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 .سداسلا يسادسلا ،ات سنة ثالثة لغة ودراسات قرآنيةمحاضرات مادة القراء

 هدى حراق /د                                                                      

 1السبعةالتعريف بأصول القراء ا

  المحاضرة األولى
 أصول قراءة نافع - 1

 .نظرا لكثرة اخلالف بني راويي نافع، فقد ذكرت أصول كل راو مستقلة
 :رواية قالون -أ

 .والتوبةله البسملة بني كل سورتني سوى بني األنفال  -
 :له يف ميم اجلمع إذا وقعت قبل متحرك، مهزة أو غريها، وجهان مها -

إسكان امليم، وصلتها بواو لفظية ومتد مبقدار حركتني إن كان املتحرك حرفا سوى 
 .اهلمزة وإن كان مهزة فحكمها حكم املد املنفصل

ِه إِلَْيَك : روى قصر هاء الكناية يف مواضع هي - ، نُ ْؤتِِه ِمْنها [57 :آل عمران]يُ َؤدِّ
، [117: النساء]ونُ َولِِّه ما تَ َوَّلى َوُنْصِلِه َجَهنىَم [ 101: والشورى 147: آل عمران]

مع مالحظة [ 71: النور]وَو يَ ت ىْقِه [ 63: ، والشعراء111: األعراف]أَْرِجْه َوَأخاُه 
، وله يف يَْأتِِه [5: الزمر]ْم ، يَ ْرَضُه َلكُ [12: النمل]يكسر القاف، َفأَْلِقْه إِلَْيِهْم  أنه

 .القصر والصلة: وجهان[ 57: طه]ُمْؤِمناً 
 :القصر والتوسط، وله يف املد املتصل: له يف املد املنفصل وجهان -

 .التوسط
له تسهيل اهلمزة الثانية من اهلمزتني اجملتمعتني يف كلمة واحدة مع إدخال األلف  -

 :أَأَنْ ُتْم أم مكسورة حنو: توحة حنوبينهما، سواء كانت اهلمزة الثانية مف
 .أَِإْفكاً أم مضمومة حنو ال أُْلِقيَ 

أَِإذا ُكنىا تُراباً أَِإنىا لَِفي : له يف االستفهام املكرر، وهو كل مجلة فيها استفهامان حنو -
                                                 

1
أصول القراءة  ن ياب يف ةءاضإلا.اهدبع ماو 117 ص هعم نمو  ير كش دلاخل تاءعلوم القرا يفانظر كتاب مقدمات  - 

 .يضاقلا حا تفلا دبع خيشلل ةءار قلا يف لك جهنمللضباع ، تاريخ القراء و 
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االستفهام يف املوضع األول وهو فيه على أصله من التسهيل [ 7: الرعد]َخْلٍق َجِديٍد 
 .، واإلخبار يف املوضع الثاين، إال ما استنثيواإلدخال

إسقاط [ 40: هود]جاَء أَْمرُنا : له يف اهلمزتني من كلمتني إذا كانتا مفتوحتني حنو -
ماِء ِإنى : اهلمزة األوَّل، وإذا كانتا مكسورتني حنو أو مضمومتني يف [ 9: سبأ]ِمَن السى

األوَّل أما إذا اختلفتا يف احلركة، فإن  تسهيل اهلمزة[ 61: األحقاف]َأْولِياُء أُولِئَك 
ًة : كانت األوَّل مفتوحة والثانية مضمومة حنو أو مكسورة [ 44: املؤمنون]جاَء أُمى

تسهيل الثانية بني بني، وإن كانت األوَّل مضمومة [ 9: احلجرات]حنو َتِفيَء ِإَّل 
لثانية واوا مفتوحة، إبدال ا[ 100: األعراف]َنشاءُ َأَصْبناُهْم : والثانية مفتوحة حنو

ماِء آيًَة  إبدال [ 4: الشعراء]وإن كانت األوَّل مكسورة والثانية مفتوحة حنو ِمَن السى
َيشاءُ ِإَّل : الثانية ياء مفتوحة، وإن كانت األوَّل مضمومة والثانية مكسورة حنو

 .إبدال الثانية ياء مكسورة أو تسهيلها بني بني: وجهان[ 116: البقرة]
املتعلق باهلمزتني من كلمتني حال الوصل فقط، فإذا وقفت على األوَّل وهذا احلكم 

 .وبدأت بالثانية تعني حتقيقهما
روى لفظ النىِبُّ كيف جاء مفردا أو جمموعا مجع سالمة أو مجع تكسري باهلمز  -

 .بدال من الياء الثانية
عا مفردين أو روى إدغام الذال يف التاء يف لفظ َأَخَذِت، واَّتىَْذُُتُ كيف وق -

ُب َمْن َيشاُء   وهو يقرأ[ 124: البقرة]جمموعني، وأدغم الباء يف امليم من َويُ َعذِّ

، ويَ ْلَهْث ذِلَك [41: هود]جبزم الباء فيه، وله اإلدغام واإلظهار يف ارَْكْب َمَعنا 
 [.153: األعراف]

ْوراَة وجهان - : التوبة]اأْلَْْناُر  الفتح والتقليل، وله اإلمالة يف لفظ: له يف لفظ الت ى
109.] 

