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آو»نيآؤممأف مءّ 

وصالقراءات ني عصر0 إمام الحضرمحي إسحاق بن يعقوب 
بعدنرونآ المرة في مشهورة قراءته وكانت المشهورين، الثمانية القراء ثامن 
كتبفي العلماء من عدد وأفردها القراءات، كتب في مذكورة وهي ٠ وفاته 

أحماهاكالمات إلا بعة الالقراء لقراءات موافقة يعقوب وقراءة مستقلة، 
والمحويةاللغوية الماحية من توجيهها وذكر آلرعثني نربح بن محمد بى نربح 

الكاب.هذا ني 

ننلريلفتتا لئريح وآلموجيه( )ألجمع كتاب مخلوطة علئ آط،لعتا وحين 
القيامعلى شجعني مما مولخه، ئدر جلالة مع والمحوية، اللغوية المادة فيه 

الكتابوهذا , الكتاب من أحرى مخلوطة نخة لى تسرن أن يعد بتحقيقه 
موجزةترجمة لذك فكتبت، ثريح، كتب من أحب، فيما يشنمث، كتاب ل، أو 

موجزوتعريفا ليعقوب منامة ترجمة مع والكتاب، بالمولفح للتعريفط 
تهي مباحثا بثلاثة المقديم هذا فجاء ٠ بقراءته 

وقراءته.حياته الحضرمي؛ يعقوب I الأول 
وثقافته.حياته ت المولفج الثاني 

وتحقيقهومنهجه موضوعه الكتاب ت الثالثح 

يجعلوأو لمرضاته، يوفقنا وأل اذكتاب، بهذا يفع أل أسأل تعالى وافه 
الوكيل.ونعم حبنا وهو له، حالمة اعمان 
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بغداد.إلى وانتقل الكوفة، س ( ٠٥١٨٩)محت، الكاتي حمزة بن علي ه~ 

البصرة.هن هر(  ١٥٤)ُتح العلاء بن عمرو ابر ٦" 

ّلمنق من ه(  ١١٨)ت اليحصي عامر بن اف عبد ٧" 

المشهورة،الصحيحة القراءاُت، محن يعقومت، قراءة مجاهل أبن أحرج وبذلك 
تمريلم الاتجاه هال.ا لكن النديم ابن مثل انملماء بسص ذلل؛، في وتابعه 

إلىيعنومحبح بإصافة الثمان القراءامحتر فى المؤلمة الكتبج وظهرت، طويلا، 

كتاب،مثل • نمير ؛وفن، مجاهد ابن وفاة بعد الهجرى، الراع القرن فى البحة 
)ت،غلون وابن )ت، خالويه وابن \rY\^ )ت، المائي أبن 

دغترها-•ا؛م(لْ،، )ت والمدى -(؛؛،، ٠١٠٩٩

معانيعن )الإبانة تمابه فى ( ٠٤١٠٧)ت، طالمج أبي بن مكي وأشار 
ابنوأن الكاتي، قراءة من شهرة أكثر كانت، يعقوب، قراءة أن إلى القراءات،( 

يعقوب،مكان ثعة بالالكائى ألحق الذي هو مجاهد 

روايتهلكثرة أحيرا السعة بهؤلاء يعقوب ألحى *إنما ■' انملماء بعض ونال 
ودرايتهأااحتيارْ وحن 

جغلالخهلآ أكبر من بل الجب، أعجبا ااوُن الجزري: ابن نال وند 

.٣٣ص الفهرست، )١( 

.Y٣٨٧/غاة الجزري: ابن )٢( 

.٢٣٧/١ف المدر )٣( 

.٣٨٧/٢ر \إ\<^0 ف )٥( 

صالإبانة )٦( 

.١٥٤ص الوجيز المرثي شامة: أبو )٧( 



وهذاالصلاة، ولا به القراءة تجوز لا )كدا( الذي الشواذ من يعقوب نراءة 
إلبمقت، ولا نوله عر بموءذ لا سن الزuن هذا ني إلا نل نعرفه لا شيء 

كماالسل، ويهدى الص يبين ما ذللثج في المتقدءين وللائمة اختياره. 
وفراءةيعقوب، قراءة بين قرى لا أنه نلبملم . ا كتاب، في ذلك! ذكرُت، 

عنهءْتحيد لا الذي الحق وهو المحققين الدين أئمة عند يعه المن غيره 

تيعقوب، قراءة قي مؤلفة كتب ؛ ثالثا 

قراءةبإضافة مجاهد ابن بعد الثمان القراءايتؤ كتب، الرابع القرن في فليرت 
أبيقراءة بإضافة العشر القراءاُت، كتب ظهرت كما يعة، الفراءامحت، إر يعقوب 

البغداديالزار هشام بن وحلف، ه(  ١٣٠)يت، الميل القعقاع بن يزيد جعفر 
محاأصماء هذه ، تقلة مكتب ل ثعفوب قراءة العلماء وأفرد - آه(  ٢٩)ت 

:مهاعليه ونفث 

،.ه(أ  ٤٤٤)محت، الدال عمرو لأيي، يعفوب، مقرئة  ٣١
م(ر٤٧٦)يت، الرعيتي ثريح بن لمحمد يعقوب، قراءة ٢" 

،.(١٦— ٠٥١٦)ُتح الصقلي الفحام لأبن يعقوب، مفردة — ٣ 

،١ه_(ر  ٥٣٠ج )يت، الأثجعى عيي بن اشعس._إ يعقوب، قراءة ٤— 

١بعدها وما  ٢٤صى الممرنين منجد )١( 

.r-AAT/T^I^رآ( 

٠٩١- ٨٦/١لءلاف المطلأني: انظر; )٣( 
\/7ه.)له( الهاة وغابة •٦، \ا الشر الجزري: ابن )٤( 

٤٧؟/غاية الجزئي؛ وابن ، ٣٤ص قهرت -تحر؛ ابن  ٢٠)
ا/آما)ل( الهاية وغابة \اس الشر الجزري: ابن )٦( 
.٣٥ص غيرنه خير، ابن )٧( 

١١



—(٠٥٦٩)ت العطار الهمذاني العلاء لأبي بمغوب، مقرئة ه~ 
يعد)ت المع—دى الرحمن عبد بن اري البلعبد يعقوب، مغردة — ٦ 

٦٠٦٥٠.

(٠٠٧ ٠ نل )ت البطرني موس بن أحمد نقلم يعقوب، قراءة ٧- 

الوامهليالعظيم عبد بن محمد بن اف عبد نظم يعقوب، مفردة ٨— 
.^٧٢٢٤٢)ت  رن

يوسفبن محمد حيان أبي نظم _ يعقوب قراءة في المطالوب غاية ٩- 
.٢٠٧٧٤٥)ن، الأندلس 

محعدأبي أصحاب نه اخلف ما رح )ث كتاب ولعله . ٢٤٠ا/غاية الجزري: ابن )١( 
نشنّرمضان د ذكرء اكي راويا( عثر ثمانية ومم الحضرمي، إسحاق ين يعقوب 

. ٢٢• T/ تركيا ممحبات ني العرية اسلوس نوادر ني: 
ا/أه'ا.)له( الهاة رعاة  iU\/الشر الجزري: ابن )٢( 
٠غاةالجزري: ابن )٣(  ١٤٢/١
.٤ ٥ • / ١ نمه المصدر )٤( 

• ٢٥ص إتحاف والدمباهلي: ، ٢٨٦ا/)له( اJهاي٠ وغاية ، ٩٠ا/الشر الجزري: ابن )٥( 



اساتجعت 
فتهوقئ حياته 

-٠٤٥١سنة الأندلسي الإشيلي شرح بن محمد بن شزح ولد 
ألذىالمشهور، المقري المحيث أبيه رعاية في فشأ ،. بالأندلس١١إنبيلمه في 

شعمره علماء من عدد عر ودرس العلمية، دروسه أول يديه عر تلقن 
وعمره—، ٠٤٧٢سنة اشبيلية جاهع في للإنراء تصدر حتى ، الأندلس بلاد 

أعوامبأربعة أبيه وفاة نبل تة، سوعشرون إحدى 

الجامع،مجدها وحطبة متين، الخلافة نقاء إشبيلية ببلده ُولي وند 
مقدماستة، سبعين من نحوأ به وأقرأ عمره، أكثر فيها قام المريقة، محلاه مع 
وتوجيها.وحفظا ورمحا عدالة والقراءة، الصلاة للإمامتين جامعآ وحيها، بها 

قضائهمدة ني عنه والأحذ الإقراء يقطع ولم بها، واسضلع المضاء بختلة وقام 
بالخهلبة.والقيام والأسملغ الإقواء س عليه كان ما فلزم صرف، أن إل 
جمعهاوقد محنا، بليغا فتها وكان ستة، حمستن من نحوا خليثا أقام 

لإّماعالنهار من أحيانا يجلن إقرانه *ع وكان مته، وسممت، عته ورويت 
والأحقاد،والأجداد والأبناء الأ؛اء عنه روى . • . ذللئ،على دائبا الحل.ين،، 

بالكبارلأن.الصغار وألحق 

.٦٦ص المّح إفادة رشدت وابن ، ٤٣٥ا/ الصلة ت بشكوال ابن )١( 
عنانظر العلمية. حياته في تأثيرأ أكثرهم أمْ وكان . شيوخه من عشرة أحصيت )٢( 

،١٦٠و  ٨٩و  ٦٦ر  ٥٦و  ٥١و ومآآره'آو'أ ١ ٤ ص فهرسته حتر٠ آبن شيوخه• 
.٦٢ص الميح إئدة رثبد: وابن ، ١٢٣٤; الملة ذكوال: وابن 

.٦ ٠ صى النصح إفادة رنيد: ابن )٣( 
. ٢٧٣ص الغنية عياص: ت وانظر ، . ٥٨ص نمه )٤( 

١٣



والثمانينالثامنة بئر حتى ؤلويلأ، عمرأ ثرح الحس أبو عمر وند 
^١،.٥٣٩ّة وفاته وكان 

ننبلغ حف إشيلية، في ثريح على ازدحموا ند العلم طلة وكان 
وندأ رجل مثة ثلاث من نحوا البخاري صحيح قراءة عليه يمعون 
أنوعى لذكرهم، المكان لاسع تلامذته، من أمما وضيعين حمة أحصيت 

فيالإتقان رنهاية كتابه بها نصدر شرح عن موضعه يراضه في دلك يتحقق 
Iتلامذته بين من أن اذكر أن ويكفي • تعالى القّ ثاء إن القرآن( تجويد 

<ال"ا،.®الملة كتاب مؤلف -( ٠٥٧٨ت المللث، عبد بن )حلف بناكوال ابن - ١ 

الفهرسةصاحب —( ٠٥٧٥ت حير بن محمد بكر )أبا حير ابن ٢" 
.المشهورة 

ررالإقاعكتاب مزك ،^( ٥٤٢ت علي بن س جعفر )أبا الياذش ابن ٣- 
الع«لْا.القراءات في 

ه( ٥٦٠بعد ت ماتي الالإصع أبا علي، بن العزيز )عبد الطحان ابن ٤" 
والتجويدالقراءات فى المثهورة المؤلفات صاحب 

.٦٦ص المح إفادة رشد: وابن . ٢٣٥ا/الملة بشكوال: ابن )١( 
•'٦ ص المنح إفادة رشيد؛ اين )٢( 
.٢٣•ا/مو الهالأنانظر: )٣( 

اينخرص'األوا"ْإ•فهرسة انفر: )٤( 
٠٦٣/١الإناع )0( 
والقرى:وها،م، \أص غاية الجررى: وابن ١، و• ٩ ص شوخه برنامح اربي: )٦( 

الطيبنفح 





•٢ منه*؛ وسمعت عنه ورويت حمعها ارثي رشيدا ابن ونال 

همصبن نلم عن وخلال خلف رواية في الزيات مب بن حمزة قراءة 
. ()٢
ى

ءسائللم.عنر وعي الهمزة، عر الوقف في ائل م ٧

التودلأن.الراء في مالة ٨- 

همزةنكن كما ]ناطر[ ه إلا3 ألئئ ؤ هممزة حمزة بمكذ لم لم مسألة ٩" 

،.هو١٦وأكمله أبو0، اليفه ني آبتدأ المغردات، - ١• 

المرأزرى.تجويد في الإتقان لهاية " ١١

.٦٦ر  ٥٨ص المح إفادة )١( 
.٣٨ص قهرت حتر: ابن )٢( 

ا/مه؛.الإقاع ابن انظر: )٣( 
•٤.ص قهرت حتر: ابن )٤( 
.١٨٢ص سير التيت الداني وانظر! •٤، ص نمه المدر )٥( 

٠٣٥ص برنامجه والتجييي: ،  ١٢و ١ ١ ص شيوخه برنامج الربي؛  ٢٦)
فيالجزءّي ابن منه لنقل ، ٤٤ص برنامجه داكمحي؛ ، ٣٨ص بّت سمر؛ ابن  ٢٧)

(.١٤٤رص والمهيد )\اأ'ى التنر محاب: 



امحايثانممث 

وتحقيقهومنهجه، موصوعه، الكتاب: 

تالكتاب موضع أولأ- 
نراءةني رأي ولا اجتهاد فلا الأولل١،. عن الأحر ياحذها نة القراءة 

عنالصحيحة الرواية به وثبتت به، القراء نرأت ند بما إلا يقرأ لا فهو القرآن، 
.، ل منه وحفغلوْ عنه وأحدوْ اف. رسول على القرآن قرأوا الدين الصحابة 

والنحوية،اللغوية الناحية من القرآنية القراءات في العربية علماء ننلر وفد 
بنمحمد كتاب أقدمها من كثيرة، كتبا القراءات تلك وتوجيه تعليل في وألفوا 

