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احلمد هللا الذي أنزل على عبد الكتاب ، وفَصَل به اخلطاب ، وكان 
باب ، والصالة والسالم على سيدنا حممٍد الذي لموعظًة وحكمًة ألويل األ

أيده اهللا مبالئكته يوم األحزاب ، وعلى آله وأصحابه الذين هم خُري أهٍل 
   .صحاب ، وعلى أنصاره وأصهاره ومن تبعهم إىل يوم احلساب لنٍيب وأ

  ..وبعد 

ومنه علينا أن يسَر لنا تأليَف كتٍب  -سبحانه وتعاىل-فمن فضل اهللا 
القراءات ، وذلك يف مجع وإفراد الروايات والقراءات ، واليت علم يف 

يقي السلسلة الذهبية في إفراد القراءات والروايات من طر ((: أمسيناها
من القراءات السبع إفراًدا  -واحلمد هللا-؛ وقد انتهينا  ))الدرة والشاطبية

حياة القلوب في قراءة اإلمام (( :ومجًعا ، وها هو الكتاب الثاين
يف القراءات الثالث املرضية  مبضمن الدرة املضية ))الحضرمي يعقوب

األذفر  المسك((، بعد كتاب  -رمحه اهللا-لإلمام مشس الدين ابن اجلزري 
  .))في قراءة اإلمام أبي جعفر

من القراءات السبع اليت ألفها اإلمام ابن  :وتُعتبَـُر قراءُة اإلمام يعقوب 
، وقد مر زمٌن ليَس  :مث حلت مكاا قراءة اإلمام الكسائي  :ُجماهٍد 

باليسري وكانت قراءة اإلمام يعقوب هي املقروء ا لدى عامة املسلمني ، ال 

  المقدمة
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وإا لقراءٌة سلسٌة ، غضٌة طريٌة ، ُتشِعُر القارَئ بلذة .. يف العراق سيما 
  .انسياا

أساًسا للكتاب ، فما وافَق  :وقد جعلُت رواية اإلمام حفص 
يعقوُب حفصًا أمهلُته ، وما خالَف يعقوٌب حفًصا أثبته ، وإن اختلَف أحُد 

خاِلَف وُأِمهُل املواِفق
ُ
  .راوييه فأثِبُت امل

، ختام هذه املقدمة أَتَضرُّع إىل اهللا أن ينفع ذا الكتاب املسلمني  ويف
، والذي   مشهور بن مرزوق الحرازي/ ابننا الكريميل  أَ كما أشكره أن هي

وأسألُه كان له الفضل األوىف يف إخراج هذا الكتاب ، فجزاه اهللا عنا خريًا 
خَري املثوبات ، وينزله  َجيعَل ُجهَده فيه مقُبوًال عندُه ، ويثيبه سبحانه أن

  .أعلى املنازِل والدرجات

، وأن يرزقنا اإلخالص من العلي العظيم أن يتقبَل منا ه وهو أسألو 
فضله الكرمي ، وأن يصلي ويسلم على رسوله الصادق األمني ، وعلى آله 
ومجيع أصحابه الطاهرين ، وعلى تابعيهم بإحساٍن إىل يوم الدين ، واحلمد 

  .نيهللا رب العامل
  

  )١( المؤلف                                           

         
م ، ٢٠/٣/١٩٤٤: هـ املوافق١٣٦٣/صفر/٢٥حسن مصري ، ولد يف محاة  أبو احلسني حممد نبهان بن هو) ١(

درس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ، مث ضعف بصره حىت كّف وهو يف السابعة عشرة من عمره ، مث التحق مبعهد 
والدراسات القرآنية وخترج منه ، وتلقى القراءات العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد ، شيخ دار احلفاظ 

 -هـ١٤٠١، وعني نائبًا ملدير املعهد ودّرس فيه ، مث انتقل إىل مكة املكرمة سنة  قراء مدينة محاة يف عصره
شرين سنة ، أسأل اهللا أن خيتار له م ، ودّرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى ألكثر من مخٍس وع١٩٨٠

  . اخلري حيث كان ، إنه مسيع جميب
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 وراو���
  
  : ا�مام يعقوب �

هو اإلمام يعقوب بن إسحاق احلضرمي مـوالهم البصـري ، إمـام أهـل البصـرة 
بعــد أيب عمــرو ، مســع مــن الكســائي ومحــزة ، وأخــذ القــراءة عــن أيب األشــهب 

م ، وأخذ عنه حممد بن املتوكـل ـ وهـو رويـس ـ وروح بـن وسالم الطويل وغريه
  .هـ٢٠٥كثري، تويف سنة   اعبد املؤمن  وغريمه

  

  : رويس �

هــو أبــو عبــد اهللا حممــد بــن املتوكــل اللؤلــؤي البصــري ، مقــرئ حــاذق ضــابط 
  .هـ٢٣٨مشهور ، أخذ القراءة عن اإلمام يعقوب ، تويف سنة 

  

  : روح �

أخــــذ عــــن اإلمــــام يعقــــوب تــــويف ســــنة مقــــرئ جليــــل ثقــــة ضــــابط مشــــهور ، 
  .هـ٢٣٥

 � � � �  
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  ----------- ا+ستعاذة -----------

  .االستعاذة مستحبة عند اجلمهور ، وهي يف أول التالوة

  ------------البسملة ------------

يف أول السورة إذا ابتدأ ا القراءة مطلقاً ، وله اخليار يف البسـملة يف  يعقوببسمل    
، ولـه  الوصـل والسـكت والوقـف جزء السورة ، ولـه بـني السـورتني البسـملة وعـدمها مـع

  .يف الفاحتة البسملة ابتداء ووصالً 

  ---------ھاء ضمير الغائبين  ---------

  :هاء الغائبني والغائبات والغائبَـْني إذا وقعت بعد ياء ساكن ، مثل  يعقوبضم  ـ

- إلــيُهن –علــيُهن  -عليُهمــا  -فيُهمــا  -فــيُهم  -لــديُهم  -إلــيُهم  -علــيُهم  � 
 فيهن -  ِمثـَْليهم - يزكيهم -لديهن � .  

  :اهلاء إذا زالت الياء لبناء األمر أو جزم املضارع  رويسـ وضم 

   .]٣٨األعراف[  � فئاتُِهم عذاباً  �

  ] .١٦٩األعراف[  �إن يأتـُهم  �  

  ] .٢٠٣األعراف[  � إذا لم تأتـُهم  �  

  ] .  ١٤التوبة[  � ويخزهم  �   
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  ] .  ٧٠بة التو [  �ألم يأتـهم  �     

  ] .  ٣٩يونس [  �ولما يأتـهم  �

  ] .  ٣حلجر ا[  �ويلِهُهم األمل  �

  ] .  ١٣٣طه  [  �أولم تأتُِهم  �

  ] .  ٣٢النور [  �يغنهم اهللا  �

  ] .  ٥١العنكبوت [  �ولم يكفهم أ �

  ] .  ٦٨األحزاب  [ �آتـهم ضعفين  �

  ] .  ١٤٩، ١١الصافات ) [ معاً ( �فاستفتهم  �

  ] . ٧غافر [  � م عذاب الجحيمقهو �

  ] . ٩غافر  [  �وقهم السيئات  �

  . بكسر اهلاء كحفص ] ١٦األنفال [  � ومن يولهم يومئذ  �ـ واستثىن 

ــ وضــم  اهلــاء ومــيم اجلمــع وصــالً ، إذا ســبق اهلــاء يــاٌء ســاكن وكــان بعــد املــيم يعقــوب ـ
  :حرف ساكن ، مثل 

  ] . ٧٧اء ، النس٢٤٦البقرة [  � عليُهُم القتال �    

  ] .  ١٦٧البقرة  [  � اهللا يريُهمُ  �    

  :ـ وكسر امليم وصالً إذا سبق اهلاء كسر ، وبعد امليم حرف ساكن 

  ] . ١٤٢البقرة [  � التي قبلِتِهمِ  �] .  ١٦٦البقرة [  � ِبِهِم األسباب �    
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  ----------ا�دغــام الكبير  ----------

  : يعقوب

  ] . ٣٦النساء [  � بالجنب الصاحب �باء يف الباء يف ال يعقوبأدغم  -١

  : وأدغم التاء يف التاء إذا ُوصلت مبا قبلها يف  -٢

ارى ] (  ٥٥النجم [  � تتمارى ربك � ربَك مت . (  

  : وأدغم النون يف النون يف  -٣

مـع مـد الـواو قبلهـا مـداً ) أمتـدوين مبـال ] ( ٣٦النمل [  � بمال أتمدونني �
  . الزماً 

  :رويس 

  : الكاف يف الكاف قوالً واحداً يف املواضع الثالثة التالية  رويسأدغم  -١
  ) .نسبحكثرياً ] (  ٣٣طه [  �كثيراً  نسبحكَ  �
  ) .نذُكرَكثرياً ] (  ٣٤طه [  �كثيراً  نذكركَ  �
  ) . ِإنكنت ] (  ٣٥طه [  � بصيراً  بنا إنَك كنت �

  : وأدغم الباء يف الباء  -٢

  .  مع املد املشبع ]  ١٠١املؤمنون [  �  بينهم سابَ أن فال �

  : وأدغم التاء يف التاء وصالً يف  -٣

�  روا ( فتقرأ ]  ٤٦سبأ [  � تتفكروا ثمفكمثّ ت .  (  

  : ـ وله الوجهان ادغاماً واظهاراً يف الكلمات التالية  ٤



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٢ ( 

  ] .  ٢٠البقرة [  � بسمعهم لذهبَ  �  

  ] . ٧٩البقرة [  � مبأيديه الكتابَ  يكتبون �

  ] . ١٧٦األول يف البقرة [  � بالحق الكتاب �

  ] ٨١و ٨٠و ٧٨و ٧٢: الثماين يف النحل اآليات[  � لكم جعل �

  ] .  ٣٧النمل  [  � ال قبَل َلهم �

  ] . ٤٩و ٤٨و ٤٤و ٤٣ :األربعة يف النجم اآليات[  � أنُه ُهو  �

  ----------ا�دغام الصغير -----------

  :  يعقوب

  . � والقرآن يس  �وأدغم نون يس بالواو من  -١

  . � ن والقلم �بالواو يف ) نون ( وأدغم النون من  -٢

  : روح 

  .إفراًدا ومجًعا)  اتخذت،  أخذت(  روحأدغم 

  -----------ھاء الكناية ----------- 

  : اهلاء من دون صلة يف الكلمات التالية  يعقوب ـ قصر

  ] . ٧٥يف آل عمران  معاً [  � إليك يؤدهِ  �

  ] .  ٢٠، الشورى ١٤٥معاً يف آل عمران [  � منها نؤتهِ  �

  ] .  ١١٥النساء [  �نولِه ما تولى  �
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  ] .  ١١٥النساء [  �ونصلِه جهنم  �

  ] . ٥٢النور [  � ويتقهِ  �

  . ]٦٩الفرقان  [  �فيِه مهاناً  �

  ] .  ٢٨النمل  [  � إليهم فألقهِ  �

  : ـ كسر اهلاء يف 

  ] . ١٠الفتح[  � اهللاَ  عليهِ  �] .  ٦٣الكهف  [  � إال أنسانيهِ  �

بزيــادة مهــزة ســاكنة بعــد اجلــيم ، وضــم ]  ٣٦، الشــعراء١١١األعــراف[  � أرجــهْ  � ـــ و
  ) .أرجْئُه وأخاه ( اهلاء بدون صلة 

  :اهلاء من دون صلة يف  رويسـ وقصر 

  ] .  ٧٥طه[  � وَمْن يأته مؤمناً  �

  : يف املواضع التالية )  يدهب( يف  اهلاء رويسـ وقصر 

  ] .  ٢٣٧البقرة  [  � النكاح عقدة بيده �

  ] . ٢٤٩البقرة [  �فشربوا  بيده غرفة �

  ] .  ٨٣، يس  ٨٨املؤمنون [  �ملكوت  بيده �

  ------------ودالـمـــــد -----------

  .املتصل يعقوبوسط 

  .املنفصل يعقوبقصر و 

  .ودووافق حفصاً يف سائر املد
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  -------- بأنواعه الھمزمذھبه في  -------

  : ـ الهمزتان في كلمة ١

  : مهزة االستفهام يف  يعقوبزاد 

  ] . ٨١األعراف [  �إنكم لتأتون الرجال  �

  ] . ١١٣األعراف [  �إن لنا ألجراً  �

  ] .  ٢٠األحقاف [  � َأْذهبتم طيباتكم  �

  ] .  ١٤القلم [  � أن كان �

ـــ  ـــ لَ ســـه و ـ : اهلمـــزة الثانيـــة مـــن دون إدخـــال ألـــف بـــني اهلمـــزتني يف الكلمـــة مثـــل سروي
  . �َأِإن  � �َأأُنزل  �  � َأَأنذرتهم �

 يف األعــراف: [ يف مواضــعها الثالثــة  � آمنــتم �مهــزة االســتفهام يف كلمــة  روحـــ وزاد 
  ] . ٤٩الشعراء ،  ٧١، طه ١٢٣

ــ علــى أصــله يف  رويــسو .]٤٤ فصــلت[  �ءأعجمــي  �اهلمــزة الثانيــة يف  روحوحقــق  ـ
  .االستفهام حيقق األوىل ويسهل الثانية 


	�מ�א���������:א �

ــــ اســــتفهم  النمــــل فإنــــه ســــورة يف األول مــــن املكــــررين وأخــــرب يف الثــــاين إال يف  يعقــــوبـ
  .أخرب يف األول واستفهم يف الثاين  فقدالعنكبوت  سورة استفهم فيهما ، ويف

  :يها لرويس فـ الهمزتان في كلمتين ٢

  : أ ـ سهل رويس اهلمزة الثانية من اهلمزتني املتفقتني يف الكلمتني مثل 

  . �  أولياُء ُأولئك ، هؤالِء ِإن كنتم ، جاَء َأمرنا �
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  :ب ـ اهلمزتان املختلفتان يف الكلمتني 

  :وهي مخسة أقسام 

  . � أُمة جاءَ  �ـ األوىل مفتوحة والثانية مضمومة ، مثل ١

  . � تفيَء ِإلى �: والثانية مكسورة ، مثل األوىل مفتوحة  -٢

  .وجيب يف هذين النوعني تسهيل اهلمزة الثانية     

وجيب إبدال اهلمزة  �السفهاُء َأال  �:ـ األوىل مضمومة والثانية مفتوحة ، مثل ٣
  .ة واواً مفتوحة يالثان

الثانية  وجيوز يف اهلمزة � يشاُء ِإلى �:ـ األوىل مضمومة والثانية مكسورة ، مثل ٤
  .أ ـ تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء : وجهان 

  . ب ـ إبداهلا واوا مكسورة       

وجيب فيها إبدال  � السماِء َأو ائتنا �: ـ األوىل مكسورة والثانية مفتوحة مثل ٥
  .اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة 

�:א�	�ز�א��
�د� �

  ) .كفواً ( وأسكن الفاء يف  �اً كُفو  �و  � هُزواً   �ـ مهز يعقوب الواويف 

  ) .يضاُهون ] (  ٣٠التوبة[  � يضاِهئون �ـ أسقط اهلمزة وضم اهلاء يف 

  ) .ترِجُئ ( مز الياء ] ٥١األحزاب[  � ترِجي � وـ 

  )مرَجؤون] ( ١٠٦التوبة [  �ُمْرَجْون �ـ زاد مهزة مضمومة بعد اجليم يف 

  ] .٩٦واألنبياء ٩٤الكهف [  � وجمأجو  يأجوج �ـ وأبدل اهلمزة ألفاً يف 
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) ١٦ ( 

  ) .يْألتكم ] (  ١٤احلجرات[  � يلتكم �ـ زاد مهزة ساكنة بعد الياء  

�:����ط�א�	�ز��و��ل�����	�������ن �

  .ونقل حركتها إىل النون] ٥٤لرمحن ا[  � إستبرقمن  �يف مزة اهلرويس أسقط  -١

دغــام التنــوين يف الــالم، بإ]   ٥٠الــنجم [  � األولــى عــاداً  �وصــالً  يعقــوبوقــرأ  -٢
  : وله ابتداًء ا ثالثة أوجه ) عادلوىل ( وإسقاط اهلمزة 

  ) . ُلولى: ( أ ـ بضم الالم وإسقاط اهلمزتني 

  ) . َأ ُلولى( ب ـ بإثبات مهزة الوصل وضم الالم بدون مهزة 

  ) . األولى( جـ ـ  والثالثة كحفص 

  -------------السكت ------------

  . ، وال يف غريها يف املواضع األربعة اليت سكت فيها حفص عقوبيمل يسكت 

  -------------ا�شمام  ------------

وهو ما جاء فيه قبل الياء كسرة يف : وأمثاهلا ) ِقيل ( الكسرة ضمة يف  رويسأشم 
، ]  ٤٤هود ) [ غيض ( حيث وقعت ، و) قيل : ( أول الكلمة ، وهي سبعة أفعال 

) سيق ( ، ]  ٥٤سبأ ) [ وحيل ( ،  ] ٢٣الفجر ] [  ٦٩الزمر [  "معاً ) "وجائ ( 
) سيئت (]  ٣٣العنكبوت ] [  ٧٧هود) [ وسيء ( ، ]  ٧٣،  ٧١ رالزم" [ معاً " 
  ] . ٢٧امللك [ 

  -------------ةــا�مال ------------

ــ  أمــال ١ ومــن كــان فــي هــذه  �:األوىل مــن قولــه تعــاىل  � أعمــى � كلمــة يعقــوبـ
  ] . ٧٢اإلسراء  [  �أعمى
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  . ]٤٣نمل ال[  � إنها كانت من قوم كافرين �:من قوله تعاىل ) كافرين ( ـ وأمال ٢

  .حيثما وقعتا   � كافرين، الكافرين �رويس ـ وأمال  ٣

  . � يس � ياء يف األلف َرْوحـ وأمال  ٤

  ---------الوقف على مرسوم الخط-------

  .رسومة بالتاء املبسوطة باهلاء على تاء التأنيث امل يعقوبوقف 

: فتكــــون]  ٣١، الــــرمحن٤٩، الزخــــرف ٣١النــــور [ �َأيـــــه �ـــــ وأثبــــت األلــــف وقفــــاً يف 
  :يف املواضع ، وذلك )أيها(

، ٤٨، ٤٥، احلج ١٠٥، يوسف ١٤٦آل عمران [  �وكأين  �وقف على الياء يف و ـ
  .]٨، الطالق ١٣، حممد ٦٠العنكبوت 

وهـوْه ، ( � هـي �و  � هـو �، وعلـى ) يا أبـْه : (  � أبتِ  يا �ـ ووقف باهلاء على 
عليهنّـْه ، : ( � بهن ،  إليهن ،  عليهن  � نون النسوة املشدد بعد اهلاء، وعلى ) وهيْه 

وعلـى اليـاء املشـدد . �ِلَم، فِيَم ، ِمم، َعم، ِبَم  �ووقف باهلاء علـى  .) إليهّنْه ، ّنْه 
  ) .، مصرخيْه  عليهْ  ( : � مصرخي ،  علي  �:  مثل 

، ) ياويلتاْه : ( �يا ويلتى  �، ) مثُْه : (  �ثُّم   �ـ ووقف رويس باهلاء على كل من 
مـــــع طـــــول املـــــد يف ) ياحســـــرتاهْ : ( �ياحســـــرتى   �، ) يـــــا أســـــفاْه : ( �ياأســـــَفى  �

  .الثالث األخرية

  :ـ وحذف اهلاء وصالً من 

    ] . ٢٥٩البقرة [) مل يتسن وانظر : (  � يتسنه �

  .] ٩٠األنعام[) اقتِد قل : (  � قل اقتده �
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) ١٨ ( 

         . ] ٢٩ - ٢٨احلاقة [ ) ماَيل هلك : (  � هلك ماليه �

  .] ٢٦-٢٥،  ٢٠-١٩احلاقة [ ) كتاَيب ومل(  )كتاَيب إين ( :  � كتابيه �

  .]  ٢٧ - ٢٦احلاقة [ )  هحساَيب فْهو : (  � فهو حسابيه �

  ] . ٣٠-٢٩احلاقة [ ) سلطاَين خذوه : (  � خذوه سلطانيه�

  .] ١١-١٠القارعة [  )ما هَي نار : (  � نار ماهيه �

) يـــؤيت ( ]  ٢٦٩البقـــرة [  � الحكمـــة يـــؤتَ  ومـــن �اليـــاء وقفـــاً يف  يعقـــوبــــ وأثبـــت 
 .  � الحكمة يؤتِ  ومن �وصالً وحذف الياء وكسر التاء 

  : يف  الياء وقفاً  يعقوبـ وأثبت 

  ] ١٤٦النساء [ �عظيماً  أجراً  المؤمنين هللا يؤت سوفو  �

  ] ٣،٤٤املائدة [  � واخشوني،  واخشونِ  �

  .]  ٥٧األنعام ) [ يقضي  : ( � الحق يقضِ  �

  ] .  ١٠٣يونس ) [ ننجي ( وقفاً  �ننج المؤمنين  �

  ] .      ١٦، النازعات  ١٢طه ) [ بالوادي : (  � بالواد المقدس �

  ] . ٥٤احلج ) [ هلادي (   �لهاِد الذين آمنوا  �

  ] .  ١٨النمل ) [ وادي : (   �واِد النمل  �

  ] . ٣٠القصص ) [ الوادي : (  �لواِد األيمن ا �

  ] .  ٥٣الروم ) [ ادي : (  �بـهاد العمي  �

  ] . ٢٣يس ) [ يردين  : ( �يردِن الرحمن  �
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  ] . ١٦٣الصافات) [ لصايل : (  �لصال الجحيم  �

  .وقًفا ووصًال ) املنادي(، و]  ٤١ق ) [ ينادي : (  �ِد يناِد المنا �

  ] . ٥القمر ) [ تغين : (  �تغِن النذر  �

  ] .  ٢٤الرمحن ) [ اجلواري : (  �لجوار المنشآت ا �

  ] .  ١٦التكوير ) [ اجلواري : (  �الجوار الكنس  �

  -----------ياءات ا�ضافة ----------

  : ات التالية ـ وأسكن الياء وصالً يف الكلم

  . يف كتاب اهللا حيثما وقعت � معيْ  �

  . يف كتاب اهللا حيثما وقعت � اهللا على إال أجريْ  �

  ] ٢٨، نوح ٢٦، احلج  ١٢٥البقرة [  � بيتيْ  �

  ] ٢٠آل عمران[  � وجهْي هللا �

  ]  ٢٨،١١٦املائدة [  � إلهين أميْ  � � إليك يديْ  �

  ]  ٧٩األنعام[  �وجهْي للذي �

  ]  ٢٢إبراهيم [ � لْي عليكم ما كان �

  ]  ١٨طه [  �فيها وليْ  �

  ]  ٢٠النمل [  �أرى ال ليْ  ما �

  ]  ٥٣، الزمر ٥٦العنكبوت [  � الذين ياعباديْ  �
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) ٢٠ ( 

  .] ٢٢يس [  �ال أعبد  ليْ  وما �

  ]  ٢٣ص [  � نعجة وليْ  �

  ]  ٦٩ص [  � علم من ليْ  ماكان�

  ]  ٦الكافرون [  � دين وليْ  �

  ]  ١٢٤البقرة [  � الظالمين عهديَ  � :يفـ وفتح الياء 

  ] .٦الصف [ � اسمه بعديَ  من � :وفتحها أيضاً يف ـ

  ] . ٣٠الفرقان [  � اتخذوا قوميَ  �الياء يف َرْوح ـ وفتح 

  ] . ٣١إبراهيم [  � آمنوا الذين لعباديْ  قل �الياء يف  َرْوحـ وأسكن 

   ] . ٦٨ الزخرف[  � فيعباد ال خو  �الياء يف احلالني يف  رويسوأثبت  ـ

  -----------الزوائدياءات  ----------

  : الياء يف احلالني يف الكلمات التالية  يعقوبـ أثبت 

   . ]٤٠البقرة [  �فارهبون  �

  . ]٤١البقرة [  �اتقون ف �

  . ]١٥٢البقرة [  �وال تكفرون  �

  .]١٨٦البقرة [  �الداع  �

  . ]١٨٦البقرة [  � دعان �

  ] ١٩٧البقرة [  � وليأ يا اتقوني�
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  ]  ٢٠آل عمران [  �ومن اتبعني وقل  �

  ]  ٥٠آل عمران [  �  وأطيعوني �

  ]١٧٥آل عمران [  � وخافوني �

  ]  ٤٤املائدة [  � وال واخشوني �

  ]  ٨٠األنعام [  �هداني  وقد �

  ]  ١٩٥األعراف [  � كيدوني ثم �

  ]  ١٩٥األعراف [  �تُنِظروني فال �

  ]  ٧١يونس [  � تنظروني وال�

  ]  ٤٦هود [  � تسألني �

  ]  ٥٥هود [ �تنظروني ال ثم �

  ]  ٧٨هود [ � تخزوني وال �

  ]  ١٠٥هود [ � يأتي يوم �

  ]  ٩٤و٦٦و٦٠و٤٥يوسف [  �  تفندوني أن، تؤتوني، تقربوني وال، فأرسلوني �

  ] ٣٦و٢٩و٣٢و٣٠و٩الرعد [  � مآبي،  عقابي،  متابي،  المتعالي �

  ] ٢٢و٤٠و١٤إبراهيم [  � أشركتموني بما،  دعائي،  وعيدي �

  ]٦٩و٦٨احلجر [  � تخزوني وال،  تفضحوني فال �

 ]  ٥١و٢النحل [  � فارهبوني،  فاتقوني�
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) ٢٢ ( 

 ] ٩٧و٦٢اإلسراء [  � المهتدي،  أخرتني �

 � تعلمنـي أن،  نبغـي كنـا،  يـؤتيني أن،  ترنـي إن،  يهـديني أن،  المهتدي فهو �
 ] ٦٦و٦٤و٤٠و٣٩و٢٤و١٧الكهف [

  ]٩٣طه [  � تتبعني أال �

  ] ٩٢و٢٥األنبياء [ معاً  � فاعبدوني �

 ]  ٣٧ بياءناأل[  � تستعجلوني فال �

 ]  ٤٤و٢٥احلج [  � نكيري،  البادي �

املؤمنون [  � تكلموني الو،  ارجعوني رب،  يحضروني أن،  فاتقوني،  كذبوني �
  ]١٠٨و٩٩و٩٨و٥٢و٣٩و٢٦

،  يشـفيني فهو،  يسقينيي ، سيهديني ، فهو يهديني ، أن يكذبوني ، أن يقتلون�
  ] ٨١و٨٠و٧٩و٧٨ و٦٢و١٤و١٢الشعراء [  � يحيني ثم

ــــــــوني �  و١٥٠و١٤٤و١٣١و١٢٦و١١٠و١٠٨الشــــــــعراء ) [ الثمــــــــاين (  � وأطيع
   ]١٧٩و١٦٣

  ]١١٧الشعراء [  � كذبوني �

 ]  ٣٦و٣٢النمل [  � أتمدونني،  تشهدوني حتى �

 ]  ٣٤و٣٣القصص [  �وني يكذب إن،  يقتلوني أن �

 ]  ٥٦العنكبوت [   � فاعبدوني �

 ] ١٣سبأ [  � كالجوابي �
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 ]  ٤٥سبأ [  �نكيري �

 ]  ٢٦فاطر [ � نكيري �

 ]  ٢٥و٢٣يس [  � فاسمعوني،  ينقذوني ال �

 ]  ٩٩و٥٦الصافات [  �  سيهديني،  لترديني �

  ] ١٤و٨ص [  � عقابي،  عذابي �

 ]  ١٦الزمر [  � فاتقوني�

 ]  ٣٨و٣٢و١٥و٥غافر[ � أهدكم اتبعوني،  التنادي،  التالقي،  عقابي �

 ]  ٣٢الشورى [  � الجواريْ  �

  ] ٦٣و٦١و٢٧الزخرف [  � أطيعوني، هذا اتبعوني،  سيهديني �

  ]  ٢١و٢٠الدخان [  �فاعتزلوني،  ترحموني أن �

  ] ٤١و ٤٥و١٤ق [  � المنادي �،) معاً (  � وعيدي �

 ]  ٥٩و٥٧و٥٦الذاريات [  � تستعجلوني فال،  عمونييط،  ليعبدوني �

 ]  ٨و٦القمر [ � الداعي إلى،  الداعي يدعو �

  ]  ٣٩و٣٧و٣٠و٢١و١٨و١٦القمر ) [  الستة (  � نذري �

  ] ١٨و١٧امللك [  � نكيري،  نذيري �

  ]  ٣نوح [  � وأطيعوني �

  ]  ٣٩املرسالت [  � فكيدوني �
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) ٢٤ ( 

  ]  ١٦و١٥و٩و٤الفجر [  � أهانني ، أكرمني، بالوادي،  يسري إذا �

  ]. ٦الكافرون [ � ديني ولي �

]  ٣٦النمـل[ � اهللا آتـاني فمـا � :الياء وقفاً وفتحهـا رويـس وصـالً يف  يعقوبوأثبت 
  . وصالً روح وحذفها 

  ]  ١٧الزمر[ � عباديْ  فبشر �:وحذفها وصالً يف الياء وقفاً  يعقوبوأثبت  

،  ] ٦٨الزخــــرف [  � عبــــادي ال خــــوف يــــا � :اليــــاء يف احلــــالني يفرويــــس وأثبــــت 
  .  � فاتقوني،  عبادي يا �: وكذلك يف
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  السراط ، سراط  أبدل الصاد سيناً رويس

  عليُهم  ضم اهلاء فيهما يعقوب  )معاً ( عليِهم  ٧
  

   �  سورتينالبسملة بين ال �      
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  :، وعلى كل من الوجهني ثالثة أوجه  إسقاط البسملة وإثباا: وجهان لإلمام يعقوب

  :)ثالثة أوجه( إثباتهافعلى ** 
  .وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة -أ

  .السورة قطع آخر السورة عن البسملة ، وقطع البسملة عن أول -ب
  .قطع آخر السورة عن البسملة ، ووصل البسملة بأول السورة -ج

  :)ثالثة أوجه( وعلى إسقاطها** 
     .وصل آخر السورة بأول السورة بنفس واحد -أ
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  مبا أُنزل  ٤
  َقَصَر املنفصل يعقوب

  -وهي قاعدته يف كل منفصل  -
~  

  عليُهمسواٌء   ضم اهلاء فيها يعقوب  عليِهمسواٌء   ٦

  َءأَنذرم  ٦
سّهل رويس اهلمزة الثانية من دون 

  إدخال
  أَاَنذرم

  َيْكِذبون  ١٠
 ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال

  يعقوب
بون يَُكذ  

  )معاً (ل يِ قُ   أشم كسرة القاف ضمة فيهما رويس  )معاً (يل قِ   ١٣و١١

  السفهاُء َأال  ١٣
 أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحًة وصالً 

  رويس
  َوال السفهاءُ 

  بالكافرين  أماهلا رويس  بالكافرين  ١٩
  عليُهم  ضم اهلاء فيها يعقوب  عليِهم  ٢٠

٢٠  
لذهب 
  بسمعهم

  لذهبسمعهم  عنه فٍ لْ أدغمها رويس خبُ 

  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٢٤
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرجعون  ٢٨
  هواهنّ فس  وقف عليها يعقوب اء السكت  فسواهنّ   ٢٩
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  وهوه  وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ٢٩
  هؤالِء ِان  سهل اهلمزة الثانية رويس  هؤالِء ِإن  ٣١
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٣٤

٣٨  
فال خوٌف 

  عليِهم
بىن الفاء على الفتح ، وضم اهلاء 

  يعقوب
فال خوَف 

  عليُهم

  ٤١و٤٠
فارهبون ، 

  فاتقون
  يعقوبقفاً وصالً وو أثبت الياء فيهما 

 ، فارهبوين
  فاتقوين

  وال تـُْقَبل  قرأها يعقوب بالتاء  وال يـُْقَبل  ٤٨
  َوَعدنا  يعقوب أسقط األلف  واعدنا  ٥١
  اختـتم  أدغم الذال يف التاء روح  اختذمت  ٥١
  ل هلميِ قُ   أشم كسرة القاف ضمة رويس  هلم يلقِ   ٥٩
لة عليِهم  ٦١ ة عليُهم  قوبيعوصالً ووقفاً ضم اهلاء فيها   الذل الذ  

٦٢  
ال خوٌف و 

  عليِهم
، وضم بال تنوين بىن الفاء على الفتح 

  اهلاء يعقوب
ال خوَف و 

  عليُهم
  ُهُزؤاً   َمهََز الواَو يعقوب  ُهُزواً   ٦٧

  )معاً ( هيهْ  ما  وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً (ما هي   ٧٠و٦٨
  فِهيهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فِهي  ٧٤

٧٩  
كتاَب ال

  مبأيديهِ 
وضم اهلاء ، عنه  فٍ لْ اإلدغام لرويس خبُ 

  يعقوب
 مهُ أيديـالكتاب  

  اختـتم  أدغم الذال يف التاء روح  اختذمت  ٨٠
  َحَسناً   يعقوب فتح احلاء والسني  ُحْسناً   ٨٣

٨٥  
 َتظَاهرون
  عليِهم

  بيعقو وضم اهلاء شدد الظاء 
 َتظاهرون
  عليُهم
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  وهوه  السكت وقف عليها يعقوب اء  وهو  ٨٥
  عملونيعما   بياء الَغْيبة قرأها يعقوب  عما تعملون  ٨٥
  الكافرين  أماهلا رويس   الكافرين  ٨٩
  وللكافرين  أماهلا رويس  وللكافرين  ٩٠
  يـُْنزِلَ أن   أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  أن يـُنَـزلَ   ٩٠
  لقُيِ   أشم كسرة القاف ضمة رويس  يلقِ   ٩١
  وهوه  اء السكت وقف عليها يعقوب  وهو  ٩١
  فَِلَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فَِلمَ   ٩١
  اختـتم  أدغم الذال يف التاء روح  اختذمت  ٩٢

٩٣  
 يف قلوِِمُ 
  العجل

  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب
قلوِِم يف 

  العجل
  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديِهم  ٩٥

٩٦  
بصٌري مبا 

  عملوني
  بتاء اخلطاب يعقوب

مبا  بصريٌ 
  تعملون

و٩٨
١٠٤  

 كافرينلل
  )معاً (

  أماهلا رويس
 لكافرينل

  )معاً (
  يـُْنزِلَ أن   أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  أن يـُنَـزلَ   ١٠٥
  وهوه  وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ١١٢

١١٢  
ال خوٌف و 

  عليِهم
، وضم بال تنوين بىن الفاء على الفتح 

  اهلاء يعقوب
ال خوَف و 

  عليُهم
  فثمه  وقف عليها يعقوب اء السكت  م فث  ١١٥
  وال َتْسَألْ   فتح التاء وجزم الالم يعقوب  لوال ُتْسأَ   ١١٩
١٢٤   اء السكت  فأمتهن وقف عليها يعقوب   هفأمتهن  
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١٢٤  
 عهديْ 
  الظاملني

  فتح الياء وصالً يعقوب
 عهديَ 
  الظاملني

  ئفنيللطا بييتْ   أسكن الياء وصالً يعقوب  للطائفني بييتَ   ١٢٥
  أْرنا  أسكن الراء يعقوب  أرِنا  ١٢٨

١٢٩  
م ، فيهِ 
  م ، عليهِ 

  ميزكيهِ 
  يعقوب نضم اهلاء فيه

  فيُهم ، 
  عليُهم ، 
  يزكيُهم

  شهداَء ِإذ  ١٣٣
 سهل اهلمزة الثانية بني الكسرة واهلمزة

  رويس
  شهداء ِاذ

و١٣٧
١٣٩  

  )معاً (وهوه   وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً (وهو 

  قولونيأم   بياء الَغْيبة قرأها روح  لونأم تقو   ١٤٠

  أَأَنتم  ١٤٠
من دون  سهل اهلمزة الثانية رويس

  إدخال
  انتمأ

  قبلِتِهِم اليت  كسر اهلاء وامليم يعقوب وصالً   قبلِتُهم اليت  ١٤٢

١٤٢  
 يشاُء ِإىل
  صراط

واواً  هلاابدله إو اهلمزة الثانية  لَ ه سَ 
 ، وأبدل الصاد سيناً  )وجهان( مكسورة

  )كل ذلك لرويسو (

 ، يشاُء ِاىل(
، ) ِوىل يشاءُ 
  )سراط(

  لرُؤف  أسقط الواو يعقوب  لرؤوف  ١٤٣
  عملونتعما   بتاء اخلطاب قرأها روح  عما يعملون  ١٤٤

  وال تكفرون  ١٥٢
بعد النون وصالً ووقفاً  اً أثبت ياء

  يعقوب
  وال تكفروين
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١٥٧  
عليِهم 
  صلواتٌ 

  ضم اهلاء يعقوب
عليُهم 
  صلواتٌ 

  عَ و طَ تَ  ومن  ١٥٨
  بياء بدل التاء  قرأها يعقوب
  وإسكان العني وتشديد الطاء

  ومن يطوعْ 

و١٦٠
١٦١  

  )معاً (عليُهم   يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً (عليِهم 

  ترى ولو  قرأها يعقوب بتاء اخلطاب  رىي ولو  ١٦٥

١٦٥  
 القوة ، أن 
  اهللا أن و 

  كسر اهلمزتني فيهما يعقوب
 القوة ، ن إ

  اهللا ن وإ
  األسباب مِ ِ   يعقوب اهلاء وامليم وصالً  كسر  ُِم األسباب  ١٦٦
  اهللا يريِهمِ   ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  يريِهُم اهللا  ١٦٧
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٦٧
  ليِ قُ   أشم كسرة القاف ضمة رويس  يلقِ   ١٧٠
  يزكيُهم  ضم اهلاء يعقوب  يزكيِهم  ١٧٤
  احلقالكتاب   عنه فٍ لْ ام لرويس خبُ اإلدغ  احلقبب الكتا  ١٧٦
١٧٧   رفع الراء يعقوب  ليس الِرب   ليس الِرب  
  ُمَوص   فتح الواو وشدد الصاد يعقوب  ُمْوصٍ   ١٨٢
  فهوه  وقف عليها يعقوب اء السكت  فهو  ١٨٤

١٨٥  
لُتْكِملوا و 

  العدة
  فتح الكاف وشدد امليم يعقوب

ولُِتَكملوا 
  العدة

١٨٦  
الداِع إذا 

  نِ دعا
  يعقوب وصالً ووقفاً أثبت الياء فيهما 

الداعي إذا 
  دعاين

  ، هلّنه هنهْ   وقف عليهما يعقوب اء السكت  هّن ، هلنّ   ١٨٧
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  تباشروهّنهْ   توقف عليها يعقوب اء السك  تباشروهنّ   ١٨٧
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١٩١

١٩٧   فيِهن  
ضم اهلاء ووقف عليها اء السكت 

  بيعقو 
  نهْ فيهُ 

١٩٧  
فال رفَث وال 

  فسوقَ 
  نوما مرفوعتني يعقوب

فال رفٌث وال 
فسوٌق وال 

  جدالَ 

  واتقوِن يا  ١٩٧
  أثبت الياء بعد النون 

  يعقوب وصالً ووقفاً 
  واتقوين يا

  وهوه  وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ٢٠٤
  يلقُ   أشم كسرة القاف ضمة رويس  يلقِ   ٢٠٦
  رُؤف  قوبأسقط الواو يع  رؤوف  ٢٠٧
  َترِجُع األمور  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تـُْرَجُع األمور  ٢١٠

٢١٣  
 يشاُء ِإىل
  صراط

واواً  هلاابدله إو اهلمزة الثانية  لَ ه سَ 
 ، وأبدل الصاد سيناً  )وجهان( مكسورة

  )وكل ذلك لرويس(

 ، يشاُء ِاىل(
، ) ِوىل يشاءُ 
  )سراط(

و٢١٦
٢١٧   

  )كلها(وهوه   اء السكت وقف عليها يعقوب  )كلها(وهو 

  رمحهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  رمحت اهللا  ٢١٨
  فيُهما  بضم اهلاء يعقو   فيِهما  ٢١٩
٢٢٢   اء السكت  فأتوهن وقف عليها يعقوب   هْ فأتوهن  
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٢٢٨  

بأنفسهّن ، 
،   أرحامهنّ 

 بعولتهنّ  ،هلّن 
  بردهنّ 

  اء السكت وقف عليها يعقوب

،  هْ بأنفسهّن◌ّ 
 ، هْ هلن  ْه ن أرحامه

 ْه بعولتهن ،
 هْ بردهن  

  )معاً (عليهّن   ٢٢٨
  ضم اهلاء يعقوب 

  ووقف عليها اء السكت
  )معاً ( عليُهنهْ 

  ُخيافا  ضم الياء يعقوب  َخيافا  ٢٢٩
و٢٢٩
٢٣٠  

  )معاً (ما عليهُ   ضم اهلاء يعقوب  )معاً (عليِهما 

٢٣١  
 ، أجلهن
 فأمسكوهن  ،
 سرحوهن  

   وقف عليها يعقوب
  اء السكت

،  أجلهنهْ 
،  فأمسكوهنهْ 
  سرحوهنهْ 

  ُهُزؤاً   َمهََز الواَو يعقوب  ُهُزواً   ٢٣١
٢٣٢   اء السكت  أجلهن ه  وقف عليها يعقوبأجلهن  

٢٣٣  
أوالدهّن ، 

،   رزقهنّ 
  كسونّ 

  وقف عليها يعقوب 
  اء السكت

 ، أوالدهّنه
،   رزقهّنه

  كسوّنه
٢٣٣   ء يعقوبرفع الرا  ال تضآر   ال تضآر  
  ماعليهُ   ضم اهلاء يعقوب  عليِهما  ٢٣٣
  النساِء يوَ   رويساً مفتوحًة أبدل اهلمزة الثانية ياء  النساِء أو  ٢٣٥
و٢٣٦
٢٣٧  

 َمتَّسوهنّ 
  )معاً (

  وقف عليها يعقوب
  اء السكت

  )معاً ( َمتَّسوهّنه

  )معاً ( َقْدرُه  أسكن الدال فيهما يعقوب  )معاً (َقَدرُه   ٢٣٦
  بيدِه ُعْقدة  ال صلة يف كسرة اهلاء لرويس  ُعْقدةبيدِه ِ   ٢٣٧
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  وصيةٌ   رفع التاء يعقوب  وصيةً   ٢٤٠

  فيضاِعَفهُ   ٢٤٥
   األلف وحذفشدد العني 

  ونصب الفاء يعقوب
  فيضعَفه

  ويبُصط  قرأها بالصاد روح  ويبسط  ٢٤٥
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجعون  ٢٤٥
  عليُهُم القتال  يعقوبوصالً ووقفاً ضم اهلاء   لعليِهُم القتا  ٢٤٦
    ال صلة يف كسرة اهلاء لرويس  فشربوا بيدهِ   ٢٤٩
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٥٠

  دفعُ ولوال   ٢٥١
كسر الدال وفتح الفاء وأثبت ألفاً 

  يعقوببعدها 
  ِدفَاعُ ولوال 

ال بيٌع فيه وال   ٢٥٤
  والشفاعةٌ  خلةٌ 

  تح يعقوببىن الثالثة على الف
ال بيَع فيه 
والخلَة وال 

  شفاعةَ 
  أيديُهم  يعقوبوصالً ووقفاً ضم اهلاء   أيديِهم  ٢٥٥
و٢٥٥
٢٥٩  

  وهوه ، وهيه  ا يعقوب اء السكتموقف عليه  وهو ، وهي

٢٥٩   حذف هاء السكت وصالً يعقوب  وانظر هيتسن   وانظر يتسن  
  نـُْنِشرُها  بالراء بدل الزاي يعقوب  نـُْنِشزُها  ٢٥٩
  أْرين  أسكن الراء يعقوب  أِرين  ٢٦٠
٢٦٠   فِصْرهنّ   رويس كسر الصاد  َفُصْرُهن   
  يضعف  شدد العني يعقوبو  األلف حذف  ُيَضاِعفُ   ٢٦١

٢٦٢  
وال خوٌف 

  معليهِ 
  اء يعقوباهلفتح الفاء بال تنوين وضم 

وال خوَف 
  عليُهم
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  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٦٤
  برُبوة  قوبعيضم الراء   بَربوة  ٢٦٥

  احلكمة يؤتَ   ٢٦٩
 هابعد وزاد ياءً التاء يعقوب ، كسر 

  وصالً ، وحذفها وقفاً 
  "وصالً "يؤِت 
  "وقفاً " يؤِيت 

  هوههيه ، ف  ا يعقوب اء السكتموقف عليه  هوهي ، ف  ٢٧١
  ُونَُكفرُ   قرأها بالنون يعقوب  ويُكفرُ   ٢٧١
  حيِسُبهم  يعقوب كسر السني  حيَسبُهم  ٢٧٣
٢٧٤  ،

٢٧٧  
 وال خوفٌ 

  معليهِ 
نوين ، وضم بال ت بىن الفاء على الفتح

  يعقوب) عليهم(اهلاء يف 
وال خوَف 

  عليُهم
  وأن تصدقوا  بيعقو د شدد الصا  وأن تصدقوا  ٢٨٠
  َترِجعون  بفتح التاء وكسر اجليم يعقو   تُرَجعون  ٢٨١
  الشهداِء َين  مفتوحة رويساً أبدل اهلمزة الثانية ياء  نالشهداء أ  ٢٨٢
  فُتْذِكرَ   قوبأسكن الذال وخفف الكاف يع  فُتذَكرَ   ٢٨٢

  شهداء إذاال  ٢٨٢
  رويسثانية مزة السهل اهل

  )ثان وجه( ةإبداهلا واواً مكسور له و 
  ذااِ  الشهداءُ 
  ِوذا الشهداءُ 

  جتارٌة حاضرةٌ   رفعهما يعقوب  جتارًة حاضرةً   ٢٨٢
  ال يُفرق  أبدل النون ياًءا  ال نـَُفرق  ٢٨٥
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٨٦
    

   � آل عمرانسورة  �  
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  هّنهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  هنّ   ٧
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) ٣٦ ( 

  ترْوم  بتاء اخلطاب ليعقوب  يرْوم  ١٣
  مثليُهم  ضم اهلاء يعقوب  مثليِهم  ١٣

  يشاُء ِإنّ   ١٣
أبدل اهلمزة الثانية واواً مكسورة رويس 

  هيلها بني اهلمزة وله تس، 
  )وجه ثان( والياء

  ، يشاُءِون
  يشاُء ِان

  أونبُئكم  سهل اهلمزة الثانية رويس  أَُؤنبُئكم  ١٥
  إال هوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال هو  ١٨
  وجهْي هللا  أسكن الياء يعقوب  وجهَي هللا  ٢٠
  ومن اتبعين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  ومن اتبعنِ   ٢٠
  أَاسلمتم  رويس الثانية اهلمزة سهل  متمأََأسل  ٢٠
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٨

  تـَُقاةً   ٢٨
وأبدل األلف فتح التاء وكسر القاف 
  يعقوب ياًءا مشددة مفتوحة

  تَِقّيةً 

  رُؤف  حذف الواو يعقوب  رؤوف  ٣٠
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٣٢
  رأهْ ام  وقف عليها يعقوب اء التأنيث  امرأتُ   ٣٥
  وَضْعتُ   أسكن العني وضم التاء يعقوب  وَضَعتْ   ٣٦
  وكَفَلها  خفف الفاء يعقوب  وكفَلها  ٣٧

  )كله(زكريا   ٣٨و٣٧
  أثبت بعد األلف

  يعقوبة مهزة مضموم
  زكرياءُ 

  وهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ٣٩
  لديُهم  ضم اهلاء يعقوب  )معا(لديِهم   ٤٤
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  يشاُء ِإذا  ٤٧
وله إبداهلا ،  الثانية رويس سهل اهلمزة

  )وجه ثان( واواً مكسورة
، يشاُء ِاذا 
  يشاُء ِوذا

  طرياً   ٤٩
  أبدل الياء ألًفا وزاد مهزة مكسورة 

  بعدها يعقوب
  طائراً 

  وأطيعونِ   ٥٠
  أثبت يعقوب الياء بعد النون

  يف احلالني
  وأطيعوين

  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٥١
٥٥   معاً ( إيل(  اء السكتوق إلّيهْ   ف عليها يعقوب ) ًمعا(  

  روح ، وضم اهلاء فيها يعقوبلبالنون   فُيوفيِهم  ٥٧
 ، مفُنوفيهُ 

  فُيوفيُهم
  لعنهْ   وقف عليها يعقوب باهلاء  لعنتَ   ٦١
  )معاً ( َهلُوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً (َهلُو   ٦٢

  ، فِلَمهْ ِلمهَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  مل ، فلم  ٦٦و٦٥

٧٥  
 إليك هيؤد
  )معاً (

 يؤدِه إليك  كسر اهلاء فيهما من دون صلٍة يعقوب
  )معاً (

٧٧  
،  إليِهم

  يزكيِهم
  إليُهم ، يزكيُهم  ضم اهلاء فيهما يعقوب

  لتحِسبوه  كسر السني يعقوب  لتحَسبوه  ٧٨

  اء وأسكن العنيتفتح ال  تـَُعلمون  ٧٩
  وخفف الالم وفتحها يعقوب

  تـَْعَلُمون

  ءاقررمت  لثانية رويسهلمزة اسهل ا  قررمتَءأَ   ٨١
  مأخت و   أدغم الذال يف التاء روح  أخذمتو   ٨١
  عونرجِ يَ   كسر اجليم يعقوبفتح الياء و   يرجعون  ٨٣
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٨٥
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) ٣٨ ( 

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٨٧
  تـُنـَْزل  بو أسكن النون وخفف الزاي يعق  تـُنَـزَل التوراة  ٩٣
  َحج البيت  فتح احلاء يعقوب  ِحج البيت  ٩٧
  كافرين  أماهلا رويس  كافرين  ١٠٠
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ١٠١
  نعمهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  نِْعَمَت اهللا  ١٠٣
  تـَْرِجع  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تـُْرَجع  ١٠٩
  )معاً ( عليُهمُ   احلالنيا يعقوب يف مضمه  )معاً (عليِهُم   ١١٢
  فعلوايوما   ١١٥

  أبدل الياء تاًءا يعقوب
  وما تفعلوا

  فلن تكفروه  كفروهيفلن   ١١٥
  ال َيِضرْكم  يعقوبخمففة كسر الضاد وجزم الراء   ال َيُضركم  ١٢٠
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٢٨
  ُمَضعَفة  أسقط األلف وشدد العني يعقوب  ُمضاَعَفة  ١٣٠
  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ١٣١
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١٤١

١٤٥  
  منهانـُْؤته 

  )معاً (
  ال صلة فيهما ليعقوب

 نؤتِه منها
  )معاً (

  وَكَأيْ   وقف عليها يعقوب بالياء  وَكأين  ١٤٦

  قَاَتَل معه  ١٤٦
ضم القاف وكسر التاء وحذف األلف 

  يعقوب
  معه قُِتل

  الكافرين  ا رويسأماهل  الكافرين  ١٤٧
  وهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ١٥٠
  الُرُعب  يعقوب ضم العني  الُرْعب  ١٥١
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  يـُْنزِل  أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  يـُنَـزل  ١٥١
  كله  رفع الالم يعقوب  كله  ١٥٤
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب يف احلالني  عليِهُم القتل  ١٥٤
  جتمعون  ا يعقوبأبدل الياء تاءً   جيمعون  ١٥٧
١٦١   يـَُغل  يعقوبضم الياء وفتح الغني   أن يـَُغل  

 عليِهم ، فيِهم  ١٦٤
  يُزكيِهمو  ،

 ، مم ، فيهُ عليهُ   يعقوبمجيعاً  اضم اهلاء فيه
  ميُزكيهُ و 

  قِـُْيلَ و   رويس أمشها  ِقيلَ و   ١٦٧
  حتِسنب  كسر السني يعقوب  حتسَنب   ١٦٩

١٧٠  
 خوفٌ  أال

  عليِهم
  بال تنوين فتحبىن الفاء على ال

  وضم اهلاء يعقوب
أال خوَف 

  عليُهم
  وخافوين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  وخافون  ١٧٥

  حيِسنب  يعقوب كسر السني فيهما  وال حيَسنب  ١٨٧و١٨٠

  َمييز  ١٧٩
ضم الياء وفتح امليم وشدد الياء 

  املكسورة الثانية يعقوب
  ُميَيز

  يَعملونمبا   أبدل التاء ياًءا يعقوب  مبا تعملون   ١٨٠
  فِلَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فِلمَ   ١٨٣

١٨٨  
، حتَسنب  ال

  فال حتَسبنهم
  يعقوبفيهما كسر السني 

، ال حتِسّنب 
  فال حتِسبّنهم

  ال يُغرْنك  أسكن النون خمففة رويس  ال يَغرنك  ١٩٦
  مهُ إلي  ضم اهلاء يعقوب  إليهم  ١٩٩

  

   �سورة النساء  �  
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  تساءلون  شدد السني يعقوب  َتَساَءلون  ١
  َصُدقاّنهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  َصُدقانّ   ٤

٥  
السفهاَء 
  أَموالكم

  الثانية رويساهلمزة سهل 
السفهاَء 
  اَموالكم

  )معاً ( يُهمإل  ضم اهلاء فيهما يعقوب  )معاً (إليِهم   ٦
  )معاً ( عليُهم  ضم اهلاء فيهما يعقوب  )معاً ( عليِهم  ٩و٦

  ا يوِصي  كسر الصاد وأبدل األلف ياًءا يعقوب  يوَصى ا   ١٢

١٥   عليِهن  
  ضم اهلاء ووقف عليها 
  اء السكت يعقوب

  عليُهّنهْ 

١٥  
يتوفاهن ، 

  هلنّ 
  يتوفاهّنْه ، هلّنهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٧

١٩  
  تعضلوهنّ 
  آتيتموهنّ 
  كرهتموهن

  وقف عليها يعقوب اء السكت
تعضلوهّنْه ، 
آتيتموهّنْه   
  كرهتموهّنهْ 

  إحداهنهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إحداهن  ٢٠
  النساِء ِاال  سهل الثانية رويس  النساِء ِإال  ٢٢
٢٣   ن) ًمعا(  اموقف عليه ِّنهْ   ء السكتا يعقوب ) ًمعا(  

  النساء ِاال  سهل الثانية رويس  النساِء ِإال  ٢٤
٢٤   وَأَحل  فتح اهلمزة واحلاء يعقوب  وأُِحل  