روى فتح ياء اإلضافة إذا وقعت قبل مهزة قطع مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة  -
 إال ما استثين، ويفتح ياء اإلضافة إذا وقعت قبل سائر احلروف إال ما استثين 

روى إثبات الياء الزائدة يف تسعة عشر موضعا، وله الوجهان يف أربعة مواضع  -
 عدا ذلك وحذفها فيما 
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 :أصول رواية ورش -ب

الوصل والسكت وكالمها دون بسملة، وله البسملة : له بني السورتني ثالثة أوجه -
 .بأوجهها الثالثة، ومتتنع البسملة بني األنفال والتوبة

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل : روى صلة ميم اجلمع إذا وقع بعدها مهزة قطع حنو - لَِيب ْ
املد فيها من باب املد املنفصل، وتقتصر الصلة على حالة الوصل، فإن و [ 5: هود]

 .وقف على امليم سكنها
 :له يف املد املنفصل واملتصل اإلشباع، وله يف مد البدل ثالثة أوجه هي -

القصر والتوسط واإلشباع، سواء أكان البدل حمققا أم مغريا بالتسهيل أو اإلبدال أو 
 (.6)دل ثالثة أصول وكلمتان باتفاق وكلمتان خبالف النقل، واستثين له من الب

َشْيٍء، ُسوَء، يَ ْيَأُس، َكَهْيَئِة : وله يف حرف اللني إذا وقعت بعده مهزة متصلة حنو -
 .التوسط واإلشباع، إال ما استثين

اإلبدال والتسهيل، : له يف اهلمزتني من كلمة إذا كانت الثانية مفتوحة وجهان -
 :فإن كان ما بعد األلف املبدلة ساكنا مدت مدا مشبعا حنو وينظر حال اإلبدال

فَِإذا أَِمْنُتْم، وإذا كانت الثانية مضمومة أو : أَأَْنَذْرتَ ُهْم وإن كان متحركا قصرت حنو
 .مكسورة فله تسهيلها بني بني، وهو يف االستفهام املكرر كقالون

اإلبدال والتسهيل، : كة وجهانله يف اهلمزتني من كلمتني إذا كانتا متفقتني يف احلر  -
 :وقد يكون اإلبدال مع املد إذا كان ما بعد احلرف املبدل ساكنا، حنو

وجيوز الوجهان [ 46: النساء]جاَء أَْمرُنا أو القصر إذا كان متحركا حنو جاَء َأَحٌد 
 [.66: النور]فيما حترك حبركة عارضة حنو َعَلى اْلِبغاِء ِإْن أََرْدَن 

 .اهلمزتان من كلمتني خمتلفتني يف احلركة فاحلكم فيهما له كقالونأما إذا كانت 
، َفْأتِيا، َأِن اْئِت : روى إبدال اهلمزة الساكنة إذا كانت فاء للكلمة حنو - يُ ْؤِمنى

ُمَؤذٌِّن كما يبدل اهلمزة : وإبدال اهلمزة املفتوحة بعد ضم إذا كانت فاء للكلمة حنو
 .رىالساكنة واملتحركة يف ألفاظ أخ

 .روى لفظ النىِبُّ باهلمز كقالون -
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روى نقل حركة اهلمزة إَّل الساكن قبلها وحذف اهلمزة، على أن يكون املنقول  -
، بِاْْلِخرَةِ : ساكنا، صحيحا، منفصال، حنو: إليه  .َمْن آَمَن، َوَلَقْد أَْرَسْلنا، ُقْل ِإينِّ

 :، ويف الظاء حنو[102: ةالبقر ]فَ َقْد َضلى : له إدغام دال قد يف الضاد حنو -
: األنبياء]كاَنْت ظاِلَمًة : ، وإدغام تاء التأنيث يف الظاء حنو[161: البقرة]فَ َقْد ظََلَم 

، وإدغام الذال يف التاء يف َأَخَذِت واَّتىَْذُُتُ حيث وردا، وإدغام يس َواْلُقْرآِن وله [11
 .يف ن َواْلَقَلِم اإلدغام واإلظهار

 :له التقليل يف -
 .الذِّْكرى، ُأْخراُهْم، أَْدراكَ : األلف املتطرفة بعد الراء، حنو - 1
ِلْْلَْبراِر، ِمْن : األلف الواقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة كسرة إعراب، مثل - 1

 .أَْقطارِها
ْوراةَ  - 6  .األلف يف لفظ الت ى
 .األلف يف لفظ بِاْلكاِفرِيَن املعرف واملنكر على أن يكون بالياء - 4
 .األلف واهلمزة يف لفظ ناراً إذا مل يقع بعده ساكن - 7
 .األلف اليت بعد الرا واحلا من فواتح السور وألف ها ويا من فاحتة سورة مرمي - 3

طه والنجم والقيامة واملعارج : األلفات الواقعة يف رءوس آي عشر سور هي - 5
خلت عليه هاء ففيه والنازعات وعبس واألعلى والليل والضحى والعلق، إال ما د

 :الفتح والتقليل، سوى لفظ ذِْكراها، فإنه بالتقليل، واملقصود باأللفات هنا
َعْزماً، ََنْاًل واأللفاظ اليت : املتطرفة املرسومة ياء، أما األلفات املبدلة من التنوين حنو

اِهَرِة فال تقليل فيها: ليس آخرها ألفا حنو  .يُداِفُع، بِالسى
 :تقليل يفوله الفتح وال -
وهي األلفات املنقلبة عن ياء أو املردودة إليها أو املرسومة هبا، : ذوات الياء - 1

ْنيا، ُضحاها إال ما استثين: مثل  .اأْلَْعلى، َفَأْحياُكْم، الدُّ
 [.46: األنفال]لفظ أَراَكُهْم  - 1
 [.63: النساء]لفظ َواجْلاِر موضعان يف  - 6
وله اإلمالة يف األلف اليت بعد [ 160: ، والشعراء11: املائدة]لفظ َجبىارِيَن  - 4
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 .اهلاء من طه
روى ترقيق الراء املفتوحة واملضمومة إذا وقعت بعد كسر الزم متصل، أو بعد ياء  -

