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بسم هللا الرحمن الرحيم 

 
المقدمة 

 
 

األمني  الروحاحلمد هللا الذي أنزل الكتاب املبارك على نبيه األعظم، الذي تلقاه من 
.  وصلى اهللا على هذا النيب الكرمي وعلى آله ومجيع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

 
:  وبعـــــد

فالقرآن الكرمي جعله اهللا خامت شرائعه إىل الناس أمجعني، وجعل نبيه حممداً صلى اهللا عليه 
ِإنَّا وجعل هذا القرآن حمفوظاً ال متتد إليه يد العابثني، فقال عز وجل . وسلم خامت النبيني

قد اختصه حبفظه سبحانه وتعاىل من بني ، و)٩:احلجر( َنْحُن نـَزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ 
وحفظ غريه يف السطور مما جعل للتحريف والتبديل . سائر الكتب املنزلة يف الصدور والسطور

.  والتغيري مدخًال عليها
واختار اهللا عز وجل واصطفى من أمة نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم من حفظ هذا 

حفظوه بعد أن تلقوه من رسول اهللا صلى اهللا  الكتاب العظيم وذب عنه كيد الكائدين، فقد
عليه وسلم، وما تزال األجيال تتوارثه خلفاً عن سلف، إىل أن وصل إلينا ندياً غضاً سليماً 

فحفظوه تالوة وأداء، حبركاته ومدوده ومهزاته وسكونه وإدغامه . ساملاً من حتريف احملرفني
ملتنوعة اختالفاً، فزادته جالًال ومجاًال وباء وإظهاره وإخفائه وإماالته وفتحه وبعض كالماته ا

.  وبياناً، ويطلق على هذه املصطلحات علم القراءات
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وإن من فضل اهللا علي وكرمي منه وإنعامه أن جعلين ممن حفظ القرآن بقراءته العشر املتواترة 
وإفراداً  عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وشرح صدري لتأليف بعض الكتب القراءاتية مجعاً 

القراءات الثالث، وقراءة حفص وشعبة وقالون وورش وابن كثري ودوري البصري وابن : وهي
عامر والسوسي والكسائي، وقد شرعت يف قراءة محزة وأيب جعفر ويعقوب ؛ وها أنا ذا أتوج 

حيث استوحيت " القراءات السبع أصول وكلمات قطر من غيث النفع يف"كتيب بتأليف كتاب 
.  نه من سفر عظيم هو كتاب غيث النفع يف القراءات السبع للصفاقسي رمحه اهللاكثرياً م

وقد جعلت هذا الكتاب على منط ما سبقه من كتيب األخرى حيث ذكرت أصول القراء 
وذكرت الكلمة القرآنية على رواية حفص مث بيان . أوًال مث فرش احلروف وأصوهلا معاً آخراً 

.  قراءتا لباقي القراء
أسأل اهللا سبحانه وتعاىل القريب اليب غافر الذنب وقابل التوب أن يغفر يل زاليت هذا و

وأن جيزَي عنا خرياً من بذل معي جهداً وأعانين على . ويقبل توبيت وأن يهديين سواء السبيل
إخراج هذا الكتاب السيما ابنتنا كوثر بنت حممد احلسيين الشريف بلغها اهللا مقاصدها وأمانيها 

.  دنيا واآلخرة وأسكنها الفردوس األعلىيف ال
 

وصل ريب على نبينا حممد إمام املتقني وعلى من . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
.  اهتدى بديه واقتفى أثره إىل يوم الدين

 
 

:  المؤلف
محمد نبهان بن حسين مصري  

. أستاذ القرآن والقراءات في جامعة أم القرى
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۱Tمد نبهان مصري سند الشيخ مح 
۱Tللقراءات السبع من طريق الشاطبية 

 
بسم اهللا الرحمن الرحيم  

 
:  احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد
فإين أنا املفتقر إىل رمحة اهللا عز وجل خادم القرآن الكرمي حممد نبهان بن حسني مصري احلموي 

ي إقامة، قد قرأت القرآن كامًال غيباً بقراءاته السبع مبضمون الشاطبية على شيخنا أيب عبد مولداً، املكِّ 
اهللا سعيد بن عبد اهللا احملمد، وهو تلقاه عن شيخه الشيخ نوري بن أسعد الشحنة وهو تلقاه عن 

) ح(لواين الشيخ أمحد البابويل وهو تلقاه عن الشيخ حممود الكيزاوي وهو تلقاه عن الشيخ أمحد احل
وقد أجازين با الشيخ عبد الغفار الدرويب بسنده عن الشيخ عبد العزيز عيون السود وهو عن الشيخ 

 كما أجازين بذلك الشيخ بكري الطرابيشي عن الشيخ حممد سليم احللواين) ح( حممد سليم احللواين
أمحد بن حممد  السيد وهو عن الشيخ أمحد احللواين وهو تلقاه عن شيخه شيخ القراء مبكة املكرمة

وهو عن الشيخ إبراهيم العبيدي وهو عن الشيخ عبد الرمحن األجهوري وهو على الشيخ  املرزوقي
وقرأ األجهوري على الشيخ أمحد بن ) ح(عبدو السجاعي وهو على الشيخ أمحد بن رحيب البقري 

محن بن العالمة شحاذة رحيب الَبقري وهو على الشيخ حممد بن قاسم الَبقري وهو عن الزين عبد الر
اليمين وهو عن والده العالمة شحاذة اليمين وهو عن الشيخ الناصر حممد بن سامل الطبالوي وهو عن 

شيخ اإلسالم زكريا األنصاري وهو عن كل من الشيخ رضوان العقيب والشيخ طاهر النويري والشيخ 
اجلزري وهو عن الشيخ أيب حممد أمحد القلقيلي وهم عن خامتة احملققني الشمس حممد بن حممد ابن 

عبد الرمحن البغدادي الواسطي وهو عن الشيخ حممد بن أمحد الصائغ وهو عن الشيخ علي بن شجاع 
املعروف بالكمال الضرير صهر الشاطيب وهو عن اإلمام القاسم بن فريُّه الشاطيب وهو عن الشيخ 

عن اإلمام أيب عمرو الداين بأسانيده وهو حممد بن هذيل وهو عن الشيخ أيب داود سليمان بن جناح 
 .إىل القراء السبعة رمحهم اهللا أمجعني
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۱T مصطــــلح الكتـــــــاب
 

ومن مل يذكر يف البيان . ذكرت الكلمة القرآنية على رواية حفص مث بيان قراءتا لباقي القراء -١
.  من القراء فهو موافق حلفص

سب رسم املصحف، وأما باقي الكلمات الكلمات بحبعض كتبت هاء التأنيث واهلمزة يف  -٢
 .فبحسب كتابتها اإلمالئية بالنسبة لقراءة حفص

 .أصول القراء يف قراءتم يف الكلمات تذكر أحياناً من باب التنبيه والتذكري ويرتك التذكري با أكثر -٣
 . ءأحياناً ال يستقصي البيان مجيع القراءات الواردة يف الكلمة إذا كانت من باب أصول القرا -٤
 : استخدم الكتاب بعض الرموز الدالة على القراء وهي موضحة يف اجلدول التايل -٥

 

۰B۱ الرمزBالمقصود به 
 نافع  املدين 
 ابن كثري  املكي 

 نافع وابن كثري  احلرميان 
 أبو عمرو  البصري

 نافع وابن كثري وأبو عمرو  الثالثة  –مسا 
 ابن كثري وأبو عمرو  الصاحبان 
ن عامر  ابالشامي  
ابن كثري وابن عامر  االبنان  

 محزة والكسائي الشيخان  األخوان-
 عاصم ومحزة والكسائي  الكوفيون 
أبو عمرو والكسائي  النحويان  
 دوري أبو عمرو  الدوري 
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۱T مبادئ علم القراءات
 

 
ران واختالفها منسوبة هو كيفية أداء كلمات الق: عرف ابن اجلزري علم القراءات بقوله: تعريفه

.  إىل ناقلها
.  كلمات القرآن الكرمي أداء ونطقاً : موضوعه

.  صيانة اللفظ القرآين من اخلطأ والتغيري والتحريف، والتمييز بني قراءة القراء: ثمرته
لتعلقها بكتاب اهللا  هو علم من علوم القرآن، وهي أشرف العلوم الشرعية وأعالها سناً : فضله

.  العظيم
.  أئمة القراءة، وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سالم: عهواض
.  علم القراءات: اسمه

.  من النقول املتواترة عن علماء القراءات املوصولة إىل رسول اهللا : استمداده
.  الوجوب الكفائي تعلماً وتعليماً : حكم الشارع فيه

.  هي قواعدها الكلية لكل قارئ: مسائله
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۱Tــــة مهمــــائل فوائد ومســـ

 

 
 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما ( تواتر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قوله  -١
واختلفوا يف املراد بذه األحرف السبعة، وأقرب ما قيل عن األحرف اليت نزل با ) تيسر منه

كقريش ومتيم وثقيف وهذيل : ئيسيةالقرآن هي اللغات أو هي هلجات القبائل العربية الر
.  وهوزان وكنانة واليمن، وقيل غري ذلك

التواتر شرط يف صحة القراءة وال تثبت بالسند الصحيح غري املتواتر ولو وافقت رسم املصاحف  -٢
القراءة الصحيحة ما صح سندها إىل النيب صلى اهللا : قال أبو حممد املكي. العثمانية والعربية

. جهها يف العربية ووافقت خط املصحف وتبعه على ذلك بعض املتأخرينعليه وسلم وساغ و
وال يقدح يف ثبوت التواتر . وهذا قول حمدث ال يعول عليه ويؤدي إىل تسوية غري القرآن بالقرآن

اختالف القراءة، فقد تتواتر القراءة عند قوم دون قوم فكل من القراء إمنا مل يقرأ بقراءة غريه 
ىل وجه التواتر ولذا مل يعب أحد منهم على غريه قراءته لثبوت شرط صحتها أل�ا مل تبلغه ع

 . عنده وإن كان هو مل يقرأ با لفقد الشرط عنده
شرط املقرئ أن يكون مسلماً عاقًال بالغاً ثقة مأموناً ضابطاً خالياً من الفسق ومسقطات  -٣

 . املروءة
. يطلب بذلك غرضاً من أغراض الدنياوجيب على كل من قرأ أو أقرأ أن خيلص النية هللا وال  -٤

وجيلس غري . وينبغي له حتسني هيئته وليحذر من املالبس املنهي عنها ومما ال يليق بأمثاله
متكئ مستقبل القبلة متطهراً، وميس من الطيب ما يقدر عليه، وال يعبث بلحيته، وحيفظ 

 . بصره، وليكن خاشعاً متدبراً يف معاين القرآن
ظهر قلب ليستحضر به اختالف  عند أن يقرأ مبضمن كتاب أن حيفظه البد لكل من أرا -٥

 .كثريالالقراء أصًال وفرشاً، ومييز قراءة كل قارئ بانفراده وإال يقع له من التخليط والفساد 
علم العربية، وعلم التجويد، وعلم الرسم، : العلوم السبعة اليت هي وسائل لعلم القراءات هي -٦

ويتعلم من . علم الفواصل، وعلم األسانيد، وعلم االبتداء واخلتموعلم الوقف واالبتداء، و
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الفقه ما يصلح به أمر دينه وما حيتاج إليه يف معامالته، ويتعلم من النحو والصرف مجلة كافية 
 .يستعني با على توجيه القراءات ويتعلم من التفسري والغريب ما يستعني به على فهم القرآن

ذا اجلمع، مث استحدث يف زمن الداين طلباً للتخفيف حيث مل يكن يف الصدر األول ه -٧
اجلمع : األول: وللشيوخ يف كيفية هذا اجلمع مذاهب. القراءة باإلفراد حتتاج إىل زمن طويل

وهو أن يقف القارئ عند كل خالف أصويل أو فرشي حبيث يستوفيه لكل القراء مث : باحلرف
أن يبدأ : اجلمع بالوقف: والثاين. لكل القراء وهكذاينتقل بقراءته إىل اخلالف الثاين ويستوفيه 

بأحد الرواة عموماً أو قالون حيث تعارف القراء على ذلك فيقرأ املقطع القرآين إىل أن يصل 
إىل مكان يصح الوقف عنده، مث يعطف عليه من خالفه ممن هو أقرب إىل آخر اآلية، مث 

وهو : مجع املهرة: والثالث. ن مرة أخرىاألقرب فاألقرب فإذا انتهى بدأ مبقطع آخر لقالو
 . كالطريقة الثانية إال أنه يدخل يف املقطع الثاين مبا انتهى به من املقطع األول لقارئ أو لراوي

البد لكل من أراد القراءة أن يعرف اخلالف الواجب من اخلالف اجلائز، فمن مل يفرق بينهما  -٨
لفرق بني القراءات والروايات والطرق، والفرق وال بد أيضاً أن يعرف ا. تعذرت عليه القراءة

بينهما أن كل ما ينسب إلمام من األئمة فهو قراءة وما ينسب لآلخذين عنه ولو بواسطة 
فهي رواية وما ينسب ملن أخذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق ؛ وهو اخلالف الواجب فال 

ُخيادعون، : ( روايته، مثلبد أن يأيت القارئ جبميع ذلك ولو أخل بشيء منه كان نقصاً يف
بون، َيكِذبون( و) َخيدعون وأما اخلالف اجلائز فهو خالف األوجه اليت على سبيل ). ُيكذِّ

قصر : التخيري واإلباحة فبأي وجه أتى القارئ أجزأ، وال يكون ذلك نقصاً يف روايته، مثل
 .السكون والروم واإلمشام: وتوسط وطول العارض، ومثل

 : وطرق الشاطبية هي. ولكل راو طريق واحد لكل قارئ راويني، -٩
 . رواية قالون من طريق أيب نشيط حممد بن هارون -
 . راوية ورش من طريق أيب يعقوب يوسف األزرق -
 .رواية البزي من طريق أيب ربيعة حممد بن إسحاق -
 . رواية قنبل من طريق أيب بكر أمحد بن جماهد -
 .محن بن عبدوسرواية الدوري من طريق  أيب الزعراء عبد الر -
 .رواية السوسي من طريق أيب عمران موسى بن جرير -
 .رواية هشام من طريق أيب احلسن أمحد بن يزيد احللواين -
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 .رواية ابن ذكوان من طريق أيب عبد اهللا هارون بن موسى األخفش -
 .رواية شعبة من طريق أيب زكريا حيىي بن آدم الصلحي -
 .صباح النهشليرواية حفص من طريق أيب حممد عبيد بن ال -
رواية خلف من طريق أيب احلسن أمحد بن عثمان بن بويان عن أيب احلسن إدريس  -

 . بن عبد الكرمي احلداد عنه
 .رواية خالد من طريق أيب بكر حممد بن شاذان اجلوهري -
 .رواية الليث من طريق أيب عبد اهللا حممد بن حيىي البغدادي -
. حممد النصييبرواية الدوري من طريق أيب الفضل جعفر بن  -
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۱T تراجم القراء السبعة ورواتهم
 

 


وهو موىل . هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم أبو رومي، ويقال أبو نعيم ويقال أبو احلسن
. قة صاحلأحد القراء السبعة واألعالم ث. جعونة بن شعوب الليثي حليف محزة بن عبد املطلب املدين

وكان رمحه اهللا . أصله من أصبهان وكان أسوداً حالكاً صبيح الوجه حسن اخللق فيه دعابة زاهداً جواداً 
أخذ القراءة عرضاً عن مجاعة من تابعي أهل . عاملاً بوجوه القراءات متتبعاً آلثار األئمة املاضيني ببلده

وأقرأ الناس دهراً طويًال وانتهت إليه . قرأت على سبعني من التابعني: وكان يقول عن نفسه. املدينة
وأخذ القراءة عنه عرضاً ومساعاً خلق كثري من أشهرهم راوياه . رياسة القراءة باملدينة وصار الناس إليها

صلى بالناس يف مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه . قالون وورش واإلمام مالك بن أنس وغريهم كثري
.  تني ومائة للهجرةوسلم ستني سنة، وتويف سنة تسع وس



هو اإلمام عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي موىل بين زهرة، قارئ املدينة وحنويها، يقال 
. اختص بقراءة اإلمام نافع الذي مساه قالون، جلودة قراءته. ولد سنة عشرين ومائة. إنه ربيب نافع

حصيه كثرة، إال أين جالسته بعد الفراغ عشرين سنة، مث ما ال أ: كم قرأت على نافع ؟ قال: سئل يوماً 
وكان من كرامة اهللا عليه أنه كان أصماً شديد الصمم ال يسمع إال . صار نافع يرسل إليه من يقرأ عليه

. تويف سنة عشرين ومائتني للهجرة. القرآن


وهو شيخ القراء . اً لبياضههو عثمان بن سعيد بن عبد اهللا أبو سعيد املصري، لقبه نافع ورش
ورحل إىل نافع فعرض عليه . هـ١١٠واحملققني انتهت إليه رئاسة اإلقراء مبصر يف زمانه، ولد مبصر سنة 

وكان أشقر أزرق أبيض اللون قصرياً ذا كدنة هو إىل السمن أقرب . هـ١٥٥القرآن عدة ختمات وذلك سنة 
الصوت إذا قرأ وميد ويشدد ويبني اإلعراب وال ميله سامعه كان ثقة حجة يف القراءة حسن . منه إىل النحافة

. هـ١٩٧وتويف مبصر سنة . وإليه انتهت رئاسة القراءة يف مصر يف زمانه
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هو أبو معبد عبد اهللا بن كثري بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان، ولد يف مكة سنة مخس وأربعني 
وكان . وكان إمام أهل مكة يف القراءة. احبها أفضل الصالة والسالمللهجرة النبوية الشريفة على ص

فصيحاً بليغاً مفوهاً، طويًال جسيماً أمسر، أشهل العينني، أبيض اللحية، خيضب باحلناء، عليه السكينة 
وأخذ القراءة . عبد اهللا بن الزبري، وأبا أيوب األنصاري، وأنس بن مالك: أدرك من الصحابة. والوقار

تويف سنة عشرين . أبو عمرو بن العالء، وإمساعيل بن عبد اهللا القسط، وشبل بن عباد وغريهم: عنه
.  ومائة



قارئ مكة، وهو حمقق . هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة
إمساعيل القسط، وشبل بن : أخذ القراءة عن. ولد سنة سبعني ومائة. ضابط، ومؤذن املسجد احلرام

.  وتويف سنة مخسني ومائتني للهجرة الشريفة. عباد، وغريمها عن عبد اهللا بن كثري قارئ مكة


ولد سنة مخس . بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة "حممد" هو أبو عمرو
رجل من أهل الفضل واخلري والصالح  ويل الشرطة يف مكة ؛ فقد كان ال يليها إال. وتسعني ومائة

أيب احلسن القواس، : أخذ القراءة عن. ليكون ملا يأتيه من احلدود واألحكام على صواب، وكان حمبوباً 
. وتويف سنة إحدى وتسعني ومائتني. وانتهى إليه اإلقراء يف مكة. وعن البزي

 
 

 


ولد سنة مثان وستني، وأخذ القراءة . املازين املقرئ النحوي البصري هو أبو عمرو بن العالء بن عمار
وكذلك عرض . عن أهل احلجاز وأهل البصرة فعرض مبكة على جماهد البن كثري وغريه من أعالم القراء

حدث عن أنس بن مالك وعطاء . القراءة يف املدينة على أيب جعفر وغريه، ويف البصرة على احلسن وغريه
وقرأ عليه حيىي بن املبارك اليزيدي الذي تلقى عنه القراءة أبو عمر حفص الدوري . وغريمها بن أيب رباح

قرأ من كل قراءة بأحسنها، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر قال عنه . السوسي وصاحل
ن فيمن مضى كبقل يف إمنا نح: وقال أبو عمرو البصري. كان أبو عمرو من أهل السنة: إبراهيم احلريب

.  تويف رمحه اهللا تعاىل سنة أربع ومخسني ومائة. أصول خنل طوال
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هو أبو عمرو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صبهان األزدي البغدادي النحوي الضرير، نزيل 
 اليزيدي قرأ على إمساعيل بن جعفر والكسائي وحيىي. سامراء، مقرئ اإلسالم وشيخ العراق يف وقته

وطال عمره وقصد من . إنه أول من مجع القراءات وألفها: الذي أخذ قراءته عن أيب عمرو، ويقال
اآلفاق وازدحم عليه احلذاق لعلو سنده وسعة علمه، حدث عنه ابن ماجة يف سننه وأبو زرعة الرازي، 

. هو صدوق: وقال عنه أبو حامت
ثرياً، وهو ثقة يف مجيع ما يرويه، وعاش دهراً وقرأ باحلروف السبعة وبالشواذ ومسع من ذلك ك

تويف يف شوال سنة . وُكفَّ بصره يف آخر عمره وكان ذا دين وخري، وكتب عنه اإلمام أمحد بن حنبل
. ست وأربعني ومائتني


مقرئ ضابط حمرر . هو أبو شعيب صاحل بن زياد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن إبراهيم السوسي
مات أول سنة إحدى . أخذ القراءة عرضاً ومساعاً عن أيب حممد اليزيدي وهو من أجل أصحابه. ثقة

. وستني ومائتني وقد قارب السبعني
 

 


إمام . هو عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن متيم بن ربيعة بن عامر بن عبد اهللا بن عمران اليحصيب
ولد سنة مثان للهجرة، يف مشال األردن، مث . ت إليه مشيخة اإلقراء باأهل الشام يف القراءة والذي انته

معاوية بن أيب سفيان، والنعمان : انتقل إىل دمشق وهو ابن تسع سنني ولقي عدداً من الصحابة منهم
أخذ القراءة عرضاً  على أيب الدرداء . بن بشري، وواثلة بن األسقع، وفضالة بن عبيد، وأبو الدرداء

وويل القضاء بعد أيب إدريس اخلوالين، فكان . بن أيب شهاب املخزومي، وفضالة بن عبيد واملغرية
ال يرى  –أي األموي  –كان ابن عامر رئيس اجلامع : قال عنه تلميذه حيىي الذماري. قاضياً موفقاً 

 وله من العمر مائة وعشر. هـ١١٨تويف رمحه اهللا بدمشق يوم عاشوراء سنة . فيه بدعة إال غريها
.  سنوات



رة، أبو وليد السلمي، الدمشقي، إمام أهل دمشق سيهو هشام بن عمار بن نصري بن م
كان فصيحاً عالمة واسع الرواية خطيباً . هـ١٥٣ولد سنة . وخطيبهم ومقرئهم ومفتيهم وحمدثهم
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كان يقول يف . يثمفوهاً، رزق كرب السن وصحة العقل والرأي، ارحتل الناس إليه يف القراءات واحلد
تويف رمحه اهللا تعاىل سنة . قولوا احلق ينزلكم احلق منازل أهل احلق يوم ال يقضى إال باحلق: خطبته
.  هـ بدمشق٢٤٥



هو عبد اهللا بن بشر بن ذكوان أبو عمرو القرشي الفهري، شيخ القراء بالشام وإمام جامع 
قال عنه أبو . وجوابا، وما جيب على القارئ عند حركة لسانهكتاب أقسام القرآن : دمشق، مؤلفاته
سان يف زمان ابن ذكوان أقرأ امل يكن بالعراق وال باحلجاز وال بالشام وال مبصر وال خبر: زرعة الدمشقي

قيل إن . أقمت على الكسائي سبعة أشهر وقرأت عليه القرآن غري مرة: قال ابن ذكوان. عندي منه
تويف رمحه اهللا سنة . وكان ابن ذكوان يؤم يف الصلوات، أو لعله كان نائب هشام هشاماً كان اخلطيب،

. هـ بدمشق٢٤٢
 

 


وهو معدود يف التابعني، . هو عاصم بن بدلة أيب النجود شيخ القراء بالكوفة وأحد القراء السبعة
. كان كفيف البصر وكان حنوياً فصيحاً  قرأ عليه خلق كثري وإليه انتهت اإلمامة يف القراءة يف الكوفة،

وكان ذا نسك وأدب وفصاحة وصوت حسن، وقد قرأ القرآن على أيب عبد الرمحن السلمي عن علي 
وقرأ على زر بن حبيش عن عبد اهللا بن . بن أيب طالب رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

.  ويف سنة سبع وعشرين ومائة للهجرةت. مسعود رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم


. ولد سنة تسعني للهجرة. هو املقرئ املتقن اإلمام الكويف أبو عمرو حفص بن سليمان الغاضري
كان . إنه ثقة ثبت ضابط: قال عنه الذهيب يف القراءة. وهو صاحب عاصم وأحد رواته البارزين

على عاصم، وكانت القراءة اليت أخذها عن عاصم ترتفع األولون يصفونه بضبط احلروف اليت قرأ با 
.  تويف سنة مثانني ومائة للهجرة. إىل علي رضي اهللا عنه



ى عن النهشلي الكويف اإلمام العلم رو هو شعبة بن عياش بن سامل أبو بكر احلناط األسدي
كان إماماً كبرياً عاملاً عامًال و. وعرض القرآن على عاصم ثالث مرات. ولد سنة مخس وتسعني. عاصم

ما : وملا حضرته الوفاة بكت أخته فقال هلا. وكان يقول أنا نصف اإلسالم، وكان من أئمة السنة
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تويف يف مجادى األوىل سنة . يبكيك انظري إىل تلك الزاوية فقد ختمت فيها مثان عشرة ألف ختمة
. ثالث وتسعني ومائة

 
 



بيب بن عمارة بن إمساعيل الكويف التميمي موالهم وقيل من صميمهم الزيات هو محزة بن ح
ولد سنة مثانني وأدرك الصحابة بالسن فيحتمل أن يكون رأى بعضهم، أخذ . أحد القراء السبعة

وإليه صارت . القراءة عرضاً على سليمان األعمش ومحران بن أعني وأيب إسحاق السبيعي وغريهم
قيماً بكتاب اهللا بصرياً بالفرائض عارفاً  ضىً ألعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً رِ القراءة بعد عاصم وا

بالعربية حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداً ورعاً قانتاً هللا، وكان جيلب الزيت من العراق إىل حلوان 
ك فيهما القرآن شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازع: قال لـه أبو حنيفة. وجيلب اجلوز واجلنب إىل الكوفة

. تويف سنة ست ومخسني ومائة. والفرائض


هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن هشيم األسدي، أحد القراء العشرة وأحد 
وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنني وابتدأ يف . ولد سنة مخسني ومائة. الرواة عن سليم عن محزة

مات يف مجادى اآلخرة سنة تسع . ان ثقة كبرياً زاهداً عابداً عاملاً وك. الطلب وهو ابن ثالث عشرة سنة
. وعشرين ومائتني ببغداد



خالد بن خالد أبو عيسى الكويف، إمام يف القراءة ثقة عارف حمقق أستاذ، أخذ القراءة عرضاً 
. تويف سنة عشرين ومائتني. عن سليم وهو من أضبط أصحابه وأجلهم

 
 





انتهت . هو علي بن محزة بن عبد اهللا بن بمن بن فريوز األسدي موالهم وهو من أوالد الفرس
إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد محزة الزيات، أخذ القراءة عرضاً عن محزة أربع مرات وعليه اعتماده 

اجتمعت يف الكسائي قال أبو بكر األنباري . وعن حممد بن أيب ليلى، وعيسى بن عمر اهلمداين
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أمور، كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم يف الغريب وكان أوحد الناس يف القرآن فكانوا يكثرون عليه 
حىت ال يضبط األخذ عليهم فيجمعهم وجيلس على كرسي ويتلو القرآن من أوله إىل آخره وهم 

. للهجرة تويف سنة تسع ومثانني ومائة.يسمعون ويضبطون عنه حىت املقاطع واملبادئ


هو الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي ثقة معروف حاذق ضابط عرض على الكسائي وهو 
. تويف سنة أربعني مائتني. من جلة أصحابه


. هو حفص الدوري، وتقدمت ترمجته
 
 

 
 
 



 

 
 

:  القسم األول
 أصول القراءات السبع
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۱T  الستعاذة       أحكام ا

 

 
فمنهم من أوجبها مطلقاً، عند أول كل قراءة ؛ لوجود األمر فيها : اختلف القراء يف حكمها 

ومنهم من ). ٩٨:النحل(  فَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ  قال تعاىل 
ومنهم من استحبها مطلقاً، ببيان النيب . حتبها بعد ذلكأوجبها يف العمر مرة واحدة بعد البلوغ، واس

.  صلى اهللا عليه وسلم حيث مل يكن يستعيذ كلما أراد قراءة القرآن
واالستعاذة يف أول التالوة عند اجلمهور، قياساً على اآلية القرآنية اليت توجب الوضوء عند القيام 

ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى  يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا للصالة قال تعاىل 
 ومنهم من قال بأ�ا يف آخر التالوة حيث الفعل املاضي بعد الشرط ). ٦:املائدة(  اْلَمَراِفقِ 
  ِفَِإَذا قـََرْأَت اْلُقْرآَن فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجيم  )وينسب هذا القول حلمزة ). ٩٨:النحل

. بن حبيب الزيات، أحد القراء السبعة
أعوذ باهللا "وللقارئ أن يقول . ، وهي املستحبة"أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم : " وصيغتها

.  أو بعض الصيغ اليت وردت يف القرآن والسنة املطهرة". السميع العليم من الشيطان الرجيم
لتالوة، سواء بدأ القارئ من أول السورة أو يف جزئها، وتكفي استعاذة واالستعاذة تكون يف أول ا

. واحدة، ولو للقرآن كله، ما مل يقطع القارئ تالوته
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۱Tأحكام البسملة 

 

البسملة سنة مؤكدة يف أول كل سورة ابتداء، إال يف سورة التوبة، فال بسملة بأوهلا، بل يكتفى 
والبسملة مستحبة يف أجزاء . على إثباتا يف أول الفاحتة ابتداء ووصًال بالناس واتفقوا. باالستعاذة فيها

.  وجزء السورة يبدأ بعد الكلمة األوىل من أول السورة - –السور 



إذا انتهى القارئ من سورة ورغب يف استمرار التالوة يف سورة أخرى بعدها، يأيت بالبسملة بني   -أ
 .وهي سنة مؤكدة لقالون وابن كثري وعاصم والكسائيالسورتني، 

أسقط محزة البسملة بني السورتني، وله يف ذلك وصل آخر السورة األوىل بأول الثانية، من   -ب
(دون سكت، وللقارئ الوقف على آخر السورة، مث متابعة السورة الثانية من دون بسملة

۰F

١(. 
 . والبصري والشامي ، ورش)وجهان(أثبت البسملة بني السورتني وأسقطها   -ج
 : األوجه الثالثةيف حال إثبات البسملة فيها   -د

 .وصل آخر السورة بالبسملة، ووصل البسملة بأول السورة -١
 . قطع آخر السورة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة -٢
 . قطع آخر السورة عن البسملة، ووصل البسملة بأول السورة -٣

 : ثالثة أوجه، لورش والبصري والشامي ويف حال إسقاط البسملة بني السورتني  -ه
 .وصل آخر السورة بأول السورة التالية، من دون سكت وال وقف -١
 . السكت بني السورتني -٢
(الوقف على آخر السورة، ومتابعة التالوة من أول السورة التالية  -٣

۱F

٢( . 
 . من أسقط البسملة بني السورتني أثبتها ما بني الناس والفاحتة  -و
 . واز الوقف على البسملة، إذا وصل آخر السورة بالبسملة دون أول السورةأمجعوا على عدم ج  -ز
ال فرق أن تكون السورة املعنية بعد السورة مباشرة، مثل ما بني سورة البقرة وآل عمران، أو غري   -ح

 . مباشرة، مثل ما بني البقرة والنساء أو أي سورة أخرى

 

                                                 
. ١٥٨/ ١ة  ،  يف باب التسمي"اإلقناع يف القراءات السبع " كذا ذكره ابن الباذش يف كتابه ) ١(
. ١٥٩/ ١،  يف باب التسمية  "اإلقناع يف القراءات السبع " كذا ذكره ابن الباذش يف كتابه ) ٢(
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۱T اإلدغام الكبير المتماثل

 
باب الذي يليه من باب إدغام احلرفني املتقاربني واملتجانسني، هو للسوسي عن أيب هذا الباب وال

.  عمرو وحده دون سائر القراء



مناسككم : يدغم الكاف يف الكاف فقط، يف الكلمة الواحدة، وذلك يف كلمتني يف القرآن مها
ويف ما سلككم يف قوله ). ٢٠٠:البقرة(  يـُْتْم َمَناِسَكُكْم فَاذُْكُروا اللَّهَ فَِإَذا َقضَ  يف قوله سبحانه  

).  ٤٢:املدثر(  َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقرَ  عز وجل 



إذا التقى حرفان متماثالن، أحدمها يف آخر الكلمة واآلخر يف أول الكلمة اليت تليها، فال بد من 
 ِلْلُمتَِّقينَ ِفيِه ُهدًى َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب  : دغام احلرف األول يف الثاين مهما كانت حركته، مثلإ

 ِ◌◌ِ )٢:البقرة .( ِفي السََّماَواِت َواَألْرضِ  يـَْعَلُم َما  )٥٢:العنكبوت .(  َقـُُلوِبِهْم طُِبَع َعَلى و
).  ١٩٩:األعراف(  بِاْلُعْرفِ  اْلَعْفَو َوْأُمرْ ُخِذ  ). ٨٧:التوبة(  فـَُهْم ال يـَْفَقُهونَ 

أو ). ٤٠:النبأ(  ُكْنُت تـَُراباً يَا لَْيَتِني  : وميتنع اإلدغام إذا كان احلرف األول تاء متكلم، مثل
 َواِسٌع َعِليمٌ ِإنَّ اللََّه  أو منوناً مثل ). ٩٩:يونس(  النَّاسَ َأفَأَْنَت ُتْكرُِه  : تاء خطاب، مثل

).  ١٤٢:األعراف(  رَبِّهِ  فـََتمَّ ِميَقاتُ  : أو مشدداً، مثل). ١١٥:البقرة(
لسكون ). ٢٣:لقمان(  َيْحُزْنَك ُكْفُرهُ َوَمْن َكَفَر َفال  وجيب إظهار الكاف عند الكاف يف 

.  النون قبله، وإخفائه بالكاف
اإلظهار : لزوم وجهانوإذا حذف احلرف األخري من الكلمة بسبب اجلزم، ففي احلرف ما قبل ا

الغني عند الغني : وذلك يف األمثلة الثالثة التالية فحسب. اعتداداً باألصل، واإلدغام اعتداداً بالعارض
َر َوَمْن  يف  . حيث حذف الياء بعد الغني األوىل). ٨٥:آل عمران(  اإلْسالِم ِديناً يـَْبَتِغ َغيـْ

َعَلْيِه َكِذبُهُ  َيُك َكاِذباً َوِإْن  والكاف يف الكاف يف  حيث حذف النون بعد ). ٢٨:غافر(  فـَ
حيث حذف الواو بعد ). ٩:يوسف(  َوْجُه أَبِيُكمْ  َيْخُل َلُكمْ  والالم يف الالم . الكاف األوىل

.  الالم األوىل
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 وذلك يف مثل  –املتكلم  –وجيب اإلدغام قوًال واحداً إذا حذف من الكلمة ياء اإلضافة 
  ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النََّجاةِ  اقـَْوِم مَ َويَا  )٤١:غافر .(  يـَْنُصُرِني ِمَن اللَّهِ  قـَْوِم َمنْ َويَا  
).  ٣٠:هود(

.  كغريها من احلروف املتماثلة" لوط"بالم " آل"كما جيب إدغام الم 
  َعهُ آَمُنوا مَ  ُهَو َوالَِّذينَ فـََلمَّا َجاَوزَُه  :  بالواو بعده، مثل" هو"وجيب إدغام واو 

يَْمَسْسَك  ُهَو َوِإنْ ِإال وقوله ). ١٨:آل عمران) ( اْلَمالِئَكةُ  ُهَو وَ إال وقولـه ). ٢٤٩:البقرة(
 ُهَو َوَأْعِرضْ ِإال وقوله ). ٥٩:األنعام( ُهَو َويـَْعَلمُ ال يـَْعَلُمَها ِإال  وقولـه). ١٧:األنعام( ِبَخْيرٍ 

 ). ٢٧:األعراف( ُهَو َوقَِبيُلهُ ِإنَُّه يـََراُكْم قولـه و). ١٠٦:األنعام( َعِن اْلُمْشرِِكينَ 
  يُرِْدَك ِبَخْير ُهَو َوِإنْ ِإال  )١٠٧:يونس .( وقوله  ْيَْأُمُر بِاْلَعْدلِ  ُهَو َوَمن  )٧٦:النحل  .(

وقوله ). ٤٢:النمل( ْلمَ اْلعِ  ُهَو َوُأوتِيَناَكأَنَُّه ). ٩٨:طـه(  ُكلَّ َشْيٍء ِعْلماً  ُهَو َوِسعَ ِإال  وقولـه 
 ُهَو َوُجُنوُدهُ َواْسَتْكبَـَر )وقوله  ). ٣٩:العنكبوت  ْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ  ُهَو َوَعَلىِإال  اللَِّه فـَ
).  ١٣:التغابن(

التسهيل مع : حذف أبو عمرو الياء،  وله يف اهلمزة وصًال وجهان الآلئي يئسن ويف 
اإلظهار : وعند اإلبدال لـه يف الياء وصًال وجهان. مداً الزماً، وصًال ووقفاً التوسط والقصر، واإلبدال 

(" االيّئسن"، واإلدغام "الالي يئسن" 
۲F

١(  .
 

 
 

                                                 
.  انظر موضعها يف سورة الطالق يف الفرش) ١(
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۱T  إدغـام الحرفين المتقـاربين
۱T  والمتجـانسين في كلمة وكلمتين

 

 
لقاف حبرف ال يكون اإلدغام متقاربا يف كلمة واحدة إال يف القاف مع الكاف، إذا سبقت ا

.  خلقكم، يرزقكم، ميثاقكم، سبقكم، وافقكم: متحرك وجاء بعد الكاف ميم مجع، مثل
خبلف فيها، حيث جيوز إدغام القاف يف الكاف قياساً على أن نون " طلقكن"وُأحلق بذا 

النسوة قامت مقام ميم اجلمع ووجه اإلظهار توايل احلروف املشددة وعدم وجود ميم اجلمع بعد 
. الكاف

:  وعدد حروف اإلدغام الكبري املتقارب ستة عشر حرفاً وهي أوائل
. شفا لم تضق نفساً بها رم دوا ضن    ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جال

. ش، ل، ت، ن، ب، ر، د، ض، ث، ك، ذ، ح، س، م، ق، ج: وهي
:  وال إدغام في

 ). ٧٨:هود( َرِشيدٌ رَُجٌل ). ٦:الزمر(  ِفي ظُُلَماٍت َثالثٍ  : احلرف املنون، مثل -١
ِجْئَت َشْيئاً ). ٦١:االسراء( ِلَمْن َخَلْقَت ِطيناً : إذا كان تاء خطاب املفتوح، مثل -٢

 ). ٧١:الكهف( ِإْمراً 
 ). ٢٤٧:البقرة(  َوَلْم يـُْؤَت َسَعةً : الزوم حبذف حرف العلة، مثل -٣
 ). ١٩:الرعد(  َكَمنْ اْلَحقُّ ). ٢٠٠:البقرة( َأْو َأَشدَّ ِذْكراً : املشدد، مثل -٤

.  فيجب اإلظهار فيها
آل ( َفَمْن زُْحِزَح َعِن النَّارِ : تدغم احلاء يف العني يف موضع واحد يف القرآن وهو يف: ح

). ٢٣٣:البقرة( َفال ُجَناَح َعَلْيُكمْ : وتظهر فيما سوى ذلك، مثل). ١٨٥:عمران
 َاْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيم ) ٤٥:عمرانآل  .(

والكاف تدغم يف القاف، والقاف يف الكاف طرداً وعكساً، إذا مل يسبق احلرف : ك –ق 
َأَفَمْن َيْخُلُق ). ٤٥:النور( َخَلَق ُكلَّ َدابَّةٍ املدغم ساكن، ومثال القاف يف الكاف 

). ١٠:الفرقان( َوَيْجَعْل َلَك ُقُصوراً ومثال الكاف يف القاف ). ١٧:النحل( َكَمنْ 
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 َوفـَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ : وإذا سبق احلرف األول ساكن امتنع إدغامه، مثل
).  ٥:املزمل( ِإنَّا َسنُـْلِقي َعَلْيَك قـَْوًال ثَِقيالً ). ٧٦:يوسف(

ويف الشني ). ٤:املعارج( ِمَن اللَِّه ِذي اْلَمَعارِِج َتعرجوتدغم اجليم يف التاء والشني يف : ج
 ٍْع َأْخَرَج َشْطَأهُ َكَزر  )٢٩:الفتح  .(

).  ٤٢:االسراء( ِإَلى ِذي اْلَعْرِش َسِبيالً تدغم الشني يف السني يف : ش
).  ٦٢:النور( فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأنِِهمْ وتدغم الضاد يف الشني يف : ض
وتدغم أيضاً يف الشني ). ٧:يرالتكو( َوِإَذا النـُُّفوُس ُزوَِّجتْ تدغم السني يف الزاي يف : س

).  الراس شيباً  الراّشيباً -( تقرأ ). ٤:مرمي( َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيباً خبالف يف 
:  وتدغم الدال يف عشرة حروف هي أوائل كلمات: د

ترب سهل ذكا شذا    ضفا مث زهد صدقه ظاهر جال 

:  والحروف مع أمثلتها هي 
).  ١٨٧:البقرة( ِد تِْلكَ ِفي اْلَمَساجِ  التاء، مثل 
).  ١١٢:املؤمنون( َعَدَد ِسِنينَ : السني، مثل
).  ٥٢:البقرة( َعْنُكْم ِمْن بـَْعِد َذِلكَ  : الذال، مثل
). ١٠:االحقاف( َوَشِهَد َشاِهٌد ِمْن : الشني، مثل
).  ٢١:يونس(  ِمْن بـَْعِد َضرَّاءَ : الضاد، مثل
).  ١٣٤:النساء( يُرِيُد ثـََوابَ : الثاء، مثل
).  ٢٨:الكهف( تُرِيُد زِيَنةَ  : الزاي، مثل
).  ٧٢:يوسف( نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلكِ : الصاد، مثل
).  ٣٩:املائدة(  ِمْن بـَْعِد ظُْلِمهِ  : الظاء، مثل
).  ٢٥١:البقرة(  َوقـََتَل َداُوُد َجاُلوتَ  : اجليم، مثل

 َما َكاَد َتزِيغُ  : وحة بعد ساكن، إال يف التاء فقطإال أن الدال ال تدغم إذا كانت مفت
).  ٩١:النحل(  بـَْعَد تـَوِْكيِدَها ). ١١٧:التوبة(

وتدغم التاء يف أحد عشر حرفاً، هي حروف الدال العشرة، وزيادة الطاء، إال أن التاء تدغم : ت
. يف التاء متاثًال، ويف الباقي تقارباً 
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:  والحروف وأمثلتها كما يلي
)  ٥٧:النساء(  َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َسُنْدِخُلُهمْ : السني، مثل
ارِيَاِت َذْرواً : الذال، مثل )  ١:الذريات( َوالذَّ
)  ٤:النور(  بَِأْربـََعِة ُشَهَداءَ  : الشني، مثل
)  ١:العاديات( َواْلَعاِديَاِت َضْبحاً : الضاد، مثل
)  ٥٥:آل عمران(  مَّ يـَْوِم اْلِقَياَمِة ثُ  : الثاء، مثل
)  ٧٣:الزمر( ِإَلى اْلَجنَِّة زَُمراً : الزاي، مثل
)  ٣٨:النبأ(  َواْلَمالِئَكُة َصّفاً ال يـََتَكلَُّمونَ : الصاد، مثل
)  ٢٨:النحل(  تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة ظَاِلِمي أَنـُْفِسِهمْ  : الظاء، مثل
)  ٩٣:املائدة( ُجَناحٌ  َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاتِ : اجليم، مثل
)  ٣٢:النحل(  الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُهُم اْلَمالِئَكُة طَيِِّبينَ : الطاء، مثل

ُلوا التـَّْورَاَة ثُمَّ وتدغم التاء يف مخس حروف خبالف، وهي  َوآُتوا الزََّكاَة ). ٥:اجلمعة(  ُحمِّ
 َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّهُ ). ٢٦:السراءا(  َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّهُ ). ٨٣:البقرة(  ثُمَّ 
).  ٢٧:مرمي( َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّاً  ). ١٠٢:النساء( َوْلَتْأِت طَائَِفٌة ُأْخَرى ). ٣٨:الروم(

واحلروف ". ترب سهل ذكا شذا ضفا" وتدغم الثاء يف مخسة حروف وهي األوائل يف : ث
:  وأمثلتها كما يلي

).  ٦٥:احلجر( اْمُضوا َحْيُث تـُْؤَمُرونَ وَ : التاء، مثل
).  ١٦:النمل( َوَوِرَث ُسَلْيَماُن َداُودَ : السني، مثل
).  ١٤:آل عمران(  َواْلَحْرِث َذِلكَ  : الذال، مثل
).  ٣٥:البقرة( َرَغداً َحْيُث ِشْئُتَما: الشني، مثل
  )٢٤:الذريات(  َحِديُث َضْيِف ِإبـَْراِهيمَ : الضاد، مثل

). ٦١:الكهف(  ُحوتـَُهَما فَاتََّخَذ َسِبيَلهُ : ويدغم الذال يف الصاد والسني، يف حنو: ذ
 َُأذُْكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَله  )٦٣:الكهف .( ًَما اتََّخَذ َصاِحَبة )٣:اجلـن  .(

ِف اللَّْيِل َواْخِتال). ٢٠:لقمان(  َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكمْ تدغم الراء يف الالم يف حنو  :ر
َوافْـَعُلوا ما مل يكن الراء مفتوحاً بعد ساكن يف حنو ). ١٩٠:آل عمران( َوالنـََّهاِر آلياتٍ 
َر َلَعلَُّكمْ  .  فال تدغم الراء يف الالم). ٧٧:احلج(  اْلَخيـْ
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 ِفيَها َكَمَثِل رِيحٍ ). ١٩:مرمي(  ِ◌نََّما أَنَا َرُسوُل رَبِّكِ إوتدغم الالم يف الراء يف حنو  :ل
 فـََعَصْوا َرُسوَل رَبِِّهمْ ما مل يكن الالم مفتوحاً بعد ساكن، مثل ). ١١٧:آل عمران(
َكَذِلِك قَاَل فإ�ا تدغم، حيثما وردت يف القرآن " قال" إال يف الم لفظ ). ١٠:احلاقة(

).  ٢٣:املائدة(  قَاَل رَُجالنِ ). ٢١:مرمي(  رَبُّكِ 
ِمْن بـَْعِد َما ). ١٦٧:األعراف( َوِإْذ تََأذََّن رَبُّكَ لراء، يف حنو تدغم النون يف الالم وا: ن

، "حنن"إال إذا كان قبل النون ساكن فال يدغمها، إال يف نون ). ١١٣:التوبة(  تـَبَـيََّن َلُهمْ 
آل ( َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ  ). ١٣٨:البقرة( َوَنْحُن َلُه َعاِبُدونَ  فإنه يدغمها، حنو 

).  ٨٤:رانعم
اللَُّه َيْحُكُم ). ٢٥:االسراء( رَبُُّكْم َأْعَلُم ِبَماوختفى امليم املتحركة عند الباء يف حنو  :م

َنُكمْ  ). ٢٤٩:البقرة(  اْليَـْوَم ِبَجاُلوتَ ما مل يكن قبلها ساكن، مثل ). ٦٩:احلج( بـَيـْ
 َْوُأوُلوا اَألْرَحاِم بـَْعُضُهم  )٧٥:األنفال   .(

).  ١٤:الفتح( َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاءُ  حيثما وقعت، حنو" من يشاء " م الباء يف ميم وتدغ: ب



وال تتغري حال األلف املمال قبل الراء الرور سواء أدغم الراء مبا بعده، أم مل يدغم، لكون  -
 َمَع األَبـَْراِر رَبـََّنا). ١٨:املطففني( ِكَتاَب األَبـَْراِر َلِفي ِعلِّيِّينَ اإلدغام عارضاً، مثل 

 ). ١٩٣:آل عمران(
لُِيبَـيَِّن إذا كان احلرف املدغم مرفوعاً جيوز فيه اإلدغام احملض أو رومه أو إمشامه، مثل  -

 ). ١٣٤:النساء( َمْن َكاَن يُرِيُد ثـََوابَ ). ٢٦:النساء( َلُكمْ 
َوَعِمُلوا ض  والروم، مثل وإذا كان احلرف املدغم جمروراً، جيوز فيه الوجهان، اإلدغام املح -

  َواألَنـَْعاِم َواْلَحْرِث َذِلكَ ). ٢٩:الرعد( الصَّاِلَحاِت ُطوَبى
 ). ١٤:آل عمران(

 اْلَبْحَر لَِتْجِريَ وإذا كان احلرف املدغم مفتوحاً فليس فيه إال اإلدغام احملض فقط، مثل  -
 ). ١٢:اجلاثـية( اْلُفْلكُ 

أو باء واحلرف املدغم فيه ميماً أو باء فال جيوز اإلمشام فيه وال  وإذا كان احلرف األول ميماً  -
وامليم مع ). ٤:الفاحتة( الرَّْحَمِن الرَِّحيِم َمِلكِ امليم مع امليم : الروم، وذلك يف أربع صور
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). ٥٦:يوسف( ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَناوالباء مع الباء ). ٣٦:آل عمران( َأْعَلُم ِبَماالباء 
 ). ٢٨٤:البقرة( َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاءُ امليم  الباء مع

وإذا كان احلرف املدغم بعد حرف صحيح ساكن ففيه اإلدغام واالختالس، واإلدغام مقدم  -
). ٣٩:املائدة( ِمْن بـَْعِد ظُْلِمهِ ). ١٩٩:األعراف( ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمرْ يف األداء، مثل 

 ًِفي اْلَمْهِد َصِبّيا )٢٩:مرمي .( ًَداُر اْلُخْلِد َجَزاء )٢٨:فصلت .( 
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۱T هــــــاء الكنــــــــاية
 

هي هاء الضمري اليت تلحق األمساء واألفعال واحلروف، حبيث لو حل مكا�ا : هاء الكناية
 –له ( ، )كتايب –كتابك  –كتابه ( مثل . الكاف أو ياء املتكلم ال خترج هذه الكلمات عن معانيها

) جاءين –جاءك  –جاءه (  ،)يل –لك 
:  ولهاء الكناية أربعة أحوال

َنامثل . إذا وقع هاء الضمري بني متحرك وساكن، فال صلة فيه جلميع القراء: أوالً   َلُه اْلُمْلُك َعَليـْ
).  ٢٠:الليل( رَبِِّه اَألْعَلى). ٢٤٧:البقرة(

). ٢:البقرة( ُهدًى ِلْلُمتَِّقينَ  ِفيهِ ل وإذا وقع بني ساكن ومتحرك يصله ابن كثري مطلقاً، مث: ثانياً 
 ِإَلى وَوَهَداُه  واْجَتَباُه  )١٢١:النحل .( ُ فـََلْيَس ِمنِّي وَشِرَب ِمْنه )٢٤٩:البقرة .(

).  ٦٩:الفرقان( ُمَهاناً  َوَيْخُلْد ِفيهِ ووافقه حفص يف كلمة واحدة يف القرآن وهي 
). ٦:احلجر( نـُزَِّل َعَلْيِه الذِّْكرُ كنني، فال صلة فيه أيضاً، مثل وإذا وقع هاء الضمري بني سا: ثالثاً 

 َِوَهَديـَْناُه النَّْجَدْين )١٠:البلد  .(
 وَوِعْنَدُه وإذا وقع بني متحركني، فالصلة فيه جلميع القراء، فتوصل اهلاء املضمومة بواو، مثل  : رابعاً 

وتوصل اهلاء املكسورة بياء ). ٧:البلد( َأَحدٌ  وْم يـََرُه َأْن لَ ). ٥٩:األنعام( َمَفاِتُح اْلَغْيبِ 
).   ١٧:القيامة( ِإنَّ  لِتَـْعَجَل ِبِه ). ٢٢:الروم(  َخْلقُ  َوِمْن آيَاتِِه مثل 

:  وقد شذت بعض الهاءات عن قاعدتها، وهي 
يف سورة " نصله  –نوله " يف آل عمران والشورى، " نؤته" معاً يف آل عمران، "يؤده" اهلاءات يف  -١

وكسر اهلاء من دون صلة قالون قوًال واحداً، . النساء، فقد أسكن هاءها محزة وأبو عمرو وشعبة
.  وهشام على أحد وجهيه، وله الصلة وجه ثان

أسكن هاءها أبو عمرو وعاصم ومحزة، وكسر اهلاء من دون صلة قالون قوًال واحداً، " ألقه" -٢
.  وهشام على أحد وجهيه
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. سر القاف وأسكن اهلاء أبو عمرو وشعبة وخالد خبلف عنه، والوجه الثاين لـه الصلةك" ويتقه" -٣
وكسر القاف وكسر اهلاء من دون صلة قالون . وأسكن حفص القاف وكسر اهلاء من دون صلة

.  وهشام على أحد وجهيه، وله الصلة وجه ثان
ون كسرها مع الصلة وبدو�ا أسكن اهلاء السوسي، وكسرها مع الصلة هشام، ولقال" يأته مؤمناً " -٤

.  وجهان
وأسكنها . وأسكنها وضمها من دون صلة هشام. أسكن هاءها قوًال واحداً السوسي" يرضه" -٥

وضمها مع . وضمها من دون صلة قوًال واحداً محزة وعاصم ونافع. وضمها مع الصلة الدوري
.  الصلة قوًال واحداً ابن كثري وابن ذكوان والكسائي

.  وضمهما الباقون. أسكن اهلاءين هشام" راً يرهش –خرياً يره " -٦
:  وفيها" أرجئه"  -٧

 "وأرجْئهُ "اثبت مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء مع الصلة ابن كثري وهشام  )أ
 "أرجْئهُ " اثبت مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء من دون صلة أبو عمرو  )ب
 "أرجْئهِ "ن اثبت مهزة ساكنة بعد اجليم وكسر اهلاء من دون صلة ابن ذكوا )ت
 ".أرجهِ "أسقط اهلمزة وكسر اهلاء من دون صلة قالون  )ث
 "أرجهِ "أسقط اهلمزة وكسر اهلاء مع الصلة ورش والكسائي  )ج

 ".أرجهْ "أسقط اهلمزة وأسكن اهلاء عاصم ومحزة  )ح
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۱T  المــــــد والقصـــــــر
 
.  الزيادة: لغة:    المــد 

.  باحلرف إطالة الصوت عند النطق: اصطالحاً 
ويكون املد يف الواو الساكنة املضموم ما قبلها، والياء الساكنة املكسور ما قبلها، واأللف 

.  الساكنة املفتوح ما قبلها
 : والمدود أقسام كثيرة

.  املد املنفصل -٢.                    املد املتصل -١
.  املد الالزم -٤.                     مد البدل -٣
املدود يف فواتح السور  -٦.        العارض للسكوناملد  -٥
.  مد الصلة -٨.                     مد اللني -٧
 

۲T

 
. املالئكة، أولئك، قروء، النسيء، بريء: مثل. هو أن يأيت حرف املد واهلمز يف كلمة واحدة

.  وميد املتصل ست حركات ورش ومحزة -١
 . اصمومده أربع أو مخس حركات ع -٢
 . ومده أربع حركات فقط ابن عامر والكسائي -٣
 . ومده ثالث أو أربع حركات املكي والبصري وقالون -٤

 

۲T

 

قوا (، )مبا أنزل: (مثل. هو أن يأيت حرف املد يف آخر الكلمة واهلمز يف أول الكلمة اليت بعده
). إين ءامنت(، )أنفسكم
  .مد املنفصل ست حركات ورش ومحزة -١
 . ومده أربع أو مخس حركات عاصم -٢
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 . ومده أربع حركات فقط ابن عامر والكسائي -٣
 . ومده حركتني ابن كثري والسوسي -٤
. ومده حركتني أو ثالث أو أربع حركات قالون والدوري -٥

 

۲T

 
ياآدم، : إذا وقع حرف املد بعد اهلمز، فيمد حركتني عند مجيع القراء، سواء كان اهلمز ثابتاً، مثل

بالتسهيل مثل جاء أو كان متغرياً . لإلميان، من آمن: أو كان متغرياً بالنقل، مثل. بإميا�م، الذين أوتوا
ويسمى هذا املد مد البدل، . هؤالء ءاهلة، من السماء ءاية: أو كان متغرياً باإلبدال، مثل.  آل لوط

ومثل شبيه . و شبيه البدل، ويعامل معاملتهوإذا مل يكن أصل املد مهزة فه. ألنه بدل عن اهلمزة الثانية
. قرءان –مئاب  –ءاية : البدل

وميد ورش البدل وشبيهه حركتني وأربع وست حركات، واستثين لـه الكلمات التالية حيث ليس فيها 
:  إال القصر حركتني فقط، وهي

.  اؤمتن، ائتينا، ائتوين: إذا كان املبدل مهزة قطع  بعد مهزة الوصل -١
 . يؤاخذكم، يؤاخذهم، تؤاخذنا: وما تفرع منها، مثل" اخذيؤ"كلمة  -٢
 . القرءان، مسئوال، ظمئان: البدل املسبوق حبرف ساكن صحيح، مثل -٣
حيث يقرأها بإدغام نون التنوين يف الالم، وإسقاط اهلمزة ونقل حركتها : عاداً األوىل -٤

 . إىل الالم أيضاً، وقصر الواو
 . إسرائيل: كلمة -٥
(آلن آ: كلمة -٦

۳F

١( .
 

۲T

 

وجيب مده عند كل القراء ست حركات، سواء . هو املد الذي بعده سكون، ثابت وصًال ووقفاً 
: أو كان خفيفاً مثل. الصاّخة –الطاّمة  –الضاّلني : مثل –مشدداً  –كان احلرف بعد املد مثقًال 

ن قوًال واحداً، وكذلك يف لقالو" حميايْ "ويف . ، عند إبدال مهزة الوصل ال عند التسهيل"اآلن"
. لدى إبدال مهزتا ياء ويأيت تفصيلها يف مواضعها من األحزاب والادلة والطالق" الآلئي"

                                                 
.  يراجع موضعها يف سورة يونس يف هذا الكتاب) ١(
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: هو املد الطبيعي قبل آخر الكلمة املوقوف عليها بالسكون العارض، مثل: املد العارض للسكون
ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست . الرحيم –العاملني  –خاشعون  –املؤمنون  –الرمحن علم القرآن 

.  حركات
 

۲T

 

۲T

. أمجعوا على إشباع املد يف الواو يف نون، والياء يف سني وميم، واأللف يف قاف وصاد والم وكاف
كما أمجعوا على قصر وطول الياء يف ميم يف . وا على توسط وطول الياء يف عني يف موضعيهاوأمجع

ولورش يف فاحتة العنكبوت وجهان، الطول ). امل اهللا ( فاحتة آل عمران لدى وصلها بلفظ اجلاللة 
زة إن ، حيث لـه إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل امليم، وحلم)أحسب(والقصر يف امليم لدى وصلها بـ 

.  وقف على أحد وجهيه

۲T

، ألن كًال منها يتألف من حرفني فقط، احلرف ذاته "حي طهر" وأمجعوا على عدم املد يف حروف 
". را  يا - –حا  –ها  –طا " وألفاً بعده 

.  حرف مد مطلقاً وأمجعوا على عدم املد يف هجاء األلف حيث ليس فيها 
 



۲T

هيئة، : وهو أن يقع الواو والياء الساكنني بعد فتح، بعدمها مهزة، مثل: مد اللني املهموز -١
فانفرد فيه ورش بالتوسط والطول وصًال ووقفاً، ويستثىن من ذلك ثالث . شيء، استيأسوا

وله يف . يف التكوير، فال مد يف الواو فيهما) دةاملوءو(يف الكهف، ) موئال: (كلمات
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عدم املد مع تثليث البدل، وتوسط : وجهان –حيث وقعت يف القرآن  " -سوءات"
ولباقي القراء يف الوقف على اللني املهموز القصر والتوسط . اللني مع توسط البدل

.  والطول، وال مد هلم فيه وصالً 
لياء الساكنان املفتوح ما قبلهما قبل آخر الكلمة ومد اللني غري املهموز وهو الواو وا -٢

صيف، : املوقوف عليها بالسكون العارض، شريطة أن ال يكون آخر الكلمة مهزة، مثل
. وال مد فيه وصًال جلميع القراء. فلجميع القراء فيه وقفاً املراتب الثالثة. القوم

 



 
.  خطاً، ويكون يف هاء الكناية وميم اجلمعهو حرف مد زائد لفظاً ال : الصلة

۲T

ويكون يف جعل ضمة هاء الضمري واواً وكسرته ياء إذا وقع بني متحركني لكل القراء، ويكون يف  -
.  هاء الضمري الواقع بني ساكن ومتحرك البن كثري كما هو موضح يف هاء الكناية

۲T

. عليهم غري، ليحاجوكم به، حسبتم أن: يوصل بواو إذا وقع بني متحركني، مثلوأما ميم اجلمع ف -
وذلك البن كثري قوًال واحداً، ولقالون على أحد الوجهني، ويكون لورش إذا وقع بعد ميم اجلمع 

.  عليكم أنفسكم، إليكم إذا: مهزة قطع مثل
. هُم املؤمنون، عليكُم الصيام: وإذا وقع ميم اجلمع قبل ساكن ففيه ضم امليم لكل القراء، مثل -

قبلِتِهُم : عليِهُم القتال، أو كسر مثل: إال إذا وقع ميم اجلمع بعد هاء وقبل اهلاء ياء ساكن، مثل
، ومحزة )عليِهِم القتال، قبلِتِهِم اليت(اليت، وبعد امليم ساكن، فإن أبا عمرو يكسر اهلاء وامليم  

).  ُهُم اليت عليُهُم القتال، قبلتِ (والكسائي يضما�ا 
.  وإذا وقع بعد مد الصلة مهزة قطع فالقراء على أصوهلم يف املنفصل -
.  إليُهم، عليُهم، لديُهم: وحلمزة ضم اهلاء يف احلالني يف ثالث كلمات هي -
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۱T  همــــــزة الوصـــــل
 

 
.  هي مهزة تثبت ابتداء وتسقط درجاً مبا قبلها: همزة الوصل

: والكسر فتكون وتحرك بالفتح والضم
. التعريف" ال"مفتوحة يف  •
 . ومضمومة يف الفعل املضموم ثالثه ضماً الزماً  •
.  ومكسورة فيما سوى ذلك •

:  وإذا سبقت همزة الوصل بساكن، فإن القراء يحركون الساكن األول كما يلي
: الناس() ِمَن اجلِنَّة والنَّاس: (جلميع القراء، مثل" اجلارة- ِمْن -"حيرك بالفتح يف حرف  -

٦.( 
عليكُم : حيرك ميم اجلمع وواو اجلمع الساكن املفتوح ما قبلها بالضم جلميع القراء، مثل -

 . الصالة، إليكُم السلم، فتمنوا املوت، وعصوا الرسول
أما إذا سبقت مهزة الوصل املكسورة أو املفتوحة أو املضمومة ضماً عارضاً بساكن، فإن  -

 .مجيع القراء يكسرون الساكن األول
وإذا سبقت مهزة الوصل املضمومة ابتداء ضماً الزماً بساكن، وكان الساكن األول من  -

:  أو التنوين، فإن القراء حيركون الساكن األول كما يلي" لتنود"حروف كلمة 
َأِن ). ٣١:يوسف( َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ يكسرها وصًال عاصم ومحزة، مثل  •

 نِ فَتيالً ). ١٠:األنعام( َوَلَقِد اْستُـْهِزئَ ). ١١٧:املائدة( بَُّكمْ اْعُبُدوا اللََّه رَبِّي َورَ 
 ).   ١١٠:االسراء( ُقِل اْدُعوا اللََّه َأِو اْدُعوا الرَّْحَمنَ ). ٥٠: النساء( انظر

ُقُل اْدُعوا اللََّه َأُو اْدُعوا ، مثل "أو"، وواو "قل"يضمها أبو عمرو البصري يف الم  •
 َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ ويكسرها فيما سوى ذلك، مثل ). ١١٠:االسراء( الرَّْحَمنَ 

 َوَلَقِد اْستُـْهِزئَ ). ١١٧:املائدة( َأِن اْعُبُدوا اللََّه رَبِّي َورَبَُّكمْ ). ٣١:يوسف(
 ).  ٥٠:النساء( انظر نِ فَتيالً ). ١٠:األنعام(
 َوقَاَلُت اْخُرْج َعَلْيِهنَّ يضمها وصًال احلرميان والشامي والكسائي، مثل  •

 َوَلَقُد اْستُـْهِزئَ ). ١١٧:املائدة( َأُن اْعُبُدوا اللََّه رَبِّي َورَبَُّكمْ ). ٣١:يوسف(
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 ُ◌ُل اْدُعوا اللََّه ق). ٥٠: النساء( انظر نُ فَتيالً ). ١٠:األنعام(
 ). ١١٠:االسراء( َأُو اْدُعوا الرَّْحَمنَ 

: النساء( انظر نِ فَتيالً لتنوين قبل مهزة الوصل، يف مثل والبن ذكوان كسر نون ا •
٥٠ .( ٍاقتلوا نِ َلِفي َضالٍل ُمِبين )٨:يوسف .( إال يفرحمة ادخلوا )األعراف :
.  الضم والكسر: فله فيهما الوجهان). ٢٦:إبراهيم( خبيثة اجتثتويف ). ٤٩
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۱T الهمــــزتين من كلمــــــة
 

مة هي مهزة االستفهام املفتوحة، وبعدها مهزة الكلمة، مفتوحة أو مضمومة أو اهلمزتني من كل
وقد سهل اهلمزة الثانية نافع وابن كثري وأبو . أأنذرتم، أألد، أؤنبئكم، أئنا، أئنك: مكسورة، مثل

:  عمرو، وهم يف قراءتا على النحو التايل
.  ثالثة قالونسهل اهلمزة الثانية، وأدخل ألفاً بينهما يف األنواع ال -١
سهل الثانية وأدخل ألفاً بينهما يف املفتوحة واملكسورة أبو عمرو قوًال واحداً، وله يف املضمومة  -٢

 . التسهيل مع اإلدخال وعدمه
وسهل اهلمزة الثانية من دون إدخال ابن كثري وورش، إال أن ورشاً لـه يف املفتوحة إبداهلا ألفاً  -٣

 . جاء بعدها ساكنمع املد املشبع إذا  وجهاً ثانياً 
وأما هشام فله اإلدخال مع حتقيق اهلمزة وتسهيلها يف املفتوحة وله اإلدخال مع التحقيق يف  -٤

قَاُلوا أَِإنََّك ). ١٩:األنعام( أَِإنَُّكْم لََتْشَهُدونَ : املكسورة، خبالف عنه يف الكلمات التالية
اخلمسة يف  اللَّهِ  أَِإَلٌه َمعَ ). ٥٥:النمل( َ◌ِإنَُّكْم لََتْأُتونَ أ). ٩٠:يوسف( ألَْنَت يُوُسفُ 

ْرُتمْ ). ٦٤-٦٣-٦٢-٦١-٦٠:النمل(  َويـَُقوُلوَن أَِإنَّا لََتارُِكو). ١٩:يـس( أَِإْن ذُكِّ
َنا وَُكنَّا). ٣٦:الصافات( : وهلشام اإلدخال قوًال واحداً يف الكلمات التالية). ٣:ق( أَِإَذا ِمتـْ
 َأِإنَُّكْم لََتْأُتون )٨١:األعراف .( ْقَاُلوا أَِإنَّ لََنا َألْجراً ِإن )حيث يزيد )١١٣:األعراف ،

 قَاُلوا ِلِفْرَعْوَن أَِإنَّ لََنا َألْجراً ِإنْ ). ٦٦:مرمي( أَِإَذا َما ِمتُّ . فيهما مهزة االستفهام
ِقينَ ). ٤١:الشعراء( ِإْفكاً آِلَهًة ُدوَن اللَِّه أَ ). ٥٢:الصافات( يـَُقوُل أَِإنََّك َلِمَن اْلُمَصدِّ

 يف فصلت- –ويف اهلمزة ). ٩:فصلت( ُقْل أَِإنَُّكْم لََتْكُفُرونَ ). ٨٦:الصافات( تُرِيُدونَ 
 . وجهان التسهيل والتحقيق مع اإلدخال

:  وله أيضاً اإلدخال قوًال واحداً يف االستفهام يف اثين عشر موضعاً  
١ : ٍأَِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديد )٥:الرعد  .(
 ٢/٣ :  ًُعوثُوَن َخْلقاً َجِديدا ).  ٩٨ -٤٩:االسراء( أَِإنَّا َلَمبـْ
 ٤ : ُعوثُوَن لقد ).  ٨٢:املؤمنون( أَِإنَّا َلَمبـْ
 ٥ :  ًأَِإَذا ُكنَّا تـَُرابا )٦٧:النمل  .(
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 ٦ :  ٍأَِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديد )١٠:السجدة  .(
 ٧/٨ : ُُعوث ).  ٥٣:الصافات( أَِإنَّا َلَمِديُنونَ ). ١٦:الصافات( ونَ أَِإنَّا َلَمبـْ
 ٩ : َأَِإنَُّكْم لََتْأُتوَن الرَِّجال )٢٩:العنكبوت  .(
 ١١/ ١٠ : َُعوثُون َنا وَُكنَّا تـَُراباً َوِعظَاماً أَِإنَّا َلَمبـْ ).  ٤٧:الواقعة( أَِإَذا ِمتـْ
 ١٢ : َأَِإنَّا َلَمْرُدوُدون )١٠:النازعـات.(  

:  وهلشام يف املضمومة اإلدخال وعدمه مع التحقيق يف الكلمات الثالثة
 ٍُقْل َأُؤنـَبُِّئُكْم ِبَخْير )١٥:آل عمران  .( ِأَأُْلِقَي الذِّْكُر َعَلْيه )٢٥:القمر .( أَأُْنِزَل َعَلْيِه
 .  سهيل كقالونإال أن له يف أألقي وأأنزل وجهاً ثالثاً، هو اإلدخال مع الت). ٨:صّ ( الذِّْكرُ 

حيث ورد يف القرآن الكرمي، يسهل اهلمزة الثانية من دون إدخال نافع وابن كثري " أئمة"ويف كلمة  -٥
واملواضع اليت وردت فيها أئمة . وأبو عمرو، وهلشام وجهان اإلدخال وعدمه مع حتقيق اهلمزة

:  هي
۱-   ِفـََقاتُِلوا أَئِمََّة اْلُكْفر )١٢:التوبة .(
۲-  ُْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَاَوَجَعْلَناه )٧٣:األنبياء .( 
۳-  ََوَنْجَعَلُهْم أَئِمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَوارِثِين )٥:القصص .( 
٤-  َِوَجَعْلَناُهْم أَئِمًَّة َيْدُعوَن ِإَلى النَّار )٤١:القصص .( 
٥- ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا  ). ٢٤:السجدة( َوَجَعْلَنا ِمنـْ

 .هلم التحقيق بال إدخال يف األنواع الثالثة: الكوفيون وابن ذكوان -٦
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۱T  الهمزتين من كلمتين
 

.  ثالثة منها متفقة ومخسة خمتلفة: للهمزتني من كلمتني مثانية أنواع
 

۲T  األنواع المتفقة
 

:  األنواع املتفقة اهلمزتان املفتوحتان واملضمومتان واملكسورتان
، جاَء َأمرنا: أسقط إحدى اهلمزتني من املتفقتني يف األنواع الثالثة أبو عمرو، مثل -١

أولياُء ُأولئك ،من السماِء ِإن . فعلى تقدير إسقاط اهلمزة األوىل يكون املد
.  منفصًال، وعلى تقدير إسقاط اهلمزة الثانية يكون املد متصالً 

حدى اهلمزتني من املفتوحتني، وخالفاه يف وافق قالون والبزي أبا عمرو يف إسقاط إ  -٢
املضمومتني واملكسورتني، فلهما فيهما تسهيل األوىل وحتقيق الثانية مع توسط املد والقصر 

  هؤالِء ِإن ،أولياُء ُأولئك: قبل اهلمزة املسهلة، مثل
التوسط  تسهيل اهلمزة األوىل مع: ٢/ ١: للبزي وقالون ثالثة أوجه بالسوء إالويف كلمة   -٣

 . بالسّو إالإبدال اهلمزة األوىل واواً وإدغام الواو األوىل يف الثانية / ٣. والقصر
ففي املفتوحتني أبدالها . لورش وقنبل يف األنواع الثالثة وجهان تسهيل اهلمزة الثانية وإبداهلا -٤

إلبدال قبل وإذا وقع ا. ألفاً، ويف املضمومتني أبدالها واواً، ويف املكسورتني أبدالها ياء
أولياء  أولياُء أُولئك-"، "جاء احد –جاَء َأحد : "حرف متحرك فإنه ميد حركتني، مثل

وإذا وقع اإلبدال قبل حرف ". السماء يلى السماِء ِإىل-"وال مثيل هلا يف القرآن، " ولئك
 جاء أمرنا : " ساكن، أبدل حرف مد مشبع ست حركات مثل

 ". الء ياكمأهؤ –أهؤالء إياكم "، "جاء آمرنا –
 َوَلَقْد َجاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذرُ ). ٦١:احلجر( فـََلمَّا َجاَء آَل ُلوٍط اْلُمْرَسُلونَ ويف  -٥

تسهيل اهلمزة مع قصر البدل : ٣/ ٢/ ١: فيهما لورش مخسة أوجه، هي). ٤١:القمر(
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/ ١: ثة أوجهولقنبل فيها ثال. إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والطول: ٥/ ٤. وتوسطه وطوله
  .والطولالقصر واإلبدال مع : ٣/ ٢التسهيل مع القصر، 

إبداهلا ياء / ٢تسهيل اهلمزة، / ١ثالثة أوجه ). ٣١:البقرة( َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتمْ ولورش يف  -٦
 . إبداهلا ياء مكسورة/ ٣مشبعة، 

إبداهلا ياء مع : ٣/ ٢تسهيل اهلمزة، / ١: أربعة أوجه). ٣٣:النور( اْلِبَغاِء ِإنْ ولورش يف  -٧
 . إبداهلا ياء مكسورة/ ٤املد ست حركات والقصر حركتني، 

: وجهان). ٣٣:النور( اْلِبَغاِء ِإنْ ، و)٣١:البقرة( َهُؤالِء ِإْن ُكْنُتمْ ولقنبل يف  -٨
 . التسهيل، مث اإلبدال مع املد

 يِء ِإْن َأرَادَ ِللنَّبِ  ، و)٣٢:األحزاب( ِمَن النَِّساِء ِإِن اتـََّقْيُتنَّ ولورش يف  -٩
إبداهلا مع القصر واملد، ووافقه : ٣/ ٢تسهيل اهلمزة، / ١: ، ثالثة أوجه)٥٠:األحزاب(

 . من النساء إن اتقيتنقنبل يف 
 



 
وإذا اختلفت حركة اهلمزتني من كلمتني، فلنافع واملكي والبصري حتقيق اهلمزة األوىل دائماً، وهلم 

:  نية ما يلييف اهلمزة الثا
إذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مكسورة فلهم تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء، : أوالً 

).  ٥٨:يوسف( َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسفَ : مثل
فلهم تسهيل الثانية ما بني اهلمزة والواو، : إذا كانت اهلمزة األوىل مفتوحة والثانية مضمومة: ثانياً 

.  ومل يقع له مثيل يف القرآن). ٤٤:املؤمنون( ُكلَّ َما َجاَء ُأمًَّة َرُسوُلَها: لمث
 : فلهم إبدال اهلمزة الثانية واواً، مثل: إذا كانت اهلمزة األوىل مضمومة والثانية مفتوحة: ثالثاً 
 ْالسَُّفَهاُء َأال ِإنـَُّهم )١٣:البقرة  .(

َهُؤالِء : فلهم إبدال اهلمزة الثانية ياء، مثل: رة والثانية مفتوحةإذا كانت اهلمزة األوىل مكسو: رابعاً 
).  ٥٠:النساء( َأْهَدى
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تسهيل الثانية : فلهم فيها وجهان األول: إذا كانت اهلمزة األوىل مضمومة والثانية مكسورة: خامساً 
أَنـُْتُم ). ١٤٢:البقرة( َمْن َيَشاُء ِإَلى: إبداهلا واواً مكسورة، مثل: بني اهلمزة والياء، والثاين

).  ١٥:فاطر( اْلُفَقَراُء ِإَلى اللَّهِ 
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الهمز المفرد 
 

۲T

.  مأمنه، مؤجال، بئس: مثل. هو اهلمز غري املقرتن بمز آخر 

۲T

 –مأمون : " أبدل ورش اهلمزة املفردة الساكنة حرف مد إذا وقعت فاء الكلمة، مثل -١
".  املفعلون –املؤمنون " ، "تفعلون  –ن تأملو" ، "مفعول

 . مؤجال، يؤيد: ويبدل ورش كل مهزة مفتوحة بعد ضم إذا كانت فاء الكلمة، مثل -٢
 . ياء مفتوحة، يف مواضعها الثالثة" لئال"وأبدل ورش مهزة  -٣
 ". النسيّ "وأدغم الياء األوىل يف الثانية " النسيء" وأبدل ورش مهزة  -٤
 . تأوي، تأويه، فأووا: وما تصرف منها مثل" مأوى"كلمة ويستثىن لورش من اإلبدال  -٥
وأبدل السوسي اهلمزة الساكنة مطلقاً سواء كانت فاء الكلمة أو عينها أو المها، مثل  -٦

 : ويستثىن للسوسي منها ما يلي. املؤمنون، البأس، جئت
:  وجاءت يف تسعة عشر موضعاً : ما كان سكونه للجزم: أوالً 

.  يف املائدة" تسؤكم"آل عمران والتوبة، و يف " تسؤهم: "٣/ ٢/ ١
.  يف الشعراء وسبأ ويس" نشأ: "٦/ ٥/ ٤
إن يشأ : يف عشرة مواضع" يشأ: " ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٣/ ١٢/ ١١/ ١٠/ ٩/ ٨/ ٧

فإن يشأ و  إن يشأ يسكن الريح. يف النساء واألنعام وإبراهيم وفاطر يذهبكم
ومها يف اإلسراء،  أو أن يشأ يعذبكمإن يشأ يرحمكم يف الشورى،  اهللا يختم
من يشأ اهللا يضلله ومن يشأ يجعله ومها يف األنعام   .

.  يف سورة الكهف" يئيه/ "١٧
.  يف سورة البقرة" أو ننسأها/ "١٨
.  يف سورة النجم" مل ينبأ/ "١٩



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٤٠- 

:  وهي يف إحدى عشرة كلمة: ما كان سكونه للبناء: ثانياً 
" نبئ/ "٤. يف يوسف" نبئنا / "٣. يف البقرة" أنبئهم/ "٢.  يف الكهف" وهيء لنا/ "١

يف ااألعراف " أرجئه: "٧/٨. يف سوريت احلجر والقمر" نبئهم : "٥/٦. يف احلجر
.  يف سورة اإلسراء والعلق" اقرأ : "١١/ ١٠/ ٩. والشعراء

َوَفِصيَلِتِه ). ٥١:األحزاب( َوتـُْؤِوي ِإلَْيكَ : ويستثىن للسوسي أيضاً الكلمات التالية: ثالثاً 
). ٢٠:البلد( َعَلْيِهْم نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ ). ٧٤:مرمي( أَثَاثاً َورِْئياً ). ١٣:املعارج( الَِّتي تـُْؤِويهِ 
 ٌِإنـََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدة )٨:اهلمزة .( ْفـَُتوبُوا ِإَلى بَارِِئُكم ، ِْعْنَد بَارِِئُكم )٥٤:البقرة( ،

 . ققتنيحيث يسكن مهزتيهما مح
 ". الذئب"و " بئر"و " بئس" وافق ورش السوسي يف إبدال اهلمزة يف الكلمات  -٧
 . فقط" الذئب"السوسي يف إبدال مهزة وورش ووافق الكسائي  -٨
 ". لؤلؤ، اللؤلؤ" كما وافق شعبة السوسي يف إبدال اهلمزة األوىل يف  -٩

زاد أبو عمرو مهزة ). ١٤:جراتاحل( ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكمْ يف " يلتكم"ويف كلمة  -١٠
 . فحققها الدوري، وأبدهلا السوسي" يألتكم"ساكنة بعد الياء 
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نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها 
 

۲T

إذا وقع احلرف األخري من الكلمة األوىل ساكناً واحلرف األول من الكلمة الثانية مهزة قطع فإن 
. ل حركتها إىل الساكن قبلها سواء كانت الكلمتان موصولتني أو مفصولتنيورشاً يسقط اهلمزة وينق

. اإلنسان، اإلميان، األوىل، األخرى، األنبئاء: هي ال التعريف والكلمة بعدها، مثل: واملوصولتان
ملكْت أميانكم، أْن أدوا إيل، إْن أنا إال نذير، عذاٌب أليم، مريضاً أو : ومثال الكلمتني املفصولتني

عليكم أنفسكم، أم حسبتم : مثل. إال إذا كان احلرف الساكن ميم مجع فإن ورشاً يصله بواو. ىعل
.  أن، وهم ألوف

۲T

، )أرضسالْ  –اَلرض ( األرض تقرأ : عليه مثل عند الوقفومحزة لـه النقل والسكت يف املوصول  -
.  عن خالد، والوجه الثاين له التحقيقوله وصًال السكت خبلف ). ءاخرةسالْ  اَالخرة-( اآلخرة تقرأ 

كما أن السكت . على املفصول النقل والتحقيق، وخللف وجه ثالث السكت في الوقفوحلمزة  -
.  على املفصول هو الوجه الثاين خللف وصًال، حيث لـه التحقيق كحفص، والسكت الوجه الثاين

ين، والسكت خللف وجه ثان، وإذا كان املفصول ميم مجع فلحمزة فيها وقفاً التحقيق للراوي -
.  وليس حلمزة فيها النقل

: وإذا وجد يف املقطع الواحد مفصوالن ومل يسكت على األول ففي الوقف على الثاين وجهان -
ِإَلى الصَّْخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَْنَسانِيِه ِإال  ِإْذ َأَويـَْنآقَاَل َأرَأَْيَت  النقل والتحقيق، حنو

فيقف على أن أذكره بالنقل ) إْذ أوينا : (فإن مل يسكت على). ٦٣:الكهف( َأْن َأذُْكَرهُ ْيطَاُن الشَّ 
وإذا سكت على األول فيقف على الثاين بالنقل ). أْن أذكره –أو –أنَْذكره (والتحقيق فيقرأ 

).  أذكره سأْن  –أو  –أنَْذكره (بالسكت فيقرأ ) أوينا سإذْ (فإذا قرأ . والسكت
: وجد موصوالن يف املقطع الواحد وسكت على األول ففي الثاين وقفاً النقل والسكت، مثل وإذا -
ُألُمورُ َوِإَلى اللَِّه تـَْرِجُع ا َألْمرُ َوُقِضَي ا )أمر سوقضي اْل ( فإذا قرأ بالسكت )  ٢١٠:البقرة (
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ول ففي الثاين وإذا مل يسكت على األ). أمور ساْل  –أو  –اَلمور (فيقف بالنقل والسكت فيقرأ 
).  اَلمور(فيقف بالنقل فيقرأ ) وقضي األمر (وقفاً النقل فقط، فإذا مل يسكت على 

:  وشيئاً المنصوب –المرفوع والمجرور  شيٌءٍ◌ - -
وأما وقفاً ففيها . فيها السكت وصًال خبلف عن خالد: شيء رفعاً وجراً، وشيئاً نصباً 

.  ياء األوىل يف الثانيةالنقل، وإبدال اهلمزة ياء وإدغام ال: وجهان
شْي : (أوجه النقل. املرفوعة ستة أوجه ثالثة على النقل وثالثة على اإلبدال شيٌ ففي 

شيُّ  –" إمشام"شّي  –شّي ( وأما اإلبدال " ). روم"شيُ  –" إمشام"شيْ  –" إسكان"
"). روم"

شْي (النقل وجها . وجهان على النقل ووجهان على اإلبدال: الرور أربعة أوجه شيءٍ ويف 
").  روم"شيِّ  –شّي : (ووجها اإلبدال"). روم"شِي  –

). شّيا (، واإلبدال )شَيا(النقل : املنصوب فيها وجهانوشيئاً 
نون التنوين يف الم ال التعريف وصًال وتشديد الالم إدغام : لدى الوصل عاداً األولىويف  -

ومهز الواو قالون وصًال . والبصري لنافع" عاَدلُّوىل"وإسقاط اهلمزة ونقل ضمتها إىل الالم 
إثبات مهزة الوصل وضم الالم وواو : وأما وقفاً على عاداً وابتداء باألوىل فلورش وجهان".عاَدلُّْؤىل"

ويف االبتداء لقالون ". ُلوىل"، مث إسقاط اهلمزة وضم الالم وواو بني الالمني "أَُلوىل"بني الالمني 
 . كحفص: والثالث. كورش مع مالحظة مهز الواو لقالون: األول والثاين: والبصري ثالثة أوجه
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وقف  هشام وحمزة على الهمز  
 

.  املتطرف مبدهووقف محزة على اهلمز املتوسط الزائد واملتوسط األصلي 
 



 
: ف، مثلأبدل محزة اهلمزة الساكنة املتوسطة حرف مد يناسب احلركة اليت قبلها لدى الوق -۱

 –بئر (، )يومنون –يؤمنون (، )تومرون تؤمرون-(، )الباس –البأس (، )مامون –مأمون (
 ). الذيب –الذئب (، )بري

وأما إذا كانت اهلمزة متحركة بعد ساكن غري األلف فلحمزة فيها إسقاطها ونقل حركتها  -۲
 ). َجترون جتأرون-(، )موِال موئال-(، )األِفدة األفئدة-(إىل الساكن قبلها، مثل 

: وإذا كان قبل اهلمزة املتحركة ألف فإن اهلمزة عندئذ تسهل مع مد األلف وقصره، مثل  -۳
 . أبناؤكم، آباؤكم

شيَّا  –شيئاً : (وإذا كان ما قبل اهلمزة املتحركة ياء أصلي ساكن ففيه النقل واإلبدال، مثل -٤
 ). هَية –هيَّة  –هيئة (، )شَيا  –

حركة واو أصلي ساكنة فتسقط اهلمزة وتنقل حركتها إىل الواو وإذا كان قبل اهلمزة املت    -٥
، )سوَّة سوءة-: (، أو تبدل واواً وتدغم الواو األوىل يف الثانية، مثل)سَوة –سوءة : (مثل

 ). سوَّاتكم –سوءاتكم (
 خطيئتكم -: ( وإذا كانت اهلمزة بعد ياء زائدة أو واو زائدة ؛ ففيها اإلبدال مع اإلدغام -٦

). قرّو  –قروء (، )النسّي  –النسيء (، )خطيَّتكم
 : الهمزة المتوسطة المتحركة بعد المتحرك تسعة أنواع -۷

:  إذا كانت مفتوحة بعد فتح أو ضم أو كسر: أوالً 
 ). سال –سأل : ( إذا كانت اهلمزة املتوسطة مفتوحة بعد فتح فإ�ا تسهل، مثل  -أ
 ). ميه –مائة : ( ل ياء، مثلإذا كانت اهلمزة املتوسطة مفتوحة بعد كسر فإ�ا تبد  -ب
 ). موجال مؤجال-: (إذا كانت مفتوحة بعد ضم فإ�ا تبدل واواً، مثل  -ج
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:  مضمومة بعد ضم أو كسر أو فتح: ثانياً 
 . رُءوف: إذا كانت مضمومة بعد فتح فإ�ا تسهل، مثل  -د
 . برُءوسكم: إذا كانت مضمومة بعد ضم فإ�ا تسهل أيضاً، مثل  -ه
وفيها وجه آخر إبداهلا ياء، . فينبئكم: سر فتسهل، مثلإذا كانت مضمومة بعد ك  -و

وجه ثالث وهو إسقاطها وضم ما ). مالئون  –خاطئون  –مستهزءون ( ويف حنو 
 . قبلها

 
 :  مكسورة بعد كسر أو ضم أو فتح: ثالثاً 

 . املطمئنة: وإذا كانت مكسورة بعد فتح فإ�ا تسهل، مثل  -ز
 .وفيها وجه ثان إبداهلا واواً . ئِلواسُ : تسهل إذا كانت مكسورة بعد ضم، مثل  -ح
وفيها اإلسقاط ). خاطني –خاطئني : (إذا كانت مكسورة بعد كسر، تسهل مثل  -ط

 . على الرسم وجه ثان
 



 
.  وجه قياسي، ووجه رمسي: هلشام ومحزة وقفاً على اهلمزة املتطرفة وجهان

.  هو القاعدة املطردة: الوجه القياسي
حسب ما نكتب عليه اهلمزة سواء كان ألفاً، أو واواً، أو ياء، أو مل يكن هلا كرسي : سميوالوجه الر
.  توضع عليه

:  وبيا�ا على النحو التايل. وهناك أنواع متعددة للهمزة املتطرفة
ويوقف عليها . اقرأ، أم مل ينبأ، وإن يشأ، إن تشأ: أن تكون اهلمزة ساكنة بعد فتح مثل -۱

 . اقرا، ينبا، يشا، نشا: اً مداً طبيعياً بإبدال اهلمزة، ألف
ويوقف عليها . بدأ، ذرأ، إذ تربأ، أسوأ، ال ملجأ: أن تكون اهلمزة مفتوحة بعد فتح، مثل -۲

 . بدا، ذرا، تربا، أسوا، ال ملجا: بإبدال اهلمزة ألفاً مدا طبيعياً 
ها بإبدال ويوقف علي. وهيئ، نبئ: أن تكون اهلمزة ساكنة سكوناً أصلياً بعد كسر، مثل -۳

 . هيِّْي، نيبِّْ : اهلمزة ياء ساكنة مدا طبيعياً 
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ويوقف عليها بإبدال . استهزئ، قرئ: أن تكون اهلمزة مفتوحة بعد كسر مرسومة ياء، مثل -٤
 . استهزي، قري: اهلمزة ياء مداً طبيعياً 

فيوقف . اخلبء: أن تكون اهلمزة مفتوحة مكتوبة على السطر وقبلها ساكن صحيح مثل -٥
 . اخلبْ : إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الباء مع اإلسكانعليها ب

: فيوقف عليها بوجهني. يستهزأ، املأل، ينبأ: أن تكون اهلمزة مضمومة على ألف بعد فتح مثل -٦
 . وجه قياسي، وهو تسهيلها بني اهلمزة والواو، ووجه رمسي وقياسي، وهو إبداهلا ألفاً 

فيوقف . إىل املأل، عن النبأ، من محأ، من ملجأ: أن تكون مكسورة على ألف بعد فتح، مثل -۷
وجه قياسي ؛ وهو تسهيلها بني اهلمزة والياء، ووجه رمسي وقياسي، وهو : عليها بوجهني

 . إبداهلا ألفاً 
يف البقرة . بني املرء: أن تكون اهلمزة مكسورة من دون كرسي وقبلها ساكن صحيح، مثل -۸

اط اهلمزة ونقل كسرتا إىل الراء مع اإلسكان إسق: واألنفال ؛ فيوقف عليها بوجهني ومها
 . والروم

يف سورة ) قروء : ( أن تكون اهلمزة مكسورة من دون كرسي قبلها واو ساكنة زائدة، مثل -۹
 . إبداهلا واواً، وإدغام الواو األول يف الثاين مع اإلسكان والروم: البقرة، فيوقف عليها بوجهني

. سوء، السوء: قبلها واو ساكن أصلي مدي مثل أن تكون اهلمزة مفتوحة من دون كرسي -۱۰
فيوقف عليها بوجهني، مها إبدال اهلمزة فيهما واواً، وإدغام الواو األول يف الثاين مع 

 . اإلسكان، مث إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مع اإلسكان
فيوقف )  تبوأ، ليسوأ: ( أن تكون اهلمزة مفتوحة على ألف قبلها واو ساكن أصلي مدي مثل -۱۱

إبدال اهلمزة فيهما واواً، وإدغام الواو األول يف الثاين مع اإلسكان، مث إسقاط : عليها بوجهني
 . اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مع اإلسكان

سيء، جيء، : أن تكون اهلمزة مفتوحة من دون كرسي قبلها ياء ساكن أصلي مدّي، مثل -۱۲
ء، وإدغام الياء األول يف الثاين مع اإلسكان، مث إبداهلا يا: فيوقف عليها بوجهني مها. تفيء

 . إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الياء مع اإلسكان
بالنحل، ) دفء(بآل عمران، و) ملء : ( أن تكون اهلمزة مضمومة وقبلها ساكن صحيح، مثل -۱۳

: ثالثة أوجهفيوقف عليها ب. يف احلجر) منهم جزؤ(يف عبس، و) يفر املرءُ (يف النبأ، و) ينظر املرءُ (و
 . بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها مع اإلسكان والروم واإلمشام
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. بريٌء، النسيءُ : أن تكون اهلمزة مضمومة من دون كرسي وقبلها ياء ساكنة زائدة، مثل -۱٤
بإبدال اهلمزة ياء، وإدغام الياء األول يف الثاين مع اإلسكان والروم : فيوقف عليها بثالثة أوجه

 . إلمشاموا
. أضاء، جاء، شاء، الدماء: أن تكون اهلمزة مفتوحة من دون كرسي وقبلها ألف، مثل -۱٥

 . إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول يف املد: فيوقف عليها بثالثة أوجه وهي
فيوقف . باألنعام. من نبأ املرسلني: أن تكون اهلمزة مكسورة مرسومة على ياء بعد فتح، مثل -۱٦

وجهان قياساً ومها تسهيلها بني اهلمزة والياء، إبداهلا ألفاً، ووجهان رمساً : بأربعة أوجهعليها 
 . إبداهلا ياء مع اإلسكان والروم: ومها

لكل امرٍئ، من : أن تكون اهلمزة مكسورة مرسومة على ياء وقبلها حرف مكسور، مثل -۱۷
تسهيلها بني : اساً ومهاوجهان قي: فالوقف عليها يكون بأربعة أوجه. شاطِئ، مكر السيءِ 

إبداهلا ياء ساكنة مث رومها، فصارت : اهلمزة والياء، وإبداهلا ياء ساكنة، ووجهان رمساً ومها
 . ثالثة أوجه أداًء وأربعة تقديراً 

يف الواقعة، ) كأمثال اللؤلؤ(أن تكون اهلمزة مكسورة مرسومة على واو وقبلها حرف مضموم،  -۱۸
: وجهان قياساً ومها: ها فالوقف عليها يكون بأربعة أوجهيف احلج وفاطر لدى جر) ولؤلؤ(

إبداهلا واواً ساكنة مث : تسهيلها ما بني اهلمزة والياء، إبداهلا واواً ساكنة، ووجهان رمساً ومها
 . رومها، فصارت ثالثة أوجه أداًء وأربعة تقديراً 

بسوء، من : أن تكون اهلمزة مكسورة من دون كرسي وقبلها واو ساكن أصلي مدي، مثل -۱۹
دائرة : سوء، أو أن تكون اهلمزة مكسورة من دون كرسي وقبلها واو لني ساكن أصلي، مثل

إبدال اهلمزة : فيوقف عليهما بأربعة أوجه وهي. السوِء، امرأ سوء، ظن السوِء، مثل السوءِ 
إىل  واواً، وإدغام الواو األول يف الثاين مع اإلسكان والروم، مث إسقاط اهلمزة ونقل حركتها

 . الواو مع اإلسكان والروم
الرور، ) شيءٍ : (أن تكون اهلمزة مكسورة من دون كرسي وقبلها ياء لني ساكن أصلي، مثل -۲۰

إبداهلا ياء وإدغام الياء األول يف الثاين، مع : ٢/ ١: فالوقف عليها يكون بأربعة أوجه وهي
 . ء مع اإلسكان والروممث إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل اليا: ٤/ ٣. اإلسكان والروم

فيوقف . إن امرؤ، كأ�م لؤلؤ: أن تكون اهلمزة مضمومة مرسومة على واو بعد ضم، مثل -۲۱
وجهان قياساً ومها إبدال اهلمزة واواً ساكنة، وتسهيلها بني اهلمزة والواو، : عليها خبمسة أوجه
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ارت أربعة أوجه لفظاً إبداهلا واواً مع اإلسكان والروم واإلمشام، فص: وثالثة أوجه رمساً وهي
 . ومخسة تقديراً 

يف ) تفتؤ(حيث وقعت، ) يبدؤ: (أن تكون اهلمزة مضمومة مرسومة على واو بعد فتح، مثل -۲۲
يف ) يعبؤا(يف النور، )) يدرؤا(كالمها يف طه، ) أتوكؤا، ال تظمؤا (يف النحل، ) يتفيؤا(يوسف، 
يف التوبة خبلف، ويف إبراهيم والتغابن، ) انبؤ(يف القيامة، ) ينبؤا(يف الزخرف، ) ينشؤا(الفرقان، 

يف األول من املؤمنون، وثالثة يف النمل، فيوقف على اهلمزة يف كل هذه ) امللؤا(وحريف ص، 
تسهيلها بني اهلمزة والواو، وإبداهلا ألفاً، وثالثة رمساً : وجهان قياساً ومها: األمثلة خبمسة أوجه

 . واإلمشام إبداهلا واواً مع اإلسكان والروم: وهي
يستهزُِئ، (أن تكون اهلمزة مضمومة مرسومة على ياء وقبلها حرف صحيح مكسور، مثل  -۲۳

وجهان قياساً : ، فيوقف عليها خبمسة أوجه)يبِدُئ، تِربُئ، أبِرِ◌ُئ، البارُِئ، املكر السيُئ 
ا ياء مع إبداله: تسهيلها بني اهلمزة والواو، وإبداهلا ياء ساكنة، وثالثة أوجه رمساً وهي: ومها

 .  اإلسكان والروم واإلمشام، فصارت أربعة أوجه أداًء ومخسة تقديراً 
أن تكون اهلمزة مضمومة أو مكسورة دون كرسي وقبلها ألف، مثل السفهاُء، يشاُء، من  -۲٤

إبداهلا ألفاً مع الطول والتوسط : ٣/ ٢/ ١: فيوقف عليها خبمسة أوجه. السماِء، البغاءِ 
تسهيلها بني اهلمزة وحرف املد الانس حلركتها مع التوسط والقصر : ٥/ ٤والقصر يف املد، 

 .  هلشام، والطول والقصر حلمزة
سوء، السوء، : أن تكون اهلمزة مضمومة دون كرسي وقبلها واو ساكن أصلي مدي، مثل -۲٥

إبداهلا واواً، وإدغام الواو األول يف الثاين : ٣/ ٢/ ١: فيوقف عليها بستة أوجه وهي. لتنوء
مث إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مع : ٦/ ٥/ ٤اإلسكان والروم واإلمشام، مع 

 .  اإلسكان واإلمشام
املسيئ، : أن تكون اهلمزة مضمومة من دون كرسي وقبلها ياء ساكن أصلي مدي، مثل -۲٦

. شيء: أو تكون اهلمزة مضمومة من دون كرسي وقبلها ياء لني ساكن أصلي، مثل. يضيئ
إبداهلا ياء وإدغام الياء األول يف : ٣/ ٢/ ١: تني اهلمزتني بستة أوجه وهيفيوقف على ها

إسقاط اهلمزة، ونقل حركتها إىل الياء مع : ٦/ ٥/ ٤الثاين مع اإلسكان والروم واإلمشام، 
 .  اإلسكان والروم واإلمشام

ونس، يف ي) من تلقائ نفسي : (أن تكون اهلمزة مكسورة مرسومة على ياء وقبلها ألف، مثل -۲۷
فيوقف عليها بتسعة . يف الروم) بلقاءي، لقاءي(يف النحل، ) وإيتاءي(يف طه، ) من آناءي(



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٤٨- 

: ٥/ ٤إبداهلا ألفاً مع الطول والتوسط والقصر، : ٣/ ٢/ ١: مخسة قياساً وهي: أوجه
تسهيلها بني اهلمزة والياء مع التوسط والقصر هلشام، والطول والقصر حلمزة، وأربعة رمساً 

 .  اهلا ياء ساكنة مع الطول والتوسط والقصر، مث رومها مع القصرإبد: وهي
يف املوضعني ) جزؤا(أن تكون اهلمزة مضمومة مرسومة على واو قبلها ألف حمذوفة خطاً، مثل  -۲۸

األنعام ) شركؤا(يف األنعام والشعراء، ) أنبـؤا(األولني من املائدة، ويف الزمر والشورى واحلشر، و
) بلؤا(يف الصافات، ) البلؤا(يف غافر، ) دعؤا(يف فاطر، ) علمؤا(الروم، يف ) نشؤا(والشورى، 

: فالوقف عليها يكون باثين عشر وجهاً، مخسة قياساً وهي. يف املمتحنة) بُرءؤا(يف الدخان، 
تسهيلها مع التوسط والقصر : ٥/ ٤إبداهلا ألفاً مع الطول والتوسط والقصر، : ٣/ ٢/ ١

إبداهلا واواً مع الطول والتوسط : ٣/ ٢/ ١زة، وسبعة رمساً، هلشام، والطول والقصر حلم
روم الواو : ٧اإلمشام مع الطول والتوسط والقصر، مث : ٦/ ٥/ ٤والقصر على أ�ا عارض، مث 

.  مع قصر األلف
 

     



 
.  وهي حلمزة فقط. والزائد إما أن يكون حرفاً أو كلمة

۲T

، )ْالنتم–ألنتم (، )أاْنتم  –أأنتم : ( تسهل اهلمزة املفتوحة املسبوقة حبرف زائد مفتوح، مثل -۱
 . وفيها التحقيق وجه ثان). أاْنذرتم –أأنذرتم (

 .سألقي، وفيه التحقيق وجه ثان: تسهل اهلمزة املضمومة بعد حرف زائد مفتوح، مثل -۲
، وفيها التحقيق وجه )بيذن –بإذن (زائد مكسور، مثل  تسهل اهلمزة املكسورة بعد حرف -۳

 . ثان
 . ، وفيها التحقيق وجه ثان)لني –لئن (تسهل اهلمزة املكسورة بعد فتح، مثل  -٤
 . ، وفيها التحقيق وجه ثان)بياياتنا –بآياتنا : (تبدل اهلمزة املفتوحة ياء بعد كسر مثل -٥
وإبداهلا ياء وجه ثان، وحتقيقها . خراهمألوالهم، أل: تسهل اهلمزة املضمومة بعد كسر، مثل -٦

 . أيضاً وجه ثالث
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ففيها . يا آدم، يا إبراهيم: وإذا كانت اهلمزة بعد ياء النداء مفتوحة أو مكسورة، مثل -۷
 . تسهيل اهلمزة مع الطول والقصر، وفيها التحقيق وجه ثالث

طول والقصر وحتقيقها وإذا كانت اهلمزة مفتوحة بعد هاء التنبيه ففيها تسهيل اهلمزة مع ال -۸
 . ها أنتم، هؤالء: وجه ثان، مثل

.  األرض، اإلميان: إذا كانت اهلمزة بعد ال التعريف ففيها النقل والسكت، مثل -۹

۲T 

: فتبدل واواً بعد الضم. إذا وقعت اهلمزة الساكنة متوسطة بكلمة ففيها حلمزة وقفاً اإلبدال والتحقيق
: وتبدل ياء بعد كسر مثل). ياصاحلوتنا –ياصاحل ائتنا (، )قال فرعونوتوين –قال فرعون ائتوين (
ويف ذلك ) اهلدىاتنا –اهلدى ائتنا : (وتبدل ألفاً بعد الفتح مثل). السماواتيتوين  –السموات ائتوين (

.  كله التحقيق وجه ثان

۲T 

وفيه أيضاً إسقاط . فاً اإلبدال مع اإلدغام، مثل لتنوءوإذا كان الواو أصلياً قبل اهلمزة ففيه وق -
 . اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو مع اإلسكان والروم واإلمشام

إسقاط اهلمزة ونقل حركتها على الياء- وإذا كان الياء أصلياً قبل اهلمزة ففيه لدى الوقف النقل - -
 . ثاين، وفيها أيضاً إبدال اهلمزة ياء وإدغام الياء األول يف ال
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اإلظهار واإلدغام   
 

. اإلدغام الصغري هو التقاء حرف ساكن حبرف متحرك حبيث يصريان حرفاً واحداً مشدداً 
:  وللقراء مذاهب يف هذا اإلدغام وهي على الرتتيب

۲T

ُقْلَنا اْضِرب بـَِّعَصاَك : يدغم الباء يف الباء متاثًال جلميع القراء،  مثل -١  اْلَحَجرَ فـَ
). ٦:البقرة(

 : ويدغم الباء يف الفاء، أليب عمرو والكسائي وخالد، يف مخسة مواضع  -٢
)  ٧٤:النساء( َأْو يـَْغِلْب َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً :  األول 

)  ٥:الرعد( َوِإْن تـَْعَجْب فـََعَجٌب قـَْوُلُهمْ : الثاين
)    ٦٣:االسراء( قَاَل اْذَهْب َفَمْن تَِبَعكَ : الثالث
)  ٩٧:طـه) (قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِفي اْلَحَياةِ : الرابع

). ١١:احلجرات( َوَمْن َلْم يـَُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  : اخلامس 
 . إال أن خالد له اخللف يف موضع احلجرات

 َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمْن َيَشاءُ فـَيَـْغِفُر ِلَمْن  :  يدغم الباء يف امليم: الباء مع امليم -٣
يَا كما يدغم الباء يف امليم يف . يف سورة البقرة لقالون والبصري واألخوين). ٢٨٤:البقرة(

قوًال واحداً لقنبل وعاصم والكسائي، وباإلظهار قوًال واحداً ). ٤٢:هود( بـَُنيَّ ارَْكْب َمَعَنا
 . من البزي وقالون وخالد لورش وابن عامر وخلف، وباإلظهار واإلدغام لكل

۲T

.  يدغم التاء يف التاء متاثًال جلميع القراء -١
َبْت ثَُمودُ مثل : أدغم التاء يف الثاء البصري والشيخان وابن عامر -٢  ).٤:احلاقة( َكذَّ
 ).٣٦:احلج( فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُهامثل : أدغم التاء يف اجليم البصري واألخوان -٣
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فـََلمَّا أَثـَْقَلْت َدَعَوا ). ٨٩:يونس( ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَماتاء يف الدال اجلميع يف أدغم ال -٤
 ). ١٨٩:األعراف(  اللَّهَ 

 ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعيراً مثل : أدغم التاء يف الزاي أبو عمرو واألخوان -٥
 ). ٩٧:االسراء(

َلْوال ). ١٩:يوسف( َوَجاَءْت َسيَّارَةٌ مثل : أدغم التاء يف السني أبو عمرو واألخوان -٦
 ) ٢٠:حممد( نـُزَِّلْت ُسورَةٌ 

َمْت َصَواِمعُ أدغم التاء يف الصاد أبو عمرو وابن ذكوان واألخوان يف  -٧ ). ٤٠:احلج( َلُهدِّ
 ). ٩٠:النساء( َأْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ وأدغم ابو عمرو وابن عامر واألخوان 

 َودَّْت طَائَِفةٌ ). ٧٢:آل عمران( َوقَاَلْت طَائَِفةٌ : يف الطاء اجلميع يف حنوأدغم التاء  -٨
 ). ١١٣:النساء( َلَهمَّْت طَائَِفةٌ ويف ). ٦٩:آل عمران(

 ِإال َما َحَمَلْت ظُُهورُُهَمامثل : أدغم التاء يف الظاء البصري وورش والشامي واألخوان -٩
 َكاَنْت ظَاِلَمةً ). ١٣٨:األنعام( َمْت ظُُهورُهاَوأَنـَْعاٌم ُحرِّ ). ١٤٦:األنعام(
 ). ١١:االنبياء(

