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 ٥ يزيديالة ءراأصول ق

 
 ، والصالة والـسالم عـىل  J I،  M L ،P O       احلمد هللا الذي 

3 4 ﴿من فضله اهللا عىل سائر اخللق بإنزال القرآن، وأشهد أن ال إله إال اهللا القائـل 
ْخـريكم: (ً، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله القائل﴾5 6 7 8 9 ُْ ُ ْمـن َ َ 

َتعلم َّ َ َالقرآن َ ُْ ُوعلمه ْ ََ َّ  ولكـن مـن حفـظ خنبوة قد ختمت بسيدنا حممد فإن ال:وبعد) َ
القرآن وفهمه فكأنام أدرجت النبوة بني جنبيه، غري أنه ال يوحى إليه،  وال يعذبه اهللا يف 

ُ، ويـسكنه اهللا يف أعـىل )لو مجع القرآن يف إهاب مـا أحرقـه اهللا بالنـار:(خالنار، قال  َ
ُ يقال:(خجنته، قال  َ ِلصاحب ُ ِ ِالقرآن َِ ْ ُ ْاقرأ ْ َ ِوارتق ْ َ ْ ْورتل َ ِّ َ َكام َ َكنت َ ْ ُترتل ُ ِّ َالـدنيا ِىف َُ ْ َّفـإن ُّ َِ 

َمنزلك َ ِ ْ َعند َ ْ ِآخر ِ ٍآية ِ َتقرؤها َ ُ َ ْ ، ودرج اجلنة عىل عدد آي القرآن، وأقول أنا الفقري لرمحة )َ
َّحممد إبراهيم عيل الطواب(اهللا  الذي رشفه اهللا بأن جعله اهللا ممن نقل القرآن الكـريم ) َّ

إن :امء الكرام بالسند العايل املوصول بصاحب الرسالة عليه الـصالة والـسالمعن العل
َاإلنسان اليرشف إال بام يعرف، وال يفضل إال بام يعقل،وال ينجـب إال بـام يـصحب،  ُ َ َْ ُُ ُْ
وخري صاحب يف هذا الزمان مقرئ القرآن الذي تتلقى عنه كالم اهللا تعاىل مشافهة، فإذا 

ًهللا كانت لك خريا من ناقة زهراء كوماء،وآيتني خريا لك من تعلمت منه آية من كتاب ا ً
 .ناقتني،ومن أعدادهن من اإلبل

      ويبدأ طالب العلم برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، فإذا تعلم وأتقـن 
 كان مع السفرة الكرام الربرة، ثم ينتقل بعدها لينهل من علم القراءات، ذلـك ةالتالو

يلء بالكنوز فيحفظ الشاطبية ثم الدرة ثم الطيبة، فمن حفظ املتون حاز البحر الزاخر امل
ًالفنون، ثم يقرأ القراءات مجعا أو إفرادا، بني يـدي العلـامء، واملعـروف أن القـرآن ال  ً

القرآن سنة متبعـة يأخـذه :( قالايؤخذ إال بالتلقي واملشافهة، فعن زيد بن ثابت 
ات العرش الصغرى والكربى، قرأ بعدها القراءات ، فإذا أكمل القراء)اآلخر عن األول

األربع الزائدة عىل العرش، ليكمل بذلك ما وصل إلينا من قراءات كاملة متصلة، أما ما 
ًاءات فهو أكثر، فإن القراءات األربعة عرش بالنسبة إىل ما كان مـشهورا يف بقي من القر



 

 ٦ يزيديالة ءراأصول ق

ٌاألعصار األول قل من كثر، ونزر من بحر، ْ َْ َ َ َْ ََ ٌ ْ ُ  ومنها كتاب الكامل للهذيل الـذي حـوى َ
وقد حـرض لبيتـي االبـن البـار . ًمخسني قراءة، وألف وأربعامئة وتسع ومخسون طريقا

َّوقرأ عيل من منظومتي الفوائد املعتربة للمتويل ورسالة )  األردين ضمرة إبراهيمتوفيق(
 كتـاب( مـن َّقـرأ عـيل نور اإلعالم لألزمريي فأجزته هبا وبام تضمنته من قراءات، ثم

ُقد مجع مادة هذا الكتـاب بأسـلوب سـهل  فوجدته )الروض الندي يف قراءة اليزيدي ِ
َّميرس فذكر أصول قراءة  ثم ذكر فرش الكلامت التي ختالف رواية حفص، ابن حميصن َُ

ِّكل سورة عىل حدة، بحيث يسهل عىل طالب العلم يف التحضري للقـراءة عـىل الـشيخ  َُ
 .ج له مقدمة هلذا الكتاب، فأمليت عليه هذه السطوروطلب أن أدب .املجيز

ين أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عىل علامء القراءات مـشافهة، وأن إ      هذا و
يصربوا عىل اجللوس يف حلق العلم حتى ينتفعوا، وهذا قالون قد بلغ من كثرة قراءتـه 

 حتى أرسـل إليـك مـن يقـرأ اجلس إىل أسطوانة! كم تقرأ عيل:(عىل شيخه أن قال له
قيـل :(،إال أن قالون مع اشـتغاله بـالتعليم مل ينقطـع عـن شـيخه،قال النقـاش)عليك
ما ال أحصيه كثرة،إال أين جالسته بعد الفراغ عـرشين :كم قرأت عىل نافع؟قال:لقالون
 :وصدق من قال ).سنة

ـــستة  ـــم إال ب ـــال العل ـــن تن ـــي ل ٍأخ ِ ِ َِّ َِ َّ ْ ْ َ ََ َ ْ َ  
َذكـــاء وحـــرص و  ٍَ ْ ِ ٍ َ ٍاجتهـــاد وبلغـــةَ ٍ َِ ْ ُ َ َ ْ  

 

ْســـأنبيك عـــن  َ َ ِ ْ ُ ِها ببيـــانِيلِصْفـــَتَ َ َ َِ  

ِ أســتاذ وطــول زمــانُةَبْحُصــَو ٍَ َْ ِ ُ َ َ ُ
  

 

ــه اإلســالم  ــع ب ــصا لوجهــه الكــريم وأن ينف ــذا العمــل خال ًأســأل اهللا أن جيعــل ه
 .واملسلمني،وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وأصحابه أمجعني

َّ حممد إبراهيم عيل الطوابشيخال           أماله                               َّ 
 يف بيته، بني جرى، مركز أبو محاد، الرشقية، مرص املحروسة

 م ١٧/١/٢٠١٦هـ املوافق ١٤٣٧ ربيع الثاين ٧ًحتريرا يف 



 


 

ُإن احلمد هللا نحمده ونستعينه    َ ُ ُْ ِ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َّ ِ من هيده ،ِ ِ ْ َ ُفال مضل له ومن يضلل فال هـادي لـهاهللاُ َْ َ ُ ْ َ َُ ْ َ َِّ َ َ َِ ْ َ ُِ. 
َّوأشهد أن ال إله إال  ََ َ َِ ْ َ َُ ُ وحده ال رشيك لهاهللاُْ ُ ْ ََ َ ِ َ ُ وأن حممدا عبده ورسوله،َ َ ُ ْ َُ ُ َ َُّ ًَ َ ُ َّ ِّاللهم صل ، َ ََّ َعىل َُّ َ

ِحممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميـد َ َ َ َ َ ُ َ َ ٌُ َِّ ٍ ٍَ ِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ ََ َ ََّ ِ ،) 8 7 6 5 4

  .]آل عمران[ ) @9 : ; > = < ?
 ،اليزيـدية ءراقـأصـول  وحيتـوي عـىل ،يزيـديالة ءراق لََّرسيُ فهذا رشح م؛ما بعدأ    
 .الفرشيف اليزيدي ة ءراقاخلالف بني رواية حفص وو
وقد كتبت الكلامت القرآنية برسم املصحف إال يف ما أردت توضيحه فكتبتها حسب    
إذا كـان يف الكلمـة وجهـان و ، عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحفًقها تسهيالْطُن

 . ا ولو مل يكن املقدمًأحدمها مثل حفص كتبت الكلمة بالوجه الذي خيالف حفص
 بـأن عـدد ً، علام)٦٢٣٦( وعدد آياته  الكويفِّحسب العدوقد ذكرت أرقام اآليات     

 .آية) ٦٢١٤( البرصي ِّاآليات حسب العد
، ًبكيفية ختـالف حفـصا اليزيديها أقركام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ    

 . هلاُهََبنتُوقد تكرر ورودها فذكرهتا ضمن مباحث األصول كي ي
َ وأن يكون ،يبرصالأيب عمرو  ةقراء باًأن يكون جمازة ءراقواألصل فيمن يقرأ هذه ال  

  .ً حفصااليزيدي ولذلك اقترصت يف هذا الكتاب عىل ما خيالف فيه  لرواية حفصًامتقن
                                          

 ُّدَتـْعُزاد عـن العـرشة، إال مـن ال ي اء أنه مل يتواتر يشء مماَّأمجع األصوليون والفقهاء والقر:  قال النويري)١(
 بل هي قراءة شاذة ال جتوز القـراءة هبـا ال ،كم بقرآنيتهاُبخالفه، وعىل هذا فكل قراءة وراء العرش ال حي=

= 
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 ٨ يزيديالة ءراأصول ق

 . من القراءات الشاذة اليزيديوقراءة      
 . القراءة الصحيحةِكانرأ من َ أو أكثرًكناهي التي فقدت ر:  ُُوالقراءة الشاذة    

يف املصنفات إال قـراءة األئمـة األربعـة بعـد كاملة  القراءات الشاذةمل ينقل لنا من و   
مل تتوفر فيها مجيع أركان القراءة لكن صحيحة اإلسناد ومتصلة  وهي قراءات ،العرشة

  :ت اآلتيةاقراءالوهي ،الصحيحة
 :وراوياه .) ه١١٠ت(البرصي أبو سعيد ، يسارِ أيب احلسنُ بنُاحلسن:األوىل

             .شجاع بن أيب نرص البلخي.  أ
 .عمر الدوريأبو  ،حفص بن عمر.ب

 : ُوراوياه. ) ه١٢٣ت(يِي املكِمْهَّ السن بن حميصِ عبد الرمحنُ بنُ حممد:الثانية
     . يِّزَة البَّزَ أمحد بن حممد بن أيب ب.أ

 .وذـَُبنَ حممد بن أمحد بن أيوب بن ش.ب
                                          

ْ، ولو وافقت العربية والرسميف الصالة وال يف خارجها َ َ  .  العثامينَ
ا، وتدوينها يف َهُيمِلْعَا وتَهُمُّلَعَ فاعلم أنه جيوز ت،اً ال جتوز القراءة هبا مطلقمت أن القراءة الشاذةعلإذا و         

َدرسهاذا هل، والكتب ََ   .  فوا فيها الكتب َّسوها، وألَّ ودرالكبار من السلف القراء َ
 .   ٣١ ص ١محدي سلطان العدوي ج.  القراءات الشاذة دراسة صوتية وداللية، د)١(
   : هيلقراءة الصحيحةاركان  وأ)٢(

 .ًموافقة القراءة للرسم العثامين ولو احتامال.أ       
    .أفصحو أ كان اًيحالنحو فصموافقة القراءة لوجه من وجوه .ب      
 .التواتر. ج      

نقل مجاعة يمتنع تواطؤهم عىل الكذب، عن مجاعة كذلك من أول السند إىل منتهاه، وقد ذهب : والتواتر        
 النويري يف كتفاء بصحة السند مع الشهرة واالستفاضة، قالمكي بن أيب طالب وحممد بن اجلزري إىل اال

 . لإلمجاع ٌ خمالفٌث حادٌوهذا قول:رشح الطيبة



 

 ٩ يزيديالة ءراأصول ق

 : وراوياه .) ه١٤٨ت( األعمشسليامن بن مهران :الثالثة
     .احلسن بن سعيد املطوعي.أ
 . حممد بن أمحد الشطوي:يذ الشنبو.ب

 :وراوياه.) ه٢٠٢ت(اليزيديحييى بن املبارك : الرابعة
     .سليامن بن احلكم.  أ
   .أمحد بن فرح.ب

 .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب
ًبا فمن اهللا، وما كان خطأ فمني ومن الشيطان، وقد أصاب هذا جهدي فام كان صوا

َاملزين حني قال َلو عورض كتاب سبعني مرة ل: (ُّ ً َ َ ًد فيه خطأ، أبى اهللاُ أن يكون كتابـا ِجُوٌُ َ َ ٌ ِ َ
ِصحيحا غري كتابه َ ً .( 

  إالِ يف يومهاً كتابٌ إنسانَ أن ال يكتبُإين رأيت: (َ العامد األصبهاين حيث قالُّرَوهللا د
 هذا لكـان َستحسن، لو قدمُ يَ كذا لكانَكان أحسن، ولو زيدل هذا َِّريُلو غ: ِقال يف غده

ِىل استيالء النقص عىل  عٌ ودليل،ِ العربِأفضل، ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم ِ
 .)مجلة البرش

ًكام وأرجو من كل أخ ناصح وجد يف هذا الكتاب خطأ أو عبارة من األفضل    َ َ َ ٍ ٍ  تعديلها ِّ
ــاتف  ــىل ه ــك ع ــي ذل ــوان اآل ) ٠٠٩٦٢٧٩٦٩٠٨٤٤١( أن يبلغن ــىل العن  :يتأو ع

Yahoo.com@Tawfiq_Damra  
   أسأل أن ينفع به اإلسالم واملسلمنياهللاَ

 



 

 ١٠ يزيديالة ءراأصول ق

 
 دي،باليزيـ املعـروف البـرصي العدوي حممد أبو اإلمام املغرية بن املبارك بن حييى

 منـصور بـن يزيد لصحبته باليزيدي وعرف بغداد نزل ،ٌكبري ٌعالمة ٌثقة ٌقرئُم ٌيِوْحَن
 أبـا فيـه خالف اختيار وله: ريَزَن اجلبقال ا ،ولده يؤدب فكان املهدي خال احلمريي
 .وغريمها واملستنري املبهج كتاب من به قرأت يسرية حروف يف عمرو

 اًأيض وأخذ ،هبا بالقيام خلفه الذي وهو روعم أيب عن اًعرض القراءة أخذ :شيوخه
 .أمحد بن اخلليل عن وأخذ جريج، بن امللك عبد وسمع ، الزياتمحزة عن

 وإسـحاق وإسـامعيل وإبـراهيم اهللا وعبد حممد أوالده عنه القراءة روى :تالميذه
 الطيب محدون وأبو ،السويس شعيب وأبو ،الدوري عمر وأبو ،حممد بن أمحد ابنه وابن
 بـن وحممد ،جبري بن وأمحد ،سعدان بن وحممد ،املوصيل عمر بن وعامر ،إسامعيل بن

 عمـر بـن وحممـد ،واصـل بـن وأمحـد ،اخليـاط احلكم بن سليامن أيوب وأبو ،شجاع
 محزة وأبو ،سجادة غالم محدان بن وجعفر ،البغدادي أشعث بن واجلصاص ،الرومي
 احلارث وأبو ،األشعث بن عصامو ،قصعة ومحدان ،سجادة محاد بن وإبراهيم ،الواعظ
 عنـه روى النحوي، يوسف بن ونرص ،الرضير اهللا عبد بن اهللا وعبيد ،خالد بن الليث

 .مَّسال بن القاسم عبيد أبو احلروف
 فـذهب مكة إىل فخرج ،العالء بن عمرو أليب اًصديق أيب كان :املبارك بن قال حييى

 ثـم ،ودعـه مـا وقت يف يب عمرو باأ أيب فأوىص معه وكنت حييى قال يشيعه عمرو أبو
 أيب عنـد ووافقنـي يـستقبله عمـرو أبو ذهبف .أيب قدم حتى عمرو أبو يرين فلم مىض
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 .الوقـت هذا إىل فارقتك منذ رأيته ما :فقال ؟حييى عن رضاك كيف عمرو أبا يا :فقال
 فقعد ،رجيل عىل ًقائام هَّكل القرآن عمرو أيب عىل أقرأ حتى البيت يدخل ال أن يبأ فحلف

 :وقـال ،مـروَع أيب عـىل القـرآن ختمـت حتى أجلس فلم عليه أقرأ وقمت عمرو أبو
 .بالطالق اليمني كانت قال أحسبه

 أجـل عمرو أيب أصحاب سائر كان وإن اليزيدي عىل َانْلَّوَع وإنام :جماهد ابن وقال 
  .أضبطهم وهو بغريها يشتغل ومل هلا وجترد عنه للرواية انتصب أنه ألجل منه

ًمفوهـ اًفـصيح عالمة ثقة كان :الذهبي احلافظ وقال   واآلداب، اللغـات يف اًبارعـ اّ
 .خاصة عمرو أيب عن ورقة آالف عرشة أمأل إنه قيل حتى
 نوادر كتابو املشكل كتابو املقصور كتابو النوادر كتاب منها تصانيف عدة وله 
 .خمترص النحو يف كتابو اللغة

 جـاوز بـل :وقيـل ،سـنة وسـبعون أربع وله ٍوْرَمِب نيومائت اثنتني سنة تويف :وفاته
 .املائة وقارب التسعني
 .اخلياط احلكم بن أيوب بن سليامن أيوب أبو .١ :مها وراوياه

 . الرضير جربيل بن فرح بن أمحد جعفر أبو .٢                      
 

                                          
 .٣٢٠ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٣٧٥ ص٢بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(
 املبهج يف القراءات الـسبع لعبـد اهللا ،٢٧١ ص ١ املستنري يف القراءات العرش أليب طاهر بن سوار ج)٢(

  .١٠، اإلحتاف للبناء ص٧٠ إيضاح الرموز للقباقبي ص ،٨١ البغدادي ص بن عيل سبطا



 

 ١٢ يزيديالة ءراأصول ق

 
 البـرصي بـصاحب يعرف ،غداديالب اخلياط أيوب أبو احلكم بن أيوب بن سليامن

 ملـا حـافظ صـدوق ثقـة البـرصي صاحب أيوب أبو :معني ابن قال ،ٌثقة ٌجليل ئِرْقُم
 .عنه يكتب

 بـن اهللا عبـد الـرمحن عبـد أيب عـىل عـرض إنه :وقيل .اليزيدي  عىل قرأ :شيوخه
 .الزيدي

 لفضلا وأخوه ،الدقاق خملد بن وإسحاق ،لِّاملعد حرب بن أمحد عليه قرأ :تالميذه
 مكـرم بـن والـرسي ،الـرساوييل أمحـد بـن وبكر ،مروان بن أمحد بن وعيل ، خملد بن

 .جعفر بن أمحد بن اهللا وعبد ،املؤدب كثري بن وعبداهللا
 .للهجرة ومائتني وثالثني مخس سنةتويف  :وفاته

 

                                          
 .٣٩١ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٣١٢ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، )١(



 

 ١٣ يزيديالة ءراأصول ق

 
 ثقة املهملة ءباحلا وفرح ،ِّاملفرس البغدادي الرضير جعفر أبو جربيل بن فرح بن أمحد

 .كبري
 واقد بن الرمحن عبد  وعىل تءاالقرا من عنده ما بجميع الدوري عىل قرأ :شيوخه

 .شبة بن وعمر يِّزَالب عىل اًأيض وقرأ
 وزيد ،الويل اقَّقَّالد الرمحن عبد بن وأمحد ،اخلتيل مسلم بن أمحد عليه قرأ :تالميذه

 بن احلسن وأبو ،جماهدموسى بن  بن أمحدو ،مقسم بن بكر بوأو ،بالل أيب ابن عىل بن
 أمحد بن وإبراهيم ،اقَّقَّالد عيل بن واحلسن ،البزوري أمحد بن الفضل بن وعيل ،شنبوذ

 ،جعفـر بـن اهللاِ ُوهبـة ،ازَّزَالقـ سـعيد بن وعيل ،هاشم أيب بن الواحد وعبد ،البزوري
 بـن اهللا وعبـد ،عـيل بـن وسالمة ،عالن بن وعمر ،اقَّرَالو هارون بن حممد بن وأمحد
 .املطوعي سعيد بن واحلسن ،حمرز

 . للهجرةوثلثامئة إحدى سنةتويف  :وفاته
 

 

                                          
 .٤٦٨ ص١لذهبي، جل، معرفة القراء ٩٥ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

 ١٤ يزيديالة ءراأصول ق

 
 

ُأعوذ( :كان يقول يف االستعاذة ُ َمن ِباهللاَِّ َ ِالشيطان ِ َ ْ ِالرجيم َّ ِ َّ(. 