 .شاِكراً، اْْلِمُروَن، َخرْياً، فَ َتْحرِيرُ : ساكنة، حنو
و اْلِمْحراَب، فإذا فصل بني الكسرة الالزمة املتصلة والراء ساكن رققت الراء حن

 :حنو( القاف، والصاد، والطاء)ِعْشُروَن إال إذا كان الساكن أحد ثالثة حروف هي 
 .إال ما استثين له. ِمْصراً، َوْقراً، ِفْطَرتَ 

روى تغليظ الالم املفتوحة إذا وقعت بعد صاد أو طاء أو ظاء على أن تكون هذه  -
ال: احلروف الثالثة مفتوحة أو ساكنة، حنو ٍم، فإن فصل بينهما الصى َة، ُمَعطىَلٍة، ِبَظالى

َبَطَل أو كان يف اللفظ ألف : ِفصااًل أو تطرفت الالم ووقف عليها حنو: ألف حنو
 .التغليظ والرتقيق: َيْصالها جاز الوجهان: فيها فتح وتقليل حنو

 .روى فتح ياءات اإلضافة اليت يفتحها قالون، وزاد عليها عددا من الياءات -
 .إثبات الياءات الزائدة اليت أثبتها قالون، وخالفه يف بعضها روى -

 (سورة المعارج: )مثال لقراءة نافع
 .بإبدال اهلمزة ألفا[ 1]َسَأَل 

لقالون بالتوسط، ولورش باإلشباع، وكذا سائر مواضع املد املتصل [ 1]ساِئٌل 
 .لورش بالتقليل[ 1]لِْلكاِفريَن 

 .م وإسكاْنا، وكذا كل ميم بعدها متحركلقالون بصلة املي[ 3]ِإن ىُهْم 
 .لورش بالتقليل[ 5]َونَراُه 

 .بفتح امليم[ 11]يَ ْوِمِئٍذ 
 .ال إبدال فيها لورش الستثنائه[ 16]تُ ْؤِويِه 

 .لورش بالنقل، وكذا كل مهزة بعد الم التعريف[ 14]اأْلَْرِض 
ا  ومثله كل مواضع املد لقالون بالقصر وبالتوسط، ولورش باإلشباع، [ 17]َكالى ِإْنى

 .املنفصل
، َفَأْوعى  وى، َوتَ َوَّلى كلها بالتقليل لورش، [ 12و  15و  13و  17]َلظى، لِلشى

 .ألْنا من رءوس آي السور العشرة
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 .بالرفع[ 13]نَ زىاَعًة 
 .لورش بالنقل، وكذا ما يشبهه[ 15]َمْن أَْدبَ َر 

ُر  ُر لورش برتقيق الراء، وكذا ما أشبهه [ 11]اخْلَي ْ  [.60و  12]مثل َغي ْ
 .لورش بتغليظ الالم[ 64و  16]َصالِِتِْم 

 .لورش باإلبدال[ 12]َمْأُموٍن 
 .لورش بالفتح وبالتقليل[ 61]ابْ َتغى 

 .بال ألف بعد الدال[ 66]بشهادِتم 
ُهْم َأْن  لقالون بالصلة أو باإلسكان، وله حال القراءة بالصلة القصر أو [ 62]ِمن ْ

 .صلة مع اإلشباعالتوسط، ولورش بال
 .لورش برتقيق الراء[ 40]َلقاِدُروَن 

 .لورش برتقيق الراء[ 41]َخرْياً 
 .لورش برتقيق الراء[ 46]ِسراعاً 

 .بفتح النون وتسكني الصاد[ 46]ُنُصٍب 

 المحاضرة الثانية 

 أصول قراءة ابن كثير - 2
 .له البسملة بني السورتني سوى بني األنفال والتوبة -
 .ميم اجلمع وصال إذا وقعت قبل متحرك قرأ بصلة -
قرأ بصلة هاء الكناية إذا وقعت بعد ساكن وقبل متحرك، حنو َعَقُلوُه َوُهْم اْجَتباُه  -

 .َوَهداُه ِإَّل وقرأ أَْرِجْه َوَأخاُه يف موضعيها هبمزة ساكنة بعد اجليم وبضم اهلاء وصلتها
 .قرأ بقصر املد املنفصل وتوسط املتصل -
 .هيل اهلمزة الثانية من اهلمزتني يف كلمة، بدون إدخال ألف بينهماقرأ بتس -
 .روى البزي عنه يف اهلمزتني من كلمتني كقالون، وروى قنبل عنه كورش -
 .َوَرْْحَُت َربَِّك َوَمْعِصَيِة الرىُسولِ : وقف على تاء التأنيث املرسومة تاء باهلاء حنو -
 .ع والوصل وسائر احلروف إال ما استثينقرأ بفتح ياء اإلضافة قبل مهزة القط -
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قرأ بإثبات الياء الزائدة يف احلالني أي وصال ووقفا يف عدد من األلفاظ، ووقف  -
 [.93: النحل]َوما ِعْنَد اللىِه باٍق : بإثبات الياء يف عدد من األلفاظ املقصورة حنو

 :اس ولفظهروى البزي التكبري عند سور اخلتم، وهي من سورة الضحى إَّل الن -
 .اهلل أكرب، أما الزيادة عليه، والتكبري لغري البزي فليسا من طريق التيسري والشاطبية

 
 (10 - 1سورة يوسف : )مثال لقراءة ابن كثير

بقصر املد املنفصل، وكذا مجيع مواضعه، وبصلة هاء الكناية لوقوعها [ 1]ِإنىا أَنْ زَْلناُه 
 .بعد ساكن وقبل متحرك