۲T

َوتِْلَك اْلَجنَُّة ويف ). ٤٣:األعراف( َأْن تِْلُكُم اْلَجنَُّة ُأورِثـُْتُموَهايدغم الثاء يف التاء يف  -١
م الثاء يف التاء يف وأدغ. أبو عمرو وهشام واألخوان). ٧٢:الزخرف( الَِّتي ُأورِثـُْتُموَها

 َكْم لَِبْثتَ  لبثت وما تصرف منه إفراداً ومجعاً أبو عمرو وابن عامر واألخوان مثل
). ٥٢:االسراء( ِإْن لَِبْثُتْم ِإال َقِليالً ، )٢٥٩:البقرة(

رُْكُه يـَْلَهْث َذِلكَ يدغم الذال يف الثاء يف  -٢ أليب عمرو وابن ذكوان ). ١٧٦:األعراف( َأْو تـَتـْ
 . اصم واألخوين، ويظهره ورش وابن كثري وهشام، ولقالون وجهان اإلظهار واإلدغاموع

۲T

). ٦١:املائدة( َوَقد دََّخُلوامثل : يدغم الدال يف الدال للجميع -١
َفَما ، )٢٥٦:البقرة( َقد تـَّبَـيََّن الرُّْشدُ : ويدغم الدال يف التاء عند اجلميع مثل -٢

 ). ٤٧:فيوس( َحَصْدُتمْ 
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يف موضعيها  َوَمْن يُرِْد ثـََوابَ ويدغم الدال يف الثاء أبو عمرو وابن عامر واألخوان يف  -٣
 )١٤٥:آل عمران(يف 

 ).١٢٨:التوبة( َلَقْد َجاءَُكمْ مثل : ويدغم الدال يف اجليم أبوعمرو وهشام واألخوان -٤
 ).١٧٩:األعراف( رَْأنَاَوَلَقْد ذَ مثل : أدغم الدال يف الذال أبو عمرو وهشام واألخوان -٥
: أدغم الدال يف الزاي أبو عمرو وهشام واألخوان، والبن ذكوان وجهان اإلظهار واإلدغام -٦

 ).٥:امللك( َوَلَقْد زَيـَّنَّامثل 
 َقْد َسأََلَها قـَْومٌ مثل : أدغم الدال يف السني أبو عمرو وابن عامر واألخوان -٧

 ). ١٠٢:املائدة(
 َقْد َشَغَفَها ُحّباً مثل : و عمرو وابن عامر واألخوانأدغم الدال يف الشني أب -٨

 ). ٣٠:يوسف(
). ٤١:االسراء( ◌ً َوَلَقْد َصرَّفْـَنا: أدغم الدال يف الصاد أبو عمرو وهشام واألخوان مثل -٩

فاحتة مرمي يف ذال ذكر أبو عمرو وابن عامر واألخوان " كهيعص"وأدغم دال صاد يف 
 ُكهيعص ِذْكر )٢:مرمي( 

 فـََقْد َضلَّ َسَواءَ مثل : الدال يف الضاد ورش وأبو عمرو وابن عامر واألخوان أدغم -١٠
 ). ١٠٨:البقرة( السَِّبيلِ 

 فـََقْد ظََلَم نـَْفَسهُ أدغم الدال يف الظاء ورش وأبو عمرو وابن عامر واألخوان مثل  -١١
  ).٢٤:صّ ( قَاَل َلَقْد ظََلَمكَ إال أن هشاماً أظهرها عند ). ٢٣١:البقرة(

۲T

كما أدغموها يف الظاء ). ٨٧:األنبياء( ِإذ ذََّهبَ أدغم الذال يف الذال اجلميع مثل  -١
).  ٣٩:الزخرف(  ِإذ ظََّلْمُتمْ  مثل 

). ٢٧:غافر( ِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّيمثل : أدغم الذال يف التاء أبو عمرو واألخوان وهشام -٢
َوِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي)٢٠:الدخان .( َنَبْذتـَُها كما أدغم الذال يف التاء ). ٩٦:طـه(  فـَ

). ٥١:البقرة(ثُمَّ اتََّخْذُتُم اْلِعْجلَ يف اختذت كيفما جاءت غري حفص واملكي مثل 
 َْواتََّخْذُتُموُه َورَاءَُكم)٩٢:هود .( ُلَْيَتِني اتََّخْذت )٢٧:الفرقان( 

 ). ١٠:األحزاب( ِإْذ َجاُءوُكمْ أدغم الذال يف اجليم أبو عمرو وهشام مثل  -٣
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 ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيهِ : ادغم الذال يف الدال أبو عمرو وابن عامر واألخوان مثل -٤
 ). ٥٢:احلجر(

 َوِإْذ زَيََّن َلُهمُ : أدغم الذال يف الزاي أبو عمرو وهشام وخالد والكسائي مثل -٥
 ).٤٨:األنفال(

 َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموهُ : والكسائي مثل أدغم الذال يف السني أبو عمرو وهشام وخالد -٦
 )١٢:النور(

 َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيكَ : أدغم الذال يف الصاد أبو عمرو وهشـام وخالد والكسائي مثل -٧
 ). ٢٩:االحقاف(

 ِإْذ ظََلْمُتمْ ). ٦٤:النساء( َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُمواأدغم الذال يف الظاء اجلميع يف  -٨
 ) ٣٩:الزخرف(

۲T

). ٤٨:القلم( فَاْصِبْر ِلُحْكِم رَبِّكَ مثل : أدغم الراء يف الالم أبو عمرو خبلف عن الدوري -١

۲T

. )٩من اآلية: سـبأ(ِإْن َنَشْأ َنْخِسْف ِبِهمُ أدغم الكسائي الفاء يف الباء يف  -١

۲T

إدغاماً ناقصاً ). ٢٠:املرسالت( ُلْقُكْم ِمْن َماٍء َمِهينٍ أََلْم َنخْ تدغم القاف يف الكاف يف  -١
. للجميع، وهلم إدغامها إدغاماً تاماً كذلك

۲T

).  ٧٨:النساء( يُْدرِككُُّم اْلَمْوتُ أمجعوا على إدغام الكاف يف الكاف يف  -١

۲T

 فـَُقْل َهل لَّكَ ). ٥٠:األنعام( ُكمْ ُقل الَّ َأُقوُل لَ تدغم الالم يف الالم للجميع مثل  -١
).  ١٨:النازعـات(
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 َبْل تَْأتِيِهْم بـَْغَتةً مثل : يف التاء للكسائي ومحزة وهشام" بل، هل" وتدغم الم   -٢
هل ووافقهم يف اإلدغام أبو عمرو يف ). ٦٥:مرمي( َهْل تـَْعَلُم َلهُ ). ٤٠:االنبياء(

َأْم َهْل َتْسَتِوي الظُُّلَماُت يظهر الالم يف التاء يف  إال أن هشاماً . يف امللك واحلاقة ترى
 ). ١٦:الرعد( َوالنُّورُ 

 ) ٣٦:املطففني( َهْل ثـُوِّبَ أدغم الم هل يف الثاء هشام ومحزة والكسائي مثل  -٣
يف : يف مواضعها الستة َوَمْن يـَْفَعْل َذِلكَ أدغم الم يفعل الزومة يف الذال الكسائي يف  -٤

، )٦٨:الفرقان(، و)١١٤، ٣٠: النساء(، و)٢٨:آل عمران(، و)٢٣١:البقرة(
 ) ٩: املنافقون(و

). ٢٢من اآلية: الكهف( ُقْل رَبِّي َأْعَلمُ : أدغم الم قل وبل يف الراء اجلميع يف حنو -٥
 َِبْل َرفـََعُه اللَُّه ِإلَْيه )١٥٨:النساء  .( 

 ) ٣٣:الرعد( نَ َبْل ُزيِّ أدغم الم بل يف الزاي هشام والكسائي مثل  -٦
 ) ١٨:يوسف( َبْل َسوََّلْت َلُكمْ أدغم الم بل يف السني هشام واألخوان مثل  -٧
ُهمْ أدغم الم بل يف الضاد الكسائي مثل  -٨  ) ٢٨:االحقاف( َبْل َضلُّوا َعنـْ
َهاأدغم الم بل يف الطاء الكسائي وهشام وخالد خبلف عنه  -٩  َبْل طََبَع اللَُّه َعَليـْ

  )١٥٥:النساء(
 ). ١٢:الفتح( َبْل ظَنَـْنُتمْ أدغم الم بل يف الظاء هشام والكسائي مثل  -١٠
َهْل ). ١٥:احلجر( َبْل َنْحُن قـَْومٌ أدغم الم بل وهل يف النون الكسائي مثل  -١١

 ). ٧:سـبأ( َنُدلُُّكمْ 
َبْل ال ). ٧٠:األنفال( ُقْل ِلَمْن ِفي: أدغم الم بل وهل يف الالم اجلميع يف حنو -١٢

). ٢٨:الروم( َهْل َلُكْم ِمنْ ). ٥٦:املؤمنون( ُعُرونَ َيشْ 

۲T

ن ، ونون ن يف الواو يف )٢:يـس (يس َواْلُقْرآنِ أدغم نون يس يف الواو يف  -١
 ن َواْلَقَلمِ ورش وابن عامر وشعبة والكسائي، ولورش اإلظهار يف ) ١:القلم(َواْلَقَلمِ 

. وجه ثان
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: القصص(و) ١:الشعراء(يف  طسمإال محزة نون سني عند امليم يف اآلية وأدغم اجلميع   -٢
١ .(

۲T

 َعنِّي َمالَِيْه َهَلكَ ويف ). ٧٦:النحل( أَيـَْنَما يـَُوجِّْههُ يدغم اهلاء يف اهلاء متاثًال مثل  -١
ت ما بني يدغم اهلاء باهلاء وصال جلميع القراء خبلف عنهم فلهم السك). ٢٩:احلاقة(

).  ماَيل هلك ( اهلاءين، إال محزة فله حذف اهلاء وصًال 
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أحكام النون الساكنة والتنوين 
 

اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني : تظهر النون الساكنة والتنوين عند حروف احللق وهي -١
.  واخلاء

جلميع القراء، إال خلفاً "  ينمو" وتدغم بغنة يف حروف . تدغم النون يف الالم والراء بال غنة -٢
 . فإنه يدغم النون يف الواو والياء من دون غنة

 . أمجعوا على قلب النون ميماً عند الباء -٣
 . وأمجعوا أيضاً على إخفاء النون عند احلروف اخلمسة عشر الباقية -٤
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الفتح واإلمالة والتقليل 
 

۲T

:  ف أصله ياء مرسوم بياء، ويف ذلك استثناءاتأمال محزة والكسائي كل أل
األلف الذي اصله ياء يعرف بتثنيته إذا كان امساً، وبإضافة تاء الفاعل إذا كان فعًال، فأما  -۱

ومثل األفعال ). أعميان –األعمى ( ، )هديان  –اهلدى (، )هويان –اهلوى : (األمساء مثل
وإذا كان أصله واوياً فال ). تبيتاج –اجتىب ( ، )سعيت –سعى ( ، )أشرتيت –أشرتى (

الضحى، ضحاها، :  ويستثىن منها). جنوت –جنا (، )علوت –على : ( إمالة فيه، مثل
اجنى، : فإذا زيد الواوي حتول إىل يائي ممال، مثل.  الربا، القوى، فقد أماهلن محزة والكسائي

ومىت، وأىن  موسى، وعيسى، وحيىي،: ومثل املمال املرسوم بالياء. استعلى وابتلى
وأيضاً . لدى، وعلى، وإىل، وحىت: ويستثىن من املرسوم بالياء. االستفهامية، وعسى، وبلى

.  يف النور) ما زكى منكم من أحد( زكى يف اآلية 
املسبوقة بالواو فهي ممالة لألخوين، وما دون ذلك انفرد به الكسائي ) أحيا(وأما كلمة  -۲

 . هفأحياكم، فأحيا ب: وحده بإمالتها مثل
طه، النجم، : واتفق محزة والكسائي على إمالة رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشرة، وهي -۳

إال الكلمات . املعارج، القيامة، النازعات، عبس، األعلى، الشمس، الليل، الضحى، العلق
 . سجى، دحاها، تالها، طحاها: اليت اختص با الكسائي وهي

 .أعلى، أقصى، أدىن، أوىف، أوىل: يل، مثلالتفض" أفعل"ومما أمااله ما كان على وزن  -٤
 . مأوى، مثوى، ومثىن، ومنتهى: وكذلك أماال ما كان مصدراً ميمياً، مثل -٥
 . القرى، أسارى، ذكرى، سكارى، النصارى: وأماال ما كان رئياً، مثل -٦
رَأى اليت ليس بعدها ساكن، مثل " رأى " ومما اتفقا على إمالته، الراء واهلمزة يف كلمة  -۷

َلَقْد رََأى ِمْن آيَاِت رَبِِّه ). ٢٤:يوسف( رَأى بـُْرَهاَن رَبِّهِ و ). ٧٦:األنعام( َكباً َكوْ 
َرى فإذا كان بعدها ساكن مفصول فإن محزة أمال الراء فقط وصًال ). ١٨:النجم( اْلُكبـْ

مال وإذا اتصلت بضمري غري الفاعل فإ�ما أ. وحده وأمال الكسائي ومحزة الراء واهلمزة وقفاً 
وإذا كانت متصلة بضمري الفاعل فال إمالة فيها، . رءاه، رءاها، رءاك: الراء واهلمزة معاً، مثل

 . رأيت، رأتم، رأوك، رأته، وكذلك يف رأت: مثل
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). ١٦١:األنعام( ُقْل ِإنَِّني َهَداِني رَبِّي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ وأماال هداين يف املوضعني  -۸
 َنَّ اللََّه َهَداِني َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقينَ َأْو تـَُقوَل َلْو أ )٥٧:الزمر .( 

 ). ١٤:املطففني( َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهمْ وأماال ران يف اآلية  -۹
 َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبهِ وأمال خلف والكسائي النون واهلمزة من كلمة نأى يف موضعيها  -۱۰

 . مزة وحدها خالدوأمال اله). ٥١:فصلت(، )٨٣:االسراء(
َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ وأماال كلمة إناه يف اآلية  -۱۱  ). ٥٣:األحزاب( ِإَلى َطَعاٍم َغيـْ
 . إال هاء مرمي فلحمزة فتحها. طه: ، مثل)حي طهر(وأمال األخوان فواتح السور  -۱۲

۲T

 ). ١١١:طـه( َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ظُْلماً خاب، يف مثل : كلمة -١
 َفَمْن َخاَف ِمْن ُموٍص َجَنفاً َأْو ِإْثماً خاف، حيثما وردت، مثل : كلمة -٢

 ). ١٨٢:البقرة(
 ).٣:النساء( َما طَاَب َلُكمْ طاب، يف اآلية : كلمة -٣
 ). ٣٣:العنكبوت( َوَضاَق ِبِهْم َذْرعاً ضاق، حيثما وردت، مثل : كلمة -٤
 ).٨:هود( َما َكانُوا ِبِه َيْستَـْهزُِئونَ َوَحاَق ِبِهْم حاق، حيثما وردت، مثل : كلمة -٥
فـََلمَّا زَاُغوا َأزَاَغ واآلية ). ١٧:النجم( َما زَاَغ اْلَبَصُر َوَما َطَغىزاغ، يف اآلية : كلمة -٦

 . ويستثىن لفظ زاغت  يف موضعيها من القرآن). ٥:الصف( اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ 
َوَجاَءُهُم ، )١:النصر( اللَِّه َواْلَفْتحُ  ِإَذا َجاَء َنْصرُ جاء، حيث ورد، مثل : كلمة -٧

 ). ٨٦:آل عمران( اْلبَـيـَِّناتُ 
 ) ١٤٩:األنعام( فـََلْو َشاَء َلَهَداُكْم َأْجَمِعينَ شاء، حيث ورد، مثل : كلمة -٨
).  ٦٩:األعراف( َوزَادَُكْم ِفي اْلَخْلِق َبْسَطةً زاد، حيث ورد، مثل : كلمة -٩
وكذلك يف ضعافاً، ). ٦١:الشعراء( َلمَّا تـََراَءى اْلَجْمَعانِ فَ واختص محزة بإمالة راء  -١٠

يف موضعيها  أَنَا آتِيَك ِبهِ ويف آتيك، يف اآلية ). ٩:النساء( ُذرِّيًَّة ِضَعافاً يف اآلية 
 . يف النمل ؛ خبلف عن خالد يف ضعافاً، وآتيك

 َوتـََوفـََّنا َمَع األَبـَْرارِ ثل وقلل محزة األلف الواقعة بني راءين الثانية متطرفة جمرورة، م -١١
 ). ٢١:املرسالت( َفَجَعْلَناُه ِفي قـََراٍر َمِكينٍ ). ١٩٣:آل عمران(
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- ٥٩- 

 . قلل محزة كلمة التوراة أينما ورد يف القرآن الكرمي -١٢
 ). ٢٨:ابراهيم( َوَأَحلُّوا قـَْوَمُهْم َداَر اْلبَـَوارِ قلل محزة كلمة البوار، يف اآلية  -١٣
يف سوريت ابراهيم،  ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ القهاِر الرورة، يف اآلية  وقلل محزة كلمة -١٤

 .   وغافر

۲T 

 يَا أََبِت َهَذا تَْأِويُل ُرْؤيايَ ). ٤٣:يوسف( َأفْـُتوِني ِفي ُرْؤيايَ رؤياي، يف : كلمة -١
 ). ١٠٠:يوسف(

َقْد َصدَّْقَت ). ٤٣:يوسف( ِإْن ُكْنُتْم ِللرُّْؤيا تـَْعبُـُرونَ : الرؤيا، يف أربعة مواضع: كلمة -٢
وعند ). ٢٧:الفتح( َلَقْد َصَدَق اللَُّه َرُسوَلُه الرُّْؤيا بِاْلَحقِّ ). ١٠٥:الصافات( الرُّْؤيا

 ). ٦٠:االسراء( َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيا الَِّتي َأرَيـَْناكَ الوقف يف 
). ٢٦٥ -٢٠٧:البقرة( ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَّهِ : مواضع مرضات، يف مخسة: كلمة -٣
 َِوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اللَّه )١١٤:النساء .( ِجَهاداً ِفي َسِبيِلي َوابِْتَغاَء

 ). ١:التحرمي( تـَْبَتِغي َمْرَضاَت َأْزَواِجكَ ). ١:املمتحنة( َمْرَضاِتي
). ٥٨:البقرة( َوُقوُلوا ِحطٌَّة نـَْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكمْ : ة مواضعخطايا، يف مخس: كلمة  -٤
ِإنَّا آَمنَّا ِبَربـَِّنا لِيَـْغِفَر لََنا َخطَايَانَا )٧٣:طـه .(ِإنَّا َنْطَمُع َأْن يـَْغِفَر لََنا رَبـَُّنا َخطَايَانَا 
لِيَن ِمْن َخطَايَاُهْم ِمْن َشْيٍء ِإنـَُّهْم َوْلَنْحِمْل َخطَايَاُكْم َوَما ُهْم ِبَحامِ ). ٥١:الشعراء(

 ). ١٢:العنكبوت( َلَكاِذبُونَ 
 ). ٢١:اجلاثـية( َسَواًء َمْحَياُهْم َوَمَماتـُُهْم َساَء َما َيْحُكُمونَ حمياهم، يف اآلية : كلمة -٥
 ).١٠٢:آل عمران( اتـَُّقوا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِهِ تقاته، يف اآلية : كلمة -٦
 قَاَل أَُتَحاجُّونِّي ِفي اللَِّه َوَقْد َهَدانِ ن، املنسقة بقد، بسورة األنعام يف وهدا: كلمة -٧

 ). ٨٠:األنعام(
 ).٦٣:الكهف( َوَما أَْنَسانِيُه ِإال الشَّْيطَانُ أنسانيه، يف الكهف : كلمة -٨
 ). ٣٦:ابراهيم( َوَمْن َعَصاِني فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيمٌ عصاين، يف اآلية : كلمة -٩
 ). ٣١:مرمي( َوَأْوَصاِني بِالصَّالِة َوالزََّكاةِ أوصاين، يف : ملةك -١٠
 قَاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبّياً : آتاين، يف موضعني: كلمة -١١

ٌر ِممَّا آتَاُكمْ ). ٣٠:مرمي(  ). ٣٦:النمل( قَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَماٍل َفَما آتَاِن اللَُّه َخيـْ
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-٦٠- 

 ).٢:الشمس( َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَهاتالها، يف : كلمة -١٢
 ).٦:الشمس( َواَألْرِض َوَما َطَحاَهاطحاها، يف اآلية : كلمة -١٣
 ).٢:الضحى( َواللَّْيِل ِإَذا َسَجىسجى، يف اآلية : كلمة -١٤
 ). ٣٠:النازعـات( َواَألْرَض بـَْعَد َذِلَك َدَحاَهادحاها، يف النازعات : كلمة -١٥
َوتـََوفـََّنا َمَع أمال الكسائي األلف الواقعة بني راءين الثانية متطرفة جمرورة، مثل  -١٦

 ). ٢١:املرسالت( َفَجَعْلَناُه ِفي قـََراٍر َمِكينٍ ). ١٩٣:آل عمران( اْألَبـَْرارِ 
 . فأحياكم، فأحيا به: غري املنسقة بالواو، مثل) أحيا: (وأمال الكسائي كلمة -١٧
 ). ١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ اآلية  هار، يف: أمال كلمة -١٨
 .التوراة حيث ورد يف القرآن الكرمي: وأمال الكسائي كلمة -١٩

۲T 

).  ٥:يوسف( قَاَل يَا بـَُنيَّ ال تـَْقُصْص ُرْؤياَك َعَلى ِإْخَوِتكَ رؤياك، يف اآلية : كلمة -١
 ). ٢٣:يوسف( ُه رَبِّي َأْحَسَن َمثْـَوايَ ِإنَّ مثواي يف اآلية : كلمة -٢
 ).١٦٢:األنعام( ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتيحمياي، يف اآلية : كلمة -٣
 َفَمْن تَِبَع ُهَداَي َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزنُونَ ُهداي، يف اآلية : كلمة -٤

 ). ١٢٣:طـه( َبَع ُهَداَي َفال َيِضلُّ َوال َيْشَقىَفَمِن اتَّ واآلية ). ٣٨:البقرة(
َكَما قَاَل ، واآلية )٥٢:آل عمران( قَاَل َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اللَّهِ أنصاري، يف : كلمة -٥

 ). ١٤:الصف( ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم ِلْلَحَوارِيِّيَن َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اللَّهِ 
 ).١٣٣:آل عمران( ارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكمْ َوسَ وسارعوا، يف اآلية : كلمة -٦
َراتِ نسارع، يف اآلية : كلمة -٧  ).٥٦:املؤمنون( ُنَسارُِع َلُهْم ِفي اْلَخيـْ
 .  يسارعون، حيث وردت يف القرآن الكرمي: كلمة -٨
 ).٢٤:احلشر( ُهَو اللَُّه اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ اْلُمَصوِّرُ البارئ، يف اآلية : كلمة -٩
ٌر بارئكم يف موضعيها، يف اآلية : كلمة -١٠ فـَُتوبُوا ِإَلى بَارِِئُكْم فَاقْـتُـُلوا أَنـُْفَسُكْم َذِلُكْم َخيـْ

 ). ٥٤:البقرة( َلُكْم ِعْنَد بَارِِئُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
 . الكرميآذا�م، يف األلف بعد الذال، حيث وردت يف القرآن : كلمة -١١
 ).٥:فصلت( َوِفي آَذانَِنا َوقْـرٌ آذاننا، يف األلف بعد الذال، يف اآلية : كلمة -١٢
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- ٦١- 

 . طغيا�م، حيث وردت يف القرآن الكرمي: كلمة -١٣
ويف ). ٣٢:الشورى( َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاَألْعالمِ اجلوار، يف اآلية : كلمة -١٤

اْلَجَواِر ويف اآلية ). ٢٤:الرمحن( ْنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاَألْعالمِ َوَلُه اْلَجَواِر اْلمُ اآلية 
 ). ١٦:التكوير( اْلُكنَّسِ 

 َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ : وأمال أيضاً األلف قبل الراء املتطرفة الرورة، مثل -١٥
ارِ ). ٧:البقرة(  ).٥:اجلمعة( َكَمَثِل اْلِحَمارِ ). ٢٤:الرعد( فَِنْعَم ُعْقَبى الدَّ

 .كافرين، والكافرين، حيث وردت يف القرآن: كلميت -١٦
َوِإَذا َبَطْشُتْم ويف ). ٢٢:املائدة( ِإنَّ ِفيَها قـَْوماً َجبَّارِينَ جبارين، يف اآلية : كلمة -١٧

 ).١٣٠:الشعراء( َبَطْشُتْم َجبَّارِينَ 
 اْلَجاِر اْلُجُنبِ َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى وَ اجلار يف موضعيها، يف اآلية : كلمة -١٨

). ٣٦:النساء(

۲T 

كل ما أماله محزة والكسائي أو أحدمها أو أحد  التقليل- أمال ورش إمالة صغرى - -١
: إال الكلمات التالية. رواتما من ذوات الياء خبلف عنه، وذوات الراء من دون خالف

اً، آتيك، أنصاري، نسارع، الربا، مرضاة، مشكاة، كالمها، نون نأى، راء، تراءى، ضعاف
يسارعون، وسارعوا، البارئ، بارئكم، آذا�م، آذاننا، طغيا�م، خاب، خاف، طاب، 

َوَلْو َأرَاَكُهْم وورد لـه اخلالف يف أراكهم، يف اآلية . ضاق، حاق، زاغ، جاء، شاء، زاد
).  ٤٣:األنفال( َكِثيراً 

آل ( َوتـََوفـََّنا َمَع األَبـَْرارِ : لوقلل ورش األلف قبل الراء املتطرفة الرورة، مث -٢
 ُذوُقوا َعَذاَب النَّارِ ). ١٧:آل عمران( َواْلُمْستَـْغِفرِيَن بِاَألْسَحارِ ). ١٩٣:عمران

).  ٥:اجلمعة( َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفاراً ). ٢٠:السجدة(
اء كانت رائية أم يائية، رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشرة  يقللها ورش قوًال واحداً سو -٣

(إال ما اتصل باء التأنيث
٤F

فله فيها الفتح والتقليل، . ضحاها،  تالها، مرعاها: ، مثل)١
.  ذكراها، فإنه يقللها قوًال واحداً : إال ما كان منها رائياً، مثل

                                                 
.  تقليلالفتح وال: ويالحظ أن رؤوس اآلي يف سورة الشمس مجيعها فيها الوجهان) ١(
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-٦٢- 

 . بسورة طه" طه" ليس لورش إمالة كربى يف القرآن الكرمي إال يف هاء  -٤
، عن ورش )٣٣:الكهف( ِكْلَتا اْلَجنَّتَـْيِن آَتْت ُأُكَلَهاية ، يف اآل"كلتا" ورد يف  -٥

 . وجهان عند الوقف الفتح والتقليل
 . وقلل ورش الراء يف فواتح السور، وكذلك احلاء واهلاء يف مرمي -٦
.  قلل ورش التوراة حيث وردت يف القرآن الكرمي -٧

۲T

 َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ واحداً، يف اآلية  أمال قالون األلف من هار، إمالة كربى قوالً  -١
).   ١٠٩:التوبة(

.  قلل األلف يف التوراة، خبلف عنه يف مجيع القرآن -٢

۲T

: أمال أبو عمرو كل رائي سواء كان يف االسم او يف الفعل وكيفما كان وزنه، مثل -١
.  سكارى، نصارى، أخرى، القرى

من رأى ما مل يقع بعدها ساكن، واألعمى األوىل، من قوله تعاىل وأمال أيضاً اهلمزة  -٢
 ًَوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فـَُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيال )٧٢:االسراء  .(

مرضى، موتى، : وقلل أبو عمرو األلف فيما كان على وزن َفعلى وُفعلى وِفعلى، مثل -٣
.  ىالدنيا، حسىن، سيماهم، ضيز

ومل ميل األلف يف املصدر امليمي، .  أدىن، أقصى: ومل يقلل ما كان على وزن أفعل، مثل -٤
أيامى، يتامى، : ومل ميل اليائي الذي على وزن فعاىل، مثل. مثوى، مأوى، مثىن: مثل

.  خطايا، كساىل
ويف رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عشرة أمال ذوات الراء، كما قلل اليائي منها كيفما  -٥

أوحى، : ومل ميل ومل يقلل الفعل اليائي مثل. هوى، ما أوحى، أدىن: ن حاله، مثلكا
.  اشرتى، وترى، يرى: هدى، طغى، قلى، ولكنه أمال الرائي منه، مثل

 َوَعَلى أَْبَصارِِهْم ِغَشاَوةٌ : وأمال أبو عمرو أيضاً األلف قبل الراء املتطرفة الرورة، مثل -٦
). ٥:اجلمعة( َكَمَثِل اْلِحَمارِ ). ٢٤:الرعد( َبى الدَّارِ فَِنْعَم ُعقْ ). ٧:البقرة(

. كافرين، والكافرين، حيث وردت يف القرآن: وأمال كلميت -٧
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- ٦٣- 

 ). ١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ هار، يف اآلية : أمال كلمة -٨
.  أمال كلمة التوراة أينما ورد يف القرآن الكرمي -٩
، عن أيب عمرو )٣٣:الكهف( تَا اْلَجنَّتَـْيِن آَتْت ُأُكَلَهاِكلْ ، يف اآلية "كلتا" ورد يف  -١٠

 .وصًال وال وقفاً " ترتا"ومل ميل . وجهان عند الوقف الفتح والتقليل
.  أمال أبو عمرو من فواتح السور الراء والياء، وقلل احلاء -١١
 ياويلىت،: مما اختص به دوري أبو عمرو تقليل األلفات املقصورة يف أربع كلمات هي -١٢

َلَتى َأَعَجْزتُ حيث وردت، حنو  وأىن، حيث وردت يف ). ٣١:املائدة( قَاَل يَا َويـْ
ويا أسفى، يف ). ٥٦:الزمر( َأْن تـَُقوَل نـَْفٌس يَا َحْسَرَتىوياحسرتى، يف اآلية . القرآن
واختص أيضاً بإمالة الناس الرورة، ). ٨٤:يوسف( َوقَاَل يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسفَ اآلية 
).  ٨:البقرة( َوِمَن النَّاِس َمْن يـَُقولُ مثل 

اختص السوسي بإمالة الكلمات ذوات الراء اليت بعدها ساكن وصًال خبلف عنه، حنو  -١٣
 ِار   ). ١٠٥:التوبة) (ُه َعَمَلُكْم َفَسيَـَرى اللَّ ). (٤٦:صّ ( ِبَخاِلَصٍة ِذْكَرى الدَّ

۲T

 . السور أمال ابن عامر الراء يف فواتح -١
 ). ١:مرمي( كهيعصأمال ابن عامر الياء من  -٢
 .وأمال ابن عامر من فواتح السور الراء حيث وردت، والياء يف مرمي فقط -٣

۲T 

:  أمال هشام مخس كلمات يف القرآن هي
َر نَاِظرِيَن ِإنَاهُ إناه، يف اآلية : كلمة -١ ). ٥٣:األحزاب( َغيـْ
).  ٧٣:يّـس( ُهْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِربُ َولَ مشارب، يف اآلية : كلمة -٢
). ٥: الغاشية( وُتسقى ِمْن ًعين ءانَِيةٍ آنية، يف اآلية : كلمة -٣
 َوال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما َأْعُبدُ عابدون، يف موضعيها من سـورة الكـافرون : كلمة -٤

).  ٤-٣:الكافرون(
 ).٤:الكافرون( َعَبْدُتمْ  َوال أَنَا َعاِبٌد َماعابد،  يف اآلية : كلمة -٥
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۲T 

 . يف فواتح السور السبعة" حم" أمال ابن ذكوان احلاء من  -١
 . حيث جاءت يف القرآن خبلف عنه" أدراك"وأمال  -٢
 فـََلمَّا رَأى َقِميَصهُ اليت ليس بعدها ساكن، مثل " رأى" أمال الراء واهلمزة من  -٣

وله اخلالف فيما اتصل بضمري غري ). ١٠:ـهط( ِإْذ رَأى نَاراً ). ٢٨:يوسف(
 . رآها، رآك، رآه: الفاعل مثل

 .جاءت، جاءوا، شاء، شاءوا: أمال األلف يف جاء وشاء مطلقاً، كيف جاءت، حنو -٤
ويف ). ١٠:البقرة( فـََزاَدُهُم اللَُّه َمَرضاً له إمالة زاد األوىل يف سورة البقرة يف اآلية  -٥

  .غريها من املواضع له وجهان
َواْنظُْر ِإَلى آلية محارك، يف ا/١: أمال األلفات خبلف عنه يف الكلمات التالية -٦

 ِمْن بـَْعِد ِإْكَراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيمٌ إكراههن، يف اآلية / ٢). ٢٥٩:البقرة( ِحَماِركَ 
عمران، يف / ٤). ٥:اجلمعة( َكَمَثِل اْلِحَمارِ احلمار، يف اآلية / ٣). ٣٣:النور(

آل ( ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى آَدَم َونُوحاً َوآَل ِإبـَْراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ اآلية 
َوَمْرَيَم واآلية ). ٣٥:آل عمران( ِإْذ قَاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَرانَ واآلية ). ٣٣:عمران

 . اإلكرام، يف موضعيها بسورة الرمحن/ ٥). ١٢:التحرمي( ابـَْنَت ِعْمَران
آل ( ُيَصلِّي ِفي اْلِمْحَرابِ يف اآلية " احملراب " أمال احملراب الرورة قوًال واحداً يف و -٧

وله اخللف يف ). ١١:مرمي( َفَخَرَج َعَلى قـَْوِمِه ِمَن اْلِمْحَرابِ واآلية ). ٣٩:عمران
َها زََكرِيَّا اْلِمْحَرابَ يف اآلية :  غري الرورة يف ). ٣٧:عمران آل( ُكلََّما َدَخَل َعَليـْ

 ).٢١:صّ ( ِإْذ َتَسوَُّروا اْلِمْحَرابَ اآلية 
 . وأمال التوراة قوًال واحداً  -٨

). ١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ وأمال كلمة هار خبلف عنه، يف اآلية 

۲T

َها ِبْسِم اللَِّه َمْجَرايف اآلية ف يف كلمة جمراها مع فتح امليم، أمال حفص األل -١
 ). ٤١:هود( َوُمْرَساَها
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۲T 

 ). حي طهر(أمال فواتح السور اخلمس، وهي كلمات  -١
اليت ليس بعدها ساكن، سواء كانت متصلة بضمري غري الفاعل أم " رأى"وأمال حريف  -٢

 ْهتَـزُّ فـََلمَّا رَآَها تَ ). ٧٦:األنعام( فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيُل رَأى َكوَْكباً مثل . ال
أما إذا كان بعدها ساكن ). ٣٦:االنبياء( َوِإَذا رَآَك الَِّذيَن َكَفُروا). ١٠:النمل(

َورَأى ). ٧٧:األنعام( فـََلمَّا رَأى اْلَقَمرَ : منفصل ؛ فأمال منها الراء وصًال، مثل
 وال وأما املتصلة بساكن فليس فيها اإلمالة وصالً ). ٥٣:الكهف( اْلُمْجرُِموَن النَّارَ 

 ". رأتم، رأوا : وقفاً، مثل
 ).١٤:املطففني( َكال َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِهمْ أمال ران يف املطففني، يف اآلية  -٣
 َوَما َأْدرَاَك َما اْلَحاقَّةُ مثل . حيث وردت يف القرآن الكرمي) أدراكم  أدراك-( وأمال  -٤

 ). ١٦:يونس( اُكْم ِبهِ َما تـََلْوتُُه َعَلْيُكْم َوال َأْدرَ ). ٣:احلاقة(
َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فـَُهَو األعمى يف األسراء يف املوضعني يف اآلية : أمال كلمة -٥

 ). ٧٢:االسراء( ِفي اآلِخَرِة َأْعَمى َوَأَضلُّ َسِبيالً 
 ). ٥٨:طـه( َمَكاناً ُسَوىً سوى، يف طه يف اآلية : أمال كلمة -٦
َرَك ُسدىً مة يف اآلية سدى، يف القيا: وأمال كلمة -٧  أََيْحَسُب اِألْنَساُن َأْن يـُتـْ

 ).٣٦:القيامة(
 ).١٠٩:التوبة( َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهارٍ هار، خبلف عنه، يف اآلية : أمال كلمة -٨
 ). ٨٣:االسراء( َأْعَرَض َونََأى ِبَجانِِبهِ وأمال كلمة مهزة نأى يف سورة اإلسراء  -٩
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ث للكسائي إمالة هاء التأني
 

. الواقعة، ناصية، غاشية، حامية: هاء التأنيث هي تاء التأنيث املربوطة اليت تلي األمساء، مثل
:  وللكسائي يف هاء التأنيث مذهبان

۲T

". فجثت زينب لذود مشس : "إمالة ما قبل اهلاء يف احلروف اخلمسة عشر اليت جيمعها -١
زة، قرية، جنة، حبة، الظلة، لذة، قوة، جلدة، عيشة، خليفة، بجة، ثالثة، ميتة، مل: مثل

.  رمحة، اخلامسة
حق ضغاط عص : "الفتح قوًال واحداً إذا سبقت اهلاء حبرف من األحرف العشرة التالية -٢

النطيحة، احلاقة، بعوضة، بالغة، الصالة، بسطة، الصاخة، سبعة، خالصة، : مثل". خظا
 .موعظة

كهيئة، أو : املالئكة، أو ياء ساكنة حنو: بكسر حنواملسبوقة " أكهر" وله يف حروف  -٣
أما اليت مل تسبق بكسر، وال ياء ساكنة، وال ساكن . لعربة ؛ اإلمالة: ساكن بعد كسر حنو
.  بعد كسر؛ فله فتحها

۲T

.  الصالة، الزكاة: إمالة مجيع احلروف قبل هاء التأنيث، إال األلف فله فتحها، مثل 
:  الخالصة

:  وخالصة املذهبني ما يلي
.  قوًال واحداً " فجثت زينب لذود مشس "مييل حروف  -
 . املسبوقة بكسر أو ياء ساكنة أو ساكن بعد كسر قوًال واحداً " أكهر" مييل حروف  -
 . املسبوقة بغري كسر أو ياء ساكنة خبلف عنه، واملقدم الفتح" أكهر" مييل حروف  -
 . ، والفتح مقدمخبلف عنه" حق ضغط عص خظ"مييل حروف  -
 . ال إمالة يف األلف يف املذهبني -
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الــــراءات  أحكام
 

.  للراء حالتان التفخيم والرتقيق

۲T

:  تفخم الراء لكل القراء يف املواضع التالية
.  ُحُرمأََمَر، هاَجُروا، : إذا كانت مفتوحة أو مضمومة غري مسبوقة بكسر أو ياء ساكنة، مثل -١
 . جتَهْر، املـُْرسلون: إذا كانت ساكنة بعد فتح أو ضم، مثل -٢
(إذا كانت الراء بعد الكسرة العارضة، أو الكسرة املنفصلة  -٣

٥F

أو كانت ساكنة  –املفصلة  – )١
 . اْمُرؤ، أِم اْرتابوا، ِبَرسول، ارْكعوا: بعد كسر عارض، مثل

 .لبمرصاد، إعراضاً، فراق: مثل إذا كانت ساكنة بعد كسر، وبعد الراء حرف استعالء، -٤
حمتَضْر، األدباْر، : إذا كان موقوف عليها بالسكون، بعد فتح أو ألف أو ضم أو واو، مثل -٥

.  بالُنُذْر، الشكورْ 

۲T

:  ترقق الراء جلميع القراء يف املواضع التالية 
.  رِيح، مشرِكون: إذا كان مكسوراً، مثل -١
 . ِفْرعون، فأنِذرْ : راء ساكنة بعد كسر، مثلإذا كانت ال -٢
 . مقتِدر، يصِدر: إذا كان موقوف عليها بالسكون وقبلها حرف مكسور، مثل -٣
 . خري، ال ضري: إذا كان موقوف عليها بالسكون بعد ياء ساكنة، مثل -٤

۲T

لُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد َفَكاَن كُ فرق، يف اآلية : وجيوز تفخيم الراء وترقيقها وصًال ووقفاً يف كلمة -
 َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ يسر، يف اآلية : ، ولدى الوقف على كلمة)٦٣:الشعراء( اْلَعِظيمِ 

يف املوضعني  َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي: أسر، يف اآليات: ولدى الوقف على كلمة). ٤:الفجر(
                                                 

.  هو أن يكون الكسر يف كلمة والراء يف الكلمة التالية: املنفصل) ١(
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: احلجر(و ) ٨١:هود( يف املوضعني فََأْسِر بَِأْهِلكَ ،  )٥٢: الشعراء(و ) ٧٧:طـه(
٦٥ .( ًفََأْسِر ِبِعَباِدي لَْيال )ونذر، يف : وأيضاً لدى الوقف على كلمة). ٢٣:الدخان

وكذلك جيوز التفخيم والرتقيق . ، يف مواضعها الستة يف سورة القمرَعَذاِبي َونُُذرِ اآلية 
سورة يونس ويوسف مصر يف مواضعها األربعة يف القرآن يف : وقفاً جلميع القراء يف كلميت

).  ١٢:سـبأ( َوَأَسْلَنا َلُه َعْيَن اْلِقْطرِ والزخرف، وكلمة القطر 
إذا وصل الراء املتطرف مبا بعده، فحركته حتكم عليه تفخيماً وترقيقاً، حبسب ما سبق بيانه  -

 . يف مواضع التفخيم والرتقيق
ذلك يرقق بعد اإلمالة أو وك. اشرتى، جمراها: يرقق الراء لدى إمالته عند من مييله، مثل -

 . باألسحار، النهار: التقليل، مثل
  



 

۲T

 لتنِذَر قوماً، صاِبَرة،: يرقق ورش الراء املفتوحة واملضمومة بعد كسر وصًال ووقفاً، مثل -١
 .وغريها وليَتبـُِّروا، داِخُرون، يبِصُرون، وا،فاصِربُ ، يوٌم عِسرٌ قِطرَان، ظاِهَرة،  قاِصرَات،

، خِبٌري، بِصرياً : يرقق ورش الراء املفتوحة واملضمومة بعد الياء الساكن وصًال ووقفاً، مثل -٢
. ، اخلَيـْرَات، وغريهاَغيـْرُهَخٌري، َطرياً، ، ،سيـَِّرت، يسريِّكمُرون، فليغيِّ ةرَ لكيبْ كم، رُ كِيب◌ْ 

: ذا وقع بني الكسرة والراء حرف ساكن ليس هو حرف استعالء يف حنوويرقق ورش الراء إ -٣
 ًَوال تَْأُكُلوَها ِإْسَرافا )٦:النساء .(فـََعَليَّ ِإْجَراِمي )أما إذا وقع ما بني ). ٣٥:هود

مصراً، إصراً، : الكسرة والراء حرف استعالء ساكن غري اخلاء فيجب تفخيم الراء، مثل
تأثري الكسرة على الراء حيث شأنه شأن سائر احلروف غري فال مينع اخلاء . إصرهم

َوُهَو ُمَحرٌَّم َعَلْيُكْم : كيف وردت وهي" إخراج"املستعلية، فريقق الراء يف كلمة 
َمَتاعاً ). ٢١٧:البقرة( َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعْنَد اللَّهِ ). ٨٥:البقرة( ِإْخَراُجُهمْ 

َر ِإْخَراجٍ ِإَلى اْلَحْوِل  ). ١٣:التوبة( َوَهمُّوا بِِإْخَراِج الرَُّسولِ ). ٢٤٠:البقرة( َغيـْ
 َْوظَاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكم )٩:املمتحنة .( ًَوُيْخرُِجُكْم ِإْخَراجا )١٨:نوح .( 
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 .إبراهيم، عمران، إسرائيل: وإذا كان الراء بعد كسر يف كلمة أعجمية، فال ترقيق لورش فيها، مثل -٤
 ).٧:الفجر( ِإَرَم َذاِت اْلِعَمادِ إرم، يف اآلية  ال تفخيم يف راء وكذلك

 . إسراراً، ضراراً : فال ترقيق لورش فيها، مثل وإذا كرر الراء بعد كسر -٥
 ). ٣٢:املرسالت( ِإنـََّها تـَْرِمي ِبَشَرٍر َكاْلَقْصرِ يف اآلية " بشرر"يف كلمة  رقق الراءين -٦
ذكراً، سرتاً، وزراً، صهراً، حجراً، إمراً، : قيق يف الكلمات التاليةله الوجهان التفخيم والرت -٧

.  وحريان
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أحكام الالمات 
 

:  لالمات حالتان التفخيم والرتقيق

۲T

غلظ الالم يف لفظ اجلاللة، اليت مل تسبق بكسر مجيع القراء، عند االبتداء بلفظ اجلاللة،  -١
ُقْل ُهَو وإذا سبق بفتح ). ١٢٦:الصافات( وَّلِينَ بَُّكْم َوَربَّ آبَاِئُكُم األَ َه رَ اللَّ : مثل

)  ١:النصر( ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتحُ وإذا سبق بضم ). ١:االخالص( اللَُّه َأَحدٌ 
ُقِل اللََّه  .)٣٠:النمل( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ  اهللاِ  مِ سْ بِ وإنه  :ويرقق إذا سبق بكسر، مثل -٢

  ).٢: الطالق( جاً رخيجعل له مَ  اهللاَ  قِ ومن يتَّ  ).١٤:الزمر( َأْعُبُد ُمْخِلصاً َلُه ِديِني

۲T

: غلظ ورش الالم املفتوحة الواقعة بعد الصاد والطاء والظاء، املفتوح منها والساكن، مثل -١
.  لصالة، إصالح، ومن صلح، الطالق، مطلع الفجر، طلقتموهن، ظل، فيظللن، ظلمواا

فصاًال، طال، : ويف الالم املفتوحة بعد األلف وجهان، التغليظ والرتقيق، يف الكلمات -٢
 َعَلْيُكُم اْلَعْهدُ  َأَفطَالَ ). ٢٣٣:البقرة( ِفَصاالً فَِإْن َأرَاَدا : ويصلحا، يف اآليات

 َعَلْيِهُم اَألَمدُ َفطَاَل ). ٤٤:االنبياء( َعَلْيِهُم اْلُعُمرُ  طَالَ َحتَّى ). ٨٦:طـه(
نَـُهَماَيصَّاَلَحا َأْن ). ١٦:احلديد(  ).١٢٨:النساء( بـَيـْ

وإذا وقف على الالم املفتوحة بعد هذه احلروف الثالثة، ففيه وجهان أيضاً، التغليظ  -٣
 و ) ٢٧:البقرة: (يف موضعي يُوَصلَ اللَُّه ِبِه َأْن  َما َأَمرَ : والرتقيق، يف اآليات التالية

َلُكْم َما َحرََّم  َفصَّلَ َوَقْد ). ٢٤٩:البقرة( طَاُلوُت بِاْلُجُنودِ  َفَصلَ فـََلمَّا ). ٢٥: الرعد(
َما َكانُوا  َوَبَطلَ فـََوَقَع اْلَحقُّ ). ٢٠:ص( اْلِخطَابِ  َفْصلَ وَ ). ١١٩:األنعام( َعَلْيُكمْ 

) ٥٨:النحل: (يف موضعي َوْجُهُه ُمْسَوّداً َوُهَو َكِظيمٌ َظلَّ ). ١١٨:األعراف( َمُلونَ َيعْ 
 ). ١٧: الزخرف(و 

ومل يقع ذلك يف  وإذا وقف على ذات الياء بعد الالم املسبوقة بأحد هذه احلروف الثالثة - -٤
: التقليل، مثل ، ففيها وقفاً التغليظ مع الفتح، والرتقيق معالقرآن إال بعد حرف الصاد-
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 َسِعيراً َوَيْصَلى )١٢:االنشقاق .( ُمَصّلىً َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم 
 ). ١٢٥:البقرة(
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الوقف على أواخر الكلم 
 

بالسكون، ووقفوا على  –الفتح والضم والكسر  –وقف مجيع القراء على احلركات الثالث 
.  ،  ووقفوا على املضموم باإلمشام أيضاً املضموم واملكسور بالروم أيضاً 

ويعادل ثلث احلركة، ويكون يف الضم والكسر، . هو صوت يسمعه القريب دون البعيد: الروم
.  وانشق القمُر، سحر مستمرٌّ، عليها قعود، والفجِر، وليال عشرِ : مثل

يكتفى حبركتني ويالحظ أن الروم كالوصل ؛ حيث ال مداً عارضاً للسكون إذا سبق حبرف مد، بل 
ويوقف على املد املتصل املتطرف مضموم اهلمز أو مكسورها بالروم كوصله، وال يوقف عليه . فقط

.  حبركتني لكل القراء
واإلمشام كاإلسكان، ال مينع املراتب . هو حتريك الشفتني إشارة إىل الضمة احملذوفة: إلشماما

تطرف مضموم اهلمزة يف اإلمشام كما يوقف عليه ويوقف على املد املتصل امل. الثالث يف املد العارض
.  بالسكون

۲T

.  حيذف التنوين لدى الوقف باإلمشام والروم -
عليهُم القتال، : كما أنه ال روم وال إمشام يف احلركات العارضة، كذلك يف ميم اجلمع، مثل -

 . فال روم فيها وال إمشام. قالِت امرأة العزيز، أِن اعبدوا اهللا
الضمري املضمومة خالف ما بني جواز الروم واإلمشام فيها ومنعها، ويف املكسورة  يف هاء -

 . خالف أيضاً ما بني جواز الروم ومنعه
 . بل يوقف عليها باهلاء الساكنة. الواقعة، كاذبة: ال روم وال إمشام يف التاء املربوطة، مثل -
 . ال روم وال إمشام يف ميم اجلمع عند من يصلها بواو -
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الوقف على مرسوم الخط 
 

.  أمجع القراء السبعة على الوقف برسم املصحف، واختلفوا يف كلمات يسرية
فابن كثري وأبوعمرو والكسائي وقفوا عليها باهلاء، : تاء التأنيث املبسوطة يف االسم -١

جنُت (، )سنه  –سنت اهللا ( ، )نعمه  –نعمت اهللا ( ، )رمحه  رمحت اهللا -: ( مثل
.  وباقي القراء وقفوا عليها بالتاء). شجره  –شجرت الزقوم ( ، )نهج –نعيم 

َت : يف اآلية) الاله(الالت : وقف الكسائي باهلاء على الكلمات التالية -٢ َأفـََرأَيـُْتُم الالَّ
حيثما وقعت يف القرآن غري املقرتنة بالياء ) مرضاه(،  مرضات )١٩:النجم( َواْلُعزَّى

َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجةٍ يف اآلية ) ذاه(، ذات بجة "مرضايت" َبتـْ ). ٦٠:النمل( فَأَنـْ
 ). ٣:صّ ( فـََناَدْوا َوالَت ِحيَن َمَناصٍ يف اآلية ) واله (والت 

َهاَت ، يف موضعيها، يف اآلية )هيهاه(هيهات : وقف البزي والكسائي باهلاء على -٣ َهيـْ
َهاَت ِلَما ُتوَعُدونَ   ).٣٦:املؤمنون( َهيـْ

 . ، يف مجيع مواضعها)ياأبه(ياأبت : قف ابن كثري وابن عامر باهلاء على كلمةو -٤
 . يف مجيع القرآن، والباقون بالنون) كأي(كأين : وقف أبو عمرو بالياء على كلمة -٥
: يف املواضع األربعة التالية) مال  –ما ( مال : وقف اجلميع على الالم واأللف -٦

 َِفَماِل َهُؤالِء اْلَقْوم )٧٨:ءالنسا .( َِلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاب  َويـَُقوُلوَن يَا َويـْ
َفَماِل الَِّذيَن َكَفُروا ). ٧:الفرقان( َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسولِ ). ٤٩:الكهف(

 ). ٣٦:املعارج( ِقبَـَلَك ُمْهِطِعينَ 
مواضع، يف مجيع مواضعها، إال يف ثالثة ) أيها(أيها : وقف اجلميع باأللف على كلمة -٧

، وهذه )أيه(، والباقون باهلاء )أيها(فإن أبا عمرو والكسائي وقفا عليها باأللف 
َوُتوبُوا ِإَلى اللَِّه َجِميعاً أَيَُّه ). ٤٩:الزخرف( َوقَاُلوا يَا أَيَُّه السَّاِحرُ : املواضع هي

 ). ٣١:رمحنال( َسنَـْفُرُغ َلُكْم أَيَُّه الثـََّقالنِ ). ٣١:النور( اْلُمْؤِمُنونَ 
، إال )ويكأن( ويكأن بالنون : ، وعلى)ويكأنه( ويكأنه باهلاء : وقف مجيع القراء على -٨

وال جيوز االبتداء ). وي( ، والكسائي بالياء )ويك(أبا عمرو فإنه وقف على الكاف 
 . مبا بعد الكاف أو الياء، بل جيب وصل الكلمة ببعضها
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أَيّاً َما َتْدُعوا فـََلُه ، من قوله تعاىل "ما"وعلى " أياً "وأمجع القراء على الوقف على  -٩
 ). ١١٠:االسراء( اَألْسَماُء اْلُحْسَنى

وقف البزي بامليم وهاء السكت على ما االستفهامية املتصلة حبرف جر خبلف عنه،  -١٠
مبْه  –مب يرجع ( ، )عمّْ  –عمْه  –عمَّ يتساءلون ( ، )فيم  –فيمه  –فيم أنت : ( مثل
 . ون بامليم فقطوالباق). ْمب  –

وقفاً، غري أن نافع يثبت ألفها قبل مهزة القطع املفتوحة " أنا"أثبت مجيع القراء ألف  -١١
ولقالون اخلالف قبل اهلمزة املكسورة حيث . أنا أَتيك، أنا ُأحيي: واملضمومة مثل

 .وقرأ الباقون حبذف األلف وصالً . يثبتها وحيذفها وجهان
، فيحيي، حمليي، يستحيي، فيستحيي، ويستحيي، أحيي، حييي، وحييي، حنيي: كلمات -١٢

قد رمست يف املصحف بياء واحدة، ولكن مجيع القراء يقرؤو�ا بياءين وصًال ووقفاً، 
ِإْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم رَبَِّي الَِّذي و). ٧٣:البقرة( َكَذِلَك ُيْحِيي اللَُّه اْلَمْوَتى: مثل

 َوِإنَّا لََنْحُن ُنْحِيي َونُِميتُ و). ٢٥٨:البقرة( ُأِميتُ ُيْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي وَ 
). ٥٠:الروم( ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ). ٢٣:احلجر(
لََّه ال ِإنَّ ال). ٢٤:الروم( َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُيْحِيي ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوتَِهاو

 )  ٢٦:البقرة( َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِرَب َمَثًال َما بـَُعوَضًة َفَما فـَْوقـََها
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ياءات اإلضافة  
 

 فمنها ما اتفق على فتحه، ومنها ما اتفق على اسكانه وسنذكر -. هي ياء املتكلم: ياءات اإلضافة
:  شيئاً منها –إن شاء اهللا 

۲T

۲T 

:  فتح نافع ياء اإلضافة قبل اهلمزة املفتوحة واملضمومة واملكسورة، ويف ذلك استثناءات
قَاَل أرين يف : أسكن الياء يف املواضع التالية: ياء اإلضافة اليت بعدها مهزة قطع مفتوحة -١

َنِة َسَقُطوا يف تفتين). ١٤٣:األعراف( َربِّ َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيكَ   َوال تـَْفِتنِّي َأال ِفي اْلِفتـْ
َوِإال ترمحين يف ). ٤٣:مرمي( فَاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطاً َسِويّاً اتبعين يف ). ٤٩:التوبة(

َوقَاَل ِفْرَعْوُن ذروين يف اآلية ). ٤٧:هود( تـَْغِفْر ِلي َوتـَْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِينَ 
 اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ ادعوين يف اآلية ). ٢٦:غافر( َأقْـُتْل ُموَسىَذُروِني 

 ). ١٥٢:البقرة( فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ اذكروين يف اآلية ). ٦٠:غافر(
يصدقين يف : أسكن نافع الياء يف املواضع التالية: ياء اإلضافة اليت بعدها مهزة قطع مكسورة -٢

 ِقُِني إ قَاَل أَْنِظْرِني ِإَلى يـَْوِم أنظرين يف ). ٣٤:القصص( نِّي َأَخافُ رِْدءاً ُيَصدِّ
َعُثونَ  َعُثونَ ). ١٤:األعراف( يـُبـْ . يف احلجر و ص قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرِني ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ

ْبُت ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي تُ ذرييت يف ). ١٠:املنافقون( َربِّ َلْوال َأخَّْرتَِني ِإَلىأخرتين يف 
تدعونين يف ). ٣٣:يوسف( ِممَّا َيْدُعونَِني ِإلَْيهِ يدعونين يف ). ١٥:االحقاف( ِإلَْيكَ 
 َِوَتْدُعونَِني ِإَلى النَّار )٤١:غافر .( ِال َجَرَم أَنََّما َتْدُعونَِني ِإلَْيه )٤٣:غافر .( 

َوَأْوُفوا يف  أسكن نافع الياء يف بعهدي: ياء اإلضافة اليت بعدها مهزة قطع مضمومة -٣
 آُتوِني ُأْفرِْغ َعَلْيِه ِقْطراً وآتوين يف ). ٤٠:البقرة( ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكمْ 

 ).٩٦:الكهف(
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 َواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي اْذَهبْ نفسي يف : فتح نافع الياء اليت بعدها مهزة وصل يف -٤
ِمْن بعدي يف ). ٤٣:طـه( َلىَوال تَِنَيا ِفي ِذْكِري اْذَهَبا إِ وذكري يف ). ٤٢:طـه(

). ٣٠:الفرقان( ِإنَّ قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذاوقومي يف ). ٦:الصف( بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ 
َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر يف أوزعين يف اآلية : فتح ورش الياء وأسكنها قالون يف املواضع التالية -٥

بـَْيِني َوبـَْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ رَبِّي  أخويت يفيف ). ١٥:األحقاف(و) ١٩:النمل( نِْعَمَتكَ 
 ). ١٠٠:يوسف( َلِطيفٌ 

۲T 

:  فتح ابن كثري الياء قبل مهزة القطع املفتوحة، إال يف الكلمات التالية
قَاَل أرين يف : أسكن الياء يف املواضع التالية: ياء اإلضافة اليت بعدها مهزة قطع مفتوحة -١

َنِة َسَقُطواوتفتين يف ). ١٤٣:األعراف( ْنظُْر ِإلَْيكَ َربِّ َأرِِني أَ   َوال تـَْفِتنِّي َأال ِفي اْلِفتـْ
َوِإال وترمحين يف ). ٤٣:مرمي( فَاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطاً َسِويّاً اتبعين يف ). ٤٩:التوبة(

ُلَوِني أََأْشُكُر َأْم وين يف وليبل). ٤٧:هود( تـَْغِفْر ِلي َوتـَْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِينَ  لَِيبـْ
). ١٠٨:يوسف( ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَّهِ سبيلي يف ). ٤٠:النمل( َأْكُفر

). ٣٦:يوسف( ِإنِّي َأرَاِني َأْحِملُ  ،ِإنِّي َأرَاِني َأْعِصُر َخْمراً وأراين يف موضعيها يف 
قَاَل َربِّ ). ٢٦:طـه( َوَيسِّْر ِلي َأْمِري). ٨٠:يوسف( َحتَّى يَْأَذَن ِلي أَِبيويل يف 

 َوال ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفي أَلَْيسَ وضيفي يف ). ٤١:آل عمران( اْجَعْل ِلي آيَةً 
 ).١٠٢:الكهف( ِمْن ُدوِني َأْولَِياءَ ودوين يف ). ٧٨:هود(

َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأقْـُتْل  ذروين يف اآلية: أنفرد ابن كثري بفتح الياء يف الكلمات التالية -٢
واذكروين ). ٦٠:غافر( اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ وادعوين يف اآلية ). ٢٦:غافر( ُموَسى

 ). ١٥٢:البقرة( فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ يف اآلية 
 َعَلى اللَّهِ ِإْن َأْجِرَي ِإال وأسكن الياء يف أجري يف مجيع مواضعها يف القرآن الكرمي، حنو  -٣

 ). ٧٢:يونس(
وآبائي يف ). ٦:نوح( فـََلْم يَزِْدُهْم ُدَعائي ِإال ِفَراراً فتح ابن كثري الياء يف دعائي يف  -٤

 ََواتـَّبَـْعُت ِملََّة آبَائي ِإبـَْراِهيم )٣٨:يوسف.( 
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 َهاُروَن َأِخي اْشُدْد ِبهِ أخي وصًال يف : فتح ابن كثري الياء اليت بعدها مهزة وصل يف -٥
ونفسي يف ). ١٤٤:األعراف( ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاسِ وإين يف ). ٣١:طـه( َأْزِري
 َْواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي اْذَهب )وذكري يف ). ٤٢:طـهَوال تَِنَيا ِفي ِذْكِري اْذَهَبا ِإَلى 
 ). ٦:الصف( ِمْن بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ بعدي يف ). ٤٣:طـه(

سوريت  يف  َأْوزِْعِني َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتكَ أوزعين يف اآلية : بزي وأسكن قنبل الياء يفوفتح ال -٦
. يف سوريت هود واألحقاف َوَلِكنِّي َأرَاُكْم قـَْوماً َتْجَهُلونَ لكين يف . النمل واألحقاف

 َأرَاُكْم ِبَخْيرٍ ِ◌نِّي إإين يف اآلية ). ٥١:الزخرف( ِمْن َتْحِتي َأَفال تـُْبِصُرونَ حتيت يف 
ِإنَّ  وقومي يف ). ٥١:هود( الَِّذي َفَطَرِني َأَفال تـَْعِقُلونَ فطرين يف اآلية ). ٨٤:هود(

 ).٣٠:الفرقان(  قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذا
  َعَلى ِعْلٍم ِعْنِدي َأَوَلْم يـَْعَلمْ  عندي يف اآلية : أسكن البزي وفتح قنبل الياء يف -٧

 ). ٧٨:القصص(

۲T 

:  فتح أبو عمرو ياء اإلضافة قبل مهزة القطع املفتوحة واملكسورة، إال الكلمات التالية
قَاَل  أرين يف : أسكن الياء يف املواضع التالية: ياء اإلضافة اليت بعدها مهزة قطع مفتوحة -١

َنِة َسَقُطواَوال تـَْفِتنِّي  تفتين يف ). ١٤٣:األعراف(  َربِّ َأرِِني أَْنظُْر ِإلَْيكَ   َأال ِفي اْلِفتـْ
َوِإال  ترمحين يف ). ٤٣:مرمي(  فَاتَِّبْعِني َأْهِدَك ِصَراطاً َسِويّاً  اتبعين يف ). ٤٩:التوبة(

َوقَاَل ِفْرَعْوُن  ذروين يف اآلية ). ٤٧:هود(  تـَْغِفْر ِلي َوتـَْرَحْمِني َأُكْن ِمَن اْلَخاِسرِينَ 
  اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ  ادعوين يف اآلية ). ٢٦:غافر(  َذُروِني َأقْـُتْل ُموَسى

 فطرين يف اآلية ). ١٥٢:البقرة(  فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ  اذكروين يف اآلية ). ٦٠:غافر(
 هِ قَاَل ِإنِّي لََيْحُزنُِني َأْن َتْذَهُبوا بِ  ليحزنين يف ). ٥١:هود(  الَِّذي َفَطَرِني َأَفال تـَْعِقُلونَ 

 )١٣:يوسف .( واتعدانين يف  َأََتِعَدانِِني َأْن ُأْخَرج  )حشرتين يف ). ١٧:االحقاف 
 تَْأُمُرونِّي َأْعُبُد أَيـَُّها اْلَجاِهُلونَ  تأمروين يف ). ١٢٥:طـه(  ِلَم َحَشْرتَِني َأْعَمى

).  ٦٤:الزمر(
قَاَل َهُؤالِء بـََناِتي  ايت يف أسكن أبو عمرو بن: ياء اإلضافة اليت بعدها مهزة قطع مكسورة -٢

يف آل عمران   َمْن أَْنَصاِري ِإَلى اللَّهِ  وأنصاري يف ). ٧١:احلجر(  ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِلينَ 
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 ولعنيت يف ). ٥٢:الشعراء(  َأْن َأْسِر ِبِعَباِدي ِإنَُّكْم ُمتَّبَـُعونَ  و عبادي يف . والصف
 ينِ  َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِتي ِإَلى َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء  ستجدين يف ). ٧٨:صّ (  يـَْوِم الدِّ

بـَْيِني َوبـَْيَن ِإْخَوِتي ِإنَّ رَبِّي   يف أخويت يف. يف الكهف و القصص والصافات اللَّهُ 
). ٢١:الادلة(  أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ  رسلي يف ).  ١٠٠:يوسف(  َلِطيفٌ 

قُِني ِإنِّي َأَخافُ  يف يصدقين   أنظرين يف ). ٣٤:القصص(  رِْدءاً ُيَصدِّ
  ََعُثون َعُثونَ  ). ١٤:األعراف(  قَاَل أَْنِظْرِني ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ  قَاَل َربِّ فَأَْنِظْرِني ِإَلى يـَْوِم يـُبـْ
 أخرتين يف . يف احلجر و ص َربِّ َلْوال َأخَّْرتَِني ِإَلى  )ذرييت يف . )١٠:املنافقون 

 ِممَّا َيْدُعونَِني ِإلَْيهِ يدعونين يف ). ١٥:االحقاف( ِفي ُذرِّيَِّتي ِإنِّي تـُْبُت ِإلَْيكَ 
ال َجَرَم أَنََّما َتْدُعونَِني ). ٤١:غافر( َوَتْدُعونَِني ِإَلى النَّارِ تدعونين يف ). ٣٣:يوسف(

 ).٤٣:غافر( ِإلَْيهِ 
َهاُروَن َأِخي اْشُدْد ِبِه أخي وصًال يف : مهزة وصل يف فتح ابوعمرو الياء اليت بعدها -٣

يا ليتين يف ). ١٤٤:ألعراف( ِإنِّي اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاسِ وإين يف ). ٣١:طـه( َأْزِري
 ُيـَُقوُل يَا لَْيَتِني اتََّخْذت )ونفسي يف ). ٢٧:الفرقان َْواْصطَنَـْعُتَك لِنَـْفِسي اْذَهب 
ِمْن بعدي يف ). ٤٣:طـه( َوال تَِنَيا ِفي ِذْكِري اْذَهَبا ِإَلىيف  وذكري). ٤٢:طـه(

). ٣٠:الفرقان( ِإنَّ قـَْوِمي اتََّخُذوا َهَذاوقومي يف ). ٦:الصف( بـَْعِدي اْسُمُه َأْحَمدُ 
ُقْل ). ٥٦:العنكبوت( يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا: وأسكن الياء يف يا عبادي يف موضعني

 ). ٥٣:الزمر( ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ يَا 

۲T 

 : أسكن ابن عامر الياء اليت بعدها مهزة قطع أو وصل إال يف املواضع التالية
ِإنِّي آَنْسُت ). ٤٦:يوسف( َلَعلِّي َأْرِجُع ِإَلى النَّاسِ : فتح ياء لعلي يف ستة مواضع -١

 َلَعلِّي َأْعَمُل َصاِلحاً ). ٢٩: القصص(و ) ١٠:طـه( تِيُكمْ نَاراً َلَعلِّي آ
ُلُغ اَألْسَبابَ ). ٣٨:القصص( َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإَلى). ١٠٠:املؤمنون(  َلَعلِّي أَبـْ
ِإْن ). ٨٣:التوبة( َلْن َتْخُرُجوا َمِعَي أََبداً : وفتح الياء يف معي يف موضعني).٣٦:غافر(

 أَنَا َوُرُسِلي ِإنَّ وفتح رسلي يف ). ٢٨:امللك( ُه َوَمْن َمِعَي َأْو رَِحَمَناَأْهَلَكِنَي اللَّ 
وفتح الياء يف دعائي يف ). ١١٦:املائدة( َوُأمَِّي ِإَلَهْينِ وفتح ياء أمي يف ). ٢١:الادلة(
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 ًفـََلْم يَزِْدُهْم ُدَعائي ِإال ِفَرارا )وآبائي يف ). ٦:نوح ََّة آبَائي ِإبـَْراِهيمَ َواتـَّبَـْعُت ِمل 
 ). ٨٦:يوسف( َوُحْزِني ِإَلى اللَّهِ وفتح حزين يف ). ٣٨:يوسف(

ُقْل يَا ). ٥٦:العنكبوت( يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا: وفتح الياء يف يا عبادي يف موضعني -٢
 ). ٥٣:الزمر( ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ 

 ِإْن َأْجِرَي ِإال َعَلى اللَّهِ أجري يف مجيع مواضعها يف القرآن الكرمي، حنو  وفتح الياء يف -٣
 ). ٧٢:يونس(

).  ٩٢:هود( يَا قـَْوِم َأَرْهِطي َأَعزُّ َعَلْيُكمْ فتح ابن ذكوان الياء يف أرهطي  -٤
 ).٤١:غافر( َويَا قـَْوِم َما ِلي َأْدُعوُكمْ وفتح هشام الياء يف مايل يف اآلية  -٥

۲T 

:  أسكن عاصم الياء اليت بعدها مهزة قطع أو وصل إال يف املواضع التالية
ُقْل يَا ). ٥٦:العنكبوت( يَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا: فتح الياء يف يا عبادي يف موضعني -١

 ). ٥٣:الزمر( ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ 
ِإْن ). ٨٣:التوبة( َلْن َتْخُرُجوا َمِعَي أََبداً : ضعنيفتح حفص الياء يف معي يف مو -٢

 َيِدَي ِإلَْيَك َألقْـتُـَلكَ ويدي يف ). ٢٨:امللك( َأْهَلَكِنَي اللَُّه َوَمْن َمِعَي َأْو رَِحَمَنا
وفتح الياء يف أجري يف ). ١١٦:املائدة( َوُأمَِّي ِإَلَهْينِ وفتح ياء أمي يف ). ٢٨:املائدة(

قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي وأسكن حفص عهدي يف اآلية . اضعها يف املصحفمجيع مو
 ). ١٢٤:البقرة( الظَّاِلِمينَ 

۲T 

وأسكن محزة ياءات اإلضافة يف أربعة عشر موضعاً . أسكن محزة الياء اليت بعدها مهزة قطع أو وصل 
:  وهي على النحو التايل

). ٣١:ابراهيم( اِدَي الَِّذيَن آَمُنوا يُِقيُموا الصَّالةَ ُقْل ِلِعبَ : عبادي يف مخسة مواضع هي -١
 ََأنَّ اَألْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِلُحون )١٠٥:االنبياء .( َّيَا ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإن

ا ُقْل يَ ). ١٣:سـبأ( َوَقِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكورُ ). ٥٦:العنكبوت( َأْرِضي َواِسَعةٌ 
 ).٥٣:الزمر( ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنـُْفِسِهمْ 

 ). ١٢٤:البقرة( قَاَل ال يـََناُل َعْهِدي الظَّاِلِمينَ عهدي يف سورة البقرة يف اآلية   -٢
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 ). ٢٥٨:البقرة( رَبَِّي الَِّذي ُيْحِيي َويُِميتُ : كلمة ريب يف اآلية -٣
 ).٣٣:األعراف( رََّم رَبَِّي اْلَفَواِحشَ ُقْل ِإنََّما حَ : كلمة ريب يف اآلية -٤
 َسَأْصِرُف َعْن آيَاِتَي الَِّذيَن يـََتَكبـَُّروَن ِفي اَألْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِّ : كلمة آيايت يف اآلية -٥

 ). ١٤٦:األعراف(
 ). ٣٠:مرمي( آتَاِنَي اْلِكَتاَب َوَجَعَلِني نَِبّياً : كلمة آتاين يف اآلية -٦
 أَنِّي َمسَِّنَي الضُّرُّ َوأَْنَت َأْرَحُم الرَّاِحِمينَ يف اآلية : ينكلمة مسين يف موضع -٧

 ). ٤١:صّ ( أَنِّي َمسَِّنَي الشَّْيطَاُن بُِنْصٍب َوَعَذابٍ واآلية ). ٨٣:االنبياء(
 ). ٣٨:الزمر( ِإْن َأرَاَدِنَي اللَُّه ِبُضرٍّ كلمة أرادين يف اآلية  -٨
 ). ٢٨:امللك( أَيـُْتْم ِإْن َأْهَلَكِنَي اللَّهُ ُقْل َأرَ كلمة أهلكين يف اآلية  -٩

۲T 

 .أسكن الكسائي الياء اليت بعدها مهزة قطع أو وصل

۲T

أسكن الياء فيها نافع خبلف عن ورش، ).: ١٦٢:األنعام( َوُنُسِكي َوَمْحَيايَ يف " حمياي" -١
.  ا الباقون وهو الوجه الثاين لورشوفتحه

 َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي، )٢٠:آل عمران( َأْسَلْمُت َوْجِهَي ِللَّهِ يف " وجهي"  -٢
 . فتح الياء فيهما نافع وابن عامر وحفص، وأسكنها الباقون):  ٧٩:األنعام(

. حفص وهشام وأسكنها الباقون فتح الياء): ٢٨:نوح( َوِلَمْن َدَخَل بـَْيِتَي ُمْؤِمناً يف " بييت" -٣
 َوَطهِّْر بـَْيِتَي ِللطَّائِِفينَ ، )١٢٥:البقرة( َأْن َطهَِّرا بـَْيِتَي ِللطَّائِِفينَ يف " بييت"وفتح ياء 

 . حفص ونافع وهشام، وأسكنها الباقون). ٢٦:احلج(
 ْن َورَائي وََكاَنتِ مِ ، )٤٧:فصلت( أَْيَن ُشرََكاِئي قَاُلوا آَذنَّاكَ يف " ورائي"و " شركائي" -٤

 . فتح الياء فيهما ابن كثري، وأسكنها الباقون): ٥:مرمي(
فتح الياء فيها نافع وهشام وحفص ): ٦:الكافرون( َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ يف " ويل دين" -٥

 . والبزي خبلف عنه، وأسكنها الباقون وهو الوجه الثاين للبزي
فتح الياء نافع وأسكنها ): ١٦٢:األنعام( ِتي ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمينَ َوَمْحَياَي َوَمَمايف " ممايت" -٦

 . الباقون
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ِإنَّ َأْرِضي ، )١٥٣:األنعام( َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً يف " أرضي "و " صراطي"  -٧
 . فتح الياء فيهما ابن عامر، وأسكنها الباقون): ٥٦:العنكبوت( َواِسَعةٌ 

فتح الياء ابن كثري وهشام وعاصم ): ٢٠:النمل( ِلَي ال َأَرى اْلُهْدُهدَ َما يف " مايل" -٨
 . والكسائي، وأسكنها الباقون

َما َكاَن ِلَي ِمْن ، )٢٣:صّ ( َوِلَي نـَْعَجٌة َواِحَدةٌ : فتح حفص الياء يف املواضع التالية" يل"يف  -٩
 . وأسكنها الباقون). ٢٢:ابراهيم( َوَما َكاَن ِلَي َعَلْيُكمْ ، )٦٩:صّ ( ِعْلمٍ 

فََأْرِسْل : فتح حفص الياء يف معي اليت ليس بعدها مهز، يف املواضع التسعة التالية" معي"يف  -١٠
 َمِعَي َصْبراً ، )٨٣:التوبة( َوَلْن تـَُقاتُِلوا َمِعَي َعُدّواً ، )١٠٥:ألعراف( َمِعَي بَِني ِإْسرائيلَ 

 ِذْكُر َمْن َمِعَي َوِذْكُر َمْن قـَْبِلي، ) ٧٥ -٧٢ -٦٧:الكهف(يف مواضعها الثالثة 
 فََأْرِسْلُه َمِعَي رِْدءاً ُيَصدِّقُِني، )٦٢:الشعراء( ِإنَّ َمِعَي رَبِّي َسيَـْهِدينِ ، )٢٤:االنبياء(
، غري أن ورش يوافق )١١٨:الشعراء( َوَنجِِّني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ ، )٣٤:القصص(

 . خري، واسكنها الباقونحفص يف املوضع األ
َوِإْن َلْم تـُْؤِمُنوا ِلي ، )١٨٦:البقرة( َوْليُـْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدونَ يف " يل"و" يب"  -١١

 . فتح الياء فيهما ورش، وأسكنها الباقون): ٢١:الدخان( فَاْعَتزُِلونِ 
يها ورش وحفص، وأسكنها فتح الياء ف): ١٨:طـه( َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرىيف " ويل" -١٢

 . الباقون
 . أسكن الياء محزة، وفتحها الباقون): ٢٢:يّـس( َوَما ِلَي ال َأْعُبدُ يف " ما يل" -١٣
أثبت شعبة الياء مفتوحة ): ٦٨:الزخرف( يَا ِعَباِد ال َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَـْومَ يف " يا عبادي" -١٤

افع وأبو عمرو وابن عامر، وحذفها الباقون وصًال وساكنة وقفاً، وأثبتها ساكنة وصًال ووقفاً ن
 . وصًال ووقفاً 
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الياءات الزوائد  
 

.  هي الياء اليت تثبت لفظاً وحتذف رمساً أي خطاً : الياء الزائدة
:  واختلف القراء يف الياءات الزوائد ما بني إثبات وحذف اثنان وستون ياء، على التفصيل التايل

.  ير فأثبتها وصًال ووقفاً فأما عبد اهللا بن كث -١
 . وأما نافع وأبو عمرو ومحزة والكسائي فقد أثبتوها وصًال وحذفوها وقفاً  -٢

:  وهذا بيان الياءات الزوائد جلميع القراء

۲T 

). ٤:الفجر( َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ يسر يف : أثبت نافع الياء الزائدة وصًال يف املواضع التالية -١
اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُرونَ ُمْهطِ الداع يف  َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر اجلوار يف ). ٨:القمر( ِعيَن ِإَلى الدَّ

َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن املناد يف ). ٣٢:الشورى( ِفي اْلَبْحِر َكاَألْعالمِ 
يوتني يف ). ٢٤:الكهف( بِّيَوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن رَ يهدين يف ). ٤١:قّ ( َقرِيبٍ 
 ًفـََعَسى رَبِّي َأْن يـُْؤتَِيِن َخْيرا )تعلمن يف ). ٤٠:الكهف َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت

تتبعن يف ). ٦٢:االسراء( لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ أخرتن يف ). ٦٦:الكهف( ُرْشداً 
 َْيَت َأْمِريَأال تـَتَِّبَعِن َأفـََعص )نبغ يف ). ٩٣:طـها ). ٦٤:الكهف( َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ

 قَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمالٍ متدونن يف ). ١٠٥:هود( يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نـَْفسٌ يأت يف 
بِّي فـَيَـُقوُل رَ وأهانن يف ). ١٥:الفجر( فـَيَـُقوُل رَبِّي َأْكَرَمنِ أكرمن يف ). ٣٦:النمل(

). ١٧:الكهف(و)  ٩٧: اإلسراء( يف  فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمنْ املهتد يف ). ١٦:الفجر( َأَهاَننِ 
 ). ٢٠:آل عمران( َوَمِن اتـَّبَـَعِن َوُقْل ِللَِّذينَ اتبعن يف 

 َأَخاُف َعَلْيُكمْ ، واآلية )١٥:غافر( لِيُـْنِذَر يـَْوَم التَّالقِ وأما التالق والتناد يف اآلية 
.  فهي لنافع خبلف عن قالون) ٣٢:غافر( يـَْوَم التـََّنادِ 

رٌ وأما كلمة آتاين يف اآلية  ، فأثبت نافع ياءها مفتوحة )٣٦:النمل( َفَما آتَاِن اللَُّه َخيـْ
.  وصًال، ولورش حذفها وقفاً، ولقالون وقفاً إثباتا ساكنة وحذفها وجهان
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). ٤٠:ابراهيم( رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ دعائي يف : أثبت ورش الياء وصًال يف الكلمات التالية -٢
اِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكرٍ الداع يف   َجابُوا الصَّْخَر بِاْلَوادِ بالواد يف ). ٦:القمر( يـَْوَم َيْدُع الدَّ

 َسَواءً الباد يف ). ١٣:سـبأ( َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياتٍ اجلواب يف ). ٩:الفجر(
). ٤٦:هود( َفال َتْسأَْلِن َما لَْيسَ تسألن يف ). ٢٥:احلج( اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن يُرِدْ 

اِع ِإَذا َدَعانِ الداع يف  َفَستَـْعَلُموَن َكْيَف نذير يف ).  ١٨٦:البقرة( ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
ترمجون يف ). ٥٦:الصافات( ْدَت لَتُـْرِدينِ قَاَل تَاللَِّه ِإْن كِ لرتدين يف ). ١٧:امللك( َنِذيرِ 
 َِوِإنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َورَبُِّكْم َأْن تـَْرُجُمون )فاعتزلون يف ). ٢٠:الدخان َوِإْن َلْم تـُْؤِمُنوا ِلي

، يف مواضعها الستة بسورة َفَكْيَف َكاَن َعَذاِبي َونُُذرِ نذريف ). ٢١:الدخان( فَاْعَتزُِلونِ 
 َفَحقَّ َوِعيدِ ). ١٤:ابراهيم( َوَخاَف َوِعيدِ د يف موضعها الثالث يف وعي. القمر

 َشَفاَعتُـُهْم َشْيئاً َوال يـُْنِقُذونِ ينقذون يف ). ٤٥:قّ ( َمْن َيَخاُف َوِعيدِ ). ١٤:قّ (
بُونِ يكذبون يف ). ٢٣:يّـس( َفَكْيَف َكاَن نكري يف ). ٣٤:القصص( ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ

 . ، يف مواضعها األربع يف سورة احلج وسبأ وفاطر وامللكَنِكيرِ 
). ٣٨:غافر( يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن َأْهدُِكمْ اتبعون يف : أثبت قالون الياء وصًال يف الكلمات التالية -٣

). ٣٩:الكهف( ِإْن تـََرِن أَنَا َأَقلَّ ِمْنكَ ترن يف 

۲T 

). ٤:الفجر( َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ يسر يف : لني يف الكلمات التاليةأثبت الياء ابن كثري يف احلا -١
اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُرونَ الداع يف  َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر ِفي اجلوار يف ). ٨:القمر( ُمْهِطِعيَن ِإَلى الدَّ

 اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ  َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُنادِ املناد يف ). ٣٢:الشورى( اْلَبْحِر َكاَألْعالمِ 
 فـََعَسى رَبِّي َأنْ يوتني يف ). ٢٤:الكهف( َوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِدَيِن رَبِّييهدين يف ). ٤١:قّ (

). ٦٦:الكهف( َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً تعلمن يف ). ٤٠:الكهف( يـُْؤتَِيِن َخْيراً 
َأال تـَتَِّبَعِن َأفـََعَصْيَت تتبعن يف ). ٦٢:االسراء( ْرَتِن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ لَِئْن َأخَّ أخرتن يف 

انبغ يف ). ٩٣:طـه( َأْمِري يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم يأت يف ). ٦٤:الكهف( َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ
ِإْن تـََرِن أَنَا ترن يف ). ٣٨:غافر( يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن َأْهدُِكمْ اتبعون يف ). ١٠٥:هود( نـَْفسٌ 

َجابُوا بالواد يف ). ٣٦:النمل( قَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمالٍ متدونن يف ). ٣٩:الكهف( َأَقلَّ ِمْنكَ 
َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر اجلواب يف . خبلف فيه لقنبل وقفاً ) ٩:الفجر( الصَّْخَر بِاْلَوادِ 
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توتؤن يف ). ٢٥:احلج( َسَواًء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمْن يُرِدْ الباد يف ). ١٣:سـبأ( رَاِسَياتٍ 
 ًَحتَّى تـُْؤُتوِن َمْوثِقا )٦٦:يوسف .( املتعال يف ِاْلَكِبيُر اْلُمتَـَعال )التالق يف ). ٩:الرعد
 ِلِيُـْنِذَر يـَْوَم التَّالق )١٥:غافر .( التناد يف َْوَم التـََّنادِ َأَخاُف َعَلْيُكْم ي )٣٢:غافر  .(

). ٤٠:ابراهيم( رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ دعائي يف : أثبت البزي الياء يف احلالني يف املواضع التالية -٢
اِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكرٍ الداع يف   فـَيَـُقوُل رَبِّي َأْكَرَمنِ أكرمن يف ). ٦:القمر( يـَْوَم َيْدُع الدَّ

 ).١٦:الفجر( فـَيَـُقوُل رَبِّي َأَهاَننِ  وأهانن يف). ١٥:الفجر(
. يف احلالني). ٩٠:يوسف( ِإنَُّه َمْن يـَتَِّق َوَيْصِبرْ أثبت قنبل الياء الزائدة يف يتق يف  -٣

۲T 

). ٤:الفجر( َواللَّْيِل ِإَذا َيْسرِ يسر يف : أثبت أبو عمرو الياء الزائدة وصًال يف املواضع التالية -١
اِع يـَُقوُل اْلَكاِفُرونَ الداع يف  َوِمْن آيَاتِِه اْلَجَواِر ِفي اجلوار يف ). ٨:القمر( ُمْهِطِعيَن ِإَلى الدَّ

 َواْسَتِمْع يـَْوَم يـَُناِد اْلُمَناِد ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ املناد يف ). ٣٢:الشورى( اْلَبْحِر َكاَألْعالمِ 
 فـََعَسى رَبِّي َأنْ يوتني يف ). ٢٤:الكهف( ِن رَبِّيَوُقْل َعَسى َأْن يـَْهِديَ يهدين يف ). ٤١:قّ (

). ٦٦:الكهف( َعَلى َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً تعلمن يف ). ٤٠:الكهف( يـُْؤتَِيِن َخْيراً 
فـََعَصْيَت َأال تـَتَِّبَعِن أَ تتبعن يف ). ٦٢:االسراء( لَِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ أخرتن يف 

انبغ يف ). ٩٣:طـه( َأْمِري يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم يأت يف ). ٦٤:الكهف( َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ
يَا قـَْوِم اتبعون يف ). ٤٠:ابراهيم( رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ دعائي يف ). ١٠٥:هود( نـَْفسٌ 

متدونن يف ). ٣٩:الكهف( ْن تـََرِن أَنَا َأَقلَّ ِمْنكَ إِ ترن يف ). ٣٨:غافر( اتَِّبُعوِن َأْهدُِكمْ 
 ٍقَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمال )الداع يف ). ٣٦:النمل ٍاِع ِإَلى َشْيٍء ُنُكر ). ٦:القمر( يـَْوَم َيْدُع الدَّ

ِفيِه  َسَواًء اْلَعاِكفُ الباد يف ). ١٣:سـبأ( َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب َوُقُدوٍر رَاِسَياتٍ اجلواب يف 
) ٩٧:اإلسراء( يف  فـَُهَو اْلُمْهَتِد َوَمنْ املهتد يف ). ٢٥:احلج( َواْلَباِد َوَمْن يُرِدْ 

ثُمَّ وكيدون يف ). ٢٠:آل عمران( َوَمِن اتـَّبَـَعِن َوُقْل ِللَِّذينَ اتبعن يف ). ١٧:الكهف(و
). ٦٦:يوسف( وِن َمْوثِقاً َحتَّى تـُْؤتُ توتؤن يف ). ١٩٥:األعراف( ِكيُدوِن َفال تـُْنِظُرونِ 

 َوال ُتْخُزوِن ِفي َضْيِفيختزون يف ). ٤٦:هود( َفال َتْسأَْلِن َما لَْيسَ تسألن يف 
َوَقْد َهَداِن هدان يف ). ٢٢:ابراهيم( ِبَما َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبلُ أشركتمون يف ). ٧٨:هود(

وأخشون يف ). ١٩٧:البقرة( ِن يَا ُأوِلي األَْلَبابِ َواتـَُّقواتقون يف ). ٨٠:األنعام( َوال َأَخافُ 
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َواْخَشْوِن َوال َتْشتَـُروا بِآيَاِتي )٤٤:املائدة .( خافون يف ََوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنين ) آل
اِع ِإَذا َدَعانِ الداع يف ). ١٧٥:عمران وِن َواتَِّبعُ واتبعون يف ). ١٨٦:البقرة( ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

).  ٦١:الزخرف( َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقيمٌ 
رٌ يف آتاين يف  -٢ ، فأثبت أبو عمرو ياءها مفتوحة وصًال، وله )٣٦:النمل( َفَما آتَاِن اللَُّه َخيـْ

 . وقفاً إثباتا ساكنة وحذفها وجهان

۲T 

وله وقفاً إثباتا وحذفها  ، وصًال،)١٩٥:األعراف( ثُمَّ ِكيُدوِن َفال تـُْنِظُرونِ أثبت ياء كيدون يف 
 .وجهان

۲T 

 . ، خبلف عنه وصًال ووقفاً )٧٠:الكهف( َفال َتْسأَْلِني َعْن َشْيءٍ أثبت ياء تسألين يف 

۲T 

رٌ يف آتاين يف  ، أثبت حفص ياءها مفتوحة وصًال، وله وقفاً )٣٦:النمل( َفَما آتَاِن اللَُّه َخيـْ
 . ا وجهانإثباتا ساكنة وحذفه

۲T 

ويف احلالني يف  متدونن ). ٤٠:ابراهيم( رَبـََّنا َوتـََقبَّْل ُدَعاءِ أثبت الياء الزائدة وصًال يف دعائي يف 
 . وهو يدغم النون األوىل يف الثانية ويكون املد يف الواو الزماً ). ٣٦:النمل( قَاَل أَُتِمدُّوَنِن ِبَمالٍ يف 

۲T 

انبغ يف : ئي الياء الزائدة وصًال يف املواضع التاليةأثبت الكسا  َما ُكنَّا نـَْبِغ فَاْرَتدَّ
 ).١٠٥:هود( يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نـَْفسٌ يأت يف ). ٦٤:الكهف(
 

: مالحظة
أحيي، وحييي، وحنيي، فيحيي، حمليي، قد رمست يف املصحف بياء واحدة، ولكن مجيع : كلمة

ِإْذ قَاَل و). ٧٣:البقرة( َكَذِلَك ُيْحِيي اللَُّه اْلَمْوَتى: ءين وصًال ووقفاً، مثلالقراء يقرؤو�ا بيا
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َوِإنَّا لََنْحُن ُنْحِيي و). ٢٥٨:البقرة( ِإبـَْراِهيُم رَبَِّي الَِّذي ُيْحِيي َويُِميُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوُأِميتُ 
). ٥٠:الروم( َمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِيي الْ ). ٢٣:احلجر( َونُِميتُ 

  ). ٢٤:الروم) (َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء َماًء فـَُيْحِيي ِبِه اَألْرَض بـَْعَد َمْوتَِهاو
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:  القسم الثاني
 القراءات السبعكلمات فرش 
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الجزء األول 



. من البقرة ٢٥ –ة من أول الفاتح: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

وحذف األلف الثالثة -. مع ثالثة املد أدغـم امليم يف امليم السوسي الرحيم مالك ٣
 ".ملك"والشامي ومحزة   –نافع وابن كثري وأبو عمرو

، وأبدل الصاد سيناً قنبل خبلف عن خالد أشم الصاد زاياً محزة الصراط املستقيم  ٦
 ".السراط"

 ".سراط"أشم الصاد زاياً خلف، وأبدهلا سيناً قنبل  صراط الذين  ٧
ووصل امليم بواو املكي ". عليُهم"ضم اهلاء فيهما محزة وصالً ووقفاً  " معاً "عليِهم  ٧

 ". وعليهُم "قوالً واحداً، وقالون خبلف عنه 



 البيان الكلمة رقم اآلية
وأدغم اهلاء يف اهلاء السوسي ". هدى فيِه "اء وصل املكي اهلاء يب فيِه هدى ٢

 ". فيّهدى"مع ثالثة املد
 –" وقفاً "هًدى للمتقني  ١٦/ ٥/ ٢

 –" معاً وقفاً "هًدى من 
.  باهلدى

الفتح : ولورش وجهان  –محزة والكسائي –أماهلن األخوان 
. والتقليل

٦/ ٤/ ٣ /
٢٣/ ١٣/ ٨ 

 –مبؤمنني  –" كله"يؤمنون 
.  فأتوا –نؤمن 

 . ومحزة وقفاً وصالً ووقفاً، السوسي فيهن ورش و اهلمزة أبدل

 . غلظ الالم فيهما ورش أظلم   –الصالة  ٢٠/ ٣
ووسطه الشامي والكسائي . أشبعه ورش ومحزة: املد املنفصل مبا أنزل  ٤

وقصره السوسي واملكي . وعاصم، ولعاصم وجه آخر فويق التوسط
وهكذا يف كل مد . توسطه وقالون والدوري ولألخريين وجه آخر

 .منفصل
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وحلمزة يف املوصول . فيها النقل مع قصر وتوسط وطول البدل لورش وباآلخرة  ٤

النقل والسكت وقفاً، والسكت وصالً خبلف عن خالد وهكذا يف 
 .وأمال هاء التأنيث الكسائي وقفاً . ورقق الراء ورش. كل موصول

ولعاصم . وورش، والتوسط للباقني اإلشباع فيه حلمزة: املد املتصل أولئك  ٥
 . وهكذا يف كل مد متصل. فويق التوسط وجه آخر

ووصل ميم اجلمع بواو ابن كثري ". عليُهم"ضم هاء عليهم محزة  عليِهْم أأنذرتْم أم مل ٦
ونافع خبلف عن قالون، مع قصر الصلة البن كثري وقالون، والتوسط 

املفصول وصالً التحقيق  وحلمزة يف. لقالون وجه ثان، والطول لورش
عليهم "للراويني والسكت خللف، فإذا كنت تقرأ بالتحقيق يف 

التحقيق فقط، وإن " أأنذرتم أم"فلك يف الوقف على " أأنذرتم
ويف . كنت تقرأ بالسكت خللف فلك يف الوقف السكت فقط

أأنذرتم تسهيل اهلمزة الثانية بينها وبني األلف وإدخال ألف بينهما 
وسهل اهلمزة الثانية من غري إدخال املكي وورش، . والبصري لقالون

وهلشام اإلدخال مع . وله وجه ثان إبداهلا ألفاً مع املد املشبع
 ). وجهان(التحقيق والتسهيل 

١٩/ ٧ /
٢٤/ ٢٠ 

بالكافرين  –على أبصارِهم 
 –" معاً "وأبصارِهم  –

 . للكافرين

 . أماهلن البصري ودوري الكسائي، وقللهن ورش

 . أماهلما الكسائي وقفاً خبلف له يف الثانية .مطهرة –غشاوة  ٢٥/ ٧
أدغمهما خلف من دون غنة، وهكذا له يف كل نون تنوين مدغم  من يقول –غشاوة وهلم  ٨/  ٧

 .يف الواو والياء
 .أماهلا الدوري ومن الناسِ  ٨
 ".أي القصر والتوسط والطول"لورش تثليث البدل  آمنا باهللا  ٨
فيه وصالً السكت حلمزة خبلف عن خالد، وحلمزة وقفاً النقل  آلخرا ٨

مع تثليث  –وصالً ووقفاً ولورش النقل يف احلالني -. والسكت
 . البدل وتسويته مع سابقه

 ". ُخيَاِدعون"ضم الياء وكسر الدال وزاد ألفاً بعد اخلاء الثالثة  وما َخيَْدُعون إال  ٩
 . ما ابن ذكوان ومحزةأماله ولو شاء –فزادهم  ٢٠/ ١٠
ووصلها خلف . وصالً ووقفاً - –فيها النقل لورش مطلقاً . خلوا إىل عذاٌب أليم - ١٤/ ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
فإذا كنت تقرأ خللف بالسكت فلك يف . بالسكت خبلف عنه

الوقف النقل والسكت، وإن كنت تقرأ لـه بالتحقيق فلك يف الوقف 
حقيق، وهكذا يف كل النقل والتحقيق، وخلالد يف الوقف النقل والت

. مفصول
بون"ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال غري الكوفيني َيْكِذبُون   ١٠ ". ُيَكذِّ

. أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي" معاً "ِقيل  ١٣/ ١١
١٣/ ١١ /
٢١/ ٢٠ /

٢٢ 

لذهب  –" معاً "قيل هلم 
جعل  –خلقكم  –بسمعهم 

 . لكم

 .يللسوس فيهن اإلدغام

وقف عليها هشام ومحزة بإبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط  "معاً "السفهاء  ١٣
والطول، وهلما تسهيلها بالروم مع القصر وبالتوسط هلشام والطول 

 .حلمزة
 –نافع واملكي والبصري  –أبدل اهلمزة الثانية واواً وصالً الثالثة  السفهاُء َأال ١٣

 .بتحقيق اهلمزة عند اجلميع" أال"ويبتدأ بـ
: ٣/ ٢/ ١: ستة أوجهوصال ثالثة البدل وله يف الوقف فيها لورش  مستهزُِءون ١٤

وعليه القصر والتوسط والطول يف " ءامنوا، ءامنا"قصر البدل يف 
توسط البدل وعليه التوسط والطول يف : ٥/ ٤. البدل العارض
.  طول البدل وعليه طول البدل العارض/ ٦. البدل العارض

/ ٢تسهيل اهلمزة بني اهلمزة والواو، / ١: أوجهوحلمزة وقفاً ثالثة 
إسقاط اهلمزة مع ضم الزاي / ٣، "مستهزيون"إبداهلا ياء 

 ".مستهُزون"
 .أماهلما دوري الكسائي آذا�م  –طغيا�م  ١٩/ ١٥
 .رقق الراء فيهما ورش فراشاً  ال يبصرون - ٢٢/ ١٧

زة السكت خبلف عن وحلم. لورش التوسط والطول يف اللني املهموز شيٍء   ٢٠
إسقاط اهلمزة : ٢/ ١: وحلمزة وهشام وقفاً أربعة أوجه. خالد وصالً 

إبدال اهلمزة : ٤/ ٣. ونقل حركتها إىل الياء وعليه اإلسكان والروم
 ".شيِّ "ياء وإدغام الياء األوىل يف الثانية وعليه إسكا�ا ورومها 

ع الطول والقصر، وال بدل فيها فيها حلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة م . ماءً  بناًء - ٢٢
 .لورش
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .�اية الثمن األول خالدون  ٢٥

 ٤٣ -٢٦: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .رقق الراء فيها ورش به كثرياً  ٢٦
 .غلظ الالم ورش وصًال، وله وقفاً التغليظ والرتقيق يوصل ٢٧
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه فأحياكم  ٢٨
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والبصري والكسائي  وهو بكل ٢٩

٣٤/ ٢٩ /
٣٧ 

 –أىب  –فسواهن  –استوى 
 .فتلقى

 .ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماله

٣٣/ ٣٠ /
٣٧/ ٣٥ 

 –حنن نسبح  –قال ربك 
حيث  –" معاً "أعلم ما 
 .إنه هو –آدم من  –شيتما 

 .يللسوس فيهن اإلدغام

. واإلمالة للكسائي وقفاً . قفاً تسهيل اهلمزة مع املد والقصرحلمزة و. للمالئكة ٣٠
 ".إَين أعلم"فتح الياء وصالً الثالثة  " معاً "إْين أعلم  ٣٣/ ٣٠

 .أمال ما قبل اهلاء وقفاً الكسائي خليفة  ٣٠
 –إىل  –وعلم آدم : اآلية ٣١

 . صادقني
:  لنافع فيها -١
إسكان ميم  :٣/ ٢/ ١: لقالون يف هذه اآلية ستة أوجه -أ

اجلمع وقصر املنفصل وتوسط املتصل، مث فويق قصر 
املنفصل وفويق قصر املتصل، مث توسط املنفصل وتوسط 

وهذه : ٦/ ٥/ ٤. املتصل، وعليها التسهـيل يف هؤالء إن
. األوجه تأيت مع صلة ميم اجلمع

وعليه تسهيل " وأنبئوين –آدم"ولورش فيها قصر البدل يف  -ب
مث إبدال اهلمزة ياء مدية مشبعة، مث " هؤالء إن"اهلمزة يف 

إبداهلا ياء مكسورة، وهذه الثالثة تأيت على توسط البدلني 
. مث طوهلما

:  والبن كثري فيها -٢
صلة ميم اجلمع وقصر املنفصل مع : للبزي يف اآلية وجهان -أ

. تسهيل اهلمزة األوىل مع التوسط والقصر
حتقيق صلة ميم اجلمع وقصر املنفصل و: ولقنبل وجهان -ب

 .اهلمزة األوىل مع تسهيل الثانية مث إبداهلا ياء مشبعة
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 البيان الكلمة رقم اآلية
قصر املنفصل وإسقاط اهلمزة األوىل مع : وأليب عمرو فيها -٣

القصر وإسقاط اهلمزة الثانية مع التوسط، وللدوري وجه ثان، هو 
.  توسط املنفصل واملتصل مع إسقاط اهلمزة

نفصل وحتقيق توسط املتصل وامل: لعاصم والكسائي والشامي -٤
.  اهلمزتني

إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر : مخسة أوجه" هؤالء"وهلشام وقفاً على 
والتوسط والطول، وتسهيل اهلمزة ورومها مكسورة مع التوسط 

. والقصر
الطول يف املتصل واملنفصل مع السكت يف املوصول : وحلمزة فيها -٥

:  شر وجهاً ثالثة ع" هؤالء"خبلف عن خالد، وله يف الوقف على 
كهشام إال أنه بدل التوسط مع التسهيل، : ٥/ ٤/ ٣/ ٢/ ١

.  الطول مع التسهيل
تسهيل اهلمزة بعد هاء التنبيه وعليه إبدال اهلمزة ألفاً : ٩/ ٨/ ٧/ ٦

. مع القصر والتوسط والطول، مث تسهيل اهلمزة مع الطول
قصر املنفصل مع تسهيل اهلمزة وعليه إبدال : ١٣/ ١٢/ ١١/ ١٠

 . هلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول مث تسهيل اهلمزة مع القصرا
. فيها حلمزة وقفاً ثالثة أوجه، مثل مستهزءونأنبئوين   ٣١
) وجهان(وقف عليه محزة بإبدال اهلمزة ياء مع ضم اهلاء وكسرها أنبئهم    ٣٣

". أنبيِهم –أنبيُهم "
حتقيق اهلمزة األوىل : ٢/ ١: بعة أوجهحلمزة لدى الوقف عليها أر "معاً "بأمسائهم  ٣٣

إبدال األوىل ياء : ٤/ ٣. وتسهيل الثانية مع الطول والقصـر
 . وتسهيل الثانية مع الطول والقصر

النقل فيها لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  األرض ٣٣
 .والنقل والسكت وقفاً 

توسط / ٢. لبدل وفتح ذات الياءقصر ا/ ١: فيه لورش أربعة أوجه أىب آدم - ٣٤
 . طول البدل وعليه فتح الذات وتقليله: ٤/ ٣. البدل وتقليل الذات

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماله ورش امقلله النار الكافرين - ٣٩/ ٣٤
 . أبدل مهزها ياء السوسي وصالً ووقفاً، ومحزة وقفاً  شئتما  ٣٥
 ".فأزاَهلما"فف الالم محزة أثبت ألفاً بعد الزاي وخ فأزهلَّما ٣٦
: ٢/ ١: فيها حلمزة أربعة أوجه، خللف وجهان، وخلالد وجهانيف األرض مستقٌر ومتٌع إىل  ٣٦



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٩٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
السكت على املوصول وعدم الغنة عند اإلدغام يف الواو والتحقيق . حني

السكت على املوصول والغنة عند / ٣. والسكت يف املفصول خللف
ترك السكت على املوصول / ٤. فصولالواو وترك السكت على امل

. واملفصول والغنة عند الواو، ومها خلالد
فتح الذات وعليه قصر وطول : ٢/ ١: فيها لورش أربعة أوجه فتلقى آدم من  ٣٧

 .تقليل الذات وعليه توسط وطول البدل: ٤/ ٣. البدل
 ".كلماتٌ آدَم من ربه " نصب امليم ورفع التاء املكي  آدُم من رِبِه كلماٍت  ٣٧
 .ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا "وقفاً "هًدى فمن  ٣٨
 .الفتح والتقليل: أماهلا دوري الكسائي، ولورش وجهان هداي فال  ٣٨
 .تسهيل اهلمزة مع الطول والقصر: فيها حلمزة وجهان وقفاً  إسرائيل  ٤٠
 .فيها القصر والتوسط والطول لورش أوف  ٤٠
 .ية الثمن الثاين�ا الراكعني  ٤٣

 ٦٠ -٤٣: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . اإلبدال فيهما لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  يؤخذ  –أتأمرون  ٤٨/ ٤٤
٥٤/ ٤٥ /
٥٩/ ٥٧ 

وظللنا  –ظلمتم  –الصالة 
 "معا"ظلموا  –

 .غلظ الالم فيهن ورش، ويف ظللنا غلظ الالم األوىل

 .يق الراء والنقل لورش، والسكت خللف خبلف عنهترق لكبرية إال  ٤٥
/ ١: وفيها حلمزة ثالثة أوجه. لورش التوسط والطول يف شيئاً  . شيئاً وال ٤٨

ترك / ٣السكت مع الغنة، / ٢. السكت مع عدم الغنة وهو خللف
 .السكت مع الغنة وهذان الوجهان خلالد

 ".تقبل"أبدل ياء التذكري تاء مؤنث الصاحبان  وال يُقبل ٤٨
 . وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع الطول والقصر نساءكم ٤٩

٥٢/ ٤٩ /
٥٨/ ٥٤ /

٥٩ 

من  –ويستحيون نساءكم 
حيث  –انه هو  –بعد ذلك 

 قيل هلم  –شيتم 

 .وسيللس فيهن اإلدغام

 ".وإذ وعدنا"أسقط األلف بعد الواو الثانية البصري  وإذ َواَعدنا ٥١
٥١/٥٣/٥٤ 
/٥٧/ ٦٠ 

موسى –" كله"موسى 
 السلوى  –" وقفاً "الكتاب 

 .أماهلن األخوان وقللهن البصري وورش خبلف عنه



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٩٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".اختّتم"اإلدغام فيها لغري املكي وحفص  اختذمت ٥١
، وللدوري اختالسها وجه "بارْئكم"أسكن اهلمزة فيهما أبو عمرو  "معاً "بارِئكم  ٥٤

 .ثان، واإلمالة فيها لدوري الكسائي
وأدغمها السوسي  .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً زة ورش واهلم أبدل نؤمن لك  ٥٥

 ".نومّلك"
وللسوسي وصالً ثالثة . واألخواني أماهلا البصرش وقفاً ور قللها نرى اهللا  ٥٥

وإمالتها مع : ٣/ ٢فتحها مع تغليظ الم لفظ اجلاللة، /١: أوجه
   التغليظ والرتقيق لالم لفظ اجلاللة 

وبالتاء ". يُغَفر لكم"أبدل النون ياء مضمومة وفتح الفاء نافع  نـَْغِفْر لكم  ٥٨
وأدغمها يف الالم ". تُغَفر لكم"مضمومة وفتح الفاء الشامي 

 .البصري خبلف عن الدوري
 ).وجهان(اإلمالة فيها للكسائي، والفتح والتقليل لورش  خطاياكم ٥٨
 .ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم قيل ٥٩
 .ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا استسقى ٦٠
 .الثالث الثمن �اية مفسدين ٦٠

 ٧٤ -٦١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأمالهاملوتى  –" معا"موسى  ٦١/٦٧/٧٣
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا أدىن  ٦١
رائه لورش، لوجود احلاجز القوي، وهو حرف ال ترقيق يف  مصراً  ٦١

