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 ٥ جعفرأيب مام ة اإلءراق


 

                      ،         

   ،                      . 
كام   الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآنحممد عىل سيدنا موالصالة والسال

َيا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني «:  قالخ  أن النبيت  بن كعبيف حديث أيب ُ ِِّّ ُ َِّ َّ ُْ ٍُ َِ ِ ِْ ُ ِ ِ
َمنْهم العجوز والشيخ الكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل ي ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُْ َ َّ ُ ْ ْ ْ ِْ َِّ َ ُ ُُ َِ ُ ُُ ِ َ َّ َقرأ كتابا قط قالُ َ ُّ َ ًْ َ ِ ْ َ يا :َ

ِحممد إن القرآن أنزل عىل سبعة َ ْ َ ْ ََّ َ َ َُ ِْ ْ ُُ َ ُ َّ ٍأحرف ِ ُ ْ َ«.  
 خ الذين تلقوا القرآن الكريم من فم النبي وارض اللهم عن صحبه أمجعني

 ْمُركُمْأَي (خإن رسول اهللا :باألحرف السبعة وعلموها للتابعني كام سمعوها وقالوا
ه وألفوا الكتب و وأقرؤنآا القرورؤالذين ق وعن العلامء الربانيني )ْمُتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ

ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةنَُّن سآالقر( :وفصلوا طرق الروايات وقالوا ُ ُاآلخر ُ    .)ِلَوَاأل ِنَ عِ
 وما زال العلامء )السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 
د عىل السبعة فجمـع القـراءات الـثامن أو العـرش أو ازومنهم من ن يف القراءات يكتبو

، ومن العلامء )الكامل يف القراءات اخلمسني(اخلمسني كأيب القاسم بن جبارة يف كتابه 
من كتب يف أقل من ذلك فكتب يف القراءات الست أو الثالث أو أفرد كل قـراءة عـىل 

إتباع (  فقد أحرض يل اإلبن البار توفيق ضمرة كتاب،حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة
قـد  ً سـندا فوجدتـهخ الناس إىل رسول اهللا َ بصفتي أقرب)األثر يف قراءة أيب جعفر



 

 ٦ جعفرأيب مام ة اإلءراق
التي قراءة أيب جعفر  عن طريق ذكر أصول ميرسسلوب سهل ُأ هذا الكتاب بمجع مادة

ىل حـدة بحيـث  كل سورة ع،ًختالف رواية حفص ثم ذكر الكلامت التي ختالف حفصا
ة وبـني روايـة حفـص ءراقـيسهل عىل طالب العلم معرفة الفرق يف النطق بني هـذه ال

املشهورة يف معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالـب العلـم البـد أن جيلـس يف 
حلقات العلم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلـامء املتقنـني املـسندين ليتـصل 

 :سناد من خصائص هذه األمة ورحم اهللا ابن املبارك حيث قال، واإل خسنده بالنبي 
َ، ولوال اإلسنَاد لقال من شاء ما شاءِينِ الدَنِ مُادنَْسِاإل( َ َ َ َْ َ ْ ُ ََ َ َ َُ ِ( .  

وقد تنافس علامء السلف يف طلب علو اإلسـناد فقطعـوا الفيـايف والقفـار وخمـروا 
مام ا درجة يف السند ولذا قال اإلتفعو كي ير،ًعباب البحار ووصلوا الليل سريا بالنهار

 تلقيـت ومن فضل اهللا عيل أين، )َفَلَ سْنَمَ عٌةنَُ سِدنََ السِ يفِوُلُ العُبَلَط(أمحد بن حنبل 
القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام حممد سليم احللواين، ثـم أخـذت القـراءات 

د سليم احللواين الـذي شيخ حممال عىل الثالث عن الشيخ حممود فايز الديرعطاين وهو
 . هو برتبة العالمة حممد أمحد املتويل شيخ القراء يف مرص بوقته

دعو طالب العلم لـتالوة القـرآن الكـريم برواياتـه وفهـم معانيـه والعمـل أهذا و
 . بأحكامه والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم

 .إلسالم واملسلمني اذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ
 

 



 

 ٧ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 
¬(احلمـــد هللا رب العـــاملني   «  ª  ©  ¨  § ¦  ( ) e d c

f (َوالصالة والسالم عىل سيدنا حممد الذي نزل عليه القـرآن الكـريم َ َ) j i h
kl  q  p  o  n  mr u  t  sv( فكـان حيــرص عــىل ســامعه 

Ï( :حتى نزل قولـه تعـاىلوفهمه وترديده   Î  Í  Ì Ë  Ê Ô  Ó  Ò  ÑÐ 

Õ   (فقـال تعـاىل ؛وقد أمره اهللا بتبليغ ما أنزل عليه من اآليات البينات :)  K  J

Q P  O  N M LR ( فنشهد أنه بلغ الرسالة،وأقرأ األمة عىل األحرف الـسبعة كـام َ َّ َ
 اللهـم ﴾﴿: يف تعلم القرآن وتعليمه،فقالَبَغَّرَنزلت عليه، و

صل وسلم وبارك عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين،وارض اللهم عن صحابته أمجعني، 
 ثم علموه كام سمعوه، واعتربوا أن صفة الـتالوة خالذين تلقوا القرآن من فم النبي 

، وسعيد بن "معجمه الكبري"اين يف  الطربى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِش عن رب العاملني بةمتلقا
َإنام : ًقرئ رجال، فقرأ الرجلُ كان ي ت، أن عبد اهللا بن مسعود"سننه"منصور يف  َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َيهـا رسـول ِنَأَرْقَما هكذا أ:  مرسلة، فقال ابن مسعود
ــا أبــا عبــد الــرمحن؟ فقــال:فقــال. خاهللا  ــف أقراكهــا ي s  (: كي  r  q

t(املد املتصل، ورحم اهللا علامء املسلمني مـن َْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَ ف 
وا أوقاهتم لتعلم القرآن وتعليمه وإبعاد اللحن عن ساحته،قال ُغَّرَالقراء املهرة الذين ف

: قرأت عىل اليزيدي بمرص فلحنت يف سـورة الزمـر يف حـرف فقـال: القاسم بن حمرز
 حتى تغتسل يف البحر وتعود إيل، فانحـدرت إىل دميـاط يف أربعـة أيـام َكُئِرْقُواهللا ال أ

بنا هلم عىل حلفاغتسلت وعدت إىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا اهللا يف زمرة العلامء العاملني 
 .         الرغم من التقصري يف أعاملنا



 

 ٨ جعفرأيب مام ة اإلءراق
ه عىل العلـامء أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوت

ًبالقراءات املتواترة املتصلة باحلرضة النبوية ولقد ألف العلامء قديام يف القراءات  املتقنني،
ووضعوا الضوابط والقواعد للقراءة الصحيحة،ويكفي أن ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل 

تـب ً ثامنية ومخسني كتابا مـن أمهـات الك"النرش يف القراءات العرش"وقد مجع يف كتابه 
التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين قـد قـرأت القـرآن الكـريم بـالقراءات 
العرش  عىل ما جاء يف طيبـة النـرش عـىل شـيخ قـراء اإلسـكندرية حممـد عبـد الـرمحن 

 وهللا در ً، سنداخومد اهللا يف عمري حتى أصبحت أقرب القراء لرسول اهللا  اخلليجي،
  :الشاعر حيث قال

ــك املكــارم ال ــبنتل ــن ل ــان م    قعب

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

توفيـق ( ولقـد أحـرض يل االبـن البـار.نسأل اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنا
،فوجدته )إتباع األثر يف قراءة أيب جعفر(كتاب  بني أهله،ٌمِحَوالعلم ر) إبراهيم ضمرة

سليامن بأسلوب سهل يـستفيد مقارنة برواية حفص بن هذه القراءة مجع الفرق بني قد 
ب ا الكتـا كل رواية عىل حدة،وقد جعل هذَأن يقرأمنه طالب العلم وخاصة من أراد 

 والطيبة وهبذا األسلوب يأمن درةالفرق بني الفيه ة ثم أتبعه بملحق بني درعىل طريق ال
آن طالب العلم من اخللط بني الروايات وطرقها،وهذا وإين أدعو طلبة العلم لتلقي القر

 قـال الوليـد الكريم عىل علامء القراءات املسندين قبل طلب العلوم الرشعية األخرى،
 يا غالم قرأت القـرآن؟ فـإن :ًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال: بن مسلم

f( اقـرأ : قال، نعم:قال  e d c ( ،اذهـب تعلـم : قـال، ال:وإن قـال 
ناء آإياكم من الذين يتلون كتاب اهللا حق تالوته جعلنا اهللا و.القرآن قبل أن تطلب العلم

 .الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عنا
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ِإن احلمد هللا نحمده ونستعينُه من هيده  ِ ِْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َّ َفال مضل له وماهللاُ ِ َُ ُ َ َّ ِ ُن يضلل فال هادي له َ َ ُ َْ ِْ َ َ ِ ْ
َّوأشهد أن ال إله إال  ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك له وأن حممدا عبده ورسولهاهللاُْ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َُ َُ َ َُّ ً َ ََ َ ُ َّ َ َ َاللهم صل عىل ، ِ َ ِّ ََّ َُّ

ِحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌُ َِّ ٍ ٍَ َ َِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ ََّ َ ْ، وباركِ ِ َ ِ عىل حممد وعىل آل َ َ ََ َ ُ ََ ٍ َّ
ٌحممد كام باركت عىل إبراهيم إنك محيد جميد، ٌ َِّ َ َ َ َ َ ُِ ٍَ َِ َِ َ َ َ َِّ ْ َْ َ) > = < ; : 9 8  7 6 5  4

 .]آل عمران[ )? @
 ، والطيبـةةدر الـي، مـن طريقـدين املـأيب جعفـرة ءراق فهذا رشح مبسط ل؛ما بعدأ

 يف أيب جعفـرة ءراقـاية حفص واخلالف بني روو ،أيب جعفرة ءراقأصول وحيتوي عىل 
 .ة والطيبةدرالفرش ثم اخلالف بني ال

وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب 
ًنطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املـصحف، وإذا كـان يف الكلمـة وجهـان 

 . ًصا ولو مل يكن املقدمأحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف حف
ً، علام بـأن عـدد )٦٢٣٦( وعدد آياته وقد ذكرت أرقام اآليات حسب العد الكويف

 .آية) ٦٢١٤ (ول األديناآليات حسب العد امل
ً بكيفية ختالف حفصا، أبو جعفرها أرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 

 .ينتبه هلاوقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي 



 

 ١٠ جعفرأيب مام ة اإلءراق
  ً واألصل فـيمن يقـرأ هـذه الروايـة أن يكـون جمـازا بروايـة حفـص بـن سـليامن، 
ودرس مقدمة يف علم القراءات، ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ما خيـالف فيـه 

 .ً حفصاأبو جعفر
 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب

يش الذي تفضل بقراءة الكتاب بعـد مـا وأشكر كذلك فضيلة الشيخ بكري الطرابي
 .ة، وكتب مقدمة الكتابدرأجازين بطريق ال

ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هـذا الكتـاب خطـأ أو عبـارة مـن األفـضل  َ َ َ ٍ ٍ ِّ
 : أو عــىل العنــوان التــايل)٠٧٩٦٩٠٨٤٤١(تعــديلها أن يبلغنــي ذلــك عــىل هــاتف 

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
 . اإلسالم واملسلمنيأسأل اهللا أن ينفع به

 
  

 



 

 ١١ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 
ّيزيد بن القعقاع اإلمام أبو جعفر املخزومي املدين القارئ، أحد القـراء العـرشة تـابعي 

 . به إىل أم سلمة وهو صغري فمسحت عىل رأسه ودعت له بالربكةيتُ، أمشهور كبري القدر
 وعبـد اهللا بـن ، عىل مواله عبد اهللا بن عياش بن أيب ربيعـةعرض القرآن :شيوخه 

 . احلديث وروى عنهم،ريض اهللا عنهم  وأيب هريرة،عباس
 ، وسـليامن بـن مـسلم بـن مجـاز املـدين،روى القراءة عنه نافع بن أيب نعيم:تالميذه

 وإسـامعيل ، وعبد الرمحن بن زيـد بـن أسـلمالبرصي، وأبو عمرو،وعيسى بن وردان
 . وميمونة بنته،ابناهويعقوب 

 : قال حييى بن معـني، للهجرة واحلرة سنة ثالث وستني، احلرةة وقعأقرأ الناس قبل
كان إمام أهل املدينة يف القراءة فسمي القارئ بذلك وكان ثقة قليل احلديث، وقال ابن 

 صالح احلديث، وقال يعقوب بن جعفـر بـن أيب كثـري : سألت أيب عنه فقال:حاتمأيب 
 حـدثوين عـن : كان إمـام النـاس باملدينـة أبـو جعفـر، وقـال ابـن جماهـد:ياألنصار

 وكـان يقـدم يف ،قرأ للسنة مـن أيب جعفـرأ مل يكن أحد : عن أيب الزناد قال،األصمعي
ً كـان أبـو جعفـر رجـال صـاحلا :زمانه عىل عبد الرمحن بن هرمز األعرج، وقال مالك ً

 .يقرئ الناس باملدينة
ً كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو صوم داود عليه الـسالم  وروى ابن مجاز عنه أنه ً

 إنـام فعلـت : فقـال،بعض أصحابه يف ذلـكجعه ارواستمر عىل ذلك مدة من الزمان ف
 أنـه كـان يـصيل يف : عبـد اهللا القـصاعو أبالّذلك أروض به نفيس لعبادة اهللا تعاىل، وق



 

 ١٢ جعفرأيب مام ة اإلءراق
ن طوال املفـصل ويـدعو ات يقرأ يف كل ركعة بالفاحتة وسورة مركعجوف الليل أربع 

عقيبها لنفسه واملسلمني ولكل من قرأ عليه وقرأ بقراءته بعده وقبله، وقال سليامن بـن 
جاءه أبو حازم األعرج يف مشيخة مـن و ، شهدت أبا جعفر وقد حرضته الوفاة:مسلم
ِئه فأكبوا عليه يرصخون به فلم جيجلسا وكـان ختنـه عـىل ابنـة أيب - ةم، فقـال شـيبُهْبُ
فكشف عن صدره فإذا دوارة بيـضاء مثـل اللـبن  ، بىل: قالوا،ًأال أريكم عجبا -جعفر

 ملا غسل أبو جعفر بعد :عن نافع قالو . هذا واهللا نور القرآن:فقال أبو حازم وأصحابه
 شك أحد ممن حرض أنه وفاته نظروا ما بني نحره إىل فؤاده مثل ورقة املصحف قال فام

 .نور القرآن
 .ةنباملدي  ومائة للهجرةر سنة ثالثنيجعفأبو  مات :وفاته

 .عيسى بن وردان ، وسليامن بن مجاز : نيراوي جعفريب أل زرياجلواختار ابن 

                                          
، ٣٩٤ ص٥ ،الكامل البن األثري ج٧٢  ص١ ، معرفة القراء الذهبي ج٣٨٢ ص٢غاية النهاية، ابن اجلزري ج)١(

 ٨،األعالم ج١٧٦ص ١، شذرات الذهب ج ٥٨ ص ١٢يب ج  ،هتذيب التهذ٢٧٤ ص ٦وفيات األعيان ج
  .١٤٢ ص ١ ،النرش ابن اجلزري ج ١٨٩ ص ١،ترتيب األعالم عىل األعوام ج ١٨٦ص 



 

 ١٣ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 
  .ليل ضابط جئأبو الربيع الزهري موالهم املدين مقرسليامن بن مسلم بن مجاز     

 . جعفر ونافع قرأ بحرف أيبأعرض عىل أيب جعفر وشيبة ثم عرض عىل نافع و:شيوخه
 .قتيبة بن مهرانعرض عليه إسامعيل بن جعفر و:تالميذه

 .ةن باملديللهجرة سبعني ومائةسنة مات بعد :وفاته
 

 . حـاذق وراو حمقـق ضـابطئء إمام مقر عيسى بن وردان أبو احلارث املدين احلذا
 .هعرض عىل أيب جعفر وشيبة ثم عرض عىل نافع وهو من قدماء أصحاب:شيوخه

 .سناد جل أصحاب نافع وقدمائهم وقد شاركه يف اإلأ هو من : قال الداين
خوتـك كـام إقرأ عىل ا :زيد بن أسلم يقول لعيسى بن وردانكان  :وقال ابن جماهد

 .كان أبو جعفر وشيبة بن نصاح يقرآن عىل كل رجل عرش آيات عرش آيات
 . الواقديقالون وحممد بن عمرسامعيل بن جعفر وإعرض عليه :تالميذه

  .ةن باملديللهجرة ستني ومائةسنة مات يف حدود :وفاته

                                          
حمد مل معجم حفاظ القرآن   ،٣١٥ ص١بن اجلزري جال غاية النهاية ،باجليم والزاي مع تشديد امليم)١(

  .١٤٢ ص١بن اجلزري ج ال  ،النرش ١٦ ص ١حميسن ج 
 ،طبقات ابن سعد ١١١ ص١لذهبي جل، معرفة القراء الكبار ٢٦١ ص٢بن اجلزري جال غاية النهاية)٢(

 ٧، سري أعالم النبالء ج ١٧٤ ص ٦،تاريخ اإلسالم ج ٢١٦ ص ٢،وفيات األعيان ج ٣٨٥ ص ٦ج
  .١٤٢ ص١بن اجلزري ج ال ،النرش ٢٤٠ ص ١، شذرات الذهب ج٩٠ص 



 

 ١٤ جعفرأيب مام ة اإلءراق



 

 ١٥ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 

 :البسملة
 .سوى التوبة ،بني السورتني املتتاليتنيالبسملة ب الفصلله 
 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي

:الـمـد والقرص 
 والعمــل عــىل ، عنـه مــده ثـالث، وروي) حركــات٤(التوسـط  : املـد الـمتــصل

 .)حركتان( القرص :املد املنفصل .األول
﴿ألف قرأ بإثبات   ﴾نحـو الواقعة قبل مهزة قطع مفتوحـة أو مـضمومة ،: ﴿  

  ﴾و ﴿      ﴾، وباقي احلروفكسورة املمزة ًوصال قبل اهل حذفهاو. 

 :السكت واإلدراج  
 ﴿عليهــاسكت يــ ومل أدرج املواضــع التاليــة       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

﴿اإلخفـــــــاء،          ﴾ ]ـــــــس ﴿  ]٥٢:ي   ﴾ ]ـــــــة ﴿ ]٢٧:القيام  
 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

                                          
 .٤٩ صلعبد الرزاق عيل إبراهيم ،القرآن عد آي  مرشد اخلالن إىل معرفة)١(
 ومقدار املتصل ٢٦٠ ص١قال ابن اجلزري يف النرش ج، ٩٨اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع ص  )٢(

ًاإلشباع حلمزة وورش والتوسط للبقية وهو الذي استقر عليه رأي املحققني من أئمتنا قديام وحديثا ً. 
 .٩٨اإلضاءة يف أصول القراءة للضباع ص )٣(



 

 ١٦ جعفرأيب مام ة اإلءراق
 سـكتة لطيفـة مـن غـري وسكت عىل حروف اهلجاء الواقعة يف أوائل السور مجيعها

 (: نحو تنفس         (. 

 :ميم اجلمع
ً، فتمد واو الصلة مـدا  إذا وقعت قبل حمرك ميم اجلمع وصلتها بواو مديةقرأ بضم

﴿ :ًطبيعيا بمقدار حركتني، نحو قوله تعاىل              σ.           
﴾ ،وإذا وقع بعد ميم اجلمع ساكن كقوله تعاىل: ﴿        ﴾ فإهنـا ال توصـل 

 بـل ،وال جيوز الوقف عىل ميم اجلمع بالصلة ،نيوإنام تضم للتخلص من التقاء الساكن
 .يتعني الوقف بسكون امليم

 :اإلدغام واإلظهار
﴿  يفالذال يف التاءدغم أ   ﴾ و﴿ ،      ﴾ كيف وقعت. 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء     ﴾و ﴿ ﴾ كيف جاء.  
﴿ : الذال من قوله تعاىلعندالثاء أظهر         ﴾  ]١٧٦:األعراف[.  
﴿ : امليم من قوله تعاىلأظهر الباء عند        ﴾  ]٤٢ :هود[ .  

﴿ :أخفى النون والتنوين عند اخلاء والغني نحو     ﴾،﴿      ﴾. 
ـــة موا ـــتثنى مـــن ذلـــك ثالث ﴿ .١:ضـــع فأظهرهـــا كحفـــصواس   

   ﴾]٢ ،]١٣٥:النساء. ﴿       ﴾]٣ ،]٣:املائدة. ﴿      ﴾ ]٥١:اإلرساء[. 
 :اإلدغام الكبري

﴿كلمــة يف   النــون األوىل يف الثانيــةأدغـم   ﴾ ]ًإدغامــا حمــضا ]١١:يوســف دون  ً
 .اختالس وال إشامم



 

 ١٧ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 :اإلمالة
 . أي كلمة يف القرآنأبو جعفر  أويقللمل يمل

﴿  ومل يمل فتحة الراء يف    ﴾ ] بل ضم امليم وفتح الراء]٤١هود آية ،. 

 :هـاء الكناية
ِّ مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف  ذا كانـت متحركـة بـني مديـة إو واو أ َ

﴿ :أرقـنـه إال  إمتحركني،  ﴾ ]٧٥:آل عمـران[، ﴿  ﴾ ]٢٠:الـشورى[و ]١٤٥:عمـران لآ[، 

﴿   ﴾]١١٥:النساء[ ،﴿    ﴾ ]أسـكن ابـن وردان هـاء، واهلـاءبإسكان  ،]١١٥:النـساء 
﴿   ﴾]وكرسها مع الـصلة ابـن مجـاز ]٥٢:النور ،﴿    ﴾  ، وكالمهـا كـرس القـاف
﴿أسكن ابن مجاز هاء و    ﴾] ووصلها بواو ابن وردان،]٧:الزمر﴿    ﴾. 

﴿ أرق     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 

﴿ أرق      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿    ﴾ ]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 

﴿ ابن مجاز روىو   ﴾]مع الصلة، ورواها اهلاء كرس ب ]٣٦:الشعراء[و]١١١:األعراف
﴿دون صلة اء ابن وردان بكرس اهل  ﴾.  

 ﴿روى ابن وردان     ﴾]دون صلة ]٣٧:يوسف. 

                                          
 .١٠١ ص للضباعاإلضاءة ،٢٣ ص٢ ج  يف القراءات العرش البن اجلزريالنرش)١(
 .٦٣ص ،اإلضاءة٢٣٨ص يزراجل بنال التيسريحتبري  بعدها، وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش )٢(



 

 ١٨ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 :اهلمز املفرد
 حرف مد من مةلكلل ًماال  أوً أو عيناً كل مهزة ساكنة سواء كانت فاءأبو جعفربدل أ

﴿ :نحوجنس حركة ما قبلها   ﴾،﴿    ﴾،﴿   ﴾،﴿  ﴾. 
﴿ :بدالاإل نى منثوقد است     ﴾]و ،]٣٣:البقرة﴿      ﴾ ]٢٨:القمر[ ،]٥١:احلجر[. 

﴿:ًأبدل اهلمزة ياء وأدغمها يف الياء بعدها يف لفظو   ﴾]قرأت ]٧٤:مريم:﴿   ﴾  . 
ًأبدل اهلمزة واوا ثم قلبها ياء وأدغمها يف الياء بعدها يف لفظ ًمعرفا  ًسواء كان )رؤيا( ً

﴿ :نحو ًافاًأم منكرا أم مض    ﴾. 
ًدل اهلمز الساكن إال إذا كان سكونه أصليا، فإذا كان سكونه عارضا فال يبدله وال يب ً

﴿ :كام لو وقف عىل نحو     ﴾ ،﴿  ﴾ . ولكنه يبدل مهزة﴿    ﴾ وقفا ألن ً
 .ًسكونه أصليا وحرك للتخلص من التقاء الساكنني

 : ًفإذا كان اهلمز متحركا وما قبله متحرك فأنواع ،أما اهلمز املتحرك
 حلركـة ٍانسُفيبدله حرف مد جممضموم أو مكسور ما قبله ًمفتوحا و  اهلمزفإذا كان
﴿ :ما قبله نحو    ﴾ ﴿   ﴾،﴿   ﴾ قرأت:﴿   ﴾. 

هلمز ويضم ًوإذا كان اهلمز مضموما وما قبله  مكسور وبعده واو فأبو جعفر حيذف ا
﴿: ما قبله من أجل اهلمز نحو       ﴾قرأ ت:﴿      ﴾. 

: نحــو ًفــإذا كــان اهلمــز مــضموما ومــا قبلــه مفتــوح فــأبو جعفــر حيــذف اهلمــز
﴿   ﴾. 

: ًوإذا كان اهلمز مكسورا وما قبله  مكسور وبعده ياء فأبو جعفر حيذف اهلمز نحـو
﴿     ﴾ قرأت:﴿    ﴾.  



 

 ١٩ جعفرأيب مام ة اإلءراق

﴿ح يف لفظ وفتًا وما قبله  محوفتوإذا كان اهلمز م    ﴾ سواء كـان ،حيث ورد ً
 سهل فـأبو جعفـر يـ ً، برشط أن يكون مقرونا هبمزة اسـتفهامًجمردا أم اتصل به ضمري

﴿ :اهلمز نحو υ  ﴾. 
 :ًوإذا كان اهلمز متحركا وما قبله ساكن فأنواع

: ة، فأبو جعفر يبدل اهلمز ياء ويدغم الياء التي قبلها فيها نحوما يكون قبله ياء ساكن
﴿    ﴾قرأ ت:﴿   ﴾. 

 : وحيـذف اهلمـز نحـوما يكون قبله زاي، فأبو جعفر ينقل حركة اهلمـز إىل الـزاي
﴿   ﴾قرأ ت:﴿  ﴾ويشدد الزاي . 

 : فاظما يكون قبله ألف، فأبو جعفر يسهل اهلمزة بني بني وذلك يف أل
﴿ بتسهيل اهلمزة يف أرفق † ﴾ حيث ورد، مع إثبات األلف بعد اهلاء، واملد هنـا 

 . القرص فيه فيتعني،من باب املد املنفصل
∴ ﴿ وكذلك   ﴾وله يف حرف املد التوسط وهو املقدم، أو القرص حيث ورد ،. 

﴿قرأ و    ﴾ ]سـهلحذف الياء بعد اهلمـزة، و بـ]٤:الطالق[و ]٢:املجادلة[و ]٤:األحزاب 
ًمع التوسط أو القرص وصال، أما وقفا فله ثالثة أوجه اهلمزة  بـالروم مـع التـسهيل  .١ً
•﴿ التوسط ﴾ القرصبالروم مع التسهيل . ٢ ﴿• ﴾  إبداهلا ياء ساكنة مع املـد. ٣  
﴿ الالزم  ﴾. 

                                          
 .١٠٠  صباع للضضاءةاإل )١(



 

 ٢٠ جعفرأيب مام ة اإلءراق

﴿ :نحـوًومهز أبو جعفر ألفاظا مل هيمزها حفـص    ﴾ ]و ]٤:اإلخـالص﴿   ﴾ 
﴿ أرق و.حيث وقع      ﴾  املتصلمع املدهبمزة بعد األلف  . 

  :اهلمزتان من كلمة  
مفتوحة أو مكسورة  األوىل منهام مفتوحة والثانية ،إذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة

 فيكـون ،هام يسهل اهلمزة الثانية مع إدخال ألف الفصل بيـنأبا جعفرفإن أو مضمومة 
 .النطق هبمزة حمققة فألف فهمزة مسهلة بني بني

، - ومتد بمقدار حركتني–هو إثبات ألف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني :واإلدخال
﴿:فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل      ﴾ تكون بإثبات ألف بـني اهلمـزة األوىل 

﴿املحققة والثانية املسهلة     σ.  ﴾، ﴿  . ﴾ ،﴿    4 . ﴾ . 

﴿ وكذلك لفظ . ﴾ حيث ورد . 
  :يف ألفاظ هيوزاد مهزة استفهام 

١.﴿  .σ ﴾ ]٤٩: ، الشعراء٧١: ، طه١٢٣:األعراف[ .  

٢.﴿    σ ﴾  ]٥٨ :الزخرف[ . 

 ٣. ﴿   •. ﴾  ]١٩ :الزخرف[  

٤.﴿   ﴾ ]وهو املقدم اإلبدال.١:زة الوصل وجهانيف مهله و  ]٨١:يونس . 

﴿ التسهيل مثل. ٢      ﴾. 



 

 ٢١ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 :اهلمزتان من كلمتني
اهلمزة  مهزتا قطع يف كلمتني، بأن تكون األوىل منهام آخر الكلمة األوىل و إذا التقت-١

هيل سبتـ أبـو جعفـر  هـا فقرأالثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركـة
﴿ :نحو ثانيةهلمزة الا     ﴾،﴿            ﴾، ﴿     ﴾. 
  : وإن كانتا خمتلفتني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي-٢

﴿: ومل يـرد إال يف قولـه تعـاىل، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة-أ        
   ﴾ة والواو فيسهل اهلمزة الثانية بني اهلمز. 

﴿: نحو، أن تكون األوىل مفتوحة والثانية مكسورة-ب        ﴾ فيسهل اهلمزة 
 .الثانية بني اهلمزة والياء

﴿:والثانية مفتوحة، نحو أن تكون األوىل مكسورة -ج       ﴾   فيبدل اهلمزة
 . مفتوحةًالثانية ياء

﴿ : نحو،فتوحة أن تكون األوىل مضمومة والثانية م-د       ﴾ فيبدل اهلمزة 
 .ًالثانية واوا مفتوحة

ـ  ﴿ : أن تكون األوىل مضمومة والثانية مكسورة، نحو-ه      ﴾  ففيها وجهان مها : 
ً إبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة وهو املقدم أداء-١ ً . 
 . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء-٢
 . يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومةومل

 فإن وقفت عىل األوىل وابتدأت ،ل أو اإلبدال يف ذلك كله الوصل فقطيوحمل التسه
  .بالثانية فال بد من التحقيق



 

 ٢٢ جعفرأيب مام ة اإلءراق

 : النقل
 وهو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمـزة مـن اللفـظ 

 : بالنقل يف األلفاظ التاليةأروقد قإىل احلرف الساكن الذي قبلها، بعد نقل حركتها 
- ﴿   ﴾  ]فيقرأه بفتح الدال منونة دون مهزة بعده ]٣٤: القصص . 
-﴿ ِ   ﴾ ]إذا كرس اهلمزة ثم نقل حركتها إىل النون وحذف اهلمزة، و ]٣٢:املائدة

(وقف عىل  (بـأبتد ا )     (مكسورة. 
﴿ وكذلك      ﴾ ]بنقـل ضـمة اهلمـزة إىل الـالم قبلهـاا فقرأهـ]٥٠:الـنجم ،  

﴿إدغام التنوين يف الالم املضمومة و    ! ﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿  ﴾ه فان ل 
﴿ ثالثة أوجه يف االبتداء بـ   ﴾هي :       

 ﴿.أ   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة ٍ ٍٍ  . وهو املقدمٍ مضمومةٍ
﴿ .ب   ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم مضمومة ٍ ٍِ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 
﴿ .ج  ﴾ ٍثم واو مدية بالم مضمومة. 
  ﴿ابن وردانروى  -  ﴾  ،سقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالمأحيث وقع. 
ــن وردانروى  -  ﴿اب   ﴾  ]ــونس  بفــتح الــالم دون مهــزة اهــوا ر]٥١،٩١ :ي
 :ً ألفا وفيها وجهاناإبداهل. أ:ويف مهزة الوصل وجهان،بعدها
 ً حركات وهو املقدم وذلك اعتدادا باألصل وهو سكون الالم٦مدها . ١
﴿ ًقرصها حركتني اعتدادا بالفتحة.٢  ﴾. 