 .فتح الراء وبال مهزة بعدها يف مجيع مواضعهب[ 1]قُ ْرآناً 
 .بصلة ميم اجلمع، وكذا كل ميم مجع قبل متحرك[ 1]َلَعلىُكْم 

 .بصلة اهلاء[ 4]أِلَبِيِه 
 .بكسر الياء[ 7]يا بُ يَنى 

 .بال ألف بعد الياء، وإذا وقف عليها فباهلاء[ 5]آية للسائلني 

[ 9]كلها بصلة اهلاء أما هاء َوْجُه [ 10]يَ ْلَتِقْطُه َوأَْلُقوُه، [ 9]اْطَرُحوُه [ 2]َوَأُخوُه 
 .فال توصل ألْنا ليست هاء كناية بل هي من أصل الكلمة

تُ ُلوا   .بضم التنوين وصال[ 9و  2]ُمِبنٍي اق ْ
 .بالنون فيهما وكسر العني[ 11]نرتع ونلعب 

 .بفتح ياء اإلضافة[ 16]لََيْحزُُنيِن َأْن 
 [.10]وَو َشَرْوُه [ 19]وَو َأَسرُّوُه [ 17]ثله جَيَْعُلوُه بصلة اهلاء وم[ 16]َعْنُه 

 .بياء مفتوحة بعد األلف[ 19]يبشراي 
 المحاضرة الثالثة

 أصول قراءة أبي عمرو - 3
 .له من األوجه بني السورتني كما لورش -
قرأ بكسر اهلاء وامليم اليت بعدها، إذا وقعت اهلاء بعد ياء ساكنة أو كسر وبعد  -

 .هِبُِم اأْلَْسباُب َعَلْيِهُم اجلَْالءَ : ساكن حنو امليم
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روى السوسي اإلدغام الكبري إذا حتقق شرطه ومل يوجد أحد موانعه، وقد سبق  -
 .تبيينها يف التعريفات

ِه إِلَْيَك يف موضعيها ونُ ْؤتِِه ِمْنها ونُ َولِِّه ما تَ َوَّلى َوُنْصِلِه ويَ ت ىْقِه بإسكان اهلاء، -  قرأ يُ َؤدِّ
وأرجئه وأخاه هبمزة بعد اجليم وضم اهلاء مقصورة، وأسكن السوسي هاء يَ ْرَضُه َلُكْم 

 .اإلسكان والصلة، وسكن السوسي هاء يَْأتِِه ُمْؤِمناً يف طه: وللدوري فيها وجهان
قرأ بتوسط املد املتصل، وبقصر املنفصل، وللدوري يف املنفصل وجه ثان هو  -

 .التوسط
 .الثانية من اهلمزتني يف كلمة مع إدخال ألف بينهما قرأ بتسهيل اهلمزة -
قرأ بإسقاط اهلمزة األوَّل من اهلمزتني يف كلمتني إذا كانتا متفقتني يف احلركة، أما  -

 .إذا اختلفتا فهو كقالون
 :روى السوسي إبدال اهلمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، حنو -

 .ا إال ما استثينَكِبرٌي، اْلُمْؤِمُنوَن، َفْأُتو 

( التاء والزاي والصاد والدال والسني واجليم: )قرأ بإدغام ذال إذ يف حروفها وهي -
السني والذال والضاد والظاء والزاي واجليم والصاد : )ودال قد يف حروفها وهي

( السني والثاء والصاد والزاي والظاء واجليم: )، وتاء التأنيث يف حروفها وهي(والشني
: ، والباء اجملزومة يف الفاء حنو[2: احلاقة]فَ َهْل َترى : هل يف التاء حنو وأدغم الم

والذال يف التاء اَّتىَْذُُتُ كيف ورد، وفَ َنَبْذُِتا [ 11: احلجرات]َوَمْن ملَْ يَ ُتْب َفُأولِئَك 
[ 51: الزخرف]والثاء يف التاء من أُورِثْ ُتُموها [ 10: الدخان]وُعْذُت [ 93: طه]

ذِْكُر والدال يف التاء يف َوَمْن ( 1)كيف جاء، والدال يف الذال من كهيعص ولَِبْثَت  
ُب َمْن َيشاُء  [ 124: البقرة]يُرِْد َثواَب موضعي آل عمران والباء يف امليم من َويُ َعذِّ

 .يَ ْغِفْر َلُكْم خبالف عن الدوري يف إدغام الراء يف الالم: والراء اجملزومة يف الالم حنو
: األلف يف األلفاظ اليت على وزن فعلى بفتح الفاء وضمها وكسرها حنو قرأ بتقليل -

ْنيا، ِبِسيماُهْم، َصْرعى  .الدُّ
 .وقرأ بإمالة األلف املتطرفة بعد الراء، واأللف اليت قبل راء متطرفة مكسورة -
طه والنجم واملعارج : وقرأ بتقليل األلف يف رءوس آي السور اإلحدى عشرة وهي -
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لنازعات وعبس واألعلى والشمس والليل والضحى والعلق، إال ما كان والقيامة وا
 .منها رائيا فباإلمالة

 .وروى الدوري إمالة لفظ النىاِس اجملرور -
 .وقف على تاء التأنيث املرسومة تاء باهلاء -
قرأ بفتح ياءات اإلضافة الواقعة قبل مهزة قطع أو وصل أو سواها من احلروف إال  -

 .ما استثين
 .قرأ بإثبات الياء الزائدة وصال يف ثالثة وثالثني موضعا -

 
 (سورة الصف: )مثال لقراءة أيب عمرو

 .بتسكني اهلاء، وكذا ما أشبهه[ 1]َوُهَو 
بقصر املد املنفصل، وللدوري وجه آخر هو توسطه، وكذا كل مد [ 1]يا أَي َُّها 
 .منفصل