وعبداُاّاه(ل؛،، )ت السراج الري بن ومعتمد ،، (^ ٢٨٥)ت المرد يزيل 
القاشالحسن بن ومحمد ،، ّآه(ل ٤٧)ت درستويه بن جعفر بن اف 

وقد٢، (^ ٣٥٤)ت انمنار مقسم بن الحسن بن ومحمد ، -( ١٠٣٥ )ت 
السمع(القراءات في )الحجة كتاب مثل الموضع هدا كتب من عدد طبع 
عليلأبي المع( القراءات عش في و)الحجة ، UTV')ت خالويه لأبن 

. ٥٥ت ٤ ٩ ص ايعة مجامحد; ابن انظر: )١( 

٤٩٧و  ٣٣٣\/وإءراي4 القرآن معاني الزجاج: )٢( 
.٦٥ص الفهرست الديم: ابن )٣( 

، ٦٨صر ه نفالمضير ( ٤ر 

.٦٩و  ٣٨ص ه نف)0( 

.٣٦ص ه نف)٦( 

.٣٦ص ه نف)٧( 

١٧



لابنالقراءات( شواذ وجوه تبيض في و)المحب —(، ٠٣٧٧)ت الفارمي 
بنلمكي وحججها( وعللها القراءات وجوه عن و)ا3كثف -(، ٠٣٩٢)ت -بمي 

^(.٥٤٣٧)ت القي ًلااب أبي 

النؤعهدا ني يندرج الرعينى محمد بن لشرح والتوجيه( )الجمع وكتاب 
يعقوببها انفرد الض القراءات وتعليل توجيه في يبحث لهو الكتب، من 

عرويعل، المشهورين. السعن القراء من واحد بها يقرأ ولم الحضرمي، 
فيهماالعرب ومذاهب والمحو فاللنة والمحوية، الاإغوية الدراسة محناع الكتاب 

القرآنية.للقراءات الاحتجاج في العلماع وسائل أهم هما 

الكتابفي المولمف منهج — ثانيا 

؛قراءةقيامايعقوب، بقراءته آنفرد لما إلا الكتاب هدا في نرح يعلل لم ١~ 
فييعقوب وافقوا قد وتابعيهم التابعين فراء من كثيرا إن إذ بعة، الالقراء 

شرحترك وقد • التحقيق هوامش في مبين هو كما به، انفرد مما كثير 
نغليره،المشهورين الميعة قراءات فى كثر مما يعقوب به انفرد مما شيئا 

وتعليره.توجيهه التحليل كتب فى فترادف 

سورةكل في فيذكر القرآن، في والمور الايات رتيب عر الكتاب زي ٢- 
فيالنفلاتر يذكر وقد يعفوب، بها انفرد الي القراءة وجوم من فيها ورد ما 

فيانفراد *ولا نال: شيء المورة في يكن لم وإذا فيه، ترد موضع أول 
التيالماثل مجمؤع بلغ وفد ولاحلأيء. أو شيء، ولا أو كذا، سورة 
•اله موتحن النتن سريث^ لها احع^ 

لمنتم منها، جزء أو الأية ذكر على الواحدة المسألة في كلامه بني ٣- 
أبو)نال بقوله؛ مفتتحا القراءة تلك توجيهه يبدأ ثم فيها، يعقوب قراءة 

التيالقراءة ويوضح يؤيد ما ويذكر ،، الولفكنية وهي الحسن(، 

١٨



بحبيقصر وقد الواحدة المسالة فى احتجاجه يطول وقد عنها، يتحدث 
٠القراءة تحتها تندرج التي القضية نؤع 

و ٥٥)رقم المالة في كما نادرأ، إلا عاليها اعتمد التي ممادر0 يدكر لا - ٤ 
ونحوير( التغأهل أو النحويون )ذكر ت أحيانا يقول وقد (، ٦٣و  ٥٧

ناهنطت ما آحترعنا إنا نقول ولما  ١٠الكتاب؛ خاتمة في قال ولكنه ذك. 
ماوقنا المتقدمين، كتب، من أكثرْ جمعنا إنا ت نقول بل الجزء، هدا في 
موكبمن اليوم وحسلثح . أصولهم من فهمناه ما على 2لورا منجده لم 

. ١٠لها وش إن عبارة، صن مع منكل، وتقريب، منترق جمع 

علىيعتمد لها وتوجيهه يعقوب بها انفرد التي ذلقر\-(\ت شريم احتجا٢ إن — ٥ 
رلكتز:ثلأث 

الصيغتنؤع من العريية اللغة في ما إلى كيرا فريح أمتني فقد ت اللغة — أ 
(،٤٨و  ٣٦و  ٢٥و  ١٧)مسألة وئعل أفعل مثل المعنى، اتفاق مع 

أمتنيوكدك (، ٧٥)مسألة ونعل ونعل (، ٨٣)مسألة وأفتعل وتفاعل 
)مسألةونعل ننل ت مثل الواحدة، اللفظة في الواردة اللغامحت، تعدد إلى 
ونغل(، ٨٨و  ٦٨الة )محومثل ومغل (، ٥٦)مسألة ويعل وفعل (، ٥١

(.٤٩)مسألة وفنل 

لأكثرالنحوية الدلالة امتواء إر ذك من كثير في وأمتني افمحو: - ب 
ووآه ٤ وا وآ ٣ الة )محللمفعول وبناؤ0 للفاعل الفعل بناء مثل ، تركيب، من 
بالعكسأو الختلماب إلى الغيبة من ، الانصرافومثل واه(. و٦٧ ووآ  ٦١

والتأنبن،اكزكير مثل (، و٦٨و٦٦ و؛٥ و•٥  ٣٣و وآآ  ١٦و٧ )مسألة 
ألجمععن وألمثنى بالمفرد التعبير وكدك ومء(، ٤ و٧ ٤ وْ  ٢٤)مسألة 
(.و٩٧وآآ  ١٢)مسألة 



توجهفي واصح دور المعى وتحديد وللتمر ت والمعي التفسير - ج
فيهايغ القراءات )إن هي المؤلف عند والقاعدة يعقوب. به انفرد ما بعفى 

نرأما معنى إرجاع من أساس وعلى (. ٦٢اإتضاد()مالة فيها يقع ولا التغاير 
و٣٠و١٢٧والخساولره من عددأ ثرح وجه العامة قراءة معنى إلى يعقوب 

اللغويالدرس لتهلبيق حنا مثالأ يقدم والتوجيه( )الجمع كتاب فان وبعد 
وهوأسرارها، عن والكشف معناها فهم أجل س الكريم القرآن نصوص على 
تعليليكتب القرآنى. النص ير ونفاللغوي الدرس بين الأرتباه1 مثال أيضا 

تقتصرأنها غير وإعرابه( القران كتب)معانى س صرب هي وتوجيهها القراءات 
القرآن.ص معينة عبارات أو آيات دراسة على 

الكاب;تحقيق ثالثا: 

همامخطوطتين على الكتاب تحقيق فى اعتمدت — ١ 

فيالمادسة ١لرسالة وهي الموصل، في العامة الأوقاف مكتبة مخطوطة _ أ 
الأوراقوتستغرق الحجيات( مدرسة مخطوطات  ٢٢)'ا/رقمه مجمؤع 
مطرا، ١٩و بيزآأ متفاوت صفحاتها مطور وعدد و(، ٢٣٢ِ )أآآو 

أحمدبن محمد بن أحمل كتبها النسخ، إلى أقرب تعجل مبخط وص 
النسخةط، وكاتب . ^ ٠aW سنة المهندس، بابن الحروف القدمي 

القراء(رم.طبقات في المهاية في)غاية الجزري ابن له ترجم عالم 

نيمصورة ومنها قراءات( رثمها)هيأ الكاب س ئالثن نخة المصرين الكتب دار في )١( 
الصورةالمخعلوطات فهرس ; المد فواد )انظر; القاهرة. ني الخ3اوءلات معهد 

المخة.هدْ على الاطلاع س أتمكن ولم ، ١( ٤ / )١ 
. Y١٢٦/ الوصل في الأوقاف مكتبة مخطوطات فهرس أحمد: الرزاق عبد صالم اننلر: )٢( 
.٤٧٥رنم ا/بما الهايةغاة )٣( 



مجمؤعصمن وهي المصرية، الكب دار ني التيمورية الخزانة مخطوطة _ ب
من( ١ ٠ ٣ _ )٣٨ المفعات وستغرق (، ٢٤٦)ونمه جر التففي 

مغرييلخط مكتوبة دما سطرا،  ٢٣صفحة كل وفي المجمؤع 
محمدوكاتبها الصفحات. أعلى في لاسيما الرطوبة أصابته محا إلا مقروء 

ه. ٨٧٠سنة كتبها البكارى، العواد محمد بن متصور ابن 

رسما،وأوضح حطا أفدم لأنها الموصل سلخة على التحقيق في وعولئ 
ورمزت. التيمورية نسخة من النقص أو التصحيف من فيها ما أصلحت وقل 

)ب(.بالخرق التيمورية ولنخة رل،(، بالخرق الموصل لنسخة الهوامش في 

الكتاب،:٢-آم 

التيوالمصادر الكتان، مخطوطات هما: طريقان الكتان اّم لتحديد 
.الكتاب،ذكرت 

واحدةكل وجاءت اسمه، تحديد في الكتان مخaلوطتا احتلفن، وقد 
الأتي:النحو على الأحر، يغاير عنوانا تحمل منهما 

يعقوب،بها قرأ ، حروفنوحيه فيه )حزء الموصل: فى ، الأوقافمكتبة ختلوطة م— 
المثِهورين،السبعة الأئمة من أحد بها يقرأ لم ، الخضرمي،إسحاق بن 

•آ جبلهم عنهم افّ رصي، 

يحقوب،الإمام يه انفرد لما والتوجيه الجمع )كتاب، التيمورية! الخزانة خطوطة م_ 
.البصري( الخضرمي إسحاق ابن 

المخهلوطايتحممررة النسخة هدء وهمن ، ٢٥ا/التيمورية الخزانة فهرس ! انفلر ^١( 
المخطوطاتفهرص المد فزاد انفلر؛ وتجويد(، نراءامت،  ٧٣)رتمها القاهرة في 

.١٤ا/ الصورة 



)الجمع(كلمة إصانة في يتركز المخطوكن بين العنوان في والفرق 
.التيمورية الخزانة خة نفى رنوحيه( كلمة وتعريف 

آ،الموصلل١ لنسخة مهلابقأ القديمة المصادر في الكتاب عنوان جاء وقد 
الخزانةمختلوؤلة فى جاء ما على اعتمادأ العنوان الحديثة المصادر ذكرت بينما 

الموصلمخطوطة وفي القديمة المصادر في جاء ما أن لي وببدو ، التمورية 
مخطوطةعلى جاء الذي العنوان ئيؤع ولكن للكتاب، الأصلي العنوان هو 

للمآكتاب،اسما أحتاره جعلني الحديثة الممادر في التيمورية الخزانة 
فيللوصوح طلبا بها( أو به رانفرد مكان بقراءته( )انقري عبارة وامحتخدت 

يعقوببقراءته انفرد لما والتوجيه )الجمع النحو؛ هدا على صار الذي العنوان 
الحضرمي(.إسحاق ابن 

محنىعن للتعبير العنوان في قديمة )الجمع( كلمة تكون أن أستبعد ولا 
الذيالكتاب آخر فى جزءا جعله بأنه الكناب مقدمة فى ذكر نزيحا لأن حاصر، 

دجن ثم معا، الكتابين إلى نثير )الجمع( كلمة فتكون يعقوب، لقراءة أبوه آلفه 
أعلم.واف الأولى، سمية بالتمحتفظا ظل لكنه أبيه كتاب عن صريح كتاب 

الأتية؛بالأمور الكتاب تحقيق في عملي يتلخص ٣" 
ائلموترقيم السور، بأسماء المتمثلة الكبيرة الكتاب عناوين إظهار ~  أ

فيتحملة المالترقيم علامات وامتيفاء متسلل، نحو على الكتاب 
الكتابة.في زماننا 

رقمبذكر واكتفبت، القس، داخل ذللئ، وجعلق القرآنية، الايات خزجتح - ب 

•صأ"آآ اكجيى دبرناْح ، ٣٨ص جر ابن فهرسة  ٢١'
المصورةالخطرطات فهرس يد؛ الونوال ا/ْآ، اليمورية الخزانة فهرس انظر•  ٢٢'

العربياكراث -اريخ وقواد-رتمن: ، ١٦٢م/الأعلام والزركلي: ، ١٤ا/

٢٢



وكدكمائل، حط بينهما معفوفن، قوص بين الأية رقم يليه السورة 
الهواض•مح، وم شم س والأقوال المرص حرجت 

عنيعفوب به انفرد مما المؤلف ذكرها اش القراءات بتخريج آءتنستا - ج 
كلماالسعن غير مذ يحفوب وافق مذ ذكر على وحرصن، بحة، الالقراء 

.ذلك نير 

عاصمقراءة وفق على الكتاب في ومبهلها القرآن كلمات رمم ححلتؤ _ د 
العالمبلدان معفلم في اليوم القرآن بها ثقرا التي حفص، رواية 

بشكلنص المرلف، ولأن عليها، الناس لاعتياد وذلك الإسلامي، 
يعقوب.قراءة على ومحدد واضح 

٢٣





ققمحوج|ا.ٍ 
^سمهنم|مء 

ارو 

اووْلمخطوطة س الأود اكس 
٢٥



د٠ '