 

 ٢٣ جعفرأيب مام ة اإلءراق

﴿التسهيل . ب σ ﴾. 
﴿- ابن وردان ﴾ ]ل ضمتها  إىل الالمسقط اهلمزة ونقأ ]٩١:آل عمران. 

 :ياءات اإلضافة
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمة زائدة ثابتة يف الرسم هي ياء:وياء اإلضافة

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
﴿فتقول يف   ﴾ :ِّإن  .ح واإلسكان وخالف القراء فيها دائر بني الفت،هِّك وإنِّ وإنِ
: مفتوحة، نحوًسواء كانت  بفتح ياء اإلضافة الواقعة قبل مهزة القطع أبو جعفر قرأ
﴿      ﴾أو مكسورة، نحو  :﴿      ﴾ نحو أو مضمومة :﴿     ﴾ أو قبل 

﴿ :مهزة الوصل مع الم التعريف، نحو         ﴾أو بدوهنا، نحو  :﴿    
    ﴾،ام ييل كام فيباإلسكان  بعضها اآلخرأرق و.إال فيام استثني: 
﴿ كن الياء يف كلمةأس   ﴾ ]٢٨:نوح[. 
﴿ سكن الياء من كلمةأ ﴾  حيث وقعتالتي ليس بعدها مهزة قطع. 
﴿ ياءو ﴾ ٦:الكافرون[و]٢٣،٦٩:ص[و]٢٠:النمل[و ]١٨:طه[و]٢٢:إبراهيم[ يف[. 

  :ت الزوائديـاءا

واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ،ً هي املتطرفة املحذوفة رسام للتخفيـف:والياء الزائدة
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف وحذفها،

﴿ :ً يف عدد من األلفاظ وصال فقط نحـوأبو جعفروقد أثبتها          ﴾ 
 ﴿وكذلك.]١٨٦:البقرة[    ﴾ ]٣٦:نملال[وصال حمذوفة وقفاةأثبتها مفتوح ً ً . 



 

 ٢٤ جعفرأيب مام ة اإلءراق

﴿ أرقو             ﴾ ]ًووقفـا ً وصالةبإثبات الياءساكن ]٦٨:الزخرف ،
ًأثبتها وصال ووقفاو ﴿ يف  ًمع فتح الياء وصـال ً            ﴾ ]٩٣:طـه[، ﴿  

        ﴾ ]حمذوفة يف املصحف الكويفدين ثابتة يف املصحف املفهي، ]٢٣:يس . 
 .وسيأيت بيان ذلك بالتفصيل يف الفرش

 :الوقف عىل مرسوم اخلط
﴿قرأ     ﴾ بفتح التاء وصال، ووقف عليها باهلاءحيث وقعت ً ﴿    ﴾.  

 ،ً بكيفية ختالف حفصاأبو جعفرها أرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
 ،به هلانوال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي يت

  :وهذه األلفاظ هي
 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ -  ،  ،   ﴾ و ﴿ ،   ، ﴾.  
﴿ أرق -   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 
﴿ أرق -    ﴾  تشديد الذالبقع وحيث. 
ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كـان أول الكلمـة الثانيـة  -

﴿: نحو،مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة       ﴾  ]و]٢١، ٢٠:اإلرساء ﴿    ﴾ 
 .، ويكرس األول فيام عدا ذلك ]٥٦ :اإلرساء[ 

﴿ : يفاإلشاممقرأ ب >﴾،﴿  +﴾. 
 جزء الضمة يف البداية ،نطق بحركة مركبة من حركتني ضمة وكرسةهو ال: واإلشامم

 . ويليه جزء الكرسة وهو األكثر ويقدر بثلثيها،وهو األقل، ويقدر بثلثها



 

 ٢٥ أيب جعفراإلمام  قراءة 

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   دون ألف    

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   

السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة من غري 
    امليمعند وإظهار امليم تنفس       

٣   ًإبدال اهلمزة واوا مدية   
٤   ًإبدال اهلمزة واوا مدية   
٦     تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال     σ 

٦   ًإبدال اهلمزة واوا مدية   
٨    ًبدال اهلمزة واوا مديةإ    

١٠    ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال    

١٣     ًإبدال اهلمزة واوا مدية      
١٣        وصالًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة ً         

١٤        لزاي وحذف اهلمزةضم ا       
٢٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٩  إسكان اهلاء   

٣٠     فتح الياء     
٣١     ضم الباء وحذف اهلمزة     



 

 ٢٦  أيب جعفر اإلماماءة قر

٣١       ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال      … 
٣٣     فتح الياء    

٣٤       ًوصالضم التاء       
٣٥     ًإبدال اهلمزة ياء   
٣٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٤٠   
  هو املقدمتسهيل اهلمزة مع التوسط و

ًالقرص وصال ووقفا  وأ ً ∴    

٤٤     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٧    القرص  وأتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٤٨      ةمديًإبدال اهلمزة واوا    
٥١     حذف األلف    
٥١      الذال يف التاء إدغام      

٥٥      ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٨    ًإبدال اهلمزة ياء    
٥٨    بالياء املضمومة بدل النون، وفتح الفاء    
٥٩       إخفاء      
٦٢   وصال ووقفاحذف اهلمزة ً ً   
٦٥      إخفاء      
٦٧     ًإبدال اهلمزة الفا    
٦٧      بدال الواو مهزةإ      



 

 ٢٧ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٦٨      مديةًإبدال اهلمزة واوا    

٧١      
 حركتها إىل إسقاط اهلمزة ونقل:ابن وردان 
 ً مع حذف واو قالوا وصالالالم 

 .١:ويف اإلبتداء وجهان ٢.  
     

٧١     ساكنةًإبدال اهلمزة ياء  
٧٢      ًإبدال اهلمزة الفا      
٧٤   إسكان اهلاء   

٧٤      إخفاء     
٧٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٨   ختفيف الياء مفتوحة  
٨٠      إدغام الذال يف التاء     

٨١        باجلمع ( ألف بعد اهلمزة(      

٨٣    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٨٥     تشديد الظاء     
٨٥     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٨٥  إسكان اهلاء   

٨٥       ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٨   ًإبدال اهلمزة واوا مدية   
٩٠    ًبدال اهلمزة ياء إ   
٩١     ًإبدال اهلمزة واوا  



 

 ٢٨  أيب جعفر اإلماماءة قر

٩١   إسكان اهلاء   

٩١      ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٢      إدغام الذال يف التاء      

٩٣     ًإبدال اهلمزة ياء   
٩٣      ًإبدال اهلمزة الفا     
٩٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٧      ًإبدال اهلمزة واوا     

٩٨    
إضافة مهزة مكسورة بعد األلف مع املد 

 املتصل     

١٠٠     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٢     إخفاء    
١٠٢     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٠٥    إخفاء     
١٠٦    ًإبدال اهلمزة الفا  
١٠٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٠    إخفاء     
١١١     وكرس اهلاء مديةان الياء إسك      
١١٢   إسكان اهلاء   

١١٨    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٢١     ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٢٩ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٢٢    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
١٢٤     فتح الياء      

١٢٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٣٢   وختفيف الصاد الواوناسكوإمهزة مفتوحة      
١٣٣      وصال اهلمزة الثانيةتسهيل ً    …  

١٣٧  إسكان اهلاء   

١٣٩  إسكان اهلاء   

١٤٠      ًإبدال التاء ياء      

١٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ.  

١٤٢      
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة .١:وجهان

 تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢وهو املقدم 
      

  …  

١٤٤     لياءبالتاء بدل ا    
١٤٨    ًإبدال اهلمزة الفا  
١٦٥   كرس اهلمزة   
١٦٥    كرس اهلمزة    
١٦٩     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٧٣     كرس الياء وتشديدها     

١٧٣       
 لطاء، وكرس اضم النون:ًوصال 

   ويبتدئ هبمزة مضمومة ألن الكرس عارض   

١٧٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ٣٠  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٧٧      ضم الراء      

١٧٧       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٧٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٢   إخفاء   

١٨٤ 
   

  
  

 ضم التاء بال تنوين
 كرس امليم

 فتح امليم والسني وألف بعدها وفتح النون

   
  

   

١٨٤    إسكان اهلاء    

١٨٥     ضم السني     
١٨٥     ضم السني     

١٨٦ 
  

  
ًإثبات الياء وصال ال وقفا ً 

  
  

١٨٦        ًإبدال اهلمزة واوا       

١٨٧    
إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل :ابن وردان 

 الالم    

١٨٨       ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٩     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٩٦     ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ٣١ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٩٧       تنوين ضم مع اإلدغام       

١٩٧       تنوين ضم مع اإلدغام      

١٩٧   تنوين ضم  
١٩٧    إخفاء    
١٩٧      ًبالياء وصال      

٢٠٠     إخفاء    
٢٠٤  إسكان اهلاء   

٢٠٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
٢٠٨    بفتح السني    
٢١٠      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢١٠      ًكرس التاء وصال      
٢١١    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٢١٣   ضم الياء وفتح الكاف   

٢١٣     
ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مكسورة .١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
      

  …  

٢١٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢١٤       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢١٥     املوضعني ( إخفاء(    
٢١٦   مواضع ٣( إسكان اهلاء (   

٢١٧  إسكان اهلاء   



 

 ٣٢  أيب جعفر اإلماماءة قر

٢٢١     ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٢١      ًإبدال اهلمزة واوا مع اإلخفاء       
٢٢١      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٢١    مع اإلخفاء،ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٢٢      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢٣    ًإبدال اهلمزة ياء    
٢٢٣     ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٢٥       املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا مفتوحة(      
٢٢٦     ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٢٨     ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٢٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢٩     ضم الياء    
٢٢٩      إخفاء       
٢٣٠       إخفاء       
٢٣١    ل الواو مهزةادإب    
٢٣٢     ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٣٣     إسكان الراء    
٢٣٥      إخفاء      
٢٣٥        ًاهلمزة الثانية ياء خالصة مفتوحةبدال إ        



 

 ٣٣ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٢٣٩      إخفاء      

٢٤٠     ضم تنوين     
٢٤٠      إخفاء       
٢٤٥      ضم الفاءحذف األلف وتشديد العني و       

٢٤٥   بالصاد بدل السني   
٢٤٦    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٢٤٧    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٤٧    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٤٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٤٨     ًإبدال اهلمزة واوا      
٢٤٩       فتح الياء      

٢٤٩      فتح الغني     

٢٤٩ 
  
  

 )املوضعني  ( مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء 
  
  

٢٤٩       إخفاء        

٢٥١   كرس الدال وفتح الفاء وألف بعدها  
٢٥٤       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٥٥        ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٥٥  إسكان اهلاء   



 

 ٣٤  أيب جعفر اإلماماءة قر

٢٥٦     ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٥٨       حركتنيإثبات األلف ومدها كمنفصل        

٢٥٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٥٨    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٢٥٩   إسكان اهلاء   
٢٥٩    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ياء مفتوحة(    

٢٥٩  ،     ،
  

 ) مواضع ٣( إدغام الثاء يف التاء 
 ،    

،  
٢٥٩      بالراء بدل الزاي     

٢٦٠     ًإبدال اهلمزة واوا  
٢٦٠  كرس الصاد وترقيق الراء   
٢٦٠     تشديد الزاي منونة وحذف اهلمزة   
٢٦٠       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٦١   ًهلمزة ياء مفتوحة إبدال ا    
٢٦١   حذف األلف وتشديد العني   
٢٦٣        إخفاء        
٢٦٤   ًإبدال اهلمزة ياء   
٢٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٦٥      بضم الراء     



 

 ٣٥ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٢٦٨       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٦٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٦٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٧١      إسكان العني    
٢٧١       ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٧١    إسكان اهلاء    
٢٧١     بالنون بدل الياء  وسكون الراء    
٢٧٢     املوضعني ( إخفاء(    
٢٧٣     إخفاء    
٢٧٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٧٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٧٩    ًبدال اهلمزة ألفا إ    
٢٨٠    ضم السني    
٢٨٠      تشديد الصاد     

٢٨٢    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(  
٢٨٢     إبتداء بالضم ًإسكان اهلاء وصال ، ً) (     
٢٨٢       ًزة الثانية ياء مفتوحةإبدال اهلم       

٢٨٢       
ً الثانية واوا  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها  .٢ وهو املقدممكسورة
       

     …  

٢٨٢     ضمبتنوين     



 

 ٣٦  أيب جعفر اإلماماءة قر

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٢       إسكان الراء     
٢٨٣     ًإبدال اهلمزة واوا مفتوحة    
٢٨٣      كحفص: ً، ابتداءً إبدال اهلمزة ياء:ًوصال       

٢٨٥        ًإبدال اهلمزة واوا      
٢٨٦       ًإبدال اهلمزة واوا مفتوحة      
٢٨٦       ًإبدال اهلمزة ألفا      

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   

ومد  ،السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة
  وال جيوز القرص ًحركات وصال٦امليم       

٧     
    

 ًإبدال اهلمزة ألفا   
   

١١     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٢    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٣     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٣     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٣     بالتاء بدل الياء      
١٣   ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٣     ًإبدال اهلمزة واوا : ازمجابن   

• 
 



 

 ٣٧ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٣      
ً الثانية واوا خالصة  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة
     

     … 
١٥        دخال اإل مع تسهيل اهلمزة الثانية    4.  

٢٠      ًإثبات الياء وصال      
٢٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع  اإلدخال   σ.  

٢١    ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٣   لياء وفتح الكافضم ا   
٢٦    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٨        ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٨     ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٠     إخفاء     
٣٥          فتح الياء         

٣٦     فتح الياء     
٣٧        ختفيف الفاء      
٣٧      املوضعني (باهلمز املضموم مع املد املتصل(      

٣٨    باهلمز املضموم مع املد املتصل     
٣٩  إسكان اهلاء   
٤١      فتح الياء     

٤٧       
ً الثانية واوا خالصة  اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة
      

    … 
٤٩    القرص  وأتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    



 

 ٣٨  أيب جعفر اإلماماءة قر

٤٩    ًإبدال اهلمزة ياء   
٤٩     فتح الياءكرس اهلمزة و    

٤٩    
ًإبدال اهلمزة ياء مفتوحة وإدغام  الياء 

 األوىل يف الثانية    

٤٩   
ألف بعد الطاء مع املد املتصل ومهزة 

 مكسورة بدل الياء    

٤٩   
ألف بعد الطاء مع املد املتصل ومهزة 

 مكسورة بدل الياء   

٤٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٠     ًإبدال اهلمزة ياء    
٥٢     فتح الياء     
٥٧     نونا األوىلإبدال الياء ً    
٦٢   )يف املوضعني ( إسكان اهلاء  )ًمعا(     

٦٦      تسهيل اهلمزة  †  

٦٨     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٣      ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٣     ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٥      املوضعني (ًإبدال اهلمزة ألفا(     
٧٥     )املوضعني(إسكان اهلاء و ً واواإبدال اهلمزة ً)معا(    



 

 ٣٩ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٧٩     ًزة واوا إبدال اهلم   

٧٩   
فتح التاء وتسكني العني وختفيف الالم 

 وفتحها   

٨٠    الراءضمًإبدال اهلمزة ألفا و       
٨٠      ًإبدال اهلمزة ألفا      
٨١    نون مفتوحة وألف بعدها   

٨١      ًإبدال اهلمزة واوا   
٨١     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     σ  

٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٣   بالتاء بدل الياء    
٨٣     بالتاء بدل الياء     

٨٥  إسكان اهلاء   

٩١  
إسقاط اهلمزة ونقل ضمتها  إىل :ابن وردان 

 الالم  

٩٣   
  

 تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص 
 ) املوضعني ( 

∴    
∴    

٩٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٠٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١٠       ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٤٠  أيب جعفر اإلماماءة قر

١١٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
١١٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٥      بالتاء بدل الياء     

١١٥    إخفاء     
١١٥       بالتاء بدل الياء      

١١٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٩      تسهيل اهلمزة  † 

١١٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢١     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٢٢      ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢٤     ًواإبدال اهلمزة وا       

١٢٥    ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٢٥    فتح الواو    
١٣٠       ًإبدال اهلمزة ألفا      
١٣٠    حذف األلف وتشديد العني    
١٣٣     حذف الواو     
١٣٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٥     مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا    

١٤٥    )ًمعا(  
 ًإبدال اهلمزة واوا 

  )املوضعني  ( إسكان اهلاءثم     



 

 ٤١ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٤٦     
ثم  والياء مهزة مكسورة ًاألفإبدال اهلمزة 
  توسط أو القرصالمزة  مع ُتسهل اهل   

١٥٠  إسكان اهلاء   

١٥١      ضم العني    
١٥١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٥١    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٥٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٥٧      إخفاء       
١٥٧     بالتاء بدل الياء      

١٥٩     إخفاء     
١٦٠       ًإبدال اهلمزة واوا    
١٦١    ضم الياء وفتح الغني     
١٦١    ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٦٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٦٢   ًإبدال اهلمزة ياء   
١٦٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦٦     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٠      إخفاء       
١٧١     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٥    ًإثبات الياء وصال      



 

 ٤٢  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٧٥      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٧٩      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٨٣    ًإبدال اهلمزة واوا     
١٨٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٨٧   ًإبدال اهلمزة ياء   
١٨٨   بدل التاءبالياء    

١٩٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٩٧   ًإبدال اهلمزة ياء   
١٩٨    تشديد النون وفتحها    
١٩٩     ًإبدال اهلمزة واوا  

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       تشديد السني      

٢        ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣      إخفاء      
٣      إخفاء      
٣     تنوين ضم       



 

 ٤٣ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٥        ًإبدال اهلمزة واوا      

٥ 
     

    
 تسهيل اهلمزة الثانية     

  σ 
٦        ًإبدال اهلمزة ألفا       
٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٩      إخفاء     
٩     إخفاء      
١٠     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    
١١    تنوين ضم        
١٢   وياء بدل األلف الصاد كرس   
١٢     إخفاء     
١٣    بالنون بدل الياء    
١٤    بالنون بدل الياء    
١٤      إخفاء      
١٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٦       ًإبدال اهلمزة ألفا      

١٨    
إسقاط اهلمزة ونقل حركتها :ابن وردان 

  إىل الالم   

١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٠       ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ٤٤  أيب جعفر اإلماماءة قر

٢٠       ًإبدال اهلمزة ألفا       
٢١       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢١       إخفاء      
٢٢       الثانية اهلمزة تسهيل      … 
٢٤        الثانيةتسهيل اهلمزة      … 
٢٥      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(     
٢٥     إخفاء      
٢٥      إخفاء     
٢٩       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٩    ضمتنوين   
٣١    فتح امليم    
٣٣    ألف بعد العني    
٣٤    فتح هاء لفظ اجلاللة     
٣٥      إخفاء      
٣٥    إخفاء     
٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٨   مفتوحةًإبدال اهلمزة األوىل ياء    
٣٨    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٠     ضم تنوين     

٤٠     حذف األلف وتشديد العني     



 

 ٤٥ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٤٠      ًإبدال اهلمزة واوا    
٤١      ًإبدال اهلمزة ياء    
٤١      ًإبدال اهلمزة ياء    
٤٢    فتح التاء وتشيد السني    

٤٣      تسهيل اهلمزة الثانية    σ 
٤٣      فاءإخ      
٤٦    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٩/ 
٥٠        ًالتنوين وصالضم      

٥١    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥١       مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       

٥٣      ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٦       إخفاء     
٥٨       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٨    مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا    
٥٨     إسكان العني     

٥٩   ًوا إبدال اهلمزة وا  
٥٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٦٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٦      النون وصالضم ً      

٦٦      ًوصال الواو ضم     



 

 ٤٦  أيب جعفر اإلماماءة قر

٧٢       مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء     
٧٣    التاء بالياء بدل     

٧٤      ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٧     بدل التاءبالياء    

٨٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٤    ًال اهلمزة ألفا إبد   
٨٨     مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء        
٩١     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٩١     ًإبدال اهلمزة ألفا      
٩٢     ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٢     ًإبدال اهلمزة واوا      
٩٢         إخفاءثم ًإبدال اهلمزة واوا       
٩٢      مواضع ٣( ًإبدال اهلمزة واوا (     
٩٢  إسكان اهلاء   

٩٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٣       ًإبدال اهلمزة واوا    

٩٤    بدون ألف بعد الالم     

٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا  : ابن مجاز 
  ً واواإبدال اهلمزةو  فتح امليم:ابن وردان

   
   

٩٥      ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٤٧ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٩٥    فتح الراء   
٩٧    ًمزة ألفا إبدال اهل    
٩٩      إخفاء      
١٠١     إخفاء      
١٠٢      املوضعني (ًإبدال اهلمزة ألفا(      
١٠٢       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٠٣    ألفا إبدال اهلمزة ً     
١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٤      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    
١٠٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٠٨   إسكان اهلاء  

١٠٩      تسهيل اهلمزة  † 

١١٤     ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٥       ًإبدال اهلمزة واوا      
١١٥    إسكان اهلاء    

١١٥     إسكان اهلاء    

١٢١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٢٣       إسكان الياء     
١٢٣     إسكان الياء    
١٢٤   إسكان اهلاء  



 

 ٤٨  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٢٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢٤     ضم الياء وفتح اخلاء    

١٢٥  إسكان اهلاء   

١٢٧      ًدال اهلمزة واوا إب     

١٢٧     إخفاء    
١٢٨     إخفاء      

١٢٨     
 وألف  مفتوحةفتح الياء وتشديد الصاد

 بعدها وفتح الالم   

١٣٣    ًإبدال اهلمزة الفا    
١٣٣     ًمزة ألفا إبدال اهل     
١٣٩      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٤٠   ضم النون وكرس الزاي     

١٤٠     إخفاء     
١٤١      املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(    
١٤٢  إسكان اهلاء   

١٤٤       ًإبدال اهلمزة واوا    
١٤٥   فتح الراء   

١٤٦       املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(    
١٤٦     ًإبدال اهلمزة واوا   

١٥٠    إبدال اهلمزة واوا ً   



 

 ٤٩ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٥٢      
 بالنون بدل الياء

 ً ثم إبدال اهلمزة واوا   

١٥٤     تشديد الدال     
١٥٤       إخفاء        
١٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦٢       املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(     
١٦٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٦٢       ًإبدال اهلمزة واوا    
١٦٢      ًإبدال اهلمزة واوا      
١٧٦   إسكان اهلاء  

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢   إسكان النون األوىل   
٣      تشديد الياء مكسورة      

٣       
 ، وكرس الطاءًضم النون وصال

  ويبتدئ هبمزة مضمومة ألن الكرس عارض    

٣      إخفاء      
٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥  إسكان اهلاء   



 

 ٥٠  أيب جعفر اإلماماءة قر

٦     كرس الالم      
٦     تسهيل اهلمزة الثانية  σ 
٨   ن النون األوىلإسكا   
١١      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
١٤         تسهيل اهلمزة الثانية      …  

١٨      إخفاء     
٢٠    ًواوا ًإبدال اهلمزة    
٢٣      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٦       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٨     فتح الياء    

٢٩    فتح الياء     

٣٢    
إذا وقف عىل ، واهلمزةكرس النون وحذف 

) ( إبتدئ بـ)  (مكسورةهبمزة  ِ   

٣٢    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٣٣     إخفاء    
٤١     ًإبدال اهلمزة واوا  
٤١      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤١      ًإبدال اهلمزة واوا    
٤٢    ضم احلاء    



 

 ٥١ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٤٣        ًإبدال اهلمزة واوا      
٤٤      ًإثبات الياء وصال       
٤٥     ضم احلاء     

٤٥    إسكان اهلاء     

٤٩      ًضم النون وصال       
٥٢     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٣    حذف الواو   
٥٤    بدالني األوىل مكسورة والثانية ساكنة     
٥٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٤    ًة واوا إبدال اهلمز     
٥٤     ًإبدال اهلمزة واوا  
٥٥       ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٧    إبدال الواو مهزة    
٥٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٨    إبدال الواو مهزة    
٦٢    احلاء  ضم     
٦٢    ًياء  اهلمزةإبدال  
٦٣     ضم احلاء    
٦٣    ًياء  اهلمزةإبدال  
٦٤          إخفاء          



 

 ٥٢  أيب جعفر اإلماماءة قر

٦٤         تسهيل اهلمزة الثانية      …  

٦٧         ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء
  بياءوصلتها   

٦٨       ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦٩     حذف اهلمز وضم الباء    
٧٠    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٧٢    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٧٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٥     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٧٥     ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٨    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٧٩    ًياء اهلمزةإبدال   
٨٠    ًياء اهلمزةإبدال   
٨١     ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٤     ًإبدال اهلمزة واوا  
٨٨      ًإبدال اهلمزة واوا     

٨٩ 
    
    

 )املوضعني ( مفتوحة ًمزة واوا إبدال اهل    

٩٥    ضمة بدل التنوين     
٩٥    كرس الالم     



 

 ٥٣ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٩٥    ضم التاء بال تنوين     

٩٥   كرس امليم    

١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية     …  

١٠١     ًإبدال اهلمزة واوا      
١٠٦      إخفاء      

١٠٧     
 ضم التاء وكرس احلاء

   وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل    

١٠٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٠    ثانية م الياء األوىل يف الادغإًإبدال اهلمزة ياء و    

١١٠   
ألف بعد الطاء مع املد ومهزة مكسورة بدل 

 الياء    

١١٠   
ألف بعد الطاء مع املد ومهزة مكسورة بدل 

 الياء    

١١٠    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
١١٠      ًء إبدال اهلمزة يا   
١١٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١٣    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٥   فتح الياء   
١١٦   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
١١٦     فتح الياء    

١١٧      ًالنون وصالضم     



 

 ٥٤  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٢٠   إسكان اهلاء   

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٣   إسكان اهلاء   

٤    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥        حذف اهلمزة وضم الزاي       
٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٠        ًإبدال اهلمزة ياء، وًضم الدال وصال         
١٠        حذف اهلمزة وضم الزاي       
١٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٣   إسكان اهلاء   

١٤   إسكان اهلاء   

١٤      فتح الياء    
١٥    فتح الياء    

١٧    إسكان اهلاء    

١٨  ) املوضعني  ( إسكان اهلاء )ًمعا(   

١٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     
٢٠    ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 ٥٥ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٢٣     فتح التاء الثانية     
٢٥      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٧    ضم الباء    
٢٧    ضم النون الثانية    
٢٧      ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٥        ًإبدال اهلمزة ألفا      

٣٩   
  

ًإبدال اهلمزة ألفا وقفا  ً 
ًإبدال اهلمزة ألفا وصال ووقفا ًً 

   
   

٤٠     تسهيل اهلمزة الثانية   υ  
٤٢        ًإبدال اهلمزة ألفا      
٤٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٤     تشديد التاء    
٤٦     ثانيةتسهيل اهلمزة ال   υ  
٤٦     إخفاء     
٤٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٧     تسهيل اهلمزة الثانية   υ  
٥٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
٥٤      كرس اهلمزة     

٥٥  فتح الالم    
٥٧   إسكان اهلاء   



 

 ٥٦  أيب جعفر اإلماماءة قر

٦٠   إسكان اهلاء   

٦١   إسكان اهلاء   

٦١     تسهيل اهلمزة الثانية   σ 

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٣     ياء ساكنة بدل األلف وبعدها تاء مفتوحة     

٦٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٦٥         وصالنون التنوينضم ً       
٦٦   إسكان اهلاء   

٦٨     إخفاء     
٧٠      ًإبدال اهلمزة واوا   
٧١      ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوصال     
٧٢   إسكان اهلاء   

٧٣  ) املوضعني (  إسكان اهلاء  )ًمعا (   

٧٤       فتح الياء     

٨٠      الواو طبيعي يفختفيف النون ومد       
٨٠   ًإثبات الياء وصال    
٨٣     تنويندون بكرس التاء    

٨٣       
 مكسورة وهو ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١

 أو تسهيلها. ٢املقدم
      

   …  

٨٥     مهزة مفتوحة يف آخره مع املدةاديز      
٩٢    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(   



 

 ٥٧ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٩٤      ًإبدال اهلمزة ياء    
٩٥     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٦    ألف بعد اجليم وكرس العني وضم االم    

٩٦    كرس الالم يف آخره    

٩٧   إسكان اهلاء   

٩٨   إسكان اهلاء   

٩٩   اءإسكان اهل   

٩٩           ًالتنوين وصالنون ضم     
   

٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٠٠     تشديد الراء     

١٠١   إسكان اهلاء   

١٠٢   إسكان اهلاء   

١٠٣  ) املوضعني (  إسكان اهلاء  )ًمعا (   

١٠٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٠٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١١  كرس القاف وفتح الباء  
١١١    ًوا إبدال اهلمزة وا   
١١٣    ًإبدال اهلمزة واوا   



 

 ٥٨  أيب جعفر اإلماماءة قر

١١٤   إسكان اهلاء   

١١٤    ف الزاييفخت و خمفاهالنون ناإسك   
١١٥   باجلمع  ( ألف بعد امليم(   
١١٥   إسكان اهلاء   

١١٧   إسكان اهلاء   

١١٨     ًإبدال اهلمزة واوا     
١١٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١١٩     فتح الياء     

١٢١        ًإبدال اهلمزة ألفا       
١٢٢      ورةكسمتشديد الياء   
١٢٤     ًإبدال اهلمزة واوا  
١٢٤     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢٤        ألف بعد الالم وكرس التاء وكرس اهلاء    
١٢٥    كرس الراء    
١٢٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٢٧   إسكان اهلاء   
١٢٨    الياء بالنون بدل      
١٣٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣٣     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣٦     إسكان اهلاء     



 

 ٥٩ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٣٩    بالتاء بدل الياء    
١٣٩     تنوين ضمتشديد الياء مكسورة مع    
١٤١   إسكان اهلاء   

١٤١    كرس احلاء      
١٤٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٤٣   حذف اهلمزة وضم الباء     
١٤٤      تسهيل اهلمزة الثانية    …  

١٤٥    ل الياءبالتاء بد     
١٤٥     تنوين ضم تشديد الياء مكسورة مع    
١٤٥       وكرس الطاءضم النون        
١٤٧     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٤٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٥٠   ًوا إبدال اهلمزة وا   
١٥٢     تشديد الذال     
١٥٤    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٥٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٥٨   
  

 ) مواضع ٣( ًإبدال اهلمزة ألفا    
  

١٦١       فتح الياء      
١٦١   ةشدد الياء مكرسفتح القاف و   



 

 ٦٠  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٦٢     إسكان الياء الثانية  مع  املد املشبع     
١٦٢    فتح الياء    
١٦٣      إثبات األلف ومدها منفصل     
١٦٤   إسكان اهلاء   

١٦٥   إسكان اهلاء   

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة          

٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣     الذالتشديد     
٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩      إخفاء      

١١ 
     

   
 ًضم التاء وصال 

    

  
١٧      إخفاء     
١٩    إبدال اهلمزة ياء ً   

٢٦     فتح السني     
٢٧    ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٦١ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٢٨   ًإبدال اهلمزة ألفا   

٢٨ 
       

     
 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة

       

    

٣٤       تسهيل اهلمزة الثانية    σ 
٣٤       ًإبدال اهلمزة ألفا       
٣٥     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٨          ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة        

٤٣    إخفاء    
٤٤      مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا    

٤٤      تشديد النون،وفتح التاء       
٤٧      تسهيل اهلمزة الثانية     σ 
٤٩         ًالتنوين وصالضم نون        