 .ا وصال فألفه حمذوفةوقفا أم[ 14و  3]بالتقليل وكذا ِعيَسى [ 7]ُموسى 
 .تُ ْؤُذوَنيِن للسوسي باإلبدال

 .بتوسط املد املتصل، وكذا كل مّد متصل[ 3]ِإْسرائِيَل 
ْوراِة باإلمالة  .الت ى

 .يَْأِت للسوسي باإلبدال
 .بَ ْعِدي اْْسُُه بفتح الياء

 .للسوسي باإلدغام[ 5]َأْظَلُم ِمىِن 
رَتى باإلمالة  .اف ْ

 .التنوين وفتح الراءب[ 2]ُمِتمُّ نُورِِه 
 .للسوسي باإلدغام[ 9]أَْرَسَل َرُسوَلُه 

 .للسوسي باإلبدال، ومثله اْلُمْؤِمِننيَ [ 11]تُ ْؤِمُنوَن 
 .باإلدغام، وللدوري وجه آخر هو اإلظهار[ 11]يَ ْغِفْر َلُكْم 

 .باإلمالة[ 16]َوُأْخرى 
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 .بالتنوين وبالم اجلر يف لفظ اجلاللة[ 14]أَْنصاَر اللىِه 
 .احلَْوارِيُّوَن حَنُْن للسوسي باإلدغام

 المحاضرة الرابعة
 

 أصول قراءة ابن عامر - 4
 .له بني السورتني ما لورش -
ِه إِلَْيَك معا بآل عمران ونُ ْؤتِِه ِمْنها معا بآل عمران وموضع الشورى  - روى هشام يُ َؤدِّ

النور وَفأَْلِقْه إِلَْيِهْم يف النمل بقصر اهلاء ونُ َولِِّه ما تَ َوَّلى َوُنْصِلِه يف النساء ويَ ت ىْقِه يف 
 .وصلتها

ويَ ْرَضُه َلُكْم يف الزمر بقصر اهلاء، وَخرْياً يَ َرُه، وَشرًّا يَ َرُه يف الزلزلة بإسكان اهلاء فيهما، 
وأرجئه يف األعراف والشعراء هبمزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء وصلتها، وقرأه ابن 

 .هلاء وقصرهاذكوان باهلمز مع كسر ا
 .قرأ بتوسط املد املنفصل واملتصل -

إذا كانت الثانية مفتوحة تسهيل الثانية أو : روى هشام يف اهلمزتني من كلمة -
حتقيقها وله إدخال األلف بينهما، أما إذا كانت الثانية مكسورة فله اإلدخال وتركه 

 .إال سبعة مواضع يتعني له فيها إدخال األلف بني اهلمزتني
اإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين إال ما : وى هشام يف االستفهام املكررر  -

 .استثين
روى هشام َّتفيف اهلمزة املتطرفة وقفا، وله فيها أوجه كثرية تبعا حلركة اهلمزة  -

 (.1)واحلرف الذي قبلها وكيفية رْسها 
ْد ظََلَمَك روى هشام إدغام ذال إذ يف حروفها، ودال قد يف حروفها سوى َلقَ  -

 .وافقه ابن ذكوان يف الذال والزاي والضاد والظاء[ 14: ص]
َمْت َصواِمُع  - وأدغم ابن عامر تاء التأنيث يف الثاء والظاء، وأدغم ابن ذكوان هَلُدِّ

 [.40: احلج]
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 .التاء والثاء والزاي والسني والطاء والظاء: وروى هشام إدغام الم بل وهل يف -
ذال يف التاء من اَلَّتىَْذَت كيف ورد، والثاء يف التاء من لَِبْثَت وأدغم ابن عامر ال -

حيث ورد، والدال يف الثاء من يُرِْد َثواَب حيث ورد والدال يف الذال من كهيعص 
ذِْكُر والنون يف الواو من يس َواْلُقْرآِن ن َواْلَقَلِم وروى هشام إدغام الثاء يف التاء من 

 .أُورِثْ ُتُموها
وآنَِيٍة [ 56: يس]، وَو َمشاِرُب [76: األحزاب]م اإلمالة يف ِإناُه روى هشا -

 [.7و  4و  6: الكافرون]وعاِبُدوَن وعاِبٌد [ 7: الغاشية]
، [10: البقرة]جاَء وشاَء حيث وردا، وَفزاَدُهُم اللىُه َمَرضاً : وروى ابن ذكوان إمالة -

ْوراَة حيث ورد واْلِمْحراَب اجملرور حيث ور  د، واختلف عنه يف كلمات يسرية، وقرأ والت ى
 .من فاحتة مرمي( يا)يف فواتح السور، و ( را)بإمالة 

 .قرأ بفتح ياء اإلضافة يف عدد من املواضع -
 (سورة األحقاف: )مثال لقراءة ابن عامر

 .البن ذكوان بإمالة ألف حا[ 1]حم 
نَ ُهما ِإالى   .ه، وكذا املد املتصلبتوسط املد املنفصل يف مجيع مواضع[ 6]َوما بَ ي ْ

 .البن ذكوان باإلمالة[ 5]جاَءُهْم 
 .بالتاء[ 11]لتنذر 

 .بضم احلاء وتسكني السني وبال ألف[ 17]بوالديه حسنا 
 .كرها كالمها، هلشام بفتح الكاف

 .بضم الياء وأحسن بالرفع ويتجاوز بالياء مضمومة[ 13]يتقبل 
 .بفتح الفاء دون تنوين[ 15]أف 