الموصلمخطوطة ثؤآ الكتاب عنوان 

سهبممم
^هبء،رمجمم(بمممحث؛ص 

الوصلمخطوطة من الأخيرة الصفحة 

٢٦



ّآر'؛ممم'اأؤ
صمحعثئ؛ةي

وبءُ

^امحمحا.
و،يشذّ■بيغي؛لأجهأ ءب| 

ماثت1مااضثمحنيم
ذئبادم~"لتي س بم أابمرخ َُ '**••_' وررٌامبمنه زقّءطدّإخب*ٌ * بط 

وثلجهآقءزتيمس لزج ي أتراءدي النموئبمءب لأ؛نع■ 
غاريذالممت«بيعم عئا؛ودءاءضكاملأس إخيرربنو٠أ 

لأؤ*؛بنيفاايؤن|ب->
واانأضيءئ«سأدِزلم >>؛ ١٢نذأأ ضول.-' ما«ت ب ءلءا< رعغتي• ألق 

^^بفدثُمرٌموءب،اخ >لجننم- ;محمومءاملمُمم 
ا>'اظزئما«حنميشره محؤل ءمخ؛ رتجزيحس>ب 

ؤ1قآخوس1غلأنجيق-^ئإخنينٌاش('بوس}روا 
ضسرظزرنمؤغسمز

ار؛ستءِسا•تادنقيفياريمِءلجاخوء>ةالإآن 
ي/ر',سمس>بمضع'

التيمورةالخزانة مخطوطه هن الأور الصفحة 

٢٧



ء

اغمالأالهُرؤامذفوءل\ ى اكتاب ف  ١٢٠

uامحإوديءط١تيمجضؤطا^^
^تيبم؛-ممن--

بمٌمويسممهذي>بج
سإخنيسهم

جسبيإمامخب|■
محموس>tرذدسمسم
^ئّص>ضقم

مهجدسممٌرساا• م، 
^سعصبجدم

التيمورهالخزانة مخطوطة محن الأخيرة الصفحة 

٢٨



بقراءتهأئيزد والي-وحبن!ما رأنجمع 

\ل؛امااوهاالحضرمئ إسحاى بن يعقوب 

محِآشآوننيآفييهدؤ 

رصنالممرئ، الثع-4تي نزيح بن محمد بن نزيح الخن أبو نال 
٢٢ءc،راف 

أقفلعليه محمد، أمز من وجعلنا للإسلام، ندانا الذي ف ألحمد 
عرالمنَ ناث وإ:ائ اف، _u أف لولا شهندي محا وما واللام، الصلاة 

ونزفاه.يجئه ما 

رالحفنزمئ، إسحاق بن يعقوب نزآبها حروفا فيه كتاب'جمعنإ ندا 
وصر،، المشهورين١٤الجعة بى أحد بها  ١٨لم ،، عنه١٣وروع رويس رواية 

ومنهنالمعرفةاْ، بمدر معاننها، ونئئ ووجهنها، أجمعين• عنهم اف 
الأسشهادوجه عر عليه، غيره معه آص بما شيئا معها ذكرين، وربما • الءلانة 

وصحبهوآله محمد سيدنا عالي صن اللهم علمأ، زدني رب )وتل ل؛ في البسملة بعد )١( 
وملموصحبه آله وعلى محمد، ومولانا سيدنا على الله )وصلى ب وفي وسلم(• 

تليمأ(.

ب.من صاتطة عنه( افه رصي • • أبو• )قال )٢، 
الدوامة.وروح»ي وروبمى يعقوب ترجمة سفت )٣( 
الدراسة.خي ووفياتهم وJالدانهم البُة القراء أسماء ذكرت )٤( 
تحريف.وهو )بقدرة( ب )٥( 

٢٩



قراءاتفي كثر بما بث انفرد يما شيثأ تركت وربما إليه، الاحتياج أو به 
أرنم إي ٠ وننطيئ0 توجيهه التعليل كتب قي نترادف ، نفلثره المن-هورين بعز ال

.الرفيمق الثنثة ءارنها منزلو على مجموئ، الحروف هده بتوجيه عنينر مقدما 

اضرحمة أبي، جرئنا التي الرواية آحر قي جرءا الكتاب هذا وجعلئ 
نميتوإنما ا به ثزأ ما أئصد نأ إل ٠ ، يعموبأ نراءة في عليه، ومغفرته 

حسبيوهو نعمة، أجن فهي العصمه، أمال تعالى القه وين ٠ به انفرد ما توجيه 
د'عمالوم،•

انكتاسفاتحه 

43وؤالهر عمرانء، زآل  43و4لديهم ]الفاتحة[، 4عثهمته ١" 
]النورا،4 3 دءؤيونأم ]القرة[، 4 3 د4أديؤم ]الأعراف[، 

43و4ءثإمآ]الأحزاب[، و4صياصهم4 ]ا[،  43وُؤبمثأم
]الرحمن[،4 3 ووبنا ]المور[، 4 3 وؤءيث ]القرة[، 

تارحمنأ•43و4ذأك
صميرهاء نبل كاف إذا وظر0، ئه دلك من الهاء بضم يعقوب قرأ 
ّاكةمأ،.ياآ - اص أو لذب أو ك1ت لذكر الجماعة 

محمداض عبد أبو والده ألمه الذي الحفرمي( إسحاق ين يعقوب ثراءة )كتاب يريد! )١( 
الجزدكاابن رنئاء • ٣٤ص ني حتر ابن ذمء وند اربي، الممى ثرح ابن 

يعقوب.مفردة (: ٤٧آ/الهاة )غاة 

قرأوقد اكة،. ا، نالها ئء كل بم؛ أايعقوب (: ٧٧ص )الناة ٠هران ا؛ن ثال )٢( 
ابنوانظر■ الهاء■ بكر ااباقرن ونرأ يعقوب، مثل ولديهم( وإلهم )علهم حمزة 

،٢ ٧ ٢ / ١ الشر الجزري: وابن الجا«ع والقرطبي: ، ٤١٦ص البدع حالويه: 
.الشرص'آاآافضلاء إتحاف والدماطي: 

٣٠



الهاءهذه أصل أن النحويوف ذكز مد أن ر الخن أبو قال 
لوبأ ا وهى وهما هم ت محنك ، آنفردت إذا مضمومة بأنها ذلك على واستدلوا 

يجوزمنها ، صمهُ يجوز ما كل ولمز حائز، قصمها كنزها يجوز هاء كل 
أوقمحا ماكنة بء محن إنا وأنها ١^٤،. هو فالأعم و/  ٢٢٣/فتُْ، 
كله.ذلك في القول ئقصي عن ثنن ل•ءفولهم كسرة، 

المحو،هدا في ا والكرْ[ل ألياء بين آلمحوييى مى أحد يفرق ولم قان؛ 
الضمإذ اللختين، أستعمل ئأراه الياء، غ قضم بينهما، منن قد ويعقوب 
ألأنر.أئتاع مع لغتان، والكز 

لازمة,،غيز أب^ إذ وإي( ^ )شأ ض ضمً إنه قل: ولو قان: 
هاءكن الثلاثة الأحرف أنع ثم ، حمزة معل كما ألفناهر، ْع ألفا لكونها 
أصنأف مع الخكم، يختلفن لثلأ والتثنية، ألجمع في ألياء بحد أثن إضمار 

قولأ.لكان - مرفوض غير أصلر وهو ألفم، آلها؛ 

أحرهما،في تكون لعلة, ألخرف نتع قد الُرب أل المذهنا هذا ويؤيد 
لومد( )أعد إتباعهم مثن ما، نهمع في لاستوائهما الأحر، في ذكى لم وإن 

كيرأ.الكتاب هذا في ثردد وهي الكتاب، مؤلف كنة الخن( )أبو )١( 
الكتابسبويه; وانفر؛ .  ١١الضم الهاء هدم ني (؛ ١١/ ل )التبيان العكبرى قال )٢( 

،١٤ا/ؤاعرابه القرش معاني والإحاج؛ —٦، ا/ه القرآن معاني والفراء؛  ١١٩٥؛/
.١٢٤ا/القرآن إعراب والحامي: 

)ضمها(.ب )■١( 

ل٠في العبارة اضهلربت )٤( 
ب.من مامحط المعقوفين القوسين بين ما )٥( 

أحدالكوفي، عمارة أبو اريات، حبيب بن وحمزة ، ١٩صر ير التيالداني؛ انظر؛ )٦( 
الدراسة.فى إليه الإثارة سبقت —، ٥١٥٦منة تومحى الم،ثهورين، ثعة الالقراء 

٣١









فيئدهب الحركة أف نزى ألأ الإظهار. جاز ما الحركة صل ومدير 
وهما،. نعمنرفيه كا0 وإف الإظهار، يحنن ألحركة صل وتقاا.ير الإدغام. 

،نمل وإن ،، البيازأ معها التي آللغه يعقوب ذلك بعض في فائز لغتان، 
١^.١^٤ مع 

وءاؤر-جععمران[، ]آل 4 3 وؤمحجثوث تاابقرْأ، 4 3 تجنيك ؤ ٣" 
■ب د>تحآمح3ه _، أمح34 

١^٤،.وكنر الأفعال، أواو بمح كئه ذلك يعقوب قرأ 
إذالعئ، في نزاءٌ للمفعول وبناؤُة للفاعل ألفعل داءُ الحن: أبو قال 
للفاعلألفعل بناء ويقوي تعالى، أفه يزجعه حتى يرجح لا أنه المعلوم 

وُؤإةلبأإئاببماةهعمرانا، ]آل 4 ة ٌنبمًًقم ءثا نم ؤ تعالئ: قوله 
للمفعولبناءآ يئوي كما ٠ ]الث،ورى[ 4 يرألأمر أش إث، وءرألأ ]الغائية[ 

]الأنحام[. 43^^(٦^ 4 ثنالئ؛ نوله 

]اJقرة[،4 3 و4لثن ]البقرة[، 4 وُؤمح3 ]القرة[، 4 3 ُؤئو ٤" 

ل)يعمل(.)١( 

تمامولحل البيان(، معها اللغة وفي التخفيف، معها التي . . ). ب! وفي ل همارة هذْ )٢( 
البيان(.معها )التي( اللغي )بعضها( وفي التخفيفا، معها التي . . ). عو؛ ب عبارة 

.)تقل( ل )٣( 

النثرت الجزري وابن ، ٩٩ص الغاية مهران؛ وابن ، ٤٢٠ص الديع حالويه؛ ابن )٤( 
 ٨/Y ' يرْتففي القرمحلبي ذكر وتد . ١٣١صى البشر قفلا، إتحاف رالدمياش! ، ٢
 /T(•٢٥ ) ومجاهديعمر بن يحيى منهم ذلك، في يعقوب شارك القراء من عددا أن

محمس.وابن إسحاق أبي وابن 
.التحريف ظا،محر وهر المفعولأ( بناء فى )وهو ل )٥( 

٣٥



ؤءئا3هعمران[، ل[ل  43وؤءثةتالقرْآ، ؤقخ0نز؛ه 
[.]i١٧ د>قء3 ]الطارق[، د>م3ه 

لكن!ذا وئع، حيث بالهاء ونبهه لكه ذلك على نقف يعقوب، لكن 
■معريا طر مننيا ٠، المدد 

آلماءحركه عن زي ني بها بمائظ الكت ناءُ الحسن: أبو ئال 
بنا؛حركه أيها يع دهي( علن)هر، يحولها وبمس لثبيتها- و/  ٢٢٤/

وآمحنالامز صعم، للوقف الأحر حركه حديث فإذا الكلمة. حروف، قأهأآ، 
وتحننالأم. بها ولتثوى البناء حركة على ليحانظ الكي، هاء يجلتث 
إلا3علم لا لأنه مها، ؛ Jjuj؛الحركةعلى المحافغلة المثدد عن دُخوليا 

حركةأنها مع الإدغام، حكم تحنز لثلأ آلكن، هاء ثجلتن، متحرك، في 
١يدمثاه كما ، بناء 

ه3 عوؤ لأ-مئ، وؤ [، ٦٩والمائالة! ]١^^٥، ^ 3 عنجم حدئ،  ٥١١٥-ؤ 
لالأءراذإ[ب

نثوينغير من الفاء بفتح يعقوب،  ٥١٠٠٠١^
منجواب وهو عام، نمن لأنه حنة، قراءة I الحن أبو ال ن

بإعمالالجواب في نتم )من(، ئعم؛ حوف،؟ من أعليهم ال: ن

.١ • ٤ ص الشر شلا، اتحاف والدماطي: ،  T١٣٤/ الشر الجزري: ابن )١( 
)قلم،(.ب، )٢( 

الشرالجزئي؛ وابن 'ا، ص'الغاية مهران؛ وابن ، ص١٢٤الدح خالويه؛ ابن  ٢٣)
ءسبن وص والخن الز،رى أن )\ا^ى -ضْ في القرطي وذكر  ٠٢١١آ/

القراءة.هذه إلى يعقوب مقوا إسحاق أبى وابن 

٣٦



ئادتمى جواب هر نإنما ونوف رئع وس عليهم(• خوف رلأ الأفعال 
اللفظهذا فليس الأولث أراد كما العموم أراد كان وإن فهو خوف؟ أعليهم 
إذاالعموم غين به ثراد ند آلموصع هذا غير في أته نرى ألأ ، به مختصا 

يكوفلا وأو ذلك، فوق فما آثنان يكوف أن فجاتر الد'ار، في رجل، لا فك• 
أنتجز فلم ألجنس، جميع شث آلد>ار، في رجل لا نلق ؤإذا أحد، فيها 

ا.رجل؟أ مذ هل ت جواب لأنه نوثه، فما واحل- فيها يكول 

،؛[.٢٥٠١١]ساوآنأفشذأه-اس ُؤ ٦" 