 

 . البسملة آية من الفاحتةَّدُعَومل ي
 :انتني املتتاليتني وجهله بني السور

 .السكت بال بسملة وهو املقدم. ٢الوصل بال بسملة  .١ 
ومن املعلوم أنه ال سكت وال وصل بني سوريت الناس والفاحتـة ، وال بـسملة بـني 

 .األنفال وبراءة
ـــن  ْوأدغم ْ ــا ( َِ ــفا) (ًِمح َش َوبــســــمال) َ َ ْ َ َ  

ْولليزيـــدي الـــســـْكت زد وللحـــسن َ َ ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِِ َ ِ  
 

ــب( ْط ــال) ِ ــصـــري ص ــد ب ــال  وعن َفاص ً َِ ٍِّ ْ َ َِ َ ْ ِ  
ــــســـــملن ــــد ال تب ــــري احلم ــــدء غ ْيف ب َ ََ َِ ِْ ْ َُ ِْ َ ِ ِ  

 

 
 .)ناتحرك  (قرصال :املد املنفصل

                                          
 .٢٣، القراءات الشاذة للقايض ص٨٣إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٧ ص٢املستنري البن سوار ج )١(
 .٤٩ ص لعبد الرزاق عيل إبراهيملقرآن ،  عد آي ا مرشد اخلالن إىل معرفة)٢(
 .١٠موارد الربرة عىل الفوائد املعتربة للمتويل لوحة، ٧ ص٢املستنري البن سوار ج)٣(
 .١٩، ١٨ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٤(
، اإلحتـاف ١١٨، إيضاح الرموز ص٧٤يرس خلاروف صامل، ٥٠٧ ص ١املستنري أليب طاهر بن سوار ج  )٥(

 .١٤موارد الربرة للمتويل لوحة  انظر له وجه آخر وهو التوسط:، وقال املتويل٥٣للبناء ص



 

 ١٥ يزيديالة ءراأصول ق

  . ) حركات٤ (توسطال، وقيل ) حركات٦(اإلشباع: املد الـمتصل
ــم مــدا ــط هل َ وس ْ ُِّ َ ْ ــصـــــر املنفــصلَ ْ وق َ ْ َِ ُ ْ َ  

ـــــز ِثــــم اليـَـــــــ ْ ــــالِيدَُّ َي بخلفــــه ت َْ ِ ِ ُ ِ ُّ  
 

ْلـحـــســـــــن وابـــن حميـــصن نقـــل ِ ُِ ٍ ٍِ َ ُ ُ ْ َ ََ  
ــــشـــــــنب ُو ال ََ َوذي بإشــــبَّ ُّْ َاع كــــالِ ِ ٍ  

 

﴿   يف)عني(يقرص ياء   •   ﴾]١:مريم[ ،﴿     ﴾]شورىال[.  

 
ــ ومل اآلتيــةأدرج املواضــع   ﴿عليهــات سكي       ﴾ ]مــع ]١،٢:الكهــف 

ـــــــاء،  ﴿اإلخف         ﴾ ]ـــــــس ﴿  ]٥٢:ي   ﴾ ]ـــــــة ﴿ ]٢٧:القيام  

 ﴾]اإلدغاممع ]١٤:املطففني . 

 
 إذا وقع بعدها ساكن وكان قبلها هاء مسبوقة بكرس أو يـاء ً اجلمع وصالميميكرس 
﴿ :ساكنة نحو         ﴾،﴿        ﴾. 

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

﴿قرأ و متحركني،     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
                                          

، إيـضاح الرمـوز ٧٢اروف صيـرس خلـ، وذكـر لـه التوسـط امل٥٠٨ ص ١ املستنري ذكر لـه اإلشـباع ج)١(
 .١٤موارد الربرة لوحة  ،٥٤، اإلحتاف للبناء ص١١٦ص

 .٣٩، ٣٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٢(
 .٨٨إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٦٤إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .١٦٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ٩٥إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٨ ص٢املستنري البن سوار ج)٤(



 

 ١٦ يزيديالة ءراأصول ق

﴿ قرأو    ﴾]بضم اهلاء دون صلة مع زيادة مهزة قبلها ]٣٦:الشعراء[ و]١١١:األعراف.  
﴿يفله وجهان و  ﴾]٧:الزمر[ 

﴿ اإلسكان .٢   .ًضم مع الصلة، وهو املقدم أداءال.١   ﴾. 
﴿ :قرأو      ﴾ ]٦٣:الكهف[، ﴿     ﴾]بكرس اهلاء]١٠:الفتح ،. 
﴿ :قرأو   ﴾]ع كرس القاف بإسكان اهلاء م]٥٢:النور. 

 
 األوىل وال تأيتي يسهل اهلمزة الثانية ، يزيدإذا اجتمعت مهزتان يف أول كلمة فإن ال

، فيكـون  هامدخل ألف الفصل بينمفتوحة أو مكسورة فيالثانية فإذا كانت  مفتوحة إال
 .النطق هبمزة حمققة فألف فهمزة مسهلة بني بني 

 - ومتد بمقـدار حـركتني–ف تفصل بني اهلمزتني املتالصقتني هو إثبات أل:واإلدخال
﴿:فالقراءة باإلدخال يف قوله تعاىل       ﴾ تكون بإثبات ألف بني اهلمزة األوىل   

﴿املحققة والثانية املسهلة     σ  ﴾ ،﴿   ﴾ .  
 عـدم.٢ اإلدخـال .١:مـضمومة فلـه الوجهـانالثانيـة مفتوحة واألوىل  إذا كانتأما 

﴿ : نحواإلدخال وهو املقدم    4 ﴾ ]١٥:آل عمـران[ ، ﴿ •﴾ ]٨:ص[، ﴿  •﴾ 
 .]٢٥:القمر[

                                          
، وقـاال لـه الوجهـان الـصلة ٥٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١١٢يضاح الرموز للقباقبي صإانظر  )١(

 ﴿واإلسكان يف    ﴾ ]٤٢٤واملبهج ص٢٩٢ ص ٢انظر املستنري ج ، ]٧٥:طه. 



 

 ١٧ يزيديالة ءراأصول ق

﴿وقرأ   ∴ ﴾ ]و]٢٨:العنكبوت[ ]٨١:األعراف ،﴿∴ ﴾ ]سـتفهام مـع باإل ]١١٣:األعراف
 .التسـهيل واإلدخال 

 ﴿قرأ   σ ﴾ ]ل اهلمزة الثانية مع اإلدخالتسهي،  ب ]٤٤:فصلت. 
 : ويمتنع إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني يف ألفاظ هي 

١- ﴿  σ ﴾ ] ٤٩: ، الشعراء١٧: ، طه١٢٣:األعراف[  .  
٢- ﴿    σ ﴾  ] ٥٨: الزخرف[ .  

سـتفهام والثانيـة وذلك الجتامع ثالث مهزات يف هذين اللفظني ، األوىل مهـزة اإل
 . وهي فاء الكلمة اً والثالثة ساكنة أبدلت ألفاملفتوحة ،

﴿  ويف-٣  ﴾ سهل الثانية بال إدخالي حيث ورد       . 
﴿وقرأ      ﴾ ]وهو  اإلبدال.١:ويف مهزة الوصل وجهان باالستفهام ]٨١:يونس 
﴿التسهيل. ٢ املقدم  σ ﴾.مثلفتكون  ﴿      ﴾ . 
ــو َس َآلـــهَى ءِ ـــقق ِ ْتنا حـَــــــ َِّ َحـمــ( ُ   )اـِ

ـــرص والَو ــــيزيدي اق ـــل ضـــم للـْـــ َقب ْ َ ََ َْ ُ ٍِّ ِ َ  
 

ِو يف جـَــــــــم َيع البـــاب قـــرصه سمـــَ َ ُ َُ َ ِْ   اـِ
ــد َإب ــِ َال يف تب َ ـــك َ ِارك الـملـــــ ْ ُْ َمــال( ََ َ(  

 

: 
 مـنهام آخـر الكلمـة األوىل  مهزتا قطع يف كلمتـني، بـأن تكـون األوىل          إذا التقت

اهلمزة  إسقاطب ليزيدي ا فقرأوالثانية أول الكلمة الثانية، فإن كانتا متفقتني يف احلركة
                                          

 .ًتبدل الثانية ياء: ، وقال الضباع ٦٣حتاف للبناء صاإل، ١٣٠إيضاح الرموز للقباقبي صانظر  )١(
 .٤١، ٤٠ بيت رقمربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالفوائد املعت)٢(
 .٧٢إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٤٠إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(



 

 ١٨ يزيديالة ءراأصول ق

﴿: نحو األوىل من كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتا يف الشكل      ﴾ ،
﴿            ﴾، ﴿     ﴾. 

 : تني يف احلركة فلهام مخس حاالت هي  وإن كانتا خمتلف   
﴿ : ومل يرد إال يف قولـه تعـاىل ، أن تكون  األوىل مفتوحة والثانية مضمومة-أ    

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

 .هلمزة والياءالثانية بني ا
﴿:والثانية مفتوحة، نحو  أن تكون األوىل مكسورة -ج        ﴾  فيبدل اهلمزة

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

 . مفتوحةاًالثانية واو
﴿: ية مكسورة، نحو  أن تكون األوىل مضمومة والثان-هـ       ﴾ ففيها وجهان  

 . ً مكسورة وهو املقدم أداءاً إبدال اهلمزة الثانية واو-١:  مها
 . تسهيل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء -٢

 .ومل يقع يف القرآن الكريم التقاء مهزة مكسورة بعدها مهزة مضمومة  
 فإن وقفـت عـىل األوىل وابتـدأت ،وصل فقطل أو اإلبدال يف ذلك كله اليوحمل التسه

 . بالثانية فال بد من التحقيق 
ُّواعلم أنه جيوز يف حرف املد الواقع قبل مهز مغري املد ٍ َّ جح القـرص إن ، ويرُ والقرصَُ

﴿:  نحوكان التغري باإلسقاط    ﴾. 



 

 ١٩ يزيديالة ءراأصول ق

: 
إىل ختفيف   مال العربا،ً مصمتاً جمهوراً بعيد املخرج شديداًا كانت اهلمزة حرفـَّمـل

احلـذف  وباإلبدال  اليزيدي وقرأ،بالنقل وأ اهلمزة إما باإلبدال أو التسهيل أو باحلذف
َ كام مه،ظ معينةالفأوالتسهيل يف  اهلمز املفرد هـو الـذي مل و . ال هيمزها حفصاً ألفاظَزَ

 .صق مثلهيال
﴿ :ا يفًأبدل اهلمزة الساكنة ألف       ﴾  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤: الكهف[ . 

﴿ بتسهيل اهلمزة يف لفظ َقرأ † ﴾حيث ورد، مع إثبات األلف بعد اهلاء . 
﴿ َقرأ  ﴾ ]اهلمزة  يفوله بـحذف الياء بعد اهلمزة،  ]٤:الطالق[و] ٢:املجادلة[و] ٤:األحزاب

H﴿ رص بني اهلمزة والياء مع التوسط أو الق تسهيلها.١:وجهان   ﴾. 

﴿ الالزمإبداهلا ياء ساكنة مع املد.٢  ﴾ .. 
 ﴿َقرأ   ﴾  ] بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة  . 
﴿: قرأ   ﴾]و ،]٥١:األحزاب﴿    ﴾ ]بعد اجليم مضمومةةمزهب ]١٠٦:التوبة . 

                                          
، املبهج يف القراءات لسبط اخليـاط ٧٥إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٤٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(

 .٤٧١ ص ، املستنري البن سوار١٤٠ص 
، واملد هنا من باب املد املنفـصل، ٨٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٥٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(

: فيجوز له يف حرف املد قبلها من قال له بتوسط املنفصل و، بقرص املنفصل فيتعني القرصفمن قال له
 .ن اهلمزة مسهلة أل؛التوسط والقرص

﴿وعىل اإلبدال يـجوز له يف )٣(        ﴾ ]ُاإلظهار مع سكتة يسرية بني الياءين واإلدغـام  ]٤:الطالق
   القـرص بـالروم مـع التسهيل .٢  التوسطبالروم مع  التسهيل .١حال الوقف بالتسهيل فله ثالثة أوجه و
 . الالزم إبداهلا ياء ساكنة مع املد.٣



 

 ٢٠ يزيديالة ءراأصول ق

 ﴿قرأ   ﴾ ]و ]٤:اإلخالص﴿   ﴾ الواوزمحيث وقع هب  . 

﴿وقرأ   ﴾ ]و.  الياءبدل  مفتوحةهبمزة ]٢٧:هود﴿     ﴾ ]هبمزة ساكنة  ]١٤:احلجرات
 .بعد الياء

 : 
 .حتقيق اهلمز. ١: وجهانيف اهلمز الساكن لليزيدي 

  مـةلكللا ًمـال  أواً أو عينـًيبدل كل مهزة ساكنة سواء كانـت فـاءاإلبدال حيث . ٢
﴿ :نحوحرف مد من جنس حركة ما قبلها    ﴾، ﴿    ﴾، ﴿   ﴾ ،﴿  ﴾. 

 :وقد استثنى من إبدال اهلمز الساكن مخسة أنواع

﴿ :نحو  للجزمًه عالمةُونما كان سُك.١ ﴾ ،﴿ Ä Ã Â ﴾. 

﴿ :نحو ما كان سكونه عالمة للبناء يف فعل األمر .٢    ﴾ ،﴿ K﴾ . 

 .]١٣:املعارج [﴾﴿، ]٥١:األحزاب[﴾& ﴿ :نحو ما كان مهزه أخف من إبداله .٣

﴿ :يف ما كان إبداله يلبسه بغريه.٤     ﴾]٧٤:مريم[. 

 .]٨:اهلمزة[ و]٢٠:البلد[﴾﴿ : إىل أخرى يفٍما خيرجه اإلبدال من لغة.٥

                                          
وإذا قرأ باإلبدال جاز اإلدغام الكبري واإلظهار انظـر  فإذا قرأ بوجه التحقيق قرأ باإلظهار يف املتحركات )١(

، ٤٧١، املـستنري البـن سـوار ص ٧٥إحتاف فضالء البرش للبنـاء ص ،١٤٦إيضاح الرموز للقباقبي ص
باإلبـدال واإلدغـام الكبـري كالـسويس عـن أيب فيقرأ باهلمز كالدوري و( ،١٤٠املبهج لسبط اخلياط ص 

 .) أحىل درويس ملعرفة املزيد عن اإلبدال واإلدغامعمرو البرصي، ويمكنك الرجوع لكتاب



 

 ٢١ يزيديالة ءراأصول ق

 ﴿ اليزيديَقرأ    ﴾ ]إدغـام  و ضـمة اهلمـزة إىل الـالم قبلهـا ،  بنقل]٥٠:الـنجم
﴿التنوين يف الالم املضمومة   1!﴾، وإذا وقف عىل لفظ﴿ ﴾ثالثـة ه  فـان لـ

 :       هي ﴾1!﴿  بـأوجه يف االبتداء
1﴿.أ ﴾ ٍهبمزة وصل مفتوحة فالم ساكنة فهمزة مضمومة ٍ ٍ ٍٍ  . وهو املقدم ٍ

1﴿ .ب ﴾ ٍصل مفتوحة فالم مضمومةِهبمزة و ٍٍ ٍاو ساكنة من غري مهزوف ٍ ٍ . 
 . ٍثم واو مدية، مع التقليل يف األوجه الثالثة بالم مضمومة ﴾1﴿ .ج

َســـــؤلك أ َ َ ْ ْبــدل ُ ْشــم(ِ َوكــاأل) ِ ْ َ َرض ائتيــاَ ِ ْ ِ ْ  
ـــتم ـــا أن ـــرس وه ُواك ْ َ َ َ َْ ِ ـــهْْ ـــســـــهيل ل ُ بت َ ٍ ِ ْ َ ِ  

ْالــالء ســــهل َو َِّّ َ ْمــز(ِ ِوبال) ِ ْيــا امهــز َ ِ ْ   )َِمحــا(َ
ـــاب ـــع الب ــــيى مجي ـــد روى حيـــــ ِوق َ َ َ َ َْ ََ َْ َ ْ  

 

ــــىض( َم ـــــهم َو) َ ــــئهم ونبئـْــ ْأنب ُْ ِّ َ َُ ْ ِ ــــا(َ َحي َ(  
ـــــئال أع ـــــل ل ْوق ََ َّ ْ ُِ ـــــهَ ــــــش أبدل ُمـــــــ َْ َ َ ٌ َ  

ــــامَو ــــاب مهــــزه ن ـــــي الب ــــه باقــــــ َعن َْ ُ َ َ ُُ ََ ِ ْ ِ ْ  
ــــاب ــــال ارتي ـــــرو ب ــــل أيب عمـــــ ِمث َِ ِ ِْ َ َ ِْ ٍ َ  

 

 
والدال والزاي والسني  واجليم التاء (: وهياآلتية يف احلروف الستة :)إذ( َ ذالَدغمأ

ـــصاد  ﴿ :نحـــو ،)وال      ﴾، ﴿       ﴾، ﴿      ﴾ ،﴿      ﴾،  ﴿   
     ﴾ ،﴿        ﴾.  

َإذ أدغـــــم الــ َ ْ َ يَمـْ ِغــري اجلــيم َ وُّكِّ ِْ َ ْحــل(َ َ(  
 

ــط  ـــفريها فق ْصــ َ َ َ ُ ِ ــى(َ َأت َλ ( ــيم ُواجل ِ ْ ْطــل( َ َ(  
 

                                          
، املبهج يف القراءات لسبط اخليـاط ٨٤إحتاف فضالء البرش للبناء ص ،١٥٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(

 .٤٦٥، املستنري البن سوار ص ٥٠٤ص 
 .٤٨رقم بيت الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٢(
 .١٢٩، املبهج لسبط اخلياط ص ٤٠إحتاف فضالء البرش للبناء ص، ١٨٣ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٣(
 .٥١ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٤(



 

 ٢٢ يزيديالة ءراأصول ق

الـسني والـذال والـضاد والظـاء والـزاي ( يف احلروف الثامنية وهـي :)قـد( دال أدغم
ــشني ــصاد وال ﴿:نحــو) واجلــيم وال    ﴾،﴿        ﴾،﴿    ﴾، ﴿   

  ﴾،﴿       ﴾، ﴿      ﴾،﴿         ﴾، ﴿      ﴾. 
ْللُكـــل قـــد والتـــاء أدغمـــــــن  وهـــل َ َِّ َ ْ ْ ََ َِ َِ َّ ْ  

َبل تؤثـرون  ُْ ِ ُ ْحز(َ ْطـب(َو) ُ ْيف الطـا فقـط) ِ َ َ َّ ِ  
 

ــل  ْو ب َ ــىض( َ َم ــن ) َ ْلك ِ ـــونَ ٍبنـ ُ ــل ِ ْ ه ــل( َ ْجع َ َ(  
ـــهار  ــاب باإلظــ ِو الب َ ُ َ َْ ــم(ِْ ْش ــط) ِ ــال ش َب ََ   ْطِ

 

السني والثاء والصاد والزاي : ( وهياآلتيةيف احلروف الستة :  تاء التأنيث الساكنةأدغم
﴿ :نحـو) والظاء واجلـيم        ﴾،﴿      ﴾، ﴿         ﴾، 

﴿       ﴾،﴿      ﴾،﴿         ﴾ . 
﴿ :من قوله تعاىليف التاء ) هل (َ المَأدغم  ≤ ﴾ ]٨:احلاقة[و ]٣:امللك[  . 

ــاء ــة يف الف ــاء املجزوم ﴿ : نحــووأدغــم الب       ﴾ ]ــساء  ﴿ ،]٧٤:الن    

   ﴾ ]٥:الرعد[، ﴿       ﴾ ]٦٣:اإلرساء[، ﴿        ﴾ ]٩٧:طه[، ﴿  

       ﴾ ]١١:احلجرات[ . 

﴿ : منوأدغم الباء يف امليم      ﴾]٢٨٤:البقرة[  ،وهو يسكن الباء . 

                                          
 .١٢٧ املبهج ص،٤٤٩ ص ١ املستنري ج ،١٨٤  إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .٥٣ ،٥٢ بيت رقموائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويلالف)٢(
 .٤١، اإلحتاف للبناء ص١٨٥، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٩، املبهج ص٤٥٤ ص ١املستنري ج )٣(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٧، إيضاح الرموز للقباقبي ص١٣٣، املبهج ص٤٥٨ ص ١املستنري ج  )٤(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨،إيضاح الرموز للقباقبي ص١٢٤، املبهج ص٤٦١ ص ١املستنري ج )٥(
 .٤٢، اإلحتاف للبناء ص١٨٨إيضاح الرموز للقباقبي ص ،١٣٦، املبهج ص٤٦٢ ص ١املستنري ج )٦(



 

 ٢٣ يزيديالة ءراأصول ق

﴿ :يف وأدغم الباء يف امليم       ﴾ ]٤٢:هود[ . 
﴿ :يف الثاء يف وأدغم الدال     ﴾ ]١٤٥: عمرانآل[ . 