٥٠     إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      

٥٢    ًإبدال اهلمزة ياء    

٥٢    ًإبدال اهلمزة واوا    

٥٣ 
    
    

 ًإبدال اهلمزة ألفا 
   
   

٥٣    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٧  إسكان اهلاء   



 

 ٦٢  أيب جعفر اإلماماءة قر

٥٧     نون بدل الباء وضم الشني      

٥٧     تشديد الذال    

٥٨     
كحفص                  . ١ابن وردان وجهان

  ضم الياء وكرس الراء . ٢  

٥٨    فتح الكاف   
٥٩       إخفاء مع كرس الراء واهلاء       
٥٩      فتح الياء       

٦٥       إخفاء مع كرس الراء واهلاء       
٦٩    بالصاد بدل السني    
٧٠    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٣       إخفاء مع كرس الراء واهلاء       
٧٣    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٣      ًإبدال اهلمزة ألفا      
٧٥     ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٧     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوصال      
٨٠      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨١      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٥       إخفاء مع كرس الراء واهلاء       



 

 ٦٣ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٨٥     ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٧      ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٧  إسكان اهلاء   

٩٤         ًفا ألإبدال اهلمزة       
٩٦     تشديد التاء     
٩٧      ًفا ألإبدال اهلمزة      
٩٧     ًفا ألإبدال اهلمزة    
٩٨  إسكان الواو  
٩٨      ًفا ألإبدال اهلمزة      
٩٨     ًفا ألإبدال اهلمزة    
٩٩    ًفا ألإبدال اهلمزة   
١٠٠        مفتوحةًا اهلمزة الثانية واوإبدال          

١٠١     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٥    ًإبدال اهلمزة ياء    
١٠٥   إسكان الياء   
١٠٥    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴   
١٠٦     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٠٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١١١    
 كرس اهلاء بدون صلة : وردان . ١: وجهان 

 رس اهلاء مع الصلةك: ابن مجاز  . ٢
   
   



 

 ٦٤  أيب جعفر اإلماماءة قر

١١٢     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٧    فتح الالم وتشديد القاف   
١١٧       ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٢٣     زيادة مهزة استفهام وتسهيل الثانية  .σ  

١٢٧     فتح النون وسكون القاف وضم التاء خمففة     
١٢٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٢٩     ًإبدال اهلمزة ياء    
١٣٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٣٢     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٣٤     ًإبدال اهلمزة واوا   
١٣٤    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴   
١٣٧    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴   
١٣٨    و القرص أتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴   
١٤٠  إسكان اهلاء   

١٤٢    حذف األلف    
١٤٣       وصالضم النون ً      
١٤٣      إثبات األلف ومدها كمنفصل       
١٤٣     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٤     ىل اإلفرادبحذف األلف الثانية ع      
١٤٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ٦٥ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٤٥    ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٤٦      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٥٠     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٥٠     فتح الياء     

١٥٠    ًبدال اهلمزة ألفا إ   
١٥٥    ًإبدال اهلمزة ياء    
١٥٥      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية واوا       

١٥٦      فتح الياء      
١٥٦     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٥٦   ًدال اهلمزة واوا إب    
١٥٧     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٥٨     ًإبدال اهلمزة واوا  
١٦١      ًإبدال اهلمزة ياء   
١٦١    بتاء مضمومة وفتح الفاء     
١٦١     ضم التاء      
١٦٢     إخفاء      
١٦٣      املوضعني(ًإبدال اهلمزة ألفا(     
١٦٤    تنوين ضم بدل الفتح    
١٦٥  كرس الباء  وحذف اهلمزة   
١٦٦     إخفاء      



 

 ٦٦  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٦٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٦٩    ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٦٩      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٦٩    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٧٢      باجلمع -ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء       

١٧٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٧٦       إظهار       
١٧٨    إسكان اهلاء     

١٧٩        ًإبدال اهلمزة ألفا     

١٨١      إخفاء       
١٨٥    ًإبدال اهلمزة واوا    

١٨٦    بالنون بدل الياء     
١٨٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     

١٨٨      
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل الثانية.٢مكسورةوهو املقدم 
    
    … 

١٨٨    ًاهلمزة واوا إبدال    
١٨٩     إخفاء      

١٩٠   
كرس الشني وإسكان الراء ثم تنوين فتح 

   اهلمزة مع اإلخفاء وحذف

١٩٥       ضم الطاء       



 

 ٦٧ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٩٥    ًضم الالم وصال      

١٩٥      ًإثبات الياء وصال    
١٩٦  إسكان اهلاء   

١٩٩  ًإبدال اهلمزة ألفا  
٢٠٢    ضم الياء وكرس امليم     
٢٠٣     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٢٠٣    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٠٤   ًإبدال اهلمزة ياء مفتوحة   

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١     ًإبدال اهلمزة واوا     
٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
٤     واوا إبدال اهلمزة ً    
٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
٩   فتح الدال    

١١    إسكان الغني وختفيف الشني    
١٢    ضم العني   
١٦    مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء   
١٦    ًإبدال اهلمزة ألفا   



 

 ٦٨  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٦    ًإبدال اهلمزة ياء   
١٧      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٨   
  الضمفتح الواو وتشديد اهلاء مع تنوين

 واإلخفاء   

١٨   فتح الدال   
١٩    إسكان اهلاء     

١٩     مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء     
١٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
٣٢       مفتوحة ًإبدال اهلمزة الثانية ياء        

٣٢       وصال ًياءالثانية إبدال اهلمزة ً     

٤٢  
 يائني األوىل مكسورة والثانية مفتوحةب

 - فك اإلدغام -  

٤٥    مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء    
٤٧     مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء    
٤٨      مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء     
٤٨        فتح الياء    
٤٨      فتح الياء    

٤٩     إخفاء      
٥٢     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٤     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٦٩ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٥٧     إخفاء     
٥٨      إخفاء      
٦٢       ًإبدال اهلمزة واوا     
٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٦٥      ًإبدال اهلمزة واوا    
٦٥    بالتاء بدل الياء    
٦٥     مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء       
٦٥     مفتوحةًإبدال اهلمزة ياء   

٦٦    
إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل :ابن وردان 

  الالم   

٦٦    
وزاد مهزة والفاء ضم الضاد وفتح العني 
 ملتصل امع املدمفتوحة بعد األلف    

٦٦      بدل الياءبالتاء       

٦٦    ًإبدال اهلمزة ياء مفتوحة   
٦٦      ًإبدال اهلمزة ياء مفتوحة     
٦٧      بالتاء بدل الياء     
٦٧     ألف ضم اهلمزة وفتح السني وبعدها   
٦٨    إدغام الذال يف التاء    
٧٠     ضم اهلمزة وفتح السني وبعدها ألف   
٧٠     ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٧٠  أيب جعفر اإلماماءة قر

٧٤       ًإبدال اهلمزة واوا    

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان فصرواية ح  اآلية

٣     ن اهلاءاسكإ    

٦      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٠      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢    دخالاإل مع تسهيل اهلمزة الثانية   
١٣    ًإبدال اهلمزة واوا    
١٤      ًإبدال اهلمزة واوا     
١٦      ًإبدال اهلمزة واوا     

١٩    
 كحفص.١:ابن وردان  وجهان

 حذف الياء  ضم السني و.٢  

١٩    
 كحفص.١:جهانابن وردان  و

 حذف األلف وفتح العني. ٢   

٢٣       تسهيل اهلمزة الثانية     …  

٢٤     ًإبدال اهلمزة ألفا  
٢٦      ًإبدال اهلمزة واوا     
٢٨     إخفاء       
٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية    …  



 

 ٧١ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٢٩     ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٠     ضم الراء دون تنوين       

٣٠     ضم اهلاء وحذف اهلمزة    

٣٠     ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٢      اهلمزة حذفضم الفاء و       
٣٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٦       وصالإسكان العني وإشباع األلف ً       

٣٧    
ًإبدال اهلمزة ياء ثم إدغام الياء الساكنة قبلها 

 ً ياء مشددة مضمومةتصبحأففيها    

٣٧   فتح الياء وكرس الضاد   
٣٧      اهلمزة وضم الطاءحذف     
٣٧      مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية واواإ       

٣٩       إخفاء       
٤٤       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٤٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
٤٥       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٤٥     ًإبدال اهلمزة واوا    

٤٩     
ً إبدال اهلمزة واوا مدية وصال ً 

 ًتداء كحفص اب
     

  



 

 ٧٢  أيب جعفر اإلماماءة قر

٥٠     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥١      ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٩      ًإبدال اهلمزة واوا     
٦٠      مفتوحةًمزة واوا إبدال اهل      
٦١     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(   
٦١    ًإبدال اهلمزة واوا  
٦١     ًإبدال اهلمزة واوا    
٦١     ًإبدال اهلمزة واوا    
٦٢     ًهلمزة واوا إبدال ا     
٦٤         ضم الزاي وحذف اهلمزة        
٦٥     ضم الزاي وحذف اهلمزة      
٦٦     مضمومة وفتح الفاءًياءإبدال النون     

٦٦     مضمومة وفتح الذالًتاءإبدال النون     

٦٦     تنوين ضم       

٦٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٠     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٧٠        ًإبدال اهلمزة واوا     
٧١      ًإبدال اهلمزة واوا     
٧١      ًإبدال اهلمزة واوا      



 

 ٧٣ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٧١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧١     ًإبدال اهلمزة واوا   
٧٢     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٢       ًإبدال اهلمزة واوا       
٧٣    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٣    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٩     ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٣        ًإبدال اهلمزة ألفا       
٨٣       إسكان الياء     
٨٦       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩٠       ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٣        ًإبدال اهلمزة ألفا       
٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٥   ًفا إبدال اهلمزة أل    
٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا  

١٠٣     
 بعد الالم وكرس التاء مفتوحة ً واوا ةاديز

 -جلمع عىل ا-      

١٠٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٠٥       ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٧    واوال حذف   
١٠٧     ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ٧٤  أيب جعفر اإلماماءة قر

١٠٩        إخفاء        
١١١      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
١١٧      ضم السني      
١١٧     الياءل بدبالتاء    

١٢٠     إسقاط اهلمزة، والواو لينة    
١٢٠    كحفص.٢ًإبدال اهلمزة ياء  .١: وجهان    
١٢٢      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٢٨       ًإبدال اهلمزة واوا       
١٢٩    إسكان اهلاء   

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا 

١     السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة       
٢      ءكرس السني بال ألف وإسكان احلا      

٣    تشديد الذال     

٤     مفتوحةمهزة      
٥    ًإبدال الياء نونا   
٨    ًإبدال اهلمزة ألفا   
١٣       ًإبدال اهلمزة واوا      



 

 ٧٥ أيب جعفراإلمام  قراءة 

١٥       ألفا وصالإبدال اهلمزة ً ً      
١٥      إخفاء      
١٥   فتح الياء    

١٥    فتح الياء      

١٥    فتح الياء     

١٦     إدغام الثاء يف التاء    
١٨     ضم الباء وحذف اهلمزة    

٢٢     
فتح الياء ثم نون ساكنة بعده وإبدال السني 
 ًشينا مضمومة وحذف الياء بعد السني     

٢٣   ضم العني    

٢٤      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٢٥      
 مكسورة  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل  الثانية. ٢قدم املوهو 
      

     … 
٣٣   ألف بعد امليم باجلمع   
٣٣    ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٥    إسكان اهلاء    
٣٨      ًألفا إبدال اهلمزة    
٣٩    ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ٧٦  أيب جعفر اإلماماءة قر

٤٠    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(  
٤٥    ًإبدال الياء نونا      

٤٩      الثانيةتسهيل اهلمزة     σ  

٤٩       ًإبدال اهلمزة ألفا     

٥٠    ثانيةتسهيل اهلمزة ال   υ  

٥١   حذف اهلمزة الثانية ونقل :ابن وردان
 )انظر األصول (حركتها إىل الالم    

٥٣       الباء حذف اهلمزة وضم      
٥٣      فتح الياء     
٥٧     ًإبدال اهلمزة واوا      
٥٨   بالتاء بدل الياء   
٥٩    ثانيةتسهيل اهلمزة ال   υ  
٦١    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٦٦       تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٧٤       ًإبدال اهلمزة واوا      
٧٨      ًإبدال اهلمزة ياء     
٧٨     ًإبدال اهلمزة واوا    
٧٩        ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً        
٨١     ًإبدال اهلمزة ياء    

٨١      

 صلة هاء الضمري
 وزيادة مهزة إستفهام ويف مهزة الوصل 

 اإلبدال مع اإلشباع.١:وجهان 
مثل (تسهليها . ٢     ( 

          



 

 ٧٧ أيب جعفراإلمام  قراءة 

٨٧     ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٨      فتح الياء      

٨٨      ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٠     املوضعني(تسهيل اهلمزة ( ∴    

٩١   
حذف اهلمزة الثانية ونقل :ابن وردان

 )انظر األصول (حركتها إىل الالم    

٩٢     إخفاء     
٩٣      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩٣    القرص  وأتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٩٦    ألف بعد امليم باجلمع   
٩٦    ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٩     ًمزة واوا إبدال اهل     
١٠٠     ًإبدال اهلمزة واوا  
١٠١       ًضم الالم وصال       

١٠١    ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم    

١٠٣     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٠٧   إسكان اهلاء   

١٠٩   إسكان اهلاء   



 

 ٧٨  أيب جعفر اإلماماءة قر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

       السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة    ١ 
    إخفاء     ١ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٣ 
    فتح الياء     ٣ 

   إسكان اهلاء   ٤ 
   إسكان اهلاء   ٧ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨ 

      ي وحذف اهلمزةضم الزا      ٨ 
     فتح الياء     ١٠ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٣ 
    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة واوا(    ١٧ 

  حذف األلف وتشديد العني   ٢٠ 
    تشديد الذال    ٢٤ 
 فتح اهلمزة   ٢٥ 

     فتح الياء   ٢٦ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٧ 
  υ  ثانيةتسهيل اهلمزة ال    ٢٨ 



 

 ٧٩ أيب جعفراإلمام  قراءة 

   فتح العني وختفيف امليم    ٢٨ 
    فتح الياء    ٢٩ 

   تشديد الذال    ٣٠ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٣١ 

     فتح الياء   ٣١ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٢ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٣٣ 

   فتح الياء   ٣٤ 
    ًهلمزة واوا إبدال ا     ٣٦ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٩ 

   σ  تسهيل اهلمزة الثانية      ٤٠ 
  كرس الالم دون تنوين   ٤٠ 
    ألف  بال إمالةثم ضم امليم وفتح الراء  ≤  ٤١ 

   اءإسكان اهل   ٤٢ 
   كرس الياء    ٤٢ 

     إظهار      ٤٢ 
       ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة       ٤٤ 

     إخفاء      ٤٦ 
    ًثبات الياء وصالفتح الالم وتشديد النون وإ     ٤٦ 



 

 ٨٠  أيب جعفر اإلماماءة قر

 فتح الياء    ٤٦ 
 فتح الياء    ٤٧ 

      واهلاءإخفاء مع كرس الراء        ٥٠ 
    فتح الياء     ٥١ 
    ًإبدال اهلمزة ياء    ٥٣ 

  ًل اهلمزة واواإبدا   ٥٣ 
 فتح الياء   ٥٤ 

        إخفاء       ٥٧ 
   σ  تسهيل اهلمزة الثانية      ٥٨ 

  إخفاء   ٥٨ 
      ء واهلاإخفاء مع كرس الراء       ٦١ 

  υ  ثانيةتسهيل اهلمزة ال    ٦٣ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٤ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٦٤ 

   σ تسهيل اهلمزة الثانية      ٦٦ 
    إخفاء     ٦٦ 

    فتح امليم    ٦٦ 
  بتنوين فتح    ٦٨ 

    … تسهيل اهلمزة الثانية       ٧١ 



 

 ٨١ أيب جعفراإلمام  قراءة 

   ضم الباء   ٧١ 
σ  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية      ٧٢ 

 σ  الثانية تسهيل اهلمزة     ٧٦ 
   إخفاء    ٧٦ 

>  إشامم كرسة السني بعض الضم  ٧٧ 
    ًبالياء وصال     ٧٨ 

     فتح الياء    ٧٨ 
   مهزة وصل بدل مهزة القطع    ٨١ 

   σ هلمزة الثانيةتسهيل ا      ٨٢ 
      واهلاءإخفاء مع كرس الراء        ٨٤ 

     فتح الياء   ٨٤ 
    فتح الياء   ٨٤ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٨٦ 
     اجلمع( عىل ً واوا بعد الالم ةاديز(       ٨٧ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨٧ 
       

    …  
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مكسوره،مقدم        ٨٧ 

  υ  ثانيةتسهيل اهلمزة ال    ٨٨ 
      فتح الياء      ٨٨ 



 

 ٨٢  أيب جعفر اإلماماءة قر

      فتح الياء   ٨٩ 
     فتح الياء    ٩٢ 

    إدغام الذال يف التاء      ٩٢ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٩٣ 

   σ يل اهلمزة الثانيةتسه      ٩٤ 
   ًإبدال اهلمزة ياء    ٩٨ 

   ًإبدال اهلمزة ياء    ٩٩ 
 σ تسهيل اهلمزة الثانية     ١٠١ 

  إسكان اهلاء   ١٠٢ 
   إخفاء    ١٠٣ 

    مفتوحةًل اهلمزة واوا إبدا      ١٠٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا وبالياء وصال ً    ١٠٥ 

   فتح السني   ١٠٨ 

    ضم الالم     ١١٤ 

  
كرس الباء وإسكان القاف :إبن مجاز 

 وختفيف الياء  ١١٦ 

     ًمزة واوا إبدال اهل     ١٢٠ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٢١ 

   فتح الياء وكرس اجليم    ١٢٣ 



 

 ٨٣ قراءة اإلمام أيب جعفر 

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة       

٤   
 فتح التاء: ًوصال 
 باهلاء:  ًوقفا

  
   

٤      إسكان العني     
٥    الياءكرس      

٥   
 وإدغامها ًياءًواوا ثم قلبها إبدال اهلمزة 

 بالتي بعدها   

٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٩،٨      وصال التنوين ضم نون ً        
١٠   بألف بعد الباء عىل اجلمع  

١١    
 النون يف النون دغم وأًإبدال اهلمزة ألفا
ًإدغاما كامال   دون روم وال إشاممً   

١٢    كرس العني      

١٣       فتح الياء      

١٣     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٣  ًة ياء إبدال اهلمز  
١٤  ًإبدال اهلمزة ياء  
١٥   بألف بعد الباء عىل اجلمع  



 

 ٨٤ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

١٧  ًإبدال اهلمزة ياء  
١٧      ًإبدال اهلمزة واوا    

١٩   مفتوحة ًألف بعد الراء و إبدال األلف ياء      

٢١      ًإبدال اهلمزة ألفا      

٢٣   ثم ياء مديةكرس اهلاء   
٢٣      فتح الياء   

٢٤            تسهيل اهلمزة الثانية 
      

  … 
٢٦   إسكان اهلاء   

٢٧  اهلاء إسكان    

٢٩     حذف اهلمزة    

٣١    وتنوين الكافحذف اهلمزة ،     

٣١        ًضم التاء وصال       

٣٦   
  

 )يف املوضعني ( فتح الياء  
 )يف املوضعني ( فتح الياء  

 
  

٣٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٦      ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٦    ًإبدال اهلمزة ياء     

٣٦     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٧       املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    



 

 ٨٥ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٣٧       صلةبدون: ابن وردان      

٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣٧      فتح الياء    
٣٧    ًإبدال اهلمزة واوا    

٣٨     فتح الياء     

٣٩    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 
٤١      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤١     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٤٣     فتح الياء   

٤٣    ًإبدال اهلمزة ألفا      

٤٣      إخفاء      
٤٣        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة       
٤٣  إدغامها ثم  ً ياءً واوا وقلبهاإبدال اهلمزة  
٤٣    إدغامهاثم  ً ياءً واوا وقلبهاإبدال اهلمزة   
٤٤      ًدال اهلمزة ألفا إب     
٤٥         حركتانمدها كمنفصل(إثبات األلف (        
٤٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٤٦      إخفاء      
٤٦    ًإبدال اهلمزة ألفا      



 

 ٨٦ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

٤٦    فتح الياء   
٤٧   إسكان اهلمزة)( ثم إبداهلا ألفا ً    

٤٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٨    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٩    ًألفا إبدال اهلمزة   
٥٠      ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً        

٥١    
إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل :ابن وردان 

  الالم   

٥٣       فتح الياء      

٥٣        تسهيل اهلمزة الثانية …     

٥٣      فتح الياء   
٥٤      ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً        

٥٨          تسهيل اهلمزة الثانية  …     

٥٩      وصالًألفاإبدال اهلمزة ً     

٥٩   فتح الياء     
٦٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    

٦٢     ًحذف األلف وأبدل النون تاء      
٦٤    لف وإسكان الفاء األ حذفكرس احلاء و     

٦٤   إسكان اهلاء   



 

 ٨٧ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٦٦     ًبالياء وصالو ًإبدال اهلمزة واوا      
٦٦        ًإبدال اهلمزة ألفا     
٦٩    فتح الياء     

٦٩       إثبات األلف ومدها كمنفصل      
٧٠      مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا     

٧٣     ًإبدال اهلمزة ياء   

٧٥    هلاءإسكان ا    

٧٦     املوضعني ( مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء(      

٧٦    ًألفاإبدال اهلمزة   

٧٦    كرس التاء دون تنوين    

٧٩    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٨٠     ًزة ألفاإبدال اهلم     
٨٠   فتح الياء   

٨٠     فتح الياء   

٨٠    إسكان اهلاء   

٨٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     

٨٤    إسكان اهلاء    

٨٦       فتح الياء    

٨٨     ًإبدال اهلمزة ياء    

٩٠   حدة مكسورةاومهزة     



 

 ٨٨ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

٩١    حذف اهلمزة    

٩٢   إسكان اهلاء   

٩٣    ًإبدال اهلمزة ألفا  

٩٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٦    فتح الياء      

٩٧    ةحذف اهلمز   
٩٨      فتح الياء   

١٠٠   
 فتح التاء: ًوصال 
 باهلاء:  ًوقفا

  
   

١٠٠     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٠٠   إدغامها ثم  ًياءوقلبها  ً واواإبدال اهلمزة  

١٠٠   فتح الياء   

١٠٠       فتح الياء      

١٠٠   
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.٢مكسورة  
    

… 
١٠١     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٠٣      ًواوا إبدال اهلمزة     

١٠٥   
  والياء مهزة مكسورة ،ًإبدال اهلمزة ألفا

 ثم تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص
  

١٠٦      ًإبدال اهلمزة واوا    



 

 ٨٩ قراءة اإلمام أيب جعفر 

١٠٧     
      

 ًإبدال اهلمزة ألفا       
    

١٠٨  فتح الياء   

١٠٩   ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء     

١١٠  
بنون ساكنة خمفاه بعد النون املضمومة 

 وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة
  

١١٠     ًإبدال اهلمزة ألفا    

١١١    ًإبدال اهلمزة واوا    

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة         

١      ًإبدال اهلمزة واوا   

٣    إسكان اهلاء  

٤ 

  
   

  

  

 تنوين كرس يف الثالث
  وكرس الراء األخرية

     
    

    

  

٤   بدل الياءبالتاء  
٥    كسورة محدةاومهزة     
٥    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     • 



 

 ٩٠ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

١١      ءإخفا    

١٣     إخفاء     

١٣    إسكان اهلاء  

١٦       إدغام الذال يف التاء       

١٦    إسكان اهلاء  

١٧    ًإبدال الياء تاء    

١٨    ًا إبدال اهلمزة ألف     
١٨      ًإبدال اهلمزة ياء    

٣١     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٣٢       
ً، وإبدال اهلمزة ياء ًضم الدال وصال

ًمفتوحة وصال ساكنة وقفا ً       

٣٢       إدغام الذال يف التاء      

٣٣     ضم الباء وحذف اهلمزة     

٣٣    فتح الصاد  

٣٨     ًإبدال اهلمزة ألفا   

٣٩    فتح الثاء وتشديد الباء   

٤١     ًإبدال اهلمزة ألفا  

٤١    إسكان اهلاء  

٤٢    
فتح الكاف وألف بعدها وكرس الفاء 

 خمففة دون ألف بعدها باإلفراد  



 

 ٩١ قراءة اإلمام أيب جعفر 

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة       

٢  بالضم   

٤  كان اهلاء إس   

٩    ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٠      مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا      

١٠    ًإبدال اهلمزة ألفا    

١١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١١     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٤   إخفاء   

١٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    

١٧   إخفاء   

١٨    عىل اجلمع-فتح الياء وألف بعدها -    
١٩    ًإبدال اهلمزة الفا    
١٩    ًمزة ألفا إبدال اهل    

٢٢   إسكان الياء    

٢٢      ًإثبات الياء وصال       

٢٥    ًإبدال اهلمزة واوا   

٢٦       إخفاء       



 

 ٩٢ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

٢٦        إخفاء        

٢٦     ًضم نون التنوين وصال        

٢٧  
+٢٨       إبدال اهلمزة الثانية  واوا  مفتوحة ً       

٢٩     ًإبدال اهلمزة ياء    

٣١       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٧    فتح الياء     

٣٧     إخفاء     

٤٠    ًإثبات الياء وصال    

٤١        ًإبدال اهلمزة واوا       

٤٢       ًإبدال اهلمزة واوا       

٤٤        ًإبدال اهلمزة ألفا      

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١     السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة       

٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٧      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨     مشددةتاء مفتوحة وفتح الزاي       



 

 ٩٣ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٨        التاء املربوطةضم        

١١     ًإبدال اهلمزة ألفا     
١١      ضم الزاي وحذف اهلمزة      
١٣   ًإبدال اهلمزة واوا   
٢٤       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٣٣          إخفاء         
٤٤  حذف اهلمزة وتشديد الزاي منونة    
٤٥ 

+٤٦ 
   

    
 ً وصالنون التنوين  ضم   

    
٤٧    إخفاء    
٤٩   ًإبدال اهلمزة ياء   

٤٩     

  
 ًفتح الياء  فيهام وصال    

  
٦١     تسهيل اهلمزة الثانية  σ       
٦٣    ًإبدال اهلمزة ياء   
٦٥    مهزة وصل بدل القطع    
٦٥        ًإبدال اهلمزة واوا     
٦٧     تسهيل اهلمزة الثانية  σ    
٧١     فتح الياء   
٧٧     ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ٩٤ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

٨٨      ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٩    فتح الياء      

٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٥        حذف اهلمزة       
٩٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧     فتح الشني      

١٢ 
    

    
 فتح امليم 

 تنوين كرسو 
    

    
١٤    إسكان اهلاء   

١٤     ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٧     تشديد الذال     
٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٢     ًإبدال اهلمزة واوا     

٢٩       ًإبدال اهلمزة ياء      
٣٣     ًا ألفإبدال اهلمزة    
٣٣     ًاألفإبدال اهلمزة   



 

 ٩٥ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٣٤       ضم الزاي وحذف اهلمزة       

٣٦    وصالضم النون ً     

٣٧   لف بعدها أفتح الدال وضم الياء  و    
٤١      ًإبدال اهلمزة ياء       
٤٣   ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء    
٤٥       ًإبدال اهلمزة ألفا      

٤٦      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٤٧      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥٠     ًإبدال اهلمزة واوا    

٥٨  اهلاء إسكان    

٦٠   ًإبدال اهلمزة واوا   
٦٠   إسكان اهلاء   

٦١      مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا       
٦١     مفتوحةًإبدال اهلمزة واوا       
٦١       يةثان اهلمزة التسهيل      σ 
٦١        ًإبدال اهلمزة ألفا       

٦٢    فتح الفاء وكرس الراء مشددة    
٦٣      إسكان اهلاء       

٦٤    ًإبدال اهلمزة واوا    

٦٦    بالتاء املفتوحة بدل النون     



 

 ٩٦ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

٦٦       إخفاء       
٧٢     ًإبدال اهلمزة واوا     

٧٥    إسكان اهلاء     

٧٦    املوضعني ( إسكان اهلاء (   

٧٦    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٦    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٩      ًإبدال اهلمزة واوا     

٨٠    فتح العني     

٨١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٤      ًإبدال اهلمزة واوا    
٨٩   ًإبدال اهلمزة ياء    
٩٠    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩٠     تشديد الذال    
٩٧    إسكان اهلاء   

٩٧    ًإبدال اهلمزة واوا   
٩٨      ًإبدال اهلمزة ألفا    
١٠٤     ًإبدال اهلمزة واوا     

١٠٥     ًإبدال اهلمزة واوا     

١١١     ًإبدال اهلمزة ألفا   
١١٢     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ٩٧ قراءة اإلمام أيب جعفر 

١١٥     تشديد الياء مكسورة     
١١٥       وكرس الطاءًضم النون وصال      

١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٦    إسكان اهلاء     

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     القرص  وأتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٤     القرص  وأتسهيل اهلمزة مع التوسط ∴    
٥     ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧     ًدال اهلمزة ألفا إب     
٩      ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠    ًإبدال اهلمزة واوا   
١٣     بالياء بدل النون وفتح الراء     

١٣    ضم الياء وفتح الالم وتشديد القاف    
١٤     ًإبدال اهلمزة الفا     
١٩    إسكان اهلاء  

١٩    ًإبدال اهلمزة واوا    
٢٠ 

+٢١        ًضم نون التنوين وصال      

٣١     اخلاء والطاءفتح     



 

 ٩٨ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

٣٥        ضم القاف        
٣٥     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٨      فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح    
كام  ٤٢   ًإبدال الياء تاء    
٤٤      بدل التاءبالياء       
٤٤      إخفاء       
٤٥    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٥    ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٨+٤٧        وصال التنوينضم نون ً          

٤٩   حذف اهلمزة األوىل   
٤٩    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   •  

٥٢   لثاء يف التاءإدغام ا   

٥٤    املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    
٥٦      ًضم الالم وصال     
٦٠     يف الياءوإدغامهاً ياء وقلبهاًإبدال اهلمزة واوا     

٦١ 
     

   
 ًضم التاء وصال     

   
٦١    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   σ 
٦١     إخفاء     
٦٢      تسهيل اهلمزة   υ 



 

 ٩٩ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٦٢    ًبالياء وصال     
٦٤     إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٩   باجلمع -فتح الياء وبعدها ألف-   

٦٩     

 بالتاء بدل الياء:ابن مجاز
 از مجنباك.١: وجهان:ابن وردان

 فتح الغني وتشديد الراء.٢ 

     
    

٧٠       إخفاء       
٧٢     إسكان اهلاء    

٧٦     ألفبال فتح اخلاء وإسكان الالم    
٨٢      ًإبدال اهلمزة واوا     
٨٣    نقل اهلمزة بعد األلف مع املد    
٨٦    ًإبدال اهلمزة ياء    
٨٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٩٠     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٠      ضم التاء وفتح الفاء وكرس اجليم مشددة     
٩٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٩٣     ًإبدال اهلمزة واوا    
٩٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٩٧     إسكان اهلاء    

٩٧     ًبالياء وصال        
٩٧    ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ١٠٠ جعفرأيب مام ة اإلءراق 

٩٨   حذف اهلمزة األوىل   
٩٨    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   •  

١٠٠    فتح الياء    

١٠١     تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص ∴    
١٠٢    تسهيل اهلمزة الثانية     … 
١٠٤     تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص ∴    
١٠٤     ًإبدال اهلمزة ياء   
١٠٧    ًة واوا إبدال اهلمز    
١١٠     الالم وصال ضم ً     

١١٠    الواو وصالضم ً     

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١،٢       بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال       
٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢    ًإبدال اهلمزة واوا     
٦     ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠    ًإبدال اهلمزة ياء    
١٥    ًإبدال اهلمزة ألفا  
١٦     ًزة ألفاإبدال اهلم    
١٦    ًإبدال اهلمزة ياء    