 . االستعالء
 . سهل اهلمزة وقفاً محزة سألتم ٦١
، وضمهما األخوان "عليِهِم الذلة"كسر اهلاء وامليم وصالً البصري  عليِهُم الذلة  ٦١

 ".عليُهُم الذلة"
ل مع التسهي: باءو(وحلمزة الوقف على  .تثليث البدل فيهما لورش بآيات  –وباءو  ٦١

 )املد والقصر
، فيصري "النبيِئني"خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بني الياءين نافع  النبيني  ٦١

 .املد قبل اهلمزة متصًال، وبعدها مد بدل
 .نواألخوا وأماهلا البصري ورش قللها النصارى ٦٢
األول كنافع : وحلمزة وقفاً وجهان "الصابني"حذف اهلمزة نافع  الصابئني ٦٢



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٩٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ين التسهيل بني بنيوالثا

 .ال يدغم القاف يف الكاف فيها جلميع القراء ميثاقكم  ٦٣
 .يللسوس مافيه اإلدغام "معاً "من بعد ذلك  ٧٤/ ٦٤

 .رقق الراء فيها ورش قردة ٦٥
تسهيل اهلمزة، : وحلمزة إن وقف وجهان. فيها لورش تثليث البدل خاسئني ٦٥

 .وإسقاطها
وأسكن الراء . ورش والسوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  أبدل اهلمزة يأُمرُكم  ٦٧

 . البصري، واختلس ضمتها الدوري وجه ثانٍ 
وله " هزْؤاً "وأسكن الزاي محزة ". هزؤاً "مهز الواو اجلميع عدا حفص  ُهُزواً  ٦٧

، وإسقاطها ونقل حركتها "هْزوا"إبدال اهلمزة واواً : إن وقف وجها
 ".هزَا"إىل الزاي 

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ورش و اهلمزة أبدل تؤمرون ٦٨
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا شاء  ٧٠
حذف الواو للجميع وصًال، ولورش إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل  قالوا اآلن  ٧١

 . الالم
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهما ااهلمز أبدل . فادارأمت –جئت  ٧٢/ ٧١

 ".فْهي" –البصري والكسائي  –لنحويان أسكن اهلاء قالون وا فِهي  ٧٤
 . أماهلا الكسائي وقفاً  قسوة ٧٤
إبدال اهلمزة ألفاً مع : ٣/ ٢/ ١: فيها األوجه اخلمسة هلشام ومحزة املاء ٧٤

مث تسهيلها ورومها مع القصر : ٥/ ٤. القصر والتوسط والطول
 . والتوسط هلشام، والقصر والطول حلمزة

وهي �اية الثمن ". يعملون"ياء ابن كثري " تعلمون"دل التاء يف أب تعملون أفتطمعون  ٧٤
 .الرابع

 ٩١ -٧٥: الثمن الخامس

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وصل اهلاء بواو املكي عقلوه  ٧٥

٧٩/ ٧٧ /
٨٣ 

الكتاب بأيديهم  –يعلم ما 
 . الزكاة مث –إسرائيل ال  –

  .سي ويف األخري له اإلظهار وجه ثانلسون ادغمهأ

 . اإلدغام فيها لغري املكي وحفص اختذمت  ٨٠



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٩٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله توى –اليتامى  –بلى  ٨١/٨٣/٨٧

أربعة " بلى" وفيها لورش مع ". خطيئاته"زاد ألفاً بعد اهلمزة نافع  خطيئته  ٨١
 . الفتح مع القصر والطول، والتقليل مع التوسط والطول: أوجه

٨١/٨٤/٨٥ 
/٨٩/٩٠ 

 –ديارهم  –دياركم  –النار 
.  للكافرين الكافرين-

 .الكسائي ودوري البصري نوأماله ورش نقلله

 ".اليعبدون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة املكي واألخوان  ال تعبدون إال اهللا  ٨٣
٨٥/ ٨٣ /
٨٧/ ٨٦ 

 –" معاً "الدنيا  –القرىب 
 –" وقفاً "موسى الكتاب 
 ".وقفاً "عيسى ابن مرمي 

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 .الدوري أماهلا .للناس ٨٣
 ".َحَسناً "فتح احلاء والسني األخوان  ُحسناً  ٨٣
 ".تظَّاهرون"شدد الظاء الثالثة والشامي  تظَاهرون  ٨٥
وفيها ". َأْسرى"فتح اهلمزة وأسكن السني وحذف األلف محزة  ُأَسارى  ٨٥

 .خوين والتقليل لورشاإلمالة للبصري واأل
فتح التاء وأسكن الفاء وحذف األلف الصاحبان والشامي ومحزة  تـَُفاُدوهم  ٨٥

 ".تْفدوهم"
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان وهو   ٩١/  ٨٥
٨٨/ ٨٥/ 

٩٠/٩١ 
بئسما يؤمنون - –أفتؤمنون 

 مؤمنني –نؤمن  -
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهن ورش و اهلمزة أبدل

 ".يعملون"بياء الغيبة للحرميني وشعبة  تعملون أولئك  ٨٥
 ".القْدس"أسكن الدال ابن كثري  الُقُدس  ٨٧

 .ذكوان ومحزة ابن نأماله " معاً "جاءهم  –جاءكم  ٨٩/ ٨٧
". أن يـُْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان أن يـُنَـزِّل   ٩٠
وأدغم الالم يف الالم . سائيأشم كسرة القاف ضمة هشام والك قيل هلم ٩١

 .السوسي
خبلف عنه، والوجه الثاين له " فلمه"وقف البزي عليها باء السكت  فلم  ٩١

 ".فلْم "بامليم كالباقني 
 ".أنبئاء"مهز الياء نافع  أنبياء  ٩١
 .�اية الثمن اخلامس مؤمنني  ٩١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 
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 ١٠٥ – ٩٢: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أدغمها البصري وهشام واألخوان جاءكم ولقد  ٩٢
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله جاءهم  –جاءكم  ١٠١/ ٩٢

 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا موسى  ٩٢
 . للسوسي مافيه اإلدغام العظيم ما  –بالبينات مث  ١٠٥/ ٩٢

 . أدغمها غري املكي وحفص . اختذمت ٩٢
 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان .ليف قلوِبُم العج ٩٣
وأسكن الراء . أبدل اهلمزة ألفاً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  يأُمرُكم  ٩٣

 . ، واختلس ضمتها الدوري وجه ثان"يأمرْكم"البصري 
 .اإلبدال لورش والسوسي يف احلالني ومحزة وقفاً  للمؤمنني  –مؤمنني  ٩٧/ ٩٣

 . الدوري أماهلا ناِس دون ال ٩٤
وفتح اجليم والراء وزاد مهزة ". وَجربيل –َجلربيل"فتح اجليم املكي  وِجْربِيل  –ِجلْربِيل  ٩٨/ ٩٧

وفتح اجليم ". وَجربَِئل –َجلربَِئل"مكسورة بعدها وحذف الياء شعبة 
 ".وَجربَئِيل –َجلربَئِيل"والراء بعدها مهزة مكسورة األخوان 

 .ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا " وقفاً "هدى  ٩٧
 .واألخوان ا البصريموأماله ورش امقلله اشرتاه  –بشرى  ١٠٢/ ٩٧

وزاد مهزة مكسورة ". وميكاِئل"زاد مهزة مكسورة بعد األلف نافع  وميكال   ٩٨
 ".وميكائِيل"وياء بعدها املكي وشعبة واألخوان 

 .الكسائي ودوري ا البصريملهوأما ورش امقلله "معاً "للكافرين  ١٠٤/ ٩٨
خفف نون لكن وكسرها وصالً ورفع نون الشياطني الشامي  . ولكنَّ الشياطنيَ  ١٠٢

 ".ولكِن الشياطنيُ "واألخوان 
 ". ينـَْزل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  أن يـُنَـزِّل  ١٠٥
اً مع إبدال اهلمزة ألف: ٣/ ٢/ ١: فيها حلمزة وهشام مخسة أوجه من يشاءُ  ١٠٥

تسهيل اهلمزة ورومها مع التوسط : ٥/ ٤. القصر والتوسط والطول
 . والقصر هلشام، والطول والقصر حلمزة

 .ن السادسالثم �اية العظيم  ١٠٥
 

 ١٢٣ – ١٠٦: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".نُنِسخ"ضم النون وكسر السني الشامي  ما نـَْنَسخ  ١٠٦
 ". نَنَسأها"النون والسني وزاد مهزة ساكنة بعد السني الصاحبان فتح  نـُْنِسها  ١٠٦

 .النقل لورش، والسكت خللف خبلف عنه " معاً "أمل تعلم أن اهللا  ١٠٧/ ١٠٦
١٠٩/ ١٠٦ /

١١٣ 
فيها التوسط والطول لورش، والسكت حلمزة خبلف عن خالد  " كلها"شيٍء 

إلدغام، وعلى كل النقل، واإلبدال مع ا: وصًال، وحلمزة وهشام وقفاً 
 . منهما اإلسكان والروم

النقل فيها لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  األرض  ١٠٧
 .والنقل والسكت وقفاً 

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . الدنيا –موسى  ١١٤/ ١٠٨
 .اإلدغام فيها لورش والبصري والشامي واألخوان فقد ضل  ١٠٨

١١٣/ ١٠٩ /
١١٤/ ١١٨ /
١٢٠/ ١١٧ 

" معا"كذلك قال  –تبني هلم 
أظلم ممن  –حيكم بينهم  –
 –اهللا هو  –يقول له  –

 . العلم مالك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . حتقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة: فيها وقفاً حلمزة وجهان بأمره  ١٠٩
 .غلظ الالم فيهما ورش .أظلم –الصالة  ١١٤/ ١١٠
١١٣/ ١١١ /

١٢٠ 
النصارى  –نصارى 

 ". الثالثة"
 .واألخوان البصري نوأماله ورش نقلله

١١٤/ ١١٢ /
١٢٠/ ١١٧ 

 –قضى  –وسعى  –بلى 
 –" وقفا"هدى اهللا  –ترضى 
 . اهلدى

 .ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 . سهل اهلمزة مع الطول والقصر محزة وقفاً  خائفني  ١١٤
فتح الدنيا مع قصر وطول البدل يف : لورش يف اآلية أربعة أوجه رة الدنيا، اآلخ ١١٤

 .وتقليل الدنيا مع توسط وطول البدل. اآلخرة
 . حتقيق اهلمزة والتسهيل: فيها حلمزة وقفاً وجهان فأينما ١١٥
 ".عليم قالوا"أسقط الواو األوىل ابن عامر  عليم وقالوا  ١١٦
 ".فيكونَ "ي الشام" فيكون"نصب  كن فيكوُن  ١١٧
 ".َتسألْ "فتح التاء وأسكن الالم نافع  وال ُتسَئُل  ١١٩
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا جاءك من  ١٢٠



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٠٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ن السابعالثم �اية ينصرون  ١٢٣

 ١٤١ -١٢٤: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .شأمال األلف فيهما الشيخان، والفتح والتقليل لور اصطفى  –ابتلى  ١٣٢/ ١٢٤
١٢٥/ ١٢٤ /
١٢٧/ ١٢٦ /
١٣٢/ ١٣٠ /
١٣٥/ ١٣٣ /
١٤٠/ ١٣٦ 

 ".إبراهام"أبدل الشامي الياء ألفاً خبلف عن ابن ذكوان  يف هذه السورة "كله"إبراهيم 

 .تسهيلها: حتقيق اهلمزة، والثاين: وقف عليها محزة بوجهني األول فأمتهن  ١٢٤
. أماهلا الدوري" معاً "للناس  ١٢٤/١٢٥
١٢٥/ ١٢٤ /
١٣١/ ١٢٧ /
١٣٦/ ١٣٣ /
١٣٩/ ١٣٨ /

١٤٠ 

مقام إبراهيم  –قال ال 
وإمساعيل ربنا تقبل  –مصلى 

 –قال لبنيه  –قال له  –
 . أظلم ممن –" كله"وحنن له 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "عهدَي الظاملني"فتح الياء وصالً غري حفص ومحزة  عهدْي الظاملني  ١٢٤
 .م البصري وهشامأدغم الذال يف اجلي وإذ جعلنا  ١٢٥
 ". واَختذوا"فتح اخلاء املدين والشامي  واِختذوا  ١٢٥
تغليظ : غلظ الالم فيها ورش وصًال، وله فيها لدى الوقف وجهان مصلى  ١٢٥

، واألول مقدم ترقيق الالم وتقليل األلف: الالم وفتح األلف، والثاين
 .وأمال ألفها وقفاً األخوان. يف األداء

 .الراء ورشرقق  طهرا  ١٢٥
بيْيت "وشعبة وصالً وابن ذكوان أسكن الياء الصاحبان و األخوان  . بيَيت للطائفني ١٢٥

 ". للطائفني
 .فيها جلميع القراء العارض مبراتبه الثالثة، والقصر مع الروم السجوِد  ١٢٥
فيها النقل وثالثة البدل لورش، والسكت حلمزة خبلف عن خالد  اآلخر  ١٢٦

 .مزة النقل والسكت وقفاً وصًال، وحل
 ".فأْمـِتعه"أسكن امليم وخفف التاء الشامي  فأَُمتِّعه  ١٢٦
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها الناِر  ١٢٦



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٠١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أختلس كسرة الراء الدوري وأسكنها مع التفخيم ابن كثري والسوسي  وأرِنا  ١٢٨

 ". وأْرنا"
. بصري وورش خبلف عنهأماهلا األخوان وقللها الالدنيا  ١٣٠
زاد مهزة مفتوحة بني الواوين وأسكن الواو الثانية وخفف الصاد نافع  وَوصى  ١٣٢

ولورش فيها الفتح . وأمال ألفها األخوان". وأَْوصى"وابن عامر 
 . والتقليل

 .سهل اهلمزة الثانية الثالثة شهداَء إذ  ١٣٣
 .األخوين والتقليل لورشاإلمالة فيهما للبصري و ".معاً "نصارى  ١٤٠/ ١٣٥

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله موسى وعيسى  ١٣٦
ولورش فيها مع ذات ". والنبيئون"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  والنبيون  ١٣٦

وفتح ذات " النبيئون –أويت"قصر البدل يف / ١: الياء أربعة أوجه
/ ٣. بدل مع تقليل الذاتتوسط ال/ ٢". موسى وعيسى"الياء يف 

 . طول البدل مع فتح الذات وتقليله: ٤
 ". وْهو"أسكن اهلاء النحويان وقالون  وهو  ١٣٧
 ".أم يقولون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة مسا وشعبة  أم تقولون  ١٤٠
وتسهيل اهلمزة الثانية مع . السكت يف املفصول خللف خبلف عنه قل أأنتم  ١٤٠

والبصري، وهو أحد الوجهني هلشام، والوجه الثاين اإلدخال لقالون 
وتسهيل اهلمزة الثانية من دون إدخال . له اإلدخال مع التحقيق

، والوجه "قَل انتم"للمكي، وهو أحد الوجهني لورش مع النقل 
 ". قل آنتم" الثاين له إبدال اهلمزة الثانية ألفاً مشبعة 

 . ة اجلزء األولوهو �اي. �اية الثمن الثامن يعملون ١٤١

//// 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٠٢- 

 

       الجزء الثاني
  ١٥٧ – ١٤٢: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
١٤٣/ ١٤٢ /

١٥٠ 
 –بالناس  –"  معاً "الناِس 
 للناس 

 . الدوري نأماله

١٤٣/ ١٤٢ /
١٤٤ 

 –" وقفاً "هدى اهللا  –والهم 
 ترضاها 

 .ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 . كسر اهلاء وامليم وصالً أبو عمرو، وضمهما األخوان ُم اليتقبلتهِ  ١٤٢
 . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  يشاُء إىل  ١٤٢
 ".سراط"أشم الصاد زاياً خلف، وقرأها بالسني قنبل  صراط  ١٤٢

١٤٤/ ١٤٣ /
١٤٥ 

 –فلنولينك قبلة  –لنعلم من 
 الكتاب بكل

. يسالسو أدغمهن

 ".لرؤف"وحذف الواو البصري وشعبة والشيخان . ثلث البدل ورشلرءوف  ١٤٣
. وحلمزة وقفاً التسهيل بني بني

 .وقللها ورش خبلف عنه األخوانوالبصري  أماهلا نرى  ١٤٤
 ".تعملون"بتاء اخلطاب البن عامر واألخوين  يعملون ولئن  ١٤٤
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا جاءك  ١٤٥
 . سهل اهلمزة مع طول األلف وقصرها محزة وقفاً  بناءهم أ ١٦٤
 ".موالَّها"فتح الالم وأبدل الياء ألفاً الشامي  ُمَولِّيها  ١٤٨
 ".يعملون"بياء الغيبة للبصري  عما تعملون ومن  ١٤٩
 ".ليال"أبدل اهلمزة ياء مفتوحة ورش يف احلالني، ومحزة وقفاً  لئال  ١٥٠
إبدال اهلمزة ياء خالصة، وتسهيلها بني بني : قفاً ثالثة أوجهحلمزة ووألمتَّ  ١٥٠

. ، والتحقيق
١٥٣/ ١٥٠ /

١٥٧ 
 .غلظ الالم ورش .صلوات الصالة- ظلموا-

 . أماهلما الكسائي وقفاً  رمحة  –حجة  ١٥٧/ ١٥٠
 .أثبت الياء اجلميع واخشوين  ١٥٠
 ".َين أذكركمفاذكرو"فتح الياء وصالً ابن كثري  فاذكروْين أذكركم  ١٥٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٠٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .األول الثمن �اية املهتدون  ١٥٧

 ١٧٦ – ١٥٨: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

" ومن يطَّوعْ "بالياء بدل التاء وشدد الطاء وجزم العني الشيخان،  ومن تطوع  ١٥٨
 .مع اإلدغام من دون غنة خللف

 .خبلف عنهورش  اموقلله األخوان امأماله . باهلدى –اهلدى  ١٧٥/ ١٥٩
١٦١/ ١٥٩ /

١٦٥ 
ومن  –والناِس  –للناس 
 الناِس 

 . الدوري نأماله

 .غلظ الالم ورش. ظلموا وأصلحوا- ١٦٥/ ١٦٠
١٦٧/ ١٦٤ /

١٧٥ 
 .الكسائي ودوري البصري نوأماله ورش نقلله "معاً "النار  –النهار 

 .أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه فأحيا  ١٦٤
 ".الرِّْيح"دها األخوان وحَّ  الرِّياح  ١٦٤
وفيها وقفاً اإلمالة للبصري ". ترى"بتاء اخلطاب لنافع وابن عامر  ولو يرى الذين ١٦٥

 . وللسوسي فيها وصالً الفتح واإلمالة. واألخوين والتقليل لورش
 ".يـَُرون"ضم الياء الشامي  إذ يرون  ١٦٥
 .وحلمزة وقفاً اإلبدال. "إّتربأ"أدغمها البصري وهشام واألخوان  إذ تربأ  ١٦٦
 .وحلمزة وقفاً التسهيل واحلذف .تثليث البدل لورش تربءوا  ١٦٧

 . كسر اهلاء وامليم وصالً أبو عمرو، وضمهما األخوان يريِهُم اهللا –ِبُم األسباب  ١٦٧/ ١٦٦
 ".ُخْطوات"أسكن الطاء نافع والبزي وأبو عمرو ومحزة وشعبة  ُخُطوات  ١٦٨
وأسكن الراء . أبدل اهلمزة ألفاً السوسي وورش مطلقاً ومحزة وقفاً   يأُمرُكم ١٦٩

 .، واختلس ضمتها الدوري وجه ثان له"يأمرْكم"البصري 
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ١٧٠

١٧٥/ ١٧٠ /
١٧٦ 

 –العذاب باملغفرة  –قيل هلم 
 الكتاب باحلق 

 .يالسوس أدغمهن

 . يف النون الكسائي أدغم الالم بل نتبع  ١٧٠
 .فيهما وقفاً حلمزة تسهيل اهلمزة مع الطول والقصر نداًء  –آباءنا  ١٧١/ ١٧٠

/ ٢. القصر مع التوسط/ ١: يف البدل واللني لورش أربعة أوجه هم، شيئاً آباؤ ١٧٠
 . الطول مع التوسط والطول: ٤/ ٣. والتوسط مع التوسط



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٠٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".فمُن اضطر"يان والشامي والكسائي ضم النون وصالً احلرم فمِن اضطر  ١٧٣
 .الثاين الثمن �اية بعيد  ١٧٦

 ١٨٨ – ١٧٧: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . غري حفص ومحزة، ورقق الراء ورش" الربُّ "رفع الراء  ليس الربَّ  ١٧٧
". الربُّ  ولكنِ "خفف النون وكسرها وصالً ورفع الراء املدين والشامي  ولكنَّ الربَّ  ١٧٧

 .ورقق الراء ورش
 ".والنبيئني"خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بني الياءين املدين  والنبيني ١٧٧

١٧٨/ ١٧٧ /
١٨٥ 

 – اليتامى –" معاً وقفاً "آتى 
 –هًدى وقفاً  –اعتدى 
 هداكم  –اهلدى 

 .ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماله

 –ً" وقفا"القتلى  –القرىب  ١٧٨/ ١٧٧
 باألنثى  –ثى األن

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

/ ٢القصر مع الفتح، / ١: لورش يف البدل وذات الياء أربعة أوجه آتى، القرىب  ١٧٧
 .الطول مع الفتح والتقليل: ٤/ ٣التوسط مع التقليل، 

 .غلظ الالم ورش .فأصلح الصالة- ١٨٢/ ١٧٧
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  زةاهلم أبدل البأس  –البأساء  ١٧٧
 .التسهيل والتحقيق: حلمزة فيها عند الوقف وجهان .بإحسان ١٧٨
 .أماهلا الكسائي وقفاً  رمحة  ١٧٨
 .أماهلا محزة خاف  ١٨٢
 ".ُمَوصٍّ "فتح الواو وشدد الصاد شعبة والشيخان  ُمْوٍص  ١٨٢

مريضاً أو على، من أيام أخر  ١٨٥/ ١٨٤
 "يف اآليتني "

لنقل فيهما لورش مطلقاً، وخللف السكت فيهما خبلف عنه، فإن مل ا
. النقل والتحقيق: يسكت على األوىل ووقف على الثانية ففيه وجهان

 . وإن سكت على األوىل ووقف على الثانية ففيه النقل والسكت
وزاد  .نافع وابن ذكوان" فديُة طعامِ "حذف تنوين فدية وجر امليم  فديٌة طعاُم مسكٍني  ١٨٤

ألفاً بعد السني وفتح النون من دون تنوين نافع والشامي 
 . ، وأدغم امليم يف امليم وصالً السوسي"مساكنيَ "

أبدل التاء ياء وشدد الطاء وجزم العني األخوان مع عدم الغنة يف  فمن َتَطوََّع  ١٨٤
 ".فمن يطَّوع"اإلدغام خللف 

 .رقق الراء فيهما ورش . خريٌ  –خرياً  ١٨٤



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٠٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".فْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  فُهو  ١٨٤

 –يتبني لكم  –شهر رمضان  ١٨٧/ ١٨٥
 املساجد تلك

 .يالسوس أدغمهن

 ".القران"نقل مهزتا إىل الراء املكي مطلقاً وحلمزة وقفاً  القرآن  ١٨٥
١٨٧/ ١٨٥ /

١٨٨ 
 . الدوري نأماله الناِس  –" معاً "للناس 

 ".ولتَكمِّلوا"ف وشدد امليم شعبة فتح الكا ولُتْكِملوا  ١٨٥
الداعي "اثبت الياء فيهما وصالً البصري واملدين خبلف عن قالون  الداع إذا دعان  ١٨٦

 ".إذا دعاين 
وفتح الياء وصالً . أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  وليؤمنوا ْيب لعلهم  ١٨٦

 ".َيب لعلهم" ورش 
 . الثالث الثمن �اية وأنتم تعلمون  ١٨٨

 ٢٠٢ -١٨٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٨٩ /
١٩٦/١٩٥ 

 . أماهلا الكسائي وقفاً، خبلف له يف األخرية . التهلكة –كاملة  –األهلة 

 .يالدور امأماله فمن الناِس  –للناس  ٢٠٠/ ١٨٩
 .بالرفع وأمجع القراء على قراءتا .رقق الراء فيها ورش وليِس الربُّ  ١٨٩
 ".الِبيوت"كسر الباء قالون واملكي والشامي وشعبة واألخوان  "معاً "البـُُيوت  ١٨٩
" ولكِن الربُّ "خفف النون مكسورة وصالً ورفع الراء الشامي ونافع  ولكنَّ الربَّ  ١٨٩

 .ورقق الراء ورش
١٩٤/ ١٨٩ /
١٩٨/ ١٩٦ 

 –" معاً "اعتدى  –اتقى 
 هداكم  –" وقفاً "أًذى 

 .ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماله

٢٠٠/ ١٩١ /
٢٠١ 

مناسككم  –حيث ثقفتموهم 
 "معاً "يقول ربنا  –

. السوسي أدغمهن

فتح التاء األوىل وأسكن القاف وحذف األلف وضم التاء الثانية  وال تـَُقاتِلوهم  ١٩١
 ". وال تـَْقتُلوهم"األخوان 

 ".يـَْقتُلوكم"ء األخوان فتح الياء وأسكن القاف وضم التا يـَُقاتِلوكم  ١٩١
 ".قـََتلوكم"حذف األلف األخوان  فإن قَاتـَُلوكم  ١٩١
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-١٠٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ودوري الكسائي وأماهلا البصري ورش قللها النار  –الكافرين  ٢٠١/ ١٩١

 .النقل لورش والسكت خللف خبلف عنه فإن أحصرمت  ١٩٦
 .تثليث البدل لورش رؤوسكم  ١٩٦
 . لقاً وحلمزة وقفاً أبدل مهزتا السوسي مط رأسه  ١٩٦
 " فال رفٌث وال فسوٌق " رفعهما منونتني الصاحبان  فال رفث وال فسوق  ١٩٧

٢٠٠/ ١٩٧ /
٢٠١ 

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله " معاً "الدنيا  –التقوى 

 ".واتقوين يا أويل"أثبت الياء وصالً البصري  واتقون يا أويل ١٩٧
، "آباءكم"الراء ورققها ورش وجهان، وفيها مع البدل قبلها فخم  ذِكراً  ٢٠٠

قصر البدل : ٢/ ١: سبعة أوجه لورش" الدنيا" وذات الياء بعدها 
توسط البدل وتفخيم الراء / ٣مع تفخيم الراء وترقيقه وفتح الذات، 

طول البدل وتفخيم الراء وفتح الذات : ٥/ ٤وتقليل الذات، 
 . ترقيق الراء وفتح الذات وتقليلهطول البدل و: ٧/ ٦وتقليله، 

 . الرابع الثمن �اية احلساب  ٢٠٢

 ٢١٨ – ٢٠٣: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٠٥/ ٢٠٣ /
٢١٤/ ٢١٣ /

٢١٥ 

 –سعى  –توىل  –اتقى 
 –مىت  –" وقفاً "فهدى 
 اليتامى

 .ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

٢٠٧/ ٢٠٤ /
٢١٣ 

 . الدوري نمالهأ " كله"الناِس 

٢٠٦/ ٢٠٤ /
٢١٣/ ٢١٢ 

 –قيل له  –يعجبك قوله 
الكتاب باحلق  –زين للذين 

 وما اختلف فيه –

 .السوسي أدغمهن

 .أسكن اهلاء قالون والنحويان وُهو  ٢٠٤
 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ٢٠٦
 .عليها باهلاء قفوو الكسائي أماهلا مرضات  ٢٠٧
يث البدل لورش، وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان تثل رءوف  ٢٠٧

 ".رؤف"



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٠٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".السَّلم"فتح السني احلرميان والكسائي  السِّلم  ٢٠٨

٢١١/ ٢٠٨ /
٢١٣/ ٢١٢ 

 –القيامة  –بينة  –كافة 
 واحدة

 .وقفاً  الكسائي نأماله

 ".ُخْطوات"أسكن الطاء نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة ومحزة  ُخُطوات  ٢٠٨
٢١١/ ٢٠٩ /

٢١٣ 
 . ذكوان ومحزة ابن نأماله جاءتم  –جاءته  –جاءتكم 

واإلمالة فيها . فيها وقفاً تسهيل اهلمزة مع الطول والقصر حلمزة املالئكة  ٢١٠
 . للكسائي وقفاً 

 ".َترِجع"فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان  تـُْرَجُع األمور  ٢١٠
وحلمزة وقفاً السكت خبلف عن خالد  .فيها النقل لورش مطلقاً  األمور  ٢١٠

 .وصًال، والنقل والسكت وقفاً 
 ".النبيئني"خفف الياء وزاد ألفاً بني الياءين املدين  النبيني  ٢١٣
 .اإلخفاء للسوسي ليحكم بني  ٢١٣
 .حقق اهلمزة وسهلها محزة وقفاً  بإذنه  ٢١٣
 .ةالثالث) وجهان(سهل اهلمزة وأبدهلا واواً  يشاُء إىل  ٢١٣
 . أشم الصاد زاياً خلف، وأبدهلا سيناً قنبل صراط  ٢١٣
 .لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ا اهلمزة أبدل البأساء  ٢١٣
 ".يقولُ "رفع الالم نافع  حىت يقوَل  ٢١٤
/ ١: أربعة أوجه" شيئاً "أماهلما األخوان، وفيها لورش مع اللني يف  "معاً "وعسى أن  ٢١٦

والتقليل مع التوسط : ٤/ ٣طوله، الفتح مع توسط اللني و: ٢
 .ويف شيئاً حلمزة السكت خبلف عن خالد وصالً . والطول

 . رقق الراء ورش وإخراج  ٢١٧
وحلمزة وصالً السكت خبلف عن خالد، وحلمزة . فيها لورش النقل  اآلخرة  ٢١٧

" الدنيا"وفيها مع . وأماهلا الكسائي وقفاً . وقفاً النقل والسكت
 . ألربعة لورشقبلها األوجه ا

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها الناِر  ٢١٧
 ".رمحه"باهلاء املكي والنحويان " رمحت"وقف على  رمحت اهللا  ٢١٨
 .�اية الثمن اخلامس رحيم  ٢١٨

 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٠٨- 

  ٢٣٠ – ٢١٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".كثري"أبدل الباء ثاء األخوان  إمث كبري  ٢١٩
٢٢١/ ٢١٩ /

٢٢٤ 
 . الدوري نأماله الناِس  –" معاً "للناِس 

 ".العفوُ "رفع الواو البصري  قل العفَو  ٢١٩
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا الدنيا  ٢٢٠
وأماهلا الكسائي . وحلمزة وقفاً النقل والسكت. فيها لورش النقل واآلخرة  ٢٢٠

الفتح مع : بلها األوجه األربعة لورشق" الدنيا"وفيها مع . وقفاً 
 . القصر والطول، والتقليل مع التوسط والطول

٢٢٧/ ٢٢٠ /
٢٢٩/ ٢٢٨ /

٢٣٠ 

 –" معاً "الطالق  إصالح-
 –إصالحاً  –املطلقات 

 " معاً "طلقها 

 .غلظ الالم فيهن ورش

 .ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماله " وقفاً "أًذى  –اليتامى  ٢٢٢/ ٢٢٠
 . فيها حلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل فإخوانكم  ٢٢٠
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا شاء  ٢٢٠
 . التحقيق والتسهيل يف احلالني، ومها حلمزة وقفاً : فيها للبزي وجهان ألعنتكم  ٢٢٠
 –يؤمنوا  –مؤمنة  –يؤمن  ٢٢١

 مؤمن 
 . اإلبدال فيهن لورش والسوسي مطلقاً وحلمزة وقفاً 

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها النار  ٢٢١
 ".يطَّهَّرن"شدد الطاء واهلاء مفتوحتني شعبة واألخوان  َيْطُهرن  ٢٢٢
 . السوسي اأدغمه املتطهرين نساؤكم ٢٢٢
 . ورش خبلف عنهالدوري و وقللها األخوان أماهلا أىن  ٢٢٣
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل شئتم  ٢٢٣
 . رش مطلقاً ومحزة وقفاً واواً مفتوحة و اهلمزة أبدل "معاً "يؤاخذكم  ٢٢٥
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل يؤلون  ٢٢٦
إسقاط اهلمزة مع : ٢/ ١:وقف هشام ومحزة عليها بأربعة أوجه قروٍء  ٢٢٨

مزة واواً مع إدغام الواو مث إبدال اله: ٤/ ٣، "قروِ "اإلسكان والروم 
 ". قروِّ "األوىل يف الثانية مع اإلسكان والروم 

النقل لورش مطلقاً، والنقل والسكت حلمزة وقفاً، وله يف الوصل  اآلخر  ٢٢٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٠٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السكت خبلف عن خالد

 .التحقيق والتسهيل: حلمزة وقفاً وجهان بإحسان  ٢٢٩
مث / ٢، قصر البدل وتوسط اللني/ ١: فيها لورش أربعة أوجه آتيتموهن شيئاً  ٢٢٩

 .مث طول البدل وتوسط اللني وطوله: ٤/ ٣توسطهما، 
 ". ُخيافا"ضم الياء محزة  َخيافا  ٢٢٩
 . عدم الغنة خللف لقوٍم يعلمون   ٢٣٠
 . السادس الثمن �اية يعلمون   ٢٣٠

  ٢٤٢ – ٢٣١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٣٢/  ٢٣١ 
٢٣٦/٢٣٧/ 
٢٤١/ ٢٣٨ 

وللمطلقات  "-معاً "طلقتم 
 الصالة- الصلوات-–

 طلقتموهن

 . غلظ الالم فيهما ورش

 . ال ترقيق لورش فيها . ضراراً  ٢٣١
 . أدغمها أبو احلارث . يفعل ذلك ٢٣١
وغلظ . أدغم الدال يف الظاء ورش والبصري والشامي واألخوان . فقد ظلم ٢٣١

 . الالم ورش
 . السوسي" هزوا"يف هاء " اهللا"لفظ اجلاللة  أدغم هاء . وال تتخذوا آيات اهللا هزواً  ٢٣١
، "هزْؤاً "وأسكن الزاي محزة ". هزؤاً "مهز الواو اجلميع ما عدا حفصاً  . هزواً  ٢٣١

 . إبدال اهلمزة واواً، والنقل: وله وقفاً وجهان
 ".نعمه"باء ابن كثري والنحويان " نعمت"وقف على  . نعمت اهللا ٢٣١
النقل والسكت، وله : وحلمزة وقفاً وجهان. مطلقاً النقل لورش  . اآلخر ٢٣٢

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
. أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه. أزكى ٢٣٢

٢٣٦/ ٢٣٣ /
٢٣٧ 

 .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه والفتح أوىل ". معاً "فريضة  –الرضاعة 

 ". تضارُّ "رفع الراء الصاحبان  . ال تضارَّ  ٢٣٣
 . لورش فيها تفخيم الالم وترقيقه وصالً ووقفاً، والتفخيم أوىل . صاالً ف ٢٣٣
 ". ما أَتيتم "حذف األلف بعد اهلمزة املكي  . ما ءاتيتم ٢٣٣
 .أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة احلرميان والبصري . النساِء أو ٢٣٥



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١١٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . رقق الراء ورش سراً  ٢٣٥
 . السوسي امأدغمه . يعلم ما –النكاح حىت  ٢٣٥

 ".ُمتاسوهن"ضم التاء وزاد ألفاً بعد امليم الشيخان  ". معاً "َمتَسُّوهنَّ  ٢٣٧/  ٢٣٦
 ".قْدره"أسكن الدال الثالثة وهشام وشعبة  ". معاً "َقَدرُه  ٢٣٦

 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . الوسطى –للتقوى  ٢٣٨/ ٢٣٧
 ". وصيةٌ "ان وشعبة والكسائي رفعهما احلرمي . وصيةً  ٢٤٠
 . السابع الثمن �اية . لعلكم تعقلون ٢٤٢

  ٢٥٢ – ٢٤٣: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٤٦/ ٢٤٣ /
٢٥٠ 

 .دوري الكسائيو البصري نوأماله ورش نقلله . الكافرين –ديارنا  –ديارهم 

٢٤٧/ ٢٤٣ /
٢٤٩/ ٢٤٨ /

٢٥١ 

" معاً "وقال هلم  –فقال هلم 
هو والذين  –جاوزه هو  –
 . داود جالوت –

 .السوسي أدغمهن

 . ورش خبلف عنه وقللها لكسائيا أماهلا . أحياهم ٢٤٣
 . الدوري امأماله ". معاً "الناس  ٢٤٣
 . رفع الفاء الثالثة واألخوان، وحذف األلف وشدد العني االبنان . فُيضاِعَفه له ٢٤٥
نافع والبزي وشعبة والكسائي، والبن قرأها بالصاد بدل السني  . يبسط ٢٤٥

 . بالسني والصاد، والباقون بالسني: ذكوان وخالد وجهان
 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". معاً "موسى  ٢٤٨/ ٢٤٦
٢٤٧/ ٢٤٦ 
/٢٤٨ 

 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع ". معاً "نبيهم  –لنيب 

 ".عِسيتم" كسر السني املدين . َعَسيتم ٢٤٦
وأمال . فيهما وقفاً تسهيل اهلمزة مع مد األلف وقصرها حلمزة . املالئكة –أبناءنا  ٢٤٨/ ٢٤٦

 . املالئكة الكسائي وقفاً 
 . رش خبلف عنها الدوري وووقلله األخوان أماهلا . أىن ٢٤٧

 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماله . آتاه –اصطفاه  ٢٥١/ ٢٤٧
 . اإلمالة فيها حلمزة وابن ذكوان خبلف عنه  .زاده ٢٤٧
إبدال اهلمزة ألفاً مع : ٣/ ٢/ ١: فيها هلشام ومحزة مخسة أوجه وقفاً  . يشاُء واهللا ٢٤٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١١١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
تسهيل اهلمزة ورومها، مع التوسط : ٥/ ٤القصر والتوسط والطول، 

 . والقصر هلشام، والطول والقصر حلمزة
 ).وجهان(ه يف الوقف التغليظ والرتقيق غلظ الالم ورش وصًال، ول . فصل ٢٤٩
 .الصلة فيهما البن كثري . يطعمه –منه  ٢٤٩
 ". مَين إال "فتح الياء نافع وأبو عمرو  . مْين إال ٢٤٩
 ".َغرفة"فتح الغني مسا  . ُغْرفةً  ٢٤٩
 ". ِدفَاع"كسر الدال وفتح الفاء وزاد ألفاً بعدها املدين  . َدْفُع اهللا ٢٥١
 . الثامن، وهي �اية اجلزء الثاين الثمن �اية . سلنياملر ٢٥٢

//// 
 

الجزء الثالث  
    ٢٦٢ – ٢٣٥: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٥٦/ ٢٥٣ /

٢٦٠ 
 –الوثقى  –" وقفاً "عيسى 
 . املوتى

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 ".سالقدْ "أسكن الدال املكي  . القُدس ٢٥٣
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءتم ٢٥٣
اإلمالة فيهما البن ذكوان ومحزة، وفيها ثالثة أوجه هلشام ومحزة  ".معا"شاء  ٢٥٣

 . إبدال اهلمزة مع القصر والتوسط والطول: وقفاً 
٢٥٥/ ٢٥٤ /

٢٥٩ 
يعلم  –يشفع عنده –يأيت يوم

 . تبني له –قال لبثت  –ما 
 . السوسي أدغمهن

  بيٌع فيه وال خلٌة ال ٢٥٤
 وال شفاعٌة 

 ". ال بيَع فيه وال خلَة وال شفاعةَ "تح الصاحبان بىن الثالثة على الف

النقل لورش، والسكت والنقل وقفاً حلمزة، وله السكت وصالً  " معاً "األرض  ٢٥٥
 . خبلف عن خالد

 . التحقيق والتسهيل: حلمزة وقفاً وجهان . بإذنه ٢٥٥
 .وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة وحذفها. ثلث البدل ورش . اوده حفظهميؤ ٢٥٥

 . أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان . وهي –وهو  ٢٥٩/ ٢٥٥
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النار ٢٥٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٦٠/ ٢٥٨ /

٢٦٢ 
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله ".وقفاً "أذًى  –بلى  –آتاه 

 ".إبراهام"أبدل الياء بعد اهلاء ألفاً الشامي خبلف عن ابن ذكوان  ". كله"هيم إبرا ٢٦٠/ ٢٥٨
 ". رْيب الذي"أسكن الياء وصالً محزة  . رَيب الذي ٢٥٨
وقرأ الباقون  ،أثبت نافع ألف أنا قبل مهزة القطع املفتوحة واملضمومة . أنا أحي  ٢٥٨

. إثبات األلف" اأن"ولسائر القراء وقفاً على . حبذف األلف وصالً 
أنآ "وهنا أثبت نافع األلف بعد النون وصالً ويكون املد منفصالً 

 ". أحي

 .ورش خبلف عنهلدوري ووقللها ا األخوان أماهلا . أىن ٢٥٩
 . أدغم التاء يف الثاء البصري والشامي واألخوان ". كلها"لبثت  ٢٥٩
 ". وانظر يتسنَّ "حذف اهلاء وصالً األخوان  . يتسنَّْه وانظر ٢٥٩
 . وابن ذكوان خبلف عنه الكسائي ودوري ماهلا البصريورش وأ قللها محارك  ٢٥٩
 . الدوري أماهلا للناس   ٢٥٩
 .ورقق الراء ورش". نـُْنِشُرها"أبدل الزاي راء مسا  نـُْنِشُزها   ٢٥٩
 ".ْم قال اْعلَ "أبدل مهزة القطع مهزة وصل وأسكن امليم األخوان  قَال أَْعَلُم  ٢٥٩
 ".أْرين"اختلس كسرة الراء الدوري وأسكنها املكي والسوسي  أرين   ٢٦٠
 ". فِصْرهن"كسر الصاد محزة  . فُصْرهن ٢٦٠
 ".جُزءاً "ضم الزاي شعبة  . ُجْزءاً  ٢٦٠
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . حبة ٢٦١
 . اإلدغام فيها للبصري واألخوين . أنبتت سبع ٢٦١
 ".يضعِّف"لف وشدد العني االبنان حذف األ . يضاِعف ٢٦١
 .األول الثمن �اية . حيزنون ٢٦٢

  ٢٧١ – ٢٦٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماله . األذى –" وقفاً "أذى  ٢٦٤/ ٢٦٣
٢٦٦/ ٢٦٤ /
٢٦٩/ ٢٦٧ 

 –األ�ار  –اآلخر  –األذى 
 .األلباب –األرض 

قل لورش، والسكت والنقل حلمزة وقفاً، وله يف الوصل فيهن الن
 . السكت خبلف عن خالد

 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٢٦٤
 . قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي . أنصار –الكافرين  ٢٧٠/ ٢٦٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ، ووقف عليها باهلاءالكسائي أماهلا . مرضات ٢٦٥
 ".برُبوة"ألخوان ضم الراء الثالثة وا . ِبَرْبوة ٢٦٥
 ". أْكلها"أسكن الكاف الثالثة  . أُُكلها ٢٦٥
 . للسوسي افيه اإلدغام . األ�ار له ٢٦٦
 ".وآل تَّيمموا"شدد البزي التاء ومد األلف مشبعة وصالً  . وال تيمموا ٢٦٧
وأسكن الراء البصري . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة واهلمز أبدل . يأُمرُكم ٢٦٨

 . تلس ضمتها الدوري وجه ثانٍ واخ
 . فيهما هلشام ومحزة األوجه اخلمسة وقفاً  . يشاء –بالفحشاء  ٢٦٩/ ٢٦٨

ا ٢٧١ واختلس كسرة العني قالون وأبو عمرو . فتح النون الشامي واألخوان . فنِعمَّ
ا"وشعبة وهلم إسكا�ا وجه ثان   ". فِنْعمَّ

وأسكن الراء نافع ". وُنكفر"شامي قرأها بالنون غري حفص وال . وُيَكفِّرُ  ٢٧١
 ". وُنكفرْ "والشيخان 

 . أبدل اهلمزة ياء وقفاً محزة . سيئاتكم ٢٧١
 . �اية الثمن الثاين . خبري ٢٧١

 ٢٨٢ – ٢٧٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٧٥/ ٢٧٢ /
٢٨٢/ ٢٨١ 

–توىف  فانتهى- –هداهم 
 . أدىن –" وقفاً "مسمًى 

 . ورش خبلف عنه نوقلله اناألخو نأماله

 . فيها األوجه اخلمسة هلشام ومحزة وقفاً  . يشاء ٢٧٢
٢٧٢/٢٧٧ /
٢٨١/ ٢٧٩ 

 الصالة- "-معاً "تظلمون 
 .يظلمون

 .غلظ الالم ورش

 . فيها حلمزة وقفاً التحقيق واإلبدال . فألنفسكم ٢٧٢
وله يف الوصل والنقل والسكت حلمزة وقفاً . فيها النقل لورش مطلقاً  . األرض ٢٧٣

 . السكت خبلف عن خالد
 ".حيِسبهم"كسر السني الثالثة والكسائي  . حيَسبهم ٢٧٣
 . فيها حلمزة وهشام وقفاً إبدال اهلمزة ألفاً مع املراتب الثالث . أغنياء ٢٧٣

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله "معا"إحدامها –بسيماهم ٢٨٢/ ٢٧٣
٢٧٥/ ٢٧٤ /

٢٧٦ 
 .الكسائي ودوري البصري نوأماله ورش نقلله . كفار –النار  �ار-ال
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٧٥ /

٢٧٦/٢٧٨ 
 . اإلمالة فيهن لألخوين ".كله"الربا 

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءه ٢٧٥
وزاد ألفاً بعد اهلمزة وكسر الذال . ورش والسوسي مطلقاً ة اهلمز أبدل . فأذنوا ٢٧٩

 .وقفاً التحقيق والتسهيلوحلمزة ".فئاِذنوا"ومحزة  شعبة
 .واإلمالة للكسائي وقفاً خبلف عنه". ميُسرة"ضم السني نافع  . مْيَسَرة ٢٨٠
قوا ٢٨٠ قوا"شدد الصاد غري عاصم  . تَصدَّ  ". تصَّدَّ
 ". َترِجعون"فتح التاء وكسر اجليم البصري  . واتقوا يوماً تُرَجعون ٢٨١
، مث "شَيا"النقل : وحلمزة وقفاً وجهان. فيها لورش التوسط والطول . شيئاً  ٢٨٢

 ". شيَّا"اإلبدال مع اإلدغام 
إن " محزة ) أن ( وكسر مهزة .أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة . الشهداِء أن ٢٨٢

". تضل 
ورفع الراء محزة ". فتْذِكرَ "أسكن الذال وخفف الكاف الصاحبان  . فـَُتذَكِّرَ  ٢٨٢

 ". فُتذَكِّرُ "
النقل والسكت، وله : وحلمزة وجهان وقفاً . فيها النقل لورش مطلقاً  . األخرى ٢٨٢

وأماهلا البصري واألخوان وقللها . وصالً السكت خبلف عن خالد
 .  ورش

الثالثة، ويف الشهداء حلمزة ) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً  . الشهداُء إذا ٢٨٢
ع املراتب الثالث، وتسهيل اهلمزة إبدال اهلمزة ألفاً م: وهشام وقفاً 

 . مع القصر واملد
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . للشهادة ٢٨٢
 . ورقق راء حاضرة ورش". جتارٌة حاضرةٌ " رفعهما اجلميع غري عاصم  . جتارًة حاضرةً  ٢٨٢
 . الثالث الثمن �اية . عليم ٢٨٢

من آل عمران   ١٤ -٢٨٣: الثمن الرابع
 لبيانا الكلمة رقم اآلية

 ".فُرُهن"ضم الراء واهلاء وحذف األلف الصاحبان  . َفرَِهان ٢٨٣
 وكذلك محزة وقفاً . أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش . فليؤد ٢٨٣
 .أبدل مهزة القطع ياء ورش والسوسي وصالً ومحزة وقفاً  . الذي اؤمتن ٢٨٣
 . اإلمالة فيها للكسائي وقفاً  . الشهادة ٢٨٣
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 لبيانا الكلمة رقم اآلية
النقل والسكت، وله : ها النقل لورش مطلقا، وحلمزة وقفاً وجهانيف . األرض ٢٨٤

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
وأدغم الراء ". ويعذبْ  –فيغفْر "جزم الفعلني غري عاصم وابن عامر  . ويعذُب من –فيغفُر ملن  ٢٨٤

وأدغم الباء يف امليم قالون . يف الالم البصري خبلف عن الدوري
 . والبصري واألخوان

 . فيهما األوجه اخلمسة حلمزة وهشام وقفاً  ". معاً "يشاء  ٢٨٤
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . املؤمنون ٢٨٥
 ". وِكَتاِبه"أفردها األخوان  . وُكُتِبه ٢٨٥
 . حلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل . وأطعنا ٢٨٥
 . سيأدغم الراء يف الالم السو . املصري ال يكلف ٢٨٥
 . ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . ال تؤاخذنا ٢٨٦
 –حرف االستعالء  –ال ترقيق لورش فيها لوجود احلاجز القوي  . إصراً  ٢٨٦

 . بني الكسرة والراء
 . اإلدغام للبصري خبلف عن الدوري . واغفر لنا ٢٨٦
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا  . موالنا ٢٨٦
سورة  �ايةوهي  .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . لكافرينا ٢٨٦

 . بقرةال

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
زين للناس  –الكتاب باحلق  ١٤/ ٣

 . احلرث ذلك –
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . لونأماهلا النحويان وابن ذكوان، وقللها محزة ونافع خبلف عن قا . التوراة ٣
 . الدوري نأماله . الناسِ  –" معا"للناِس  ٩/ ١٣/ ٤

 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا . خيفى ٥
النقل والسكت، : فيهما النقل لورش مطلقا، وحلمزة وقفاً وجهان . األلباب –األرض  ٧/ ٥

 . وله وصالً السكت خبلف عن خالد
 . خلمسة وقفاً حلمزة وهشامفيهن األوجه ا ".معا"يشاء  –السماء  ٦/ ٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل ".معاً "تأويله  ٧

 . وقفاً  الكسائي امأماله . كافرة –رمحة  ١٣/ ٨
النقل واإلبدال : وحلمزة وقفاً وجهان. فيها التوسط والطول لورش . شيئاً  ١٠

 . وله وصالً السكت خبلف عن خالد. مع اإلدغام
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . نارال ١٠

 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً زة فيهما ااهلم أبدل . رأي –كدأب  ١٣/ ١١
 ".سيغلبون وحيشرون"أبدل التاء ياء فيهما األخوان  . ستغلبون وحتشرون ١٢
 .أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً وبئس  ١٢
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . أخرى ١٣
 ".ترو�م "قرأها بتاء اخلطاب نافع  . يرو�م ١٣
 . أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  . يؤيد ١٣
ويف يشاء . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  . يشاُء إن ١٣

 . وقفاً األوجه اخلمسة حلمزة وهشام
 . رقق الراء ورش وأماهلا وقفاً الكسائي . ةلعرب ١٣
فيها النقل والتقليل لورش، وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله وصالً  . األبصار ١٣

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي. السكت خبلف عن خالد
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ١٤
فتح الدنيا : ٤/٥/ ٣/ ٢/ ١: لورش تسعة أوجهفيها مع الدنيا  . املئاب ١٤

/ ٦. وعليها تثليث البدل مع اإلسكان، مث قصره وطوله مع الروم
تقليل الدنيا وعليه توسط البدل وطوله مع اإلسكان مث : ٧/٨/٩

. ووقف محزة على مآب بتسهيل اهلمزة. توسطه وطوله مع الروم
 .وهي �اية الثمن الرابع

 ٣٢ – ١٥: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

فيها لقالون تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال، وهو أحد الوجهني  . قل أؤنبئكم ١٥
وفيها التسهيل من دون إدخال لورش وابن كثري، وهو . للبصري

وهلشام فيها وجهان حتقيق اهلمزة مع اإلدخال . الوجه الثاين للبصري
نقل حركة اهلمزة : ٢/ ١: وفيها حلمزة وقفاً عشرة أوجه. وعدمه

األوىل إىل الالم وتسهيل اهلمزة الثانية والثالثة، مث إبدال اهلمزة 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
السكت على املفصول مث : ٦/ ٥/ ٤/ ٣. الثالثة ياء مضمومة

حتقيق اهلمزة األوىل والثانية وتسهيل الثالثة مث إبداهلا ياء، مث تسهيل 
عدم : ١٠/ ٩/ ٨/ ٧. الثانية وعليه تسهيل الثالثة مث إبداهلا ياء

السكت يف املفصول وعليه حتقيق اهلمزة األوىل والثانية وعليه 
تسهيل الثالثة مث إبداهلا ياء، مث تسهيل الثانية وعليه تسهيل الثالثة مث 

 .  إبداهلا ياء
 ". وُرضوان"ضم الراء شعبة  . ورِضوان ١٥

 . عن الدورياإلدغام فيهما للبصري خبلف  . يغفر لكم –فاغفر لنا  ٣١/ ١٦
١٧/ ١٦ /

٣٢/ ٢٨/ ٢٧ 
النهار  –باألسحار  –النار 

 ".معا"الكافرين  –
 .الكسائي ودوري البصري نوأماله ورش نقلله

ليحكم  –هو واملالئكة  ٢٩/ ٢٣/ ١٨
 . يعلم ما –بينهم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".أَن الدين"فتح اهلمزة الكسائي  . إن الدين ١٩
 . ذكوان ومحزة بنا أماهلا . جاءهم ١٩
 ".وجهْي هللا"أسكن الياء الصاحبان واألخوان وشعبة  . وجهَي هللا ٢٠
 . املدين والبصري" اتبعين وقل"أثبت الياء فيها وصالً  . ومن اتبعن وقل ٢٠
سهل اهلمزة الثانية وأدخل ألفاً بينهما قالون وأبو عمرو، وهو أحد  . أأسلمتم ٢٠

وسهل . ين له اإلدخال مع التحقيقالوجهني هلشام، والوجه الثا
والوجه الثاين . الثانية من دون إدخال ابن كثري وأحد الوجهني لورش

 . له إبداهلا ألفاً مشبعة
 . خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بني الياءين نافع . النبيني ٢١
 ".اتِلونيُق"قرأها محزة بضم الياء وزاد ألفاً بعد القاف وكسر التاء  . ويقتلون الذين ٢١
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٢١
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٢٢

 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماله . تقاه –يتوىل  ٢٨/ ٢٣
 .غلظ الالم ورش .يظلمون ٢٥
 ".املْيت"أسكن الياء خمففة الصاحبان والشامي وشعبة  ".معاً "امليِّت  ٢٧
 . اإلدغام فيها أليب احلارث . يفعل ذلك ٢٨
إسقاط اهلمزة : ٢/ ١: فيها لدى الوقف أربعة أوجه هلشام ومحزة . سوء ٣٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
. ونقل حركتها إىل الواو، مث إسكان الواو ورومها من أجل الوقف

إبدال اهلمزة واواً وإدغام الواو األوىل يف الثانية مع اإلسكان : ٤/ ٣
 . والروم

 ". رؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ث البدل ورشثل . رءوف ٣٠
وهي �اية الثمن . قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي . الكافرين ٣٢

 . اخلامس

.  ٥١ – ٣٣: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 "-معا"اصطفاك  –اصطفى  ٤٧/ ٤٢/ ٣٣
 . قضى

 . هورش خبلف عن نوقلله األخوان نأماله

 . ومل يرقق ورش راءها أل�ا أعجمية. خبلف عنهذكوان  ابن أماهلا ".معاً "عمران ٣٥/ ٣٣
 ".امرأه"وقف عليها املكي والنحويان باهلاء  . امرأت عمران ٣٥
 ".مَين إنك"فتح الياء نافع وأبو عمرو  . مين إنك ٣٥

٣٩/ ٣٦ /
٤٩/ ٤٥ 

 –بيحىي  –كاألنثى  –أنثى 
 املوتى –االدين"-وقفاً "عيسى 

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

٣٨/ ٣٦ /
٤١/ ٤٠ /
٥١/ ٤٧ 

" كلها"قال رب  –أعلم مبا 
 –يقول له  –ربك كثرياً  –

 فاعبدوه هذا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".وضْعتُ "أسكن العني وضم التاء الشامي وشعبة  . وضَعتْ  ٣٦
 ".إَين أعيذهاو"فتح الياء املدين  . وإين أعيذها ٣٦
 ".وكَفلها"خفف الفاء الثالثة والشامي  . وكفلها ٣٧
ومضمومة الثالثة ". زكرياءَ "زاد مهزة مفتوحة بعد األلف شعبة  . زكريا كلما ٣٧

 ". زكرياءُ "والشامي 
 ".زكرياءُ "زاد مهزة مضمومة غري حفص واألخوين  . زكريا ربه –زكريا احملراب  ٣٨/ ٣٧

 . رقق الراء ورش، وأماهلا ابن ذكوان خبلف عنه  .احملراَب وجد ٣٧
 .ي وورش خبلف عنهدوروقللها ال األخوان أماهلا ". كلها "أىن  ٤٧/ ٤٠/ ٣٧

 . وقفاً  الكسائي امأماله . آية –طيبة  ٤١/ ٣٨
 ".فناداه"زاد ألفاً ممالة بعد الدال وحذف التاء األخوان  . فنادته ٣٩
قق الراء ورش وأماهلا ابن ذكوان قوالً واحداً، وكسر اهلمزة الشامي ر . يف احملراِب أن اهللا ٣٩



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١١٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ِإن اهللا"ومحزة 

وفتح الياء وأسكن الباء وخفف الشني مضمومة . رقق الراء ورش ".معا"يبشرك  ٤٥/ ٣٩
 ".يـَْبُشرك"األخوان 

 ".ونبيئاً " زاد مهزة بعد الياء وخفف الياء نافع  . ونبياً  ٣٩
 ".َيل آية"فتح الياء نافع والبصري   .اجعل يل آية ٤١
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . اإلبكار ٤١
 ".لديُهم"ضم اهلاء محزة  ". معاً "لديهم  ٤٤
 .ي وورش خبلف عنهدوروقللها ال األخوان أماهلا.  أىن ٤٧
 . سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة مسا يشاُء إذا  ٤٧
 ". فيكونَ "نصب النون ابن عامر  . نُ فيكو ٤٧
 ". ونعلمه"قرأها بالنون بدل الياء الصاحبان والشامي واألخوان  . ويعلمه ٤٨

وقللها محزة ونافع خبلف عن . أماهلا ابن ذكوان والبصري والكسائي ".معاً "التوراة  ٥٠/ ٤٨
 . قالون

فيها  اهلمزة الإبدو. اإلدغام فيها للبصري وهشام واألخوين . قد جئتكم ٤٩
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ل

 . ، وفتح الياء احلرميان والبصري"إينَ "املدين " أين"كسر مهزة  . أين أخلق ٤٩
 . فيها التوسط والطول لورش . كهيئة ٤٩
 ".طائِراً "زاد ألفاً بعد الطاء ومهز الياء مكسورة نافع  . طرياً  ٤٩
 ".بِيوتكم"نان وشعبة واألخوان كسر الباء قالون واالب . بيوتكم ٤٩
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدهلا سيناً قنبل . صراط ٥١
 . �اية الثمن السادس . مستقيم ٥١

 ٧٤ -٥٢: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٥/ ٥٢ /
٥٦/ ٥٩ 

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله . الدنيا –" كله"عيسى 

 ". أنصارَي إىل" أماهلا دوري الكسائي، وفتح الياء نافع  . ىلأنصاري إ ٥٢
 –القيامة مث  –احلواريون حنن  ٥٩/ ٥٥/ ٥٢

 .قال له –فأحكم بينكم 
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وقفاً  الكسائي أماهلا . القيامة ٥٥



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٢٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
الفتح وعليه القصر والطول، : لورش أربعة أوجه" الدنيا"فيها مع  . واآلخرة ٥٦

 . التقليل وعليه التوسط والطولو
 ". فنوفيهم"أبدل الياء نوناً غري حفص  . فيوفيهم ٥٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءك ٦١
 ".لعنه"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  . لعنت ٦١
 ".هلْو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  ". معاً "َهلُو  ٦٢
وقللها محزة ونافع خبلف عن . والبصري والكسائيأماهلا ابن ذكوان  . التوراة ٦٥

 . قالون
لقالون منها ستة، : فيها منفصالن ويأيت عليها اثنا عشر وجهاً  . ها أنتم هؤالء ٦٦

وللدوري ثالثة، وللسوسي وجهان، ولورش وجهان، وباقي القراء 
:  لكل وجه واحد، وهي

كان قصر املنفصل األول والثاين وتسهيل اهلمزة األوىل وإس -١
.  امليم لقالون والبصري

قصر املنفصل األول وإسكان امليم والتسهيل وتوسط الثاين  -٢
 . لقالون والدوري

 . قصر األول والثاين ووصل امليم والتسهيل لقالون -٣
 . قصر األول وتوسط الثاين والتسهيل ووصل امليم لقالون -٤
 . قصر األول والثاين والتحقيق ووصل امليم للبزي -٥
ثاين مع التسهيل وإسكان امليم لقالون توسط األول وال -٦

 . والدوري
 . توسط األول والثاين مع التسهيل ووصل امليم لقالون -٧
توسط األول والثاين والتحقيق وإسكان امليم للشامي وعاصم  -٨

 . والكسائي
 . أشبع املدين محزة -٩

 . لورش" هؤالء"حذف األلف والتسهيل وإشباع املنفصل يف  -١٠
األوىل حرف مد مشبع لورش حذف األلف وإبدال اهلمزة  -١١

 . وجه ثان
" هؤالء"حذف األلف والتحقيق ووصل امليم وقصر املد يف  -١٢

 . لقنبل
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأمالههدى  –اهلدى  –أوىل  ٧٣/ ٦٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٢١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .يؤتى "-وقفاً "

 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٦٨
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع . النيب ٦٨
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النهار ٧٢
 ".أان يؤتى"زاد مهزة استفهام وسهل الثانية ابن كثري  . أن يؤتى ٧٣

 . فيهما األوجه اخلمسة حلمزة وهشام ".معا"يشاء  ٧٤/ ٧٣
 . �اية الثمن السابع . العظيم ٧٤

  ٩١ – ٧٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماله ورش امقلله . بدينار –بقنطار  ٧٥
، وقصرها من دون صلة "يؤدهْ "أسكن اهلاء أبو عمرو وشعبة ومحزة  ". معاً " يؤدهِ  ٧٥

 . ، وأبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش"يؤِدهِ "قالون وهشام خبلف عنه 
توىل  –اتقى  أوىف - –بلى  ٩١/ ٨٢/ ٧٦

 .افتدى –
 . ورش خبلف عنه نقللهو األخوان نأماله

 ".إليُهم"ضم اهلاء محزة  . إليهم ٧٧
 ".لتحِسبوه"كسر السني احلرميان والنحويان  . لتحسبوه ٧٨

٨٠/ ٧٩ /
٨٤/ ٨١ 

 والنبيني- النبيني- –والنبوة 
 . والنبيون

النبيئني  –والنبوءة . "خفف الواو والياء فيهن وزاد مهزة بعدها نافع
 . "والنبيئون –والنبيئني -

٨٣/ ٧٩ /
٨٩/ ٨٥/ ٨٤ 

 –يقول للناس  –والنبوة مث 
من  –وحنن له  –أسلم من 
. ومن يبتغ غري –بعد ذلك 

. اإلظهار واإلدغام" يبتغ غري"أدغمهن السوسي، ولـه يف 

 . الدوري امأماله .والناسِ  –للناِس  ٨٧/ ٧٩
 ".تـَْعَلمون"الثة فتح التاء وأسكن العني وفتح الالم خمففة الث . كنتم تـَُعـلِّمون ٧٩
وأسكن الراء  .ا لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ميهزة فاهلم إبدال .أيأمرُكم –وال يأمرَكم  ٨٠

ورفع الراء يف . فيهما البصري، واختلس ضمتها الدوري وجه ثان
 ". وال يأمرُكم"األوىل احلرميان والكسائي 

ملا "تاء نوناً وزاد ألفاً بعدها املدين وأبدل ال". ِلما"كسر الالم محزة  . ملا آتيتكم ٨١
 ".آتيناكم

 . ذكوان ومحزة ابن امأماله .جاءهم جاءكم - ٨٦/ ٨١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٢٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهشام خبلف  . أأقررمت ٨١

عنه، والوجه الثاين له التحقيق مع اإلدخال وسهل الثانية من دون 
 . لف عنه، والوجه الثاين له إبداهلا ألفاً إدخال ابن كثري وورش بخ

 ".وأخّتم"أدغمها غري حفص واملكي  . وأخذمت ٨١
وصل امليم بواو احلرميان خبلف عن قالون، وسكت على اهلمزة  . ذلكم إصري ٨١

 . خلف خبلف عنه
 ".تبغون"بتاء اخلطاب لغري حفص والبصري  . يبغون ٨٣
 ".ترجعون" بتاء اخلطاب لغري حفص . يرجعون ٨٣
 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . وعيسى –موسى  ٨٤
 .غلظ الالم ورش .أصلحوا ٨٩
 . �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء الثالث . ناصرين ٩١

 

//// 
 

  الجزء الرابع
 ١١٢ -٩٢: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
. رقق الراء ورشالرب  ٩٢
 ".تنـَْزل" أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان أن تنزل  ٩٣
وقللهما محزة  –النحويان –أماهلما ابن ذكوان والبصري والكسائي  بالتوارة  –التوراة  ٩٣

 . ونافع خبلف عن قالون
. أماهلا األخوان والبصري، وقللها ورشافرتى  ٩٤

١٠٦/ ٩٤ /
١٠٨/ ١٠٧ 

 العذاب مبا- –من بعد ذلك 
 –يريد ظلماً  –هم اهللا 

 . املسكنة ذلك

 .أدغمهن السوسي

١١٠/ ٩٦ /
١١٢/ ٩٧ 

على الناس  –" معاً " للناس
 . من الناس –

 .أماهلن الدوري

 . أماهلن األخوان، وقللهن ورش خبلف عنهأذًى  –تتلى  –"وقفاً "هدًى / ١٠١/ ٩٦
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- ١٢٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
".  وقفاً " .١١١
 ".َحج" فتح احلاء احلرميان والبصري وشعبة والشامي ِحج  ٩٧

 .أماهلما البصري ودوري الكسائي، وقللهما ورش . النار –كافرين  ١٠٣/ ١٠٠
 .أدغمها من دون غنة خلف ومن يعتصم  ١٠١
". سراط"وقرأها بالسني قنبل . أشم الصاد زاياً خلفصراط   ١٠١
. أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنهتقاته  ١٠٢
". وآل تَّفرقوا"د املشبع وصالً البزي شدد التاء مع املوال تفرقوا   ١٠٣
.  أماهلا محزة وابن ذكوانجاءهم  ١٠٥

فيهن النقل لورش مطلقاً، وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله يف األدبار   –األمور  –األرض  ١١١/ ١٠٩
. الوصل السكت خبلف عن خالد

".  عَترجِ "فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان تُرَجع األمور   ١٠٩
عليهم  عليهم الذلة-  ١١٢

املسكنة 
.  كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان

. أماهلا الكسائي وقفاً املسكنة  ١١٢
" األنبئاء "مهز الياء نافع األنبياء  ١١٢
�اية الثمن األول يعتدون   ١١٢

 ١٣٠ -١١٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .حلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة مع الطولمة قائ سواء - ١١٣
 .أماهلا دوري الكسائي يسارعون  ١١٤
 ".تكفروه –تفعلوا "بتاء اخلطاب للثالثة والشامي وشعبة يكفروه  يفعلوا - ١١٥

 .البصري ودوري الكسائي، وقللهما ورش ماأمالهللكافرين  النار- ١٣١/ ١١٦
 . ورش خبلف عنهو يا البصراألخوان، وقلله اأمالهالدنيا  ١١٧
 .غلظ الالم ورش. ظلمهم ظلموا- ١١٧

١٢٤/ ١١٧ /
١٣٢/ ١٢٩ 

تقول  كمثل ريح-
يعذب –يغفر ملن  للمومنني-

. والرسول لعلكم –من 

 .أدغمهن السوسي

. رقق الراء ورشصر  ١١٧
لقالون مخسة، وللدوري وجهان، ولورش : فيها إحد عشر وجهاً  .هاأنتم أوالء ١١٩
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-١٢٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
:  وباقي القراء كل وجه، وهي على التفصيلوجهان أيضاً، 

 .قصر املنفصل وسهل اهلمزة وأسكن امليم قالون والبصري )١
 .قصر املنفصل وسهل اهلمزة ووصل امليم صلة صغرى قالون )٢
قصر املنفصل وسهل اهلمزة ووصل امليم صلة كربى قالون  )٣
. قصر املنفصل وحقق اهلمزة ووصل امليم البزي )٤
 .وأسكن امليم قالون والدوري وسط املنفصل وسهل اهلمزة )٥
 .وسط املنفصل وسهل اهلمزة ووصل امليم صلة كربى قالون )٦
وسط املنفصل وحقق اهلمزة وأسكن امليم الشامي وعاصم  )٧

 .والكسائي
 .أشبع املنفصل محزة )٨
 .حذف األلف وسهل اهلمزة ووصل امليم ورش )٩

 .حذف األلف وأبدل اهلمزة ألفاً ووصل امليم ورش وجه ثانٍ  )١٠
. ووصل امليم قنبل اهلمزة حققلف وحذف األ )١١

 . أبدل اهلمزة وقفاً محزةتسؤهم  ١٢٠
 ".ال يِضرْكم"كسر الضاد وأسكن الراء خمففة احلرميان والبصري ال َيُضرُّكم  ١٢٠
 .أدغمها البصري وهشام واألخوانإذ تقول  ١٢٤
 "منَـزَّلني"فتح النون  وشدد الزاي الشامي منـْزَلني  ١٢٤
 .ورش خبلف عنه ااألخوان، وقلله اأمالهبلى  ١٢٥
". مسوَّمني"فتح الواو نافع والشامي واألخوان مسوِّمني  ١٢٥
. أماهلا األخوان والبصري وقللها ورشبشرى  ١٢٦
". ءٌ سشي –أمر سال"سكت على املوصول محزة خبلف عن خالد .  األمر شيٌء أو ١٢٨

". أو سشيٌء "وخللف السكت يف املفصول خبلف عنه 
 . أماهلا األخوانالربا  ١٣٠
". مضعَّفة"حذف األلف وشدد العني االبنان مضاعفة  ١٣٠
. �اية الثمن الثاينترمحون   ١٣٢

 ١٥٢ – ١٣٣: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأمال األلف ". سارعوا"أسقط الواو قبل السني نافع وابن عامر وسارعوا  ١٣٣
 .دوري الكسائي

 .أماهلن الدوري . للناس "-معاً "الناس / ١٣٨/ ١٣٤
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- ١٢٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
١٤٠ 
 .غلظ الالم ورش ظلموا ١٣٥

١٥٠/ ١٣٨ /
١٥١ 

 –موالكم  –" وقفا"هدًى 
 ".وقفا"مثوًى 

 . أماهلن األخوان، وقللهن ورش خبلف عنه

" قُرح " ضم القاف شعبة واألخوان  "معا" َقرح  ١٤٠
 .ائي، وقللهما ورشالبصري ودوري الكس ماأماله "معا"الكافرين  ١٤٧/ ١٤١

 .وصل امليم بواو املكي وقالون خبلف عنهكنتم متنون  ١٤٣
. أبدل اهلمزة واواً ورش مطلقاً ومحزة وقفاً مؤجالً  ١٤٥
 .أدغم الدال يف الثاء البصري والشامي واألخوان "معا"يرد ثواب  ١٤٥

١٤٨/ ١٤٥ /
١٥٢ 

. لف عنهبخ رشوالبصري و ناألخوان وقلله نأماله "كله" الدنيا 

، وكسرها من دون "نؤتهْ "أسكن اهلاء فيهما أبو عمرو وشعبة ومحزة  "معا"نؤته  ١٤٥
، والوجه الثاين لـه صلتها بياء "نؤتهِ "صلة قالون وهشام خبلف عنه 

وأبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً ومحزة ". نؤتهِ "كباقي القراء 

. وقفاً 
". وكاِئن"مزة وحذف الياء املكي زاد ألفاً بعد الكاف وكسر اله وكأين  ١٤٦

 " وكأي"ووقف عليها البصري بالياء مع حذف النون 
 "نيبء"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع نيب  ١٤٦
 ".قُِتل "ضم القاف وحذف األلف وكسر التاء احلرميان والبصري قاتل  ١٤٦
 .أدغمها البصري خبلف عن الدورياغفر لنا  ١٤٧
وفيها لورش أربعة . ورش خبلف عنه ااألخوان، وقللهع الدنيا م أماهلافئاتم  ١٤٨

قصر البدل وفتح ذات الياء، وتوسط البدل وتقليل الذات، : أوجه
. وطول البدل وفتح الذات وتقليله

 "الرُعب"ضم العني الكسائي والشامي الرُّْعب  ١٥١
 .السوسي ماأدغمهاآلخرة مث  الرعب مبا- ١٥٢/ ١٥١

 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان ما مل ينزل  ١٥١
. وأبدل اهلمزة السوسي .ورش خبلف عنه ااألخوان، وقلله اأمالهمأواهم  ١٥١
اإلدغام فيهما للبصري وهشام واألخوين، وأدغم القاف يف الكاف إذ حتسو�م  –ولقد صدقكم  ١٥٢

. السوسي



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٢٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أماهلا البصري واألخوان وقللها ورشأراكم  ١٥٢
وهي �اية الثمن . فيها اإلبدال لورش والسوسي مطلقاً، وحلمزة وقفاً املؤمنني  ١٥٢

 .الثالث

 ١٧٠ -١٥٣: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ).ِإتُّصعدون(اإلدغام للبصري وهشام واألخوين إذ تصعدون  ١٥٣
 .أماهلا األخوان والبصري وقللها ورشأخراكم  ١٥٣
 .التأنيث وأماهلا األخوان، وفيها لورش التقليل خبلف عنه قرأها بتاءيغشى  ١٥٤
. النقل وعليه السكت والروم: فيها حلمزة وهشام وقفاً أربعة أوجه من شيٍء  ١٥٤

. واإلبدال مع اإلدغام وعليه السكت والروم
 ".كلُّه"رفعها البصري كلَّه هللا  ١٥٤
 شيٍء، ولكن بزيادة فيها حلمزة وهشام وقفاً األوجه السابقة يفشيٌء  ١٥٤

 .اإلمشام على كل من النقل واإلبدال
 "بِيوتكم"كسر الباء قالون واملكي والشامي وشعبة واألخوان بُيوتكم  ١٥٤
. كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوانعليِهُم القتل  ١٥٤

١٥٦/ ١٥٥ /
١٦٢/١٧٠ 

" وقفا"غزى  –" وقفاً "التقى 
 .آتاهم –توىف  –

 . األخوان، وقللهن ورش خبلف عنه أماهلن

 ".يعلمون"بياء الغيبة البن كثري واألخوين تعلمون بصري  ١٥٦
 ".ِمتم"كسر امليم نافع واألخوان "معا"ُمتم  ١٥٨/ ١٥٧

". جتمعون"بتاء اخلطاب لغري حفص  جيمعون  ١٥٧
 .أدغمها البصري خبلف عن الدوري واستغفر هلم  ١٥٩
 .، واختلسها الدوري وجه ثان"ينصرْكم"ن الراء البصري أسك الذي ينصرُكم  ١٦٠
 "لنيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع لنيب  ١٦١
 ".يـَُغل"ضم الياء وفتح الغني نافع والشامي واألخوان أن يـَُغل  ١٦١
.  أماهلا الكسائي وقفاً القيامة  ١٦١
 .غلظ الالم ورش .يظلمون ١٦١

١٦٤/ ١٦١ /
١٦٧/ ١٦٧ 

الذين قبل لف- –ة مثالقيام
 . أعلم مبا –قيل هلم–نافقوا

 .أدغمهن السوسي

 "ُرضوان" ضم الراء شعبة  . رِضوان ١٦٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٢٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
األخوان،  األلف أمالو. أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً . مأواه ١٦٢

 . ورش خبلف عنه اوقلله
 . ورش خبلف عنهو ا الدورياألخوان، وقلله اأماله. أىن ١٦٥
 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي.  قيلو ١٦٧
 ".قتِّلوا"شدد التاء هشام . ما قِتلوا ١٦٨
 .فيها تثليث البدل لورش، وتسهيل اهلمزة حلمزة وقفاً فادرءوا  ١٦٨
، وكسر "وال حيسنب"هشام ) وجهان(قرأها بياء الغيبة وتاء اخلطاب وال حتسنب  ١٦٩

 ". وال حتِسنب"السني احلرميان والنحويان 
 ".قتِّلوا"قرأها ابن عامر بالتشديد للتاء الذين قِتلوا  ١٦٩
. �اية الثمن الرابعحيزنون  ١٧٠

 ١٨٥ -١٧١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".ِإن"كسر اهلمزة الكسائي أن اهللا ال يضيع  ١٧١
 ".الُقرح"ضم القاف شعبة واألخوان الَقرح  ١٧٢

١٧٦/ ١٧٣ /
١٨٣/ ١٨٠/ 

١٨٥ 

فضله  –جيعل هلم  –قال هلم 
زحزح عن –نومن لرسول–هو

 .الغرور لتبلون –النار 

 .أدغمهن السوسي

١٨١/ ١٧٣ /
١٨٣ 

وقد  –لقد مسع  –قد مجعوا 
 . جاءكم

 .اإلدغام فيهن للبصري وهشام واألخوان

١٨٣/ ١٧٣ /
١٨٤ 

 .أماهلن محزة وابن ذكوان خبلف عنه يف األوىلجاؤوا  –جاءكم  –فزادهم 

إسقاط اهلمزة ونقل حركتها للواو : فيها ستة أوجه هلشام ومحزة وقفاسوٌء  ١٧٤
ورومها وإمشامها، مث إبدال اهلمزة واواً وإدغام الواو األوىل يف الثانية 

 .مع اإلسكان والروم واإلمشام
 ".ُرضوان"ضم الراء شعبة  رِضوان  ١٧٤
 .صرسهل اهلمزة محزة وقفاً مع املد والق أولياءه  ١٧٥
 ".خافوين إن" أثبت الياء وصالً البصري  خافون إن ١٧٥
 ".ُحيزِنك" ضم الياء وكسر الزاي نافع  وال َحيْزُنك  ١٧٦
 .اإلمالة فيها لدوري الكسائي يسارعون  ١٧٦



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٢٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
، وكسر السني فيهما احلرميان "وال حتَسنب"قرأها بتاء اخلطاب محزة " معا" وال حيَسنب  ١٨٠/ ١٧٨

 "حيِسنب  "والنحويان 
 .حتقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة: فيها حلمزة وقفاً وجهانألنفسهم  ١٧٨
" ضم الياء األوىل وفتح امليم وشدد الياء الثانية مكسورة األخوان َميِيز  ١٧٩

 ".ُميَيِّز 
 . أماهلا األخوان وفيها لورش األوجه األربعة آتاهم  ١٨٠
". يعملون" ياء املكي والبصري أبدل التاء  مبا تعلمون خبري  ١٨٠
 "سُيكتب " أبدل النون ياء مضمومة وفتح التاء محزة سَنكتب  ١٨١
 "وقتُلهم"رفع الالم محزة وقتَلهم  ١٨١
 "األنبئاء "مهز الياء نافع األنبياء  ١٨١
" أدغم نون التنوين يف الواو بال غنة خلف، وأبدل النون ياء محزة  حٍق ونقول  ١٨١

 ".ويقول 
غلظ الالم ورش  بظالم  ١٨٢
 "وبالزبر"زاد باء اجلر الشامي والزبر  ١٨٤
 "وبالكتاب "زاد باء اجلر هشام  والكتاب  ١٨٤
 .أماهلا البصري ودوري الكسائي، وقللها ورشعن النار  ١٨٥
 .ورش خبلف عنهو البصريا األخوان وقلله اأمالهالدنيا  ١٨٥
�اية الثمن اخلامس الغرور  ١٨٥

 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٢٩- 

 ٢٠٠ -١٨٦: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأبدل مهزة مأواهم . ا ورش خبلف عنهما األخوان، وقللهمأمالهمأواهم  " -وقفا"أذى  ١٩٧/ ١٨٦
.  السوسي

 "وال يكتمونه  –ليبيننه " ابدل التاء ياء غيبة الصاحبان وشعبة وال تكتمونه  –لتبيننه  ١٨٧
 .أماهلا الدوريللناس  ١٨٧
، وكسر السني احلرميان "حيسنب"أبدل التاء ياء غري الكوفيني  ال حتسنب  ١٨٨

.  والنحويان
أبدل التاء ياء غيبة وضم الباء الصاحبان، وكسر السني احلرميان فال حتسبنهم  ١٨٨

 .والنحويان
١٩١/ ١٩٠ /
١٩٥/ ١٩٢ 

 –أنصاٍر  النارِ - –النهار 
 .ديارِهم

 .ورش ن، وقللهالبصري ودوري الكسائي نأماله

١٩١/ ١٩٠ /
١٩٥/ ١٩٣ 

 النار ربنا- النهار آليات-
 .ال أضيع عمل األبرار ربنا-

 .أدغمهن السوسي

 .أدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري فاغفر لنا ١٩٣
 . أماهلا النحويان وقللهما ورش ومحزة .لألبرار –األبرار  ١٩٨/ ١٩٣

 .وورش خبلف عنه البصري  أماهلا األخوان وقللها أنثى ١٩٥
وشدد التاء يف ". وقُِتلوا وقَاتلوا"األخوان " قاتلوا"وأخر " قتلوا " قدم  وقاتَلوا وقُِتلوا ١٩٥

 ".وقتِّلوا"قتلوا االبنان 
 . �اية الثمن السادس، وهي �اية سورة آل عمران تفلحون ٢٠٠

 
 



 ١١ – ١: الثمن السابع
 البيان كلمةال رقم اآلية

 –فكلوه هنيئاً  –خلقكم  ٦/ ٤/ ١
 باملعروف فإذا 

 .أدغمهن السوسي

 "تسَّاءلون"شدد السني غري الكوفيني  .تَساءلون ١
 "واألرحامِ "جر امليم محزة  .واألرحامَ  ١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٣٠- 

 البيان كلمةال رقم اآلية
٢/٣/٦/ 

٨/١٠ 
 –مثىن  –" اخلمسة"اليتامى 

 .وكفى –أدىن 
 . ورش خبلف عنه ناألخوان، وقلله نأماله

 .أماهلما محزة خافوا طاب - ٣/٩
 .وقف عليهما محزة بإبدال اهلمزة ياء مع إدغام الياء األوىل يف الثانية مريئاً  هنيئاً - ٤
أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري مع قصر األلف  السفهاَء أموالكم ٥

وحقق اهلمزة األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة . وتوسطها
 .رش وقنبلو) وجهان(

 "قيماً " حذف األلف نافع والشامي  . قياماً  ٥
 .وورش خبلف عنه أماهلا األخوان وقللها البصري  .القرىب ٨
 .أماهلا محزة خبلف عن خالد .ضعافاً  ٩
 .ضم الياء الشامي وشعبة وغلظ الالم ورش . سَيصلون ١٠
 ".واحدةٌ "رفعها نافع  . واحدًة فلها ١١
 ".فِإلمه "كسر اهلمزة األخوان   "معاً " فألُمه  ١١
 ".يوصى"أبدل الياء ألفاً االبنان وشعبة يوصي با أو دين آباءكم  ١١
 .�اية الثمن السابع حكيماً  ١١

 ٢٣ -١٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".يوِصي"أبدل األلف ياء نافع وأبو عمرو واألخوان  . يوصى با أو دين غري مضار ١٢
 ".ندخله"أبدل الياء نوناً املدين والشامي  .يدخله ناراً  –يدخله جنات  ١٣/١٤

١٩/ ١٥/١٦ /
٢١/ ٢٠ 

 –فال تأخذوا –" معا"يأتني
 .يأتيا�ا "-معا"تأخذونه 

 .أبدل مهزتن السوسي وورش مطلقاً، ومحزة وقفاً 

 ". الِبيوت"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  .الُبيوت ١٥
 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه .أفضى–فعسى–يتوفـاهن ٢١/ ١٩ /١٥

 "واللذانِّ "شدد النون ابن كثري مع املد املشبع  .واللذانِ  ١٦
 .فيها لورش تثليث البدل وحلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل فآذومها ١٦

 .غلظ الالم فيهما ورش .أصالبكم وأصلحا- ٢٣/ ١٦
 اء محزة مطلقاً ضم اله عليهم وكان  ١٧
 . تثليث البدل لورش، وحلمزة وقفاً السكت والنقل اآلن  ١٨

قصر البدل وفتح ذايت الياء وتوسط / ١: فيها لورش ستة أوجه: ٢٠ -١٩اآليتني  ٢٠/ ١٩



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٣١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
فعسى  –آتيتموهن  آمنوا-(
إحداهن  –آتيتم (، )شيئاً  –
 )شيئاً  –

: ٣/٤/٥/٦. توسط البدل وتقليل الذات وتوسط اللني/ ٢. اللني
طول البدل وفتح الذات وتقليله وعلى كل منهما توسط اللني 

 .وطوله
 ".ُكرهاً " ضم الكاف الشيخان  َكرهاً  ١٩
 .وللكسائي وقفاً إمالة اهلاء". مبيَّنة" فتح الياء املكي وشعبة  مبيِّنة ١٩
 أدغمها السوسي  باملعروف فإن  ١٩
 .يل للبصري وورش خبلف عنهاإلمالة فيها لألخوين والتقل إحداهن ٢٠
أسقط إحدى اهلمزتني البصري مع القصر والتوسط، وسهل اهلمزة  النساِء إال  ٢٢

األوىل وحقق الثانية مع التوسط والقصر قالون والبزي، وحقق األوىل 
 .ورش وقنبل) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا ياء مشبعة 

 واألخوانأدغمهما البصري وهشام  "معا"ما قد سلف  ٢٣/ ٢٢
 .اماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه الرضاعة ٢٣
 . �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء الرابع رحيماً  ٢٣

 

//// 
 

الجزء الخامس  
 ٣٥ -٢٤: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
وسهل اهلمزة . أسقط إحدى اهلمزتني البصري مع القصر والتوسط . النساِء إال ٢٤

وحقق األوىل . وىل وحقق الثانية مع التوسط والقصر قالون والبزياأل
 .ورش وقنبل) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا ياء مشبعة 

 ".وَأَحل لكم"فتح اهلمزة واحلاء غري حفص واألخوين  .وُأِحل لكم ٢٤
 .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه الفريضة فريضة - ٢٤
وقد أمجع ". حمِصنات احملِصنات -"كسر الصاد فيهن الكسائي  . اتحمَصن –" معاً "احملَصنات  ٢٥

 .بفتح الصاد) ٢٤(القراء السبعة على قراءة احملصنات يف اآلية 
وأن تصربوا خٌري، يسريا،  ٣١/ ٣٠/ ٢٥

كبائَِر 
رقق الراء فيهما ورش 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٣٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ليبني لكم - –أعلم بإميانكم ٣٤/ ٢٦/ ٢٥

 . ختافون نشوزهن–للغيب مبا
 .فيهن للسوسياإلدغام 

 ".َأحَصن"قرأها بفتح اهلمزة والصاد األخوان وشعبة  .ُأْحِصن ٢٥
 ". جتارةٌ "رفعها احلرميان والبصري والشامي  .جتارةً  ٢٩
 .اإلدغام فيها أليب احلارث . يفعل ذلك ٣٠
 " نصليهي نارا"وصل اهلاء بياء لفظية املكي  .نصليِه نارا ٣٠
 ".َمدخالً "ع فتح امليم ناف .ُمْدخالً  ٣١
 ".وَسُلوا"نقل حركة اهلمزة إىل السني املكي والكسائي  واسألوا ٣٢
 ".عاقدت"زاد ألفاً بعد العني الثالثة والشامي  عقدت  ٣٣
 .غلظ الالم ورش .إصالحا ٣٥
 . �اية الثمن األول خبرياً  ٣٥

 . ٥٧ -٣٦: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .النقل مث اإلبدال مع اإلدغام: زة وقفاً وجهانفيها حلم شيئاً  ٣٦
 –"معا"القرىب  شيئاً -(اآلية  ٣٦

 " )معا"اجلار  –اليتامى
توسط اللني وفتح الذات : ١/٢/٣/٤: فيها لورش مثانية أوجه

طول : ٥/٦/٧/٨. وتقليله" اجلار"وتقليله وعلى كل منهما فتح 
. وتقليله" اراجل"اللني وفتح الذات وتقليله وعلى كل منهما فتح 

 .دوري الكسائي" اجلار"أمال 
 .اإلمالة فيهن لألخوين والتقليل للبصري وورش خبلف عنه مرضى  –" معا"القرىب  ٤٣/ ٣٦
٣٧/ ٣٦ /
٤٥/ ٥٤ /

٥٥/ ٥٠/٥١/ 

 –" معا"آتاهم  –اليتامى 
 . أهدى –" كله"كفى 

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه

٤٠/ ٣٦ /
٤٥/ ٤٢ /

٥٧. 

ال يظلم  ب باجلنب-والصاح
أعلم  –الرسول لو  –مثقال 

الصاحلات  –بأعدائكم 
 . سندخلهم

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 ".بالَبَخل " فتح الباء واخلاء الشيخان  .بالُبْخل ٣٧
 .قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي . أدبارِها –للكافرين  .٤٧/ ٣٧

 أماهلا الدوري .الناسِ  ٣٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٣٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "حسنةٌ "رفعها احلرميان  .حسنةً  ٤٠
 ".يضعِّفها"أسقط األلف وشدد العني االبنان  . يضاعفها ٤٠
 .أبدل اهلمزة فيها السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ".معا"جئنا  ٤١
وفتح التاء وشدد السني ". َتسوَّى"فتح التاء وأمال األلف األخوان  . ُتَسوَّى ٤٢

 .ورش خبلف عنه، وقلل األلف "َتسَّوى"نافع وابن عامر 
 . قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوان افرتى  –سكارى  ٤٣/٤٨
 .غلظ الالم فيهما ورش .يظلمون الصالة- ٤٩/ ٤٣

 . أماهلا محزة وابن ذكوان جاء  ٤٣
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر واملد قالون والبصري والبزي جاَء َأحد  ٤٣

ورش ) وجهان(ألفاً بقدر حركتني  وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا
 . وقنبل

 ".ملستم"حذف األلف الشيخان  المستم ٤٣
حتقيق اهلمزة األوىل مث تسهيل : ١/٢: وقف عليها محزة بأربعة أوجهبأعدائكم  ٤٥

إبدال اهلمزة األوىل ياء مث تسهيل : ٣/٤الثانية مع املد والقصر، 
. الثانية مع املد والقصر

 .نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي ضم فتيالً انظر ٤٩
 .أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة هؤالِء أَهدى  ٥١
فيها تثليث البدل لورش، وخللف السكت خبلف عنه وصالً وحلمزة  فقد ءاتينا ءال  ٥٤

 .وقفاً التحقيق والنقل والسكت خبلف عن خلف
 .واألخوين اإلدغام فيها للبصري نضجت جلودهم  ٥٦
 .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه مطهرة ٥٧
 . �اية الثمن الثاين ظليالً  ٥٧

 ٧٣ -٥٨: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأسكن الراء البصري . أبدل اهلمزة ورش والسوسي ومحزة وقفاً  يأمركم  ٥٨
 .واختلس ضمتها الدوري وجه ثان له

 .اً ورش يف احلالني ومحزة وقفاً أبدل اهلمزة واو تؤدوا ٥٨
 .أماهلا الدوري .الناسِ  ٥٨
، واختلس كسرة العني "نَِعما"فتح النون الشامي والشيخان  نِِعّما  ٥٨



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٣٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
ا"قالون وأبو عمرو وشعبة ) وجهان(وأسكنها   ".نِْعمَّ

 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ٦١
 –الرسول رأيت  –قيل هلم  ٦٤/ ٦١

 الرسول لوجدوا–ر هلمواستغف
 .أدغمهن السوسي

 . أماهلما ابن ذكوان ومحزة "معا" جاءوك  ٦٤/ ٦٢
 .وغلظ الالم ورش. أدغم الذال يف الظاء اجلميع .إذ ظلموا ٦٤
 "أُن اقتلوا"ضم النون وصال نافع واالبنان والكسائي  أِن اقتلوا ٦٦
 "أُو اخرجوا"ضم الواو املدين واالبنان والنحويان  أِو اخرجوا  ٦٦
 .قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي من دياركم  ٦٦
 ".قليالً " نصبها الشامي  إال قليٌل  ٦٦
 .أشم الصاد زاياً خلف، وأبدل الصاد سيناً قنبل صراطاً  ٦٨
 ".النبيئني"خفف الياء األوىل وزاد مهزة بني الياءين نافع  النبيني  ٦٩
 .ن وقللها ورش خبلف عنهأماهلا األخوا وكفى  ٧٠
 .رقق الراء فيهما ورش حذركم فانفروا ٧١
 ".ليبطني"وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ياء مفتوحة  ليبطئن  ٧٢
 "مل يكن" قرأها بياء التذكري غري حفص واملكي  كأن مل تكن  ٧٣
 .�اية الثمن الثالث عظيماً  ٧٣

  ٨٦ -٧٤: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه "معاً "الدنيا  ٧٧/ ٧٤
 . أدغمها خالد والنحويان يغلب فسوف  ٧٤
 أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي قيل  ٧٧

 –القتال لوال  –قيل هلم  ٧٨/ ٧٧
 . عندك قل

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . وصالً البصري وضمهما األخوانكسر اهلاء وامليم  . عليهم القتال ٧٧
 ".مله " وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . مل كتبت ٧٧

٧٩/ ٧٧/ 
٨٤/ ٨١/٨٠ 

توىل  "-معا"وكفى  –اتقى 
 ".وقفا"عسى  –

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه

األخوان وأبدل التاء ياء غيبة املكي و.غلظ الالم فيهما ورش تظلمون فتيالً  الصالة- ٧٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٣٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". يظلمون"

 أماهلا الدوري للناس  ٧٩
 . اإلدغام فيها للبصري ومحزة بيت طائفة ٨١
 ".القران"نقل حركة اهلمزة إىل الراء املكي مطلقاً، ومحزة وقفاً  القرآن ٨٢
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاءهم  ٨٣
 . أبدل اهلمزة فيهما السوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . بأساً  –بأس  ٨٤
 .�اية الثمن الرابع حسيباً  ٨٦

  ٩٩ -٨٧: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أشم كسرة الصاد زاياً األخوان أصدق ٨٧
 ".فَيتني"وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ياء مفتوحة  فئتني ٨٨
 .سهلها محزة وقفاً مع املد والقصر سواءً  ٨٩
 . كوان ومحزةأماهلما ابن ذ شاء  –جاءوكم  ٩٠
وأدغم التاء يف الصاد البصري والشامي . رقق الراء يف حصرت ورش حصرت صدورهم ٩٠

 . واألخوان
٩٢/ ٩١ 

/٩٧/ ٩٤ 
فتحرير  –حيث ثقفتموهم 

 –وحترير رقبة  "-معا"رقبة
 املالئكة ظاملي –وكذلك كنتم

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 .سهل اهلمزة محزة وقفاً  خطئاً  ٩٢
 "فتثبتوا" أبدل الباء ثاء والياء باء والنون تاء الشيخان  ". معاً "فتبينوا  ٩٤

 .أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه "وقفا"عسى  –ألقى  ٩٩/ ٩٤
 ".السَّلم"حذف األلف بعد الالم نافع والشامي ومحزة  السالم لست ٩٤

 .لف عنهأماهلما األخوان وقللهما البصري وورش بخ . احلسىن الدنيا- ٩٥/ ٩٤
 ".غريَ "نصب الراء نافع وابن عامر والكسائي  .غُري أويل الضرر ٩٥
وأمال األلف فيها األخوان ". الذين ّتوفاهم"شدد التاء البزي وصالً  الذين توفاهم ٩٧

 .وقللها ورش خبلف عنه
 "فيمه"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  فيم كنتم ٩٧
سوسي مطلقاً ومحزة وقفاً، وأماهلا األخوان وقللها ورش أبدل اهلمزة ال ومأواهم ٩٧

 . خبلف عنه



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٣٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن اخلامس غفوراً  ٩٩

 ١١٣ -١٠٠: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٠٢/ ١٠١ /
١٠٣ 

 . غلظ الالم فيهن ورش " كله" الصالة 

 . وري الكسائيقللهما ورش وأماهلما البصري ود للكافرين   –الكافرين  ١٠٢/ ١٠١
وأدغم التاء يف الطاء . ورش والسوسي" ولتأت"أبدل اهلمزة ألفاً يف . ولتأِت طائفة ١٠٢

. السوسي خبلف عنه
. قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوانأراك  أخرى - ١٠٥/ ١٠٢

. رقق الراء فيهما ورشحذركم   حذرهم- ١٠٢
.  وقللهما ورش خبلف عنه أماهلما األخوان. يرضى –" وقفا"أذى  ١٠٨/ ١٠٢
. أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه. الدنيا –مرضى  ١٠٩/ ١٠٢

. أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً اطمأننتم   ١٠٣
. اإلدغام فيهما للسوسيلتحكم بني   –الكتاب باحلق  ١٠٥

أماهلما الدوري " معا"الناِس  ١٠٨/ ١٠٥
. اء قالون والنحويانأسكن الهوهو  ١٠٨
: فيها منفصالن، ويأيت عليها اثنا عشر وجهاً هاأنتم هؤالء  ١٠٩

قصر املنفصل األول والثاين وتسهيل اهلمزة وإسكان امليم  )١
 .لقالون والبصري

 . قصر األول والثاين ووصل امليم مع التسهيل لقالون )٢
قصر األول وإسكان امليم وتسهيل اهلمزة األوىل وتوسط الثاين  )٣

 . لقالون والدوري
 .قصر األول وتوسط الثاين مع التسهيل ووصل امليم لقالون )٤
 .قصر األول والثاين مع التحقيق ووصل امليم للبزي )٥
توسط األول والثاين مع التسهيل وإسكان امليم لقالون  )٦

 .والدوري
 .توسط األول والثاين مع التسهيل ووصل امليم لقالون )٧
إسكان امليم للشامي توسط األول والثاين مع التحقيق و )٨

 .وعاصم والكسائي



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٣٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أشبع املدين محزة )٩

 .لورش" هؤالء"حذف األلف مع التسهيل وإشباع املنفصل يف  )١٠
 .حذف األلف وإبدال اهلمزة حرف مد مشبع لورش وجه ثان )١١
" هؤالء"حذف األلف مع التحقيق ووصل امليم وقصر املد يف  )١٢

. لقنبل
. �اية الثمن السادسعظيماً  ١١٣

 ١٢٩ -١١٤: لسابعالثمن ا
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه أنثى  –جنواهم  ١٢٤/ ١١٤
 . أماهلا الدوري الناسِ  ١١٤
 .أدغمها أبو احلارث يفعل ذلك  ١١٤
 . أماهلا الكسائي مرضات  ١١٤

 .غلظ الالم ورش .يظلمون إصالح- ١٢٤/ ١١٤
وأبدل اهلمزة ورش ". يؤتيه " دل النون ياء البصري ومحزة أب نؤتيه  ١١٤

 . ووصل اهلاء بياء لفظية املكي. والسوسي
١١٨/ ١١٥ /
١٢٤/ ١٢٢ 

 –املومنني نوله  –تبني لـه 
الصاحلات  –وقال ألختذن 

وال يظلمون  –سندخلهم 
 . نقرياً 

 . أدغمهن السوسي

 يتلى - توىل- –اهلدى  ١٢٧/ ١١٥
 . يتامىلل "-وقفا"يتامى 

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه

وحذف الصلة ". نصلهْ  –نولْه "أسكن اهلاء البصري وشعبة ومحزة  . نصله – نوله ١١٥
، والوجه الثاين لـه "نصلهِ  –نولِه "قالون وهشام على أحد وجهيه 

 ". نصله –نوله"الصلة كالباقني 

 . الشامي واألخويناإلدغام فيها لورش والبصري و . فقد ضل ١١٦
وأبدل مهزتا السوسي مطلقاً . أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه . مأواهم ١٢١

 .ومحزة وقفاً 
 . اشم كسرة الصاد زاياً الشيخان . أصدق ١٢٢
 "يُْدَخلون" ضم الياء وفتح اخلاء الصاحبان وشعبة  .َيْدُخلون ١٢٤



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٣٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "إبراهام " ام أبدل الياء ألفاً هش ".معاً " إبراهيم  ١٢٥
 . أماهلا محزة .خافت ١٢٨
 .ال ترقيق فيها لورش . إعراضاً  ١٢٨
" فتح الياء وشدد الصاد وزاد ألفاً بعدها وفتح الالم غري الكوفيني  . ُيْصِلحا ١٢٨

 ).وجهان(وغلظ الالم ورققها ورش ". َيصَّاَحلا
 . أماهلا الكسائي خبلف عنه . كاملعلقة ١٢٩
 . اية الثمن السابعنه رحيماً  ١٢٩

 ١٤٧ -١٣٠: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٣٥/ ١٣٢ /
١٤٢ 

 –اهلوى  –أوىل  وكفى -
 . كساىل

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه

وأبدل اهلمزة ألفاً هشام . أدغم النون يف الياء من دون غنة خلف .إن يشأ ١٣٣
 .ومحزة وقفاً 

١٣٤/ ١٣٣ /
١٤١/ ١٣٧ 

 –يريد ثواب  ك قديرا-ذل
للكافرين نصيب  –ليغفر هلم 

 . حيكم بينهم –

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه "معاً "الدنيا  ١٣٤
حلمزة وقفاً النقل والسكت وله يف الوصل السكت خبلف عن  . واآلخرة ١٣٤

الفتح : يا أربعة أوجهولورش فيها مع الدن. وأماهلا الكسائي. خالد
 . مع التوسط والطول، والتقليل مع التوسط والطول

 "تُلوا"ضم الالم وحذف الواو األوىل الشامي ومحزة   .تـَْلُووا ١٣٥
 نـُزِّل-" ضم نون نزل ومهزة أنزل وكسر الزاي الصاحبان والشامي  . أَنـََزل –نـَزَّل  ١٣٦

 ".أُنزِل
 .وورش والشامي واألخوين اإلدغام فيها للبصري .فقد ضل ١٣٦

١٣٩/١٤٠ /
١٤٤/١٤١ /

١٤٥ 

للكافرين  "-كله " الكافرين 
 النار  –" معا"

 .قللهن ورش وأماهلن البصري ودوري الكسائي

 "نـُزِّل"ضم النون وكسر الزاي غري عاصم  وقد نـَزَّل ١٤٠
:  اً وحلمزة فيها ثالثة عشر وجه. وقف عليها هشام بأوجهه اخلمسة "معا" هؤالء  ١٤٣
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- ١٣٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
كهشام إال أنه بدل التوسط مع التسهيل الطول مع : ٥/ ٤/ ٣/ ٢/ ١

. التسهيل
تسهيل اهلمزة بعد هاء التنبيه وعليه إبدال اهلمزة ألفاً مع : ٩/ ٨/ ٧/ ٦

. القصر والتوسط والطول، مث تسهيل اهلمزتني مع الطول يف األلفني
دال قصر املنفصل مع تسهيل اهلمزة وعليه إب: ١٣/ ١٢/ ١١/ ١٠

اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول مث تسهيل اهلمزتني مع 
 .القصر

 "الدََّرك" فتح الراء الثالثة والشامي  . الدَّْرك ١٤٥
 . وهي �اية اجلزء اخلامس. �اية الثمن الثامن . عليماً  ١٤٧

//// 
 

  الجزء السادس
  ١٦٢ -١٤٨: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
١٥٦/ ١٥٠ /

١٦٢ 
مرمي بتاناً  –ويقولون نومن 

 . العلم منهم –
 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي "معا" للكافرين  ١٦١/ ١٥١
وأبدل اهلمزة واواً ". سوف نؤتيهم"أبدل الياء نوناً غري حفص  سوف يؤتيهم ١٥٢

 .السوسي وورش مطلقاً ومحزة وقفاً 
 ".تنـَْزل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  .تـُنَـزِّل ١٥٣
 .أدغم الدال يف السني البصري وهشام واألخوان . فقد سألوا ١٥٣

عيسى  "-معا"موسى  ١٥٧/ ١٥٣
 ".وقفا"

 . أماهلن األخوان وقللهن البصري وورش خبلف عنه

 اختلس كسرة الراء الدوري وأسكنها املكي والسوسي أرِنا ١٥٣
 . اإلمالة فيها حلمزة وابن ذكوان جاءتم ١٥٣
وا"وفتح العني ورش ". ال تعّدوا"شدد الدال املدين  ال تـَْعُدوا  ١٥٤ ، واختلس "ال تَعدُّ

وا"فتحتها قالون يف أحد وجهيه، والوجه الثاين له اإلسكان   ". ال تْعدُّ
وكسر اهلاء وامليم فيهما وصالً البصري . دينمهز ياء األنبياء املأخذِهُم  –قتلِهُم األنبياء  ١٦١/ ١٥٥



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٤٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
قتلُهُم األنبياء " ، وضمهما األخوان "أخذِهِم الربا –قتلِهِم األنبياء" .الربا

 ". أخذُهُم الربا –
 ".بطّبع "أدغم الالم يف الطاء هشام والكسائي وخالد خبلف عنه  بل طبع  ١٥٥

 .غلظ الالم ورش .الصالة صلبوه- ١٥٧/١٦٢
 . ا األخوانأماله الربا ١٦١
 .أماهلا الدوري الناِس  ١٦١
وأبدل اهلمزة واواً السوسي وورش ". سيؤتيهم"أبدل النون ياء محزة  سنؤتيهم ١٦٢

 .مطلقاً ومحزة وقفاً 
 .�اية الثمن األول عظيماً  ١٦٢

 ١٧٦ -١٦٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٦٨/ ١٦٣ /
١٧٦ 

 –ليغفر هلم  –إليك كما 
 . فتونك قليست

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "والنبيئني"ورة بني الياءين نافع خفف الياء األوىل وزاد مهزة مكس والنبيني  ١٦٣
 ".إبراهام"أبدل الياء ألفاً هشام  " معاً "إبراهيم  ١٦٣

١٦٤/ ١٦٣ /
١٧١ 

عيسى  –موسى  –وعيسى 
 "وقفاً "ابن مرمي 

 . عنهأماهلن األخوان وقللهن البصري وورش خبلف 

 "زُبوراً "ضم الزاي محزة  َزبوراً  ١٦٣
 .أبدل اهلمزة ياء مفتوحة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  لئال ١٦٥
 .أماهلا الدوري للناسِ  ١٦٥

 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه .ألقاها –" معاً "وكفى  ١٧١/ ١٦٦
 .اإلدغام فيها للبصري وورش والشامي واألخوين قد ضلوا  ١٦٧
. غلظ الالم ورش. ظلموا ١٦٨

محزة وابن " جاءكم"وأمال . أدغمهما البصري وهشام واألخوان "معا" قد جاءكم  ١٧٤/ ١٧٠
 . ذكوان

 .وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف صراطاً  ١٧٥
 . أماهلا الكسائي وقفاً  الكاللة  ١٧٦
 .أسكن اهلاء قالون والنحويان وهو  ١٧٦
 .وهي �اية سورة النساء. �اية الثمن الثاين عليم ١٧٦



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٤١- 

 
 



 ١٠ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه يتلى  ١
 . للسوسي مهايف اإلدغام . واثقكم –حيكم ما  ٧/ ١

 .مدها اجلميع مداً مشبعاً  آمني  ٢
 ".وُرضوانا"راء شعبة ضم ال ورضواناً  ٢

وثلث البدل ورش، وسهل ". شْنئان" أسكن النون الشامي وشعبة  ".معاً "شَنَئان  ٨/ ٢
 .اهلمزة محزة وقفاً 

 ".ِإن صدوكم" كسر اهلمزة الصاحبان  أن صدوكم  ٢
 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن للتقوى –مرضى –التقوى  ٨/ ٦/ ٢

 "وآل تَّعاونوا" شدد التاء البزي وصالً مع املد املشبع   .وال تعاونوا ٢
 . ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي . فمِن اضطر ٣
 ".واحملِصنات"كسر الصاد فيهما الكسائي  ".معا"واحملَصنات  ٥
 ".وأرجِلكم"جر الالم الصاحبان وشعبة ومحزة  . وأرجَلكم ٦
. غلظ الالم ورش. الصالة ٦
 . أماهلا محزة وابن ذكوان . جاء ٦
أسقط اهلمزة األوىل مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري،  . جاء أحد ٦

 .حقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا مداً طبيعياً ورش وقنبل
 "ملستم "حذف األلف األخوان  . المستم ٦
 .�اية الثمن الثالث . اجلحيم ١٠

 ٢٢ -١١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة م اآليةرق

 .أبدل اهلمزة واواً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  املؤمنون  ١١
. غلظ الالم ورشالصالة  ١٢
وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله وصالً السكت . نقل مهزتا ورش األ�ار  ١٢

 . خبلف عن خالد



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٤٢- 

 البيان الكلمة م اآليةرق
 . وانأدغم الدال يف الضاد ورش والبصري والشامي واألخ فقد ضل  ١٢
 "قسيَّة"حذف األلف وشدد الياء األخوان  قاِسَية  ١٣

١٥/ ١٣ /
١٧/ ١٩ /

١٨ . 