﴿ : منوأدغم الدال يف الذال      ﴾]١:مريم[ .  
﴿ : يفدغم الذال يف التاءأو  ﴾و ﴿      ﴾و ﴿   ﴾ كيف وقعت. 

﴿ : منوأدغم الثاء يف التاء     ﴾ و﴿  ﴾ كيف جاء . 
﴿:الالم نحويف الراء املجزومة يف  له الوجهانو      ﴾  
 .  اإلدغام . ٢  .اإلظهار وهو املقدم.١

َبــا اجلــ ْ ُزم يلـــــــهث مــن يــرد  أورثتمــواَ َُ ْ ْ ِْ ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ْ  
ــم ويف نبــذهتا مــع عــــــذت  ُهل ُّ ُْ َْ َ َْ ََ ِ ُ ْفــن( َ َ(  

ـــب ســوى  َواركـ ْ َِ َ ــ( ْ ًفت ــس ) ى َ َوي َ ــر( َ ْأث ِ ُ(  
ِطـَـــــــس مـــ ْشـــم( ٍيم َ ْوغنـــة ســـقط) ِ ٌَ ّ َ  

َوأ ــــــهرن ثالْظَ َـــــــ َ ْ َ ـــــِ ـــــمَث ْة رابعه َُ ُ ِ ٌ  
ــــُكَيَ سْنَأ ــــــــ ِون م ـــرىضُ َنكم م ْ َ ـــهُ ْ مي َ ِ  
ــــــذَك َاك أَــــــ َزوَ ـــــْ ـــــَالَا ثًاج َة وَث   ِيفً

 

ـــــثت واختــــذت صــــاداَل ًبـــــ َ َُ ُّْ َ َّ ــــواِ ُ أدغم َ ْ َ  
ــــيى ـــه حيــــ ـــالم مع ـــرا ب َو ال ُ ْ ََ َ ٍَّ َ ِλـــسن ْ ال احل َ َ ْ َ  

ــــدا( ٍويف نـــون ) ًمـَـ ُ ِ ًشـــفاه( َ َ ْفـــاعترب) (اِ ِ َ ْ َ(  
ــــــط ـــــــطوعيهم فق ــــــدى مـــ ْ يف وي ل َ َ ّ َْ ُِّ ِّ ْ َِ َ  

ـــ( ًفت َوأ) ى َ ـــم خْدَ َغ ْ ــــِ َـــــة سَسْم ـــهمٌ ْادس ُُ ِ  
َســـــنني مـــــع يومئـــــذ ثم ََ ٍ ِ ِ َِ ْ ْانيــــــــــــــهـَ َ  

ًجاجــــَث ــــضَأا َّ ًي ــــيَا الْ ـــــنة قف ِ بغـــــــ ٍُ َّ ُ ِ  
 

                                          
 .١٣٦، املبهج ص٤٦٤ ص ١املستنري ج  ،٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٨٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص)١(
 .١٣٦، املبهج ص٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٩٠، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٦٥ ص ١ملستنري ج ا)٢(
 .١٢٦، املبهج ص٤٤حتاف صاإل ،١٩١، ١٩٠صيضاح اإل ،٢٥ ص٢ ج،٤٤٦ ص ١املستنري ج )٣(
 .١٢٥، املبهج ص٤٤، اإلحتاف للبناء ص١٩١، ١٩٠، إيضاح الرموز ص٤٤٧ ص ١املستنري ج )٤(
 .١٣٨، املبهج ص٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٨٩، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٦٢ ص ١املستنري ج )٥(
 .٦٠ ،٥٤ بيت رقمالفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل)٦(



 

 ٢٤ يزيديالة ءراأصول ق

 
 اإلدغام.٢  وهو املقدماإلظهار.١ : وجهانيزيديلل

                                          
   ، عامر بن عمر املعـروف بأوقيـة املوصـيل من طريق  لليزيدي اإلدغام الكبريذكر سبط اخلياط يف املبهجو )١(

لـه  وذكـر ،٤٠٩ ص ١املستنري البن سـوار ج  ،١٠٠ املبهج لسبط اخلياط ص انظر. وهو ليس من طريقنا
، امليـرس ملحمـد خـاروف ٣٠، إحتـاف فـضالء البـرش للبنـاء ص٩٦إيضاح الرموز للقباقبي صالوجهان 

 . ٤٣ص
 :ويشرتط يف اإلدغام الكبري ما ييل ،هو إدغام حرف متحرك بـحرف متحرك )٢(

﴿ًء املدغم باملدغم خطا فدخلالتقا. ١     ﴾وخرج ،﴿      ﴾. 
﴿فدخل أن يكون املدغم فيه أكثر من حرف إذا كان يف كلمة. ٢   ﴾ وخرج ،﴿    ﴾. 

 ):املتفق عليها(موانع اإلدغام الكبري 
ًأن يكون احلرف األول تاء ضمري سواء كان متكلام نحو.١ ً:﴿            ﴾ ]أو خماطبا ]٤٠:النبأ ،ً

﴿ :نحو          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
 .ً احلرف األول مشددا يكونأن.٢

﴿: نحو          ﴾ ]١٤٢:األعراف[ ،﴿ Û Ü ﴾ ]٤٨:رمالق[ ،﴿ U V﴾  ]٣٩:احلجر[. 
 .ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن.٣

﴿:       نحو          ﴾ ]١٨١:البقرة[ ،﴿     ﴾.  

﴿ النون املخفاة قبل احلرف املدغم كام يف كونت أن .٤           ﴾ ]٢٣:لقامن[. 
 :موانع اإلدغام املختلف فيها

﴿:حذف حرف العلة بسبب اجلزم نحو       ﴾ ]و أصلها يبتغي غري]٨٥:آل عمران ،﴿     ﴾ 
﴿ أصلها خيلو لكم، ]٩:يوسف[         ﴾ ]ًن كاذباو أصلها يك]٢٨:غافر. 

﴿: نحو) آل(قلة احلروف ومصريه إىل حرف واحد  يف        ﴾ ]٦١:احلجر[. 
﴿:نحو) هو(إدغام الواو يف       ﴾ ]فال يدغم رف مدوعلة املظهرين أن الواو ح ]٢٤٩:البقرة 

 .واإلدغام هو الراجح
﴿ يف احلرف األول مهزة أصلأن يكون       ﴾]ًال اهلمزة ياء وصاليف حال إبد ]٤:الطالق ً. 



 

  :إدغام املتامثلني الكبري .١ :وهو عىل أقسام
﴿ :يفلتقيا يف كلمة أدغم األول يف الثاين  إذا ا:يف كلمة. أ    ﴾ ]٢٠٠:البقرة[، 
﴿و    ﴾] فقط دون غريمها،]٤٢:املدثر .    

ب،ت،ث،ح،ر،س،ع، غ، ف، : ( هياًوقد وقع يف سبعة عرش حرف: يف كلمتني.ب
ــــــ،و،ي ـــــو) ق، ك، ل، م،ن،ه ﴿: نح         ﴾ ]ـــــرة ﴿، ]٢٠:البق      

       ﴾ ]ــــدة ﴿، ]١٠٦:املائ         ﴾ ]ــــرة ﴿، ]١٩١:البق      ﴾ 
ــرة[ ﴿، ]٢٣٥:البق      ﴾ ]ــرة  ﴿،]١٨٥:البق        ﴾ ]٤-٣:الفاحتــة[ ،﴿   

         ﴾ ]٢:البقرة[. 
    :رياملتقاربني الكباملتجانسني وإدغام - ٢ 

 :متقاربان متحركانمتجانسان أو حرفان اً         إذا التقى خط
﴿: نحوكاف ال يف أدغم القاف : كلمةيف –         أ                ﴾ 

  .]٤٠:الروم[
﴿ يف له الوجهان و   ﴾ ]قدمامل  وهواإلدغام.٢اإلظهار .١ ،]٥:التحريم. 

 : كلمتني  يف –       ب 

                                          
 أن يكـون مـا قبـل القـاف .١:نيرشطب ًيكون اإلدغام كامال تذهب معه صفة االستعالء يف القاف، )١(

 .وأن يكون ما بعد الكاف ميم مجع.٢ .ًمتحركا
﴿: وال تدغم إذا مل يكن بعدها ميم مجع كام يف •                       ﴾] أوكان ]١٣٢:طه 

﴿: ما قبله ساكن نحو             ﴾] ٦٣:البقرة.[  
 :ويشرتط فيه ما ييل )٢(

﴿ :أن ال يكون احلرف األول تاء ضمري خماطب، نحو.١          ﴾ ]٦١:اإلرساء[. 
= 

 ٢٥ يزيديالة ءراأصول ق



 

 ٢٦ يزيديالة ءراأصول ق

   ستة يفاملتقاربني يف كلمتني يف القرآن الكريماملتجانسني و يف الثاين من َ األولَأدغم
  

الباء، والتاء، والثاء، واجليم، واحلاء، والدال، والذال، والراء، والسني، (هي  اًعرش حرف
 .)والشني، والضاد، والقاف، والكاف، والالم، وامليم، والنون

 :آليتكاوهي مفصلة 
﴿ الباء يدغم يف حرف واحد هو املـيم يف ُحرف.١           ﴾  فقـط يف مخـسة

 .]١٤:الفتح [،]٢١:العنكبوت [،]٤٠، ١٨:املائدة[،]١٢٩:آل عمران[: مواضع هي
الثاء، واجليم، والـذال، والـزاي، والـسني، (ف التاء يدغم يف عرشة أحرف هي حر.٢

ــضا ــصاد، وال ــشني، وال ــاءوال ــاء، والظ ــو)د، والط ﴿: ، نح          
      ﴾ ]٥٧:النساء[، ﴿       ﴾]٨١:النساء[. 

﴿ :يف اإلظهـار. ٢ قـدم وهـو املاإلدغـام.١:ه الوجهـانول      ﴾ ]٨٣:البقـرة[، 
﴿و      ﴾ ]ـــــة ﴿و ،]٥:اجلمع    ﴾ ]و ،]٣٨:مالـــــرو[و ]٢٦:اإلرساء﴿    

    ﴾ ]و،]١٠٢:النساء ﴿       ﴾ ]٢٧:مريم[  . 

  .)ت، ذ، س، ش، ض(حرف الثاء يدغم يف مخسة أحرف هي .٣

﴿:     نحو              ﴾ ]٥٨:البقرة[. 

                                          
﴿: ً احلرف األول مشددا؛ نحويكونال  أن.٢         ﴾ ]٢٠٠:البقرة.[ 
﴿: نحو. ً األول مقرونا بالتنوين يكون احلرفأن ال.٣         ﴾ ]٦:الزمر.[  
﴿:ً األول جمزوما نحو يكون احلرفأن ال .٤              ﴾ ]٢٤٧:البقرة.[  

 

﴿: واظهر ما سوى ذلك نحو)٢(     ﴾ ]٧٣:احلج.[  



 

 ٢٧ يزيديالة ءراأصول ق

﴿:  يف.ٍحرف احلاء يـدغم يف حـرف واحـد هـو العـني.٤           ﴾ ] آل
 .فقط ]١٨٥:عمران

﴿يف   التاء والشني: يف حرفني مهاُ يدغمِ اجليمُحرف.٥               ﴾  
﴿، ]٤، ٣:املعارج[             ﴾ ]ال غري]٢٩:الفتح . 
) ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ(حرف الدال يدغم يف عرشة أحرف هي .٦

﴿نحو             ﴾ ]١٨٧:البقرة[ ،﴿         ﴾ ]٥٥:القمر[. 

﴿حرف الذال يـدغم يف حـرفني مهـا الـسني والـصاد يف .٧                ﴾ 
﴿، و]٦٣، ٦١:الكهف[         ﴾ ]الغري]٣:اجلن . 

﴿ : نحوحرف الراء يدغم يف الالم.٨         ﴾ ]٧٨:هود[. 
﴿: يدغم يف الزاي والشني،أما الزاي ففـيحرف السني.٩            ﴾ 

 ﴿ يف:فلـه الوجهـان ، وأمـا الـشنيفقط ]٧:التكـوير[             ﴾ ]٤:مـريم[ 
 .واإلدغام مقدم

﴿ : يدغم يف حرف السني نحـوحرف الشني.١٠                      ﴾ 
 .فقط ]٤٢:اإلرساء[
﴿ :حرف الضاد يدغم يف الشني نحو.١١                   ﴾ ]٦٢:النـور[ ، 

 .ومل تدغم يف غريها
﴿:  نحـواف إذا حتـرك مـا قبلـهحرف الكاف يدغم يف الق.١٢         ﴾ 

 .]٣٠:البقرة[
                                          

﴿ً وال يدغم اذا كان الكاف متحركا وقبله ساكن نحو )١(          ﴾ ]١١:اجلمعة[.  



 

 ٢٨ يزيديالة ءراأصول ق

﴿: نحوقاف يدغم يف الكافحرف ال.١٣           ﴾ ]٦٤:املائدة[. 
﴿ :حرف الالم يدغم يف حرف الراء نحو.١٤          ﴾ ]و]٢٨:غـافر ،﴿   

                 ﴾ ]٤٣:األعراف[. 
﴿ :حرف النون يدغم يف الراء والالم نحـو.١٥            ﴾ ]١٣٦:البقـرة[ ،
﴿و            ﴾ ]١٣٦:البقرة[ ،﴿          ﴾ ]١٦٧:األعراف[. 
ن امليم عند الباء ثم ختفى بغنـة نحـو.١٦ ﴿ :ُحرف امليم إذا حترك ما قبله تسكَّ      

     ﴾ ]٣٠:النجم[. 
 :ظاتوملح
فيجـوز يف حـرف املـد  ،ُحلرف املدغم حرف مد ولني أو لني فقـطكان قبل ا إذا.١

﴿ :، نحوحال اإلدغام] القرص والتوسط واإلشباع[      ﴾ ]٤، ٣:الفاحتة[. 
﴿ :نحو اإلدغام ال يمنع اإلمالة .٢        ﴾ ]١٩٠:آل عمران[. 
اإلشامم يف احلرف األول إال يف عند إدغام املتامثلني واملتقاربني جيوز معه الروم و.٣

َّحالة التقاء امليم بامليم أو امليم بالباء أو الباء بالباء أو الفـاء بالفـاء ففيهـا يتعـذر  َ ََ
 : بشكل عام يف اإلدغاماآلتيةوجتوز األوجه  الروم واإلشامم النطباق الشفتني

﴿:  نحوٍّوجه واحد يف املفتوح ومل يسبقه حرف مد. أ         ﴾ ]٢٠:البقرة[. 
﴿ :وجهان يف املكسور ومل يسبقه حرف مد نحو.ب     ﴾ ]٥٢:البقرة[. 

                                          
ــا وقبلــه ســاكن نحــو )١( ــدغم القــاف اذا متحرك ــسبقها متحــرك، وال ت ــرشط أن ي ﴿ً ب     ﴾ 

  .]٧٦:يوسف[



 

 ٢٩ يزيديالة ءراأصول ق

﴿: ثالثة أوجه يف املفتوح املسبوق بحرف مد نحو. ج    ﴾ ]ثالثـة  . ]١١:البقـرة
 .القرص أو التوسط أو اإلشباع: أوجه املد العارض لإلدغام

 ﴿:مل يسبقه حرف مد نحوثالثة أوجه يف املضموم الذي . د       ﴾ ]٣٠:البقرة[. 
﴿:أربعة أوجه يف املجرور املسبوق بحرف مد نحو. هـ      ﴾ ]٢٣٥:البقرة[ 

 .دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم عىل القرصثالثة باإل
﴿ :حـرف لـني نحـوسبعة أوجه يف املضموم املـسبوق بحـرف مـد ولـني أو. و   

   ﴾ ]دغام املحض مع القرص أو التوسط أو اإلشباع وثالثة ثالثة باإل  ]٣٥:البقرة
 . ًباإلشامم مع القرص أو التوسط أو اإلشباع ووجه بالروم بعد فك اإلدغام قليال

ْأد ـــَ ـــم يف الب َغ َ ــــيزيدَ ِاب الــــ ِ َ ْ ـــأيبِ َي ك َ  
َواال ِه يف إَ ْغامـــه املـِـــــــثْدُ ْ ِ ِلني ِ ْحـــم ( َ ُ(  

َوالبــا ببـــا  َ َشــفا(َِ ِمناسك) َ َم ومـــاـــــــكَُّ َْ  
ــضم ــاء ال ــع ت ــك م ِحيزن َّ ُ َِ َ ْ َ ــسجـــــالَْ َري م َ ْ ُ ِ  

َأحتَو ُ ــــونا َ َّاجــ ـــَف( ُّ ْطـــب) (ى ًت َأدغـــام) ِ َ ْ َ  
َهـــذ َا وواىل الـمــــــــك يف قـــرب عـــىلَ ََ ٍ ْ َُ ِّْ َ َ  

ـــرج شــــــــطأه ويف ـــف كـــذا أخ َخل ُ ََ ْ َ َْ ََ ْ َُ ٍ  
َكــــذ ـــــمطوعيَ ــــصـــــــلية ال ِاك يف ت ِّ َ َّْ ْ ُُ ِ َ َْ  

ـــع إ ــــت م ِوزد وعظـــ َ َ ْ ََ َ َْ ـــِ َطب ـــى(ٍاق ْ َمت َ(  
َوابــــن حميـــــــــــصن بإظهــــار تــــال َْ ٍ َ ُ ْ َِ ٍ ِ َ ُ  

 

ـــَع َرو عـــْم َ اخلـــالَىلٍ َف  فِ ـــصِ ِافـْــــــهم ت ُ ْ   ِبَ
ْطـــب( ـــز) (ِ ْف ـــده(َو) ُ ُجي ُ َذا األِإ) ِ ْ ــــمَ ْول ضـ ُ ُ ّ  

َسلك ــــكَُّ ـــز(ُم ـــ ْف ــــَط) (ُ ْوزد ) اًبـِّي ـــا( َِ   )َِمح
ـــب(َو ْط ــــة ) ِ ـــثيل كلمـَـــ ٍبم ِ ِْ ْْ َ ـــالِ ـــا ت َال الت ََ َّ  

ُويف بأعـــــــي َْ َ ــــــِ ـــــورـَّن ٍا بط ُ ــــــُهـْنَع ِ   اـَم
َقـــــاف بَكـــــاف إن بكــــــــــــلمة بـــــال ْ َِ ِ ٍِ ِ ٍ ٍَ  

ْمــيم ببــاء مــع يعـــــــذب مــن  ْ َ ُ َْ َِّ ٍٍ ِشــفي ( ِ ُ(  
ـــذا بب َك ِ َ ـــاب ِاقَ ــــي الب ِـــ َ ٌفاضـــل( ْ ـــي) َِ ْيع ِ َ  

ــا َو ال ــضاد يف الط َّـ ُ ْمــز( َّ ــا ) ِ َّويف الت َفاثبتــا(َ ُ ْ َ(  
ِمج َيــع مــا فيــه اخـــــــتالف ابــن العــالَ َْ ْ َِ ُ ِ ِْ َ  

 

                                          
 .٣٧-٢٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(



 

 ٣٠ يزيديالة ءراأصول ق

 
 أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من اليـاء، فيـتلفظ القـارئ بـاأللف :ُاإلمالة

ُبحالة متوسطة بني األلف والياء،  وجعلت مصطلح ضـبطها نقطـة سـ ْ َ وداء مـسدودة َ
 .مع تعريته من احلركة) •(الوسط حتت احلرف 
 :نحوووقعت بعد راء ً رسمت يف املصحف ياء  أصلها ياء أوأمال كل ألف

﴿≤﴾، ﴿⁄  ﴾ ،﴿⁄ ﴾، ﴿⁄  ﴾، ﴿≤  ﴾ ،﴿⁄  ﴾ ،
﴿⁄  ﴾. عنه يفء اجو﴿  ﴾  ]ة كالتايل ثالثة أوجه مرتب]١٩:يوسف : 

 .التقليل.٣اإلمالة .٢  وهو الوجه املقدم الفتح.١
 جمـرورة يف  متطرفـةوالمهـا مفتوحـة والثانيـةأيـن ءلـف الواقعـة بـني رامـال األأ
﴿≤   ﴾ ،﴿≤ ﴾ ،﴿⁄   ﴾. 

﴿ :ٌوأمال كل ألف بعدها راء متطرفة مكسورة نـحو  Ÿ ﴾ ﴿ ⇒ ﴾، لكنه استثنى 
﴿ من ذلك    ﴾ ]ًمعا٣٦:النساء[ ،﴿   ﴾، ﴿   ﴾ ،ففتحها.  

﴿ يف ال اهلمزةأم        Κ… ﴾،﴿ ∫ ﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 
﴿ :نحو ساكن هاذا وقع بعدًوقفا إ هلاماأو      ﴾ ًصالوفتحها و . 