 

 ١٠١ رفعج أيب مامة اإلءراق 

١٦      فتح امليم وكرس الفاء      
١٧     الزايتشديد      
١٧     إسكان اهلاء    
١٧     ًبالياء وصال         
١٨     ًالثانية وإبدال اهلمزة ياءتشديد الالم    
١٨   ضم العني   
١٩  ) املوضعني (إدغام الثاء يف التاء )ًمعا(   
١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢    الياء  فتح     
٢٤    ًوصال  بالياء      
٢٥   ًإبدال اهلمزة ياء   
٢٩     ًهلمزة واواإبدال ا    
٢٩    ًإبدال اهلمزة ياء  
٣١        إخفاء        
٣١   حذف اهلمزة   
٣٤  اهلاء إسكان   
٣٤       ًإثبات األلف وصال       
٣٥  اهلاء إسكان   
٣٦   ضم اهلاء وميم بعدها   
٣٧  اهلاء إسكان   



 

 ١٠٢ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٣٨     ًإثبات األلف وصال     
٣٨    الياء  فتح      
٣٩    وصال  بالياء ً     
٣٩        ًإثبات األلف وصال       
٤٠    الياءتحف    
٤٠     ًإثبات الياء وصال ثم ًإبدال اهلمزة واوا   
٤٢   اهلاء إسكان    
٤٢    الياء  فتح      
٤٣   ًإبدال اهلمزة ياء    
٤٤     ضم القاف   
٤٨      ًإبدال اهلمزة ياء     
٥٠       ًضم التاء وصال       
٥٠    ًإبدال اهلمزة ياء   
٥١      بالنون بدل التاء وألف بعدها       
٥١    فتح التاء    
٥٥     ًإبدال اهلمزة واوا    
٥٥      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥٥      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٥٦    إبدال الواو مهزة    
٥٨   ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ١٠٣ رفعج أيب مامة اإلءراق 

٥٩      فتح الالم الثانيةضم امليم و      
٦٣    تسهيل اهلمزة  υ  
٦٣    كرس اهلاء    
٦٤    ًوصال  بالياء     
٦٦   ًوصال  بالياء     
٦٧   إسكان الياء   
٦٩     فتح الياء     
٧٠     النونفتح الالم وتشديد     
٧١    ًإبدال اهلمزة ياء  
٧٢   إسكان الياء   
٧٣     ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٣   نيسضم ال    
٧٤    الزاي وختفيف الياءبعد ألف    .  
٧٤    ًإبدال اهلمزة ياء   
٧٤   ضم الكاف   
٧٥   إسكان الياء   
٧٦    ختفيف النون    
٧٧    ًإبدال اهلمزة ياء  
٧٧     إدغام الذال يف التاء    
٧٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    



 

 ١٠٤ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٧٩   ًإبدال اهلمزة ألفا   
٧٩       إخفاء      
٨٠    ًإبدال اهلمزة واوا    
٨١      وتشديد الدالالباء فتح      
٨١   ضم احلاء   
٨٢    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٨٥     مفتوحةتاء وصل وتشديد المهزة      
٨٧   ضم الكاف   
٨٨    حذف التنوين وضم اهلمزة    
٨٨    ضم السني     

٨٩    
   مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة

 ويبدأ هبا هبمزة مكسورة   

٩٢    مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة    
٩٣    ضم السني    

٩٤   
    

  فيهام ًألفا ة اهلمزإبدال   
    

٩٤   ضم السني   

٩٨    الكاف دون مهزة تنوين     

١٠٢  الياءفتح    



 

 ١٠٥ رفعج أيب مامة اإلءراق 

١٠٢        اهلمزة الثانية تسهيل   …      

١٠٦    إبدال الواو مهزة    

١٠٧       إخفاء      

١٠٩    ًإبدال اهلمزة ياء    

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     ة   السكت عىل كل حرف سكتة لطيف       

٣- ٢        
مع املد بعد األلف  مفتوحة ةمهزد از

…  ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو   

٣       إخفاء     

٤     ًإبدال اهلمزة ألفا     

٧         
  مع املدومة بعد األلفزاد مهزة مضم

إبدال اهلمزة الثانية . ١:ويف الوصل وجهان
 هاتسهيل. ٢ًواوا مكسورة  

        

 …     

٨    ضم العني    

١٠  فتح الياء   
١٨   الياءفتح    

٢٣   ضم امليم   



 

 ١٠٦ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٢٣     ونكرس الن    
٢٥    فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف     
٢٧     ًإبدال اهلمزة ياء   
٣٤   ضم الالم   
٣٦    فتح اهلمزة   
٣٨      ًإبدال اهلمزة ألفا     
٣٩    ًإبدال اهلمزة واوا    
٤٢     باهلاء:  ًوقفا، فتح التاء: ًوصال    ،   
٤٣     باهلاء:  ًوقفا، فتح التاء: ًوصال    ،   
٤٣    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٤٤     باهلاء:  ًوقفا، فتح التاء: ًوصال    ،   
٤٥     باهلاء:  ًوقفا، فتح التاء: ًوصال    ،   
٤٥   الياءفتح   
٤٧    الياءفتح    
٥١    كرس الالم   
٥٥   ًإبدال اهلمزة ألفا    
٥٨      تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص ∴   
٦٠    ضم الياء وفتح اخلاء   
٦١     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٦٦   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   ∴.  



 

 ١٠٧ رفعج أيب مامة اإلءراق 

٦٦   ضم امليم   
٦٧      مهاديشدوتفتح الذال والكاف     
٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    
٧٠    ضم الصاد    
٧٢    ضم اجليم    
٧٤    ًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها بالياء بعدها     
٧٧      تسهيل اهلمزة الثانية υ  
٨٠    ًإبدال اهلمزة ألفا    
٨٩         ًإبدال اهلمزة ياء     

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة      
٤      إخفاء      
١٠   الياءفتح    
١٠    الياءفتح     
١٢   فتح الياء  مهزة مفتوحة و   
١٢   تنوينال فتح الواو بدل   
١٤    الياءفتح      



 

 ١٠٨ قراءة اإلمام أيب جعفر 

١٤    الياءفتح      
١٦     ًإبدال اهلمزة واوا  
١٨   سكان الياءإ   
٢٢    فاء خإ    
٢٦       فتح الياء   
٣٦     ًإبدال اهلمزة واوا    
٣٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٣٩      وإدغام العني يف العنيالعني و سكان الالمإ        
٣٩    الياءفتح     
٤٠     ام الثاء يف التاء إدغ     
٤٠     ًإبدال اهلمزة ياء  
٤١    الياءفتح     
٤٢   الياءفتح     
٤٧     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٧    تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص ∴    
٤٧    ًإبدال اهلمزة ياء  
٥٠     إخفاء      
٥٣     وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم    
٥٧     ًإبدال اهلمزة ياء   
٥٨        ًإبدال اهلمزة ألفا      



 

 ١٠٩ رفعج أيب مامة اإلءراق 

٥٨     ء، دون صلةإسكان الفا    
٥٨     كرس السني   
٦١     فتح الياء واحلاء       
٦٣   فتح النون مشددة   
٦٤    ًإبدال اهلمزة ألفا وصال ً     
٦٩    تشديد القاففتح الالم و    
٧١  ام ثم مهزة مسهلة ثم ألف مهزة استفه   .σ 
٧١    إخفاء     
٧٢       ًإبدال اهلمزة واوا     
٧٤    ًإبدال اهلمزة ألفا  
٧٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٥      ًإبدال اهلمزة واوا    

٧٧     
كرس النون ومهزة وصل تثبت مكسورة 

 )ِإرس(ًابتداء     

٨٠    تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص ∴    
٨٠     حذف األلف األوىل      
٩٣     ساكنة وقفاً وصال مفتوحةبالياء ً      
٩٤    ًإبدال اهلمزة ألفا   

٩٤   
 ًإبدال اهلمزة ألفا 

 فتح الياء ثم   

٩٤    تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص ∴    



 

 ١١٠ قراءة اإلمام أيب جعفر 

٩٧      
 

فتح النون وإسكان احلاء وضم : ابن وردان 
 الراء خمففة 

لنون وإسكان احلاء والراء ضم ا: ابن مجاز 
 خمففة 

     
     

١٠٠/ 
١٠١      إخفاء       

١٠٣    إدغام الثاء يف التاء   
١٠٤    إدغام الثاء يف التاء   
١١٢   إسكان اهلاء   
١١٢    ًإبدال اهلمزة واوا   
١١٦       ًضم التاء وصال       
١٢٣      ًإبدال اهلمزة ألفا     
١٢٥     الياءفتح      
١٢٧     ًإبدال اهلمزة واوا     
١٣٢  ًدال اهلمزة ألفا إب   
١٣٣     ًإبدال اهلمزة ألفا   

١٣٣     
 ًإبدال اهلمزة ألفا :ابن مجاز

 بالياء بدل التاء، وإبدال اهلمزة: ابن وردان
     
    

 
 اآلية حفصرواية  البيـــــــــــــــــــــان    قراءة أيب جعفر

      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢ 



 

 ١١١ رفعج أيب مامة اإلءراق 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣ 

    
   الالموإسكانضم القاف وحذف األلف 

 ً يف الراء وصالوإدغامها
    ٤ 

  إسكان اهلاء  ٤ 

   ًلفا إبدال اهلمزة أ     ٥ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٦ 

   وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ   ٧ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٨ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ١١ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا      ١٢ 

   
  

 إخفاء
   

   
١٥ 

  إسكان الياء   ٢٤ 

   وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ   ٢٥ 

     إخفاء      ٢٨ 

    الياءفتح    ٢٩ 

    ًواواإبدال اهلمزة    ٣٠ 

  إسكان اهلاء  ٣٣ 

   ضم امليم    ٣٤ 

    مهزةالواوإبدال      ٣٦ 



 

 ١١٢ قراءة اإلمام أيب جعفر 

     ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٠ 

        
ً، وإبدال اهلمزة ياء ًضم الدال وصال

ًمفتوحة وصال ساكنة وقفا ً           ٤١ 

     ضم الزاي وحذف اهلمزة      ٤١ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٤ 

…   تسهيل اهلمزة الثانية    ٤٥ 
   ضم الالم    ٤٧ 

    إخفاء     ٤٧ 
  ًهلمزة ياء إبدال ا    ٥٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦١ 
σ. تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦٢ 

 .  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية      ٧٣ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨٠ 

   عىل اجلمعفتح الياء وألف بعدها  ٨١ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٨٨ 

    …   وتسهيل الثانية ة مفتوحةمهززيادة      ٨٩ 
  إسكان اهلاء   ٩٤ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٩٤ 
   تشديد التاء    ٩٦ 

   
    

  فيهامًلفاأبدال اهلمز إ  
    

٩٦ 



 

 ١١٣ رفعج أيب مامة اإلءراق 

  ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      ٩٩ 

     ضم الياء وكرس الزاي     ١٠٣ 

     
ون وفتح الواو ثم بالتاء املضمومة بدل الن

(ألف وضم مهزة    (        ١٠٤ 

   
  اه بعدًاألفزيادة  و وفتح التاءكرس الكاف

 -  عىل اإلفراد  -    ١٠٤ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٠٤ 

  
  وإسكان الالمحذف األلفوضم القاف 

 ، وضم الباءً الالم يف الراء وصالمع إدغام   ١١٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     

 …     
 ًإبدال  اهلمزة  الثانية واوا  .١:وجهان

  تسهيلها. ٢   ٥ 

   عد الباءزاد مهزة مفتوحة ب     ٥ 
  املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ياء(    ١٣ 

   ةحذف اهلمز    ١٧ 
  إخفاء   ٢٢ 

     ًإبدال اهلمزة واوا       ٢٣ 
    تنوين ضم       ٢٥ 
       ًوصالبالياء      ٢٥ 



 

 ١١٤ قراءة اإلمام أيب جعفر 

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢٦ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٧ 
    إسكان اهلاء    ٣٠ 

     فتح اخلاء وتشديد الطاء      ٣١ 

 فتح الفاء وألف بعدهاكرس الدال و   ٤٠ 

   ختفيف الدال    ٤٠ 

      إدغام الذال يف التاء      ٤٤ 

  
 توسط أو القرصألف بعد الكاف مع ال

  ثم تسهيلهاومهزة مكسورة بدل الياء   ٤٥ 

    إسكان اهلاء   ٤٥ 
  ان اهلاءإسك    ٤٥ 

 ًإبدال اهلمزة ياء    ٤٥ 

  
 توسط أو القرصألف بعد الكاف مع ال

  ثم تسهيلهاومهزة مكسورة بدل الياء  ٤٨ 

    إسكان اهلاء   ٤٨ 
  إدغام الذال يف التاء     ٤٨ 
     ختفيف الياء      ٥٢ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٤ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٥ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥٥ 



 

 ١١٥ رفعج أيب مامة اإلءراق 

   إسكان اهلاء    ٥٨ 
   فتح امليم    ٥٩ 

    إخفاء     ٦٠ 

  ًتاء الياء الدبإ   ٦٢ 

    إخفاء     ٦٣ 

   إسكان اهلاء    ٦٤ 

σ     ثانيةاهلمزة التسهيل       ٦٥ 

  إسكان اهلاء  ٦٦ 
  ًإبدال اهلمزة ياء   ٧٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     ًإبدال اهلمزة واوا       ١ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٤ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٩ 

    ًألفا إبدال اهلمزة    ١٩ 
  كرس السني    ٢٠ 

    تاء مفتوحة بدل النون    ٢١ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢١ 

      واهلاءإخفاء مع كرس الراء        ٢٣ 



 

 ١١٦ قراءة اإلمام أيب جعفر 

    σ   يةثاناهلمزة التسهيل        ٢٧ 
  حذف التنوين وكرس الالم    ٢٧ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣١ 

     وصالضم النون ً      ٣٢ 
      واهلاءإخفاء مع كرس الراء        ٣٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٣ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٣ 
   ضم امليم     ٣٥ 

   املوضعني (كرس التاء(    ٣٦ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٨ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤٢ 

     ألفا إبدال اهلمزة ً      ٤٣ 
      بالتنوين  ًوصال    ٤٤ 

σ     تسهيل اهلمزة الثانية     ٤٤ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٤٤ 

     ًإبدال اهلمزة واوا      ٤٧ 
       ضم الراء    ٥٠ 

  فتح اهلمزة    ٥٢ 
    إخفاء      ٥٧ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٨ 



 

 ١١٧ رفعج أيب مامة اإلءراق 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٦٠ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٨ 

  إسكان اهلاء  ٧٢ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٧٤ 

  إسكان اهلاء  ٧٨ 
  إسكان اهلاء  ٧٩ 

  إسكان اهلاء  ٨٠ 
  وىل اهلمزة األحذف  ٨٢ 
    ضم امليم     ٨٢ 
 •.  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٨٢ 

    تشديد الذال      ٨٥ 
  إسكان اهلاء  ٨٨ 

  ضم امليم   ٩٢ 

  σ   تسهيل اهلمزة الثانية      ٩٩ 
  الياءفتح    ١٠٠ 

    إخفاء    ١٠٣ 
     إدغام الذال يف التاء        ١١٠ 

    ضم السني     ١١٠ 
  إدغام الثاء يف التاء   ١١٢ 



 

 ١١٨ قراءة اإلمام أيب جعفر 

  إدغام الثاء يف التاء   ١١٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   تشديد الذال     ١ 
   ًإبدال اهلمزة ياء    ٢ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ٢ 
    واوا إبدال اهلمزة ً    ٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤ 
     

…     

 إبدال اهلمزة الثانية واوا ً . ١:وجهان 
  تسهيلها. ٢       ٦ 

   فتح العني    ٦ 
    ضم التاء املربوطة     ٩ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٢ 
      ًإبدال اهلمزة واوا     ١٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٣ 
  إسكان اهلاء   ١٥ 



 

 ١١٩ رفعج أيب مامة اإلءراق 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٧ 
   ًمزة ألفا إبدال اهل    ٢١ 

   
ثم الم مشددة املفتوحة  اهلمزة قدم التاءعىل

 مفتوحة   ٢٢ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا      ٢٣ 

     إخفاء       ٢٧ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا       ٢٧ 

   تشديد الذال     ٢٧ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٨ 

     إخفاء       ٢٩ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٠ 
    ًزة واوا إبدال اهلم      ٣١ 

    فتح الراء     ٣١ 
    ًإبدال اهلمزة واوا      ٣١ 

…        ثانيةاهلمزة التسهيل      ٣٣ 
   فتح الياء    ٣٤ 

    
الواو وتشديد القاف تاء مفتوحة وفتح 

  وفتح الدال    ٣٥ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٤٣ 
    إخفاء     ٤٣ 



 

 ١٢٠ قراءة اإلمام أيب جعفر 

  اء وكرس اهلاء يضم ال    ٤٣ 
     

   …  
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا.١:وجهان

 تسهيلها .٢ مكسورة     ٤٥ 

   فتح الياء    ٤٦ 
     

   …  

 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا .١:وجهان
 تسهيلها.٢  مكسورة    ٤٦ 

      ًإبدال اهلمزة واوا       ٤٧ 
  فضم الياء وفتح الكا    ٤٨ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤٩ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ٥١ 

  ضم الياء وفتح الكاف    ٥١ 

    
   

 كرس القاف مع الصلة :ابن مجاز
 وابن وردان كرس القاف مع إسكان اهلاء     ٥٢ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٥٧ 
   ًإبدال اهلمزة ياء    ٥٧ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٥٨ 
       ًإبدال اهلمزة ألفا       ٥٩ 

    ًا إبدال اهلمزة ألف     ٥٩ 
     املوضعني ( ًإبدال اهلمزة ألفا(    ) ٦١ )ًمعا 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٦٢ 



 

 ١٢١ رفعج أيب مامة اإلءراق 

      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٦٢ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا       ٦٢ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٦٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا      ٦٢ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٢ 

  ًإبدال اهلمزة ياء    ٦٢ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان  جعفرقراءة أيب

  إسكان اهلاء   ٥ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا   ٧ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا   ٨ 

      وصالنون التنوينضم  ً        ٨/٩ 
 σ.  ة مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثاني    ١٧ 

     ًإبدال اهلمزة الثانية ياء     ١٧ 
   ضم النون وفتح اخلاء   ١٨ 

     ًإبدال التاء ياء      ١٩ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢٠ 

     إخفاء      ٢٤ 



 

 ١٢٢ قراءة اإلمام أيب جعفر 

   تشديد الشني    ٢٥ 
  إدغام الذال يف التاء    ٢٧ 

    إخفاء     ٢٨ 
   الياءفتح     ٣٠ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٣ 
  ًإبدال اهلمزة ياء    ٣٣ 
  ًبالتنوين مع اإلدغام وصال   ٣٨ 

      ًإبدال اهلمزة الثانية  ياء مفتوحة       ٤٠ 
   إبدال الواو مهزة    ٤١ 

 υ  الثانيةتسهيل اهلمزة     ٤٣ 
  إسكان اهلاء   ٤٧ 
  إسكان اهلاء   ٤٨ 
   نون بدل الباء وضم الشني  الب    ٤٨ 
      مكسورةتشديد الياء   ٤٩ 

      ًإبدال اهلمزة ياء      ٥١ 
  إسكان اهلاء   ٥٣ 
  إسكان اهلاء   ٥٤ 

σ   تسهيل اهلمزة الثانية     ٥٧ 
       ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦٠ 

  إسكان اهلاء   ٦٢ 



 

 ١٢٣ رفعج أيب مامة اإلءراق 

   ضم الياء وكرس التاء    ٦٧ 
  تشديد العني دون ألف قبلها  ٦٩ 

  دون صلة(قرص اهلاء(  ٦٩ 
       إخفاء      ٧٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     
 ويلزم السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة

( منه إظهار نون   ( عند) (  ١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤ 

       ًإبدال اهلمزة  الثانية ياء     ٤ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٦ 
     ضم الزاي وحذف اهلمزة      ٦ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٨ 
   إسكان اهلاء    ٩ 

     ًإبدال اهلمزة الساكنة ياء     ١٠ 
  الياءفتح    ١٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٦ 
∴    أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال    ١٧ 



 

 ١٢٤ قراءة اإلمام أيب جعفر 

    إدغام الثاء يف التاء      ١٨ 
∴    أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال    ٢٢ 

  إدغام الذال يف التاء    ٢٩ 
      إخفاء       ٢٩ 

     ًإبدال اهلمزة ياء     ٣٠ 
 ألفاإبدال اهلمزة ً   ٣١ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣٥ 
   
   

 كرس اهلاء بدون صلة :  وردان ابن
 كرس اهلاء مع الصلة:  ابن مجاز    ٣٦ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٧ 
.   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  ٤١ 

  فتح الالم وتشديد القاف    ٤٥ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٤٥ 

 .σ هبمزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف  ٤٩ 
   إخفاء     ٤٩ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥١ 
   كرس النون ومهزة وصل بدل القطع     ٥٢ 

    فتح الياء    ٥٢ 
  دون ألف  بعد احلاء   ٥٦ 

∴    أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال    ٥٩ 



 

 ١٢٥ رفعج أيب مامة اإلءراق 

  إسكان الياء   ٦٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٦٧ 

   إسكان اهلاء    ٦٨ 
 …     تسهيل اهلمزة الثانية     ٦٩ 
  υ   تسهيل اهلمزة     ٧٥ 

    ٧٧   الياءفتح
    إسكان اهلاء    ٧٨ 
    اهلاءإسكان     ٨٠ 

  الياءفتح        ٨٦ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٠٢ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠٣ 
   إسكان اهلاء    ١٠٤ 

      ًإبدال اهلمزة واوا       ١١١ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١١٤ 

  إسكان الياء   ١١٨ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١١٨ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ١٢١ 
   إسكان اهلاء    ١٢٢ 

  الياءفتح    ١٣٥ 



 

 ١٢٦ قراءة اإلمام أيب جعفر 

   سكان الالمإاخلاء وفتح   ١٣٧ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٣٩ 

   إسكان اهلاء     ١٤٠ 
  بال ألف بعد الفاء   ١٤٩ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٥٤ 
       ًإبدال اهلمزة ألفا      ١٥٦ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٥٨ 
   إسكان اهلاء    ١٥٩ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٦٥ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٧٤ 

   إسكان اهلاء    ١٧٥ 
   فتح الالم دون مهزة  وفتح التاء    ١٧٦ 

       ضم القاف        ١٨٢ 
    إسكان السني     ١٨٧ 

…    الثانية اهلمزةتسهيل        ١٨٧ 
      فتح الياء     ١٨٨ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٩٠ 
   إسكان اهلاء    ١٩١ 

∴    أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال    ١٩٧ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٩٩ 



 

 ١٢٧ رفعج أيب مامة اإلءراق 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٠١ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٠٢ 

υ  تسهيل اهلمزة      ٢٠٥ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٢١٥ 

   بالفاء بدل الواو    ٢١٧ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة    ١ 
    ًزة واوا إبدال اهلم     ٢ 

   ًإبدال اهلمزة واوا     ٣ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٤ 

  فتح الياء   ٧ 
  كرس الباء  دون تنوين   ٧ 

   إخفاء    ١٢ 
   ًوا إبدال اهلمزة وا    ١٥ 

   إسكان اهلاء    ١٦ 
   إسكان الياء    ٢٠ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا       ٢١ 
   ضم الكاف     ٢٢ 



 

 ١٢٨ قراءة اإلمام أيب جعفر 

   ًإبدال اهلمزة ياء     ٢٢ 

      
  م ثم ياء النداء ثم فعل أمرختفيف الال

)   ( الياء بالسني حرفويتصل 
 ًوصال اللتقاء الساكنني

     ٢٥ 

  ًإبدال التاء ياء   ٢٥ 
   ًإبدال التاء ياء    ٢٥ 

       
…      

 تسهيلها ة الثانية أوإبدال اهلمز:وجهان
 (وفتح ياء   ( ًوصال       ٢٩ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣١ 
       مفتوحةًبدال اهلمزة الثانية  واواإ           ٣٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٣ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٣ 

   ًبالياء وصال    ٣٦ 
   

   
 ًبالياء املفتوحة وصال  

 ًفه وقفاوذحم   ٣٦ 

       ًإبدال اهلمزة ألفا       ٣٧ 
        ًلثانية  واوا  مفتوحةإبدال اهلمزة ا       ٣٨ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٨ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٨ 

      حركتنيومدها كمنفصلإثبات األلف      ٣٩ 
     حركتنيإثبات األلف ومدها كمنفصل      ٤٠ 



 

 ١٢٩ رفعج أيب مامة اإلءراق 

     فتح الياء      ٤٠ 
 σ.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٤٠ 

     ًضم النون وصال      ٤٥ 
   ضم امليم وفتح الالم    ٤٩ 
   كرس اهلمزة    ٥١ 

   اهلمزة ألفا إبدال ً     ٥٤ 
  .    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٥٥ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥٥ 
   بالتاء بدل الياء    ٥٩ 

   إخفاء     ٦٠ 

•.    دخالتسهيل اهلمزة الثانية مع اإل   ٦٠ 
•.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦١ 
•.    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦٢ 

    تشديد الذال    ٦٢ 
   ًإبدال الباء نونا وضم الشني    ٦٣ 

•.    دخالتسهيل اهلمزة الثانية مع اإل   ٦٣ 
•.    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٦٤ 

     
ن الالم ، ومهزة قطع  وختفيف الدال اسكإ

 ساكنة  وحذف األلف     ٦٦ 

  مهزة مكسورة عىل اإلثبات  ٦٧ 



 

 ١٣٠ قراءة اإلمام أيب جعفر 

 .  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     ٦٧ 
     إخفاء      ٧٥ 

∴    أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال    ٧٦ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٧٧ 

  إسكان اهلاء   ٧٨ 
…     تسهيل اهلمزة الثانية    ٨٠ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٨١ 
  كرس اهلمزة   ٨٢ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٨٦ 

  
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 

  بدل اللينةواو مدية    ٨٧ 

  إسكان اهلاء   ٨٨ 
    كرس العني بدون تنوين    ٨٩ 

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   

 ويلزم السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة
( منه إظهار نون   ( عند) (       

٣   ًإبدال اهلمزة واوا    
٥    مع اإلخاليةتسهيل اهلمزة الثان  . 
٨    حذف اهلمزة    
١٠      ًإبدال اهلمزة واوا     



 

 ١٣١ اإلمام أيب جعفر قراءة 

١٩      ضم الطاء       
٢٠      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٢    فتح الياء    

٢٣    فتح الياء وضم الدال     

٢٤    إخفاء    
٢٦    باهلاء:  ًوقفا، فتح التاء: ًوصال   ،     
٢٦       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٦       ًإبدال اهلمزة ألفا      
٢٧   فتح الياء   
٢٧      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٧     فتح الياء     
٢٩   فتح الياء   

٢٩   فتح الياء    
٢٩     كرس اجليم     

٣٠    فتح الياء   

٣٢    إخفاء     
٣٢    فتح اهلاء     

٣٤   إسكان الياء   

٣٤   
 حذف اهلمزةنقل حركة اهلمزةإىل الدال و

ًفا وصال ووقفالإبدال التنوين أو ًً  



 

 ١٣٢  قراءة اإلمام أيب جعفر

٣٤     إسكان القاف مع القلقلة    

٣٤   فتح الياء   

٣٧   فتح الياء    

٣٨     إخفاء      
٣٨    فتح الياء    

٤١    مع اإلدخالة الثانيةتسهيل اهلمز  . 
٤٥      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٤٧      ًإبدال اهلمزة واوا     
٤٨   فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء .    