آلموصعينفي )إف( بكر يعقوب قرأ 

ه3 ظنتدأ يألرمحاآؤ؛ن ؤ نئزأ أقه ودلك حسنه. قراءة ت الحسن أبو نال 
ألأئنتمها، ننجب )إف( في بممل الص ظاهر في عامل فلا بالياء، ]القرة[، 

القوةأن لعلمت تق.ديره عامل إضمار إلى أحتاج ونح بالتا؛ قرأ مذ أنه رى 
ميعا.جف 

إذاجواثها نحيف ما وكثير يعقوب، قراءة على محل-وف رلوا وجواب 

]\وئلأَؤ:اثألإثدأكاد3ه ئنالئ: نوله مز أنمنذ، نهم 

الغموض.من تخلو لا وهي الرطوبة، بمب ب في مقلموسة العبارة )١( 
محيط(.لفظ ءن.ا رنليس ل )٢( 

ا/هه،التبيان العكبري: الضيل: انفلر واكوين، ارجع نراءة النحويون يرجح ، ٣١
ا/ا<آ*ا.القرآن لأحكام الجامع والقرطي: 

الثرت الجزئي وابن ، ١ ١ • ص الغاية مهران؛ وابن ، ٤٢٩٠٢٠الديع خالويه؛ ابن  ٢٤١
سبقواجعفر وأبا وسلاما وشيبة الحن أن ٢( • ٥ T/ )الجامع القرطبي وذكر . ٢٢٤آ/

.القرأءة هده إلى يعقوب 

٣٧



ءؤإلآلمئه,شثستاهأا،.سآدت آسأم1ا ثر ونحوه، أمرأعفلمأ لرأنث • وتقديرْ 
]اJقرةا.3ه مشمثسدا,لهؤ 3 ^قسم؛بماسلدث ؤ ٧" 

.بالتاءرأ، يعفوب قرأ0 

بمابص واف محمد: يا يإ ئز مص على أتم وجهها الحسن: أبو نال 
وابءُالخْلاب، إلى الإخبار من الانصراف ظ/  ٢٢٤/علئ أو تعملون'، 

انمبةام'أ.س من قي بما أنكد 

شِ،وؤ ]القرة[، وؤعنثهتيؤثا؛؛ه لاJقرة[، اؤضْءءئدهأقكاججه ٨- 
■]المؤمنون[ دره دؤبم،ًًغلشء 

•رذغ؛؛ عن ذلك في وآمحلث آلها؛، صلة تن:س؛حيف، كله' ذلك قرأ 
ألهاء،قتل ما لتحرك ألبثي، ألوحه هو بياء ألها؛ صله الحسن: أبو قال 

فييكون إنما الحد هدا على النحوض عند وحيفها لحنانها، ألهاء به موتت 
كقول:الشعر، 

م_منعالنننسه عنتنه ناحعل عنأأونمينأءاو_ت_ى يك فإن 

والزجاج: i\0T\/القرآن معاني والأحض: ا/^، القرآن معاني القراء: انفلر: )١( 
.\ا0-ااالشبان الكري: ،  ٢٢٢ل/ bءرابه القرآن معاني 

الشرالجزري؛ وابن صه"ل، الغاية مهران؛ وابن صا'آ؛، الديع حالويه؛ ابن  ٢٢)
التلم١ هده موصؤع أن ويلاحظ بالتاء. )تعملون( محرأ يعقومحبه أن والمقصود ؟/؟ا؟. 

مكانفي تكون أن وحقها سورة، الفي الايامته ترتيب، ب، ينامالدي خانه عن ناحر قد 
السائقة.المسألة 

الجامعالقرطي: انظر: )٣( 
. ١٥٩ص ، إتحافوالدماحلي: ، ٢٢٨/٢و ا/أا*آ الشر الجزري: ابن )٤( 
وموصمL(y  Aإ ١ )الكتاب مسويه شواهد من وهو الهنداني، حزتم بن لماللث، البتنح )٥( 

٣٨







•عمران[ ][ل 'ئنيثزأشم —ؤ ١٢

^٢،.باخلأف ، ١^١٢وفظ عاد زط م1آ 
ألجض،به بزاد الواحد لفظ لأو لكلجمع، محا الإفراد الخن: أبو قال 

تمثالفي آية' دللث، د جعل - عله اف صلى - عيد أ0 عر ندا بمل وليس 
3هؤبؤة٠ثةJزذنآف تعادت نوله ذلك ودلل تمانل، في بل واحد، 

ورففزاب طائر، جمع وطير آلمراء• أكثئ نزأ وبه عمران[، ]آل 
وصخبا.وصاحب، 

ليثاكلطاترأ( )فتكون نمأ يعفوب لأف حتنة، روح فراءه إف فإن؛يل؛ 
•وجه يهو الأخير، نمظ الأول بلفظ 

وؤرلأ]النمل[، ه ة بم?لنقمحز لا وؤ عمران[، ]آل 4 3 بمثؤئ ُؤلأ " ١٣
•تالرومآ بجمش3ه 

روع،عى دللت، في وآحتلمط الثلاثة، في ألنون بتخفيمؤ روس قرأ 
]الزخرف،[،ه ة ياث دهأن و؛ثا تعارت قوله في روس عن أحئلمؤ وكدللث، 

]الزخرف[ص.>آونيقف،3ه 
كمالياكيد الأسال، عيري -تدخل ألخفيفة ألوف هده الخن: أبو فال 

•النحوين عند التأكيد في ؤأو المثدده أف إلأ المشيئة، ندحل 

)الطاثر(.أي )١( 
إتحافوالدماطي: ، ٢٤آ/• اك الجزري: وابن ، ٤٤٣ص الدح حالويه: ابن رآ( 

• ١٧٥ص

صإتحاف • والدمثاطي ، ٢٤٧آ/النثر الجزري: وابن ، ١٣١الغاية مهران: ابن )٣( 
كيلك.ثرأ إسحاق أبي ابن أن ( ١٣٨٧كرآن)اعرابه الخاص وذكر .  ١٨٤
)في(.)؛(ب، 



آوساءسورة 

]الماء[.ءؤمحتمحمم(4$ - ١٤

.، أكأسث١١هاء دخث' أم أن4ُ علئ واكوين بالنصب يعقوب نرأه 

منأنه علئ )حصن0( ئْب حنة، نراءة المحن! أبو نال 
.)جاء( فيه والعامل اءا، ]الناؤممانوةميا؛ه في المرفؤع ألمفمر 

علىالحال موضع في يكون فإنما ماض فناٌر أنه على )■>0وِتا قرأ وس 
.آلدعاء على انه فين: وند )ند(. ؛صمار 

لالاءا.اإ؛ب< وسوفص ؤ -  ١٥

بالياءيعفوب عليه وقف 

لألمماءالوصل في س لاكا لمن، ذلك زيه' الحز: أبو نال 
حيكانن حيكا ظ/  ٢٢٥/وإنما الوقف، فى مفارقة الحلة وطلث، الاكنتن، 

ألقولوكدا ألوصل، ننة علئ ُحدوفة ك لاما للخط، أياعا الوقف في 
دؤصال]يوس؛، 4 3 آأ*ريبم نج وؤ ]الأنمام[• 4 3 ألص بمن، ُؤ في 

أيفأأكوذ وكد.لاك ]طه[. 4 و4ألوادآنمثدينة لاامافا>تح[، آئيمي؛4 
ؤنتنحأس]الإّراء[، 4 ة آلإيس 4ويغ مثل المحذوفان الواوات في 

)سانيالفرا، يدم ■ ٢٥١آ/اكر الج;دى: وابن الغاية مهران: ابن )١( 
كذلأئ،.نرأ الخن أن ( ٢٨٢\ا القرآن 

\ا٦٨واعرابه القرأن ُعاني والزجاج:  ٠٢٤٤ا/القرآن ساني الأحض: اننلر: )٢( 
. ijy)أي . ١ • صء إنحاف والدمار; ،  ٢٥٣أ/و  ١٣٨أ/اكر الجزري: ابن )٣( 



الوقف.في يعفوب يثبته مما كله ، دلك وسه ]الشورى[، أوطل,زتيه 

القودرأ،.فيه ئفدم U إلا اسةِ في انفراد' ولا 

ألأئغامسورة 

_،([. 43محدنحئبخليثاابيمَص > - ١٦
باكءل؛ا.يعقوب مأَننا 

ألعنة،نمظ مى فبمها يما أنكل وهي نة، حفراءة الحسن; أبو نال 
مأهماوس ]الأنعام[. ئ4 دضأطلاثشآمحفخم،أثبَكبئا ؤ تعالى• قولّ وص 

ؤوجنلناعدوبمده ]الأنعام[،  443أل;بمأءاسثهثِألكتبأيفا ممفه يألون 
أنب.إل الخيبة ولفظ ألحاصر، لفظ علئ فجاء محيرمآخثهئ4]الأنمام[، 

]الأنعام[. 443ئلسبجبمر- ١١^
قرأه'يعفوب

نئلكال وإن واحد، ;معنىل٦، هذا في ونئل أنعل الحزن أبو نال 
فهومخففا، ]الأنعام[ 4 ة يما بمجبمم اقث ؤ ؤ أ نم وهو بالكثرةِ• يخص 
.ثنيه بما أشكل 

.٤ ٦ ر  ٣٥ص اسع الداني: : انظر ١( 
لأ-مفظآلمبم.ؤ تعالى; نوله )٥( رنم المألة في ٢( 
الأل.لخمام لأزمة زيادة ٣( 
ويقول(.)يحترهم، أى; آ/يهآ، الشر الجزري؛ وابن ، ١٤٤الغاية مهران؛ ابن ٤، 
.٢٥٩. T٢٥٨/اكر ابنالج;ري; ؤ البدع اينخالوي4; ٥( 

ا-(ل)المض(.

٤٣



الأنعام[.ؤبجمح*ارر3ه " ١٨

*، ^١٢.^؛ بمقوب همأْ 
نن_تدرآ،.٠تادى أنه على ريعه الحسن• أبو نال 

]١^.ؤثثءآقلع3ه - ١٩
ناو.تهمأُْلأسضنزن 

الحقيقةقي الكورآ لأن آساغ، وفيها حنة، قراءة ،! الحسزار أبو قال 
نوليمو فهو آلهار، في ننشر لئذ الحركة أف كما اللل، تضمه لني 

بمي!^١ :^ij لا وئنا ]ا[، ؤ؛لعر-محرأءار3ه ننال: 
أساعا.إليهما آلمكئ شن، يهما، فش 

لالأنع١ما.ؤسثأزأأقتواوه - ٢٠

ألواووتشدد والدال آلمين بفم يعقوب نرأْ 

الثرالجزدتم،؛ وابن صآ"لل الغاية مهران؛ وابن ، ٤٦٣ص اف-ع حالويه؛ ابن  ٢١)
القراءة.هنْ إلى يعقوب مسق الحسن أن ( ٣٠ص؟ )القطع المحاص وذكر أ/؟هاآ، 

معانيت الأحفش I وانظر حسء. وجه ®وهو (؛ ٣٤ا/• القرآن )معاني الفراء تال )٢( 
.٢٢٩٠; ؤاعرابه القرآن معاني والزجاج: القرآن 

قراءةعلى واتفقوا )جاعل(، والباقون )جعل( السبعة مجن والكاتي وحمزة عاصم قرأ )٣( 
)وجاعلردص دواية ش يعقوب وقرأ • ٢١صْ• اشر )الداني؛ ألف، بغتر )نكأ، 

ي/ْأ(.الجامع )القرطي: ساكأ، اللل 
ل.من انط المعقوفين ين ما )٤( 

الثرالجزئي؛ وابن ، ١٤٨ص الغاية مهران؛ وابن ، ٤٦٦ص الديع حالويه؛ ابن  ٢٥)

٤٤







]الأنفال[.ؤةئمرقو3ه -  ٢٤

،.عنه١١باخلأف بآبء، 3ئ مأُْ 
ونمويبهبثبقا، حقيقة لا فانه مؤنثة كانت وإن ألريح المحس؛ أبو قال 
فيإشكال ولا آلياء، حننت فالاو.ك ،، آلبأسلمعنئ في أنها هنا ندكيزها 

بالتاء.القراءة حس 

تالأنفال[.ْآ->محث34 

ألهاءوتنديد ألرا؛ بفتح روس قرأ0 

التشديدأف إلأ واحد، بمعني لغتان هذا في وأئعل مثل الحسن؛ أبو قال 
ألكثرة،معتئ في تندئ ما لأف التشديد ^ا في مغئن ألكثرة، به حص قد 

.عدؤ وهو واحدآ، لفظه كان وإن 

آلئوبةسووه 

]التوبة[.بمل،بجأمحثوإ3ه 
٤)ألفايوكر ألياء بفم' يعقوب ظ/ ٢٢٦نرأة/

.٦٦٦٨التيان الكرى: القراءة ماوْ ذكر )١( 

• ١١٥/ ■ الثان جاُع • اتجري انظر؛ )٢( 
الشرالجزرتم،• وابن ، ١٦٢ص الغاية مهران؛ وابن ْرأم؛، الديع خالويه؛ ابن )٣( 

.TUU/Y

الثر؛ الجزدتم، وابن ، ١٦٥ص الغاية مهران؛ وابن ، ٤٨٥ص البديع خالويه؛ ابن )٤( 
والقراءةإليها، رجاء وأبو العن وصته يعقوب، ما،ة ثراءات: ثلاث وفيها آ/هم\آ. 