≥﴿ :من حروف فواتح السور، نحو) الراء واهلاء (أمال حريف ﴾ ]وأخواهتا ]١:يونس 
≥﴿و  ﴾ ]كام يف ءااهل و،]١:الرعد ﴿  ﴾ ]١:مريم[. 

                                          
 .١٠٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص١٩٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(
، وذكر عنه اإلمالة يف ١٨موارد الربرة للمتويل لوحة ، ٢٠٣املبهج ص  ،١٠٤ ص ٢ املستنري ج انظر)٢(

 .١١٣ وإحتاف فضالء البرش للبناء ص٢١٠يضاح الرموز للقباقبي ص إ



 

 ٣١ يزيديالة ءراأصول ق

⁄﴿وأمال    ﴾: حيث وقعت  و﴿  ∇  ﴾ اً ونصباً بالياء جرتحيث وقع . 

∧﴿أمال   ﴾ ]األولوضعامل ]٧٢:اإلرساء .  
﴿ ة يفمالالفتح واإل: له الوجهانو ⇒ ﴾ قعت املجرورة حيث و. 
  .) الراءقيقمع تر(  ]١٠٩:التوبة[﴾ ∑﴿ اء يفاهل الأم

 . يف السبع احلواميم ﴾š﴿ا  من احلوقلل 
، ومـصطلح ضـبطها نقطـة والتقليل هو اإلمالة الصغرى أي بني الفتح واإلمالـة الكـربى

 .مع تعريته من احلركة )ο(كبرية خالية من الوسط حتت احلرف 
﴿ لف يفاألواو و فتحة القلل  ﴾]اًوقف ]٥٨:طه.  

﴿ دال وألف يففتحة القلل   ﴾]اًوقف  ]٣٦:القيامة. 
ِفعىل ، فعـىل ، فعـىل (مثلثـة احلرف األول أي  »فـعىل«وقلل كل ألف تأنيث مقصورة وذلك يف     َ ُ (

Š﴿ :نــــحو ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿ ∧  ﴾ ،وعـــد منهـــا َّ ُ ﴿♠ ﴾  ،﴿♥ ﴾ ،
﴿κ  ﴾ لكنه أمال من ذلك ما كان رائيـًا.  

، والقيامـة، عـارجملاطه، والـنجم، و: ( هي سورة إلحدى عرشةي اآلرؤوس اًقلل أيض و
عدا األلفات املبدلة من ) ، والشمس، والليل، والضحى، والعلقاألعىلوالنازعات، وعبس، و

﴿ :التنوين نـحو   ﴾ ،﴿   ﴾وأما الرائي ففيه اإلمالة ، . 

                                          
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )١(
 .٢٦٢ للقايض ص، الوايف٣٣ ص٢النرش البن اجلزري ج )٢(



 

 ٣٢ يزيديالة ءراأصول ق

 : تنبيـــــهات

  .أن اإلدغام ال يمنع اإلمالة بًعلام،  فالوقف عليه كذلكًلل وصالُميل أو قُكل ما أ.١
 سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و سـاكن  أوتنوين وإذا وقع بعد األلف املاملة.٢

 .، فإذا زال ذلك املانع بالوقف عادتًوالتقليل وصالاإلمالة 
 . تعاىل يف مكانه إن شاء اهللاسأذكره يف الفرشمل أذكره هنا وما 

ـــار ل ـــوار قه ِب ٍ َِّ َعمَالََ ـــتحنْ ــــش اف ْــــــ َ َ ْ ِ  
َأج َـــــــاءهَ َه أَا لــَ ْطــب ( َاء َضـــُ َكـــذ) ِ   اَ
ْتــو َاة عـــن حيَرَ َ َعــــــــمَأَى وَيــَ ْش أمـــلْ ِ َ ٍ  

َراهـــ َح كـــِاتَوَا فـــَ ْا هــــــــــمَذٍ َز رَ   λىَأُ
َاب رَبـــَو ِــــر ســـْسَا كـــَ َى اجلـــار قـــرَوٍ َ   اِ
ــــَو ـــَكـــ َيف ك ْين حيِِرافَ َ ـــَ ـــفْاخَى وَي ْتل ِ ُ  

 

ــــَعَو ـــــك ضــــعْن َه آتيـــــ ُِ َ ْا أضــــجعنًافِ َ ِ ْ َ  
ــ ــع ن ُضــارين م ْ ََ ِّ ـــهاَ ــأى افتحـ َون ن ْ َ َْ َ ــذى(  ِ َش َλ(  

ِي هـــــذِيدِزَلـــــــــــيِلَو َه أَ ْ نقـــــلλىَمـــــْعِ ِ ُ  
َمـــــع أ ْ َلـــــــــــفَ َات بِ َد رْعـــــٍ َاء قـــــد رأَ َ ْ َ   λىٍ

ـــع ًالْصـــَو ْ وم َالعماََ ْ ــــش فَ ِـــ ـــِ ــــَيم َرراُا ك ِّ  
َاس وَّ النـِيف َـــــــح عَتْافِ َنــه غـْ ْا وصــفَ مــَْريُ ِ ُ  

 

 
 . بالـهاء عىل كل تاء تأنيث رسمت تاء مفتوحة يف آخر األسامء اليزيديوقف  

 ،﴾}   ﴿ ،﴾s﴾، ﴿ ¿﴾، ﴿ ´﴾، ﴿ c ﴿ ،﴾? ﴿ ،﴾» ﴿ :نحو
﴿ g﴾، ﴿ ©﴾، ﴿ Y﴾، ﴿ =﴾، ﴿ a﴾، ﴿ ¹﴾، ﴿}﴾ ،
﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ حيث وقعت. 

﴿ :يها بالتاء وهيقف علاستثنى ست كلامت في :ظةوملح   ﴾حيث وقعت ،  

                                          
 .٦٦-٦١ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
 .١٣٧، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤١ إيضاح الرموز للقباقبي ص)٢(



 

 ٣٣ يزيديالة ءراأصول ق

﴿و   ﴾ ]واً معــ]٣٦:املؤمنــون ،﴿     ﴾ ]٦٠:النمــل[، ﴿    ﴾]٣:ص[ ،
﴿  ﴾]١٩:النجم[.   

ــرأ  ــدياق ــا وقليزي ــسكت وصــال وأثبته ــاء ال ــامت ً بحــذف ه ــا يف الكل ــةًف :اآلتي
﴿    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿    ﴾]٩٠:األنعام[. 

﴿يف  لفاألبووقف   ﴾]٣١:الرمحن[ ،]٤٩:الزخرف [،]٣١:رالنو[. 
﴿ يف ووقـف    ﴾ ]عـىل الكـاف  ]٨٢:القـصص﴿  ﴾وجيـوز البـدء بـــ ﴿ ﴾ 

﴿وكذلك يف       ﴾ ﴿  ﴾ البدء بـوجيوز  ﴿   ﴾. 

 ﴿ووقف عىل الياء من    ﴾اختبارا أو اضطرارا حيث وقع ً ً . 
ْهــــي ِات قــف بَهَ ْ ِ ْجــد( ِاء َاهلــَ ْفــز(َو) ُ َبتــا) ُ ِ  

َصـــل ي ْ ـــِ ُـــــنه دَسَت ْ َون هـــَّ ْ للحـــسنَا الَ َ ِ  
ـــــســَ َـــــابيه وِح ْ ـــــَمِ َالي ـــــلِ ْه س ُ   ْهَِيانَطْ

َاد حِزَو َفهْــــــذَ َا لــدى َ   )َالَفـــ( ِف ِقــَالوَ
 

ـــ َان وَف ـــَرٍ َاق م ُع يٍ ـــَنْ ــــاد الي َــــ ـــى ( ا ِ َمت َ(  
ـــ ــــده الَتْا اقَذَك َــ ْ ـــد(  ِ ْج ـــه ) ُ ْكتابي ِ ـــنن( ِ ْم َ َ(  

َلــــه ف َط وَقــــَُ ــــهَيْ يـَــــــــــحُْريَغــــْ ْى ماهي ِ َ  
ِوقـــف ب ْ ِ ــَ َاف ويــك َك َ ْفــز( ٍ ــا َو) ُ َطــال( َالي َ(         

  

                                          
 .٤٣٥املبهج للسبط ص ،١٣٩، اإلحتاف للبناء ص٢٤٢، إيضاح الرموز ص٣١٤ ص ٢املستنري ج )١(
 .٢٩٧املبهج للسبط ص ،١٤٠، اإلحتاف ص٢٤٤،إيضاح الرموز ص١٣٤، ٦٣ ص ٢املستنري ج )٢(
 .٤٣٩املبهج للسبط ص ،١٤١، اإلحتاف للبناء ص٢٤٦ص، إيضاح الرموز ٣٢١ ص ٢املستنري ج )٣(
 .١٤٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٤٧ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٤(
بتنوين ثم دخل عليهـا الكـاف للتـشبيه فهـي منونـة ) ٍّأي( ووجه الوقف عىل الياء أن أصل الكلمة )٥(

ً ألن التنوين حيذف وقفا، وإنام كتبت بحذف التنوين؛) َأي(، فوقف يعقوب عىل )ٍّكعيل: (جمرورة مثل
 .١٤٢، اإلحتاف للبناء ص٢٤٧إيضاح الرموز للقباقبي ص ًيف املصحف نونا عىل لفظ الوصل، 

 .٧١-٦٨ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )٦(



 

 ٣٤ يزيديالة ءراأصول ق

 : 
تـدل عـىل املـتكلم و  عن أصول الكلمـة زائدة يف الرسمٌ ثابتةٌ هي ياء:ِة اإلضافُياء

 ، وعالمتها جواز حذفها وأن حيل حملها الكاف واهلاء،تتصل باالسم والفعل واحلرف
(فتقول يف   ( :َّإن   . وخالف القراء فيها دائر بني الفتح واإلسكان،هَِّنك وإَِّن وإِ

﴿ :يفكـام كان بعدها مهزة مفتوحة فتح اليزيدي ياء اإلضافة إذا        ;﴾ ]٣٣، ٣٠:بقـرةال[، 
﴿    ﴾ ]ــريم[ ،]٤١:آل عمــران  ﴿ ،]١٠:م   U﴾ ]ــران ﴿ ،]٤٩:آل عم         7﴾  

 ﴿ ،]٢٣:األحقاف[ ،]٢٩:هود[  ﴾ ]٧٨:هود[، ﴿     N﴾ ]٨٤:هود[، ﴿    ﴾ 
 ﴿ ،]٩٢:هود[      ﴾ ]ًمعا٣٦:يوسف[، ﴿   ﴾ ]١٠٠:ؤمنونامل[ ،]١٠:طه[ ،]٤٦:يوسف[، 
 ﴿ ،]٣٦:غافر[ ،]٣٨، ٢٩:قصصال[    ﴾ ]فيهام ٨٠:يوسف[، ﴿        ﴾ ]١٠٢:الكهف[، 
﴿     ﴾ ]٢٦:طــــه[، ﴿  ﴾ ]٧٨:القــــصص[، ﴿  ﴾ ]٤١:غــــافر[، ﴿   ﴾   

 .]٥١:خرفزال[
 ﴿ :وإذا كان بعدها مهزة مكـسورة يف   ﴾ ]٨٨:هـود[، ﴿    ﴾ ]٨٦:يوسـف[، 

﴿   $﴾  ]٣٨:يوسف[، ﴿  ﴾ ]٥٠:فصلت[، ﴿﴾ ]٦:نوح[. 

ـــكنها و ـــس ـــادىإذا كان ـــدها و ت يف املن ـــف بع ﴿ :يفالم التعري     x ﴾ 
﴿ ،]٥٦:العنكبوت[     x﴾  ]٥٣:الزمر[. 

﴿ :وفتحها إذا وقع بعدها مهـزة وصـل يف    ﴾ ]١٤٤:عـرافاأل[، ﴿   
 ﴾ ]طه[ ،﴿       ﴾ ]طه[، ﴿    ﴾ ]طه[، ﴿     ﴾ 

                                          
 .١٤٤البرش للبناء ص، إحتاف فضالء ٢٤٩ إيضاح الرموز للقباقبي ص )١(



 

 ٣٥ يزيديالة ءراأصول ق

﴿ ،]٢٧:الفرقان[   ﴾ ]٣٠:فرقانال[، ﴿     ﴾ ]٦:الصف[. 
﴿ :وأسكن الياء يف   ﴾] ٢٨:نوح[ و]٢٦:احلج[ و]١٢٥:بقرةال[.  

    ﴿  ﴾فيفتحها]٢٩:امللك[ و]٨٣:التوبة[، إال إذا وقع بعدها مهز كام يفحيث وقعت .  

   ﴿ ﴾ ٦:الكافرون[و]٦٩ ،٢٣:ص[ و]٢٠:النمل[ و]١٨:طه[و  ]٢٢:إبراهيم[ يف[.  

﴿   ﴾ ]٧٩:األنعام[و ]٢٠:آل عمران[. 
﴿ وقرأ             ﴾ ]فهي اًووقف ً وصالةساكن بإثبات الياء ]٦٨:الزخرف ،

  .ثابتة يف املصحف البرصي حمذوفة يف املصحف الكويف
ــَقَو ْل مهــْب َ ــَ ْز القط َ َع أِ ـــكن للْسِ ْـــ ِ ــِْ   ْنَسَح
َابــــن حميـــــــــــصن كَو ٍ ِ َ ُ َبــــزي خــــالُ َ ٍّ َِّ  
ُتأمــــــــرَو ُ ْ ِعـــوينْوين ادَ ْي فطـــرنِنـــدِ عُ َ ََ  
ِني يفَتِــــــــــريَِخ األِِّينإ ــــُ العِ ــــ ِودُق   ْنَع
ـــق َافَو ــز( َــــ ْح ــِبَْن األَال) ُ ــَي َا كــذَبَا س   اَ
َيب مـــــع آيـــــَرَي وِدْـــــــــــهَع َ   ِيفَ وِايتَِّ
ـــنِِّيفَو ــ الـ ــاد(ْح َتْدا اف َج ــ) َ ْاخللِب ــي( ِف ُ ِفن ُ(  

ْــــــينات فاســـكنن البــ ِّ ْ ٌحـــرب(ُ ْمهـــر) (َ ََ(  
ْطب( ُّحسـبي املكـي واألخـرى ) ِ َ   )َجـال( َ

ِوعنـــه باقـــــــــي البـــاب بـــاخلالف ِ ِ ُ  
ِوعنـد مهــز الوصــــل  ِ ْفـز (َ ْأخــي ســَكن) ُ َ  

ْومـــع ســــــــوى مهـــز لـــه فـــافتح ويل ُ ٍْ ِ َ  
ْويف رصاطــي اشـــرح يل افــتحن  َْ   )ِحجــا( ِ

ِـــــــــــرس يلَيَ وَِّالإ ْ َ معــــــي أِّ ِ ْافتحنَ فــــــْوَ َ َ ْ  
َم مـَـــــــــــع وُاكـــــَرَ أِِينإ ْ َنـــــي كـــــالِكَلْ ِ ِّ  
َكـــن وْاسَف ْ َح لــَتْي افــِرْجــَأِ َه وْ ْفــن(ُح ْتَفــُ َ(  
َعـــــــند الَو َ ْم العـــرِ ُ ِف لِ ـــَلمِ ْكننْي اســـكِّ َ ِ  
ــــــن الُهَ وِينَادَرَأ َـــ ـــــِ ذَّ ـــــذ(ْح َتْي اف َش   )اَ

ِاين الكَآتــــ َاب عَـتـــــــــَ ْه افــــْنــــَ ِح تفــــَتُ َ   يْ
ــــتَو ِنعمــــــ َِ ـــَّي الْ ـــِت ـــَي ف ـــع ج َزد م ْ َْ   ِينَاءِ

ــــــذين  ـــــــني أروين ال َبلغــــــ ََ ُ ــــــر( َ ْم َ(  
ــــــذين أوال ـــــــركائي ال ــــــع شـــــــ َّم َ َّْ َ  
ِكمــــــــــــسني بــــــاحلجر واألعــــــراف ِْ َ ِ َّ  

ْمـــز( َقــــومي وبعـــدي  ْوغـــري ذي حـــسن) ِ ََ َ  
ي بإســــكان جــــيل َديــــن وللمــــــــــكِّ ٍ ِ ِ  

ًو هكــــذا قومــــــــــي  لــــيال   َ عنــــه ُجــــاَ



 

 ٣٦ يزيديالة ءراأصول ق

ًويف أخـــــي معـــــ َ ونفـــــــــــيس أوالاَ َّ  
 

ـــد َل ــــهن َ ـــود فتحــــ َّى العق ُ ـــصال( ُِ َح ِّ ُ(  
 

:   
واختلـف القـراء يف إثباهتـا  ، للتخفيـفً هي املتطرفة املحذوفة رسام:والياء الزائدة

 . ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف؛وسميت زائدة وحذفها،
ــا ا ﴿ : يفاً وقفــال ًاآلي وصــال يف وســط ليزيــديوقــد أثبته          ﴾ 

ــرة[ ﴿ ،]١٨٦:البق     ﴾ ]ــرة ﴿ ،]١٩٧:البق     ﴾ ]ــران ﴿ ،]٢٠:آل عم    ﴾ ] آل

ـــــران ﴿ ،]١٧٥:عم      ﴾] ـــــدة ﴿ ،]٤٤:املائ   ﴾ ]ـــــام ﴿، ]٨٠:األنع ﴾ 
﴿ ،]١٩٥:األعراف[       ﴾]٤٦:وده[، ﴿     ﴾]٧٨:هود[، ﴿   ﴾]  ١٠٥:هود[، 
﴿    ﴾]٦٦:يوســــف[، ﴿       ﴾ ]ــــراهيم ﴿ ،]٢٢:إب     ﴾ ]٦٢:اإلرساء[، 
﴿      ﴾]١٧:الكهف[و ]٩٧:اإلرساء[، ﴿     ﴾ ]٢٤:الكهف[،﴿    ﴾ ]٣٩:الكهف[، 
﴿     ﴾ ] ٤٠:الكهــــف[، ﴿   ﴾ ]٦٤:الكهــــف[ ،﴿     ﴾ ]٦٦:الكهــــف[ ،﴿ 

    ﴾ ]ـــــــه ﴿، ]٩٣:ط      ﴾ ]٢٥:احلـــــــج[،﴿       ﴾ ]٣٦:النمـــــــل[، 
﴿      ﴾]١٣:سبأ[، ﴿      ﴾ ]٣٨:غافر[، ﴿     ﴾]٣٢:الشورى[،﴿    ﴾ 

﴿ ]٦١:الزخرف[     ﴾] ٤١:ق[ ،﴿    ﴾ ]٨، ٦:القمر[. 
ـــال  ـــاء يف رؤوس اآلي وص ـــت الي ـــا يفًوأثب  ﴿:ًال وقف    ﴾]ـــراهيم  ،]٤٠:إب

﴿ ﴾] ١٥:الفجر[، ﴿  ﴾] ١٦:الفجر[. 
 .سأذكره يف الفرش يف مكانه إن شاء اهللا ياء اإلضافة والياء الزائدة منمل أذكره هنا وما 

                                          
 .٨٦-٧٣ بيت رقم الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
 .١٥٢، إحتاف فضالء البرش للبناء ص٢٥٦ إيضاح الرموز للقباقبي ص )٢(



 

 ٣٧ يزيديالة ءراأصول ق

ــ ــت ي َأثب ََ ـــداع َ ِدع الـــ َّ ــز(ُْ ْم ــع) ِ ــاء م ْدع ِ  
ُواثبـــــــتهام  ْ ًحـــال(ِ َّوحـــذفهن ) ُ ْفـــن( َُ َ(  

ـــه  ــــرف حالي ـــون زخــــ ِواتبع ٍَ ُ ِ ِ ـــج(َّ ْف َ(  
َثــم اليزيــــــــدي كــأيب عمــرو ســـوا ٍَّ َ  
ْبـــرش عــــــــــبادي يتقـــي يرتـــع هلـــم ْ ََ َّ ْ ِّ  

 

ـــــال ــــانن وصـْـــــ ــــرمن أه ًأك َ ِ َِ َ ــــع (ْ ْمج َ(  
ْحـــز( ِآتـــان  ْـواد عنـــه أثبــــتنبالــــــــ) ُ َُ ِ ِ  

ــــل  ـــال الوصـ ِو يف رءوس اآلي ح َ َ ِ ِ ـــج(ُ ْح َ(  
ْفـــيام علـــــــــيه ذلـــك البــــاب احتــــوى ُ َ َ ِ َ  
ُفاحــــــــذف وقـــد متـــت هنـــا أصـــوهلم ْ ْ ْ  

 

 ،اً بكيفية ختالف حفـصاليزيديها أرقكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ 
 ،به هلانودها، أذكرها هنا كي يتوال تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ور

  :وهذه األلفاظ هي
 ﴿ن اهلاء من لفظ اسكإ   ،، ﴾و ﴿   ،   ، ﴾حيث ورد .  