 .هلشام بإدغام النون يف النون مع املد املشبع يف األلف أََتِعداِنيِن 
 .بالياء( َولِيُ َوف ِّيَ ُهمْ )بالنون، وهلشام وجه آخر هو [ 19]ولنوفيهم 

بزيادة مهزة االستفهام، وهلشام إدخال ألف بني اهلمزتني مع حتقيق [ 10]أأذهبتم 
 .اهلمزة الثانية وتسهيلها
 .وحة وبفتح النونبالتاء مفت[ 17]ال ترى إال مساكنهم 
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 .هلشام باإلدغام[ 19]َوِإْذ َصَرْفنا 
مخسة القياس، هي إبدال اهلمزة ألفا : هلشام وقفا مخسة أوجه تسمى[ 61]َأْولِياُء 

 .مع القصر والتوسط واملد، وتسهيل اهلمزة بني بني بروم مع التوسط ومع القصر
وكالمها مع السكون ومع  النقل واإلدغام،: هلشام وقفا أربعة أوجه هي[ 66]َشْيٍء 

 .الروم

 المحاضرة الخامسة 
 

 أصول قراءة عاصم - 5
 .له البسملة بني السورتني إال بني األنفال والتوبة -
بصلة اهلاء وأَْرِجْه يف موضعيه وَفأَْلِقْه إِلَْيِهْم [ 39: الفرقان]ِفيِه ُمهاناً  -روى حفص -

ت ىْقِه فروايته بتسكني القاف ويلزم منه قصر باإلسكان، ويَ ْرَضُه َلُكْم بالقصر، أما َوي َ 
 .اهلاء

 [.10: الفتح]وَعَلْيُه اللىَه [ 36: الكهف]وروى ضم اهلاء يف َوما أَْنسانِيُه ِإالى 
ِه إِلَْيَك ونُ ْؤتِِه ِمْنها ونُ َولِِّه ما تَ َوَّلى َوُنْصِلِه ويَ ت ىْقِه بإسكان اهلاء فيها  .وروى شعبة يُ َؤدِّ

 .املد املنفصل واملتصلقرأ بتوسط  -
ونون [ 71: يس]وَمْرَقِدنا [ 1: الكهف]ألف ِعَوجاً : روى حفص السكت على -

 [.14: املطففني]والم َبْل راَن [ 15: القيامة]َمْن راٍق 
 .روى حفص إدغام الثاء يف الذال يف يَ ْلَهْث ذِلَك والباء يف امليم يف ارَْكْب َمَعنا -
 التاء من اَّتىَْذُُتُ كيف ورد، والنون يف الواو من يس وروى شعبة إدغام الذال يف -

 .َواْلُقْرآِن ن َواْلَقَلمِ 
 [.41: هود]روى حفص إمالة ألف جَمْراها  -
وأَْدراَك حيث ورد، [ 109: التوبة]وهاٍر [ 15: األنفال]َرمى : وروى شعبة إمالة -

: اإلسراء]ف َونَأى معا ومهزة وأل[ 51: اإلسراء]وأَْعمى [ 14: املطففني]وراَن 
، وكل لفظ رَْأَي حيث وقع قبل متحرك، وبإمالة الراء فقط إذا وقع قبل ساكن [26
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: القيامة]من فواتح السور، وأمال وقفا ُسدًى ( حي طهر)حنو رََأى اْلَقَمَر، وحروف 
 [.72: طه]وُسوًى [ 63

 .له تسكني ياء اإلضافة إال ما استثين -
 .إال ما استثينقرأ حبذف الياء الزائدة  -

 
 (06 - 1سورة هود : )مثال لقراءة عاصم

 .لشعبة بإمالة ألف را[ 1]الر 
 .بتوسط املنفصل هنا وحيث ورد، وكذلك املد املتصل[ 1]تَ ْعُبُدوا ِإالى 

ُروَن   .لشعبة بتشديد الذال[ 60و  14]َتذَكى
َيْت   .لشعبة بفتح العني وَّتفيف امليم[ 12]فَ ُعمِّ

 .لشعبة بتسكني الياء[ 71و  19]َأجرَِي ِإالى 

 .لشعبة بعدم تنوين الالم[ 40]ِمْن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ 
 لشعبة بضم امليم وعدم اإلمالة، وحلفص بفتح امليم وباإلمالة[ 41]جَمْراها 

  المحاضرة السادسة
 أصول قراءة حمزة - 0. 
 .قرأ بصلة السورة باليت بعدها دون بسملة، إال بني الناس والفاحتة -
[ 111و  25: النساء]َأْصَدُق : قرأ باإلمشام يف الصاد الساكنة قبل الدال حنو -

كيف ورد، وافقه خالد يف املوضع األول ( الصراط)وروى خلف اإلمشام يف لفظ 
 .الصاد واإلمشام: خبالف عنه، أي أن خلالد فيه وجهني

اهلاء وامليم إذا حيث وردت وبضم ( إليهم، عليهم، لديهم)قرأ بضم اهلاء يف ألفاظ  -
َعَلْيِهُم اْلِقتاُل يف قُ ُلوهِبُِم : وردتا بعد ياء ساكنة أو كسر، وبعد امليم ساكن حنو

 .اْلِعْجلَ 
وَنِن [ 21: النساء]بَ يىَت طائَِفٌة : قرأ باإلدغام الكبري يف - [ 63: النمل]أمتُِدُّ