  عليِهنّ   ٢٥
 ضم اهلاء ووقف عليها اء السكت

  يعقوب
  عليُهّنه
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  جتارةٌ   رفعها يعقوب  جتارةً   ٢٩
  عاقدت  أثبت بعد العني ألفاً يعقوب  َعَقَدتْ   ٣٣

٣٤  

  ن نشوزه
 فعظوهن  

 واهجروهن  
 واضربوهن 
 عليهن  

  وقف عليها مجيعاً يعقوب اء السكت

نشوزهنْه  
  فعظوهنهْ 

  واهجروهنهْ 
واضربوهنْه 

  ليُهّنهْ ع

٣٦  
الصاحِب 

  بِاجلنب
  اجلنبالصاحب   أدغمها يعقوب

  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٣٧
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٣٩
  يضعفها  حذف األلف وشدد العني يعقوب  اِعْفهايض  ٤٠
  ِِم األرض  كسرها يعقوب وصالً   ُِم األرض  ٤٢
  جاء َاحد  سهل اهلمزة الثانية رويس  جاَء َأحد  ٤٣
  هؤالِء  يَهدى  أبدل اهلمزة الثانية ياء رويس  هؤالِء أَهدى  ٥١
  نصليُهم  ضم اهلاء يعقوب  ُنصليِهم  ٥٦
  قُـِيل  رويس ضمةً أشم كسرة القاف   قيل  ٦١
  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديهم  ٦٢

  )معاً ( عليُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً (عليهم   ٦٩و٦٦
  أُو اخُرجوا  يعقوبضم الواو وصالً   أِو اخرجوا  ٦٦
  سراطاً   أبدل الصاد سيناً رويس  صراطاً   ٦٨
٧٢   اء السكت  علي هْ   وقف عليها يعقوبعلي  
  يكن  روحء ياًءا أبدل التا  تكن  ٧٣
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  قُـِيل  اإلمشام لرويس  قيل  ٧٧
  عليُهُم القتال  ضم اهلاء وصالً يعقوب يف احلالني  عليِهُم القتال  ٧٧
  ِلَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ملَِ   ٧٧
  يُظلمون  روحأبدل التاء ياًءا   ُتْظلمون  ٧٧
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٨٠
  دقزأصـ  يسأشم الصاد زاياً رو   أصدق  ٨٧

  َحِصَرتْ   ٩٠
  نوا يعقوب بالنصب وصال
  ووقف عليها اء التأنيث

 حِصرةً 
  صدورهم ،

  حِصرَهْ 
  )معاً ( عليُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً ( عليِهم  ٩١و٩٠

  وُهوهْ   توقف عليها يعقوب اء السك  وُهو  ٩٢

  ِفيَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ِفيمَ   ٩٧

  ١٠٢و١٠١
 ينللكافر 

  )معاً (
  رويس ماأماهل

  للكافرين
  )معاً (

  فيُهم  ضم اهلاء يعقوب  فيِهم  ١٠٢
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١٠٨
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٠٩

١١٥  
، ماتوىل نـَُولِه 

  جهنم ُنْصِلهِ و 
  ال صلة فيهما ليعقوب

،  ماتوىل نُولهِ 
  جهنم ُنْصِلهِ و 

١٢٠   يـُْهم  ضم اهلاء يعقوب  يِهموُميَنوُميَنـ  
  دقزأصـ  أشم الصاد زاياً رويس  أصدق  ١٢٢

  )معاً ( وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً ( وُهو  ١٢٥و١٢٤
  يُدَخلون  ضم الياء وفتح اخلاء روح  يَدُخلون  ١٢٤
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  فيِهن  ١٢٧
ووقف عليها اء  بضم اهلاء يعقو 

  السكت
  فيُهنه، فيُهّن 

  تؤتونه  اء السكت وقف عليها يعقوب  ون تؤت  ١٢٧
  عليُهما  ضم اهلاء يعقوب  عليِهما  ١٢٨

  ُيْصِلحا  ١٢٨
فتح الياء وشدد الصاد مفتوحة وأثبت 

  يعقوب ألفاً بعدها وفتح الالم 
  َيصاَحلا

١٣٩  
  ١٤٠و
  ١٤١و
  ١٤٤و

 الكافرين
، ) كلها(

  )معاً (للكافرين 
  رويسن مجيعاً أماهل

 الكافرين
، ) اكله(

  للكافرين 
  )معاً (

  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ١٤٢
  يف الدَركِ   فتح الراء يعقوب  يف الدْرك  ١٤٥
  يتؤ ي  وقف عليها يعقوب بالياء  يؤت  ١٤٦

  ١٦١و١٥١
 للكافرين

  )معاً (
  أماهلا رويس

  للكافرين
  )معاً (

  نؤتيُهم  يعقوبلبالنون وضم اهلاء   ميؤتيهِ   ١٥٢
  تـُْنزِلأن   أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  تُنزلأن   ١٥٣

١٥٩و١٥٣
  ١٦٠و

عليِهم 
  )كلها(

  ضم اهلاء فيهن يعقوب
  عليُهم

  )كلها(
  أْرنا  أسكن الراء يعقوب  أَرِنا  ١٥٣

١٥٥  
وقتلِهُم 
  األنبياء

  األنبياء قتلُهمُ و   كسر امليم فيها وصالً يعقوب
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١٦١  
وأخِذِهُم 

  الربا
  أخِذِهِم الرباو   عقوبكسر اهلاء وامليم وصالً ي

  سنؤتيُهم  ضم اهلاء يعقوب  سنؤتيهم  ١٦٢
  مفيـَُوفيهُ   ضم اهلاء يعقوب  فيـَُوفيِهم  ١٧٣
  ويَهديُهم  ضم اهلاء يعقوب  مويَهديهِ   ١٧٥
  سراطاً   أبدل الصاد سيناً رويس  صراطاً   ١٧٥
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١٧٦
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  واخشوين  وقف عليها يعقوب بالياء  واخشون  ٣
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٦
  جاَء َاحد  سهل اهلمزة الثانية رويس  جاَء َأحد  ٦
  نعمه  وقف عليها يعقوب اء التأنيث  نعمت اهللا  ١١
  البغضاَء اىل  سهل الثانية رويس  َء ِإىلالبغضاو   ١٤
  ويهديُهم  ضم اهلاء يعقوب  ويهديِهم  ١٦
  سراطٍ   قرأها رويس بالسني  صراطٍ   ١٦
  فِلَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فِلمَ   ١٨
  عليُهما   ضم اهلاء فيها يعقوب  ماعليهِ   ٢٣
  عليُهُم الباب  اهلاء يف احلالنييعقوب ضم   عليِهُم الباب  ٢٣

٢٧و٢٦
  ٣٤و

  )كله( عليُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   )كله(عليِهم 
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  يدْي إليك  أسكن الياء يعقوب  يِدَي إليك  ٢٨
  ياويلتاهْ   وقف عليها رويس اء السكت  يا ويلىت  ٣١
  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديهم  ٣٣
   ُحتلس ل  يعقوبا فيهضم احلاء    للسْحت  ٤٢
  واخشوين  النيأثبت الياء يعقوب يف احل  واخشون  ٤٤
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٤٥
  فُهَوه  وقف عليها يعقوب اء السكت  وفهُ   ٤٥
  فيُهم  ضم اهلاء يعقوب  فيهم  ٥٢

  قولَ ويَ   نصبها يعقوب  ويَقولُ   ٥٣

  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٥٤
  )معاً ( ُهُزؤاً   فيهما يعقوب الواو َمهَزَ   )معاً ( ُهزواً   ٥٨و٥٧

  الكفارِ   جّرها يعقوب  رَ الكفا  ٥٧

  ٦٣و٦٢
السْحت 

  )معاً (
  يعقوبفيهما ضم احلاء 

 السُحت
  )معاً (

  ٦٣و٦٢
قوِهلُم اإلمث ، 

وأكلِهُم 
  السحت

  كسر اهلاء وامليم فيهما وصالً يعقوب
،  اإلمث مِ قوهلِِ 
   مِ أكِلهِ و 

  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديِهم  ٦٤

  البغضاء ِاىل  يسية رو الثاناهلمزة سهل   البغضاَء ِإىلو   ٦٤
  ليُهمإ  ضم اهلاء يعقوب  إليهم  ٦٦
  رساالتِه  مجعها يعقوب  رسالَته  ٦٧
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) ٤٦ ( 

الكافرين   ٦٨و٦٧
  )معاً (

  )معاً (الكافرين   ا رويسمأماهل

٦٩  
فال خوٌف 

  عليِهم
  يعقوب ضم اهلاءو بىن الفاء على الفتح 

 فال خوفَ 
  عليُهم

  )معاً ( معليهُ   يعقوب فيهما ضم اهلاء  )معاً (عليهم   ٧١و٦٩
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  مهِ إلي  ٧٠
  تكونُ  أال   رفع النون يعقوب  أال تكونَ   ٧١

  أشياَء ِان  سهل الثانية رويس  أشياَء ِإن  ١٠١
  يـُنـَْزل  خففها يعقوب  يـُنَـزل  ١٠١
  كافرين  أماهلا رويس  كافرين  ١٠٢
  قُـِيل  ام لرويساإلمش  ِقيل  ١٠٤

١٠٧  
الذين 
  اسَتحقَ 

  يعقوبسر احلاء التاء وك ضم
  مهزة الوصل ابتداءاً  وضم

 الذين اْسُتِحق 
  أُسُتِحق، 

  عليُهُم    وصالً ووقفاً ضم اهلاء يعقوب   عليِهُم   ١٠٧

  األْولََيان  ١٠٧
الواو  وشددالياء  وسكنحذف األلف 

  يعقوب مفتوحة وكسر الالم
  األوِلْني 

  طرياً   ١١٠
ألفاً بعد الطاء وأبدل الياء مهزة  زاد

  ورة يعقوبمكس
  طائراً 

  يـُْنزِلأن   أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  أن يـُنَـزلَ   ١١٢
  ُمْنزِهلا  أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  ُمنَـزُهلا  ١١٥
  أَاَنت  سهل اهلمزة الثانية رويس  أأنت  ١١٦
  وأمْي إهلني  أسكن الياء يعقوب  وأمَي إهلني  ١١٦
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١١٧  
 )معاً ( عليِهم

  ، فيِهم
  يعقوب اضم اهلاء فيه

  )معاً ( عليُهم
  ، فيُهم

  فيِهنّ   ١٢٠
اء  ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها

  السكت
  فيُهنهْ 

  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وَهو  ١٢٠
   �سورة ا(نعام  �
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  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٣

  ٥و٤
تأتيِهم ، 

  يأتيهم
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

تأتيُهم ، 
  يأتيُهم

  )معاً ( عليُهم  وبضم اهلاء فيهما يعق  )معاً (عليِهم   ٩و٦
  بأيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  بأيديِهم  ٧

 ١٤و١٣
  ١٧و

 )اكله(وُهو 
  فُهو ،

  وقف عليها يعقوب اء السكت
 )كلها( وُهوهْ 

  ، فُهوهْ 

  َيصِرف  الياء وكسر الراء يعقوبفتح   ُيْصَرف  ١٦

  إال ُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال ُهوَ   ١٧
  أ اِنكم  رويس الثانيةاهلمزة سهل   أَ ِإنكم  ١٩

٢٢  
 ، حنشرهم
  نقول

  أبدل النون فيهما ياًءا يعقوب
حيشرهم ، 

  يقول
  يكن  أبدل التاء ياًءا يعقوب  تكن  ٢٣
  فتنَتهم  يعقوبنصبها   فتنُتهم  ٢٣
  يَرِجعون  فتح الياء وكسر اجليم يعقوب  يُرَجعون  ٣٦
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) ٤٨ ( 

  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٣٩
  فتحنا  شدد التاء رويس  فـََتْحنا  ٤٤
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٤٤
  دفونزـيص  أشم الصاد زاياً رويس  يْصدفون  ٤٦

٤٨  
فال خوٌف 

  عليِهم
ضم و بال تنوين على الفتح  بىن الفاء

  يعقوب  اهلاء
فال خوَف 

  عليُهم
  إلّيه  وقف عليها يعقوب اء السكت  إيلّ   ٥٠

  )معاً ( مُه◌ِ علي  يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً ( عليِهم  ٥٣و٥٢
  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٥٧

  يـَُقص احلق  ٥٧
وأبدل الصاد ضاداً  أسكن القاف

  عقوب مكسورة وصالً ي
  وقفاً وأثبت الياء 

،  يـَْقضِ 
  يقضي

  هْ وَ إال هُ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال ُهوَ   ٥٩
  ٦١و٦٠

  )كلها( وُهَوهْ   ووقف عليها يعقوب اء السكت  )اكله( وُهوَ   ٦٦و٦٢و

  جاء َاحدكم  لثانية رويسسهل ا  جاَء أحدكم  ٦١

  أجنانا  ٦٣
  أبدل األلف ياًء ساكنة 
  وزاد بعدها تاًءا مفتوحة

  أجنْيَتنا

  ٦٣و٦٤
 ميـَُنجيك

  )معاً (
  أسكن النون وخفف اجليم يعقوب

يـُْنِجيكم 
  )معاً (

  )كله( وُهوهْ   يعقوب اء السكت نوقف عليه  )كله( وُهوَ   ٧٣و٧٢
  آزرُ   ضم الراء يعقوب  آزرَ   ٧٤
  وجهْي للذي  أسكن الياء يعقوب  وجهَي للذي  ٧٩



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٤٩ ( 

  وقد هداين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  وقد هدانِ   ٨٠
  مامل يـُْنزِل  سكن النون وخفف الزاي يعقوبأ  مامل يـُنَـزل  ٨١

٨٣   نشاُء إن  
  وأبدهلا، سهل الثانية 
  )ثان وجه(واواً رويس 

، نشاُء ِان 
  نشاُء ِون

  وزكريا  ٨٥
  أثبت اهلمزة مفتوحة

  يعقوبعد األلف ب
  وزكرياءَ 

  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٨٧
  بكافرين  أماهلا رويس  بكافرين  ٨٩
  اقتِد قل  أسقط اهلاء وصالً يعقوب  قلاقتدْه   ٩٠
  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديِهم  ٩٣
  بيُنكم  بالنون يعقو  رفع  بيَنكم  ٩٤

  َجَعل الليلَ   ٩٦
أثبت ألفاً بعد اجليم وكسر العني وضم 

  الالم وجر الليل يعقوب
  جاِعُل الليلِ 

  فمستِقرّ   كسر القاف روح  َفُمْستَـَقرٌ   ٩٨
و٩٨و٩٧
و١٠١و٩٩

١٠٢ 
  ١٠٣و

  )كلها( وُهَوهْ   يعقوب باهلاء نوقف عليه  )اكله( ووهُ 

  درَستْ   فتح السني وأسكن التاء يعقوب  دَرْستَ   ١٠٥
  إال هوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال هو  ١٠٦
  )معاً ( عليُهم  فيهما يعقوباهلاء ضم   )معاً ( عليِهم  ١٠٧
  ُعُدّواً   ضم العني والدال وشدد الواو يعقوب  َعْدواً   ١٠٨
ا  كسر اهلمزة يعقوب  أَنـها  ١٠٩ ِإ  
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) ٥٠ ( 

١١١  
 مإليهِ 

  املالئكة
  املالئكة إليُهم  ضم اهلاء يف احلالني يعقوب

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١١١
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١١٤
َزل  يعقوبأسكن النون وخفف الزاي   ُمنَـزلٌ   ١١٤   منـْ
  كلمهْ   وب باهلاءوقف عليها يعق  متت كلمت  ١١٥
و١١٥
١١٧  

  وُهَوهْ   وقف عليهما يعقوب اء السكت  وُهوَ 

  لـَيِضلون  فتح الياء يعقوب  ليـُِضلون  ١١٩
  ميتاً   شدد الياء مكسورة يعقوب  مْيتاً   ١٢٢
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١٢٢
  رساالتِه  يعقوب كسر التاءو أثبت ألفاً بعد الالم   رسالَته  ١٢٤
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  طصرا  ١٢٦
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١٢٧
  حنشرهم  أبدل الياء نوناً رويس  حيشرهم  ١٢٨
  كافرين  أماهلا رويس  فرينكا  ١٣٠
  ُهَوهْ ف  وقف عليها يعقوب اء السكت  ُهوَ ف  ١٣٦
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٣٧

  سيجزيُهم  ا يعقوبضم اهلاء فيه  سيجزيهم  ١٣٩و١٣٨
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١٤١
ْعز  ١٤٣

َ
َعز  فتح العني يعقوب  امل

َ
  امل

  شهداَء ِاذ  سهل الثانية رويس  شهداَء إذ  ١٤٤
  تذكرون  شدد الذال يعقوب  َتذَكرون  ١٥٢
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  هذا أنْ و   أسكن النون يعقوب  وأن هذا  ١٥٣
  سراطي  سأبدل الصاد سيناً روي  صراطي  ١٥٣

١٥٧  
 يصِدفون

  )معاً (
  زاياً رويسفيهما أشم الصاد 

  دفونزيصـ
  )معاً (

  عشٌر أمثاُهلا  نون األوىل ورفع الثانية يعقوب  اهلِ عشُر أمثا  ١٦٠
  سراط  بالسني لرويس  صراط  ١٦١

  ِقَيماً   ١٦١
 مكسورة فتح القاف وشدد الياء

  يعقوب
  قَـيماً 

و١٦٤
١٦٥  

  وُهوهْ   اء السكت ا يعقوبموقف عليه  )معاً (وُهوَ 

   � سورة ا(عراف � 
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  تذكرون  شدد الذال يعقوب  َتذَكرون  ٣
٦  
  ٧و
  ١٧و

إليِهم ، 
عليِهم ، 
  أيديِهم

  يعقوب نضم اهلاء فيه
  إليُهم ، 
عليُهم ، 
  أيديُهم

  اطكسر   رويس بالسني  صراطك  ١٦
  عليُهما  ضم اهلاء يعقوب  عليِهما  ٢٢
  َختُرجون  فتح التاء وضم الراء يعقوب  ُختَرجون  ٢٥

٢٨  
بالفحشاِء 

  أتقولون
  رويسياءاً الثانية اهلمزة أبدل 

بالفحشاِء 
  يَتقولون
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) ٥٢ ( 

٣٠  
عليِهم 
  الضاللة

  ضم اهلاء يف احلالني يعقوب
 عليُهم
  الضاللة

  وحيِسبون  كسر السني يعقوب  وحيَسبون  ٣٠
  يْنزِل  وأسكن النون خففها يعقوب  يُـنَـزل  ٣٣
  جاَء َاجلهم  سهل الثانية رويس  جاَء أجلهم  ٣٤

٣٥  
 فال خوفٌ 

  عليِهم
ضم و بال تنوين على الفتح  بىن الفاء

   يعقوباهلاء 
فال خوَف 

  عليُهم
  كافرين  أماهلا رويس  كافرين  ٣٧
  وناهؤالِء يضل  رويس اً أبدل الثانية ياء  هؤالِء َأضلونا  ٣٨
  فآُم  ضم اهلاء رويس  فآِم  ٣٨
  األار حتِتِهمِ   كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  حتِتِهُم األار  ٤٣

٤٧  
تلقاَء 

  أصحاب
  تلقاَء َاصحاب  الثانية رويساهلمزة سهل 

  ال خوفَ   بيعقو بال تنوين ح على الفت  الفاءبىن  ال خوفٌ   ٤٩
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٥٠
  ويَ  املاءِ   رويسمفتوحًة أبدل اهلمزة الثانية ياًء   ِء أواملا  ٥٠
  يـَُغشي  فتح الغني وشدد الشني يعقوب  يـُْغِشي  ٥٤
  رمحهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  رمحَت اهللا  ٥٦
  وهْ وهُ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٥٧

  ُبْشراً   ٥٧
  أبدل الباء نوناً 

  مضمومة وضم الشني يعقوب
  ُنُشراً 

  مْيت  يعقوب أسكن الياء خمففة  ميت  ٥٧
  تذكرون  شدد الذال يعقوب  َتذَكرون  ٥٧



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٥٣ ( 

  ◌ً ةبصط  روحلبالصاد   طةً سب  ٦٩

  نكمإ  ٨١
  زاد مهزة االستفهام يعقوب

  وسهل الثانية رويس ،
  أاِنكم، نكم أإ

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٨٤
  سراط  قرأها رويس بالسني  صراط  ٨٦
  وهْ وهُ   ف عليها يعقوب اء السكتوق  وُهوَ   ٨٧

  كافرين  رويسأماهلا   كافرين  ٩٣
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٩٦
  لفتحنا  شدد التاء رويس  لفَتحنا  ٩٦

  ١٠١و٩٣
الكافرين 

  )معاً (
  أماهلا رويس

 الكافرين
  )معاً (

١٠٠  
نشاُء 
  أصبناهم

  رويس مفتوحة أبدل اهلمزة الثانية واواً 
نشاُء 

  َوصبناهم

١٠٥  
بين  معيَ 

  إسرائيل
بين  معيْ   يعقوبأسكن الياء 

  إسرائيل

  أرِجـــهْ   ١١١
ضم اهلاء و ساكنة بعد اجليم زاد مهزة 

  من دون صلة يعقوب
  أرجئهُ 

  ِإن لنا  ١١٣
وسهل ، زاد مهزة االستفهام يعقوب 

  الثانية رويس
  أِان، أَإن 

  تَلقفُ   يعقوب شدد القاففتح الالم و   تـَْلَقفُ   ١١٧
  منتمأأ  روحزاد مهزة االستفهام   نتمآم  ١٢٣
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١٣٣  
  ١٣٤و

عليِهم 
الطوفان،  
  عليِهم الرجز

  ضم اهلاء فيهما يعقوب يف احلالني
 عليُهم
،  الطوفان

  الرجز عليُهم
  كلمهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  كلمتُ   ١٣٧
  هوُهو  وقف عليها يعقوب اء السكت  ووهُ   ١٤٠
  عدناو   أسقط األلف يعقوب  واعدناو   ١٤٢
  أْرين  أسكن الراء يعقوب  أِرين  ١٤٣
  برساليت  حدها رو وح   برسااليت  ١٤٤

  ُحلِـيِهم  ١٤٨
 و أسكن الالم و خفف الياء فتح احلاء

  يعقوب مكسورة
  َحْلِيِهم

١٤٨  
  ١٤٩و

يهديِهم ، 
  أيديِهم

  ضم اهلاء فيهما يعقوب
يهديُهم ، 

  أيديُهم
  تشاُء ونت  رويس مفتوحة أبدل اهلمزة الثانية واواً   تشاُء أنت  ١٥٥
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليهم  ١٥٧

١٥٧ 
  ١٦٠و

عليِهم 
اخلبائث  

عليِهم الغمام 
  عليِهم املن

  ء يف احلالني اهلا نفيه يعقوبضم 

 عليُهم
،  اخلبائث

 الغمام عليُهم
  املن عليُهم ،

  نَغِفر لكم  ١٦١
  أبدل النون تاًءا وضمها 

  وفتح الفاء يعقوب
  تـُْغَفر لكم

  خطيئاُتكم  رفع التاء يعقوب  خطيئاِتكم  ١٦١
١٦٢  

  ١٦١و
  )معاً ( قُـِيل  لرويس فيهما اإلمشام  )معاً (ِقيل 
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  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٦٢
  )معاً (م تأتيهُ   يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً (م تأتيهِ   ١٦٣
  ِلَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ملَِ   ١٦٤
  ةٌ معذر   يعقوب رفعها  معذرةً   ١٦٤

  عليُهم  بضم اهلاء يعقو   عليِهم  ١٦٩و١٦٧
  يأُم  اهلاء رويسضم   يأِم  ١٦٩

  ذريَتهم  ١٧٢
 أثبت األلف بعد الياء وكسر التاء

  يعقوب
  ذرياِم

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٧٥
  فُهوهْ   وقف عليها يعقوب باهلاء  فُهوَ   ١٧٨

  السوُء إن  ١٨٨
اواً وله إبداهلا و  ،سهل الثانية رويس 
  )وجهان(مكسورة 

، السوُء ِان 
  السوُء ِون

١٩٥  
فال  كيدونِ 

  تـُْنظرون
  يعقوبيف احلالني الياء فيهما أثبت 

 كيدوين فال
  تنظروين

  ُهوهْ و   وقف عليها يعقوب باهلاء  ُهوَ و   ١٩٦

  طائف  ٢٠١
ء وحذف األلف اليت أبدل اهلمزة يا

  بقبلها يعقو 
  طْيف

  تأُم  ضم اهلاء رويس  أمت  ٢٠٣
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  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٢
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  ز

  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٧
  ُمرَدفني  فتح الدال يعقوب  ُمرِدفني  ٩
  يـُْنزِل  خففها يعقوب  يـُنَـزلو   ١١
  بالرعُ   ضم العني يعقوب  الرعب  ١٢
  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ١٤

  ومن يوهلم  ١٦
ال ضم للهاء لرويس ألا من 

  املستثنيات
  

  موِهٌن كيدَ   النون ونصب كيد يعقوب نون  ُمْوِهُن كيدِ   ١٨
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١٨
  فُهوهْ   وقف عليها يعقوب باهلاء  فُهوَ   ١٩
١٩   و   كسر اهلمزة يعقوب  اهللا وأن اهللا إن  

  )معاً ( فيُهم  ضم اهلاء فيهما يعقوب  )معاً (فيِهم   ٣٣و٢٣
  )معاً (عليُهم  ا يعقوبمضم اهلاء فيه  )معاً (عليِهم  ٣٦و٣١

  يَو السماء  رويس اً نية ياءأبدل اهلمزة الثا  السماِء أو  ٣٢
  ديةزـصوت  أشم الصاد زاياً رويس  تصديةو   ٣٥

  لَيِميـْزَ   ٣٧
الياء الثانية ضم الياء وفتح امليم وشدد 
  مكسورة يعقوب

  لُيَميز

  سنهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  ُسنتُ   ٣٨

٣٩  
يعملون مبا

  بصري
  قرأها رويس بالتاء

مبا تعملون 
  بصري

٤٢  
 وةبالُعدْ 

  )معاً (
  )معاً ( بالِعْدوة  كسر العني يعقوب
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٤٢   َحي  
  فك اإلدغام 
  يعقوبوكسر الياء األوىل 

  َحِييَ 

  تـَْرِجع  تح التاء وكسر اجليم يعقوبف  تـُْرَجع  ٤٤
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ٥٨
  ال حتِسنبو   بتاء اخلطاب وكسر السني يعقوب  ال حيَسنبو   ٥٩
  تـَُرهبون  فتح الراء وشدد اهلاء رويس  تـُْرِهبون  ٦٠
  عفاً ضُ   ضم الضاد يعقوب  َضعفاً   ٦٦
  فإن تكن  قرأها بالتاء يعقوب  فإن يكن  ٦٦
  أن تكون  يعقوب أبدل الياء تاًءا  أن يكون  ٦٧
  أختم  أدغمها روح  أخْذمت  ٦٨
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  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢
  فُهوهْ   وقف عليها يعقوب باهلاء  فُهوَ   ٣
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ٤
  أِمية  سهل الثانية رويس  أَئِمة  ١٢
  خيزُِهمو   ضم اهلاء رويس  خيزِهمو   ١٤
  عليُهم  ضم اهلاء فيها يعقوب  عليِهم  ١٤