﴿قرأ   ﴾ إسكان النون وختفيف الزايب وبابه. 
﴿قرأ  ﴾حذف الواو ب حيثام وقع. 
﴿ قرأ   ﴾الطاءبإسكان ، حيث وقع . 
 .بإسكان الكاف ،حيث وقع﴾﴿ قرأ

                                          
 .٩١-٨٧بيت رقم  الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة لإلمام حممد بن أمحد املتويل )١(
   .٢٦٩، املبهج ص ٢٢٤٦ ص٢ املستنري يف القراءات العرش أليب طاهر ابن سوار البغدادي ج)٢(
) >(، إال يف ٢٨٠، إيـضاح الرمـوز للقبـاقبي ص٢٧٩، املبهج ص٣٦ ص٢املستنري البن سوار ج)٣(

   .]٢١:احلجر) [R S(و ]٨:احلجر) [[ ^(و] ٣٧:األنعام[
   .١٩٤، اإلحتاف ص ٢٨٩وإيضاح الرموز ص، ٢٨٧املبهج ص ، ٤٦ ص ٢املستنري   ج)٤(
   .٢٧٣إيضاح الرموز للقباقبي ص، ٢٨٩، املبهج ص ٤٩ ص ٢املستنري أليب طاهر ابن سوار  ج)٥(
   .٢٩٨، املبهج ص ٢٧٤، إيضاح الرموز للقباقبي ص٦٥ ص ٢املستنري  ج)٦(



 

 ٣٨ يزيديالة ءراأصول ق

ضم الساكن األول من كل ساكنني التقيا يف كلمتني إذا كان أول الكلمة الثانية ب قرأ
ْقل( وكان الساكن األول مهزة وصل يبتدأ هبا مضمومة ْأو(و ) ُ ﴿ : نحو،)َ        

          ﴾  ]ويكرس األول فيام عدا ذلك ]١١٠: اءاإلرس ،. 
﴿قرأ    ﴾تخفيف الياء ب حيثام وقع. 
﴿ قرأ      ﴾بكرس السني ،حيث وقع.  

﴿ قرأ    ﴾، ﴿    ﴾،﴿    ﴾،سني ممـا وقـع بإسـكان الـ ،حيث وقـع
 .)هم( و)كم( و)نا( حلرفني نحو اًمضاف
﴿ قرأ   ﴾ ،﴿   ﴾ ]بضم احلاء ،]٦٣ و٦٢ و٤٢:ائدةامل. 
﴿ قرأ    ﴾اذ التشديدب ، حيث وقع. 

                                          
   .٢٩٢ إيضاح الرموز للقباقبي ص،٢٩٠، املبهج ص ٥٠ ص ٢املستنري أليب طاهر ابن سوار  ج)١(
   .٢٩٢، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٠٤، املبهج ص٧٨ ص ٢املستنري  ج)٢(
    .٣١١، إيضاح الرموز للقباقبي ص٣٠٠، املبهج ص ٨٦ ص ٢املستنري  ج)٣(
   .٢٧٤إيضاح الرموز للقباقبي ص، ١١٨ ص ٢املستنري  ج)٤(
   .٢٧٤قبي صإيضاح الرموز للقبا،١١٨ ص ٢املستنري  ج)٥(
   .٣٤٥، املبهج ص ١٤٢ ص ٢املستنري  ج)٦(



 

 ٣٩ قراءة اليزيدي

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    دون ألف    

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     دخالتسهيل اهلمزة الثانية مع اإل   σ 

٧     إمالة فتحة الصاد واأللف  ±  
٨    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٩   
ضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكرس 

 الدال   

١٠   ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال   

١٣         مفتوحةاًالثانية واوإبدال اهلمزة         

١٩      واأللفإمالة فتحة الكاف   ∇  
٢٠      واأللفإمالة فتحة الصاد   ±   
٢٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇ 
٢٩   إسكان اهلاء   

٣٠      فتح الياء      

٣١      
، ويف املد ًإسقاط اهلمزة األوىل وصال

   القرص وهو املقدم أو التوسط: وجهان   

٣٣     فتح الياء      



 

 ٤٠ قراءة اليزيدي

٣٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٣٩    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٤٨    ياءالبدل تاء الب    
٥١    حذف األلف     
٥١  بالتقليل ♠ 
٥١      إدغام الذال يف التاء    

٥٣  اًبالتقليل وقف ♠ 

٥٤  بالتقليل ♠ 

٥٥   بالتقليل ♠  
٥٥     اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤ 

٥٧    بالتقليل    

٥٨      
 إدغام الراء يف الالم. ١:وجهان

 )كحفص (  وهو املقدمإظهار. ٢     

٦٠  بالتقليل ♠ 

٦١   بالتقليل ♠  
٦١      كرس امليم     

٦٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

٦٧  بالتقليل ♠ 

٦٧      بدال الواو مهزةإ      

٧٣      بالتقليل �   

٧٤   كان اهلاءإس   



 

 ٤١ قراءة اليزيدي

٨٠     إدغام الذال يف التاء    

٨١  إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٨٣      بالتقليل Š   
٨٣   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

٨٤    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ 
٨٥    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  

٨٥     تشديد الظاء     
٨٥    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٥   فتح التاء وإسكان الفاء وحذف األلف   
٨٥   إسكان اهلاء   

٨٥      بالتقليل ∼    

٨٦      بالتقليل ∼    

٨٧  اًبالتقليل وقف ♠ 

٨٧  اًبالتقليل وقف ♥ 

٨٩     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٩٠      ختفيف الزايوإسكان النون    
٩٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

٩١   إسكان اهلاء   

٩٢         إدغام الدال يف اجليم         

٩٢  بالتقليل ♠ 

٩٢     إدغام الذال يف التاء    



 

 ٤٢ قراءة اليزيدي

٩٣           كرس امليم          

٩٤    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٩٦    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٩٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٢     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

١٠٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

١٠٥     إسكان النون وختفيف الزاي مع االخفاء    
١٠٦     فتح النون األوىل والسني ومهزة ساكنة قبل اهلاء     

١٠٨  بالتقليل ♠ 

١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     

١١١    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١١٢   إسكان اهلاء   

١١٣       املوضعني (  إمالة فتحة الراء( ≤    

١١٤      بالتقليل ∼    

١٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤    

١٢٤   مالةاإل. ٢لفتح ا. ١:وجهان  ⇒ 

١٢٤    فتح الياء    

١٢٥        إدغام الذال يف اجليم       

١٢٥   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١٢٥     إسكان الياء     



 

 ٤٣ قراءة اليزيدي

١٢٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٣٠      بالتقليل ∼    

١٣٣     وصال اهلمزة الثانيةتسهيل ً    …  

١٣٥    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٣٦  بالتقليل ♠ 

١٣٦   بالتقليل ♥  

١٣٧   إسكان اهلاء   

١٣٩   إسكان اهلاء   

١٤٠    بالياء بدل التاء   
١٤٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٤٠   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
١٤٢    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٤٢      كرس امليم       

١٤٢       
 مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها بني اهلمزة والياء.٢وهو املقدم 
      

   …  

١٤٣    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٤٣     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒   
١٤٣     حذف الواو     

١٤٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 

١٤٩    بالياء بدل التاء    
١٥٠   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 



 

 ٤٤ قراءة اليزيدي

١٥٩   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١٦١     لةمااإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٦٤      إمالة فتحة اهلاء واأللف      

١٦٥    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٦٥    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

١٦٦      إدغام الذال يف التاء      
١٦٦        كرس امليم        

١٦٧      كرس امليم وترقيق الم لفظ اجلاللة      

١٦٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٦٨      إسكان الطاء    
١٧٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  

١٧٧      ضم الراء      

١٧٧      بالتقليل Š   

١٧٨     اًبالتقليل وقف ∏  
١٧٨   بالتقليل ‘  
١٧٨    بالتقليل ‘   

١٨٤   إسكان اهلاء   

١٨٥   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١٨٦  
  

  ًإثبات الياء وصال
 
   

١٨٧   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 



 

 ٤٥ قراءة اليزيدي

١٨٨    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٨٩   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١٩١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
١٩٧      تنوين ضم مع اإلدغام      

١٩٧    تنوين ضم مع اإلدغام     

١٩٧    بالتقليل    

١٩٧    ًبالياء وصال    

٢٠٠    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٢٠٠      بالتقليل ∼    

٢٠١      بالتقليل ∼    

٢٠١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٠٤    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٢٠٤      بالتقليل ∼    

٢٠٤   إسكان اهلاء   

٢٠٧    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٢٠٧   حذف الواو     

٢٠٨    مع القلقلة (إسكان الطاء(    
٢١٢      بالتقليل ∼    

٢١٣    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٢١٣      
 مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم 
      

   …  



 

 ٤٦ قراءة اليزيدي

٢١٦    مواضع ٣( إسكان اهلاء (   

٢١٧   إسكان اهلاء   

٢١٧      بالتقليل ∼    

٢١٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢١٨     اًباهلاء وقف    

٢١٩   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

٢١٩    ضم الواو    
٢٢٠      بالتقليل ∼    

٢٢١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٢١   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

٢٢٤    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٢٣١     ء الظاإدغام الدال يف     
٢٣١      مهزةالواوإبدال      

٢٣١    اًباهلاء وقف     

٢٣٣    ضم الراء     

٢٣٥       ًبدال اهلمزة الثانية ياء خالصة مفتوحةإ       

٢٣٦       املوضعني (  مع القلقلة إسكان الدال(    

٢٣٧   بالتقليل  
٢٣٨     بالتقليل ÷   

٢٤٣    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  

٢٤٣     املوضعني (مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان(  ⇒  



 

 ٤٧ قراءة اليزيدي

٢٤٥     الثانيةضم الفاء      

٢٤٦  بالتقليل ♠ 
٢٤٦     إمالة فتحة الياء واأللف   ÿ 

٢٤٦      كرس امليم       
٢٤٨   بالتقليل ♠ 
٢٤٩      فتح الياء    

٢٤٩     فتح الغني    
٢٥٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٥٣  اًبالتقليل وقف ♥ 

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٤    بدل تنوين الضمةفتح      

٢٥٥   إسكان اهلاء   

٢٥٦     قليلبالت ⊆  
٢٥٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٥٩    إسكان اهلاء    

٢٥٩  ،    ،
  

 ) مواضع ٣( إدغام الثاء يف التاء  ،    
  

٢٥٩   حذف اهلاء:ًوصال) (كحفص:اً، وقف    

٢٥٩  إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٢٥٩   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 



 

 ٤٨ قراءة اليزيدي

٢٥٩      بالراء بدل الزاي       

٢٦٠       بالتقليل �    

٢٦١         إدغام التاء يف السني         

٢٦٤    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٢٦٤    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٦٥    ضم الراء    
٢٦٥     ن الكافاسكإ    
٢٧٠   إمالة فتحة الصاد واأللف ±  

٢٧١       إسكان العني     
٢٧١   إسكان اهلاء   
٢٧١     اًإبدال الياء نون     

٢٧٣      بكرس السني      

٢٧٣     بالتقليل ∧  

٢٧٤      إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٢٧٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
٢٧٦    واأللفإمالة فتحة الفاء   ⊃  

٢٨٠    بتشديد الصاد   
٢٨٢       ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      

٢٨٢      بالتقليل   Ÿ  

٢٨٢      إسكان الذال وختفيف الكاف      

٢٨٢      بالتقليل   Ÿ  



 

 ٤٩ قراءة اليزيدي

٢٨٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٢٨٢       
 اً الثانية واو اهلمزةإبدال. ١:وجهان 

 تسهيلها  .٢ وهو املقدممكسورة
      

    …  

٢٨٢      ضمبتنوين     

٢٨٢     ضمبتنوين    

٢٨٣      ضم الراء واهلاء مع حذف األلف     

٢٨٤        
إدغام الراء يف . ١:إسكان الراء ثم وجهان

  وهو املقدماإلظهار. ٢الالم  
       

٢٨٤       دغامها يف امليمثم إإسكان الباء      

٢٨٦       اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١:وجهان       

٢٨٦     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    

٤   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

٩    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٠    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٣    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

١٣      اً الثانية واو اهلمزةإبدال. ١:وجهان  
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢سورةمك

    
    … 

١٣    إمالة فتحة الصاد واأللف ±  



 

 ٥٠ قراءة اليزيدي

١٤   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١٤      بالتقليل ∼    

١٥       
تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال : وجهان

 بدون إدخال. ٢و املقدم وه
  4  

  4   

١٦       اإلظهار . ٢اإلدغام . ١:وجهان       
١٦    مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒  
١٧      إمالة فتحة احلاء واأللف ™   
٢٠    إسكان الياء    
٢٠     ًإثبات الياء وصال       
٢٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع  اإلدخال    σ 

٢١    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٢٢      بالتقليل ∼    

٢٧     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٢٧     
    

 )يف املوضعني( إسكان الياء     
    

٢٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٣٠   حذف الواو   
٣١      اإلظهار.٢اإلدغام .١:وجهان      
٣٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٣٥    اًباهلاء وقف     

٣٥         فتح الياء       



 

 ٥١ قراءة اليزيدي

٣٦  بالتقليل ‘ 

٣٦     بالتقليل ‘    

٣٧    
     

 ختفيف الفاء 
  مع املد املتصل ة مضمومةمهززاد و

   
     

٣٧        مع املد املتصلة مضمومةمهززاد      
٣٨      مع املد املتصلة مضمومةمهززاد      
٣٩   إسكان اهلاء   
٣٩    بالتقليل κ   
٤١     فتح الياء     
٤١    إمالة فتحة الكاف واأللف ∇  

٤٥   اًبالتقليل وقف ♥ 
٤٥      بالتقليل ∼    

٤٧      
 خالصة اًإبدال الثانية واو. ١:وجهان 
 تسهيلها بني اهلمزة والياء. ٢مكسورة

     

   … 
٤٨     لنون بدل الياءبا     
٤٨      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     

٤٩     إدغام الدال يف اجليم     
٤٩     فتح الياء     
٤٩     بالتقليل �   
٥٠      واأللفالراءإمالة فتحة  ⁄   
٥٢   بالتقليل ♥ 



 

 ٥٢ قراءة اليزيدي

٥٥   بالتقليل ♥  
٥٦      بالتقليل ∼    

٥٧     اً نون األوىلإبدال الياء     
٥٩   بالتقليل ♥ 
٦١     اًباهلاء وقف    

٦٢    يف املوضعني  (كان اهلاء إس(    

٦٥     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٦٦     تسهيل اهلمزة †  

٦٨    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٧٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٧٥   أللفإمالة فتحة الطاء وا ≠ 
٧٥     إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 

٧٨     كرس السني      

٧٩   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

٧٩    فتح التاء وتسكني العني وختفيف الالم وفتحها    

٨١      ة الثانية مع اإلدخالتسهيل اهلمز    σ  

٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٣    بالتاء بدل الياء    
٨٤  بالتقليل ♠ 

٨٤   بالتقليل ♥  

٨٥   إسكان اهلاء   



 

 ٥٣ قراءة اليزيدي

٨٧     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٩٣    وختفيف الزايخمفاة ن النوناسكإ     

٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٩٤    واأللف فتحة الراءإمالة  ⁄   

٩٦   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

٩٧    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٩٧   فتح احلاء   

١٠٠    إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٠٣    اً وقفباهلاء     

١٠٣    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١١٠   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١١٢       كرس امليم      
١١٢    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١١٢        كرس امليم        
١١٥     ًإبدال الياء تاء     

١١٥      ًإبدال الياء تاء     

١١٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١١٧      بالتقليل ∼    

١١٩     تسهيل اهلمزة †  

١٢٠    مرققةن الراء اسكإكرس الضاد و    



 

 ٥٤ قراءة اليزيدي

١٢٤    إدغام الذال يف التاء    

١٢٦  إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

١٣١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٣٤    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٣٨   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١٤٠    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٤١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
١٤٥      املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء(    

١٤٥      بالتقليل ∼    

١٤٥     املوضعني(  دون صلة   اهلاءإسكان(     

١٤٦    دون نونب(يقف عليها بالياء(   

١٤٦    ضم القاف وحذف األلف وكرس التاء    

١٤٧      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان      

١٤٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
١٤٨      بالتقليل ∼    

١٥٠   إسكان اهلاء   

١٥١      وختفيف الزايخمفاةإسكان النون      

١٥٢    
   

 إدغام الدال يف الصاد   
   

١٥٢     إدغام الذال يف التاء     

١٥٢      إمالة فتحة الراء واأللف   ⁄   



 

 ٥٥ قراءة اليزيدي

١٥٢      تقليلبال ∼    

١٥٣      ءاتإدغام الذال يف ال      
١٥٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٥٤    ضم الالم    

١٥٤       كرس امليم         

١٥٧      بالتاء بدل الياء     

١٥٩        اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان        
١٦٩   كرس السني   

١٧٣    إدغام الدال يف اجليم    

١٧٥    ًإثبات الياء وصال     
١٧٨   كرس السني   

١٨٠   كرس السني   

١٨٠     بالياء بدل التاء     

١٨١     إدغام الدال يف السني     
١٨٣      إدغام الدال يف اجليم     
١٨٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٨٥      بالتقليل ∼    

١٨٧       ًإبدال التاء ياء      

١٨٧   مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒ 

١٨٧      ًإبدال التاء ياء      

١٨٨  بالياء وكرس السني   



 

 ٥٦ قراءة اليزيدي

١٨٨     وضم الباءرس السنيبالياء وك      

١٩٠     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

١٩١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒  
١٩٢    إمالة فتحة الصاد واأللف ± 
١٩٣       اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان       

١٩٣    إمالة فتحة الراء وترقيقها ≤  

١٩٥  بالتقليل ‘ 

١٩٥    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  

١٩٨    إمالة فتحة الراء وترقيقها ≤  

 
 ديقراءة اليزي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     تشديد السني    

٥        اهلمزة األوىل مع التوسط أو القرصحذف       

٨       بالتقليل Š   

١٢   بدل األلفوياء  الصاد كرس   

٢٠   بالتقليل Ÿ 

٢٢      اهلمزة األوىل حذف       

٢٢    إدغام الدال يف السني    

٢٣    إدغام الدال يف السني    

٢٤      اهلمزة األوىل حذف       



 

 ٥٧ قراءة اليزيدي

٢٤    فتح اهلمزة واحلاء    

٢٩     ضمتنوين    

٣٣    لف بعد العنيأ     

٣٦        املوضعني ( بالتقليل( Š    

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٨     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٤٢      كرس امليم       

٤٣    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   

٤٣    بالتقليل Ì   
٤٣      اهلمزة األوىل حذف       

٤٧       الباء واأللفإمالة فتحة   Š   

٤٨      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    

٥١        مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء        

٥٦       إدغام التاء يف اجليم       

٥٨     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٥٨      إسكان العني     

٦٦     ًضم الواو وصال     

٦٦     إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  

٧٣    ًإبدال التاء ياء   

٧٤       بالتقليل ∼    

٧٤      إدغام الباء يف الفاء      



 

 ٥٨ قراءة اليزيدي

٧٧        كرس امليم        
٧٧       بالتقليل ∼    

٧٩    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٨١       إدغام التاء يف الطاء      

٩٠    
   

 إدغام التاء يف الصاد   
   

٩٢   إسكان اهلاء   

٩٤       بالتقليل ∼    

٩٥   بالتقليل ⇒  

١٠١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 

١٠٢     بالتقليل Ì    
١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٥     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٠٥    إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  
١٠٨     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٠٨   إسكان اهلاء   

١٠٩     تسهيل اهلمزة مع التوسط أو القرص †  

١٠٩       تقليلبال ∼    

١١٤   بالتقليل   

١١٤     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  



 

 ٥٩ قراءة اليزيدي

١١٤    بالياء بدل النون   
١٢٤    بالتقليل  ‘  

١٢٤   إسكان اهلاء   

١٢٤    ضم الياء وفتح اخلاء   

١٢٥   إسكان اهلاء   

١٢٨    
 وألف  مفتوحةفتح الياء وتشديد الصاد

 بعدها وفتح الالم     

١٣٤        املوضعني ( بالتقليل( ∼    

١٣٦    ضم النون وكرس الزاي     

١٣٦     وكرس الزاياهلمزة ضم     
١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٣٩     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤٠    ضم النون وكرس الزاي     

١٤٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤١       املوضعني ( إمالة فتحة الكاف واأللف(  ∇  

١٤٢   إسكان اهلاء   

١٤٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤٥   فتح الراء   

١٤٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٥١      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٥٢     بالنون بدل الياء    



 