ا  افىاِت َصفًّ ، [6 - 1: الصافات]الِياِت ذِْكراً فَالتى ( 1)فَالزىاِجراِت َزْجراً ( 1)َوالصى
ارِياِت َذْرواً   .مع املد املشبع فيهن[ 1: الذاريات]َوالذى
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وفَاْلُمِغرياِت ُصْبحاً [ 7: املرسالت]فَاْلُمْلِقياِت ذِْكراً : وروى خالد إدغام -
 .خبالف عنه فيهما[ 6: العاديات]

ونصله وضم هاء أِلَْهِلِه ... ِمْنها ونوله قرأ بإسكان اهلاء يف يُ َؤدِِّه إِلَْيَك ونُ ْؤتِِه  -
 .وَفأَْلِقهْ [ 19: والقصص 10: طه]اْمُكُثوا 

 .وروى خالد يف َويَ ت ىْقِه بالصلة واإلسكان -
 .له إشباع املد املنفصل واملتصل -
وجها واحدا عن خلف، ( ال وشيء)قرأ بالسكت على الساكن قبل اهلمزة يف  -

َلَح ِإْن : أما الساكن املفصول قبل اهلمزة حنوالسكت وعدمه، : وخلالد وجهان َقْد أَف ْ
السكت وعدمه، وال شيء فيه خلالد، وهذا كله حال : أَنْ ُتْم ِإالى فلخلف فيه وجهان

 .الوصل

قرأ بتخفيف اهلمز املتوسط واملتطرف حال الوقف، وله قواعد كثرية وأوجه متعددة  -
(1.) 

 .ين يف الواو والياء بدون غنةروى خلف إدغام النون الساكنة والتنو  -
قرأ بإدغام دال قد يف حروفها، وتاء التأنيث يف حروفها، وذل إذ يف التاء والذال  -

 .من الروايتني، ويف أحرف الصغري من رواية خالد والم هل وبل يف التاء والسني والثاء
ء يف التاء يف َأْو يَ ْغِلْب َفَسْوَف وأدغم ْحزة الثا: وأدغم خالد الياء يف الفاء حنو

أُورِثْ ُتُموها حيث ورد ولَِبْثَت حيث ورد، والذال يف التاء من ُعْذُت وفَ َنَبْذُِتا وَأَخْذُُتْ 
حيث ورد والدال يف الذال من كهيعص ذِْكُر والدال يف التاء من يُرِْد َثواَب والباء يف 

ُب َمْن َيشاُء، واختلف عن خالد يف إدغام ارَْكبْ   .َمَعنا امليم من َويُ َعذِّ
 .وأظهر ْحزة النون عند امليم من هجاء طسم يف الشعراء والقصص

 :قرأ باإلمالة يف -
وهي كل ألف مرسومة بالياء، إال ما استثين، ومن ذوات الياء : ذوات الياء - 1

وَتالها [ 60: النازعات]إال َدحاها . رءوس آي السور اإلحدى عشرة املذكورة سابقا
 [.1: الضحى]وَو الضُّحى  [3و  1: الشمس]وَطحاها 

 [.16: اإلسراء]أَْو ِكالمُها . الرِّبا حيث ورد - 1
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 .بإمالة الراء وصال، والراء واهلمزة وقفا[ 31: الشعراء]َتراَءا اجلَْْمعاِن  - 6
بإمالة اهلمز من الروايتني، وبإمالة النون [ 71: وفصلت 26: اإلسراء]َونَأى  - 4

 .معها خللف
 .ة الراء واهلمزة حيث ورد قبل متحرك، والراء فقط إذا ورد قبل ساكنرَْأَي بإمال - 7
إال ما استثين ( زاد وشاء وجاء وخاب وران وخاف وطاب وضاق وحاق وزاغ) - 3

 .من مواضع
 .يف فواتح السور( حي طهر)حروف  - 5
 :وله التقليل يف األلف الواقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة يف ألفاظ -

ْوراَة حيث ورد. واأْلَْشراِر وَقراٍر حيث وردت اأْلَْبرارِ  اُر حيث ورد، والت ى  .واْلَبواِر واْلَقهى
 .له تسكني ياء اإلضافة إال ما استثين -
 .قرأ حبذف الياء الزائدة إال ما استثين -

 (سورة الرحمن: )مثال لقراءة حمزة
 .وقفا بالنقل[ 1]اْلُقْرآَن 

ْنساَن  ى الساكن قبل اهلمز، وخلالد وجه آخر هو عدم وصال بالسكت عل[ 6]اإْلِ
السكت، ووقفا بالنقل وبالسكت ملن يسكت وصال، وبالنقل ملن ال يسكت وصال، 

 .وكذا ما أشبهه
أي إذا وقع بعد النون )خللف برتك الغنة، وكذا ما أشبهه، [ 3و  7]حِبُْسباٍن َوالنىْجُم 

 (.الساكنة أو التنوين واو أو ياء
ماَء  بإشباع املد املتصل وصال، وبإبدال اهلمزة مع املد والتوسط والقصر [ 5]َوالسى

 .وقفا
 .بكسر النون[ 11]َوالرىْْياُن 

وقفا بإبدال اهلمزة ياء أو بتحقيقها، وكذا ما أشبهه آالِء وقفا خبمسة [ 16]فَِبَأيِّ 
املد إبدال اهلمزة مع املد والتوسط والقصر، وتسهيل اهلمزة بروم مع : القياس وهي

 .ومع القصر
وقفا بإبدال اهلمزة األوَّل، وبإبدال اهلمزة الثانية مع السكون احملض، [ 11]اللُّْؤُلُؤ 
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 .ومع الروم، ومع اإلمشام، وبتسهيلها بني بني مع الروم فهي أربعة أوجه
 .بكسر الشني، ووقفا بإبدال اهلمزة ياء مفتوحة[ 14]اْلُمْنَشآُت 