١٧  
يعمروا 
  مَساجد

  مْسجديعمروا   حذف األلف وأسكن السني يعقوب

  أولياء ان  سهل الثانية رويس  أولياء إن  ٢٣
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  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٦
٢٨   شاَء ِانإن   هل الثانية رويسس  إْن شاء إن  
  يضاُهون  يعقوبأسقط اهلمزة وضم اهلاء   يضاِهُئون  ٣٠

٣٦   فيِهن  
  ضم اهلاء يعقوب

  ووقف عليها اء السكت
  فيُهنهْ 

٣٧   ُيِضل  كسر الضاد يعقوب  ُيَضل ُ◌◌ّ  
  سوء َوعماهلم  أبدل اهلمزة واواً مفتوحة رويس  سوُء أعماِهلم  ٣٧
  الكافرين  يسأماهلا رو   الكافرين  ٣٧
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  ِقيل  ٣٨
  كلمَة اهللاو   نصبها يعقوب  وكلمُة اهللا  ٤٠
  عليُهم الشقة  ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  عليِهم الُشقة  ٤٢
  لـَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  لـِمَ   ٤٣
  قُـِيل  ساإلمشام لروي  ِقيل  ٤٦
  الكافرينب  أماهلا رويس  بالكافرين  ٤٩
  َمْدخالً   بفتح امليم وأسكن الدال يعقو   دخالً مُ   ٥٧
  يَلُمُزك  ضم امليم يعقوب  يـَْلِمُزكَ   ٥٨
َزلأن   يعقوب أسكن النون وخفف الزاي  أن تـُنَـزل  ٦٤   تـُنـْ
  عليُهم  بضم اهلاء يعقو   عليِهم  ٦٤
  عن يَعفإن   أبدل النون ياء مضمومة وفتح الفاء  إن نـَْعُف عن  ٦٦

٦٦  
 عذبن

  ائفةً ط
،  النون تاء مضمومة وفتح الذال أبدل

  الثانية -طائفةً -مع رفع 
  تـَُعذب طائفةٌ 

  أمل يأُم  يعقوب ضم اهلاء  أمل يأم  ٧٠
  عليُهم  يعقوب ضم اهلاء  عليِهم  ٧٣
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  يلُمزون  ضم امليم يعقوب  يلِمزون  ٧٩

٨٣  
 ، أبداً  معيَ 
  عدوا مِعيَ 

  يعقوب همافي أسكن الياء
،  معْي أبداً 

  معْي عدوا
٩٠   َعذ

ُ
ْعِذرون  وبأسكن العني وخفف الذال يعق  نرو امل

ُ
  امل

و٩٤و٩٥
و١٠٢و٩٨

  ١٠٦و١٠٣

 )معاً ( إليِهم
م ، عليهِ 

  )اكله(
  اهلاء يعقوبفيهن ضم 

، ) معاً (إليُهم 
  )كلها(عليُهم 

١٠٠  
واألنصاِر 

  والذين
  رفع الراء يعقوب

واألنصاُر 
  والذين

  تزكيُهم  ضم اهلاء يعقوب  تزكيِهم  ١٠٣
  إن صلواِتك  يعقوبلباجلمع   الَتكإن ص  ١٠٣
  ُمْرَجُؤون  زاد مهزة مضمومة قبل الواو يعقوب  ُمْرَجون  ١٠٦
  ِإَىل أن  خفف الالم يعقوب  إالّ أن  ١١٠
  تزيغ  ليعقوببالتاء   يَزيغُ   ١١٧
  رُؤف  أسقط الواو يعقوب  رؤوف  ١١٧
١١٧  

  ١١٨و
  )معاً (عليُهم   يعقوب امفيهضم اهلاء   )معاً (م عليهِ 

١١٨  
ِهُم علي

  األرض
  عليُهُم األرض  ضم اهلاء يف احلالني يعقوب

  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليهم  ١٢٢
  أَوال ترون  يعقوبأبدل الياء تاًءا   رونأَوالَ ي  ١٢٦
  رُؤف  أسقط الواو يعقوب  رؤوف  ١٢٨
  وهوهإال هوه ،  ا يعقوب اء السكتموقف عليه  وهوإال هو ،   ١٢٩
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  لساحر  ٢
  حذف األلف وكسر

  السني وأسكن احلاء يعقوب
  لِسْحر

  َتذكرون  شدد الذال يعقوب  َتذَكرون  ٣
  يهديُهم  ضم اهلاء يعقوب  يهديِهم  ٩
  حتتِهِم األار  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  حتتِهُم األار  ٩

١١  
لُقِضَي إليِهم 

  أَجُلهم

، فتح القاف والضاد وألف بعدها 
 الالم ونصب،  -إليهم-وضم اهلاء يف 

  يعقوب -أجلهم-يف 

لَقَضى إليُهم 
  أجَلهم

  ليُهمع  ضم اهلاء يعقوب  عليهم  ١٥
١٥   اء السكت  إيل ه  وقف عليها يعقوبإلي  
  ميكرون  بالياء بدل التاء لروح  متكرون  ٢١
  متاعُ   لعني يعقوبرفع ا  متاعَ   ٢٣

  يشاُء إىل  ٢٥
  رويسسهل اهلمزة الثانية 

  )وجهان(إبداهلا واواً  وله
،  يشاء اىل

  يشاُء ِوىل
  سراط  قرأها رويس بالسني  صراط  ٢٥
  ِقْطعاً   أسكن الطاء يعقوب  ِقطَعاً   ٢٧
  كلمهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  كلمتُ   ٣٣
  ديقزـتص  أشم الصاد زاياً رويس  تصديق  ٣٧
  يأُِم  ضم اهلاء رويس  يأِِم  ٣٩
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  حنشرهم كأن  أبدل الياء نوناً يعقوب  حيشرهم كأن  ٤٥
  جاء َاجلهم  سهل الثانية رويس  جاَء أجلهم  ٤٩
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  ِقيل  ٥٢
  هوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  هو  ٥٣
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تـُْرجعون  ٥٦
  فلتفرحوا  رويسلتاء اخلطاب ب  فليفرحوا  ٥٨
  جتمعون  يسرو لبتاء اخلطاب   جيمعون  ٥٨

٦١  
 وال أصغَر ،
  وال أكربَ 

  رفعهما يعقوب
 ، وال أصغرُ 
  وال أكربُ 

٦٢  
  ال خوفٌ 
  عليِهم

 ، وضم اهلاءبال تنوين بناها على الفتح 
  يعقوب

ال خوَف 
  عليُهم

  شركاَء ِان  رويسسهل اهلمزة الثانية   شركاَء ِإن  ٦٦
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٧١
  فاَمجعوا  وصل اهلمزة وفتح امليم رويس  فَأِمجعوا  ٧١
  وشركاءُكم  رفعها يعقوب  وشركاءَكم  ٧١
  وال تنظروين  يف احلالنيالياء  يعقوبأثبت   وال تنِظرون  ٧١
  أجرْي إال  أسكن الياء يعقوب  أجرَي إال  ٧٢
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٨٦
  لَيِضلوا  يعقوبفتح الياء   لوالُيضِ   ٨٨

  نـَُنجيك  ٩٢
النون الثانية وخفف اجليم أسكن 

  يعقوب
  نـُْنِجيك

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٩٦
  كلمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  كلمتُ   ٩٦
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  نـَُنجي رسلنا  ١٠٣
  أسكن النون الثانية

  وخفف اجليم يعقوب
  رسلنا نـُْنِجي

  نـُْنجي  وقف عليها يعقوب بالياء  نـُـَنِج املؤمنني  ١٠٣
  )معاً ( وُهَوهْ   ا يعقوب اء السكتموقف عليه  )معاً ( وُهوَ   ١٠٩و١٠٧
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  )معاً ( وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً ( وُهوَ   ٧و٤

  يأتيُهم  م اهلاء يعقوبض  يأتيِهم  ٨
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ١٥
  فُيَضع   يعقوب أسقط األلف وشدد العني  يضاَعف  ٢٠

  تذكرون  يعقوبشدد الذال   َتذَكرون  ٢٤
  َأين لكم  فتح اهلمزة يعقوب  إين لكم  ٢٥
  فَعِميت  فتح العني وخفف امليم يعقوب  فُعميت  ٢٨
  أجرْي إال  قوبأسكن الياء يع  أجرَي إال  ٢٩
  تذكرون  يعقوبشدد الذال   تذكرون  ٣٠
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجعون  ٣٤
  جاء امرنا  سهل اهلمزة الثانية رويس  جاَء أمرنا  ٤٠
  كِل زوجني  يعقوبأسقط التنوين   كٍل زوجني  ٤٠
  ُجمراها  بال إمالة يعقوب ضم امليم  ها١َجمر  ٤١
  وِهيهْ   عقوب اء السكتوقف عليها ي  وِهي  ٤٢
٤٢   يا  يعقوبكسر الياء   يابـَُين  بـَُين  
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٤٢
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٤٤  
 ، وغيض
  وقيل

  ا رويسمأمشه
،  غُـِيضو 

  قُـِيلو 

٤٤  
مساُء  ويا

  أقلعي
  أبدل اهلمزة الثانية واواً رويس

 مساءُ  ويا
  َوقلعي

  ينتسأل  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  تسأْلنِ   ٤٦

٤٦  
 َعَمٌل غريُ 
  صاحل

  كسر امليم وفتح الالم
  ونصب الراء يعقوب

 عِمَل غريَ 
  صاحل

  ُقِ◌ـيل  أمشها رويس  قيل  ٤٨
  أجرْي إال  أسكن الياء يعقوب  أجرَي إال  ٥١
  تـُـنظروين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  تنِظرون  ٥٥
  سراط  بالسني لرويس  صراط  ٥٦

  ٦٦و ٥٨
  ٦٧و

 أمرنا جاء
ء ، جا) معاً (

  أمر ربك
  رويسفيها سهل اهلمزة الثانية 

 جاء امرنا
جاء ، ) معاً (

  امر ربك
  وراِء ِاسحاق  سهل اهلمزة الثانية رويس  وراِء إسحاق  ٧١
  قالت يعقوبُ   يعقوبرفعها   قالت يعقوبَ   ٧١
  ياويلتاهْ   وقف عليها رويس اء السكت  ياويلىت  ٧٢
  لداأ  الثانية رويساهلمزة سهل   ألدأ  ٧٢
  رمحهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  ُت اهللارمح  ٧٣
  آتيهم  ضم اهلاء فيها يعقوب  آتيِهم  ٧٦
  ُسـِيء  رويس أمشها  ِسيء  ٧٧
٧٨   اء السكت  ُهن هْ   وقف عليها يعقوبهن  
  وال ختزوين يف  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  ختزوِن يف وال  ٧٨
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٩٤و٨٢
  ١٠١و

 جاَء أَمرنا
   )معاً (

  جاء أمر
  رويسفيهن مزة الثانية سهل اهل

 جاَء اَمرنا
   )معاً (

  جاَء اَمر
  بقيهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  بقيُت اهللا  ٨٦
  أصَلَواتـُك  مجعها يعقوب  أصالتـُك  ٨٧

  نشاُء إنك  ٨٧
  رويس ،سهل اهلمزة الثانية 

  )نوجه ثا(هلا واواً ابدله إو 
، نك انشاُء 

  نشاُء ِونك
  ـموهت اخت  أدغمها روح  اختْذتـموه  ٩٢
  وِهيهْ   توقف عليها يعقوب اء السك  وِهي  ١٠٢
  ال تكلم يأيت  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  ال تكلم يأتِ   ١٠٥
  َسِعدوا  يعقوبفتح السني   ُسِعدوا  ١٠٨
  لَـمـَا  خفف امليم يعقوب  لـمـّا  ١١١
  يَرِجع  يعقوبفتح الياء وكسر اجليم   يـُْرَجع  ١٢٣
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  يا أبـَـهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  أبت يا  ٤
  بـَُين  يا  يعقوبكسر الياء   بـَُين  يا  ٥
  )معاً ( غيابه  وقف عليها يعقوب اء التأنيث  )معاً ( غيابت  ١٥و١٠

  هذا بشرى يا  ١٩
  قوبيعزاد ياء بعد األلف 

  وقفا ساكنةً  ، وصال مفتوحةً 
بشراَي هذا  يا

  بشرايْ  ، يا
  )معاً ( وُهوهْ   ا يعقوب اء السكتموقف عليه  )معاً ( وهو  ٢٧و٢٦
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  نهاِ  والفحشاءَ   سهل اهلمزة الثانية رويس  إنه والفحشاءَ   ٢٤
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخِلصني  ٢٤
  امرأهْ   أنيثوقف عليها يعقوب اء الت  امرأُت العزيز  ٣٠

٣٣و٣١
و٣٤و

٥٠  

 ، مبكرهن
 معاً (إليهن(  ،

 ، منهن ، هلن
 معاً (كيدهن( ،

 مبكرهن  ،
  عليهن

 معاً (أيديهن(  

  يعقوب اء السكت نوقف عليه
 )عليهن  (و  )إليهن  (اء هضم مع 

  وصالً ووقفاً 

مبكرهنْه، (
نْه، هلنْه، إليهُ 

،  منهنهْ 
كيدهنْه، 

 ْه،بكيدهن 
عليُهنْه، 

  ) أيديُهنهْ 
٣٣   جن ربفتح السني يعقوب  الس   جنربالس  
  أارباب  رويس مزة الثانيةسهل اهل  ربابأأ  ٣٩
  املأل َوفتوين  أبدل اهلمزة الثانية واواً رويس  املألُ أَفتوين  ٤٣
  فأرسلوين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  أرسلونِ ف  ٤٥
  دأْباً   مزةأسكن يعقوب اهل  دأَباً   ٤٧

  بالسوِء ِاال  سسهل اهلمزة الثانية روي  بالسوِء إال  ٥٣
  جاَء ِاخوة  سهل اهلمزة الثانية رويس  جاء إخوةُ   ٥٨
  تقربوين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  تقربون  ٦٠
  لفتيته  يعقوبوأبدل النون تاًءا  حذف األلف  لفتيانه  ٦٢

  ٧١و٦٣
أبيِهم ، 
  عليِهم

  أبيُهم ، عليُهم  ا يعقوبمضم اهلاء فيه

  حافظاً   ٦٤
  كسر احلاء وحذف األلف

  وأسكن الفاء يعقوب
  ِحْفظاً 

  وهوْه ، فُهوهْ   وقف عليهما يعقوب اء السكت  وُهَو ، فُهو  ٧٥و ٦٤
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  موثقاً  تؤتوين  لنييف احلا أثبت الياء يعقوب  موثقاً  تؤتونِ   ٦٦
  يا بُنَيهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ياَبينّ   ٦٧

٧٦  
وعاِء أخيه 

  )معاً (
 وعاء خييه  رويس اً ياءفيهما أبدل اهلمزة الثانية 

  )معاً (

درجاٍت نرفع   ٧٦
  نشاء من

،  أبدل النون ياًءا يف الفعلني يعقوب
  -درجاتٍ -مع إسقاط التنوين يف 

يرفع درجاِت 
  يشاءمن 

  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٨٠
  يا أسفاه  وقف عليها رويس اء السكت  يا أسفى  ٨٤

  وهوهْ  ، فُهوهْ   وقف عليهما يعقوب اء السكت  وُهوَ  ،فُهو  ٩٢و٨٤
  أاِنك  سهل اهلمزة الثانية رويس  أإنك  ٩٠
  تفندوين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  تـَُفنُدون  ٩٤
  يا أبهْ   ف عليها يعقوب باهلاءوق  أبتِ  يا  ١٠٠

  سهل اهلمزة الثانية رويس  يشاُء إنه  ١٠٠
  )وجه ثان(وله إبداهلا واواً 

،  يشاء اِنه
  يشاِء ِونّه

  لديُهم  ضم اهلاء يعقوب  لديِهم  ١٠٢

مع فتح احلاء وإبدال  أبدل النون ياًءا  نوحي  ١٠٩
  اً يعقوبالياء الثانية ألف

  يُوَحى

  إليُهم  عقوبضم اهلاء ي  إليِهم  ١٠٩
بوا  الذال يعقوبد شد  ُكِذبوا  ١١٠ ُكذ  
  ديقزـتص  أشم الصاد زاياً رويس  تصديق  ١١١
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  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٣
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  َغشييُـ   فتح الغني وشدد الشني يعقوب  يغشي  ٣
  أِاذا  سهل الثانية رويس  إذاأ  ٥
  إنا  يعقوب حذف مهزة االستفهام  نائِ أ  ٥

٦  
 قبـِلِهمُ 
ُثالت

َ
  امل

  قبِلِهِم املثالت  اهلاء وامليم وصالً يعقوب كسر

  املتعايل  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  املتعال  ٩
  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١٣
  الكافرين  ا رويسأماهل  الكافرين  ١٤
  مأفاختت   أدغمها روح  أفاختذمت  ١٦
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٦
  توِقدون  يعقوب أبدل الياء تاًءا  يوِقدون  ١٧
  لرِِم احلسىن  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  لرُِِم احلسىن  ١٨
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٢٣
  الذي عليُهم  احلالني يفيعقوب ضم اهلاء   الذي عليِهم  ٣٠
  متايب  يف احلالنييعقوب اء يأثبت ال  متاب  ٣٠
  أختهم  أدغمها روح  أخذم  ٣٢
  عقايب  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  عقابِ   ٣٢
  مآيب  يف احلالنييعقوب أثبت الياء   مآب  ٣٦
  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٤١
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) ٦٨ ( 

  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ١

  احلميِد اهللا  ١
 ، وجرها اابتداءً  هاء اجلاللةرويس رفع 

  وصالً 
 اهللاُ  	 داحلمي

  اهللاِ ِد احلمي
  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٤
  إليُهم  يعقوب فيهاضم اهلاء   إليِهم  ١٣
  وعيدي  أثبت ياء يف احلالني يعقوب  وعيد  ١٤
  ْيل عليكم  يعقوبأسكن الياء   َيل عليكم  ٢٢
٢٢   اء السكت  مبصرخي مبصرخّيهْ   وقف عليها يعقوب  
  أشركتموين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  أشركتمون  ٢٢

  يشاُء وَمل  رويس أبدل الثانية واواً مفتوحة  يشاُء أمل  ٢٨و٢٧
  )معاً ( نعمهْ   ا يعقوب باهلاءموقف عليه  )معاً (نعمَت   ٣٤و٢٨

  لَيِضلوا  فتح الياء رويس  لُيِضلوا  ٣٠

  لعبادَي الذين  ٣١
،  يعقوبوقفاً ساكنًة أثبت الياء 

  روح وحذفها وصالً 
  لعباِد الذين

٣١  
ال بيٌع فيه وال 

  خاللٌ 
  بنامها على الفتح يعقوب

ال بيَع فيه وال 
  خاللَ 

٣٦   ناء السكتوقف ع  إ هْ   ليها يعقوبنإ  
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليهم  ٣٧
  دعائي  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  دعاءِ   ٤٠

  )معاً ( حتِسنبّ   كسر السني يعقوب  )معاً (حتَسّنب   ٤٧و٤٢
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  مإليهِ   ٤٣

٤٤  
يأتيِهم 
  العذاب

  يف احلالنييعقوب ضم اهلاء 
يأتيُهم 
  العذاب
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  رُبـما  شدد الباء يعقوب  رُبـَما  ٢

٣  
ويـُْلِهِهُم 
  األمل

يف وضم اهلاء  ،كسر امليم وصالً روح 
  رويس احلالني

 ويلِهِهِم األمل
يلِهُهُم ، 

  األمل

٨  
ما نـُنـَزل 
  املالئكة

  يعقوبل ي مفتوحتنيبتاء وزا
تـَنَـزُل ما 

  املالئكة
  يأتيُهم  يعقوبفيها ضم اهلاء   يأتيهم  ١١
  عليُهم  يعقوبفيها ضم اهلاء   عليِهم  ١٤
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخَلصني  ٤٠
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٤١

  َلي مستقيمعَ   ٤١
  وشدد الياء  كسر الالم

  يعقوبمرفوعة منونة 
  ي مستقيملِ عَ 

  )معاً ( عليُهم  ضم اهلاء فيها يعقوب  )معاً ( عليِهم  ٨٨و٤٢
  يقِنط  كسر النون يعقوب  يقَنط  ٥٦
ـْنُجوهم  بالتخفيف يعقوب  لـُمَنجوهم  ٥٩

ُ
  مل

  ٦٧و٦١
  جاء أل 
  وجاَء أَهل

  رويسفيهما سهل اهلمزة الثانية 
  جاَء اَل 

  جاء اَهلو 

  ٦٩و٦٨
،  تفضحونِ 
  ختزونِ 

  هما يعقوب يف احلالنيأثبت الياء في
،  تفضحوين
  ختزوين

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  معليهِ   ٧٤
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  ـدعزفاصـ  أشم الصاد زاياً رويس  فاصدع  ٩٤
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  يـُنَـزُل املالئكة  ٢
  ، أسكن النون وخفف الزاي رويس

 ياء تاًءا مفتوحة وفتح الزايوأبدل ال
  روح -املالئكة- ورفع

، يـُْنزُِل املالئكةَ 
  املالئكةُ  تـَنَـزلُ 

  فاتقوين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  فاتقون  ٢
  لرُؤف  أسقط الواو يعقوب  لرُؤوف  ٧
  ـدزقصـ  أشم الصاد زاياً رويس  َقْصدُ   ٩

١٢  
والنجوُم 
  مسخراتٌ 

  بالنصب يعقوبقرأها 
والنجوَم 

  خراتٍ مس
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٦٠و١٤

  تذكرون  شدد الذال يعقوب  تذَكرون  ١٧
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  ِقيل  ٢٤

٢٦  
عليِهُم 
  السقف

  يعقوب يف احلالنيضم اهلاء 
عليُهُم 
  السقف

  خيزيُهم ، فيُهم  ضم اهلاء فيهما يعقوب  ، فيِهمخيزيِهم  ٢٧
  الكافرين  ا رويسأماهل  الكافرين  ٢٧
  وقُـِيل  اإلمشام لرويس  وِقيل  ٣٠

  ال يـَْهِدي  ٣٧
  ضم الياء وفتح الدال
  مع ألف بعدها يعقوب

  ال يـُْهَدى

  يُوَحى  أبدل يعقوب النون ياًءا  نوحي  ٤٣
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  وأبدل الياء بعدها ألفاً وفتح احلاء 
  )معاً ( إليُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً (إليِهم   ٤٤و٤٣

  ِِم األرض  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  رضُِم األ  ٤٥
  لَرُؤف  أسقط الواو يعقوب  لرؤوف  ٤٧
  تفيؤوات  بالتاء ليعقوب  يتفيؤوا  ٤٨
  فارهبوين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  فارهبون  ٥١

  ، فُهوهْ  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهَو ، فُهوَ   ٦٣و٥٨
  جاَء َاجلهم  الثانية رويسسهل اهلمزة   جاَء أجلهم  ٦١
  َنسقيكم  يعقوب فتح النون  ُنْسقيكم  ٦٦
  جتحدون  أبدل الياء تاًءا يعقوب  جيحدون  ٧١
  َجَعلكم  عنه فٍ لْ خبُ  أدغم الالم يف الالم رويس  جعل لكم  ٧٢
  بنعمهْ   اء التأنيثوقف عليها يعقوب   بنعمت اهللا  ٧٢

  وُهوهْ  فُهوْه ،  السكتا يعقوب اء موقف عليه  وُهوَ  فُهَو ،  ٧٦و٧٥
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٧٦

 ٨٠و٧٨
  ٨١و

جعل لكم 
  )اكله(

  عنه فٍ لْ رويس خبُ أدغمها 
 َجَعلكم

  )كلها(
  أمل تروا  أبدل الياء تاًءا يعقوب  أمل يروا  ٧٩
  ظَعِنكم  فتح العني يعقوب  ظْعِنكم  ٨٠
  نعمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  نعمَت اهللا  ٨٣
  القول إليُهم  ضم اهلاء يعقوب يف احلالني  إليهم القول  ٨٦
  عليُهم  ضم اهلاء فيها يعقوب  عليِهم  ٨٩
  تذكرون  شدد الذال يعقوب  َتذَكرون  ٩٠
  ولَيجزين  قرأها بالياء يعقوب  ولنجزِين  ٩٦
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  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٩٧
  اهللا يهديُهمال  احلالني ضم اهلاء يعقوب يف  اليهديِهُم اهللا  ١٠٤
  فعليُهم  ضم اهلاء يعقوب  فعليِهم  ١٠٦
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١٠٧
  نعمهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  نعمَت اهللا  ١١٤
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ١٢١

  وهْ هلُ  ُهوْه ،و   ا يعقوب اء السكتموقف عليه  وَ هلُ  ُهَو ،و   ١٢٦و١٢٥
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  ليِهمع  ١٢٧

   � ا�سراءسورة  �
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  عليُهم  ضم اهلاء فيها يعقوب  عليِهم  ٦
  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٨

  ُخنْرجُ و   ١٣
  أبدل النون ياًءا مفتوحة 

  وضم الراء يعقوب
  َخيْرُجو 

  آمرنا  مد اهلمز يعقوب  ناأمر   ١٦
  وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١٩
٢٣   يعقوببال تنوين بناها على الفتح   أف   أف  
  سطاسبالقُ   ضم القاف يعقوب  بالِقسطاس  ٣٥

  سيـئُـه  ٣٨
  اهلمزة بفتح يعقو 

  تاًء منونة مفتوحةوأبدل اهلاء 
  سيَئةً 

  كما تقولون  قوبأبدل الياء تاًءا يع  كما يقولون  ٤٢
  فيُهن ، فيُهنهضم اهلاء يعقوب ، ووقف عليها اء   نفيهِ   ٤٤
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  السكت
  أِاذا  سهل اهلمزة الثانية رويس  إذاأ  ٤٩
  إنا  يعقوب أسقط مهزة االستفهام  أئـِنا  ٤٩
  ُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ُهو  ٥١
  الوسيلةرِِم   وصالً يعقوباهلاء وامليم  كسر  رُِم الوسيلة  ٥٧
  معليهُ   ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٥٤
  سجداَ أ  رويسسهل اهلمزة الثانية   أسجدأ  ٦١
  أخرتين  الياء يف احلالنييعقوب أثبت   أخرتنِ   ٦٢

٦٥و٦٤
و٩٥و

١٠٧  
  عليُهم  ضم اهلاء فيهن يعقوب  عليِهم

  وَرْجِلكَ   يعقوبأسكن اجليم   وَرِجِلكَ   ٦٤
  رِقكمفتـُغْ   أبدل الياء تاًءا رويس  فيغرقكم  ٦٩

٧٢  
يف هذه 
  أعمى

  يعقوبأماهلا 
  =األوىل دون الثانية=

  يف هذه
  أعمى

  فُهَوهْ   وقف عليهما يعقوب اء السكت  فهو  ٩٧و٧٢
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ٧٤
  ننزِل  خففها يعقوب  ونـُنَـزل  ٨٢
  فاً سْ كِ   أسكن السني يعقوب  ِكَسفاً   ٩٢
  حىت تـُْنزِل  ي يعقوبأسكن النون وخفف الزا  حىت تـُنَـزل  ٩٣
  املهتدي  الياء يف احلالنييعقوب أثبت   املهتد  ٩٧
  أِاذا  سهل اهلمزة الثانية رويس  أ إذا  ٩٨
  إنا  يعقوب أسقط مهزة االستفهام  أإنا  ٩٨
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  هؤالء ِاال  سهل اهلمزة الثانية رويس  هؤالء إال  ١٠٢
  أُو ادعوا  الواو وصالً  يعقوب ضم  أِو ادعوا  ١١٠
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س عوجاً   ٢،  ١
  عوجاً قيماً   فيها ليعقوبال سكت   قيماً  	 