يبني لكم  –تطلع على 
يغفر ملن  –اهللا هو  "-معا"
 . يعذب من –

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوان . النصارى –نصارى  .١٨/ ١٤
 . وىل وسهل الثانية وصالً الثالثةحقق اهلمزة األ البغضاَء ِإىل  ١٤
 . أماهلا الكسائي وقفاً  القيامة  ١٤

 . اإلدغام فيهن للبصري وهشام واألخوين "كلها " قد جاءكم  ١٩/ ١٥
 . حلمزة وابن ذكوان هنيف اإلمالة .جاءنا –" كلها"جاءكم  . ١٩/ ١٥

 . أمجع القراء السبعة على كسر رائه . رِضوانه ١٦
 .وقفاً ) وجهان(سهل اهلمزة محزة وحققها  بإذنه  ١٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل صراط  ١٦
فيها األوجه اخلمسة هلشام ومحزة، اإلبدال مع املراتب الثالث  يشاءُ  ١٧

 .والتسهيل مع املرتبتني
يل وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة وحتقيقها وعلى كل منهما تسه . وأحباؤه قل ١٨

 .الثانية مع املد والقصر
 ".فلمه"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  فلم  ١٨

 البصري وورش خبلف عنه  ماوقلله األخوان ماأماله يا موسى  –موسى  ٢٠/٢٢
 . أدغمها البصري وهشام إذ جعل  ٢٠
 "أنبئاء" مهز الياء نافع  أنبياء  ٢٠
القصر مع الفتح، : ا األوجه األربعةأماهلا األخوان، ولورش فيه آتاكم  ٢٠

 . والتوسط مع التقليل، والطول مع الفتح والتقليل
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها على أدباركم  ٢١
وقللها ورش خبلف عنه، وله فيها مع . أماهلا دوري الكسائي جبارين  ٢٢

وتقليل فتح موسى مع فتح جبارين وتقليله، : أربعة أوجه" موسى"
 .موسى مع فتح وتقليل جبارين

 . �اية الثمن الرابع داخلون  ٢٢

 ٤٠ -٢٣: الثمن الخامس



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٤٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٥/ ٢٣ 

/٣٢/ ٢٧ /
٤٠/ ٣٩ 

 –قال رب  –قال رجالن 
 –قال ألقتلنك  –آدم باحلق 

 –ذلك كتبنا  –ألقتلنك قال 
 –من بعد ظلمه –بالبينات مث
 يغفر ملن –يعذب من 

 . إلدغام فيهن للسوسيا

 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . عليهم الباب ٢٣
 .أبدل اهلمزة فيهما ورش والسوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . تأس –مؤمنني  ٢٦/ ٢٣
 أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه  . الدنيا –يا موسى  ٣٣/ ٢٤
٣٢/ ٢٦ /

٤٠/ ٣٦/ ٣٣ 
نقل حركة اهلمزة إىل الالم ورش مطلقاً، وحلمزة وقفاً النقل  "كلها" ض األر

 .والسكت، وله وصالً السكت خبلف عن خالد
 ).وجهان(وقف عليها محزة بالتحقيق والتسهيل  ألقتلنك  ٢٧
 "يدْي إليك" أسكن الياء املكي وشعبة والشامي واألخوان  يدَي إليك ٢٨
 "إَين أخاف "  –نافع وابن كثري والبصري  –فتح الياء مسا  إين أخاف  ٢٨
 "إَين أريد"فتح الياء املدين  إين أريد ٢٩
:  فيها هلشام ومحزة وقفاً إثنا عشر وجهاً  جزاؤا ٢٩

.  إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول: ٣/ ٢/ ١
.  تسهيل اهلمزة مع التوسط والقصر هلشام والطول والقصر حلمزة: ٥/ ٤
.  إبداهلا واواً ساكنة مع القصر والتوسط والطول: ٨/ ٧/ ٦
.  إبداهلا واواً مع اإلمشام وعليه القصر والتوسط والطول: ١١/ ١٠/ ٩

 . إبداهلا واواً مع الروم وعليه القصر فقط: ١٢
 . فيهما لورش التوسط والطول "معاً "سوءة  ٣١
 . نهأماهلا األخوان وقللهما الدوري وورش خبلف ع ياويليت  ٣١
 . أماهلما الكسائي وقفاً، وقللهما ورش خبلف عنه ".وقفاً "احيا الناس  –أحياها  ٣٢
 .أدغمها البصري وهشام واألخوان ولقد جاءتم ٣٢
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاءتم ٣٢
 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  رُسلنا  ٣٢

 . غلظ الالم ورش . أصلح يصلبوا- ٣٩/ ٣٣
نقل حركة اهلمزة إىل الالم ورش مطلقاً مع تثليث البدل، وحلمزة  اآلخرة ٣٣

ورقق . وقفاً النقل والسكت وله وصالً السكت خبلف عن خالد



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٤٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وأماهلا الكسائي وقفاً . الراء ورش وقفاً 

 . فيهما حلمزة وهشام وقفاً األوجه اخلمسة "معا"يشاُء  ٤٠
 . �اية الثمن اخلامس قدير  ٤٠

 ٤٨ -٤١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٣/ ٤١ /
٤٨/ ٤٦/ ٤٤ 

 –الكلم من  –الرسول ال 
 –حيكم با –من بعد ذلك 
 –فيه هدى  –مرمي مصدقاً 

 . الكتاب باحلق

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".وُحيزِنك" ضم الياء وكسر الزاي نافع  . وال َحيْزُنك ٤١
 . أماهلا دوري الكسائي .يسارعون ٤١

) وجهان(والنقل واإلبدال مع اإلدغام . فيهما التوسط والطول لورش ".معاً "شيئاً  ٤٢/ ٤١
 .وله وصالً السكت خبلف عن خالد. حلمزة وقفاً 

 وقللهما البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلما "وقفاً "بعيسى  الدنيا- ٤٦/ ٤١
 "للسُحـت" ضم احلاء الصاحبان والكسائي  .للسُّْحت ٤٢

 . وابن ذكوان حلمزة نفيه اإلمالة .شاء –جاءك  –جاؤوك  .٤٨/ ٤٢
أماهلن البصري وابن ذكوان والكسائي، وقللهن محزة ونافع خبلف  ".كلها " التوراة  ٤٦/ ٤٣/٤٤

 . عن قالون
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله آتاكم –" كله وقفاً "هدًى  ٤٨/ ٤٦/ ٤٤

 ". النبيُئون"مضمومة بعدها نافع  خفف الياء وزاد مهزة النبيون  ٤٤
 "واخشوين وال " اثبت الياء وصالً البصري  واخشون وال  ٤٤
 ".والسنُّ  –واألنُف  –والعُني "رفعهن الكسائي  . والسنَّ  –واألنَف  –والعَني  ٤٥
 ورفع النون يف األوىل الكسائي".واألْذَن باألْذنِ "أسكن الذال نافع  . واألُذَن باألُذنِ  ٤٥

 ".واألُذُن باألُذنِ "
 ".واجلروحُ "رفعها الصاحبان والشامي والكسائي  .واجلروحَ  ٤٥
 . قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي .آثارِهم ٤٦
 ".ولِيحكَم "كسر الالم ونصب امليم محزة  .وْلَيْحُكمْ  ٤٧
 . �اية الثمن السادس ختتلفون  ٤٨

 ٦٦ -٤٩: الثمن السابع



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٤٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "وإُن احكم "ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي  وأِن احكم ٤٩
 .أماهلا الدوري .الناسِ  ٤٩
 "تبغون " أبدل الياء تاء ابن عامر  .يبغون ٥٠

 . قللهما ورش وأماهلما البصري واألخوان . ترى –والنصارى  ٦٢/ ٥١
ة بإبدال الياء ألفاً مع القصر والتوسط وقف عليها هشام ومحز ".معاً " أولياء  ٥١

 .والطول
أماهلا البصري واألخوان وقللها ورش، وأماهلا السوسي وصالً خبلف  "وقفاً "فرتى الذين  ٥٢

 . عنه
 .أماهلما دوري الكسائي "معا" يسارعون  ٦٢/ ٥٢
٥٦/ ٥٢ /
٦٤/ ٦١ 

حزب اهللا  –يقولون خنشى 
ينفق  –أعلم مبا  –هم 

 . كيف

 . للسوسي يهنف اإلدغام

 –" وقفا" فعسى  –خنشى  ٦٣/ ٥٢
 . ينهاهم

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع طول األلف وقصرها، واإلمالة  دائرة ٥٢
 . فيها للكسائي وقفاً، ورقق راءها ورش

والشامي  وأسقط الواو األوىل احلرميان" ويقوَل "نصبها البصري  ويقولُ  ٥٣
 ".يقولُ "

فك اإلدغام وكسر الدال األوىل وأسكن الثانية نافع وابن عامر  .يرتدَّ  ٥٤
 ".يرتِدْد "

 . قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي الكافرين  ٥٤
 . وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع طول األلف وقصرها الئم  ٥٤

إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر : فاً األوجه اخلمسةفيها حلمزة وهشام وق "معاً "يشاُء  ٦٤/ ٥٤
والتوسط والطول، مث تسهيلها مع التوسط والقصر هلشام، والطول 

 .والقصر حلمزة
. غلظ الالم ورش". معاً "الصالة  ٥٥/٥٨
وأسكن الزاي محزة ،ولـه وقفاً . مهز الواو فيهما اجلميع غري حفص ".معاً "هزواً  ٥٨/ ٥٧

 .زة واواً، وإسقاطها ونقل حركتها إىل الزايإبدال اهلم: وجهان
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي". والكفارِ "جر الراء النحويان  .والكفارَ  ٥٧



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٤٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . مؤمنني ٥٧
 . اإلدغام فيها هلشام واألخوين . هل تنقمون ٥٩
 ".وعُبد الطاغوتِ "التاء محزة ضم الباء وجر  . وَعَبَد الطاغوتَ  ٦٠
 . ذكوان وابن حلمزة هايف اإلمالة .جاءوكم ٦١

 ".السُحت"ضم احلاء الصاحبان والكسائي ". معاً "السحت  ٦٣/ ٦٢
 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة .البغضاَء إىل ٦٤
 .أماهلا الكسائي وقفاً  . القيامة ٦٤
 . وقللها محزة ونافع خبلف عن قالونأماهلا النحويان وابن ذكوان،  .التوراة ٦٦
 . السابع الثمن �اية . يعملون ٦٦

 ٨١ – ٦٧: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". رساالتِه"زاد ألفاً بعد الالم وكسر التاء نافع والشامي وشعبة  .رسالَته ٦٧
 . أماهلا الدوري من الناِس  ٦٧

 . قللهن ورش وأماهلن أبو عمرو ودوري الكسائي .رٍ أنصا –" معاً "الكافرين  ٧٢/ ٦٨/ ٦٧
 . أماهلا النحويان وابن ذكوان، وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون التوراة  ٦٨
 . أبدل مهزتا ورش والسوسي مطلقاً، ومحزة وقفاً  . تأس ٦٨
 ".الصابُون"أسقط اهلمزة وضم الباء نافع  الصابِئون  ٦٩

 . ورش وقللهما البصريو األخوان أماهلما . ترى –والنصارى  ٨٠/ ٦٩
 . ذكوان وابن حلمزة افيه اإلمالة .جاءهم ٧٠
 . ورش خبلف عنه هاوقلل األخوان اأماله . توى ٧٠
 "تكوُن " رفع النون البصري واألخوان  . أال تكونَ  ٧١

٧٣/ ٧٢ /
٧٨/ ٧٦/ ٧٥ 

 –ثالث ثالثة  –إن اهللا هو 
 واهللا –اآليات مث  –نبني هلم 

 . السبيل لعن –هو 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

أبدل اهلمزة فيها السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً، واإلمالة فيها لألخوين  . ومأواه ٧٢
 . والتقليل لورش خبلف عنه

 . أماهلا األخوان وقللها الدوري وورش خبلف عنه . أىن ٧٥
ع فتح الذات، وتوسط قصر البدل م: فيهما األوجه األربعة لورش أىن  –اآليات  ٧٥

 . البدل مع تقليل الذات، وطول البدل مع فتح الذات وتقليله



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٤٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أبدهلا السوسي وورش مطلقاً ومحزة وقفاً  "معاً "لبئس  –يؤفكون  ٨٠/ ٧٩/ ٧٥

 .اإلدغام فيها لورش والبصري والشامي واألخوينقد ضلوا  ٧٧
 ش خبلف عنهالبصري وور وقللها األخوان أماهلا "وقفاً "عيسى ابن  ٧٨
 ".والنيبء"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  والنّيب  ٨١
 . وهي �اية اجلزء السادس. الثامن الثمن �اية فاسقون  ٨١

//// 

الجزء السابع  
 ٩٦ -٨٢: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا الدوري الناسِ  ٨٢

 .والبصري األخوان اهلماأموورش  قللهما . ترى –نصارى  .٨٣/ ٨٢
 . ذكوان وابن حلمزة فيها اإلمالة جاءنا ٨٤

٨٩/ ٨٨ /
٩٥/ ٩٤/ ٩٣ 

ذلك  –حترير رقبة  –رزقكم
 –الصاحلات جناح –كفارة

 –الصيد تناله –الصاحلات مث 
 . طعام مساكني –حيكم به

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .وورش مطلقاً ومحزة وقفاً  السوسي أبدهلا مؤمنون  ٨٨
 .أبدل اهلمزة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  "معا" يؤاخذكم  ٨٩
وزاد ألفاً بعد ". عَقدمت"خفف القاف مفتوحة شعبة واألخوان   . َعقَّدمت ٨٩

 "عاَقدمت"العني وخفف القاف ابن ذكوان 
وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله يف . فيها النقل لورش مطلقاً  اإلميان  ٨٩

 . دالوصل السكت خبلف عن خال
 . أماهلما الكسائي وقفاً خبلف له يف الثانية . للسيارة –رقبة  ٩٦/ ٨٩

. غلظ الالم ورشالصالة  ٩١
 .وقفاً حلمزة) وجهان(حقق مهزتا وسهلها  . وأحسنوا .٩٣
 . خبلف عنه ورش وقللها األخوان أماهلااعتدى  ٩٤
وحلمزة . ت خبلف عنهفيها النقل لورش مطلقاً، وخللف وصالً السك عذاٌب أليٌم  ٩٤

 . إن وقف النقل والتحقيق والسكت، خبلف عن خلف يف األخري
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-١٤٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "فجزاُء مثِل "حذف التنوين وجر الالم احلرميان والبصري والشامي  . فجزاٌء مثلُ  ٩٥
 ".كفارُة طعامِ "حذف التنوين وجر امليم نافع والشامي  . كفارٌة طعامُ  ٩٥
 . األول الثمن �اية حتشرون  ٩٦

 ١١٠ -٩٧: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 "قيماً "حذف األلف الشامي  قياماً  ٩٧
 . الدوري أماهلا .للناس ٩٧
 . حلمزة وقفاً التسهيل مع طول األلف وقصرها القالئد  ٩٧

٩٩/ ٩٧ /
١٠٠ /

١٠٤/١٠٦ 

يعلم ما  –القالئد ذلك 
قيل  –أعجبك كثرة  "-معاً "

 .املوت حتبسو�ما –هلم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

١٠٦/ ٩٧ /
١١٠ 

النقل فيها لورش مطلقاً، وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله وصالً  . اإلجنيل –اآلمثني  –األرض 
 . السكت خبلف عن خالد

 . سهل الثانية الثالثة أشياَء ِإن ١٠١
 .وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة واواً  تسؤكم  ١٠١
 ."لينـْزَ " الصاحبان فف الزاي أسكن النون وخ ينزل ١٠١
 .نقل حركة اهلمزة إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  القرءان  ١٠١

إذ  –إذ ختلق  –قد سأهلا  ١١٠/ ١٠٢
 .خترج

 . اإلدغام فيهن للبصري وهشام واألخوين

 . أماهلا البصري ودوري الكسائي وقللها ورش كافرين ١٠٢
 .هشام والكسائي أشم كسرة القاف ضمة قيل  ١٠٤
 . سهل اهلمزة مع طول األلف وقصرها محزة وقفاً  آباءنا ١٠٤
 .غلظ الالم ورشالصالة  ١٠٦

 "-وقفا"ياعيسى ابن  –قرىب  ١١٠/ ١٠٦
 . املوتى

 وورش خبلف عنه البصري هنوقلل األخوان نأماله

 ضم التاء وكسر احلاء وضم مهزة الوصل ابتداء اجلميع عدا حفص اسَتَحق ١٠٧
 ".اُسُتِحق"

ويف األوليان . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان .عليِهُم اَألْولَيان ١٠٧
النقل لورش مطلقاً، وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله وصالً 
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- ١٤٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
وشدد الواو مفتوحة وكسر الالم وأسكن . السكت خبلف عن خالد

 ".ِلْنيَ األوَّ "الياء وحذف األلف وفتح النون شعبة ومحزة 
 . عنه خبلف ورش وقللها األخوان أماهلا أدىن ١٠٨
 "الِغيوب" كسر الغني شعبة ومحزة  الُغيوب  ١٠٩
 ".القْدس"أسكن الدال املكي  القُدس  ١١٠
أماهلا البصري وابن ذكوان والكسائي، وقللها محزة ونافع خبلف عن  التوراة  ١١٠

 . قالون
 .وسط اللني ومده ورش كهيئة ١١٠
 ".طائِراً "زاد ألفاً بعد الطاء، ومهز الياء مكسورة نافع  طرياً  ١١٠
 . وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وتسهيلها بإذين ١١٠
 . اإلدغام فيها للبصري وهشام إذ جئتهم ١١٠
 ".َساِحر"زاد ألفاً بعد السني وكسر احلاء األخوان  ِسْحر  ١١٠
 . الثاين الثمن �اية مبني  ١١٠

في سورة األنعام  ١٢ -١١١: لثالثثمن اال
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وورش خبلف عنه البصري اموقلله األخوان امأماله "معاً وقفا"يا عيسى ابن  ١١٦/ ١١٢
أبدل الياء تاء خطاب وأدغم الالم يف التاء ونصب الباء الكسائي  . هل يستطيع ربك ١١٢

 "هتَّستطيع ربَّك "
 "يْنزِل "ن النون وخفف الزاي مكسورة الصاحبان أسك ينَـزِّل ١١٢
 . أدغمها البصري وهشام واألخوان قد صدقتنا  ١١٣
 ".مْنزِهلا"أسكن النون وخفف الزاي مكسورة الصاحبان واألخوان  ُمنَـزِّهلا  ١١٥
 ".فإَين أعذبه" فتح الياء وصالً نافع  فإين أعذبه  ١١٥
وسهل اهلمزة الثانية قالون والبصري وهشام  أدخل ألفاً بني اهلمزتني أأنت  ١١٦

على أحد وجهيه، وله اإلدخال مع التحقيق وجه ثاٍن، وسهل 
 .الثانية من دون إدخال ابن كثري وورش، وله إبداهلا ألفاً وجه ثانٍ 

". وأمْي إهلني"أسكن الياء ابن كثري وشعبة واألخوان . وأمَي إهلني ١١٦
 . الدوري أماهلا للناس ١١٦
 "َيل أن " فتح الياء وصالً الثالثة  يل أن  ١١٦

 . للسوسي فيهن اإلدغاماهللا  –أعلم ما  –تعلم ما  ١١٩/ ١١٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . هذا

 "الِغيوب" كسر الغني شعبة ومحزة  .الُغيوب ١١٦
". أُن اعبدوا اهللا"ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي . أِن عبدوا اهللا ١١٧
 .م فيها للبصري خبلف عن الدورياإلدغا . تغفر هلم ١١٨
 "هذا يومَ " نصب امليم نافع  . هذا يومُ  ١١٩
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . وهو ١٢٠
 سورة املائدة  �اية .قدير ١٢٠

 
 

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
عليك  –يعلم ما  –خلقكم  ٧/ ٣/ ٢

 .كتاباً 
  .للسوسي فيهن اإلدغام

 . عنه خبلف ورش اموقلله األخوان امأماله "وقفا"مسمى  –قضى  ٢
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  وهو  ٣
 . ذكوان وابن حلمزة فيها اإلمالة جاءهم  ٥

وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه . فيهما لورش القصر والتوسط والطول "معا"يستهزءون  ١٠/ ٥
، مث إسقاط "يستهزيون "وأبداهلا ياء تسهيلها ما بني اهلمزة والواو، 

 "يستهُزون"اهلمزة وضم الزاي 
 .أبدل اهلمزة السوسي مطلقا ومحزة وقفاً  وأنشأنا  ٦
". ولقُد استهزئ"ضم الدال وصالً احلرميان والشامي والكسائي  ولقِد استهزئ ١٠

هشام ومحزة بإبدال اهلمزة ياء ساكنة " استهزئ"ووقف على 
 ".استهزيْ "

 . أماهلا محزة حاق ف ١٠
وهي �اية الثمن . اإلبدال فيها لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ال يؤمنون  ١٢

 . الثالث

 ٣٥ -١٣: الثمن الرابع
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللهما ورش، أماهلما البصري ودوري الكسائي النار  –النهار  ١٢/٢٧

 "مرتإَين أ"فتح الياء املدين  إين أمرت  ١٤
 ".إَين أخاف"فتح الياء مسا  إين أخاف  ١٥
 "َيصِرف" فتح الياء وكسر الراء شعبة واألخوان  ُيصَرف  ١٦

٢١/ ١٧ /
٢٧/ ٢٢ /
٣٤/ ٣٠. 

كذب  –أظلم ممن  –هو وإن 
وال  –نقول للذين  –بآياته 

العذاب مبا  –نكذب بآيات 
 . وال مبدل لكلمات –

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .نقل حركة اهلمزة إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  القرآن  ١٩
وأدخل ألفاً . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري أئنكم  ١٩

وسهل الثانية من دون إدخال . خبلف عنه من دون تسهيل هشام
 .وحلمزة وقفاً التحقيق والتسهيل .ورش وابن كثري

٢١/ ١٩ /
٣٠/ ٢٧ 

 .والبصري األخوان نوأماله ورش نقلله "معا"ترى  –افرتى  أخرى -

. غلظ الالم ورشأظلم  ٢١
 ".يكن"أبدل التاء ياء األخوان  مل تكن ٢٣
َنُتهم  ٢٣  "فتنَتهم"نصب التاء نافع والبصري وشعبة واألخوان  فتـْ
 ".ربـََّنا"نصب الباء األخوان  واهللا ربـَِّنا  ٢٣
 .أماهلا دوري الكسائي آذا�م  ٢٥

٣١/ ٢٥ /
٣٥/ ٣٤. 

جاءك  جاءتم- –جاؤوك 
 . شاء –

 . ذكوان وابن حلمزة نفيه اإلمالة

 "نكذبُ "رفعها الثالثة والشامي وشعبة والكسائي  وال نكذبَ  ٢٧
 "ونكونُ " رفعها الثالثة وشعبة والكسائي  ونكوَن  ٢٧

 وورش خبلف عنه البصري اموقلله األخوان امأماله "معا"الدنيا  ٣٢/ ٢٩
 . عنه خبلف ورش نوقلله األخوان نأماله اهلدى  –أتاهم  –بلى  ٣٥/ ٣٤/ ٣٠

ورقق ". ولدار اآلخرةِ "التعريف وجر اآلخرة ابن عامر " ال"أسقط  خريٌ وللدار اآلخرُة  ٣٢
 الراء فيهما وثلث البدل ورش 

 ".يعقلون"أبدل التاء ياء الصاحبان وشعبة واألخوان  تعقلون  ٣٢
". لُيحزِنك"ضم الياء وكسر الزاي نافع لَيْحزُُنك  ٣٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
بونك  ٣٣  "ال يْكِذبونك"ورة نافع والكسائي أسكن الكاف وخفف الذال مكس ال ُيَكذِّ
 . أدغم الدال يف اجليم البصري وهشام واألخوان ولقد جاءك  ٣٤
 . الرابع الثمن �اية اجلاهلني  ٣٥

 ٥٨ -٣٦: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه املوتى  ٣٦
 .أسكن النون وخفف الزاي املكي وحده ينَـزِّل ٣٧

.  وصل فيهما اهلاء بواو املكي على أصلهجيعله على  جبناحيه إال - ٣٩/ ٣٨
 .أدغم خلف النون يف الياء من دون غنة "معاً "من يشأ  ٣٩
 .أبدل الصاد سيناً قنبلو. أشم الصاد زاياً خلف صراط ٣٩

سهل اهلمزة الثانية نافع، ولورش إبداهلا ألفاً مع املد املشبع وجه ثاٍن  .أرأيتم "-معاً "أرأيتكم  ٤٦/ ٤٧/ ٤٠
 .وسهلها محزة وقفاً  ".أريتم –أريتكم "وأسقطها الكسائي . لـه

 –يوحى  "-معاً "أتاكم  ٥٠/ ٤٧/ ٤٠
 .األعمى

 . عنه فخبل ورش وقللهن األخوان أماهلن

 . ةمحزو ذكوان بنال فيهن اإلمالة جاءك –جاءهم  شاء- ٥٤/ ٤٣/ ٤١
 . اإلدغام فيها للبصري وهشام . إذ جاءهم ٤٣

٤٦/ ٤٣ /
٥٠/ ٤٩ /
٥٨/ ٥٣. 

 –اآليات مث  –وزين هلم 
أقول لكم  –العذاب مبا 

 –بأعلم بالشاكرين  "-معا"
 . أعلم بالظاملني

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".فتَّحنا "شدد التاء ابن عامر  نافـََتح ٤٤
رقق الراء ورش داِبُر  ٤٥

. غلظ الالم فيهن ورش". معاً "ظلموا، وأصلح  ٤٥/٤٨/٥٤
 . أشم الصاد زاياً األخوان يصدفون ٤٦
واً مفتوحة ابن عامر ضم الغني وأسكن الدال وأبدل األلف وا بالَغَداة  ٥٢

 ".بالُغْدَوة"
 . ضم اهلاء محزة عليهم ٥٢
 ".ِإنه من "كسر اهلمزة الصاحبان واألخوان  أنه من  ٥٤
 "فإنه "كسر اهلمزة الثالثة واألخوان  فأنه غفور  ٥٤



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٥٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "وليستبني"بياء الغيبة لشعبة واألخوين  ولتستبني ٥٥
 "سبيلَ " نصبها نافع  سبيلُ  ٥٥
 . أدغم الدال يف الضاد ورش والبصري والشامي واألخوان قد ضللت  ٥٦
أسكن القاف وأبدل الصاد ضاداً مكسورة خمففة البصري والشامي  ُقصُّ احلق يَ  ٥٧

 ".يْقِض احلق"واألخوان 
 .اخلامس الثمن �اية . بالظاملني ٥٨

 ٧٩ -٥٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦٠/ ٥٩ /
٧٥/ ٧١/ ٦٦ 

 –" معاً "يعلم ما  –هو ويعلم 
اهللا  –وكذب به  –املوت توفته 

قال  –إبراهيم ملكوت  –هو 
 . قال لئن –ال 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

مسمى  –ليقضى  –يتوفاكم  ٧١/ ٦٢/ ٦٠
 –هدانا  –موالهم  "-وقفاً "

هدى اهللا  –" وقفاً "اهلدى ائتنا 
 .اهلدى وأمرنا –" وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 .لكسائيا ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . بالنهار ٦٠
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٦١
أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري،  . جاء أحدكم ٦١

ورش ) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدالها مداً طبيعياً 
 . وقنبل

 ".استهواه –وفاه ت"أبدل التاء قبل اهلاء ألفاً ممالة فيهما محزة  . استهوته –توفته  ٧١/ ٦١
 ".رْسلنا"أسكن السني أبو عمرو  . ُرُسلنا ٦١
 . كسر اخلاء شعبة، وأمال اهلاء وقفاً الكسائي . وُخفية ٦٣
أبدل األلف ياء ساكنة وزاد تاء اخلطاب مفتوحة بعدها الثالثة  . أجنانا ٦٣

 .وأمال األلف األخوان". أجنْيتنا"والشامي 
 ".يْنِجيكم"فف اجليم الثالثة وابن ذكوان أسكن النون وخ . ينجيكم ٦٤
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً لفيها  اهلمزة إبدال . بأس ٦٥
 .ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . بعٍض انظر ٦٥



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٥٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".يَنسِّينك"فتح النون وشدد السني ابن عامر  . يـُْنِسينَّك ٦٨

 .واألخوان البصري نوأماله ورش نهقلل . أراك–ذكرى  –الذكرى  ٧٤/ ٦٩/ ٦٨
 . أدغم خلف نون التنوين يف الواو من دون غنة . لعباً وهلواً وغرتم ٧٠
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٧٠
 ). وجهان(رقق الراء وفخمها ورش  . حريان ٧١
وقفاً، وال إمالة حلمزة وال أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً ومحزة  . اهلدى ائتنا ٧١

 . تقليل لورش عند اإلبدال
. غلظ الالم ورشالصالة  ٧٢
 . لورش يف البدل املراتب الثالثة . ءازر ٧٤
وأمال الراء البصري واألخوان وقللها ". إَين أراك"فتح الياء الثالثة  . إين أراك ٧٤

 . ورش
ز له يف الياء عند اإلدغام قصر وجيو. أدغم الالم يف الراء السوسي . الليل رأى ٧٦

 . الياء وتوسطه وطوله
وقللها . أمال الراء واهلمزة يف احلالني األخوان وشعبة وابن ذكوان . رأى كوكباً  ٧٦

 . ورش مع تثليث البدل، وأمال البصري اهلمزة فقط
وقللها . بن ذكوانأمال الراء واهلمزة فيهما وقفاً األخوان وشعبة وا . رأى الشمس –رأى القمر  ٧٨/ ٧٧

وأمال الراء . ورش مع تثليث البدل، وأمال البصري اهلمزة فقط
وأمال . فيهما وصالً محزة وشعبة، وهلما وقفاً إمالة اهلمزة والراء

 . البصري اهلمزة فقط وقفاً 
 ". وجهْي للذي"أسكن الياء الصاحبان واألخوان وشعبة  . وجهي للذي ٧٩
 . السادس�اية الثمن  . املشركني ٧٩

 ٩٤ -٨٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

خفف النون نافع وابن عامر خبلف عن هشام، وبذلك ال مد الزم  .أحتآجُّوينِّ  ٨٠
 ". أحتآجُّوِين "يف الواو 

، وأمال األلف الكسائي "هداين وال "أثبت البصري الياء وصالً  . هدان وال ٨٠
 . وقللها ورش خبلف عنه

 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . زِّلينَ  ٨١
 ".درجاِت من"حذف التنوين الثالثة والشامي  . درجاٍت من ٨٣
إبدال اهلمزة ألفاً مع : وقف عليها محزة وهشام باألوجه اخلمسة .نشاءُ  ٨٣



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٥٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
مث تسهيلها مع التوسط والقصر هلشام، والطول . املراتب الثالثة
 .والقصر حلمزة

سهل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء، مث أبدهلا واواً مكسورة  . إن نشاءُ  ٨٣
 .مسا) وجهان(

٨٥/  ٨٤ /
٩١ 

 –حيىي  –" معاً "موسى 
 . عيسى

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 ".وزكرياءَ "زاد مهزة مفتوحة بعد األلف الثالثة والشامي وشعبة  . وزكريا ٨٥
 . وقف عليهما محزة بتحقيق اهلمزة وتسهيلها وجهان . وإخوا�م – وإلياس ٨٧/ ٨٥

 ".والَّْيَسع"شدد الالم وأسكن الياء األخوان  . واْلَيَسعَ  ٨٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٨٧

٩٠/ ٨٨ /
٩٤/ ٩٠/ ٩١ 

َهدى اهللا  –" وقفاً "ُهدى اهللا 
هدًى –فبهداهم  –"وقفاً "
 . فرادى –"وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

وأماهلا الكسائي وقفاً ". والنبوءة"خفف الواو وزاد مهزة مفتوحة نافع  . والنبوَّة ٨٩
 .خبلف عنه

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . بكافرين ٨٩
ن ذكوان، كسر اهلاء من دون صلة هشام، وكسرها مع الصله اب . اقتدْه قل ٩٠

 . ، وأثبت اهلاء ساكنة وقفاً اجلميع"اقتِد قل"وحذفها وصالً األخوان 
٩٣/ ٩٢/ ٩٠ 

/٩٤ 
 –افرتى  –القرى  –ذكرى 
 . نرى ترى-

 .واألخوان البصري نوأماله ورش نقلله

نقل حركة اهلمزة إىل الياء، مث : وقف عليها هشام ومحزة بأربعة أوجه . من شيءٍ  ٩١
إدغام الياء األوىل فيها وجهان، وعلى كل من إبدال اهلمزة ياء و

 .  الوجهني الروم واإلسكان
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩١
 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٩١
 ".وخيفون –يبدو�ا  –جيعلونه " أبدل التاء فيهم ياء غيبة الصاحبان  . وختفون –تبدو�ا  –جتعلونه  ٩١
رقق الراء ورش كثرياً  ٩١
 ورقق الراء ورش ".ولينذر" أبدل التاء ياء شعبة  . ولتنذر ٩٢

. غلظ الالم ورش. أظلم صالتم- ٩٣/ ٩٢



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٥٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغم امليم األوىل يف امليم الثانية السوسي . أظلم ممن ٩٣
 . وأبدل اهلمزة السوسي. أدغمها البصري وهشام والشيخان . ولقد جئتمونا ٩٤
ام باثين عشر وجهاً، مخس على القياس، وقف عليها محزة وهش . شركآؤا ٩٤

إبدال اهلمزة ألفاً مع : ٣/ ٢/ ١: فعلى القياس. وسبع على الرسم
تسهيل اهلمزة مع التوسط والقصر : ٥/ ٤. القصر والتوسط والطول

/ ٢/ ١: وأما اليت على الرسم فهي. هلشام، والطول والقصر حلمزة
. قصراً وتوسطاً وطوالً  إبدال اهلمزة واواً ساكنة ومد األلف قبلها: ٣
/ ٧. إبدال اهلمزة واواً مع اإلمشام وعليه املراتب الثالثة: ٦/ ٥/ ٤

 . إبدال اهلمزة واواً مع الروم وعليه القصر
 "بيُنكم" رفع النون االبنان والبصري وشعبة ومحزة  . تقطع بيَنكم ٩٤
 . السابع الثمن �اية . تزعمون ٩٤

 ١١٠ – ٩٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة م اآليةرق
 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان امأماله . تعاىل –النوى  ١٠٠/ ٩٥

 ".املْيت"خفف الياء فيهما ساكنة االبنان والبصري وشعبة  ".معاً "امليِّت  ٩٥
 .ري وورش خبلف عنهدوا الموقلله األخوان امأماله . أىن –فأىن  ١٠١/ ٩٥
 .وقفاً  لورش والسوسي مطلقاً ومحزة مايهف بدالاإل .يؤمنون –تؤفكون  ٩٩/ ٩٥

زاد ألفاً بعد اجليم وكسر العني ورفع الالم وجر الليل الثالثة  . وَجَعَل الليلَ  ٩٦
 ".وجاِعُل الليلِ "والشامي 

١٠١/ ٩٧ /
١٠٦/ ١٠٢ 

 –خلق كل –جعل لكم
 هو وأعرض–خالق كل

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".فمستِقر"حبان كسر القاف الصا . فمستَقرٌّ  ٩٨
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . متشابٍه انظروا ٩٩
 ". ُمثُره"ضم الثاء وامليم الشيخان  . َمثَره ٩٩
 ". وخرَّقوا"شدد الراء املدين  . وَخَرقوا ١٠٠
 . أدغمها البصري وهشام واألخوان . قد جاءكم ١٠٤

١٠٧/ ١٠٤ /
١٠٩ 

 –ءتم جا –شاء  –جاءكم 
 . جاءت

 . ذكوان ومحزة ابن نأماله

وفتح السني وأسكن التاء ". دارْستَ "زاد ألفاً بعد الدال الصاحبان  . َدَرْستَ  ١٠٥
 ".درَستْ "ابن عامر 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٥٧- 

 البيان الكلمة م اآليةرق
، واختلس ضمة الراء الدوري "وما يشعرْكم"اسكن الراء البصري  . وما يشعركم ١٠٩

 . وجه ثان
 ". إ�ا"صاحبان وشعبة خبلف عنه ال" أ�ا"كسر مهزة  . أ�ا إذا ١٠٩
وأبدل اهلمزة ورش ". تؤمنون"أبدل الياء تاء ابن عامر ومحزة  . ال يؤمنون ١٠٩

 .والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً 
 . أماهلا دوري الكسائي . طغيا�م ١١٠
 . الثامن، وهي �اية اجلزء السابع الثمن �اية . يعمهون ١١٠

//// 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٥٨- 

 

الجزء الثامن  
 ١٢٦ – ١١١: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
وضم اهلاء . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان . إليِهُم املالئكة ١١١

 . وأسكن امليم وقفاً محزة
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . املوتى ١١١
 . ضم اهلاء محزة . عليهم ١١١
 " ِقَبالً "سر القاف وفتح الباء املدين والشامي ك . قـُُبالً  ١١١
 . أدغم النون يف الياء من غري غنة خلف . أن يشاء ١١١
 ". نيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نيبٍّ  ١١٢

 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاءتم –شاء  ١٢٤/ ١١٢
 . خبلف عنهورش  اموقلله األخوان امأماله .نؤتى –ولتصغى  ١٢٤/ ١١٣

 . غلظ الالم ورش . مفصالً  ١١٤
 "منـَْزل"أسكن النون وخفف الزاي غري ابن عامر وحفص  . ُمنَـزَّل ١١٤
ووقف عليها ". كلماتُ "زاد ألفاً بعد ميم كلمة الثالثة والشامي  . ومتت كلمتُ  ١١٥

 .، والباقون بالتاء"كلمه"باهلاء الكسائي 
١١٧/ ١١٥ /
١٢٢/ ١١٩ /

١٢٤ 

 –أعلم من  –ملاتهمبدل لك
فصل  –أعلم باملهتدين

زين  –أعلم باملعتدين –لكم
 جيعل رساالته   –للكافرين

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .وغلظ الالم ورش". ُفصِّل"ضم الفاء وكسر الصاد االبنان والبصري  . َفصَّل ١١٩
وان ضم احلاء وكسر الراء مشددة الصاحبان والشامي وشعبة واألخ . ما َحرَّم ١١٩

 ".ما ُحرِّم"
 ".لَيضلون"فتح الياء الثالثة والشامي  . لُيضلون ١١٩
 ".ميِّتاً "شدد الياء مكسورة نافع  . كان مْيتاً  ١٢٢
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١٢٢
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . للكافرين ١٢٢
 ". رساالتِه"املكي وحفص زاد ألفاً بعد الالم وكسر التاء غري  . رسالَته ١٢٤
 ". ضْيقاً "أسكن الياء خمففة ابن كثري  . ضيِّقاً  ١٢٥



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٥٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". َحرِجاً "كسر الراء نافع وشعبة  . َحَرجاً  ١٢٥
وزاد ". يْصَعد"خفف الصاد ساكنة، وخفف العني مفتوحة املكي  . يصَّعَّد ١٢٥

 ".يصَّاَعد"ألفاً بعد الصاد وخفف العني شعبة 
 . زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل الصاد أشم . صراط ١٢٦
 . األول الثمن �اية . يذكرون ١٢٦

 ١٤٠ -١٢٧: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . للسوسي مافيه اإلدغام . زين لكثري –وهو وليهم  ١٣٧/ ١٢٧
 ". حنشرهم"أبدل الياء نوناً غري حفص  . حيشرهم ١٢٨
 . ورش خبلف عنه وقللها اناألخو أماهلا . مثواكم ١٢٨

 . ذكوان ومحزة ابن امأماله ". معاً "شاء  ١٣٧/ ١٢٨
 .وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ١٣٠

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماله ورش امقلله . الدار –كافرين  ١٣٥/ ١٣٠
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . القرى ١٣١
 ".تعملون"أبدل الياء تاء خطاب ابن عامر  . ا يعملونعم ١٣٢
 "مكاناتكم"زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ١٣٥
 ". يكون "أبدل التاء ياء الشيخان  . من تكون ١٣٥

 ". بُزعمهم"ضم الزاي الكسائي  ". معاً "ِبَزعمهم  ١٣٨/ ١٣٦
 شركائهم- لشركائنا- ١٣٧/ ١٣٦

 .شركاؤهم لشركائهم-
 . ف عليهن محزة بتسهيل اهلمزة مع املد والقصروق

 ".زُيِّن"ضم الزاي وكسر الياء ابن عامر  . َزيَّن ١٣٧
 ". قتلُ "رفع الالم الشامي  . قتلَ  ١٣٧
 ". أوالَدهم"نصبها ابن عامر  . أوالِدهم ١٣٧
 ".شركائِهم"جرها ابن عامر  . شركاؤهم ١٣٧

 . غمهما ورش والنحويان والشامي ومحزةأد . قد ضلوا –حرمت ظهورها  ١٤٠/ ١٣٨
 ".ميتةٌ "ورفع ميتة االبنان ". تكن"أبدل الياء تاء ابن عامر وشعبة  . يكن ميتةً  ١٣٩
 ". قتَّلوا"شدد التاء االبنان  . قـََتلوا ١٤٠
 . الثاين الثمن �اية . مهتدين ١٤٠

 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٦٠- 

  ١٥٠– ١٤١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".أْكله"أسكن الكاف احلرميان  . لُهُ ُأكُ  ١٤١
 ".ُمثُره"ضم الثاء وامليم األخوان  . َمثَرِه ١٤١
 ".ِحصاده"كسر احلاء احلرميان واألخوان  . يوم َحصاده ١٤١

١٤٣/ ١٤٢ /
١٤٨/ ١٤٤ 

 –األنثيني نبئوين  –رزقكم 
 .كذلك كذب –أظلم ممن 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". خْطوات"نافع والبزي والبصري وشعبة ومحزة أسكن الطاء  . ُخُطوات ١٤٢
١٤٧/ ١٤٣ 
/١٤٨ 

 . للسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  نفيه اهلمزة إبدال .بأسنا بأسه- الضأن -

ْعز ١٤٣
َ
 ".املَعز"فتح العني الصاحبان والشامي  . ومن امل

 . سهل اهلمزة الثانية مسا . شهداَء إذ ١٤٤
 .غلظ الالم ورش.  أظلم ١٤٤

١٤٦/ ١٤٤ /
١٤٩ 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله . هلداكم –احلوايا  –وصاكم 

 . أماهلا البصري واألخوان وقللها ورش . افرتى ١٤٤
 ".ميتةٌ "ورفع ميتة ابن عامر ". تكون"أبدل الياء تاء االبنان ومحزة  . يكون ميتةً  ١٤٥
 . لكسائيضم النون وصالً احلرميان والشامي وا . فمِن اضطر ١٤٥
 .اإلدغام فيها لورش والبصري والشامي واألخوين .محلت ظهورمها ١٤٦

 . خبلف عنهوقفاً  الكسائي امأماله . بالغة –واسعة  ١٤٩/ ١٤٧
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله ". معاً "شاء  ١٤٩/ ١٤٨

 . الثالث الثمن �اية . يعدلون ١٥٠

 ١٦٥ -١٥١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 –نرزقكم  –حنن نرزقكم  ١٥٧/ ١٥١
 –كذب بآيات  –أظلم ممن 
 . العذاب مبا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

١٥٢/ ١٥١ /
١٥٤/ ١٥٣ /
١٦٠/ ١٥٧ /

معاً "هدى "-كلها"وصاكم 
 ُجيزى- –أهدى  "-وقفاً 

 . آتاكم –هداين 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٦١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
١٦٥/ ١٦١ 
 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". وقفاً " موسى –قرىب  ١٥٤/ ١٥٢

 ".تذَّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  . َتذَكرون ١٥٢
 ". وأنْ "وخفف النون الشامي ". وِإنّ "كسر اهلمزة الشيخان  . وأنَّ هذا ١٥٣
وفتح الياء وصالً . أشم الصاد زاياً خلف، وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراطي مستقيماً  ١٥٣

 ".صراطَي مستقيماً "ابن عامر 
 ". فتَّفرق"شدد التاء البزي  . فـَتَـَفرَّق ١٥٣

١٦٠/ ١٥٧ /
١٦٣ 

. غلظ الالم ورش. صاليت يظلمون- أظلم-

 . اإلدغام فيها للبصري وهشام واألخوين . فقد جاءكم ١٥٧
 . ذكوان ومحزة ابن نأماله ".معا"جاء  –جاءكم  ١٦٠/ ١٥٧

 . أشم الصاد زاياً فيهما الشيخان ".معاً "صدفون ي ١٥٧
يها ورش والسوسي ة فاهلمز بدلوأ". يأتيهم"أبدل التاء ياء األخوان  . أن تأتيهم ١٥٨

 . مطلقاً ومحزة وقفاً 
 ". فاَرقوا"زاد ألفاً بعد الفاء وخفف الراء الشيخان  . فـَرَّقوا ١٥٩
 ". رَيب إىل"ي فتح الياء وصالً نافع والبصر . ريب إىل ١٦١
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ١٦١
 ".قـَيِّماً "فتح القاف وشدد الياء مكسورة مسا  . ِقَيماً  ١٦١
 ". إبراهام "أبدل الياء ألفاً هشام  . إبراهيم ١٦١
". حميآيْ "أسكن الياء وصالً نافع خبلف عن ورش مع املد املشبع  . وحمياي ١٦٢

 . ماهلا دوري الكسائي والتقليل لورش خبلف عنهوأ
 ". ومماَيت هللا"فتح الياء وصالً املدين  . وممايت ١٦٢
 . وصالً نافع" وأنا"أثبت ألف  . وأنا أول ١٦٣
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . أخرى ١٦٤
 . الرابع، وهي �اية سورة األنعام الثمن �اية . رحيم ١٦٥

 
 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 
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 ٢٨ -١: من الخامسالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .واألخوان ا البصريموأماله ورش امقلله . يراكم –ذكرى  ٢٧/ ٢
وشدد الذال الثالثة وشعبة ". يتذكرون"زاد ياء قبل التاء ابن عامر  . تذكرون ٣

 ". تذَّكرون"
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاءهم –فجاءها  ٥/ ٤

 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً لفيها  اهلمزة إبدال . شئتما –" معا"بأسنا  ١٩ /٥/ ٤
 .ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . التقوى –دعواهم  ٢٦/ ٥

 . أدغمها البصري وهشام . إذ جاءهم ٥
 . ضم اهلاء محزة . عليهم –إليهم  ٧/ ٦
١٨/ ١٢ /
٢٧/ ١٩ 

 –جهنم منكم  –أمرتك قال
 –ينزع عنهماحيث شيتما-

 . هو وقبيله

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها نار  ١٢
 . زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل الصاد أشم . صراطك ١٦
 . التثليث للبدل فيها لورش ونقل محزة حركة اهلمزة إىل الذال وقفاً  . مذءوماً  ١٨
يف اللني وقصر  القصر- –عدم املد / ١: فيها لورش مخسة أوجه . اكمانه –سوءاتما  ٢٠

عدم املد يف اللني وتوسط البدل وتقليل / ٢البدل وفتح الذات، 
عدم املد يف اللني وطول البدل وفتح الذات : ٤/ ٣الذات، 
 . توسط اللني وتوسط البدل وتقليل الذات/ ٥وتقليله، 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله .اناداهم فدالمها- –�اكما  ٢٢/ ٢٠
فتح الذات وعدم املد يف اللني وقصر : ٢/ ١: فيها مخسة أوجه لورش .سوءاتما –فدالمها  ٢٢

تقليل الذات وعدم املد يف اللني وتوسط البدل : ٤/ ٣البدل وطوله، 
 . تقليل الذات وتوسط اللني وتوسط البدل/ ٥وطوله، 

. ورش غلظ الالم. ظلمنا ٢٣
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . تغفر لنا ٢٣
 ".َختُرجون"فتح التاء وضم الراء ابن ذكوان واألخوان  . ُختَْرجون ٢٥
قصر البدل مع عدم املد يف اللني وفتح / ١: فيها مخسة أوجه لورش . التقوى –سوءاتكم  –آدم  ٢٦

توسط / ٣، توسط البدل وعدم املد يف اللني والتقليل/ ٢الذات، 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
طول البدل مع عدم : ٥/ ٤البدل مع توسط اللني وتقليل الذات، 

 . املد يف اللني وتقليل الذات وفتحه
 ".ولباسَ "نصبها نافع والشامي والكسائي  . ولباسُ  ٢٦
/ ٢قصر البدل مع عدم املد يف اللني، / ١: فيها لورش أربعة أوجه . سوءاتما –آدم  ٢٧

توسط البدل وتوسط اللني، / ٣يف اللني،  توسط البدل مع عدم املد
 . طول البدل وعدم املد يف اللني/ ٤

 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا . بالفحشاِء أتقولون ٢٨
 . اخلامس الثمن �اية . تعلمون ٢٨

 ٤٦ – ٢٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٢/ ٢٩ /
٣٨/ ٣٧ /

٤٢/ ٤١/ ٣٩ 

أظلم  –قل الرزق –أمر ريب
قال  –كذب بآياته  –ممن

جهنم  –العذاب مبا –لكل
 .رسل ربنا –مهاد

 . للسوسي فيهن اإلدغام

٣٥/ ٣٠ /
٤٤/ ٤٣ 

" معاً "هدانا  –اتقى  –هدى 
 . نادى –

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

حتتهم  –عليهم الضاللة  ٤٣/ ٣٠
 . األ�ار

 . ا األخوانكسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهم

 . وله اخللف يف األوىلوقفاً  الكسائي أماهلا . القيامة –الضاللة  ٣٢/ ٣٠
 ".وحيِسبون"كسر السني مسا والكسائي  . وحيَسبون ٣٠

٣٨/ ٣٢ /
٤٦/ ٣٩ 

أوالهم  –ألوالهم  –الدنيا 
 . بسيماهم –

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 ".خالصةٌ "رفعها نافع  . خالصةً  ٣٢
 ".رْيب الفواحش"أسكن الياء وصالً محزة  . حرم رَيب الفواحش ٣٣
 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ما مل ينَـزِّل ٣٣

 . ذكوان ومحزة ابن نأماله . جاءت –جاءتم  –جاء  ٤٣/ ٣٧/ ٣٤
والتوسط، أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري مع القصر  . جاَء أجلهم ٣٤

 . ورش وقنبل) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا 
 فيها لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة إبدال . ال يستأخرون ٣٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .غلظ الالم ورش .أظلم وأصلح- ٣٧/ ٣٥

 . ضم اهلاء محزة . عليِهم ٣٥
٣٨/ ٣٦ /
٣٧/ ٤٤ 

 .الكسائي ودوري بصريال نوأماله ورش نقلله . كافرين –" كلها"الناِر 

 .واألخوان البصري نوأماله ورش نقلله . ألخراهم –أخراهم  –افرتى ٤٠/ ٣٩/ ٣٧
 ".رْسلنا"أسكن السني أبو عمرو  . ُرُسلنا ٣٧
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا . هؤالء أضلونا ٣٨
 ".يعلمون"أبدل التاء ياء شعبة  . ولكن ال تعلمون ٣٨
 ولألخوين ". تْفَتح"أسكن الفاء وخفف التاء البصري  . حال تـَُفتَّ  ٤٠

 ".يْفَتح"إبدال التاء ياء مع إسكان الفاء وختفيف التاء بعدها 
 ".هلذا ما كنا لنهتدي"أسقط الواو الشامي  . هلذا وما كنا لنهتدي ٤٣
 .أدغمهما البصري وهشام واألخوانأورثتموها  –لقد جاءت  ٤٣
 ".نِعم"ين الكسائي كسر الع . نـََعم ٤٤
 ".موذن"أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً  . مؤذن ٤٤
 "أنَّ لعنةَ "البزي والشامي واألخوان " لعنة"شدد النون ونصب التاء يف  . أْن لعنةُ  ٤٤
 . السادس الثمن �اية . يطمعون ٤٦

 ٦٨ – ٤٧: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري مع القصر والتوسط،  . قاَء أصحابتل ٤٧
) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً مع املد املشبع 

 . ورش وقنبل
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها .الكافرين –" معاً "النار  ٥٠/ ٤٧

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله .املوتى الدنيا- –بسيماهم  ٥٧/ ٥١/ ٤٨
٥٠/ ٤٨ /

٥٤/ ٥٢/ ٥١ 
 –أغىن  –" معاً "نادى

 –" وقفاً "هدى  ننساهم-
 .استوى

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

ضم نون التنوين وصالً احلرميان والكسائي وابن عامر خبلف عن  . برمحٍة ادخلوا ٤٩
 . ابن ذكوان

 . دل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثةأب .املاِء أو ٥٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
٥٣/ ٥٠ /
٦٢/ ٥٤ 

 –الذين نسوه  –رزقكم 
النجوم  –رسل ربنا 
 . أعلم من –مسخرات 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أدغمهما النحويان وهشام ومحزة .قد جاءت –ولقد جئناهم  ٥٣/ ٥٢
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله .جاءكم –جاءت  ٦٣/  ٥٣

 ".يَغشِّي"فتح الغني وشدد الشني شعبة والشيخان  .ييـُْغشِ  ٥٤
والشمَس والقمَر والنجوَم  ٥٤

 . مسخراتٍ 
 ".والشمُس والقمُر والنجوُم مسخراتٌ "رفعهن مجيعاً الشامي 

 . حتقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة: حلمزة وقفاً وجهان . بأمره ٥٤
 ".وِخفية"كسر اخلاء شعبة  . وُخفية ٥٥
. غلظ الالم ورش. حهاإصال ٥٦
 ".الريح"املكي واألخوان  على التوحيد- قرأها من دون ألف - . الرياح ٥٧
، "ُنُشراً "أبدل الباء نوناً مضمومة وضم الشني احلرميان والبصري  . ُبْشراً  ٥٧

وأبدهلا نون مفتوحة ". ُنْشراً "وأبدل الباء نوناً مضمومة الشامي 
 ".َنْشراً "األخوان 

 . أدغمها البصري واألخوان . حاباً أقلت س ٥٧
 ". مْيت"خفف الياء مسكنة الصاحبان والشامي وشعبة  . ميِّت ٥٧
 ".تذَّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  . َتذَكرون ٥٧

 ".غريِهِ "جر الراء وكسر اهلاء الكسائي  ".معاً "غريُُه  ٦٥/ ٥٩
 ".اف إَين أخ"فتح الياء وصالً مسا  . إين أخاف ٥٩

 .واألخوان ا البصريموأماله ورش امقلله ". معا" لنراك  ٦٨/ ٦٠
 ".أبِْلغكم"أسكن الباء وخفف الالم مكسورة أبو عمرو  ". معا"أُبـَلِّغكم  ٦٨/ ٦٢

 . السابع الثمن �اية . أمني ٦٨

 ٨٧ -٦٩: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٧٣/ ٦٩ /
٦٩/ ٨٥  

–" اً مع"جاءتكم  –جاءكم 
 . زادكم

 . خبلف عنه يف األخرية ذكوان ابنومحزة  نأماله

 . أدغمهما البصري وهشام ". معاً "إذ جعلكم  ٧٤/ ٦٩
قرأها بالصاد نافع والبزي وشعبة والكسائي وابن ذكوان وخالد  . بسطة  ٦٩



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٦٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . خبلف عنه، والباقون بالسني، وهو الوجه الثاين خلالد

 . ء السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً أبدل اهلمزة يا . أجئتنا  ٧٠
 –أمر ربم  –وقع عليكم   ٨٠/ ٧٧/ ٧١

 .سبقكم –قال لقومه 
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".غريِهِ "جر الراء وكسر اهلاء الكسائي  ".معاً "غريُُه   ٨٥/ ٧٣
 . اإلدغام فيهما للبصري وهشام واألخوين ".معا"قد جاءتكم   ٨٥/ ٧٣
 ".بِيوتاً "اء قالون واالبنان وشعبة واألخوان كسر الب . بـُُيوتاً   ٧٤
". مفسدين وقال املأل"زاد واو بعد مفسدين الشامي . مفسدين قال املأل ٧٥
 . أبدل اهلمزة واواً مضمومة وصالً ورش والسوسي . يا صاحل ائتنا  ٧٧
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . يف دارهم  ٧٨
 . ورش خبلف عنه وقللها ألخوانا أماهلا . فتوىل  ٧٩
، "أإنكم"زاد مهزة االستفهام الصاحبان والشامي وشعبة واألخوان  . إنكم لتأتون  ٨١

وعلى ذلك جيب تسهيل اهلمزة من دون إدخال للمكي، وتسهيلها 
مع اإلدخال للبصري، وأدخل ألفاً بني اهلمزتني هشام مع التحقيق 

 . سوسي وورش مطلقاً، ومحزة وقفاً وأبدل مهزة تأتون ال. قوالً واحداً 
 . ضم اهلاء محزة . عليِهم  ٨٤
 . غلظ الالم ورش . إصالحها  ٨٥
 .وصل اهلاء بواو ابن كثريوادعوه  ٨٥
 . الثامن، وهي �اية اجلزء الثامن الثمن �اية . احلاكمني  ٨٧

//// 
 

الجزء التاسع  
 ١١٦ -٨٨: الثمن األول

 بيانال الكلمة رقم اآلية
٩٣/ ٨٩ /
١٠٧/ ٩٨ 

 –ءاسى –فتوىل –جنانا
 .فألقى ً"-وقفا"ضحى 

 . ورش خبلف عنه هنوقلل األخوان نأماله

٩٣/ ٩١ /
١٠١ 

 –كافرين  –يف دارهم 
 .الكافرين

 .الكسائي ودوري البصري نوأماله ورش نقلله



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٦٧- 

 بيانال الكلمة رقم اآلية
 ".نيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نيبٍ  ٩٤

٩٨/ ٩٤/٩٧ /
١٠٦/ ١٠٥ 

 "-معا"بأسنا  –لبأساء با
 . جئت –جئتكم 

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهن  اهلمزة أبدل

٩٧/ ٩٦ /
١٠١/ ٩٨ 

 .واألخوان البصري نوأماله ورش نقلله ".كلها"القرى 

 ". لفتَّحنا"شدد التاء ابن عامر  . لَفَتْحنا ٩٦
ة اهلمزة إىل ، ونقل حرك"أْو أمن"أسكن الواو احلرميان والشامي  . أَو أمن ٩٨

 .الواو ورش
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً الثالثة . نشاُء أصبناهم ١٠٠

 . للسوسي مافيه اإلدغام . نكون حنن –نطبع على ١١٥/ ١٠٠
 . أدغمهما البصري وهشام واألخوان . قد جئتكم –ولقد جاءتم  ١٠٥/ ١٠١
١١٣/ ١٠١ 
/١١٦ 

 . ومحزة ذكوان ابن نأماله . جاءوا –جاء  –جاءتم 

 ".رْسلهم"أسكن السني أبو عمرو  . رُسلهم ١٠١
١٠٤/ ١٠٣ /

١١٥ 
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".كله"موسى 

. غلظ الالم ورش. فظلموا ١٠٣
 "عليَّ "أبدل األلف يف على ياء مشددة مفتوحة املدين  . على أن ال ١٠٥
 ".معيْ "ير حفص غ" معي"أسكن الياء يف  . معَي بين ١٠٥
وكسرها مع الصلة ورش ". أرجهِ "كسر اهلاء من دون صلة قالون  . أرجهْ  ١١١

، وزاد مهزة ساكنة بعد اجليم االبنان والبصري "أرجهِ "والكسائي 

، وضمها من "وأرجْئهُ "، وضم اهلاء مع الصلة املكي وهشام "أرجْئه"
كوان ، وكسرها من دون صلة ابن ذ"أرجْئهُ "دون صلة البصري 

 ".أرجْئهِ "
وأمال األلف ". سحَّار"قدم احلاء مشددة وأخر األلف الشيخان  . ساحر ١١٢

 . دوري الكسائي
". أإن لنا"زاد مهزة االستفهام أبو عمرو وابن عامر وشعبة واألخوان  . إن لنا ١١٣

وللبصري إدخال ألف بني اهلمزتني مع تسهيل الثانية، وهلشام 
 . مع التحقيق قوالً واحداً  إدخال ألف بني اهلمزتني

 ".نِعم"كسر العني الكسائي  . نـََعم ١١٤



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٦٨- 

 بيانال الكلمة رقم اآلية
 .أماهلا الدوري . الناسِ  ١١٦
 . �اية الثمن األول . عظيم ١١٦

 ١٤١ – ١١٧: الثمن الثاني
 البيان   الكلمة رقم اآلية

١٢٢/ ١١٧ /
١٢٨/ ١٢٧ /
١٣٤/ ١٣١ /
١٣٨/ ١٣٧ 

معاً "يا موسى "-كله"موسى 
 .احلسىن "-وقفاً 

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

وشدد التاء ". تَلقَّف"فتح الالم وشدد القاف اجلميع غري حفص  . هي تـَْلَقفُ  ١١٧
 ".هي تـََّلقَّف"البزي وصالً 

 .غلظ الالم وصالً ورش، وله وقفاً التغليظ والرتقيق . وبطل ١١٨
١٢٤/ ١٢٠ /
١٢٧/ ١٢٦ /
١٣٤/ ١٣٢ /

١٤١ 

آذن لكم  –اجدين السحرة س
 –آهلتك قال  –تنقم منا  –

 –وقع عليهم  –حنن لك 
 . يستحيون نساءكم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

، وسهل ما بعد مهزة "أآمنتم "زاد مهزة االستفهام غري حفص  . قال فرعون ءامنتم ١٢٣
االستفهام الثالثة والشامي، ولقنبل وصالً إبدال مهزة االستفهام واواً 

سهيل الثانية وله ابتداء حتقيق مهزة االستفهام وتسهيل ما مفتوحة وت
 .بعدها

 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاءتم –جاءتنا  ١٣١/ ١٢٦
 ".سنَـْقُتل"فتح النون وأسكن القاف وضم التاء خمففة احلرميان  . سنـَُقتِّل ١٢٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . عسى ١٢٩
. الالم ورشغلظ مفصالت  ١٣٣

عليِهُم  –عليِهُم الطوفان  ١٣٤/ ١٣٣
 . الرجز

 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان

 ".كلمه"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  . كلمت ربك ١٣٧
 ".يعُرشون"ضم الراء الشامي وشعبة  . يعرِشون ١٣٧
 ".يعِكفون"كسر الكاف األخوان  . يعُكفون ١٣٨
 . وقفاً  الكسائي أماهلا . آهلة ١٣٨
وحذف . السكت يف املفصول خللف خبلف عنه، والنقل لورش .وإذ أجنيناكم ١٤١



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٦٩- 

 البيان   الكلمة رقم اآلية
 ".أجناكم"النون والياء الشامي 

 ".يـَْقتُلون"فتح الياء وأسكن القاف وضم التاء خمففة نافع  . يـَُقتِّلون ١٤١
 . �اية الثمن الثاين . عظيم ١٤١

 ١٥٥ -١٤٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".ووعدنا"حذف األلف البصري  .وواعدنا ١٤٢
١٤٣/ ١٤٢ /
١٤٨/ ١٤٤ /
١٥٥/ ١٥٠ 

 الدنيا- "-كله"موسى 
 ".وقفاً "موسى الغضب 

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٤٣/ ١٤٢ /
١٥٠/ ١٤٨ /
١٥٣/ ١٥١ /

١٥٥ 

قال رب  ألخيه هارون-
قوم  –أفاق قال "-كله"

 –أمر ربكم  –موسى 
 قال لن السيئات مث-

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٤٣
 ".أْرين"أختلس كسرة الراء الدوري، وأسكنها املكي والسوسي  . أِرين ١٤٣
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها ".معاً "تراين  ١٤٣
 .احلرميان والشامي والكسائي ضم نون لكن وصالً  . ولكِن انظر ١٤٣

١٥٠/ ١٤٣ /
١٥٤ 

هدى –" وقفاً "ألقى  –جتلى 
 ".وقفاً "

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

". دكاءَ "زاد ألفاً ومهزة مفتوحة من دون تنوين بعد الكاف الشيخان  . دكاً  ١٤٣
 .ووقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ألفاً مع القصر والتوسط والطول

 . وصالً املدين" أنا"أثبت ألف  . وأنا أول ١٤٣
 ".إَين اصطفيتك"فتح الياء وصالً الصاحبان  . إين اصطفيتك ١٤٤
 . الدوري أماهلا .الناسِ  ١٤٤
 ".برساليت "حذف األلف بعد الالم احلرميان  . برسااليت ١٤٤
 . فاً مع حذفها وق"آياْيت الذين"أسكن الياء محزة والشامي  . آياَيت الذين ١٤٦
 ".الرََّشد"فتح الراء والشني األخوان  . الرُّْشد ١٤٦
وصل اهلاء بواو ابن كثري يتخذوه  ١٤٦
 ".ِحليهم"كسر احلاء الشيخان  . ُحليهم ١٤٨



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها ورش والبصري والشامي واألخوان . قد ضلوا ١٤٩
ترمحنا ربَّنا وتغفر "خوان قرأ الفعلني بتاء اخلطاب ونصب ربنا األ .يرمحنا ربُّنا ويغفر لنا ١٤٩

 .وأدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري". لنا
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بئسما ١٥٠
 ".بعدَي أعجلتم"فتح الياء وصالً الثالثة  . بعدي أعجلتم ١٥٠

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل .شئت برأِس - ١٥٥/ ١٥٠
 ".أمِّ "كسر امليم الشامي وشعبة واألخوان  . ابن أمَّ  ١٥٠

. أدغمهما البصري خبلف عن الدوري. فاغفر لنا –اغفر يل  ١٥٥/ ١٥١
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة وصالً الثالثة . تشاُء أنت ١٥٥
 . وهي �اية الثمن الثالث. ورش مطلقاَ " خري"رقق راء  . خري الغافرين ١٥٥

 ١٧٠– ١٥٦: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٥٩/ ١٥٦ /
١٦٠ 

 –" معاً "موسى  الدنيا-
 .والسلوى

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".عذاَيب أصيب"فتح ياء اإلضافة املدين  . عذاْيب أصيب ١٥٦
١٥٧/ ١٥٦ /
١٦١/ ١٥٩ /
١٦٩/ ١٦٧ 

 –يضع عنهم  –أصيب به 
 حيث شيتم- –قوم موسى 
 .سيغفر لنا –تأذن ربك 

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

إبدال اهلمزة : ٣/ ٢/ ١: وقف عليها محزة وهشام خبمسة أوجه . أشاءُ  ١٥٦
تسهيل اهلمزة مع التوسط والقصر : ٥/ ٤. ألفاً مع املراتب الثالثة

 . هلشام، والطول والقصر حلمزة
إسقاط مهزتا ونقل : ٢/ ١: هوقف عليها هشام ومحزة بأربعة أوج .شيءٍ  ١٥٦

إبدال اهلمزة ياء مع : ٤/ ٣حركتها إىل الياء مع إسكان الياء ورومها، 
 . إدغام الياء األوىل يف الثانية وإسكان الياء املشددة ورومها

 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين ".معا"النيب  ١٥٨/ ١٥٧
 . للها محزة ونافع خبلف عن قالونأماهلا النحويان وابن ذكوان، وق . التوراة ١٥٧
أبدل مهزتا ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً، وأسكن الراء البصري  . يأمرهم ١٥٧

 .خبلف عن الدوري، وللدوري اختالس ضمتها وجه ثان
 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن –استسقاه  –ينهاهم / ١٦٠/ ١٥٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٧١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . األدىن ١٦٩

عليِهُم  –بائث عليِهُم اخل ١٦٠/ ١٥٧
 .عليِهُم املن الغمام-

 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري، وضمهما األخوان

وال ". َءاَصارهم"فتح اهلمزة وزاد ألفاً بعدها وبعد الصاد ابن عامر  . إصرهم ١٥٧
 .ترقيق للراء فيها لورش لوجود حرف االستعالء بني الكسرة والراء

عليِهم  –عليِهم فالدين  ١٦٢/ ١٥٧
 . رجزاً 

 . ضم اهلاء فيهما محزة مطلقاً 

١٦٢/ ١٦٠ 
/١٧٠/ ١٦٥ 

ظلموا  ظلمونا- وظللنا-
 . الصالة "-معاً "

 . غلظ الالم فيهن ورش

أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي، وأدغم الالم يف الالم  ".معاً "قيل هلم  ١٦٢/ ١٦١
 . السوسي

، "تُغَفر لكم"فاء املدين والشامي أبدل النون تاء مضمومة وفتح ال . نـَْغِفْر لكم ١٦١
 .وأدغم الالم يف الراء البصري خبلف عن الدوري

وللمدين ". خطيئُتكم"حذف األلف بعد اهلمزة ورفع التاء الشامي  . خطيئاِتكم ١٦١
وفتح الطاء وألف بعدها وفتح الياء وحذف ". خطيئاُتكم"رفع التاء 

 ".خطَايَاكم"اهلمزة والتاء البصري 
 ".وَسلهم"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني ابن كثري والكسائي  . أهلمواس ١٦٣
رقق الراء ورش حاضرة  ١٦٣

 .أدغمها البصري وهشام واألخوان .وإذ تأذن –إذ تأتيهم  ١٦٧/ ١٦٣
 ".معذرةٌ "رفعها غري حفص  . معذرةً  ١٦٤
إسقاط :١/٢: هحلمزة وهشام لدى الوقف على السوء أربعة أوجـ.  السوِء أخذنا ١٦٥

إبدال : ٤/ ٣. اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو، وعليه اإلسكان والروم
 .اهلمزة واواً مث إدغام الواو األوىل يف الثانية مع اإلسكان والروم

. وحلمزة أيضا تسهيل اهلمزة
وكسر الباء وأسكن ". بِْيس"قرأها نافع حبذف اهلمزة وكسر الباء  . بَِئْيسٍ  ١٦٥

وقدم الياء وأخر اهلمزة مفتوحة ". بِْئس"الياء الشامي اهلمزة وحذف 
 . ، وله وجه ثان كحفص"بـَْيَئس"شعبة 

رقق الراء ورش ِقَردة  ١٦٦
 . وقف عليها محزة بوجهني تسهيل اهلمزة وإسقاطها .خاسئني ١٦٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
فيها حلمزة وهشام وقفاً وجه واحد، هو إسقاط اهلمزة ونقل حركتها  . سوَء العذاب ١٦٧

 . الواو مث إسكا�اإىل 
 ".يعقلون"أبدل التاء ياء الصاحبان وشعبة واألخوان  . أفال تعقلون ١٦٩
 ".ُميِْسكون"أسكن امليم وخفف السني مكسورة شعبة  . ُميَسِّكون ١٧٠
 . �اية الثمن الرابع . املصلحني ١٧٠

 ١٨٧ -١٧١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٧٩/ ١٧٢ /
١٨٧ 

 أولئك كاألنعام- –من آدم 
 .يسألونك كأنك

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

 ".ذرياِتم"اثبت ألفاً بعد الياء وكسر التاء نافع والبصري والشامي  . ُذرِّيَّتهم ١٧٢
١٧٦/ ١٧٢ /
١٨٧/ ١٨٥ 

 –عسى  –هواه  –بلى 
 .مرساها

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 ".يقولوا"التاء ياء غيبة البصري أبدل  ".معاً "تقولوا  ١٧٣/ ١٧٢
 .أبدل مهزتما السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  .ذرأنا –شئنا  ١٧٩/ ١٧٦

 . أظهرها هشام واحلرميان خبلف عن قالون . يلهث ذلك ١٧٦
أسكن اهلاء قالون والنحويان، وقد أمجعوا على إثبات الياء يف  .فهو املهتدي ١٧٨

 ".املهتدي"
 .دغمها البصري والشامي والشيخانأ . ولقد ذرأنا ١٧٩
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . احلسىن ١٨٠
 ".يَلَحدون"فتح الياء واحلاء محزة  . يـُْلِحدون ١٨٠

 . وقفاً  الكسائي امأماله . بغتة –جنة  ١٨٧/ ١٨٤
األخوان وجزم الراء ". ونذرهم"أبدل الياء نوناً نافع واالبنان  . وَيَذُرهم ١٨٦

 ".ويذْرهم"
 . أماهلا دوري الكسائي . طغيا�م ١٨٦
 . أماهلا الدوري . الناس ١٨٧
 . �اية الثمن اخلامس . ال يعلمون ١٨٧

 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٧٣- 

 ٢٠٦ -١٨٨: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ١٨٨
: ٣/ ٢/ ١: ام ستـة أوجـهفيها لدى الوقف عليها حلمزة وهش . السوُء إن ١٨٨

إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو، وعليه اإلسكان والروم 
إبدال اهلمزة واواً مث إدغام الواو األوىل يف : ٦/ ٥/ ٤. واإلمشام

" إن"وفيها لدى وصلها مع . الثانية مع اإلسكان والروم واإلمشام
 .تسهيلها وإبداهلا واوا مكسورة: للثالثة وجهان

 . أثبت األلف وصالً قالون خبلف عنه . ا إالأن ١٨٨
١٩٧/ ١٨٩ /
٢٠٠/ ١٩٩ 

ال يستطيعون  –خلقكم 
من  –العفو وامر  –نصركم 

 .الشيطان نزغ

 . فيهن للسوسي اإلدغام
 

١٩٠/ ١٨٩ /
١٩٨/ ١٩٣ /
٢٠٣/ ١٩٦ 

 "-معا"آتامها  –تغشاها 
اهلدى  "-وقفاً "فتعاىل 

يوحى  "-وقفاً "يتوىل  "-معا"
 ".وقفا"وهدى  –

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

كسر الشني وأسكن الراء ونون الكاف وحذف األلف واهلمزة نافع  .ُشرَكاءَ  ١٩٠
 ".ِشرْكاً "وشعبة 

 ".يْتَبعوكم"أسكن التاء خمففة وفتح الباء نافع  . يتَِّبعوكم ١٩٣
 ".ادعوا قلُ "ضم الالم وصالً احلرميان والنحويان والشامي  . قِل ادعوا ١٩٥
، وهلشام أربعة "كيدوين فال"أثبت الياء الثانية وصالً أبو عمرو  . مث كيدون فال ١٩٥

 .أوجه إثباتا وحذفها وصالً ووقفاً 
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . وتراهم ١٩٨
والكسائي أسقط األلف وأبدل اهلمزة ياء ساكنة الصاحبان  . طائف ٢٠١

 ".طْيف"
 ".ميُِدو�م"ضم الياء وكسر امليم املدين  . و�مَميُدُّ  ٢٠٢
 .نقل حركة اهلمزة إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٢٠٤
 . �اية الثمن السادس، وهي �اية سورة األعراف . يسجدون ٢٠٦
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-١٧٤- 



 ٢١ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . للسوسي مافيه اإلدغام . الشوكة تكون –ل هللا األنفا ٧/ ١
 .أماهلما محزة وابن ذكوان خبلف له يف األوىل . جاءكم –زادتم  ١٩/ ٢

 .غلظ الالم ورشالصالة  ٣
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ".وقفاً "إحدى  ٧

 –للكافرين  "-معاً "الكافرين  ١٤/ ١٨/ ٧
 .النار

 .الكسائي ودوري البصري نأمالهو ورش نقلله

 . أدغمهما البصري وهشام واألخوان .فقد جاءكم –إذ تستغيثون  ١٩/ ٩
 ".مرَدفني "فتح الدال نافع  . مرِدفني ٩
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . بشرى ١٠
ضم الياء األوىل وأسكن الغني وخفف الشني مكسورة نافع  .يـَُغشِّيكم النعاسَ  ١١

وفتح الياء األوىل والشني خمففة وأسكن العني وأبدل ". ْغِشيكميُ "
 ". يـَْغَشاكم النعاسُ "الياء الثانية ألفاً ورفع النعاس الصاحبان 

 ".ويْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . زلينَ  ١١
رقق الراء ورش لُيَطهِّركم  ١١
 ".الرُعب"ضم العني الشامي والكسائي  . الرْعب ١٢
، وأبدل مهزتا السوسي مطلقاً رش خبلف عنها وقللهو األخوانا أماله . مأواه ١٦

 .ومحزة وقفاً 
ولكنَّ اَهللا  –ولكنَّ اَهللا قتلهم  ١٧

 . رمى
خفف النون يف املوضعني وكسرها للوصل ورفع لفظي اجلاللة 

 ".ولكِن اهللاُ "الشامي واألخوان 
 . خبلف عنه ورش اقللهان وشعبة واألخو اأماله . رمى ١٧
وفتح الواو ". موهٌن كيدَ "نون موهن ونصب كيد اجلميع إال حفصاً .  مْوِهُن كيدِ  ١٨

". مَوهِّنٌ "وشدد اهلاء الثالثة 
 ".وِإن"كسر اهلمزة الصاحبان وشعبة واألخوان  . وأنَّ اهللا مع ١٩
 "وآلتَّولوا"شدد التاء وصالً مع مد األلف مشبعة البزي  . وال تولوا ٢٠
 . �اية الثمن السابع .ال يسمعون ٢١

 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٧٥- 

 ٤٠ -٢٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وقف عليها محزة بوجهني حتقيق اهلمزة وتسهيلها . ألمسعهم ٢٣
وقف عليها محزة وهشام بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء مع  . املرء ٢٤

 . إسكان الراء ورومها
 .غلظ الالم ورش. صالتم ظلموا- ٣٥/ ٢٥

 . خبلف عنه وقفاً  الكسائي أماهلا . خاصة ٢٥
 –موالكم  –تتلى  –فآواكم  ٤٠/ ٣١/ ٢٦

 . املوىل
 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 . للسوسي مافيه اإلدغام . العذاب مبا –رزقكم  ٣٥/ ٢٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري .يغفر هلم –ويغفر لكم  ٣٨/ ٢٩
 . أدغمهما البصري وهشام واألخوان . قد سلف –قد مسعنا  ٣٨/ ٣١
السكت وبنقل احلركة إىل الالم، وله : وقف عليهما محزة بوجهني ".معاً "األولني  ٣٨/ ٣١

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا .السماِء أو ٣٢
 . ورش والسوسيأبدل اهلمزة ياء وصالً  . ائتنا ٣٢
وخللف وصالً السكت خبلف عنه، ووقف . لورش النقل يف احلالني . بعذاب أليم ٣٢

السكت والنقل والتحقيق، فإذا كنت تقرأ : عليها محزة بثالثة أوجه
خللف بالسكت فلك يف الوقف النقل والسكت، وإن كنت تقرأ لـه 

ف النقل بالتحقيق فلك يف الوقف النقل والتحقيق، وخلالد يف الوق
 . والتحقيق

 . وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع املد والقصر . أولياءه ٣٤
 . األخوانزاياً  الصاد أشم . تصدية ٣٥
 ".لُيَميِّز"ضم الياء وفتح امليم وشدد الياء الثانية مكسورة األخوان  .لَيِمْيز ٣٧
لتاء هاء يف سنت وأبدل ا. أدغم التاء يف السني البصري واألخوان . مضت سنت ٣٨

 ".سنه"وقفاً املكي والنحويان 
 . وهي �اية اجلزء التاسع. �اية الثمن الثامن . النصري ٤٠

//// 
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الجزء العاشر  
  ٥٩ -٤١: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
، ويف "قرىب"يف اآلية لورش ستة أوجه يف اللني يف شيء، وذات الياء  .اجلمعان. .. واعلموا أمنا ٤١

توسط اللني وفتح الذات وعليه قصر : ٢/ ١": ءامنتم"البدل 
توسط اللني وتقليل الذات وعليه توسط : ٤/ ٣. وطول البدل
طول / ٦. طول اللني وفتح الذات وطول البدل/ ٥. وطول البدل

 . اللني وتقليل الذات وطول البدل
 .قللهن البصري وورش خبلف عنهو األخوان أماهلن . القصوى –الدنيا  –القرىب  ٤٢/ ٤١

 "-وقفاً "التقى  –اليتامى  ٥٠/ ٤٢/ ٤١
 ". وقفاً "يتوىف  حيىي -

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 ".بالِعدوة"كسر العني فيهما الصاحبان  ".معاً "بالُعدوة  ٤٢
فك اإلدغام وكسر الياء األوىل وفتح الثانية نافع والبزي وشعبة  . حيّ  ٤٢

 ".يَ حيِ "
 –زين هلم  منامك قليالً - ٤٨/ ٤٣

الفئتان  –اليوم من  وقال ال-
 . نكص

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . يف األوىل هلالبصري وقللهن ورش خبلف و األخوان أماهلن ترى –أرى  –أراكهم  ٥٠/ ٤٨/ ٤٣
 ".َترِجع"فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان  . تُرَجع األمور ٤٤
 ".وآل تَّنازعوا"شدد التاء مع مد األلف مشبعة البزي وصالً  . ازعواوال تن ٤٦
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . ديارهم ٤٧

 . الدوري امأماله ".معاً "الناس  ٤٨/ ٤٧
 . أدغمها النحويان وهشام وخالد . وإذ زين ٤٨
 ".َين أخافإ –إَين أرى "فتح الياء الثالثة  .إين أخاف –إين أرى  ٥٠
 . وأدغم الذال يف التاء هشام". تتوىف"أبدل الياء تاء الشامي  . إذ يتوىف ٥٠
 .غلظ الالم ورش . بظالم ٥١

 . أبدل اهلمزة فيهما السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ".معا"كدأب  ٥٤/ ٥٢
 . ضم اهلاء محزة . إليهم ٥٨
حلرميان والنحويان أبدل ياء الغيبة تاء خطاب وكسر السني ا . حيَسنب ٥٩



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".حتسنب"وأبدل الياء تاء شعبة ". حتِسنب"

 ".َأ�م"فتح اهلمزة ابن عامر  . إ�م ٥٩
 . �اية الثمن األول . ال يعجزون ٥٩

 ٧٥ -٦٠: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".للسِّلم"كسر السني شعبة  . للسَّلم ٦١
 . للسوسي ماهيف اإلدغام . اهللا هو إنه هو- ٦٢/ ٦١
٦٥/ ٦٤ /
٧٠/ ٦٧ 

 ".لنيبء النيبء-"خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين  .لنيب "-كله"النيب 

 .رقق الراء ورش . عشرون ٦٥
 ".تكن"أبدل الياء تاء احلرميان والشامي  . وإن يكن منكم مائة ٦٥

 . مفتوحة وقف عليهن محزة بإبدال اهلمزة ياء ".معاً "مائة –" معاً "مائتني  ٦٦/ ٦٥
فيها السكت حلمزة خبلف عن خالد وصًال، والنقل لورش مع ثالثة  . اآلن ٦٦

 . البدل
 ".ُضعفاً "ضم الضاد احلرميان والنحويان والشامي  . َضْعفاً  ٦٦
 ".تكن"أبدل الياء تاء الثالثة والشامي  . فإن يكن منكم مائة ٦٦
 ."تكون"أبدل الياء تاء أبو عمرو  . أن يكون له ٦٧
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . أسرى ٦٧
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ٦٧
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . اآلخرة ٦٨
 . أدغم الذال يف التاء نافع والبصري والشامي وشعبة واألخوان . أخذمت ٦٨
 ورش قللهاو". اُألسارى"البصري  ضم اهلمزة وزاد ألفاً بعد السني . من األسرى ٧٠

 .واألخوان وأماهلا البصري
 . أدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري . ويغفر لكم ٧٠
 ".وِاليتهم"كسر الواو محزة  . َواليتهم ٧٢
 . ورش خبلف عنها وقلله األخوان اأماله .أويل ٧٥
 . الوهي �اية سورة األنف. �اية الثمن الثاين . عليم ٧٥
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 ١٨ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماله ورش امقلله . النار –الكافرين  ١٧/ ٢
 . الدوري أماهلا . الناس ٣
 . ورقق الراء ورش". فْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . فهو خري ٣

 . اهلاء فيهما محزة مطلقاً ضم  . عليِهم –إليِهم  ١٤/ ٤
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . مأمنه ٦

١٠/ ٨ /
١٦/١٣ 

 . مع اخللف له يف األخرية وقفاً  الكسائي أماهلا . مرة وليجة- –"معا"ذمة 

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن فعسى "-وقفاً "وآتى  –وتأىب  ١٨/ ٨
 . زة الثانية الثالثة، وأدخل هشام ألفاً بني اهلمزتني خبلف عنهسهل اهلم . أئمة ١٢
 ".ِإميان"كسر اهلمزة فيها ابن عامر  . ال أميان هلم ١٢
إبدال اهلمزة : ٣/ ٢/ ١: وقف عليها محزة وهشام خبمسة أوجه . يشاء ١٥

تسهيلها مع الطول والقصر : ٥/ ٤ألفاً مع مراتب املد الثالثة، 
 . لقصر هلشامحلمزة والتوسط وا

أسكن السني خمففة وحذف األلف على اإلفراد الصاحبان  . يعمروا مساجد ١٧
 ".مْسجد"

 . �اية الثمن الثالث . املهتدين ١٨

 ٣٣ – ١٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . حلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة مع مد األلف وقصرها . الفائزون ٢٠
 ".يـَْبُشرهم"لياء وأسكن الباء وضم الشني خمففة محزة فتح ا . يـَُبشِّرهم ٢١
 ".ُرضوان"ضم الراء شعبة  . رضوان ٢١
 . سهل اهلمزة الثانية وصالً الثالثة .أولياَء إن ٢٣
التحقيق والسكت، وله فيها وصالً : فيها حلمزة وقفاً وجهان .اإلميان ٢٣

 . السكت خبلف عن خالد
 . ورقق الراء ورش". عشرياتكم"لراء شعبة زاد ألفاً بعد ا . عشريتكم ٢٤
 .حتقيق اهلمزة، مث إبداهلا ياء مفتوحة: وقف عليها محزة بوجهني . بأمره ٢٤



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٧٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وقفاً  الكسائي أماهلا . كثرية ٢٥
 . اإلمالة فيها حلمزة . وضاقت ٢٥
 .أدغمها البصري والشامي واألخوان . رحبت مث ٢٥

٢٨/ ٢٧ /
٣٣/ ٣٠ 

شركون امل –من بعد ذلك 
أرسل  –ذلك قوهلم  جنس-
 . رسوله

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .وقف عليها باألوجه اخلمسة هشام ومحزة .يشاءُ  ٢٧
إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر : فيها حلمزة وهشام وقفاً ثالثة أوجه . شاءَ  ٢٨

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلاوالتوسط والطول، و
 .ورقق الراء ورش". عزيرُ "ة والشامي ومحزة حذف التنوين الثالث . عزيٌر ابن ٣٠
وفيها للسوسي وصالً . نواألخوا يوأماهلا البصر ورش النصارى قلل . وقالت النصارى املسيح ٣٠

 .الفتح واإلمالة: مع املسيح وجهان
 ".ُيضاُهون"ضم اهلاء وحذف اهلمزة غري عاصم  . ُيضاِهئون ٣٠
 .ي وورش خبلف عنهردوال اوقلله األخوان اأماله . أىن ٣٠
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل  . يؤفكون ٣٠
فيها لورش ثالثة البدل، وحلمزة تسهيل اهلمزة ما بني اهلمزة والواو مث  . يطفئوا ٣٢

 ). وجهان(إبداهلا ياء 
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله .باهلدى "-وقفاً "يأىب اهللا  ٣٣/ ٣٢

 .الرابع الثمن �اية . املشركون ٣٣

 ٤٥ -٣٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٥/ ٣٤ /
٤٠/ ٣٧ 

 الكافرين-–ناِر  األحبار-
 .الغارِ 

 .الكسائي ودوري البصري نوأماله ورش نقلله

 . الدوري أماهلا . الناس ٣٤
 . ورش خبلف عنهما وقلله األخوان ماأماله .فتكوى –حيمى  ٣٥
وقف عليها محزة بوجهني النقل والسكت، وله وصالً السكت  . ألرضا ٣٦

 خبلف عن خالد، ولورش النقل مطلقاً 
 "-معاً "كلمة  "-معاً "كافة  ٣٧/ ٤٠/ ٣٦

 .زيادة
 .وقفاً  الكسائي نأماله



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٨٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
وفيها هلشام ومحزة ". النَّسيُّ "لورش اإلبدال مع اإلدغام وصالً ووقفاً  .النسيء ٣٧

إبدال اهلمزة ياء مع إدغام الياء األوىل يف الثانية :وقفاً ثالثة أوجه
 .وعليه اإلسكان والروم واإلمشام

 ".َيِضل"فتح الياء وكسر الضاد الثالثة والشامي وشعبة  . ُيَضل به ٣٧
تسهيل اهلمزة ما : وفيها حلمزة وقفاً ثالثة أوجه. فيها ثالثة البدل لورش . ليواطئوا ٣٧

 .داهلا ياء مث إسقاطها مع ضم الطاءبني اهلمزة والواو، مث إب
٤٠/ ٣٧ /
٤٣/ ٣٨ 

 –يقول لصاحبه  –زين هلم 
 –كلمة اهللا هي  قيل لكم-
 .يتبني لك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مسا .سوُء أعماهلم ٣٧
 .أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٣٨

 –السفلى  "-معا"الدنيا  ٤٠/ ٣٨
 .لعلياا

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

محزة بوجهني النقل والسكت، وله وصالً السكت  عليها وقف ".معاً "اآلخرة  ٣٨
وأمال . ولورش النقل وتثليث البدل وترقيق الراء. خبلف عن خالد

 . راءها الكسائي وقفاً 
 . مهما األخوانكسر اهلاء وامليم وصالً أبو عمرو، وض . عليهم الشقة ٤٢
 . �اية الثمن اخلامس . يرتددون ٤٥

 ٦٠ – ٤٦: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .القاف ضمة هشام والكسائي كسرة أشم . وقيل ٤٦
 . خبلف عنه يف األوىلذكوان  ابنمحزة و امأماله . جاء –زادوكم  ٤٨/ ٤٧

 .، ومحزة وقفاً والسوسي أبدل اهلمزة واواً وصالً ورش . يقول ائذن يل ٤٩
 . أمجع القراء على إسكان الياء . تفتين أال ٤٩

وحنن  –الفتنة سقطوا  ٥٢/ ٤٩
 . نرتبص

 . للسوسي مافيه اإلدغام

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . بالكافرين ٤٩
 . أبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً  . تسؤهم ٥٠

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن .تاهمآ كساىل- –موالنا  ٥٩/ ٥٤/ ٥١



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٨١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
وشدد التاء وصالً البزي مع . أدغم الالم يف التاء هشام واألخوان . هل تربصون ٥٢

 ".هْل تَّربصون"إظهار الالم 
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله .الدنيا "-وقفاً "إحدى  ٥٥/ ٥٢

 ".رهاً كُ "ضم الكاف الشيخان  . َكرهاً  ٥٣
 ".أن يقبل"أبدل التاء ياء األخوان  . أن تقبل ٥٤
 .غلظ الالم ورشالصالة  ٥٤
وأمال الفاء . رش مطلقاً ومحزة وقفاً واواً مفتوحة و اهلمزة أبدل . املؤلفة ٦٠

 .الكسائي وقفاً 
 .�اية الثمن السادس . حكيم ٦٠

 ٧٤ -٦١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  مهزتا واواً  أبدل .معاً "ون يؤذ ٦١
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع .النيبّ  ٦١
 ".أْذن قل أْذن"أسكن الذال فيهما املدين  . أُُذن قل أُُذن ٦١

املومنات  –يومن للمومنني  ٧٢/ ٦١
 . جنات

 . للسوسي مافيه اإلدغام

 ".رمحةٍ "زة جر رمحة حم .ورمحٌة للذين ٦١
 ".تنـَْزل" أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . أن تنَـزَّل ٦٤
 . ضم اهلاء محزة مطلقاً  . عليهم ٦٤

تسهيل اهلمزة، مث : وفيهما حلمزة وقفاً . فيهما لورش تثليث البدل .تستهزءون –قل استهزءوا  ٦٥/ ٦٤
 . إبداهلا ياء، مث إسقاطها وضم ما قبلها

 ".يُعفَ "النون ياء مضمومة وفتح الفاء اجلميع إال عاصماً  أبدل . نـَْعفُ  ٦٦
أبدل النون تاء مضمومة وفتح الذال، ورفع طائفة اجلميع غري  . نُعذِّب طائفةً  ٦٦

 ".تُعذَّب طائفةٌ "عاصم 
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ".معاً "الدنيا  ٧٤/ ٦٩

 ".رْسلهم"أسكن السني البصري  . رُسلهم ٧٠
. غلظ الالم ورشالصالة  ٧١
 . ضم الراء شعبة . ورِضوان ٧٢

 . ورش خبلف عنهما وقلله األخوان ماأماله . أغناهم –مأواهم  ٧٤/ ٧٣



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٨٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السابع . نصري ٧٤

 ٩٢– ٧٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . آتاهم –آتانا  ٧٦/ ٧٥
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن .املرضى –الدنيا  –جنواهم  ٩١/ ٨٥/ ٧٨

 ".الِغيوب"كسر الغني شعبة ومحزة  . الُغيوب ٧٨
 . أدغمهن البصري خبلف عن الدوري "معاً "تستغفر هلم –استغفر هلم ٨٠
 . محزة وقفاً ورش والسوسي مطلقاً و اهلمزة أبدل . فاستأذنوك ٨٣
 ".معْي أبداً "أسكن الياء شعبة واألخوان  . معَي أبداً  ٨٣
 ".معْي عدواً "أسكن الياء اجلميع إال حفصاً  . معَي عدواً  ٨٣
 . أدغمها البصري واألخوان . أنزلت سورة ٨٦

 . للسوسي مافيه اإلدغام . ليوذن هلم –وطبع على  ٩٠/ ٨٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩٠
 . �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء العاشر . ينفقون ٩٢

//// 
 

الجزء الحادي عشر  
 ١٠٦ -٩٣: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يستأذنونك ٩٣
بدال، ووجهان ثالثة على اإل: فيها حلمزة وهشام وقفاً مخسة أوجه . أغنياء ٩٣

 .مع التسهيل
٩٩/ ٩٤ /
١٠٤/ ١٠١ 

 –ينفق قربات–لن نومن لكم
 ".معاً "اهللا هو  حنن نعلمهم-

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري رش و قللها . األنصار –أخباركم ١٠٠/ ٩٤
فسريى  "-وقفاً "وسريى اهللا  ١٠٥/ ٩٤

 ". وقفاً "اهللا 
وللسوسي وصالً ثالثة أوجه . األخواني وبصرأماهلا الش وور قللها

فتحها مع تغليظ الم لفظ اجلاللة، وإمالتها مع التغليظ والرتقيق 
 . لالم لفظ اجلاللة



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٨٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٩٨/ ٩٥ /
١٠٦/ ١٠٢ 

 . ضم اهلاء فيهن محزة مطلقاً  ".كله"عليهم  –إليهم 

ان وأمال األلف األخو. السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . مأواهم ٩٥
 . وقللها ورش خبلف عنه

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ".وقفاً "عسى  –يرضى  ١٠٢/ ٩٦
. رقق الراء ورشدائرة، خري  ٩٨/١٠٩

، ووقف عليها محزة وهشام بأربعة "السُّوء"ضم السني الصاحبان  . السَّوء ٩٨
وجهان على النقل ومها اإلسكان والروم، واإلبدال مع : أوجه
 . غام وعليها اإلسكان والروماإلد

 ".قرُبة"ضم الراء ورش  . قْربة ٩٩
. غلظ الالم ورشصلواتك  صلوات- ١٠٤/ ٩٩

 ".جتري من حتِتها"بعد جتري وجر حتتها " من"زاد املكي  .جتري حتَتها األ�ار ١٠٠
 . وقف عليها محزة بإبدال اهلمزة ياء . سيئاً  ١٠٢
الالم واأللف وكسر التاء الثالثة وابن عامر وشعبة  زاد واواً بني . إن صالَتك ١٠٣

 ".صلواِتك"
زاد بني اجليم والواو مهزة مضمومة االبنان وأبو عمرو وشعبة  . مرجون ١٠٦

 ".مرجُئون"
 .�اية الثمن األول . حكيم ١٠٦

 ١٢١ -١٠٧: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".الذين اختذوا"ين والشامي أسقط الواو املد . والذين اختذوا ١٠٧
 . ال ترقيق لورش فيها . ضراراً  ١٠٧

١٠٨/ ١٠٧ /
١١٣/ ١٠٩ 

 –تقوى  –التقوى  –احلسىن 
 .قرىب

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

" ضم اهلمزة وكسر السني األوىل ورفع النون فيهما نافع والشامي  ".معاً "َأسَّس بنيانَه  ١٠٩
 ".نُهُأسِّس بنيا

 ".وُرضوان"ضم الراء شعبة  . ورِضوان ١٠٩
 ".جْرف"أسكن الراء الشامي وشعبة ومحزة  . ُجُرف ١٠٩
 .أماهلا قالون والنحويان وشعبة وابن ذكوان خبلف عنه وقللها ورش . هار ١٠٩
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-١٨٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . األنصار –ناِر  ١١٧/ ١٠٩

 ".تُقطع"ء احلرميان والنحويان وشعبة ضم التا . َتقطع ١١٠
 . واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . اشرتى ١١١
ضم الياء وفتح التاء يف األوىل، وفتح الياء وضم التاء يف الثانية  . فَيقتُلون ويُقَتلون ١١١

 ".فُيقَتلون ويَقتُلون"الشيخان 
 . زة ونافع خبلف عن قالونأماهلا النحويان وابن ذكوان وقللها حم . التوراة ١١١
 . فيها النقل للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن ١١١

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . هداهم –أوىف  ١١٥/ ١١١
.  خفف الياء فيهما وزاد مهزة بعدها نافع.  النيب –للنيب  ١١٧/ ١١٣
١١٤/ ١١٣ /
١١٨/ ١١٥ /

١٢١ 

 يبني –تبني لـه –تبني هلم
 .ينفقون نفقة –اهللا هو هلم-

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".إبراهام"أبدل الياء فيهما ألفاً هشام  ".معاً "إبراهيم  ١١٤
 . وصل اهلاء بياء لفظية ابن كثري . ألبيه إال ١١٤
وأدغم الدال يف التاء ". تزيغ"أبدل الياء تاء اجلميع إال حفصاً ومحزة  . كاد يزيغ ١١٧

 .السوسي
البدل وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان  ثالثة فيها لورش . ءوفر ١١٧

 ". رؤف"
 . أماهلما محزة .وضاقت ضاقت- ١١٨
 . ضم اهلاء محزة مطلقاً  . عليهم ١١٨
 .�اية الثمن الثاين . يعلمون ١٢١

من سورة يونس  ١٠ -١٢٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

.  ي وقفاً أماهلا الكسائ. كآفة ١٢٢
 . ال ترقيق فيها ألحد . فرقة ١٢٢
 . ضم اهلاء محزة مطلقاً  . إليهم ١٢٢
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . الكفار ١٢٣
 .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه . غلظة ١٢٣

 . أدغمها البصري واألخوان ".معاً "أنزلت سورة  ١٢٧/ ١٢٤
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- ١٨٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . خبلف له ذكوان ابنمحزة و أماهلا ".معا"فزادتم  –زادته  ١٢٥/ ١٢٤

 .أدغمها السوسي . زادته هذه ١٢٤
 ".ترون"أبدل الياء تاء خطاب محزة  . أوال يرون ١٢٦
 . واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . يراكم ١٢٧
 ابن األلف أمالو. أدغم الدال يف اجليم البصري وهشام واألخوان . لقد جاءكم ١٢٨

 . زةذكوان وحم
وحذف الواو أليب عمرو وشعبة واألخوين . فيها لورش ثالثة البدل . رءوف ١٢٨

 ".رؤف"
 . �اية السورة . العظيم ١٢٩

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 .قلل الراء ورش وأماهلا البصري والشامي وشعبة واألخوان .الر ١
 . أماهلا الدوري . للناس ٢
كسر السني وحذف األلف وأسكن احلاء املدين والبصري والشامي  . لساِحر ٢

 ".لِسْحر"
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . مأواهم –استوى  ٨/ ٣

 ".تذّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  . تذكرون ٣
 ".ضئاء"مهز الياء قنبل  . ضياء ٥
 . يف الالم السوسيأدغم الالم  .منازل لتعلموا ٥
 ".نفصل"أبدل الياء نوناً املدين والشامي وشعبة واألخوان  . يفصل ٥
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النهار ٦

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ".معاً "دعواهم  –الدنيا  ١٠/ ٧
 .بصري وضمهما األخوانكسر اهلاء وامليم وصالً ال . حتتهم األ�ار ٩
 . �اية الثمن الثالث . العاملني ١٠
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  ٢٣ -١١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا الدوري . للناس ١١
١٤/ ١١/١٢ /

٢١/ ١٧ 
زين  –باخلري لقضي

 –خالئف يف –للمسرفني
 –كذب بآياته –أظلم ممن
 . بعد ضراء

 . للسوسي فيهن اإلدغام

فتح القاف والضاد وأبدل الياء ألفاً ونصب أجلهم ابن عامر  . إليِهم أجُلهملُقِضي  ١١
 . وضم هاء إليهم محزة مطلقاً ". لَقَضى إليهم أجَلهم"

 . أماهلا دوري الكسائي . طغيا�م ١١
 .غلظ الالم ورش. أظلم ظلموا- ١٧/ ١٣
١٦/  ١٣ /

٢٢ 
 –جاءتا –شاء –وجاءتم
 . وجاءهم

 . محزةذكوان و ابن نأماله

 ".رْسلنا –رْسلهم "أسكن السني البصري  . رسلنا رسلهم- ٢١/ ١٣
١٨/  ١٥ /

٢٤/ ٢٣ 
 –وتعاىل –يوحى –تتلى

 . أتاها –أجناهم
 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن

 . أبدل مهزة القطع ألفاً وصالً ورش والسوسي . لقاءنا ائت ١٥
الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل  . بقرآن ١٥

 ".بقرَان"
 ".إَين أخاف –َيل أن "فتح الياء الثالثة  .إين أخاف –يل أن أبدله  ١٥
إبدال اهلمزة : أربعة رمسية وهي: حلمزة وهشام فيها وقفاً تسعة اوجه . تلقائ نفسي ١٥

ومخسة . ياء مع قصر األلف وتوسطها وطوهلا وروم الياء مع القصر
إبدال اهلمزة ألفاً مع املراتب الثالثة، مث تسهيلها مع : وهيقياسية 

 . التوسط والقصر
 ".نفسَي إن"فتح الياء وصالً نافع والبصري  . نفسي إن ١٥
وقلل ". وألدراكم"فيقرأ " وال"حذف املكي خبلف عن البزي ألف  . وال أدراكم ١٦

وان ألف أدراكم ورش، وأماهلا البصري وشعبة واألخوان وابن ذك
 .خبلف عنه

 . أدغم الثاء يف التاء البصري والشامي واألخوون . لبثت ١٦
 . أماهلا البصري واألخوان وقللها ورش . افرتى ١٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". تشركون"أبدل الياء تاء الشيخان  . يشركون ١٨
فتح الياء وزاد نوناً ساكنة بعدها وأبدل السني شيناً مضمومة  .هو الذي يسريكم ٢٢

 ".يـَْنُشركم"لثانية الشامي وحذف الياء ا
 ".متاُع احلياة"رفع العني اجلميع غري حفص  . متاع احلياة ٢٣

 .أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه ". معاً "الدنيا  ٢٥/ ٢٣
 . قللها ورش وأماهلا البصري ودوري الكسائي . دارِ  ٢٥
 مسا) وجهان(كسورة سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً م . يشاُء إىل ٢٥
 .أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٢٥
 . �اية الثمن الرابع . مستقيم ٢٥

. ٤٨ -٢٦: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .أماهلا األخوان وقللها البصري وورش خبلف عنه .احلسىن ٢٦
 .فاً أماهلما الكسائي وق ".معاً "ذلة  –زيادة  ٢٧/ ٢٦
٢٨/ ٢٧ /
٤٠/ ٣١/٣٩ 

نقول للذين  –السيئات جزاء 
كذلك كذب  –يرزقكم  –
 .أعلم باملفسدين –

 .أدغمهن السوسي

 ".قْطعاً "أسكن الطاء املكي والكسائي  .ِقَطعاً  ٢٧
 .قللهما ورش وأماهلما البصري ودوري الكسائي .النهار –النار  ٤٥/ ٢٧
٣٠/ ٢٩ /
٤٨/ ٣٥ 

 –يُهَدى  موالهم- –فكفى 
 .مىت

 .أماهلن األخوان وقللهن البصري وورش خبلف عنه

 ".تتلو"أبدل الباء تاء الشيخان  .هنالك تبلو ٣٠
 ".املْيت"خفف الياء مسكنة الصاحبان والشامي وشعبة  ".معاً "امليِّت  ٣١

 .أماهلما األخوان وقللهما الدوري وورش خبلف عنه ".معاً "فأىن  ٣٤/ ٣٢
ووقف على ". كلماتُ "اً بعد امليم على اجلمع نافع والشامي زاد ألف .كلمُت ربك ٣٣

 .، والباقون بالتاء"كلمه"كلمت باهلاء الصاحبان والكسائي
 . أبدل اهلمزة واواً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  . تؤفكون ٣٤
حتة ، وفتح الياء واختلس ف"يـََهدِّي"فتح الياء واهلاء ورش واالبنان  . أمن ال يَِهدِّي ٣٥

اهلاء قالون والبصري، ولقالون فتح الياء وإسكان اهلاء وجه ثان 
، وكسر الياء واهلاء "يَِهدِّي"، وفتح الياء وكسر اهلاء حفص "يـَْهدِّي"
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 البيان الكلمة رقم اآلية
، وفتح الياء وأسكن اهلاء وخفف الدال الشيخان "ِيِهدِّي"شعبة 

 ".يـَْهِدي"
 .النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٣٧

 .أماهلما األخوان والبصري وقللهما ورش . افرتاه –يفرتى  ٣٨/ ٣٧
 .أشم الصاد زاياً األخوان .تصديق ٣٧
ولكِن "خفف النون وكسرها اللتقاء الساكنني ورفع الناس الشيخان  .ولكنَّ الناسَ  ٤٤

 ".الناسُ 
 ".حنشرهم" بالنون بدل الياء لغري حفص .ويوم حيشرهم ٤٥
. م ورشغلظ الال. يظلمون ٤٧
 .أماهلا ابن ذكوان ومحزة .جاء ٤٧
 .�اية الثمن اخلامس . صادقني ٤٨

 ٧٠ -٤٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ذكوان ومحزة ابن نأماله .جاءتكم –جاء  –شاء  ٥٧/ ٤٩
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري . جاء أجلهم ٤٩

 . وأبدهلا ألفاً مداً طبيعياً ورش وقنبل.  وسهل الثانيةوحقق األوىل
 . والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ورش اهلمزة أبدل . يستأخرون ٤٩