افرالداني؛ )انغلر؛ الفال. ونح الياء بضم والثالثة الضاد، وكر ابء بقح الثانية 
•حمص رواية من عامحم نراءة وهي ٢  a١٣٩/ الجامع والغرطي؛ ، ١١٨ص

٤٧









١^[.- ٣١[

•، ر ;الريع يعفوب قرأه 

وألشهواك>هؤ • ثعالى قوله عر عطمهم الحسن• أبو نال 

.]الوبة[ - ٣٢

غايأر؛،.)إر( وجعل اللام بنخفف يعقوب قرأه 
دأو;هلمننفي أن إر ت ومعناها حثثة، قراءة الحسن! أبو قال 

المعرهدا وار ،• ;البلرل ، دلوبهم[ر فتقطع ينونوا أف إر أو ]فبموئوا، 
.، ينموتوال قالو;ه»إ تضلز أن إر آلمعنئ لأل ألتنديد، قرأ مذ فراءة نووي 

صالغاية مهران! وابن ، ٤٧٨ص البدع خالويه! ابن انظر! الأنهار، برغ أي )١( 
صعددا ( ٣٠ا/• )المحب جني ابن يذكر . ٢٨•٢; اكر الجزري: وابن ، ١٦٦

القراءة.محده إلى يعقوب سبقوا الذين القراء 

شثتوإن . .الأنصار.حفضت نشت ءإن (: ١٤٥٠; )معاني الفراء تال )٢( 
٠٦٥٧/٢التيان العكرى: وانظر: رفعت(، 

القراء.جمهور وتراءة المصحف حط يوافق ما وألمئ )إلئ(، ب )إلا(، ل )٣( 
الننرالجزري: وابن ، ١٦٧ص الغاية مهران* وابن ، ٤٨٨ص البديع • خالويه ابن ر؛( 

الجائعالقرطي: )انظر: القراءة. هذه في يعقوب حاتم وأبو الحس ووافق ، ٢٨١آ/
^إرذلك: قرأ نن تراءة أوأما \\إ0ى: البنان )جامع الطبري تال وقد (. ٦٦٦^/
فيما بخلاف القراءة أرى ولا مخالفة، الملمين لمصاحص فقراءة تقءدر؟بم أن 

حائزة'..ماحقهم 

ل.عن مانط العتوفض بين ما )٥( 

ب)بالبلاء(.)٦( 

.١\/rTالبيان جامع الطبري: انظر: )٧( 







ندامثل ني والأحسن )فاحمعوا(، في المرفؤع المضمر على معطوف ؛جميعا 
الفصللأف يؤكد لم وإن عليه أنملس صلح ولكنه منمصل، بضمير يؤكد ان 

.١^١١٢مقام قام بالضوو 

نجوؤ ، ت؛وسا ه 3 رثتا دُؤث؛ثيى ا-مضء، ه 3 قبمك ؤ " ٣٦
]مريم[.وؤيمقي،أمحنامح'3ه ليرسا،  43أإمحة

ا.دآلتخمف١٢كله دلك يعقوب قرأ 

يمعتؤآألغتان وأنهمإ ندا، مئل في القود مدم ند الحسن! أبو نال 
.ولأ؛، خ في ولا 

ألسلأمرعليه يوسف سووه 

]يوش[.ثادبجآبمنٍاة:ثه ؤ -  ٣٧

ينالبقح يعقوب مأْ 

..بالرُع.)وشركاؤكم( الخن فراغ »وقو القرآن )ُماني الفراء نال )١( 
.١٤٢; ١١المان جاح الطري: وانفر: للكاب،. لخلاف أشي وك 

النشرالجزري: وابن ، A٣٨٧/الجاع والقرطي؛ ، ١٧٣ص الغاية مهران؛ ابن )٢( 
.٢٨٧آ/

الخاب.هذا س ( ٢٥و  ١٧)رنم ني تقدم ما انظر )٣( 
هول.(.ني شيء )ولا ب )٤( 
فقط.ل في الملام( )عليه )٥( 
الجزري:وابن ، ١٧٩ص الغاة مهران: وابن ، ٤٩٩ص الدبع خالويه؛ ابن )٦( 

رضيعفان، بن ضان أن ( ١٤آ/• القرآن )إعراب الحاص وذكر . ٢٩٥آ/الثر 
)وانظر:المتن. بقح قرأوا الأعرج الرحمن وهمد إسحاق، أبي وابن همه، اف 



أنجىأل ت والمعنى آلمصدر، والثجن حنة، قراءة الحسن; أبر قال 
المرصعوص الموضع، هو فإنما ألنجى وأئا إليه. يل.ءوش مما إلئ أحث، 

مديرْ;مقتاف، حذف على لكنه إلئ(، )أحث، بقوله; عنه الإخبار تصح لا 
إله•عوم يل• مما إلي أب ال—جى نكتي آو النجن يحول 

.زيوسف[  ٠٢إ؛؛ يثاء من دؤجنت نؤ 7ُ " ٣٨

باليا;؛يعقوب فرأهما 

قولبمثل آلنون وماءْ آلعيم• إثظ لقدم حنة قراءة الحي; أبو نال 
ٌ; قولهِ بمد لالإّراء[، 4 3 آونب موّءا رءاثبما ؤ ت تعالى 

]١^[.أننئ3ه 

آارءب•شيءمح،دلا 

آلسلأمرعلبه إبراهيم سوره 

]إبرامم[. 43>أنيلتآشِ- ٣٩
وقزوإذا ننال، اممه آم حمقى وصل إدا كاف أنه يعقوب عن اُوي 

'(٣)نرلأ■أطننأ، >أشوه عن 

آ/أااا(.الجامع القرطي; 
الثرالجزئي• وابن ، ١٨'ص الغاية مهران! وابن ، ٠٠•ص البدع حالويه! ابن )١( 

.Y<\n/T

ثل.ل ني اللام( )عليه )٢( 
الثرالجزئي• وابن ، ١٨٤ص الغاية مهران! وابن ، ٥٠٥ص البدع حالويه! ابن )٣( 

.x<{A/r

٥٥





>نمحذقأئمحق3ه- ٤١

التنوينإلى أاهمزةِ حركة مل أته غين مضمومة، ُني بألب روس قرأه 
الوزأ،.ش بجا و/  ٢٢٨/

مريمو ]ال—اء[، ؤين-ئأوداألجنث3ه يقرأ يعقوب الحسن؛ أبو نال 
للمفعولآلفعل ض آلخاء، وفتح آلياء بضم /*٤ا، ٤٠توالهلول تهل/'ا"[، 

والحلآك؛رىؤ نعالي• نوله في ^ للمفعول ألفعل بناء علل آقنى وكيلك، بهِ، 
كئهفهذا إبرامم، فئ،  43^١^٢وثهآلمحستجمي،؛>،يآلأبث 

تعدمأل أيفا ويقويه مظه، هنا رويى فقرأه به، للمفعول فيه ألفعل خما نص 
تمدللك مو آدئرما ؤ تعالئ؛ وقوله ]ال>جر[. 4 3 سيص  ١٣نم؛ثا ر4 

نراءهيقوي ،[، ]١٣واؤأد-نلوإألجثةتاَئتنثعبفع4 ]ق[،  43آمحمح
القرآنممل.في وهو سقرأمحالأم، 

آلثخلنوزة 

لالحل[. 43ثثثآيه4 - ٤٢
آلملانكةوريع ألزاي ونح مفتوحة بتاء روح قرأء 

من)بعيد له: المرزوقي ورواية (، ٧٥١أ/والثعراء )الشعر الحلأء( على )صبور 
(.a\a/yالخماة ديوان )ثرح الأفات( 

رؤير)قرأء ل )١( 
صإتحاف واسءلي: أإ\'ك الثر الجزري: وابن •ا/آآآ، الجامع القرني: )٢( 

٢٧٥.

اكرالجزري؛ وابن ، ١٨٧ص الغاية مهران: وابن ، ٥ • البديعخالويه: ابن )■٢( 
.r- 'Y/Y

٥٧



1لونألفع_ل وأسد ئثعل ناء فحذق —ت—زد( )ئت ^١^ ت الحسن أبو نال 
هث!؛ نقا وألرؤح آلثنمكم ئرل ؤ 1 تعالى نوله في إليهم أنني كما الملأتكة، 
خلاف.بلا *؛[، jy]■ه آ؛؛ رك وماتأردإلأأم وؤ ]اكدرا، 

سحاىلسونه 

]الإسراء[- ٤٣

•، آلراءروصم آليا؛ بقح بمفوب نرأْ 

آلمرءئدمه ما وهو آلطاتر، صمتر إلى م—ند أبمحرج، الممن• أبو نال 
نمار:نال كا ثي، أي تطين ذكزئ لأف طايرأ ونس نئ، أو خنر بن 

علىمصوب و)ىاأ( متثرأ، أي ]الإن_ان[، ذ;مثاكاثثزأممُ؟ 
يوم، ءمالهُ له ويخرج والتقيين: )يخرج( فيه والامل آلهلاتر، ين المحال 
تقول:كما مكتوبا، أي وقيل: الخفاف، نحيف كتاب، يا أي كتابا، الايامة 
نقموته.أي الأمير، صرب درهم 

]الإمراءا.ؤأءأثربما3ه " ٤٤
.، آله٠زةل تند بألف يعقوب قرأه 

•4..^س؛لئأعسي؛ءقلأ•ت وأولها الإسراء سورة ص )١، 
ل،)مأ(.)آ(

النثرالجزدك،ت وابن ، ١٩•ص الغاية مهران؛ وابن ، ٥١٢ص الديع حالري*؛ ابن ر"؟( 
جعفروأبا محمن وابن ومجاهدأ والخن ماص ابن أن القرطى وذكر ، ١٢آ/٦• 
(.٢٢٩)/٠ الجامع )انفلرت القراءة هده إلى يعقوب سبقوا 

تصحيف.وهر رعما( ل )٤( 

،١٩٠ص الغاية ت مهران وابن ، ٥١٢ص البدع ت حالويه ابن انظر• أي■ ره، 

٥٨





أاساذمرعلبها مريم سوره 

لهر؛م[.ؤدثيءلمح3ه " ٤٦
•، ألثتن؛ ونثديد مفتوحم يا؛ يعقوب مأْ 

نشدوالمعز ألمض، في ألتاء دأذء-لم تشناظ، أراد الحسن: أبو نال 
أننييكوف أن ظ/  ٢٢٨/أحدهما: وجهنن، علئ وذللت، آلجنع، صمير إلى 
مقوطيكون أن ت وآلاحر منظمها، آلجنع كان نما ألنخالة يه مزلأ الجنع إلى 

مريملثنى أنكن دلك فيكون _ عليه اض صلى — لعيئ أين ألجيع من \ر؛طتح 
ينماعلبب،وءدي مفعوت أئه على )رطبا( ويم، لاهتمامها. إزالة وأني 

عدي.كما نعيي ناعل، نطائ لأثء 
تقديره؛مناف-ؤ حيف على ألثمر، إلى ندأ مألفعل يكون أن ويجوز 

إصماروجاز ألحال، على )رطبا( وننمؤ ألخلة، ثم ^؛^، يشائط 
،؛؛،.uuألخلة:دذ ذكز لأن ذكز لها نير نأ وإن آلم 

•]مريم[ ظن،مءمحأوّفي3ه " ٤٧
باخلان،بآب؛ تز:ص مأُْ 

فاعلكأبي، حميمة لأ أنه أحدهما: أمنان، الياء ثخئن الحسن: أبر نال 

اللأم(فىلسل.)عيها )١( 
النرصآ/حا*ا.الجزري: وأبن الخايثصآ-آ، مهران: ابن )٢( 
تصحف.وهو يتفاعل( في )وعد ل )٣( 
.AUY/Yص الكري: عند )رطا( لكلمة الإعرامحة الوجوم اظر )٤( 
وتولالكتاب، هدا تحقيق في عليها اعتمدت التي المصادر في القراءة هده أحد لم )٥( 

عنه-مشهورة ليت القراءة هده أن إلى يثبر عنه( رياحتلأف المؤلف 



ألفصلْخ جاز وإذا )عليهم(، ب وفاعله ألفعل تتن أشنو والآ-مت )يش(، 
فأحرآمرأة، اليوم القاصي حصر ٠ قولهم في الحقثقي المؤنث قي التذكير 
لتأنيثهحقيقة لا فيما بجوازه 

مريم[.ت ؤصة3ه " ٤٨
.يعفوب ، ءرأْر 

لخالأ؛؛.هذا في ومثل 1فنو أف ذكر0 ثد الحس: أبو قال 

طفسورة 
]طه[.عآرى ؤ ~ ٤ ٩ 

آلثاءوإمكان الهمزة بكسر يعقوب ثراه 

ئربأي واحد، بمعى وإني أثري المحن؛ أبو قال 
•]طه[ بمكييئ3ه ُه~ 

)وحته(وثصِاالياء ونح ألضاد وكر مفتوحة بنون يعفوب فرأْ 

تصحيف.وهو رفاجرى( ا(ب 
الفعلين زق "اذا أنه: ( ١١٧ص و\و}نث الدكر )ى1ب الأناري ابن ذكر ٢( 

الستش تكلم كقولك: حسأ، الذكر كان 
"ا(ل)نرا(.