  تـَزَاَورُ   ١٧
أسكن الزاي وحذف األلف وشدد الراء 

  يعقوب
 تـَْزَور  

  فُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فُهو  ١٧
  املهتدي  الياء يف احلالنيب يعقو أثبت   املهتد  ١٧
  حتِسُبهمو   كسر السني يعقوب  ُبهمحتسَ و   ١٨
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٨
  ُرُعباً   يعقوب ضم العني  ُرْعباً   ١٨
  بَوْرقكم  الراءروح أسكن   بـِورِقكم  ١٩

  ٢٢و٢١
 )كله( عليِهم

  مفيهِ 
  يعقوب فيهنضم اهلاء 

 )كله( عليُهم
  مفيهُ 

  يهديين  الياء يف احلالنيقوب يعأثبت   يهدينِ   ٢٤
  حتتِهِم األار  اهلاء وامليم وصالً يعقوب  كسر  حتِتِهُم األار  ٣١

  )كلها( وُهَوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )كلها( وُهو  ٣٧و٣٥و٣٤

٣٨  
 اهللا اْ هولكن  

  هو
  وصالً  أثبت األلف رويس

  على الواو ووقف يعقوب اء السكت
 اهللا ُهوَ  اْ لكن  

  هْ ُهوَ 
  ترين  الياء يف احلالنييعقوب أثبت   ترنِ   ٣٩
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  يؤتيين  أثبت يعقوب الياء يف احلالني  يؤتنيِ   ٤٠
  بثُُمرِه  رويسضم الثاء وامليم   بَثَمرِه  ٤٢
  هوِهيَ   توقف عليها يعقوب اء السك  وِهيَ   ٤٢
  ُعُقباً   يعقوب ضم القاف  ُعْقباً   ٤٤
  َبالقِ   كسر القاف وفتح الباء يعقوب  قُـبُـالً   ٥٥
  ُهُزؤاً   مهز الواو يعقوب  ُهُزواً   ٥٦
  ِلُمْهَلِكهم  يعقوبالثانية ضم امليم وفتح الالم   ِلَمهِلِكهم  ٥٩
  أنسانيهِ   يعقوبكسر اهلاء   أنسانيهُ   ٦٣
  نبغي  الياء يف احلالنييعقوب أثبت   نبِغ فارتدا  ٦٤
  تعلمين  أثبت يعقوب الياء يف احلالني  تعلمنِ   ٦٦
  َرَشداً   راء والشني يعقوبفتح ال  ُرْشداً   ٦٦

٧٢و٦٧
  ٧٥و

 صرباً  معيَ 
  يعقوبياءاا  أسكن  )كلها(

 معْي صرباً 
  )كلها(

  زكية  ٧٤
  زاد ألفاً بعد الزاي
  وخفف الياء رويس

  زاكية

  نُُكراً   يعقوبضم الكاف   نْكراً   ٧٤

  لتَخذت  ٧٧
 ، خفف التاء وكسر اخلاء يعقوب 

  روحوأدغمها وأظهر الذال رويس ، 
،  ذتلَتخِ 

 لَتِخت  
  ُرُمحاً   يعقوبضم احلاء   ُرْمحاً   ٨١

٨٩و٨٥
  ٩٢و

  )معاً (فأتبع 
  مث أتبع

  اهلمزة وشدديعقوب وصل 
  التاء مفتوحة 

  )معاً ( فاتبع
  مث اتـَبعَ 

  فيُهم  ضم اهلاء يعقوب  فيِهم  ٨٦
  نُُكراً   ضم الكاف يعقوب  نُْكراً   ٨٧
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      مث أتبع  ٩٢
  دينالس   بيعقو ضم السني   السدين  ٩٣

٩٤  
يأجوج 
  ومأجوج

  يعقوبألًفا أبدل اهلمزة فيهما 
ياجوج 
  وماجوج

اً   يعقوبضم السني   َسّداً   ٩٤ ُسد  
  الُصُدفني  ضم الصاد والدال يعقوب  الَصَدفني  ٩٦
  دكاً   يعقوبحذف اهلمزة   دكاءَ   ٩٨
  للكافرين  رويسأماهلا   للكافرين  ١٠٠
  أولياء انا  الثانية رويس اهلمزةسهل   أولياَء ِإنا  ١٠٢
  لكافرينل  سأماهلا روي  لكافرينل  ١٠٢
  حيِسبون  كسر السني يعقوب  حيَسبون  ١٠٤
  ُهُزؤاً   مهز الواو يعقوب  ُهُزواً   ١٠٦
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  زكريا إذ  ٣،  ٢
 -زكريا-زاد مهزة مفتوحة بعد ألف 

  وسهل الثانية رويس، يعقوب 
 ،  زكرياَ إذ

  زكرياَء ِاذ

  يازكريا إنا  ٧
 ،زاد مهزة مضمومة بعد األلف يعقوب 

 هلا واواً ابدرويس وله إوسهل الثانية 
  )انث وجه( مكسورة

، يازكرياُء إنا 
 ،  يا زكرياُء اِنا

  يا زكرياء ِونا
  ُعتياً   يعقوبضم العني   ِعتياً   ٨
  إليُهم  يعقوب ضم اهلاء  إليِهم  ١١
  ليَـَهب  بالياء بعد الالم ليعقوب  ألهب  ١٩
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  ُمت   يعقوبضم امليم   ِمت  ٢٣
  ِنْسـياً   يعقوبكسر النون   َنْســياً   ٢٣
  َمْن حتَتها  فتح امليم والتاء رويس  ِمْن حتِتها  ٢٤

  ُتَساِقط  ٢٥
أبدل التاء ياًءا مفتوحة وشدد السني 

  وفتح القاف يعقوب
  َيساَقط

٣٣   اء السكت  علي هْ   وقف عليها يعقوبعلي  
  وأّن اهللا  فتح اهلمزة رويس  وإن اهللا  ٣٦
  سراط  بالسني لرويس  صراط  ٣٦
  يَرِجعون  فتح الياء وكسر اجليم يعقوب  يُرجعون  ٤٠

  ٤٣و٤٢
  ٤٥و٤٤و

يا أبِت 
  )اكله(

  السكت ها يعقوب اءوقف علي
   يا أبهْ 

  )اكله(
  سراط  بالسني لرويس  صراط  ٤٣
  خمِلصاً   كسر الالم يعقوب  َلصاً خمُْ   ٥١
  )معاً ( عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  )معاً ( عليِهم  ٥٨
  يُدَخلون  يعقوب ضم الياء وفتح اخلاء  يَْدُخلون  ٦٠
  نـَُورث  فتح الواو وشدد الراء رويس  نُوِرث  ٦٣
  أِاذا  سهل الثانية رويس  ِإذاأَ   ٦٦
٦٦   يعقوبضم امليم   ِمت   ُمت  
  يذكر  يعقوبال والكاف وشددمها فتح الذ  يْذُكر  ٦٧

 ٦٩و٦٨
و٧٠و

٧٢  

 ،)معاً ( ِجِثياً 
 ، )معاً (ِعِتياً 

  ِصِلياً 
  نها كلها يعقوبضم احلرف األول م

، )معاً (ُجثياً 
، )معاً (ُعتياً 

  ُصلياً 
٧٢   نْنِجي  أسكن النون الثانية  ينـَُنج  
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  وخفف اجليم يعقوب
٨٢و٧٣
  ٨٤و

 عليِهم
  )كلها(

  يعقوب فيهنضم اهلاء 
  عليُهم

  )كلها(
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٨٣

  يَتفطرن  ٩٠
  أبدل التاء نوناً ساكنة يعقوب 

  وكسر الطاء
  يْنفِطرن
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  بالوادي  وقف عليها يعقوب بالياء  بالوادِ   ١٢
  طُوى  عقوبليتنوين حذف ال  طُوىً   ١٢
  وْيل فيها  يعقوبأسكن الياء   وَيل فيها  ١٨

٣٣  
 نسبحكَ 
  كثرياً 

  ُنَسبَحكثريا  أدغمها رويس

  كثريار نذكُ   أدغمها رويس  نذكرَك كثرياً   ٣٤
  ِإنكنت  أدغمها رويس  إنَك ُكنت  ٣٥

  َمْهداً   ٥٣
  وفتح اهلاء وزاد  كسر امليم

  ألفاً بعدها يعقوب
  ِمهاداً 

  فَيسَحتكم  الياء واحلاء روحفتح   ُيْسِحتكمف  ٦١
  إن هذان  شدد النون مفتوحة يعقوب  إْن هذان  ٦٣
٦٦   ختَُ   روح أبدل الياء تاًءا  ليُـَخي لي  
  تَلقف  يعقوبفتح الالم وشدد القاف   تـَْلَقفْ   ٦٩
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  منتمأأ  مهزة استفهامروح زاد   آمنتم  ٧١

٧٥  
 من يأتهِ 
  مؤمناً 

  مؤمناً  أتهِ من ي  الصلة رويس حذف

  وعدناكمو   يعقوبحذف األلف بعد الواو   واعدناكمو   ٨٠
  على إْثري  كسر اهلمزة وأسكن الثاء رويس  على أثـَري  ٨٤
  بـِمْلكنا  يعقوبامليم  كسر  بِـمـَلكنا  ٨٧
  َمحَلنا  فتح احلاء وامليم وخفف امليم روح  ُمحلنا  ٨٧
  إليُهم  ضم اهلاء فيها يعقوب  إليِهم  ٨٩
  تتبعين  الياء يف احلالنييعقوب أثبت   تتبعنِ   ٩٣
  تُـخِلفه  كسر الالم يعقوب  تُـخَلفه  ٩٧
  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديِهم  ١١٠
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ١١٢

١١٤  
يُقَضى إليك 

  وحُيه

أبدل الياء نوناً مفتوحة وكسر الضاد 
  وأبدل األلف ياًءا مفتوحة

  -وحيه-ونصب ياء 

إليك  ضيَ نق
  وحَيه

  زَهرة  فتح اهلاء يعقوب  زْهرة  ١٣١
  تأُم  ضم اهلاء رويس  تأِِم  ١٣٣
  السراط  أبدل الصاد سيناً رويس  الصراط  ١٣٥
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  يأتيُهم  ضم اهلاء يعقوب  يأتيهم  ٢



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٨٠ ( 

  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٤

  قال ريب  ٤
  حذف األلف وضم

  القاف وأسكن الالم يعقوب
  ُقْل ريب

  نُوحي إليهم  ٧
  أبدل النون ياًءا والياء ألًفا ، 

   يعقوبضم اهلاء و 
  ى إليُهميُوحَ 

  فيُهما  ضم اهلاء يعقوب  فيِهما  ٢٢
  معيْ   يعقوبأسكن الياء   معيَ   ٢٤
  يوَحى إليه  يعقوبالنون ياًءا والياء ألًفا  أبدل  نُوِحي إليه  ٢٥
  فاعبدوين  الياء يف احلالنييعقوب أثبت   فاعبدون  ٢٥
  مأيديهُ   ضم اهلاء يعقوب  أيديِهم  ٢٨
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٣٣
٣٤   ضم امليم يعقوب  ِمت   ُمت  
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجعون  ٣٥
  هُزؤاً   يعقوبمهز الواو   ُزواً هُ   ٣٦
  تستعجلوين  الياء يف احلالنييعقوب أثبت   تستعجلون  ٣٧

٣٩  
وجوِهِهُم 

  النار
  وجوِهِهِم النار  وصالً اهلاء وامليم يعقوب  كسر

  تأتيُهم  ضم اهلاء يعقوب  تأتيِهم  ٤٠
  م العمرعليهُ   اهلاء يف احلالنييعقوب ضم   عليِهم العمر  ٤٤
  الدعاَء إذا  الثانية رويس سهل  الدعاَء إذا  ٤٥
  أاَنت  سهل الثانية رويس  أ أنت  ٦٢
٦٧   يعقوببال تنوين بناها على الفتح   أف   أف  
  أِامة  رويسسهل الثانية   أئِمة  ٧٣



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٨١ ( 

  مإليهُ   ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ٧٣

  لُتحِصنكم  ٨٠
  أبدل التاء نوناً رويس ،
  وأبدل التاء ياًءا روح

،  لُِنحصنكم
  لُِيحصنكم

  يُقَدر  يعقوب فتح الدالأبدل النون ياًء و   نـَْقِدر  ٨٧

  زكريا إذ  ٨٩
زاد مهزة مفتوحة بعد األلف يعقوب ، 

  وسهل الثانية رويس
زكرياء ،  زكرياءَ 

  ِاذ
  فاعبدوين  أثبت يعقوب الياء يف احلالني  فاعبدون  ٩٠
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهوَ   ٩٤
  فُـتَحت  يعقوبشدد التاء   فُِتَحت  ٩٦

٩٦  
  يأجوج

  ومأجوج
  يعقوبألًفا أبدل اهلمزة فيهما 

ياجوج 
  وماجوج

  هؤالِء ياهلة  رويساً أبدل الثانية ياء  هؤالِء آهلة  ٩٩
  للكتاب  يعقوبدها وح   للُكـُتب  ١٠٤
١٠٨   اء السكت  إيل هْ   وقف عليها يعقوبإلي  

١١٢   قال رب  
  يعقوبضم القاف وحذف األلف 

  لالممع إسكان ا 
  رب  ُقلْ 
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  نشاُء إىل  ٥
  ،سهل اهلمزة الثانية رويس 

  )وجهان( إبداهلا واواً مكسورة وله
،   ىلاِ  نشاءُ 

  نشاُء ِوىل
  لَيِضل  فتح الياء رويس  لُيِضل  ٩



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٨٢ ( 

  لِيقطع  كسر الالم رويس  ْليقطع  ١٥

١٩  
رُءُوِسِهُم 
  احلميم

  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب
رُءُوسِهِم 
  احلميم

  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٢٤
  سواءٌ   يعقوبرفع اهلمزة   سواءً   ٢٥
  والبادي  احلالني يعقوبيف ياء الثبت أ  والبادِ   ٢٥
  بييتْ   أسكن الياء يعقوب  بييتَ   ٢٦
  يقضوالِ   كسر الالم رويس  ْليقضوا  ٢٩
  هوَ فهُ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فُهو  ٣٠

٣٧  
 ،  لن ينال

  لكن يناله
  أبدل الياء تاًءا فيهما يعقوب

  ، لن تنال اهللا
  لكن تناله

  يُداِفع  ٣٨
  فتح الياء وأسكن الدال 

  وفتح الفاء يعقوب
  يَْدَفع

  يقاتِلون  كسر التاء يعقوب  يُقاتَلون  ٣٩

  َدْفُع اهللا  ٤٠
  اءتح الفكسر الدال وف

  وألفاً بعدها يعقوب
  ِدفاع اهللا

  أختهم  ها روحأدغم  أخذم  ٤٤
  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٤٤
  نكريي  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  نكري  ٤٤

  ٤٨و٤٥
،  فكأين
  وكأين

  ا يعقوب بالياءموقف عليه
فكأْي ، 

  وكأيْ 

  أهلكناها  ٤٥
بالتاء املضمومة بدل النون وحذف 

  يعقوباأللف ل
  أهلكُتها



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٨٣ ( 

  ٤٨و٤٥
  ، وِهي
  )معاً (فِهي 

  وقف عليها يعقوب اء السكت
  ه ،وِهيَ 

  )معاً ( هفِهيَ 
  مث أختها  ها روحأدغم  مث أخذا  ٤٨
  هلادي  أثبت يعقوب الياء وقفاً   هلاد  ٥٤
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٥٤

٦٤و٥٨
  ٦٦و

) معاً ( لـُهو
  وُهو

  وقف عليها يعقوب اء السكت
 )معاً ( هلـُهوَ 

  هوُهوَ 
  السماَء اَن  لثانية رويسهلمزة اسهل ا  السماَء أن  ٦٥
  رُؤفٌ ل  أسقط الواو يعقوب  لرءوفٌ   ٦٥
  يـُْنزِل  خففها يعقوب  يـُنَـزل  ٧١

  ٧٦و٧٢
عليِهم ، 
  أيديِهم

  ضم اهلاء فيهما يعقوب
م ، عليهُ 

  مأيديهُ 
  يدعون  بالياء ليعقوب  تدعون  ٧٣
  َترِجع  سر اجليم يعقوبفتح التاء وك  تُرَجع  ٧٦
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  تُنبـِتُ   ضم التاء وكسر الباء رويس  تَنُبتُ   ٢٠
  َنسقيكم  يعقوبفتح النون   ُنسقيكم  ٢١
  كذبوين  عقوبأثبت الياء يف احلالني ي  كذبون  ٢٦



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٨٤ ( 

  جاَء اَمرنا  رويسسهل اهلمزة الثانية   ناجاَء أمر   ٢٧
  كل زوجني  يعقوبأسقط التنوين   كل زوجني  ٢٧
  فيُهم  ضم اهلاء يعقوب  فيِهم  ٣٢
  ُمتم  ضم امليم يعقوب  ِمتم  ٣٥
  كذبوين  الني يعقوبأثبت الياء يف احل  كذبونِ   ٣٩
  اُمة جاءَ   الثانية رويساهلمزة سهل   جاَء أُمة  ٤٤
  رُبوة  يعقوبالراء  ضم  َربوة  ٥٠
  وأَن هذه  فتح اهلمزة يعقوب  وإن هذه  ٥٢
  فاتقوين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  فاتقونِ   ٥٢
  مهُ لدي  ضم اهلاء يعقوب  لديِهم  ٥٣
  أحيِسبون  كسر السني يعقوب  أحيَسبون  ٥٥
  مرتفيُهم  ضم اهلاء يعقوب  مرتفيِهم  ٦٤

٧١   ِفيِهن  
ا اء ضم اهلاء يعقوب ، ووقف عليه

  السكن
 فيُهن  
  فيُهنهْ 

  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٧٢

  ٧٤و٧٣
 ،  صراط

  الصراط
  أبدل الصاد سيناً فيهما يعقوب

سراط ، 
  السراط

  معليهُ   ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٧٧
  )كلها(ه وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )كلها( وُهو  ٨٠و٧٩و٧٨

  ذااِ أ  الثانية رويساهلمزة سهل   إذاأ  ٨٢
  إنا  يعقوب أسقط مهزة االستفهام  أئِنا  ٨٢
  ُمتنا  يعقوبضم امليم   ِمتنا  ٨٢
  تذّكرون  يعقوبشدد الذال   َتذَّكرون  ٨٥



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٨٥ ( 

  ٨٩و٨٧
 سيقولون لِلـهِ 

  )معاً (
حذف يعقوب الم اجلر من لفظ 

  اهلاءاجلاللة ورفع 
 سيقولون اهللاُ 

  )معاً (

٨٨  
 بيدهِ 

  ملكوت◌ِ 
  بيدِه ملكوت  لرويس فيها ال صلة

  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٨٨

  ٩٩و٩٨
 ، حيضرون
  ارجعون

  يف احلالني يعقوبفيهما أثبت الياء 
 ، حيضروين
  ارجعوين

  َاحدهم جاءَ   الثانية رويساهلمزة سهل   جاَء أحدهم  ٩٩
  أنسابـْينهم  رويسأدغم الباء يف الباء   أنساَب بينهم  ١٠١
  تكلموين  ثبت الياء يف احلالني يعقوبأ  تكلمون  ١٠٨
  فاختتموهم  أدغمها روح  فاختذمتوهم  ١١٠
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرجعون  ١١٥
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  تذّكرون  يعقوبشدد الذال   تذّكرون  ١

  إال شهداءُ   ٦
  ،رويس لثانية هلمزة اسهل ا

  )وجهان(مكسورة بدهلا واواً وله إ
 ،  ِاال شهداءُ 

  الشهداُء وِ 
  أربعَ   يعقوبنصب العني   أحدهم أربعُ   ٦

  أن لعنة  ٧
  أسكن النون خمففة ورفع التاء يعقوب

  ووقف عليها باهلاء ،
اهللا  أْن لعنتُ 

  أْن لعنهْ ، 
  	الكاذبني  يعقوب -مسة اخلا - رفع 	الكاذبني  ٩



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٨٦ ( 

  واخلامسةُ   اخلامسةَ و 
  أْن غَضبُ   خفف النون ورفع الباء يعقوب  أن غَضبَ   ٩

  ١٥و١١
 ، حتَسبوه

  حتَسبونه
  يعقوبفيهما كسر السني 

حتِسبوه ، 
  حتِسبونه

  ُكربَه  ضم الكاف يعقوب  ِكبـْرَه  ١١
  هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ١٥
  فرؤُ   أسقط الواو يعقوب  رءوف  ٢٠

٢٤  
عليِهم ، 
  أيديِهم

  يعقوب ضم اهلاء فيهما
عليُهم ، 
  أيديُهم

  اهللا يوفيُهم  ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  يوفيِهم اهللا  ٢٥
  تذكرون  يعقوبشدد الذال   تذكرون  ٢٧
  قُـِيل  رويسأشم كسر القاف ضمة   قيل  ٢٨
  أيها  وقف عليها يعقوب باأللف  يَه املؤمنون أ  ٣١

  يُغِنِهم اهللا  ٣٢
ضم اهلاء رويس يف احلالني ، وكسر 
  امليم وصالً روح ورقق لفظ اجلاللة

،  يُغنُهم اهللا
  يغنِهِم اهللا

  مفيهُ   ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  فيِهم  ٣٣
  البغاِء ِان  الثانية رويس اهلمزة سهل  البغاِء إن  ٣٣
٣٤   مُ   يعقوبفتح الياء   ناتُمبي ناتبي  

  يُوقدُ   ٣٥
مفتوحة وفتح الوادو  أبدل الياء تاًءا
  وفتح الدال يعقوب وشدد القاف

  تـََوقدَ 

  تلِهـيُهمال   ضم اهلاء الثانية يعقوب  ال تلِهيِهم  ٣٧
  حيِسبه  كسر السني يعقوب  حيَسبه  ٣٩
  يـُْنزِل  أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  يـُنَـزل  ٤٣



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٨٧ ( 

  ٤٦و٤٥
، إن  يشاءُ 
  إىل يشاءُ 

  ،اهلمزة الثانية فيهما  سهل رويس
  )ثان وجه(مكسورة  إبداهلا واواً  لهو 

، ن اِ  يشاءُ 
،  نوِ  يشاءُ 
،  ىلاِ  يشاءُ 
  ىلوِ  يشاءُ 

  سراط  رويسأبدل الصاد سيناً   صراط  ٤٦
٥٨و٥٠
  ٦٠و
  ٥٨و

) معاً (عليِهم 
  ، ، عليِهنّ 
  بعدهنّ 

، يعقوب يف األوىل والثانية ضم اهلاء 
  اء السكت والثالثة ووقف على الثانية

) معاً (م عليهُ 
ه ، ن هُ ، علي

  بعدهنهْ 

  فأولئك ويتْقهِ   ٥٢
وكسر اهلاء من غري صلة كسر القاف 

  يعقوب
  فأولئك هِ ويتقِ 

لنهم  ٥٥ ولُيْبِدلنهم  أسكن الباء وكسر الدال خمففة يعقوب  ولَُيَبد  
  ال حتِسنب  كسر السني يعقوب  ال حتَسنب  ٥٧
  يَرِجعون  فتح الياء وكسر اجليم يعقوب  يُرجعون  ٦٤
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  هْ يَ فِه◌ِ   لسكتوقف عليها يعقوب اء ا  فِهي  ٥
  نتماَ أ  سهل اهلمزة الثانية رويس  أنتمأ  ١٧
  ميَ هؤالِء   رويس مفتوحة ياءاً  اهلمزة الثانية أبدل  هؤالِء أم  ١٧



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٨٨ ( 

  يستطيعون  يعقوباًءا أبدل التاء ي  تستطيعون  ١٩

  تشقق  بشدد الشني يعقو   تَشقق  ٢٥
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٦
  اختت   أدغمها روح  اختذتُ   ٢٧
  ياويلتاهْ   وقف عليها رويس اء السكت  ياويلىت  ٢٨
  قومَي اختذوا  روحوصالً فتح الياء   اختذوا قوميْ   ٣٠
  السوِء يَفلم  مفتوحة اً ياء اهلمزة الثانيةرويس أبدل   السوِء أفلم  ٤٠
  ُهُزءاً   بيعقو الواو  مهز  ُهُزواً   ٤١
  حتِسب  كسر السني يعقوب  حتَسب  ٤٤

٤٨و٤٧
و٥٣و

  ٦٢و٥٤
  )كلها( هوهوَ   يعقوب اء السكت نوقف عليه  )كلها(وهو 

  ُنُشراً   لشني يعقوبا أبدل الباء نوناً وضم  ُبْشراً   ٤٨
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٥٢
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  قيل  ٦٠
  اَن شاءَ   سهل اهلمزة الثانية رويس  شاَء أن  ٥٧
  ِرتوايـَقْ   كسر التاء وفتح الياء يعقوب  يـَْقُرتوا  ٦٧
  يضعف  شدد العني وحذف األلف يعقوب  ُيضاَعفْ   ٦٩
  فيِه مهاناً   فيها ليعقوبال صلة   مهاناً ◌ِ  فيهِ   ٦٩
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  نـُْنزِل  أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  نـُنَـزل  ٤



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٨٩ ( 

  عليُهم  ء يعقوبضم اهلا  عليِهم  ٤

٤  
السماِء  من

  آية
  اً مفتوحةاهلمزة الثانية ياءرويس أبدل 

السماِء  من
  يةيَ 

  ٦و٥
 ، يأتيِهم

  فسيأتيِهم
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

 ، ميأتيهُ 
  ميأتيهُ فس

  هْ لـُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  لـهـُو  ٩

  ١٤و١٢
 ،  يكذبون
  يقتلون

  يف احلالني يعقوبفيهما أثبت الياء 
يكذبوين ، 

  يقتلوين

١٣  
  يضيُق ،و 

  ينطلقُ وال 
  نصب القافني يعقوب

  يضيَق ،و 
  ينطلقَ وال 

  الكافرين  رويسأماهلا   الكافرين  ١٩
  اختت   أدغمها روح  اختذت  ٢٩

  أرِجهْ   ٣٦
مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء  زاد

  يعقوب من دون صلة
  أرجْئُه وأخاه

  يلِـ قُ   لرويسفيهما اإلمشام   قيل  ٩٢و٣٩
  أاِنا  رويس سهل اهلمزة الثانية  أئنا  ٤١
  ِهَيه  وقف عليها يعقوب اء السكت  ِهي  ٤٥

  تـَْلَقفُ   ٤٥
  فتح الالم وشدد القاف

  يعقوبوأسكن الفاء 
  تَلقفْ 

  أأمنتم  روح فيهاستفهم ا  آمنتم  ٤٩
  َحِذرون  أسقط األلف يعقوب  حاِذرون  ٥٦
  معْي ريب  يعقوبأسكن الياء   معَي ريب  ٦٢



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٩٠ ( 

و٧٨و٦٢
و٨٠و٧٩

٨١  

 سيهدين
 يهدين 
  يسقني

 يشفني  
  حييني

  احلالني يعقوب يفأثبت الياء 

  سيهديين
 يهديين

  يسقيين،
   يشفيين

   حيييين 

٦٦   ا رويسوقف عليها   ُمثهْ   ء السكتثـُم  
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٦٩
  براهيماِ  أنب  الثانية رويساهلمزة سهل   براهيمإِ  أنب  ٦٩