 ٦٠ قراءة اليزيدي

١٥٣     وختفيف الزايخمفاةإسكان النون     

١٥٣     إدغام الدال يف السني     
١٥٣   املوضعني(بالتقليل( ♠ 

١٥٥        كرس امليم        

١٥٧   اًتقليل وقف  ♥ 

١٦١      كرس امليم       
١٦١     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٦١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٦٣   بالتقليل ♥  

١٦٤  بالتقليل ♠ 

١٦٥    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

١٦٧   إدغام الدال يف الضاد   
١٧٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٧١   اًتقليل وقف  ♥ 

١٧٤     إدغام الدال يف اجليم     

١٧٦   إسكان اهلاء   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      كرس اهلمزة       
٢    بالتقليل    
٥   إسكان اهلاء   



 

 ٦١ قراءة اليزيدي

٦     كرس الالم     
٦     بالتقليل Ì    
٦    اهلمزة األوىل حذف       
٨    بالتقليل   
١١    اً وقفباهلاء     

١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٤          تسهيل اهلمزة الثانية       …  

١٥      املوضعني ( إدغام الدال يف اجليم(     

١٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤     

١٩     
     

  )املوضعني ( يم إدغام الدال يف اجل   
     

٢٠  بالتقليل ♠ 
٢٠     إدغام الذال يف اجليم     

٢١      إمالة فتحة الباء واأللف   Š   
٢٢    بالتقليل ♠   
٢٣        كرس امليم        
٢٤    بالتقليل ♠   
٢٨      فتح الياء     

٢٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣٢        إدغام الدال يف اجليم        



 

 ٦٢ قراءة اليزيدي

٣٢    إسكان السني    
٣٣        بالتقليل ∼    

٣٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤١        بالتقليل ∼   

٤٢   ضم احلاء   

٤٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

٤٤      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٤٤    ًإثبات الياء وصال     
٤٥     ضم احلاء     

٤٥   إسكان اهلاء    

٤٦    إمالة فتحة الثاء واأللف  ’ 
٤٦   اًتقليل وقف  ♥  

٤٦      عنياملوض(إمالة فتحة الراء واأللف( ⁄    
٤٩     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٥١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤     

٥٢   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄   

٥٣   فتح الالم   
٥٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٥٧    إبدال الواو مهزة    
٥٧    إمالة فتحة الفاء واأللف وكرس الراء  ⊃  
٥٨    إبدال الواو مهزة    



 

 ٦٣ قراءة اليزيدي

٦٢     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  

٦٢ 
   

   
 كرس امليم 

  وضم احلاء 
    

   
٦٣      كرس امليم      

٦٣ 
   

   
 كرس امليم 

 وضم احلاء 
    

   
٦٤          تسهيل اهلمزة الثانية       …  

٦٦      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٦٧     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٦٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٦٨      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٦٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٦٩       واأللففتحة الراء إمالة ≤     

٧١     ضم النون    
٧٢     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  
٧٧   إدغام الدال يف الضاد   
٧٨    اًتقليل وقف  ♥  

٨٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٨٢     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٨٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٣   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 



 

 ٦٤ قراءة اليزيدي

٩٥     
   

 ضمة بدل التنوين
 وكرس الالم

    
   

٩٧    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

١٠١       تسهيل اهلمزة الثانية     …  

١٠١     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون       

١٠٢      إدغام الدال يف السني      
١٠٢     إمالة فتحة الكاف واأللف    

١٠٦      بالتقليل Š  

١٠٧     ضم التاء وكرس احلاء 
   وإن بدأ هبا ضم مهزة الوصل    

١٠٧        كرس امليم         
١١٠   اًتقليل وقف ♥  

١١٠       واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄     
١١٠     يف التاءإدغام الذال      

١١٠      إدغام الذال يف التاء      
١١٠       بالتقليل �   

١١٠      إدغام الذال يف اجليم      

١١٢   اًتقليل وقف ♥  

١١٢     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون      

١١٣      إدغام الدال يف الصاد      

١١٤   اًتقليل وقف  ♥ 



 

 ٦٥ قراءة اليزيدي

١١٥     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون      

١١٦   اًتقليل وقف ♥  

١١٦     تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال σ 
١١٦    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

١١٦      فتح الياء     

١١٨      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان      
١٢٠   إسكان اهلاء   

 
 اءة اليزيديقر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣   إسكان اهلاء   

١٣     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

١٣   إسكان اهلاء   

١٤   إسكان اهلاء   

١٥      فتح الياء     

١٧   إسكان اهلاء    

١٨     املوضعني (إسكان اهلاء (   

١٩    تسهيل اهلمزة الثانية مع االدخال  
١٩     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤ 
٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢٣      فتح التاء الثانية      



 

 ٦٦ قراءة اليزيدي

٢٧   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٢٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٧    ضم الباء    
٢٧   ضم النون الثانية   
٢٩        بالتقليل ∼    

٣٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 
٣٢        بالتقليل ∼    

٣٢   ًإبدال التاء ياء   
٣٤       إدغام الدال يف اجليم       
٣٦       بالتقليل �    
٤٣      إدغام الذال يف اجليم      
٥٤   كرس اهلمزة    

٥٤    كرس اهلمزة    

٥٦     إدغام الدال يف الضاد     

٥٧    إسكان القاف مقلقلة وضاد مكسورة خمففة
 بدل الصاد  

٥٧   إسكان اهلاء   
٦٠   إسكان اهلاء   

٦٠      إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٦١   هلاءإسكان ا   

٦١     اهلمزة األوىلحذف      

٦١    إسكان السني    



 

 ٦٧ قراءة اليزيدي

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٣      ياء ساكنة بدل األلف وبعدها تاء مفتوحة      

٦٤    وختفيف اجليمخمفاة إسكان النون     

٦٦   إسكان اهلاء   

٦٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٦٩    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

٧٠        بالتقليل ∼    

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٣     املوضعني (  إسكان اهلاء (   

٧٤ 
    

    

 فتح الياء 
 إمالة فتحة الراء واأللف

    

⁄    

٧٦       واأللف فتحة اهلمزة ةمالإ  ∫      
٧٧       •كحفص : ً وصال 

 ∫ إمالة فتحة اهلمزة واأللف:اً وقف•

٧٨      إمالة فتحة اهلمزة واأللف:اًوقف ∫ 
٧٩    إسكان الياء    
٨٠   ًإثبات الياء وصال    
٨١     ختفيف الزاي وخمفاة إسكان النون     

٨٣      تنويندون بكرس التاء      

٨٣      
 مكسورة وهو اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١

 أو تسهيلها. ٢املقدم
     

    …  



 

 ٦٨ قراءة اليزيدي

٨٤  بالتقليل ♠ 

٨٥     مهزة مفتوحة يف آخره مع املدةاديز      
٨٥    بالتقليل κ   
٨٥    بالتقليل  ♥  
٨٩    إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇ 
٩٠    ًحذف اهلاء وصال )  (اً، وإثباهتا وقف     

٩٠     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٩١  بالتقليل ♠ 
٩١    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٩١    بدل التاءبالياء      

٩١    بدل التاءبالياء      

٩١   بدل التاءبالياء    

٩٢     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٩٣     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٩٣    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٩٤         إدغام الدال يف اجليم       
٩٤   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤ 
٩٤   ضم النون   
٩٥      املوضعني  ( سكنهاإف الياء ويفخت (     
٩٦     الملألف بعد اجليم وكرس العني وضم ا     

٩٦    كرس الالم يف آخره    



 

 ٦٩ قراءة اليزيدي

٩٧   إسكان اهلاء   

٩٨   إسكان اهلاء   

٩٨      كرس القاف      
٩٩   إسكان اهلاء   

١٠١   إسكان اهلاء   

١٠٢   إسكان اهلاء   

١٠٣     املوضعني (  إسكان اهلاء (   

١٠٤     إدغام الدال يف اجليم    
١٠٥    ألف بعد الدال   

١٠٩    ةكرس اهلمز     
١١١           امليم كرس            
١١١       بالتقليل �   
١١٤   إسكان اهلاء   

١١٤    ف الزاييفخت وخمفاة النون ناإسك    
١١٥    باجلمع  ( ألف بعد امليم(      

١١٥   إسكان اهلاء   

١١٧   إسكان اهلاء   

١١٩   ضم الفاء وكرس الصاد   
١١٩     ضم احلاء وكرس الراء   

١١٩    فتح الياء    

١٢٢     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  



 

 ٧٠ قراءة اليزيدي

١٢٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٢٤       واهلاء وكرس التاء بعد الالماًزيادة ألف      
١٢٧   إسكان اهلاء   

١٢٨    الياءالنون بدل ب     
١٣٠        بالتقليل ∼    

١٣٠     إمالة فتحة الكاف واأللف    

١٣١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١٣٥   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٣٦    إسكان اهلاء    

١٣٨        إدغام التاء يف الظاء        

١٤٠    داضإدغام الدال يف ال    

١٤١   إسكان اهلاء   

١٤٢    مقلقلةإسكان الطاء     
١٤٣      فتح العني      
١٤٤     مزة الثانيةتسهيل اهل    …  

١٤٤      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

١٤٦ 
   

     
 إدغام التاء يف الظاء   

     

١٥٢     بالتقليل Š  
١٥٢   تشديد الذال   
١٥٧      ل يف اجليمإدغام الدا    



 

 ٧١ قراءة اليزيدي

١٦١        فتح الياء       
١٦١    ةشدد الياء مكرسفتح القاف و    

١٦٤   إسكان اهلاء   

١٦٤     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١٦٥   إسكان اهلاء   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢      واأللفإمالة فتحة الراء ≤   
٣   تشديد الذال   
٥   بالتقليل   
٥      ال يف اجليمذإدغام ال              
١٢   ة النون واأللفإمالة فتح  ⇓ 
٢٣      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان      
٢٦   بالتقليل   
٢٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  

٢٨ 
      

   
 ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة      

  

٣٠         كرس امليم        
٣٠   كرس السني   

٣٢        بالتقليل ∼    

٣٣     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون      



 

 ٧٢ قراءة اليزيدي

٣٤      اهلمزة األوىلحذف       

٣٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣٧      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٣٧    إسكان السني    
٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف    

٣٨      املوضعني(إمالة فتحة النون واأللف(  ⇒   
٣٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٣٨      بالتقليل   √ 
٣٨        ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة        

٣٩    بالتقليل √  
٣٩     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٤٠      إسكان الفاء وختفيف التاء     
٤٣       كرس امليم       
٤٣       إدغام الدال يف اجليم      
٤٣      إدغام الثاء يف التاء     

٤٤     أللفإمالة فتحة النون وا  ⇒   
٤٦      بالتقليل ∧   
٤٧       اهلمزة األوىلحذف        
٤٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٨      بالتقليل ∧   
٥٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   



 

 ٧٣ قراءة اليزيدي

٥٠      إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة       

٥٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥١        بالتقليل ∼    

٥٢       إدغام الدال يف اجليم       

٥٣     اجليمإدغام الدال يف      
٥٦    اًباهلاء وقف    

٥٧   إسكان اهلاء   

٥٧    نون بدل الباء وضم الشني    

٥٧        إدغام التاء يف السني        
٥٧   ختفيف الياء وإسكاهنا   
٥٧       بالتقليل �   
٥٧   تشديد الذال   
٥٩       فتح الياء       

٦٠    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
٦٢    إسكان الباء مقلقلة وختفيف الالم    
٦٦    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
٦٨    إسكان الباء مقلقلة وختفيف الالم    
٦٩      ال يف اجليمذإدغام ال      
٧٣       إدغام الدال يف اجليم       

٧٤      ال يف اجليمذإدغام ال      
٧٨    حة الدال واأللفإمالة فت    



 

 ٧٤ قراءة اليزيدي

٨١    زيادة مهزة استفهام مع التسهيل واإلدخال  ∴ 
٨٥       إدغام الدال يف اجليم       

٨٧   إسكان اهلاء   

٩١    إمالة فتحة الدال واأللف    
٩٣      واأللفإمالة فتحة الكاف    

٩٦     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٩٧     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٩٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١٠٠         مفتوحةاًاهلمزة الثانية واوإبدال          

١٠١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١٠١       إدغام الدال يف اجليم       
١٠١    إسكان السني    
١٠١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٣  بالتقليل ♠ 
١٠٤  لبالتقلي ♠ 
١٠٥     إدغام الدال يف اجليم      
١٠٥    إسكان الياء    
١١١     مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء    
١١٣  هبمزتني الثانية مسهلة مع اإلدخال ∴  
١١٥   بالتقليل ♠  
١١٦     مالةاإل. ٢الفتح . ١:جهانو  ⇒  



 

 ٧٥ قراءة اليزيدي

١١٧   بالتقليل ♠  
١١٧   فتح الالم وتشديد القاف   
١٢٢  بالتقليل ♠ 

١٢٣   بعدها  الثانية ة استفهام وتسهيلمهززيادة 
  σ ألف 

١٢٧  بالتقليل ♠ 
١٢٨  لتقليلبا ♠ 
١٣١   بالتقليل ♠  
١٣٣       كرس امليم       
١٣٤       كرس امليم      
١٣٤   اًبالتقليل وقف ♠  
١٣٧    باهلاء اًوقف    
١٣٧     بالتقليل ⇒    
١٣٨   اًبالتقليل وقف ♠  
١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤٢    حذف األلف     
١٤٢   املوضعني ( بالتقليل( ♠ 
١٤٣   املوضعني ( بالتقليل( ♠ 
١٤٣     املوضعني  ( واأللفإمالة فتحة الراء( ≤ 
١٤٤     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٤٤   بالتقليل ♠  



 

 ٧٦ قراءة اليزيدي

١٤٤    فتح الياء    
١٤٨  بالتقليل ♠ 

١٤٩   إدغام الدال يف الضاد   
١٤٩      اإلظهار. ٢ اإلدغام  .١: وجهان      
١٥٠   بالتقليل ♠  
١٥٠     فتح الياء    

١٥١      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان      
١٥٢        بالتقليل ∼    

١٥٤  اًبالتقليل وقف ♠ 
١٥٥  بالتقليل ♠ 
١٥٥      مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو       

١٥٥       اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان       
١٥٦        بالتقليل ∼    

١٥٧     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
١٥٧     كان الراء إس     
١٥٧        كرس امليم        
١٥٩   بالتقليل ♠  
١٦٠   بالتقليل ♠  
١٦٠        كرس امليم        
١٦٠        كرس امليم       
١٦٠     بالتقليل     



 

 ٧٧ قراءة اليزيدي

١٦١     اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١: وجهان     

١٦١     
ألف بعد الطاء املفتوحة وحذف اهلمزة 
 وحذف التاء وفتح الياء وألف بعدها    

١٦٣      ل يف التاءإدغام الذا      
١٦٧      إدغام الذال يف التاء     
١٦٩   بدل التاء بالياء    
١٧٢      باجلمع-ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء-       

١٧٢    بدل التاء بالياء     
١٧٣    بدل التاء بالياء     
١٧٨   إسكان اهلاء    

١٧٩        إدغام الدال يف الذال        

١٨٠     بالتقليل ⇒    
١٨٧     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

١٨٨      
 اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 

 تسهيل الثانية.٢مكسورةوهو املقدم 
     

     … 
١٩٥      ًضم الالم وصال      

١٩٥    ال وقفاًإثبات الياء وصال ً    
١٩٦   إسكان اهلاء   

١٩٨      واأللفمالة فتحة الراءإ    ≤  
٢٠١     ًحذف األلف وإبدال اهلمزة ياء ساكنة    



 

 ٧٨ قراءة اليزيدي

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧  اًبالتقليل وقف Ÿ 
٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٩      إدغام الذال يف التاء      

١٠    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤ 

١١    
  خمففه الغني  وفتح الشنيوإسكانفتح الياء  

 ها ألفبعد   

١١     ضم السني     

١١    وختفيف الزايخمفاةنون إسكان ال     
١٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٨  الضمفتح الواو وتشديد اهلاء مع تنوين  
 واإلخفاء  

١٨   فتح الدال   
١٨     الة فتحة الكاف واأللفإم  ∇  

١٩       إدغام الدال يف اجليم      
١٩   إسكان اهلاء    

١٩   كرس اهلمزة    
٢٩     اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١:وجهان     

٣١      السنيإدغام الدال يف       
٣٢      مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء       



 

 ٧٩ قراءة اليزيدي

٣٨      اإلظهار. ٢اإلدغام  . ١:وجهان      
٣٨     إدغام الدال يف السني     

٣٨      
 إدغام التاء يف السني
 هلاءويقف عىل سنت با     

٤١      بالتقليل Š   
٤٢       املوضعني ( كرس العني(     

٤٢        بالتقليل ∼    

٤٢     بالتقليل   
٤٣     واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٤٧    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  
٤٧     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٤٨      إدغام الذال يف الزاي     

٤٨     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٤٨ 
   

                
 فتح الياء  

 إمالة فتحة الراء واأللف
   

⁄  

٤٨       فتح الياء     

٥٠   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 
٥٩  بالتاء وكرس السني  
٦٦     ضم الضاد     

٦٦      بدل الياءبالتاء       

٦٧     بالتاء بدل الياء    



 

 ٨٠ قراءة اليزيدي

٦٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٦٧        بالتقليل ∼    

٦٨    إدغام الذال يف التاء   

٧٠     ألف ثم ضم اهلمزة وفتح السني وبعدها
≤ لف إمالة فتحة الراء واأل   

٧٠     اإلظهار. ٢ اإلدغام  .١:وجهان     

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٣    تسكني اهلاء    

١٢     تسهيل اهلمزة الثانية    

١٧    إسكان السني دون ألف بعدها    

١٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٣       تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٢٥      إدغام التاء يف الثاء      

٢٦     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٨      تسهيل اهلمزة الثانية    …  

٣٠    اً واأللف وقفءارإمالة فتحة ال ≤   

٣٠    ضم اهلاء وحذف اهلمزة    

٣٤     إمالة فتحة الباء  واأللف ‰    



 

 ٨١ قراءة اليزيدي

٣٤     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٣٥    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٣٧    فتح الياء وكرس الضاد    

٣٧        مفتوحةاًبدال اهلمزة الثانية واوإ         

٣٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٨        املوضعني ( بالتقليل( ∼    

٤٠     واأللفنيإمالة فتحة الغ  )   

٤٠        بالتقليل ∏    

٤٠         بالتقليل ∼     

٤٢         كرس امليم        

٤٩        إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇     

٥٢  اًبالتقليل وقف Ÿ 

٥٥        بالتقليل ∼    

٦٤     وختفيف الزايخمفاة إسكان النون      

٦٦     مضمومة وفتح الفاءًياءإبدال النون     

٦٦     فتح الذال مضمومة وًتاءإبدال النون    

٦٦     تنوين ضم      

٦٩        بالتقليل ∼    

٧٠    إسكان السني    
٧٤        بالتقليل ∼    

٧٨       بالتقليل      



 

 ٨٢ قراءة اليزيدي

٨٠        اراإلظه. ٢اإلدغام  . ١:وجهان        

٨٠         املوضعني(اإلدغام و اإلظهار : وجهان(        

٨٣        إسكان الياء        

٨٥        بالتقليل ∼    

٨٦     إدغام التاء يف السني     

٩١       بالتقليل Ì     

٩٤     إمالة فتحة الباء واأللف  ‰  

٩٤     اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف  ⁄    
٩٨   مع املد املتصلضم السني وبعدها واو مدية     

١٠٠     إمالة فتحة الصاد واأللف ±  

١٠٣     
  بعد الالم وكرس التاء اًزاد واو
 -جلمع عىل ا-    

١٠٥   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄   

١٠٦       واوال قبلمهزة مضمومة     

١٠٧       بالتقليل ⇒     

١٠٨     بالتقليل     

١٠٩     بالتقليل   

١٠٩    إمالة فتحة اهلاء واأللف وترقيق الراء ∑  

١٠٩    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

١١٠     ضم التاء     

١١١    واأللفمالة فتحة الراءإ  ⁄   



 

 ٨٣ قراءة اليزيدي

١١١     ف واأللمالة فتحة الراءإ  ⁄   
١١٣     بالتقليل Š  
١١٧     مالة فتحة الصاد واأللفإ ±  

١١٧    بدل الياءبالتاء     

١١٧    حذف الواو    

١١٨         كرس امليم        
١٢٣    واأللفءافإمالة فتحة ال   ⊃  
١٢٤     إدغام التاء يف السني     

١٢٧     إدغام التاء يف السني     

١٢٧     واأللفمالة فتحة الراءإ    ≤ 

١٢٨       إدغام الدال يف اجليم        

١٢٨    حذف الواو    

١٢٩    إسكان اهلاء   

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١    واأللف الراءةإمالة فتح  ≤  

٢    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٢     إسكان احلاءلف وكرس السني بال أ     

٣   تشديد الذال    

٦     مالة فتحة اهلاء واأللفإ     



 

 ٨٤ قراءة اليزيدي

٧       بالتقليل ∼    

٩       كرس امليم       
١٠     املوضعني ( بالتقليل(   
١١    مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