سهل اهلمزة الثانية نافع، ولورش إبداهلا ألفاً وجه آخر، وأسقطها  ".معاً "أرأيتم  ٥٩/ ٥٠
 ". أريتم"الكسائي 

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ".وقفًا◌ً "هدى  –أتاكم  ٥٧/ ٥٠
: ولقالون فيها ثالثة أوجه. أسقط نافع اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم . اآلن ٥١

إبداهلا ألفاً مع الطول : ٣/ ٢تسهيل اهلمزة قبل الالم وصًال، / ١
. والقصر وعلى كل منهما قصر ما بعد الالم

قبل الالم طول ما : ١/٢/٣: ولورش وصالً مبا بعدها سبعة أوجه 
تسهيل ما قبل الالم : ٤/٥/٦. وقصر وتوسط وطول ما بعد الالم

إبدال اهلمزة ألفاً مع : ٧وعليه قصر وتوسط وطول ما بعد الالم، 
وإذا وصلت مع آمنتم . قصر ما قبل الالم وقصر ما بعد الالم
طول : ١: قصر آمنتم وعليه: قبلها، ففيها لورش ثالثة عشر وجهاً 

قصر ما قبل الالم وقصر ما : ٢ر ما بعد الالم، ما قبل الالم وقص
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 البيان الكلمة رقم اآلية
مث توسط . تسهيل ما قبل الالم وقصر ما بعد الالم: ٣بعد الالم، 
طول : ٥. طول ما قبل الالم وتوسط ما بعد الالم: ٤: آمنتم وعليه

تسهيل ما قبل الالم وتوسط : ٦ما قبل الالم وقصر ما بعد الالم، 
: ٨الم وقصر ما بعد الالم، تسهيل ما قبل ال: ٧ما بعد الالم، 

: ٩: مث طول آمنتم وعليه. قصر ما قبل الالم وقصر ما بعد الالم
طول ما قبل الالم : ١٠طول ما قبل الالم وطول ما بعد الالم، 

تسهيل ما قبل الالم وطول ما بعد الالم، : ١١وقصر ما بعد الالم، 
قبل قصر ما : ١٣تسهيل ما قبل الالم وقصر ما بعد الالم، : ١٢

. الالم وقصر ما بعد الالم
طول ما قبل : ١/٢/٣: وإذا ُوقف على آآلن فلقالون تسعة أوجه
قصر ما قبل : ٤/٥/٦الالم وطول وتوسط وقصر ما بعد الالم، 
توسط ما قبل : ٧/٨/٩الالم وطول وتوسط وقصر ما بعد الالم، 

. الالم وطول وتوسط وقصر ما بعد الالم
.  صالً السكت خبلف عن خالدومحزة إن وقف كقالون، وله و

وهي أوجه قالون التسعة، وهذه : ولورش وقفاً سبع وعشرون وجهاً 
.  األوجه التسعة تأيت لورش على كل من قصر وتوسط وطول آمنتم

 . )وجهان(ولباقي القراء تسهيل اهلمزة وصالً وإبداهلا ألفاً مشبعة 
 .ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم . قيل ٥٢

٥٩/ ٥٢ /
٦٨/ ٦٧/ ٦٤ 

ال  –أذن لكم –قيل للذين
جعل  –تبديل لكلمات

 –الليل لتسكنوا لكم-
 .سبحانه هو

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . غلظ الالم ورش . ظلموا ٥٢
 .أدغم الالم يف التاء هشام واألخوان . هل جتزون ٥٢
مزة فيها لورش ثالثة البدل وحلمزة وقفاً تسهيل وإبدال وإسقاط اله يستنبؤنك ٥٣

 ".يستهزءون"مثل 
سكت خلف على الالم خبلف عنه وصًال، ولورش النقل وقصر  . قل إي وريب إنه ٥٣

وفتح ياء ريب وصالً نافع والبصري . وتوسط وطول البدل يف الياء
 ".رَيب إنه"
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 البيان الكلمة رقم اآلية
. غلظ الالم ورش.  يظلمون ظلمت- ٥٤

 . نأدغمها البصري وهشام واألخوا . إذ تفيضون –قد جاءتكم  ٦١/ ٥٧
 ".جتمعون"بتاء اخلطاب بدل الياء للشامي  . جيمعون ٥٨
مجيع ) وجهان(سهل مهزة الوصل مع القصر وأبدهلا ألفاً مشبعة  . قل ءآهللا ٥٩

ونقل حركة اهلمزة إىل . القراء، والسكت خللف خبلف عنه وصالً 
 . الالم ورش

 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٦٠
 . طلقاً ومحزة وقفاً السوسي م اهلمزة أبدل . شأن ٦١
 .نقل حركة اهلمزة إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرآن ٦١
 ".يعِزب"كسر الزاي الكسائي  .يعُزب ٦١
 ".وال أكربُ  وال أصغرُ -"رفعهما محزة  . وال اكربَ  وال أصغرَ - ٦١
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . البشرى ٦٤

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله". معا"الدنيا  ٧٠/ ٦٤
". ُحيزِنك"ضم الياء وكسر الزاي املدين وال َحيْزُنك   ٦٥
. سهل اهلمزة الثانية وصالً الثالثة.  شركاء إن ٦٦
 .�اية الثمن السادس . يكفرون ٧٠

 ٩٢ -٧١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٧٤/ ٧١ /
٨٠/ ٧٨ /
٩٠/ ٨٣ 

حنن  –نطبع على –ال لقومهق
ءامن  –قال هلم –لكما

 . الغرق قال –ملوسى

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".أجرْي إال"أسكن الياء املكي وشعبة واألخوان  . أجرَي إال ٧٢
٧٦/ ٧٤ /
٨٠/ ٧٧ 

 –جاءهم  –فجاءوهم 
 . جاء –جاءكم 

 . ذكوان ومحزة ابن نأماله

موسى "، "آياتنا –موسى " ٨٧/ ٧٥
 ".اتبوء –

/ ٣الفتح مع القصر والطول، : ٢/ ١: فيها األوجه األربعة لورش
 . والتقليل مع التوسط والطول: ٤

٨١/ ٧٥/٨٠ /
٨٤/ ٨٣ /
٨٨/ ٨٧ 

 ملوسى - "-كله"موسى 
 .الدنيا

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

ة القطع ياء ابتداء ، وأبدل مهزالسوسيو رشواواً وصالً و اهلمزة أبدل .فرعون ائتوين ٧٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . اجلميع

حذف األلف وفتح احلاء مشددة وأثبت ألفاً بعدها الشيخان  . ساحر ٧٩
 .وأماهلا دوري الكسائي". سحَّار"

وله يف اهلمزة الثانية ". به أالسحر"زاد مهزة االستفهام البصري  . به السحر ٨١
 . التسهيل واإلبدال، مثل آلذكرين

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . الكافرين ٨٦
 . فخم راءها اجلميع وصالً وهلم لدى الوقف التفخيم والرتقيق . مبصر ٨٧
 ".بِيوتكم بِيوتا-"كسر الباء قالون واالبنان واألخوان  . بيوتكم بيوتا- ٨٧
. غلظ الالم ورشالصالة  ٨٧
 ".لَيضلوا"فتح الياء غري الكوفيني  .لُيِضلُّوا ٨٨
 ".تتبعانِ "خفف النون ابن ذكوان  . تتبعآنِّ وال  ٨٩
 . أدغمها بدون غنة خلف . بغياً وعدواً  ٨٩
 ".إنه"كسر اهلمزة يف أنه الشيخان  . ءامنت أنه ٩٠
 . سبقت بيا�ا يف الثمن السابق . اآلن ٩١
 . الدوري أماهلا . الناس ٩٢
 . �اية الثمن السابع . الغافلون ٩٢

 ١٠٩ -٩٣: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بّوأنا  ٩٣
٩٤/  ٩٣ /
٩٩/ ٩٧ /

١٠٨ 

 –جاءتم –جاءك –جاءهم
 .جاءكم شاء-

 . ذكوان ومحزة ابن نأماله

 "فسل"أسقط مهزة الوصل والقطع ابن كثري والكسائي  . فاسأل ٩٤
 .ا البصري وهشام واألخوانأدغمه .قد جاءكم –لقد جاءك  ١٠٨/ ٩٤

ووقف عليها باهلاء ". كلمات"أثبت ألفاً بعد امليم نافع والشامي  .كلمت ربك ٩٦
 ".كلمه"الصاحبان والكسائي 

 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله .الدنيا ٩٨
 ".وجنعل"أبدل الياء نوناً شعبة  . وجيعل ١٠٠
 ".قُل انظروا"احلرميان والنحويان وابن عامر  ضم الالم وصالً  .قل انظروا ١٠١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  . رسلنا ١٠٣
 ".نـَُنجِّ املؤمنني"فتح النون الثانية وشدد اجليم غري حفص والكسائي  .نـُْنِج املؤمنني ١٠٣

١٠٨/ ١٠٤ /
١٠٩ 

 .ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن . يوحى –اهتدى  يتوفاكم-

 ".وْهو"أسكن اهلاء النحويان وقالون  ".معا"وهو  ١٠٩/ ١٠٧
 . أدغمها السوسي .يصيب به –هو وإن  ١٠٧
 �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء احلادي عشر، و�اية سورة يونس .احلاكمني ١٠٩

//// 
 

الجزء الثاني عشر 

 

 ٢٣ -١: الثمن األول
 يانالب الكلمة رقم اآلية

 . أمال الراء البصري والشامي وشعبة واألخوان وقللها ورش . الر ١
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله.  يوحى" -وقفاً "مسمًى  ٣/١٢

 ".وإن تَّولوا"شدد التاء وصالً البزي  . وإن تولوا ٣
 ".فإَين أخاف"فتح الياء وصالً الثالثة  . فإين أخاف ٣
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان ". معاً "وهو  ٤/٦

 .فيها األوجه األربعة هلشام ومحزة وقفاً  . شيءٍ  ٤
 ويعلم مستقرها- يعلم ما- ١٨/ ٦/ ٥

 .أظلم ممن
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".َساِحر"فتح السني وزاد ألفاً بعدها وكسر احلاء األخوان  .سحر مبني ٧
 .أماهلا محزة . حاق ٨
 .لبدل لورش، وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة وإبداهلا وإسقاطهاتثليث ا .يستهزءون ٨
 .تثليث البدل لورش، وتسهيل اهلمزة حلمزة وقفاً  . ليئوس ٩
 ".عَين إنه"فتح الياء وصالً نافع والبصري  . عّين إنه ١٠

 .رقق الراء فيهن ورشمغِفرة، نذير، كافرون  ١١/١٢/١٩



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٩٣- 

 يانالب الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٢

 .واألخوان ا البصريموأماله ورش امقلله . افرتى –افرتاه  ١٨/ ١٣
 . مقطوعة . أن ال إله إال اهللا ١٤

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . موسى –الدنيا  ١٧/ ١٥
 .ضم اهلاء محزة . إليهم ١٥
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١٧
. غلظ الالم ورش.  أظلم ١٨
 ".يضعَّف"حذف األلف وشدد العني االبنان   .يضاعف ٢٠
 .�اية الثمن األول . خالدون ٢٣

 ٤٠ – ٢٤: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . كاألعمى ٢٤
 ". تذَّكرون"شدد الذال الثالثة والشامي وشعبة  ".معاً "تذَكرون  ٣٠/ ٢٤

 ".َأين لكم"ح اهلمزة الصاحبان والكسائي فت . إين لكم ٢٥
 ".إَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . إين أخاف ٢٦

 .واألخوان البصري نوأماله ورش نقلله . افرتاه  نرى- "-معا"نراك  ٣٥/ ٢٧
 ".بادئَ "مهز الياء مفتوحة البصري  . بادي ٢٧
لدى الوقف عليها وهلما . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . الرأي ٢٧

 . ثالثة العارض والقصر مع الروم: أربعة أوجه
 . أدغم الالم يف النون الكسائي . بل نظنكم ٢٧
سهل اهلمزة الثانية نافع، وأبدهلا ألفاً ورش وجه ثان، وأسقطها  .  أرأيتم ٢٨

 ". أريتم"الكسائي 
 .فيها لورش األوجه األربعة وأماهلا األخوان . آتاين ٢٨
 ".فَعِميت"فتح العني وخفف امليم الثالثة والشامي وشعبة  . ُعمِّيتفَ  ٢٨
 ".أجرْي إال "أسكن الياء املكي وشعبة واألخوان  . إن أجرَي إال ٢٩
وقلل الراء ورش ". ولكَين أراكم"فتح الياء نافع والبزي والبصري  . ولكين أراكم ٢٩

 . وأماهلا البصري واألخوان
 ل لكم-أقو –يا قوم من ٣١/ ٣٠

 .أعلم مبا –أقول للذين 
 . للسوسي فيهن اإلدغام



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٩٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".نصحَي إن –إَين إذاً "فتح الياء نافع والبصري  . نصحي إن –إين إذاً  ٣٤/ ٣١

 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جادلتنا ٣٢
وفيها لدى الوقف عليها األوجه الثالثة  .كوان ومحزةذ ابن أماهلا . شاء ٣٣

 . حلمزة وهشام
وصل اهلاء بياء ابن كثري وإليه تُرجعون  ٣٤
 . رقق الراء ورش . إجرامي ٣٥
وقف محزة وهشام باإلدغم مع السكون احملض واإلمشام والروم بريٌء  ٣٥
وقف عليها محزة بالتسهيل فقط تبتئس  ٣٦
 .غلظ الالم ورش. ظلموا ٣٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٤٠
سقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري، وحقق األوىل وسهل أ . جاَء أمرنا ٤٠

 . الثانية قنبل وورش وهلما إبداهلا ألفاً مشبعة وجه ثان
 ".كِل زوجني"أسقط التنوين مجيعهم غري حفص  .من كٍل زوجني ٤٠
 . �اية الثمن الثاين . قليل ٤٠

 ٦١ -٤١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأماهلا  ورش وقلل الراء". ُجمْرَاها"ضم امليم الثالثة والشامي وشعبة  . راهاَمجْ  ٤١
 .ي واألخوان وافقهم حفص، وفتحها الباقونالبصر

 . ورش خبلف عنه وقللهن األخوان أماهلن ".معا"ونادى  –ومرساها  ٤٥/ ٤٢/ ٤١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وِهي ٤٢
 ".يا بينِّ "ير عاصم كسر الياء غ . يا بينَّ  ٤٢
أظهر الباء عند امليم ورش وابن عامر وخلف قوالً واحداً، وأدغمها  .اركب معنا ٤٢

والباقون باإلدغام قوال واحداً وهم . خبالف قالون والبزي وخالد
 ..قنبل والبصري وعاصم والكسائي 

 .الكسائي ودوري ا البصريموأماله ورش امقلله . جبار –الكافرين  ٥٩/ ٤٢
٤٥/ ٤٣ /

٦١/ ٥٣/ ٤٧ 
فقال  –اليوم من –قال ال

 –حنن لك قال رب- –رب
 .غريه هو

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أشم كسرة احلرف األول ضمة هشام والكسائي . غيض –"معا"قيل  ٤٤/٤٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٩٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة الثالثة . ويا مساُء أقلعي ٤٤
 "عِمَل غريَ "الكسائي " غري"الالم على الفتح ونصب  كسر امليم وبىن . َعَمٌل غريُ  ٤٦
، وفتح الالم "تسألين ما ليس"زاد ياء وصالً بعد النون البصري  . تسألِن ما ليس ٤٦

، وفتح الالم وشدد النون "تسأَلنِّ "وشدد النون قالون والشامي 
وفتح الالم وشدد النون وزاد ياء بعد النون ". تسأَلنَّ "مفتوحة املكي 

 ".تسأَلينِّ "وصالً  ورش
 ".إَين أعوذ –إَين أعظك "فتح الياء وصالً الثالثة  إين أعوذ –إين أعظك  ٤٧/ ٤٦

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . تغفر يل ٤٧
 ". غريِهِ "رقق الراء ورش، وجرها وكسر اهلاء الكسائي  ".معاً "من إله غريُُه  ٦١/ ٥٠

 ". أجرْي إال"كثري وشعبة واألخوان  أسكن الياء ابن . إن أجرَي إال ٥١
 ".فطرَين أفال"فتح الياء وصالً نافع والبزي  . فطرين ٥١
 . ال ترقيق لورش فيها .مدراراً  ٥٢
 .واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . اعرتاك ٥٤
 ".إَين أشهد"فتح الياء نافع وحده  . إين أشهد ٥٤
 . الصاد سيناً قنبل أشم الصاد زاياً خلف وأبدل . صراط ٥٦
 ".فإن تَّولوا"شدد التاء البزي وصالً  . فإن تولوا ٥٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٥٨
أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري وحقق األوىل وسهل  .جاء أمرنا ٥٨

 . الثانية قنبل وورش وهلما إبداهلا ألفاً مشبعة وجه ثان
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله خواناأل اأماله . الدنيا ٦٠
 . �اية الثمن الثالث . جميب ٦١

 ٨٣ -٦٢: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

الفتح مع القصر والطول، والتقليل مع : فيها األوجه األربعة لورش . آباءنا –أتنهانا  ٦٢
 .وأمال تنهانا األخوان. التوسط والطول

الثانية نافع، وأبدهلا ورش ألفاً وجه ثان، وأسقطها  سهل اهلمزة .أرأيتم ٦٣
 .الكسائي

 .فيها األوجه األربعة لورش واإلمالة لألخوين . وءاتاين ٦٣
 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها .ديارهم دارِكم- ٦٧/ ٦٥



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-١٩٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
ىل وسهل أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري، وحقق األو جاء أمر جاء أمرنا- ٦٦/٧٦

 . الثانية قنبل وورش وهلما إبداهلا ألفاَ مشبعة وجه ثان
٦٩/ ٦٦ /
٧٦/ ٧٤ /

٨٢/ ٧٨/ ٧٧ 

 –"معاً "جاءت  "-كله"جاء 
 .جاءه –جاءته 

 . ذكوان ومحزة ابن نأماله

٧٦/ ٦٦ /
٧٩/ ٧٨ /
٨١/ ٨٠ 

 –أمر ربك  –خزي يومئذ 
قال  –لتعلم ما  أطهر لكم-

 .رسل ربك –لو 

 . يللسوس فيهن اإلدغام

 . ، وسهل مهزتا وقفاً محزة"يوَمئذ"فتح امليم نافع والكسائي  . يوِمئذ ٦٦
. غلظ الالم ورشظلموا  ٦٧
 "مثوداً "نون الدال بالنصب اجلميع غري حفص ومحزة  . أال إن مثوداْ  ٦٨
 ".لثمودٍ "نو�ا باجلر الكسائي وحده  .أال بعد لثمودَ  ٦٨

 .البصري وهشام واألخوان أدغمها .قد جاء –لقد جاءت  ٧٦/ ٦٩
 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  ".معاً "رسلنا  ٧٧/ ٦٩
 .واألخوان ا البصريموأماله ورش امقلله . البشرى –بالبشرى  ٧٤/ ٦٩

 "ِسْلم"كسر السني وأسكن الالم وحذف األلف الشيخان  .قال َسالم ٦٩
زة مع تثليث البدل ورش، أمال اهلمزة أبو عمرو وقلل الراء واهلم . رأى أيديهم ٧٠

 . وأمال الراء واهلمزة ابن ذكوان وشعبة واألخوان
أسقط إحدى اهلمزتني البصري، وسهل األوىل وحقق الثانية قالون  . ومن وراء إسحاق ٧١

والبزي مع التوسط والقصر، وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ياء 
 . ورش وقنبل) وجهان(مشبعة 

 ".يعقوبُ "حلرميان والنحويان وشعبة رفعها ا .يعقوبَ  ٧١
 .وورش خبلف عنه دوريال اوقلله األخوانا أماله  . يا ويلىت ٧٢
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهشام، وهو  . أألد ٧٧

إحدى الوجهني لـه، والوجه الثاين له اإلدخال مع التحقيق، وسهلها 
أحد الوجهني لـه، والوجه الثاين  من دون إدخال املكي وورش وهو

 .إبداهلا ألفاً مداً طبيعياً 
 .أشم كسرة السني ضمة املدين والشامي والكسائي . سيء بم ٧٧
 . أماهلا محزة . وضاق ٧٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ١٩٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً  . السيئات ٧٨
 ".وال ختزوين"أثبت الياء وصالً البصري  . وال ختزون ٧٨
 ".ضيفَي أليس"فتح الياء وصالً املدين والبصري  . ضيفْي أليس ٧٨
 ".فاسر"أبدل مهزة القطع مهزة وصل احلرميان  . فأسر ٨١
 ، وسهل مهزتا وقفاً محزة"امرأُتك"رفعها الصاحبان  . إال امرأَتك ٨١
 . �اية الثمن الرابع . ببعيد ٨٣

 ١٠٧ -٨٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .رقق الراء ورش، وجرها وكسر اهلاء الكسائي . هُ إله غريُ  ٨٤
، وأمال الراء البصري "إَين أراكم" فتح الياء نافع والبزي والبصري  .إين أراكم ٨٤

 . واألخوان وقللها ورش
 ".وإَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . وإين أخاف ٨٤
 ".بقيه"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  . بقيت اهللا ٨٦
، "أصلواتك"أثبت واواً بني الالم واأللف الثالثة والشامي وشعبة  . أصالتك ٨٧

 . وغلظ الالم ورش
وحلمزة وهشام لدى . سهل اهلمزة وأبدهلا ياء مكسورة الثالثة . نشاُء إنك ٨٧

 .اثنا عشر وجها) نشاءُ (الوقف على 
 . ها الكسائيسهل الثانية املدين وأبدهلا ألفاً ورش وجه ثان وأسقط .أرأيتم ٨٨
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . أ�اكم ٨٨

٩٤/ ٨٨ /
١٠١  

 –"معاً "ظلموا  اإلصالح -
 .ظلمناهم

 . غلظ الالم ورش

 ".توفيقَي إال"فتح الياء نافع والبصري والشامي  . توفيقي إال ٨٨
 ".شقاقَي أن"فتح الياء الثالثة  . شقاقي أن ٨٩

٩١/١٠٠/
١٠٢ 

 .واألخوان البصري نوأماله ورش نقلله ".معاً "لقرى ا –لنراك 

 ".أرهطَي أعز"فتح الياء الثالثة وابن ذكوان  . أرهطي أعز ٩٢
 . أدغمها اجلميع غري حفص واملكي . اختذمتوه ٩٢
 ".مكاناتكم"أثبت ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ٩٣

١٠١/ ٩٤ /
١٠٧ 

 .خبلف له يف األخريةذكوان  ابنومحزة  نأماله زادوهم  شاء- "-معاً "جاء 
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-١٩٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري، وحقق األوىل وسهل  . جاء أمرنا ٩٤

 . الثانية قنبل وورش، وهلما إبداهلا ألفاً مشبعة وجه ثان
 .ودوري الكسائي ا البصريموأماله ورش امقلله . النار –ديارهم  ١٠٦/ ٩٤

 .واألخوان الشاميو يالبصر أدغمها . بعدت مثود ٩٥
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . موسى ٩٦

١٠١/ ٩٩ /
١٠٦/ ١٠٣ 

 –أمر ربك –املرفود ذلك
 . النار هلم –األخرة ذلك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهي ١٠٢
 . أماهلا محزة . خاف ١٠٣
 . ورش مطلقاً ومحزة وقفاً، ورقق الراء ورش أبدل اهلمزة واواً  . نؤخره ١٠٤
وأثبت الياء وصالً . مطلقاً ومحزة وقفاً  أبدل اهلمزة ورش والسوسي . يوم يأت ال تكلم ١٠٥

وشدد تاء ". يأيت ال"املدين والنحويان، وأثبتها يف احلالني ابن كثري 
 ".ال تَّكلم"تكلم وصالً مع إشباع األلف البزي 

 . الثمن اخلامس �اية . يريد ١٠٧

من يوسف  ١٧ – ١٠٨: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".َسعدوا"فتح السني الثالثة والشامي وشعبة  . ُسِعدوا ١٠٨
١١٨/ ١٠٨ /

١٢٠ 
 . ذكوان ومحزة ابن نأماله . جاءك "-معاً "شاء 

 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوانا أماله ".وقفاً "موسى الكتاب  ١١٠
١١٤/ ١١٠ /

١١٩ 
 –الصالة طريف –فاختلف فيه

 .جهنم من –السيئات ذلك
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".وإْن كالً "خفف النون احلرميان وشعبة  . وإنَّ كالً  ١١١
ا"خفف امليم احلرميان والنحويان  . كالً ملا ١١١

َ
 ".كالً مل

١١٣/١١٤ /
١١٦ 

 .غلظ الالم ورش. الصالة "-معاً "ظلموا 

 .الكسائي ودوري وأماهلا البصري ورش قللها . النهار ١١٤
١٢٠/ ١١٤ /

١١٧ 
 .واألخوان البصري نوأماله ورش نقلله . القرى –" معاً "ذكرى 
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- ١٩٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١١٩
ووقف عليها محزة . ال إبدال للواو فيها لورش، وله ثليث البدل . فؤادك ١٢٠

 . بإبدال اهلمزة واواً 
 ".مكاناتكم "زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ١٢١
 ".يَرِجع"فتح الياء وكسر اجليم االبنان والبصري وشعبة واألخوان  . يـُْرَجع األمر ١٢٣
وهي �اية ". يعملون"أبدل التاء ياء الصاحبان وشعبة واألخوان  . عما تعملون ١٢٣

 .سورة هود عليه السالم

 
 



 البيان الكلمة اآلية رقم
 . قلل الراء ورش وأماهلا البصري والشامي وشعبة واألخوان . الر ١

 .  النقل فيهما للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن –قرآنا  ٣/ ٢
 حنن نقص- تعقلون حنن- ٩/ ٥/ ٤/ ٣

 لك كيداً - –القمر رأيتهم 
 . خيل لكم

  . اإلدغام فيهن للسوسي خبلف له يف األخرية

، "يا أبهْ "ووقف عليها باهلاء االبنان ". يا أبتَ "فتح التاء ابن عامر  . يا أبتِ  ٤
 .وحلمزة وقفاً حتقيق اهلمزة مع املد والتسهيل مع املد والقصر

 ".يا بينِّ "كسر الياء اجلميع ما عدا حفصاً  . يا بينَّ  ٥
التقليل وفيها اإلمالة لدوري الكسائي و. أبدل اهلمزة السوسي . رؤياك ٥

 . للبصري وورش خبلف عنه
، ووقف على التاء "آيت للسائلني"حذف األلف بعد الياء املكي  . آيات للسائلني ٧

 ". آيه"باهلاء 
 .ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . مبني اقتلوا ٩

اهلاء الصاحبان ووقف عليها ب". غيابات"زاد ألفاً بعد الباء املدين  ".معاً "غيابت  ١٥/ ١٠
 ". غيابه"والكسائي 

وأبدل مهزتا السوسي مطلقاً . اإلمشام واالختالس فيها للجميع . ال تأمنا ١١
 . ومحزة وقفاً 

وكسر العني ". نرتع ونلعب"قرأمها بالنون بدل الياء االبنان والبصري  . يرتْع ويلعبْ  ١٢
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-٢٠٠- 

 البيان الكلمة اآلية رقم
 . يف يرتع احلرميان

وفتح ياء اإلضافة وصالً ". لُيحزِنينَ "ر الزاي املدين ضم الياء وكس . لَيْحزُنين أن ١٣
 ".ليحزنَين أن"احلرميان 

 .أبدهلا مطلقاً ورش والسوسي والكسائي، ووقفاً محزة . الذئب ١٤/ ١٣
 . �اية الثمن السادس . ال يشعرون ١٥

  ٣٥ -١٦: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

وفيها البدل لورش مطلقاً، وإن وقف وإن . ابن ذكوانو محزة أماهلا . جاءوا أباهم ١٦
 .وصل فاإلشباع دون التوسط والقصر

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . وجاءوا على ١٨
 . أدغمها هشام واألخوين . بل سولت ١٨
وأدغم التاء يف السني النحويان . أمال جاءت ابن ذكوان ومحزة . وجاءت سيارة ١٩

 . ومحزة
 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن فتاها عسى- مثواه- فأدىل- ٣٠/ ٢١/ ١٩

وأماهلا ". يا بشرايَ "زاد ياء مفتوحة بعد األلف الثالثة وابن عامر  . يا بشرى ١٩
األخوان وقللها ورش، وللبصري الفتح واإلمالة والتقليل، والفتح وهو 

 . املختار
٢١/ ٢٠ /
٢٦/ ٢٣ /

٣٤/ ٣٣/ ٢٩ 

ليوسف  هم معدودة -ارد
وشهد  لك قال- –يف

قال  إنك كنت - شاهد-
 .إنه هو رب-

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله . لنراها اشرتاه- ٣٠/ ٢١
 . فخم راءها اجلميع وصًال، وهلم لدى الوقف التفخيم والرتقيق . مصر ٢١
 .الدوري أماهلا .الناسِ  ٢١
وكسر اهلاء ومهز الياء هشام ". ِهيت"اء نافع وابن ذكوان كسر اله . َهْيَت لك ٢٣

 .وضم التاء املكي وهشام خبلف عنه". ِهْئت"
 ".رَيب أحسن"فتح الياء مسا وصالً  . ريب أحسن ٢٣
 . أماهلا دوري الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . مثواي ٢٣

ة وثلث البدل ورش، وأمال أمال اهلمزة البصري، وقلل الراء واهلمز ". معاً "رأى  ٢٨/ ٢٤
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- ٢٠١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . اهلمزة والراء ابن ذكوان وشعبة واألخوان

 . سهل اهلمزة الثانية مسا . الفحشاَء إنه ٢٤
 ".املخِلصني"كسر الالم االبنان والبصري  . املخَلصني ٢٤
وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة وإسقاطها . ثلث البدل فيها ورش . اخلاطئني ٢٩

 ).وجهان(
 .أدغمها البصري وهشام واألخوان  .قد شغفها ٣٠
 ".وقالُت اخرج"ضم التاء وصالً احلرميان والشامي والكسائي  . وقالِت اخرج ٣١
 ". حاشا هللا"زاد ألفاً بعد الشني وصالً البصري  . حاش هللا ٣١
 . �اية الثمن السابع . حني ٣٥

 ٥٢ -٣٦: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأمال راء أراين البصري واألخوان ". إينَ "فتح ياء إين نافع والبصري  ". معاً " إين أراين ٣٦
 ". أراينَ "وفتح ياءها الثالثة . وقللها ورش

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل نبأتكما رأسه- رأسي- ٣٧/ ٤١/ ٣٦
 .ال بدل فيها للجميع، إال محزة وقفاً  . نبئنا ٣٦
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها نراك  ٣٦

٤٢/ ٣٧ /
٤٩/ ٤٨ 

ذكر  وقال للذي- قال ال-
 ".معاً "من بعد ذلك  ربه-

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".رَيب إين"فتح الياء األوىل وصالً املدين والبصري  . ريب إين ٣٧
 ".آبائَي إبراهيم"فتح الياء األوىل وصالً غري الكوفيني  .آبائي إبراهيم ٣٨

 .الدوري نأماله ".كله"الناِس  ٤٦/ ٤٠/ ٣٨
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهشام على  . أأرباب ٣٩

وسهل اهلمزة . أحد وجهيه، والوجه الثاين له اإلدخال مع التحقيق
 . الثانية من دون إدخال ورش وابن كثري

 .غلظ الالم ورش. فيصلب ٤١
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . فأنساه ٤٢
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش الراء قلل". إينَ "فتح الياء مسا  . إين أرى ٤٣
 . أبدل اهلمزة واواً مفتوحة الثالثة . املأل أفتوين ٤٣
أبدل اهلمزة فيهما السوسي وقللهما أبو عمرو وورش خبلف عنه،  .للرؤيا –رؤياي  ٤٣



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٠٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلما الكسائي

 . أثبت ألف أنا وصالً نافع . أنبئكمأنا  ٤٥
 ".لعلَي أرجع"فتح الياء وصالً غري الكوفيني  . لعلي أرجع ٤٦
وأبدل اهلمزة السوسي ". دأْبا"أسكن اهلمزة اجلميع إال حفصاً  . دأَبا ٤٧

 . مطلقاً ومحزة وقفاً 
 ورقق الراء ورش ".تعصرون"أبدل الياء تاء خطاب األخوان  . يعصرون ٤٩
. أبدل اهلمزة واواً وصالً ورش والسوسي، وحلمزة وقفاً اإلبدال. مللك ائتوينا ٥٠
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءه ٥٠
 ". َفَسْله"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسائي  . فسئله ٥٠
 ".حاشا هللا"أثبت األلف وصالً ووقفاً البصري  . حاش هللا ٥١
وهي �اية الثمن . اهلمزة مع املد املشبع والقصر محزة وقفاً  سهل . اخلائنني ٥٢

 . الثامن، وكذلك اجلزء الثاين عشر

//// 
 

الجزء الثالث عشر  
   ٧٦ -٥٣: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".رَيب إن نفسَي إن-"فتح الياء وصالً نافع وأبو عمرو  . ريب إن نفسي إن- ٥٣
سهل اهلمزة األوىل مع توسط الواو وقصره قالون والبزي، وهلما   .بالسوء إال ٥٣

ولورش وقنبل ". بالسّو إال"إبداهلا واواً مع إدغام الواو األوىل فيها 
. حتقيق األوىل وتسهيل الثانية، وهلما إبداهلا ياء مشبعة وجه ثان

 . وأسقط اهلمزة األوىل مع قصر الواو وتوسطه البصري
لورش والسوسي وصالً أبدل اهلمزة واواً يف األوىل وألفاً يف الثانية،  . قال ائتوين امللك ائتوين- ٥٤/٥٩

 . وحلمزة وقفاً اإلبدال والتحقيق
٥٨/ ٥٦ /
٦٢/ ٦٠ /
٦٦/ ٦٥ /
٧٦/ ٧٢ 

 نصيب برمحتنا- ليوسف يف-
فال كيل  –يوسف فدخلوا 

ذلك  وقال لفتيته-–لكم 
نفقد  قال لن- كيل-

 .كذلك كدنا صواع-

 .للسوسي فيهن اإلدغام
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- ٢٠٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".نشاء"بالنون بدل الياء البن كثري  .حيث يشاء ٥٦
 . وسهل اهلمزة الثانية مسا. أمال جاء ابن ذكوان ومحزة . وجاَء ِإخوة ٥٨
 ".أَين أويف"فتح الياء نافع وحده  . أين أويف ٥٩
وحذف األلف وأبدل النون تاء . أدغم الالم يف الالم السوسي .وقال لفتيانه ٦٢

 ". لفتيته"ثالثة والشامي وشعبة ال
 ".يكتل"أبدل النون ياء األخوان  . نكتل ٦٣
كسر احلاء وحذف األلف وأسكن الفاء الثالثة وشعبة والشامي  . خري َحاِفظاً  ٦٤

 ".ِحْفظاً "
 . ضم اهلاء فيهما محزة مطلقاً  . عليهم إليهم- ٦٥/٧١

 أبدل". تؤتوين موثقاً "ووصالً البصري  أثبت الياء مطلقاً ابن كثري، . تؤتون موثقاً   ٦٦
 .رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة واهلمز

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . قضاها ٦٨
 .الدوري أماهلا . الناسِ  ٦٨
قصر البدل مع فتح ذات الياء، : ولورش أربعة أوجه. أماهلا األخوان . ءاوى ٦٩

 . بدل مع الفتح والتقليلوتوسط البدل مع التقليل، وطول ال
 . وأثبت ألف أنا وصالً نافع". إَين أنا"فتح الياء يف إين الثالثة  . إين أنا أخوك ٦٩
 .رش مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً واهلمز أبدل . مؤذن ٧٠
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ياء  اهلمزة أبدل . جئنا ٧٣
 . ة ياء الثالثةأبدل اهلمزة الثاين ". معاً "وعاء أخيه  ٧٦
 ".درجاِت من"أسقط التنوين غري الكوفيني  . درجاٍت من ٧٦
 . �اية الثمن األول . عليم ٧٦

 
 

  ١٠٠ -٧٧: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وهشام واألخوان البصريأدغم الدال يف السني  . فقد سرق ٧٧
٨٠/ ٧٧ /

٩٢/ ٨٣/٨٦ /
٩٨/ ٩٦ /

 ا-أعلم مب يوسف يف-
إنه  ياذن يل- يوسف فلن-

 .للسوسي فيهن اإلدغام
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-٢٠٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "-معاً "أعلم من  "-كله"هو ١٠٠

تاويل  استغفر لكم- قال ال-
 . روياي

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . نراك ٧٨
ال  –ال تيأسوا  استيأسوا- ٨٧/ ٨٠

 . ييأس
" قدم اهلمزة مبدلة بألف وأخر الياء مفتوحة البزي خبلف عنه 

 . ولورش التوسط والطول يف اللني". ياَيس ال تاَيسوا- سوا-استايَ 
وفتح الياء الثانية الثالثة ". َيل أيب"فتح الياء األوىل نافع والبصري  . يل أيب أو ٨٠

 ". يل أَيب أو"
أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسائي مطلقاً ومحزة  . واسأل ٨٢

 ".وسل"وقفاً 
 .هشام واألخوان أدغمها . بل سولت ٨٣

٨٤/ ٨٣ /
٩٦/ ٨٨ 

 –توىل  "-وقفاً "عسى اهللا 
 . ألقاه مزجاة-

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 .ماخبلف عنهوالدوري ورش  اوقلله األخوان اأماله . يا أسفى ٨٤
 ".وحزَين إىل"فتح الياء املدين والبصري والشامي  . وحزين إىل ٨٦
وسهل الثانية . دخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصريأ . قالوا أإنك ٩٠

. وأدخل هشام ألفاً بني اهلمزتني خبلف عنه. من دون إدخال ورش
 ".قالوا إنك"وأسقط ابن كثري مهزة االستفهام 

 ".يتقي"أثبت ياء بعد القاف قنبل يف احلالني  . من يتق ٩٠
 . تسهيل اهلمزة وإسقاطها: وقفاً وجهان وحلمزة. ثلث البدل ورش . خلاطئني ٩١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٩٢
: وجهان مزة وقفاً حلو ،رش والسوسي مطلقاً ة ألفاً واهلمز أبدل . وأْتوين ٩٣

 .اإلبدال والتحقيق
 .غلظ الالم ورشفصلت  ٩٤

٩٩/ ٩٦ /
١٠٠ 

 . وابن ذكوان محزة نأماله . شاء –" معاً "جاء 

 ". إَين أعلم"فتح الياء الثالثة  . أعلمإين  ٩٦
 . أدغم الراء يف الالم البصري خبلف عن الدوري . استغفر لنا ٩٧

 ".َيب إذ رَيب إنه-"فتح الياء نافع والبصري  . ْيب إذ رْيب إنه- ١٠٠/ ٩٨
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- ٢٠٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا األخوان. فيها لورش األوجه األربعة . ءاوى ٩٩
: وأما الوقف فللجميع وجهان. لورش وصالً ال ترقيق للراء فيها  . مصر ٩٩

 . التفخيم والرتقيق
 ".يا أبه"ووقف عليها باهلاء االبنان ". يا أبتَ "فتح التاء ابن عامر  . يا أبتِ  ١٠٠
وأمال األلف الكسائي وقللها البصري . رش والسوسيو اهلمزة أبدل . رؤياي ١٠٠

 .وورش خبلف عنه
 .هشام واألخوانو البصري أدغمها . قد جعلها ١٠٠
 ".إخوَيت إن"فتح الياء وصالً ورش وحده  . إخويت إن ١٠٠
 .التسهيل واإلبدال: يف اهلمزة الثانية للثالثة وجهان . يشاُء إنه ١٠٠
 . �اية الثمن الثاين . احلكيم ١٠٠

من سورة الرعد  ٥ -١٠١: ن الثالثالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله خواناأل اأماله . الدنيا ١٠١
 . أدغم التاء يف التاء السوسي . واآلخرة توفين ١٠١

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . إليهم من –لديهم إذ  ١٠٩/ ١٠٢
 . الدوري أماهلا . الناس ١٠٣
، "وكاِئن"زاد املكي ألفاً بعد الكاف وكسر اهلمزة وحذف الياء  . وكأين ١٠٥

 ".وكأي"لبصري بالياء ووقف عليها ا
 ". سبيلَي أدعوا"فتح الياء نافع وحده  . سبيلي أدعوا ١٠٨
". يُوَحى"أبدل النون ياء والياء ألفاً وفتح احلاء اجلميع إال حفصاً  . نُوِحي إليهم ١٠٩

  .ورش خبلف عنه اقللهو األخوان اأمالهو
 . خوانا البصري واألموأماله ورش امقلله . يفرتى القرى- ١١١/ ١٠٩

 ".يعقلون"قرأها بياء الغيبة الصاحبان واألخوان  . تعقلون ١٠٩
قدم اهلمزة مبدلة بألف وأخر الياء مفتوحة البزي خبلف عنه  . استيأس ١١٠

 . ولورش التوسط والطول يف اللني". استاَيس"
بوا"شدد الذال غري الكوفيني  . ُكِذبوا ١١٠  ".كذِّ
 . ن ذكوانواب محزة أماهلا . جاءهم ١١٠
زاد نون ساكنة بعد النون وخفف اجليم وأسكن الياء اجلميع عدا  . فنجي ١١٠

 ".فنـُْنِجيْ "الشامي وعاصم 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٠٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . تصديق ١١١
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "هدى  ١١١
 . �اية سورة يوسف عليه السالم . يؤمنون ١١١

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . قلل الراء ورش وأماهلا النحويان والشامي وشعبة ومحزة . املر ١
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١
 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله "وقفاً "مسمى  –استوى  ٢
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٣
 . مي السوسيأدغم التاء يف اجل . الثمرات جعل ٣
 ".يَغشِّي"فتح الغني وشدد الشني شعبة واألخوان  . يـُْغِشي ٣
وزرٍع وخنيٍل "جر الكلمات األربعة املدين والشامي وشعبة واألخوان  . وزرٌع وخنيٌل صنواٌن وغريُ  ٤

 ".صنواٍن وغريِ 
 األخوان اأماله". تسقى"بتاء التأنيث للجميع عدا الشامي وعاصم  . يسقى ٤

 .ورش خبلف عنه اوقلله
 ".ويفضل"بالياء بدل النون لألخوين  . ونفضل ٤
 ".األْكل"أسكن الكاف احلرميان  .اُألُكل ٤
 .أدغم الباء يف الفاء النحويان وخالد تعجب فعجب  ٥
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبوعمرو وسهل الثانية  . أِءذا كنا ٥

وأسقط مهزة االستفهام الشامي . رشمن دون إدخال ابن كثري وو
 ".إذا كنا"

وأدخل ألفاً بني . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية البصري . أِءنا ٥
وسهل الثانية من دون إدخال ابن . اهلمزتني وحقق الثانية ابن عامر

 ".إنا"وأسقط مهزة االستفهام نافع والكسائي . كثري
 .لبصري ودوري الكسائيوأماهلا ا ورش قللها . النارِ  ٥
 . �اية الثمن الثالث . خالدون ٥

 ١٨ -٦: الثمن الرابع



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٠٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . كسر اهلاء وامليم وصالً أبو عمرو، وضمهما األخوان لربم احلسىن–قبلهم املثالت ١٨/ ٦

 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٦
 ".وايل –هادي "أثبت الياء وقفاً املكي  . والٍ  –هاٍد  ١١/ ٧

١٣/ ١١/ ٨ /
١٨/ ١٦/ ١٤ 

 بالنهار له- يعلم ما-
 احملال له- فيصيب با-
 .األمثال للذين خالق كل-

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . احلسىن –أنثى  ١٨/ ٨
١٤/ ١٠/ ٨ /

١٧ 
 الكافرين- بالنهار- مبقدار-

 .النار
 .البصري ودوري الكسائي نالهوأم ورش نقلله

 ".املتعايل"أثبت الياء يف احلالني املكي  . املتعال ٩
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ١٣
 . أدغمها غري حفص واملكي . أفاختذمت ١٦

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله .مأواهم –األعمى  ١٨/ ١٦
 ".يستوي"شعبة واألخوان اء ياء أبدل الت . تستوي الظلمات ١٦
 ".توقدون"بالتاء للثالثة والشامي وشعبة  . يوقدون ١٧
 . �اية الثمن الرابع . املهاد ١٨

 ٣٤ – ١٩: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ".وقفاً "هلدى  –أعمى  ٣١/ ١٩
 . ش وصالً وله يف الوقف التغليظ والرتقيقغلظ الالم ور " معاً "يوصل ٢٥/  ٢١
.  غلظ الالم ورش.  صلح الصالة - ٢٣/ ٢٢

ت ويقِدر- –ِسراً  ٣١/ ٢٦/ ٢٢ .  رقق الراء فيهن ورش. سريِّ
 . .، وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمز بني بني وحذفهتثليث البدل لورش .يدرءون ٢٢

٢٤/ ٢٢ /
٢٩/ ٢٦ /
٣٤/ ٣١ 

 الدنيا "-معاً وقفاً "عقىب
 املوتى طوىب- " -كله"

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

٢٤/ ٢٢ /
٢٥/٣١ 

 .البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله .دارهم "-كله"الدار 

قصر البدل األول وفتح : ٤/ ٣/ ٢/ ١: عشر وجهاً أحدفيها لورش  .آمنوا، طوىب، مئاب ٢٩



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٠٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
مع اإلسكان، مث القصر الذات وقصر وتوسط وطول البدل العارض 

توسط البدل األول وتقليل الذات وتوسط : ٧/ ٦/ ٥.مع الروم
/ ٩/ ٨. وطول البدل العارض مع اإلسكان، وتوسطه مع الروم

طول البدل األول وعليه فتح الذات وتقليله وعلى كل : ١١/ ١٠
 .منهما طول البدل العارض مع اإلسكان والروم

 به- كلم الصاحلات طوىب- ٣٣/ ٣١/ ٢٩
 . زين للذين

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 .كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . عليهم الذي ٣٠
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرآناً  ٣١
قدم اهلمزة مبدلة بألف وأخر الياء مفتوحة البزي خبلف عنه  . ييأس ٣١

 رش التوسط والطول يف اللنيولو". ياَيس"
 ".لقُد استهزئ"ضم الدال وصالً احلرميان والشامي والكسائي  .ولقِد استهزئ ٣٢
 . أدغم الذال يف التاء غري املكي وحفص . أخذتم ٣٢
 ". وَصدوا"فتح الصاد غري الكوفيني  . وُصدوا ٣٣
 . كسائيهشام وال أدغمها . بل زين ٣٣
 ".هادي"فاً ابن كثري أثبت الياء وق . هاد ٣٣
 .وهي �اية الثمن اخلامس". واقي" أثبت الياء وقفاً املكي  . واق ٣٤

من سورة إبراهيم  ٩ -٣٥: ن السادسالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".أْكلها"أسكن الكاف مسا  . أُكلها ٣٥
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".كلها وقفاً "عقىب  ٤٢/ ٣٥
 .ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . الدار –الكافرين  ٤٢/ ٣٥

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءك ٣٧
 يعلم ما- من العلم ما - ٤٢/ ٣٧

 . الكافر ملن
 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".واقي"أثبت املكي الياء وقفاً  . واق ٣٧
 ".ويـُثَبِّت"لشامي والشيخان فتح الثاء وشدد الباء نافع وا . ويـُْثِبتُ  ٣٩
فتح الكاف وزاد ألفاً بعدها وكسر الفاء خمففة وحذف األلف  . وسيعلم الُكَفار ٤٢

 ".الَكاِفر"بعدها على التوحيد الثالثة 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٠٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . كفى ٤٣
 . �اية سورة رعد . علم الكتاب ٤٣

 
 

سورة إبراهيم عليه السالم 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أدغم الباء يف الباء السوسي لدى إثباته البسملة وصالً  .علم الكتاب بسم اهللا ١
 . أمال الراء البصري والشامي وشعبة واألخوان، وقللها ورش . الر ١
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ١
 ".اهللاُ "فع وابن عامر رفع لفظ اجلاللة نا . احلميد اهللا ٢

 .البصري ودوري الكسائيقللهما ورش وأماهلما  . صبار –للكافرين  ٥/ ٢
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".كله"موسى  الدنيا- ٨/ ٦/ ٥/ ٣

ويستحيون  ليبني هلم- ٧/ ٤/٦
. تأذن ربكم نساءكم-

 .للسوسي مافيه اإلدغام

 .ورش خبلف عنه اوقلله واناألخ اأماله . أجناكم ٦
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . وإذ تأذن ٧
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءتم ٩
 ". رْسلهم"أسكن السني أبو عمرو  . رسلهم ٩
 . �اية الثمن السادس . مريب ٩

 ٢٧ -١٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".لرْسلهم رْسلهم-"أسكن السني البصري  . ملرسله "-معاً "رسلهم  ١٣/ ١١/ ١٠
الصاحلات  ليغفر لكم- ٢٥/ ٢٣/ ١٠

 . األمثال للناس –جنات 
 .للسوسي فيهن اإلدغام

١٢/١٣/ ١٠ /
٢١/ ١٦ 

هدانا  "-وقفاً "مسمى 
 "-وقفاً "هدانا اهللا  سبلنا-

 . يسقى فأوحى-

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".سْبلنا"ء أبو عمرو أسكن البا . ُسبُلنا ١٢
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . إليهم ١٣



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢١٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلن محزة . خاب "-معاً "خاف  ١٥/ ١٤

 ".وعيدي واستفتحوا"أثبت الياء وصالً ورش  . وعيد واستفتحوا ١٤
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . جبار ١٥
 . مل خيفف ياءها أحد . مبيت ١٧
 ".الريَاح"تح الياء وزاد ألفاً بعدها املدين ف . الريح ١٨
زاد ألفاً بعد اخلاء وكسر الالم ورفع القاف، وجر األرض الشيخان  . َخَلَق السمواِت واألرضَ  ١٩

 ".خاِلُق السمواِت واألرضِ "
 . وأبدهلا محزة وهشام وقفاً . ال إبدال للسوسي فيها . إن يشأ ١٩
 ". ْيل عليكم"فص أسكن الياء غري ح . َيل عليكم ٢٢
 ".مبصرخيِّ "كسر الياء محزة  . مبصرخيَّ  ٢٢
 ".أشركتموين من"اثبت الياء وصالً أبو عمرو  . أشركتمون من ٢٢
 ".أْكلها"أسكن الكاف مسا  .أُكلها ٢٥
 . يالدور أماهلا . للناس ٢٥
عن ابن ضم نون التنوين وصالً احلرميان والكسائي والشامي خبلف  . خبيثٍة اجتثت ٢٦

 . ذكوان
 . أماهلا النحويان وقللها محزة وورش خبلف عنه . قرار ٢٦
 .وهي �اية الثمن السابع. فيها األوجه اخلمسة حلمزة وهشام . يشاء ٢٧

. ٥٢ -٢٨: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وأماهلا البصري ودوري الكسائيومحزة  ورش قللها . القهار البوار- ٤٨/ ٢٨
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بئس ٢٩
 "لَيِضلوا" فتح الياء الصاحبان  . لُيِضلوا ٣٠
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النار ٣٠
 ".لعبادْي الذين"أسكن الياء الشامي واألخوان  . لعبادي الذين ٣١

٣٢/ ٣١ /
٣٨/ ٣٣ /

٥١/ ٥٠/ ٤٥ 

 "-كله"لكم سخر  يأيت يوم-
كيف  –وتبني لكم  –تعلم ما 

 األصفاد سرابيلهم- فعلنا-
 النار ليجزي

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".بيَع فيه وال خاللَ "بنامها على الفتح الصاحبان  . ال بيٌع فيه وال خاللٌ  ٣١
 ). وجهان(وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وإبداهلا ياء مفتوحة  . بأمره ٣٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢١١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٣٥/ ٣٢ /

٥٢/ ٤٥/ ٤٢ 
األبصار  األصنام- األ�ار-

 .األمثال –
وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله وصالً . النقل فيهن لورش مطلقاً 

 . السكت خبلف عن خالد
 . وقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة مع الطول والقصر . دائبني ٣٣
، فيها األوجه األربعة لورش القصر مع الفتح، والتوسط مع التقليل . آتاكم ٣٤

 . وأماهلا األخوان. والطول مع الفتح والتقليل
 ". إبراهام"أبدل الياء ألفاً هشام  . إبراهيم ٣٥

 . الدوري نأماله . للناس "-معاً "الناس  ٥٢/ ٣٧/ ٣٦
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . عصاين ٣٦
 ".إَين أسكنت"فتح الياء وصالً الثالثة  . إين أسكنت ٣٧
 ".أفئْيدة"زاد ياء ساكنة بعد اهلمزة هشام خبلف عنه  . أفئدة ٣٧
 . ضم اهلاء مطلقاً محزة . إليهم ٣٧

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله .تغشى –خيفى  ٥٠/ ٣٨
٣٩/ ٣٨ /
٤٣/ ٤٠ 

 دعاءِ - الدعاءِ - السماءِ -
 .هواءٌ 

وقف عليها محزة وهشام باألوجه اخلمسة ثالثة على إبدال اهلمزة 
 . فاً، ووجهان مع تسهيلهاأل

وأثبتها البزي "دعائي ربنا"ومحزة  وأبو عمروأثبت الياء وصالً ورش  . دعاء ٤٠
 .يف احلالني

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . اغفر يل ٤١
 ".حتِسنب"كسر السني احلرميان والنحويان  ". معاً "حتَسنب  ٤٧/  ٤٢

 . ة ورش مطلقاً ومحزة وقفاً، ورقق الراء ورشأبدل اهلمزة واواً مفتوح . يؤخرهم ٤٢
أبدل اهلمزة ورش والسوسي وكسر اهلاء وامليم وصالً البصري  .  يأتيهم العذاب ٤٤

 . وضمهما األخوان
 ".لَتزولُ "فتح الالم األوىل ورفع األخرية الكسائي  . لِتزولَ  ٤٦
وللسوسي وصالً الفتح  رشو قللها وقفاً،أماهلا البصري واألخوان  . وترى الرمني ٤٩

 ). وجهان(واإلمالة 
وهي �اية الثمن الثامن، و�اية اجلزء الثالث . �اية سورة إبراهيم . األلباب ٥٢

 .عشر

//// 
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الجزء الرابع عشر 



 ٤٨ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . لبسملة وصالً أدغمها السوسي لدى اثباته ا . األلباب بسم اهللا ١
 .واألخوانوالشامي وشعبة أماهلا البصري ش وور قللها . الر ١
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . وقرآن ١
ا"شدد الباء االبنان والبصري واألخوان  .رَمبا ٢  ". رمبَّ
 .لبصري وضمهما األخوانامليم وصالً االثانية و اهلاء كسر . ويلهِهُم األمل ٣
 . ورقق الراء ورش. رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و اهلمزة أبدل .يستأِخرون ٥
أبدل النون تاء مفتوحة وفتح الزاي مشددة ورفع املالئكة الثالثة  . ما نُنزِّل املالئكةَ  ٨

تُنزَّل "وكذلك شعبة إال أنه يضم التاء ". ما تَنزَّل املالئكةُ "والشامي 
 ".ما تَّنزل"وشدد البزي التاء وصالً مبا قبلها ". الئكةُ امل

٢٨/ ٢٣/ ٩ /
٣٦/ ٣٣ /

٣٩/٤٨ 

قال  لنحن حنيي- حنن نزلنا-
قال رب  قال مل- ربك-

 .مبخرجني نبئ "-معاً "

 .للسوسي فيهن اإلدغام

التسهيل واإلبدال : وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. ثلث البدل ورش . يستهزءون ١١
 . واإلسقاط

 .واألخوان البصري أدغمها . خلت سنة ١٣
 ".سِكرت"خفف الكاف ابن كثري  . ُسكِّرت ١٥
 . أدغم الالم يف النون الكسائي . بل حنن ١٥
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جعلنا ١٦
 . ال خالف بينهم يف تشديدها . ننزِّله ٢١
 ".الرْيح"محزة أسقط األلف وأسكن الياء على التوحيد  . الرياح ٢٢

 . مل يغلظ المها ورش أل�ا غري مفتوحة ".كله"صلصال  ٣٣/ ٢٨/ ٢٦
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . نار ٢٧
 ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . أىب ٣١
 . أمجعوا على إسكان الياء وصالً  . فأنظرين إىل ٣٦
 ".املخِلصني"والشامي كسر الالم الصاحبان  . املخَلصني ٤٠



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢١٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٤١
 ".جُزء"ضم الزاي شعبة  . جْزء ٤٤
وضم ". وِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . وعيون ادخلوها ٤٥

 . نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي
 . األول�اية الثمن  . مبخرجني ٤٨

 ٦٩ -٤٩: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ال بدل للسوسي فيها، وأبدل مهزتا محزة وهشام وقفاً  . نبئ ٤٩
 ".عبادَي أَين أنا"فتح الياءين الثالثة  . عبادي أين أنا ٤٩
 . أبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً مع ضم اهلاء وكسرها . ونبئهم ٥١
 . الذال يف الدال البصري والشامي واألخوانأدغم  . إذ دخلوا ٥٢
ورقق ". نـَْبُشرك"فتح النون وأسكن الباء وضم الشني خمففة محزة  . نـَُبشِّرك ٥٣

 . الراء ورش
وشدد النون مكسورة مع املد املشبع ". تبشرونِ "كسر النون املدين  . تبشرونَ  ٥٤

 .ورقق الراء ورش". تبشرونِّ "ابن كثري 
 ".يقِنط"ر النون النحويان كس . يَقَنط ٥٦

 . أدغم الالم يف الالم السوسي ".معاً "آل لوط  ٦١/ ٥٩
 ".ملْنُجوهم"أسكن النون وخفف اجليم الشيخان  . ملَنجُّوهم ٥٩
 ".قَدرنا"خفف الدال وشعبة  . قدَّرنا ٦٠

 ذكوان ومحزة ابن امأماله ". معاً "جاء  ٦٧/ ٦١
. ع القصر والتوسط قالون والبزي والبصريأسقط إحدى اهلمزتني م . جاء آل ٦١

وحقق األوىل وأبدل الثانية مع القصر واملد املشبع ورش وقنبل وهلما 
 . تسهيلها مع القصر لقنبل، والقصر والتوسط والطول لورش

". فاسر"أبدل مهزة القطع مهزة وصل احلرميان . فأسر ٦٥
ورش والسوسي مطلقاً مهزتا  أدغم الثاء يف التاء السوسي وأبدل . حيث تؤمرون ٦٥

 .ومحزة وقفاً 
 ".بناَيت إن"فتح الياء وصالً نافع  . بنايت إن ٧١
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوتاً  ٨٢
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . أغىن ٨٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . كثري مطلقاً ومحزة وقفاً نقل حركتها إىل الراء ابن ة وأسقط اهلمز .القرآن –والقرآن  ٩١/ ٨٧

 ".إَين أنا"فتح الياء وصالً الثالثة  . إين أنا ٨٩
 . رقق الراء ورش . النذير ٨٩
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . فاصدع ٩٤
 .مطلقاً ومحزة وقفاً ورش والسوسي  اهلمزة أبدل . تؤمر ٩٤
يل اهلمزة تسه: ثلث البدل فيها ورش وحلمزة وقفاً وجهان .املستهزءين ٩٥

 .وإسقاطها
 . وهي �اية سورة احلجر. �اية الثمن الثاين . اليقني ٩٩

 
 



 ٢٩ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

٩/ ٣/ ١ /
٢٦/ ١٥ /
٢٩/ ٢٨ 

 "-معاً "تعاىل  –أتى 
فأتى  ألقى- هلداكم-

مثوى  بلى-–أتاهم  "-وقفاً "
 ".وقفاً "

 هلن ورش خبلف عنهوقل األخوان أماهلن

 ".تشركون"أبدل الياء تاء خطاب األخوان  ".معاً "يشركون  ٣/ ١
 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ينَـزِّل ٢
 ".لرؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ثلث البدل ورش .لرءوف ٧
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . قصد ٩
 .ومحزة ذكوان ابن أماهلا . شاء ٩
 ".نُنبت"قرأها بالنون بدل الياء شعبة  . يُنبت ١١

١٧/ ١٢ /
٢٣/ ١٩ /
٢٨/ ٢٤ 

النجوم  وسخر لكم-
 خيلق كمن- مسخرات-

 قيل هلم- "-معاً "يعلم ما 
املالئكة ظاملي  أنزل ربكم-

 . السلم ما –

 .للسوسي فيهن اإلدغام

ونصبها ". والشمُس والقمُر والنجوُم مسخراتٌ "مي رفع األربعة الشاوالشمَس والقمَر والنجوُم  ١٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
والشمَس والقمَر والنجوَم "احلرميان والبصري وشعبة واألخوان  . مسخراتٌ 

 ".مسخراتٍ 
وفيها للسوسي . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان ا البصريأماله ". وقفاً "ترى  ١٤

 . لدى الوصل الفتح واإلمالة
 ".تذَّكرون"وين شدد الذال غري حفص واألخ . أفال تذكرون ١٧
 ".تدعون"بتاء اخلطاب لغري عاصم  . يدعون ٢٠
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٢٤

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . الكافرين –أوزار  ٢٧/ ٢٥
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . عليهم السقف ٢٦
 ".تشاقونِ "النون نافع كسر  . تشاقونَ  ٢٧
ورش  اقللهو األخوان اأمالهو". يتوفاهم"بالياء بدل التاء حلمزة  . تتوفاهم ٢٨

 خبلف عنه
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . فلبئس ٢٩
 . �اية الثمن الثالث . املتكربين ٢٩

 ٥٠ – ٣٠: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٣٠
٣١/ ٣٠ /
٣٣/ ٣٢ /
٤٠/ ٣٩ /
٤٤/ ٤١ 

 أنزل ربكم- –وقيل للذين
 املالئكة طيبني- ار هلم-األنه

–ليبني هلم أمر ربك كذلك-
 لتبني للناس أكرب لو-نقول له-

 .للسوسي فيهن اإلدغام

٤٦/ ٣٠ /
٤٩/ ٤١ 

 –الضاللة  "-معاً "حسنة 
 . دآبة

 . فاً أماهلن الكسائي وق

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ".معاً "الدنيا  ٤١/ ٣٠
وحلمزة إن وقف النقل والسكت وله . النقل فيهما لورش مطلقاً  . األرض –األ�ار  ٤٥/ ٣١

 . وصالً السكت خبلف عن خالد
 . د والقصروسهل اهلمزة محزة وقفاً مع امل. تثليث البدل لورش . آباؤنا يشاؤون- ٣٥/ ٣١

ورش خبلف  اقللهن األخوا اأماله". يتوفاهم"بالياء بدل التاء حلمزة  . تتوفاهم ٣٢
 .عنه
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 البيان الكلمة رقم اآلية
رش والسوسي مطلقاً ة واهلمز أبدل". يأتيهم"أبدل التاء ياء األخوان  . تأتيهم ٣٣

 .ومحزة وقفاً 
. غلظ الالم ورش. ظلمهم ٣٣
 . أماهلا محزة . حاق ٣٤
 . وحلمزة وقفاً التسهيل واإلبدال واإلسقاط. رش تثليث البدلفيها لو . يستهزءون ٣٤
 .ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٣٥

النقل مث اإلبدال مع : وحلمزة وقفاً وجهان. التوسط والطول لورش . لشيء "-كله"شيء  ٤٨/ ٤٠/ ٣٥
 .اإلدغام، وله وصالً السكت خبلف عن خالد

 ". أُن اعبدوا"ابن عامر والكسائي ضم النون احلرميان و . أِن اعبدوا ٣٦
 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن بلى –هداهم  "-وقفاً "هدى  ٣٨/ ٣٧/ ٣٦

". ال يُهَدى"ضم الياء وفتح الدال وأبدل الياء ألفاً غري الكوفيني  . ال يَهِدي ٣٧
 . ولورش فتح األلف وتقليلها

 .الدوري امأماله . للناس الناسِ - ٤٤/ ٣٨
 ".فيكونَ . "نصب النون الشامي والكسائي . فيكونُ  ٤٠
 اأمالهو". يوحى"أبدل النون ياء وأبدل الياء ألفاً غري حفص  . نوحي إليهم ٤٣

 .وضم اهلاء يف احلالني محزة. ورش خبلف عنه اقللهو األخوان
أسقط اهلمزة وفتح السني ابن كثري والكسائي يف احلالني ومحزة وقفاً  . فاسألوا ٤٣

 ". فَسلوا"
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر .بم األرض ٤٥
 . تثليث البدل لورش، وحذف الواو البصري و شعبة واألخوان .لرءوف ٤٧
 ".تروا"بتاء اخلطاب بدل الياء لألخوين  . يروا ٤٨
 وحلمزة وهشام وقفاً ". تتفيؤا"بتاء التأنيث بدل الياء للبصري  . يتفيؤا ٤٨

تسهيل اهلمزة وإبداهلا ألفاً، وهلما رمساً ثالثة : ١/٢: وجهان قياسيان
 .إبدال اهلمزة واواً مع اإلسكان والروم واإلمشام: أوجه

وهي �اية الثمن . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يؤمرون ٥٠
 . الرابع

 ٧٧ -٥١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله وصالً . فيهما النقل لورش مطلقاً  . األعلى –األرض  ٦٠/ ٥٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢١٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السكت خبلف عن خالد

 .وقف عليها محزة بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل اجليم . جتأرون ٥٣
٥٧/ ٥٦ /
٦٣/ ٥٩ /

٧٠/ ٦٩/ ٦٤ 

البنات  يعلمون نصيباً -
فزين  –القوم من  سبحانه-

 تبني هلم- فهو وليهم- هلم-
العمر  خلقكم- سبل ربك-

 .يعلم بعد لكيال-

 . أدغمهن السوسي

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . احلسىن –باألنثى  ٦٢/ ٥٨
 . غلظ الالم ورش وصالً قوالً واحداً، وله يف الوقف التغليظ والرتقيق . ظل ٥٨

 . ن والنحويانأسكن اهلاء فيهما قالو . فهو –وهو  ٦٣/ ٥٨/٦٠
 وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . يتوارى ٥٩
:  يف اآلية بدل ولني مهموز وذات ياء وفيها لورش ستة أوجه . باآلخرة، السَّوء، األعلى ٦٠

. قصر البدل وتوسط اللني وفتح الذات/ ١ 
. توسط البدل واللني وتقليل الذات/ ٢ 
للني وعلى كل منهما طول البدل وتوسط وطول ا: ٦/ ٥/ ٤/ ٣ 

 . ورقق ورش راء اآلخرة. فتح وتقليل الذات
النقل مع اإلسكان : ٢/ ١هلشام ومحزة وقفاً عليها أربعة أوجه  . السَّوء ٦٠

 . اإلبدال مع اإلدغام وعليه اإلسكان والروم: ٤/ ٣. والروم
٦١/ ٦٠ /

٧٠/ ٦٨/ ٦٤ 
 " -وقفاً "مسمى  األعلى-

 أوحى- "-وقفاً "هدًى 
 .ميتوفاك

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

ورقق راء . ورش مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهما واواً مفتوحة اهلمز أبدل . يؤخرهم –يؤاخذ  ٦١
 .يؤخرهم ورش

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٦١
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري . جاء أجلهم ٦١

 . وسهل الثانية ورش وقنبل وحقق األوىل
". مفرِطون"كسر الراء نافع . ُمفَرطون ٦٢
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يؤمنون ٦٤
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . فأحيا ٦٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".َنسقيكم"فتح النون نافع والشامي وشعبة  . ُنسقيكم ٦٦
 . واالبنان وشعبة واألخوانكسر الباء قالون  . بُيوتاً  ٦٨
 ".يعُرشون"ضم الراء ابن عامر وشعبة  . يعرِشون ٦٨
 . الدوري أماهلا . للناس ٦٩
النقل واإلبدال مع اإلدغام، وله وصالً : حلمزة إن وقف وجهان . شيئاً  ٧٠

 .السكت خبلف عن خالد
 . �اية الثمن اخلامس . قدير ٧٠

. ٨٩ -٧٠: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". جتحدون"بتاء اخلطاب بدل الياء لشعبة  . جيحدون ٧١
٧٦/ ٧٢ /
٨٠/ ٧٨ /
٨٣/ ٨١ /
٨٨/ ٨٤ 

 رزقكم- "-كلها"جعل لكم 
يعرفون  هو ومن - اهللا هم-

 يوذن للذين- –نعمة 
 .العذاب مبا

 . أدغمهن السوسي

 .عنه ورش خبلف ماوقلله األخوان ماأماله ".وقفاً "هدًى  –مواله  ٨٩/ ٧٦
 ".يوجهُّ "أدغم اهلاء يف اهلاء اجلميع  . يوجهه ٧٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٧٦
وكسر اهلمزة وصالً ". ِإمِّهاتكم"كسر اهلمزة وامليم وصالً محزة  . بطون أُمَّهاتكم ٧٨

 . وضم اهلمزة وفتح امليم ابتداء اجلميع". ِإمَّهاتكم"الكسائي 
 ".تروا"بتاء اخلطاب بدل الياء للشامي ومحزة  . أمل يروا إىل الطري ٧٩
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوتاً  –بُيوتكم  ٨٠
 ".ظَعنكم"فتح العني الثالثة  . َظْعنكم ٨٠
 ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . وأوبارها وأشعارها ٨٠
 السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل.  بأسكم ٨١

أمال اهلمزة والراء ابن : وعند الوقف. أمال الراء وصالً شعبة ومحزة ".معاً "رأى الذين  ٨٦/ ٨٥
 . ذكوان وشعبة واألخوان، وقللهما ورش، وأمال البصري اهلمزة فقط

 .غلظ الالم ورشظلموا  ٨٥
 .وضمهما األخوان وامليم وصالً البصري اهلاء كسر . إليهم القول ٨٦
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . بشرى ٨٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السادس . للمسلمني ٨٩

 ١١١– ٩٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن .الدنيا أنثى- –القرىب  ٩٠/٩٧/١٠٧
٩٢/ ٩٠ /
١١١/ ١٠٢ 

 " -وقفاً " هدىأرىب- ينهى-
 .توىف

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

٩١/ ٩٠ /
١٠١/ ٩٥ 

بعد  البغي يعظكم-
 اهللا هو- يعلم ما- توكيدها-
 .أعلم مبا

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 . شدد الذال غري حفص واألخوين . تذَكرون ٩٠
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . وقد جعلتم ٩١
 . كوان ومحزةذ ابن أماهلا . شاء ٩٣
 ".باقي"أثبت الياء وقفاً ابن كثري  . باقٍ  ٩٦
بالياء بدل النون لنافع والبصري واألخوان وللشامي خبلف عن ابن  . ولنجزين ٩٦

 ".ليجزين"ذكوان 
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . قرأت ٩٨
 .ومحزة وقفاً  أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً  . القرآن ٩٨
 . أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان . يـُنَـزِّل ١٠١
 ".القْدس"أسكن الدال ابن كثري  .القُدس ١٠٢
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . بشرى ١٠٢
 ".يَلَحدون"فتح الياء واحلاء واألخوان  . يـُْلِحدون ١٠٣
 .بصري وضمهما األخوانوامليم وصالً ال اهلاء كسر . ال يهديهم اهللا ١٠٤

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . أبصارهم –الكافرين  ١٠٨/ ١٠٧
 ".فـََتنوا"فتح الفاء والتاء ابن عامر  . فُِتنوا ١١٠
 . وهي �اية الثمن السابع. غلظ الالم ورش . ال يظلمون ١١١

 ١٢٨ -١١٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . لقد جاءهمو ١١٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ١١٣

١١٤/١١٩ /
١٢٥/ ١٢٤ 

 من بعد ذلك- –رزقكم 
 سبيل ربك- ليحكم بينهم-

 .أعلم باملهتدين أعلم مبن-

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ". طرفمُن اض" ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي . فمِن اضطر ١١٥
 . غلظ الالم ورش . وأصلحوا ظلمناهم- ١١٨/١١٩
 ".إبراهام"أبدل الياء ألفاً هشام  ". معاً "إبراهيم  ١٢٣/ ١٢٠

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . هداه –اجتباه  ١٢١
 . أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان . هلو –وهو  ١٢٦/ ١٢٥

 . لقاً ضم اهلاء محزة مط . عليهم ١٢٧
 ".ِضْيق"كسر الضاد ابن كثري  . َضْيق ١٢٧
و�اية اجلزء الرابع . وهي �اية الثمن الثامن. �اية سورة النحل . حمسنون ١٢٨

 .عشر

//// 
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الجزء الخامس عشر  



 ٢٢ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 .البصري واألخوان اموأماله ورش امقلله . أخرى –أسرى  ١٥/ ١
٨/ ٢/ ١ /

١٥/ ١٤ /
١٩/ ١٧ 

هدى  "-وقفاً "األقصا 
كفى  عسى- "-وقفاً "
 . سعى اهتدى- "-معاً "

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٤/ ٢/ ١ /
١٨/ ١٦ /
٢١/ ١٩ 

 جعلناه هدى- إنه هو-
 �لك قرية- كتابك كفى-

 –فأولئك كان  نريد مث-
 . كيف فضلنا

 . وسيللس فيهن اإلدغام

 البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "موسى  ٢
 ". يتخذوا"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة البصري  . تتخذوا ٢

 . ذكوان ومحزة ابن امأماله ".معا"جاء  ٧/ ٥
قصر البدل مع فتح ذات : ورشلالبصري و اقللهو األخوان اأماله . أوالمها ٥

مع تقليل الذات، مث طول البدل مع فتح الياء، مث توسط البدل 
 .الذات وتقليله

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أسأمت –بأس  ٧/ ٥
 البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله .النهارِ  –للكافرين  الديار- ١٢/ ٨/ ٥

وكذلك  ".ليسوءَ "فتح اهلمزة الشامي وشعبة ومحزة مع حذف واو اجلمع  . ليسوءوا ٧
 . وثلث البدل ورش". لنسوءَ "الكسائي إال أنه أبدل الياء نوناً 

 . النقل البن كثري مطلقاً وحلمزة وقفاً  . القرآن ٩
اء وضم الشني خمففة األخوان بوفتح الياء وأسكن ال. رقق الراء ورش . ويـَُبشِّر ٩

 ". ويـَْبُشر"
 اأماله". يـَُلقَّاه"مر ضم الياء وفتح الالم وشدد القاف ابن عا . يلقاه ١٣

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان
 .وقفاً وهشام السوسي مطلقاً ومحزة  اهلمزة أبدل .اقرأ ١٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا األخوان، ولورش تغليظ الالم مع الفتح وترقيقه مع التقليل . يصالها ١٨
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ١٩
 .ن وصالً احلرميان وهشام والكسائيضم نون التنوي . حمظوراً انظر ٢١
 .�اية الثمن األول . خمذوالً  ٢٢

 ٤٩ – ٢٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٢/ ٢٣ /
٤٣/  ٣٩/٤٠ 

 –أوحى الزنا- وقضى-
 . تعاىل أفأصفاكم- فتلقى-

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". يبلغآنِّ "النون الشيخان  زاد ألفاً مشبعة بعد الغني وكسر . يبلغن ٢٣
 . أماهلا األخوان . كالمها ٢٣
وكسرها من دون تنوين أبو ". أفَّ "فتح الفاء بدون تنوين االبنان  . أفٍ  ٢٣

 ".أفِّ "عمرو وشعبة واألخوان 
٤٧/ ٢٥ /
٣١/٣٣ /

٣٩/ ٣٦/٣٨ /
٢٦/ ٤٢ 

–حنن نرزقهم –"معاً "أعلم مبا 
 ذلك كان - أولئك كان-
 –عرش سبيالً ال –جهنم ملوماً 

 . آِت ذا القرىب

 . أدغمهن السوسي خبلف له يف األخريتني

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله .جنوى –القرىب  ٤٧/ ٢٦
وفتح اخلاء والطاء ابن ذكوان ". خطاءً "زاد ألفاً بعد الطاء املكي  ِخْطًئا ٣١

 ".َخطًَئا"
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها ولقد صرفنا فقد جعلنا- ٤١/ ٣٣

 ". تسرف"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب الشيخان  . يسرف ٣٣
ووقف عليها محزة بإسقاط اهلمزة ونقل . ال تثليث للبدل لورش ". معاً "مسئوالً  ٣٦/ ٣٤

 . حركتها إىل السني
 ". بالُقسطاس"ضم القاف الثالثة والشامي وشعبة  . بالِقسطاس ٣٥
ووقف عليها محزة بإبدال . بدال فيها لورش، وله تثليث البدلال إ . الفؤاد  ٣٦

 . اهلمزة واواً مفتوحة
فتح اهلمزة وأبدل هاء الضمري تاء تأنيث مربوطة منصوبة الثالثة  . كان سيُئهُ  ٣٨

 ".سيَئةً "
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن ٤١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ليْذُكروا"أسكن الذال وضم الكاف مع ختفيفها األخوان  . والَيذَّكَّر ٤١
أبدل ياء الغيبة تاء خطاب نافع والبصري والشامي وشعبة واألخوان  . كما يقولون ٤٢

 ". كما تقولون"
 ".عما تقولون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب الشيخان  . عما يقولون ٤٣
 ".يسبح له"الشامي وشعبة أبدل التاء ياء احلرميان و . تسبح له  ٤٤
. السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل.  قرأت ٤٥
 . أماهلا دوري الكسائي . آذا�م ٤٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . أدبارهم ٤٦
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . مسحوراً انظر ٤٧
وسهل . ين اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبو عمروأدخل ألفاً ب .أءذا كنا ٤٩

وأسقط مهزة االستفهام . الثانية من دون إدخال ورش وابن كثري
 ".إذا"الشامي 

وأدخل ألفاً بني . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية أبو عمرو . أِءنا ملبعوثون ٤٩
. خالوسهل الثانية املكي من دون إد. اهلمزتني مع التحقيق هشام

 ".إنا"وأسقط مهزة االستفهام نافع والكسائي 
 . �اية الثمن الثاين . جديداً  ٤٩

 ٦٩– ٥٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ثلث البدل ورش . رءوسهم ٥١
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن .جناكم كفى- عسى- مىت- ٦٧/ ٦٥/ ٥١

 .واألخوان يشامالو البصري أدغمها . لبثتم ٥٢
٥٥/ ٥٤ /
٥٩/ ٥٧ /
٦٩/ ٦٦ 

ربك  أعلم مبن- أعلم بكم-
البحر  –كذب با  كان-
 .فنغرقكم –لتبتغوا 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وأبدهلا محزة وهشام وقفاً . ال بدل للسوسي فيها ". معاً "إن يشأ  ٥٤
 . ضم اهلاء محزة يف احلالني . عليهم ٥٤

والنقل والسكت فيهما حلمزة وقفاً، وله وصالً . النقل فيهما لورش .األولون –األرض  ٥٩/ ٥٥
 .السكت خبلف عن خالد

 . وثلث البدل ورش. خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بعدها نافع . النبيني ٥٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".زُبوراً "ضم الزاي محزة  . َزبوراً  ٥٥
 ".واقُل ادع"ضم الالم وصالً احلرميان والنحويان والشامي  . قِل ادعوا ٥٦
 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . رِبُم الوسيلة ٥٧
 .غلظ الالم ورش. فظلموا ٥٩
 . الدوري أماهلا . الناسِ  –بالناس  ٦٠
وأبدهلا واواً مع اإلظهار واإلدغام محزة . أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً  ". وقفاً "الرؤيا  ٦٠

 .البصري وورش خبلف عنه اهقللكسائي وال األلف أمالو .وقفاً 
 . ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  أسقط اهلمزة . القرآن ٦٠
 ).وجهان(وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وإبداهلا ياء  . آلدم ٦١
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهشام خبلف  . أأسجد ٦١

وسهل اهلمزة الثانية من . لـه اإلدخال مع التحقيقعنه والوجه الثاين 
 . دون إدخال املكي وورش خبلف عنه والوجه الثاين له إبداهلا ألفاً 

وأسقطها . سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش، وله إبداهلا ألفاً  . أرأيتك ٦٢
 . وحلمزة وقفاً التسهيل فقط. الكسائي

صالً املدين والبصري، ويف احلالني املكي أثبت ياء ساكنة و . أخرتِن إىل ٦٢
 ".أخرتين"

 . أدغمها النحويان وخالد . اذهب فمن ٦٣
 ".رْجلك"أسكن اجليم اجلميع عدا حفص  .رِجلك ٦٤

 يعيدكم- يرسل- خيسف- ٦٩/ ٦٨
 . فيغرقكم فريسل-

 نعيدكم- نرسل- خنسف-"أبدل الياء فيهن نوناً الصاحبان 
 ".فنغرقكم فنرسل-

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ٦٩
 . �اية الثمن الثالث . تبيعاً  ٦٩

 ٩٨ -٦٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ، وحلمزة وقفاً التسهيل واحلذفثلث البدل ورش . يقرءون ٧١
 . غلظ الالم ورش . الصالة –يظلمون  ٧٨/ ٧١

ورش  ماقللهبة ووافقهم البصري يف األوىل ووشع األخوان ماأماله ". معاً "أعمى  ٧٢
 .خبلف عنه

 . ضم اهلاء محزة . إليهم ٧٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . والسكت حلمزة خبلف عن خالد. التوسط والطول لورش . شيئاً  ٧٤

٨٤/ ٧٥ /
٨٧/ ٨٥ /
٩٣/ ٩٠ 

أمر  أعلم مبن- املمات مث-
 نومن لك- عليك كبرياً - ريب-

 . نومن لرقيك تفجر لنا-

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ".َخْلفك"فتح اخلاء وأسكن الالم وحذف األلف الثالثة وشعبة  . ِخالفك ٧٦
 ". رْسلنا"أسكن السني البصري  . رسلنا ٧٧

 .نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة وأسقط اهلمز .القرءان –قرءان وقرءان- ٨٢/ ٧٨
٨٤/ ٧٩ /

٩٣/٩٤/ ٨٩ /
٩٧/ ٩٦ 

 فأىب- أهدى- –عسى 
 كفى- اهلدى- قى-تر

. مأواهم

. أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه

 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاء ٨١
 ".تْنزِل –نْنزِل "أسكن النون الثانية وخفف الزاي البصري وحده  . تنزل –ننزل  ٩٣/ ٨٢

وأمال اهلمزة وحدها شعبة . أمال النون واهلمزة خلف والكسائي . نئا ٨٣
قصر البدلني مع فتح : ا لورش مع يئوساً أربعة أوجهوفيه. وخالد

اهلمزة، وتوسط البدلني مع تقليل اهلمزة، وطول البدلني مع فتـح 
وسهل ". ناء"وأخر اهلمزة وقدم األلف ابن ذكوان . اهلمزة وتقليلها

 . اهلمزة وقفاً محزة
 لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة ااهلمز أبدل . شئنا ٨٦
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد صرفنا ٨٩
 . الدوري أماهلا . الناسِ  –للناس  ٨٩
 ".تـَُفجِّر"ضم التاء وفتح الفاء وشدد اجليم مكسورة غري الكوفيني  .حىت تـَْفُجر ٩٠
 ".كْسفاً "أسكن السني الصاحبان واألخوان  . ِكَسفاً  ٩٢
 ".قَاَل " ان فتح القاف والالم وزاد ألفاً بينهما االبن . قل سبحان ٩٣
 .كوان ومحزةن ذابوأمال جاءهم . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءهم ٩٤
وأثبت ياء املهتد وصالً نافع ". فْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . فُهو املهتد ٩٧

 ".املهتدي"والبصري 
 . أدغم التاء يف الزاي البصري واألخوان . خبت زدناهم ٩٧
وسهل الثانية . بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبو عمروأدخل ألفاً  . أءذا ٩٨

 . من دون إدخال ورش وابن كثري وأسقط مهزة االستفهام الشامي
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وأدخل ألفاً بني . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية أبو عمرو . أءنا ٩٨

. وسهل الثانية املكي من دون إدخال. اهلمزتني مع التحقيق هشام
 . االستفهام نافع والكسائي وأسقط مهزة

 . �اية الثمن الرابع . جديداً  ٩٨

من سورة الكهف  ١٦ – ٩٩: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٠٠/ ٩٩ /
١٠٢/ ١٠١ /
١٠٧/ ١٠٤ 

 خزائن رمحة- جعل هلم-
اآلخرة  قال لقد- فقال له-

 .العلم من جئنا-

 . السوسي أدغمهن

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . يتلى "-وقفاً "فأىب  ١٠٧/ ٩٩
 ".رَيب إذاً "فتح الياء وصالً نافع والبصري  . ريب إذاً  ١٠٠

 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن . احلسىن–ياموسى  موسى- ١١٠/ ١٠١
، وكذا محزة "فسل"نقل حركة اهلمزة إىل السني املكي والكسائي  . فسأل ١٠١

 .وقفاً 
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءهم ١٠١

 .ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاء –جاءهم  ١٠٤/ ١٠١
 ". علمتُ "ضم التاء الكسائي  . علمت ١٠٢
وسهل الثانية . سهل اهلمزة األوىل مع التوسط والقصر قالون والبزي . هؤالء إال ١٠٢

 وأسقط إحدى اهلمزتني). وجهان(وأبدهلا ياء مشبعة ورش وقنبل 
 . مع القصر والتوسط أبو عمرو

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أبدل . جئنا ١٠٤
 . نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة وأسقط اهلمز . وقرءانا ١٠٦
 .الدوري أماهلا . على الناس ١٠٦
أُو  –قُل ادعوا "ن والنحويان ضم الالم والواو وصالً املدين واالبنا . أِو ادعوا قِل ادعوا- ١١٠

 ". ادعوا
 . مجيع القراء اضطراراً " ما"وعلى " أيا"وقف على  . أياًما تدعوا ١١٠
. غلظ الالم ورش. بصالتك ١١٠
 . �اية سورة اإلسراء . تكبرياً  ١١١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ال سكت فيها لغري حفص . عوجاً قيماً  ٢
أسكن الدال مع إمشامها من دون صوت وكسر النون واهلاء مع  . ُدْنهل ٢

 ".لْدنِهِ "الصلة شعبة 

ورقق ". يـَْبُشر"فتح الياء وأسكن الباء وضم الشني خمففة األخوان  . يـَُبشِّر ٢
 . الراء ورش

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . على آثارهم ٦
 –حصى أ –"وقفاً "أوى  ١٣/ ١٢/ ١٠

 ".وقفاً "هدى 
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

حنن نقص  –الكهف فقالوا  ١٥/ ١٣/ ١٠
 . أظلم ممن –

 . السوسي أدغمهن

وال إبدال فيها . وقف عليهما محزة وهشام بإبدال اهلمزة ياء . يهيء –هيء  ١٦/ ١٠
 . للسوسي

 . أماهلا دوري الكسائي . آذا�م ١١
 .الم ورشغلظ الأظلم  ١٥
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتى ١٥
 .ابدل مهزتا السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  .فأووا ١٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . ينشر لكم ١٦
وهي �اية الثمن ". َمرِفقاً "فتح امليم وكسر الفاء نافع والشامي  . ِمْرَفقاً  ١٦

 . اخلامس

 ٢٩ -١٧: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

وللسوسي وصالً الفتح . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". وقفاً "وترى الشمس  ١٧
 . واإلمالة

وأسكن الزاي وحذف األلف وشدد ". تزَّاور"شدد الزاي الثالثة  . تـَزَاَور ١٧
 ". تْزَورُّ "الراء الشامي 

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو ١٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". املهتدي ومن"أثبت الياء وصالً نافع وأبو عمرو  .املهتِد ومن ١٧
 ". حتِسبهم"كسر السني احلرميان والنحويان  . حتَسبهم ١٨
 . ووصل اهلاء ابن كثري. رقق الراء ورش . ذراعيه ١٨
وأبدل اهلمزة ياء السوسي ". ومللِّئت"شدد الالم الثانية احلرميان  . وَلُمِلْئت ١٨

 ".وملليت"قاً ومحزة وقفاً مطل
 ". رُعباً "ضم العني الشامي والكسائي  . ُرْعباً  ١٨
 .واألخوان يشامالو البصري أدغمها ". معاً "لبثتم  ١٩

٢١/ ١٩ /
٢٦/ ٢٢ /

٢٩/ ٢٨/ ٢٧ 

  –أعلم بم "-معاً "أعلم مبا 
مبدل  –أعلم بعدتم

للظاملني  –تريد زينة –لكلماته
 . ناراً 

 . السوسي أدغمهن

 ".بوْرقكم"أسكن الراء مفخمة البصري وشعبة ومحزة  . بَورِِقكم ١٩
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . هواه –عسى  أزكى- ٢٨/ ٢٤/ ١٩

 ".رَيب أعلم "فتح الياء الثالثة  . ريب أعلم ٢٢
 ".يهديين"أثبت الياء وصالً نافع والبصري ويف احلالني املكي  . يهدينِ  ٢٤
وحلمزة وقفاً إبدال  ".ثالث مائِة سنني "حذف التنوين الشيخان  . مائٍة سنني ثالثَ  ٢٥

 )ثالَث ِمَية(اهلمزة 
 ". وال تشركْ "أبدل الياء تاء وجزم الكاف ابن عامر  . وال يشركُ  ٢٦
" ضم الغني وأسكن الدال وأبدل األلف واواً مفتوحة ابن عامر  . بالَغداة ٢٨

 ".بالُغْدَوة
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ٢٨
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله ". معاً " شاء  ٢٩
 . �اية الثمن السادس . مرتفقاً  ٢٩

 ٤٩ -٣٠: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . حتتهم األ�ار ٣١
ووقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة وإسقاطها . البدل لورشتثليث  . متكئني ٣١

 ). وجهان(
. قللها البصري وورش خبلف عنهما وقفاً ن وقفاً وأماهلا األخوا. كلتا ٣٣



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٢٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أُ ْكلها"أسكن الكاف مسا  . أُُكلها ٣٣

وضم . "بُثُمره ُمثُره-"ضم الثاء وامليم احلرميان والشامي واألخوان  . بَثَمره –َمثَر  ٤٢/ ٣٤
 ".بُثْمره ُمثْره-"الثاء وأسكن امليم البصري 

٣٩/ ٣٧/ ٣٤ 
٤٨ 

 –قال له –فقال لصاحبه
 . جنعل لكم –جنتك قلت

 . السوسي أدغمهن

 . أثبت ألف أنا وصالً نافع فيكون املد منفصالً  . أنا أقل –أنا أكثر  ٣٩/ ٣٤
 ".منُهَما"والشامي ضم اهلاء وأثبت ميماً بني اهلاء واأللف احلرميان  . منَها ٣٦

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . أحصاها –فعسى –سواك  ٤٩/ ٤٠/ ٣٧
 . أثبت األلف بعد النون وصالً الشامي . لكنا ٣٨

 ".رَيب إن  –برَيب أحد "فتح الياء وصالً مسا  . ريب إن "-معاً "بريب أحد  ٤٢/ ٤٠/ ٣٨
 . األخوانو يشامالو البصري أدغمها . إذ دخلت ٣٩
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٣٩
 ".إن ترين"أثبت الياء وصالً قالون والبصري ويف احلالني املكي  . إن ترن ٣٩
 ". يؤتيين"أثبت الياء املدين والبصري وصالً واملكي يف احلالني  . أن يؤتني ٤٠
. غلظ الالم ورش. طلبا ٤١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وِهي ٤٢
 ". ومل يكن "أبدل التاء ياء الشيخان  . ومل تكن ٤٣
 ".الوِالية"كسر الواو األخوان  . الَوالية ٤٤
 ". احلقُّ "رفع القاف النحويان  . هللا احلقِّ  ٤٤
 ". ُعُقباً "ضم القاف احلرميان والنحويان والشامي  . ُعْقباً  ٤٤

 .لبصري وورش خبلف عنها ماوقلله األخوان ماأماله ". معاً "الدنيا  ٤٦/ ٤٥
 ". الرْيح"أسكن الياء وأسقط األلف على التوحيد األخوان  . الرياح ٤٥
ُتسيـَُّر "أبدل النون تاء وفتح الياء ورفع اجلبال الصاحبان والشامي  . ُنَسيـُِّر اجلبالَ  ٤٧

 ".اجلبالُ 
فرتى  "-وقفاً "ترى األرض  ٤٩/ ٤٧

 ". وقفاً "الرمني 
وللسوسي وصالً الفتح . ا البصري واألخوانمأمالهو ورش امقلله

 . واإلمالة
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . لقد جئتمونا ٤٨
 . أدغمها هشام والكسائي . بل زعمتم ٤٨
 ". الالم"و" ما"ال خالف بينهم على الوقف على  . مال هذا ٤٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السابع . أحداً  ٤٩

 ٧٤ -٥٠: الثمن الثامن
 البيان الكلمة يةرقم اآل

٥٦/ ٥٠ /
٥٨/ ٥٧ /
٦١/ ٦٠ /

٦٦/ ٦٣/ ٦٢ 

 بالباطل ليدحضوا- –أمر ربه
 –لعجل هلم –أظلم ممن

 أبرح حىت- العذاب بل-
قال لفتاه  "-معاً "اختذ سبيله 

 .قال له –

 . السوسي أدغمهن

".  نقول"أبدل الياء نوناً محزة .  ويوم يقول ٥٢
وفيها لدى الوقف إمالة الراء واهلمزة . الً محزة وشعبةأمال الراء وص . ورأى الرمون ٥٣

. البن ذكوان وشعبة واألخوين، وقللهما ورش مع تثليث البدل
 .وأمال اهلمزة فقط البصري

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد صرفنا ٥٤
 . الدوري أماهلا . للناس ٥٤
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءهم ٥٥

 .ذكوان ومحزة ابن امأماله . شاء –هم جاء ٦٩/ ٥٥
٥٧/ ٥٥ /
٦٢/ ٦٠ 

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "لفتاه  –"معاً "اهلدى 

 ".ِقَبالً "كسر القاف وفتح الباء غري الكوفيني  . قـُُبالً  ٥٥
، "هْزؤاً " وأسكن الزاي محزة وصالً ". هزؤاً "مهز الواو غري حفص  . هزواً  ٥٦

وإسقاطها ونقل حركتها إىل الزاي " هْزوا"اً إبدال اهلمزة واواً وله وقف
 ). وجهان" (هزَا"

٧١/ ٥٧/٥٩ /
٧٤ 

فانطلقا  ظلموا- أظلم-
". معاً "

. غلظ الالم ورش

 .وإمالة الذال لدوري الكسائي. فيها تثليث البدل لورش . آذا�م ٥٧
 . وقفاً  ورش مطلقاً ومحزة اهلمزة أبدل .تؤاخذين –يؤاخذهم  ٧٣/ ٥٨

إبدال اهلمزة واواً وإدغام الواو يف الواو مث : حلمزة وقفاً فيها وجهان . موئالً  ٥٨
 . ومل ميدها ورش. إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . القرى ٥٩
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 البيان الكلمة يةرقم اآل
ْهِلِكهم ٥٩

َ
غري عاصم وضم امليم وفتح الالم ". ملهَلكهم"فتح الالم شعبة  . مل

ْهَلكهم"
ُ
 ".مل

 . البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". معاً "موسى  ٦٦/  ٦٠
سهل اهلمزة الثانية نافع، ولورش إبداهلا ألفاً وجه ثان، وله وقفاً  . أرأيت ٦٣

 ".أريت"وأسقط الكسائي اهلمزة الثانية . تسهيلها فقط
. ، مع الصلة للمكي"إنسانيِه إال"اء إال حفصاً كسر اهلاء مجيع القر .أنسانيُه إال ٦٣

 . وأمال األلف الكسائي وقللها ورش خبلف عنه
 ".نبغي"أثبت الياء وصالً نافع والنحويان وأثبتها يف احلالني املكي  . نبغ ٦٤
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . آثارمها ٦٤
 ".تعلمين"صري ويف احلالني املكي أثبت الياء وصالً نافع والب . تعلمنِ  ٦٦
 ".َرَشداً "فتح الراء والشني البصري  . علمت ُرْشداً  ٦٦

 ".معْي صرباً "أسكن الياء فيها وصالً اجلميع إال حفصاً  ".معاً "معَي صرباً  ٧٢/ ٦٧
 ".ستجدينَ "فتح الياء نافع  . ستجدْين إن ٦٩
، وحذف الياء ابن "تسأَلينِّ "عامر  فتح الالم وشدد النون نافع وابن . فال تسألين ٧٠

 ". تسأَلنِّ "ذكوان خبلف عنه 
أبدل التاء ياء مفتوحة وفتح الراء ورفع الالم يف أهلها األخوان  . لُتغرَِق أهَلها ٧١

 ".لَيغَرق أهُلها"
 . وهشام واألخوان البصري امأدغمه ". معاً "لقد جئت  ٧٤/ ٧١
 وسي مطلقاً ومحزة وقفاً السة اهلمز أبدل ". معاً "جئت  ٧٤/ ٧١

. فيها لورش توسط اللني وطوله، وعلى كل منهما تفخيم الراء وترقيقه . شيئاً إمراً  ٧١
وحلمزة السكت يف املوصول خبلف عن خالد، ويف الوقف على 

 . املفصول النقل والتحقيق حلمزة والسكت خللف وجه ثالث
 ".ةزاكيَ "زاد ألفاً وخفف الياء الثالثة  . زكيَّة ٧٤
وهي �اية الثمن ". ُنُكراً "ضم الكاف نافع وابن ذكوان وشعبة  . ُنْكراً  ٧٤

 .الثامن، واجلزء اخلامس عشر

//// 
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الجزء السادس عشر  
 ٩٨ -٧٥: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".معْي صرباً " أسكن الياء اجلميع غري حفص  . معَي صرباً  ٧٥
، ولشعبة اختالس ضمة الدال، "لُدِين "ون نافع وشعبة خفف الن . لُدينِّ  ٧٦

 ).وجهان" (لْدِين "وإسكان الدال مع اإلمشام 
 .غلظ الالم ورش. ظلم فانطلقا- ٨٧/ ٧٧
٨٨/ ٧٧ /
٩٤/ ٩٠ 

تطلع  –سنقول له  –قال لو 
 جنعل لك –على 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شئت ٧٧
وأدغم الدال يف التاء ". لَتِخذت"خفف التاء وكسر اخلاء الصاحبان  . لتََّخذت ٧٧

 . غري حفص واملكي
 .ال ترقيق لورش فيها لوجود حرف االستعالء بعدها . فراق ٧٨
 ".يَبدِّهلما"فتح الباء وشدد الدال نافع والبصري  . أن يْبِدهلما ٨١
 ".رُمحاً "ضم احلاء الشامي  .رْمحاً  ٨١

 . لورش تفخيم الراء وترقيقه .سرتاً  ذكراً - ٩٠/ ٨٣
 ".مث اتَّبع فاتَّبع-"وصل مهزة القطع وشدد التاء الثالثة  "معاً "مث أْتبع سبباً  فأْتبع سبباً - ٩٢/ ٨٩/ ٨٥

 ".حامَية"زاد ألفاً بعد احلاء وأبدل اهلمزة ياء شعبة والشامي واألخوان  .محَئة ٨٦
 ".نُكراً "فع وابن ذكوان وشعبة ضم الكاف نا . نْكراً  ٨٧
 ".جزاُء احلسىن"ضم اهلمزة من دون تنوين الثالثة والشامي وشعبة  . جزاًء احلسىن ٨٨
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . احلسىن ٨٨
 "السُّدين"ضم السني املدين والشامي وشعبة واألخوان  . السَّدين ٩٣
 ".يُفِقهون"وكسر القاف األخوان ضم الياء  . يَفَقهون ٩٣
 ".ياجوج وماجوج" أبدل اهلمزة فيهما ألفاً غري عاصم  . يأجوج ومأجوج ٩٤
 .أدغم الالم يف النون الكسائي مع إظهار الغنة فيها . فهل جنعل ٩٤
 ".خرَاجاً "فتح الراء وزاد ألفاً بعدها الشيخان  .خْرجاً  ٩٤
 ".ُسداً "وشعبة  ضم السني نافع وابن عامر .َسداً  ٩٤
 ".مكَنين"فك اإلدغام مع فتح النون األوىل املكي  . مكينِّ  ٩٥
أبدل مهزة القطع مهزة وصل مكسورة وأبدل األلف مهزة ساكنة  .ردماً ءاتوين ٩٦



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٣٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".ائتوين"شعبة 

 . ورش خبلف عنه هاوقلل األخوان اأماله . ساوى ٩٦
وضم الصاد ". الصُُّدفني"لشامي ضم الصاد والدال الصاحبان وا . الصََّدفني ٩٦

 ".الصُّْدفني"وأسكن الدال شعبة 
أبدل مهزة القطع مهزة وصل مكسورة وأبدل األلف مهزة قطع ساكنة  . قال ءاتوين ٩٦

، والوجه الثاين لـه "قال ائتوين"وصالً محزة وشعبة على أحد وجهيه 
ء وهلما ابتداء حتقيق مهزة الوصل وإبدال مهزة القطع يا. كحفص

 ".إيتوين"
 . ال ترقيق لورش فيها .قطراً  ٩٦
 ".اسطَّاعوا"شدد الطاء محزة  .فما اسطاعوا ٩٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩٨
 ".دّكاً "حذف اهلمزة ونون الكاف منصوبة الثالثة والشامي  . دكاء ٩٨
 . �اية الثمن األول .حقاً  ٩٨

من سورة مريم  ٢١ -٩٩: من الثانيالث
 البيان الكلمة م اآليةرق
 .أماهلما البصري ودوري الكسائي وقللهما ورش ".معاً "للكافرين  ١٠٢/ ١٠٠

 "دوَين أولياء"فتح الياء املدين والبصري  . دوين أولياء ١٠٢
 . سهل اهلمزة الثانية وصالً مسا .أولياَء إنا ١٠٢

 . أدغمهما السوسي .جهنم مبا –للكافرين نزال  ١٠٦/ ١٠٢
 . أدغمها الكسائي مع الغنة .هل ننبئكم ١٠٣
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ١٠٤
 ".حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ١٠٤
، وله "هْزؤاً "وأسكن الزاي محزة وصالً ". هزؤاً "مهز الواو غري حفص  .هزواً  ١٠٦

، وإسقاطها ونقل حركتها إىل "هْزوا"اً إبدال اهلمزة واو: وقفاً وجهان
 ".هزَا"الزاي 

 ".ينفذ"أبدل التاء ياء األخوان  . تنفد ١٠٩
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ل فيها اإلبدال . جئنا ١٠٩
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . يوحى ١١٠
 .�اية سورة الكهف . أحداً  ١١٠



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٣٤- 

 
 

  سورة مريم عليها السالم
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأمال اهلاء أبو . أمال اهلاء والياء شعبة والكسائي وقللهما ورش . كهيعص ١
 .عمرو، وأمال الياء ابن عامر ومحزة

 . أدغم الدال يف الذال البصري والشامي واألخوان .كهيعص ذكر ٢
٨/ ٢/٤ /

٩/ ١٠ /
١٧/ ١٢ /
٢١/ ١٩ 

 "-كله"قال رب  –ذكر رمحة 
قال  كذلَك قال- – العظم مين

فتمثل  –الكتاب بقوة  ربكَ -
كذلِك قال  رسول ربكِ - هلا-

 .قال ربكِ  -

 .للسوسي فيهن اإلدغام

وسهل ". زكرياَء إذ"زاد مهزة مفتوحة بعد األلف مسا والشامي وشعبة  .زكريا إذ ٣
 . اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء مسا

 .ورش خبلف عنه ماوقلله اناألخو ماأماله . فأوحى نادى- ١١/ ٣
أبدل اهلمزة يف احلالني السوسي ووقفاً محزة، وأدغم السني يف الشني  .الرأس شيباً  ٤

 . السوسي خبلف عنه
 "ورائَي وكانت"ثلث البدل ورش، وفتح الياء وصالً ابن كثري  . ورائي وكانت ٥

 . رقق الراء ورش ". معاً "عاقراً  ٨/  ٥
 ".يرْثين ويرثْ "الفعلني النحويان  جزم . يرُثين ويرثُ  ٦
وسهل ". يا زكرياُء إنا"زاد مهزة مضمومة الثالثة والشامي وشعبة  . يا زكريا إنا ٧

 .الثالثة) وجهان(اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً 
ورقق . محزة" نـَْبُشرك"فتح النون وأسكن الباء وضم الشني  خمففة  .إنا نبشرك ٧

 .الراء ورش
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . يا حيىي – حيىي ١٢/ ٧
 .ري وورش خبلف عنهدوال اوقلله األخوان اأماله ". معاً "أىن  ٢٠/  ٨

 ".ُعتياً "ضم العني الثالثة والشامي وشعبة  . ِعتياً  ٨
 "خلقَناك"أبدل التاء نوناً مفتوحة وزاد ألفاً بعدها الشيخان  . خلقُتك ٩
 ".َيل آية"فتح الياء نافع والبصري  . آيةْيل  ١٠
. ورقق الراء ورش. أماهلا ابن ذكوان. من احملرابِ  ١١



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٣٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".إَين أعوذ"فتح الياء الثالثة  . إْين أعوذ ١٨
، والوجه "ليهب"أبدل اهلمزة ياء ورش والبصري وقالون خبلف عنه  . ألهب ١٩

 . وقفاً  وحتقيق اهلمزة وإبداهلا حلمزة. الثاين لقالون كحفص
 .أماهلا الدوري .للناسِ  ٢١
 .�اية الثمن الثاين . مقضياً  ٢١

 ٥٨ -٢٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ليس فيها إمالة . فأجاءها ٢٣
 ".ُمت"ضم امليم الصاحبان وشعبة والشامي  . ِمت ٢٣
 ".ِنسياً "كسر النون اجلميع غري حفص ومحزة  . َنسياً  ٢٣

٣٥/ ٢٤ /
٥٨/ ٤٨ 

عسى  –قضى  –فناداها 
 . تتلى –

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".َمن حتَتها"فتح امليم والتاء الصاحبان والشامي وشعبة  .ِمن حتِتها ٢٤
 –لقد جئت  –قد جعل  ٤٣/ ٢٧/ ٢٤

 .قد جاءين
 . أدغمهن البصري وهشام واألخوان

٢٥/ ٢٤ /
٣٥/ ٢٩ /
٤٠/ ٣٦ /
٤٣/ ٤٢ /
٥٣/ ٤٧ 

النخلة  –جعل ربك
املهد  –نكلم من تساقط-

فاعبدوه  –يقول له –صبياً 
قال  –حنن نرث –هذا
 –العلم ما مل –ألبيه

أخاه  –سأستغفر لك
 . هارون نبياً  هارون-

 .للسوسي فيهن اإلدغام

وفتح التاء والقاف وشدد السني ". َتَساَقط"فتح التاء والقاف محزة  .ُتَساِقط ٢٥
 ". َتسَّاَقط"الشامي وشعبة احلرميان والنحويان و

 . أبدل مهزة جئت السوسي، وأدغم التاء يف الشني خبلف عنه . جئت شيئاً  ٢٧
إسقاط اهلمزة ونقل  ٢/ ١: وقف عليها هشام ومحزة بأربعة أوجه .سوءٍ  ٢٨

. حركتها إىل الواو مع إسكا�ا ورومها
ع اإلسكان إبدال اهلمزة واواً وإدغام الواو األول يف الثاين م: ٤/ ٣ 

 . والروم



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٣٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
توسط / ٢قصر البدل وفتح الذات، / ١فيها لورش األوجه األربعة  . آتاين الكتاب ٣٠

. طول البدل وفتح الذات وتقليله: ٤/ ٣البدل وتقليل الذات، 
 ".آتاْين الكتاب"وأسكن محزة الياء وصالً . وأمال آتاين الكسائي

٣٠/٤١/٤٩ /
٥٤/ ٥١/٥٣ /

٥٨/ ٥٦ 

 ".النبيئني نبيئاً -"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . لنبينيا "-كله"نبياً 

 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . وأوصاين ٣١
 .غلظ الالم ورش". معاً "بالصالة  ٣١/٥٥
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله .موسى –" وقفاً "عيسى  ٥١/ ٣٤

 ".قوُل احلق"ة واألخوان رفع الالم الثالث . قوَل احلق ٣٤
 ".فيكونَ "نصب النون الشامي  . فيكونُ  ٣٥
 ".وأَنَّ اهللا "فتح اهلمزة الثالثة  . زإنَّ اهللا ٣٦
 .وصل اهلاء بواو املكي . فاعبدوه ٣٦

 .أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراطا –صراط  ٤٣/  ٣٦
 ".إبراهام "ألفاً هشام أبدل الياء  ". معاً "إبراهيم  ٤٦/ ٤١
٤٣/ ٤٢ /
٤٥/ ٤٤ 

 ".يا أبهْ "ووقف عليها باهلاء االبنان ". يا أبتَ "فتح التاء الشامي  ".كلها"يا أبِت 

 .وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءين ٤٣
 ".إَين أخاف"فتح الياء وصالً مسا  . إْين أخاف ٤٥
 ".رَيب إنه "فتح الياء نافع والبصري  . رْيب إنه ٤٧
 ".خمِلصاً "كسر الالم الثالثة والشامي  . ُخمَلصاً  ٥١
 . ضم اهلاء محزة ". معاً "عليهم  ٥٨
 . وهي �اية الثمن الثالث". ِبكياً "كسر الباء الشيخان  . ُبكياً  ٥٨

 ٩٨ -٥٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

. غلظ الالم ورشأطلع  يظلمون- الصالة- ٧٨/ ٥٩/٦٠
 ".يُدَخلون"ضم الياء وفتح اخلاء الصاحبان وشعبة  . ونَيدُخل ٦٠

٦٥/ ٦٤ /
٧٣/ ٧٠ /
٩٦/ ٧٧ 

 لعبادته هل- بأمر ربك-
وأحسن أعلم بالذين -

 –قال ألوتّني  نديًا◌ً -

 .للسوسي فيهن اإلدغام



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 الصاحلات سيجعل -

 .سيجعل هلم
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . واصطرب لعبادته ٦٥

 . أدغمها هشام واألخوان .هل حتس –هل تعلم  ٩٨/ ٦٥
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبوعمرو وأدخل ألفاً  . أإذا ما مت ٦٦

وسهل الثانية من دون إدخال ورش . قوالً واحداً وحقق الثانية هشام
 . وأسقط مهزة االستفهام ابن ذكوان خبلف عنه. واملكي

 ".ُمت"لشامي وشعبة ضم امليم الصاحبان وا . ِمت ٦٦
 ".يذَّكَّر"شدد الذال والكاف مفتوحتني الصاحبان واألخوان  . َيْذُكر ٦٧

٦٩/ ٦٨ /
٧٢/ ٧٠ 

 ُعتياً - ُجثياً -"ضم احلرف األول فيهن الثالثة وابن عامر وشعبة  . ِصلياً  –ِعتياً  "-معاً "ِجثياً 
 ".ُصلياً 

٧٣/ ٧٠ /
٩٤/ ٧٦. 