٤٩      ًإبدال اهلمزة ألفا   
٥٢   ًزة واواإبدال اهلم    
٥٤     ًإبدال اهلمزة واوا     
٥٦   إسكان اهلاء   

٥٧   بالتاء بدل الياء   
٦١    إسكان اهلاء     

٦١   إسكان اهلاء     
٦٣       ًإبدال اهلمزة ألفا    
٧٠   إسكان اهلاء   

٧١     تسهيل اهلمزة الثانية   υ   
٧١     إخفاء      



 

 ١٣٣ اإلمام أيب جعفر قراءة 

٧١     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٧٢     تسهيل اهلمزة الثانية   υ   
٧٢     إخفاء      
٧٢     ًإبدال اهلمزة ألفا     
٧٨    فتح الياء   

٨١    ًإبدال اهلمزة ياء   
٨٢   ضم اخلاء وكرس السني    
٨٥   فتح الياء    

 
  أيب جعفرقراءة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   

السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة من 
  امليم  عندغري تنفس وإظهار امليم       

٥   إسكان اهلاء   

١٢    إخفاء      

٢٤     ًإبدال اهلمزة واوا     

٢٥     التاءإدغام الذال يف     

٢٥      

     

 مع اإلقالببالتنوين 
 وفتح النون

   
    

٢٥    ًإبدال اهلمزة ألفا   
٢٦   فتح الياء    



 

 ١٣٤  قراءة اإلمام أيب جعفر

٢٨     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٩   مع اإلدخالثانيةتسهيل اهلمزة ال   .  
٢٩     ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٩      ًإبدال اهلمزة ألفا    
٢٩      ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً     
٣٣    السني الضم  كرسة إشامم > 
٣٨    ًع اإلدغام وصال  م-بالتنوين-  
٤٠      إخفاء       
٤٢   بالتاء بدل الياء  

٤٢   إسكان اهلاء   

٤٤       ًإبدال اهلمزة واوا      

٤٧      ًإبدال اهلمزة واوا     

٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا   

٥١      ًإبدال اهلمزة واوا     

٥٣        ًإبدال اهلمزة ألفا       
 ٥٥     بدل الياءبالنون     

٥٨      ًإبدال اهلمزة ياء       

٦٠     
  والياء مهزة مكسورة ،ًال اهلمزة ألفاإبد

  ثم تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص   

٦٠   إسكان اهلاء   



 

 ١٣٥ اإلمام أيب جعفر قراءة 

٦١    إخفاء     
٦١     ًإبدال اهلمزة واوا    
٦٤    إسكان اهلاء    

٦٧     ًإبدال اهلمزة واوا     

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

       السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة  ١ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٤ 

  إسكان اهلاء   ٥ 
   ضم التاء    ١٠ 

     ضم الزاي وحذف اهلمزة      ١٠ 
      إخفاء      ٢٠ 

    إخفاء     ٢١ 
  فتح الالم بعد األلف   ٢٢ 

  إسكان اهلاء يف املواضع الثالثة   ٢٧ 
    اءإسكان اهل    ٣٥ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٧ 
    ن الواواسكإبالتاء املضمومة و     ٣٩ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا      ٤٣ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٤٧ 



 

 ١٣٦  قراءة اإلمام أيب جعفر

     إسكان السني     ٤٨ 
    إخفاء     ٤٨ 

   
  حذف األلف األوىل والثانية

 ٥٠   - عىل اإلفراد–

  إسكان اهلاء   ٥٠ 
…   ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال    ٥٢ 

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٣ 
 ،     لفاظ الثالثة الضاد يف األضم ،    ٥٤ 

  إسكان اهلاء   ٥٤ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٥ 
   إدغام الثاء يف التاء   ٥٦ 

    بالتاء بدل الياء   ٥٧ 
   ًإبدال اهلمزة ياء    ٥٨ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

       السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة  ١ 
   ًإبدال اهلمزة واوا     ٤ 

   ضم الذال    ٦ 
    إبدال الواو مهزة    ٦ 

  إسكان اهلاء  ٩ 



 

 ١٣٧ اإلمام أيب جعفر قراءة 

     ًوصالضم النون      ١٢ 
  إسكان اهلاء   ١٣ 

   كرس الياء    ١٣ 
     ًوصالضم النون      ١٤ 

   كرس الياء    ١٦ 
   ضم الالم    ١٦ 

    إخفاء      ١٦ 
 ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٦ 

    إخفاء     ١٦ 
   كرس الياء    ١٧ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٧ 
  إسكان اهلاء   ٢٢ 

    إخفاء      ٢٤ 
    إخفاء    ٢٥ 

  بالتاء بدل الياء  ٣٠ 
   إخفاء    ٣٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

       السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة  ١ 
 …    تسهيل اهلمزة الثانية      ٥ 



 

 ١٣٨  قراءة اإلمام أيب جعفر

     وإسكان الالمإخفاء ،     ٧ 
 حذف اهلمزة األوىل   ١٠ 
 •.  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ١٠ 
   ًإبدال اهلمزة ياء   ١٣ 

 ًدال اهلمزة واوا إب    ١٥ 
   ًإبدال اهلمزة واوا     ١٨ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٩ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٠ 

∴     تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص   ٢٣ 
 . مع اإلدخال الثانيةتسهيل اهلمزة     ٢٤ 

…    تسهيل اهلمزة الثانية      ٢٧ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٧ 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

H   

  

ة مع تسهيل اهلمزوحذف الياء :ًوصال
  أو القرصتوسطال

 مع التسهيل مع الروم.١:ثالثةأوجه:ًوقفا
ً ياء  مز اهلإبدال.٣ أو القرص.٢ توسطال

 )انظر األصول (مع املد الالزم املخفف

   ٤ 

     
فتح التاء  وتشديد  الظاء وحذف األلف 

 وتشديد اهلاء  مفتوحة    ٤ 



 

 ١٣٩ اإلمام أيب جعفر قراءة 

  إسكان اهلاء   ٤ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥ 

      ًإبدال اهلمزة واوا     ٦ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ٦ 

    إخفاء      ٧ 
    األلف وصال ووقفاإثبات ً ً      ١٠ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١١ 

   فتح امليم    ١٣ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ١٣ 

    مزة بقرص اهل     ١٤ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٨ 

    ًلفا إبدال اهلمزة أ     ١٨ 
   ًإبدال اهلمزة واوا     ١٩ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٠ 
   كرس اهلمزة     ٢١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٣ 

σ   تسهيل اهلمزة الثانية    ٢٤ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٥ 

  ضم العني    ٢٦ 



 

 ١٤٠  قراءة اإلمام أيب جعفر

     ًألفاإبدال اهلمزة      ٢٦ 
    حذف اهلمزة      ٢٧ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣٠ 
    حذف األلف وتشديد العني  ٣٠ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٣١ 

…       تسهيل اهلمزة الثانية       ٣٢ 
      إخفاء     ٣٤ 

      ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٥ 
      ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٥ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٦ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٦ 

  بدل الياءبالتاء    ٣٦ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٧ 

  ءكرس التا    ٤٠ 
      ًإبدال اهلمزة واوا     ٤٣ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٤٧ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٤٩ 
      ًإبدال اهلمزة واوا      ٥٠ 

   ًل اهلمزة واوا إبدا     ٥٠ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٥١ 



 

 ١٤١ اإلمام أيب جعفر قراءة 

   ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٣ 
     إخفاء      ٥٣ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥٣ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٣ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٣ 
   …    ثانية اهلمزة الهيلست         ٥٥ 

        ًإبدال اهلمزة  الثانية ياء مفتوحة       ٥٥ 
    ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٧ 
    ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٨ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٨ 
      ًإبدال اهلمزة واوا       ٥٨ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٩ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٩ 

    إخفاء      ٦٤ 
    وصال ووقفا األلفإثبات ً ً     ٦٦ 

    وصال ووقفا األلفإثبات ً ً    ٦٧ 
  اءبالثاء بدل الب    ٦٨ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٧٣ 

      ًإبدال اهلمزة واوا     ٧٣ 



 

 ١٤٢  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ١ 
  إسكان اهلاء   ٢ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣ 
       ًإبدال اهلمزة ألفا      ٣ 

 ضم امليم   ٣ 
   ن كرس بدل تنوين الضميتنو   ٥ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٨ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٩ 

   إسكان السني    ٩ 
…    الثانيةة تسهيل اهلمز      ٩ 

   وألف بعدهاالياء فتح  ١٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٤ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٤ 
     ألف بعدها وكرس الكافوفتح السني     ١٥ 

     إخفاء      ١٥ 
     إخفاء      ١٦ 

 ثم ألفزايفتح ال و بدل النونياء    ١٧ 



 

 ١٤٣ اإلمام أيب جعفر قراءة 

  ضم الراء     ١٧ 
   ختفيف الدال       ٢٠ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٠ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٢١ 

  ًضم الالم وصال   ٢٢ 
  إسكان اهلاء   ٢٣ 
  إسكان اهلاء   ٢٦ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٣٠ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٣١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٣١ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا        ٣٣ 

   إسكان اهلاء   ٣٩ 
  إسكان اهلاء   ٣٩ 

     ل الياء دببالنون    ٤٠ 
    ل الياءدببالنون     ٤٠ 

   …    نيةالثاتسهيل اهلمزة      ٤٠ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٤١ 

   إسكان اهلاء   ٤٧ 
  إسكان اهلاء   ٤٧ 

  فتح الياء    ٥٠ 



 

 ١٤٤  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     
…     

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم      ١ 

  إسكان اهلاء   ٢ 
   

  
 )املوضعني(إخفاء 
 كرس الراءو

  
   

٣ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٣ 
     م التاء وكرس اهلاء ض      ٨ 

    فتح السني     ٨ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٢ 
       

 …      

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

      ١٥ 

   ًل اهلمزة ألفاإبدا   ١٦ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٦ 

 إدغام الذال يف التاء    ٢٦ 
     

…      
  ًإبدال اهلمزة الثانية واوا أو تسهيلها     ٢٨ 

    إخفاء     ٢٨ 
     ًإبدال اهلمزة األوىل واوا       ٣٣ 

     إخفاء       ٣٧ 



 

 ١٤٥ اإلمام أيب جعفر قراءة 

  υ   تسهيل اهلمزة الثانية     ٤٠ 
   اجلمع عىل -ًزاد ألفا بعد النون -     ٤٠ 

      إخفاء        ٤١ 
   

…     

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

   ٤٣ 

     ًإبدال اهلمزة واوا      ٤٥ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٤٥ 
   σ     الثانيةتسهيل اهلمزة      ٤٥ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة  ١ 
 ضم الالم  ٥ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٧ 

  إسكان اهلاء    ٨ 
   يف املوضعني(ضم السني(  ) ٩ )ًمعا 

    إخفاء      ٩ 
    σ. تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     ١٠ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ١٠ 

σ.   مع اإلدخالهاتسهيلواهلمزة الثانية فتح    ١٩ 



 

 ١٤٦  قراءة اإلمام أيب جعفر

     ختفيف الكاف      ١٩ 
σ.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٢٣ 

    ساكنة وقفاً وصال مفتوحةإثبات الياء،ً     ٢٣ 
  فتح الياء   ٢٤ 
  فتح الياء   ٢٥ 

   

   
  فيهام ضمتنوين

   

   
٢٩ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٠ 

     ضم الزاي وحذف اهلمزة      ٣٠ 

    ختفيف  امليم: ابن وردان    ٣٢ 
     رهوكسمتشديد الياء      ٣٣ 

   ًة ألفا إبدال اهلمز    ٣٣ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٥ 

   واهلاءألف بعد الياء وكرس التاء     ٤١ 
      ًإبدال اهلمزة الفا       ٤٣ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٤٦ 
    ًال اهلمزة ألفا إبد    ٤٩ 

   اخلاءإسكان    ٤٩ 
        بدون سكت        ٥٢ 



 

 ١٤٧ اإلمام أيب جعفر قراءة 

   
   

  فيهامتنوين ضم
    

   
٥٣ 

  حذف األلف   ٥٥ 
    حذف اهلمزة وضم الكاف     ٥٦ 

    ً ً ضم النون  وصال              ً     ٦١ 

   
 فتح النون األوىل و إسكان النون الثانية

 خمفاة وضم الكاف خمففة
    ٦٨ 

   بالتاء بدل الياء   ٦٨ 
   بالتاء بدل الياء  ٧٠ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٧٢ 
    إسكان اهلاء   ٧٨ 

  إسكان اهلاء   ٧٩ 
  إسكان اهلاء   ٨١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   ًين وصالكرس التاء  دون تنو    ٦ 
   إسكان السني وختفيف امليم    ٨ 

   إخفاء    ١٠ 

     إخفاء       ١١ 



 

 ١٤٨  قراءة اإلمام أيب جعفر

•.   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١٦ 
   ضم امليم   ١٦ 
    وىلاهلمزة األحذف     ١٦ 

  إسكان الواو  ١٧ 

     
 ًتشديد التاء وصال مع املد املشبع

  كحفص: ًابتداء   ٢٥ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا       ٢٨ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٩ 

 .    خالمع اإلدتسهيل اهلمزة الثانية     ٣٦ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٥ 

 •.    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٥٢ 
  وىلاهلمزة األحذف    ٥٣ 

   ضم امليم   ٥٣ 
 •.   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ٥٣ 

   إسكان اهلاء    ٦٠ 
   حذف اهلمزة وضم الالم    ٦٦ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٨١ 

 .    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٨٦ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٩١ 

   كرس الياء    ١٠٢ 



 

 ١٤٩ اإلمام أيب جعفر قراءة 

  ح الياء  فت   ١٠٢ 
    فتح الياء   ١٠٢ 

   ،     باهلاء:  ًوقفا، فتح التاء: ًوصال    ١٠٢ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠٢ 

    فتح الياء     ١٠٢ 
    ثم إدغامهاً ثم قلبها ياء ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠٥ 

   إسكان اهلاء    ١٠٦ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١١١ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٢٢ 

 ضم اهلاء   ١٢٦ 
   ضم الباء   ١٢٦ 

  ضم الباء   ١٢٦ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٣٢ 

  إسكان اهلاء  ١٤٢ 
  إسكان اهلاء  ١٤٥ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ١٤٧ 

    إبدال مهزة اإلستفهام هبمزة وصل    ١٥٣ 

   تشديد الذال     ١٥٥ 
    ًإبدال اهلمزة الفا      ١٥٧ 



 

 ١٥٠  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  ًالسكت عىل الصاد وصال   ١ 
 •. تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال     ٨ 

   فتح الالم  وحذف اهلمزة وفتح التاء    ١٣ 

…   تسهيل اهلمزة الثانية      ١٥ 
 إسكان الياء   ٢٣ 

    بالتاء بدل الياء وختفيف الدال     ٢٩ 
   فتح الياء   ٣٢ 

    فتح الياء   ٣٥ 
    - عىل اجلمع-ها فتح الياء وألف بعد  ٣٦ 

  ضم الصاد    ٤١ 

      ًن وصالينوتالنون ضم     
٤١+ 
٤٢ 

   كرس التاء بدل التنوين    ٤٦ 

   حذف اهلمزة   ٥١ 

  ًإبدال اهلمزة ياء   ٥٦ 

   ختفيف السني    ٥٧ 
  ًإبدال اهلمزة ياء   ٦٠ 
   ضم السني     ٦٣ 



 

 ١٥١ اإلمام أيب جعفر قراءة 

 إسكان الياء   ٦٩ 
      كرس اهلمزة     ٧٠ 

   فتح الياء    ٧٨ 

  فتح القاف   ٨٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     
    

  بالصلة:  ابن وردان 
 إسكان اهلاء: ابن مجاز   ٧ 

  ً ً ًفتح الياء  وصال   ١١ 
  ً ً ًفتح الياء  وصال   ١٣ 

    ًء إبدال اهلمزة يا     ١٥ 

    هافتحوتشديد النون    ٢٠ 
    إسكان اهلاء    ٢٢ 
     إخفاء      ٢٨ 

    
 وفتح الباء وألف بعدها عىل كرس العني

 اجلمع      ٣٦ 

    إخفاء    ٣٨ 

  υ   تسهيل اهلمزة الثانية    ٣٨ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٠ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٤٥ 



 

 ١٥٢  قراءة اإلمام أيب جعفر

     ضم الزاي وحذف اهلمزة      ٤٨ 
  ًإبدال اهلمزة واوا   ٥٢ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥٥ 

   
    

 ًزاد ياء مفتوحة بعد األلف  : ن مجازبا
 كابن مجاز .١:ان وجهابن وردان

   مع املد الالزمكنه بعد األلفاًزاد ياء س.٢
     ٥٦ 

  ان اهلاءإسك  ٦٢ 

    
 فيف النون ًإبدال اهلمزة الفا وخت

 وفتح الياء 
     ٦٤ 

  إسكان اهلاء  ٧٠ 
   تشديد التاء    ٧١ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٧١ 

  ًإبدال اهلمزة ياء   ٧٢ 
   تشديد التاء    ٧٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة   ١ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥ 
     إدغام الذال يف التاء     ٥ 



 

 ١٥٣ اإلمام أيب جعفر قراءة 

  ألف بعد امليم عىل اجلمع   ٦ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٧ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٢ 

    ًبالياء وصال: ابن وردان    ١٥ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٢ 

  ح الياء فت   ٢٦ 
   فتح الواو دون مهزة قبلها    ٢٦ 

   إدغام الذال يف التاء    ٢٧ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٧ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٨ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٩ 
  فتح الياء   ٣٠ 

 ًإبدال اهلمزة ألفا   ٣١ 
   فتح الياء   ٣٢ 

     ًبالياء وصال: ابن وردان     ٣٢ 
  فتح الياء   ٣٦ 

  ضم العني    ٣٧ 
  فتح الصاد   ٣٧ 

    ًبالياء وصال    ٣٨ 



 

 ١٥٤  قراءة اإلمام أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ٤٠ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٤٠ 

   ضم الياء وفتح اخلاء    ٤٠ 
      فتح الياء      ٤١ 

       ًإثبات األلف وصال        ٤٢ 
  فتح الياء    ٤٤ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٥٠ 

    بالتاء بدل الياء   ٥٢ 
∴    تسهيل اهلمزة مع التوسط والقرص   ٥٣ 

    إخفاء    ٥٧ 
     بالياء بدل التاء     ٥٨ 

   ًل اهلمزة واواإبدا    ٥٩ 

    ضم الياء وفتح  اخلاء     ٦٠ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٦٢ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٦٣ 

     ًإبدال اهلمزة ياء     ٧٦ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا    ٧٨ 

  σ   ثانيةاهلمزة التسهيل      ٧٨ 

    ًإبدال اهلمزة الفا     ٧٩ 



 

 ١٥٥  قراءة اإلمام أيب جعفر

     ضم الزاي وحذف اهلمزة      ٨٣ 

    ًإبدال اهلمزة الفا    ٨٤ 

    ًإبدال اهلمزة الفا    ٨٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ميسكت عىل حا وعىل مال   ١ 
   ًإبدال اهلمزة واوا     ٧ 

     إخفاء      ٨ 

 •.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   ٩ 
   تنوين ضم      ١٠ 

    إسكان اهلاء   ١١ 
       ًإبدال اهلمزة ياء: ًوصال       ١١ 
       إخفاء       ١٤ 

  إسكان اهلاء   ٢١ 
    ًإبدال اهلمزة الثانية واوا      ٢٨ 

    إخفاء    ٣٢ 

   زاد مهزة مفتوحة بعد الباء    ٣٩ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٤٠ 
    ًإبدال اهلمزة ياء   ٤٠ 



 

 ١٥٦  قراءة اإلمام أيب جعفر

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٢ 

    إخفاء     ٤٢ 

 σ.  تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال  σ  ٤٤ 
   ًإبدال اهلمزة واوا   ٤٤ 

  إسكان اهلاء   ٤٤ 
   فتح الياء    ٥٠ 

     إخفاء    ٥٠ 

     جاء ( تقديم األلف عىل اهلمزة عىل وزن (     ٥١ 

  υ   تسهيل اهلمزة الثانية     ٥٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان  جعفرقراءة أيب

    

   
السكت عىل كل حرف سكتة لطيفة ويلزم 

   من السكت اإلظهار بدل اإلخفاء   ٢+١ 

  إسكان اهلاء   ٤ 
   يف املوضعني(إسكان اهلاء(   ٩ 
  ء إسكان اهلا   ١١ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ١٨ 
   إسكان اهلاء   ١٩ 
  إسكان اهلاءو ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٠ 



 

 ١٥٧  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢١ 
    إسكان اهلاء     ٢٢ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا وقفا ً   ٢٤ 

  إسكان اهلاء   ٢٥ 
   ًإبدال التاء ياء    ٢٥ 
       

 …     
 ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان

 تسهيلها.٢      ٢٧ 

   املوضعني(إسكان اهلاء(   ٢٨ 
  إسكان اهلاء   ٢٩ 
  حذف الفاء   ٣٠ 
   ًبالياء وصال     ٣٢ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٣ 

   عىل اجلمع-ياء مفتوحة بعدها ألف -  ٣٣ 
   ضم امليم    ٣٥ 

    إخفاء     ٤٥ 
     ًإبدال اهلمزة الفا      ٤٧ 

      
 …      

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم      ٤٩ 

      
      … 

ًإبدال اهلمزة الثانية واوا  .١:وجهان
 سهيلهات.٢مكسورة وهو املقدم        ٥١ 



 

 ١٥٨  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ميسكت عىل حا وعىل مال   ١ 
  كرس اهلمزة   ٥ 

       ًإبدال اهلمزة ألفا     ٧ 

      اهلمزةضم الزاي وحذف      ٧ 

    إخفاء    ٩ 

   كرس امليم وفتح اهلاء وألف بعدها    ١٠ 
   مكسورةتشديد الياء      ١١ 

   تشديد الزاي وحذف اهلمزة     ١٥ 

  إسكان اهلاء   ١٧ 

  
   خمفاةنفتح الياء وإسكان النو
 وختفيف الشني    ١٨ 

  إسكان اهلاء   ١٨ 

 
بنون ساكنة  بدل الباء  دون ألف وفتح 

 الدال   ١٩ 

  ∴. 
مسهلة مع مضمومة هبمزتني الثانية 

 اإلدخال وإسكان الشني   ١٩ 

  وإسكان الالمبضم القاف وحذف األلف    ٢٤ 

    
حة بعدها ألف ونون مفتً اهلمزة ياء ثم إبدال

 بدل التاء    ٢٤ 



 

 ١٥٩  قراءة اإلمام أيب جعفر

   مقلقلةفتح السني وإسكان القاف     ٣٣ 
   ضم الكاف وحذف اهلمزة    ٣٤ 

  ختفيف امليم: ابن وردان    ٣٥ 
   إسكان اهلاء   ٣٦ 

    عىل التثنية -  بعد اهلمزةًالفأزاد -     ٣٨ 
    ًإبدال اهلمزة ياء   ٣٨ 

    فتح الياء      ٥١ 
    ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     ٥٣ 

  ضم الصاد    ٥٧ 
   σ تسهيل اهلمزة الثانية      ٥٨ 

    إخفاء     ٥٨ 
∴     القرص وأتسهيل اهلمزة مع التوسط   ٥٩ 

      ًبالياء وصال    ٦١ 
  ًإبدال اهلمزة ياء      ٦٣ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٦٦ 
    ًوقفاو ً وصالإثبات الياء ساكنة    ٦٨ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٧٣ 
    ياءإبدال اهلمزة ً     ٧٨ 

   ًإثبات األلف وصال    ٨١ 

    فتح الياء والقاف وإسكان الالم دون ألف  ٨٣ 



 

 ١٦٠  قراءة اإلمام أيب جعفر

  املوضعني (إسكان اهلاء(  ) ٨٤ )ًمعا 
…    تسهيل اهلمزة الثانية       ٨٤ 

     إخفاء     ٨٧ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٨٧ 
   فتح الالم وضم اهلاء   ٨٨ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٨٨ 
   بالتاء بدل الياء   ٨٩ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ميسكت عىل حا وعىل مال   ١ 
 ضم الباء   ٧ 
 ًمزة ألفا إبدال اهل    ١٠ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٢ 
   ضم الطاء     ١٦ 

  فتح الياء   ١٩ 
   إدغام الذال يف التاء     ٢٠ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٢١ 

   وصل بدل القطعمهزة     ٢٣ 

    حذف األلف   ٢٧ 



 

 ١٦١  قراءة اإلمام أيب جعفر

∴     القرص وأتسهيل اهلمزة مع التوسط   ٣٠ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٦ 
  ًإبدال الياء تاء   ٤٥ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٤٨ 

   ضم امليم    ٥١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ميسكت عىل حا وعىل مال   ١ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ٣ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٦ 

    إبدال الواو مهزة     ٩ 
  تنوين كرس بدل تنوين الضم   ١١ 

    ياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها    ١٤ 
∴    أو القرص توسطتسهيل اهلمزة مع ال    ١٦ 

   تنوين ضم بدل تنوين الفتح    ٢١ 
υ  نيةتسهيل اهلمزة الثا    ٢٣ 

   تشديد الذال     ٢٣ 
      ًإبدال اهلمزة واوا وصال ً       ٢٥ 

     ضم الزاي وحذف اهلمزة     ٣٣ 



 

 ١٦٢  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٤ 
   ل يف التاءإدغام الذا     ٣٥ 

      إبدال الواو مهزة    ٣٥ 
  إسكان اهلاء   ٣٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ميسكت عىل حا وعىل مال   ١ 
 υ   تسهيل اهلمزة     ٤ 

     
  

ًإبدال اهلمزة ياء وصال ً      
  

٤ 

  إسكان اهلاء   ٨ 
  υ    تسهيل اهلمزة     ١٠ 

∴    أو القرص تسهيل اهلمزة مع التوسط    ١٠ 
   بالتاء بدل الياء   ١٢ 

   
دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني دون 

 ألف بعدها    ١٥ 

   يف املوضعني( فتح الكاف(    ) ١٥ )ًمعا 
    ًإبدال النون ياء مضمومة     ١٦ 

  ضم النون    ١٦ 
     ًإبدال النون ياء مضمومة      ١٦ 



 

 ١٦٣  قراءة اإلمام أيب جعفر

    فتح الياء      ١٧ 
       بالنون بدل الياء      ١٩ 
    σ.  مع اإلدخال وسهل الثانيةزاد مهزة استفهام     ٢٠ 

    إخفاء      ٢١ 
   فتح الياء   ٢١ 

    ًإبدال اهلمزة ياء    ٢٢ 
       ًإبدال اهلمزة ألفا       ٢٢ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٢ 

    فتح الياء      ٢٣ 
   تاء مفتوحة بدل الياء   ٢٥ 

     فتح النون      ٢٥ 
     ضم الزاي وحذف اهلمزة     ٢٦ 

   σ       الثانيةتسهيل اهلمزة     
     

٣٢ 

خ 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ٢ 
  فتح القاف وألف بعدها وفتح التاء     ٤ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٢ 



 

 ١٦٤  قراءة اإلمام أيب جعفر

    
 ثم مهزة توسط أو القرص مع الألفثم كاف 

   الياءبدل سهلتمكسورة 
   ١٣ 

    إخفاء      ١٥ 

   إخفاء    ١٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٨ 

    σ  الثانيةتسهيل اهلمزة      ١٨ 
      ًإبدال اهلمزة واوا      ١٩ 

      ًإبدال اهلمزة واوا      ١٩ 

    فتح اهلمزة    ٢٦ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٦ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٦ 

 † تسهيل اهلمزة    ٣٨ 
       إخفاء        ٣٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٤ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٥ 

       ًإبدال اهلمزة واوا      ٥ 

    اهلمزة واوا إبدال ً     ٩ 
   كرس اهلاء    ١٠ 



 

 ١٦٥  قراءة اإلمام أيب جعفر

     ًإبدال اهلمزة واوا بالنون بدل الياء و       ١٠ 
      ًإبدال اهلمزة واوا      ١٢ 

 ًإبدال اهلمزة واوا    ١٣ 
     ًهلمزة ألفا إبدال ا      ١٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٦ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ١٦ 

   بالنون بدل الياء    ١٧ 
  بالنون بدل الياء   ١٧ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٨ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ١٩ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢٠ 
     ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٠ 

  إسكان اهلاء  ٢٤ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٥ 

   ًال اهلمزة واوا إبد     ٢٥ 
   حذف اهلمزة    ٢٥ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٦ 
    ثم قلبها ثم إدغامهاًإبدال اهلمزة واوا     ٢٧ 

 
 اآلية ة حفصرواي البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   فتح اجليم    ٤ 



 

 ١٦٦  قراءة اإلمام أيب جعفر

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٩ 
 …    تسهيل اهلمزة الثانية     ٩ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٠ 
  ًإبدال اهلمزة ياء    ١١ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٢ 
   تشديد الياء مكسوره    ١٢ 

    إخفاء     ١٣ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٤ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١٥ 

 
 اآلية رواية حفص لبيـــــــــــــــــــــانا قراءة أيب جعفر

   سكتة لطيفة القاف السكت عىل حرف   ١ 
•.  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ٣ 
   ضم امليم   ٣ 
   تشديد الياء مكسوره    ١١ 
    إخفاء    ١٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٠ 

    إخفاء    ٣٣ 

      ًوصالالتنوين نون ضم      ٣٣+ 
٣٤ 



 

 ١٦٧  قراءة اإلمام أيب جعفر

  إسكان اهلاء  ٣٧ 
  كرس اهلمزة    ٤٠ 

     ًبالياء وصال     ٤١ 
   تشديد الشني    ٤٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ضم السني   ٣ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٩ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٧ 

    ًإبدال اهلمزة واوا      ٣٥ 
  إسكان اهلاء   ٤٠ 

    إخفاء      ٤٩ 
    تشديد الذال      ٤٩ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ٥٥ 

 
 آليةا  حفصرواية البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   حذف األلف   ١٨ 
  حذف اهلمزة   ٢٠ 
   ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء     ٢١ 



 

 ١٦٨  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٣ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٢٣ 

   ًوىل واوا إبدال اهلمزة األ    ٢٤ 
    فتح اهلمزة       ٢٨ 

       ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٢ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٣ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٣٤ 
   إخفاء    ٣٥ 

      وجه واحد فقط  بالصاد      ٣٧ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٨ 

    إخفاء     ٤٣ 

   
فتح الياء وإسكان الالم  وحذف األلف 

 ٤٥  وفتح القاف 

      فتح الياء     ٤٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ٧ 
   تشديد الذال     ١١ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٥ 
 υ   تسهيل اهلمزة الثانية    ١٩ 



 

 ١٦٩  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًزة ألفا إبدال اهلم    ٢٦ 
   ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٧ 

  إسكان اهلاء   ٣٠ 
υ  تسهيل اهلمزة الثانية    ٣٣ 

    إسكان اهلاء   ٣٥ 

   ًإبدال اهلمزة الفا    ٣٦ 

 ! 
  

   

نقل مع ًدغام تنوين عادا يف الم األوىل إ
  حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وحذف اهلمزة 

 )انظر األصول(وحال اإلبتداء ثالثة أوجه 
   ٥٠ 

  تنوين الدال    ٥١ 
      ًإبدال اهلمزة واوا       ٥٣ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان راءة أيب جعفرق

     كرس تنوين     ٣ 
   ًبالياء وصال  ٦ 
   ًبالياء وصال  ٨ 

     تشديد التاء      ١١ 
 •.     مع اإلدخال الثانيةتسهيل اهلمزة    ٢٥ 

 σ تسهيل اهلمزة الثانية    ٤١ 
    إخفاء      ٤٩ 



 

 ١٧٠  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ضم الياء وفتح الراء     ٢٢ 
    ًألوىل واواإبدال اهلمزة ا     ٢٢ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٩ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٤١ 

    إخفاء     ٤٦ 

  حذف اهلمزة   ٥٤ 

  حذف اهلمزة   ٧٦ 

      إخفاء      ٧٦ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    إخفاء 
     

  
٣+٢ 

  حذف اهلمزة   ١٦ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٨ 

  فتح الزاي   ١٩ 
   تنوين كرس    ٢٢ 

   ًإبدال اهلمزة األوىل واوا    ٢٣ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٢٥ 



 

 ١٧١  قراءة اإلمام أيب جعفر

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٥ 

•.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  ٤٧ 
   ضم امليم    ٤٧ 
   األوىلمزة حذف اهل    ٤٧ 

 إسكان الواو  ٤٨ 

   وضم الالممزةحذف اهل     ٥٣ 
  υ   تسهيل اهلمزة الثانية     ٥٨ 
 σ.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٥٩ 

   تشديد الذال     ٦٢ 
 υ   تسهيل اهلمزة الثانية     ٦٣ 
 σ.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦٤ 
 υ   تسهيل اهلمزة الثانية     ٦٨ 

 σ.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٦٩ 
 υ   تسهيل اهلمزة الثانية     ٧١ 
 σ.  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ٧٢ 
      ًإبدال اهلمزة ألفا      ٧٢ 

     
 حذف اهلمزة  : ابن مجاز 
 كحفص .٢كابن مجاز.١ان وجهابن وردان    ٧٢ 

   إسكان اهلاء    ٩٥ 



 

 ١٧٢  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ١ 
  إسكان اهلاء   ٢ 
  إسكان اهلاء   ٣ 
  إسكان اهلاء   ٤ 
  إسكان اهلاء   ٦ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٨ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ٨ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٨ 
     دون ألف وتشديد العني وضم الفاء     ١١ 

    ًواوا  إبدال اهلمزة     ١٢ 
     ًمزة واوا إبدال اهل      ١٢ 
 ختفيف الياء ساكنة    ١٤ 

 σ تسهيل اهلمزة الثانية     ١٤ 
  ًإبدال اهلمزة واوا بالتاء بدل الياء، و   ١٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٥ 
  ًة ياء إبدال اهلمز    ١٥ 

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٦ 
   تشديد الزاي    ١٦ 



 

 ١٧٣  قراءة اإلمام أيب جعفر

  حذف األلف وتشديد العني  ١٨ 
   ًإبدال اهلمزة واوا     ٢١ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٣ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٤ 

      بدون)(         ٢٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٢٥ 

    ًإبدال اهلمزة الفا     ٢٧ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٨ 

   ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٩ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     فتح الياء وتشديد الظاء وفتح اهلاء    ٢ 

•  
  

تسهيل اهلمزة مع وحذف الياء :ًوصال
  أو القرصتوسطال

 مع التسهيل مع الروم:١:ثالثةأوجه:ًوقفا
 القرصو التسهيل مع الروم .٢ توسطال
  ً ياء  مع املد الالزم املخففمز اهلإبدال.٣

   ٢ 

    إخفاء     ٢ 
     فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء    ٣ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٤ 



 

 ١٧٤  قراءة اإلمام أيب جعفر

      بالتاء بدل الياء     ٧ 
  ًإبدال اهلمزة ياء   ٨ 

    ًإبدال اهلمزة واوا      ١٠ 
    لفأيم دون اجلسكان إ   ١١ 
   σ. تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال    ١٣ 

     إخفاء     ١٤ 
   فتح الياء    ٢١ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ١ 

  ضم العني   ٢ 

    ًاوا إبدال اهلمزة و    ٢ 

    إخفاء     ٦ 

    بالتاء بدل الياء    ٧ 

   تنوين ضم  ٧ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٩ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٤ 



 

 ١٧٥  قراءة اإلمام أيب جعفر

   فتح الياء   ١٦ 

    إخفاء     ٢١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٢٣ 

  إسكان اهلاء  ٢٤ 

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ًإبدال اهلمزة واوا     ١ 
   ًوقفاَ األلف وصال وإثبات     ١ 

    ضم الياء وفتح الصاد    ٣ 
   كرس اهلمزة     ٤ 

        ًإبدال اهلمزة الثانية واوا مفتوحة         ٤ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٤ 

   مزةكرس اهل     ٦ 
     ًإبدال اهلمزة واوا    ١٠ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ١٠ 
    ًإبدال اهلمزة واوا    ١١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا    ١٢ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ١٢ 

     إخفاء      ١٣ 



 

 ١٧٦  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ١ 
      ًإبدال اهلمزة واوا     ٥ 