١٣    إسكان السني    
١٥    فتح الياء     

١٥    فتح الياء     

١٥    فتح الياء     

١٦   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

١٦   التاء إدغام الثاء يف     
١٧     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٢١     إسكان السني     
٢٣    ضم العني     

٢٣       بالتقليل ∼    

٢٤       بالتقليل ∼    

٢٥   الدال واأللفإمالة فتحة    

٢٥       
 مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 

 تسهيل  الثانية. ٢، املقدم 
      

    … 
٢٦       بالتقليل ⇒     

٢٧     مالة فتحة النون واأللفإ  ⇒   
٣١      إسكان الياء        



 

 ٨٥ قراءة اليزيدي

٣١      إسكان الياء        

٣٣    اًباهلاء وقف    

٣٥   فتح اهلاء   
٣٧    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٣٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٤٥    اًإبدال الياء نون     

٤٥     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٤٩      اهلمزة األوىلحذف       

٥٣      فتح الياء      

٥٧      إدغام الدال يف اجليم      

٦٠     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٦١     إدغام الذال يف التاء     
٦٤    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
٦٤       بالتقليل ∼    

٦٦        تسهيل اهلمزة الثانية      …  

٧٠       بالتقليل ∼    

٧٥  بالتقليل ♠ 

٧٧   بالتقليل ♠  
٨٠   بالتقليل ♠  
٨١  بالتقليل ♠ 



 

 ٨٦ قراءة اليزيدي

٨١     

 وزيادة مهزة إستفهام ويف  صلة هاء الضمري
 :مهزة الوصل وجهان 

 وهو املقدم اإلبدال مع اإلشباع.١
( تسهليها مثل. ٢   ( 

         

٨٣   بالتقليل ♠  
٨٤  بالتقليل ♠ 

٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   
٨٧  بالتقليل ♠ 

٨٨  بالتقليل ♠ 

٨٨       بالتقليل ∼    

٨٨     فتح الياء     

٩٢     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٩٤      إدغام الدال يف اجليم       

٩٦    باهلاءاًوقف     

٩٨       بالتقليل ∼    

١٠١     ًضم الالم وصال     

١٠٣     إسكان السني     
١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم    

١٠٧    إسكان اهلاء   

١٠٨      إدغام الدال يف اجليم      

١٠٩    إسكان اهلاء   



 

 ٨٧ قراءة اليزيدي

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    واأللف الراءةلة فتحإما  ≤  

٣     فتح الياء       

٤    إسكان اهلاء   

٧    إسكان اهلاء   

١٠     فتح الياء    

١٣     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
١٥        بالتقليل ∼    

١٧   لتقليلبا ♠  
١٧     مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
١٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٢٤   تشديد الذال    

٢٥   فتح اهلمزة   

٢٦   فتح الياء      

٢٧    ضعني املو ( واأللف إمالة فتحة الراء(  ≤  
٢٧   باهلمزة املفتوحة بدل الياء   
٢٧    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٢٨    فتح العني وختفيف امليم     

٢٩     فتح الياء     

٢٩    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄  



 

 ٨٨ قراءة اليزيدي

٣٠   تشديد الذال    

٣١   فتح الياء      

٣٢        إدغام الدال يف اجليم       
٣٤   فتح الياء    

٣٥     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٤٠       اهلمزة األوىلحذف        

٤٠    كرس الالم دون تنوين    

٤١  ≤   ضم امليم  ≤  

٤٢    إسكان اهلاء     

٤٢     كرس الياء     

٤٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤٤         ة مفتوحاًإبدال اهلمزة الثانية واو         

٤٦    ًبالياء وصال     
٤٦   فتح الياء       

٤٧   فتح الياء       

٤٧      إظهار. ٢  إدغام. ١:وجهان      
٥٤     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٥٨       اهلمزة األوىلحذف        

٥٩     الباء واأللفإمالة فتحة   ‰ 
٦٠        بالتقليل ∼    

٦٥    الدال واأللفإمالة فتحة     



 

 ٨٩ قراءة اليزيدي

٦٦       اهلمزة األوىلحذف        

٦٧     ياء واأللفالإمالة فتحة   ÿ  
٦٨   بتنوين فتح    

٦٩       إدغام الدال يف اجليم         

٦٩    إسكان السني    
٦٩      واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٧٠  إمالة فتحة اهلمزة  أيدهيم ∫  

٧١        اهلمزة األوىل حذف        
٧١   ضم الباء    

٧٢    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٧٣   باهلاء اًوقف    

٧٤     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   

٧٦       غام الدال يف اجليم  إد 
   اهلمزة األوىل حذفثم     

٧٧    إسكان السني    
٧٨    ًبالياء وصال    
٧٨      فتح الياء      

٨١       ضم التاء     
٨٢       اهلمزة األوىلحذف        

٨٤    فتح الياء      

٨٤   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  



 

 ٩٠ قراءة اليزيدي

٨٤     فتح الياء       

٨٦    ًباهلاءاًوقف     

٨٧    اجلمع(  بعد الالم عىل اً واوةاديز(       

٨٧        
 اًبدال اهلمزة الثانية واوإ. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية. ٢مكسوره،مقدم 
      

    …  
٨٨      فتح الياء      

٨٩      فتح الياء      

٩١   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄  
٩٢       فتح الياء        

٩٢     إدغام الذال يف التاء     

٩٤       اهلمزة األوىلحذف        

٩٤     الياء واأللفإمالة فتحة   ÿ  
٩٥     إدغام التاء يف الثاء     

٩٦  بالتقليل ♠ 

١٠٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٠١     اهلمزة األوىلحذف       

١٠٢    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٠٢    إسكان اهلاء      

١٠٥    ًبالياء وصال     
١٠٦     أللفمالة فتحة النون واإ  ⇒   
١٠٨  فتح السني    



 

 ٩١ قراءة اليزيدي

١١٠  اًبالتقليل وقف ♠ 
١١١     ختفيف امليم     

١١٤     مالة فتحة اهلاء واأللفإ    

١١٤     واأللفإمالة فتحة الراء    ≤  

١١٧    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١١٩      مالةاإل. ٢الفتح . ١:وجهان  ⇒   

١٢٠     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  

١٢٣    فتح الياء وكرس اجليم     

١٢٣    ًإبدال التاء ياء     

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١    أللف وا الراءةإمالة فتح ≤   

٥    كرس الياء     

٥    بالتقليل ÿ  

١٠   باهلاءاًوقف    
١٢     بدل الياءبالنون       

١٢     بدل الياءبالنون      
١٥   باهلاءاًوقف    
١٩      إدغام التاء يف السني      



 

 ٩٢ قراءة اليزيدي

١٩   
إبدال األلف ياء مفتوحة ألف بعد الراء و

الفتح .١: ثالثة أوجه مرتبةلراءا ويف
 التقليل.٣اإلمالة .٢

   

٢١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   

٢١     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٢٣     فتح الياء    
٢٤   اهلمزة واأللفةإمالة فتح  ∫ 
٢٤             تسهيل اهلمزة الثانية       … 
٢٤        كرس الالم      

٢٦    إسكان اهلاء   

٢٧    إسكان اهلاء   

٢٨   اهلمزة واأللفةإمالة فتح  ∫  

٣٠    اًباهلاء وقف    
٣٠     إدغام الدال يف الشني     
٣٠     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

٣١    إثبات األلف بعد الشني  :ًوصال 
 كحفص : اًوقف    

٣٦      يف املوضعني ( فتح الياء(   

٣٦   
  واأللفإمالة فتحة الراء

⁄ )   يف املوضعني ( وفتح الياء   

٣٦    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٣٧      فتح الياء    



 

 ٩٣ قراءة اليزيدي

٣٨     فتح الياء    

٣٨     املوضعني(مالة اإل. ٢ح الفت.١: وجهان(  ⇒  
٣٩     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   σ 
٤٠     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٤٣       فتح الياء   

٤٣   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٤٣        مفتوحة اًانية واوإبدال اهلمزة الث          
٤٣    بالتقليل ÿ  
٤٣    بالتقليل ÿ  
٤٦     فتح الياء    
٤٦     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٤٧   إسكان اهلمزة    

٥١    ًشني وصاللف بعد الإثبات األ     
٥١    اًباهلاء وقف    
٥٣       فتح الياء      

٥٣      اهلمزة األوىل حذف      

٥٣       فتح الياء    
٥٨        تسهيل اهلمزة الثانية …     

٦٢    ًل النون تاءاحذف األلف وإبد      

٦٤     لف األ حذفكرس احلاء وإسكان الفاء و     

٦٤    إسكان اهلاء   



 

 ٩٤ قراءة اليزيدي

٦٦    ًبالياء وصال     
٦٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٦٩   ياء  فتح ال      

٧٥   إسكان اهلاء   

٧٦       املوضعني ( مفتوحةًإبدال اهلمزة الثانية ياء(       

٧٦   كرس التاء دون تنوين     

٧٧     إدغام الدال يف السني    

٧٨     أللفواإمالة فتحة الراء ≤  
٨٠   فتح الياء    
٨٠     فتح الياء    

٨٠    إسكان اهلاء   

٨٤       التقليل. ٢قدم  وهو املالفتح، . ١:وجهان ⊃   
٨٤   إسكان اهلاء   

٨٦       الياء فتح       

٩٠   اهلمزة الثانية مع اإلدخال تسهيل • 
٩٢    إسكان اهلاء   

٩٦     فتح الياء      

٩٧        اإلظهار . ٢إدغام  . ١:وجهان        
٩٨      فتح الياء    
١٠٠    بالتقليل ÿ  
١٠٠     غام الدال يف اجليمإد     



 

 ٩٥ قراءة اليزيدي

١٠٠     فتح الياء   

١٠٠   
 مكسورة اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١وجهان 

 تسهيل اهلمزة الثانية.٢
    

… 
١٠١       بالتقليل ∼    

١٠٣     مالة اإل. ٢فتح ال.١: وجهان  ⇒  
١٠٥    دون نون ( عىل الياء اًوقف(    
١٠٩  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء    

١٠٩    واأللف الراء فتحةإمالة  ≤  
١٠٩  بالياء بدل التاء   

١١٠  تشديد الذال   

١١٠  
 بعد النون املضمومة خمفاةبنون ساكنة 

وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة   

١١١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      واأللف اءإمالة فتحة الر ≤   

١     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٣    إسكان اهلاء   

٤   بدل الياءبالتاء  
٥        إدغام الباء يف الفاء        

٥   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية    •  



 

 ٩٦ قراءة اليزيدي

٥    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية     • 

٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦         كرس امليم        

٦    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٨    بالتقليل  ‘  

٨     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٠      إمالة فتحة اهلاء واأللف     

١٣    إسكان اهلاء   

١٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٦       إدغام الذال يف التاء      

١٦    إسكان اهلاء   

١٧   ًإبدال الياء تاء   

١٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٨        التقليل ، ثم كرس امليم    ⇒   

٢٢   

  

 اًبالتقليل وقف
 إمالة فتحة الدال واأللف

 ٢٤ومثلها آية 

‰   

Ÿ   

٢٥  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٢٦       املوضعني  ( بالتقليل( ∼    

٢٩    بالتقليل Š  

٣٠       كرس امليم       

٣١       بالتقليل �    



 

 ٩٧ قراءة اليزيدي

٣١     واأللفإمالة فتحة الدال      

٣٢      إدغام الذال يف التاء      

٣٣   فتح الصاد  

٣٤       بالتقليل ∼    

٣٥    إسكان الكاف  

٣٥   اًبالتقليل وقف ‰   

٣٥     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤١    إسكان اهلاء   

٤٢    
لف بعدها وكرس الفاء خمففة أفتح الكاف و

 باإلفرادلف بعدها أدون 
   

٤٢   اًبالتقليل وقف ‰   

٤٢  إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

 
 دييزيالة ءراق ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص اآلية
١     واأللف  الراءةإمالة فتح ≤  

٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣       بالتقليل ∼    

٤    إسكان اهلاء   

٥  بالتقليل ♠ 

٥    واأللف إمالة فتحة الباء   ‰ 

٦  بالتقليل ♠ 



 

 ٩٨ قراءة اليزيدي

٧      إدغام الذال يف التاء      

٨   بالتقليل ♠  
٩    إسكان السني    
١٠    إسكان السني    
١١    إسكان السني    
١٢     ان الباء إسك     

١٣      إسكان السني      
١٥     إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 
٢٢    إسكان الياء    

٢٢       ًإثبات الياء وصال        

٢٥    إسكان الكاف   

٢٥    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٢٦    واأللف  الراءةإمالة فتح ≤  

٢٧       بالتقليل ∼    

٢٧  
+٢٨      مفتوحةاً                إبدال اهلمزة الثانية  واو        

٢٨     اً وقفباهلاء     

٢٨     واأللف واوال ةإمالة فتح     

٣٠   فتح الياء    

٣٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣١                 فتح العني   



 

 ٩٩ قراءة اليزيدي

٣١        الثانيةفتح الالم    
٣٤    اً وقفباهلاء     

٣٦     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٣٧     فتح الياء      

٣٧     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٤٠     ًإثبات الياء وصال      

٤١       ظهار إ. ٢إدغام  . ١:وجهان       

٤٢  كرس السني   

٤٤        كرس امليم        

٤٧  كرس السني   

٤٨     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٤٩    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

٥٢    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     واأللف  الراءةإمالة فتح ≤   

٢    تشديد الباء    
٣        كرس امليم         
٨     مشددةتح الزايتاء مفتوحة وف      

٨        بالضم        

١٣    إدغام التاء يف السني    



 

 ١٠٠ قراءة اليزيدي

١٦      إدغام الدال يف اجليم      
٢٧   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٤٠      كرس الالم      

٤٩   

  
 ًفيهام وصال فتح الياء  

  
٥٢       إدغام الذال يف الدال     
٥٦    كرس النون    

٦١      اهلمزة األوىل حذف         
٦٧       اهلمزة األوىل حذف       
٨٩    فتح الياء      

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    وختفيف الزايخمفاة إسكان النون      

٧    حذف الواو    
١٢    فتح امليم    
١٢    تنوين كرس    
١٤    إسكان اهلاء   

١٤     اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  
١٧    تشديد الذال    
٢٠   بدل الياءبالتاء     

٢٥   إمالة فتحة الزاي واأللف ƒ  



 

 ١٠١ قراءة اليزيدي

٢٦       رس امليمك       
٢٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٠       بالتقليل ∼    

٣٧   لف بعدها أوفتح الدال و ضم الياء   

٣٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٤١       بالتقليل ∼    

٤٣  ألفثم  مفتوحةوحاءالنون   بدلياء   
٤٤    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٤٥      كرس امليم      
٤٧    حذف الواو    
٤٨     بالتاء بدل الياء    
٥٨     قليلبالت  ‘   

٥٨    إسكان اهلاء   

٥٩     إمالة فتحة الراء ⁄  
٦٠    إسكان اهلاء   

٦١      اهلمزة األوىلحذف       

٦٢   بالتقليل ⇒  

٦٣   إسكان اهلاء    

٦٩    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٧٢      اًباهلاء وقف      
٧٥   إسكان اهلاء    



 

 ١٠٢ قراءة اليزيدي

٧٦    املوضعني ( إسكان اهلاء (   

٨٠   فتح العني     

٨٠      إمالة فتحة الباء واأللف   Š   
٨٠      إمالة فتحة العني واأللف   ⊕  
٨٣    اًباهلاء وقف     

٨٥    إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :اًوقف ∫ 
٨٦    إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :اًوقف ∫ 
٨٦       كرس امليم       
٨٩      إمالة فتحة الراء ⁄    

٩٠       بالتقليل Š    

٩٠   تشديد الذال   
٩١      إدغام الدال يف اجليم      

٩٦      بالياء بدل النون      

٩٧    بالتقليل  ‘  
٩٧    إسكان اهلاء   

١٠١     سكان النون وختفيف الزايإ     

١٠٢      إمالة فتحة الراء ⁄    

١٠٤    كرس امليم     
١٠٧       بالتقليل ∼    

١٠٧     واأللفإمالة فتحة الكاف   ∇  

١٠٨      إمالة فتحة الصاد واأللف  ±   



 

 ١٠٣ قراءة اليزيدي

١١٣        إدغام الدال يف اجليم        

١١٤    اًباهلاء وقف     

١٢٢       بالتقليل ∼    

١٢٥    إسكان اهلاء   

١٢٦   إسكان اهلاء    

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٢  اًبالتقليل وقف ♠ 

٢     بالياء بدل التاء    
٥     بالتقليل   √ 
٥    إمالة فتحة الياء واأللف ÿ   
٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

١٥    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
١٩    إسكان اهلاء   

٢٣  فاء دون تنوينكرس ال  
٢٦       بالتقليل Š    

٣٣     إدغام الدال يف اجليم     

٣٥      ضم القاف      
٣٨     فتح اهلمزة وتاء مربوطة منونة بالفتح   



 

 ١٠٤ قراءة اليزيدي

٤١      لدال يف الصادإدغام ا      

كام  ٤٢  ًإبدال الياء تاء  
٤٦     إمالة فتحة الباء واأللف  Š   
٤٧    بالتقليل    
٤٩   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٤٩    دخال مع اإلتسهيل اهلمزة الثانية  • 

٥٢   إدغام الثاء يف التاء  

٥٦      ًضم الالم وصال      
٥٧       كرس امليم       
٦٠     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒   
٦٠    اًتقليل وقف ÿ  

٦٠    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٦١    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   σ 
٦٢    ًبالياء وصال     
٦٣        إدغام الباء يف الفاء       

٦٤    إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٨      بالنون بدل الياء     

٦٨     بالنون بدل الياء     

٦٩     بالنون بدل الياء    

٦٩    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٦٩     بالنون بدل الياء     



 

 ١٠٥ قراءة اليزيدي

٦٩     اء بالنون بدل الي     

٧٢     )  إمالة فتحة امليم واأللف )األوىل ∧  
٧٢    إسكان اهلاء   

٧٦     ألفبال فتح اخلاء وإسكان الالم   
٧٧    إسكان السني    
٨٢     الزاي مع اإلخفاءختفيفإسكان النون و      
٨٩      إدغام الدال يف الصاد      

٨٩    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٨٩     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٩٠      الفاء وكرس اجليم مشددة فتح التاء وضم       

٩٢   السني تسكني    

٩٣     الزاي مع اإلخفاءختفيفإسكان النون و      
٩٤       إدغام الذال يف اجليم     

٩٧    إسكان اهلاء   

٩٧      ًبالياء وصال        
٩٧       إدغام التاء يف الزاي       
٩٨   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٩٨    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 

١٠٠     فتح الياء    

١٠١  بالتقليل ♠ 

١٠١       إدغام الذال يف اجليم      



 

 ١٠٦ قراءة اليزيدي

١٠١   بالتقليل ♠  
١٠٢    اهلمزة األوىلحذف     

١٠٦     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
١١٠     الالم وصالضم ً       

١١٠     الواو وصالضم ً      

١١٠    بالتقليل ⇒   

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا
١،٢       بال سكت مع اإلخفاء : ًوصال      
٦    إمالة فتحة الثاء واأللف  ’ 
١٥     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
١٦     إظهار . ٢إدغام  . ١:وجهان     
١٧    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

١٧    الزايتشديد     

١٧    إسكان اهلاء   

١٧      ًبالياء وصال        
١٨    السني كرس     

١٩    املوضعني (إدغام الثاء يف التاء(  

١٩    إسكان الراء وتفخيمها    
٢٢    الياء  فتح     

٢٤   ًوصال  بالياء     



 

 ١٠٧ قراءة اليزيدي

٢٨        بالتقليل ∼    

٣١      كرس امليم       
٣٣    التقليل. ٢الفتح . ١: وجهاناًوقف �  

٣٣    الكاف إسكان     

٣٤    وإسكان امليم الثاء ضم    
٣٤   اهلاء إسكان   

٣٥   اهلاء إسكان   

٣٧   اهلاء إسكان   

٣٨     الياء  فتح      

٣٩        لاذال يف الدإدغام ال          
٣٩    ًوصال بالياء     
٤٠    الياء فتح     

٤٠    ًوصال الياءإثبات   

٤٢     وإسكان امليم الثاء ضم     

٤٢    اهلاء إسكان    

٤٢     الياء  فتح      

٤٤    ضم القاف     
٤٤    ضم القاف   

٤٥        بالتقليل ∼    

٤٦        بالتقليل ∼    

٤٧   وفتح الياء  بدل النونبالتاء    



 

 ١٠٨ قراءة اليزيدي

٤٧   الالم ضم    
٤٧    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

٤٨      إدغام الدال يف اجليم        

٤٩   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄   

٥٣    اًإمالة فتحة اهلمزة واأللف وقف ∫  

٥٤      إدغام الدال يف الصاد      

٥٤    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٥٥       إدغام الذال يف اجليم       