و٧٨و٦٨
و١٠٤و٨٠

١٤٠و١٢٢
و١٥٩و

  ١٩١و١٧٥

  ،)كلها( وهلَُ 
    )معاً (فُهو 

  السكت اء عليهن وقف يعقوب
 ، )معاً (ْه فُهوَ 
  )كلها( هْ وَ هلَُ 

١٢٧و١٠٩
و١٤٥و

  ١٨٠و١٦٤

 أجرَي إال
  )اكله(

  أسكن الياء يعقوب
 أجرْي إال

  )اكله(
١١٠و١٠٨

و١٢٦و
١٤٤و١٣١

و١٥٠و
  ١٦٣و١٧٩

 وأطيعون
  )اكله(

  قوبأثبت الياء يف احلالني يع
 وأطيعوين

  )اكله(

  واتبعك  ١١١
قطع اهلمزة وأسكن التاء خمففة وزاد ألفاً 

  بعد الباء ورفع العني يعقوب
  وأْتباُعك

  كذبوين  يعقوب أثبت الياء يف احلالني  كذبونِ   ١١٧
  معْي من  يعقوبأسكن الياء   معَي من  ١١٨
  َخْلُق األولني  يعقوبفتح اخلاء وأسكن الالم   ُخُلق األولني  ١٣٧



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٩١ ( 

  َفرِهني  يعقوبأسقط األلف   فارهني  ١٤٩
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٧٣
  الُقسطاس  يعقوبضم القاف   بالِقسطاس  ١٨٢
  ْسفاً كِ   يعقوبأسكن السني   ِكَسفاً   ١٨٧
  السماِء ِان  سهل اهلمزة الثانية رويس  السماِء إن  ١٨٧

١٩٣  
نَزل به الروُح 

  األمني
  شدد الزاي ونصب
  احلاء والنون يعقوب

نزل به الروَح 
  األمنيَ 

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٩٩
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  لدّي ،   ١٩و١٠
  علّي ، والديّ 

  وقف يعقوب عليها باهلاء
عليْه ، ، لديْه 

  والديهْ 
  هْ لـُهوَ   وقف عليها يعقوب باهلاء  لـُهو  ١٦
  وادي  وقف عليها يعقوب بالياء  على وادِ   ١٨
  ال حيطمْنكم  أسكن النون رويس  ال حيطمنكم  ١٨
  ماْيل ال  يعقوبأسكن الياء   ماَيل ال  ٢٠
  فمُكث  رويسضم الكاف   فمَكث  ٢٢
  أالَ يسجدوا  خفف الالم رويس  أال يسجدوا  ٢٥

٢٥  
ختفون ، 
  تعلنون

  عقوبيأبدل التاء ياًء فيهما 
خيفون ، 
  يعلنون

  ألقِه إليهمف  بالكسر من غري صلة ليعقوب  إليهم فألقهْ   ٢٨



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٩٢ ( 

  )معاً ( إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  )معاً (إليِهم   ٣٥و٢٨

  املألُ إين  ٢٩
  رويس ، الثانية اهلمزة سهل

  )انث وجه(واواً مكسورة هلا ابدوله إ
  ، يناِ املألُ 
  ينوِ املألُ 

٢٩   اء السكت  إيل هْ   وقف عليها يعقوبإلي  
٣١   اء السكت  علي هْ   وقف عليها يعقوبعلي  

  ٣٨و٣٢
املأل أفتوين ، 

  املأل أّيكم
  فيهماأبدل اهلمزة الثانية 

  رويسمفتوحة واواً 
َوفتوين ،  املأل

  املألُ َويكم
  تشهدوين  أثبت الياء يعقوب يف احلالني  تشهدون  ٣٢
  بِـَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  بـِمَ   ٣٥

  أمتدوننِ   ٣٦
  أثبت الياء يف احلالني يعقوب

  مع إدغام النون يف النون
  ينّ ~أمتدو

  آتاِن اهللا  ٣٦
أثبت الياء رويس مفتوحة وصالً 

وحذفها روح وصالً وساكنة وقفاً ، 
  وأثبتها وقفاً 

،  اهللا ينَ آتا(
 نِ آتا(، ) آتان
  )، آتاين اهللا

  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ٣٧
  ال ِقبلهم  عنه فٍ لْ رويس خبُ  الباء يف الباء أدغم  بَل َهلمال قِ   ٣٧
  أَاشكر  الثانية رويساهلمزة سهل   ءأشكرُ   ٤٠

  لقُـيِ   رويسأشم كسر القاف ضمة   وقيل  ٤٤و٤٢

  كافرين  ٤٣
أماهلا يعقوب ، وهذا املوضع الوحيد 
  هلذه الكلمة اليت مييلها اإلمام براويه

  كافرين

  ُمهَلك  ضم امليم وفتح الالم يعقوب  َمْهِلك  ٤٩
  أاِنكم  الثانية رويساهلمزة سهل   أئنكم  ٥٥

  معليهُ   ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٥٨



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٩٣ ( 

٦٢و٦١و٦٠
  أاِلهٌ   رويس فيهننية سهل اهلمزة الثا  )اكله( ءإلهٌ   ٦٤و٦٣و

  تذَكرون  ٦٢
  ،  يعقوب الذال دشد

  روحوأبدل التاء ياًءا مع تشديد الذال 
،  تذكرون

  يذكرون
  ُنُشراً   يعقوب وضم الشنيأبدل الباء نوناً   ُبْشــراً   ٦٣

  بِل ادارك  ٦٦
م وقطع اهلمزة وخفف الدال أسكن الال

  يعقوب ساكنة
  بْل أْدرك

  أِاذا ، أاِنا  الثانية رويساهلمزة سهل   ناأئِ ،  أِإذا  ٦٧
  معليهُ   ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٧٠

  ،وهَيههْ ُهوَ و   ا يعقوب باهلاءموقف عليه  ،وِهيُهوو   ٨٨و٧٨
  الدعاَء ِاذا  الثانية رويساهلمزة سهل   الدعاَء إذا  ٨٠

  )معاً ( عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  )معاً (عليِهم   ٨٥و٨٢

  أتوه  ٨٧
  اهلمزة بعد أثبت ألفاً 

  وضم التاء يعقوب
  آتُوه

  حتِسبها  كسر السني يعقوب  حتَسبها  ٨٨
  يفعلون  بالياء بدل التاء ليعقوب  تفعلون  ٨٨

  فزٍع يوَمئذٍ   ٨٩
  أبدل التنوين يف األوىل كسرة

  وكسر امليم يعقوب
  ئذٍ فزِع يومِ 
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  أِامة  رويسلثانية هلمزة اسهل ا  أئِمة  ٥
  ،امرأه قـُرهْ    اءاهلبا يعقوب موقف عليه  ،امرأت قُـرتُ   ٩



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٩٤ ( 

  امرأتني دوِِمِ   كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  دوُِِم امرأتني  ٢٣
  ـِدرزُيصـ  أشم الصاد زاياً رويس  ُيصِدر  ٢٣
٢٤   اء الس  إيل هْ   كتوقف عليها يعقوبإلي  
  ياأبهْ   اءاهلوقف عليها يعقوب ب  ياأبتِ   ٢٦
٢٨   اء السكت  علي علّيهْ   وقف عليها يعقوب  
  ِجْذوة  كسر اجليم يعقوب  َجذوة  ٢٩
  الرَهب  فتح اهلاء يعقوب  بالرهْ   ٣٢
  فذانك  شدد النون رويس  فذاِنك  ٣٢
  يقتلوين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  يقتلون  ٣٣
  معيْ   أسكن الياء يعقوب  معيَ   ٣٤
ُقين  ٣٤ جزم القاف يعقوب  يصد   ْقينيصد  
  يكذبوين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  يكذبون  ٣٤
  يَرِجعون  فتح الياء وكسر اجليم يعقوب  يُرَجعون  ٣٩
  أِامة  لثانية رويسهلمزة اسهل ا  أئِمة  ٤١
  العمر مُ عليهُ   يعقوب يف احلالنيضم اهلاء   عليِهم العمر  ٤٥

  عليُهمْ   يعقوبفيهما ضم اهلاء   عليِهمْ    ٤٥،٧٦
  أيديُهم  يعقوبضم اهلاء   أيديِهم  ٤٧
  َساِحران  يعقوب وكسر احلاء زاد ألفاً   ِسْحران  ٤٨

  )معاً ( عليُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً (عليِهم   ٥٩و٥٣
٦١و٥٦
  ٧٠و

 ، مث هوفُهو
  )معاً (، وُهو

  يعقوب اء السكتن وقف عليه
،  هفُهوَ ه ، وُهوَ 

    مث هَوه
  ىبجتُ   رويس أبدل الياء تاًءا  ىبجيُ   ٥٧

 يناديُهم  ضم اهلاء فيها يعقوبيناديهم ٦٥و٦٢



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٩٥ ( 

  )كلها(  )كلها(  ٧٤و

عليِهم القول ،   ٦٦و٦٣
  عليِهم األنباء

م القول ، عليهُ   يف احلالني يعقوب فيهما ضم اهلاء
  م األنباءعليهُ 

  قُـِيل  أشم كسرة القاف ضمة رويس  قيل  ٦٤
  َترِجعون  يعقوبفتح التاء وكسر اجليم   تُرَجعون  ٧٠

٧٨  
ذنوُِِم 
  ارمون

  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب
 ذنوِِمِ 
  ارمون

  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٨٦
  إال َهْوه  وقف عليها يعقوب اء السكت  إال ُهو  ٨٨
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجعون  ٨٨
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  هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٥
  مفيهُ   ضم اهلاء يعقوب  فيِهم  ١٤
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجعون  ١٧
  اختتم  أدغمها روح  اختذمت  ٢٥
  بينكم مودةُ   رويسالتاء  رفع  بينكم مودةَ   ٢٥

  أاِنكم  سهل اهلمزة الثانية رويس  أئنكم  ٢٩

  لنـَُنجينه  ٣٢
  أسكن النون الثانية
  بوكسر اجليم خمففة يعقو 

  لنْنِجينه

  ِسـُيء  رويسلباإلمشام   سيء  ٣٣



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ٩٦ ( 

  مْنجوك  يعقوب أسكن النون وخفف اجليم  ُمَنّجوك  ٣٣

  هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٤٢

  أومل يكفُهم  ضم اهلاء رويس  أومل يكفِهم  ٥١
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٥١
  بالكافرين  اإلمالة لرويس  بالكافرين  ٥٤
  ونقول  يعقوبنوناً  بدل الياءأ  ويقول ذوقوا  ٥٥
  الذين عباديْ  يا  بأسكن الياء يعقو   الذين عباديَ  يا  ٥٦

  بدوينفاع  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  فاعبدون  ٥٦
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرجعون  ٥٧
  وكَأيْ   وقف عليها يعقوب بالياء  وكأين  ٦٠

  هْ هلِـيَ ، ْه وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  لـْهي  ، وُهو  ٦٤و٦٠

  للكافرين  .أماهلا رويس   للكافرين  ٦٨
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  )كله( هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )كله( وُهو  ٢٧و٥
  كان عاقبةُ   رفعها يعقوب  كان عاقبةَ   ١٠

  تُرَجعون  ١١
فتح التاء وكسر اجليم رويس ، وبالياء 

  املفتوحة وكسر اجليم لروح
  ، َترِجعون

  يَرِجعون
  كافرين  أماهلا رويس  كافرين  ١٣
  للعاَلمني  يعقوبفتح الالم   عاِلمنيلل  ٢٢
  لزِ نْ ويُـ   بالتخفيف ليعقوب  نزلويُ   ٢٤



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ٩٧ ( 

  فطرهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  فطرت  ٣٠

٣٢،٣٥  
لديِهم ، 

  عليِهم
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

لديُهم ، 
  عليُهم

  هفُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فُهو  ٣٥
  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديِهم  ٣٦
  يقِنطون  كسر النون يعقوب  يقَنطون  ٣٦

  لريبـَُوا  ٣٩
  قرأها يعقوب بالتاء املضمومة

  الواو وأسكناء يبدل ال
  لُرتبـُْوا

  هملنذيقَ   قرأها روح بالنون بدل الياء  ليذيَقهم  ٤١
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٤٥
َزلأن   بالتخفيف ليعقوب  أن يُـنَـزل  ٤٩   يـُنـْ
  عليُهم  قوبضم اهلاء يع  عليِهم  ٤٩
  أثر  قصر اهلمزة يعقوب  آثار  ٥٠
  رمحهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  رمحت  ٥٠
  هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٥٠
  الدعاَء ِاذا  الثانية رويساهلمزة سهل   الدعاء إذا  ٥٢
  اديْ   وقف عليها يعقوب بالياء  ادِ   ٥٣

٥٤  
َضعف 

  )كلها(
  يعقوبضم الضاد 

 ُضعف
  )كلها(

  هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٥٤
  تنفع  يعقوب اتاءً أبدل الياء   ينفع  ٥٧
  يستخفْنك  أسكن النون رويس  يستخفنك  ٦٠
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  ُهُزءا  ليعقوبباهلمزة   ُهُزواً   ٦
  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت   )معاً (وُهو  ١٣و٩
  )كلها( يا بين   فيها يعقوبكسر الياء   )كلها(يا ُبين   ١٧و١٦و١٣

  إليهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ) كله(إيل   ١٥و١٤

  نَِعَمهُ   ٢٠
  أسكن العني وأبد اهلاء تاًءا 

  مربوطة منونة يعقوب
  ةً ْعمَ نِ 

  قُـِيل  رويسضمة  أشم كسرة القاف  قيل  ٢١
  هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٢٢
  ميده والبحرَ   يعقوبنصبها   ميده والبحرُ   ٢٧
  بنعمه  وقف عليها يعقوب باهلاء  بنعمت  ٣١
  ينزِل  خففها يعقوب  يـُنَـزل  ٣٤

  

  � سورة السجدة �
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  السماء ِاىل  الثانية رويساهلمزة سهل   السماِء إىل  ٥
  خْلقه  يعقوبلبإسكان الالم   شيٍء خَلقه  ٧
  أِاذا  الثانية رويساهلمزة سهل   أِءذا  ١٠
  إنا  يعقوب مهزة االستفهامأسقط   أئِنا  ١٠
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرجعون  ١١
  فْي هلمأخ  يعقوب أسكن الياء  أخفَي هلم  ١٧
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  قُـِيل  اإلمشام لرويس  قيل  ٢٠
  أِامة  لثانية رويسهلمزة اسهل ا  أئِمة  ٢٤
  صربوا ِلَما  كسر الالم وخفف امليم رويس  ملا صربوا  ٢٤
  ِاىل املاءِ   الثانية رويساهلمزة سهل   إىل املاءِ   ٢٧

    

  � سورة ا(حزاب �
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  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١
  الالء  أسقط الياء يعقوب  الالئي  ٤

  ُتظَاهرون  ٤
فتح التاء وشدد الظاء واهلاء مفتوحتني 

  وحذف األلف يعقوب
  َتظهرون

  هْ وُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٤
  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٨
  معليهُ   يعقوبضم اهلاء   عليِهم  ٩

  األلف يف احلالني يعقوب أسقط  الظنوناْ   ١٠
،  الظنون

  الظنوَن هنالك
  ال َمقام  يعقوبفتح امليم األوىل   ال ُمقام  ١٣
  حيِسبون  كسر السني يعقوب  حيَسبون  ٢٠
  يساءلون  بعدها رويس وألفاً  مفتوحة شدد السني  يْسألون  ٢٠
  إسوة  يعقوبكسر اهلمزة   أسوة  ٢١
  شاَء اَو  رويس الثانية اهلمزة سهل  وشاَء أ  ٢٤

 عليُهم ،   ضم اهلاء فيهما يعقوب ،  معليهِ   ٢٦و٢٤



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٠٠ ( 

  صياصيُهم  مصياصيهِ 

  الرْعب قلوِمُ   ٢٦
  اهلاء وامليم وصالً  كسر

  عنيالضم مع  ، يعقوب
  بالرعُ  قلوِمِ 

  ُيضاَعف  ٣٠
  حذف األلف 

  يعقوب مفتوحة وشدد العني
  يضعف

  النساء ِان  زة الثانية رويسسهل اهلم  النساء إن  ٣٢
  ِقْرنو   كسر القاف يعقوب  وقـَْرن  ٣٣
  أن تكون  يعقوب اتاءً أبدل الياء   أن يكون  ٣٦
  خامتِ   يعقوبكسر التاء   خامتَ   ٤٠
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٤٨

٤٩  
  ، طلقتموهنّ 
  َمتسوهنّ 

  ا يعقوب اء السكتموقف عليه
، طلقتموهنْه 

  هسوهن مت

٤٩  
 ِهنّ علي

  )وأمثاهلا(
  ضم اهلاء ووقف عليها

  يعقوباء السكت 
عليُهنه 

  )وأمثاهلا(
  معليهُ   ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٥٠
  ترِجئُ   مضمومة يعقوبمهز الياء   ترجي  ٥١
  الحتل  يعقوب اتاءً أبدل الياء   الحيل  ٥٢

٥٣  
 فْسألوهن 
 نوقلو  

  وقف عليها يعقوب اء السكت
فسألوهنْه 

 نهْ وقلو  

  عليِهنّ   ٥٩و٥٥
  ضم اهلاء ووقف عليها
  اء السكت يعقوب

  عليُهنه

  إخوان أبناءِ   ٥٥
  ،  سهل اهلمزة الثانية رويس

  ووقف عليها يعقوب باهلاء
  خواناِ أبناء 
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٥٥  
 وال أبناءِ 
  أخوان

  رويسياءاً مفتوحة اهلمزة الثانية  أبدل
وال أبناء 

  وانخيَ 
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٦٤
  الرسول  حذف ألفها يف احلالني يعقوب  الرسوال  ٦٦
  ساداتِنا  راد ألفاً بعد الدال وكسر التاء يعقوب  سادتَنا  ٦٧
  السبيل  .حذف األلف يف احلالني يعقوب   السبيال  ٦٧
  آُم  ضم اهلاء رويس  آِم  ٦٨
  كثرياً   أبدل الباء ثاًء يعقوب  كبريا  ٦٨

    

  � سورة سبأ �
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  )معاً ( هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً (وُهو   ٢و١
  الغيب عالـمُ   رفع امليم رويس  الغيب مِ عالـ  ٣
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٦

٩  
م ، هِ أيدي
  مهِ علي

  بيعقو فيهما ضم اهلاء 
،  أيديُهم

  مهُ علي

  ناِ السماء   سهل اهلمزة الثانية رويس  نإ السماءِ   ٩
٩   ُكسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  األرض م   ِ ِاألرض م  
  ْسفاً كِ   بأسكن السني يعقو   ِكَسفاً   ٩
  كاجلوايب  بأثبت الياء يف احلالني يعقو   كاجلواب  ١٣
  تـُبُـيـنت  ضم التاء والباء وكسر الياء رويس  تـَبَـَينت  ١٤
  مهِ نِ مساكِ   بيعقو  فتح السني وزاد ألفاً بعدها  هممسَكنِ   ١٥



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 
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  معليهُ   ضم اهلاء يعقوب  معليهِ   ١٦
  أُُكِل مخط  أسقط التنوين يعقوب  أُُكٍل مخط  ١٦

  َربَنا باِعدْ   ١٩
  رفع الباء يف األوىل يعقوب
  وفتح العني والدال يف الثانية

  َربُنا باَعدَ 

  ولقْد َصَدق  خفف الدال يعقوب  ولقْد صدق  ٢٠
  )معاً ( معليهُ   يعقوب فيهما ضم اهلاء  )معاً ( معليهِ   ٢١و٢٠

  فيُهما  يعقوبفيها ضم اهلاء   مافيهِ   ٢٢
  فـَزع  فتح الفاء والزاي يعقوب  فـُزع  ٢٣

  )معاً ( هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً (وُهو   ٢٦و٢٣

  الضعفِ  جزاءُ   ٣٧
نون  نون رويس اهلمزة بالنصب وكسر

  ورفع الفاء لتقاء الساكننيالتنوين ال
  جزاًء الضعفُ 

  ٤٧و٣٩
 )معاً (فُهو 
  )معاً ( وُهو

  يعقوب اء السكتن وقف عليه
 )معاً ( هفُهوَ 
  )معاً ( هوُهوَ 

  أهؤالء اِياكم  سهل اهلمزة الثانية رويس  أهؤالء إياكم  ٤٠
  إليُهمعليُهم ،   يعقوبفيهما ضم اهلاء   إليِهم،  عليِهم  ٤٤و٤٣

  نكريي  لياء يف احلالني يعقوبأثبت ا  نِكري  ٤٥
  تفكروا مث  أدغم التاء األوىل يف الثانية وصًال رويس  مث تتفكروا  ٤٦
  إال أجريْ   أسكن الياء يعقوب  إال أجريَ   ٤٧
  ُحـِيل  رويسأشم كسرة احلاء ضمة   وِحيل  ٥٤

    

  �  سورة فاطر �
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، ن اِ  يشاءُ   ، سهل اهلمزة الثانية رويس  إن يشاءُ   ١



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٠٣ ( 

  نوِ  يشاءُ   )نثا وجه(وله إبداهلا واواً مكسورة 
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٢
  نعمهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  نعمَت اهللا  ٣
  َترِجع  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجُع األمور  ٤

  عليُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   )معاً ( ِهمعلي  ٣٦و٨
  مْيت  أسكن الياء يعقوب  ميت  ٩
  يـَنـُْقص  فتح الياء وضم القاف يعقوب  يُنَقص  ١١

  ، إىل الفقراءُ   ٢٨و١٥
  العلماُء إن

  ، سهل اهلمزة الثانية رويس
  )انث وجه(وله إبداهلا واواً مكسورة 

،  ىلاِ  الفقراءُ 
 ، ىلوِ  الفقراءُ 

،  ناِ العلماُء 
  نوِ العلماُء 

  ت أخ  روح الذال يف التاء أدغم  أخذت  ٢٦
  نكريي  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  نكري  ٢٦
  ولؤلؤٍ   ها يعقوبجر   ولؤلؤاً   ٣٣

الكافرين   ٣٩
 الكافرين  أماهلا رويس  )معاً (

  )معاً (
  بينات  يعقوبلباجلمع   بينت  ٤٠

  ، سهل اهلمزة الثانية رويس  إال السيءُ   ٤٣
  )انث وجه(ا واواً مكسورة وله إبداهل

،  الاِ  السيءُ 
  الوِ  السيءُ 

  )كلها( سنهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  )كلها(سنُت   ٤٣
  َاجلهم جاءَ   سهل اهلمزة الثانية رويس  أجلهم جاءَ   ٤٥

    

  � سورة يس �
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  قرآنيس وال  ١
مع الواو حرف السني  من أدغم النون
  روح هاوأمال الياء من، يعقوب 

 يسو القرآن ،
  يس

  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٤
  تنزيلُ   رفع الالم يعقوب  تنزيلَ   ٥
  هفِهيَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فِهي  ٨
  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديِهم  ٩
  ُسداً   يعقوبضم السني   َسداً   ٩
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٠

١٩و١٠
  ٢٣و

  ، أأنذرم
  أأختذ، أئن 

  رويسفيها الثانية اهلمزة سهل 
  ، نذرماَ أ
  ختذاَ أ، ن اِ أ

  إليُهم اثنني  ضم اهلاء يعقوب يف احلالني  إليِهم اثنني  ١٤
  ال ومايلْ   أسكن الياء يعقوب  وماَيل ال  ٢٢
  َترِجعون  عقوبفتح التاء وكسر اجليم ي  تُرَجعون  ٢٢
  يردين  أثبت الياء وقفاً يعقوب  يُردِن الرمحن  ٢٣

  ٢٥و٢٣
 ،  يُنقذون

  فامسعون
  احلالني يعقوب هما يفأثبت الياء في

 ،  ينقذوين
  فامسعوين

  قُـِيل  اإلمشام لرويس  ِقيل  ٢٦

  ٤٦و٣٠
يأتيهم ، 

  تأتيهم
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

يأتيُهم ، 
  تأتيُهم

  ٣٥و٣١
م ، إليهِ 

  مأيديهِ 
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

إليُهم ، 
  أيديُهم
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  َلَما  يعقوبامليم  خفف  ملا  ٣٢
  والقمرُ   رفعها روح  والقمرَ   ٣٩
  ذرياِم  مجعها يعقوب  ذريَتهم  ٤١

  )معاً ( قُـِيل  لرويس فيهما اإلمشام  )معاً (ِقيل   ٤٧و٤٥
 مرقدنا  ٥٢

  مرقدنا هذا  فيها ليعقوبال سكت   هذا س
  هذا سراط  ويسبالسني لر   هذا صراط  ٦١

٦٢   ِجِبال  
،  رويسضم اجليم والباء وخفف الالم 

  روحوضم اجليم والباء وشدد الالم 
  ُجُبال ،  ُجُبالً 

  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديهم  ٦٥
  السراط  أبدل الصاد سيناً رويس  الصراط  ٦٦

  نـَُنِكْسهُ   ٦٨
فتح النون األوىل وأسكن الثانية وضم 

  يعقوبالكاف خمففة 
  ُكْسهُ نـَنْ 

  تعقلون  يعقوب ااءً أبدل الياء ت  يعقلون  ٦٨
  لتنذر  يعقوبل اتاءً أبدل الياء   لينذر  ٧٠
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٧٠

  ه، وُهوَ  هوِهيَ   ا يعقوب اء السكتموقف عليه  وِهي ، وُهو  ٧٩و٧٨

  بقادر  ٨١
سكن أبدل الباء ياء مفتوحة رويس وأ

  القاف وحذف األلف ورفع الراء
  يـَْقِدرُ 

  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٨١
  ملكوت بيدهِ   حذف الصلة رويس  ملكوتDبيدهِ   ٨٣
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجعون  ٨٣
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٦  
بزينٍة 

  الكواكب
  بزينِة الكواكب  فيها ليعقوبتنوين ال 

  ال يْسَمعون  يعقوبأسكن السني وخفف امليم   ال يسمعون  ٨
  فاستفتُهم  ضم اهلاء رويس  فاستفتِهم  ١١
  ذااِ أ  سهل اهلمزة الثانية رويس  إذاأ  ١٦
  ُمتنا  يعقوبضم امليم   ِمتنا  ١٦
  إنا  أسقط مهزة االستفهام يعقوب  ناأئ  ١٦
  سراط  سيناً رويس أبدل الصاد  صراط  ٢٣
  قُـِيل  رويسكسرة القاف ضمة   شمأ  ِقيل  ٣٥
  أاِنا  سهل اهلمزة الثانية رويس  أئِنا  ٣٦
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخَلصني  ٤٠

  عليُهم ، فيُهم  ضم اهلاء فيهما يعقوب  عليِهم ، فيِهم  ٧٢و٤٥
  ا، أِاذك اِنأ  رويس فيهماسهل اهلمزة الثانية   ، أإذانك ئأ  ٥٣و٥٢

  ُمتنا  ضم امليم يعقوب  ِمتنا  ٥٣
  إنا  أسقط مهزة االستفهام يعقوب  نائأ  ٥٣
  لرتديين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  لُرتدين  ٥٦
  هْ وَ هل  وقف عليها يعقوب اء السكت  لـُهو  ٦٠
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخَلصني  ٧٤
  فكاً اِ أ  سهل اهلمزة الثانية رويس  أئفكاً   ٨٦