هدى  –تتلى  –أوىل 
 .همأحصا "-وقفاً "

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".نْنِجي"أسكن النون الثانية وخفف اجليم الكسائي  . نـَُنجِّي ٧٢
 . ضم اهلاء محزة . عليهم ٧٣
 ".ُمقاماً "ضم امليم املكي  . َمقاماً  ٧٣
ثانية قالون وابن ذكوان أبدل اهلمزة ياء وأدغم الياء األوىل يف ال . ورئياً  ٧٤

 .وحلمزة إبداهلا وقفاً مع اإلظهار واإلدغام ."وريّاً "
سهل اهلمزة الثانية نافع، وأبدهلا ورش ألفاً وجه ثان، وأسقطها  . أفرأيت ٧٧

 . الكسائي
٨٨/ ٧٧ /
٩٢/ ٩١ 

 ".وُوْلداً "ضم الواو وأسكن الالم الشيخان  ".كله"َوَلداً 

 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٨٣
 . سهل اهلمزة محزة وقفاً  . تؤزهم ٨٣
 . وأبدل اهلمزة السوسي مطلقاً . أدغمها البصري وهشام واألخوان .لقد جئتم ٨٩
 ".يكاد"أبدل التاء ياء نافع والكسائي  . تكاد ٩٠
أبدل التاء نوناً ساكنة وخفف الطاء مكسورة البصري والشامي  .يـََتفطَّرن ٩٠

 ".يْنفِطرن"وشعبة ومحزة 
 .املراتب الثالثة لورش . يتءا ٩٣
وفتح التاء وأسكن الباء وضم الشني خمففة محزة . رقق الراء ورش . لُتَبشِّر ٩٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".لَتْبُشر"

 .وهي �اية سورة مرمي عليها السالم. �اية الثمن الرابع . ركزاً  ٩٨

 
 



 ٥٥ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . الطاء واهلاء شعبة واألخوان، وأمال اهلاء ورش والبصري أمال . طه ١
 . نقل حركة اهلمزة املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرآن ٢

٤/ ٣/ ٢ /
٨/ ٧/ ٥ /
١١/ ١٠/ ٩ 
/١٣/ ١٢ /

١٦/ ١٥ /
١٩/ ١٧ /
٢١/ ٢٠ /
٣٦/ ٢٤ /
٤٠/ ٣٨ /
٤٤/ ٤٣ /
٤٧/ ٤٥ /
٤٩/ ٤٨ /
٥١/ ٥٠ /
٥٣/ ٥٢ /

٥٤. 

 "-معاً "خيشى  –لتشقى 
 أخفى- استوى- –ىل الع

يا  ُهدىً - موسى-–احلسىن 
يوحى  طوى- "-كله"موسى 

 "-معاً "تسعى  "-معاً "
طغى  "-معاً "األوىل  فرتدى-

 اهلدى- يطغى- "-معاً "
شىت  ينسى- َهدى- توىل-

 .النهى-

 . وقللهن البصري وورش األخوان أماهلن

١٨/ ٦ /
٢٣/ ٢٢ /
٤٦/ ٣٧ 

–" كله"أخرى  الثرى-
 . أرى الكربى-

 . البصري واألخوان نوأماله ورش نلهقل

١١/ ٩ /
١٦/ ١٥ /

٢٠/٥٠ 

 لتجزى-–أتاها  أتاك-
 .أعطى فألقاها- هواه-

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن
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- ٢٣٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السكت خللف خبلف عنه، والنقل لورش . وهل أتاك ٩
أمال اهلمزة أبو عمرو، وقلل الراء واهلمزة ورش مع تثليث البدل،  . رأى ١٠

 . اهلما ابن ذكوان وشعبة واألخوانوأم
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النار ١٠
 ". ألهِلُه امكثوا"ضم اهلاء وصالً محزة  . ألهِلِه امكثوا ١٠

١١/ ١٠ /
٣٣/ ٢٥ /
٣٥/ ٣٤ /
٤٠/ ٣٩ 

/٥٠/ ٤٦ /
٥٣ 

نودي يا  قال ألهله-
نسبحك  قال رب- موسى-
إنك  ونذكرك كثرياً - كثرياً -

أمك –ولتصنع على  نت-ك
 قال ربنا- قال ال- كي-

 .جعل لكم

 .للسوسي فيهن اإلدغام
 

١٤/ ١٠ /
٤٣/ ٤٢ 

 هللا-إنْين أنا ا –إْين آنست 
 لذكرْي اذهبالنفسْي اذهب-

 لنفسَي اذهب- إنَين أنا اهللا- –إَين آنست " فتح الياء فيهن الثالثة 
 ".لذكرَي اذهبا

". لعلَي آتيكم"ة وابن عامر فتح الياء الثالث.  لعلي آتيكم ١٠
 ".إَين أنا"وفتح الياء الثالثة ". َأين أنا"فتح اهلمزة األوىل الصاحبان  . إين أنا ربك ١٢
، وقللها ورش والبصري وقفاً ووصًال، "طَوى"حذف تنوينها مسا  . طًوى ١٢

 .وأماهلا األخوان وقفاً 
وأنَّا "وناً مفتوحة وزاد ألفاً بعدها محزة شدد النون وأبدل التاء الثانية ن . وأنا اخرتُتك ١٣

 ".اخرتنَاك
. غلظ الالم ورشالصالة  ١٤

 ".عيَين إذ فتح الياء نافع والبصري لذكرَي إن- .عيين إذ لذكري إن- ٤٠/ ١٥
:  وقف عليها محزة وهشام خبمسة أوجه. أتوكؤا ١٨

: ٣/٤/٥إبداهلا ألفاً وتسهيلها ما بني بني، وهذان قياسيان، : ١/٢ 
. إبداهلا مع االسكان والروم واإلمشام، وهي رمسية

 ".وْيل فيها"أسكن الياء غري حفص وورش  . وَيل فيها ١٨
 . رقق الراء وثلث البدل ورش . سريتا األوىل ٢١
 .أدغمها البصري خبلف عن الدوري . ويسر يل ٢٦
 ".َيل أمري"فتح الياء نافع والبصري  .ْيل أمري ٢٦
وأبدل مهزة الوصل مهزة ". أخَي اشدد"فتح الياء وصالً الصاحبان  . دأخْي اشد ٣١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٤٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".أخي َأشدد"قطع مفتوحة الشامي 

 ". وُأشركه"ضم اهلمزة ابن عامر  . وأشركه ٣٢
٤٠/ ٣٦ /

٤٧ 
 .أبدل اهلمزة فيهن السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  .جئناك جئت- سؤلك-

 . شام واألخوانوه البصري أدغمها .قد جئناك إذ متشي- ٤٧/ ٤٠
 . أدغم الثاء يف التاء البصري والشامي واألخوان . فلبثت ٤٠
أعطى كل شيء خلقه مث  ٥٠

 . هدى
فتح وتقليل الذات وعلى كل منهما توسط : فيها لورش أربعة أوجه

 . وطول اللني
 ".ِمهاداً "كسر امليم وزاد ألفاً بعد اهلاء غري الكوفيني  . َمهداً  ٥٣
 . اية الثمن اخلامسنه . النهى ٥٤

  ٨٢ -٥٥: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ا البصري واألخوانموأماله ورش ماقلله . افرتى –أخرى  ٦١/ ٥٥
٥٧/ ٥٦ /
٥٩/ ٥٨ /
٦٢/ ٦٠ /
٦٤/ ٦٣ /
٦٦/ ٦٥ /
٦٨/ ٦٧ /
٧٠/ ٦٩ /
٧٢/ ٧١ /
٧٤/ ٧٣ /
٧٦/ ٧٥ /
٧٩/ ٧٧ /
٨١/ ٨٠ /

٨٢ 

 سوى- "-كله"موسى  أىب-
النجوى  "-معاً "ى أت ضحى-

 ألقى- استعلى- املثلى - –
أبقى  األعلى- تسعى-

 حيىي- الدنيا- "-معاً "
 ختشى- تزكى- العلى-
 –هوى  السلوى- هدى-
 .اهتدى

 .وقللهن البصري وورش األخوان أماهلن

، وأمال األلف شعبة "ِسوى"كسر السني احلرميان والنحويان  . ُسًوى ٥٨
 .ي إن وقفوا عليهواألخوان، وقللها ورش والبصر

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . فتوىل ٦٠
 .للسوسي فيهن اإلدغامكيد  اليوم من- قال هلم-/ ٦٤/ ٦١



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٤١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٧٠/ ٦٩ /
٧٣/ ٧١ 

–السحرة سجداً  ساحر-
 .ليغفر لنا آذن لكم-

.  أماهلما األخوان وقللهما البصري وورش خبلف عنه". معاً "موسى  ٦٥/ ٦١
 ".فَيسَحتكم"فتح الياء واحلاء الثالثة والشامي وشعبة  . فُيْسِحَتكم ٦١
 . أماهلا محزة . خاب ٦١
 "قالوا إنَّ "شدد النون مفتوحة غري املكي وحفص  . قالوا إنْ  ٦٣
وأبدل األلف ياء ". هذآنِّ "شدد النون مع املد املشبع املكي  . هذان ٦٣

 ".هذين"البصري 
 ".فاَمجعوا"زة وصل وفتح امليم البصري أبدل مهزة القطع هم .فأِمجعوا ٦٤

. أبدل اهلمزة فيهما ألفاً ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً . يأت مث ائتوا- ٧٤/ ٦٤
 ".ختيل"أبدل الياء تاء ابن ذكوان  . خييل ٦٦
وفتح الالم وشدد القاف ". ميينك تـََّلقَّف"شدد التاء وصالً البزي  . ميينك تلقف ٦٩

 ".تلقفُ "ورفع الفاء ابن ذكوان ". تَلقَّف"غري حفص 
 ".ِسْحر"كسر السني وحذف األلف وأسكن احلاء الشيخان  . َساِحرٍ  ٦٩
وسهل اهلمزة الثانية ". أآمنتم"زاد مهزة االستفهام غري حفص وقنبل  . آمنتم له ٧١

 .نافع والبزي وابن عامر والبصري، وحققها األخوان وشعبة
. ورقق الراء ورش. ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  أبدل اهلمزة واواً . نؤثرك ٧٢
 .وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءنا ٧٢
 . وقللها ورش خبلف عنه الكسائي األلف الثانية أمال . خطايانا ٧٣
وكسر اهلاء مع الصلة ". ومن ياتهْ "أبدل اهلمزة وأسكن اهلاء السوسي  . ومن يأته ٧٥

 ).وجهان(وعدمها قالون 
 ". أِن اسر"كسر النون وأبدل مهزة القطع مهزة وصل احلرميان  . أسرأن  ٧٧
 ".ال ختفْ "حذف األلف الثانية وأسكن الفاء محزة  . ال ختاف دركاً  ٧٧

 ". ورزقُتكم –أجنيُتكم "قرأمها بتاء املتكلم املفرد األخوان  . ورزقناكم –أجنيناكم  ٨١/ ٨٠
ل ضمري اجلمع بتاء املتكلم املفرد األخوان حذف األلف الثانية وأبد . وواعدناكم ٨٠

 ".ووعدناكم"وحذف األلف األوىل البصري ". وواعدُتكم"
 ".فيُحل"ضم احلاء الكسائي  . فَيِحل ٨١
 ".حيُلل"ضم الالم األوىل الكسائي  . ومن حيِلل ٨١
 .�اية الثمن السادس . اهتدى ٨٢
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-٢٤٢- 

 ١١٠ -٨٣: الثمن السابع
 نالبيا الكلمة رقم اآلية

٨٤/ ٨٣ /
٨٨/ ٩٥ 

إلينا  لرتضى- يا موسى-
 إله موسى موسى-

" إله موسى"وله يف األخرية  ورشالبصري، و نقللهواألخوان أماهلن 
 .اخلالف ما بني رأس آية أو ال

 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . موسى إىل ٨٦
 .يظ مقدم يف األداءغلظ الالم ورش ورققها وصالً ووقفاً، والتغل .أفطال ٨٦
 ".مبُلكنا"وضمها الشيخان ". مبِلكنا"كسر امليم الصاحبان والشامي  . مبَلكنا ٨٧
 ".َمحَلنا"فتح احلاء وامليم خمففة النحويان وشعبة ومحزة  .ُمحِّلنا ٨٧
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ".وقفاً "ألقى  ٨٧

٩٧/ ٩٠ /
١٠٤/ ٩٨ /

١١٠/ ١٠٩ 

هو  قول ال-ت قال هلم-
 أذن له- أعلم مبا- وسع-
 .يعلم ما

 .للسوسي فيهن اإلدغام

 ".أال تتبعين"أثبت الياء نافع والبصري وصالً واملكي يف احلالني  . أال تتبعن ٩٣
 ".يبنؤمِّ "كسر امليم الشامي وشعبة واألخوان  . يبنؤمَّ  ٩٤
 ".برأسَي إين"ري أبدل اهلمزة السوسي وفتح الياء نافع والبص . برأسْي إين ٩٤
 ".تبصروا"أبدل الياء تاء خطاب األخوان  . يبصروا به ٩٦
 ".فنبتُّها"أدغمها النحويان ومحزة  . فنبذتا ٩٦
 . أدغمها النحويان وخالد . فاذهب فإن ٩٧
 ".ختِلفه"كسر الالم الصاحبان  . ختَلفه ٩٧
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد سبق ٩٩

 ). وجهان(فخم الراء ورققها ورش  وزراً  راً -ذك ١٠٠/ ٩٩
قصر البدل وعليه تفخيم وترقيق : ١/٢: يف اآلية لورش مخسة أوجه .ءاتيناك، ذكراً  ٩٩

طول البدل وعليه : ٤/٥توسط البدل وعليه تفخيم الراء، / ٣الراء، 
 .تفخيم وترقيق الراء

 ".نَنُفخ"مرو أبدل الياء نوناً مفتوحة وضم الفاء أبو ع . يُنَفخ ١٠٢
 . واألخوان يشامالو البصري لثاء يف التاءا أدغم ".معاً "لبثتم  ١٠٤/ ١٠٣

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ال ترى ١٠٧
 . �اية الثمن السابع . علماً  ١١٠

  ١٣٥ -١١١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا محزة خاب  ١١١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . اهلاء قالون والنحويان أسكن . وهو ١١٢
 ".فال خيفْ "أسقط األلف وأسكن الفاء ابن كثري  . فال خياف ١١٢

 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . بالقرآن –قرآنا  ١١٤/ ١١٣
 ).وجهان(فخم الراء ورققها ورش  . ذكراً  ١١٣

١٢١/ ١١٤ /
١٢٣/ ١٢٢ /

١٢٥ 

 يقضى- "-وقفاً "فتعاىل 
مين هدى  اجتباه- عصى-

 .أعمى وقد "-وقفاً "

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٢٥/ ١١٥ /
١٣٢/ ١٣٠ 

ربك  قال رب- –آدم من 
 حنن نرزقكالنهار لعلك-قبل-

 .للسوسي فيهن اإلدغام

١١٧/ ١١٦ /
١٢٠/ ١١٩ /
١٢٢/ ١٢١ /
١٢٤/ ١٢٣ /
١٢٧/ ١٢٦ /
١٢٩/ ١٢٨ /
١٣١/ ١٣٠ /
١٣٣/ ١٣٢ /
١٣٥/ ١٣٤ 

 تضحى- فتشقى- –أىب 
 وَهدى- فغوى- اليبلى-
 "-وقفاً "أعمى قال  يشقى-
النهى  "-معاً "أبقى  تنسى-

 للتقوى-–ترضى  مسمى-–
 اهتدى- خنزى- األوىل-
 .مين هدى الدنيا-

 .وقللهن البصري وورش األخوان أماهلن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . تعرى ١١٨
 ".وِإنك"مزة نافع وشعبة كسر اله . وأنك ١١٩
عدم املد يف اللني وقصر البدل وفتح / ١: فيها مخسة أوجه لورش سوءاتما، عصى، آدم ١٢١

: ٤/ ٣عدم املد يف اللني وتوسط البدل وتقليل الذات، / ٢الذات، 
توسط / ٥عدم املد يف اللني وطول البدل وعليه فتح الذات وتقليله، 

 . ل الذاتاللني وتوسط البدل وعليه تقلي
 . أماهلا دوري الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . هداي ١٢٣
 ".حشرتَين أعمى"فتح الياء احلرميان  . حشرتين أعمى ١٢٥
النقل فيها لورش مطلقاً، وحلمزة إن وقف سبع وعشرون وجهاً،  . ومن ءانائ ١٣٠

عدم : مخسة عشر على القياس، وإثنا عشر على الرسم وهي
إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر : ل وعليه مخسة أوجهالسكت يف املفصو

والتوسط والطول، مث تسهيلها مع الطول والقصر، وهذه األوجه 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٤٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أما . اخلمسة تأيت على كل من السكت والنقل، هذا على القياس

على الرسم فعلى كل من التحقيق والسكت والنقل يأيت إبدال اهلمزة 
 .روم حركة الياء مع القصرياء ساكنة مع القصر والتوسط والطول، و

 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهار ١٣٠
 ".تُرضى"ضم التاء شعبة والكسائي  . َترضى ١٣٠
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ١٣١
 . لورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها بدالاإل . وأمر ١٣٢
. ظ الالم ورشغلبالصالة  ١٣٢
وأبدل اهلمزة ". يأتم"أبدل التاء األوىل ياء االبنان وشعبة واألخوان  . تأتم ١٣٣

 .ألفاً السوسي وورش مطلقا ومحزة وقفاً 
 .أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . الصراط ١٣٥
 .�اية الثمن الثامن وهي �اية سورة طه واجلزء السادس عشر . اهتدى ١٣٥

//// 
 

الجزء السابع عشر  



 ٢٩ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . الدوري أماهلا . للناس ١
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله دعواهم "-وقفاً "النجوى  ١٥/ ٣

. غلظ الالم ورشظلموا  ٣
قل "غام يف الراء غري حفص واألخوين بناها على األمر مع اإلد . قال ريب يعلم ٤

 ".ريب
 ".وْهو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . وهو ٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتاه ٥

لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل . األرض –األولون  ١٦/ ٥
 . والنقل والسكت وقفاً 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  مزةاله أبدل . يؤمنون ٦
 اأمالهو". يوحى إليهم"أبدل النون ياء وأبدل الياء ألفاً غري حفص  . نوحي إليهم ٧

 . وضم هاء إليهم محزة. ورش خبلف عنه اقللهو األخوان
فتح السني وأسقط اهلمزة املكي والكسائي مطلقاً ومحزة وقفاً  . فاسئلوا ٧

 ".فَسلوا"
 . أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً محزة وقفاً  . بأسنا –شأنا أن ١٢/ ١١

 . واألخوان يشامالو البصريورش و أدغمها . كانت ظاملة ١١
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني محزة وقفاً  .يسئلون –تسئلون  ٢٣/ ١٣

 . أدغمها الكسائي مع الغنة . بل نقذف ١٨
 ".ن معيْ م"أسكن الياء غري حفص  . من معيَ  ٢٤
". يوحى"أبدل النون ياء وأبدل الياء ألفاً غري حفص واألخوين  . نوحي إليه ٢٥

 .وقللها ورش خبلف عنه
 . أدغمها السوسي . يعلم ما ٢٨
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . ارتضى ٢٨
 ". إَين إله"فتح الياء نافع وأبو عمرو  . إين إله ٢٩
 . الثمن األول�اية  . الظاملني ٢٩

 ٥٠– ٣٠: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".أمل ير"أسقط الواو املكي  . أومل ير ٣٠
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يؤمنون ٣٠
 ".ُمتَّ "ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  .ِمتَّ  ٣٤
واألخوان وابن ذكوان خبلف  قلل الراء واهلمزة ورش، وأماهلما شعبة .رءاك ٣٦

 .وأمال اهلمزة وحدها البصري. عنه
: وأسكن الزاي محزة وله وقفاً وجهان". هزؤاً "مهز الواو غري حفص  . هُزواً  ٣٦

 . إبدال اهلمزة واواً، وإسقاط ونقل حركتها إىل الزاي
 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه . كفى –مىت  ٤٧/ ٣٨
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . عليهم العمر النار- وجوههم ٤٤/ ٣٩

 .هشام واألخوان أدغمها . بل تأتيهم ٤٠
 ".ولقُد استهزئ"ضم الدال وصالً احلرميان والشامي والكسائي  . ولقِد استهزئ ٤١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٤٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا محزة . فحاق ٤١
اهلمزة ما بني اهلمزة والواو، مث تسهيل : وقف عليها محزة بثالثة أوجه . يستهزءون ٤١

 .إبداهلا ياء، مث إسقاطها وضم الزاي
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٤٢

 . أدغمهما السوسي ال يستطيعون نصر ذكر ربم- ٤٣/ ٤٢
 . وصالً ووقفاً ) وجهان(غلظ الالم ورققها ورش  . طال ٤٤
وال "الياء تاء مضمومة وكسر امليم ونصب الصّم ابن عامر  أبدل . وال َيْسَمع الصمُّ  ٤٥

 ".ُتسِمع الصمَّ 
 . سهل اهلمزة الثانية مسا . الدعاَء إذا ٤٥
إبدال اهلمزة ياء وإدغام الواو األوىل يف : وقف عليها محزة بوجهني . شيئاً  ٤٧

الثانية، مث إسقاطها ونقل حركتها إىل الياء، وله وصالً السكت 
 .  الدخبلف عن خ

. غلظ الالم ورشتظلم  ٤٧
 ".مثقاُل حبة"رفع الالم املدين  . مثقاَل حبة ٤٧
قصر البدل وفتح الذات وتفخيم : ٢/ ١: فيها لورش سبعة أوجه .ءاتينا، موسى، ذكراً  ٤٨

/ ٥/ ٤. توسط البدل وتقليل الذات وتفخيم الراء/ ٣. الراء وترقيقه
ليله وعلى كل منهما طول البدل وعليه فتح الذات وتق: ٧/ ٦

 . تفخيم الراء وترقيقه
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . موسى ٤٨
 ". ضَئاء"مهز الياء قنبل  . ضياء ٤٨
 . وهي �اية الثمن الثاين. رقق الراء ورش . منكرون ٥٠

 ٨٦ -٥١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

يقال  –ال لقد ق –قال ألبيه  ٦٠/ ٥٤/ ٥٢
 . له

 . أدغمهن السوسي

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بأسكم –أجئتنا  ٨٠/ ٥٥
 ". ِجذاذاً "كسر اجليم الكسائي  . ُجذاذاً  ٥٨

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "نادى  "-وقفاً "فىت  ٨٣/ ٧٦/ ٦٠
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٦١



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٤٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهشام خبلف  . أأنت ٦٢

وسهل اهلمزة الثانية من . عنه والوجه الثاين لـه اإلدخال مع التحقيق
 . دون إدخال املكي وورش خبلف عنه والوجه الثاين له إبداهلا ألفاً 

زة وقفاً فتح السني وأسقط اهلمزة املكي والكسائي مطلقاً وحم . فاسئلوهم ٦٣
 ". فاَسلوهم"

 . ثلث البدل ورش، وسهل اهلمزة محزة وقفاً  . رءوسهم ٦٥
وحذف التنوين البصري ". أفَّ "فتح الفاء من دون تنوين االبنان  . أٍف لكم ٦٧

 ". أفِّ "وشعبة واألخوان 
لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل . األخسرين ٧٠

 . ت وقفاً والنقل والسك
وأدخل ألفاً بني اهلمزتني هشام . سهل الثانية من دون إدخال مسا . أئمة ٧٣

 . خبلف عنه
. غلظ الالم ورشالصالة  ٧٣
 .سهل اهلمزة مع املد والقصر محزة وقفاً  . اخلبائث ٧٤
وأبدل التاء ياء الثالثة واألخوان ". لنحصنكم"أبدل التاء نوناً شعبة  . لتحصنكم ٨٠

 ". كمليحصن"
 ".مسْين الضر"أسكن الياء وصالً محزة  . مسَين الضر ٨٣
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكرى ٨٤
 . �اية الثمن الثالث . الصاحلني ٨٦

 ١١٢ -٨٧: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٨٩/ ٨٧ /
١٠٨/ ١٠٣ 

 تتلقاهم- –نادى  –فنادى 
 .يوحى

 .هن ورش خبلف عنهوقلل األخوان أماهلن

 ".ُجنِّي"أسقط النون الثانية وشدد اجليم ابن عامر وشعبة  . نْنِجي ٨٨
". وزكرياءَ "زاد مهزة مفتوحة بعد األلف الثالثة والشامي وشعبة  . وزكريا إذ ٨٩

 . وسهل اهلمزة الثانية الثالثة
 .عنه البصري وورش خبلف ماوقلله األخوان ماأماله . احلسىن –حيىي  ١٠١/ ٩٠

 . غلظ الالم ورش . وأصلحنا ٩٠
 . أماهلا دوري الكسائي . يسارعون ٩٠



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٤٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . رقق الراء ورش . اخلريات ٩٠
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٩٤
 ".وِحْرم"كسر احلاء وأسكن الراء وحذف األلف شعبة والشيخان  . وَحرَام ٩٥
 ".فتِّحت"شدد التاء األوىل الشامي  . فُِتحت ٩٦
 ".ياجوج وماجوج "أبدل اهلمزة ألفاً فيهما غري عاصم  . يأجوج ومأجوج ٩٦
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا .هوالِء ءاهلة ٩٩
 . ال خالف فيها لنافع . ال حيز�م ١٠٣
 "للِكَتاب"ن يكسر الكاف وفتح التاء وبعدها ألف غري حفص واألخو . للكتب ١٠٤
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بدأنا ١٠٤
 ".الزُّبور"ضم الزاي محزة  . الزَّبور ١٠٥
 ". عبادْي الصاحلون"أسكن الياء وحذفها وصالً محزة  . عبادَي الصاحلون ١٠٥
 . أدغمها السوسي . يعلم ما ١١٠
 ".ُقْل رب"بناها على األمر غري حفص  . قال رب ١١٢
 . وهي �اية سورة األنبياء. ابع�اية الثمن الر . تصفون ١١٢

 



  ١٨ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦/ ٥/ ٢/ ١ /
١٤/ ١١ 

 الناس سكارى- الساعة شيء-
 –األرحام ما  –ولنبني لكم 
بأن –يعلم من –العمر لكيال 

 –اآلخرة ذلك  –اهللا هو
 الصاحلات جنات

 . اإلدغام فيهن للسوسي

النقل مث اإلبدال مع : وحلمزة وقفاً وجهان. وسط اللني وطوله ورش . شيئاً  –ء شي ٥/ ١
 . وله وصالً السكت خبلف عن خالد. اإلدغام

ترى  " -وقفاً "ترى الناس  ٥/ ٢
 ". وقفاً "األرض 

وأماهلما وصالً السوسي . ا البصري واألخوانمأمالهو ورش امقلله
 . خبلف عنه

 َسْكرى-"ين وأسكن الكاف وحذف األلف األخوان فتح الس . بسكارى –سكارى  ٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٤٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش قللهاو البصري واألخوان الراء وأمال". بَسْكرى

.  الدوري أماهلا".  كله"الناِس  ٣/٨/١١/١٨
٨/ ٥/ ٤ /

١٣ 
يتوىف  "-وقفاً "مسمى  –تواله 

 املوىل –" وقفاً "هدًى  –
 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  لورش فيها النقل . األ�ار ألرض-ا –األرحام  ١٤/  ٥
 . وقفاً  والسكتوالنقل 

 . مسا) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  . نشاُء إىل ٥
 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". كله"الدنيا  –املوتى  ٦/٩/١١/١٥

 ". لَيضل"تح الياء الصاحبان ف . لُيضل ٩
 . غلظ الالم ورش . بظالم ١٠
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل ".  معاً "لبئس  ١٣
 ".مث لِيقطع"كسر الالم ورش وأبو عمرو وابن عامر  . مث ْليقطع ١٥
وقفاً  ، وله"الصابني"أسقط اهلمزة املدين يف احلالني، وحلمزة وقفاً  . الصابئني ١٧

 .تسهيلها وجه ثان
اإلبدال مع املراتب الثالث، : فيها األوجه اخلمسة هلشام ومحزة . يشاءُ  ١٨

 . وهي �اية الثمن اخلامس. والتسهيل مع املرتبتني

 ٣٧ -١٩: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".هذآنِّ "شدد النون وأشبع األلف ابن كثري  . هذان ١٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش للهاق . من نارٍ  ١٩
امليم وصالً البصري وضمهما ء واهلا كسرو. تثليث البدل لورش . رءوسهم احلميم ١٩

 . األخوان
 . فيها ثالثة العارض وثالثة اإلمشام وقصر الروم . واجللود ٢٠

للناس  –الصاحلات جنات  ٢٦/ ٢٥/ ٢٣
 –العاكف فيه  –سواء 

 . إلبراهيم مكان

 . أدغمهن السوسي

وأبدل اهلمزة األوىل السوسي ". ولؤلؤٍ "جر الثانية غري نافع وعاصم  . ولؤلؤاً  ٢٣
إبدال اهلمزة األوىل، وله يف الثانية : وشعبة يف احلالني، وحلمزة وقفاً 

تسهيلها مع الروم بالكسر وإبداهلا واواً مع اإلسكان : وجهان



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٥٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . كحمزةوهلشام حتقيق األوىل، والثانية . والروم

 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٢٤
 . الدوري امأماله . الناسِ  للناس - ٢٧/  ٢٥

 ".سواءٌ "رفع اهلمزة غري حفص  . سواءً  ٢٥
 ".والبادي"أثبت الياء وصالً ورش والبصري ويف احلالني املكي  . والباد ٢٥
 .ومحزة وقفاً  السوسي مطلقاً  اهلمزة أبدل . بوَّأنا ٢٦
 ". بيْيت للطائفني"أسكن الياء الصاحبان وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . بيَيت للطائفني ٢٦
 ".مث لِيقضوا"كسر الالم ورش وقنبل والبصري والشامي  . مث ْليقضوا ٢٩
وفتح الواو وشدد الفاء شعبة ". ولِيوفوا"كسر الالم ابن ذكوان  . وْليوفوا ٢٩

 ". وليَوفُّوا"
 ".ولِيطوفوا"كسر الالم ابن ذكوان  . وْليطوفوا ٢٩

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن هداكم "-وقفاً " مسمى–يتلى ٣٧/ ٣٣/ ٣٠
 ".فتَخطَّفه"فتح اخلاء وشدد الطاء نافع  . فتْخَطفه ٣١

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . التقوى "-وقفاً "تقوى  ٣٧/ ٣٢
 ".منِسكاً "كسر السني الشيخان  . منَسكاً  ٣٤
 .غلظ الالم ورشالصالة  ٣٥
 .واألخوان البصري أدغمها . وجبت جنوبا ٣٦
 . �اية الثمن السادس . احملسنني ٣٧

 ٥٩ – ٣٨: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".َيْدَفع"فتح الياء والفاء وأسكن الدال وحذف األلف الصاحبان  . يَُداِفع ٣٨
٣٩/ ٣٨ /

٥٦/ ٤٧/ ٤٤ 
 –أذن للذين  َيدفع عن-
 –ربك كألف  كان نكري-
 . حيكم بينهم

 . أدغمهن السوسي

 ".أَذن"فتح اهلمزة االبنان واألخوان  . أُذن ٣٩
 ".يقاتِلون"كسر التاء الصاحبان وشعبة واألخوان  .يقاتَلون ٣٩
. للها ورشأماهلا البصري ودوري الكسائي وق.  من ديارهم ٤٠
 ".ِدفَاع"كسر الدال وفتح الفاء وزاد ألفاً بعدها نافع  . َدْفع ٤٠
 ".هلِدمت"خفف الدال احلرميان  . هلدِّمت ٤٠



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٥١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . واألخوانوابن ذكوان  البصري أدغمها . هلدمت صوامع ٤٠

 .غلظ الالم ورش. معطلة الصالة- وصلوات- ٤٠/٤١/٤٥
 . صري وورش خبلف عنهالب اوقلله األخوان اأماله . موسى ٤٤

 . أدغمها غري حفص واملكي . أخذتا –أخذتم  ٤٨/ ٤٤
 ".نكريي"أثبت الياء وصالً ورش  . نكري ٤٤

 فكاِئن-"زاد ألفاً بعد الكاف وكسر اهلمزة وحذف الياء ابن كثري  . كأين –فكأين  ٤٨/ ٤٥
وسهل مهزتا ". كأي فكأي -"ووقف عليها البصري بالياء ". كاِئن

 .فاً محزةوق
 ".أهلكُتها"أبدل النون تاء مضمومة وحذف األلف البصري  . أهلكناها ٤٥
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فهي –وهي  ٤٥
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ياء  اهلمزة أبدل . بئر ٤٥
 . غلظ الالم ورش . معطلة ٤٥

 –متىن  "-معاً وقفاً "تعمى  ٥٢/ ٤٦
 ". وقفاً "ألقى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". يعدون"أبدل التاء ياء غيبة املكي واألخوان  . تعدون ٤٧
 ".مَعجِّزين"فتح العني وحذف األلف وشدد اجليم الصاحبان  . ُمَعاِجزين ٥١
 ".نيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نيبٍ  ٥٢
 ".قتِّلوا"شدد التاء الشامي  . قُِتلوا ٥٨
 ".َمدخالً "فتح امليم املدين  . ُمدخالً  ٥٩
 . �اية الثمن السابع . حليم ٥٩

 ٧٨ -٦٠: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦٢/ ٦٠ /
٦٨/ ٦٥ /
٧٠/ ٦٩ /

٧٨/ ٧٦/ ٧٢ 

اهللا  عوقب به- عاقب مبثل -
سخر  دونه هو- "-معاً "هو 

أعلم مبا  –تقع على  لكم-
يعلم ما  حيكم بينكم- –
جهاده  تعرف يف- "-معاً "

 . باهللا هو –هو 

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . يف النهارِ  ٦١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٥٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".ما تدعون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي وشعبة  . أن ما يدعون ٦٢
. القصر والتوسطأسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري مع  . السماَء أن ٦٥

 . ورش وقنبل) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً 
 .الدوري نأماله ". معاً "الناِس  –بالناِس  ٧٨/ ٧٥/ ٦٥

 ".لرؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ثلث البدل ورش . لرءوف ٦٥
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . أحياكم ٦٦
 ". منِسكاً "كسر السني الشيخان  . منَسكاً  ٦٧

 –تتلى  –" وقفاً "هدى  ٧٨/ ٧٢/ ٦٧
 مساكم- –اجتباكم 
 . املوىل موالكم-

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ينَـزِّل ٧١
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . وبئس ٧٢
ل النقويف األمور ". تـَْرِجع"فتح التاء وكسر اجليم الشامي واألخوان  . َجع األمورتـُرْ  ٧٦

طلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال، والنقل ش مورل
 . وقفاً  والسكت

 . وهي �اية الثمن الثامن واجلزء السابع عشر. �اية سورة احلج . البصري ٧٨

//// 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٥٣- 

 

الجزء الثامن عشر 



 ٣٨ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢١/ ١٩/ ١ /
٣٣ 

 "-كله"تأكلون  –املؤمنون 
 .يأكل

 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً أبدل مهزتا 

 . غلظ الالم ورش ظلموا –صلواتم يف صالتم- ٢/٩/٢٧
 . هوقللهن ورش خبلف عن األخوان أماهلن .وحنيا جنانا- –ابتغى  ٣٧/ ٢٨/ ٧

 ".ألمانتهم"حذف األلف على التوحيد ابن كثري  . ألماناتم ٨
على "وحذف الواو على التوحيد الشيخان . غلظ الالم ورش . على صلواتم ٩

 ".صالتم
 . أماهلا النحويان وقللها ورش ومحزة . قرار ١٣
شعبة فتح العني وأسكن الظاء وحذف األلف فيهما ابن عامر و . العظام –عظاماً  ١٤

 ". الَعْظم –َعْظماً "
 .لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهن ااهلمز أبدل .أنشأنا فأنشأنا- –أنشأناه  ٣١/ ١٤/١٩
 قال رب - –القيامة تبعثون  ٣٨/ ٢٦/ ١٦

 . وما حنن له
 . أدغمهن السوسي

 . سهل اهلمزة مع املد والقصر محزة وقفاً  . طرائق ١٧
مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  لورش فيها قلالن . األولني –األرض  ٢٤/ ١٨

 .وقفاً  والسكتوالنقل 
 ".ِسيناء"كسر السني الثالثة  . َسيناء ٢٠
 ".تُنِبت"ضم التاء وكسر الباء الصاحبان  . تـَْنُبت ٢٠
 . وأماهلا الكسائي وقفاً . رقق الراء ورش . لعربة ٢١
 ".َنسقيكم"وشعبة  فتح النون نافع والشامي . ُنسقيكم ٢١

 ورقق الراء ورش ". غريِهِ "كسر الراء واهلاء الكسائي  ".معاً "إله غريُُه  ٣٢/ ٢٣
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاء –شاء  ٢٧/ ٢٤

. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري . جاَء أمرنا ٢٧
قنبل ) وجهان(مشبعة وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٥٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وورش

 ".من كِل زوجني"كسرها من دون تنوين اجلميع إال حفصاً  . من كٍل زوجني ٢٧
 . وقفاً محزة) وجهان(حقق اهلمزة وسهلها  . وأهلك ٢٧
 ".َمْنزِالً "فتح امليم وكسر الزاي شعبة  . ُمنـَْزالً  ٢٩
 . سائيضم النون وصالً احلرميان والشامي والك . أِن اعبدوا ٣٢

 البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ".معاً "الدنيا  ٣٧/ ٣٣
 ".ُمتم"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتم ٣٥
 ".هيهاه"وقف عليهما باهلاء البزي والكسائي  . هيهات هيهات ٣٦
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتى ٣٨
وهي �اية الثمن . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة ومزاله أبدل . مبؤمنني ٣٨

 . األول

 ٧٤ -٣٩: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٥/ ٣٩ /
٥٦/ ٤٧ 

أنومن  أخاه هارون- ال رب-ق
 وبنني نسارع –لبشرين

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أبدل . أنشأنا ٤٢
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . يستأخرون ٤٣
 ".رْسلنا"أسكن السني أبو عمرو  . رُسلنا ٤٤
، ورش اوقللهن األخواوأمال الراء وقفاً ". ترتاً "نون الراء الصاحبان  . ترتا ٤٤

 .وللبصري وقفاً الفتح واإلمالة، والفتح مقدم
 .ومحزة ذكوان ابن نأماله ".معاً "جاءهم  –جاء  ٧٠/ ٦٨/ ٤٤

 . سهل الثانية ما بني اهلمزة والواو مسا . جاَء أمة ٤٤
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله "وقفاً "موسى الكتاب –موسى ٤٩/ ٤٥

 ".رُبوة"ضم الراء غري عاصم وابن عامر  . َربوة ٥٠
 . أماهلا النحويان وقللها ورش ومحزة . قرار ٥٠
وخفف النون ساكنة الشامي ". أَن هذه "اهلمزة غري الكوفيني فتح  . وإنَّ هذه ٥٢

 ".أَْن هذه"
 ".لديُهم"ضم اهلاء محزة  . لديهم ٥٣
 ". أحيِسبون"كسر السني الثالثة والكسائي  . أحيَسبون ٥٥



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٥٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .أماهلما دوري الكسائي . يسارعون –نسارع  ٦١/ ٥٦

 . ثلث البدل ورش . ءاتوا ٦٠
. ورشغلظ الالم يظلمون  ٦٢
 . أسقط اهلمزة ونقل فتحتها للجيم محزة وقفاً  . ال جتأروا جيأرون- ٦٤
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . تتلى ٦٦
 ".ُتِجرون" ضم التاء وكسر اجليم نافع  . َتُجرون ٦٧
 ".خرَاجاً "فتح الراء وزاد ألفاً بعدها األخوان  . خْرجاً  ٧٢
 ".فخرْج"وحذف األلف الشامي أسكن الراء  . فَخرَاج ٧٢

 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . الصراط –صراط  ٧٤/ ٧٣
 . �اية الثمن الثاين . لناكبون ٧٤

 ١١٨ -٧٥: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا دوري الكسائي . طغيا�م ٧٥
٧٩/ ٧٨ /
٨٨/ ٨٠ 

 . لون والنحويانأسكن اهلاء قا ". كله"وُهو 

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٨٠
وسهل الثانية من . أدخل الفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري . أءذا ٨٢

 .وأسقط مهزة االستفهام ابن عامر. دون إدخال ورش واملكي
 ".ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ٨٢
وهلشام اإلدخال مع . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية البصري . أءنا ٨٢

وأسقط مهزة . وسهل اهلمزة من دون إدخال املكي. التحقيق
 .االستفهام نافع والكسائي

 ". تذَّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكرون ٨٥
 –سيقولون ِهللا قل أفال تتقون  ٨٩/ ٨٧

 .ل فأىنسيقولون ِهللا ق
سيقولون اهللاُ "أسقط الم اجلر من لفظي اجلاللة ورفع اهلاء البصري 

." 
 .البصري وورش خبلف عنهدوري  اقللهو األخوان اأماله . فأىن ٨٩
 ".عاملُ الغيب"رفع امليم نافع وشعبة واألخوان  . عاِمل الغيب ٩٢

١٠٥/ ٩٢ /
١١٦ 

فتعاىل  تتلى- –فتعاىل عما 
 ". وقفاً "اهللا 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان نأماله



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٥٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٩٩/ ٩٦ /
١١٢/ ١٠١ /

١١٧ 

 –قال رب  –أعلم مبا 
 –عدد سنني  أنساب بينهم-

 . ءاخر ال

 . أدغمهن السوسي

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٩٩
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري . جاء أحدهم ٩٩

ورش ) وجهان(نية وأبدهلا ألفاً طبيعية وحقق األوىل وسهل الثا
 . وقنبل

 ".لعلَي أعمل "فتح الياء غري الكوفيني  . لعلي أعمل ١٠٠
 ".َشَقاوتنا"فتح الشني والقاف وزاد ألفاً بعدها الشيخان  . ِشْقَوتنا ١٠٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . فاغفر لنا ١٠٩
 . كيأدغمها غري حفص وامل . فاختذمتوهم ١١٠
 ".ُسخرياً "ضم السني نافع والشيخان  . ِسخرياً  ١١٠
 ".ِإ�م هم"كسر اهلمزة األخوان  . أ�م هم ١١١
 ".ُقْل كم"بناها على األمر املكي واألخوان  . قال كم ١١٢

 .واألخوان يشامالو البصري أدغمها ". معاً "لبثتم  ١١٤/ ١١٢
مطلقاً ومحزة  سني املكي والكسائيأسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل ال . فسئل ١١٣

 ". فَسل"وقفاً 
 ". ُقْل إن"بناها على األمر األخوان  . قال إن ١١٤
 ".ال َترِجعون"فتح التاء وكسر اجليم األخوان  . ال ترجعون ١١٥
 وهي �اية الثمن الثالث. �اية سورة املؤمنون . الرامحني ١١٨

 



 ٢٠ -١: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".وفرَّضناها"شدد الراء الصاحبان  . وفَرضناها ١
 ".تذّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذكرون ١

٥/ ٤/ ٢ /
١٦/ ١٥/ ١٣ 

 احملصنات مث- مائة جلدة-
من  –"معاً "بأربعة شهداء 

  .أدغمهن السوسي



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٥٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 –عند اهللا هم –بعد ذلك

 . نتكلم بذا –وحتسبونه هيناً 
 . وأبدهلا ألفاً السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ". رأَفة"فتح اهلمزة املكي  . رأْفة ٢
 ". احملِصنات"كسر الصاد الكسائي  . احملَصنات ٤
. غلظ الالم ورشأصلحوا  ٥
 . مسا) وجهان(سهل اهلمزة وأبدهلا واواً مكسورة  . شهداُء ِإال ٦
 ". أربَع شهادات "ألخوين نصبها غري حفص وا . أحدهم أربُع شهادات ٦
 ". أْن لعنتُ " خفف النون مسكنة ورفع التاء نافع  . أنَّ لعنتَ  ٧
وخفف النون مسكنة وكسر ". اخلامسةُ "رفع اخلامسة غري حفص  . واخلامسَة أنَّ غَضب اهللاِ  ٩

 ".أْن غِضب اهللاُ "الضاد ورفع لفظ اجلاللة نافع 
 . وثلث البدل ورش. وان ومحزةذك ابن امأماله ". معاً "جاءوا  ١٣/ ١١
 ".حتِسبونه ال حتِسبوه-"كسر السني فيهما الثالثة والكسائي  .حتسبونه  ال حتسبوه - ١٥/ ١١

 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . توىل ١١
 . رقق الراء ورش . ِكْربه ١١

 .أدغمهما النحويان وهشام وخالد ". معاً "إذ مسعتموه  ١٦/ ١٢
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . نياالد ١٤
 وهشام واألخوان البصريوأدغم الذال يف التاء . شدد التاء البزي وصالً  . إذ تلقونه ١٥
 ".رؤف"ثلث البدل ورش وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان  . رءوف ٢٠
 . �اية الثمن الرابع . رحيم ٢٠

 ٣٤– ٢١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة آليةرقم ا
 ". خْطوات"أسكن الطاء نافع والبزي والبصري وشعبة ومحزة  ". معاً "خُطوات  ٢١

٢٧/ ٢٢/ ٢١ 
/٢٨ 

 تستأنسوا- –يأتل  –يأمر 
.  يؤذن

. ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل

 .خبلف عنهالبصري وورش  ماوقلله األخوان ماأماله ". معاً "الدنيا  –القرىب  ٢٣/٣٣/ ٢٢
 ".احملِصنات"كسر الصاد الكسائي  . احملَصنات ٢٣
 ". يشهد"أبدل التاء ياء غيبة الشيخان  . تشهد ٢٤

 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر يغنيِهُم اهللا –يوفيِهُم اهللا  ٣٢/ ٢٥
 . اإلدغام فيهن للسوسيقيل  يؤذن لكم- –اهللا هو/ ٢٨/ ٢٥



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٥٨- 

 البيان الكلمة آليةرقم ا
 –ليعلم ما –يعلم ما لكم- ٣٣/ ٣١/ ٢٩

 .ال جيدون نكاحاً 
.  وحلمزة وقفاً تسهيل اهلمزة وإسقاطها. ثلث البدل ورش.  مربَّءون ٢٦

 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بيوتكم –" معاً "بيوتاً  ٢٩/ ٢٧
 . شدد الذال غري حفص واألخوين .تذَكرون ٢٧
 . والكسائي أشم كسرة القاف ضمة هشام . قيل ٢٨

٣٠/ ٢٨ /
٣٣/ ٣٢ 

 األيامى- "-معاً "أزكى 
 . آتاكم

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 .ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله .أبصارِهن أبصارِهم- ٣١/ ٣٠
 ".ِجيوبن"كسر اجليم املكي وابن ذكوان واألخوان  . ُجيوبن ٣١
 ".غَري أويل"مي وشعبة نصب الراء الشا . غِري أويل ٣١
ووقف عليها بإثبات األلف ". أيُه املؤمنون"ضم اهلاء وصالً الشامي  . أيه املؤمنون ٣١

 ".أيها"بد اهلاء النحويان 
سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية مع توسط األلف وقصرها قالون  . على البغاِء إن ٣٣

. لتوسطوأسقط إحدى اهلمزتني البصري مع القصر وا. والبزي
وحقق األوىل وسهل الثانية ورش وقنبل، وهلما إبداهلا ياء مشبعة 

ولورش يف هذه . ولورش إبداهلا ياء مكسورة وجه ثالث. وجه ثان
:  اآلية ستة عشر وجهاً 

 وفتح ذات الياء - آتاهم، آتاكم- قصر البدل -: ٤/ ٣/ ٢/ ١
مشبعة، مث  وعليه تسهيل اهلمزة الثانية، مث إبداهلا ياء مدية الدنيا-

.  إبداهلا ياء مداً طبيعياً، مث إبداهلا ياء مكسورة، أربعة أوجه
توسط البدل وتقليل الذات وعليه األوجه األربعة : ٨/ ٧/ ٦/ ٥

.  للهمزة
طول البدل وفتح الذات وعليه األوجه األربعة : ١٢/ ١١/ ١٠/ ٩

.  للهمزة
 طول البدل وتقليل الذات وعليه األوجه: ١٦/ ١٥/ ١٤/ ١٣

 . األربعة للهمزة
 . ورقق الراء ورش. أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه . إكراههن ٣٣
 ".مبيَّنات"فتح الياء الثالثة وشعبة  . مبيِّنات ٣٤



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٥٩- 

 البيان الكلمة آليةرقم ا
 . �اية الثمن اخلامس . للمتقني ٣٤

 ٥٢ -٣٥: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلا دوري الكسائي . كمشكاة ٣٥
وكسر الدال . ف الياء وزاد مهزة بعدها البصري وشعبة واألخوانخف . دريّ  ٣٥

 . ومحزة يف الوقف كحفص". ِدرِّيءٌ "النحويان 
وأبدل الياء تاء مفتوحة مع ". تـُْوَقدُ "أبدل الياء تاء شعبة واألخوان  . يـُْوَقدُ  ٣٥

 ". تـََوقَّدَ "فتح الواو وتشديد القاف وفتح الدال الصاحبان 
٣٧/ ٣٥ /
٤٣/ ٣٨/ 
٤٧/ ٤٥ /
٥١/ ٤٨ 

األمثال للناس  –يكاد زيتها 
األبصار  اآلصال رجال - –

 –فيصيب به  ليجزيهم-
يذهب باألبصار  –يكاد سنا 

من بعد ذلك  –خلق كل  –
 " معاً "ليحكم بينهم  –

 . اإلدغام فيهن للسوسي

.  الدوري أماهلا.  للناس ٣٥
 . نكسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوا . بُيوت ٣٦
 ".يسبَّح"فتح الباء شعبة والشامي  . يسبح ٣٦

. غلظ الالم ورش. صالته الصالة- ٣٧/٤١
 . كسر السني الثالثة والكسائي . حيَسبه ٣٩
 . ال بدل لورش فيها، وحلمزة وقفاً إسقاط اهلمزة ونقل حركتها للميم . الظمئان ٣٩
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة . جاء ٣٩

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . يتوىل –يغشاه  –ه فوفا ٤٧/ ٤٠/ ٣٩
 ".سحابُ "أسقط البزي تنوينها  . سحابٌ  ٤٠
 ". ظلماتٍ "جر التاء املكي  . ظلماتٌ  ٤٠
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . يراها ٤٠
 . وحلمزة وقفاً " يَولف"أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورش  . يؤلف ٤٣
وأماهلا السوسي وصالً . ورش هاقللو البصري واألخوان وقفاً أماهلا  . الودقفرتى  ٤٣

 . خبلف عنه
 ".يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . ينزل ٤٣



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٦٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . األبصارِ  –باألبصاِر  ٤٤/ ٤٣

ورفع القاف وجر كل الشيخان أثبت ألفاً بعد اخلاء وكسر الالم  . َخَلَق كلَّ  ٤٥
 ".خاِلُق كلِّ "

.  الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة . يشاُء إىل –يشاُء إن  ٤٦/ ٤٥
 ".مبيَّنات"فتح الياء مسا وشعبة  . مبيِّنات ٤٦
 . أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل . صراط ٤٦
وكسر اهلاء من دون صلة ". ويتِقه"اجلميع إال حفصاً كسر القاف  . ويتْقهِ  ٥٢

وكسرها مع الصلة ورش ". ويتِقهِ "قالون وهو أحد الوجهني هلشام 
وابن كثري وابن ذكوان واألخوان خبلف عن خالد وهو الوجه الثاين 

وأسكنها البصري وشعبة وهو الوجه الثاين خلالد ". ويتِقهِ "هلشام 

 ".ويتِقْه "
 . وهي �اية الثمن السادس. سهل اهلمزة مع املد والقصر محزة وقفاً  . الفائزون ٥٢

 ٦٤ -٥٣: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".فإن تَّولوا"شدد التاء وصالً البزي  . فإن تولوا ٥٤
كما "ضم التاء وكسر الالم وضم مهزة الوصل ابتداًء شعبة  . كما اسَتخَلف ٥٥

 ". اسُتخِلف
 ".وليْبِدلنهم"أسكن الباء وخفف الدال ابن كثري وشعبة  . دِّلنهموليبَ  ٥٥

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . األعمى –ارتضى  ٦١/ ٥٥
. غلظ الالم ورش". معاً "صالة  الصالة- ٥٦

٥٨/ ٥٦ /
٦٤/ ٦٢/ ٦٠ 

احللم  الرسول لعلكم-
ال  من بعد صالة- منكم-

لبعض  –يرجون نكاحاً 
 . مل مايع –شا�م

 . أدغمهن السوسي

وكسر السني احلرميان ". ال حيَسنب"أبدل التاء ياء ابن عامر ومحزة  . ال حتَسنب ٥٧
 ".ال حتِسنب"والنحويان 

 األخوان األلف أمالو. السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . مأواهم ٥٧
 .ورش خبلف عنه اوقلله

٥٨/ ٥٧ /
٦٢/ ٥٩ 

 ليستئذنكم- لبئس-
 –استئذن تئذنوا-فليس

 .رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهن واهلمز أبدل



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٦١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 يستئذنونك- –يستئذنوه

 .فأذن استئذنوك-
 ".ثالَث عورات"نصب ثالث شعبة واألخوان  . ثالُث عورات ٥٨
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . عليهم ٥٨
 –"كله"بيوت  –بيوتكم  ٦١

 بيوتاً 
 . عبة واألخوانكسر الباء قالون واالبنان وش

". بيوت ِإمِّهاتكم"كسر اهلمزة وصالً مبا قبلها األخوان، وامليم محزة  . أُمَّهاتكم ٦١
 .وهلما ابتداء با ضم اهلمزة وفتح امليم كالباقني

 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهما  اهلمزة أبدل . شئت –شأ�م  ٦٢
  .أدغمها البصري خبلف عن الدوري . استغفر هلم ٦٢
 . وهي �اية الثمن السابع. �اية سورة النور . عليم ٦٤

 
 



 ٢٠ -١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٠/ ٢/ ١ /
١١ 

 خلق كل- للعاملني نذيراً -
 كذب جيعل لك قصوراً -

 .بالساعة سعرياً  بالساعة -

 . اإلدغام فيهن للسوسي

ين لورش، وحلمزة إن وقف النقل واإلبدال وله توسط وطول الل . شيئاً وهم ٣
وأدغم التنوين يف الواو من غري . وصالً السكت خبلف عن خالد

 . غنة خلف
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتاه ٤
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها. فقد جاءوا ٤

 .ذكوان ومحزة ابن امأماله . شاء –جاءوا  ١٠/ ٤
 . سكن اهلاء قالون والنحويانأ . فهي ٥

 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه . يلقى –متلى  ٨/ ٥
 . مجيع القراء اضطراراً " الالم"و " ما"وقف على  . مال هذا ٧



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٦٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
رش و اهلمزة أبدلو". نأكل منها"أبدل الياء نوناً الشيخان  . يأكل منها ٨

 .والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً 
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . نظرمسحوراً ا ٨
 .وأدغمها السوسي" وجيعُل لك"رفع الالم االبنان وشعبة  . وجيعل لك ١٠
 ". ضْيقاً "خفف الياء ساكنة ابن كثري  . ضيِّقاً  ١٣
 . وقف عليها محزة بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني . مسئوالً  ١٦
 ".حنشرهم"لنون ياء غري حفص واملكي أبدل ا . حيشرهم ١٧
 ".فنقول"أبدل الياء نوناً الشامي  . فيقول ١٧
سهل اهلمزة الثانية وأدخل ألفاً بينهما قالون والبصري وهشام على  . أأنتم ١٧

وسهل الثانية . مع التحقيق اإلدخالأحد وجهيه، والوجه الثاين له 
 . وجه ثان من دون إدخال املكي وورش، وله إبداهلا ألفاً 

 ".هؤالء ميَ "أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة  . هؤالِء أم ١٧
 ".يستطيعون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة اجلميع غري حفص  . تستطيعون ١٩
 . وهي �اية اجلزء الثامن عشر. �اية الثمن الثامن . بصرياً  ٢٠

//// 
 

الجزء التاسع عشر 
 ٤٤ -٢١: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلما البصري واألخوان وقللهما ورش . بشرى نرى- ٢٢/  ٢١

 ).وجهان(فخم الراء ورققها ورش  .ِحجراً  ٢٢
٢٥/ ٢٣ /
٣٨/ ٣٥ /
٤٣/ ٤٠ 

املالئكة  –فجعلناه هباء
ذلك  –أخاه هارون –تنزيالً 
إهله  –ال يرجون نشوراً  –كثرياً 
 . هواه

 . اإلدغام فيهن للسوسي

 ".تشَّقق"شدد الشني نافع واالبنان  َتَشقق  ٢٥
زاد نوناً مضمومة، وأسكن النون الثانية، وخفف الزاي، ورفع الالم،  ونـُزَِّل املالئكُة  ٢٥

 ".ونـُْنزُِل املالئكَة "ونصب املالئكة املكي 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٦٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا البصري ودوري الكسائي وقللها ورش الكافرين  ٢٦
 ".ياليتَين اختذت " الياء البصري فتح  ياليتين اختذت  ٢٧
 .أدغم الذال يف التاء غري حفص واملكي اختذت  ٢٧
 .أماهلا األخوان وقللها دوري البصري وورش خبلف عنه ياويلىت  ٢٨
 أدغمها البصري وهشام  إذ جاءين ٢٩
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاءين ٢٩
 "قومَي اختذوا"مرو فتح الياء نافع والبزي وأبو ع قومي اختذوا  ٣٠
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع نيبّ  ٣١

 . أماهلما األخوان وقللهما ورش خبلف عنه هواه  –كفى  ٤٣/ ٣١
 . ثلث البدل ورش وأبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً  فؤادك ٣٢
 . أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  جئناك ٣٣
 . وان وقللها البصري وورش خبلف عنهأماهلا األخ "وقفاً " موسى  ٣٥
 أماهلا الدوري  للناس  ٣٧
 "مثوداً "نو�ا بالنصب غري حفص ومحزة  مثوَداْ  ٣٨
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة مسا السوء أفلم  ٤٠
: وأسكن الزاي محزة، وله وقفاً وجهان". هزؤاً "مهز الواو غري حفص  هزواً  ٤١

 .إسقاطها ونقل حركتها إىل الزاي إبدال اهلمزة واواً، مث
وأسقطها . ولورش إبداهلا ألفاً وجه ثان. سهل اهلمزة الثانية نافع أ رأيت  ٤٣

 ". أريت"الكسائي 
 ". حتِسب"كسر السني احلرميان والنحويان  حتسب  ٤٤
 �اية الثمن األول  سبيالً  ٤٤

 ٧٧ -٤٥: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٧/ ٤٥/ 
٦٧/ ٦٠/ ٥٤ 

 –جعل لكم –ربك كيف
 –ربك قديراً  –الليل لباساً 

 .ذلك قواما –قيل هلم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "زادهم "أماهلن محزة وابن ذكوان خبلف له يف  زادهم  –" معاً "شاء  ٦٠/ ٥٧/ ٤٥
 "الرْيح" أسكن الياء وحذف األلف على التوحيد املكي  الرياح  ٤٨
وضم النون والشني الثالثة ". نشراً "ء نوناً غري عاصم أبدل البا بشراً  ٤٨

وفتح النون ". ُنْشراً "وضم النون وأسكن الشني الشامي ". ُنُشراً "



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٦٤- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". َنْشراً "وأسكن الشني األخوان 

 . اتفق السبعة على ختفيفه ميتاً  ٤٩
 . أدغمها البصري وهشام واألخوان ولقد صرفناه  ٥٠
 "ليْذُكروا"وضم الكاف مع ختفيفها األخوان أسكن الذال  ليذَّكَّروا  ٥٠

 .أماهلن األخوان وقللهن ورش خبلف عنه استوى كفى - –فأىب  ٥٩/ ٥٨/ ٥٠
 . الدوري أماهلا الناسِ  ٥٠
 .أبدهلا السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  شئنا ٥١
 . ودوري الكسائي وقللها ورش البصري أماهلا الكافرين ٥٢

 ). وجهان(خم الراء ورققها ورش ف .صهراً  حجراً - ٥٤/ ٥٣
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري شاَء أَن  ٥٧

ورش ) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة 
 . وقنبل

 ".فسل"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسائي  فسئل ٥٩
 . ضمة هشام والكسائيأشم كسرة القاف  قيل  ٦٠
وأبدل اهلمزة ورش ". يأمرنا"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة األخوان  تأمرنا ٦٠

 .والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً 
وضم السني والراء وحذف األلف األخوان . رقق الراء ورش ِسرَاجاً  ٦١

 ". ُسُرجاً "
 ".يْذُكر"أسكن الذال وضم الكاف خمففة محزة  يذَّكَّر ٦٢
 ".يُقِرتوا"وضم الياء نافع والشامي ". يقِرتوا"كسر التاء غري الكوفيني  قْـُرتوايَ  ٦٧
 . أدغمها أبو احلارث يفعل ذلك ٦٨
ورفع الفاء الشامي ". يضعَّف"حذف األلف وشدد العني االبنان  ُيَضاَعف  ٦٩

 . وشعبة
 ".وخيلدُ "رفع الدال الشامي وشعبة  وخيلد ٦٩
 ".فيِه مهاناً "لة غري حفص واملكي حذف الص مهاناً  فيه ٦٩

 "وذريتنا"حذف األلف بعد الياء على التوحيد البصري وشعبة واألخوان  وذرياتنا  ٧٤
 ".يـَْلـَقون"فتح الياء وأسكن الالم وخفف القاف شعبة واألخوان  يـُلَـقَّون  ٧٥
 . سهل محزة اهلمزة وقفاً مع املد والقصر دعاؤكم ٧٧
 . وهي �اية سورة الفرقان. لثمن الثاين�اية ا لزاماً  ٧٧
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 ٥١ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وال إدغام حلمزة فيها. أمال الطاء شعبة واألخوان طسم  ١
 .أبدل اهلمزة هشام ومحزة وقفاً  نشأ ٤
 "نْنزِل"أسكن النون الثانية وخفف الزاي الصاحبان  ننزل ٤
 . ، ولورش ثالثة البدلأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة ن السماء آية م ٤
غلظ الالم ورش فظلت  ٤
التسهيل ما بني اهلمزة : وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. تثليث البدل لورش يستهزءون ٦

 . والواو، مث إبدال اهلمزة ياء، مث إسقاطها وضم الزاي
 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله "معاً "فألقى  –نادى  ٤٥/ ٣٢/ ١٠

٤٣/ ١٠/ 
٤٨/ ٤٥ 

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله "كله" موسى 

أبدل مهزة القطع ياء وصالً ورش والسوسي مطلقاً وهو أحد  أن ائت  ١٠
 . الوجهني حلمزة وقفاً، والوجه الثاين لـه كحفص

١٦/ ١٢ /
٢٨/ ٢٤ /
٢٦/ ٢٥ /
٣٤/ ٢٩ /

٤٣/٤٦/ ٣٩ /
٥١/ ٤٩. 

قال  رسول رب- –قال رب 
قال  –قال ملن  –" معاً "ربُّ 

قال  –قال لئن  –ربكم 
قال  –وقيل للناس  –للمأل 

 –السحرة ساجدين  –هلم 
 . يغفر لنا –آذن لكم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "إَين أخاف "فتح الياء الثالثة  إين أخاف  ١٢
 . ي ومحزةأدغمها النحويان والشام لبثت  ١٨

 . ا ورشمالكسائي وقلله ودوري البصري امأماله سحار  –الكافرين  ٣٧/ ١٩
 . أدغمها غري حفص واملكي اختذت ٢٩
وكسرها مع الصلة ورش ". أرجهِ "كسر اهلاء دون صلة قالون  أرجه  ٣٦

وزاد مهزة ساكنة قبل اهلاء وضم اهلاء مع ". أرجهِ "والكسائي 

وزاد مهزة ساكنة وضم اهلاء من دون ". وْئهُ أرج"الصـلة املكي وهشام 
وزاد مهزة مع كسر اهلاء من دون صلة ابن ". أرجْئهُ "صلة البصري 

 ".أرجْئهِ "ذكوان 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٦٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم قيل  ٣٩
 .الدوري أماهلا للناسِ  ٣٩
 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة جاء  ٤١
وأدخل ألفاً . ين وسهل الثانية قالون والبصريأدخل ألفاً بني اهلمزت أئن لنا  ٤١

وسهل الثانية من دون إدخال . مع حتقيق الثانية قوالً واحداً هشام
 . ورش واملكي

 "نِعم""كسر العني الكسائي  نـََعم ٤٢
وشدد التاء ". تَلقَّف"فتح الالم وشدد القاف اجلميع إال حفصاً  هي تـَْلـَقف  ٤٦

 ". هي تَّلقف"وصالً البزي 
وسهل اهلمزة الثانية ". أآمنتم"زاد مهزة االستفهام اجلميع إال حفصاً  آمنتم  ٤٩

 . غري الكوفيني
 . خبلف عنهالكسائي وقللها ورش  أماهلا خطايانا  ٥١
 . �اية الثمن الثالث املؤمنني ٥١

 ١١٠ -٥٢: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٢/٦١/ 
 ٦٥/ ٦٣ 

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله "كله"موسى 

وفخم الراء ". أِن اسر"كسر النون ووصل مهزة القطع احلرميان  أْن أسر ٥٢
 . ورققها وقفاً اجلميع

 "بعبادَي إنكم "فتح الياء املدين  بعبادي إنكم  ٥٢
 ". حذرون"أسقط األلف الثالثة وهشام  حاذرون  ٥٦
 ".وِعيون" وابن ذكوان وشعبة واألخوان كسر العني ابن كثري وعيون  ٥٧
وأمال اهلمزة وقفاً األخوان، وسهل محزة . أمال الراء محزة وحده تراءى ٦١

ولورش وقفاً . اهلمزة وقفاً مع املد والقصر، وله إبداهلا ياء ممالة
القصر مع الفتح، والتوسط مع التقليل، والطول مع الفتح والتقليل، 

 .الفتحأما وصالً فليس له إال 
 ".معْي ريب"أسكن الياء غري حفص  معَي ريب  ٦٢
 .فخم الراء ورققها اجلميع وقفاً ووصالً  فرق  ٦٣

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان .فهو هلو- /٦٨/٧٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٦٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ١٠٤/ ٨٠ 

 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة نبأ إبراهيم  ٦٩
٨٢/ ٧٠ /
٩٢/ ٨٥ /
١٠٦/ ٩٣. 

ورثة  –يغفر يل  –قال ألبيه 
دون اهللا  –قيل هلم  –ة جن
 قال هلم  –هل 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 أدغمها البصري وهشام واألخوان  . إذ تدعون ٧٢
وأسقطها . سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش وله إبداهلا ألفاً  . أفرأيتم ٧٥

 "أفريتم"الكسائي 
 " ألَيب إنه  – َيل إال"فتح الياء نافع والبصري  . أليب إنه –يل إال  ٨٦/ ٧٧

 أدغمها البصري خبلف عن الدوري  .اغفر أليب ٨٦
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا ".وقفاً "أتى اهللا  ٨٩
 . ضمة هشام والكسائي القاف كسرة أشم . قيل ٩٢
 "اجرْي إال"أسكن الياء ابن كثري وشعبة واألخوان  .اجرَي إال ١٠٩
 الرابع �اية الثمن  . وأطيعون ١١٠

  ١٧٥ -١١١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١١٧/ ١١١ /
١٤٢/ ١٢٤ /

١٦١ 

قال  قال رب- –أنومن لك 
 ".كله"هلم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

. أثبت ألف أنا قالون وصالً خبلف عنه.  إن أنا إال ١١٥
 "معْي ريب"أسكن الياء غري حفص وورش  . معَي من ١١٨

١٤٥/ ١٢٧ /
١٦٤ 

 ".اجرْي إال"أسكن الياء ابن كثري وشعبة واألخوان  ".كله"أجرَي إال 

 .خبلف عنهالكسائي وقللها ورش  دوري أماهلا .جبارين ١٣٠
 ".وِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  ".معاً "وُعيون  ١٤٧/ ١٣٤

 ".إَين أخاف"فتح الياء مسا  . إين أخاف ١٣٥
 ".َخْلق"خلاء وأسكن الالم املكي والنحويان فتح ا .ُخُلق ١٣٧
 . أدغمها البصري والشامي واألخوان . كذبت مثود ١٤١
 "بِيوتاً "كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتاً  ١٤٩



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٦٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "فرهني"أسقط األلف الثالثة  . فارهني ١٤٩
 . �اية الثمن اخلامس . الرحيم ١٧٥

 ٢٢٧ -١٧٦: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

أصحاُب " أسقط مهزة الوصل والقطع وفتح التاء احلرميان والشامي  . أصحاُب لئيكة ١٧٦
 "لَيكة

١٨٤/ ١٧٧ /
١٨٨/١٩٢ /
٢٢٠/ ١٩٣ 

قال  –خلقكم  –قال هلم 
لتنزيل رب  –أعلم مبا  ريب-

 . إنه هو –العاملني نزل  -

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "أجرْي إال"ن الياء املكي وشعبة واألخوان أسك .أجرَي إال ١٨٠
 "بالُقسطاس"ضم القاف غري حفص واألخوين  .بالقسطاس ١٨٢
 "كْسفاً "أسكن السني اجلميع غري حفص  .كَسفاً  ١٨٧
. سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية مع التوسط والقصر قالون والبزي . من السماء إن ١٨٧

. ورش وقنبل) وجهان(ياء  وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا
 .وأسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط البصري

 "رَيب أعلم"فتح الياء الثالثة  ريب أعلم  ١٨٨
١٩٠/ ١٨٩ /

١٩٧ 
 . أماهلن الكسائي وقفاً  "معاً "آية  –الظلة 

ل نزَّ "الشامي وشعبة واألخوان " الروح األمني"شدد الزاي ونصب  نـََزَل به الروُح األمنيُ  ١٩٣
 "به الروَح األمنيَ 

 ". أومل تكن هلم آيةٌ "ابن عامر " آية"أبدل الياء تاء ورفع  أومل يكن هلم آيًة  ١٩٧
 .أدغمها الكسائي مع الغنة هل حنن  ٢٠٣
وأسقطها . سهل اهلمزة نافع خبلف عن ورش، وله إبداهلا ألفاً  أفرأيت  ٢٠٥

 "أفريت"الكسائي 
 . محزةذكوان و ابن أماهلا جاءهم ٢٠٦
 . ورش خبلف عنه وقللها األخوان أماهلا أغىن ٢٠٧

 .وقللها ورش واألخوان البصري أماهلا يراك  –ذكرى  ٢١٨/ ٢٠٩
 ".فتوكل"أبدل الواو فاء املدين والشامي  وتوكل  ٢١٧

  على من تّنـزل الشياطني"شدد التاء فيهما وصالً البزي  زل الشياطني ـعلى من تن ٢٢١/٢٢٢



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٦٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "تّنـزل على زل على ـتن

 "يْتَبعهم"أسكن التاء خمففة وفتح الباء نافع  يـَتَِّبُعهم  ٢٢٤
 .غلظ الالم ورشظلموا  ٢٢٧
 .وهي �اية سورة الشعراء. السادس الثمن �اية ينقلبون  ٢٢٧

 
 



 ٢٦ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

  .أمال الطاء شعبة واألخوان طس  ١
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  "معاً " القرآن  ٦/ ١

١٠/ ٦/ ٢ /
١٩ 

لتلقى  "-وقفاً "هدى 
 ترضاه وّىل - "-وقفاً "

 . ورش خبلف عنهن وقلله األخوان نأماله

 . قللها ورش وأماهلا البصري واألخوان بشرى ٢
. غلظ الالم ورشظلم  الصالة- ٣/١١

١٧/ ١٦/ ٤ /
٢٥/ ٢٤/ ١٩ 

وورث سليمان  باآلخرة زينا-
وقال  –وحشر لسليمان  –

 . يعلم ما –زين هلم  –رب 

 . لسوسين ادغمهأ

 .البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله "معاً "يا موسى  –موسى  ١٠/ ٩/ ٧
 "إَين آنست "فتح الياء الثالثة  إين آنست  ٧
 "بشهاِب قبس" الباء غري الكوفيني أسقط تنوين  بشهاٍب قبس  ٧
 . الكسائي وقللها ورش ودوري البصري أماهلا يف النار  ٨
وأماهلما شعبة واألخوان وابن . قلل الراء واهلمزة وثلث البدل ورش رءاها  ١٠

 . وأمال البصري اهلمزة فقط. ذكوان خبلف عنه
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان هلو  ١٦
 "وادي"ثبت الياء وقفاً الكسائي أ واد النمل  ١٨
 "أوزعَين أن"فتح الياء ورش والبزي  أوزعين أن  ١٩
 .رقق الراء ورش يف احلالني . وتفقد الطريَ  ٢٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".ماْيل ال أرى"أسكن الياء املدين والبصري وابن ذكوان ومحزة  ماَيل ال أرى  ٢٠
وللسوسي وصالً . ورشوقفاً وقللها  واألخوان البصريوقفاً  أماهلا ال أرى اهلدهد ٢٠

 . فتح الراء وإمالته
". ليأتينَِّين "ناً مكسورة قبل الياء ابن كثري فتح النون املشددة وزاد نوليأتيَـينِّ  ٢١
 ".فمُكث"ضم الكاف غري عاصم  فَمَكث ٢٢
 . أدغمها اجلميع أحطت  ٢٢
 . أبدل اهلمزة السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  جئتك  ٢٢
وأسكنها قنبل ". سبأَ "اهلمزة من دون تنوين أبو عمرو والبزي  فتح سبإٍ  ٢٢

محزة ) وجهان(وأبدل اهلمزة ألفاً وسهلها ". سبأْ " وصالً ووقفاً 
  .وهشام وقفاً 

" يا"، ووقف على "أال يسجدوا" خفف الالم الكسائي، فيقرأ  أالَّ يسجدوا ٢٥
ا بعدها بإثبات ، وابتدأ مب"أال يا"بإثبات األلف على أ�ا ياء النداء 

 ". اسجدوا"مهزة الوصل مضمومة بناء على األمر 
 –خيفون "أبدل التاء فيهما ياء غيبة غري حفص والكسائي  تعلنون  –ختفون  ٢٥

 ".يعلنون
 .السابع الثمن �اية العظيم ٢٦

 ٥٥ -٢٧: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

ووصلها مداً ". فألقهِ "الون وهشام خبلف عنه كسر اهلاء دون صلة ق . فألِقْه إليهم ٢٨
منفصالً ورش واملكي وابن ذكوان والكسائي وهو الوجه الثاين هلشام 

 ". إليهم فألقهِ "

 . ضم اهلاء محزة وصالً ووقفاً  "كله"إليهم  ٣٧/ ٣٥/ ٢٨
وفتح يا . مسا) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  املأل إين ألقي  ٢٩

 ".إَين ألقي"نافع " إين"
 .أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة الثالثة املأل أيكماملأل أفتوين- ٣٨/ ٣٢

 . أبدل اهلمزة ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  بأس ٣٣
 "مله مبه-"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  مل مب - ٤٦/ ٣٥
 . ةذكوان ومحز ابن امأماله جاءت  –جاء  ٤٢/ ٣٦

وأثبت الياء الزائدة . أدغم النون األول يف الثاين محزة مع املد الالزم أمتدونن ٣٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".أمتدونين"يف احلالني املكي ومحزة، ووقفا نافع والبصري 

". آتاَين اهللا"أثبت الياء مفتوحة وصالً نافع وأبو عمرو وحفص  اهللا  ءاتان ٣٦
. وأبو عمرو وحفصقالون ) وجهان(ووقف بإثباتا ساكنة وحذفها 

وأماهلا الكسائي . وحذفها الباقون وقفاً ووصالً . وحذفها وقفاً ورش
القصر مع الفتح، : وقللها ورش خبلف عنه حيث له األوجه األربعة
 .والتوسط مع التقليل، والطول مع الفتح والتقليل

 "ينآتا"أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه وله فيها ما لسابقتها  ءاتاكم  ٣٦
٣٩/٤٠/ ٣٧ /
٤٧/ ٤٢/٤٤ /

٥٤/ ٤٨ 

 –تقوم من  –ال قبل هلم 
 –يشكر لنفسه  –فضل ريب 

 –كأنه هو  عرشك قالت -
 –العلم من  هو وأوتينا -

 –معك قال  قيل هلا -
 . قال لقومه –املدينة تسعة 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وصالً نافع" أنا"أثبت ألف  "معاً "أنا ءاتيك  ٤٠/ ٣٩
 . أمال األلف بعد اهلمزة محزة خبلف عن خالد "معاً "ءاتيك   ٤٠/ ٣٩

وأماهلا شعبة واألخوان وابن . قلل الراء واهلمز وثلث البدل ورش رءاه  ٤٠
 . وأمال البصري اهلمز فقط. ذكوان خبلف عنه

 "ليبلوينَ "فتح الياء نافع  ليبلوين  ٤٠
ري وهشام خبلف عنه، أدخل ألفاً مع تسهيل الثانية قالون والبص أأشكر  ٤٠

وسهل اهلمزة من دون . والوجه الثاين له اإلدخال مع التحقيق
 . إدخال املكي وورش خبلف عنه، والوجه الثاين له إبداهلا ألفاً 

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي "معاً "قيل  ٤٤/ ٤٢
 .الكسائي ودوري البصري أماهلاوقللها ورش  كافرين  ٤٣
 "سْأقيها"ل األلف مهزة ساكنة قنبل أبد ساقيها  ٤٤

. غلظ الالم ورش. ظلموا ظلمت- ٤٤/٥٢
 . ضم النون وصالً احلرميان والشامي والكسائي أِن اعبدوا  ٤٥
 "لُتبيتُـنه"أبدل النون تاء وضم التاء الثانية الشيخان  لَُنبَـيِّتَـنَّه  ٤٩
 "لتقوُلن"أبدل النون تاء وضم الالم األخوان  مث لَنقوَلنَّ  ٤٩
 ".مهَلك"وفتح الالم غري حفص ". ُمهلك"ضم امليم غري عاصم  َمْهِلك ٤٩
 "إنا دمرناهم "كسر اهلمزة غري الكوفيني  أنا دمرناهم ٥١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان بُيوتم  ٥٢
فاً وأدخل أل. قالون والبصريوسهل الثانية أدخل ألفاً بني اهلمزتني  أئنكم  ٥٥

وسهل اهلمزة من دون إدخال ورش . خبلف عنه هشام مع التحقيق
 .واملكي

 . وهي �اية اجلزء التاسع عشر. �اية الثمن الثامن جتهلون  ٥٥

//// 
 

الجزء العشرون  
 ٨١ -٥٦: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
٦٠/ ٥٦ /
٦٤/ ٦١ /
٧٤/ ٦٥ 

جعل  –وأنزل لكم –آل لوط
 –يعلم من –ميرزقك –هلا

 . ليعلم ما

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 "قَدرناها" خفف الدال شعبة  قدَّرناها  ٥٧
٦٣/ ٥٩ /

٧٧/ ٧٢/ ٧١ 
 –" وقفاً "تعاىل  –اصطفى 

هلدًى  –عسى  –مىت 
 ". وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 . كل القراءفيها تسهيل مهزة الوصل وإبداهلا ألفاً مشبعة ل . ءآهللا خري ٥٩
 ".تشركون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي واألخوان  . أمَّا يشركون ٥٩
 . وأمال بجة وقفاً الكسائي". ذاه"وقف على ذات الكسائي باهلاء  . ذات بجة ٦٠

٦١/ ٦٠ /
٦٤/ ٦٣/ ٦٢ 

خل ألفاً وأد. أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري ".كله"أِءله 
وحقق األوىل وسهل . خبلف عنه هشاممع التحقيق بني اهلمزتني 

 .الثانية من دون إدخال ورش وابن كثري
أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة . شدد الذال غري حفص واألخوين . تذَكرون ٦٢

 ".يذَّكرون"البصري وهشام 
وأبدل الياء ". ْيحالر"أسكن الياء وحذف األلف املكي واألخوان  . الريَاح ُبْشراً  ٦٣

، وضم "ُنُشراً "نوناً اجلميع إال عاصماً، وضم النون والشني الثالثة 
، وفتح النون وأسكن الشني "ُنْشراً "النون وأسكن الشني الشامي 

 ".َنْشراً "األخوان 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٧٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أبدل مهزة الوصل مهزة قطع مفتوحة وخفف الدال ساكنة وحذف  . بل ادارك ٦٦

 ".أَْدرك"األلف الصاحبان 
وأدخل ألفاً بني . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية البصري . أِءذا كنا ٦٧

. وسهل الثانية من دون إدخال املكي. اهلمزتني وحقق الثانية هشام
 ".إذا كنا" وأسقط مهزة االستفهام على االخبار نافع 

وسهل . مروأدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبو ع . أِءنا ملخرجون ٦٧
وأسقط مهزة االستفهام . الثانية من دون إدخال املكي وورش

 ".أننا ملخرجون"الشامي والكسائي وهلما زيادة نون قبل األلف 
 ".ِضيق"كسر الضاد املكي  . َضيق ٧٠
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٧٣
 .وقفاً أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة  . القرءان ٧٦
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . املوتى ٨٠
وال "أبدل تاء اخلطاب ياء مفتوحة وفتح امليم ورفع الّصم املكي  .وال ُتسِمع الّصمَّ  ٨٠

 ". َيسَمع الّصمُّ 
 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة . الدعاَء إذا ٨٠
كن اهلاء وأسقط األلف ونصب العمي أبدل الباء تاء مفتوحة وأس .بادي العميِ  ٨١

 ".تـَْهِدي العميَ "محزة 
 . �اية الثمن األول . مسلمون ٨١

 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٧٤- 

من سورة القصص  ١١ -٨٢: ن الثانيالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ".ِإنَّ الناس"كسر اهلمزة غري الكوفيني  .أنَّ الناسَ  ٨٢
الليل  يكذب بئاياتنا- ٨٦/ ٨٣

 . ليسكنوا
 . وسيأدغمهما الس

٨٧/ ٨٤ /
٩٠/ ٨٩ 

 .ذكوان ومحزة ابن نأماله ".معاً "جاء  –شاء  –جاءوا 

 ".ءاُتوه"زاد ألفاً بعد اهلمزة وضم التاء غري حفص ومحزة  . أَتوه ٨٧
وللسوسي وصالً الفتح . ورش قللهاو البصري واألخوان وقفاً  أماهلا . وترى اجلبال ٨٨

 . واإلمالة
 ".حتِسبها"رميان والنحويان كسر السني احل . حتَسبها ٨٨
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهي ٨٨
إسقاط اهلمزة ونقل حركتها : ٢/ ١: هلشام ومحزة فيها أربعة أوجه . شيءٍ  ٨٨

إبدال اهلمزة ياء وإدغام الياء : ٤/ ٣. إىل الياء مع اإلسكان والروم
 . األوىل يف الثانية مع اإلسكان والروم

 ".يفعلون"ها بياء الغيبة بدل التاء الصاحبان وهشام قرأ . تفعلون ٨٨
وكسر امليم االبنان والبصري ". فزعِ "حذف التنوين غري الكوفيني  . فزٍع يوَمئذ ٨٩

 ". فزِع يوِمئذ"
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ٩٠
 .هشام واألخوان أدغمها . هل جتزون ٩٠
 .ورش خبلف عنه اوقلله خواناأل اأماله . اهتدى ٩٢
 . نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة وأسقط اهلمز . القرءان ٩٢
وهي ". يعملون"بياء الغيبة بدل التاء للصاحبني وشعبة واألخوين  . ونلتعم ٩٣

 . �اية سورة النمل

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ء شعبة واألخوان وأظهر النون عند امليم محزةأمال الطا . طسم ١

 . أدغمهما السوسي . منكن هلم –املبني نتلوا  ٦/ ٣



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٧٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". كله "موسى  ١٠/ ٧/ ٣

وأدخل ألفاً بني اهلمزتني خبلف . سهل اهلمزة من دون إدخال الثالثة . أئمة ٥
 . عنه هشام

رعوَن وهاماَن ونُري ف ٦
 . وجنوَدمها

أبدل النون ياء مفتوحة وفتح الراء وأبدل الياء بعدها ألفاً ورفع 
ويَرى فرعوُن "وهلما إمالتها . فرعون وهامان وجنودمها الشيخان

 ".وهاماُن وجنوُدمها 
 ".وُحْزناً "ضم احلاء وأسكن الزاي األخوان  . وَحَزناً  ٨
 .ش خبلف عنهور اوقلله األخوان اأماله . عسى ٩
 . والباقون بالتاء". قره"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  . قرت عني ٩
 . تثليث البدل لورش وأبدل اهلمزة واواً مفتوحة محزة وقفاً  . فؤاد ١٠
 . �اية الثمن الثاين . ال يشعرون ١١

 ٢٨ -١٢: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . غمها من دون غنة خلفأد . بيٍت يكفلونه ١٢
١٥/ ١٤ /

٢٤/ ٢٢/ ٢٠ 
أقصا  فقضى- –استوى 

 –عسى –يسعى "-وقفاً "
 .توىل –فسقى 

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٨/ ١٥ /
٢٠/ ١٩ /
٢٧/ ٢٥/٢٦ 

يا موسى  "-معاً "موسى 
 –" معاً "إحدامها  "-معاً "

 ". وقفاً "إحدى 

 .عنه وقللهن البصري وورش خبلف األخوان أماهلن

. غلظ الالم ورشظلمت  ١٦
١٧/ ١٦ /
٢١/ ١٨ /
٢٥/ ٢٤ 

 –فغفر له  "-كله"قال رب 
فقال رب  –قال له  إنه هو-

 . قال ال –

 . أدغمهن السوسي

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . فاغفر يل ١٦
 –جاءه  فجاءته- –جاء  ٢٧/ ٢٥/ ٢٠

 . شاء
 .ذكوان ومحزة ابن نأماله

 ". رَيب إن "الياء مسا فتح  . ريب إن ٢٢
 . الدوري أماهلا . من الناسِ  ٢٣



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٧٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . دوِ�ُم امرأتني ٢٣
وأشم الصاد زاياً ". َيصُدر"فتح الياء وضم الدال البصري والشامي  . ُيصِدرَ  ٢٣

 . ورقق الراء ورش. األخوان
ويقف عليها القراء السبعة باإلسكان والروم . رقق الراء ورش وصالً  . فقريٌ  ٢٤

 . واإلمشام
ووقف عليها باهلاء ". يا أبَت استأجره"فتح التاء وصالً ابن عامر  . يا أبتِ  ٢٦

 ".يا أبه"االبنان 
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل تأجريناستأجرت-–استأجره  ٢٦
 ".ستجدَين إن –إَين أريد "صالً املدين فتح الياء و ستجدين إن  إين أريد- ٢٧
شدد النون ابن كثري وله املد والتوسط والقصر يف الياء يف احلالني  . هاتني ٢٧

 ".هاتنيِّ "
 . �اية الثمن الثالث . وكيل ٢٨

 ٥٠ -٢٩: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣١/ ٢٩ /
٤٣/ ٣٧ /
٥٠/ ٤٩ 

 –باهلدى  وىلَّ - –قضى 
 –أهدى  "-وقفاً  معاً "هدى 

 .هواه

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

٣٠/ ٢٩ /
٣٦/ ٣١ /
٣٨/ ٣٧ /
٤٣/ ٤٢ /
٤٨/ ٤٤ 

 "-وقفاً "موسى األجل 
يا  –"وقفاً "موسى األمر 

موسى  "-معاً "موسى 
موسى  الدنيا- –"كله"

 ". وقفاً "الكتاب 

 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن

٣٣/ ٢٩ /
٣٧/ ٣٥ /

٤٩/ ٤٣/ ٣٩ 

 –النار لعلكم –قال ألهله
 –وجنعل لكما –قال رب
 –هو وجنوده –أعلم مبن

 . عند اهللا هو –بصائر للناس

 .السوسي أدغمهن

 ".ألهلُه امكثوا"ضم اهلاء وصالً محزة  . ألهِلِه امكثوا ٢٩
٣٠/ ٢٩ /
٣٧/ ٣٤  

إين  –إين أنا إين ءانست-
 .ريب أعلم –أخاف

 "ريبَ  –إَين "ة فتح الياء فيهن الثالث



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٢٧٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ".لعلَي أطلع –لعلَي آتيكم "فتح الياء فيهما غري الكوفيني  . لعلي أطلع –لعلي ءاتيكم  ٣٨/ ٢٩

وكسرها احلرميان والنحويان والشامي ". ُجذوةٍ "ضم اجليم محزة  . َجْذَوةٍ  ٢٩
 ".ِجذوةٍ "

 الكسائيالبصري ودوري  نوأماله ورش نقلله . الدار –" معاً "النار  ٤١/ ٣٧/ ٢٩
القصر مع الفتح، والتوسط مع : يف كل منهما أربعة أوجه لورش . ما أتاهم –أتاها  ٤٦/ ٣٠

 . واإلمالة فيهما لألخوين. التقليل، والطول مع الفتح والتقليل
وأمال . وقلل الراء واهلمزة وثلث البدل ورش. أمال اهلمزة البصري . رءاها ٣١

 . ذكوان خبلف عنه الراء واهلمزة شعبة واألخوان وابن
 "الرُّْهب"وضم الراء الشامي وشعبة واألخوان ". الرََّهب"فتح اهلاء مسا  . الرَّْهب ٣٢
 ".فذآنِّك"شدد النون مع إشباع األلف الصاحبان  . فذانك ٣٢
 ".معيْ "أسكن الياء غري حفص  . معيَ  ٣٤
 ".رَداً "أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء نافع  . ردءاً  ٣٤
 ".يصدْقين"أسكن القاف غري عاصم ومحزة  . ُيَصدُِّقين ٣٤
 ".يكذبوين قال"أثبت الياء وصالً ورش  . يكذبون قال ٣٤

 .ذكوان ومحزة ابن نأماله . جاء –" معاً "جاءهم  ٤٨/ ٣٧/ ٣٦
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". وقفاً "مفرتى  ٣٦
 ".ال موسىق"أسقط الواو املكي  . وقال موسى ٣٧
". ومن يكون"ياء األخوان ال التاء  أبدل.  ومن تكون ٣٧
 ". يَرِجعون"فتح الياء وكسر اجليم نافع واألخوان  . يُرَجعون ٣٩
 . وأدخل ألفاً بني اهلمزتني هشام خبلف عنه. سهل اهلمزة الثانية مسا . أئمة ٤١
 . ن والتقليل للبصريواإلمالة لألخوي. فيها األوجه األربعة لورش . األوىل ٤٣
 . أماهلا الدوري . للناس ٤٣
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أنشأنا ٤٥
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر .عليهم العمر ٤٥
ورقق ". َساِحران"فتح السني وزاد ألفاً وكسر احلاء غري الكوفيني  . ِسحران ٤٨

 . راءها ورش
 . ترقيق الراء لورش . فرونكا ٤٨
 .ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . فأتوا ٤٩
 ". واتبعه"وصل اهلاء ابن كثري  . اتبعه ٤٩
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن الرابع . الظاملني ٥٠

 ٧٥ – ٥١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٢/ ٥١ /
٦٣/ ٥٦ /

٧٣/ ٦٩/ ٦٨ 

 –قبله هم –القول لعلهم
 –القول ربنا –أعلم باملهتدين

–يعلم ما –اخلرية سبحان اهللا
 .جعل لكم

 . أدغمهن السوسي

٥٧/ ٥٣ /
٦٨/ ٦٧/ ٦٠ 

 –وأبقى  –اهلدى  –يتلى 
 . تعاىل –ى سفع

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . ، وحلمزة وقفا التسهيل واحلذفثلث البدل ورش . يدرؤون ٥٤
 .ورش خبلف عنها قللهن واألخوا اأمالهو". جتىب"ء نافع أبدل الياء تا . جيىب ٥٧
 .وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". معاً "القرى  ٥٩
ومها يف االبتداء بضم اهلمزة ". يف ِإمِّها"كسر اهلمزة وصالً الشيخان  . يف أُمِّها ٥٩

 .وفتح امليم كالباقني
 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". معاً "الدنيا  ٦١/ ٦٠

 ".يعقلون"أبدل التاء ياء البصري  . أفال تعقلون ٦٠
 ".مث ْهو"أسكن اهلاء قالون والكسائي  . مث هو ٦١

 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر عليهم األنباء –عليهم القول  ٦٦/ ٦٣
 .السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أبدل . تربأنا ٦٣
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٦٤
 .واإلمالة لألخوين والتقليل للبصري. فيها األوجه األربعة لورش . األوىل ٧٠

وأسقطها . سهل اهلمزة الثانية نافع وأبدهلا ألفاً ورش وجه ثان ". معاً "أرأيتم  ٧٢/ ٧١
 ".أريتم"الكسائي 

 ".بضئاء"مهز الياء قنبل  . بضياء ٧١
 . �اية الثمن اخلامس . يفرتون ٧٥

من سورة العنكبوت  ٧ -٧٦: السادسالثمن 
 البيان الكلمة رقم اآلية

٨٢/ ٧٦ /
٨٨/ ٨٥ 

يقدر  قال له- –قوم موسى
 . آخر ال أعلم من- لوال-

 .السوسي أدغمهن
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ".معاً "الدنيا  –موسى  ٧٩/ ٧٧/ ٧٦
٨٤/ ٨٠/ ٧٦ 
/٨٥/٨٦ 

جيزى  –يلقاها  –فبغى 
 يلقى –باهلدى  –" وقفاً "

 .وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . عليِهم ٧٦
 . واإلمالة لألخوين. فيها األوجه األربعة لورش . ءاتاك ٧٧
 ."عندَي أومل "فتح الياء وصالً نافع والبصري وقنبل  . عندي أومل ٧٨
 .وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر . ذنوِبُم الرمني ٧٨

 .ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . للكافرين –وبداره  ٨٦/ ٨١
والبصري وقف ". كأن"وابتدأ " وي"وقف اضطراراً على الياء الكسائي  . ويكأنه –ويكأن  ٨٢

 .قف عليها محزة بالتسهيلوو". أن"وابتدأ " ويك"على الكاف 
 ".ُخلِسف"ضم اخلاء وكسر السني غري حفص  . َخلَسف بنا ٨٢

 .ذكوان ومحزة ابن نأماله ". كله"جاء  ٨٥/ ٨٤
 .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٨٥
 ".رَيب أعلم "فتح الياء الثالثة  . ريب أعلم ٨٥
 . �اية سورة القصص . نترجعو ٨٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
: أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل امليم ورش، ويف الياء حينئذ وجهان . امل أحسب ١

 . اإلشباع والقصر
ووقف عليهما محزة بإبدال اهلمزة ياء . ثلث البدل فيهما ورش . سيئاتم –السيئات  ٧/ ٤

 . مفتوحة
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . هوو ٥
 .�اية الثمن السادس . يعملون ٧

 ٢٥ -٨: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . الدوري امأماله ". معاً "الناِس  ١٠
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 –قال لقومه –بأعلم مبا  ٢١/ ١٦/ ١٠

 . ويرحم من يعذب من-
 . السوسي أدغمهن

ءامنوا، خطاياكم، خطاياهم،  ١٢
 . شيء

/ ٢. قصر البدل وفتح الذات وتوسط اللني/١: فيها لورش ستة أوجه
طول البدل وفتح : ٤/ ٣. توسط البدل وتقليل الذات وتوسط اللني

طول البدل وتقليل الذات وتوسط : ٦/ ٥. الذات وتوسط اللني وطوله
  .وأمال خطاياكم و خطاياهم الكسائي. اللني وطوله

 ".تروا"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب شعبة واألخوان  . يروا ١٩
 ".النَشآءة"فتح الشني وزاد ألفاً بعدها الصاحبان  . النْشَأة ٢٠

 .ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . مأواكم –فأجناه  ٢٥/ ٢٤
 .وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . من النارِ  ٢٤
 . أدغمها غري حفص واملكي . اختذمت ٢٥
مودًة "نون مودة بالنصب ونصب بينكم نافع والشامي وشعبة  . مودَة بْيِنكم ٢٥

 ".مودُة بيِنكم"ورفع التاء املكي والنحويان ". بيـَْنكم
 .البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ٢٥
 . �اية الثمن السابع . ناصرين ٢٥

 ٤٥ -٢٦: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٨/ ٢٦ /
٣٢/ ٣٠ /
٣٨/ ٣٣ /
٤٥/ ٤٢ 

قال  –إنه هو –فئامن له
 قال رب- سبقكم- –لقومه

 امرأتك كانت- –أعلم مبن
يعلم  –وزين هلم تبني لكم-

 الصالة تنهى "-معاً "ما 

 .السوسي أدغمهن

 ". رَيب إنه"فتح الياء نافع والبصري  . ريب إنه ٢٦
 ".النبْوءة"خفف الواو وزاد مهزة بعدها نافع   .النبوَّة ٢٧

 .البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . موسى –الدنيا  ٣٩/ ٢٧
 ".أئِنكم"زاد مهزة االستفهام أبو عمرو وشعبة واألخوان  . لقومه إنكم ٢٨
 وسهل الثانية وأدخل ألفاً بني اهلمزتني. اتفقوا على االستفهام فيها . العاملني أئنكم ٢٩

وأدخل ألفاً مع التحقيق للثانية هشام وسهل الثانية . قالون والبصري
 . من دون إدخال ورش وابن كثري
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .ذكوان ومحزة ابن نأماله .جاءهم "-معاً "جاءت  ٣٩/ ٣٣/ ٣١

 ".رْسلنا"أسكن السني البصري  ".معاً "رسلنا  ٣٣/ ٣١
وأماهلا البصري  ورش البشرى قلل ".إبراهام"م أبدل الياء ألفاً هشا . إبراهيم بالبشرى ٣١

 .واألخوان
ينه ٣٢  ".لنْنِجينه"أسكن النون الثانية وخفف اجليم األخوان  .لنَنجِّ
 . أشم كسرة السني ضمة نافع والشامي والكسائي . سيء ٣٣
 . أماهلا محزة . ضاق ٣٣
 ".مْنُجوك"أسكن النون وخفف اجليم املكي وشعبة واألخوان  . ُمَنجُّوك ٣٣
 ".منَـزِّلون"فتح النون وشدد الزاي ابن عامر  . مْنزِلون ٣٤
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . دارهم ٣٧
 ".مثوداً "نون الدال غري حفص ومحزة  .مثوَداْ  ٣٨
 .وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جاءهم ٣٩
 . شعبة واألخوانكسر الباء قالون واالبنان و . الُبيوت ٤١
 ".تدعون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي واألخوان  . يدعون ٤٢
 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٤٣
 .غلظ الالم ورش". معاً "الصالة  ٤٥
 .ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . تنهى ٤٥
 . وهي �اية اجلزء العشرون. �اية الثمن الثامن . تصنعون ٤٥

//// 

الجزء الحادي والعشرون 
 ٦٩ -٤٦: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
٥٢/ ٤٦ /
٦٠/ ٥٧ /

٦٨/ ٦٢/ ٦١ 

املوت  يعلم ما- وحنن له-
 –ال حتمل رزقها  –مث 

 –ويقدر له –والقمر ليقولن 
 –كذب باحلق  –أظلم ممن 

 . جهنم مثوى

 . السوسي أدغمهن

. م ورشغلظ الال. أظلم ظلموا- ٤٦/٦٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
ووقف عليها باهلاء ". ءايٌة من ربه "وحدها املكي وشعبة واألخوان  . ءاياٌت من ربه ٥٠

 . املكي والنحويان
٥٢/ ٥١ /
٥٥/ ٥٣ /
٦٨/ ٦٥ 

" وقفاً "مسمى  كفى- –يتلى 
 –جناهم  –يغشاهم  –

 ". وقفاً "مثوى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . قفاً محزةضم اهلاء وصالً وو . عليهم ٥١
 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله . افرتى –ذكرى  ٦٨/ ٥١
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاءه –جلاءهم  ٦٨/ ٥٣
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . للكافرين –بالكافرين  ٦٨/ ٥٤

 ". وقواونقول ذ"أبدل الياء نوناً االبنان والبصري  . ويقول ذوقوا ٥٥
 "ياعبادْي الذين"أسكن الياء وصالً البصري واألخوان  . يا عبادَي الذين ٥٦
 ". أرضَي واسعة"فتح الياء وصالً ابن عامر  . أرضْي واسعة ٥٦
 ". يُرجعون"أبدل التاء ياء غيبة شعبة  . تُرجعون ٥٧
ء األخوان أبدل الباء ثاء ساكنة وخفف الواو وأبدل اهلمزة يا . لنبَـوِّئَنهم ٥٨

 ". لُنْثِويـَنَّهم"
". وكآئن"زاد ألفاً بعد الكاف وكسر اهلمزة وحذف الياء ابن كثري  . وكأين ٦٠

 ". وكأي"ووقف عليها البصري بالياء 
 . ري وورش خبلف عنهها الدووقلل األخوان اأماله . فأىن ٦١
 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و واوا اهلمزة أبدل . يؤفكون ٦١
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . فأحيا ٦٣
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ٦٤
 . ال خالف فيها . هلٌْو ولِعبٌ  ٦٤
 ". هلْي"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . هلَِي ٦٤
 ". وْليتمتعوا"أسكن الالم قالون واملكي واألخوان  . ولِيتمتعوا ٦٦
 ". سْبلنا"أسكن الباء البصري  . سبُلنا ٦٩
 . وهي �اية الثمن األول. �اية سورة العنكبوت . احملسنني ٦٩
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 ٢٩ -١: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

" وقفاً "مسمى  "-وقفاً "أدىن  ٢٧/ ٨/ ٣
 . األعلى –

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان ". كله" وهو ٥/٢٧
 . الدوري امأماله ". معاً "الناِس  ٨/ ٦

 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءتم ٩
 ". رْسلهم"أسكن السني البصري  . رُسلهم ٩
 ". ن عاقبةُ مث كا"رفع التاء الثالثة  . مث كان عاقبةَ  ١٠
: ٣/ ٢/ ١: فيها لورش لدى الوقف على يستهزئون سبعة أوجه . السوأى أن، يستهزءون ١٠

توسط : ٥/ ٤. قصر البدل وفتح الذات وتثليث البدل العارض
طول البدل / ٦. البدل وتقليل الذات وتوسط وطول البدل العارض

 طول البدل وتقليل الذات/ ٧. وفتح الذات وطول البدل العارض
. وأمال السوأى األخوان وقللها البصري. وطول البدل العارض

أسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو، : وحلمزة وقفاً فيها وجهان
 . والثاين إبداهلا واواً وإدغام الواو األوىل يف الثانية

 "يُرجعون"أبدل التاء ياء غيبة البصري وشعبة  . تُرجعون ١١
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . النهارِ  –كافرين  ٢٣/ ١٣

 ". املْيت"خفف الياء االبنان والبصري وشعبة  ". معاً "امليِّت  ١٩
 ". َختُرجون"فتح التاء وضم الراء األخوان وابن ذكوان خبلف عنه  . وكذلك ُختَْرجون ١٩
 . السوسي اأدغمه . خلقكم ٢٠
 ". عاَلِمنيلل"فتح الالم غري حفص  . للعاِلِمني ٢٢
 . أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان . يـُنَـزِّل ٢٤
. غلظ الالم ورش. ظلموا ٢٩
 . �اية الثمن الثاين . ناصرين ٢٩

 
 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٢٨٤- 

 ٥٣ -٣٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

وال ترقيق لورش يف ". فطره"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  . فطرت اهللا ٣٠
 . ا الكسائي وقفاً خبلف عنهوأماله. رائها

٣٥/ ٣٠ /
٤٣/ ٤٠ /

٣٨/ ٥٠/ ٤٨ 

يتكلم  ال تبديل خللق اهللا -
 –رزقكم  –خلقكم  –مبا 

 –يايت يوم  –القيم من 
 –أثر رمحت  –أصاب به 

 . فَآت ذا

 . وله يف األخرية وجه آخر وهو اإلظهار السوسي أدغمهن

 . الدوري نأماله ". كله"الناِس  ٤١/ ٣٩/ ٣٠
. غلظ الالم ورشلصالة ا ٣١
 . وصل اهلاء فيهما ابن كثري . تقوهاإليه و ٣١
 ". فاَرقوا"زاد ألفاً بعد الفاء وخفف الراء األخوان  . فرَّقوا ٣٢
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . لديهم ٣٢
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فهو ٣٥
 ". يقِنطون"كسر النون النحويان  . يقَنطون ٣٦

 . وقللهن البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "املوتى  –القرىب  ٥٢/ ٥٠/ ٣٨
 . وأمال ربا وقفاً األخوان فقط". أتيتم"حذف األلف املكي  . ءاتيتم من ربا ٣٩
 ". لُرتبْوا"أبدل الياء تاء مضمومة وأسكن الواو نافع  . ليَـْربـَُوا ٣٩
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . تعاىل ٤٠
 ". تشركون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب الشيخان  . يشركون ٤٠
 ". لنذيقهم"أبدل الياء نوناً قنبل  . ليذيقهم ٤١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٤٥
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . فجاءوهم ٤٧
 ". الريح"ف على التوحيد ابن كثري واألخوان أسكن الياء وحذف األل . الرياح فتثري ٤٨
 ". كْسفاً "أسكن السني ابن عامر خبلف عن هشام  . ِكَسفاً  ٤٨
لبصري وفيها وقفاً اإلمالة ل. أماهلا السوسي وصالً خبلف عنه . فرتى الودق ٤٨