 .باإلمالة[ 15]َويَ ْبقى 
 [.69]وقفا بالنقل ومثله ُيْسَئُل [ 19]ئَ ُلُه َيسْ 

 .َشْأٍن وقفا باإلبدال
خللف وصال بالسكت على امليم الساكنة، وله وجه آخر هو عدم [ 61]َلُكْم أَيَُّه 

 .السكت، ووقفا بالسكت إن كان يسكت وصال، وبرتكه إن كان ال يسكت وصال

وقفا بالسكت أو بالنقل أو خللف وصال بالسكت أو برتكه، و [ 66]ِمْن أَْقطاِر 
 .بالتحقيق، وخلالد وقفا بالنقل أو بالتحقيق

ماُء   .وقفا خبمسة القياس[ 65]السى
 .بإشباع املد املنفصل حيث ورد[ 69]َذْنِبِه ِإْنٌس 
 .وقفا[ 74]باإلمالة، ومثلها َوَجََن [ 41]ِبِسيماُهْم 

 .باإلبدال وقفا[ 41]فَ يُ ْؤَخُذ 
 .باإلمالة[ 43]خاَف 

 .وقفا حبذف اهلمزة، أو بتسهيلها بني بني[ 53و  74]تىِكِئنَي مُ 
 .َبطائُِنها وقفا بتسهيل اهلمزة بني بني مع املد ومع القصر

 .وقفا بتسهيل اهلمزة أو بتحقيقها[ 72]َكأَن ىُهنى 
  المحاضرة السابعة

 أصول قراءة الكسائي - 7
الوصل أو السكت أو : له بينهماله البسملة بني السورتني إال األنفال والتوبة ف -

 .الوقف، وهذه األوجه الثالثة جائزة جلميع القراء
قرأ بضم اهلاء وامليم إذا وردتا بعد كسر أو ياء ساكنة، وبعد امليم ساكن، فإذا  -

 .وقف كسر اهلاء، حنو َعَلْيِهُم اْلِقتاُل هِبُِم اأْلَْسبابُ 
 .قرأ بتوسط املد املنفصل واملتصل -
 .االستفهام املكرر باإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين إال ما استثينقرأ يف  -
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أدغم ذال إذ يف حروفها سوى اجليم، وأدغم دال قد وتاء التأنيث والم هل ويل  -
 .يف حروفها

وأدغم الباء الساكنة يف الفاء، والذال يف التاء من ُعْذُت وفَ َنَبْذُِتا وَأَخْذُُتْ كيف  -
 الذال من كهيعص ذِْكُر ويف الثاء من َوَمْن يُرِْد َثواَب والباء يف امليم ورد، والدال يف

ُب َمْن يف البقرة، والنون يف الواو من يس َواْلُقْرآِن ون َواْلَقَلِم، والفاء يف الباء  من َويُ َعذِّ
 .من ََنِْسْف هِبُِم والثاء يف التاء من أُورِثْ ُتُموها ولَِبْثَت كيف وردا

 .احلارث الالم يف الذال من َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك حيث ورد وأدغم أبو -

 :له اإلمالة يف -
 .ذوات الياء - 1
 .الرَِّبوا حيث ورد - 1
 [.16: اإلسراء]َأْو ِكالمُها  - 6
ْوراَة حيث ورد - 4  .الت ى
 [.14: املطففني]راَن  - 7
 .اأْلَْشراِر، اْلَقرارُ  األلف الواقعة بني راءين ثانيتهما مكسورة وهي اأْلَْبراِر، - 3
 [.109: التوبة]هاٍر  - 5
 .من حروف الفواتح( حي طهر)ألفات  - 2

وأمال الدوري األلفات الواقعة قبل الراء املتطرفة املكسورة حنو َويف النىاِر وبِاْلكاِفرِيَن 
 .املعرف واملنكر، وكلمات أخرى

فجثت زينب لذود )د حروف قرأ بإمالة هاء التأنيث يف الوقف إذا وقع قبلها أح -
وكان قبل أحد ( أكهر)َثالثَِة، َرْْحٌَة، بَ ْلَدًة، وإن وقع قبلها أحد حروف : حنو( مشس

اْلَمالِئَكِة، ِماَئَة، َوْجَهُه، وإال فتحها : هذه احلروف كسرة أو ياء ساكنة أماهلا حنو
حق ضغاط عص ): وإن وقع قبل اهلاء أحد حروف: اْمرََأُت، َسفاَهٍة، َحْسَرةً : حنو

مل ميلها، هذا هو املذهب الراجح عنه، وروي عنه إمالة اهلاء بعد مجيع احلروف ( خظ
 .سوى األلف

 .قرأ بإبدال تاء التأنيث املفتوحة هاء حال الوقف -
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 .قرأ ياء اإلضافة باإلسكان إال ما استثين -
 .قرأ الياء الزائدة باحلذف إال ما استثين -

 (ورة البلدس: )مثال لقراءة الكسائي
 .بتوسط املد املنفصل حيث ورد، وكذلك املد املتصل[ 1]ال أُْقِسُم 

 .بكسر السني[ 5و  7]َأَْيَْسُب 
 .وما يليها من رءوس اْلي، باإلمالة وقفا[ 11]اْلَعَقَبَة 
 .باإلمالة[ 11]أدراك 

.بفتح الكاف ونصب تاء التأنيث منونة[ 16]َفكُّ َرقَ َبٍة   
.هلمزة وبفتح العني بال ألف بعدها وفتح امليمبفتح ا[ 14]أو أطعم   

.باإلبدال[ 10]ُمْؤَصَدٌة   
 
 