  ١١٩و٩٣
ليهم، ع

  عليهما
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

عليُهم ، 
  عليُهما
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  سيهديين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  سيهدين  ٩٩
١٠٢   كسر الياء يعقوب  يا ُبين   يابين  
  يا أبهْ   وقف عليها مع يعقوب باهلاء  يا أبتِ   ١٠٢
  هْ وَ هل  وقف عليها يعقوب اء السكت  لـُهو  ١٠٦
  السراط  رويس أبدل الصاد سيناً   الصراط  ١١٨
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخَلصني  ١٢٨

  ِإْل ياسني  ١٣٠
 اهلمزة ومدها وكسر الالم يعقوب فتح

   -آل-وله الوقف على 
  ألا مفصولة

،  ياسني آلِ 
  آل

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٣٧
  )معاً (ه وُهوَ   ا يعقوب اء السكتموقف عليه  )معاً ( وُهو  ١٤٥و١٤٢

  فاستفتُهم  ضم اهلاء رويس  استفتِهمف  ١٤٩
  تذكرون  شدد الذال يعقوب  َتذَكرون  ١٥٥
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخَلصني  ١٦٠
  صايل  وقف عليها يعقوب بالياء  َصالٍ   ١٦٣
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخَلصني  ١٦٩
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  نزلاُ أ  اهلمزة الثانية رويسسهل   نزلأأ  ٨

  ١٤و٨
عذاب ، 

  عقاب
  أثبت الياء فيهما يف احلالني يعقوب

عذايب ، 
  عقايب

  هؤالِء ِاال  سهل اهلمزة الثانية رويس  إال هؤالءِ   ١٥
  السراط  أبدل الصاد سيناً رويس  الصراط  ٢٢
  نعجةوْيل   أسكن الياء يعقوب  وَيل نعجة  ٢٣
  بَنَصب  بفتح النون والصاد يعقو   بُنْصب  ٤١
  َغَساقو   خفف السني يعقوب  وَغساق  ٥٧
  أَُخرُ   ضم اهلمزة وحذف األلف يعقوب  وآخرُ   ٥٨
  اختذناهم  اهلمزة يعقوب االستفهام ووصلأسقط   أختذناهم  ٦٣
  ْيل من علم  أسكن الياء يعقوب  َيل من علم  ٦٩
  ينالكافر   أماهلا رويس  الكافرين  ٧٤
  املخِلصني  كسر الالم يعقوب  املخَلصني  ٨٣
٨٤   نصبها يعقوب  فاحلق   فاحلق  
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  لَيضل  فتح الياء رويس  لُيضل  ٨
  أهليُهم  يعقوبضم اهلاء   مأهليهِ   ١٥
  يا عبادي  وقفاً رويس وصالً  أثبت الياء ساكنة  ياعبادِ   ١٦
  فاتقوين  يعقوبأثبت الياء يف احلالني   فاتقون  ١٦
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١٧  
فبشر عباِد 

  الذين
  عبادي  أثبت يعقوب الياء وقفاً 

  فُهَوه  وقف عليها يعقوب اء السكت  فُهو  ٢٢
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  قيل  ٢٤

  سَلَماً   ٢٩
أثبت ألفاً بعد السني وكسر الالم 

  يعقوب
  ساملاً 

  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٣٢

٣٨  

كاشفاُت 
،  ضره

 ممسكاتُ 
  رمحته

 ونصب راء ) كاشفات(يعقوب ن نو
ونصب تاء  )ممسكات(ن ونو ) ضره(

  )رمحته(

كاشفاٌت ضرَه 
، ممسكاٌت 

  َرمحَته

  عليُهم  يعقوبضم اهلاء   عليِهم  ٤١
  َترِجعون  يعقوبفتح التاء وكسر اجليم   تُرَجعون  ٤٤

٥٣  
 يا عباديَ 
  الذين

  يعقوبأسكن الياء 
عبادْي  يا

  الذين
  ال تقِنطوا  يعقوبكسر النون   ال تقَنطوا  ٥٣
  يا حسرتاه  وقف عليها رويس اء السكت  ياحسرتى  ٥٦
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٥٩
  يُـْنِجي اهللا  أسكن النون وخفف اجليم روح  ويُـَنجْي اهللا  ٦١

  )معاً (ه وَ هُ و   يعقوب اء السكتا موقف عليه  )معاً ( وهُ و   ٧٠و٦٢
  وُجـِيء  رويسأشم كسرة اجليم ضمة   وجيءَ   ٦٩

  )معاً ( قيِ وسُ   فيهما رويس أشم كسرة السني ضمة  )معاً (وِسيق   ٧٣و٧١
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٧١
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  ٧٣و٧١
فِتحت 
   وفِتحت

  يعقوبفيهما شدد التاء 
فتحت 

   حتت فو 
  )معاً ( قُـِيل  رويس فيهما ة القاف ضمةأشم كسر   )معاً (ِقيل   ٧٥و٧٢
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و٦و٣
٥٣  

  )كله( ُهوهْ   يعقوب اء السكت نوقف عليه  )كله(هو 

  فأختهم  أدغمها روح  فأخذم  ٥
  عقايب  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  عقاب  ٥
  قُهمو   ضم اهلاء يف احلالني رويس  م عذابهِ وق  ٧

٩  
وقِهم 
  السيئات

  ، كسر اهلاء وامليم وصالً روح
  وضم اهلاء يف احلالني رويس

 قِهِم السيئاتو 
  قُهم، و 

  ينزِل  خففها يعقوب  ويـُنَـزل  ١٣
  التالقي  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  التالقِ   ١٥
  متأتيهُ   ضم اهلاء يعقوب  متأتيهِ   ٢٢
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٥
  التنادي  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  التنادِ   ٣٢
  فأطلعُ   رفع العني يعقوب  فأطلع  ٣٧
  تبعوينا  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  تبعونا  ٣٨
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٤٠
  يُدَخلون  ضم الياء وفتح اخلاء يعقوب  يَْدُخلون  ٤٠
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  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٥٠
  ال تنفع  يعقوبأبدل الياء تاًءا   ينفع ال  ٥٢
  يتذكرون  يعقوباًءا التاء األوىل يأبدل   تتذكرون  ٥٨
  سُيدَخلون  ضم الياء وفتح اخلاء رويس  سَيْدُخلون  ٦٠
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  ِقيل  ٧٣
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٧٤
  يَرِجعون  ياء وكسر اجليم يعقوبفتح ال  يُرَجعون  ٧٧
  اَمر جاءَ   الثانية رويساهلمزة سهل   أمر جاءَ   ٧٨
  سنهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  سنت اهللا  ٨٥
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  نكماِ أ  الثانية رويساهلمزة سهل   أئنكم  ٩
  سواءٍ   جرها يعقوب  سواءً   ١٠

  ه، وُهوَ  هوِهيَ   السكتا يعقوب اء موقف عليه  وِهي ، وُهو  ٢١و١١
  فقضاهنهْ   السكتوقف عليها يعقوب اء   فقضاهنّ   ١٢

١٦و١٤
  ٢٠و

أيديهم ، 
  )معاً ( عليهم

  يعقوب نضم اهلاء فيه
،  أيديُهم

  )معاً ( عليُهم
  ْحنسات  أسكن احلاء يعقوب  ِحنسات  ١٦

  داءُ ُحيشُر أع  ١٩
لشني املضمومة بالنون املفتوحة و ا

  ليعقوب) أعداءُ (ونصب مهزة 
  َحنُشُر أعداءَ 

  لِـَمهْ   اء السكتوقف عليها يعقوب   لِـمَ   ٢١
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرَجعون  ٢١
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  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديهم  ٢٥

م القول ، عليهِ   ٣٠و٢٥
  قوب يف احلالنييعضم اهلاء   م املالئكةعليهِ 

م القول ، عليهُ 
  م املالئكةعليهُ 

  َوعداء جزاءُ   مفتوحة الثانية واواً اهلمزة  رويسأبدل   جزاُء أعداءِ   ٢٨
  أْرنا  أسكن الراء يعقوب  أرِنا  ٢٩
٣٧   اء السكت  خلقهن هْ   وقف يعقوبخلقهن  
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  ِقيل  ٤٣
  أأعجميٌ   الثانية روحاهلمزة  حقق  اَعجمي ءَ   ٤٤
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٤٤

  مثرهْ من ،  مثرةٍ   التأنيث وقف عليها اءو أفردها يعقوب   من مثراتٍ   ٤٧

  ٥٣و٤٧
 ، ميناديهِ 

  مسنريهِ 
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

يناديُهم ، 
  سنريُهم

  � سورة الشورى �
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  )اكله( هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )اكله(وُهو   ١١و٩و٤

  يتفطْرن  ٥
  أبدل التاء نوناً ساكنة

  وكسر الطاء خمففة ليعقوب
  يْنفِطرن

  )كلها( عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  )كلها(عليِهم   ١٦و٦
  )معاً ( هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  )معاً ( وُهو  ٢٢و١٩

  منها◌ِ  نؤتهِ   ليعقوب فيها ال صلة  منها◌ِ  نؤتهِ   ٢٠
  يفعلون  بالياء بدل التاء ليعقوب  تفعلون  ٢٥
  يـُْنزِل  أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  يـُنَـزل بقدر  ٢٧
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  ، يشاُء إنه  ٤٩و٢٧
  يشاُء إناثاً 

  ، اهلمزة الثانية فيهمارويس سهل 
  )انث وجه( مكسورة واواً  إبداهلا وله

 ، نهاِ  يشاءُ 
،  نهوِ  يشاءُ 
،  ناثاً اِ يشاُء 
  اثاً ِونيشاُء 

  )كله(وهوه   يعقوب اء السكت نوقف عليه  )كله(وهو  ٢٩و٢٨
  الغيث يْنزِلُ   أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  الغيث ينزلُ   ٢٨

٤١و٢٩
و٤٥و

٤٨  

  معليهِ ،  مافيهِ 
  م عليهُ ،  مافيهُ   يعقوب مجيًعا ضم اهلاء فيها  مأيديهِ  ، مأهليهِ 

  مأيديهُ ،  مأهليهُ 

  ياجلوار   أثبت الياء يف احلالني يعقوب  اجلوار  ٣٢
٣٤   اء السكت  يوبقهن هْ   وقف عليها يعقوبيوبقهن  

  ،اهلمزة الثانية  سهل رويس  نهإِ  يشاءُ   ٥١
  )انث وجه( وله إبداهلا واواً مكسورة

، نه اِ  يشاءُ 
  نهوِ  يشاءُ 

  )عاً م( سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  )معاً ( صراط  ٥٣و٥٢
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  ميأتيهُ   يعقوبفيها ضم اهلاء   ميأتيهِ   ٧
٩   اء السكت  خلقهن هْ   وقف عليها يعقوبخلقهن  
  ِمهاداً   يعقوب كسر امليم وزاد ألفاً بعد اهلاء  َمْهداً   ١٠

  )معاً (وُهوْه   ف عليهما يعقوب اء السكتوق  )معاً (وهو   ١٨و١٧

  فتح الياء وأسكن النون  يـَُنشؤاْ   ١٨
  يـَْنَشأ  وخفف الشني يعقوب

  عنَد الرمحن  وحذف األلف  أبدل الباء نونًا  عباُد الرمحن  ١٩
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  يعقوب وفتح الدال

  ضم القاف وحذف األلف  قاَل أَولو  ٢٤
  قْل أَولو  يعقوبوأسكن الالم 

  سيهديين  الياء يف احلالني يعقوبأثبت   سيهدين  ٢٧
  رمحهْ   التأنيث وقف عليها يعقوب اء  رمحت ربك  ٣٢
  َلَما  خفف امليم يعقوب  لـما  ٣٥
  يُقيض  بالياء بدل النون ليعقوب  نـَُقيضْ   ٣٦
  هُهوَ ف  وقف عليها يعقوب اء السكت  ُهوف  ٣٦
  حيِسبون  كسر السني يعقوب  حيَسبون  ٣٧

٤١،٤٢  
 ، نذهنب

 كنرين  

وقف وال،  خفف رويس النون فيهما
باأللف على األصل يكون  األوىلعلى 

  يف نون التوكيد اخلفيفة

نذهَنبْ ، 
، نريْنك 

  )نذهبا(
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  معليهِ   ٤٢
  سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  صراط  ٤٣
  نريُهم  ضم اهلاء يعقوب  نُريِهم  ٤٨
  يا أيها  وبوقف بألف بعد اهلاء يعق  يا أيـه  ٤٩
  أاَهلتنا  سهل اهلمزة الثانية رويس  ء أهلتنا  ٥٨

  )معاً ( سراط  أبدل الصاد سيناً رويس  )معاً ( صراط  ٦٤و٦١

  ٦٣و٦١
،  واتبعون

  وأطيعون
  أثبت الياء يف احلالني يعقوب

 ، واتبعوين
  وأطيعوين

  ال يا عباديْ   أثبت الياء ساكنة يف احلالني رويس  يا عباِد ال  ٦٨
  ال خوفَ   يعقوببال تنوين بناها على الفتح   ال خوفٌ   ٦٨
  تشتهي  حذف هاء الضمري يعقوب  تشتهيه  ٧١



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١١٥ ( 

  عليُهم ، لديُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   لديهم ، عليهم  ٨٠و٧١
  حيِسبون  كسر السني يعقوب  حيَسبون  ٨٠
  هُهوَ و   وقف عليها يعقوب اء السكت  ُهوو   ٨٤
  لهاِ السماء   رويس الثانيةاهلمزة سهل   السماِء إله  ٨٤

  تُرَجعون  ٨٥
وأبدل فتح التاء وكسر اجليم روح ، 

  وكسر اجليم رويس التاء ياًءا مفتوحة
  ، َترِجعون

  يَرِجعون
  وقيَلهُ   فتح الالم وضم اهلاء يعقوب  وقيِلهِ   ٨٨

    

  � سورة الدخان �
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٧   يعقوبرفع الباء   َرب   رب  
١٨   اء السكت  إيل هْ   وقف عليها يعقوبإلي  

  ٢١و٢٠
َترمجوِن ، 
  فاعتزلونِ 

  أثبت الياء فيهما يف احلالني يعقوب
ترمجوين ، 
  فاعتزلوين

٢٩  
عليِهُم 
  السماء

  عليُهُم السماء  ضم اهلاء يف احلالني يعقوب

  شجرهْ   التأنيث وقف عليها يعقوب اء  شجرتَ   ٤٣
  تغلي  روح أبدل الياء تاءً   يغلي  ٤٥
  فاعُتلوه  ضم التاء يعقوب  فاعِتلوه  ٤٧

    

  � سورة الجاثية �
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    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١١٦ ( 

  )معاً ( آياتٍ   نصب التاء فيهما يعقوب  )معاً (آياٌت   ٥و٤
  تؤمنون  رويس أبدل الياء تاءً   يؤمنون  ٦
  هُزءاً   يعقوبأبدل الواو مهزة   واً هزُ   ٩
  َترِجعون  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرجعون  ١٥
  سواءٌ   رفع اهلمزة يعقوب  سواءً   ٢١
  رونتذك   يعقوبشدد الذال   تذَكرون  ٢٣
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  معليهِ   ٢٥
٢٨   ةٍ  كليعقوبنصب الالم   أم   كل  ةٍ أم  

  )معاً ( قُـِيل  رويسكسرة القاف ضمة أشم    )معاً ( ِقيل  ٣٤و٣٢
  اختتم  أدغمها روح  اختذمت  ٣٥
  هُزءاً   يعقوبأبدل الواو مهزة   هُزواً   ٣٥
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٣٧

    

  � سورة ا(حقاف �
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  كافرين  سأماهلا روي  كافرين  ٦
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  معليهِ   ٧
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٨
  لتنذر  يعقوبأبدل الياء تاًء   لينذر  ١٢
  فالخوفَ   بناها على الفتح يعقوب  فال خوفٌ   ١٣

  إْحَساناً   ١٥
  حذف اهلمزة وضم احلاء

  يعقوباأللف وأسكن السني وحذف 
  ُحْسناً 

  َفْصُله  لفاء وأسكن الصادفتح ا  وِفَصالُهُ   ١٥



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١١٧ ( 

  وحذف األلف بعدها يعقوب
١٥   والدي، اء السكت  علي هْ   وقف عليهما يعقوبْه، والديعلي  

١٦  
عنهم  نتقبل

   أحسنَ 
ورفع يعقوب مضمومة  أبدل النون ياءً 
  ) أحسن(  نون

يُتقبل عنهم 
   أحسُن 

  يُتجاوز  يعقوبأبدل النون ياًءا مضمومة   نتجاوز  
١٧   بناها على الفتح يعقوب  أف   أف  
  م القولعليهُ   ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  م القولعليهِ   ١٨

  أذهبتم  ٢٠
  ، يعقوب زاد مهزة االستفهام

  الثانية رويساهلمزة وسهل 
 ،  أأذهبتم

  ذهبتمأاَ 
  ولئكاُ أولياُء   سهل اهلمزة الثانية رويس  أولياُء أولئك  ٣٢
٣٣   خبلقهن   هْ   اء السكتوقف عليها يعقوبخبلقهن  

  بقادر  ٣٣
القاف  وأسكن أبدل الباء ياءاً مفتوحة

  يعقوبوحذف األلف ورفع الراء 
  يـَْقِدرُ 

    

  � � سورة محمد �
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  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٢
  سيهديُهم  يعقوبضم اهلاء   سيهديِهم  ٥
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٠

  ١١و١٠
  ، الكافرين

  للكافرين
  أماهلما رويس

  ، الكافرين
  للكافرين

  وكأي  وقف عليها يعقوب بالياء  وكأين  ١٣



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١١٨ ( 

  جاء َاشراطها  رويسالثانية اهلمزة سهل   جاء أشراطها  ١٨
  تـُُولِيتم  ضم التاء والواو وكسر الالم رويس  تَوليتم  ٢٢

  وتـَُقطعوا  ٢٢
  كن القاففتح التاء وأس

  وفتح الطاء خمففة يعقوب
  تـَْقطَعوا

  وأملى  ٢٥
  وكسر الالم ضم اهلمزة

  وأبدل األلف ياء ساكنة يعقوب
  وأُملي

  َأسرارهم  فتح اهلمزة يعقوب  إسرارهم  ٢٦
ُلَوا  ٣١   ونبُلْوا  أسكن الواو رويس  ونبـْ

  �  الفتحسورة  �
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  سراطاً   رويسأبدل الصاد سيًنا   صراطاً   ٢
٦  

  ١٠و
  ١٢و

) معاً (عليِهم 
 أيديِهم 
  أهليِهم

  يعقوب نضم اهلاء فيه
  معليهُ 

 مأيديهُ  
  مأهليهُ 

  عليِه اهللا  يعقوبكسر اهلاء   عليُه اهللا  ١٠
  ؤتيهنفس  روحأبدل الياء نوناً   فسيؤتيه  ١٠
  لكافرينل  أماهلا رويس  لكافرينل  ١٣

  )معاً ( معليهُ   ضم اهلاء يعقوب  )معاً ( عليِهم  ٢٤و١٨
  سراطاً   رويسأبدل الصاد سيًنا   صراطاً   ٢٠
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٢٤

  ٢٩و٢٦
قلوُِِم احلمية 
  ، ُم الكفار

  يعقوباهلاء وامليم وصالً  كسر
احلمية  قلوِِمِ 
  فارالك ، مِ 



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١١٩ ( 
    



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٢٠ ( 

  � سورة الحجرات �
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  ال تـََقدموا  فتح التاء والدال يعقوب  ال تـَُقدموا  ١
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ٥
  تفيء ِاىل  الثانية رويساهلمزة سهل   تفيء إىل  ٩

  أخويكم  ١٠
اء وأبدل الياء كسر اهلمزة وأسكن اخل

  تاء مكسورة يعقوب
  إْخوِتكم

١١   اء السكت  منهن هْ   وقف عليها يعقوبمنهن  
  تلُمزواوال   ضم امليم يعقوب  وال تلِمزوا  ١١
  ميتاً   رويسمكسورة شدد الياء   مْيتاً   ١٢
  يألتكمال   أدخل مهزة ساكنة بعد الياء يعقوب  ال يلتكم  ١٤
١٧   علي   هْ   اء السكتوقف عليها يعقوبعلي  

    

  � سورة ق �
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  أِاذا  الثانية رويساهلمزة سهل   أإذا  ٣
  ُمتنا  ضم امليم يعقوب  ِمْتنا  ٣
  وعيدي  حلالني يعقوبأثبت الياء يف ا  وعيد  ١٤

  لديهْ   سكتوقف عليها يعقوب اء ال   )معاً ( لدي   ٢٨و٢٣
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٣٧
  ينادي  أثبت الياء وقفاً يعقوب  يناد  ٤١
  ياملناد  يف احلالني يعقوبأثبت الياء   املناد  ٤١



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٢١ ( 

  تشَقق  شدد الشني يعقوب  تَشقق  ٤٤
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٤٥
  وعيدي  بأثبت الياء يف احلالني يعقو   وعيدِ   ٤٥

    

  � سورة الذاريات �
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  إليُهم ، عليُهم  يعقوبفيهما ضم اهلاء   مإليِهم ، عليهِ   ٣٣و٢٧
  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ٤٠
  عليُهم الريح  يف احلالني يعقوبضم اهلاء   عليِهُم الريح  ٤١
  قُـِيل  مشام لرويساإل  قيل  ٤٣
  تذكرون  يعقوبشدد الذال   تذَكرون  ٤٩

٥٧و٥٦
  ٥٨و

ليعبدون ، 
يطعمون ، 
  يستعجلون

  بت الياء فيها يف احلالني يعقوبأث
،  ليعبدوين
،  يطعموين

  يستعجلوين
  يومِهِم الذي  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  يومِهُم الذي  ٦٠

  �  سورة الطور �
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٢١  
، ذريتـُُهم 
  ذريتَـُهم

  بيعقو  ماهُ عَ مجََ 
  ، ذرياتـُُهم
  ذرياِم

٢٣  
ال لغٌو فيها 

  وال تأثيمٌ 
  يعقوببال تنوين ا على الفتح بنامه

فيها  ال لغوَ 
  وال تأثيمَ 



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٢٢ ( 

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٢٤
  بنعمهْ   اء التأنيثوقف عليها يعقوب   بنعمت  ٢٩
  املصيطرون  أبدل السني صاًدا يعقوب  املصيطرون  س  ٣٧
  َيصعقون  فتح الياء يعقوب  ُيْصعقون  ٤٥

    

  � سورة النجم �
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  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ٣٠و٧

  أفتمارونه  ١٢
  سكن امليم أو  لتاءا فتح

  وحذف األلف يعقوب
  فَتْمرونهأ

  الآلت   شدد التاء مع املد الالزم رويس  الّالت  ١٩
  رِِم اهلدى  يعقوبوصالً كسر اهلاء وامليم   رِم اهلدى  ٢٣
  هفُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فُهو  ٣٥

و٤٤و٤٣
  ٤٩و٤٨

  )كلها( وَ أ   رويسأدغم اهلاء يف اهلاء   )كلها( وَ ه أنهُ 

  عاداً األوىل  ٥٠
أدغم التنوين يف الالم وأسقط اهلمزة 

وعلى  ، ونقل حركتها إىل الالم يعقوب
  ثالثة أوجه االبتداء

  ، عاَد ّلوىل
  ألوىل -١
  لوىل -٢
  األوىل -٣

ارى  الثانية وصًال يعقوب أدغم التاء األوىل يف  ربك تتمارى  ٥٥ ربك مت  
  �  سورة القمر �
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  تغين  وقف عليها يعقوب بالياء  تغنِ   ٥



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٢٣ ( 

٦  
،  يدع الداع
  إىل الداع

  يف احلالني يعقوبفيهما أثبت الياء 
 ،  يدع الداعي
  إىل الداعي

  ُخشَعاً   ٧
  بعدها األفً زاد فتح اخلاء و 

  وكسر الشني خمففة يعقوب
  خاشعاً 

  ففتحنا  دد التاء يعقوبش  ففتحنا  ١١
و١٨و١٦
و٣٠و٢١
  ٣٩و٣٧

  احلالني يعقوب ها يفأثبت الياء في  )اكله( ونُُذر
ونذري 

  )كلها(
٣١و١٩
  ٣٤و

  )كله( عليُهم  يعقوبفيهن ضم اهلاء   )كله( معليهِ 

  أاُلقي  الثانية رويساهلمزة سهل   ُؤلقيأ  ٢٥
  جاء اَل  الثانية رويساهلمزة سهل   جاء آل  ٤١

    

  � � لرحمنسورة ا �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ُخيْرَج  يعقوبضم الياء وفتح الراء   َخيْرُج  ٢٢
  اجلواري  وقف عليها يعقوب بالياء  اجلوارِ   ٢٤
  أيها  وقف عليها يعقوب باأللف  أيه الثقالن  ٣١
  وحناسٍ   جر السني روح  وحناسٌ   ٣٥

٥٢و٥٠
و٦٦و

٦٨  
  )كله(فيُهما   ضم اهلاء يعقوب  ) كله( فيهما

  مِن اْستربق  بالنقل لرويس  من إستربق  ٥٤



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٢٤ ( 

  )معا(فيهن  ٧٠و٥٦
  ء ووقف عليهاضم اهلا

  اء السكت يعقوب
  )معاً ( فيُهنهْ 

  ٧٤و ٥٦
 مل يطمثهن

  )معا(
  السكت وقف عليها يعقوب اء

  يطمثهنهْ مل 
  )معا(

    

  � سورة الواقعة �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  معليهِ   ١٧
  يُنَزفون  يعقوب فتح الزاي  يـُْنزِفون  ١٩
  هأنشأناهن   يعقوب التأنيثاء  وقف عليها  أنشأناهنّ   ٣٥
  أِاذا  رويسالثانية اهلمزة سهل   أئذا  ٤٧
  ُمتنا  يعقوبضم امليم   متنا  ٤٧
  إنا  يعقوبأسقط مهزة االستفهام   أئنا  ٤٧
  َشرب اهليم  يعقوبفتح الشني   ُشرَب اهليم  ٥٥

٦٤و٥٩
و٦٩و

٧٢  
  َءاَنتم  سهل اهلمزة الثانية رويس  ) كله(ءأنتم 

  تذكرون  يعقوبشدد الذال   تذكرون  ٦٢
  حٌ فُروْ   اء رويسضم الر   حٌ فَروْ   ٨٩
  وَجنهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث  وجنتُ   ٨٩
  هلـُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  لـُهو  ٩٥

  
  
  



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٢٥ ( 
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٣و٢و١
  ٦و٤و

  )كله( هوُهوَ   يعقوب اء السكت نوقف عليه  )كله( وُهو

  َترِجع  فتح التاء وكسر اجليم يعقوب  تُرجع األمور  ٥
٩   يْنزِل  أسكن النون وخفف الزاي يعقوب  ليُنز  
  لرُؤف  حذف الواو يعقوب  لرءوف  ٩

  فيضاِعَفهُ   ١١
  أسقط األلف وشدد العني

  يعقوبونصب الفاء 
  فيضعَفه

  أيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  أيديهم  ١٢
  قُـِيل  اإلمشام لرويس  قيل  ١٣
  جاَء اَمر  الثانية رويساهلمزة سهل   جاء أمر  ١٤
  تؤخذ  يعقوبالياء تاًءا  أبدل  يؤخذ  ١٥
  نزل  يعقوبشدد الزاي   نـََزل  ١٦
  وال تكونوا  سبالتاء لروي  وال يكونوا  ١٦
  ُم األمدعليهُ   ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  عليِهُم األمد  ١٦
  عفضَ يُ   حذف األلف وشدد العني يعقوب  فُ اعَ ضَ يُ   ١٨
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  معليهِ   ٢٧