اا/ا/'آا(:)الجامع القرطي ونال الكاب، هذا من ( ٣٦و  ٢٥و  ١٧)رنم انظر ٤( 
٠.]ناؤلر[ مأئتاأهئثيآ؛ه ؤ تعالى: لقوله التخمف، ااوالأ->شار 

)الجامعالقرطي وذكر ، ٦٣٢١! اكر الجزري: وابن ، ٥٣٤ص الديع حالوته؛ ابن ٥( 
ونمر.إسحاق أبي ابن ما،ة أنها /٣٣( ا١ 

.٣٠٤أ/ القرآن إمراب النحاس؛ انظر: ٦( 
.٢٣٢٢; ص اكر الجزري: وابن ، ٢٠٩ص الغاية مهران: ابن ٧( 



لفظإلى ألنية أمظ مذ الانصراف على القراءة هذه الحسن؛ أبو نال 
نولب:بعد ]الإمحراء[، ه ذ؛ الكنب موش وءاثما ؤ ت نعالي ُرلب مثل ألحاصر 

نينو'اآ بهِ والفعول لكاعل ألقمل وباآ ]الإّراءا، 4نبمنتيمح34 
وجل•عز اف ئو ألوحي فاعل أد علم ئذ لأيٌ المعي، 

]طه[.ؤرنت،آتيؤأقثأثإ؛ه - ٥١

ألهاءبفتح يعقوب قرأه 

ألحلق،حرف ثانيه ما في تمرنان ملغتان ونعلر ء-نإن الحس• أبو قال 
وندرأ؛•ونغر وزهروزهر، ونهر، نهر مثرت 

وألسلالإصألصلاه فيهم الأساع سوزة 

لالأJياء[.ءؤدظىأررلسروامحةه - ٥٢

ألدالوفح مضمومة بياء يعقوب قرأه 

وعلمأمحتقر ئد إل للفاعل، كنانب به للمفعول الفعل بناء الحسنI أبو قال 
وئنيدر، ما عليب بمدر لذ أن ئظذ ت والمعنى تعالئ، اف هو الفعل فاعل أف 

الشرالجزري• وابن ، ٢٠٩ص الخائن مهران؛ وابن ، ٥٣٥ص البديع : حالويا<ابن )١( 
•عمر بن مئ قراءة أنها ( ٢٦٢ا/١ )الخامع القرني وذم ، ٣٢٢آ/

. ٩٧ص المش إصلاح الكبم،: ابن اننلر: )٢( 
شل.ل ني واللام( الصلاة )عيهم )٣( 
١لجزريثوابن ، ٢١١ص الخائن مهران: وابن ، ٣٨أ/'القرآن اعراب، النحاس: )٤( 

إسٍاقأبي بن اق صد ما،ة أه ( ٣٣٢)الجا.عالقرني وذم ، ٣٢٤أ/الشر 
عثاس•وابن دالين 



ممدرؤ تعالى; ، ١٥١نال كما و/  ٢٢٩/عليه يفتى لن أن ئظى المعنى إف ت مل 
هإن ويم-يث بمآُ لش ١^ يثمل ُؤ ومظهت صتقه'، أي لالمجر[، ه ة تخي وم 

]ارعدارا،.

أنحجسورة 
•]الحج[ ^^^بانمأئزئيCؤأ ؤ — ٥٣

باكاءرأ،.يعفوب نرأهما 

نمىنائعان، جاتزان هدا مذل فى والتأنث آلذكيت المحن; أبو نال 
ويقويلتاسهنا، حقيقة لا ذوق يكز ومن ٠^^، والقوى الدماء يلاق أنذ 

افرْ،.واو>،:نال وس،  ٢٣١٢١بين الفصل الأول نى آكذكتز 
]ال>ج[.- ٥٤

•٢ بالا؛ر يعقوب نرأه 

٠اؤألنازرءدهاهآفق٠عتر: نوله عر محمود هو الحسنل'ا،: أبر قال 

.v٨/١٧البيان حا«ع انملبري: انفلر: )١( 
اينرالجزري• دابن ، ٢١٣ص الغاية مهران؛ وابن صا؛ه، البديع خالويم؛ ابن )٢( 

■تحريف وهو )الفاعل( ل )٣( 

•)رصي( )((ب 

. ٦١٨.  ٦١٧ص والزث محاب؛_/ الأنباري: ابن أظر: )٥( 
.٣٢٧/٢اكر الجزري: وابن ، ٢١٠ص الغاية مهران: ابن اننلر: )يدعون(. أي )٦( 

.أيضا، ترآ؛IUانماب وأبا ص أن )الجاْع القرطي وذم 
اض(.)رحمه ل )٧( 

٦٣











السين،ني ألتاء فأذغتت آلسواو، من ص الحسن: أبو نال 
ننضأ.تعفهم سأل أي 

سنإنوزة 

]سبأ[.ه إ؛ العيب كامأبملتؤث ؤ أن ألمن ئش ؤ " ٦١
ألجزرى.وزنع آلياء وكنر والباء الأولئ ألتاء بفم يعقوب همأْ 

المعتئ،في كبنيانه به، للمفعول ألفحل سان الحسن؛ أبو ]نال 
تجتن_: JU، ألجن،[١٣وهو الفاعل، إر ألفعل أتيت إذا انلئ، وذك 

ضأم م أنمذ أن تنون مح\ ذك في الإنس لأن ٣^،، لجذ أم 
فيم ادف، الإص ئشثنه ممد للإنى أمنا ئنتن إذا فألجن آلأكنن، 
١^.١^ في ١^ كاف للمفعول ألفعي تثت فإذار٤، ، UJ_^L؟ألمعئ 

المقصودالمعنى على آيل به للمفعول الفعل يناء ولكن المعنيان، أصثوى ممد 
نا.أنرأ نثن، الجن أو يوهمأ للفاعل بناوئ إد ألجئ، أم الإنس ثنين بى 

ومالجذ، بذ ألذل علئ ريع موصع في، عالت؛ ت^ 
أيالأؤل، مذ مضاف، حيف يورين، ^ن أكتذ، والننث٠ل الأثتمال، ثدث 

مفعولمزب موضع في )أن( كانت ألجئ، و/  ٢٣٠/أمر ثنين 

)بمفاعل(.ب )١( 

اكرالجزري: وابن أا/بمم'آ، الجامع ُامطي: صا؛'ا، الخائن مهران: ابن )٢( 
.ro'!٦

•ب من مانط الععقوذن بثن ما  ٢٣)

>أ(ل)ئذا(.

.١  Y٠٦٥/التبيان الكبرى; وانظر; رمفعولأ(. والياق-يقتضي به(، )مفعول ب )٥( 

٦٨



]سبأ[.ه ي؛ أسماييا ثعدبى رث1 ؤ — ٦٢

ياعلوزن عر ماض فغد )باعد( ر )ربنا( ؛عفوب ءرأْ 

بمنعأحبروا آلخر، بعده وما الابتداء، على )ربنا( رنع الحسن: أبو نال 
)رنا(ئزأ من لةراءةِ بمفادة القراءة هدم وليث نجهم، أنمه تعار اف 

لأنالدعاء، عر الدال بإسكان )بعد( أو و)باعد( الداء، عر ؛المسن، 
غينالقراءة هده وجه فإنما الضاد، فيها يقخ ولا الغاض فيها يقع ، القراءات١٢

جعلوانلما الجماعة، قراءة في صح كما دلك، نالوا أنهم وذللت، هده، وجه 
قراءةفي صح كما بهم، تعالى اف بمنع أنيُوا ننزق كد ونزئوا أحاديث 
ومرةبدعائهم، مرة ، فيجميعا بالمعنتثن القرآن فجاء يعقوب، 

أنثارهم•بند باعد جى بهم اف فغل عزأ؛، بإخبارهم 

]سبأ[.ؤهأهئلإءآثمح34 - ٦٣
ورمع)آلضعف(مثونا )حزاء( يعفوب؛نماقرأه 

بريع وءؤأاننفه حرم، وؤللمه اسداء، ؤئأوكث،4 الحن: أبو نال 

المرالجزركا؛ وابن ، ٢٤٢ص الغاية مهران؛ وابن ، ٥٧٣ص البدع حالويه: ابن )١( 
•/Tءلدأ( ٢٩•; ١٤)الجاح والقرطي (، ١٨٩/٢)اب ض ابن وذكر . ٣٥

القراءة.هدْ في الحضرمي يعقوب سبقوا الدين القراء من 
)القراءة(.ب )٢( 

ل)فزل،(.)٣( 

)أ(ل)>،(.

)الجامعالقرطي وذكر . V٣٥١/الثر الجزرتم،؛ وابن ، ٢٤٢ص الغاية مهران: ابن )٠( 
٠القراءة مده إلى يعقوب سبقا عاصم بن ونمر الزهري أن ٣( • ٦ / ١ ٤ 
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ضتى م'ه ؤ ر ما نيا ُاسل ؤ'ابجه، ءت؛_ رؤءآ؛ه ؤ،مبم 
النمل.

عنحتر والجمله حبره، ابتداء، )الصعق،( ئجعل أن ويجوز 
نيما الحال في والعامل 4، لم ؤ في المضمر من حالت ورجزاء( )أولئلث،(، 

ؤلت؛هسسالف>،•

نالكما أمثالها، عشر والضعف حننايمإ، صش، لهم والمعتئ! 

ني٢ إلأر مثدمأ نموله العرب تكاد لا ^١ مقل بئولت! والأحفس 
أثررم.

]ما[.ه 3 ئرثقًقلأ ُؤ " ٤٦ 

•التاء )ديد وعفو'ب قراه 

يحذخهاقرئ ولو معل، تاء في ألمصارسم تاء أدعم ت الحسن أبو قال 
علىالجماعه ونزأ الابتداء. في يكون لا التشديد لأو أحنن، لكاو 

الأمل>ً<.

]الأنعام[.جآ؛لأح-محمحمحآثاه ؤ ت تعالى اف نال )١( 
سانطةسب.)إلا( )٢( 

آ/هإأ.انظر: للاخض، القرآن معاني ني القول ،ذا أحد لم )٣( 
الشرالجزري؛ وابن ، ٢٤٢ص الغاية ميِان؛ ابن ، ٥٧٤ص الديع حالويه؛ ابن )٤، 

آ/آه'آ.

ُفتوحتين•؛تاءين رتممكروا، أي  ٢٥١
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فاطرسورة 

لظ>[.- ٦٥

آلقافوصم الياء بفتح يعفوب قرآة 
لألللمفعول، كينياه المعنى في للفاعل هنا الفحل سان ت الحسن أبو نال 

الفعلبي وإذا عمره، مى نقص الذي هو تعالى قاف للمفعول الفعل بي إذا 
إثائونشه تعالى. اض بإدن ٢ ر فدلك ساعة أو بوم مى عمره مى نقص بما للفاعل 

•ؤ وهو يفه، بما أنكل للمفعول الفعل ربميان عمر؟ بى 

]فاؤر[." ٦٦

ط/ ٠/٢٣ الياءرم.م١٠'^ 
والتاءالعنة، إلى الخهلاب مى الاضراف، علئ هو الحسن; أبو قال 

وينا]iL^[، ه ة آلممف دم ر3محا اثث ؤدإة=ظلم قوله؛ ثى فقه بما أنكل 
لذاءلر[.ؤإنتيهم3دمإدآع34 نوله: مى بند 

يسسورة 

]ص[. 43ُؤ- ٦٧

4ؤلميىالأحفاف في ويظه القاف، وإسكان مفتوحة بياء يعقوب فرآه 
بمقهر،مح3هأ؛،•

.T٣٥٢/الشر الجزري: وابن ، ٢٤٣ص الغاية مهران: ابن )١( 
)آ(ل)فكلك(.

الثرالجزري: ابن )٣( 

,١٣٥٥لشر٢/ الجزري: وابن ، ٢٤٨ص الغاية مهران; وابن ،  ٥٧٨ص البدع خالويه: ابن )٤( 

٧١



أسمعليه تدذ ما على المعنى مى ندف مصايع فنز ص ت الحسن أبو ثال 
ومعزالقي، اكد علئ الياء:دذ دخول أف ي الجماعة، زاءةِ على الفاعل 
ئال:كما عليه، الأسفهام ألف لدخوو الإيجاب الكلام 

،^١١ثونَ آلُاوين وأندى آلثاتا ب 'دنن خنن فئ؛ 
الصافاتفي حلاي، ولا 

)٢(ِث ُ
صسوره 

]ص[.ؤبمؤوظاب3ه " ٦٨
،.والصائرألون بقح يعقوب ، نرأْر
واحل،بمعتئ لغتان والنصب النصب يكون أن يجوز •' الحس أبو نال 
والنمواحدا اثنث، يكون' أف ويجوز وأيخلرْ؛. وأنمتمل والزند كالزند 
المقرونفاد كدا تدنى، فى بضئ ومعناهI ووئن، كوين جمعه، 

ؤلأئثثثانا34ٍثُالن; فاد كمآ ،، أاقن،١١٧^١: ئك،: 

تمطلعها صوان' بن الملك بر بها بمدح نصية من الخلفي علا ين لجرير المن، )١( 
بالرواحصحثك نم عثثة صاح غين قوادك ثل أمحو 

معجمهارون؛ الملام وهمد ، ص٨٩ جرير ديوان نرح الخاوي؛ اّماعيل محمد انفلر; 
.٨٨/١العربية شواهد 

)صاد(.ل )٢( 

>'آ(ل)نرأ(.
)اعرابالحاص وذكر . ٣٦١/٢اكر الجزري: وابن ، ٢٥•ص الغاية مهران: ابن )٤( 

أيضا.الجحدري وعاصم الحسن نراءة أنها ( ٧٩٦آ/القرآن 
. ١٦٥/XT'البيان جامع • والطبري ، ٨٦ص الخهلق إصلاح المكين: ابن : انفلر )٥( 
.٢ • ٧ / ١ ه الجاح ،والقرطي: ١٦٦_٢٢/١٦0 j\J\حاسر والطري: ، ٤ • ٥ الفراءأ/ انغلر: )٦( 
)نصب(. ٢٢٥٤; العرب لمان مفلور: ابن انظر: )٧( 

٧٢



!ليه.>ثؤدآا' لكف حنث مذ ألبدن صئ بمعى فانتعمل زفاطر[ 

خ.و ج ولا 

١^٧١٢تؤوه 

أم[.ؤِمحءآمح3ه " ٦٩
•، بالتاءأيعقوب نرأآ 

ءراءةِعلى والياء آلتلاق، يوم محمد يا لثدو المعنى• ت الحس أبو نال 
بشؤ ت تحال قوله وص للرمل، وأعم آلنيبم لفظ مذ نبله بما أنكل الجماعز 