∴    القرص وأتسهيل اهلمزة مع التوسط   ٦ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا  ٦ 

  فتح الياء   ٦ 
  إسكان اهلاء   ٧ 

     ضم الفاء وحذف اهلمزة     ٨ 
 ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  ٨ 

   فتح الراء وضم اهلاء   ٨ 
   ًال اهلمزة واواإبد   ١١ 

     ًإبدال اهلمزة واوا     ١٣ 

    
لفظ ل زاد الم اجلرتنوين الراء مفتوحة و

 ١٤   مع اإلدغام،اجلاللة

    فتح الياء    ١٤ 
∴    القرص وأتسهيل اهلمزة مع التوسط   ١٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ٣ 



 

 ١٧٧  قراءة اإلمام أيب جعفر

  ًإبدال اهلمزة واوا     ٤ 
  ًإبدال اهلمزة ياءا    ٥ 

 
 اآلية رواية حفص ـــــــــــانالبيــــــــــ قراءة أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٤ 
      ًإبدال اهلمزة واوا      ٨ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٠ 
      ًإبدال اهلمزة واوا       ١١ 

   σ زة الثانيةتسهيل اهلم     ١١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء  ١ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٢ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦ 

 ًإبدال اهلمزة واوا    ٩ 
   بالنون بدل الياء    ٩ 

    بالنون بدل الياء    ٩ 



 

 ١٧٨  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة ياء   ١٠ 

 ًإبدال اهلمزة واوا    ١١ 
   ًإبدال اهلمزة واوا      ١٣ 
 دون ألف وتشديد العني  ١٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ٢ 

    إسكان اهلاء    ٣ 
 بتنوين الضم   ٣ 
    فتح الراء وضم اهلاء      ٣ 

•  
   

تسهيل اهلمزة مع وحذف الياء :ًوصال
  أو القرصتوسطال

 مع التسهيل مع الروم:١:ثالثةأوجه:ًوقفا
 القرصو التسهيل مع الروم .٢ توسطال
 د الالزم املخففً ياء  مع املمز اهلإبدال.٣

    
 )يف املوضعني(

٤ 

    ضم السني    ٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا     ٦ 

  ضم السني   ٧ 

    ضم السني    ٧ 



 

 ١٧٩  قراءة اإلمام أيب جعفر

    
  والياء مهزة مكسورة ،ًإبدال اهلمزة ألفا

  القرصثم تسهيل اهلمزة مع التوسط أو    ٨ 

   ضم الكاف    ٨ 

     فتح الياء      ١١ 
 ًإبدال اهلمزة واوا    ١١ 

   بالنون بدل الياء    ١١ 

  
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء  ٢ 
   تشديد الظاء    ٤ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٤ 
   فتح الباء وتشديد الدال    ٥ 

     إخفاء      ٥ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٥ 

      إخفاء       ٦ 

   ًإبدال اهلمزة واوا    ٦ 
     ًإبدال اهلمزة ألفا   ٩ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ٩ 
    اء وألف بعدهات وفتح الكرس الكاف       ١٢ 



 

 ١٨٠  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 آليةا رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  إسكان اهلاء   ١ 
  إسكان اهلاء   ٢ 

   ًإبدال اهلمزة ياء    ٤ 
  إسكان اهلاء   ٤ 

   ًإبدال اهلمزة ياء   ٦ 
    اءإسكان اهل   ٧ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٨ 
    ضم احلاء     ١١ 

    إخفاء     ١٤ 
  إسكان اهلاء   ١٤ 

 σ.   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    ١٦ 
     مفتوحة ًالثانية ياءاهلمزة بدال إ      ١٦ 
     مفتوحةً الثانية  ياء اهلمزةبدالإ        ١٧ 

 +   إشامم كرس السني الضم   ٢٧ 
  υ   تسهيل اهلمزة الثانية    ٢٨ 
  υ   تسهيل اهلمزة الثانية    ٣٠ 
    ًدال اهلمزة ألفا إب     ٣٠ 



 

 ١٨١  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    النون سكتة لطيفةالسكت عىل حرف    ١ 
     إخفاء     ٣ 

  إسكان اهلاء   ٧ 
σ.    واإلدخالة مع تسهيل الثانية مهززاد   ١٤ 

     ًضم النون وصال     ٢٢ 
    فتح الباء وتشديد الدال     ٣٢ 

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ٤١ 
  إسكان اهلاء   ٤٨ 
  إسكان اهلاء   ٤٩ 

      فتح الياء      ٥١ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    إخفاء     ٧ 
      ًإبدال اهلمزة واوا       ٩ 

     ًإبدال اهلمزة ياء      ٩ 
     إسكان اهلاء   ١٦ 

   إسكان اهلاء   ٢١ 



 

 ١٨٢  قراءة اإلمام أيب جعفر

  ًإبدال اهلمزة واوا    ٣٣ 
    إخفاء     ٣٦ 

      ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٧ 
   ضم الطاء وحذف اهلمزة   ٣٧ 

   ًإبدال اهلمزة واوا   ٤١ 
    الذالتشديد      ٤٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  ًإبدال اهلمزة ألفا   ١ 

      ضم الياء      ١٠ 

   فتح امليم    ١١ 

 ًإبدال اهلمزة واوا   ١٣ 

   تنوين ضم     ١٦ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٢٨ 

      باإلفراد-حذف األلف الثانية     ٣٣ 

    
فتح الياء وإسكان الالم وحذف األلف 

 ٤٢   والواو لينةافوفتح الق

   فتح النون وإسكان الصاد   ٤٣ 



 

 ١٨٣  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     ًإبدال اهلمزة ألفا     ١ 
  ً ً ًضم النون  وصال   ٣ 

     ًإبدال اهلمزة واوا       ٤ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ٤ 

  فتح الياء  ٦ 
   فتح الياء  ٩ 
  ضم الواو   ٢٣ 

 إسكان الياء   ٢٨ 
    ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٨ 

       ًإبدال اهلمزة واوا      ٢٨ 
      ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   كرس اهلمزة     ٥ 
   مزةكرس اهل   ٧ 
    كرس اهلمزة)  مرات٧تكررت ) (١٤(حتى آية     ٨ 



 

 ١٨٤  قراءة اإلمام أيب جعفر

   
إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل :ابن وردان 

 الالم  ٩ 

  ًإبدال اهلمزة واوا    ١٣ 
      إخفاء     ١٦ 

     بالنون بدل الياء    ١٧ 
   فتح الياء    ٢٥ 

        إخفاء   ٢٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  ًضم الواو وصال   ٣ 
   ًإبدال اهلمزة ياء     ٦ 

     كرس الفاء واهلاء     ٢٠ 
    كرس الثاء واهلاء     ٢٠ 

    إخفاء    ٢٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     إخفاء      ١١ 
   ًزة واوا إبدال اهلم   ٢٤ 

     إسكان العني       ٣٠ 



 

 ١٨٥  قراءة اإلمام أيب جعفر

     ًإبدال اهلمزة واوا    ٣١ 

   
ًفتح الذال وزاد ألفا بعدها وحذف مهزة 

 أدبر ثم فتح الدال     ٣٣ 

    فتح الفاء     ٥٠ 

     ًإبدال اهلمزة واوا       ٥٢ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  فتح الراء    ٧ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٨ 

   بال سكت وإدغام النون يف الراء    ٢٧ 

     بالتاء بدل الياء    ٣٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

 ًوصال بتنوين الفتح مع اإلدغام   ٤ 
   ًإبدال اهلمزة ألفا   ٥ 

  حذف اهلمزة   ١٣ 

  ًوصال ً ً بتنوين الفتح مع اإلخفاء    ١٥ 

  ًوصال بتنوين الفتح مع اإلدغام    ١٦ 



 

 ١٨٦  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٧ 
  ساكنةًإبدال اهلمزة األوىل واوا     ١٩ 
  إسكان الياء وكرس اهلاء    ٢١ 

    إخفاء     ٢١ 
      تنوين كرس     ٢١ 
   ًإبدال اهلمزة ياء   ٢٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   ضم الذال    ٦ 

   
ً وصال وابتداءضمومةًإبدال اهلمزة واوا م ً 

 وختفيف القاف   ١١ 

    تشديد الدال      ٢٣ 
  عىل اجلمع-ًزاد ألفا بعد الالم    ٣٣ 

      ًإبدال اهلمزة واوا     ٣٦ 
   ًإبدال اهلمزة واوا    ٥٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان راءة أيب جعفرق

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ١٨ 
 األوىلتشديد التاء   ١٩ 
    ختفيف السني     ٢٥ 



 

 ١٨٧  قراءة اإلمام أيب جعفر

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ٣٤ 
  الباءضم  ٣٧ 

 ضم النون  ٣٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   وىلاإل اهلمزة أسقط    ١٠ 
•.  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   ١١ 

     إخفاء      ١٢ 
  ًصالحذف التنوين و  ١٦ 

 تشديد الزاي    ١٨ 

 σ.  مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     ٢٧ 

   ًدال اهلمزة ألفا بإ     ٣٩ 

   إخفاء    ٤٠ 

   ًدال اهلمزة ألفا بإ     ٤١ 

  تنوين ضم   ٤٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   ضم العني     ٤ 



 

 ١٨٨  قراءة اإلمام أيب جعفر

  تشديد الصاد   ٦ 

  إسكان اهلاء   ٩ 
     إخفاء     ١٨ 

     إخفاء      ١٩ 

  σ   تسهيل اهلمزة الثانية      ٢٢ 
   كرس اهلمزة    ٢٥ 

   ًإبدال اهلمزة ألفا    ٣٧ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  األوىلتشديد التاء     ٩ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

 تشديد الدال  ٧ 

   بالياء بدل التاء    ٩ 

 
 اآلية رواية حفص ـانالبيــــــــــــــــــــ قراءة أيب جعفر

     إدغام الالم يف الراءبال سكت مع    ١٤ 

   ضم التاء وفتح الراء      ٢٤ 



 

 ١٨٩  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ضم التاء    ٢٤ 

    
    

 إخفاء
    

    
٢٥+ 
٢٦ 

 
 آليةا رواية حفص ـــــــــــــــــــانالبيــ قراءة أيب جعفر

  ًإبدال اهلمزة واوا   ٢٠ 
  ًإبدال اهلمزة ياء   ٢١ 

     إخفاء      ٢٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

      ًبدال اهلمزة واوا إ       ٧ 

    ًإبدال اهلمزة واوا     ٨ 

    ًإبدال اهلمزة واوا    ١٠ 

       ًإبدال اهلمزة واوا      ١٠ 

  إسكان اهلاء  ١٤ 

 
 



 

 ١٩٠  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   ضم السني    ٨ 
     إبدال اهلمزة واوا ً     ١٦ 

 
 اآلية رواية حفص ـــــــانالبيــــــــــــــ قراءة أيب جعفر

     إخفاء       ٢ 
    د الياء يشدت     ٢٥ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  ًبالياء وصال  ٤ 
  فتح الياء    ١٥ 
  ًبالياء وصال  ١٥ 

    تشديد الدال     ١٦ 
  فتح الياء    ١٦ 
  ًبالياء وصال  ١٦ 

    ًإبدال اهلمزة ألفا     ١٩ 

 
 اآلية رواية حفص ـــــــــــــانالبيــــــــ قراءة أيب جعفر

   تشديد الباء    ٦ 



 

 ١٩١  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًإبدال اهلمزة واوا     ٢٠ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  بالفاء بدل الواو   ١٥ 

 
 اآلية رواية حفص ـــــــــــــــــانالبيــــ قراءة أيب جعفر

    ضم السني    ٧ 
    ضم السني     ١٠ 
  ًإبدال اهلمزة واوا    ١٨ 

 

 
 

 رقراءة أيب جعف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥     ضم السني     

٥    ضم السني     

٦     ضم السني     

٦    ضم السني     



 

 ١٩٢  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦      إخفاء       

  
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    ًإبدال اهلمزة ألفا    

٣    ًإبدال اهلمزة ألفا    

٩    تسهيل اهلمزة الثانية  υ 
١١    تسهيل اهلمزة الثانية  υ 
١٣    انيةتسهيل اهلمزة الث  υ 
١٦       ًإخفاء مع إبدال اهلمزة ياء      

  

 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

     ًإبدال اهلمزة ألفا      ١ 



 

 ١٩٣  قراءة اإلمام أيب جعفر

   ًال اهلمزة واوا إبد     ٥ 

   إخفاء     ٨ 

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧       إخفاء       

 

 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان  جعفرقراءة أيب

    إسكان اهلاء    ٧ 
     إخفاء    ٨ 


 


 



 

 ١٩٤  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  تشديد امليم   ٢ 
  ًإبدال اهلمزة واوا      ٨ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

    ًإبدال اهلمزة ألفا    ٥ 

 
 اآلية  حفصرواية البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

  حذف اهلمزة  ١ 

   حذف الياء بعد اهلمزة    ٢ 

    إخفاء    ٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

 υ  تسهيل اهلمزة الثانية    ١ 

 
 قراءة أيب جعفر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      ًإبدال اهلمزة ياء    



 

 ١٩٥  قراءة اإلمام أيب جعفر

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

 إسكان الياء   ٦ 

 
 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

 ًضم التاء  وصال  ٤ 

 
 اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة أيب جعفر

   إبدال الواو مهزة    ٤ 


 

 


 



 

 ١٩٦ أيب جعفرقراءة اإلمام 



 

 ١٩٧ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 
 العلـم طلبـة من ًاكثري نإف لذا ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي ةدرال طريق نإ
 منظومته يف اختار قد اهللا رمحه م ابن اجلزرياماإل نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال
 رشالعكملة للقراءات الثالث امل القراءات من رواية كلل ًواحدا ًطريقا )الدرة املضيئة(

 يف النـرش( هكتابـ يف اجلـزري ابـن مجـع قـدو ،خـرىأ ًطرقـا العلامء من هغري اختار بينام
 الكتـاب هـذا نأ مالحظـة مـع ،القراءات كتب من ًكتابا ومخسني ثامنية )العرش القراءات

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين برواهتم العرش اءَّالقر شمل

  سليامن بن مجاز و ،عيسى بن وردان:  مهانيراوييب جعفر أل ن اجلزريوقد اختار اب

 : نيقيطر  املدينعيسى بن وردانأيب احلارث رواية لواختار 

 .ًطريقا) ٣١( وعنه  العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازيأيب :األول

 .طرق)٩(وعنه  أيب القاسم هبة اهللا بن حممد بن اهليثم البغدادي:الثاين
                                          

 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(
ـــــرواة عـــــنهم طـــــرق   وهـــــذه ال
ـــــع ـــــني وإال أرب ـــــاثنني يف اثن   ب

 

ــــــق ــــــرشنا   حيق   أصــــــحها  يف  ن
  فهـــي زهـــا ألـــف طريـــق جتمـــع

 
 

 .١٤١ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .١٤١ ص١  ج  النرش،ى بن وردانسعيًطريقا لأربعني فهذه تتمة :  قال ابن اجلزري)٣(



 

 ١٩٨ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 :يقنيطر  املدين مجاز مسلمسليامن بنربيع أيب الرواية وقد اختار ابن اجلزري ل
 .طرق) ٩( وعنه بن عبد اهللا اهلاشميأيوب سليامن بن داود بن عيل أيب  :األول
 .طرق)٣(وعنه  يعمر حفص بن عمر الدورأيب  :الثاين

 .وإليك هذه الطرق مبينة يف اجلدول التايل

                                          
 .١٤٢ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )١(
 .١٤٢ ص١ النرش  ج ،بن مجاز الًاقي طري عرشةتاثنفهذه تتمة :  قال ابن اجلزري)٢(



 

 ًطريقا) ٤٠( وعنه  املدينعيسى بن وردانأيب احلارث  ًاقيطر) ١٢ (وعنه  املدينمجازبن   مسلمسليامن بنأيب الربيع 

أيب العباس الفضل بن شاذان بن 
 ًطريقا )٣١(عيسى الرازي وعنه 

أيب أيوب سليامن بن داود بن عيل 
 اهلاشمي  بن عياشبن عبد اهللا

حممد أمحد بن بكرأيب  طرق) ٩(وعنه 
بن عثامن بن شبيب ا

) ٢٤( وعنه الرازي
 ًطريقا

 بنحممد أيب بكر 
أمحد بن هارون 

 طرق) ٧(وعنه 

أيب القاسم هبة اهللا بن حممد بن 
 طرق)٩(وعنه  اهليثم البغدادي

أيب عمر حفص بن عمر 
 طرق)٣( الدوري وعنه

عيل بن احلسن أيب 
أمحد بن عمر 

 وعنه احلاممي 
 طرق) ٤(

عبد اهللا حممد أيب 
بن أمحد بن الفتح ا
بن سيام احلنبيل ا

 طرق) ٥(وعنه 

 إسحاق إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري املدينأيب 

 عبد اهللا جعفر أيب
بن عبد اهللا بن ا

 الصباح بن هنشل
 )قيطر(وعنه 

احلسن حممد بن أيب 
حممد بن عبد اهللا بن 

  وعنه بدر النفاخ
 )انقيطر( 

 عبد اهللا احلسني أيب
بن عيل بن محاد بن ا

مهران األزرق 
  وعنه لاجلام

 طرق) ٣(

 عبد اهللا حممد أيب
بن عيسى بن ا

 إبراهيم بن رزين
  طرق)٦(وعنه 



 

 ٢٠٠ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 

 
 : من عدة كتب وهي أيب جعفر اءةرقاختار اإلمام حممد بن اجلزري طرق 

 أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصبهاين ثم النيسابوري  – كتاب الغاية .١
 ). ه ٣٨١ت (
أليب عـيل ): القراءات العرش وقراءة األعمش (الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة.٢

 .) ه٤٣٨ :ت(احلسن بن حممد البغدادي املالكي 

 أليب الفتح عبد الواحد بن احلسني بن شيطا البغـدادي :التذكار يف القراءات العرش.٣
 .) ه٤٤٥: ت(

أليب احلسن عيل بن حممد بـن عـيل بـن  :اجلامع يف القراءات العرش وقراءة األعمش.٤
 .) ه٤٥٠ :ت(فارس اخلياط البغدادي 

 أليب القاسم يوسف بن عيل بن :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.٥
 .) ه٤٦٥:ت(جبارة اهلذيل املغريب 

ــراءات العــرش.٦ ــستنري يف الق ــدادي :امل ــن ســوار البغ ــن عــيل ب  أليب طــاهر أمحــد ب
 .) ه٤٩٦:ت(

ــدار القالنــيس الواســطي:اإلرشــاد يف العــرش.٧ ِ أليب العــز حممــد بــن احلــسني بــن بنْ َ َ ُ  
 ). ه٥٢١: ت(



 

 ٢٠١ أيب جعفرقراءة اإلمام 

ــُ أليب العــز حممــد بــن احلــسني بــن ب:الكفايــة الكــربى.٨ ــيس الواســطي َدنْ   ار القالن
 . ) ه٥٢١: ت(
 أليب منصور حممد بن عبد امللك بن احلسن بن – كتاب املوضح يف القراءات العرش .٩

 ). ه ٥٣٩ت ( العطار خريون
امللـك بـن احلـسن  أليب منصور حممد بن عبـد – كتاب املفتاح يف القراءات العرش.١٠

 ). ه ٥٣٩ت (العطار البغدادي 
بـن ا أليب الكـرم املبـارك بـن احلـسن :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البـواهر.١١

 ). ه٥٥٠:ت(فتحان الشهرزوري 

 أليب العالء احلسن بن أمحـد العطـار اهلمـذاين :لعرشغاية االختصار يف القراءات ا.١٢
 ). ه٥٦٩ :ت(
 .ً مبينا يف اجلدول التايلأيب جعفرليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق إو

 

 
  



 
 

 
 

  املدينعيسى بن وردانأيب احلارث   املدينمجازب   مسلمسليامن بنأيب الربيع 

 أيب العباس الفضل بن شاذان
أيب أيوب سليامن بن داود بن  الرازيبن عيسى ا 

  بن عياشعيل بن عبد اهللا
 اهلاشمي

أيب القاسم هبة اهللا بن حممد 
 بن اهليثم البغداديا

 أيب عمر حفص بن عمر 
 اجلامع - الدوري

 رشاداإل -

 صباحامل -

 الكامل -

 ستنريامل -

 التذكار -

 غاية أيب العالء -

 غاية ابن مهران -

 الكفاية الكربى -

 روضة املالكي -

 فتاحامل -

 وضحامل -

 صباحامل -

 اإلرشاد -

 اجلامع -

 الكفاية الكربى -

 روضة املالكي -

 الكامل -

 املصباح -

 املستنري -

 الكامل -

 إسحاق إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري املدينأيب 



 

 ٢٠٣ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 
 

 االختالف يف األصول: ًأوال
هـا ئارق  ضـمنرأيب جعفـة ءراقـن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتـي ذكـرت  أمع 

  :نجملها فيام ييل مور يف بعض األْتَفَلَتْهنا اخأال إصول  يف كثري من األْتَقَفَّتا
 .القرص حركتان: والطيبة ة دريف ال: املد املنفصل •
 ). حركات٤التوسط (   ةدريف ال :املد املتصل •
 .حسب الطريق) ٦، ٣،٤( يبةما يف الطأ
  )منفصل، متصل(: التقاء املدين •
 )٢،٤( :ةدرال
 ).٦، ٢( ،)٢،٤( ،)٣ ،٢(: الطبية  
• ﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[ 

 . حركات٤ أو٦  عنيياء المتد درة يف ال 
 .حركات٦، ٤، ٢  العني ياءمتد : يبةما يف الطأ

                                          
 . ٣٧٨ص١ وما بعدها ، رشح طيبة النرش للنويري ج ٢٤٧ ص١انظر النرش البن اجلزري ج )١(
 .يب جعفر من طريق الدرةخذ بالقرص ألنأ:٤٤لنحاس ص اقال و، ٣١البدور الزاهرة للقايض ص )٢(

 .٩ص  منحة موىل الرب ملحمد األبياري،  ٢٧١ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج )٣(



 

 ٢٠٤ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 ة ال يوجد مد تعظيمدر يف ال:مد التعظيم .٤
 .مد تعظيم  الطيبة طرقإحدىيوجد يف :   الطيبة

 .إخفاء النون والتنوين عند الغني واخلاء.٥
﴿      ﴾]ــــــساء ﴿ ،]١٣٥:الن       ﴾]ــــــدة ﴿ ،]٣:املائ     ﴾ 

 .]٥١:اإلرساء[
 .)ءاخف من اإلمستثناة(ر إظها:ةدريف ال

 .إخفاء.٢ إظهار  .١:وجهان :يبةما يف الطأ
  :غنة عند الالم والراءال

 .غنةال :ة در  ال
 إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين  وذلكالغنة،. ٢ غنةعدم ال .١: الطيبة وجهان

 : ومقدار الغنة حركتان بغنةًناقصا  ًاتدغم فيها إدغام) الم أو راء(
 :مع مالحظة

﴿ تفخيم الغنة إذا وقعت قبل الراء املفتوحـة مثـل •      ﴾]أو  .]١٧٣:البقـرة
﴿املضمومة  مثل     ﴾ ]٧٢:ص[ 

                                          
فيـزاد يف املـد ) إلـه(لفـظ ) ال(وهو مد فرعي معنوي يف حال قرص املنفصل ، ويكون إذا وقع بعـد  )١(

﴿ مثـل ،اجلاللـة، بـسبب تعظـيم لفـظ  حركات٤إىل املنفصل من حركتني               
    ﴾، ﴿        ﴾ ﴿       ﴾ ﴿       ﴾.  انظر رشح طيبة النـرش ألمحـد ابـن

 .٩ ص منحة موىل الرب ملحمد األبياري، ٧٣ اجلزري ص
 .١٨ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٢(
 .١٩ ص منحة موىل الرب ملحمد األبياري، ٢٢ ،١٩ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٣(



 

 ٢٠٥ أيب جعفرقراءة اإلمام 

﴿وترقق الغنة قبل الراء املكسورة  مثل  •      ﴾ ]٦٠:البقرة[،ًدائام قبل الالم  و
﴿مثل          ﴾ ]٢:البقرة[. 

﴿ًوتكون الغنة يف املقطوع رسام مثل •         ﴾ ]٢٦:هود[ ﴿      

     ﴾ ]ًوال  تكون الغنة يف املوصول رسام مثل .]٥:البلد ﴿           ﴾ 
 ﴿]٢:هود[       ﴾ ]٣:القيامة[. 

 :نايةكالهاء •
• ﴿  ﴾]٧٥:آل عمــــران[، ﴿  ﴾]ــــشورى[ ،]١٤٥:آل عمــــران ﴿ ،]٢٠:ال   ﴾ ،
﴿    ﴾ ]١١٥:النساء[، ﴿   ﴾]٢٨:النمل[. 

 .إسكان اهلاء :ةدريف ال
﴿ : دون صلة نحواهلاءرس ك.٢  إسكان اهلاء.١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾. 

• ﴿  ﴾]٣٦:، الشعراء١١١:األعراف.[ 

 . دون صلةاهلاءرسك :ةدريف الابن وردان 
 .مع الصلة اهلاءرس ك.٢  دون صلةاهلاءرس ك.١:وجهان :يبةما يف الطأ
﴿: ابن وردانةدريف ال •   ﴾]ابن مجاز ]٥٢:النور ،:﴿   ﴾. 
  . اهلاءكرس القاف مع إسكان .٢ كرس القاف مع الصلة.١:وجهان لكليهام يبةما يف الطأ

                                          
 .٢٤٠ ص١بن اجلزري جالالنرش  )١(



 

 ٢٠٦ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 ﴿: ابن وردانةدريف ال •    ﴾]ابن مجاز ]٧:الزمر ،:﴿    ﴾. 
 .إسكان اهلاء .٢  مع الصلةضم اهلاء.١: لكليهاموجهان يبةما يف الطأ
• ﴿     ﴾]٣٧:يوسف[. 

 .)كرس اهلاء دون صلة(اختالس :ةدريف الابن وردان 

﴿ اء مع الصلةكرس اهل .٢  اختالس .١:وجهان :يبةما يف الطأ      ﴾. 
• ﴿   ﴾]٧٥:طه[. 

 .بالصلة:ةدريف الابن وردان 

﴿ كرس اهلاء دون صلة.٢   بالصلة.١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾. 
• ﴿   ﴾]٧:البلد[. 

 .بالصلة:ةدريف الابن وردان 
﴿ ضم اهلاء دون صلة .٢   بالصلة .١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾. 
• ﴿   ﴾]٨+ ٧:الزلزلة[. 

 .بالصلة:ةدريف الابن وردان 
﴿إسكان اهلاء  .٢   بالصلة .١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾. 
  



 

 ٢٠٧ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 :اهلمز واإلبدال والنقل  •
• ﴿   ﴾]١٣:آل عمران[. 

 .ابن وردان باهلمز:ةدريف ال
﴿ ًإبدال اهلمزة واوا .٢ باهلمز .١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾. 

• ﴿   ﴾،حيث وقعت. 
 .ً إبدال اهلمزة ياء مفتوحة وإدغام  الياء األوىل يف الثانية  :ةدريف ال

﴿ باهلمز كحفص.٢  إبدال وإدغام .١:وجهان :يبةما يف الطأ ﴾. 
• ﴿   ﴾]٣٦:يوسف[. 

 .ً إبدال اهلمزة ياء:ةدريف ال
﴿ باهلمز.٢   ًء إبدال اهلمزة يا.١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾. 
• ﴿   ﴾]١٣٣:طه[. 

 .بالياء:ةدريف الابن وردان 
﴿ بالتاء.٢   بالياء.١:وجهان :يبةما يف الطأ   ﴾.  

• ﴿   ﴾]٣١:طه[. 
 .مهزة وصل:ةدريف ال
﴿ حةومهزة قطع مفت.٢   مهزة وصل.١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾. 

                                          
 .٣٠٣ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(



 

 ٢٠٨ أيب جعفرقراءة اإلمام 

• ﴿   ﴾]١١:املرسالت[. 
ً وصال وابتداء وختفيف القافًإبدال اهلمزة واوا مضمومة :ةدريف الابن مجاز  ً. 

﴿  وتشديد القافمهزة مضمومة. ٢ ً إبدال اهلمزة واوا.١:وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾ 
• ﴿   ﴾ اخلربية حيث وقعت.  

﴿إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم:ابن وردان   :ةدريف ال  ﴾. 
﴿مز كحفصاهل.٢النقل .١وجهان:يبةما يف الطأ   ﴾حسب الطريق. 
• ﴿ ﴾]٩١:آل عمران[. 

 .إسقاط اهلمزة ونقل ضمتها  إىل الالم: ابن وردان :ةدريف ال
﴿ اهلمز.٢   النقل.١:وجهان :يبةما يف الطأ ﴾. 
•﴿        ﴾]٥:النساء[، ﴿    ﴾،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾. 

 .باهلمز: ةدريف ال
 ًإبدال اهلمـزة يـاء وإدغـام  اليـاء األوىل يف الثانيـة. ٢  باهلمز .١:وجهان :يبةما يف الطأ
﴿        ﴾،﴿   ﴾.  

• ﴿ . ﴾ حيث وقعت. 
 .تسهيل الثانية مع اإلدخال:ةدريف ال
 ﴿ ًإبداهلا ياء .٢ تسهيل الثانية مع اإلدخال  .١:وجهان :يبةما يف الطأ ﴾. 

                                          
 .٣١٨ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 .٣٢١ ص١ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(



 

 ٢٠٩ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 :ضافةإلء ااي •
• ﴿   ﴾]٢٠:النمل[. 

 . إسكان الياء:ةدر يف الابن وردان
 ﴿فتح الياء. ٢ إسكان الياء  .١:وجهان :يبةما يف الطأ   ﴾.  

• ﴿   ﴾]٥٩:يوسف[. 
 .فتح الياء:ةدريف ال
 .إسكان الياء.٢   فتح الياء.١:وجهان :يبةما يف الطأ

 :بريكالت •
    ال تكبري:ةدريف ال

 . وهو املقدمعدم التكبري. ١: الطيبة وجهان
  : من التكبري هي أنواعله ثالثةالتكبري . ٢                        

 .خر الضحى إىل آخر الناس، من آواخر سور اخلتمألالتكبري اخلاص  -أ
 .، من أول الرشح إىل أول الناسوائل سور اخلتمأل التكبري اخلاص -ب
 .  براءة عدا الناس إىل الفاحتة من القرآن من سورة كل ولأل العام التكبري  - ج

 .)اهللا أكرب(صيغته أن ىل إ ذهب اجلمهور :صيغته

                                          
 .١٢١ ص١ت العرش البن اجلزري ج النرش يف القراءا)١(
 .رشح طرق الطيبة لتوفيق ضمرةكتاب نظر زيد من التفصيل ا، مل٣٢٠ ص٢النرش ابن اجلزري ج )٢(



 

 ٢١٠ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 :كلامت خمصوصة هي :ًثانيا
• ﴿       ﴾التي هي يف حفص مكسورة﴿      ﴾ حيث وقعت. 

 .ًضم التاء وصال:ةدريف الابن وردان 
  .إشامم كرس التاء الضم. ٢   ضم التاء .١:وجهان :يبةما يف الطأ

• ﴿      ﴾]بالياء: ةدريف ال ]١٦٥:بقرةال . 
﴿ اءبالت .٢بالياء . ١وجهان :يبةما يف الطأ  ﴾حسب الطريق . 
• ﴿    ﴾]٢٨٢:بقرةال[ ،﴿   ﴾]٦١:القصص[. 

 .إسكان اهلاء :ةدريف ال
﴿  ضم اهلاء.٢ إسكان اهلاء  .١:وجهان :يبةما يف الطأ   ﴾. 
• ﴿   ﴾]٢٣٣:البقرة[،﴿   ﴾]٢٨٢:البقرة[. 