 . ورشل والتقليل نيواألخو
 ". يـُنـَْزل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . يـُنَـزَّل ٤٩
وأماهلا دوري ". أثر"حذف األلفني بعد اهلمزة والتاء الثالثة وشعبة  . ءاثار ٥٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . الكسائي

وأماهلا الكسائي ". رمحه"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  . رمحت اهللا ٥٠
 . وقفاً 

َيْسَمُع وال "أبدل التاء ياء مفتوحة وفتح امليم ورفع ميم الصم املكي  . وال ُتْسِمُع الصُّمَّ  ٥٢
 ". الصُّمُّ 

 . سهل اهلمزة بينها وبني الياء الثالثة . الدعاء إذا ٥٢
أبدل الياء تاء مفتوحة وأسكن اهلاء وحذف األلف ونصب العمي  . ِبَاِد العمي ٥٣

 . وأثبت ياء بعد الدال وقفاً األخوان". تـَْهِدي العميَ "محزة 
 . �اية الثمن الثالث . مسلمون ٥٣

من سورة لقمان  ٢١ -٥٤: بعالثمن الرا
 البيان الكلمة رقم اآلية

 –بعد ضعف  –خلقكم  ٥٥/ ٥٤
 . كذلك كانوا

 . السوسي أدغمهن
 

حفص، وفتحها ) وجهان(ضم الضاد يف الكلمات الثالثة وفتحها  . ضعفاً  "-معاً "ضعف  ٥٤
 . شعبة ومحزة، وضمها الباقون

 . ومحزة وقفاً ورش والسوسي مطلقاً  اهلمزة أبدل . يؤفكون ٥٥
 .غلظ الالم ورشظلموا  ٥٦
لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل . اإلميان ٥٦

 . والنقل والسكت وقفاً 
 . واألخوان يشامالو البصري أدغمها . لبثتم ٥٦
 ". ال تنفع"أبدل الياء تاء غري الكوفيني  . ال ينفع ٥٧
 . واألخوان يشامالو البصريرش وو أدغمها . ولقد ضربنا ٥٨
 . الدوري أماهلا . للناسِ  ٥٨
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٥٨
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . جئتهم ٥٨
 . �اية سورة الروم . يوقنون ٦٠
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 البيان كلمةال رقم اآلية
٧/ ٥/ ٣ /

٢٠/ ١٠ 
 –تتلى  –" وقفاً كله"هدى 

 . ألقى –وىل 
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". ورمحٌة "رفع التاء محزة  . ورمحةً  ٣
 .غلظ الالم ورش" معاً "الصالة  ٤/١٧

 . الدوري نأماله . للناسِ  "-معاً "الناِس  ٢٠/ ١٨/ ٦
 . إسكان اهلاء ال خالف يف . هلْو احلديث ٦
 ". لَيضل"فتح الياء الصاحبان  . لُيضل ٦
 ". ويتخُذها"رفع الذال غري حفص واألخوين  . ويتخَذها ٦
وله ". هْزؤاً "وأسكن الزاي محزة ". هزؤاً "مهز الواو اجلميع إال حفصاً  . هُزواً  ٦

وإسقاط اهلمزة ونقل حركتها ". هْزوا"إبدال اهلمزة واواً : وقفاً وجهان
 ". هزَا"ىل الزاي إ

 ". أْذنيه"أسكن الذال املدين  . أُذنيه ٧
 ". أُن اشكر"ضم النون احلرميان والشامي والكسائي  ". معاً "أِن اشكر  ١٤/ ١٢
 . أدغمهما البصري خبلف عن الدوري . اشكر يل –اشكر هللا  ١٤/ ١٢

٢٠/ ١٣/ ١٢ 
/٢١ 

قال لقمان   –يشكر لنفسه 
 . قيل هلم –سخر لكم  –

 . السوسي أدغمهن

، وفتحها مشددة حفص "يا بينْ "أسكن الياء خمففة مطلقاً املكي  . يا بين ال تشرك ١٣
 ". يابينِّ "، وكسرها مشددة الباقون "يا بينَّ "

 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ١٥
 ". �ايا بينِّ إ"كسر الياء اجلميع إال حفصاً  . يا بينَّ أ�ا ١٦
 ". مثقالُ "رفع الالم نافع  . مثقالَ  ١٦
، وفتحها مشددة البزي وحفص "يا بْين "أسكن الياء خمففة قنبل  . يا بينَّ أقم ١٧

 ". يابينِّ "، وكسرها مشددة الباقون "يا بينَّ "
وال "أثبت ألفاً بعد الصاد وخفف العني نافع والبصري واألخوان  . وال تَصعِّرْ  ١٨

 ". تصاِعر
أسكن العني وأبدل هاء الضمري هاء تأنيث منونة بالنصب االبنان  . نِِعَمهُ  ٢٠

 ". نِْعَمةً "وشعبة واألخوان 
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٢١
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 البيان كلمةال رقم اآلية
 . أدغمها الكسائي مع الغنة . بل نتبع ٢١
 . �اية الثمن الرابع . السعري ٢١

ة من سورة السجد ١٠ -٢٢: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٢٢
 . البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . الدنيا –الوثقى  ٣٣/ ٢٢

 ". ُحيزِنك"ضم الياء وكسر الزاي نافع  . َحيزُنك ٢٣
 . السوسي أدغمهن . يعلم ما "-كله"اهللا هو  ٣٤/ ٣٠/ ٢٦

 ". والبحرَ "نصبها البصري  . والبحرُ  ٢٧
 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله . ختار –صبار  –يف النهارِ  ٣٢/ ٣١/ ٢٩

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . جناهم –"وقفاً "مسمى  ٣٢/ ٢٩
 ". تدعون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب احلرميان والشامي وشعبة  . يدعون ٣٠
 ". يْنزِل"أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان واألخوان  .يـُنَـزِّل ٣٤
 . �اية سورة لقمان . خبري ٣٤

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . افرتاه ٣

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن سواه –استوى  –أتاهم  ٩/ ٤/ ٣
. سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية مع املد والقصر قالون والبزي . السماِء إىل ٥

. وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ياء مداً طبيعياً ورش وقنبل
 . وأسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط البصري

 ". خْلَقه"أسكن الالم الصاحبان والشامي  . خَلَقه ٧
 . السوسي اأدغمه . جعل لكم ٩
وسهل الثانية . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري . أءذا ١٠

وأسقط مهزة االستفهام الشامي . من دون إدخال ورش وابن كثري
 ". إذا"

وأدخل ألفاً بني . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية البصري . أءنا ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
ل ابن وسهل الثانية من دون إدخا. اهلمزتني وحقق الثانية هشام

 ". إنا"وأسقط مهزة االستفهام نافع والكسائي . كثري
 . وهي �اية الثمن اخلامس. رقق الراء ورش . كافرون ١٠

من سورة األحزاب  ٣– ١١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٣/ ١١ /
١٩/ ١٦ /
٢١/ ٢٠ /
٢٨/ ٢٣ 

 –تتجاىف  هداها- –يتوفاكم 
 –األدىن  –فمأواهم  –املأوى 

 . مىت "-وقفاً "دى ه

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها  . ترى ١٢
١٣/ ١٢ /
٢١/ ٢٠ /
٢٣/ ٢٢ 

جهنم من  –الرمون ناكسوا 
 –األكرب لعلهم  –قيل هلم  –

 . جعلناه هدى –أظلم ممن 

 . السوسي أدغمهن

 . زة محزة وقفاً وسهل اهلم. ثلث البدل ورش . رءوسهم ١٢
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شئنا ١٣
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ١٣
 ". أخفيْ "أسكن الياء محزة  . ُأخفيَ  ١٧
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النار ٢٠
 .غلظ الالم ورش. أظلم ٢٢
 . بصري وورش خبلف عنهال اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "موسى  ٢٣
وسهل اهلمزة من دون . أدخل ألفاً بني اهلمزتني خبلف عنه هشام . أئمة ٢٤

 . إدخال الثالثة
 ". ِلَما صربوا"كسر الالم وخفف امليم األخوان  . َلمَّا صربوا ٢٤
 . سهل اهلمزة الثانية الثالثة . املاَء إىل ٢٧
 . رة السجدة�اية سورقق الراء ورش وهو  . منتظرون ٣٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". النيبءُ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . النيب اتق ١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ١

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . كفى –يوحى  ٣/ ٢
 ". يعملون"اء ياء غيبة البصري أبدل الت . تعملون خبرياً  ٢
 . �اية الثمن السادس . وكيالً  ٣

 ١٧ -٤: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

وسهل اهلمزة ورش مع ". الآلءِ "حذف الياء بعد اهلمزة الثالثة  . الآلئي ٤
الطول والقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل مع الطول والقصر، وإبداهلا 

وللبزي والبصري تسهيلها مع التوسط والقصر، . شبعياء مع املد امل
وحققها . وهلما إبداهلا ياء ساكنة مع مد األلف املشبع وصالً ووقفاً 

ووقف محزة عليها بتسهيل . قالون وقنبل من دون ياء وصالً ووقفاً 
 . اهلمزة مع املد والقصر

تاء واهلاء وشدد الظاء وفتح ال". َتظاَهرون"فتح التاء واهلاء األخوان  . ُتظَاِهرون ٤
وفتح التاء واهلاء وشدد الظاء واهلاء وأسقط ". َتظَّاَهرون"الشامي 

 ". َتظَّهَّرون"األلف الثالثة 
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أخطأمت ٥
خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها وأبدل اهلمزة الثانية واواً لدى  . النيبُّ أوىل ٦

 ". النيبُء َووىل" نافع الوصل 
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". معاً "أوىل  ٦
 وثلث البدل ورش". النبيئني"خفف الياء وزاد مهزة بني اليائني نافع  . النبيِّني ٧
 . البصري وورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". وقفاً "عيسى  –موسى  ٧

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . أقطارها –للكافرين  ١٤/ ٨
 . وهشام البصري امأدغمه . إذ جاءوكم –إذ جاءتكم  ١٠/ ٩
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاءوكم –جاءتكم  ١٠/ ٩

 " يعملون"بياء الغيبة بدل التاء للبصري  . تعملون بصرياً  ٩
 . أدغمها النحويان وهشام وخالد . إذ زاغت  ١٠
وأثبتها وصالً ". الظنون"حذف األلف وصالً ووقفاً البصري ومحزة  . الظنوناْ  ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وأثبتها وقفاً وحذفها وصالً ". الظنونا"ووقفاً نافع والشامي وشعبة 

 . املكي وحفص والكسائي
 ". ال َمقام"فتح امليم غري حفص  . ال ُمقام ١٣
 ". ءَ النيب"خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . النيبَّ  ١٣
 ". بِيوتنا"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتنا ١٣

 . ال ترقيق لورش يف رائهما . الفرار –فراراً  ١٦/ ١٣
 ". ألتوها"حذف األلف بعد اهلمزة احلرميان  . آلتوها ١٤
 . أدغمها السوسي . قبل ال يولون ١٥
ف عليها محزة بإسقاط اهلمزة ونقل ووق. ال تثليث للبدل فيها لورش . مسئوالً  ١٥

 . حركتها إىل السني
 . �اية الثمن السابع . نصرياً  ١٧

 ٣٠ -١٨: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ا اهلمزة أبدل . البأس ١٨
 . خبلف له يف زادهم ذكوان ابنو محزةن أماله . شاء –زادهم  –جاء  ٢٤/ ٢٢/ ١٩
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن "وقفاً "كفى  قضى- –يغشى  ٢٥/ ٢٣/ ١٩

 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٢٠
 ". ِإسوة"كسر اهلمزة غري عاصم  . ُأسوة ٢١
وأمال الراء واأللف وقفاً ابن ذكوان . أمال الراء وصالً شعبة ومحزة . رأى املؤمنون ٢٢

وأمال اهلمزة . عبة واألخوان وقللهما وقفاً ورش مع تثليث البدلوش
 . وقفاً البصري

. أسقط إحدى اهلمزتني مع التوسط والقصر قالون والبزي والبصري . شاَء أو ٢٤
ورش ) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا حرف مد مشبٍع 

 . وقنبل
 "معليهُ "ضم اهلاء يف احلالني محزة  . عليِهم ٢٤
 . السوسي اأدغمه . وقذف يف ٢٦
 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . يف قلوِبُم الرعب ٢٦
 ". الرُُّعب"ضم العني الشامي والكسائي  . الرُّْعبَ  ٢٦

 "النيبءِ –النيبُء "خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين  . النيبِّ  –النيبُّ  ٣٠/ ٢٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ٢٨
 ". مبيَّنة"فتح الياء املكي وشعبة  . مبيِّنة ٣٠
وأبدل الياء نوناً ". يَضعَّف"أسقط األلف وشدد العني أبو عمرو  . يَضاَعف هلا العذابُ  ٣٠

وأسقط األلف وشدد العني مكسورة ونصب العذاب االبنان 
 ". ُنَضعِّف هلا العذابَ "

 . و�اية اجلزء احلادي والعشرون. �اية الثمن الثامن . يراً يس ٣٠

//// 
  

الجزء الثاني والعشرون  
 ٤٨ -٣١: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ويعمل صاحلاً يؤتا"أبدل احلرف األول يف الفعلني ياء األخوان  . وتعمل صاحلاً نؤتا ٣١

 ". النيبءِ "ياء وزاد مهزة بعدها املدين خفف ال ". معاً "النيبِّ  ٣٢/٣٨
وحقق األوىل وسهل . سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قالون والبزي . النساِء إن ٣٢

وأسقط إحدى اهلمزتني . الثانية وأبدهلا ياء مدية مشبعة قنبل وورش
 . مع القصر والتوسط البصري

 . "وِقرن يف"كسر القاف غري نافع وعاصم  . وَقرن يف ٣٣
 ". بِيوتكن"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  ". معاً "بُيوتكن  ٣٤/ ٣٣

 ". وآلتَّربجن"شدد التاء مع إشباع األلف وصالً البزي  . وال َتربجن ٣٣
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . األوىل ٣٣

 .غلظ الالم ورش. طلقتموهن الصالة- ٣٣/٤٩
٣٦/ ٣٤ /

٤٨/ ٣٩/ ٣٧ 
 –" وقفاً "قضى اهللا –يتلى 

 –ختشاه  –" وقفاً "وختشى 
 أذاهم"-معاً "كفى –قضى زيد

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". أن تكون"أبدل الياء تاء الثالثة وابن ذكوان  . أن يكون ٣٦
 . واألخوان يشامالو البصريورش و أدغمها . فقد ضل ٣٦
 . وهشام واألخوان لبصريا أدغمها . وإذ تقول ٣٧
 . السوسي اأدغمه . تقول للذي ٣٧
 ". خامتِ "كسر التاء غري عاصم  . خامتَ  ٤٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع، وثلث البدل ورش . النبيِّني ٤٠
قصر البدل مع تفخيم الراء : ٢/ ١: فيها مخسة أوجه لورش . ءامنوا، ذكراً  ٤١

طول البدل مع : ٥/ ٤. مع تفخيم الراءتوسط البدل / ٣. وترقيقه
 . تفخيم الراء وترقيقه

خفف اهلمزة وزاد مهزة بعدها وسهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً  . النيبُّ إنا ٤٥
 ". النيبُء إنا"نافع ) وجهان(مكسورة 

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٤٨
 . ول�اية الثمن األ . وكيالً  ٤٨

 ٥٩ -٤٩: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

٥٠/ ٤٩ /
٥٧/ ٥٣ /
٥٩/ ٥٨ 

 –مؤمنة  "-معاً "املؤمنات 
 يؤذن- "-كله"املؤمنني 

 تؤذوا- يؤذي- مستأنسني-
 . يؤذين –" معاً "يؤذون 

 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً فيهن و اهلمزة أبدل

 يعلم ما - –املؤمنات مث  ٥٣/ ٥١/ ٤٩
 أطهر لقلوبكم ذن لكم -يؤ

 . السوسي أدغمهن

 ". ُمتآسوهنَّ "ضم التاء وزاد ألفاً مشبعة بعد امليم األخوان  . َمتسوهنَّ  ٤٩
وزاد مهزة بعدها وسهل اهلمزة وأبدهلا واواً مكسورة  الياءخفف  . النيبُّ إنا ٥٠

 ". النيبُء إنا"نافع ) وجهان(
فف الياء وزاد مهزة بعدها وسهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ياء مشبعة خ . النيبِّ إال للنيبِّ إن - ٥٣/  ٥٠

وقرأها قالون كحفص ". النيبء إال  –للنيبء إن "ورش وقفاً ووصالً 
 ". النيبء"وصًال، وله وقفاً ختفيف الياء ومهزة بعدها 

 "النيبُء أن" خفف الياء وزاد مهزة بعدها وأبدل اهلمزة الثانية واواً نافع . أراد النيبُّ أن ٥٠
وهلشام وقفاً ". ترجئُ "مهز الياء مضمومة الصاحبان والشامي وشعبة  . ترجي ٥١

إبداهلا / ١: القياسيان مها: مخسة أوجه، اثنان قياسيان، وثالثة رمسية
.  تسهيلها بني اهلمزة والياء/ ٢ياء ساكنة، 
ي إبداهلا ياء مع اإلسكان والروم واإلمشام، وه ٣/٤/٥: والرمسية هي

 . مخسة حكماً وأربعة أداء
 . أبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً، مع اإلظهار واإلدغام . وتْئوي ٥١

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". معاً "أدىن  ٥٩/ ٥١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ال َحتل"أبدل الياء تاء البصري  . ال حيَِلُّ  ٥٢
 ". أن تَّبدل" شدد التاء البزي وصالً  . أن تبدل ٥٢
 . كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان . بُيوت ٥٣
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوانهشام و اأماله . إناه ٥٣

النيبِّ ياأيها  النيبَّ فيستحيي- ٥٩/ ٥٦/ ٥٣
 . النيبُّ قل –

 . خفف الياء وزاد مهزة بعدها املدين

طلقاً ومحزة وقفاً فتح السني وأسقط اهلمزة املكي والكسائي م . فسئلوهنَّ  ٥٣
 ".فَسلوهنَّ "

وحقق األوىل وسهل . سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قالون والبزي . أبناء إخوا�ن ٥٥
وأسقط إحدى اهلمزتني . الثانية وابدهلا ياء مدية مشبعة قنبل وورش

 . مع القصر والتوسط البصري
 . ثةأبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثال . أبناء أخواتن ٥٥
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . الدنيا ٥٧
 . �اية الثمن الثاين . رحيماً  ٥٩

من سورة سبأ  ٩ -٦٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . السوسي اأدغمه . الساعة تكون ٦٣
 . يا البصري ودوري الكسائموأماله ورش امقلله . النارِ  –الكافرين  ٦٦/ ٦٤
". السبيل –الرسول "أسقط األلف فيهما يف احلالني البصري ومحزة  . السبيالْ  –الرسوْال  ٦٧/ ٦٦

 ". السبيال –الرسوال "وأثبتها يف احلالني نافع والشامي وشعبة 
 ". ساداتِنا"زاد ألف بعد الدال وكسر التاء الشامي  . ساَدتَنا ٦٧
 . ورقق الراء ورش". كثرياً "عاصماً  أبدل الباء ثاء اجلميع إال . كبرياً  ٦٨
 . البصري وورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . موسى ٦٩
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . يغفر لكم ٧١
 . �اية سورة األحزاب . رحيماً  ٧٣

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . نأسكن اهلاء قالون والنحويا ". معاً "وهو  ٢/ ١

 . السوسي اأدغمه . يعلم ما ٢
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . بلى ٣
ورفع ". عالَّم"قدم الالم مشددة ومفتوحة وأخر األلف الشيخان  . عاملِِ الغيب ٣

 ". عاملُ "امليم نافع والشامي 
 ". ال يعِزب"كسر الزاي الكسائي  . ال يعُزب ٣
 ". معجِّزين"شدد اجليم الصاحبان حذف األلف و . ُمَعاِجزين ٥
 ". رجز أليمٍ "جر امليم غري حفص واملكي  . رجٍز أليمٌ  ٥

وللسوسي يف ويرى وصالً . ا البصري واألخوانمأمالهو ورش امقلله . أفرتى –" وقفاً "ويرى الذين  ٨/ ٦
 . إمالتها خبلف له

.  أشم الصاد زاياً خلف وأبدل الصاد سيناً قنبل.  صراط ٦
 . أدغمهما الكسائي خنسف بم –هل ندلكم  ٩ /٧

 "يسقط –خيسف  –يشأ "أبدل النون يف األفعال الثالثة ياء الشيخان  نسقط  –خنسف  –نشأ  ٩
 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . ِبُم األرض ٩
 ". كْسفاً "أسكن السني اجلميع إال حفصاً  . كَسفاً  ٩
وحقق األوىل وسهل . سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قالون والبزي . السماِء إن ٩

وأسقط إحدى اهلمزتني . الثانية وأبدهلا ياء مدية مشبعة قنبل وورش
 . مع القصر والتوسط البصري

 . �اية الثمن الثالث . منيب ٩

 ٢٣ -١٠: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". حُ الري"رفعها شعبة  . الريحَ  ١٢
 . اجلميع وقفاً ) وجهان(فخم الراء ورققها  . القطر ١٢
 ". كاجلوايب"أثبت الياء يف احلالني املكي، ووصالً ورش والبصري  . كاجلوابِ  ١٣
 ". عبادْي الشكور"أسكن الياء وصالً محزة  . عبادَي الشكور ١٣
افع والبصري وأبدهلا ألفاً ن". منسْأته"أسكن اهلمزة ابن ذكوان  . منسأَته ١٤

 . وحلمزة وقفاً التسهيل". منساته"
وأسكنها وصالً ". لسبأَ "فتح اهلمزة من دون تنوين البزي والبصري  . لسبإٍ  ١٥

 ". لسبأْ "ووقفاً قنبل 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وزاد ألفاً بعد السني وكسر ". مسِكنهم"كسر الكاف الكسائي  . مْسَكنهم ١٥

 ". مَساِكنهم"الكاف الثالثة والشامي وشعبة 
وأسكن الكاف . فيها النقل لورش، والسكت خللف خبلف عنه . ذواْيت أُُكلٍ  ١٦

 ". أُُكلِ "وأسقط التنوين البصري ". أُْكلٍ "احلرميان 
 . أدغمها الكسائي . وهل جنازي ١٧
ل وه"أبدل النون ياء والياء ألفاً ورفع الكفور الثالثة والشامي وشعبة  . ُجنازِي إال الكفورَ  ١٧

 ). وجهان(وقللها ورش  ياوفتح الز". الكفورُ ُجياَزى إال 
قرى  –" وقفاً "القرى اليت  ١٨

 ". وقفاً "
القرى "وللسوسي إمالة . ا البصري واألخوانمأمالهو ورش امقلله
 . وصالً خبلف عنه" اليت

 ". بعِّد"حذف األلف وشدد العني الصاحبان وهشام  . باِعدْ  ١٩
 . ا البصري ودوري الكسائيمالهوأم ورش امقلله . صبار –أسفارنا  ١٩
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد صدق ٢٠
 ". صَدق"خفف الدال غري الكوفيني  . صدَّق ٢٠

فزع  –أذن له  –لنعلم من  ٢٣/ ٢١
 . قال ربكم –عن 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". قُل ادعوا"ضم الالم وصالً غري عاصم ومحزة  . قِل ادعوا ٢٢
 ". أُذن"ضم اهلمزة النحويان ومحزة  . نأَذِ  ٢٣
 ". فـَزَّع"فتح الفاء والزاي الشامي  . فـُزِّع ٢٣
 . �اية الثمن الرابع . الكبري ٢٣

 ٤٥ -٢٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٣٣/ ٢٤ /
٤٠/ ٣٩ /
٤٥/ ٤٢ 

يقدر  –جنعل له  يرزقكم-
نقول  –نقول للمالئكة  له-

  .كان نكري –للذين 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

٢٩/ ٢٤ /
٤٣/ ٣٢ 

اهلدى  مىت-" -وقفاً "هدى 
 . تتلى –

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو –" معاً "وُهو  ٣٩/ ٢٦
 . الدوري نأماله ". معاً "الناِس  –للناِس  ٣٦/ ٢٨

 . ورقق الراء ورش. سي مطلقاً ومحزة وقفاً رش والسوو اهلمزة أبدل . ال تستأخرون ٣٠
 . نقل حركة اهلمزة إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٣١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله ". وقفاً "مفرتى  –ترى  ٤٣/ ٣١

 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءكم ٣٢
 . زةذكوان وحم ابن امأماله . جاءهم –جاءكم  ٤٣/ ٣٢
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . النارِ  –النهاِر  ٤٢/ ٣٣

وأبدل مهزتا ورش والسوسي . وهشام واألخوان البصري أدغمها . إذ تأمروننا ٣٣
 . مطلقاً ومحزة وقفاً 

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . زلفى  ٣٧
، ووقف عليها بالتاء "الُغْرفةِ "حذف األلف محزة أسكن الراء و . الُغرُفاتِ  ٣٧

 . كسائر القراء
 ". معجِّزين"حذف األلف وشدد اجليم الصاحبان  . معاِجزين ٣٨
 ". نقول –حنشرهم "أبدل الياء نوناً فيهما غري حفص  . يقول –حيشرهم  ٤٠
األوىل وسهل  وحقق. سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية قالون والبزي . هؤالِء إياكم ٤٠

وأسقط إحدى اهلمزتني . الثانية وأبدهلا ياء مدية مشبعة قنبل وورش
 . مع القصر والتوسط أبو عمرو

. غلظ الالم ورش. ظلموا ٤٢
 ". إليُهم"ضم اهلاء يف احلالني محزة  . إليِهم ٤٤
 وهي �اية الثمن اخلامس". نكريي قل"زاد ياء بعد الراء وصالً ورش  . نكري ٤٥

من سورة فاطر  ١٤ -٤٦: من السادسالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ا ورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . فرادى –مثىن  ٤٦
 . أماهلا الكسائي وقفاً  . جنة ٤٦
 "أجرْي إال"أسكن الياء وصالً املكي وشعبة واألخوان  . أجرَي إال ٤٧
 . "الِغيوب"كسر الغني شعبة ومحزة  . الُغيوب ٤٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٤٩
 ". رَيب إنه"فتح الياء نافع والبصري  . رْيب إنه ٥٠
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ترى ٥١
 . ورش خبلف عنهالدوري ووقللها  األخوان أماهلا . أىن ٥٢
 ". التنآؤش"مهز الواو البصري وشعبة واألخوان  . التناوش ٥٢
 . أشم كسرة احلاء ضمة الشامي والكسائي . لوِحي ٥٤
 . �اية سورة سبأ . مريب ٥٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ا ورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". وقفاً "مسمى  –مثىن  ١٣/ ١

 . سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً الثالثة . يشاُء إن ١
 . لدوريا أماهلا . للناسِ  ٢

٨/ ٣/ ٢ /
١٢/ ١١/ ١٠ 

زين له  يرزقكم- –مرسل له 
 –خلقكم  –العزة مجيعاً  –

 . مواخر لتبتغوا

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". غِري اهللا "جر الراء الشيخان  . غُري اهللا ٣
 . ورش خبلف عنهو الدوري وقللها األخوان أماهلا . فأىن ٣
 ". َترِجع"مي واألخوان فتح التاء وكسر اجليم الشا . تُرَجع ٤

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . أنثى –الدنيا  ١١/ ٥
وأمال الراء واهلمزة شعبة . قلل الراء واهلمزة وثلث البدل ورش . فرءاه ٨

 . وأمال اهلمزة فقط البصري. واألخوان وابن ذكوان خبلف عنه
 ". الرْيح"كي واألخوان أسكن الياء وحذف األلف امل . الرياح ٩
 ". مْيت"خفف الياء الصاحبان والشامي وشعبة  . ميِّت ٩
فإن وصلت فللسوسي اإلمالة . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". وقفاً "وترى الفلك  ١٢

 . خبلف عنه
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . يف النهار ١٣
 . دس�اية الثمن السا . خبري ١٤

 ٤٠– ١٥: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  . الفقراُء إىل ١٥
٢٦/ ١٥ /
٣٩/ ٢٨ 

 –كان نكري  –واهللا هو 
 خالئف يف –األنعام خمتلف 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

وأبدل اهلمزة ألفاً وقفاً محزة . لفأدغم النون يف الياء بدون غنة خ . إن يشأ ١٦
 . وهشام
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . رقق الراء ورش . وزر ١٨
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ١٨
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . قرىب ١٨

 .غلظ الالم ورش". معاً "الصالة  ١٨/٢٩
١٩/ ١٨ /
٣٦/ ٢٨ 

 –األعمى  يتزكى- تزكى-
 . يقضى –" وقفاً "خيشى 

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاءكم –جاءتم  ٣٧/ ٢٥
 ". رْسلهم"أسكن السني أبو عمرو  . رُسلهم ٢٥
 . أدغمها غري حفص واملكي . أخذت ٢٦
 ". نكريي أمل"أثبت بعد الراء ياء وصالً ورش  . نكري أمل ٢٦
 . الدوري أماهلا . الناسِ  ٢٨
وحلمزة وهشام وقفاً . سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة الثالثة . العلماُء إن ٢٨

مخسة على القياس، وسبعة على : على العلماء اثنا عشر وجهاً 
. القصر والتوسط والطولإبدال اهلمزة ألفاً مع : ٣/ ٢/ ١ :الرســــــم

، والتوسط والقصر تسهيل اهلمزة مع املد والقصر حلمزة: ٥/ ٤
إبدال اهلمزة : ٨/ ٧/ ٦: هلشام، هذا قياساً، أما رمساً فلهما

/ ١١/ ١٠/ ٩. واوًاساكنة مع القصر والتوسط والطول يف العارض
. إبدال اهلمزة واواً مع القصر والتوسط والطول مع اإلمشام: ١٢
 . القصر على الروم/ ١٢

 ". يُدَخلو�ا" ضم الياء وفتح اخلاء البصري . َيدُخلو�ا ٣٣
وجر اهلمزة الثانية . أبدل اهلمزة األوىل واواً السوسي وشعبة . ولؤلؤاً  ٣٣

وهلشام يف اهلمزة الثانية وقفاً ". لؤلؤٍ "الصاحبان والشامي واألخوان 
: أربعة أوجه

إبداهلا واواً ساكنة وتسهيلها ما بني اهلمزة : ١/٢: وجهان قياسيان 
.  والياء

إبداهلا واواً مع اإلسكان والروم، فهي أربعة  ٣/٤: ووجهان رمسيان
.  حكماً وثالثة أداء

 . ومحزة مثل هشام وقفاً إال أنه يبدل اهلمزة األوىل واواً 
أبدل النون ياء مضمومة وفتح الزاي وأبدل الياء ألفاً ورفع كل  . جنزي كل ٣٦
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ُجيَزى كلُّ "البصري 

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله ". معاً "الكافرين  ٣٩
سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش، والوجه الثاين له إبداهلا  . أرأيتم ٤٠

 ". أريتم"وأسقطها الكسائي . ألفاً 
 ". بيِّنات"زاد ألفاً بعد النون نافع والشامي وشعبة والكسائي  . بيِّنتٍ  ٤٠
 . �اية الثمن السابع . غروراً  ٤٠

من سورة يس  ٢٧ -٤١ :الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلن محزة وابن ذكوان خبلف له يف زادهم جاء –زادهم  "-معاً "جاءهم  ٤٥/ ٤٢
 . ا ورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". وقفاً "مسمى  –أهدى  ٤٥/ ٤٢

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا ". وقفاً "إحدى  ٤٢
. ، وله وقفاً إبداهلا ياء ساكنة"السيئْ " أسكن اهلمزة وصالً محزة  . مكر السّيئ ٤٣

إبداهلا ياء مكسورة مع / ٢كحمزة، / ١: وهلشام وقفاً ثالثة أوجه
 . التسهيل مع الروم/ ٣الروم، 

. سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ياء مع اإلسكان والروم واإلمشام الثالثة . السيَّئ إال ٤٣
تسهيل اهلمزة مع الروم، مث إبداهلا ياء مع : ومحزة وقفاً  وهلشام

 . اإلسكان والروم واإلمشام
 .وقف عليها باهلاء املكي والنحويان، والباقون بالتاء) معاً (سنّت، لسنتِّ  ٤٣
 . رش مطلقاً ومحزة وقفاً واواً مفتوحة و اهلمزة أبدل . يؤخرهم –يؤاخذ  ٤٥

 . الكسائي وقفاً أماهلما  . دآبة –قوة  ٤٥/ ٤٤
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري . جاء أجلهم ٤٥

ورش ) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفا مداً طبيعياً 
 . وقنبل

 . �اية سورة فاطر . بصرياً  ٤٥

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
وأدغم النون يف الواو ورش والشامي . اء شعبة واألخوانأمال ايل . يس والقرآن ٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وأسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري . وشعبة والكسائي
 . مطلقاً ومحزة وقفاً 

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف . صراط ٤
 ". تنزيلُ "رفعها الثالثة وشعبة  . تنزيلَ  ٥
 ". فْهي"ن والنحويان أسكن اهلاء قالو . فِهي ٨
 ". ُسداً "ضم السني غري حفص واألخوين  ". معاً "َسداً  ٩

أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهشام على  . أأختذ –أأنذرتم  ٢٣/ ١٠
وسهل الثانية . أحد وجهيه، والوجه الثاين لـه اإلدخال مع التحقيق

أحد وجهيه، والوجه الثاين لـه من دون إدخال ابن كثري وورش على 
 . إبداهلا ألفاً مشبعة

 . أدغمهما السوسي . غفر يل –حنن حني  ٢٧/ ١٢
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . املوتى ١٢
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءها ١٣

 . وابن ذكوان محزة امأماله . جاء –جاءها  ٢٠/ ١٣
وحلمزة ضم . وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر  .إليِهُم اثنني ١٤

 . اهلاء وقفاً 
 ". فعَزْزنا"خفف الزاي األوىل شعبة  . فعزَّْزنا ١٤
وأدخل ألفاً . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري . أئن ذكرمت ١٩

مع بني اهلمزتني خبلف عنه هشام، والوجه الثاين له األدخال 
 . وسهل الثانية من دون إدخال ورش واملكي. التحقيق

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . يسعى "-وقفاً "أقصى  ٢٠
 ". وماْيل ال"أسكن الياء محزة  . وماَيل ال ٢٢
 ". ينقذوين إين"زاد ياء بعد النون وصالً ورش  . ينقذوِن إين ٢٣
 ". إَين إذاً "صري فتح الياء نافع والب . إين إذا ٢٤
 ". إَين ءامنت"فتح الياء مسا  . إْين ءامنت ٢٥
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٢٦
 . أماهلا الكسائي وقفاً  . اجلنة ٢٦
 . �اية الثمن الثامن، وهي �اية اجلزء الثاين والعشرون . املكرمني ٢٧

//// 
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الجزء الثالث والعشرون  
 ٥٩ -٢٨: ولالثمن األ

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . إليِهم ٣١
ا"خفف امليم احلرميان والنحويان  . ملَّا مجيع ٣٢

َ
 ". مل

 ". امليِّتة"شدد الياء مكسورة املدين  . املْيتة ٣٣
 ". الِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . الُعيون ٣٤
 ". ُمثُرِه"ضم الثاء وامليم األخوان  . رِهمثََ  ٣٥
 ". عملت"حذف اهلاء شعبة واألخوان  . عملته ٣٥

. وصل اهلاء بياء ابن كثريعملتُه، قدرناه  ٣٩/ ٣٥
 ". والقمرُ "رفع الراء مسا  . والقمرَ  ٣٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٤٠
 ". ذريَّاِتم"بعد الياء وكسر التاء نافع والشامي  زاد ألفاً  . ذريـََّتهم ٤١
 . أبدل اهلمزة محزة وهشام وقفاً  . وإن نشأ ٤٣

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي ". معاً "قيل  ٤٧/ ٤٥
 –رزقكم  "-معاً "قيل هلم  ٤٧/ ٤٥

 . أنطعم من
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . ف عنهورش خبل اوقلله األخوان اأماله . مىت ٤٨
واختلسها أبو عمرو وقالون ". َخيصمون"فتح اخلاء الثالثة وهشام  . ِخيصِّمون ٤٩

وأسكن ". ْخيصمون"خبلف عنه، والوجه الثاين له إسكان اخلاء 
 "ْخيِصمون"اخلاء وخفف الصاد محزة 

. الوقف على مرقدنا، أو وصلها مع السكت: حلفص فيه وجهان . هذاسمرقدنا ٥٢
 . والوصل من دون سكتولغريه الوقف 

. غلظ الالم ورش. تظلم ٥٤
 ". ُشْغل"أسكن الغني الثالثة  . ُشُغل ٥٥
 ". ظُلَـلٍ "ضم الظاء وحذف األلف الشيخان  . ِظاللٍ  ٥٦
تسهيل اهلمزة ما بينها : وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. ثلث البدل ورش . متِكُئون ٥٦

، مث إسقاطها وضم "ونمتكيُ "وبني الواو، مث إبداهلا ياء مضمومة 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". متُكون"الكاف 

 . �اية الثمن األول . الرمون ٥٩

 ٢١ -٦٠: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ضم النون وصالً نافع واالبنان والكسائي . وأِن اعبدوين ٦١
 . أشم الصاد زاياً خلف، وأبدهلا سيناً قنبل . الصراط –صراط  ٦٦/ ٦١

وضم اجليم ". ُجُبالً "ضم اجليم والباء وخفف الالم املكي واألخوان   .ِجِبالّ  ٦٢
 ". ُجْبالً "وأسكن الباء وخفف الالم البصري والشامي 

 . غلظ الالم ورش . اصلوها ٦٤
 . ورش خبلف عنهو ا الدوريوقلله األخوان اأماله . فأىن ٦٦
 ". مكاناتم"زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتهم ٦٧
فتح النون األول وأسكن الثاين وضم الكاف خمففة غري عاصم  . نـَُنكِّْسه ٦٨

 ". نـَْنُكْسه"ومحزة 
 ". أفال تعقلون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب نافع وابن ذكوان  . أفال يعقلون ٦٨
 ". قرَان" بن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً النقل ال . قرءان ٦٩
 ". لتنذر"املدين والشامي أبدل ياء الغيبة تاء خطاب  . لينذر ٧٠
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٧٠
 . أمال األلف هشام . مشارب ٧٣

٧٦/ ٧٥ /
٨٢/ ٨٠ 

نعلم  –ال يستطيعون نصرهم 
 يقول له –جعل لكم  –ما

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ُحيزِنك"ضم الياء وكسر الزاي نافع  . َحيْزُنك ٧٦
 ". وْهو وْهي-"أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان  . وُهو –وِهي  ٧٩/ ٧٨

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . بلى ٨١
 ". فيكونَ "نصب نون فيكون الشامي والكسائي  . فيكوُن فسبحان ٨٢
 . �اية سورة يس . ترجعون ٨٣

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
فالزاجرات  افات صفاً -والص ٣/ ٢/ ١

 . فالتاليات ذكراً  زجراً -
والسوسي باإلدغام مع قصر . أدغمهن محزة دون روم مع املد املشبع

 . املد وتوسطه وطوله، والروم مع قصر األلف
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٦
 ". كببزينِة الكوا"حذف التنوين غري عاصم ومحزة  . بزينةٍ  ٦
 ". الكواكبَ "نصبها شعبة  . الكواكبِ  ٦
 "ال يْسَمعون"أسكن السني وفتح امليم خمففتني غري حفص واألخوين  . ال يسَّمَّعون ٨
 . أماهلا األخوان وقللها ورش خبلف عنه . األعلى ٨
 ". عجبتُ "ضم التاء الشيخان  . َعِجبتَ  ١٢
وسهل اهلمزة . ثانية قالون والبصريأدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل ال . أءذا ١٦

وأسقط اهلمزة األوىل ابن عامر . من دون إدخال ورش وابن كثري
 ". إذا"

 ". ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ١٦
وأدخل ألفاً مع . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية أبو عمرو . أءنا ١٦

. الثانية من دون إدخال املكي وسهل. حتقيق اهلمزة الثانية هشام
 ". إنا"وأسقط األوىل نافع والكسائي 

 . وثلث البدل ورش". أْو ءابآؤنا"أسكن الواو قالون والشامي  . أَو ءابآؤنا ١٧
 ". نَِعم"كسر العني الكسائي  . نـََعم ١٨
 . �اية الثمن الثاين . تكذبون ٢١

 ٨٢ – ٢٢: الثمن الثالث
 يانالب الكلمة رقم اآلية

. غلظ الالم ورش. فاطلع ظلموا- ٢٢/٥٥
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف . صراط ٢٣
 . نقل حركة اهلمزة إىل السني محزة وقفاً  . مسئولون ٢٤
 "التَّناصرون"شدد التاء البزي وصالً مع إشباع األلف  . ال تناصرون ٢٥

٣١/ ٢٦ /
٧٧/ ٣٥ 

 –ناقول رب اليوم مستسلمون-
 . ذريته هم قيل هلم-

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٣٥
وأدخل ألفاً . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبو عمرو . أئنا لتاركوا ٣٦

وسهل اهلمزة من دون إدخال ورش . بني اهلمزتني خبلف عنه هشام
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 يانالب الكلمة رقم اآلية
 . واملكي

 . وابن ذكوان محزة اأماله . جاء ٣٧
 ". املخِلصني"كسر الالم االبنان والبصري  ". معاً "املخَلصني  ٧٤/ ٤٠

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بكأس ٤٥
 ". ينزِفون"كسر الزاي األخوان  . ينَزفون ٤٧
ثانية وسهل ال. أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون وأبو عمرو . أِءنك ٥٢

 . وأدخل ألفاً هشام قوالً واحداً . من دون إدخال ورش وابن كثري
وسهل اهلمزة من . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري . أءذا ٥٣

 . وأسقط مهزة االستفهام ابن عامر. دون إدخال ورش واملكي
 ". ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ٥٣
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية أبو عمرو وأدخل ألفاً مع  . أءنا ملدينون ٥٣

. وسهل الثانية من دون إدخال ابن كثري. حتقيق اهلمزة الثانية هشام
 . وأسقط اهلمزة األوىل نافع والكسائي

وأمال الراء واهلمزة شعبة . قلل الراء واهلمزة وثلث البدل ورش . فرءاه ٥٥
 . وأمال اهلمزة واأللف البصري. ابن ذكوان خبلف عنهواألخوان و

 ". لرتديين ولوال"أثبت ياء وصالً ورش  . لرتدين ولوال ٥٦
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . األوىل ٥٩
 . وسهل اهلمزة محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . رءوس ٦٥
 )وجهان(سهيل اهلمزة وحتقيقها وحلمزة وقفاً ت. ثلث البدل ورش . آلكلون ٦٦
تسهيل اهلمزة ما / ١: وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. ثلث البدل ورش . فمالئون ٦٦

 . إسقاط اهلمزة وضم الالم/ ٣. إبداهلا ياء/ ٢. بني اهلمزة والواو
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . ءاثارهم ٧٠
 . واألخوان يامشالو البصريورش و أدغمها . لقد ضل ٧١
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . نادانا ٧٥
لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل . اآلخرين ٨٢

 . وهي �اية الثمن الثالث. والنقل والسكت وقفاً 

 
 

 ١٤٤ – ٨٣: الثمن الرابع
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وهشام ريالبص أدغمها . إذ جاء ٨٤

 . وابن ذكوان محزة امأماله . شاء –جاء  ١٠٢/ ٨٤
٩٦/ ٨٥ /

١٢٤ 
قال  –خلقكم  –قال ألبيه 

 . لقومه
 . للسوسي فيهن اإلدغام

وسهل اهلمزة من . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري . أئفكاً  ٨٦
 . وأدخل ألفاً هشام قوالً واحداً . دون إدخال ورش واملكي

 ". يُزفون"ضم الياء محزة  . يَزفون ٩٤
 ". يا بينِّ "كسر الياء غري حفص  . يا بينَّ  ١٠٢
 ". إَين اذحبك إَين أرى-"فتح الياء فيهما الثالثة  أين أذحبك –إين أرى  ١٠٢
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أرى ١٠٢
تاء وكسر الراء وأبدل األلف ضم الو. أماهلا البصريو ورش الراء قلل . ترى ١٠٢

 ". تُرِيْ " ألخوانياء ساكنة ا
 ". يا أبهْ "ووقف عليها باهلاء االبنان ". يا أبتَ "فتح الياء ابن عامر  . يا أبتِ  ١٠٢
 ". ستجدَين إن"فتح الياء وصالً نافع  . ستجدين إن ١٠٢
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد صدقت ١٠٥
إبداهلا واواً مع : وجهان مزة وقفاً حلو. السوسي مطلقاً  اهلمزة بدلأ . الرُّْءيا ١٠٥

وأمال األلف الكسائي . اإلظهار مث إبداهلا ياء وإدغامها يف الياء
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه

 ". هلْو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . هلُو ١٠٦
  ".نبيئاً "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . نبياً  ١١٢

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". معاً "موسى  ١٢٠/ ١١٤
 . أشم الصاد زاياً خلف، وأبدهلا سيناً قنبل . الصراط ١١٨
وله ابتداء فتح مهزة ". وإنَّ الياس"وصل اهلمزة خبلف عنه ابن ذكوان  . وإن إلياس ١٢٣

 . الوصل
 ". اهللاُ ربُّكم وربُّ "الثالثة غري حفص واألخوين  رفع الكلمات . اَهللا ربَّكم وربَّ  ١٢٦
 ". املخِلصني"كسر الالم االبنان والبصري  . املخَلصني ١٢٨
َءاِل "فتح اهلمزة وزاد ألفاً بعدها وكسر الالم نافع وابن عامر  . إْل ياسني ١٣٠

 . ووقفا عليها اضطراراً ". ياسني
 . �اية الثمن الرابع . يبعثون ١٤٤
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من سورة ص  ٢٠ – ٤٥: الخامس الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ١٤٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "أصطفى  ١٥٣
 ". تذَّكرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكرون ١٥٥

 ". املخِلصني"ري كسر الالم االبنان والبص ". معاً "املخَلصني  ١٦٩/ ١٦٠
 ). وجهان(فخم الراء ورققه ورش  . ذكراً  ١٦٨
 . أدغمها البصري وهشام والشيخان . ولقد سبقت ١٧١
 . �اية سورة الصافات . العاملني ١٨٢

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . اً أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقف . القرءان ١
 ". والهْ "وقف على التاء باهلاء الكسائي  . والت حني ٣
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ٤
 .غلظ الالم ورش. وانطلق ٦
خبلف عنه  ين اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصريب ألفاً  أدخل . أأنزل ٨

 واملكيمن دون إدخال ورش  ثانيةوسهل ال. وهو أحد أوجه هشام
وأدخل ألفاً بني اهلمزتني مع التحقيق . هو الوجه الثاين لهوالبصري و

وحقق اهلمزتني من دون إدخال الباقون . هشام وهو الوجه الثاين لـه
.  وهو الوجه الثالث هلشام

 . أدغمها السوسي . خزائن رمحة ٩
مي أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم وفتح التاء احلرميان والشا . أصحاُب ْلئَـْيكة ١٣

 ". لَْيَكة"
سهل اهلمزة األوىل وحقق الثانية مع التوسط والقصر قالون والبزي  . هؤالء إال ١٥

. ورش وقنبل) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً 
 . وأسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط البصري

 ". فـَُواق"ضم الفاء الشيخان  . فـََواقٍ  ١٥



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وهينهاية الثمن اخلامس. غلظ الالم ورش وصالً  . وفصل اخلطاب ٢٠

 ٥١ -٢١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٢/ ٢١ /
٤١/ ٢٦ 

 –اهلوى  –بغى  –ءاتاك 
 .نادى

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . إذ تسوروا ٢١
 . عنهخبلف  ابن ذكوان أماهلا . احملرابَ  ٢١
 . واألخوان يشامالو البصري أدغمها . إذ دخلوا ٢٢
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . الصراط ٢٢

٢٤/ ٢٣ /
٣٥/ ٣٢/ ٣١ 

 –قال لقد  –وتسعون نعجة 
 –سليمان نعم  –فاستغفر ربه 

 . قال رب –ذكر ريب 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". وْيل نعجة"حفص أسكن الياء غري  . وَيل نعجة ٢٣
 . أماهلن الكسائي وقفاً  . واحدة "-معاً "نعجة  ٢٣
وغلظ الم ظلمك . واألخوان ابن ذكوانو البصريورش و أدغمها . لقد ظلمك ٢٤

 .ورش
 . وأبدل اهلمزة واواً محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . بسؤال ٢٤

 . رش خبلف عنها البصري ووموقلله األخوان امأماله ". معاً " لزلفى  ٤٠/ ٢٥
 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٢٦

٢٨/٤٥/ ٢٧ /
٤٨/ ٤٧/ ٤٦ 

األبصاِر  كالفجارِ - –الناِر 
 ". معاً "األخياِر  –الداِر  –

 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله

 ". إَين أحببت"فتح الياء وصالً مسا  . إْين أحببت ٣٢
ة مضمومة بني السني والواو زيادة مهز: لقنبل فيها وجهان . بالسوق ٣٣

 ". بالسْؤق"والوجه الثاين إبدال الواو مهزة ساكنة ". بالسُؤوق"
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . اغفر يل ٣٥
 ". بعدَي إنك"فتح الياء نافع والبصري  . بعدي إنك ٣٥
 ". مسْين الشيطان"أسكن الياء وصالً محزة  . مسَين الشيطان ٤١
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . ركضوعذاٍب ا ٤٢
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . وذكرى ٤٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". َعْبدنا"فتح العني وأسكن الباء وحذف األلف املكي  . ِعَبادنا ٤٥
 ". خبالصةِ "حذف التنوين نافع وهشام  . خبالصةٍ  ٤٦
وأماهلا وصالً . البصري واألخوانوقفاً هلا أماو ورش ذكرى وقفاً  قلل . ذكرى الدار ٤٦

 . السوسي خبلف عنه
 ". والَّْيسع"شدد الالم مفتوحة وأسكن الياء األخوان  . واْلَيَسعَ  ٤٨

 . رقق الراء فيهما ورش . كثرية ذِكرٌ - ٤٩/٥١
 . �اية الثمن السادس . شراب ٥١

من سورة الزمر  ٧ -٥٢: الثمن السابع
 لبيانا الكلمة رقم اآلية

 ". يوعدون"أبدل التاء ياء الصاحبان  . توعدون ٥٣
. غلظ الالم ورشيصلو�ا  ٥٦

 . أبدل مهزتا ورش والسوسي مطلقا ومحزة وقفاً  ". معاً "فبئس  ٦٠/ ٥٦
 ". وغَساق"خفف السني غري حفص واألخوين  . وغسَّاقٌ  ٥٧
 ". وُأخر"ضم اهلمزة وحذف األلف البصري  . وءاخر ٥٨

٦١/ ٥٩ /
٧٦/ ٧٤/ ٦٤ 

 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله نارِ  –الكافرين  "-كله"الناِر 

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ال نرى ٦٢
 . أماهلا النحويان وقللها ورش ومحزة . من األشرار ٦٢
ون ويبتدئ". اختذناهم"حذف مهزة االستفهام أبو عمرو واألخوان  . أختذناهم ٦٣

 . بمزة وصل مكسورة
 ". ُسخرياً "ضم السني نافع واألخوان  . ِسخرياً  ٦٣
 . مل ميلها محزة . زاغت ٦٣

٧١/ ٦٦ /
٨٥/ ٧٩ 

 قال ربك- –القهار رب 
 –أقول ألمألن  قال رب-

 . جهنم منك

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ْيل من"أسكن الياء وصالً اجلميع إال حفصاً  . َيل من علم ٦٩
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . يوحى –األعلى  ٦٩/٧٠

 ". لعنَيت إىل "فتح الياء وصالً نافع  . لعنْيت إىل ٧٨
 ". املخِلصني"كسر الالم الصاحبان والشامي  . املخَلصني ٨٣
 ". فاحلقَّ "نصبها اجلميع إال عاصماً ومحزة  . فاحلقُّ  ٨٤
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 لبيانا الكلمة رقم اآلية
 . �اية سورة ص . حني ٨٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
حيكم بينهم  –الكتاب باحلق  ٦/ ٤/ ٣/ ٢

 –خلقكم  –سبحانه هو  –
 . خيلقكم –أنزل لكم 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . زلفى ٣
" وقفاً "مسمى  –الصطفى  ٧/ ٥/ ٤

 . يرضى –
 . لف عنهوقللهن ورش بخ األخوان أماهلن

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . على النهارِ  ٥
". بطون ِإمِّهاتكم"كسر اهلمزة وصالً األخوان، وكسر امليم محزة  . بطون أُمَّهاتكم ٦

 . وهلما ابتداء ضم اهلمزة وفتح امليم كالباقني
 . ري وورش خبلف عنهلدووقللها ا األخوان أماهلا . فأىن ٦
". يرضهْ "أسكن اهلاء السوسي وهشام والدوري خبلف لألخريين  . ُه لكميرضَ  ٧

ووصل اهلاء بواو ابن كثري وابن ذكوان والكسائي وهو الوجه الثاين 
وضمها من دون صلة الباقون وهو الوجه الثاين ". ويرضهُ "للدوري 
 ". يرضهُ "هلشام 

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ٧
 . �اية الثمن السابع . الصدور ٧

 ٣١ -٨: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". ومنه -إليه"وصل اهلاءين املكي  . منه –إليه  ٨

٢٤/ ٢٠/ ٨ /
٢٦ 

 –بكفرك قليالً  وجعل هللا-
وقيل للظاملني  –النار لكن 

 . أكرب لو –

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". للَيضِ "فتح الياء الصاحبان  . لُيِضل ٨
 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله ". كله"الناِر  ١٩/ ١٦/ ٨
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أَمن هو"خفف امليم احلرميان ومحزة  . أمَّن هو ٩

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". معاً "الدنيا  ٢٦/ ١٠
١٨/ ١٠ /
٢٥/ ٢٣ 

هدى  هداهم- "-وقفاً "يوىف 
 . فأتاهم "-وقفاً "

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان هلنأما

 ". إَين أمرت"فتح الياء وصالً نافع  . إْين أمرت ١١
 ". إَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . إْين أخاف ١٣

 . البصري واألخوان نوأماله ورش نقلله . لذكرى –فرتاه  –البشرى  ٢١/ ١٧
 ". عباديَ "فاً السوسي أثبت ياء مفتوحة وصالً وساكنة وق . فبشر عباِد الذين ١٧
 ". من هاديْ "أثبت ياء وقفاً املكي  . من هادٍ  ٢٣
 . القاف ضمة هشام والكسائي كسر أشم . قيل ٢٤
 . واألخوان يشامالو البصريورش و أدغمها . ولقد ضربنا ٢٧
 . أماهلا الدوري . للناس ٢٧

 . اء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ونقل حركتها إىل الر اهلمزة أسقط . قرءاناً  –القرءان  ٢٨/ ٢٧
 ". َساِلماً "زاد ألفاً بعد السني وكسر الالم الصاحبان  . َسَلماً  ٢٩
 . مل خيفف ياءها أحد.  ميِّتون –ميِّت  ٣٠
 . وهي �اية اجلزء الثالث والعشرون. �اية الثمن الثامن . ختتصمون ٣١

//// 
 

الجزء الرابع والعشرون  
 ٥٢ -٣٢: الثمن األول

 البيان الكلمة رقم اآلية
 .غلظ الالم ورش". معا"ظلموا  أظلم- ٣٢/٤٧/٥١
 –كذب بالصدق –أظلم ممن ٤٦/ ٤٤/ ٣٢

الشفاعة  –جهنم مثوى
 . حتكم بني –مجيعاً 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءه ٣٢
 . وابن ذكوان محزة امأماله . جاء –جاءه  ٣٣/ ٣٢
٤١/ ٣٢ /
٥٠/ ٤٢ 

 –اهتدى  "-وقفاً "مثوى 
مسمى  "-وقفاً "يتوىف 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أغىن "-وقفاً "

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . للكافرين ٣٢
 ". ِعَباده"كسر العني وفتح الباء وزاد ألفاً بعدها األخوان  . َعْبَده ٣٦
".  هادي"ابن كثري بياء بعد الدال  وقف عليها.  هاد ٣٦
سهل اهلمزة الثانية املدين خبلف عن ورش، وأبدهلا ألفاً ورش وجه  . أفرأيتم ٣٨

 ". أفريتم"وأسقطها الكسائي . ثان له
 ". أرادْين اهللا "أسكن الياء وصالً محزة  . أرادَين اهللا ٣٨
ممسكاُت  –كاشفاُت ضرِّه  ٣٨

 . رمحِته
 –كاشفاٌت ضرَّه "الراء والتاء أبو عمرو  نون التاءين ونصب

 ". ممسكاٌت رمحَته
 ". مكاناتكم"زاد ألفاً بعد النون شعبة  . مكانتكم ٣٩
 . أماهلا الدوري . للناسِ  ٤١
وضم القاف وكسر الضاد وأبدل األلف . فتح األلف وقللها ورش . َقَضى عليها املوتَ  ٤٢

 ". عليها املوتُ  ُقِضيَ "ياء مفتوحة ورفع التاء األخوان 
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . اُألخرى ٤٢
 . أماهلا محزة . حاق ٤٨
ووقف عليها محزة بتسهيل اهلمزة وإبداهلا . ثلث البدل ورش . يستهزءون ٤٨

 . وإسقاطها
وهي �اية الثمن . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و اهلمزة أبدل . يؤمنون ٥٢

 .األول

 ٧٥ -٥٣: ن الثانيالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". يا عبادْي الذين"أسكن الياء وصالً أبو عمرو واألخوان  . يا عبادَي الذين ٥٣
 ". تقِنطوا"كسر النون النحويان  . ال تـَْقَنطوا ٥٣

٥٥/ ٥٣ /
٦٠/ ٥٧ /

٧٠/ ٦٢/٦٩ /
٧٣/ ٧١ 

 العذاب بغتة- –إنه هو 
 –أن اهللا هداين  –تقول لو 

 –جهنم مثوى  مة ترى-القيا
 –بنور ربا  –خالق كل 
 –" معاً "قال هلم  –أعلم مبا 
 . اجلنة زمراً 

 . للسوسي فيهن اإلدغام
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ري وورش خبلف عنهدووقللها ال األخوان أماهلا . يا حسرتى ٥٦

٥٩/ ٥٧ /
٦٧/ ٦٠ /
٧٢/ ٧١ 

مثوى  "-معاً "بلى  –هداين 
 . تعاىل "-معاً وقفاً "

 . هن ورش خبلف عنهوقلل األخوان أماهلن

 –ترى الذين  –ترى العذاب  ٧٥/ ٦٠/ ٥٨
 . ترى املالئكة

وأماهلن وصالً السوسي . البصري واألخوان نأمالهو ورش هن وقفاً قلل
 . خبلف عنه

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جاءتك ٥٩
٦٨/ ٥٩ /
٧٣/ ٧١ 

جاءوها  –شاء  –جاءتك 
 ". معاً "

 . نوابن ذكوا محزة نأماله

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله ". معاً "الكافرين  ٧١/ ٥٩
 ". مبفازاتم"زاد ألفاً بعد الزاي على اجلمع شعبة والشيخان  . مبفازتم ٦١
وفك اإلدغام يف ". تأمروِينَ "خفف النون مكسورة وفتح الياء نافع  . تأمروينِّْ  ٦٤

وفتح الياء املكي ". وَنِين تأمر"النون مع فتح األوىل الشامي 
 ". تأمروينَِّ "

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ٦٨
وخفف يا النبيني وزاد . ضمة هشام والكسائي ميجلة اكسر أشم . جيء بالنبيني ٦٩

 . وثلث البدل فيها ورش. مهزة بني الياءين نافع
 .غلظ الالم ورش. يظلمون ٦٩

 . والكسائي يشامالضمة  سنيال ةكسر أشم ". معاً "وسيق  ٧٣/ ٧١
 ". وفتِّحت فتِّحت-"شدد التاء غري الكوفيني  . وفُِتحت –فُِتحت  ٧٣/ ٧١
 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر أشم ". معاً "قيل  ٧٥/ ٧٢

 . وهي �اية سورة الزمر. �اية الثمن الثاين . العاملني ٧٥
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 ٢٢ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وقللها ورش والبصري. أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان . حم ١
١٣/ ٥/ ٣ /

٢٠/ ١٥ 
بالباطل  –الطول ال 
 –وينزل لكم  –ليدحضوا 

إن  –الدرجات ذو العرش 
 . اهللا هو

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 . أدغمها غري املكي وحفص . فأخذتم ٥
ووقف ". كلمات"د ألفاً بعد امليم على اجلمع املدين والشامي زا . كلمت ٦

 . عليها باهلاء الصاحبان والكسائي
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ٦
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . فاغفر للذين ٧
. غلظ الالم ورشصلح  ٨
وضمهما األخوان ". وقِهمِ "بصري كسر اهلاء وامليم وصالً ال . وقهم السيئات ٩

 . وثلث البدل ورش، وأبدل اهلمزة ياء وقفاً محزة". وقُهمُ "
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . إذ تدعون ١٠
 . أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان . ويـُنَـزِّل ١٣
 ".التالقي" ورشأثبت الياء يف احلالني ابن كثري ويف الوصل  . التالقِ  ١٥

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله.  ُجتزى –ال خيفى  ١٧/ ١٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائيومحزة  ورش قللها . القهار ١٦
 . ال إمالة وال تقليل يف لدى وقفاً ألحد . لدى احلناجر ١٨
 ". تدعون" أبدل ياء الغيبة تاء خطاب نافع وهشام  . والذين يدعون ٢٠
 ". أشد منكم"أبدل هاء الغيبة كاف خطاب الشامي   .أشد منهم ٢١
 ". واقي"زاد ياء ابن كثري وقفاً  . واقٍ  ٢١
 ". رْسلهم"أسكن السني أبو عمرو  . رُسُلهم ٢٢
 . �اية الثمن الثالث . العقاب ٢٢
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 ٤٠ – ٢٣: الثمن الرابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٦/ ٢٣ /
٣٧/ ٢٧ /
٤٠/ ٣٩ 

 –نيا الد "-كله"موسى 
 . أنثى

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

٢٨/ ٢٥ /
٣٤/ ٢٩ 

 "-كله"جاءكم  جاءهم-
 .جاءنا

 . وابن ذكوان محزة نأماله

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . جبار –الكافرين  ٣٥/ ٢٥
 ". ذروَين أقتل"فتح الياء وصالً املكي  . ذروْين أقتل ٢٦

 ". إَين أخاف"فتح الياء مسا  ". كله"إْين أخاف  ٣٢/ ٣٠/ ٢٦
 ". َوأن"وفتح الواو غري الكوفيني " أو"أسقط مهزة  . أْو أن ٢٦
َيْظَهَر يف "فتح الياء واهلاء ورفع الفساد االبنان وشعبة واألخوان  . يُْظِهَر يف األرِض الفسادَ  ٢٦

 ". األرِض الفسادُ 
 . ألخوانوا البصري أدغمها . عذت ٢٧

٣١/ ٢٨ /
٣٧/ ٣٤ 

 –يريد ظلماً  –وقال رجل 
 –زين لفرعون  –هلك قلتم 

 . وإن يك كاذباً 

 . خبلف له يف األخرية للسوسي فيهن اإلدغام

 . وهشام واألخوان البصري امأدغمه ولقد جاءكم –وقد جاءكم  ٣٤/ ٢٨
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً تما مهز أبدل . دأب –بأس  ٣١/ ٢٩

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أرى ٢٩
 ".التنادي" ورشأثبت الياء يف احلالني املكي ويف الوصل  . التناِد يوم ٣٢
 ". هادي"أثبت الياء وقفاً املكي  . هادٍ  ٣٣

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . جيزى –أتاهم  ٤٠/ ٣٥
 ". قلٍب متكرب"بن ذكوان نون الباء البصري وا . قلِب متكرب ٣٥
 ". لعلَي أبلغ"فتح الياء غري الكوفيني  . لعلْي أبلغ ٣٦
 ". فأطلعُ "رفع العني اجلميع غري حفص  . فأطَِّلعَ  ٣٧
 ". وَصدَّ "فتح الصاد غري الكوفيني  . َوُصدَّ  ٣٧
 ". ويناتبع"أثبت الياء يف احلالني املكي ويف الوصل قالون والبصري  . اتبعوِن أهدكم ٣٨
 . قللها ورش ومحزة وأماهلا النحويان . القرار ٣٩
 ". يُدَخلون"ضم الياء وفتح اخلاء الصاحبان وشعبة  . َيْدُخُلون ٤٠



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣١٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن الرابع . حساب ٤٠

 ٦٥ -٤١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤٣/ ٤١ /
٤٨/ ٤٤ /
٥١/ ٤٩ /

٦٠/ ٥٧/ ٥٦ 
/٦٢/ ٦١ /

٦٤ 

الغفار ال  –يلويا قوم ما
حكم  –أقول لكم –جرم
خلزنة  –النار خلزنة –بني

إنه  –لننصر رسلنا –جهنم
وقال  –البصري خللق هو-
 –"معاً "جعل لكم  –ربكم

 –خالق كل –الليل لتسكنوا
 . الطيبات ذلكم –رزقكم

 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ماَيل أدعوكم"فتح الياء الثالثة وهشام  . ماْيل أدعوكم ٤١
 . ال خالف بينهم يف إسكان الياء ". معاً "تدعونْين  ٤٢ /٤١

٤١/٤٢/٤٣ /
٤٩/ ٤٧ /

٥٥/ ٥٢/ ٥٠ 

 –الغفار  –" كله "النار 
 . اإلبكار –الدار  –الكافرين 

 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله

 . أثبت ألف أنا وصالً نافع ويف ذلك يكون منفصالً  . وأنا أدعوكم ٤٢
 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله "وقفاً "موسى  –" معاً "دنيا ال ٥٣/ ٥١/ ٤٣

 ". أمرَي إىل"فتح الياء نافع وأبو عمرو  . أمرْي إىل ٤٤
٥٣/ ٤٥/٥٠ /
٥٦/٥٨/ ٥٤ 

 –اهلدى  –بلى  –فوقاه 
 األعمى –أتاهم"-وقفاً "هدى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . أماهلا محزة . وحاق ٤٥
أبدل مهزة القطع مهزة وصل مضمومة وضم اخلاء الصاحبان  . أدِخلوا ٤٦

 ". ادُخلوا" والشامي وشعبة 
 ". رْسلنا رْسلكم-"أسكن السني فيهما البصري  . رُسلنا –رُسلكم  ٥١/ ٥٠

 ". ال تنفع"أبدل الياء تاء االبنان والبصري  . ال ينفع ٥٢
 . واألخوان وأماهلا البصري ورش قللها . ذكرى ٥٤
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . واستغفر لذنبك ٥٥

 . أماهلن الدوري ". كله"الناِس  ٦١/ ٥٩/ ٥٧
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". يتذكرون"أبدل التاء ياء غري الكوفيني  . تتذكرون ٥٨
 ". ادعوَين أستجب"فتح الياء وصالً املكي  . ادعوْين أستجب ٦٠
 ". سُيدَخلون"املكي وشعبة  ضم الياء وفتح اخلاء . سَيْدُخلون ٦٠
وأبدل مهزة . ورش خبلف عنهو ا الدوريوقلله األخوان فأىن أمال . فأىن تؤفكون ٦٢

 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً تؤفكون 
 . �اية الثمن اخلامس . العاملني ٦٥

من سورة فصلت  ٨ -٦٦: ثمن السادسال
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وابن ذكوان محزة نأماله . جاءتم –جاء  –جاءين  ٨٣/ ٧٨/ ٦٦
٦٨/ ٦٧ /
٧٩/ ٧٣ 

قيل  يقول له- –خلقكم 
 . جعل لكم هلم-

 . أدغمهن السوسي

 ". ِشيوخاً "كسر الشني ابن كثري وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . ُشيوخاً  ٦٧
٦٨/ ٦٧ /
٨٢/ ٧٦ 

قضى  "-وقفاً "مسمى  –يتوىف 
 أغىن –" وقفاً "مثوى  –

 . وقللهن ورش خبلف عنه اناألخو أماهلن

 ". فيكونَ "نصب النون ابن عامر  . فيكونُ  ٦٨
 . ري وورش خبلف عنهدووقللها ال األخوان أماهلا . أىن ٦٩

 ". رْسلهم –رْسلنا "أسكن السني فيهما البصري  . رُسلهم –رُسلنا  ٨٣/ ٧٠
 . سائيا البصري ودوري الكموأماله ورش امقلله . الكافرين –النار  ٧٤/ ٧٢

 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر أشم . قيل ٧٣
أسقط إحدى اهلمزتني قالون والبزي والبصري مع قصر املد  . جاء أمر اهللا ٧٨

) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة . وتوسطه
 . ورش وقنبل

 . أماهلا محزة . وحاق ٨٣
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل ". معاً "بأسنا  ٨٥/ ٨٤

 ". سنه"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  . سنت اهللا ٨٥
 . �اية سورة غافر . الكافرون ٨٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان وقللها ورش والبصري . حم ١
 الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  نقل حركة اهلمزة إىل . قرآنا ٣
 . أماهلا دوري الكسائي . آذاننا ٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . يوحى ٦
 . أدغم التنوين خلف بال غنة . إلٌه واحد ٦
 . �اية الثمن السادس . ممنون ٨

 ٢٤ -٩: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

وأدخل ألفاً .  اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصريأدخل ألفاً بني . أئنكم ٩
وسهل الثانية من دون . هشام) وجهان(وحقق الثانية وسهلها 
 . إدخال ورش وابن كثري

١٢/ ١١ /
١٧/ ١٦ /
٢٤/ ٢٣ 

أوحى  –فقضاهن  –استوى 
اهلدى  –العمى  –اخزى  –
 "وقفاً "مثوى  –أرداكم  –

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . للسوسي فيهن اإلدغام خلقكم –انطق كل–فقال هلا  ٢١/ ١١
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". معاً "الدنيا  ١٦/ ١٢

 . وهشام البصري أدغمها . إذ جاءتم ١٤
 . وابن ذكوان محزة نأماله . جاءوها شاء - –جاءتم  ٢٠/ ١٤

 ". ْحنساتٍ "أسكن احلاء الثالثة  ِحنَسات ٍ  ١٦
َحنُْشُر "أبدل الياء نوناً مفتوحة وضم الشني ونصب أعداء نافع  . ُحيَْشُر أعداءُ  ١٩

 ".أعداءَ 
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ١٩
 ". ملْ  ملهْ -"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . مل شهدمت ٢١
 . �اية الثمن السابع . املعتدين ٢٤

 ٤٦ – ٢٥: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان اهلاء كسر عليهم املالئكة –عليهم القول  ٢٥/٣٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الراء املكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرآناً  –القرآن  ٤٤/ ٢٦

 . واواً مفتوحة مسا أبدل اهلمزة الثانية . جزاُء أعداءِ  ٢٨
٣٠/ ٢٨ /
٣٧/ ٣٦ /

٤٥/ ٤٣/ ٤١ 

 –اخللد جزاء  –النار هلم 
تدعون نزالً  توعدون حنن -

 –إنه هو  –الشيطان نزغ  –
 –بالذكر ملا  –والقمر ال 
 –قيل للرسل  –يقال لك 

 . فاختلف فيه

 . للسوسي فيهن اإلدغام

ن والسوسي وشعبة اختلس كسرة الراء الدوري، وأسكنها االبنا . أرِنا ٢٩
 ".أْرنا"

 ". الَذينِّ "شدد النون املكي مع القصر والتوسط والطول يف الياء  . الََّذينِ  ٢٩
 . سهل اهلمزة وقفاً محزة وأمال اهلاء الكسائي وقفاً  . املالئكة ٣٠
ربعة ولورش فيها مع اآلخرة أ. أمال الدنيا األخوان وقللها البصري . احلياة الدنيا ويف اآلخرة ٣١

فتح الذات مع قصر البدل وطوله، وتقليل الذات مع توسط : أوجه
 . البدل وطوله

 –يلقى  –" معاً "يلقاها  ٤٤/ ٤٠/ ٣٥
 ". وقفاً "عمًى  "-وقفاً "هدًى 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . النارِ  –النهاِر  ٤٠/ ٣٨
وأماهلا وصالً السوسي . وأماهلا البصري واألخوان ورش وقفاً  قللها . ألرضترى ا ٣٩

 . خبلف عنه
 . أماهلا الكسائي وقللها ورش خبلف عنه . أحياها ٣٩

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". وقفاً "موسى  –املوتى  ٤٥/ ٣٩
 ". نيـَْلِحدو"فتح الياء واحلاء محزة  . يـُْلِحدون ٤٠
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شئتم ٤٠
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ٤١
 . القاف ضمة هشام والكسائي كسر أشم . قيل ٤٣
وأدخل ألفاً بني اهلمزتني مع . حقق اهلمزة الثانية شعبة واألخوان . أأعجمي ٤٤

دون إدخال املكي  وسهل الثانية من. تسهيل الثانية قالون والبصري
وابن ذكوان وحفص وورش وهو أحد الوجهني لـه، والوجه الثاين لـه 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأسقط هشام مهزة االستفهام. إبدال اهلمزة ألفاً مع املد املشبع

 . أماهلا دوري الكسائي . ءاذا�م ٤٤
. غلظ الالم ورش. بظالم ٤٦
 . ع والعشرونوهي �اية اجلزء الراب. �اية الثمن الثامن . للعبيد ٤٦

//// 
 

الجزء الخامس والعشرون  
من سورة الشورى  ١٢ -٤٧: ن األولالثم

 البيان الكلمة رقم اآلية
". مثرة"أسقط األلف على التوحيد الصاحبان وشعبة والشيخان  . مثرات ٤٧

 . والباقون بالتاء". مثره"ووقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي 
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . للحسىن –أنثى  ٥٠/ ٤٧

وسهل ". شركائَي قالوا"وفتح الياء وصالً املكي . ثلث الياء ورش . شركائي ٤٧
 . اهلمزة محزة وقفاً مع املد والقصر

 . ثلث البدل ورش . ءاذناك ٤٧
 . أدغمهما السوسي . يتبني هلم –من بعد ضراء  ٥٣/ ٥٠

 ". رَيب إن"الياء البصري ونافع خبلف عن قالون فتح  . ريب إن ٥٠
: ولورش. وأمال اهلمزة خالد. أمال النون واهلمزة الكسائي وخلف . ونأى ٥١

القصر مع فتح األلف، والتوسط مع التقليل، والطول مع الفتح 
 ". ونآء"وقدم األلف وأخر اهلمزة ابن ذكوان . والتقليل

وأسقط اهلمزة . افع، ولورش إبداهلا ألفاً وجه ثانسهل اهلمزة الثانية ن . أرأيتم ٥٢
 ". الثانية الكسائي أريتم

 . �اية سورة فصلت . حميط ٥٤
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 البيان الكلمة رقم اآلية
أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان، وقللها ورش والبصري وهي  . حم عسق ٢

 . مفصولة عما بعدها
 ". يوَحى"احلاء وأبدل الياء ألفاً ابن كثري فتح  . يوِحي إليك ٣
 ". يكاد"أبدل التاء ياء نافع والكسائي  . تكاد ٥
أبدل التاء نوناً ساكنة وخفف الطاء مكسورة البصري وشعبة  . يـَتَـَفطَّْرنَ  ٥

َفِطْرنَ "  ".ينـْ
١١/ ٩/ ٥ /

١٢ 
جعل  –فاهللا هو إن اهللا هو -

 . البصري له –لكم 
 . يللسوس فيهن اإلدغام

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة ". معاً "عليهم  ٦
 . نقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة واهلمز أسقط . قرءاناً  ٧
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . القرى ٧
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . شاء ٨
 . ف عنهوقللها البصري وورش خبل األخوان أماهلا . املوتى ٩
 . �اية الثمن األول . عليم ١٢

 ٢٦ -١٣: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". وقفاً "مسمى  –وصَّى  ١٤/ ١٣
 ". إبراَهام"فتح اهلاء وأبدل الياء ألفاً هشام  . إبراِهيم ١٣

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله القرىب–الدنيا–عيسى–موسى ٢٣/ ٢٠/ ١٣
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ١٤

٢١/ ١٧ /
٢٥/ ٢٢ 

الفصل  –الكتاب باحلق 
 يعلم ما –وهو واقع  –لقضي 

 . للسوسي فيهن اإلدغام

وأسكنها البصري . كسر اهلاء من دون صلة قالون وهشام خبلف عنه . منها نؤتِه  ٢٠
 . ل اهلاء الباقون وهو الوجه الثاين هلشامووص. وشعبة ومحزة

وأماهلا وصالً . وقفاً  أماهلا البصري واألخوانو ورش وقفاً  قللها . ترى الظاملني ٢٢
 . السوسي خبلف عنه

فتح الياء وأسكن الباء وخفف الشني مضمومة الصاحبان واألخوان  . يـَُبشُِّر اهللا ٢٣
 ". يـَْبُشرُ "
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . اهلا البصري واألخوانوأم ورش قللها . افرتى ٢٤
 . أدغمها من دون غنة خلف . فإن يشأ اهللا ٢٤
 ". يفعلون"أبدل التاء ياء الثالثة والشامي وشعبة  . تفعلون ٢٥
 . �اية الثمن الثاين . شديد ٢٦

 ٥٠ -٢٧: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". يـُْنزِل" أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان . يـُنَـزُِّل بقدر ٢٧
 . مسا) وجهان(سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا  . يشاُء إناثاً  يشاُء إنه - ٤٩/  ٢٧

 "يـُْنزِلُ "أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان واألخوان  . يـُنَـزُِّل الغيث ٢٨
 . أدغمهما السوسي . يأيت يوم –ينشر رمحته  ٤٧/ ٢٨

 ". ا كسبتمب"أسقط الفاء نافع وابن عامر  . فبما كسبت ٣٠
اجلواري "أثبت الياء يف احلالني املكي، ويف الوصل نافع والبصري  . اجلوار يف ٣٢

 . وأماهلا دوري الكسائي". يف
 . ال إبدال للسوسي فيها، وأبدهلا محزة وقفاً  . إن يشأ ٣٣
 ". الريَاح"فتح الياء وألفاً بعدها املدين  . الريح ٣٣

 .غلظ الالم فيهن ورش. حوأصل الصالة- فيظللن- ٣٣/٣٨/٤٠
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . صبار ٣٣
 ". ويعلُم الذين"رفع امليم نافع والشامي  . ويعلَم الذين ٣٥
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٣٦
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . أبقى ٣٦
وال  "كبِـري اإلمث"كسر الباء وأبدل األلف ياء وحذف اهلمزة األخوان   .كبائر اإلمث ٣٧

 .خيفى ترقيق الراء لورش
 "-وقفاً "ترى  –شورى  ٤٥/ ٤٤/ ٣٨

 . تراهم
ويف ترى لدى الوصل . البصري واألخوان نوأماله ورش نقلله

 . اإلمالة للسوسي خبلف عنه
 . �اية الثمن الثالث . قدير ٥٠

من سورة الزخرف  ٢٣ -٥١: الرابع الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

ووقف عليها محزة وهشام . أدغم النون يف الياء بدون غنة خلف . من ورائ ٥١
: ٣/ ٢/ ١: على القياس. خبمسة أوجه قياساً، وبأربعة أوجه رمساً 

والتسهيل مع : ٥/ ٤. إبدال األلف ياء مع القصر والتوسط والطول
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 البيان الكلمة رقم اآلية
إبدال اهلمزة ياء ساكنة مع : ٣/ ٢/ ١: سموعلى الر. املد والقصر

 . مث روم الياء مع القصر/ ٤. ثالثة العارض
". يرسُل رسوالً فيوِحيْ "رفع الالم وأسكن الياء يف فيوحي نافع  . يرسَل رسوالً فُيوِحيَ  ٥١

 . وأدغم الالم يف الراء السوسي
 . الثالثة) وجهان(سهل اهلمزة وأبدهلا  . يشاُء إنه ٥١

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف ". معاً "صراط  ٥٣/ ٥٢
وحلمزة وصالً السكت خبلف عن خالد، . النقل فيها لورش مطلقاً  . األمور ٥٣

 . وهي �اية سورة الشورى. ووقفاً النقل والسكت

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللها ورش والبصري. واألخوان أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة . حم ١
 . ونقل حركتها إىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أسقط . قرءاناً  ٢
 . ، وضماها ابتداء كالباقني"يف ِإمِّ "كسر اهلمزة الشيخان وصالً  . يف أُمِّ  ٤
 ". ِإن كنتم"كسر اهلمزة نافع واألخوان  . أن كنتم ٥

 ". نيبءٍ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  ". معاً "نيبٍّ  ٧/ ٦
 فالتسهيل واإلبدال واحلذ: وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. ثلثها ورش . يستهزءون ٧

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . وأصفاكم –ومضى  ١٦/ ٨
األنعام ما  "-كله"جعل لكم  ١٣/ ١٢/ ١٠

 . سخر لنا –
 . للسوسي فيهن اإلدغام

 ". ِمَهاداً "كسر امليم وفتح اهلاء وزاد ألفاً بعدها غري الكوفيني  . ْهداً مَ  ١٠
 "َختُْرُجون"فتح التاء وضم الراء ابن ذكوان واألخوان  . ُختَْرُجون ١١
وحلمزة وقفاً إسقاط اهلمزة ونقل حركتها ". جُزءاً "ضم الزاي شعبة  . ُجْزءاً  ١٥

 . إىل الزاي وإبدال التنوين ألفاً 
 . غلظ الالم وصالً ورش، وله وقفاً التغليظ والرتقيق والتغليظ أوىل . لَّ ظ ١٧
فتح الياء وأسكن النون وخفف الشني غري حفص واألخوين  . يـَُنشَُّؤاْ  ١٨

إبداهلا ألفاً : قياسيان: وفيها حلمزة وهشام وقفاً مخسة أوجه". يـَْنَشأُ "
بداهلا واواً مع إ: وثالثة رمسية. مث تسهيلها ما بني اهلمزة والواو
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 . اإلسكان والروم واإلمشام

أبدل الباء نوناً ساكنة وحذف األلف وفتح الدال احلرميان والشامي  . ِعَباُد الرمحن ١٩
 ". ِعْنَد الرمحن"

زاد مهزة مضمومة مسهلة بعد مهزة االستفهام وأسكن الشني نافع  . َأَشِهدوا ١٩
 . الون خبلف عنهوأدخل ألفاً بني اهلمزتني ق". أاُْشهدوا"

 . أماهلا ابن ذكوان ومحزة . شاء ٢٠
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله ". معاً "ءاثارهم  ٢٣/ ٢٢

 . �اية الثمن الرابع . مقتدون ٢٣

 ٥٦ – ٢٤: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

وفيها النقل ". ولواقْل أ" عامر ابنها على األمر غري حفص وبنا . قال أولوا ٢٤
 ". لواقَل وَ "لورش 

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . جئتكم ٢٤
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . ونادى –بأهدى  ٥١/ ٢٤
٣٠/ ٢٩ /

٥٣/ ٤٧/ ٣٨ 
 . وابن ذكوان محزة نأماله . جاء "-كله"جاءهم 

 . ىل الراء ابن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً ونقل حركتها إة اهلمز أسقط . القرءان ٣١
 ". رمحه"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  ". معاً "رمحت ربك  ٣٢

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله . موسى –" معاً "الدنيا  ٤٦/ ٣٥/ ٣٢
 ". ملِبيوته"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  ". معاً "لُبيوتم  ٣٤/ ٣٣

 ". َسـْقفاً "فتح السني وأسكن القاف الصاحبان  . ُسُقفاً  ٣٣
تسهيل اهلمزة، مث : وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. ثلث البدل ورش . يتكئون ٣٤

 . إبداهلا، مث إسقاطها مع ضم الكاف
خفف امليم احلرميان والنحويان وابن ذكوان وهو أحد الوجهني هلشام  . ملَّا متاع ٣٥

ا متا"
َ
 . وشدد امليم عاصم ومحزة وهو الوجه الثاين هلشام". عمل

 . السوسي ماأدغمه رسول رب –الرمحن نقيض  ٤٦/ ٣٦
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فهو ٣٦
 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٣٧
ع تثليث البدل م". جآءانا"زاد ألفاً بعد اهلمزة نافع واالبنان وشعبة  . جاءنا ٣٨
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 . وأمال األلف بعد اجليم ابن ذكوان ومحزة. لورش

 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . فبئس ٣٨
 . وغلظ الالم ورش. أدغمها اجلميع . إذ ظلمتم ٣٩
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . صراط ٤٣
 . رقق الراء ورش . لذكر ٤٤
 . أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني محزة وقفاً  . نتسئلو ٤٤
 ". وسل"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل السني املكي والكسائي  . وسئل ٤٥
 ". رْسلنا"أسكن السني البصري  . رُسلنا ٤٥
يا "وضم اهلاء وصالً ابن عامر ". ياأيها"أثبت األلف وقفاً النحويان  . يا أيَُّه الساحر ٤٩

 . ورقق الراء ورش وصالً ووقفاً ". ساحرأيُه ال
 ". حتَيت أفال"فتح الياء نافع والبصري والبزي  . حتْيت أفال ٥١
 "أَساِورةٌ "فتح السني وزاد ألفاً بعدها اجلميع إال حفصاً  . أْسوَِرةٌ  ٥٣
 ". ُسُلفاً "ضم السني والالم الشيخان  . َسَلفاً  ٥٦
 . �اية الثمن اخلامس . لآلخرين ٥٦

من سورة الدخان  ١٦ -٥٧: السادس الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

٦٣/ ٥٧ /
٧٧/ ٦٤ 

إن  –ألبني لكم  –مرمي مثالً 
 –فاعبدوه هذا  –اهللا هو 

 . ربك قال

 . السوسي أدغمهن

 ". َيُصدُّون"ضم الصاد املدين والشامي والكسائي  . َيِصدُّون ٥٧
 . الكوفيني، وثلث البدل ورش سهل اهلمزة الثانية غري . َءأاهلتنا ٥٨
 ". واتبعوين هذا"زاد ياء بعد النون وصالً أبو عمرو  . واتبعون هذا ٦١

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم ". معاً "صراط  ٦٤/ ٦١
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاء ٦٣

 . رش خبلف عنها البصري ووموقلله األخوان امأماله . جنواهم –عيسى  ٨٠/ ٦٣
 أورثـتموها - قد جئتكم- ٧٨/ ٧٢/ ٦٣

 . لقد جئناكم
 . وهشام واألخوان البصري امأدغمه

. غلظ الالم ورش. ظلمناهم ظلموا- ٦٧/ ٦٥
". يا عبادَي ال خوف"أثبت ياء مفتوحة وصالً وساكنة وقفاً شعبة  . يا عباد ال خوف ٦٨

يا عبادْي ال "بن عامر وأثبتها ساكنة يف احلالني نافع وأبو عمرو وا
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 ". خوف

 ". تشتهيْ "حذف اهلاء الثانية الصاحبان وشعبة واألخوان  . تشتهيه ٧١
 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٨٠
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . بلى ٨٠
 ". رْسلنا"أسكن السني البصري  . رُسلنا ٨٠
 ". لديُهم"هلاء يف احلالني محزة ضم ا . لديِهم ٨٠
 ". ُوْلدٌ "ضم الواو وأسكن الالم الشيخان  . َوَلدٌ  ٨١
 . أثبت ألف أنا وصالً مع املد املنفصل نافع . فأنا أول ٨١
وسهل األوىل . أثبت إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط البصري . يف السماِء إله ٨٤

وحقق األوىل . البزيوحقق الثانية مع التوسط والقصر قالون و
 . وسهل الثانية وأبدهلا ياء مداً طبيعياً ورش وقنبل

 ". يرجعون"أبدل التاء ياء غيبة املكي واألخوان  . ترجعون ٨٥
 . ورش خبلف عنهو ا الدوريوقلله األخوان اأماله . فأىن ٨٧
 ". وقيَلهُ "نصب الالم وضم اهلاء غري عاصم ومحزة  . قيِلهِ  ٨٨

وهي �اية ". تعلمون"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب نافع والشامي   .يعلمون ٨٩
 . سورة الزخرف
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 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان، وقللها ورش والبصري . حم ١

 . السوسي ماأدغمه . إنه  هو –يفرق كل  ٦/ ٤
 ". ربُّ السموات"ير الكوفيني رفع الباء غ . ربِّ السموات ٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "يغشى  ١١
 . ورش خبلف عنهو ا الدوريوقلله األخوان اأماله . أىن ١٣

 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله . الكربى –الذكرى  ١٦/ ١٣
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جاءهم ١٣
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . ءهمجا ١٣



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٢٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية الثمن السادس . منتقمون ١٦

من سورة الجاثية  ١١ -١٧: السابعالثمن 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ١٧
 . وثلث البدل ورش". إَين ءاتيكم"فتح الياء الثالثة  . إْين ءاتيكم ١٩
 . واألخوان البصري أدغمها . عذت ٢٠

 ". فاعتزلوينْ  ترمجوينْ -"أثبت الياء فيهما وصالً ورش  . فاعتزلون –ترمجون  ٢١/ ٢٠
وفتح ياء يل ورش . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و اهلمزة أبدل . تؤمنوا يل ٢١

 ". َيل فاعتزلون"وصالً 
 ". فاسر"أبدل مهزة القطع مهزة وصل احلرميان  . فأسر ٢٣

 . السوسي ماأدغمه . إنه هو –حر رهواً الب ٤٢/ ٢٤
 ". وِعُيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  ". معاً "وُعُيون  ٥٢/ ٢٥

 . كسر اهلاء وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان . عليهم السماء ٢٩
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". معاً "األوىل  ٥٦/ ٣٥
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . ووقاهم "-معاً وقفاً "موىل  ٥٦/ ٤١

 ". شجره"وقف عليها باهلاء املكي والنحويان  . إن شجرت ٤٣
 ". تغلي"أبدل الياء تاء غري حفص واملكي  . يَغلي ٤٥
 ". فاعتُلوه"ضم التاء احلرميان والشامي  . فاعِتلوه ٤٧
 ". ذق أنك"لكسائي فتح اهلمزة ا . ذق إنك ٤٩
 ". ُمقاٍم أِمني"ضم امليم يف مقام نافع وابن عامر  . َمقاٍم أِمني ٥١
 . �اية سورة الدخان . مرتقبون ٥٩

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان وقللها ورش والبصري . حم ١
 ". ءاياٍت لقوم"كسر التاء فيهما األخوان  ". معاً "ءاياٌت لقوم  ٤/٥

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٥



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٢٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش خبلف عنه اوقلله ا الكسائيأماله . فأحيا ٥
 ". الرْيح"أسكن الياء وحذف األلف الشيخان  . الرياح ٥
". ؤمنونت"أبدل ياء الغيبة تاء خطاب الشامي وشعبة واألخوان  . يؤمنون ٦

 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً واهلمز أبدلو
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". وقفاً "هدى  –تتلى  ١١/ ٨

 . السوسي اأدغمه . َعِلَم ِمن ٩
، وله وقفاً "هْزؤاً "وأسكن الزاي محزة ". هزؤاً "مهز الواو غري حفص  . هزواً  ٩

 ". هزَا"، ونقل حركتها إىل الزاي "واهزْ "إبدال اهلمزة واواً 
 . وهي �اية الثمن السابع". رجٍز أليمٍ "جر امليم غري حفص واملكي  . رجٍز أليمٌ  ١١

 ٣٧ – ١٢: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

١٣/ ١٢ /
٢١/ ٢٠ /
٣٥/ ٢٣ 

البحر  –"معاً "سخر لكم 
 –بصائر للناس –لتجري

 –إهله هواه –الصاحلات سواء
 اختذمت ءايات اهللا هزؤاً 

 . السوسي أدغمهن

١٧/ ١٣ /
٢٧/ ٢٢/ ١٨ 

األمر  –" كله"األرض 
 ". معاً "

لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل
 . والنقل والسكت وقفاً 

 ". لنجزيَ "أبدل الياء نوناً الشامي واألخوان  . ليجزيَ  ١٤
 ". النبوَءة"ة بعدها نافع خفف الواو وزاد مهز . النبوة ١٦
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ١٧
، مث "شَيا"إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الياء : حلمزة وقفاً فيها . شيئاً  ١٩

، وله وصالً "شيَّا"إبدال اهلمزة ياء وإدغام الياء األوىل يف الثانية 
 . ولورش فيها التوسط والطول. السكت خبلف عن خالد

 . أماهلما الدوري . الناسِ  –للناِس  ٢٠/٢٦
٢٠/٢٢/٢٣ /
٢٤/٢٥/٣١ /

٢٨/٣٤ 

 –ولتجزى  "-وقفاً "وهدى 
تدعى  –تتلى  –حنيا  –هواه 

 مأواكم –ننساكم  –

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن
 

 ". سواءٌ "رفع اهلمزة غري حفص واألخوين  . سواءً  ٢١
 . ورش خبلف عنهأماهلا الكسائي وقللها  . حمياهم ٢١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٢٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
. غلظ الالم ورش. يظلمون ٢٢
سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش والوجه الثاين له إبداهلا  . أفرأيت ٢٣

 ". أفريت"وأسقط اهلمزة الكسائي . ألفاً 
 ". َغْشوة"فتح الغني وأسكن الشني وحذف األلف األخوان  . ِغَشاوة ٢٣
 ". تذَّكرون"وين شدد الذال غري حفص واألخ . تذكرون ٢٣

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله ". معاً "الدنيا  ٣٥/ ٢٤
 . ضم اهلاء محزة . عليِهم ٢٥
 . أبدل اهلمزة وصالً ورش والسوسي ومحزة وقفاً  . قالوا ائتوا ٢٥
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ترى ٢٧

 . لقاف ضمة هشام والكسائيا ةكسر أشم ". معاً "قيل  ٣٤/ ٣٢
 ". والساعَة ال ريب"نصب التاء محزة  . والساعُة ال ريب ٣٢
 . أماهلا محزة . حاق ٣٣
تسهيل اهلمزة، مث : وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. تثليث البدل لورش . يستهزءون ٣٣

 . إبداهلا، مث إسقاطها مع ضم الزاي
 . أدغمها غري حفص واملكي . اختذمت ٣٥
، وله وقفاً "هْزؤاً "وأسكن الزاي محزة ". هزؤاً "مهز الواو غري حفص  . هزواً  ٣٥

 ". هزَا"، ونقل حركتها إىل الزاي "هْزوا"إبدال اهلمزة واواً 
 ". ال َخيُْرجون"فتح الياء وضم الراء األخوان  . ال ُخيَْرجون ٣٥
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٣٧
و�اية اجلزء . وهي �اية سورة اجلاثية. الثمن الثامنهي �اية  . احلكيم ٣٧

 . اخلامس والعشرين

//// 
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- ٣٢٩- 

 

الجزء السادس والعشرون 



  ٢٠ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أمال احلاء ابن ذكوان وشعبة واألخوان، وقللها ورش والبصري . حم ١
١٠/ ٨/ ٢ /

١٧/ ١٥ 
شهد  –أعلم مبا –احلكيم ما

 قال لوالديه –قال رب–شاهد
 . السوسي أدغمهن

٩/ ٨/  ٧/ ٣ 
 /١٥ 

 –تتلى –"وقفاً "مسمى 
 . ترضاه –يوحى –كفى

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش، والوجه الثاين له إبداهلا  ". معاً "أرأيتم  ١٠/ ٤
 ". أريتم"لثانية الكسائي وأسقط اهلمزة ا. ألفاً 

وإذا وصلت بالسموات ". إيتوين"أبدل مهزة القطع ياء ابتداًء اجلميع  . ائتوين ٤
لورش " السموات يتوين"تسقط مهزة الوصل، وتبدل اهلمزة ياء 

 ". السموات ئتوين"والسوسي مطلقاُ ومحزة وقفاً، وحتقق عند الباقني 
 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . النارِ  –كافرين  ٢٠/ ٦

 . وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءهم ٧
 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله . بشرى –افرتاه  ١٢/ ٨

 . أثبت ألف أنا وصالً قالون خبلف عنه . أنا إال ٩
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . الدنيا –موسى  ٢٠/ ١٢

ورقق الراء ". لتنذر"بتاء اخلطاب بدل الياء لنافع والشامي والبزي  . ذرلني ١٢
 .ورش

. غلظ الالم ورش. يظلمون ظلموا- ١٢/١٩
 . ضم اهلاء محزة يف احلالني . عليِهم  ١٣
ضم احلاء وأسكن السني وحذف اهلمزة واأللف غري الكوفيني  . إْحَساناً  ١٥

 ".ُحْسناً "
 ". َكرهاً "لكاف الثالثة وهشام فتح ا ". معاً "ُكرهاً  ١٥
 ". أوزعَين أن"فتح الياء وصالً ورش والبزي  . أوزعْين أن ١٥
 . أسكن الياء اجلميع . ذريْيت إين ١٥



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٣٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "يُتجاوز –يُتقبل "أبدل النون ياء مضمومة غري حفص واألخوين  . نَتجاوز –نَتقبل  ١٦
 ". أحسنُ "رفعها غري حفص واألخوين  . أحسنَ  ١٦
وفتح ". أفِّ "كسر الفاء من دون تنوين أبو عمرو وشعبة واألخوان  . ُأفٍّ  ١٧

 ". أفَّ "الفاء من دون تنوين االبنان 
". أتعدآينِّ "أدغم النون األوىل يف الثانية هشام مع مد األلف مشبعة  . أتعدانْين أن ١٧

 ". أتعدانَين أن"وفتح الياء وصالً احلرميان 
 . وامليم وصالً البصري وضمهما األخوان هلاءا كسر . عليِهُم القول ١٨
 ". ولنـَُوفِّيهم"أبدل الياء نوناً املدين وابن ذكوان واألخوان  . وليـَُوفِّيهم ١٩
زاد مهزة االستفهام مع تسهيل اهلمزة الثانية من دون إدخال املكي  . أذهبتم ٢٠

 ، وأدخل هشام"أأذهبتم"وزاد مهزة االستفهام الشامي ". أاذهبتم"
، وحقق )وجهان(ألفاً بني اهلمزتني مع تسهيل الثانية وحتقيقها 

 . اهلمزتني ابن ذكوان
 . �اية الثمن األول . تفسقون ٢٠

ن سورة محمد صلى اهللا عليه وسلم م ٩ – ٢١: الثمن الثاني
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وصل اهلاء ابن كثري . يديه ٢١
 ". إَين أخاف"ة فتح الياء الثالث . إْين أخاف ٢١
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أجئتنا ٢٢
 ". أبِْلغكم"أسكن الباء وخفف الالم البصري  . أبـَلِّغكم ٢٣
 ورش أراكم قلل". ولكَين أراكم"فتح الياء نافع والبصري والبزي  . ولكْين أراكم ٢٣

 . وأماهلا البصري واألخوان
 –لعذاب مبا ا –بأمر ربا  ٣٥/ ٢٥/٣٤

 . العزم من
 . السوسي أدغمهن

أبدل الياء تاء مفتوحة ونصب مساكنهم احلرميان والنحويان  . ال يُرى إال مساكُنهم ٢٥
وأماهلا البصري  ورشترى  قللو". ال َترى إال مساكَنهم"والشامي 
 . واألخوان

اهلمزة  حتقيق: وحلمزة وقفاً وجهان. وقف عليها الكسائي باإلمالة . أفئدة ٢٦
األوىل مع النقل يف اهلمزة الثانية، وتسهيل اهلمزة األوىل مع النقل يف 

 . اهلمزة الثانية
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- ٣٣١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
أغىن، شيء، ءايات،  ٢٦

 . يستهزءون
فتح الذات : ٣/ ٢/ ١: لورش يف اآلية تسعة أوجه وقفاً على البدل

وتوسط اللني وقصر البدل وعليه قصر وتوسط وطول البدل 
وتوسط اللني وطول البدل وطول البدل  فتح الذات/ ٤. العارض
فتح الذات وطول اللني وطول البدل وطول البدل / ٥. العارض
تقليل الذات وتوسط اللني وتوسط البدل وتوسط : ٧/ ٦. العارض

تقليل الذات وتوسط اللني وطول البدل / ٨. البدل العارض وطوله
دل تقليل الذات وطول اللني وطول الب/ ٩. وطول البدل العارض
 . وطول البدل العارض

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "بلى  –أغىن  ٣٤/ ٣٣/ ٢٦
بالنقل، واإلبدال مع اإلدغام، : وقف عليها هشام ومحزة بأربعة أوجه . من شيءٍ  ٢٦

 . وعلى كل من الوجهني اإلسكان والروم
 . أماهلا محزة . حاق ٢٦
 . ا البصري واألخوانوأماله ورش قللها . القرى ٢٧
 . أدغمها الكسائي . بل ضلوا ٢٨
 . خالدوهشام و انيحنوال أدغمها . وإذ صرفنا ٢٩
 . البن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢٩

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . املوتى –موسى  ٣٣/ ٣٠
 . لف عن الدوريأدغمها البصري بخ . يغفر لكم ٣١

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . �ارِ  –الناِر  ٣٥/ ٣٤
وحقق األوىل . سهل اهلمزة األوىل مع التوسط والقصر قالون والبزي . أولياُء أُولئك ٣٢

وأسقط إحدى اهلمزتني . ورش وقنبل) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا 
 . مع القصر والتوسط أبو عمرو

 . �اية سورة األحقاف . الفاسقون ٣٥

 
 
 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٣٢- 

 سورة محمد 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وهو ٢
 . وأبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . سيئاتم ٢
 . غلظ الالم ورش . وأصلح ٢
 . أماهلا الدوري . للناسِ  ٣
 ". قَاتَلوا"قاف والتاء وزاد ألفاً بينهما غري حفص والبصري فتح ال . والذين قُِتلوا ٤
 . �اية الثمن الثاين . فأحبط أعماهلم ٩

  ٣٢ – ١٠: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

١١/ ١٠ /
٢٥/ ١٥ 

 –الكافرين  –وللكافرين 
 على أدبارهم  –النار 

 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله

١٢/ ١١ /
١٧/ ١٥ /
٢٠/ ١٩ /

٣٢/ ٢٥/ ٢٣ 

 –ال موىل  "-وقفاً "موىل 
مصفى  "-وقفاً "مثوى 

 " -وقفاً "هدى  "-وقفاً "
 –فأوىل  –مثواكم  ءاتاهم-
اهلدى الشيطان  –أعمى 

 . اهلدى لن "-وقفاً "

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٣/ ١٢ /
١٦/ ١٤ /
٢٠/ ١٩ /
٣٢/ ٢٥ 

ناصر  –الصاحلات جنات 
عندك قالوا  –ين له ز –هلم 
يعلم  –العلم ماذا  –

 –القتال رأيت  –متقلبكم 
 . سول هلم "-معاً "تبني هلم 

 . السوسي أدغمهن

". وكآِئن"زاد ألفاً بعد الكاف وكسر اهلمزة وحذف الياء ابن كثري  . وكأين ١٣
". وكأي"ووقف عليها البصري بالياء . وسهل محزة اهلمزة وقفاً 

 . والباقون بالنون
 ". َأِسنٍ "وحذف األلف بعد اهلمزة ابن كثري . ثلث البدل ورش . ءاِسنٍ  ١٥

 . خبلف له يف األوىل وابن ذكوان محزة نأماله . جاءتم –جاء  –زادهم  ١٨/ ١٧
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . بسيماهم –تقواهم  ٣٠/ ١٧

 . وانوهشام واألخ البصري أدغمها . فقد جاء ١٨
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبصري والبزي . جاَء َأشراطها ١٨



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٣٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
ورش ) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة 

 . وقنبل
 . ري وورش خبلف عنهدووقللها ال األخوان أماهلا . فأىن ١٨
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكراهم ١٨
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . واستغفر لذنبك ١٩
 . واألخوان البصري امأدغمه أنزلت سورة –نزلت سورة  ٢٠
 ". عِسيتم"كسر السني نافع  . فهل عَسيتم ٢٢
 . البن كثري مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢٤
". أُمِليَ "حة البصري ضم اهلمزة وكسر الالم وأبدل األلف ياء مفتو . أَْمَلى ٢٥

 . ورش خبلف عنه اقللهوان واألخ أملى أمالو
 ". َأسرارهم"فتح اهلمزة غري حفص والشيخني  . ِإسرارهم ٢٦
 ". ُرضوانه"ضم الراء شعبة  . رِضوانه ٢٨
 ". ويبلوا –يعلم  ليبلونكم-"أبدل النون ياء شعبة  نَبلوا –نَعلم  –لَنبلونَّكم  ٣١
 . ية الثمن الثالث�ا . أعماهلم ٣٢

من سورة الفتح  ١٧ -٣٣: ن الرابعالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". السِّلم"كسر السني شعبة ومحزة  . السَّلم ٣٥
لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل . األعلون ٣٥

.  والنقل والسكت وقفاً 
 . صري وورش خبلف عنهوقللها الب األخوان أماهلا . الدنيا ٣٦
وسهل اهلمزة البصري ". هأنتم "أسقط ورش وقنبل األلف بعد اهلاء  . هآ أنتم ٣٨

وكل على أصله يف . ونافع خبلف عن ورش، والوجه الثاين له إبداهلا
 . املد املنفصل

إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر : وقف عليها هشام ومحزة خبمسة أوجه . الفقراءُ  ٣٨
لطول، مث تسهيلها مع التوسط والقصر هلشام، والطول والتوسط وا

 . والقصر حلمزة
 . �اية سورة حممد صلى اهللا عليه وسلم . أمثالكم ٣٨

 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٣٤- 



 البيان الكلمة رقم اآلية
١١/ ٥/ ٢ /

١٤ 
 –تقدم من ليغفر لك-

سيقول  –املؤمنات جنات
 . يعذب من –يغفر ملن لك-

 . السوسي أدغمهن

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . طاً صرا ٢
وحلمزة وقفاً النقل والسكت، وله وصالً . النقل فيهن لورش مطلقاً  . األ�ار –" معاً "األرض  ٧/ ٥/ ٤

 . السكت خبلف عن خالد
 . أبدل اهلمزة ياء محزة وقفاً  . سيئاتم ٥
 . ضم اهلاء محزة يف احلالني . عليِهم ٦
ووقف عليها محزة ". السُّوء"رقق الراء ورش وضم السني الصاحبان  . ة السوءدائر ٦

النقل، واإلبدال مع اإلدغام، وعلى كل منهما : وهشام بأربعة أوجه
 . اإلسكان والروم

لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعزروه  ٩
 . وتوقره وتسبحوه

حبان أبدل تاء اخلطاب يف األربعة ياء غيبة الصاو. ترقيق الراء لورش
 ". ليؤمنوا باهللا ورسوله ويعزروه ويوقره ويسبحوه"

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . األعمى –أوىف  ١٧/ ١٠
 ". عليِه اهللاَ "كسر اهلاء ورقق لفظ اجلاللة غري حفص  . عليُه اهللاَ  ١٠
اهلاء  وال خيفى صلة ".فسنؤتيه"أبدل الياء نوناً احلرميان والشامي  . فسيؤتيه ١٠

 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدلو للمكي،
 . خبلف عن الدوري  البصري أدغمها . فاستغفر لنا ١١
 ". ُضراً "ضم الضاد األخوان  . َضراً  ١١
 . أدغمها الكسائي وهشام . بل ظننتم ١٢
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ١٣
إبدال اهلمزة ألفاً مع القصر :وقف عليها هشام ومحزة خبمسة أوجه  ". اً مع"يشاُء  ١٤

والتوسط والطول، مث تسهيلها مع التوسط والقصر هلشام، والطول 
 . والقصر حلمزة

. غلظ الالم ورش. انطلقتم ١٥
 ". كِلَم اهللاِ "كسر الالم وحذف األلف األخوان  . كَالَم اهللاِ  ١٥
 . هشام واألخوان أدغمها . بل حتسدوننا ١٥
 ". نعذبه –ندخله"أبدل الياء فيهما نوناً نافع وابن عامر  . يعذبه –يدخله  ١٧
 . �اية الثمن الرابع . أليماً  ١٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 ٢٩ -١٨: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