لقينالمتئ: إلل"ا، وند؛<J; زالطول[.  43
ءدآو4 تاللثل■ا' ِ؛بى4 ؤ ; مل<ُ دلك عش يدي ئ_عالئ، أف 

>محملهُتحار: الأيل ألقول قز و:نذ تالمأا. 43آديمطا،مثا
ثأندرهم4 ورْ: الهده في نني ونوله زابراهيم[، 3ه فاسمحميي؛أنداب 

غافرا.ت ثمولآذ-دمح3ه 
ألشجدةسونه 

]السجدةا4 3 تؤأء ؤءأيام فا ؤ " ٧٠
)مواء(بخففرر يعقرب قرأ 

•غافر سرية أبمأ ونمى الموس سورة ص ٢ )١ 
.إتحافوالدماطي: •٣، • / الجامعه\ رالقرطي: ، الغا؛ةص٣٠٢مهران: ابن )٢( 
)٣(

•الأحزاب تبل جدة( )الّمت وتد آممها، في المشهور وهو صورة)نمك( أى )٤( 
الثرالجزري• وابن ، ٢٥٠ص الغاية مهران: وابن ، صا"حه البديع حالويه: ابن )٥( 

 .T^٦/r اننلر: المري. الخن تراءة وهي( :الجا.ع القرطبيrir/\o.)
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أيمنتوتات، والمعنئ لأربعة، أو ؟ IjSUصفة )سواء( الحسن! أبو تال 
انتو'اء.ذ3ات واكةدير: ؛. ئ١ثات١١

الشورى.ني حلاف ولا 

^,^٥^ثوزة 

و/ ٢٣١/ ]الزحرف،[ ؤسشَمحهناؤه - ٧١

ا.بالياء؛ يعقوب قرأه 
ثعالئ،آلرحنن صميت )ثثئص( وفى حتنة، قراءه الحسن! أبو تال 

بمد]الإسراء[، ه إ؛  ٥٠يى ار،/ ؤ يثن فهو بالنون مأْ ومذ ض، ^٢ 
]الإسراء[.>شضمحمح34 نوله 

ألدخان.في حلاف ولا 

أليائيةثورة 

]الجانة[.ؤملمحمحأقمبم34 " ٧٢
؛اسم.ركد( يعقوب قرأ 

آلأودل،،.)كد( ين الذل مصوبٌءر ص الخن: أم نال 

، T٩٨/٤ اليان جاسمر الطبري؛ انظر! الصواب، ومحو )تامان(، ب )نابتات( ل )١( 
.YA/T•القرآن إعراب والحاس: 

)الجامعالقرطص وذكر !ل/ها""ا، الشر الجزري: وابن ، ٢٥٨ص الخاية ■مهران؛ ابن )٢( 
وغبرهم.والأعمش إمحاق أبي وابن اللس نراءة أنها •٩( ; ١٦

.A٣٧٢ الشر الجزئي: وابن ، ٢٦•ص الغاية مران: ابن )٣( 
،٢٦٢آ/المعب جني: ابن انغلر: ، دضلأمحلأ3ه ؤ تّالمح،• قوله ُي، بض،  ٢٤١

.١ المانوالمكري: ، الجاح^مطي: 

٧٤









نرؤ قي لكلقول فه فالقول ، مثالدةر واحدة بتاء يعفوب قرأْ ، ]الجم[ 
أكونئمدم وئد ]سأ[، ممءئرئأيا؛ه 

آنواقغةسورة 

.]الوانعق[ ه ي؛؛ ورمان ريح ؤ " ٨٠

(٣>آلرا:بضم )نروح( يعقوب قرأ 

(نزوح(قزأ ومذ فيها، موت لا داتمة نحثاة ت الحسن أبو قال 
سماْآلئاخةر؛ا.

الحديدسورة 

.ان[ JJ]الحاذزبٌ َةلن ُؤ٨" 

■، روع١ عن باختلاف ٢ بالا؛ر يعقوب قرأه 
ثولهمثل ألمخايِ إلئ آلعيبم مذ الانصراف على هو ت الحسن أبو قال 

(٦)

.r\\/rو  rwo\/\ذشم الجزري: ابن انفلر: )١( 
الكأب.سا من ( ٦٤)رثم الأ ماظر )٢( 
الشرالجزري• وابن ، ٢٧■ص الغاية ميّان؛ وابن ه'أ، ص البديع حالويي: ابن )٣( 

.٣٨٣آ/

.٦٣٦موالخرطي: ، ٣١آ/•المحتسج، اين-ض: انقلي: )٤( 
تصحيف.وهو )بالياء( ل )٥( 

الثرالجزري: وابن لأا/ا'إ، الجامع رالقرطى: ، ٢٧١ص الغاية مهران: ابن )٦( 
.٣٨٤أ/
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إلىألممدر فأصيف رام، مصايح أو اليدان لمنت كما ت فالمعنى 
الفاعل.

فيلأنها مصدر أيضأ ورنجوى( )نجوى(، مرصع على عطئهما ويجوز 
.و)أحد( أحد، مى جاءني ما ت تقول، كما رنع، مرصع 

نجوىولا I تفا.يرْ إلاأكر( ولاأدق ) قوله من مضاف حزي مدر أن على 
أم.ولا أض 

تتعالى قوله مثل آم وهى )نجوى(، موصع علن ئنطثهما أف ؤيجوز 
،مصاف، حن.ف إاى حتاج قلا تالإسراء[، ه ة وة دءذم i^، يبميزف إؤ 

)نجوى(مذ الدل على ألوجه هذا على )ثلاثة( حفص ويكون 

لالجادلة[.- ٨٣

مرقما جمح قرأ وك١لك أنتعل، و/  ٢٣٢/وزن على يعفوب نرأْ 
٠، ألورْلهذه ألفعل»ى هال.ا مذ 

وأيثنل،ثقاتل مثل واحد، وأنئجئ ثناجئ المحن: أبو نال، 

آلفاتل•مل آننين، ثن بتنأ دأكاجي، 

إرألثغاقولاحلأن 

والعكبري:، ٢٩•; ١٧الجامع والقرطي: القرآن معاني الفراء: انظر: )١( 
.آ/ماآاالنيان 

الثرالجزري• وابن ، ٢٧٢ص الغاية مهران؛ وابن 'ا"، ا'ص الديع حالويه: ابن )٢( 
.٣٨٥آ/

٨



سورة

]1_[.ؤير؛بجقؤته - ٨٤

النونيعفوب نرأه 

ؤنبمسبند ]الإسراء[، ه ث؛؛ يذءاثي-أ ؤ.بزلإ، صش هو الحسن• أبو قال 
.^^١٢٢تضث 3دن ]الإسراء[، أقئأك3ه 

ألطلاقتوزة 

]الطلأق[.ءؤننئنيؤإ؛ه - ٨٥

.٢ الواور بكر يعقوب ءرأْ 

في)وجد( و مصادر كأنها وآوجدْأن وألوجد ألوجد الحسن! أبو فال 
بمر.كان'ذا إذا _، 

•أثحريم ش سء دلا 

القرطيوذكر الوالي، ض ■ا/س و  ٢٧٠وص السامة الثلاثة انماض )١( 
وابننمر متهم القراءة، مده إلى يعقوب سبقوا القراء من عددأ أن ( A١٣٦\/)الجاهع 

■لسلام والجحدري إسحاق أبي 
^١المرقمة المائل في وظ\ش لهذا وسبقت الحاصر، إلى الغيبة لنقل من الانحراف يريد )٢( 

لأا،و'آآد'م'آد'هو؛هدآ"أداخ•

)الجامعالقرطبي وتال ، Y٣٨٨/الشر الجزري: وابن ، ٢٧٦ص الغاية مهران: ابن )٣( 
يعقوبوقرأ بفتحها، والزهري الأعرج وهرأ الواو، نحم المامة ٠^١٠٥ (: ١٦٨/١٨
فيهاء.لغامت، وكلها بكرها، 

)الجد(.ل )٤( 

٨'



ومنضرةآممايآضآس
]النلك[.- ٨٦

ألداواى.بإمكان يعقوب وخءص 

بهاض ئدعون كنتم أي• )دعا( *ضاؤع )ئدعون( الصن؛ أم نال 
ثسامأظخسئ،آممزؤ عذابه مى وتتعجلوئه 

]الأنفال[.ه دن ارآئأثثنيرأمحاساسفيم 

،آلدعا؛ من ئئتمالون فيكون ذلك، مذل ألتشدد معي يكون أن ويجوز 
]فيكوياالأناحليل، ثدعويآ ت أي آلدغوى، من أبمأ متعالورا يكوف أف ؤيجوز 

أنيئ١٤^ؤ ئولهأ؛ بثز الأبايلءل؛، وآدعاوئم أجبي، ليي بنيي بمص أياء 
]اوؤمون[لْ،.

لالجنآ•مضنآلأءأسك؛ا:؛:ه - ٨٧
.، مثددآلوألواو ألقاف، بقح يطوب زأء  (٦٢.-

)>(ل)زأ(.

الشرالجزئي: وابن ، ٢٢١/١٨الجامع دالترطي: ، ٢٧٧ص الغاية '♦ران: ابن )٢( 
٣٨٩٨.

)لتول(.ل )٣( 

ل.من ماثط او«قوذن بض ما )٤( 
رالترطي:أ/إ'ه، القران معاني والأخض: ، ١٧١/٣الترآن معاز الفراء: اننلر: )٠( 

جنيابن وذكي ، ٣٩٢٨الشر الجزري: وابن ، ص١٨٢الغابة مهران: ابن )٦( 
بكرةأبي وابن والبمضري انمن أن ا<ا/ا<( >انما.ع والقرطي ( ٢٣٣٣; >اس 

القراءة.محذء إلى متوب سنوا 

٨٢



نهبملح وألكذب مثل، تاء نحذف ئنثثل هو ت الحسن أبو نال 
نض^١ لإو ^ن}' نمار: ;iJ ^١ آلممئز لأو 
زص[. 43>أ?محلنملأقال: وكما ]الحانة[، ''مح3ه 

]المرملات[.ه 3 ئدُإأديلط ؤ " ٨٨
آلواوأى.تقم يعفوب)عذرأ( ، نرأل

كآلأدنالأصل، والضم لنثان، وألتخمم آلثشل الحسن; أبو نال 
ؤأوثدماه.ومثله؛ وآكق، وآلثق وآلادن 

]الئرّلأت[.۶آطبم]آإكم٤٢ - ٨٩

،.آللأمل بقح )آنطلئوا( بمفوب نرأ 
أمتواأن نني إليه أمص؛ صار بما ئعار عنهم أحتر الحن؛ أبو نال 

]النرسلأت[.3ه أطمحاإكماكث>بجءةبمث ؤ نوله؛ في ;الأنهللاق 

]الئرملأت[." ٩٠

•، ألجيملبضم يعقوب نرأْ 

)ا(ب)مأ،(.

إتحافرالدماطي: ، ٣٩٦و  T\U/Tالجزري وابن ، ٦١٧ص الديع ابن )٢( 
.٤٣•ص 

رم(برمأْ(.

صإتحاف رالدماش: ، T٣٩٧/اكر الجزري: وابن ، ٢٨٦ص الغاية مهران: ابن رأ( 
مفرأن المحضرعي يعقوم، ءوزعم (: ٥٩٥آ/القرأن )إعراب النحاس ونال . ٤٣٠

ماض،.فعل أته عر اللام شح )أطلقوا( نرأ القراء 
ً. ٣٩٧اكرآ/الجزري: ،وا؛ن الغايةص٦٨٢مهران: ،وا؛ن اكعص٧١٦ا؛نخالويه: )٥( 

٨٣



جمعوهي ألثمن، جمان هي يقولون ألتمر ^٠ ٥١ت المحن أبو نال 
جنعآلجمع، جمع وهو واحد، بمعى والكسر ألضم إ0 نتل' وقد جمالم• 

،•وال-ا؛ر بألألب جمع لم وججارة، فحجر جمالك، على جملا 

]الئطمفض[أزه مدؤزمئآشي -وظ/  ٢٣٢/ مئ>ف، ؤ - ٩١
.٢ )مزة(أ ورسر ألراء وفح ألتاء بفم يعقوب قرأه 
الممئ.ني للفاعل كباته للمفعول الفعل ذاءُ الحسن: أبو قال 

فى]الزلزلة[، دءؤ'نثإبمرم3ه تالزلزلةء، ؤءئرْ.3مج فى والفول 
عمران[،]آل ه ة إثiث يؤذون ؤ في كألقول ألهاء صلة يعقوب نراءة 
ألكابِل؛/أزل في ذكرة وند به، قزآ لنن 
]الفلق[.- ٩٢

نائ.جمع ألفاعلأت، ززن علئ نزصرْ، قرأ 
لامتالعة.التنديد أف غيز ءؤ كمعتى مهناه الحسن: أبو قال 

جمعكا جمل، جمع انها ونل؛ الغلاط، فن الجال أنها سنن السْ شر في نل )١( 
الفراء:)انفلر: الحاس. قطع وثل العظم، الشيء ونل ورجالات، رجال على رجل 

الجاحوالقرطي: ، ٢٤١\،T/اليان حا،ع القران معاني 
جمل(. ١٣•/ ١٣العرب لمان منلور: ابن و، 

)الجاحالقرطي وأشار الثر الجزري: وابن ، ٢٨٩ص الغايت مهران: ابن )٢( 
•بمقوب •مل ترأيا إّحان، أبي وابن ونية جعفر أبا أن إلى ا ٢٦٤/ ١٩