  
  
  
  
  
  
  



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٢٦ ( 

  � دلةسورة المجا �
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  ٣و٢
يُظاِهرون 

  )معاً (
تحها فتح الياء وشدد الظاء واهلاء وف

  من غري ألف بعد الظاء يعقوب
  )معاً ( َيظهرون

  الالء  يعقوبحذف الياء   الالئي  ٢
  )اً مع( للكافرين  ا رويسمأماهل  )معاً ( للكافرين  ٥و٤

  أكثرُ وال   ضم الراء يعقوب  وال أكثرَ   ٧

  ٩و٨
يتَـَناَجْون ، 

  تتناجوا
على التاء وحذف  ساكنةً قدم النون 

  األلف وضم اجليم رويس
يْنـتَـُجون ، 

  تْنَتُجوا

  ٩و٨
ومعصيِت 

  )معاً (
  )معاً ( ومعصيهْ   وقف عليها يعقوب اء التأنيث

  )معاً ( ـِيلقُ   رويسأشم كسرة القاف ضمة فيهما   )معاً (قيل   ١١
  الس  أفردها يعقوب  االس  ١١

١١  
انُشزوا، 
  فانُشزوا

  كسر الشني فيهما يعقوب
 ، انِشزوا

  فانِشزوا
  أَاشفقتم  سهل الثانية رويس  أأشفقتم  ١٣
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٤
  حيِسبون  كسر السني يعقوب  حيَسبون  ١٨

١٩  
عليِهم 
  الشيطان

  قوبضم اهلاء يف احلالني يع
م عليهُ 

  الشيطان
  قلوِِم اإلميان  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  قلوُِم اإلميان  ٢٢

    
  



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٢٧ ( 

  � سورة الحشر �
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  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ١

٢   ُم الرِْعبقلو  
  ،صالً كسر اهلاء وامليم و 

  ضم العني يعقوبو 
 ِم الرُِعبقلو  

  بأيديُهم  ضم اهلاء يعقوب  بأيديِهم  ٢
  م اجلالءعليهُ   ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  عليِهم اجلالء  ٣
  إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  إليِهم  ٩
  رُؤف  حذف الواو يعقوب  رءوف  ١٠
  الذين مِ إلخواِ   م وصالً يعقوبكسر اهلاء واملي  إلخواُِم الذين  ١١

  حتِسبهم  كسر السني يعقوب  حتَسبهم  ١٤
  إال هوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال هو  ٢٢
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٢٤

    

  � الممتحنةسورة  �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  )معاً ( إليُهم  ضم اهلاء يعقوب  )معاً ( مإليهِ   ١
  )معاً ( إسوة  يعقوبفيها كسر اهلمزة   )معاً (أُسوة   ٦و٤

  بداً وَ  ءُ والبغضا  رويسمفتوحًة  االثانية واوً اهلمزة أبدل   بداً والبغضاُء أَ   ٤

  ١٣و٨و٦
 ، مفيهِ 
  )معاً ( عليِهم

  يعقوبفيها ضم اهلاء 
  ،فيُهم 

  )معاً ( عليُهم



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٢٨ ( 

١٠  
  فامتحنوهنّ 

  )أمثاهلاو (
  اء السكتيعقوب وقف عليها 

 هفامتحنوهن  
  )أمثاهلاو (

  ُمتَسكوا  فتح امليم وشدد السني يعقوب  ُمتِْسكوا  ١٠

  أيديِهنّ   ١٢
  اء يعقوبضم اهل

  التأنيثووقف عليها اء 
  هن أيديهُ 

    

  � سورة الصف �
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  )معاً ( هوُهوَ   ف عليها يعقوب اء السكتوق  )معاً ( وُهو  ٧و١
  هْ ِلمَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ملِ   ٥
٦   اء السكت  يدي هْ   وقف عليها يعقوبيدي  
  بعدَي امسه  يعقوبوصالً فتح الياء   بعدْي امسه  ٦
  هرَ نو  متمٌ   يعقوبن امليم ونصب الراء نو   همتُم نورِ   ٨

    

  � سورة الجمعة �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ٧و٢
م ، عليهِ 
 ، ميزكيهِ 

  مأيديهِ 
  ضم اهلاء فيها يعقوب

م ، عليهُ 
، م يزكيهُ 

  مأيديهُ 
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٣

    
  
  
  



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٢٩ ( 

  � سورة المنافقون �
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  حيِسبون  كسر السني يعقوب  َحيَْسبون  ٤
  )معاً ( عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  )معاً ( عليِهم  ٦و٤

  قُـِيل  أشم كسرة القاف ضمة رويس  قيل  ٥
  لَوْوا  خفف الواو األوىل روح  َلوْوا  ٥
  جاء َاجلها  سهل اهلمزة الثانية رويس  أجلها جاءَ   ١١

    

  � سورة التغابن �
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  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ١
  متأتيهُ   ضم اهلاء يعقوب  متأتيهِ   ٦
  جنمعكم  يعقوبأبدل الياء نونًا   جيمعكم  ٩
  إال هوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال هو  ١٣
  يَضعفه  األلف يعقوب شدد العني وحذف  ُيَضاِعفه  ١٧

    

  � سورة الطEق �
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  هُهوَ ف  وقف عليها يعقوب اء السكت  ُهوف  ٣
  لٌغ أمرَهبا  يعقوبن الغني ونصب الراء نو   بالُغ أمره  ٣
  )معاً ( والالءِ   حذف الياء يعقوب  )معاً (والالئي  ٤



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٣٠ ( 

  مكُ دِ ِوجْ   كسر الواو روح  مُوْجدِكُ   ٦

  )معاً ( ن عليهِ   ٦
  ضم اهلاء يعقوب

  وقف عليها اء السكتو 
 معاً ( هْ عليُهن(  

  وكأي  وقف يعقوب على الياء  وكأين  ٨
  نُُكراً   ضم الكاف يعقوب  نْكراً   ٨
  بيناتمُ   فتح الياء يعقوب  يناتُمب  ١١

  � سورة التحريم �
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  ِلَمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  ملَِ   ١
  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ٢
  تظاهرا  شدد الظاء يعقوب  َتظَاهرا  ٤

  ٩و٨
أيديِهم ، 

  عليِهم
  ضم اهلاء فيهما يعقوب

أيديُهم ، 
  عليُهم

  قُـِيل  رويس أشم كسرة القاف ضمة  قيل  ١٠
  )كله( امرأهْ   ا يعقوب اء التأنيثموقف عليه  )كله(امرأت   ١١و١٠

  ابنه  وقف عليها يعقوب اء التأنيث  ابنت  ١٢
    

  � سورة الملك �
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  )كلها(ه ُهوَ و   وقف عليها يعقوب اء السكت  )كلها( وُهو  ١٤و٤و٢و١
  َيهوهِ   وقف عليها يعقوب اء السكت  يوهِ   ٧



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٣١ ( 

  أاَمنتم  سهل اهلمزة الثانية رويس  نتمء أم  ١٦

  ١٧و١٦
 أن السماءِ 

  )معاً (
  مفتوحةاً الثانية ياءاهلمزة أبدل رويس 

السماء 
  )معاً (نيَ 

  ي، نكري  ينذير   يف احلالني يعقوبفيهما أثبت الياء   نذير ، نكري  ١٨و١٧

  سراط  بدل الصاد سيًنا رويسأ  صراط  ٢٢

  أشم كسرة السني والقاف ضمة رويس  قيل ، سيئت  ٢٧
، ُسِ◌يئت 
  ُقِ◌يل

  تْدعون  ففة يعقوبأسكن الدال خم  تدعون  ٢٧
  معْي أو  أسكن الياء يعقوب  معَي أو  ٢٨
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٨

    

  � سورة القلم �
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  نــو القلم  يعقوبأدغم النون يف الواو   والقلم ن  ١
و٤٨و٧

٤٩  
  )كله( هوُهوَ   تيعقوب اء السك نوقف عليه  )كله(وُهو 

  أْن كان  ١٤
  يعقوب ،االستفهام مهزة زاد 
  رويسسهل اهلمزة الثانية و 

  أأن كان
  ن كاناَ أ

    

  � سورة الحاقة �
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  عليُهم  يعقوب فيها ضم اهلاء  عليِهم  ٧



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٣٢ ( 

َلهُ   ٩   ومن ِقَبله  كسر القاف وفتح الباء يعقوب  ومن قـَبـْ
  فِهَيه ، فُهَوه  ا يعقوب اء السكتموقف عليه  فِهي ، فُهو  ٢١و١٦

  اءاهلوصلها يعقوب بدون   )معاً (كتابيه   ٢٥و١٩
 ،  َيب إينكتا

  كتاِيبَ ومل

  ٢٦و٢٠
حسابيه 

  )معاً (
  اءاهلبدون وصلها يعقوب 

 ، حساَيب فهو
  حساَيب يا

  ٢٩و٢٨
ماليه ، 
  سلطانيه

  اءاهلبدون وصلها يعقوب 
 ، ماَيل هلك

  خذوه سلطاينَ 

  ٤٢و٤١
تؤمنون ، 
  تذكرون

  أبدل التاء فيهما ياًءا 
  يعقوب شدد الذالو 

ؤمنون ، ي
  كرونذ ي

  الكافرين  أماهلا رويس  رينالكاف  ٥٠
  � سورة المعارج �
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  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٢
  نزاعةٌ   يعقوبرفعها   نزّاعةً   ١٦
  َنْصب  يعقوبفتح النون وأسكن الصاد   ُنُصب  ٤٣

    

  � �سورة نوح  �
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  وأطيعوين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  وأطيعونِ   ٣

  ضم اهلاء يعقوب  فيِهن  ١٦
  ووقف عليها اء السكت

  فيُهنهْ 



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٣٣ ( 

  َوُوْلُده  ضم الواو وأسكن الالم يعقوب  َوَوَلُده  ٢١
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ٢٦
٢٨   اء السكتوق  والدي هْ   ف عليها يعقوبوالدي  
  بيْيت مؤمناً   يعقوبأسكن الياء   بيَيت مؤمناً   ٢٨

    

  � سورة الجن �
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٥و٤و٣
و٧و٦و

و٩و٨
١١و١٠
و١٢و

  ١٤و١٣

 وأنه تعاىل ، 
وأنه كان يقول 

وأنه كان  ،
وأنا ، رجال 
  ،) معاً (ظننا 

  وأم ظنوا ،
،  وأنا ملسنا

 نقعد كنا أناو 
وأنا ال ندري  ،

وأنا ملا  ، 
وأنا ، مسعنا 
  )معاً (منا 

  كسر اهلمزات كلها يعقوب

 نه تعاىل ، إو 
نه كان يقول إو 

نه كان إو  ،
نا إو ، رجال 
  ،) معاً (ظننا 

  م ظنوا ،إو 
 نا، وإ نا ملسناإو 

نا إو  ، نقعد كنا
نا إو  ، ال ندري 

نا إو ، ا مسعنا مل
  )معاً (ا نم

  تُقولَ   ٥
  قاف وفتح الواوفتح ال

  مع تشديدها يعقوب
  تَقول

  قل إمنا  ٢٠
  بعدها األفً زاد قاف و فتح ال

  وفتح الالم يعقوب
  قال إمنا

  لُيعلم  ضم الياء رويس  ليَـْعلمَ   ٢٨
  لديُهم  ضم اهلاء يعقوب  لديِهم  ٢٨



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٣٤ ( 
    

  � سورة المزمل �
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  أُو انقص  يعقوب وصالً ضم الواو   أِو انقص  ٣
  َرب املشرق  جر الباء يعقوب  َرب املشرق  ٩
  إال هوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال هو  ٩

٢٠  
  ونصَفُه 

  وثلثَهُ 
 يف كلٍ الثانية وجر اهلاء جر الفاء والثاء 

  يعقوبمنهما 
   ِفهِ صْ ونِ 

  هِ ثِ لُ وثُـ 
    

  � سورة المدثر �
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  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١٠
  إال هوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  إال هو  ٣١

  � سورة القيامة �
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  )معاً (ب سِ أحي  كسر السني يعقوب  )معاً (ُسب أحي  ٣٦و٣

  ٢١و٢٠
  حتبون

  تذرون 
  يعقوبأبدل التاء ياًءا فيهما 

  حيبون
  يذرون 

  قُـِيل  سرويأشم كسرة القاف ضمة   وِقيل  ٢٧
  اقمر   فيها ليعقوبال سكت   َمْن راق  س  ٢٧

    
  



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٣٥ ( 

  � ا�نسانسورة  �
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  للكافرين  أماهلا رويس  للكافرين  ٤

  سالسالْ   ٤
وحذف  ،وقف عليها روح باأللف 

  قوالً واحداً يف احلالني األلف رويس 
 ،  سالسال
  سالسلْ 

١٥و١٤
  ١٩و

  )كله( عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  )كله( عليِهم

  قواريرْ   األلف وقف عليها رويس بإسقاط  قواريرا  ١٥
٢٠   اء السكت رويسوقف عليها   ثـَم   ْهثـَم  
  وإستربقٍ   يعقوبجر القاف   وإستربقٌ   ٢١

    

  � سورة المرسEت �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  عُذراً   ضم الذال روح  عْذراً   ٦
  نُذراً   يعقوبضم الذال   نْذراً   ٦
  انطَلقوا  فتح الالم رويس  نطِلقواا  ٣٠

  ِمجالتٌ   ٣٣
  ، يعقوب  زاد ألًفا بعد الالم

  وضم اجليم رويس
 ،  ِمجاالت

  ُمجاالت
  فكيدوين  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  فكيدونِ   ٣٩
  قُـِيل  سرويأشم كسرة القاف ضمة   قيل  ٤٨

  
  
  



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٣٦ ( 
  

  �سورة النبأ  �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

١   اء السكت  عم هْ   وقف عليها يعقوبعم  
  فـُتحت  يعقوبشدد التاء   فُِتحت  ١٩
  لَبـِـِثني  أسقط األلف روح  البثني  ٢٣
  غَساقاً و   يعقوبخفف السني   وغساقاً   ٢٥

    

  � سورة النازعات �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  أاِنا  سهل اهلمزة الثانية رويس  أئنا  ١٠
  إذا  يعقوب مهزة االستفهامأسقط   أئذا  ١١
  ناخرة  أثبت ألفاً بعد النون رويس  خنَِرَة  ١١
  بالوادي  وقف عليها يعقوب بالياء  بالوادِ   ١٦
  طوى  يعقوبحذف التنوين   طوىً   ١٦
  ىك إىل أن تز   يعقوبشدد الزاي   ىك َز إىل أن تَـ   ١٨
  أاَنتم  رويسالثانية اهلمزة سهل   أنتمأ  ٢٧
  فيمهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فيمَ   ٤٣

    

  � سورة عبس �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  فتنفُعه  يعقوبرفع العني   فتنَفَعهُ   ٤



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٣٧ ( 

  وُهوهْ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ٩
  شاء اَنشره  لثانية رويسهلمزة اسهل ا  شاء أنشره  ٢٢

  أنا صببنا  ٢٥
 اسرها ابتداءً كسر اهلمزة روح ، وك

  رويس وفتحها وصالً 
إنا صببنا ، 
  طعامه أنا

    

  �  سورة التكوير �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  رتسجِ   خفف اجليم يعقوب  ُسجَرت  ٦
  سِعرت  خفف العني روح  سعَرت  ١٢
  اجلواري  وقف عليها يعقوب بالياء  اجلوار  ١٦
٢١   اء السكت رويسوقف عليها   ثـَم   ْهثـَـم  
  بظنني  رويسأبدل الضاد ضاًءا   بضنني  ٢٤

    

  �  سورة ا+نفطار �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  فعدلك  يعقوبشدد الدال   فَعَدَلكْ   ٧
  يوُم ال  رفع امليم يعقوب  يوَم ال  ١٩

    

  � المطففينسورة  �
����7א5�8 �5��א!9" �

F342�$;&E� �
�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  بران  يعقوبفيها لال سكت   بــل ران  س  ١٤
تُعَرف يف   وفتح الراءضم التاء عِرف يف تَ   ٢٤



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٣٨ ( 

وجوههم 
  نضرةَ 

  وجوههم نضرةُ   يعقوب -ضرةَ ن-ورفع 

  أهلِهِم انقلبوا  كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  أهلهُم انقلبوا  ٣١
  فاكهني  ألفاً بعد الفاء يعقوب زاد  فكهني  ٣١
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ٣٣

    

  � سورة ا+نشقاق �
����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  عليُهم القرآن  ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  عليِهم القرآن  ٢١
    

  � سورة البروج �
����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  هوُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  وُهو  ١٤
    

  � سورة الطارق �
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ا  خفف امليم يعقوب  ملا  ٤
َ
  مل

٥   اء السكت  ِمم وقف عليها يعقوب   هْ ِمم  
  الكافرين  أماهلا رويس  الكافرين  ١٧

    

  � سورة ا(على �
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  ===ال خالف فيها === 



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٣٩ ( 
    

  � سورة الغاشية �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ُتصلى  ضم التاء يعقوب  صلىتَ   ٤

١١  
 عُ مَ ال َتسْ 

  فيها الغيةً 
  اءيضم الأبدل التاء ياًءا و 

  رويس -الغيةً -ورفع 
   عُ مَ ال ُتسْ 

  يها الغيةٌ ف
  عليُهم  يعقوبفيها ضم اهلاء   معليهِ   ٢٢

    

  � سورة الفجر �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  يسري  يعقوب أثبت الياء يف احلالني  َيْسرِ   ٤
  بالوادي  أثبت الياء يف احلالني يعقوب  بالوادِ   ٩
  عليُهم  ضم اهلاء يعقوب  عليِهم  ١٣

  ١٦و١٥
أكرَمِن ، 

  أهاننِ 
  بأثبت الياء يف احلالني يعقو 

  أكرمين
  أهانين 

١٩و١٧
  ٢٠و

ُتكرمون ، 
  ، تأكلونو 

  وُحتبون
  يعقوبأبدل التاء ياًءا فيها 

 كرمونيُ 
  يأكلونو 

  وُحيبون

١٨   ونحتآض  
  حذف األلفأبدل التاء ياًءا و 

  وببعد احلاء يعق 
 ونحيض  

  ُجـِيء  سرويأشم كسرة اجليم ضمة   ِجـيءَ   ٢٣
  وَثقب ، يُ عذ يُ   يعقوب فتح الذال والثاء  قيُوثِ   ، بعذ يُ   ٢٦و٢٥

    



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٤٠ ( 

  � سورة البلد �
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F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  )معاً ( أحيِسب  كسر السني يعقوب  )معاً ( أحيَسب  ٧و٥
  عليُهم  يعقوبفيها ضم اهلاء   عليِهم  ٢٠

  � سورة الشمس �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  عليُهم  يعقوب فيها ضم اهلاء  عليِهم  ١٤
    

  � الليلسورة  �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ناراً تلظى  شدد التاء وصالً رويس  ناراً تلظى  ١٤
    

  � الضحىسورة  �
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�=�ن=================<=====א!==%= �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
   

  � الشرحسورة  �
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F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
  
  
  
  



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٤١ ( 

  � التينسورة  �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
    

  � العلقسورة  �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
  � القدرسورة  �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
    

  � البينةسورة  �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
    

  � الزلزلةسورة  �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  يصدر  أشم الصاد زاياً رويس  َيصُدرُ   ٦
  
  
  
  



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٤٢ ( 

  � سورة العاديات �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
      

  � سورة القارعة �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  هفُهوَ   وقف عليها يعقوب اء السكت  فُهو  ٧

  حذف اهلاء وصالً ، وأثبتها وقًفا  ما ِهيهْ   ١٠
  ماِهَي نار

  ما ِهَيه 
    

  � سورة التكاثر �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
  � سورة العصر �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
    

  � زةسورة الھم �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
F342�$;&E� �

�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  مجع  شدد امليم روح  َمجَع  ٢



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٤٣ ( 

  حيِسب  كسر السني يعقوب  حيَسب  ٣
  عليُهم  يعقوبفيها ضم اهلاء   عليِهم  ٨

    

  � سورة الفيل �
  

����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== ���א!�	א� �

  عليُهم  يعقوبفيها ضم اهلاء   عليِهم  ٣
  ترميُهم  ضم اهلاء يعقوب  ترميهم  ٤

    

  � سورة قريش �
����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
    

  � الماعونسورة  �
����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
    

  � الكوثرسورة  �
����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ===ال خالف فيها === 
  � الكافرونسورة  �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  وْيل   قوبيعأسكن الياء   وَيل   ٦



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٤٤ ( 

  ديين  يعقوب الياء يف احلالني أثبت  دينِ   ٦
    

  � النصرسورة  �
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  ===ال خالف فيها === 
    

  � المسدسورة  �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

٤   احلطب محالةُ   يعقوبرفعها   احلطب الةَ مح  
  � ا�خEصسورة  �

  

����7א5�8 �5��א!9" �
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�=�ن================א!==%==<===== �א!�	א��� �

  ؤاً فْ كُ   أسكن الفاء ومهز الواو  واً فُ كُ   ٤
    

  � الفلقسورة  �
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  ===ال خالف فيها  ===
    

  � الناسسورة  �
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  ===ال خالف فيها === 
  



� �في قراءة ا�مام الحضرمي يعقوب�حياة القلوب �) ١٤٥ ( 
    

  
  
  
  
  
 

  � خاتمة الكتاب �
  

  

  مت الفراغ من هذا الكتاب 
  هـ١٤٢٩يوم الثالثاء ، أول عيد الفطر املبارك ، للعام اهلجري 

  م٢٠٠٨أيلول للعام امليالدي /ثني من سبتمربللثال: املوافق
  

  سائالً اهللا حسن اخلتام يل ولكم ولسائر املسلمني
  على املرسلني سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسالمٌ 

 ،،، واحلمد هللا رب العاملني



    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٤٦ ( 
  

محمد نبھان بن حسين .سند فضيلة المقرئ الشيخ د
  مصري

  =روح رمحهم اهللا يف قراءة اإلمام يعقوب براوييه رويس و = 
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    يعقوبفي قراءة ا�مام الحضرمي �حياة القلوب� 

  

) ١٤٨ ( 
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  حةالصف  املوضـــوع
  ٣  املقدمة
  ٥  متهيد

  ٧  أصول قراءة اإلمام يعقوب: الفصل األول
  ٩  االستعاذة ، البسملة ، هاء ضمري الغائبني

  ١١  اإلدغام الكبري
  ١٢  اإلدغام الصغري

  ١٢  هاء الكناية
  ١٣   املد

  ١٤  ، اهلمزتان يف كلمة باب اهلمزة
  ١٤  يف كلمتني االستفهام املكرر ، اهلمزتني

  ١٥  فرداهلمز امل
  ١٦  إسقاط اهلمزة ونقل حركتها للساكن

  ١٦  السكت
  ١٦  اإلمشام

  ١٦  اإلمالة  
  ١٧  الوقف على مرسوم اخلط



   �)١٤٩(يعقوبا�مام الحضرميفي قراءة �حياة القلوب

  حةالصف  املوضـــوع
  ١٩  ياءات اإلضافة
  ٢٠  ياءات الزوائد
  ٢٥  فرشيات قراءة اإلمام يعقوب: الفصل الثاين

  ٢٦  الفاحتة  :يتسور 
  ٢٧  البقرةسورة 

  ٣٥  آل عمرانة سور 
  ٣٩  النساءة سور 
  ٤٤  املائدةة ور س

  ٤٧  األنعامة سور 
  ٥١  األعرافة سور 
  ٥٥  األنفالة سور 
  ٥٧  التوبةة سور 

 يونسة سور   ٦٠  
  ٦٢  هودة سور 
  ٦٤  يوسفة سور 
  ٦٧  الرعدة سور 
  ٦٨  إبراهيمة سور 
  ٦٩  احلجرة سور 
  ٧٠  النحـلة سور 
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  حةالصف  املوضـــوع
  ٧٢  ة بين إسرائيلسور 
  ٧٤  الكهفة سور 
  ٧٦  مرمية سور 
  ٧٨  طهة سور 
  ٨٠  األنبياءة سور 
  ٨٢  احلجة سور 
  ٨٤  املؤمنونة سور 
  ٨٥  النورة سور 
  ٨٨  الفرقانة سور 
  ٨٩  الشعراءة سور 
  ٩١  النملة سور 
  ٩٤  القصصة سور 
  ٩٥  العنكبوتة سور 
  ٩٦  الرومة سور 
  ٩٨  لقمانة سور 
  ٩٨  السجدةة سور 
  ٩٩  األحزابة سور 
  ١٠١  سبأة سور 
  ١٠٣  فاطرة سور 
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  حةالصف  املوضـــوع
  ١٠٤  يسة سور 
  ١٠٦  فاتالصاة سور 
  ١٠٨  صة سور 
  ١٠٨  الزمرة سور 
  ١١٠  غافرة سور 
  ١١١  فصلتة سور 
  ١١٢  الشورىة سور 
  ١١٣  الزخرفة سور 
  ١١٥  الدخانة سور 
  ١١٥  اجلاثيةة سور 
  ١١٦  األحقافة سور 
  ١١٧  � حممدة سور 
  ١١٨  الفتحة سور 
  ١١٩  احلجرات ة سور 
  ١١٩  ق  ة سور 
  ١٢٠  الذاريات ة سور 
  ١٢٠  الطورة سور 
  ١٢١  النجمة سور 
  ١٢١  القمرة سور 
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  حةالصف  املوضـــوع
  ١٢٢  � الرمحنة سور 
  ١٢٣  الواقعةة سور 
  ١٢٤  احلديدة سور 
  ١٢٥  اادلةة سور 
  ١٢٦  احلشرة سور 
  ١٢٦  متحنةة املسور 
  ١٢٧  ، اجلمعة الصفة سور 

  ١٢٨  ، الطالق ، التغابن املنافقونسورة 
  ١٢٩  امللك ، سورة التحرمي
  ١٣٠  ، احلاقة سورة القلم

  ١٣١  ، نوح رة املعارجسو 
  ١٣٢  ة اجلنسور 
  ١٣٣  ، املدثر، القيامةاملزملة سور 

  ١٣٤  ، املرسالتاإلنسانسورة 
  ١٣٥  ، عبس ، النازعاتالنبأسورة 

  ١٣٦  املطففني،  ة التكوير، االنفطارسور 
  ١٣٧  ، األعلى ، الطارق سورة االنشقاق، الربوج

  ١٣٨  ، الفجر الغاشيةة سور 
  ١٣٩  ، الضحى ، الشرح شمس ، الليل ال، البلد سورة 
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  حةالصف  املوضـــوع
  ١٤٠  ، القدر ، البينة ، الزلزلة ، القدر سورة التني، العلق

  ١٤١  ، التكاثر ، العصر، اهلمزة ، القارعة سورة العاديات
  ١٤٢  ، قريش،  املاعون، الكوثر، الكافرون سورة الفيل

  ١٤٣  ، املسد، اإلخالص، الفلق، الناسسورة ، النصر
  ١٤٤  ابخامتة الكت

  ١٤٥  املؤلف يف قراءة يعقوبسند 
  ١٤٧  الفهرس

  