٢٠/ ١٨ /
٢٩/ ٢٨/ ٢٧ 

فعجل  "-معاً "فعلم ما 
الكفار  –أرسل رسوله –لكم
 –السجود ذلك –رمحاء

 . أخرج شطأه

 . السوسي أدغمهن

 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٢٠
 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. زاياً خلف الصاد أشم . صراطاً  ٢٠

 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله . تراهم –أخرى  ٢٩/ ٢١
 . رقق الراء ورش . تقدروا ٢١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ٢٤
 ". يعملون"أبدل التاء ياء أبو عمرو  . بصرياً  تعملون ٢٤
تسهيل اهلمزة مث : ووقف عليها محزة بوجهني. ثلث البدل ورش . تطئوهم ٢٥

 ". تَطْوهم"إسقاطها 
 . وهشام البصري أدغمها . إذ جعل ٢٦

ِبُم  –يف قلوِبُم احلمية  ٢٩/ ٢٦
 . الكفار

". ِبِم الكفار –ة قلومبِِ احلمي"كسر اهلاء وامليم وصالً البصري 
 ". بُُم الكفار قلوبُُم احلمية-"وضمهما األخوان 

 . أماهلما الكسائي وقفاً  . محية اجلاهلية ٢٦
 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . سيماهم –التقوى  ٢٩/ ٢٦

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . لقد صدق ٢٧
وأمال . مع اإلظهار واإلدغام السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  ةاهلمز أبدل . الرُّْءيا ٢٧

 األلف الكسائي وقللها البصري وورش خبلف عنه
 . تثليث البدل فيهما لروش . رءوسكم –ءامنني  ٢٧
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . شاء ٢٧

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن فاستوى –وكفى  –باهلدى  ٢٩/ ٢٨
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . لكفارِ على ا ٢٩
 ". وُرضواناً "ضم الراء شعبة  . ورِضواناً  ٢٩
 . وأماهلا النحويان وابن ذكوان. قللها محزة ونافع خبلف عن قالون . التوراة ٢٩
 ". َشطَأه"فتح الطاء ابن كثري وابن ذكوان  . شْطأه ٢٩
وحلمزة وقفا حتقيق ". فأزره"ابن ذكوان  أسقط األلف بعد اهلمزة . زرهآف ٢٩



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 .اهلمزة وتسهيلها

زيادة مهزة مضمومة بني السني والواو : األول: لقنبل فيها وجهان . ُسوِقهِ  ٢٩
 ". سْؤقه"إبدال الواو مهزة ساكنة : والثاين". ُسُؤوقه"

 . وهي �اية الثمن اخلامس. �اية سورة الفتح . عظيماً  ٢٩

 
 



 ١٣ -١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". النيبءِ "خفف الياء وزاد مهزة بعدها نافع  . النيبِّ  ٢
 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله . وأنثى –إحدامها –للتقوى ١٣/ ٩/ ٣

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . إليِهم ٥
  .وابن ذكوان محزة أماهلا . جاءكم ٦
 "فتَـثَبـَُّتوا"ء مشددة وأبدل النون تاء الشيخانأبدل الباء ثاء والياء با . فتَـَبيـَُّنوا ٦

١٢/ ١١/ ٧ /
١٣ 

 باأللقاب بئس- –األمر لعنتم
 وقبائل لتعارفوا –ياكل حلم

 . السوسي أدغمهن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . األخرى ٩
 . نية مساسهل اهلمزة الثا . تفيَء إىل ٩

 –وال جتسسوا  –وال تنابزوا  ١٣/ ١٢/ ١١
 . لتعارفوا

شدد التاء البزي وصالً مبا قبلها يف األفعال الثالثة مع املد املشبع 
سسوا  –وآل تَّنابزوا "يف األول والثاين   ". لتَّعارفوا –وآل جتَّ

 . أدغمها النحويان وخالد خبلف عنه . يتْب فأولئك ١١
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . أتقاكم "-معاً "عسى  ١٣/ ١١

 ". ميِّتاً "شدد الياء مكسورة نافع  . مْيتاً  ١٢
 . �اية الثمن السادس . خبري ١٣

من سورة ق  ٢٦ -١٤: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

لسوسي وأبدهلا ا". ال يْألتكم "زاد مهزة ساكنة بعد الياء البصري  . ال يلتكم ١٤
 ". ال يالتكم"ألفاً 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها السوسي . يعلم ما ١٦
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . هداكم ١٧
 . وهي �اية احلجرات". يعملون"أبدل التاء ياء املكي  . تعملون ١٨

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ١

 . وابن ذكوان محزة نأماله "معاً "جاءت  "-معاً "جاءهم  ٢/٥/١٩/٢١
وسهل . أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية أبو عمرو وقالون . أءذا ٣

وأدخل ألفاً بني اهلمزتني . الثانية من دون إدخال ورش وابن كثري
 . خبلف له مع حتقيق اهلمزة الثانية هشام

 ". ُمتنا"صاحبان والشامي وشعبة ضم امليم ال . ِمتنا ٣
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكرى ٨
 . قرأها اجلميع كحفص . األيكة ١٤
 ". وعيدْي أفعيينا"أثبت الياء وصالً ورش  . وعيِد أفعيينا ١٥

 . أدغمهما السوسي.  قرينه هذا ونعلم ما - ٢٣/ ١٦
 . ورش خبلف عنه الهوقل األخوان اأماله ". وقفاً "يتلقى  ١٧
 "رقيب لديهِ "وصل اهلاء ابن كثري  . لديِه رقيب ١٨

 . واألخوان البصري أدغمها . وجاءت سكرة ١٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . كفارٍ  ٢٤
 . �اية الثمن السابع . الشديد ٢٦

من سورة الذاريات  ٣٠ -٢٧: لثامنالثمن ا
 بيانال الكلمة رقم اآلية

٢٩/ ٢٨ /
٣٩/ ٣٠ /
٤٥/ ٤٣ 

القول  –قال ال ختتصموا 
ربك  –نقول جلهنم  –لدي 
 . أعلم مبا –حنن حني  –قبل 

 . السوسي أدغمهن

 . غلظ الالم ورش . بظالم ٢٩



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 
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 بيانال الكلمة رقم اآلية
 ". يقول"أبدل النون ياء نافع وشعبة  . يوم نقول ٣٠
 ". يوعدون"أبدل التاء ياء املكي  . توعدون ٣٢
 . وابن ذكوان محزة اأماله . جاء ٣٣
 . ضم نون التنوين وصالً احلرميان وهشام والكسائي . منيٍب ادخلوها ٣٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . لذكرى ٣٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "ألقى  ٣٧
 ". وإدبار"كسر اهلمزة احلرميان ومحزة  . وأدبار ٤٠
 ". ينادي"ت الياء وقفاً ابن كثري خبلف عنه أثب . ينادِ  ٤١
 ". املنادي "أثبت الياء يف احلالني املكي ووصالً نافع والبصري  . املناد ٤١
 ". تشَّقق"شدد الشني احلرميان والشامي  . تَشقق ٤٤
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . جببار ٤٥
 . وهي �اية سورة ق". ْي بسم اهللاوعيد"أثبت الياء وصالً ورش  . وعيد ٤٥

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها السوسي ومحزة وله املد املشبع قوالً واحداً  . والذاريات ذرواً  ١
 . مل يرقق راءها ورش . ِوقراً  ٢

حديث ضيف  –أفك قتل  ٣٠/ ٢٤/ ١٠
 –قال ربك  –كذلك قال  –

 . إنه هو

 . وسيالس أدغمهن

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . باألسحار –الناِر  ١٨/ ١٣
 ". وِعيون"كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة والشيخان  . وُعيون ١٥

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . أتاك –ءاتاهم  ٢٤/ ١٦
 ". مثُل ما"رفع الالم شعبة واألخوان  . مثَل ما ٢٣
 ". إبراَهام"أبدل الياء ألفاً هشام  . إبراِهيم ٢٤
 . واألخوان يشامالو البصري أدغمها . إذ دخلوا ٢٥
 "ِسْلم"كسر السني وأسكن الالم وحذف األلف األخوان  . قال َسَالمٌ  ٢٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وابن ذكوان محزة أماهلا . فجاء ٢٦
 . والعشرون وهي �اية اجلزء السادس. �اية الثمن الثامن . العليم ٣٠

//// 
 

ع والعشرون الجزء الساب
من سورة الطور  ٢٣ -٣١: من األولالث

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . موسى ٣٨

 ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله ". وقفاً "أتى  –فتوىل  ٥٢/ ٣٩
". يومِهِم الذي –عليِهِم الريح "كسر اهلاء وامليم وصالً البصري  . ُم الذييومهِ  –عليِهُم الريح  ٦٠/ ٤١

 ". يومُهُم الذي –عليُهُم الريح "وضمهما األخوان 
٤٣/ ٤٢ /
٥٨/ ٤٤ 

أمر  –قيل هلم  –العقيم ما 
 . اهللا هو –ربم 

 . السوسي أدغمهن

 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٤٣
 ". الصَّْعـَقة"حذف األلف وأسكن العني الكسائي   .الصَّاِعَقة ٤٤
 ". وقوِم نوحٍ " جر امليم البصري واألخوان  . وقوَم نوحٍ  ٤٦
 ". تذَّكَّرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكَّرون ٤٩
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . الذكرى ٥٥
. غلظ الالم ورش. ظلموا ٥٩
 . ة سورة الذاريات�اي . يوعدون ٦٠

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . نارِ  ١٣
 .غلظ الالم ورشاصلوها  ١٣
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . ووقاهم –ءاتاهم  ١٨
أسكن العني وأبدل التاء نوناً قطع مهزة الوصل وأسكن التاء خمففة و . واتـَّبَـَعتـُْهمْ  ٢١



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٤٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". وأتْـبَـْعَناهم"وزاد ألفاً بعدها البصري 

وكسر التاء البصري ". ذرياتم"زاد ألفاً بعد الياء البصري والشامي  . ذريُتهم بإميان ٢١
 ". ذرياِتم"

 ". بم ذرياِتم"زاد ألفاً بعد الياء وكسر التاء نافع والبصري والشامي  . بم ذريتهم ٢١
 ". ألِتناهم "كسر الالم ابن كثري  . ألَتناهم ٢١
 اهلمزة أبدلو". ال لغَو فيها وال تأثيمَ "بنامها على الفتح الصاحبان  . ال لغٌو فيها وال تأثيمٌ  ٢٣

 . وهي �اية الثمن األول. رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و

من سورة النجم  ٢٥ -٢٤: ن الثانيالثم
 انالبي الكلمة رقم اآلية

 . ضم اهلاء يف احلالني محزة . عليِهم ٢٤
وأبدل اهلمزتني وقفاً . أبدل اهلمزة األوىل السوسي وشعبة يف احلالني . لؤلؤ ٢٤

محزة مع الروم واإلمشام واإلسكان يف الثانية، ووافقه هشام يف الثانية 
 . وقفاً، وهلما أيضاً تسهيل اهلمزة الثانية مع الروم

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . ووقانا ٢٧
 ". ندعوه أنه"فتح اهلمزة نافع والكسائي  . ندعوه إنه ٢٨

 . السوسي ماأدغمه . خزائن ربك –إنه هو  ٣٧/ ٢٨
وأسكن الراء البصري . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أبدل . تأُمُرهم ٣٢

اختالس  ، والوجه الثاين للدوري"تأمْرهم"خبلف عن الدوري 
 . ضمتها

وأبدل الصاد سيناً هشام . أشم الصاد زاياً محزة خبلف عن خالد . املصيطرون ٣٧
وقنبل وهو أحد الوجهني حلفص، والوجه الثاين حلفص وخالد 

 .وال خيفى ترقيق الراء لورش. بالصاد كالباقني
 ". َيصعقون"فتح الياء غري عاصم والشامي  . ُيْصَعقون ٤٥
 .الالم ورش غلظ. ظلموا ٤٧
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . واصرب حلكم ٤٨
 . �اية سورة الطور . النجوم ٤٩

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
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- ٣٤١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٤/ ٣/ ٢/ ١ /

٧/ ٦/ ٥ /
١٠/ ٨/٩ /

١٥/ ١٤ /
١٧/ ١٦ /

٢٢/ ١٩/٢١ /
٢٥/ ٢٤/ ٢٣ 

 –اهلوى  –غوى  هوى-
فاستوى  –القوى  –يوحى 

أدىن  –تدىل ف –األعلى  –
املأوى  –املنتهى  –أوحى  –
العزى  –طغى  –يغشى  –
 –ضيزى  –األنثى  –

 . األوىل –متىن  اهلدى-

 . والبصريوقللهن ورش  األخوان أماهلن

يغشى السدرة  –فأوحى  ٢٣/ ١٦/ ١٠
 ". وقفاً "توى  –" وقفاً "

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

 ". ما كذَّب"هشام شدد الذال  . ما َكَذبَ  ١١
 . وسهل اهلمزة محزة وقفاً . ثلث البدل ورش . الفؤاد ١١

وقللهما ورش مع . أمال الراء واهلمزة ابن ذكوان وشعبة واألخوان ". معاً "رأى  ١٨/ ١١
 . وأمال اهلمزة فقط البصري. تثليث البدل

 ". أَفـََتْمُرونه"أسكن امليم وحذف األلف الشيخان  . أَفـََتَماُرونه ١٢
١٣/ ١٢ /
٢٠/ ١٨ 

 –الكربى  –أخرى  –يرى 
 . األخرى

 . البصري واألخوان نوأماله ورش نقلله

وقللهما . أمال الراء واهلمزة شعبة واألخوان وابن ذكوان خبلف عنه . رءاه ١٣
 . وأمال اهلمزة فقط البصري. ورش مع تثليث البدل

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . املأوى ١٥
 . أماهلا محزة . زاغ ١٧
سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش والوجه الثاين لـه إبداهلا ألفاً  . أفرأيتم ١٩

 ". أفريتم"وأسقط اهلمزة الثانية الكسائي . مشبعة
 ". الاله"أبدل الكسائي التاء هاء وقفاً  . الالت ١٩
 ". منآَءة"ملتصل زاد مهزة مفتوحة بعد األلف املكي ووسط ا . مناة ٢٠
 ". ضئزى"مهز الياء ابن كثري  . ضيزى ٢٢
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جاءهم ٢٣
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا.  جاءهم ٢٣
 . �اية الثمن الثاين . األوىل ٢٥

من سورة القمر  ٨ -٢٦: من الثالثالث
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-٣٤٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٢٦/٢٧/٢٩ /
٣٠/٣١/٣٢ /
٣٣/٣٤/٣٦ /
٣٧/٣٩/٤١ /
٤٢/٤٣/٤٤ /
٤٥/٤٦/٤٨ /
٥٠/٥١/٥٢ /
٥٤/٥٦/ ٥٣ 

 الدنيا- "-معاً "األنثى  يرضى-
 –اتقى  - باحلسىن –اهتدى 

 –موسى  –وأكدى  –توىل 
 –األوىف  –سعى  –وّىف 

 –وأحيا  –وأبكى  –املنتهى 
" معاً "األوىل  –وأقىن  –متىن 

 –أهوى  –وأطغى  –أبقى  –
 ما غشى

 . األخوان نبصري وأمالهالو ورش نقلله

٢٧/٣٠/٣٢ /
٤٣/٤٤/٤٨ /

٥٩/ ٤٩ 

أعلم مبن  –املالئكة تسمية 
إنه هو  –أعلم بكم  "-كله"
 . احلديث تعجبون "-كله"

 . السوسي نأدغمه

٣٤/ ٢٩ /
٥٤/ ٤٨/ ٤١ 

جيزاه  –وأعطى  –توىل عن 
 . فغشاها –أغىن  –

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله

كسر الباء وحذف األلف بعدها وأبدل اهلمزة ياء ساكنة األخوان   .كبائر اإلمث ٣٢
 .وال خيفى ترقيق الراء لورش". كِبْري اإلمث"

وكسر اهلمزة ". بطون إمِّهاتكم"كسر اهلمزة وامليم وصالً محزة  . بطون أُمَّهاتكم ٣٢
وضم اهلمزة وفتح امليم ابتداًء ". بطون ِإمَّهاتكم"وحدها الكسائي 

 . اجلميع
. سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش، وله إبداهلا ألفاً وجه ثان . أفرأيت ٣٣

 ". أفريت"وأسقطها الكسائي 
٣٥/٣٨/٤٠ /
٤٧/٤٩/٥٥ 

 –يُرى  –أخرى  –يرى 
 تتمارى الشِّعرى- –األخرى

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها

 . أبدل اهلمزة ألفاً هشام ومحزة وقفاً  . ينبأ ٣٦
 ". وإبراَهام"فتح اهلاء وأبدل الياء ألفاً هشام  . وإبراهيم ٣٧
 ". النَشاَءة"فتح الشني وزاد ألفاً بعدها الصاحبان  . النَّْشـَأة ٤٧
وأدغم نون التنوين يف . أمال األوىل األخوان وقللها البصري وورش . عاداً األوىل ٥٠

ضمتها إىل الم ال التعريف وصالً وشدد الالم وأسقط اهلمزة ونقل 
". عاَدلُّْؤىل"ومهز الواو قالون وصالً . نافع والبصري" عاَدلُّوىل"الالم 

ويف االبتداء لقالون . ويف االبتداء قرأها قالون والبصري كحفص
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- ٣٤٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
إثبات مهزة الوصل وضم / ٢، "أألوىل"كحفص / ١: ثالثة أوجه

 أسقط مهزة الوصل وضم الالم/ ٣، "أُلْؤىل"الالم بعدها مهزة ساكنة 
/ ١: وللبصري ثالثة أوجه ابتداء". ُلْؤىل"وبعدها مهزة ساكنة 

أثبت مهزة الوصل وضم الالم وواو بني الالمني / ٢كحفص، 
أسقط مهزة الوصل وضم الالم وواو بني الالمني / ٣". أُلوىل"
إثبات مهزة الوصل وضم الالم وواو : ولورش ابتداء وجهان". ُلوىل"

قاط اهلمزة وضم الالم وواو بني الالمني ، مث إس"أَُلوىل"بني الالمني 
وباقي القراء يقرؤو�ا كحفص . وال تثليث للبدل لورش". ُلوىل"

 . وصالً وابتداءً 
 ". ومثوداً "نو�ا منصوبة غري عاصم ومحزة  . ومثوداْ  ٥١
 .غلظ الالم ورش. أظلم ٥٢
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . املؤتفكة ٥٣
 . �اية سورة النجم . اعبدوا ٦٢

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . ولقد جاءهم ٤
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ٤
الداعْي إىل "أثبت الياء يف الوصل ورش والبصري ويف احلالني البزي  . الداع إىل ٦

 ." 
 ". ُنْكر"ف ابن كثري أسكن الكا . ُنُكر ٦
فتح اخلاء وزاد ألفاً بعدها وكسر الشني خمففة البصري واألخوان  . ُخشَّعاً  ٧

 ". َخاِشعاً "
 "الداعْي يقول"ويف احلالني املكي أثبت الياء وصالً نافع والبصري،  . الداِع يقول ٨
 . �اية الثمن الثالث . عسر ٨

 
 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٤٤- 

 ٥٥ -٩: الثمن الرابع
 البيان مةالكل رقم اآلية

 ". ففتَّحنا"شدد التاء الشامي  . ففَتحنا ١١
 ". ِعيوناً "كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . ُعيوناً  ١٢

 . ورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله أدهى–فتعاطى"-وقفاً "فالتقى  ٤٦/ ٢٩/ ١٢
١٦/١٨/٢١ /
٣٠/٣٧/٣٩ 

وأثبت الياء وصالً يف نذر . وقفاً اجلميع) وجهان(فخم الراء ورققها  ". كله"ونذر 
 . املنسقة بالواو ورش

٢٢/ ١٧ /
٤٠/ ٣٢ 

 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل ". كله"القرءان 

 . واألخوان يشامالو البصري أدغمها . كذبْت مثود ٢٣
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري خبلف عنه  . أءُلقي ٢٥

وسهل الثانية من دون إدخال ورش . أحد أوجه هشام الثالثة وهو
وأدخل ألفاً بني اهلمزتني وحقق . واملكي وهو الوجه الثاين للبصري
وحقق الثانية الباقون من دون . الثانية هشام وهو الوجه الثاين له
 . إدخال وهو الوجه الثالث هلشام

 ". مونستعل"أبدل الياء تاء الشامي ومحزة  . سيعلمون ٢٦
 ونبيُهم-"محزة وقفاً ) وجهان(أبدل اهلمزة ياء مع ضم اهلاء وكسرها  . ونبئهم ٢٨

 ". نبيِهم
 .  احلالني محزة يفاهلاء  ضم . عليِهم ٣١

 –يقولون حنن  –آل لوط  ٥٥/ ٤٤/ ٣٤
.  مقعد صدق

.  السوسي نأدغمه

 . نوهشام واألخوا البصري امأدغمه . ولقد جاء –ولقد صبحهم  ٤١/ ٣٤
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٤١
أسقط إحدى اهلمزتني مع قصر األلف وتوسطه قالون والبزي  . جاء آل فرعون ٤١

وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً ورش وقنبل وعند . والبصري
التسهيل مع القصر، واإلبدال مع : ذلك يكون لقنبل ثالثة أوجه

التسهيل مع القصر : سة أوجهويكون لورش خم. القصر والطول
 . والتوسط والطول، واإلبدال مع التوسط والقصر

تسهيل اهلمزة الثانية مع الطول : وقف عليها محزة بستة أوجه . من أولئكم ٤٣
والقصر، وهذان الوجهان على كل من التحقيق والسكت والنقل 
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 البيان مةالكل رقم اآلية
 . يف اهلمزة األوىل

 ). وجهان(زة وتسهيلها وقف عليها محزة بتحقيق اهلم . وأَمرُّ  ٤٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ٤٨
 . وهي �اية الثمن الرابع. �اية سورة القمر . مقتدر ٥٥

 
 



 ٧٨ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢
١٠/١١/٢٤/ 
٣٣/٤١/٦٠ 

 –األكمام  –لألنام 
 –األرض  –كاألعالم 

 ". معاً "اإلحسان  –األقدام 

لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل
 . والنقل والسكت وقفاً 

وجر الرحيان ". واحلبَّ ذا العصِف والرحيانَ "نصب الثالثة الشامي  . واحلبُّ ذو العصِف والرحيانُ  ١٢
 ". واحلبُّ ذو العصِف والرحيانِ "ن األخوا

١٤/١٥/٣٣ /
٣٥ 

 –" معاً "ناٍر  –كالفخار 
 . أقطار

 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله

 ". ُخيْرَُج منهما"ضم الياء وفتح الراء نافع والبصري  . َخيْرُُج منهما ٢٢
وأبدل . ة وقفاً أبدل اهلمزة األوىل واواً السوسي وشعبة مطلقاً ومحز . اللؤلؤ ٢٢

اهلمزة الثانية وقفاً محزة وهشام مع اإلسكان والروم واإلمشام، وهلما 
 . تسهيلها مع الروم

 . أماهلا دوري الكسائي . اجلوارِ  ٢٤
ْنَشَئاتُ  ٢٤

ُ
 ". املْنِشَئاتُ "كسر الشني محزة وشعبة خبلف عنه  . امل

 . ورش خبلف عنه اموقلله األخوان ماأماله ". وقفاً "وجىن  –ويبقى  ٥٤/ ٢٧
حلمزة السكت خبلف عن و. مع ترقيق الراء مطلقاً  لورش فيها النقل ". معاً "اإلكرام  ٧٨/ ٢٧

 . وأماهلا ابن ذكوان خبلف عنه. خالد وصًال، والنقل والسكت وقفاً 
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شأن ٢٩
 ". فْـرُغسيَ "أبدل النون ياء الشيخان  . سنَـْفرُغ ٣١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
وأثبت األلف وقفاً النحويان ". أيُه الثقالن"ضم اهلاء وصالً الشامي  . أيه الثقالن ٣١

 ". أيهْ "والباقون باهلاء ساكنة ". أيها"
 ". ِشواظٌ "كسر الشني املكي  . ُشواظٌ  ٣٥
 ". وحناسٍ "جر السني الصاحبان  . وحناسٌ  ٣٥
 . اً أشبع مدها اجلميع وصالً ووقف . وال جآنٌّ  ٣٩
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . بسيماهم ٤١

 . السوسي ماأدغمه عينان نضاختان –يكذب با  ٦٦/ ٤٣
 فحلمزة السكت خبلف عن خلو. ورشوتـثليث البدل ل النقل . مْن إستربق –محيٍم َءان  ٥٤/ ٤٤

 . وقفاً  عدمهوصًال، والنقل و
 . أماهلا محزة . خاف ٤٦

إذا ضم امليم يف : للكسائي يف هاتني الكلمتني قراءتني عكسيتني ". معاً "مل يطمثهن  ٧٤/ ٥٦
وإذا ". مل يطِمثهن –مل يطُمثهن "الكلمة األوىل كسرها يف الثانية 

 ". مل يطُمثهن –مل يطِمثهن "كسر امليم يف األوىل ضمها يف الثانية 
 . "ذو اجلالل "رفعها الشامي بالواو  . ذي اجلالل ٧٨
 . وهي �اية الثمن اخلامس. �اية سورة الرمحن . اإلكرام ٧٨

 
 



  ٧٤ -١: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه مرفوعة–ممنوعة–رافعة–الواقعة ١/٣/٣٣/٣٤
٨/ ٧/ ٢ /
٣٢/ ١٥/ ١٣ 

امليمنة  –ثالثة  –كاذبة 
موضونة  "-كله"ثلة  –"معاً "
 . كثرية –

 . أماهلن الكسائي وقفاً 

وأماهلما ". املَشمة"أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الشني محزة وقفاً  ". معاً "املْشَئمة  ٩
 . الكسائي وقفاً 

 )وجهان(ووقف محزة بتسهيل اهلمزة وبإسقاطها . ثلث البدل ورش . متكئني ١٦
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ١٧
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- ٣٤٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . كأس ١٨
 ". يـُنـَْزفون"فتح الزاي غري الكوفيني  . يـُْنزِفون ١٩
 ". وحوٍر عنيٍ "جر الكلمتني الشيخان  . وحوٌر عنيٌ  ٢٢
وأبدل . شعبة مطلقاً ومحزة وقفاً و السوسي ألوىل واواً ا اهلمزة أبدل . اللؤلؤ ٢٣

محزة وهشام مع اإلسكان والروم واإلمشام، وهلما الثانية وقفاً  اهلمزة
 . الرومتسهيلها مع 

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . أنَشْأناهن ٣٥
 . سهل محزة اهلمزة وقفاً مع طول األلف وقصره . إنشاءً  ٣٥
 ". ُعْرباً "أسكن الراء شعبة ومحزة  . ُعرُباً  ٣٧
وأدخل ألفاً . البصريقالون وزتني وسهل الثانية بني اهلم ألفاً  أدخل . أِئذا ٤٧

دخال إسهل الثانية من دون و. مهشابني اهلمزتني وحقق الثانية 
 . املكيورش و

 ". ُمتنا"ضم امليم الصاحبان والشامي وشعبة  . ِمتنا ٤٧
وأدخل ألفاً بني . بني اهلمزتني وسهل الثانية أبو عمرو ألفاً  أدخل . أءنا ٤٧

وأسقط مهزة . املكيوسهل الثانية من دون إدخال . ماهلمزتني هشا
 ". إنا" والكسائي نافعاالستفهام 

 . وثلث البدل ورش". أْو ءابآؤنا"أسكن الواو قالون وابن عامر  . أَو ءابآؤنا ٤٨
 . ثلث البدل ورش . آلكلون ٥٢
مث إبداهلا  تسهيل اهلمزة ما بينها وبني الواو،: حلمزة وقفاً ثالثة أوجه . فمالئون ٥٣

 ". فماُلون"، مث إسقاطها مع ضم الالم "فماليون"ياء 
 ". َشْربَ "فتح الشني االبنان والنحويان  . ُشْربَ  ٥٥

٦٠/  ٥٧ /
٧٣ 

اخلالقون حنن  –الدين حنن 
 . املنشئون حنن –

 . السوسي أدغمهن

٦٣/ ٥٨ /
٧١/ ٦٨ 

ثاين لـه إبداهلا ألفاً سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش والوجه ال . أفرأيتم
 ". أفريتم"وأسقط اهلمزة الثانية الكسائي . مشبعة

٦٤/ ٥٩ /
٧٢/ ٦٩ 

الثانية وأدخل ألفاً بينهما قالون والبصري وهشام على  اهلمزة سهل ". كله"ءأنتم 
وسهل الثانية . ال مع التحقيقدخله اإل الثاينأحد وجهيه، والوجه 

 . ألفاً وجه ثان اإبدالهمن دون إدخال املكي وورش وله 
ْرنا ٦٠  ". قَدْرنا"خفف الدال ابن كثري  . َقدَّ



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٤٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". النَشاَءة"فتح الشني وزاد ألفاً بعدها الصاحبان  . النشأة ٦٢
حلمزة السكت و. وله فيها األوجه األربعة مطلقاً  ورشا ليهل فالنق . األوىل ٦٢

 واناألخ أماهلاو. خبلف عن خالد وصًال، والنقل والسكت وقفاً 
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه

 ". تذَّكَّرون"شدد الذال غري حفص واألخوين  . تذَكَّرون ٦٢
، "تَّفكهون وفظلتُم "وصل امليم بواو املكي وقالون خبلف عنه  . فظلتم تفكهون ٦٥

وشدد التاء البزي وصالً وأشبع صلة امليم خبلف عنه، والوجه الثاين 
 . له كالباقني بتخفيف التاء

 ". أإنا ملغرمون "زاد مهزة االستفهام شعبة  . إنا ملغرمون ٦٦
 . أدغمها الكسائي مع الغنة . بل حنن ٦٧
 . �اية الثمن السادس . العظيم ٧٤

من سورة الحديد  ١٥ -٧٥: ن السابعالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

تصلية  –أقسم مبواقع  ٩٤/ ٧٥
 . جحيم

 . السوسي ماأدغمه

 ". مبَْوِقعِ "أسكن الواو وحذف األلف األخوان  . َواِقعِ مبَ  ٧٥
 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . لقرءان ٧٧
 ". وجنه"وقف عليها املكي والنحويان باهلاء  . وجنَّتُ  ٨٩
 ". هلْو"أسكن اهلاء قالون والنحويان  . هلُو ٩٥
 . �اية سورة الواقعة . العظيم ٩٦

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان "كله"وهو  ١/٢/٣/٤/٦
١٤/ ١٢/ ٤ /

١٥ 
 –بلى  –يسعى  –استوى 
 . موالكم –مأواكم 

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . السوسي ماأدغمه . فضرب بينهم –يعلم ما  ١٣/ ٤
 ". تـَْرِجع"مي واألخوان فتح التاء وكسر اجليم الشا . تـُْرَجعُ  ٥
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٦



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٤٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ُأِخذ ميثاُقكم"ضم اهلمزة وكسر اخلاء ورفع القاف البصري  . َأَخَذ ميثاَقكم ٨
 ". يـُْنزِلُ "أسكن النون وخفف الزاي الصاحبان  . يـُنَـزِّلُ  ٩
 "لرؤف"صري وشعبة واألخوان وحذف الواو الب. ثلث البدل ورش . لرءوف ٩
 . رقق الراء ورش . ِمرياثُ  ١٠
 ". وكٌل وعد"رفع الالم الشامي  . وكالً وعد ١٠
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . احلسىن ١٠
. وحذف األلف وشدد العني االبنان. رفع الفاء الثالثة واألخوان . فيَضاِعَفه ١١

وقرأ . للمدين والبصري واألخوان" ِعُفهفيضا: "فتكون قراءتم
 . الشامي" فيضِِّعَفه"وقرأ . ابن كثري" فيضِِّعُفه"

. واإلمالة وقفاً للبصري واألخوين. فيها وقفاً التقليل لورش . ترى املؤمنني ١٢
 . وللسوسي وصالً الفتح واإلمالة

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . بشراكم ١٢
 "أَْنِظُرونا"أبدل مهزة الوصل مهزة قطع مفتوحة وكسر الظاء محزة  . ااْنظُُرون ١٣
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ١٣
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١٤
. أسقط إحدى اهلمزتني مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصري . جاَء أَمر ١٤

 . ورش وقنبل) وجهان(لثانية وحقق األوىل مع التسهيل واإلبدال يف ا
ورش والسوسي واواً  اهلمزة أبدلو". ال تؤخذ"أبدل الياء تاء الشامي  . ال يؤخذ ١٥

 . مطلقاً ومحزة وقفاً 
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . وبئس ١٥
 . �اية الثمن السابع . املصري ١٥

  ٢٩ -١٦: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". نزَّل"شدد الزاي غري حفص ونافع  . وما نـََزل ١٦
 . وصالً ووقفاً ) وجهان(غلظ الالم ورش ورققه  . فطال ١٦
 وضمهما األخوان". عليِهِم األمد"لبصري ا وصالً هلاء وامليم ا كسر . عليِهُم األمد ١٦

 ". عليُهُم األمد"
 ". املَصدقات –املَصدقني "ي وشعبة خفف الصاد فيهما املك . املصدقات –املصدقني ١٨
 ". يَضعِّف"حذف األلف وشدد العني االبنان  . يضاعف ١٨
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-٣٥٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله "وقفا"بعيسى  "-معاً "الدنيا  ٢٧/ ٢٠

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . فرتاه ٢٠
 ". وُرضوان"ضم الراء شعبة  ". معاً "ورِضوان  ٢٧/ ٢٠
 . السوسي ماأدغمه . اهللا هو –العظيم ما  ٢٤/ ٢٢

وحذف األلف بعد اهلمزة البصري . فيها لورش األوجه األربعة . ءاتاكم ٢٣
 . وأمال األلف بعد التاء األخوان". أتاكم"

 ". بالَبَخل"اء واخلاء الشيخان فتح الب . بالُبْخل ٢٤
وأسقط الضمري هو نافع والشامي . اء السوسيأدغم اهلاء يف اله . اهللا هو الغين ٢٤

 ". اهللا الغين"
 ". برْسِلنا –رْسَلنا "أسكن السني فيهما البصري  . برُسِلنا –رُسَلنا  ٢٧/ ٢٥

 . أماهلا الدوري . للناس ٢٥
 ". وإبراَهام"فتح اهلاء وأبدل الياء بعد اهلاء ألفاً هشام  . وإبراهيم ٢٦
 ". النبوَءة"وزاد مهزة بعدها نافع  خفف الواو . النبوَّة ٢٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . ءاثارِهم ٢٧
 . لسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ا اهلمزة أبدل . رأفة ٢٧
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . ويغفر لكم ٢٨
 .التحقيقوحلمة وقفاً اإلبدال و". ليال"أبدل ورش اهلمزة ياء مفتوحة  . لئال ٢٩
وهي �اية الثمن الثامن، و�اية اجلزء السابع . �اية سورة احلديد . العظيم ٢٩

 . والعشرون

//// 
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- ٣٥١- 

 

الجزء الثامن والعشرون 



  ١٣ – ١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد مسع ١
وفتح الياء ". َيظَّاَهرون"فتح الياء واهلاء وشدد الظاء الشامي واألخوان  ". معاً "يُظَاِهرون  ٣/  ٢

 "َيظَّهَّرون"وشدد الظاء وأسقط األلف وشدد اهلاء مفتوحة الثالثة 
وسهل اهلمزة ورش مع ". الآلءِ "حذف الياء بعد اهلمزة الثالثة  . الآلئي ٢

لقصر، وإبداهلا الطول والقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل مع الطول وا
وللبزي والبصري تسهيلها مع التوسط والقصر، . ياء مع املد املشبع

وحققها . وهلما إبداهلا ياء ساكنة مع مد األلف املشبع وصالً ووقفاً 
ووقف محزة عليها بتسهيل . قالون وقنبل من دون ياء وصالً ووقفاً 

 . اهلمزة مع املد والقصر
 –ا يعلم م فتحرير رقبة- ١١/ ٨/ ٧/ ٣

 قيل لكم –الذين �وا 
 . السوسي أدغمهن

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله ". معاً "وللكافرين  ٥/ ٤
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . أدىن –أحصاه  ٧/ ٦

٩/ ٨/ ٧ /
١٣/ ١٢/ ١٠ 

 –" معاً "النجوى  –جنوى 
 ". معاً "جنواكم  –التقوى 

 . البصري وورش خبلف عنه نلهوقل األخوان نأماله

قدم النون ساكنة وأخر التاء وأسقط األلف وضم اجليم محزة  . ويـَتَـَناَجون ٨
 ".ويْنَتُجون"

 ". ومعصيه"وقف عليها باهلاء الصاحبان والكسائي  ". معاً "ومعصيت  ٩/  ٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءوك ٨

. غلظ الالم ورش. الصالة يصلو�ا- ٨/١٣
 ". لُيْحزِن"ضم الياء وكسر الزاي املدين  . لَيْحُزنَ  ١٠
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي ". معاً "قيل  ١١
 ". اْلِلس"أسكن اجليم وأسقط األلف غري عاصم  . اَلاِلس ١١
كسر الشني فيهما الصاحبان واألخوان وهو أحد الوجهني لشعبة  . انشزوا فانشزوا ١١
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 البيان الكلمة رقم اآلية
والوجه اآلخر لشعبة ". اِنِشزوا فانِشزوا"ة الوصل ابتداء مع كسر مهز

 . ضم الشني كنافع والشامي وحفص
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهشام وهو  . أأشفقتم ١٣

وسهل . أحد الوجهني لـه، والوجه الثاين لـه اإلدخال مع التحقيق
حد الوجهني لـه، والوجه اهلمزة من دون إدخال املكي وورش وهو أ

 . الثاين له إبداهلا ألفاً 
 . �اية الثمن األول . تعملون ١٣

من سورة الحشر  ١٠ -١٤: ن الثانيالثم
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النارِ  ١٧
 . كسر السني احلرميان والنحويان . وحيَسبون ١٨

قلوِبُم  –الشيطان  عليِهمُ  ٢٢/ ١٩
 . اإلميان

قلوِبِم اإلميان  –عليِهِم الشيطان " البصري  وصالً اهلاء وامليم  كسر
 ". قلوبُُم اإلميان –عليُهُم الشيطان " وضمهما األخوان". 

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . فأنساهم ١٩
 ". َي إن ورسل"فتح الياء وصالً نافع والشامي  . ورسلْي إن ٢١
 . السوسي ماأدغمه حزب اهللا هم –أولئك كتب ٢٢
 . �اية سورة الادلة . املفلحون ٢٢

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ١

 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله النارِ  –األبصارِ –"معاً "ديارِهم  ٣/٨/ ٢
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . �اكم–اليتامى  –فأتاهم  ٧ /٢

 . السوسي اأدغمه . وقذف يف ٢
عليِهم  –قلوِبُم الرُّْعَب  ٣/ ٢

 . اجلالء
وضم . وضمهما األخوان البصري وصالً  فيهما اهلاء وامليم كسر

 ". الرُُّعب"عني الرعب الشامي والكسائي 
 ". ُخيَرِّبُون"اء وشدد الراء البصري فتح اخل . ُخيْرِبُون ٢
 ". بِيوتم"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتم ٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . القرىب –الدنيا  ٧/ ٣

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . القرى ٧
والوجه الثاين له بالياء ". تكون"خبلف عنه أبدل الياء تاء هشام  . يكوَن ُدولةً  ٧

 ". ُدوَلةٌ "ورفع دولة هشام . كالباقني
القصر مع الفتح، والتوسط مع التقليل، : فيها األوجه األربعة لورش . ءاتاكم الرسول ٧

 . وأماهلا األخوان. والطول مع الفتح والتقليل
 ". وُرضواناً "ضم الراء شعبة  . ورِضواناً  ٨
 .  يف احلالني محزة اهلاء ضم  .إليِهم ٩
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءوا ١٠
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . اغفر لنا ١٠
 "رؤف"وحذف الواو البصري وشعبة واألخوان . ثلث البدل ورش . رءوف ١٠
 . �اية الثمن الثاين . رحيم ١٠

من سورة الممتحنة   ٦ -١١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة يةرقم اآل

١٦/ ١١ /
١٩/٢٤ 

 –قال لإلنسان  –الذين نافقوا 
 املصور له –كالذين نسوا 

 . السوسي أدغمهن

 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها ". وقفاً "قرى  ١٤
وأمال ". ِجَدار"كسر اجليم وفتح الدال وزاد ألفاً بعدها الصاحبان  . ُجُدرٍ  ١٤

 . األلف البصري
 ". حتِسبهم"كسر السني احلرميان والنحويان  . محتَسبه ١٤

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . احلسىن –شىت  ٢٤/ ١٤
 ". إَين أخاف"فتح الياء الثالثة  . إْين أخاف ١٦

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله ". معاً "الناِر  ٢٠/ ١٧
 . ورش خبلف عنه اوقلله اناألخو اأماله . فأنساهم ١٩
 . للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  فيها النقل . القرءان ٢١
 . أماهلا الدوري . للناسِ  ٢١
 . أماهلا دوري الكسائي البارئ ٢٤
 . �اية سورة احلشر . احلكيم ٢٤

   



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٥٤- 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءكم ١
 . أماهلا الكسائي . مرضايت ١
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . إليِهم ١
 . مد ألف أنا نافع مداً منفصالً  . وأنا أعلم ١

 . السوسي أدغمهن اهللا هو–املصري ربنا –أعلم مبا  ٦/ ٤/ ١
 . أدغمها ورش والبصري والشامي واألخوان . فقد ضل ١
وضم الياء وفتح الفاء ". يـُْفَصل"ثة ضم الياء وفتح الصاد الثال . يـَْفِصل ٣

وضم الياء وفتح الفاء ". يـَُفصَّل"وشدد الصاد مفتوحة الشامي 
 ". يـَُفصِّل"وشدد الصاد مكسورة الشيخان 

 ". ِإسوة"كسر اهلمزة غري عاصم  ". معاً "ُأسوة  ٦/  ٤
 ". إبراهام"فتح اهلاء وأبدل الياء بعدها ألفاً هشام  . يف إبراهيم ٤
إبدال اهلمزة : ٣/ ٢/ ١: وقف عليها هشام ومحزة بإثين عشر وجهاً  . رءاؤابُ  ٤

تسهيل اهلمزة مع املد : ٥/ ٤ألفاً مع القصر والتوسط والطول، 
إبدال اهلمزة واواً مع املراتب الثالثة يف املد، : ٨/ ٧/ ٦والقصر، 

والقصر مع / ١٢مث املراتب الثالثة مع اإلمشام، : ١١/ ١٠/ ٩
ومد ورش . وقفاً تسهيل اهلمزة األوىل قوالً واحداً مزة وحل. الروم

 . األلف مشبعاً قوالً واحداً 
 . أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة مسا . البغضاء أبداً  ٤
 . ال خالف بني القراء فيها . قول إبراهيم ٤
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . اغفر لنا ٥
 . �اية الثمن الثالث . احلميد ٦

من سورة الصف  ١٤ -٧: ثمن الرابعال
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن "معاً "ينهاكم  "-وقفاً "عسى  ٨/ ٧
 . البصري ودوري الكسائي نوأماله ورش نقلله "معاً "الكفار  "-معاً "ديارِكم  ١١/ ٨/٩/١٠

 . ة يف احلالنيمحز فيهما اهلاء ضم . عليِهم –إليِهم  ٨/١٣
 ". أن تَّولوهم"شدد التاء وصالً البزي  . أن تولوهم ٩

 . ذكوان ومحزة ابن امأماله . جاءك –جاءكم  ١٢/ ١٠



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
الكفار ال  –أعلم بإميا�ن  ١٠

 . حيكم بينكم –هّن 
 . السوسي أدغمهن

 ". ُمتَسِّكوا"فتح امليم وشدد السني أبو عمرو  . ُمتِْسكوا ١٠
 ". وَسلوا"أسقط اهلمزة وفتح السني املكي والكسائي  . واسئلوا ١٠
، وله تسهيل "النيبُء إذا"خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها نافع  . النيبُّ إذا ١٢

 ). وجهان(اهلمزة الثانية وإبداهلا 
 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . استغفر هلن ١٢
 . �اية سورة املمتحنة . أصحاب القبور ١٣

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". مل  –ملْه "وقف على مل بإثبات هاء السكت وحذفها البزي  . مل تؤذونين –مل تقولون  ٥/ ٢

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأماله ". معاً وقفاً "عيسى  –موسى  ١٤/ ٦/ ٥
 . أماهلا محزة . زاغوا ٥
 . ن ذكوان والنحويان وقللها محزة ونافع خبلف عن قالونأماهلا اب . التوراة ٦
 ". بعدَي امسه"فتح الياء وصالً الثالثة وشعبة  . بعدْي امسه ٦
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءهم ٦
 ". َساِحر"فتح السني وزاد ألفاً بعدها وكسر احلاء الشيخان  . ِسْحرٌ  ٦
 .غلظ الالم ورش. أظلم ٧

 –أرسل رسوله  –ممن  أظلم ١٤/ ٩/ ٧
 . ن حننواحلواري

 . السوسي أدغمهن

 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله . وأخرى –افرتى  ١٣/ ٧
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . باهلدى –يدعى  ٩/ ٧

التسهيل واإلبدال : ثلث البدل ورش ووقف عليها محزة بثالثة أوجه . ليطفئوا ٨
  .واإلسقاط

 " ومتمٌّ نوَرُه "نون امليم ونصب الراء نافع والبصري والشامي وشعبة  . متمُّ نورِهِ  ٨
 ". تـَنجِّيكم" فتح النون وشدد اجليم ابن عامر  . تـُْنِجيكم ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها البصري خبلف الدوري . يغفر لكم ١٢
أنصاراً لِلَّه "لة الثالثة نون الراء منصوبة وزاد الم اجلر يف لفظ اجلال . أنصاَر اهللا كما ١٤

 ". كما
وال  وأمال األلف دوري الكسائي". أنصارَي إىل"فتح الياء وصالً املدين  . أنصارْي إىل ١٤

 .تقليل فيه لورش
 . وهي �اية الثمن الرابع. �اية سورة الصف . ظاهرين ١٤

 



من سورة المنافقون  ٨ -١: الخامسالثمن 
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٢
 –العظيم مثل  –قبل لفي  ١١/ ٥/ ٢

 . التوراة مث –اللهو ومن 
 . خبلف له يف األخرية السوسي أدغمهن

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ٣
ثري ووصل اهلاء ابن ك. رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و اهلمزة أبدل . يؤتيه ٤

 ". يؤتيه"

إبدال اهلمزة ألفاً مع : وقف عليها محزة وهشام باألوجه اخلمسة . يشاءُ  ٤
 . املراتب الثالثة مث تسهيلها مع املد والقصر

 . ذكوان والنحويان وقللها محزة ونافع خبلف عن قالون ابن أماهلا . ةاالتور ٥
 . ابن ذكوان خبلف عنهو أماهلا البصري ودوري الكسائيش وور قللها . احلمارِ  ٥
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . بئس ٥
 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٦

 . غلظ الالم ورش . الصالة للصالة- ١٠/ ٩
 . �اية سورة اجلمعة . الرازقني ١١

 


 البيان الكلمة رقم اآلية



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءك ١

 . السوسي ماأدغمه . قيل هلم –فطبع على  ٥/ ٣
 ". خْشبٌ "أسكن الشني قنبل والنحويان  . ُخُشبٌ  ٤
 ". حيِسبون"كسر السني احلرميان والنحويان  . حيَسبون ٤
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٤
 . ري وورش خبلف عنهدووقللها ال األخوان أماهلا . أىن ٤
 . القاف ضمة هشام والكسائي سرك أشم . قيل ٥

 . أدغمها البصري خبلف عن الدوري . تستغفر هلم –يستغفر لكم  ٦/ ٥
 ". َلَوْوا"خفف الواو األوىل نافع  . َلوَّْوا ٥
 . ثلث البدل ورش وسهل اهلمزة محزة وقفاً  . رءوسهم ٥
 . �اية الثمن اخلامس . ال يعلمون ٨

التغابن من سورة  ١٨ -٩: السادس الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أدغمها أبو احلارث . يفعْل ذلك ٩
 ". وَأُكونَ "زاد واواً بعد الكاف ونصب النون أبو عمرو  . وَأُكنْ  ١٠
 . رش مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً واهلمز أبدل . يؤخر ١١
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١١
.  مع القصر والتوسط قالون والبزي والبصريأسقط إحدى اهلمزتني . جاء أجلها ١١

ورش ) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا مداً طبيعياً 
 . وقنبل

 وهي �اية سورة املنافقون". يعملون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة شعبة  . تعملون ١١



 البيان الكلمة رقم اآلية
و إال ه –يعلم ما  –خلقكم  ١٣/ ٤/ ٢

 . وعلى
 . السوسي أدغمهن

 ". رْسلهم"أسكن السني البصري  . رُسلهم ٦
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . بلى –" وقفاً "واستغىن  ٧/ ٦

 ". نُدخله –ُنكفر "أبدل الياء فيهما نوناً نافع وابن عامر  . ويُدخله –ُيكفر  ٩
 . الكسائي وأماهلا البصري ودوري ورش قللها . النارِ  ١٠
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". يَضعِّْفه"أسقط األلف وشدد العني االبنان  . يضاعفه ١٧
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . ويغفر لكم ١٧
 . وهي �اية الثمن السادس. �اية سورة التغابن . احلكيم ١٨

 



  ١٢ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

، وسهل اهلمزة "النيبُء إذا"ف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها خف . النيبُّ إذا ١
 ). وجهان(الثانية مث أبدهلا نافع 

. غلظ الالم ورش. ظلم طلقتم- ١
 ". بِيوتن"كسر الباء قالون واالبنان وشعبة واألخوان  . بُيوتن ١
 ". مبيَّنة"اء املكي وشعبة يفتح ال . مبيِّنة ١
 . واألخوان يشامالو البصريو ورش أدغمها . فقد ظلم ١
 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو ٣
 ". بالٌغ أمَره"نون الغني ونصب الراء غري حفص  . بالُغ أْمرِه ٣
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جعل ٣
وسهل اهلمزة ورش مع ". الآلءِ "حذف الياء بعد اهلمزة الثالثة  . الآلئي يئسن ٤

لقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل مع الطول والقصر، وإبداهلا الطول وا
وللبزي والبصري تسهيلها مع التوسط والقصر، . ياء مع املد املشبع

وهلما إبداهلا ياء ساكنة مع إدغام الياء يف ياء يئسن وإظهارها مع 
. وحققها قالون وقنبل من دون ياء وصالً ووقفاً . مد األلف املشبع
 . بتسهيل اهلمزة مع املد والقصر ووقف محزة عليها

وسهل اهلمزة ورش مع ". الآلءِ "حذف الياء بعد اهلمزة الثالثة  . والآلئي مل ٤
الطول والقصر وصًال، وله وقفاً التسهيل مع الطول والقصر، وإبداهلا 

وللبزي والبصري تسهيلها مع التوسط والقصر، . ياء مع املد املشبع
وحققها . ع مد األلف املشبع وصالً ووقفاً وهلما إبداهلا ياء ساكنة م

ووقف محزة عليها بتسهيل . قالون وقنبل من دون ياء وصالً ووقفاً 
 . اهلمزة مع املد والقصر

 . السوسي ماأدغمه . أمر ربا –حيث سكنتم ٨/  ٦



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
، والوجه الثاين له ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أبدل . وأِمتروا ٦

 . اقنيحتقيقها كالب
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . أخرى ٦
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . ءاتاها –ءاتاه  ٧
 ". وكآِئن"زاد ألفاً بعد الكاف وكسر اهلمزة وحذف الياء املكي  . وكأين ٨
 ". ُنُكراً "ضم الكاف نافع وابن ذكوان وشعبة  . ُنْكراً  ٨
 ". مبيَّنات" ح الياء الثالثة وشعبة فت . مبيِّنات ١١
 ". نُدخْله"أبدل الياء نوناً املدين والشامي  . يُدخْله ١١
 . �اية سورة الطالق وهي �اية الثمن السابع . علماً  ١٢

 



  ١٢ -١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". النيبءُ "مضمومة بعدها نافع  خفف الياء وزاد مهزة ". معاً "النيبُّ  ٩/ ١
 ". مل –ملْه "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . مل ١

 وله اخللف يف طلقكن يف إدغام القاف يف الكاف السوسي أدغمهن طلقكن –اهللا هو  –حترم ما  ٥/ ٤/ ١
 . أماهلا الكسائي . مرضات ١

عسى  –مواله  –موالكم  ٢/٤/٥/٨/٩
 . مأواهم –يسعى  –" معاً "

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

، وسهل اهلمزة "النيبُء إىل"خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها  . النيبُّ إىل ٣
 ). وجهان(الثانية وأبدهلا املدين 

 ". َعَرف"خفف الراء الكسائي  . َعرَّف ٣
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . فقد صغت ٤
 ". َتظَّاهرا"شدد الظاء غري الكوفيني  . وإن َتظَاهرا ٤
وفتح اجليم والراء وزاد مهزة مكسورة ". َجربيلو"ي املك اجليم فتح . وجربيل ٤

عدها ب فتح اجليم والراء وزادو". َجربَِئلو"بة حذف الياء شعو بعدها
".  َجربَئِيلو"ن مهزة مكسورة األخوا

. غلظ الالم ورش. طلقكن ٥
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 البيان الكلمة رقم اآلية
َله"الباء وشدد الدال نافع وأبو عمرو فتح  . يـُْبِدله ٥  ". يـَُبدِّ
 ". ُنُصوحاً "ضم النون شعبة  . َنُصوحاً  ٨
 ". النيبءَ "خفف الياء وزاد مهزة مفتوحة بعدها املدين  . النيب ٨
 . خبلف عن الدوري البصري أدغمها . واغفر لنا ٨
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٩
 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر أشم . وقيل ١٠
ألنه من  وال ترقيق لورش يف الراء. أماهلا ابن ذكوان خبلف عنه . عمران ١٢

 . األمساء األعجمية
" كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها غري حفص والبصري  . وُكُتِبه ١٢

 ". وِكَتاِبه
 واجلزء الثامن والعشرونو�اية الثمن الثامن، . �اية سورة التحرمي . القانتني ١٢

//// 
 

الجزء التاسع والعشرون 



 ٣٠ -١: الثمن األول
 البيان الكلمة رقم اآلية

 ". وْهي وْهو-"أسكن اهلاء فيهما قالون والنحويان  . وِهي –وُهو  ١/٢/٤/٧/١٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ترى يف ٣
 ". تفوُّت"شدد الواو الشيخان أسقط األلف و . تفاوت ٣
 ورشوقلل الراء . وهشام واألخوان البصري أدغم الالم يف التاء . هل ترى ٣

 . وأماهلا البصري واألخوان
 . والشامي خبلف عن ابن ذكوان واألخوان البصري أدغمها . ولقد زينا ٥
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . الدنيا ٥
وأدغم ". يزتكاُد متَّ "الً البزي مع إظهار الدال شدد تاء متيز وص . َمتيز َتكادُ  ٨

 . الدال يف التاء السوسي
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن . مىت –أهدى  –بلى  ٢٥/ ٢٢/ ٩



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٦١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وهشام واألخوان البصري أدغمها . قد جاءنا ٩
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءنا ٩
 ". فُسُحـقاً "ضم احلاء الكسائي  . فُسْحـقاً  ١١

١٥/ ١٤ /
٢٣/ ٢١/ ١٨ 

 –"معاً "جعل لكم  –يعلم من 
 يرزقكم –كان نكري 

 . السوسي أدغمهن

أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهو أحد  . النشور ءأمنتم ١٦
وسهل . الوجهني هلشام، والوجه الثاين له اإلدخال مع التحقيق

ة من دون إدخال ابن كثري وورش وهو أحد الوجهني لـه، اهلمز
ولقنبل وصالً مبا قبلها . والوجه الثاين لـه إبداهلا ألفاً مداً طبيعياً 

 ". النشور َوأمنتم "إبداهلا واواً مع تسهيل الثانية 
 . أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة الثالثة ". معاً "السماِء أَن  ١٧/ ١٦
 ". نكريي أومل  –نذيري ولقد "زاد فيهما ياء وصالً ورش  . كرين –نذير  ١٨/ ١٧

، وللدوري إختالس ضمتها وجه "ينُصرْكم " أسكن الراء البصري  . ينُصرُكم ٢٠
 . ثان

 . وأبدل الصاد سيناً قنبل. أشم الصاد زاياً خلف . صراط ٢٢
 . أشم كسرة السني ضمة نافع وابن عامر والكسائي . سيئت ٢٧
 . القاف ضمة هشام والكسائي ةكسر أشم . يلوق ٢٧

سهل اهلمزة الثانية نافع خبلف عن ورش، والوجه الثاين لـه إبداهلا  ". معاً "أرأيتم  ٣٠/ ٢٨
 ". أريتم"وأسقط اهلمزة الثانية الكسائي . ألفاً 

ء فتسقط منعاً اللتقا". إن أهلكِينْ اهللا"أسكن الياء وصالً محزة  . إن أهلكِينَ اهللا ٢٨
 . الساكنني ويرقق لفظ اجلاللة

 ". معْي أو"أسكن الياء شعبة واألخوان  . معَي أو ٢٨
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٢٨
 ". فسيعلمون من"أبدل التاء ياء الكسائي  . فستعلمون من ٢٩
 . وهي �اية الثمن األول. �اية سورة امللك . معني ٣٠

 
 



  ٥٢ -١: الثمن الثاني



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغم النون يف الواو الشامي وشعبة والكسائي وورش خبلف عنه . ن والقلم ١

أعلم باملهتدين  –أعلم مبن  ٤٤/ ٣٣/ ٧
 –يكذب بذا  –أكرب لو  –

 . احلديث سنستدرجهم

 . السوسي أدغمهن

 . ويانأسكن اهلاء قالون والنح . وُهو ٧
وأدخل ألفاً بني ". أأن كان"زاد مهزة استفهام الشامي وشعبة ومحزة  . أن كان ١٤

اهلمزتني مع تسهيل الثانية هشام وسهل الثانية من دون إدخال ابن 
 . ذكوان

٣٢/ ١٥ /
٥٠/ ٤٨ 

 –نادى  –عسى  –تتلى 
 . فاجتباه

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 ". أُن اغدوا"نون احلرميان والشامي والكسائي ضم ال . أِن اغدوا ٢٢
. غلظ الالم ورش. فانطلقوا ٢٣
 . أدغمها الكسائي . بل حنن ٢٧
لنا"فتح الباء وشدد الدال املدين والبصري  . أن يـُْبِدلنا ٣٢  ". أن يـَُبدِّ
ا ختريون ٣٨

َ
ريون"شدد التاء وصالً البزي مع املد املشبع  . مل  ". ملآ ختَّ

 . خبلف عن الدوري  البصري أدغمها .  حلكمفاصرب ٤٨
 ". ليَـْزلِقونك"فتح الياء نافع  . لَيـُْزلِقونك ٥١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . بأبصارِهم ٥١
 . وهي �اية الثمن الثاين. �اية سورة القلم . للعاملني ٥٢

 



عارج من سورة الم ١٨ -١: الثالث الثمن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 وابن ذكوان  واألخوانوشعبة أماهلا البصري و ورش قللها . أدراك ٣
 . خبلف عنه

 . واألخوان يشامالو البصري أدغمها . كذبت مثود ٤
فتح : وللسوسي وصالً وجهان. أماهلا البصري واألخوانو ورش قللها ً". وقفا"فرتى القوم  ٧

 . الراء وإمالته
 . وقللها البصري وورش خبلف عنه األخوان أماهلا . عىصر ٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ورش الراء قللو. وهشام واألخوان البصريأدغم الالم يف التاء  . فهل ترى ٨

 . وأماهلا البصري واألخوان
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . وجاء ٩
 ". ومن ِقَبله"كسر القاف وفتح الباء النحويان  . ومن قـَْبـله ٩
 . ورش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . املؤتفكات ٩
 . أبدل اهلمزة ياء مفتوحة محزة وقفاً  . باخلاطئة ٩

 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . أغىن –" وقفاً "طغا  ٢٨/ ١١
 ". أُْذنٌ "أسكن الذال نافع  . أُُذنٌ  ١٢

٣٨/ ١٦ /
٤٥/ ٤٠ 

 –أقسم مبا  –فهي يومئذ 
 ألقاويل ألخذناا–لقول رسول

 . السوسي أدغمهن

ورش  اوقلله األخوان اأمالهو". ال خيفى"أبدل التاء ياء األخوان  . ال ختفى ١٨
 . خبلف عنه

وحلمزة وقفاً . اهلاء واأللف من بنية الكلمة واملد فيها متصل . هآؤم ١٩
 .التسهيل مع املد والقصر

 . ثلث البدل ورش . اقرءوا ١٩
، وهو أحد "كتابيِه ينِّ " أسقط اهلمزة ورش ونقل حركتها إىل اهلاء  . كتابيْه إين ٢٠

 . الوجهني له، والوجه الثاين حتقيقها كالباقني
 ". سلطاَين خذوه –ماَيل هلك "أسقط اهلاء وصالً فيهما محزة  . سلطانيهْ  –ماليْه  ٢٩/ ٢٨

ًال، وإثبات اهلاء فيها لسائر القراء غري محزة اإلدغام والسكت وص . ماليْه َهلك ٢٩
ولورش فيها وصالً السكت مع التحقيق يف كتابيه إين، وله . وقفاً 

 . اإلدغام لدى النقل يف كتابيه إين
تسهيل اهلمزة ما بينها : وحلمزة وقفاً ثالثة أوجه. ثلث البدل ورش . اخلاطئون ٣٧

 . وبني الواو، مث إبداهلا ياء مث إسقاطها مع ضم الطاء قبلها
ما "أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة االبنان خبلف عن ابن ذكوان  . منونما تؤ ٤١

 . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً و اهلمزة أبدل". يؤمنون
". يذَّكَّرون"أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة االبنان خبلف عن ابن ذكوان  . تذكرون ٤٢

 . وشدد الذال غري حفص واألخوين
طلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال، لورش م فيها النقل . األقاويل ٤٤

 . والنقل والسكت وقفاً 
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٥٠



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . �اية سورة احلاقة . العظيم ٥٢

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". َسال"أبدل اهلمزة ألفاً نافع والشامي  . َسَأل ١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . نللكافري ٢
 . السوسي اأدغمه . املعارج تعرج ٤
 ". يعرج"أبدل التاء ياء الكسائي  . تعرج ٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . نراه ٧
 ". يوَمئذ"فتح امليم نافع والكسائي  . يوِمئذ ١١
 . محزة وقفاً  اهلمزة أبدل . تؤويه ١٣

 . األخوان نأمالهو البصريوورش  نقلله . توىل –للشوى  –لظى  ١٧/ ١٦ /١٥
 ". نـَزَّاعةٌ "رفعها غري حفص  . نـَزَّاعةً  ١٦
وقلل األلف البصري وورش وأماهلا . حقق اهلمزة وسهلها وقفاً محزة . فأوعى ١٨

 . وهي �اية الثمن الثالث. األخوان

من سورة نوح  ٢٨ -١٩: ثمن الرابعال
 البيان الكلمة يةرقم اآل

. رقق الراء فيهن ورش". معاً "غُري  اخلريُ - ٢١/٢٨/٣٠
 .غلظ الالم ورش". معا"صالتم  ٢٣/٣٤

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . ابتغى ٣١
 ". ألمانتهم"حذف األلف بعد النون املكي  . ألماناتم ٣٢
 ". هادتمبش"حذف األلف بعد الدال غري حفص  . بشهاداتم ٣٣
 . وقف على ما وعلى الالم اجلميع . فمال ٣٦

 . السوسي ماأدغمه األجداث سراعاً  –أقسم برب ٤٣/ ٤٠
 "َنْصبٍ "فتح النون وأسكن الصاد غري حفص والشامي  . ُنُصبٍ  ٤٣
 . �اية سورة املعارج . يوعدون ٤٤

 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . لنون وصالً احلرميان والشامي والكسائيضم ا . أِن اعبدوا ٣

 . خبلف عن الدوري البصري امأدغمه . اغفر يل –يغفر لكم  ٢٨/ ٤
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "مسمى  ٤
 . ورش مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً اهلمز أبدل . يؤخر –ويؤخركم  ٤
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٤

٧/ ٥/ ٤ /
١٩/ ١٦/ ١٤ 

 –قال رب –ال يؤخر لو
 –خلقكم –لتغفر هلم

 . جعل لكم الشمس سراجاً -

 . السوسي أدغمهن

ولورش وقفاً على ". دعائَي إال"فتح الياء وصالً غري الكوفيني  . دعائْي إال ٦
 . دعائي تثليث البدل

 . الترقيق لورش فيهن . مدراراً  –إسراراً  –فراراً  ١١/ ٩/ ٦
 . أماهلا دوري الكسائي . مءاذانِهِ  ٧
 "إَين أعلنت "فتح الياء وصالً مسا  . إْين أعلنت ٩
 ". َوُوْلده"ضم الواو الثانية وأسكن الالم الصاحبان واألخوان  . َوَوَلده ٢١
 ". ُوّداً "ضم الواو املدين  . َوّداً  ٢٣
لياء وزاد ألفاً بعد وقرأها البصري بفتح الطاء وا. ثلث البدل ورش . َخِطْيئاِتِم ٢٥

 ". َخطَايَاُهم"الطاء وحذف اهلمزة والتاء وضم اهلاء 
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ٢٦
 ". بيْيت مؤمناً "أسكن الواو غري حفص وهشام  . بيَيت مؤمناً  ٢٨
 . وهي �اية الثمن الرابع. �اية سورة نوح . تباراً  ٢٨
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من سورة المزمل  ١٩ -١: الثمن الخامس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . قرءاناً  ١
٦/ ٥/ ٤/ ٣ /

٩/ ٨/ ٧ /
١١/ ١٠ /

١٤/ ١٣/ ١٢ 

 "-معاً "وأنه كان  –وأنه تعاىل
 –وأ�م ظنوا "-معاً "وأنا ظننا 
وأنا ال  –وأنا كنا –وأنا ملسنا 

وأنا  "-معاً "منا وأنا  –ندري
 . ملا

 ". وإ�م –وإنا  –وإنه "كسر اهلمزة فيهن الثالثة وشعبة 

٢٧/ ١٣/ ٣ /
٢٨ 

 –ارتضى  –اهلدى  –تعاىل 
 . أحصى

 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

١٢/ ١١/ ٣ /
٢٥/ ١٧ 

طرائق  –ما اختذ صاحبة 
ذكر  –نعجزه هرباً  –ِقدداً 
 . ذلك كنا –جيعل له  –ربه 

 . السوسي غمهنأد

 . أماهلا محزة وابن ذكوان خبلف عنه . فزادوهم ٦
، وحلمزة السكت خبلف مع تثليث البدل ورش مطلقاً ا لفيه النقل.  اآلن ٩

.  عن خالد وصًال، والنقل والسكت وقفاً 
 ". َنْسـُلْكه"أبدل الياء نوناً غري الكوفيني  . َيْسـُلْكه ١٧
 ". وإنَّه ملا "زة فيها نافع وشعبة كسر اهلم . وأنَّه ملا قام ١٩
 ". لَُبداً " ضم الالم هشام خبلف عنه  . لَِبداً  ١٩
 ". قَاَل إمنا"بناءمها على املاضي غري عاصم ومحزة  . ُقْل إمنا ٢٠
 ". رَيب أمداً "فتح الياء الثالثة  . رْيب أمداً  ٢٥
 ". لديُهم" يف احلالني محزة اهلاء ضم . لديِهم ٢٨
 . اجلن سورة �اية وهي . اً عدد ٢٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أُو انقص"ضم الواو غري عاصم ومحزة  . أِو انقص ٣



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٦٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٤
 "ِوطَاءً "كسر الواو وفتح الطاء وزاد ألفاً بعدها البصري والشامي  . َوْطئاً  ٦
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . رِ النها ٧
 ". ربِّ "جر الباء ابن عامر وشعبة واألخوان  . ربُّ املشرق ٩
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . فعصى ١٦
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ١٩
 . اخلامس  الثمن �اية هي . سبيال ١٩

لمدثر من سورة ا ٥٦ -٢٠: الثمن السادس
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . أدىن ٢٠
 ". ثـُْلثي"أسكن الالم هشام  . ثـُُلثي ٢٠
 ". ِ◌ وثـُُلِثهِ وِنْصِفه"جرمها نافع والبصري والشامي  . ووثـُُلَثهُ  وَوِنْصَفهُ  ٢٠

 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٢٠
 . ورش خبلف عنهالبصري و اوقلله األخوان اأماله.  مرضى ٢٠
 .غلظ الالم ورش. الصالة ٢٠
 . السوسي اأدغمه . عند اهللا هو ٢٠
 . املزمل سورة  �اية وهي . رحيم ٢٠

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقف عليها محزة بتحقيق اهلمزة وتسهيلها . فأنذر ٢
 ". والرِّجز"كسر الراء اجلميع إال حفصاً  . والرُّجز ٥

 . ا البصري ودوري الكسائيموأماله ورش امقلله . النارِ  –الكافرين  ٣١/ ١٠
 وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري و ورش قللها . أدراك ٢٧

٢٩/ ٢٨ /
٣٧/ ٣١ /

٥٦/ ٤٦/ ٤٢ 

وال تذر لواحة  سقر ال تبقي-
 –شر ملن للب إال هو وما- –

 –نكذب بيوم  –سلككم 
 . اهللا هو

 . السوسي أدغمهن



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٦٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . ذكرى ٣١
مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  لورش فيها النقل . إْذ أَْدبـَرَ  ٣٣

وزاد ألفاً بعد الذال وحذف مهزة أدبر وفتح . قفاً و والسكتوالنقل 
 ". إَذا َدبَر"الشامي وشعبة والكسائي الدال الصاحبان و

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله األخوان امأماله . التقوى "-وقفاً "إلحدى  ٥٦/ ٣٥
 . ذكوان ومحزة ابن امأماله ". معاً "شاء  ٥٥/ ٣٧
 . ورش خبلف عنه ماوقلله األخوان ماأماله . يؤتى –أتانا  ٥٢/ ٤٧

 . وأماهلا الكسائي وقفاً ". ُمْسـَتنَفَرةٌ "الشامي ونافع فتح الفاء  . ُمْسـَتنِفَرةٌ  ٥٠
 ". وما َتْذكرون"أبدل الياء تاء خطاب املدين  . وما َيْذُكرون ٥٦
 . السادس الثمن �ايةاملدثر، و سورة �اية وهي . املغفرة ٥٦

 



من سورة اإلنسان  ١٨ -١: السابع الثمن
 نالبيا الكلمة رقم اآلية

، والوجه "ألقسم"حذف األلف األوىل املكي خبلف عن البزي  . ال أقسم ١
 . الثاين له إثباتا كالباقني

وال أقسم  –ال أقسم بيوم  ٣/ ٢/ ١
 . جنمع عظامه –بالنفس 

 . السوسي أدغمهن

 . كسر السني احلرميان والنحويان ". معاً "أحيَسب  ٣٦/ ٣
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". معاً "أوىل  –ألقى  –بلى  ٤/١٥/٣٤/٣٥

 ". بـََرق"فتح الراء املدين  . بَرِقَ  ٧
 . ا للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً مالنقل فيه . قرءانه وقرءانه- ١٨/ ١٧

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أبدل . قرأناه ١٨
.  التاء ياءوال يدغمها هشام ألنه يبدل . أدغمها األخوان.  بل حتبون ٢٠

 ". يذرون –حيبون "أبدل التاء يف الفعلني ياء غيبة االبنان والبصري  . تذرون –حتبون  ٢١/ ٢٠
 . أدغم النون يف الراء بال غنة اجلميع إال حفصاً فله السكت . راق سمن ٢٧
 . ال ترقيق لرائها لورش . الفراق ٢٨
 من دون  قوالً واحداً  ورش قللهاو. أماهلا األخوان . صلى ٣١



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٦٩- 

 نالبيا الكلمة رقم اآلية
 . تغليظ المها

٣٤/ ٣٢/٣٣ /
٣٧/ ٣٥ /

٤٠/ ٣٩/ ٣٨ 

فأوىل  –يتمطى –وتوىل
 –فسوى –متىن  "-معاً "

 . املوتى –األنثى

 . األخوان نالبصري وأمالهو ورش نقلله

 . وقللها البصري وورش األخوانشعبة و أماهلا . ُسدى ٣٦
 ". متىن"أبدل الياء تاء اجلميع إال حفصاً  . ميىن ٣٧
 . القيامة سورة �اية وهي . املوتى ٤٠

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
١٢/ ١١/ ١ /

١٨ 
 –ولقاهم  –فوقاهم  –أتى 

 . تسمى –جزاهم 
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن

 . السوسي ماأدغمه . يشرب با –الدهر مل  ٦/ ١
 . دوري الكسائيوأماهلا البصري و ورش قللها . للكافرين ٤
، ووقفوا عليها مبد "سالسالً "نو�ا نافع وهشام وشعبة والكسائي  . سالسالْ  ٤

" سالسَل وأغالالً "وحذف األلف وصالً ". سالسال"العوض 
ووقف من دون تنوين وحذف األلف قنبل ومحزة . الباقون

وأثبت األلف وقفاً من دون تنوين أبو عمرو ". سالسلْ "
حفص والبزي ) وجهان(لف وحذفها وقفاً وأثبت أأل". سالسال"

 ". سالسال –سالسل "وابن ذكوان 
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة اهلمز أبدل . كأس ٥
، ووقفوا عليها مبد العوض "قواريراً "نو�ا احلرميان وشعبة والكسائي  . كانت قواريراْ  ١٥

ليها ووقف ع". قواريرْ " ووقف عليها حبذف األلف محزة ". قواريرا"
، وهلم "قواريرَا"باأللف من غري تنوين البصري والشامي وحفص 

 . حذفها وصالً 
، ووقفوا عليها مبد العوض "قواريراً من "نو�ا نافع وشعبة والكسائي  . قواريراْ من فضة ١٦

". قواريرا"ووقف عليها هشام باأللف من دون تنوين ". قواريرا"
، ووقفوا حبذف "قواريَر من"والباقون حبذف األلف والتنوين وصالً 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٧٠- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". قواريرْ "األلف وإسكان  الراء 

 . �اية الثمن السابع . سلسبيالً  ١٨

من سورة المرسالت  ٥٠ -١٩: لثامنالثمن ا
 البيان الكلمة رقم اآلية

أبدل اهلمزة األوىل السوسي وشعبة يف احلالني، وحلمزة وقفاً إبدال  . لؤلؤاً  ١٩
نة، وله يف الثانية وجهان إبداهلا واواً مفتوحة اهلمزة األوىل واواً ساك

وهلشام . بعدها مد العوض، والثاين تسهيلها بني اهلمزة واأللف
 . حتقيق األوىل والثانية كحفص

 ". عالِْيِهم"أسكن الياء وكسر اهلاء نافع ومحزة  . عالِيَـُهم ٢١
 ". ُخْضرٍ ""جر الراء املكي وشعبة والشيخان  . ُخْضرٌ  ٢١
 ". وإستربقٍ "جر القاف البصري والشامي واألخوان  . إستربقٌ و ٢١
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . سقاهم ٢١
 . أدغم النون يف النون السوسي . حنن نزلنا ٢٣
 . النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة وقفاً  . القرءان ٢٣
 . ي خبلف عن الدوريالبصر أدغمها . فاصرب حلكم ٢٤
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . ناشئ ٢٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٢٩
 . وثلث البدل ورش". يشاءون"أبدل التاء ياء الصاحبان والشامي  . تشاءون ٣٠
 . �اية سورة اإلنسان . أليماً  ٣١

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
ها السوسي وخالد خبلف عنه والوجه الثاين له اإلظهار، وإذا أدغم . فامللقيات ذكراً  ٥

 . أدغم فليس له إال املد املشبع، وليس له الروم
 ). وجهان(فخم الراء ورققه ورش  . ذكراً  ٥
 ". نُُذراً "ضم الذال غري حفص واألخوين  . نُْذراً  ٦
  ".ُوقِّتت"أبدل اهلمزة واواً أبو عمرو يف احلالني  . أُقِّتت ١١
 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري ، وورش قللها . أدراك ١٤



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٧١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . اجلميع) وجهان(أدغم القاف يف الكاف إدغاماً كامالً وناقصاً  . خنلقكم ٢٠
 . قللها ورش ومحزة وأماهلا النحويان . قرار ٢١
ْرنا"شدد الدال نافع والكسائي  . فـََقَدْرنا ٢٣  ". فـََقدَّ

 –يؤذن هلم  –ثالث شعب  ٤٨/ ٣٦/ ٣٠
.  قيل هلم

.  السوسي أدغمهن

 . رقق الراءين ورش . ِبشرر ٣٢
". ِمجاالتٌ "زاد ألفاً بعد الالم على اجلمع غري حفص واألخوين  . ِمجَاَلتٌ  ٣٣

 . ووقف عليها باهلاء الكسائي والباقون بالتاء
 ". وِعيون"خوان كسر العني املكي وابن ذكوان وشعبة واأل . وُعيون ٤١
 . أشم كسرة القاف ضمة هشام والكسائي . قيل ٤٨
ة ورة س�اي وهي. رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة واواً واهلمز أبدل . يؤمنون ٥٠

 ن الثامن، و�اية اجلزء التاسع والعشرونلثمة ا�اياملرسالت، و

//// 
 

الجزء الثالثون 



من سورة النازعات   ٤٦ -١:الثمن األول 
 البيان الكلمة رقم اآلية

ْه "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . عمَّ  ١  ". عمّْ  –عمَّ
املالئكة صفاً  –الليل لباساً  ٣٨/ ١٠

 . أذن له –
 . السوسي أدغمهن

 ". َوفـُتِّحت"شدد التاء غري الكوفيني  . َوفُِتحت ١٩
 . األخوانو البصري أدغمها . فكانت سراباً  ٢٠
 ". لَبثني"حذف األلف محزة  . البثني ٢٣
 ". وغَساقاً "خفف السني مفتوحة غري حفص والشيخني  . وغسَّاقاً  ٢٥
اباً  ٣٥  ". وال ِكَذاباً "خفف الذال الكسائي  . وال ِكذَّ
 ". ربُّ السموات "رفع الباء مسا  . ربِّ السموات ٣٧
 ". الرمحنُ "مي رفع النون غري عاصم والشا . الرمحنِ  ٣٨
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٣٩



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٧٢- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . النبأ سورة �اية وهي . تراباً  ٤٠

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
فالسابقات  –والساحبات سبحاً  ٧/  ٣/٤

 الراجفة تتبعهاسبقاً -
 . السوسي أدغمهن

وأدخل ألفاً مع . ن والبصريأدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالو . أءنا ١٠
 وسهل الثانية من دون إدخال ورش واملكي. التحقيق للثانية هشام

وسهل الثانية من دون إدخال . أدخل ألفاً وسهل الثانية البصري . أِءذا ١١
 ". إذا"وأسقط مهزة اإلستفهام نافع والشامي والكسائي . املكي

 ". نَاِخرة"وان زاد ألفاً بعد النون شعبة واألخ . خنَِرة ١١
 . وقللهن ورش خبلف عنه األخوان أماهلن ". وقفاً "�ى  –ناداه  –أتاك  ٤٠/ ١٦/ ١٥
١٥/١٦/١٧ /
١٨/١٩/٢١ /
٢٢/٢٣/٢٤ /
٢٥/٢٦/٣٥ /
٣٧/٣٨/٣٩ /

٤٠/٤١ 

 "-وقفاً "طوًى  –موسى 
 –فتخشى  "-معاً "طغى 

 –فنادى  –يسعى  –عصى 
 –خيشى  –األوىل  –األعلى 
 الدنيا- يؤتى- –سعى 
 . اهلوى "-معاً "املأوى 

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

، وقللها ورش والبصري وأماهلا األخوان "طَوى"حذف تنوينها مسا .  طًوى ١٦
.  إن وقفوا عليها

 ". تـَزَّكى" شدد الزاي احلرميان  . تـَزَكى ١٨
 –" معاً "الكربى  فأراه - ٣٤/٤٣/ ٢٠

 . ذكراها
 . لبصري واألخوانا نوأماله ورش نقلله

أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية قالون والبصري وهو أحد  . ءأنتم ٢٧
وسهل اهلمزة . وجهي هشام، والوجه الثاين له اإلدخال مع التحقيق

الثانية من دون إدخال املكي وورش وهو أحد الوجهني لـه، والوجه 
 . الثاين لـه إبداهلا

٢٧/٢٨/٢٩ /
٣٠/٣١/٣٢ /

 . البصري وورش خبلف عنه نوقلله األخوان نأمالهضحاها  فسواها- –بناها 



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٧٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٤٤/ ٤٢ /
٤٦/ ٤٥ 

 –أرساها  –مرعاها  "-معاً "
 –منتهاها  –مرساها 
 . خيشاها

 . وقللها البصري وورش خبلف عنه كسائيال أماهلا . دحاها ٣٠
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءت ٣٤

 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة فيهما زاهلم أبدل ". معاً "املأوى  ٤١/ ٣٩
 . أماهلا محزة . خاف ٤٠
 ". فيمْ  –فيمْه "وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . فيمَ  ٤٣
 . و�اية الثمن األول. النازعات سورة �اية وهي . ضحاها ٤٦

 



من سورة التكوير  ٢٩ -١: الثمن الثاني
 انالبي الكلمة رقم اآلية

٥/ ٣/ ٢/ ١ /
٩/ ٨/ ٧/ ٦ /

١٠ 

يزكى  –األعمى –توىل
 –تصدى –استغىن "-معاً "

 . تلهى –خيشى –يسعى

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

١٢/ ٨/ ٢ /
٣٣/ ٢٢ 

شاء  –جاءك  –جاءه 
 . جاءت "-معاً "

 . ذكوان ومحزة ابن نأماله

 ". فتنَفُعه"رفعها غري عاصم  . فَتنَفَعه ٤
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها  .الذكرى ٤
وقللها ورش والبصري وأماهلا ". تصَّدى"شدد الصاد احلرميان  . تصدى ٦

 .األخوان
وأشبع املد فيها البزي مع تشديد ". تلهى وعنهُ "وصل اهلاء املكي  . عنه تلهى ١٠

 ". تَّلهى وعنُه "التاء بعدها 
. الون والبزي والبصري مع القصر والتوسطأسقط إحدى اهلمزتني ق . شاَء أنشره ٢٢

 ورش وقنبل) وجهان(وحقق األوىل وسهل الثانية وأبدهلا ألفاً 
 ". طعامه ِإنا"كسر اهلمزة غري الكوفيني  . طعامه أنا ٢٥
 . السوسي مطلقاً ومحزة وقفاً  اهلمزة أبدل . شأنٌ  ٣٧



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٧٤- 

 انالبي الكلمة رقم اآلية
 . عبس سورة �اية . الكفرة الفجرة ٤٢

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". ُسِجرت"خفف اجليم مكسورة الصاحبان  . ُسجِّرت ٦

١٥/ ٨/ ٧ /
٢٤/ ١٩ 

املوءودة  –النفوس زوجت
 –اقسم باخلنس –سئلت

 . الغيب بظنني –لقول رسول

 . السوسي أدغمهن

 . ال لني فيها لورش، وله تثليث البدل . املوءودة ٨
 )وجهان( واواً ل اهلمزة بينها وبني الياء وإبداهلا وقف عليها محزة بتسهي . سئلت ٨
 ". ُنشِّرت"شدد الشني الصاحبان واألخوان  . ُنِشرت ١٠
 ". ُسِعرت"خفف العني الصاحبان وهشام وشعبة واألخوان  . ُسعِّرت ١٢
 . أماهلا دوري الكسائي . اجلوارِ  ١٦
وقللهما . ن خبلف عنهأمال الراء واهلمزة شعبة واألخوان وابن ذكوا . رءاه ٢٣

 . وأمال اهلمزة فقط البصري. ورش مع تثليث البدل
 ". بظنني"أبدل الضاد ظاء الصاحبان والكسائي  . بضنني ٢٤
 . و�اية الثمن الثاين. التكوير سورة �اية وهي . العاملني ٢٩

 



من سورة المطففين  ٣٦ -١: الثمن الثالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . فسواك ٧
 ". فعدَّلك"شدد الدال غري الكوفيني  . فـََعَدلك ٧
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٨
 . السوسي اأدغمه . ركبك كال ٩
 . هشام واألخوان أدغمها . بل تكذبون ٩
 .غلظ الالم ورش. يصلو�ا ١٥



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٧٥- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوان وشعبة أماهلا البصريو ورش قللها  ".معاً "أدراك  ١٨/ ١٧

 ". يوُم ال متلك"رفع امليم الصاحبان  . يوَم ال متلك ١٩
 . اإلنفطار سورة �اية وهي . يومئذ هللا ١٩

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أماهلا الدوري . الناسِ  ٢
وأدغم الراء يف الالم . أماهلا البصري ودوري الكسائيو ورش قللها . كتاب الفجاِر لفي ٧

 . السوسي
وابن ذكوان خبلف  واألخوان وشعبة ا البصريمأمالهو ورش امقلله".  معاً "أدراك  ١٩/ ٨

 . عنه
 –تعرف يف  –يكذب به  ٢٨/ ٢٤/ ١٢

 . يشرب با
 . السوسي أدغمهن

 . عنه ورش خبلف اوقلله األخوان اأماله . تتلى ١٣
وأمال الراء . أدغم الالم يف الراء اجلميع إال حفصاً فله السكت فيها . ران سبل ١٤

 . شعبة واألخوان
 وأدغم الراء يف الالم السوسي. قللها ورش ومحزة وأماهلا النحويان . كتاب األبراِر لفي ١٨
  ".َخاَمتُهُ "فتح اخلاء وقدم األلف وأخر التاء الكسائي  . ِخَتاُمهُ  ٢٦
 وضمهما األخوان". أهلِهِم انقلبوا"البصري  وصالً اهلاء وامليم  كسر . أهلهم انقلبوا ٣١

 ". أهلُهُم انقلبوا"
 ". فاكهني"زاد ألفاً بعد الفاء غري حفص  . فكهني ٣١
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . من الكفارِ  ٣٤
 . هشام واألخوان أدغمها . هل ثوب ٣٦
 . و�اية الثمن الثالث. املطففني �اية سورة وهي . فعلوني ٣٦

 



من سورة الطارق  ١٧ -١: ن الرابعالثم



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٧٦- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
إىل ربك كدحاً  –إنك كادح  ٢٣/ ١٦/ ٦

 . أعلم مبا –أقسم بالشفق  –
 . السوسي أدغمهن

 والكسائياالبنان نافع والم ضم الياء وفتح والصاد وشدد ال . َيْصَلى ١٢
وغلظ الالم ورش وفتح األلف، وله ترقيق الالم وتقليل ". ُيَصلَّى"

 . وأماهلا األخوان. األلف وجه ثان
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . بلى ١٥
 ". لرتكَنب "فتح الباء ابن كثري واألخوان  . لَتَـرَْكُنبَّ  ١٩
وضمهما ". عليِهِم القرءان"البصري  وصالً هلاء وامليم ا كسر . عليِهُم القرءان ٢١

ونقل حركة مهزة القرَءان إىل الراء املكي ". عليُهُم القرءان" األخوان
 . مطلقاً ومحزة وقفاً 

 . اإلنشقاق �اية سورة وهي . ممنون ٢٥

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ودوري الكسائي وأماهلا البصري ورش قللها . النارِ  ٥

الودود  –إنه هو –املومنات مث ١٥/ ١٣/ ١٠
 . ذو العرش

 . السوسي أدغمهن

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . وُهو ١٤
 ". اليدِ "جر الدال الشيخان  . اليدُ  ١٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . أتاك ١٧
 . وقفاً  النقل فيها للمكي مطلقاً ومحزة . قرءان ٢١
 . الربوج اية سورةي نههو". حمفوظٌ "رفع الظاء املدين  . حمفوظٍ  ٢٢

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري و ورش قللها . أدراك ٢
ا"خفف امليم مفتوحة احلرميان والنحويان  . ملَّا ٤

َ
 ". مل



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٧٧- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 "ِممّْ  ِممَّهْ -"وقف عليها البزي باء السكت خبلف عنه  . ِممَّ  ٥
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". وقفاً "تبلى  ٩
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . الكافرين ١٧
 . و�اية الثمن الرابع. الطارق �اية سورة وهي . رويداً  ١٧

 



من سورة الفجر  ٣٠ -١: من الخامسالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

٤/ ٣/ ٢/ ١ /
٧/ ٦/ ٥ /

١١/ ١٠ /
١٤/ ١٣ /
١٦/ ١٥ /

١٩/ ١٨/ ١٧ 

 –فهدى –فسوى –األعلى
 –تنسى –أحوى –املرعى
 –األشقى –خيشى –خيفى
 –الدنيا –فصلى –تزكى –حيىي
 موسى –األوىل –أبقى

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

رَ  ٣  ". َقَدرَ "فف الدال الكسائي خ . َقدَّ
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . شاء ٧

 . البصري واألخوان نوأماله ورش نقلله الكربى –الذكرى  –لليسرى ١٢/ ٩/ ٨
وأبدل التاء ياء غيبة البصري . أدغم الالم يف التاء هشام واألخوان . بل تؤثرون ١٦

 . اً ومحزة وقفاً وأبدل اهلمزة واواً ورش والسوسي مطلق". يؤثرون"
التغليظ مع فتح الذات، : غلظ الالم ورش وصالً وله وقفاً وجهان . يصلى النار ١٢

 وأماهلا األخوان. والرتقيق مع تقليل الذات
 . األعلى �اية سورة وهي . موسى ١٩

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وقللهن ورش خبلف عنه واناألخ أماهلن . توىل –تسقى  –أتاك  ٢٣/ ٥/ ١

وغلظ الالم مع فتح األلف، ". ُتْصَلى"ضم التاء البصري وشعبة  . َتْصَلى ناراً  ٤



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٧٨- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وأماهلا األخوان. ورش) وجهان(ورقق الالم مع تقليل األلف 

 . أمال اهلمزة واأللف هشام، وأمال الياء وقفاً الكسائي . ءانية ٥
 وأبدل التاء ياء مضمومة الصاحبان ". ال ُتْسمع"ضم التاء نافع  . ال َتْسَمع ١١

 ". ال ُيسمع"
 ". الغيةٌ "رفعها الثالثة  . الغيةً  ١١
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٢٢
وأبدل الصاد سيناً هشام . أشم الصاد زاياً محزة خبلف عن خالد . مبصيطر ٢٢

  .والباقون بالصاد وهو الوجه الثاين خلالد". مبسيطر"
 . الغاشية �اية سورة وهي . حسابم ٢٦

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". والِوْتر"كسر الواو الشيخان  . والَوْترِ  ٣
يسري "أثبت الياء بعد الراء وصالً نافع والبصري ويف احلالني املكي  . يسرِ  ٤

 ". هل
١٥/ ٦/ ٥ /

١٦ 
 –كيف فعل  –ذلك قسم 
 "معا"ل ريب فيقو –فعل ربك 

 . السوسي أدغمهن

 . ال ترقيق يف الراء لورش . إرم ٧
أثبت الياء يف احلالني البزي، ويف الوصل ورش، ولقنبل وقفاً وجهان  . بالوادِ  ٩

 ". بالوادي وفرعون"إثباتا وحذفها 
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ١٣
 . فخم راءها اجلميع . لباملرصاد ١٤

 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله ". معاً "بتاله ا ١٦/ ١٥
وأثبت ". رَيب أهانن –رَيب أكرمن "فتح ياء اإلضافة فيهما الثالثة  . ريب أهاننِ  –ريب أكرمِن  ١٦/  ١٥

الياءين الزائدتني البزي يف احلالني، ويف الوصل نافع، وللبصري وصالً 
 ". ين كالأهان –أكرمين وأما "وجهان حذفها وأثباتا 

 ". فقدَّر"شدد الدال الشامي  . فـََقَدرَ  ١٦
 –يكرمون "أبدل تاء اخلطاب ياء غيبة يف األفعال الثالثة البصري  . حتبون –تأكلون  –تكرمون  ٢٠/ ١٩/ ١٧



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٧٩- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". حيبون –يأكلون 

وأبدل تاء ". َحتُضُّون"حذف األلف وضم احلاء احلرميان والشامي  . حتآضُّون ١٨
 "َحيُضُّون"غيبة وضم احلاء وحذف األلف البصري اخلطاب ياء 

 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ٢٢
 . أشم كسرة اجليم ضمة هشام والكسائي . وجيء ٢٣
 . ورش خبلف عنهو ا الدوريوقلله األخوان اأماله . أىن ٢٣
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . الذكرى ٢٣

 "وال يوَثقُ  –ال يعذَُّب "فتح الذال والثاء الكسائي  . وِثقُ وال ي –ال يعذُِّب  ٢٦/ ٢٥
 . و�اية الثمن اخلامس. الفجر �اية سورة وهي . جنيت ٣٠

 



من سورة الضحى  ١١ -١: من السادسالث
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . السوسي اأدغمه . ال أقسم بذا ١
 . احلرميان والنحويانكسر السني  ". معاً "أحيَسب  ٧/ ٥

 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري و ورش قللها . أدراك ١٢
١٣/ ١٢ /
١٥/ ١٤ /
١٧/ ١٦ /
١٩/ ١٨ 

مسغبة  –رقبة  "-معاً "العقبة 
 –باملرمحة  –مرتبة  –مقربة  –

 مؤصدة املشئمة- –امليمنة 

 . أماهلن الكسائي وقفاً 

وفتح اهلمزة وامليم وحذف األلف " رقبة"ونصب " فك"فتح كاف  . فكُّ َرقبٍة أو إطعامٌ  ١٣
 ". فكَّ رقبًة أو أَْطَعمَ "املكي والنحويان " إطعام"والتنوين يف 

 . ةيف احلالني محز اهلاء ضم . عليِهم ٢٠
وحلمزة ". موصدة"أبدل اهلمزة واواً يف احلالني غري حفص والبصري  . مؤصدة ٢٠

وهي �اية . وأماهلا الكسائي وقفاً . ا وقفاً حتقيقها وصًال، وإبداله
 . سورة البلد

 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٨٠- 



 البيان الكلمة رقم اآلية
٥/ ٤/ ٣/ ١ /

٩/ ٨/ ٧ /
١١/ ١٠ /
١٣/ ١٢ /
١٥/ ١٤ 

 –جالها  –وضحاها 
 –سواها  –بناها  –يغشاها 
 –دساها  –زكاها  –تقواها 

سقياها  –أشقاها  –بطغوها 
 عقباها –فسواها  –

 . وأماهلن األخوان. البصري وورش خبلف عنه" ها"ما قبل  قلل

 . ا البصري وورش خبلف عنهموقلله كسائيال أماهلا . طحاها –تالها  ٦/ ٢
 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٣
 . أماهلا محزة . خاب ١٠
 . واألخوان يشامالو البصري أدغمها . كذبت مثود ١١
 . السوسي اأدغمه . هلم فقال ١٣
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ١٤
".  فال خياف"أبدل الواو فاء نافع والشامي .  وال خياف ١٥
 . الشمس �اية سورة وهي . عقباها ١٥

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
٤/ ٣/ ٢/ ١ /
٩/ ٨/ ٦/ ٥ /

١١/١٢/١٣ /
١٤/١٥/١٦ /

١٨/ ١٧ /
٢١/ ٢٠/ ١٩ 

 –األنثى  –جتلى  –يغشى 
باحلسىن  –واتقى  –لشىت 

 –تردى  –استغىن  "-معاً "
 –تلظى  –األوىل  –للهدى 
 األتقى - –توىل  –األشقى 

 –األعلى  –جتزى  –يتزكى 
 يرضى

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

 . وأماهلا البصري ودوري الكسائي ورش قللها . النهارِ  ٢
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . من أعطى ٥

 . ا البصري واألخوانموأماله ورش امقلله . للعسرى –لليسرى  ١٠/ ٧
 . السوسي اأدغمه . وكذب باحلسىن ٩



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٨١- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
".  ناراً تَّلظى"شدد التاء وصالً البزي .  ناراً تَلظى ١٢
ترقيقها تغليظ المها مع الفتح، و: ولورش وجهان. ناألخوا أماهلا . يصالها ١٥

 . مع التقليل
 . الليل �اية سورة وهي . يرضى ٢١

 
 

كرب ابن كثري ما بني السورتني ابتداًء من ما بني الليل والضحى وانتهاًء مبا بني الفلق 
.  والناس، أو ابتداء من آخر الضحى وانتهاء بآخر الناس

أوجه جائزة، ووجه غري ويصح للقارئ ما بني السورتني مع التكبري والبسملة فيها سبعة 
:  جائز

:  األوجه الجائزة
.  وصل آخر السورة بالتكبري والبسملة وأول السورة -١
 . وصل آخر السورة بالتكبري وقطعهما عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة -٢
 . وصل آخر السورة بالتكبري وقطعهما عن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة -٣
بري وقطع التكبري عن البسملة وقطع البسملة عن أول قطع آخر السورة عن التك -٤

 . السورة
قطع آخر السورة عن التكبري وقطع التكبري عن البسملة، ووصل البسملة بأول  -٥

 . السورة
 . قطع آخر السورة عن التكبري، ووصل التكبري بالبسملة بأول السورة -٦
.  ن أول السورةقطع آخر السورة عن التكبري، ووصل التكبري بالبسملة، وقطعها ع -٧

.  وصل آخر السورة بالتكبري والبسملة، مث قطعها عن أول السورة: الوجه الغير جائز
 

 



 القراءات السبعأصول وكلمات قطر من غيث النفع في 

 
 

-٣٨٢- 



 البيان الكلمة رقم اآلية
٥/ ٤/ ٣/ ١ /

٨/ ٧/ ٦ 
 –األوىل  –قلى  –الضحى 
 –فهدى  –فآوى  –فرتضى 

 . فأغىن

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

 . ها ورش والبصري وأماهلا الكسائيقلل . سجى ٢
 . و�اية الثمن السادس. الضحى �اية سورة وهي . فحدث ١١

 



من سورة العاديات  ١١ -١: الثمن السابع
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . رقق راءها ورش . ذكرك وزرك- ٤/ ٢
 . الشرح �اية سورة وهي . فارغب ٨

 



 البيان الكلمة م اآليةرق
وسكت عليها خلف . وصل امليم بواو احلرميان خبلف عن قالون . فلهم أجر ٦

 . خبلف عنه
 . رقق الراء ورش . غري ٦
 . التني �اية سورة وهي . احلاكمني ٨

 





 البيان الكلمة رقم اآلية
 . مزة ألفاً وقف عليها هشام ومحزة بإبدال اله ". معاً "اقرأ  ٣/ ١

 . السوسي اهخفاأ . علم بالقلم ٤



 القراءات السبع فرش: القسم الثاني

 
 

- ٣٨٣- 

 البيان الكلمة رقم اآلية
٩/ ٨/ ٦/٧ /

١١/ ١٠ /
١٣/ ١٢ 

الرجعى  –استغىن  –ليطغى 
اهلدى  –صلى  –ينهى  –
 . توىل –بالتقوى  –

 . قللهن ورش والبصري وأماهلن األخوان

وأماهلما شعبة واألخوان . قلل الراء واهلمزة مع تثليث البدل ورش . أن رءاه ٧
وحذف األلف . وأمال اهلمزة فقط البصري. خبلف عنه وابن ذكوان

 "أن رَأه"قنبل خبلف عنه 
وأسقطها . سهل اهلمزة الثانية فيهن نافع ولورش إبداهلا ألفاً وجه ثان ". كله"أرأيت  ١٣/ ١١/ ٩

 ". أريت"الكسائي 
 . وأماهلا البصري واألخوان ورش قللها . يرى ١٤

 . اماهلن الكسائي وقفاً  . بانيةالز –كاذبة  –ناصية  ١٨/ ١٦/ ١٥
 . وأبدل محزة اهلمزة ياء مفتوحة وقفاً . أماهلا الكسائي وقفاً  . خاطئة ١٦
 . العلق �اية سورة وهي . واقرتب ١٩

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وصل اهلاء املكي . أنزلناه يف ١
 . وابن ذكوان خبلف عنه واألخوانوشعبة أماهلا البصري و ورش قللها . أدراك ٢
 . السوسي اأدغمه . القدر ليلة ٣
 ". شهر تَّنزل"شدد التاء وصالً البزي  . شهٍر تنزل ٤
 ". مطِلع"وكسرها الكسائي . غلظ الالم ورش . مطَلع ٥
 . القدر �اية سورة وهي . الفجر ٥

 
 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السوسي ماأدغمه الربية جزاؤهم–مل يكنالفجر  ٨/ ١

 . أماهلن الكسائي وقفاً  . القيمة –قيمة  –"معاً "البينة  /٥/ ٤/ ٣/ ١
 . أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه . مطهرة ٢
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاءتم ٤
 .غلظ الالم ورش. الصالة ٥
 . لكسائيوأماهلا البصري ودوري ا ورش قللها . يف نارِ  ٦

خفف الياء وزاد مهزة مفتوحة بعدها مع املد املتصل نافع وابن  ". معاً "الربية  ٧/ ٦
 . وأماهلما الكسائي وقفاً ". الربيَئة"ذكوان 

 . البينة �اية سورة وهي . خشي ربه ٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . هورش خبلف عن اوقلله األخوان اأماله . أوحى ٥
 . أشم الصاد زاياً الشيخان . َيْصُدرُ  ٦

 . أدغمها من دون غنة خلف . ومن يعمل –فمن يعمل  ٨/ ٧
 ". يرهْ "أسكن اهلاء فيهما هشام يف احلالني  ". معاً "يرُه  ٨/ ٧

 . الزلزلة �اية سورة وهي . شراً يرهُ  ٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . السوسي ماأدغمه اخلري لشديد –ت ضبحاً العاديا ٨/ ١

 . وخالد خبلف عنه مع املد املشبع له السوسي اأدغمه . فاملغريات صبحاً  ٣
 . و�اية الثمن السابع. العاديات �اية سورة وهي . خلبري ١١

 
 



من سورة الناس  ٦ -١: الثمن الثامن
 البيان الكلمة رقم اآلية

 . أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ". كله"قارعة ال ٣/ ٢/ ١
وشعبة وابن ذكوان خبلف  ا البصري واألخوانمأمالهو ورش امقلله ". معاً "أدراك  ١٠/ ٣
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . عنه

 . أسكن اهلاء قالون والنحويان . فُهو ٧
 . أماهلن الكسائي وقفاً  . حامية –هاوية  –راضية  ١١/ ٩/ ٧

 . يالسوس اأدغمه . فأمه هاوية ٩
 ". ماهَي نارٌ "أسقط هاء السكت وصالً محزة  . ماهيهْ  ١٠
 . القارعة �اية سورة وهي . حامية ١١

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . أهلاكم ١
 ". لتـَُرونَّ "ضم التاء الشامي والكسائي  . َلَتَ◌َرُونَّ  ٦
 . التكاثر �اية سورة وهي . معن النعي ٨

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
لورش مطلقاً، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال،  فيها النقل . اإلنسان ٢

 . والنقل والسكت وقفاً 
 . العصر �اية سورة وهي . بالصرب ٣

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
موقدة  "-معاً "احلطمة  –ة ملز ٩/ ١/٤/٥/٦

 . ممدة –
 . أماهلن الكسائي وقفاً 

 ". َمجَّعَ "شدد امليم ابن عامر واألخوان  . َمجَعَ  ٢
 . كسر السني احلرميان والنحويان . حيَسب ٣
 وشعبة وابن ذكوان  أماهلا البصري واألخوانو ورش قللها . أدراك ٥

 . خبلف عنه
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها السوسي . تطلع على ٧
ووقف عليها محزة بإسقاط . فيها النقل للهمزة األوىل لورش مطلقاً  . األفئدة ٧

اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل الفاء مع النقل والسكت يف اهلمزة 
 . وأماهلا الكسائي وقفاً . األوىل

". موصدة"أبدل اهلمزة واواً وصالً ووقفاً غري حفص والبصري  . مؤصدة ٨
 . وأماهلا الكسائي وقفاً . وإبداهلا وقفاً وحلمزة حتقيقها وصالً 

 ". ُعُمدٍ "ضم العني وامليم شعبة والشيخان  . َعَمدٍ  ٩
 . اهلمزة �اية سورة وهي . ممددة ٩

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمهما السوسي . فعل ربك –كيف فعل  ١
 . يف احلالني محزة اهلاء ضم . عليِهم ٣
 . رقق الراء ورش . طرياً  ٣
 وهي �اية . رش والسوسي مطلقاً ومحزة وقفاً ة واهلمز أبدل . مأكول ٥

 . سورة الفيل

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
وحذف الياء بعد اهلمزة يف إليالف . ثلث البدل فيهما ورش . إيالفهم –إليالف  ٢/ ١

 ". لِئالف"الشامي 
 . أدغمها السوسي . الصيف فليعبدوا ٣
 . قريش �اية سورة وهي . خوف ٤



 البيان الكلمة رقم اآلية
وأسقطها . سهل اهلمزة الثانية نافع، ولورش إبداهلا ألفاً وجه ثان . أرأيت ١

 . الكسائي
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أدغمها السوسي . يكذب بيوم ١
 . غلظ الالم ورش . صالتم ٥
 . ثلث البدل ورش . يرآءون ٦
 . املاعون �اية سورة وهي . املاعون ٧

 


 البيان الكلمة رقم اآلية
 . أبدل اهلمزة ياء مفتوحة محزة وقفاً  . شانئك ٣
، وحلمزة السكت خبلف عن خالد وصًال، مطلقاً  لورش فيها النقل . األبرت ٣

 . وهي �اية سورة الكوثر. والنقل والسكت وقفاً 

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . رقق الراء ورش . الكافرون ١

 . أمال األلف فيهن هشام . عابد –" معا"عابدون  ٥/ ٤/ ٣
". وْيل دين"أسكن الياء قنبل والبصري وابن ذكوان وشعبة واألخوان  . وَيل دين ٦

. وفتحها وأسكنها البزي وجهان. وفتحها حفص ونافع وهشام
 . الكافرون وهي �اية سورة

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . ذكوان ومحزة ابن أماهلا . جاء ١
 . وصل اهلاء ابن كثري . واستغفره إنه ٣
 . النصر �اية سورة وهي . تواباً  ٣

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
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 البيان الكلمة رقم اآلية
 ". أيب ْهلب"أسكن اهلاء ابن كثري  . أيب َهلَب ١
 . ورش خبلف عنه اوقلله األخوان اأماله . غىنأ ٢
تغليظ الالم مع : ولورش فيها وجهان وصالً ووقفاً . األخوان أماهلن . سيصلى ٣

.  الفتح، وترقيق الالم مع التقليل
 . وأماهلا الكسائي وقفاً ". محَّالةُ "رفع التاء غري عاصم  . محَّالةَ  ٤
 . املسد �اية سورة وهي . مسد ٥



 البيان الكلمة رقم اآلية
، وله يف "ُكْفَئاً "وأسكن الفاء محزة ". ُكُفؤاً "مهز الواو غري حفص  . ُكُفواً  ٤

، مث إسقاطها ونقل "كْفَوا"إبدال اهلمزة واواً : الوقف عليها وجهان
 ". ُكَفا"حركتها إىل الفاء 

حلمزة وخبلف عنه،  وصالً  فلخل، والسكت مطلقاً  لورش فيها النقل . كفواً أحد ٤
وهي �اية سورة . النقل والتحقيق، وخللف السكت وجه ثالث وقفاً 

 . اإلخالص

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 –غاسٍق إذ  –قْل أعوذ  ٥/ ٣/ ١

 . حاسٍد إذا
، خبلف عنهوصالً  فلخلحلمزة السكت ، مطلقاً  لورش نفيه النقل

 . ق، وخللف السكت وجه ثالثالنقل والتحقي وقفاً حلمزة و
 . الفلق �اية سورة وهي . حسد ٥

 



 البيان الكلمة رقم اآلية
 . وال إمالة يف اخلناس. أماهلن الدوري ". كلها "الناِس  ٦/ ١/٢/٣/٥

 و�اية اجلزء الثالثون. و�اية الثمن الثامن. الناس �اية سورة وهي . من اجلِنة الناس ٦

//// 
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مت حبمد اهللا وتوفيقه كتاب قطر من غيث النفع يف القراءات السبع  
وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني  

 . والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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