 .إسكان الراء:ةدريف ال
﴿:نحو مفتوحة مشددة. ٢ إسكان الراء. ١:نوجها :يبةما يف الطأ  ﴾. 

• ﴿  ﴾]٩٤:النساء[. 
﴿فتح امليم:  وابن وردان،كرس امليم:  ابن مجاز:ةدريف ال  ﴾. 

                                          
 .١٥٨ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )١(
 .١٦٨ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .١٥٧ ص٢بن اجلزري جالالنرش  )٣(
 .١٧١ ص ٢زري ج النرش يف القراءات العرش البن اجل)٤(



 

 ٢١١ أيب جعفرقراءة اإلمام 

 .فتح امليم. ٢ كرس امليم  .١:وجهانلكليهام  :يبةما يف الطأ
• ﴿   ﴾]٨، ٢:املائدة[. 

 .لنون األوىل إسكان ا:ةدريف الابن مجاز 
﴿ فتحها.٢  إسكان النون األوىل .١:وجهان :يبةما يف الطأ ﴾. 

• ﴿    ﴾ ]٩٦:األعراف[ ،]٤٤:نعاماأل[. 
 . تشديد التاء:ةدريف الابن مجاز 

﴿ ختفيفها.٢    تشديد التاء.١:وجهان :يبةما يف الطأ   ﴾. 
• ﴿      ﴾]١١٩:األنعام[. 

 .ضم الطاء:ةدريف الوردان ابن 
﴿ كرس الطاء.٢   ضم الطاء.١:وجهان :يبةما يف الطأ      ﴾.  

﴿يف الثاء يف الذال  •       ﴾] ١٧٦:األعراف[. 
 .ظهارإ: الدرة

 .دغامإ .٢  ظهارإ .١:الطيبة وجهان 
  

                                          
 .١٨٩ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ١٩١ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ١٩٤ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ١٧٠ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(
 . ١٢ص ٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٥(



 

 ٢١٢ أيب جعفرقراءة اإلمام 

• ﴿   ﴾]٣٥:يونس[. 
 .إسكان اهلاء:ةدريف الابن مجاز 

.﴿ اختالس فتحة اهلاء.٢   إسكان اهلاء.١:وجهان يبة يف الطماأ ﴾. 
• ﴿     ﴾]٣٢:طه[. 

 .مهزة مفتوحة:ةدريف ال
﴿ مهزة مضمومة .٢   مهزة مفتوحة .١:وجهان يبةما يف الطأ     ﴾.  

• ﴿  ﴾]٣١:احلج[. 
 .باإلفراد:ةدريف ال
﴿ باجلمع.٢  فرادباإل .١:وجهان :يبةما يف الطأ   ﴾. 
• ﴿   ﴾]٣:الذاريات[. 

 .ضم السني:ةدريف الابن وردان 
﴿ إسكان السني .٢  ضم السني .١:وجهان :يبةما يف الطأ ﴾. 

• ﴿    ﴾]١١:لكامل[. 
 .اءضم احل:ةدريف الابن وردان 

﴿ اءاحلإسكان  .٢  اءاحلضم  .١:وجهان :يبةما يف الطأ   ﴾. 
                                          

 . ٢١٢ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 . ٢٤٠ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 . ١٦٨ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 . ١٦٢ ص٢ النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(
 .١/٥٩٨ فريدة الدهر ملحمد سامل)٥(



 

 ٢١٣ أيب جعفرقراءة اإلمام 

•) ﴿ ]١٤٣،١٤٤:األنعــــــــــــام[ ),      ﴾]٥١،٩١:يــــــــــــونس[،﴿  ﴾ 
﴿ويلحق به ]٥٩:،النمل٥٩:يونس[    ﴾]مهزة الوصـل تقـرأ يف الـدرة  ]٨١:يونس

 . الوجهان.٢اإلبدال .١: ويف الطيبة .اإلبدال أو التسهيل: بوجهني

•)  . ترقيق الراء.٢تفخيم الراء . ١:  بوجهنيةدرالتقرأ يف ] ٦٣:الشعراء[ )= 
 .أما يف الطيبة فتقرأ بالتفخيم أو الرتقيق 

•)  É È  Ç Ê( ]هني بوجةدرال تقرأ يف ]٢٩-٢٨:احلاقة: 
 .   اإلدغام.٢   .السكت مع اإلظهار وهو املقدم.١

 .حسب الطريقإدغام . ٢  .  إظهار.١:أمايف الطيبة فتقرأ
•)  " ً بإدغام القاف يف الكاف إدغاما كامالةدرالتقرأ يف  ]٢٠:املرسالت[ )!  ً . 

 .حسب الطريق) كامل أو ناقص( بالوجهني .٢. إدغام كامل.١:أما يف الطيبة فتقرأ
 

                                          
 .٥٨٢ص/١ يدة الدهر ملحمد سامل، فر٢٩٣/ ١  النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)١(

 .١/٥٧٧، فريدة الدهر ملحمد سامل ٢/٧٧  البن اجلزري النرش يف القراءات العرش)٢(

 .١/٥٨٠ ، فريدة الدهر ملحمد سامل٢/١٧  البن اجلزري النرش يف القراءات العرش)٣(

 .١/٥٨٨ ، فريدة الدهر ملحمد سامل٢/١٦  النرش يف القراءات العرش البن اجلزري)٤(



 عيسى بن وردان عن عن احللواين عن قالون عن زيد بن عيل بن أمحد عن حممد بن أمحد الداجوين عن أمحد بن حممد بن شبيب عن الفضل بن شاذان
 أيب الفرج عبد امللك بن بكران القطان النهرواين

أيب عيل  الرشمقاين الدينوري احلسن بن القاسم غالم اهلراس
 العطار

اجلامع 
 للخياط

بن 
بن  الروضة للاملكي ورشاب

 رضوان
أيب عيل 
 الرشمقاين العطار

أيب العز  اخلياط الكامل للهذيل
 القالنيس

الكفاية 
 أليب العز

اإلرشاد 
 أليب العز

عيل بن 
 احللواين املستنري البن سوار عبدالرمحن

 الفيض أيب العز القالنيس
 عبد السيد بن عتاب

غاية أيب 
 املصباح أليب الكرم الزيدي سبط اخلياط البغدادي بن أمحد  بن عيلعبد اهللاأيب حممد  العالء

ابن 
 حممد بن يوسف الغزنوي أيب اجلود  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  الكال

 الداعي
 غزال

 عيل بن شجاع العبايس  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا  عبداهللا
  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد  اللبان

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 حاملصبا الروضة الكامل اجلامع املستنري املستنري االختيار اإلرشاد الكفاية غاية ال الكلمة
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 ال، خ ال ال،ع، خ ال ال ال ال ال ال ال، ص،ع التكبري
 ال غنة ال غنة غنة ال ال غنة ال غنة الغنة

 ال ال مد  ال ال ال ال ال ال ال مد تعظيم
   ، ،    إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان كانإس إسكان إسكان إسكان 
   ،d،     إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

     ،   ،
 البلد\

 صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة

 سكانإ إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان صلة صلة صلة إسكان الزلزلة\
     صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة اختالس صلة صلة 
   صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة 
     إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
  إسكان إسكان إسكان إسكان ضم ضم إسكان إسكان إسكان إسكان 

    إبدال مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز 
 .  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال تسهيل تسهيل 
   إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 



    مهز مهز مهز مهز مهز مهز إبدال مهز مهز إبدال 
      حذف حذف حذف حذف حذف حذف حذف مهز حذف مهز 

    ،     ،¢ ، 
q  ، ã 

 مهز مهز إدغام مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز

  نقل نقل نقل نقل نقل نقل مهز نقل نقل نقل 
  نقل نقل نقل نقل نقل نقل نقل نقل نقل نقل 

 ! الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل،لوىل الوىل،لوىل  أوجه٣  أوجه٣ 
       إظهار إظهار إدغام إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 إظهار إظهار إخفاء إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 2 3
 إظهار إظهار إخفاء إظهار إخفاء إخفاء إظهار إظهار إظهار إظهار ,
 إظهار إظهار إخفاء إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 9

  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
   فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح 

     ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 
  إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان سكانإ إسكان إسكان إسكان 

    إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان ضم إسكان إسكان إسكان 
 إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد 



    بالتاء تاءبال بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالياء بالتاء بالتاء بالتاء 
   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
      كرس كرس كرس كرس كرس كرس ضم كرس كرس كرس 
   فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح 
 وصل قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع قطع 
     فتح ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 
  بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالتاء بالتاء بالياء 

   فتح فتح فتح فتح فتح فتح إسكان فتح فتح فتح 
 تسهيل تسهيل وجهان تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال إبدال تسهيل 5 6

 إبدال إبدال وجهان إبدال إبدال بدالإ إبدال إبدال إبدال إبدال ,
 ٤ ٤ ٦، ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤، ٢ ٢ عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ! "



 عيسى بن وردان عن  عن احللواين عن قالونن زيد بن عيل عن حممد بن أمحد الداجوين عن أمحد بن حممد بن شبيب الرازي عن الفضل بن شاذانع

 منصور
 اخلبازي أيب احلسن عيل بن حممد بن يوسف ابن العالف

 اخلزاعي

الغاية البن 
 مهران

 القايني ابن شبيب القهندزي أيب عيل العطار أمحد أيب عيل الرشمقاين اخلباز احلسني األنامطي
التذكار 
 ابن جبارة الكامل للهذيل البن شيطا

 الصباغ

عيل بن 
 اخلياط عبدالرمحن

املستنري 
 عبد السيد بن عتاب البن سوار

املستنري 
 البن سوار

 أيب العز القالنيس

 سبط اخلياط البغدادي عبد اهللا بن عيل  السبط املصباح أليب الكرم السبط سبط اخلياط االختيار ل السبط
  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  حممد بن يوسف الغزنوي  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 

  التميميفارسبن إبراهيم بن أمحد أيب إسحاق  عيل بن شجاع العبايس  التميمي فارسبن إبراهيم بن أمحد أيب إسحاق 
  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 
  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



 

 الغاية الكامل الكامل املستنري املصباح املستنري االختيار االختيار التذكار الكلمة
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ لاملد املنفص
 ٤ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 ال ال،ع، خ ال،ع، خ ال ال، خ ال ال ال ال التكبري
 ال ال ال غنة ال ال ال ال ال الغنة

 ال مد تعظيم ال ال ال ال ال ال مد تعظيم
   ،    ، ،   ، 

    ،   
 اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس تالساخ اختالس اختالس

d اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس إسكان اختالس اختالس 
   اختالس صلة وجهان صلة اختالس صلة إسكان اختالس صلة 

 صلة صلة صلة اختالس اختالس اختالس صلة صلة اختالس البلد\
 صلة صلة صلة اختالس اختالس تالساخ صلة صلة اختالس الزلزلة\

     صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة 
    اختالس صلة صلة صلة صلة صلة اختالس اختالس صلة 
    إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
  إسكان إسكان إسكان ضم إسكان ضم إسكان إسكان إسكان 

    وجهان مهز مهز مهز إبدال مهز مهز مهز إبدال 



. تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال تسهيل 
  إبدال إبدال إبدال مهز إبدال مهز إبدال مهز مهز 
    إبدال إبدال إبدال مهز مهز مهز مهز مهز مهز 

      حذف حذف حذف مهز حذف مهز مهز زمه مهز 

  ،   ، ¢  ،q ،
ã 

 إدغام إدغام إدغام مهز مهز مهز مهز مهز مهز

  مهز مهز نقل مهز نقل مهز مهز نقل مهز 
  مهز مهز مهز مهز نقل مهز مهز مهز مهز 

 ! الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل،لوىل الوىل،لوىل الوىل 
      إدغام إدغام إدغام إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 إخفاء إخفاء إخفاء إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 2 3
 إخفاء إخفاء إخفاء إخفاء إخفاء إخفاء إظهار إظهار إظهار ,
 ءإخفا إخفاء إخفاء إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 9

 إسكان إسكان إسكان فتح فتح فتح فتح فتح فتح 
   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

     ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 
  ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 

    ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 



 إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد دإفرا إفراد 
   بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء 

   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
      كرس ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 
   كرس كرس كرس كرس كرس كرس كرس كرس كرس 
 وصل قطع قطع وصل وصل وصل وصل وصل وصل 
     فتح ضم ضم فتح فتح فتح فتح فتح فتح 
   بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء 

    فتح فتح إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
 تسهيل وجهان وجهان تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال وجهان 5 6

 إبدال وجهان وجهان إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال ,
 ٢ ٦، ٤ ٦، ٤ ٢ ٤ ٢ ٢ ٢ ٤ عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
É È Ç Ê إظهار رإظها إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 وجهان كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ! "



 عيسى بن وردانعن   عن قالون عيسى بن ميناأمحد بن يزيد احللواينعن عن حممد بن أمحد بن هارون الرازي عن الفضل بن شاذان 

 اخلراساين  الشنبوذي الشطوي حممد بن أمحد بن إبراهيمأيب الفرج

 أيب الفتح أيب طاهر حممد بن ياسني احللبي حممد بن احلسني الكارزيني يل الواسطيأيب العالء حممد بن ع

 عبد الباقي أيب القاسم عبد السيد بن عتاب أيب معرش الطربي أيب عيل احلسن بن القاسم غالم اهلراس

أليب العز  الكفاية أليب العز اإلرشاد 

عبد القاهر بن عبد 

 الفيض أيب الكرم  منصور املغراوي  العبايسالسالم

 اليسع بن حزم سبط اخلياط البغدادي بن أمحد عبد اهللا بن عيلأيب حممد 
 مد بن خريونحم

 الزيدي

 الكنديأيب اليمن  أيب اجلود  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 
 حممد الغزنوي

 أيب اجلود

 عيل بن شجاع العبايس إبراهيم بن أمحد عيل بن شجاع   التميميفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 

  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



. 

 طريق أيب طريق السبط اإلرشاد الكفاية الكلمة
 معرش

طريق ابن 
 خريون

طريق أيب 
 طريق النرش الكرم

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٤ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 ال ال، خ ال ال ال ال ال التكبري
 ال ال ال ال ال ال ال الغنة

 ال ال ال ال ال ال ال مد تعظيم
   ،   ،  ،   إسكان إسكان إسكان سكانإ إسكان إسكان إسكان 

d ،   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

     ،    صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة 
 اختالس صلة اختالس اختالس صلة اختالس اختالس البلد\

 اختالس إسكان اختالس اختالس صلة اختالس اختالس الزلزلة\
     اختالس صلة اختالس اختالس صلة اختالس ساختال 
   اختالس صلة اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس 

   ،    إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
    إبدال إبدال إبدال إبدال مهز إبدال إبدال 

 .  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال تسهيل 



   مهز إبدال مهز مهز إبدال إبدال مهز 
    مهز مهز مهز مهز إبدال مهز مهز 

      حذف حذف حذف حذف مهز مهز حذف 
   إدغام مهز إدغام إدغام مهز إدغام إدغام 

   ، ¢ ، q ،ã مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز 
  نقل نقل نقل نقل زمه نقل نقل 
 مهز نقل مهز مهز مهز مهز مهز 

! أوجه ٣ الوىل الوىل الوىل الوىل،لوىل الوىل،لوىل  أوجه٣  
       إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

3  إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إخفاء 2 
 إظهار إظهار إظهار ظهارإ إظهار إظهار إخفاء 9   ،  ,

  فتح إسكان فتح فتح إسكان فتح فتح 
   إسكان فتح إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

     ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 
   ضم إسكان ضم ضم ضم ضم ضم 

    ضم إسكان ضم ضم ضم ضم ضم 



 إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد باجلمع باجلمع 
    اءبالي بالتاء بالياء بالياء بالياء بالياء بالياء 

   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
      ضم كرس ضم ضم ضم ضم ضم 
   فتح فتح فتح فتح كرس كرس فتح 
  وصل وصل وصل وصل وصل وصل وصل 
     فتح فتح فتح ضم فتح فتح فتح 
  بالياء بالياء بالياء بالياء بالتاء بالتاء بالتاء 

   فتح فتح فتح فتح إسكان فتح فتح 
 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال إبدال 5 6

 إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال ,
 ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٤، ٢ عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ! "



 عيسى بن وردان عن  عن قالون عيسى بن ميناأمحد بن يزيد احللواينعن   جعفر بن حممد بن اهليثم عن هبة اهللا بن جعفرعن
 أيب احلسن عيل بن أمحد بن عمر احلاممي محد بن الفتح بن سيام احلنبيلحممد بن أ

 القايض أيب العالء حممد بن عيل بن أمحد الواسطي
 الروضة
 للاملكي

 اجلامع
 للفاريس

 بن عتاب السيبي

 الكفاية سحاق اخلياطأيب إ
 أليب العز

 اإلرشاد
 الفيضأيب عبد اهللا حممد  أليب العز

 سبط اخلياط البغدادي

 املوضح
 البن خريون

 املفتاح
 البن خريون

 املصباح
 أليب الكرم

 الزيديبن احلسن نارص 

 طريق
 أيب الكرم

 طريق
 سبط اخلياط 

 الكنديزيد  حممد الغزنوي  اللخميأيب اجلود حممد الغزنوي  البغداديالكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن 
 فارسبن ا  العبايسعيل بن شجاعأيب احلسن   التميميفارسبن  امعيل إسإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق 

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 
  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



. 

 طريق أيب الكرم طريق السبط اجلامع الروضة املصباح فتاحامل املوضح اإلرشاد الكفاية الكلمة
 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٤ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 ال، خ ال ال ال ال، خ ال ال ال ال التكبري
 ال ال ال غنة ال ال ال ال ال الغنة

 ال ال ال ال ال ال ال ال ال مد تعظيم
   ،    ، ،    إسكان إسكان اختالس اختالس صلة اختالس اختالس اختالس اختالس 

d إسكان اختالس اختالس إسكان صلة إسكان إسكان إسكان إسكان 
   إسكان إسكان اختالس إسكان اختالس إسكان إسكان إسكان إسكان 

     صلة صلة اختالس صلة اختالس صلة صلة صلة صلة 
   صلة اختالس اختالس اختالس صلة اختالس اختالس اختالس اختالس 

 صلة صلة اختالس اختالس صلة اختالس اختالس اختالس اختالس البلد\
 إسكان صلة اختالس اختالس صلة اختالس اختالس اختالس اختالس الزلزلة\

     صلة صلة صلة صلة صلة صلة صلة اختالس صلة 
   صلة اختالس اختالس اختالس صلة اختالس اختالس اختالس اختالس 

    ،    إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
    إبدال مهز مهز مهز إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 



. سهيلت تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال تسهيل 
  إبدال إبدال مهز إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال 
    مهز إبدال مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز 

      حذف مهز مهز حذف حذف حذف حذف حذف مهز 
  مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز مهز 

   ،¢ ، q ،ã مهز مهز مهز إدغام مهز دغامإ إدغام إدغام إدغام 
   ،   نقل مهز مهز مهز نقل مهز مهز مهز مهز 

 ! الوىل الوىل،لوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل،لوىل  أوجه٣ 
      إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 
3  إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إخفاء إظهار 9، 2 

 إظهار إظهار إظهار إظهار إخفاء إظهار إظهار إخفاء إظهار ,
 إسكان إسكان فتح فتح إسكان فتح فتح فتح فتح 

   فتح إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
     ضم إشامم ضم إشامم ضم إشامم إشامم إشامم إشامم 
  إسكان ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 

    إسكان ضم ضم ضم إسكان ضم ضم ضم ضم 



 إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد 
   بالتاء بالياء بالياء بالياء بالتاء بالياء بالياء بالياء بالياء 

   إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
      كرس ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم 
   فتح كرس كرس كرس فتح فتح فتح فتح فتح 
 وصل وصل وصل وصل وصل وصل وصل وصل وصل 
     فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح فتح 
   بالياء بالتاء بالتاء بالتاء بالتاء بالياء بالياء اءبالي بالتاء 

    فتح إسكان إسكان فتح فتح إسكان إسكان إسكان إسكان 
 تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل إبدال إبدال 5 6

 إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال إبدال ,
 ٤ ٢ ٢ ٤ ٤ ٢ ٢ ٢ ٤، ٢ عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
É È Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ! "



  املدينزمجابن   مسلمسليامن بن عن أيب الربيع إسحاق إسامعيل بن جعفر بن أيب كثري املدينأيب عن 
 أيب عمر حفص بن عمر الدوري أيب أيوب سليامن بن داود بن عيل بن عبد اهللا بن عياش اهلاشمي

 حممد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين األصبهاين
 حممد بن حممد  احلسني بن عيل ابن مهران أيب عمران موسى بن عبد الرمحن اخلزاز البزار

 ابن النفاخ الباهيل
 جعفر 
 ابن هنشل

 حممد بن عبد اهللا الرازي أيب العباس أمحد بن سهل الطيان
 عيل بن إسامعيل اخلاشع أيب بكر حممد بن عبد اهللا بن شاكر الصرييف

 أيب العباس
 املطوعي

أيب بكر حممد بن أمحد 
 ابن هبرام السلمي

 املطوعي أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن احلسن الكسائي
 بد اهللاأيب ع حممد بن عمر النهاوندي املغازيل اجلوهري أيب عبد اهللا حممد بن جعفر األشناين

 الكارزيني
أيب جعفر حممد بن 
 جعفر املغازيل

 عيل اخلبازي أيب عمر اخلرقي
 أيب عبد اهللا
 أيب القاسم الكارزيني

 عبد القاهر عبد السيد بن عتاب منصور القندهزي بن املرزبانأيب شيخ ا العطار
 العبايس

أيب حممد عبد اهللا بن 
 حممد اخلطيب

 الكامل للهذيل الرشمقاين عبد السيد احلداد
 عبد القاهر
 الكامل للهذيل العبايس

املستنري  املصباح أليب الكرم
 يب العز القالنيسأ أيب العز القالنيس البن سوار

  البغداديسبط اخلياط 
طريق سبط 
 اخلياط

املفتاح 
البن 
 خريون

املوضح 
البن 
 خريون

املصباح 
أليب 
 الكرم

طريق 
سبط 
حممد بن يوسف  سبط اخلياط اخلياط

 الكنديبن زيد زيد بن احلسن  الغزنوي البغدادي الكنديبن زيد زيد بن احلسن أيب اليمن  الغزنوي
 فارس د بنإبراهيم بن أمح بن شجاع  التميمي اإلسكندريفارسبن   إسامعيلإبراهيم بن أمحد بنأيب إسحاق  عيل بن شجاع

  املرصي املعدل الصائغ بن عبد اخلالقحممد بن أمحدأيب عبد اهللا 
  الواسطي املرصي البغدادي بن عيل ابنعبد الرمحن بن أمحدأيب حممد 

  اخلري حممد بن حممد بن اجلزريأيب



. 

 الكلمة
 املصباح
 يف اجلميع

 ملاالك املستنري
طريق 
 السبط

 ملاالك املوضح فتاحامل
طريق 
 السبط

 ملاالك

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ املد املنفصل
 ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ ٦ املد املتصل
 ،عال، خ ال ،عال، خ ال ال ال ،عال، خ ال ال، خ التكبري
 غنة ال غنة ال ال ال غنة ال ال الغنة

 دم ال دم ال ال ال دم ال ال مد تعظيم
   ،   اختالس اختالس اختالس إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
 ،     اختالس اختالس اختالس إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 

d اختالس اختالس اختالس إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان صلة 
   اختالس اختالس اختالس اختالس اختالس صلة اختالس صلة اختالس 

    إسكان صلة إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان صلة صلة 
     ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم إسكان ضم 



  ضم ضم ضم ضم ضم ضم ضم إسكان إسكان 
    مهز إبدال مهز مهز مهز إبدال إبدال مهز إبدال 

 .  تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل تسهيل 
    إبدال مهز إبدال مهز مهز مهز إبدال مهز مهز 
   إدغام إدغام إدغام مهز مهز مهز مهز مهز مهز 
   ،¢  إدغام إدغام إدغام مهز مهز مهز إدغام مهز إدغام 

q ،ã إدغام إدغام إدغام مهز مهز مهز إدغام مهز مهز 
! الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل الوىل 
      إدغام إظهار إدغام إظهار إظهار إظهار إدغام إظهار إظهار 

3  إخفاء إظهار إخفاء إظهار إظهار إظهار إخفاء إظهار إظهار 2 

 إخفاء إظهار إخفاء إظهار إظهار إظهار إخفاء إخفاء إخفاء ,

 إخفاء إظهار إخفاء إظهار إظهار إظهار إخفاء إظهار إظهار 9

  فتح إسكان فتح إسكان إسكان إسكان فتح إسكان إسكان 



 إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد إفراد اجلمعب إفراد إفراد 
   تحف تحف تحف إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان تحف 
  كرس كرس كرس كرس كرس كرس فتح كرس فتح 
  تحف تحف تحف إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان إسكان 
    ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف ختفيف تشديد ختفيف 
   اختالس إسكان اختالس إسكان إسكان إسكان اختالس إسكان إسكان 
   مزباهل مزباهل مزباهل بالواو بالواو بالواو بالواو بالواو بالواو 

 جهانو تسهيل جهانو تسهيل تسهيل تسهيل جهانو تسهيل تسهيل 5 6
 جهانو إبدال جهانو إبدال إبدال إبدال جهانو إبدال إبدال ,
 ٦، ٤ ٢ ٦، ٤ ٢ ٢ ٢ ٦، ٤ ٢ ٤ عني
 تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم تفخيم =
É È  Ç Ê إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار إظهار 

 كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل ! "
 



 

 ٢٣٥ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 
١.﴿   ﴾ ]٣٦:يوسف[  

اعلم أن أبا جعفر كـان يبـدل كـل مهـزة سـاكنة :٢٢١ ابن اجلزري يف التحبري ص قال
﴿ حرف مد ومل يستثني إال     ﴾و﴿     ﴾. 

 .قرأ أبو طاهر بن سوار يف املستنري بالتحقيق:٣٠٣ ص١وقال يف النرش ج
ظاهر التجبري والدرة األبـدال مـن :٥٢جحة ص وقال شيخنا النحاس يف األوجه الرا

الروايتني ولكن طريق ابن مجاز عن ابن سوار، وقد قرأه بالتحقيق لذا نأخذ البن مجـاز 
  .بالتحقيق يف هذا املوضع

٢.﴿     ﴾ ]٧٢:الواقعة[ 
 .عىل خالف بني أهل األداء، حذف اهلمزة والتحقيق :٢٢٢ يف التحبري صقال

 .رواه باهلمز ابن العالف والنهرواين واحلنبيل وأبو العز:٣٠٨ ص١ جوقال يف النرش
ًنأخذ البـن وردان باحلـذف وجهـا :٥٢وقال شيخنا النحاس يف األوجه الراجحة ص

  .ًواحدا ألن اهلمز ليس من طريق الشطوي كام يف النرش
٣.﴿     ﴾ ]١٢٠:التوبة[ 

 .ني التحقيق واإلبدال بواختلف فيها عن أيب جعفر:٢٢٢ يف التحبري صقال
بدال أبو العالء عـن ابـن وردان واهلـذيل مـن قطع له باإل:٣٠٨ ص١وقال يف النرش ج

ال من طريق النهراين عن ابن وردان ومل يذكر فيها أبو العز إالروايتني ومل يذكر فيها مهزة 
ًوال ابن سوار من الروايتني مجيعا إبداال  ً. 
مل يذكر يف النرش اإلبدال البن سوار :٥٢حة صوقال شيخنا النحاس يف األوجه الراج

  .أو الشطوي لذلك نأخذ بالتحقيق يف الروايتني



 

 ٢٣٦ رأيب جعفقراءة اإلمام 

٤.﴿  ﴾، ﴿     ﴾، ﴿ ﴾ ،﴿   ﴾، ﴿  ﴾،﴿  ﴾.  
 .ًويبدل اهلمزة املفتوحة بعد كرسة ياء:٢٢١ ابن اجلزري يف التحبري ص قال

 .انفرد  الشطوي عن ابن وردان يف هذه الكلامت بالتحقيق:٣٠٨ ص١جوقال يف النرش 
ًال يعد هذا انفـرادا عـن ابـن وردان :٥٣وقال شيخنا النحاس يف األوجه الراجحة ص

 يف هـذه  لـذا نأخـذ البـن وردان بـالتحقيق، كـذلك بـالتحقيقه روا العـالفألن ابن
  .الكلامت

٥.﴿   ﴾ ]١١٠:املائدة [،]٤٩:آل عمران[ 
 . فيهاًويبدل اهلمزة فيها باء ويدغم الياء األوىل :٢٢٣ ابن اجلزري يف التحبري صقال

والصحيح عن ابن مجـاز هـو اهلمـز :٥٤وقال شيخنا النحاس يف األوجه الراجحة ص
  . ابن سوار كام جاء يف النرش بهحفص إذا قطعكوعدم اإلدغام 

٦.﴿  ﴾ ]٩١:آل عمران[ 
وهو ابـن ) به(ـأي وقرأ املشار اليه ب)ملءبه انقال : (٣٦بيت  ةرد ابن اجلزري يف القال

 .٤٦٨املزهر ص انظر .وردان بالنقل باحلالني
ولكن األصح يف األداء عدم النقـل :٥٥وقال شيخنا النحاس يف األوجه الراجحة ص
  .ري وليس من طريق الدرة مألن النقل من طريق النهراين وأيب العالءوالع

٧.﴿     ﴾]٣:املائدة[ 
 .أظهر النون فيها:٢٣٧ ابن اجلزري يف التحبري ص قال

 لكن ابن اجلزري ذكـر يف النـرش أن:٦٣وقال شيخنا النحاس يف األوجه الراجحة ص
فدل ذلك عىل أن الراجح يف رواية ابـن مجـاز  يف موضع املائدة ابن سوار روى اإلخفاء
  .ن سوار وبه نأخذ ق ابي التحبري من طرهو اإلخفاء، ألن رواية



 

 ٢٣٧ رأيب جعفقراءة اإلمام 

٨.﴿  ﴾ ]٥٨:األعراف[ 
روى الـشطوي عـن ابـن :٢٠٣ ص٢والنرش ج ،٣٧٣ ابن اجلزري يف التحبري ص قال

 .وخالف سائر الرواةوردان بضم الياء وكرس الراء 
٩.﴿    ﴾و﴿  ﴾ ]١٩:التوبة[ 

بـضم ) سـقاه(روى الشطوي عـن ابـن وردان   :٣٨٨ ابن اجلزري يف التحبري صقال
  .لف أني من غريعبفتح ال) عمرة(و،السني من غري ياء
وهذه القراءة انفرد هبا الشطوي عن ابن هارون عن ابـن :٢٠٩ ص٢وقال يف النرش ج

 .وردان
١٠.﴿     ﴾ ]٦٩:اإلرساء[ 
 .شدد الرء الشطوي عن ابن وردان :٤٣٩ ابن اجلزري يف التحبري صقال

 .انفرد هبا الشطوي عن ابن هارون عن ابن وردان :٢٣١ ص٢وقال يف النرش ج
ذ به عند علامء القراءات أن ما وخملأا:٨٩وقال شيخنا النحاس يف األوجه الراجحة ص

ٍانفرد به طريق واحد عن راو ال يؤخذ به فاألوىل عدم األخذ هبا ،البـن وردان لكوهنـا 
  .)يف الكلامت الثالث األخرية (انفرادات



 

 ٢٣٨ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 
وهو عد مصحف الكوفة، وعليه الكوفيون عاصم ومحـزة والكـسائي : الكويفالعد.١

