩

 ., دار الكتب العلمية, بريوت لبنان)ه١٠٦٧: ت(نفي, الرومي احل
, )ه٤٢٧: ت(مكـي بـن أيب طالـب, : الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها   −٦٠

 .م١٩٨١−ه١٤٠١, مؤسسة الرسالة, بريوت ٢حميي الدين رمضان, ط: حتقيق
َالكنـز يف قراءات العرشة   −٦١ َ الدكتورخالـد : يـق, حتقه٧٤١الواسطي, عبد اهللا بن عبد املـؤمن, : َ

 .م٢٠٠٤−ه١٤٢٥أمحد عبد القادر, مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, 
 جممـع اللغـة .سبيع محزة حاكمي مطبوعات: ابن مهران, حتـقيق: املبسوط يف القراءات العرش   −٦٢

 .م١٩٨٠−ه١٤٠١العربية, دمشق 
ُإسـامعيل بـن خلـف األندلـيس, : املبهج يف القراءات الـسبع   −٦٣ َ ْ سخة خمطوطـة , نـ)ه٤٥٥: ت(َ

مصورة نسخة أستاذنا الدكتور حاتم صالح الضامن, مصورة عن األصل املحفـوظ يف مكتبـة 
 .نور عثامنية باستنبول

ُعبد احلق بن عطيـة األندلـيس, : املحرر الوجيز   −٦٤ َ ْ عبـد اهللا بـن إبـراهيم : , حتقيـق)ه٤٥١: ت(َ
 .األنصاري, والسيد عبد العال السيد إبراهيم, قطر



 

٣٠٨ 

الـدكتور حـاتم : , حتقيق)ه٢٥٥: ت(أبو حاتم السجستاين, سهل بن حممد, : ثاملذكر واملؤن   −٦٥
 .م١٩٩٧−ه١٤١٨, ١صالح الضامن, دار الفكر, دمشق, ط

اليـافعي, عبـد اهللا بـن : مرآة اجلنان وعربة اليقظان يف معرفة مـا يعتـرب مـن حـوادث الزمـان   −٦٦
 .م١٩٧٠−ه١٣٩٠, ٢, مؤسسة األعلمي, ط)ه٧٦٨: ت(بن عيل بن سليامن,  أسعد

حممـد أبـو : , حتقيـق)ه٣٥١: ت(أبو الطيب اللغوي, عبد الواحد بن عيل, : مراتب النحويني   −٦٧
 .م١٩٥٥الفضل إبراهيم, هنضة مرص, القاهرة 

, )ه٥٦١: ت(ابن الطحان الساميت, عبد العزيز بـن عـيل, : مرشد القارئ إىل حتقيق معامل املقارئ   − ٦٨
 .م١٩٩٩− ه١٤١٩, ١ة, بريوت, طحاتم صالح الضامن, مؤسسة الرسال. د: حتقيق

, )ه٤٩٦: ت(ِابن سوار البغدادي, أمحد بـن عـيل بـن عبيـد اهللا, : املستنري يف القراءات العرش   −٦٩
الدكتور عامر أمني الددو, دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحيـاء الـرتاث, بـديب, : حتقيق
 .م٢٠٠٥−ه١٤٢٦, ١ط

الـدكتور حـاتم : , حتقيـق)ه٤٢٧: ت(مكي بـن أيب طالـب القيـيس, :مشكل إعراب القرآن   −٧٠
 .م٢٠٠٣−ه١٤٢٤, ١صالح الضامن, دار البشائر, دمشق, ط

الدكتور عامر حسن : , حتقيق)ه٧٥٠: ت(مشيخة اإلمام رساج الدين عمر بن عيل القزويني,    −٧١
 .م٢٠٠٥−ه١٤٢٦, ١صربي, دار البشائر اإلسالمية, ط

ابن القاصح, عيل بـن عـثامن بـن : ثقاتمصطلح اإلشارات يف القراءات الزوائد املروية عن ال   −٧٢
الدكتور عطية أمحد حممـد الـوهيبي, دار الفكـر, عـامن, األردن, : , حتقيق)ه٨٠١: ت(حممد, 

 .م٢٠٠٦−ه١٤٢٧, ١ط
, ٢فـائز فـارس, ط. د: , حتــقيق)ه٢١٥: ت(األخفش, سـعيد بـن مـسعدة, : معاين القرآن   −٧٣

 .م١٩٨١الكويت 
ِأبـو طـاهر الـسلفي, أ: معجم الـسفر   −٧٤ َ عبـد اهللا عمـر : , حتقيـق)ه٥٧٦: ت(محـد بـن حممـد, ِّ

 .م١٩٩٣−ه١٤١٤البارودي, دار الفكر, 
 .م٢٠٠٢− ه١٤٢٢, ١عبد اللطيف اخلطيب, دار سعد الدين, دمشق, ط. معجم القراءات, د   − ٧٥
 ., دار إحياء الرتاث, بريوت)م١٩٨٧: ت(معجم املؤلفني, عمر رضا كحالة,    −٧٦
الدكتور بشار عواد معروف, : واألعصار, الذهبي, حتقيقة القراء الكبار عىل الطبقات ـمعرف   − ٧٧

 .م١٩٨٤− ه١٤٠٤, مؤسسة الرسالة, بريوت١وشعيب األرناؤوط, وصالح مهدي عباس, ط
ْأبو عيل األهوازي, احلسن بن عـيل, : مفردة احلسن البرصي   −٧٨ الـدكتور : , حتقيـق)ه٤٤٦: ت(َ

ة, العـدد الثـاين, الـسنة األوىل, عامر أمني الددو, نرشت يف جملة البحوث والدراسات القرآنيـ



 

٣٠٩ 

 .م٢٠٠٦, أغسطس ه١٤٢٧رجب 
ْأبو عيل األهوازي, احلسن بـن إبـرهيم بـن يـزاداد, : مفردة يعقوب   −٧٩ مـصوريت, ) ه٤٤٦: ت(َ

  .التحقيققيد وهي 
, خمطوطة, مصورة عن نسخة )ه٤٤٤: ت(َّأبو عمرو الداين, عثامن بن سعيد, : مفردة يعقوب   −٨٠

 .نور عثامنية يف تركيا
, )ه٨٧٤: ت(ابن تغري بردي, مجال الدين يوسف, : النجوم الزاهرة يف أخبار مرص والقاهرة   −٨١

 .املؤسسة املرصية للرتمجة والتأليف, مصورة عن طبعة دار الكتب املرصية
ِابن اجلزري, حممد بن حممد بن حممد, : النرش يف القراءات العرش   −٨٢ َ , مـأخوذة عـن )ه٨٣٣: ت(َ

 .م٢٠٠٢−ه١٤٢٣, ٢العلمية بريوت, طنسخة الضباع , دار الكتب 
َأبو عيل األهوازي, احلـسن: الوجيز يف رشح قراءات القرأة الثامنية أئمة األمصار اخلمسة   −٨٣ ْ بـن  َ

, ١دريـد حـسن أمحـد, دار الغـرب اإلسـالمي, ط. د: , حتقيق)ه٤٤٦: ت(عيل بن إبراهيم, 
 . م٢٠٠٢

ّالوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل   − ٨٤ , )ه٢٣١: ت(ان الكـويف الـرضير, حممـد بـن سـعد: ّ
 .م٢٠٠٢− ه١٤٢٣, ١حممد خليل الزروق, مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث, ديب, ط: حتقيق

*      *      * 
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