.نل.ّاةظن)يحيف( )٣( 

المحاب.سا س رنم)٨( ايالأ انظر )٤( 
القراءء.هده يعقوب عن روى وحدء أ رويأن إلى المصائر وتنير يعقوب(، )قرأ. ب )٥( 

أ/؛-أ(.الشر الجزري: وابن ، ٢٥٩/٢•الجاع القرطى: )انظر: 

٨٤



الياءاتمن يثبنه مئا يه آمزد ما ئوجيه تركت ت الحسن أيو تال 
هاآاتمن تحذفه مما أيضا به أئقرد ما وتوجيه ألحط، في المحذوفان 

أختلسفيما مودودة ذلك من به أنفرد ما جمح ئفاير إي ألوصل، في ألثكت 
٠له ئقدم من بتوجيه فاكتفينا ألمشهورون، ألبعه فيه 

إثانفوث بل ، ألجر؛ هذا في نطرناه ما توجيه أخترعنا إثا نقوث ولثا 
يهمنا0ما على ننطررأ ثجدة لجإ ما ومنا ألمتمدمين، كب مذ أكثره جنتا 

معمنكل، ومرب منترق،  ٢١جمعأموف من الوم وحنك أصولهم• بى 
•ل-هالآ؛ وش إن عثارة، حس 

صمعإو4 ألطريق، نوا؛ عذ بثا عيد ولا آلتوذو^، شحه مثى اض جعلنا 
:ثاءُرم.بماننال آلدعا؛، 

رحمح(.ب )١( 
وهوب، من أسه وما لها(، وفق إن منكل وتقريب همارة أحس مفترق )جمع ل )٢، 

وأصح.صح أر 
بحرفالتحقيق في لها المرموز الموصل في العامة الأوقاف مكتبة نسخة آحر في جاء )٣( 

نصه:ما )ل( 

محمدبن أحمد بن محمل بن أحمد ربه رحمة إلى الفقير عجلا تعليقها س )فرغ 
مثة،مع و سبعين محنة المرد رجب مستهل الجمعة عصر بعد ، أبوه المهندس القدسي 

العالين،رب ف والحمد المحرومة. لمنق ظاهر المحاز، ترب حجاج، بقصر 
وحبناأجمعين، وصحبه آله وعلن المتض حاتم محمد صيدنا عر وصلامه وصلواته 

الوكتل،•ونعم اث 
التحقيقفي لها المرموز المصرية الكتب بدار التيمورية المكتبة نسخة آحر في وجاء 

تنصه ما )ب( بحرف 

علىمحمد، ومولأنا محيينا على الداتمة والصلاة عونه، وحس افه بحمد ، الجزء )كمل 
بهاطه لطف إ البكاري العواد محمد بن متصور بن محمر تعالى اممه إلى القمر العبد يد 

•^٢ لثماني من عام الأول ربح ع—رين المرني أجمعن، —لمن الموبجمع وبوالديه 

٨٥







التجويد،علم في التمهيد ت يحمد( ين محمد بن )محمد الجزري ابن ٩— 

؛مطي،للاحتفال الوطنية اللجتة بمساعدة طح حمد، ندوري غانم تحقيق 
الرسالة،مؤسسة العرافة، الجمهورية في الهجري عثر الخامس القرن 

.٢١٩٨٦ه= ٦١٤•بيروت 

١ مكتبةبرحنترام، تحقيق ، القراء طيقسات في النهاية غاية ت الجزري ابن — ٠
.١٩٣٢القاهرة الخانجي، 

القاهرةالقدسي، مكتبة الطالبين، ومرني المقرئين متجد ت الجزري ابن — ١١

•٠١٣٥.-

بمصرمحمد مصطص مطبعة العثر، القراءات في الشر الجزئي! ابن —  ١٢
)د.ت(.

القراءات،نوال وحوم تبيين في المحتسي، عثمان(! الفتح )أبو حني ابن — ١٣
الإسلامي،اكرايث، إحياء لجنة وصاحبيه، ناصفإ الجدي علي تحقيق 
،^.١٣٨٦القاهرة 

ط؟،المحويين، مرانبح علي(! بن الواحد عبد الطييؤ رأبو الحلبي — ١٤
=ه ١٣٩٤القاهرة ممر، نهضة د.ار إبراهيم، الغفل أبو محمد تحقيق 

٢١٩٧٤.

تحقيق٠ الثمانية قراءات في البدع أحمد(! بن )الحين حالويه ابن — ١ ٥ 
-الآدا'ب، كلية للدكتوراه، رمحاك من حزء مخلف، زيدان جايد • د 

م.١  ٩٨٦= ه  ١٤٠٦؛غل.اد جامعة 

الزمان،أبناء وأنباء الأعيان وفيات محمد(! بن )أحمد حلكان ابن — ١٦
بيروت.الثقافة، دار عباس، إحسان ٠ د تحقيق 

٨٨



و ١٩٦٧دمشق زلكر، سهيل تحقيق حلمة، تاريخ ت خياط بن خلينة — ١٧
٢١٩٦٨.

طبعةشيوخه، عن رواه ما فهرسة الأشبيلي(؛ خير بن )محمد خير ابن — ١٨

الحديدة،؛. li'Sflيا) ، ٠١٨٩١٠طعة عم■  oJijJL-؟

س:سم.
مكتبةمحي مخطوط الكبير، الإدغام ت معيد( بن عثمان عمرو )أبو الداني " ١٩

شرقيات(.٣ ٠  ٦٧)بريم البريطاني المتحف 

الدولة،مهلثعة أوتويرتزل، صححه السع، القراءات في التيسير الداني! — ٢٠
.٢١٩٣٠استانبول 

محمدتحقيق الأمصار، أهل مصاحف مرسوم معرفة في الخئغ الداني' " ٢١
.٢١٩٤٠لمنق يهمان، أحمد 

بقراءاتالبشر فضلاء إتحاف، ت بالبناء( النهير محمر بن )أحمر الدمياحلي — ٢٢
.٠٥١٣٥٩بمصر حنفي أحمد الحميد عبد مهلبعة عشر، الأربعة 

الطبقاتعلى الكبار الفراء معرفة ت أحمد( بن )محمد الذهبي! — ٢٣
.٢١٩٦٩القاهرة الحديثة، الكتب دار ، ط١ والأعمار، 

الجامعبسند التعرض في النصح إفادة I عمر( بن )محمر رشتي أبن — ٢٤
. ١٩٧٤التونسية الدار الخوحة، بن الحبيب محمد د. تحقيق الصحح، 

إبراهيمتحفتق الرعيكا، شوخ برنامج محمد(؛ بن )علي الرعيي " ٢٥
.٢١٩٦٢= ٠٠٥١٣٨١دمشق الهاشمية، الطبعة ثبوح، 

تركيا،مكتبات فى الحربية المحطوطان نوادر ت )دكتور( نشن رمضان — ٢٦

١٤٠بيروت الجديد، الكتاب دار ج٢ط١،  .٢١٩٨٠ه= ٠ 

٨٩



محمدتحمق واللغوين، المحوين طبقات الحسن(: بن )محمد الزيدي  ٢٧

•م ١٩٧٣بممر المعارف دار إبراهتم، الفضل أبو 

تحقيق، Yjج١ وإعرابه، ١^^؛ معاني السري(; بن )إبراهم الزجاج " ٢٨
م.١٩٧٣صبيا - بيروت العصرية، المكتبة شلي، عده الجليل همد •د 

بيروتللملأيتن، اللم دار طء، الأعلام، الدين(: )خر هأ-الزرلكلي 
٢١٩٨٠.

نيالمامة الأوقاف مكتبة مخهلرطات فهرس أحم.،-: الرزاق عبد محالم " ٣٠
.٢١٩٧٦م= ١٣٩٦الوصل الكب، دار ^ الوصل 

محمدأحمد تحقيق المنهلق، إصلاح إصحاق(: بن )يعقوب الكيتا ابن " ٣١
.٢١٩٧٠بممر العارف دار ط٣، هارون، اللام وعند شاكر 

هارون،محمد اللام همد تحقيق الكتان، عثمان(: بن )عمرو سيبويه — ٣٢
ّالقاهرة 

تتعلقعلوم إلى الوجيز الرند إسماعيل(: بن الرحمن )همد شامة أبو — ٣٣
م.١  ٩٧٥بيروت صادر، دار فولاج، آلتي طيار تحقيق الزيز، بالكتان 

)علومالفلاهرية الكتب دار مخهلوطات فهرس الخيمي: محمد صلاح —  ٣٤
٠٣١٩٨٣اه=  ٤٠٣دمنق الأول،، الجزء القرآن(، 

الأندلس،رحال تاريخ في اللتمى بغية يحض(: بن )أحمد الضي " ٣٥
م.١  ٤٨٨ محجريط 

ط٣،القرآن، آي تأويل عن المان جامع جرير(: بن )محمد الخلري " ٣٦
.٣١٩٦٨=  ١٠١٣٨٨القاهرة الحلي، النابي ممعلنى 





،ج١ القراءات، لفون الإشارات لطاق سد(: بن )أحمد الفطلأني -  ٤٧
الماهرةشاهين، الصبور عبد ٠ د و عثمان، يد العامر الشيخ تحقيق 

٢٠١٩٧٢.

د٠شوشتحقيق القراءات، ش السبعة موصى،: بن )أحمد مجاهد ابن — ٤٨
٠٣١٩٧٢بمصر المعارف دار صيف، 

التجاريةالمكتبة ، حد١ جرير، ديوان نرح الصاوي؛ إسماعيل محما.أ —  ٤٩
بمصرمآه'آاه.

قتيثة،دار وتحقيق(، رحمع الممة بن دريد ديوان البقاعي: حير محمد —  ٥٠
.٣١٩٨١دمشق 

نشرهط١، ؛،٢، الحماسة، ديوان نرح محمد(: بن رأحماد المرزوش — ٥١
.٣١٩٥١— م ١  ١٣٧ القاهرة هارون، اللام عبد و أمين أحمد 

الرطي-ّتج،الأندلس غصن من القليب نفح محمد(: بن )أحمد المعري — ٥٢
—ه ١  ٣٨٨بيروت ادر، صدار إ اس عبان إحد. تحقيق م_جآ، 

٣١٩٦٨.

الغتاحد.عند تحقيق القراءات، معاني عن الإبانة طالب؛ أبي بن مكي — ٥٣
.٣١٩٦٠مهر لهمة مكتبة شلي، 

الندوي،غوث محمد د. تحقيق ، ط٢ السح القراءات في التبصرة مكي■ " ٥٤
.٣١٩٨٢.= ٠١٤٠٢الهد بومي، لفية، الالدار 

عبدالدين محيي تحقيق السع، القراءات وجوه عن الكشف مكي؛ — ٥٠
٠٣١٩٧٤دمشق رمضان، الرحمن 
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اادهرس

الصم^^ةالوضوع 

٥بالكتاب تعريف 

٧. ..٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ . .... وثراءته الحضرص يعفوب الأول؛ المبحث 

وثقافتهحياته أولأت 

٠٠ ٠ ٠ ٠ • ٠ . ....٠ . ......٠ > رواتها وأشهر يعقوب ثراءة ث ثانيا 

.٠ . .......٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . ....٠ يعقوب قراءة في مؤلفة كتب ت ثالثا 

....................وثقافته حياته المؤلف! ت الثاني المححح 

الثالثالبحث 

الكتابموصؤع • أولأ 
٠. ٠ . .٠ . ..........٠ . ... انتحاب. في الخزف مهج 

الكتابتحقيق ت ثالثا 

الخحهلوطاتصور 

الكتابفاتحة 

المقرةسورة 

٠٠ ٠ ٠ ٠ • ٠ . ٠ ٠ . .٠ ٠ . ٠ . ... عمران آل صورة 

٩٥



...............النساء مورة 

......٠...,,,,الأنعام سورة 

الأعرافسورة 

.............الأمال.سررة 

.. , . ٠ . . . , . . ٠ . . . التوبة ّورة 

.......السلام عليه يونس سورة 

.٠ . . ٠ . ٠ السلام عله يوسف سورة 

٠...اللام عليه إبراهيم محورة  ٠ ٠

..............الحجر سورة 

•• • • • • • • • • • • • • • الحل سورة 

..............سبحان سورة 

.. . ■ . ٠ . الملام علها مريم سورة 

طهسورة 

والسلامالصلاة عليهم الأنبياء سورة 

...............الحج سورة 

٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠ • • ٠ • ٠ ' ٠ ٠ ■ المور سورة 

..............الشعراء سورة 

٠. .٠ . ........ الأحزاب سورة 

................سبا سورة 

٩٦



•> ٠ • * * • • * ٠ ٠ . . . فاطر سورة 

•• • ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ • ٠ ■ • • ' ص سورة 

•٠ • ٠ ٠ • • • • • ٠ • ٠ ٠ ص سورة 

٠.....الطول)غافر(.سورة  ٠ ٠

٠.الجدة سورة  ٠. ........

...........الزحرف صورة 

............الجاب سورة 

.• . i ٠ ٠ ٠ . ٠ . . الأحفاف سورة 

٠. .........٠القتال سورة  ٠

٠٠ i ٠ i . ٠. ..الحجرات سورة 

.. ٠ • ٠ i . . . . . . الواقعة سورة 

....... .....الحديد سورة 

...........المجادلة صورة 

.. ٠ . ٠ . . ٠ . . . . التغاين سورة 

٠٠ ٠ ٠ . ..٠ ٠ ٠ . ٠ الطلاق سورة 

القرآنآخر إلى اسلك ورة سس 

٠i . ٠ . والتحقيق الدراسة مصادر 

•• • • • ■ • • • • • • • • • • • • • • • • الفهرس 

٩٧