َوخلف العارش، ورسمت عليه املصاحف برواية حفص عن عاصم، واتبـع يف عـد  ِ ُّ
آياته طريقة الكوفيني عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن حبيب السلمي عن عيل بن أيب 

 .آية) ٦٢٣٦(طالب، وعد آي القرآن عندهم 
وهو عد مصحف املدينة، وعليه املدنيون نافع وأيب جعفر، ورسمت عليه :دينالعد امل.٢

َ، واتبع )انظر املصحف طباعة ليبيا (لون وورش عن نافع املدين ااملصاحف برواية ق ِ ُّ
يف عد آياته طريقة أهل املدينة عن نافع عن أيب جعفر وهـو املعـروف بالعـد املـدين 

 .آية) ٦٢١٤(ي عندهم األول، وعد اآل
  :ً عموماوفائدة معرفة رؤوس اآليات

 .أن الوقف عىل رأس اآلية سنة، وأن ال يقطع القارئ قرائته إال عىل رأس آية.١
  سورةإلحدى عرشةباأللف عىل شكل الياء  ي املنتهية اآلرؤوس معرفة ما يقلل من.٢

، والـشمس، األعىلس، و، والقيامة، والنازعات، وعبعارجملاطه، والنجم، و: (هي
 .) والليل، والضحى، والعلق

                                          
  . هناك خالف يف العد املدين األول بني أيب جعفر وشيبة بن نصاح ورجحت األول منهام)١(



 

 ٢٣٩ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 
   

 عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول % $ # " ! سورة الفاحتة

 سورة الفاحتة       ومل يعدها الكويف٦عند املدين األول آية رقم  

 سورة البقرة    عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 

 سورة البقرة   عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 

 سورة البقرة   ومل يعدها الكويف٢١٧عند املدين األول آية رقم  

 سورة البقرة      يعدها املدين األولعدها الكويف آية ومل  

 سورة البقرة    ومل يعدها الكويف٢٥٥عند املدين األول آية رقم  

 سورة آل عمران     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة آل عمران     ومل يعدها الكويف٣ آية رقم املدين األولعند  

 سورة آل عمران    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة آل عمران       ومل يعدها الكويف٩٦آية رقم  املدين األولعند   

 سورة النساء     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املائدة     الكويف ومل يعدها١ آية رقم املدين األولعند  

  ومل يعدها الكويف١٦ آية رقم املدين األولعند    سورة املائدة

 سورة األنعام    ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٤٠ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

 سورة األنعام       املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة األنعام   ومل يعدها الكويف٧٣ آية رقم لاملدين األوعند  

 سورة األنعام     ومل يعدها الكويف١٦٢ آية رقم املدين األولعند  

 سورة األعراف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة األعراف     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 سورة األعراف       ومل يعدها الكويف٣٦ آية رقم املدين األولعند  

 سورة األعراف   ومل يعدها الكويف١٣٦ آية رقم املدين األولعند  

 سورة األنفال    ومل يعدها الكويف٤٢ آية رقم املدين األولعند  

 مل يعدها الكويف و٧٠ آية رقم املدين األولعند   سورة التوبة

 ال خالف فيها   يونسسورة

 سورة هود      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ومل يعدها الكويف٨٥ آية رقم املدين األولعند   سورة هود

 سورة هود       املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة يوسف

  ومل يعدها الكويف٥ آية رقم املدين األولعند   سورة الرعد

 سورة الرعد    ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الرعد



 

 ٢٤١ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

 سورة إبراهيم    ومل يعدها الكويف١ آية رقم املدين األولعند  

 سورة إبراهيم    ومل يعدها الكويف٦ آية رقم املدين األولعند  

 سورة إبراهيم   ومل يعدها الكويف١١ آية رقم املدين األولعند  

 سورة إبراهيم     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  سورة احلجر
 ال خالف فيها  النحلسورة 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اإلرساء

 سورة الكهف    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف
     

      
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف   ومل يعدها الكويف٨٣ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الكهف          املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف          املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الكهف    املدين األولها عدها الكويف آية ومل يعد 

 سورة مريم    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ومل يعدها الكويف٧٤ آية رقم املدين األولعند   سورة مريم

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة طـه



 

 ٢٤٢ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

 طـهسورة      يعدها الكويف ومل ٣٨ آية رقم املدين األولعند 
 طـهسورة    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 طـهسورة       ومل يعدها الكويف٨٤ آية رقم املدين األولعند  
 طـهسورة      ومل يعدها الكويف٨٧ية رقم  آاملدين األولعند  
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    طـهسورة 

 سورة طـه     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة طـه      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ومل يعدها الكويف١٢٠قم  آية راملدين األولعند   سورة طـه

 سورة طـه     ومل يعدها الكويف١٢٩ آية رقم املدين األولعند  

 سورة األنبياء      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة احلج

 سورة احلج     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة املؤمنون   ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدين األولعند  

 سورة النور      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة النور     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 ال خالف فيها  فرقانسورة ال



 

 ٢٤٣ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الشعراء

 سورة الشعراء       ومل يعدها الكويف٤٨ آية رقم املدين األولعند  

  ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند   سورة النمل

 سورة النمل  ومل يعدها الكويف٤٥ آية رقم املدين األول عند  

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة القصص

 سورة القصص     ومل يعدها الكويف٢٢ آية رقم املدين األولعند  

 سورة العنكبوت     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة العنكبوت    ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الروم     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الروم    ومل يعدها الكويف٥٤ آية رقم املدين األولعند  

 سورة لقامن     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 جدةسورة الس     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند   سورة السجدة

 ال خالف فيها  سورة األحزاب
 ال خالف فيها  سورة سبأ
 ال خالف فيها  سورة فاطر

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة يـس



 

 ٢٤٤ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

 رة الصافاتسو    أبو جعفر آية ومل يعدها  وشيبةعدها الكويف 

 سورة ص    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة ص    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الزمر    الكويف ومل يعدها ٣ آية رقم املدين األولعند 

 سورة الزمر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزمر

 سورة الزمر     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 يعدها الكويف ومل ١٨ آية رقم املدين األولعند   سورة الزمر

 سورة الزمر    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الزمر     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة غافر

 عدها الكويف ومل ي١٧ آية رقم املدين األولعند   سورة غافر

 سورة غافر     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  ومل يعدها الكويف٧١ آية رقم املدين األولعند   سورة غافر

 سورة غافر      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولها عدها الكويف آية ومل يعد   سورة فصلت



 

 ٢٤٥ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

   سورة الشورى    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الشورى     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الزخرف

  ومل يعدها الكويف٥١آية رقم  املدين األولعند   سورة الزخرف

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة الدخان

 سورة الدخان      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الدخان      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة اجلاثية

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    األحقاف سورة 

  حممدسورة   الكويف ومل يعدها٤ آية رقم املدين األولعند  

 ال خالف فيها  سورة الفتح
 ال خالف فيها  سورة الذاريات

  طورسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  طورسورة ال    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 نجمسورة ال     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
 ال خالف فيها  سورة القمر

 رمحنسورة ال     دين األولاملعدها الكويف آية ومل يعدها 



 

 ٢٤٦ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

 رمحنسورة ال      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 رمحنسورة ال    ومل يعدها الكويف٣٣ آية رقم املدين األولعند  

 واقعةورة الس      ومل يعدها الكويف٨ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الواقعة        ومل يعدها الكويف١٠ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الواقعة    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٢٨ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الواقعة       ومل يعدها الكويف٤٣ آية رقم املدين األولعند  

 سورة احلديد    املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 
  سورة املجادلة 
 يهاال خالف ف  إىل التغابن

 سورة الطالق     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة الطالق   ومل يعدها الكويف٩ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة التحريم
 ال خالف فيها  سورة القلم
 سورة احلاقة     األولاملدينعدها الكويف آية ومل يعدها  

 سورة احلاقة     ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املدين األولعند  
 ال خالف فيها  سورة املعارج
  ومل يعدها الكويف٢٣ آية رقم املدين األولعند   سورة نوح



 

 ٢٤٧ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   

 سورة نوح     املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

 سورة نوح  ومل يعدها الكويف٢٤ آية رقم املدين األول عند  

 سورة نوح   ومل يعدها الكويف٢٦ آية رقم املدين األولعند  
  سورة اجلن 
 ال خالف فيها  إىل املدثر

 سورة القيامة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة اإلنسان 
 ال خالف فيها  إىل النبأ

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها    سورة النازعات

 سورة عبس    عدها الكويف آية ومل يعدها املدين األول 

  سورة عبس 
 ال خالف فيها  إىل الربوج

 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها  f e d سورة الطارق
  سورة األعىل
 ال خالف فيها  إىل الغاشية

 سورة الفجر     ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  

 سورة الفجر   ومل يعدها الكويف١٧ آية رقم املدين األولعند  

 ال خالف فيها  سورة البلد

 سورة الشمس      ومل يعدها الكويف١٤ آية رقم املدين األولعند  



 

 ٢٤٨ رأيب جعفقراءة اإلمام 

   
  سورة الليل
 ال خالف فيها  إىل الضحى

 سورة العلق   ومل يعدها الكويف١٥ آية رقم املدين األولعند  

 سورة القارعة      املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها 

  سورة التكاثر
 ال خالف فيها  إىل الفيل

  ومل يعدها الكويف٤ آية رقم األولاملدين عند  1 سورة قريش
 املدين األولعدها الكويف آية ومل يعدها  R Q سورة املاعون
  سورة الكوثر
 ال خالف فيها  إىل الناس



 

 ٢٤٩ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 
  يف ألصول: ًأوال

 ﴾   ﴿:انفرد بالسكت عىل احلروف اهلجائية يف أول السور نحو
   ﴿:اء النون الساكنة أو التنوين عند حريف الغني واخلاء نحوانفرد بإخف    ﴾ 

ًانفرد بإبدال اهلمزة ياء وصال ووقفا يف ً ً: 
﴿     ﴾]٤١:النحل[،﴿  ﴾]٤١:األنبياء[ ،﴿ ﴾]٢١:اإلنشقاق[ 

﴿انفرد بإثبات مهزة مفتوحة بعد الياء يف لفظ   ﴾ ]٣٩:فصلت [،]٥:جاحل[ 
 الـبـيــــان الكلمة اآلية السورة

 ١ البقرة       
سكت أبو جعفر عىل كل حرف منحروف 

اهلجاء يف فواتح السور يف مجيع القرآن الكريم 
 . وهو سكت خاص به

 ٣٤ البقرة     
قرأهبا أبو جعفر  بضم التاء حالة الوصلفي 

لباقون بالكرس وهكذا يف مجيع لفظ املالئكة وا
  .ما ورد منه يف القرآن الكريم

 ٥٩ البقرة      قرأهبا أبو جعفر بإخفاء التنوين عند الغني مع
 .الغنة والباقون بااإلظهار

 خفف الياء مفتوحة حالة قرأهبا أبو جعفر  ٧٨ البقرة
 الوقف والباقون بتشديد 

 ١٠٢ البقرة   قرأهبا أبو جعفرأخفى النون عند اخلاء مع
 .الفنة ما عدا املنخنقة والباقون باالظهار

 ١١١ البقرة    ًقرأهبا أبو جعفر خفف الياء ساكنا مع كرس
 اهلاء والباقون بتشديد الياء مع ضم اهلاء



 

 ٢٥٠ رأيب جعفقراءة اإلمام 

  ١٧٣ البقرة
   

 ومجيع ما ورد مثله

ء والباقون قرأهبا أبو جعفر بتشديد اليا
 بالتخفيف

  ١٧٣ البقرة   قرأهبا أبو جعفر بضم النون مع كرس الطاء  

 ١٨٥ البقرة   و       قرأهبا أبو جعفر بضم السني يف املوضعني
 .والباقون با األسكان

  ٢١٠ البقرة     اقون  بجر التاء يف املالئكة والبقرأهبا أبو جعفر
 . برفعها

 ٢١٣ البقرة   قرأهبا أبو جعفر بضم الياء مع فتح الكاف
 .والباقون بفتح الياء وضم الكاف

  ٢٣٣ البقرة  بسوكون الراء خمففةقرأهبا أبو جعفر  

 ٢٤٩ البقرة

     
  

 

ً بإبدال اهلمزة ياء وصال ووقفا قرأهبا أبو جعفر
 .  الوقف فقط ووافقه محزه يف

 ٢٦٠ البقرة   قرأهبا أبو جعفر بحذف اهلمزه وتشديد الزاي
 .ًوشاركه محزه وقفا

 ٢٦١ البقرة   ًقرأهبا أبو جعفر بإبدال اهلمزة ياء وصال ووقفا ً
 فقط

 ٢٦٤ البقرة  بحذف اهلمزة ياء وصال   قرأهبا أبو جعفر ً
 ووقفا ووافقه محزه يف الوقف فقط

 ٢٨٠ البقرة   ضم السني والباقون بإسكاهنا قرأهبا أبو جعفر  

  ٢٨٢ البقرة   
قرأهبا أبو جعفر خفف الراء مع إسكاهنا  
وختفيفها مع املد املشبع والباقون بتشديدها 

 .  مفتوحة ـ مع املد املشبع 



 

 ٢٥١ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 ٢٨٢ البقرة    ون بالضم باسكان اهلاءوالباققرأهبا أبو جعفر . 

 ٢٣ آل عمران  
قرأهبا أبو جعفر ضم الياء وفتح الكاف 

 .والباقون بفتح الياء وضم الكاف

 ٤٩ آل عمران    
ً اثبت ألفا بعد الطاء مع مهزة قرأهبا أبو جعفر

مكسورة بعدها بدل الياء والباقون بدون ألف 
 .وبياء ساكنة بعد الطاء

  ١٩٨ آل عمران  
 بتشديد النون مع فتحها قرأهبا أبو جعفر

ًوالباقون بسكوهنا مع حتريكها بالكرس وصال 
 .  ًختلصا من الساكنني

 ٣ النساء      برفع التاء وصال والباقون قرأهبا أبو جعفر ً
 .بالنصب

 ٣٤ النساء    
قرأهبا أبو جعفر بنصب اهلاء يف لفظ اجلاللة 

 .باقون برفعهاوال

 ٩٤ النساء
   

   
 ابن وردان بفتح امليم الساكنة والباقون قرأهبا

 .بكرسها

  ١٢٣ النساء     
 خفف الياء ساكنة يف قرأهبا أبو جعفر

 .والباقون بتشديدهافيهام  املوضعني

ِ  ٣٢ املائدة  
 كرسمهزة أجل ونقل قرأهبا أبو جعفر

ىل النون الساكنة قبلها حالة الوصل حركتهاإ
 . وإذا ابتدأيبتدي هبمزة مكسو رة



 

 ٢٥٢ رأيب جعفقراءة اإلمام 

  ٥٨ األعراف        
بضم الياء وكرس   بخلف عنهابن وردان قرأهبا

الراء والباقون بفتح الياء وضم الراء وهو 
 الوجه إلبن وردان 

 ٥٨ األعراف  هاقرأهبا أبو جعفر فتح الكاف والباقون بكرس 
 ١٩٥ األعراف   بضم الطاء و الباقون بكرسهاقرأهبا أبو جعفر 

 ٦٦ األنفال  
قرأهبا أبو جعفربضم الضاد مع فتح العني 

والفاء وبعدها ألف وبعد األلف مهزة مفتوحة 
 .غري منونة 

 ٦٧ األنفال  بضم اهلمزة مع فتح السني قرأهبا أبو جعفر  
 فوبعدها أل

 ١٩ التوبة  

 بضم السني  بخلف عنه ابن وردانقرأهبا
وحذف الياء  وبفتح العني مع حذف األلف 
والباقون بكرس السني مع إثبات الياء وعامرة 

بكرس السني وألف بعد امليم وهو الوجه الثاين 
 . البن وردان 

  ٣٦ التوبة      
لف  بسكون العني مع مد األقرأهبا أبو جعفر

 .ًمدا مشبعان والباقون بفتح العني 

 ١١٧ التوبة      قرأهبا أبو جعفر بضم السني والباقون بسكون
 .السني 

 ٤ يونيس    بفتح اهلمزة والباقون بكرسها قرأهبا أبو جعفر  
 ١١٤ هود    قرأهبا أبو جعفر بضم االم والباقون بالفتح. 

 ١١٦ هود  ابن مجاز بكرس الباء مع سكون القاف هباقرأ 
 وختفيف الياء



 

 ٢٥٣ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 ٣٧ يوسف     ابن وردان بكرس اهلاء بدون صلة قرأهبا 
 والباقون بالكرس مع الصلة

 ٧ النحل      قرأهبا أبو جعفر بفتح الشني والباقون
 .بكرسها

 ١٣ اإلرساء    ة املضمومة وفتح قرأهبا أبو جعفر بالياء التحتي
 الراء

 ٦٩ اإلرساء
     
    

قرأهبا ابن وردان بخلف عنه له التشديد يف 
الراء مع فتح الفني والتأنيث وله التخفيف 

 .مثل الباقني

  ٦٩ اإلرساء
 

 ورد مثلهماومجيع 
  باجلمع والباقون باإلفرادقرأهبا أبو جعفر

 ٥١ الكهف       
بالنون بدل التاء وبعد النون  قرأهبا أبو جعفر

ألف مع صلة امليم والباقون بالتاء املضمومة 
 مع حذف األلف

 ٥١ الكهف   بفتح التاء والباقون بالضمقرأهبا أبو جعفر . 

 ٧٣ الكهف    ضم السني والباقون قرأهبا أبو جعفر 
 .بالسكون 

 ٨٨ الكهف    
 ورد مثلهماومجيع 

ضم السني والباقون  قرأهبا أبو جعفر
 .بالسكون

 ٣٩ طه      
 بسكون الالم وجزم العني قرأهبا أبو جعفر

 .والباقون بكرس الالم ونصب العني



 

 ٢٥٤ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 ٥٨ طه    قرأهبا أبو جعفر بسكون الفاء مع حذف
 .صلةالصلة يف اهلاء والباقون برفع الفاء مع ال

 ٩٧ طه
     
     

قرأهبا ابن وردان بفتح النون وسكون احلاء 
 .   وضم الراء مع التخفيف 

 بضم النون وسكون احلاء  ابن مجازقرأهبا
وكرس الراء خمففة والباقون بضم النون وفتح 

 .احلاء وكرس الراء مشددة

  ١٠٣ األنبياء    بضم الياء مع كرس الزاي فرقرأهبا أبو جع 
 .والباقون بفتح الياء وضم الزاي 

 ١٠٤ األنبياء
   
   

بتاء مضمومة وفتح الواو قرأهبا أبو جعفر 
ورفع السامء والباقون بالنون املفتوحة وكرس 

 .الواو ونصب السامء
 ١٠٤ األنبياء   بضم الباء والباقون باجلر  قرأهبا أبو جعفر. 

 ٥ احلج    هبمزة مفتوحة بعد الباء قرأهبا أبو جعفر 
  .والباقون بدون مهزة

  ٥٢ احلج     بتخفيف الياء والباقون  قرأهبا أبو جعفر
  بالتشديد

 ٣٦ املؤمنون   كرس التاء فيها والباقون قرأهبا أبو جعفر 
 .بالفتح

 ٢٢ النور   

ر بتاء مفتوحة بعد الياء وبعدها قرأهبا أبو جعف
مهزة مفتوحة وبعدها الم مفتوحة مشددة 

والباقون هبمزة ساكنةبعد الياء وبعدها تاء 
 .مفتوحة وبعدها الم مكسورة خمففة



 

 ٢٥٥ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 ٤٣ النور  بضم الياء وكرس اهلاء قرأهبا أبو جعفر 
 .والباقون بفتح الياء واهلاء

 ٥١ النور   والباقون   بضم الياء وفتح الكافجعفرقرأهبا أبو
 .بفتح الياء وضم الكاف

 ١٨ الفرقان  بضم النون وفتح اخلاء قرأهبا أبو جعفر 
 .والباقون بفتح النون وكرس اخلاء

 ٤٩ الفرقان    قرأهبا أبو جعفر بتشديد الياء مع الكرس
 .والباقون بإسكاهنا

 ١٩ القصص     بو جعفر بضم الطاء والباقون بالكرس قرأهبا أ 

 ٨ فاطر
     

    

قرأهبا أبو جعفر بضم التاء وكرس اهلاء مع 
نصب السني من نفسك والباقون بفتح التاء 

 .واهلاء ورفع السني

 σ ١٩ يس
قرأهبا أبو جعفر بفتح اهلمزة الثانية مع 

تسهيلهاوإدخال ألف والباقون بكرسها وكل 
 . أصله عىل

 ١٩ يس     قرأهبا أبو جعفر خفف الكاف والباقون
 بتشديدها 

 ٢٩ يس
٥٣ 

   
   

قرأهبا أبو جعفر برفع التاء يف فيهام والباقون 
 .بنصبها 

 ٥٥ يس    قرأهبا أبو جعفر بحذف األلف بعد الفاء
 .والباقون بإثبات األلف 



 

 ٢٥٦ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 ١٥٣ الصافات    
رأهبا أبو جعفر هبمزة وصل ساقطة يف ق

الوصل وتكرس عند اإلبتداء والباقون هبمزة 
ًقطع مفتوحة وصالوإبتداءا ً  . 

 ٢٩ ص    بتاء بعد الالم وختفيف الدال قرأهبا أبو جعفر 
 . والباقون بياء مع تشديد الدال

   ٣٦ ص  رادقرأهبا أبو جعفر باجلمع والباقون باإلف. 

 ٤١ ص   قرأهبا أبو جعفر بضم النون والصاد والباقون
 .بضم النون وسكون الصاد 

 ٧٠ ص     بكرس مهزة أنام والباقون قرأهبا أبو جعفر 
 بفتحيها  

   ٢٠ الزمر   

 بتشديد النون مع فتحها قرأهبا أبو جعفر
ة ًوالبقون بتخفيفها مكسورة وصال ساكن

 .  ًوقفا

 ٥٦ الزمر
    

       

 ابن مجاز زاد ياء مفتوحة بعد األلف 
ابن وردان له وجهني األول كابن مجاز والثاين 

 .بزيادة ياء ساكنة مع املد املشبع 
 ١٠ فصلت   بضم اهلمزة منونة قرأهبا أبو جعفر  

  ٣٩ فصلت   زة مفتوحة بني الباء قرأهبا أبو جعفرزاد مه
  .والتاء والباقون بدون مهزة 

 ١١ الزخرف   بتشديد الياء مكسورة قرأهبا أبو جعفر 
 .والباقون بتخفيفيها

 ١٥ الزخرف   قرأهبا أبو جعفر حذف اهلمزة وشد الزاي. 



 

 ٢٥٧ رأيب جعفقراءة اإلمام 

  ٢٤ الزخرف  
 بنون مفتوحة بدل التاء وألف قرأهبا أبو جعفر

 اقون بالتاء املضمومة بعدها والب

 ٨٣ الزخرف
   

 ومجيع ماورد مثله

 بفتح الياء التحتية وسكون قرأهبا أبو جعفر
الالم وفتح القاف والباقون بضم الياء وفتح 

 .بعدها ألف مع ضم القاف الالم

  ١٦ الدخان     قرأهبا أبو جعفر بضم الطاء والباقون
  .بكرسها

 ٢٧ الدخان   بحذف األلف بعد الفاء قرأهبا أبو جعفر 
 .والباقون بإثباهتا

 ١٤ اجلاثية     قرأهبا أبو جعفر بياء مضمومة مع فتح الزاي
 .بعدها ألف

 ٤ احلجرات   قرأهبا أبو جعفربفتح اجليم والباقون بالضم. 

 ٣ القمر     الباقون ً بخفض الراء وصال وقرأهبا أبو جعفر
 .برفعها

قرأهبا أبو جعفر خفف الياء مع سكوهنا   ١٤ احلديد
 .والباقون بتشديدها مع الضم

 ٧ املجادلة       قرأهبا أبو جعفر بتاء بدل الياء والباقون
 .بالضم

 ١٠ املعارج     بضم الياء والباقون بفتحهاقرأهبا أبو جعفر . 

 ٣٠ املدثر     بسكون العني حالة وصلها قرأهبا أبو جعفر 
 . بام قبلها والباقون بالفتح

  ١١ املرسالت    
 بواو بدل اهلمزة مع ختفيف قرأهبا أبو جعفر

 .القاف



 

 ٢٥٨ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 ٤٥ النازعات    قرأهبا أبو جعفر بتنوين الراء منذر والباقون
 .برتك التنوين

 ٩ التكوير   هبا أبو جعفر بتشديد التاء والباقون قرأ
 .بالتخفيف

 ٩ االنفطار    قرأهبا أبو جعفر بياء الغيبة والباقون بالتاء. 
 ٨ األعىل     بضم السني والباقون بالسكونقرأهباأبوجعفر 

 ٢٥ الغاشية    بتشديد الياء والباقون قرأهبا أبو جعفر 
 .بالتخفيف

 ٦ لدالب   قرأهبا أبو جعفر بتشديد الباء والباقون
 .بالتخفيف

 ١٠ الليل      قرأهبا أبو جعفر بضم السني والباقون
 .بالسكون

 ١ قريش  بحذف اهلمزة وإثبات ياءقرأهبا أبو جعفر . 

 ٢ قريش   بحذف الياء بعد اهلمزة والباقون قرأهبا أبو جعفر 
 .بات الياءبإث



 

 ٢٥٩ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 فهرس املراجع
أمحد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش  -١

 .٢٠٠١ سنة – دار الكتب العلمية بريوت –الدمياطي الشهري بالبناء 

 – املكتبة األزهرية للـرتاث – عيل حممد الضباع –اإلضاءة يف بيان أصول القراءة  -٢
 .١٩٩٩الطبعة األوىل سنة 

  ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة  -٣
 دار –أمحد القضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري –حتبري التيسري يف القراءات العرش  -٤

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  

 مكتبـة –عـيل النحـاس كتور دللـ – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال -٥
 .م٢٠٠٤ ثانية البعةطال –األدب القاهرة 

 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتب العلمية – حممد النويري –رشح طيبة النرش  -٦
 .بريوت

 ٣حممد بن اجلزري دار الكتب العلمية بـريوت ط –غاية النهاية يف طبقات القراء  -٧
 .م١٩٨٢سنة 

 . حممد بن أمحد الذهبي–طبقات واألعصار  معرفة القراء الكبار عىل ال -٨
 الطبعـة األوىل – حممد بن حممد بن حممد بن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش   -٩

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨سنة 





 

 ٢٦١ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 اتفهرس املحتوي
 الصفحة  املوضوع
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  ٧.......................................................حممد عبد احلميد عبد اهللالشيخ ا ميقدت

 ٩.....................................................................................مقدمة
  ١١......................................................................رأيب جعفاإلمام رمجة ت

  ١٣.................................................................................ابن وردان

  ١٣...................................................................................ابن مجاز

  ١٥................................................من طريق الدرةأيب جعفر اإلمام أصول قراءة 

  ٢٥..............................................................................سورة الفاحتة

  ٢٥...............................................................................سورة البقرة

  ٣٦...........................................................................سورة آل عمران

  ٤٢..............................................................................سورة النساء

  ٤٩...............................................................................سورة املائدة

  ٥٤..............................................................................سورة األنعام

  ٦٠............................................................................سورة األعراف

  ٦٧..............................................................................سورة األنفال

  ٧٠...............................................................................سورة التوبة

  ٧٤...............................................................................سورة يونس

  ٧٨................................................................................سورة هود

  ٨٣.............................................................................سورة يوسف

  ٨٩...............................................................................سورة الرعد



 

 ٢٦٢ رأيب جعفقراءة اإلمام 

  ٩١.............................................................................سورة إبراهيم

  ٩٢..............................................................................سورة احلجر

  ٩٤..............................................................................سورة النحل

  ٩٧.............................................................................سورة اإلرساء

  ١٠٠...........................................................................سورة الكهف

  ١٠٥..............................................................................سورة مريم

  ١٠٧...............................................................................سورة طـه

  ١١٠............................................................................سورة األنبياء

  ١١٣..............................................................................سورة احلج

  ١١٥...........................................................................سورة املؤمنون

  ١١٨..............................................................................سورة النور

  ١٢١...........................................................................سورة الفرقان

 ١٢٣...........................................................................رة الشعراءسو
  ١٢٧.............................................................................سورة النمل

  ١٣٠..........................................................................سورة القصص

  ١٣٣.........................................................................سورة العنكبوت

  ١٣٥.............................................................................سورة الروم

  ١٣٦..............................................................................سورة لقامن

  ١٣٧...........................................................................سورة السجدة

  ١٣٨..........................................................................سورة األحزاب

  ١٤٢...............................................................................سورة سبأ

  ١٤٤..............................................................................سورة فاطر

  ١٤٥..............................................................................سورة يـس

  ١٤٧..........................................................................سورة الصافات



 

 ٢٦٣ رأيب جعفقراءة اإلمام 

  ١٥٠...............................................................................سورة ص

  ١٥١.............................................................................سورة الزمر

  ١٥٢..............................................................................سورة غافر

  ١٥٥...........................................................................سورة فصلت

  ١٥٦..........................................................................سورة الشورى

  ١٥٨..........................................................................سورة الزخرف

  ١٦٠...........................................................................سورة الدخان

 ١٦١............................................................................سورة اجلاثية
 ١٦٢.........................................................................سورة األحقاف

 ١٦٣..........................................................................ملسو هيلع هللا ىلص سورة حممد
 ١٦٤.............................................................................سورة الفتح

 ١٦٥......................................................................... سورة احلجرات
 ١٦٦................................................................................ق سورة 
 ١٦٧................................................................الطور -  الذارياتسورة 
 ١٦٨............................................................................النجم سورة 

 ١٦٩.............................................................................سورة القمر
 ١٧٠..................................................................الواقعة - سورة الرمحن

 ١٧٢........................................................................... احلديدسورة 
 ١٧٣...........................................................................ةسورة املجادل
 ١٧٤.............................................................................سورة احلرش

 ١٧٥...........................................................................سورة املمتحنة
 ١٧٦...................................................................معةاجل -سورة الصف

 ١٧٧.................................................................تغابنال -نافقون سورة امل
 ١٧٨...........................................................................طالقال سورة 



 

 ٢٦٤ رأيب جعفقراءة اإلمام 

 ١٧٩.......................................................................... سورة التحريم
 ١٨٠............................................................................. امللكسورة 

 ١٨١.....................................................................احلاقة - سورة القلم
 ١٨٢............................................................................سورة املعارج

 ١٨٣........................................................................اجلن -نوحسورة 
ِّاملزمل سورة   ١٨٤.....................................................................املدثر-َّ
 ١٨٥...................................................................اإلنسان -القيامةسورة 

 ١٨٦...................................................................النبأ - املرسالتورة س
 ١٨٧..................................................................عبس -النازعاتسورة 

 ١٨٨................................................................. املطففني-سورة التكوير
 ١٨٩................................................................ الطارق- سورة االنشقاق

 ١٩٠.....................................................................البلد -األعىل سورة 
 ١٩١..................................................................رشحال - سورة الشمس

 ١٩١......................................................................بينةال - تنيسورة ال
 ١٩٣................................................................... العرص- الزلزلة سورة

 ١٩٤....................................................................كوثرال - مزةسورة اهل
 ١٩٥.................................................................َّالناس - كافرونسورة ال
 ١٩٧.........................................................طيبةة  والدر بـيـن طريق  الالفرق

 ٢١٦.......................................................الفرق بني العد الكويف والعد املدين 
 ٢٢٧.......................................................................تفردات أبو جعفر
 ٢٢٧..........................................................................فهرس املراجع

 ٢٢٩........................................................................فهرس املحتويات
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