٥٥  وفتح الباء كرس القاف  

٥٦    إبدال الواو مهزة    
٥٩      األلفإمالة فتحة الراء و  ≤  
٥٩    فتح الالم الثانيةضم امليم و    
٦٠  بالتقليل ♠ 

٦٣     كرس اهلاء     

٦٤    ًوصال بالياء    
٦٤     إمالة فتحة الثاء واأللف    ’ 
٦٦  بالتقليل ♠ 

٦٦    ًوصال بالياء      
٦٦   فتح الراء والشني   
٦٧    إسكان الياء    
٧١    إدغام الدال يف اجليم    



 

 ١٠٩ قراءة اليزيدي

٧٢    إسكان الياء    
٧٤   الزاي وختفيف الياءبعد ألف    

٧٤    إدغام الدال يف اجليم    
٧٥    إسكان الياء    

٧٧     ختفيف التاء وكرس اخلاء 
 إدغام الذال يف التاءو   

٨١      وتشديد الدالالباء فتح       

٨٥     مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة      

٨٨    حذف التنوين وضم اهلمزة    
٨٨    بالتقليل ⇒   

٨٩    
   مفتوحة وصل وتشديد التاءمهزة

 ويبدأ هبا هبمزة مكسورة
   

٩٢    مفتوحة وصل وتشديد التاء مهزة    

٩٤   

    
  فيهام اًألف ةمز اهلإبدال

  

   

٩٦    ضم الصاد والدال    
٩٨    الكاف دون مهزة تنوين    

١٠٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٢   الياءفتح    

١٠٢        مزة الثانية  اهلتسهيل  …      

١٠٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٠٤        بالتقليل ∼    



 

 ١١٠ قراءة اليزيدي

١٠٤   السني كرس    

١٠٦    إبدال الواو مهزة    

 
 دييزيالة ءراق ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية

٢ ،١    
  

 واأللف اء إمالة فتحة اهل
 ًوإدغام دال الصاد يف الذال وصال

 
  

٢    اًباهلاء وقف    

٣- ٢         مع املدبعد األلف  مفتوحة ةمهززيادة 
…  ً وصالتسهيل اهلمزة الثانيةو    

٦     إسكان الثاء     
٦    إسكان الثاء    

٧          
  مع املدزاد مهزة مضمومة بعد األلف

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

        

 …      

٧   يلبالتقل κ 

٨    ضم العني    
١٠   فتح الياء   
١٢    بالتقليل κ   
١٨    فتح الياء   
١٩   بالياء املفتوحة بدل اهلمزة)  ( 2 
٢١    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٢٣  يمضم امل  



 

 ١١١ قراءة اليزيدي

٢٣    كرس النون    
٢٤     ةي الثانفتح امليم والتاء     
٢٤     إدغام الدال يف اجليم     

٢٥   فتح التاء وتشديد السني وفتح القاف   
٢٧     إدغام الدال يف اجليم     
٣٤   ضم الالم   
٣٦    فتح اهلمزة   
٤٣     إدغام الدال يف اجليم     
٤٥    فتح الياء   
٤٧      فتح الياء    
٥١  بالتقليل ♠ 
٥١    كرس الالم   
٦٠   ء وفتح اخلاءضم اليا  

٦٥     
   

 إدغام الراء يف الالم. ١: وجهان
 وهو املقدماإلظهار  . ٢

    
   

٦٦   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٦٦  ضم امليم  
٦٧    فتح الذال والكاف مشددتني     

٦٨    ضم اجليم    
٦٩    ضم العني    
٧٠    ضم الصاد    



 

 ١١٢ قراءة اليزيدي

٧٢    ضم اجليم    
٨٣     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٨٩         إدغام الدال يف اجليم    

٩٠      ففهطاء خم خمفاة بدل التاء ونون ساكنة 
 رهوكسم   

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللف  إمالة فتحة اهلاء  
٢    بالتقليل ⊆ 
٣   بالتقليل ∋  
٤      اًوقف(بالتقليل ( ∏  
٥    بالتقليل    
٦    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
٧       اًوقف(بالتقليل(  ⊃  
٨    بالتقليل ⇒   
٩  بالتقليل ♠ 
١٠    واأللف إمالة فتحة اهلمزة ∫  

١٠   الياء  فتح    
١٠       فتح الياء     

١٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٠    اًوقف(بالتقليل(  Ÿ  



 

 ١١٣ قراءة اليزيدي

١١   بالتقليل ♠  
١٢   فتح الياء  مهزة مفتوحة و   
١٢   بالتقليل  وتنوينالبالفتح بدل  
١٣  بالتقليل š 
١٤     فتح الياء    
١٤     فتح الياء    
١٥   بالتقليل ⊕ 
١٦     بالتقليل      
١٧    بالتقليل ♠   
١٨    سكان الياءإ      

١٨    واأللففتحة الراء إمالة ≤ 
١٩    بالتقليل ♠   
٢٠   بالتقليل ⊕ 
٢١    بالتقليل 1  
٢٢    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٢٣    اًإمالة فتحة الراء وقف ⁄   
٢٤   بالتقليل ) 

٢٦     إظهار. ٢إدغام . ١:وجهان 
  وفتح الياء 

    

٣٠   فتح الياء   

٣٦    بالتقليل ♠   



 

 ١١٤ قراءة اليزيدي

٣٧      واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٣٨  بالتقليل š 
٣٩     فتح الياء    

٤٠      الذال يف التاء إدغام       

٤٠      إدغام الثاء يف التاء     
٤٠    بالتقليل ♠   
٤١    فتح الياء    
٤٢   فتح الياء   
٤٣    بالتقليل )  
٤٤    بالتقليل  ∋  
٤٥    التقليلب )  
٤٦      واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٤٧     إدغام الدال يف اجليم     
٤٧     بالتقليل  Ÿ  
٤٨     بالتقليل  1  
٤٩    بالتقليل ♠   
٥٠   بالتقليل Ÿ  
٥١    بالتقليل 1  
٥٢   اً وقفبالتقليل ♥  
٥٣   وألف بعدهاوفتح اهلاء  كرس امليم   
٥٣    بالتقليل  Π�   



 

 ١١٥ قراءة اليزيدي

٥٤    بالتقليل ∑  
٥٥    إمالة فتحة الراء ≤ 
٥٦     بالتقليل Š  
٥٧    بالتقليل ♠   
٥٨    اًوقف( كرس السني والتقليل(   
٥٩    اًوقف(بالتقليل(  ™  
٦٠    بالتقليل � 
٦١  بالتقليل ♠ 

٦١     فتح الياء واحلاء     

٦١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٢     بالتقليل     
٦٣    هاديشدوتفتح النون   
٦٣    بياء بدل األلف)   (     
٦٣       بالتقليل ∏    
٦٤     مهزة وصل وفتح امليم     
٦٤       بالتقليل ∏    
٦٥   بالتقليل ♠  
٦٥    بالتقليل ⊆  
٦٦   بالتقليل ⊕ 
٦٧  بالتقليل ♠ 

٦٨     بالتقليل ∏  



 

 ١١٦ قراءة اليزيدي

٦٩    تشديد القاففتح الالم و    

٦٩    بالتقليل � 
٧٠  تقليلبال ♠ 

٧١    مهزة استفهام ثم مهزة مسهلة ثم ألف  σ 
٧١    بالتقليل ⊆ 
٧٢        بالتقليل ∼    

٧٣     بالتقليل ⊆  
٧٤   بالتقليل κ 

٧٥      بالتقليل ∏   
٧٦     بالتقليل    
٧٧  بالتقليل ♠ 
٧٧    بالتقليل ∋   
٧٩   بالتقليل Ÿ  
٨٠      حذف األلف األوىل       
٨٠    بالتقليل    
٨١   بالتقليل   
٨٢    بالتقليل Ÿ  
٨٣    بالتقليل ♠   
٨٤     بالتقليل Ì    
٨٦  بالتقليل ♠ 
٨٧       كرس امليم      



 

 ١١٧ قراءة اليزيدي

٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    
٨٨  بالتقليل ♠ 

٩١  بالتقليل ♠ 

٩٣    ًبالياء وصال     
٩٤    فتح الياء   
٩٦      إدغام الذال يف التاء     

٩٧        إدغام الباء يف الفاء       
٩٧    كرس الالم    
٩٩     إدغام الدال يف السني    
١٠٣    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٤    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٧     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١١٢   إسكان اهلاء   

١١٦    بالتقليل Š 
١١٧     بالتقليل ⊆  
١١٨     إمالة فتحة الراء ≤  
١١٩   بالتقليل ™ 
١٢٠    بالتقليل ∏  
١٢١   بالتقليل   
١٢٢   بالتقليل Ÿ  
١٢٣  تقليل ألهنا رأس آية يف العد البرصياًوقف  Ÿ 



 

 ١١٨ قراءة اليزيدي

١٢٣   بالتقليل ⊆ 
١٢٤     بالتقليل ∧  
١٢٦   بالتقليل ♥  
١٢٧     بالتقليل ⊆  
١٢٨    بالتقليل ∑  

١٢٩   تقليلاًوقف   ∧  

١٣٠    إمالة فتحة اهلاء واأللف   
١٣٠    بالتقليل Ì   
١٣١        بالتقليل ∼    

١٣١    بالتقليل ⊆ 
١٣٢   بالتقليل  
١٣٣    بالتقليل 1  
١٣٤     بالتقليل ∞ 
١٣٥    اًبالتقليل وقف Ÿ  

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٣    اًبالتقليل وقف    

٤      الالموإسكانضم القاف وحذف األلف   
 ً يف الراء وصالوإدغامها

    

٤   إسكان اهلاء   



 

 ١١٩ قراءة اليزيدي

٥     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٧  وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ   

١١      اءظإدغام التاء يف ال     

١٥    بالتقليل   
٢٤   إسكان الياء   
٢٥  وبعدها ألف وفتح احلاء ًياءدال النون بإ   

٢٩   فتح الياء      
٣٣   إسكان اهلاء   

٣٤  ضم امليم   

٣٦   إمالة فتحة اهلمزة ∫ 
٣٦     مهزةالواوإبدال      

٣٩      كرس امليم   
٤٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٤٤       كرس امليم          
٤٥      تسهيل اهلمزة الثانية …    
٤٨  بالتقليل ♠ 
٦١     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٦٧  كرس الفاء بدون التنوين  

٧٣    تسهيل اهلمزة الثانية    

٨٠     بالياء   



 

 ١٢٠ قراءة اليزيدي

٨٤    واأللف إمالة فتحة الراء   ≤  
٨٩        وتسهيل الثانية ةمفتوح ةمهززيادة      …   

٩٠   بالتقليل κ 

٩٤   إسكان اهلاء   

٩٦   
    

  فيهاماًلفأ ةبدال اهلمزإ
  

   
٩٩     ًإبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة    

١٠١    بالتقليل ⇒   

١٠٤    
    وفتح التاءكرس الكاف

 -عىل اإلفراد - اه بعداًألفزيادة و     

١١٢   
  وإسكان الالمحذف األلفوضم القاف 

 ًمع إدغام الالم يف الراء وصال   

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

٢    واأللف إمالة فتحة الراء   ≤   
٢   واأللف إمالة فتحة الراء   ≤  
٣     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٥       اًالثانية واو اهلمزة إبدال.١:وجهان   
 تسهيلها. ٢

     

 …   
٥    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  



 

 ١٢١ قراءة اليزيدي

٦     بالتقليل �   
٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٩    فتح الياء    

٩        بالتقليل ∼    

١١     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
١١        بالتقليل ∼    

١٥        بالتقليل ∼    

١٥       كرس الالم      
١٧      واأللف إمالة فتحة الراء  ≤     

١٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
١٩   إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
١٩      كرس امليم      
٢٣      تنوين كرس :   
٢٥    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٢٥   متنوين ض   
٢٥     ًبالياء وصال     
٢٦    إسكان الياء    
٢٧     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٢٩     كرس الالم    

٣٠   إسكان اهلاء    

٣٢   اًبالتقليل وقف  



 

 ١٢٢ قراءة اليزيدي

٣٦       إدغام التاء يف اجليم       
٣٧   بالتقليل   
٣٨    سكان الدال دون ألف وفتح الفاءإفتح الياء و    

٣٩    كرس التاء   
٤٠     إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ   

٤٠       إدغام التاء يف الصاد       

٤٤  بالتقليل ♠ 

٤٤      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤٤      إدغام الذال يف التاء     
٤٥    قف عىل الياء ي   
٤٥       األلف حذف النون وبدل تاء مضمومة      
٤٥    إسكان اهلاء    

٤٥   إسكان اهلاء   

٤٨     قف عىل الياء ي    
٤٨    إسكان اهلاء    

٤٨    إدغام الذال يف التاء   
٥١      العني وتشديد اجليم دون ألف بعد     

٥٨   إسكان اهلاء   

٦١     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٦٤   إسكان اهلاء   

٦٥       اهلمزة األوىل حذف        



 

 ١٢٣ قراءة اليزيدي

٦٥     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒   
٦٥     حذف الواو     
٦٦   إسكان اهلاء   

٧١  إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    

٧٥     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٧٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

 
 دييزيالة ءراق ـــــــــــــــــانالبيــــ رواية حفص اآلية
١٣    واأللف إمالة فتحة الراء ≤ 

٢٠    كرس السني   

٢٠   ضم التاء وكرس الباء   

٢٧        وىل  اهلمزة األحذف         

٢٧    حذف التنوين وكرس الالم   

٣٣       بالتقليل ∼    

٣٥    ضم امليم   

٣٧       بالتقليل ∼    

٣٨    واأللف إمالة فتحة الراء  ⁄   
٤٤     إسكان السني     
٤٤    اًويبدل يف الوقف الفًبالتنوين وصال     
٤٤      اهلمزة الثانيةتسهيل  σ    

٤٥  بالتقليل ♠ 



 

 ١٢٤ قراءة اليزيدي

٥٠   ضم الراء   

٥٠    واأللف إمالة فتحة الراء ≤  

٥٢    فتح اهلمزة   

٥٥   كرس السني   

٧٢   إسكان اهلاء   

٧٨   إسكان اهلاء   

٧٩   إسكان اهلاء   

٨٠   إسكان اهلاء   

٨٠     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٨٢   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
٨٢     ضم امليم     

٨٢    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 

٨٥    تشديد الذال    

٨٧   
الالم  تفخيم  و)الالم(حذف حرف اجلر 

 وضم اهلاء   

٨٨   إسكان اهلاء   

٨٩   
الالم  تفخيم  و)الالم(حذف حرف اجلر 

 وضم اهلاء  

٩٩       اهلمزة األوىل حذف       
١٠٠     فتح الياء    
١٠٩       إظهار . ٢إدغام  . ١:وجهان       
١١٠       إدغام الذال يف التاء      



 

 ١٢٥ قراءة اليزيدي

١١٢   إدغام الثاء يف التاء  

١١٤   إدغام الثاء يف التاء  

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١       تشديد الراء       
١    تشديد الذال   

٦    
 اًإبدال اهلمزة الثانية واو. ١:وجهان

 تسهيلها.٢
   

…    

٦    فتح العني    
٧    اًباهلاء وقف   
٩    ضم التاء املربوطة    
١١   كرس السني   

١٢         إدغام الذال يف السني        

١٤        بالتقليل ∼    

١٥        إدغام الذال يف التاء       

١٥    كرس السني    

١٥   إسكان اهلاء   

١٦         إدغام الذال يف السني        

١٩        بالتقليل ∼    

٢٠    حذف الواو    
٢١       املوضعني (  إسكان الطاء مع القلقلة(    



 

 ١٢٦ قراءة اليزيدي

٢٢       بالتقليل Š   
٢٣        بالتقليل ∼    

٢٥      كرس امليم     
٢٧   تشديد الذال   
٣٠       فتحة الصاد واأللفإمالة  ±   
٣١    إمالة فتحة الصاد واأللف  ±  
٣١   باأللفاًوقف )  (   

٣٢      كرس امليم مع ترقيق الم لفظ اجلاللة        
٣٣       اهلمزة األوىلحذف         

٣٣        بالتقليل ∼    

٣٤     فتح الياء     
٣٥     كرس الدال ومد الياء ومهزة بعدها    
٣٥     تاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف

  وفتح الدال    

٣٥    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٣٩   كرس السني   

٤٠       إمالة فتحة الراء  ≤  
٤٣   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄   

٤٣     الزايختفيف وخمفاةإسكان النون     

٤٣      إمالة فتحة الصاد واأللف ±    
٤٤    مالة فتحة الصاد واأللفإ ±  



 

 ١٢٧ قراءة اليزيدي

٤٥     اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان 
 تسهيلها .٢

    
   … 

٤٦      فتح الياء      

٤٦      
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢
      

   …  

٥٢   كرس القاف وإسكان اهلاء   
٥٧   كرس السني   

٦٢        إظهار.٢إدغام   . ١وجهان       

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٤     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٤     إدغام الدال يف اجليم     
٥   إسكان اهلاء   

١٧     اًإبدال الياء نون     
١٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 

١٧      ًزة الثانية ياءإبدال اهلم     
١٩    ًإبدال التاء ياء    
٢١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٢٢   واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
٢٦     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٧      فتح الياء     



 

 ١٢٨ قراءة اليزيدي

٢٧   إدغام الذال يف التاء  
٢٩      إدغام الذال يف اجليم      

٣٠     فتح الياء    

٣٥  اًبالتقليل وقف ♠ 
٣٧    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٣٨   اإلدغام وصالبالتنوين مع ً   
٤٠       ًياء مفتوحة وصال إبدال اهلمزة الثانية ً     

٤١    إبدال الواو مهزة    
٤٤   كرس السني  

٤٧   إسكان اهلاء   

٤٨   إسكان اهلاء   

٤٨   الباء وضم الشني  بنون بدل    

٥٠        إدغام الدال يف الصاد        

٥٠     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٥٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥٣   إسكان اهلاء   

٥٤   إسكان اهلاء   

٥٧      اهلمزة االوىل حذف      

٦٢   إسكان اهلاء   

٦٧   كرس التاء   

٦٩   دون صلة(قرص اهلاء(  



 

 ١٢٩ قراءة اليزيدي

٧٤       عىل اإلفراد (حذف األلف (      

 
 دييزيالة ءراق ـــــــــــــــــانالبيــــ رواية حفص اآلية
٤    إسكان النون الثانية خمفاة وختفيف الزاي    

٤     ًإبدال اهلمزة  الثانية ياء       

٩   إسكان اهلاء   

١٠   بالتقليل ♠  
١٢    فتح الياء   

١٨       إدغام الثاء يف التاء     
١٩     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٩   إدغام الذال يف التاء  
٣٦      مهزة ساكنة بعد اجليم وضم اهلاء    
٣٧    إمالة فتحة احلاء واأللف  ™ 
٣٩    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٤١  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  
٤٣   بالتقليل ♠  
٤٥  بالتقليل ♠ 

٤٥   فتح الالم وتشديد القاف   
٤٨  بالتقليل ♠ 

٤٩   ثم مهزة مسهلة ثم ألفهبمزة استفهام σ 

٥٢   بالتقليل ♠  



 

 ١٣٠ قراءة اليزيدي

٥٦    بعد احلاء دون ألف   

٦١   بالتقليل ♠  
٦٢    إسكان الياء    
٦٣   بالتقليل ♠  
٦٥  بالتقليل ♠ 

٦٨   إسكان اهلاء   

٦٩     تسهيل اهلمزة الثانية  …   

٧٢      إدغام الذال يف التاء     

٧٧    فتح الياء   

٧٨   إسكان اهلاء    

٨٠   إسكان اهلاء    

٨٦       إظهار . ٢م إدغام الراء يف الال.١:وجهان 
 مع فتح الياء       2  

١٠٤   إسكان اهلاء   

١١٨    إسكان الياء    
١٢٢   إسكان اهلاء   

١٣٥    فتح الياء   

١٣٧   سكان الالمإو فتح اخلاء   

١٤٠   إسكان اهلاء   

١٤١      إدغام التاء يف الثاء    

١٤٩    ألف بعد الفاءبدون     



 

 ١٣١ قراءة اليزيدي

١٥٩   إسكان اهلاء   

١٧٥   إسكان اهلاء   

١٨٢      ضم القاف      
١٨٧   إسكان السني   
١٨٧       وىل  اهلمزة األحذف       

١٨٨    فتح الياء    

١٩١   إسكان اهلاء   

٢٠٩   واأللفإمالة فتحة الراء    ≤ 
٢١٨    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 

 
 دييزيلاة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٧  بالتقليل ♠ 

٧   فتح الياء   

٧    دون تنوين كرس الباء    

٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٩   بالتقليل ♠  
١٠   واأللفحة اهلمزةإمالة فت    ∫  
١٠   بالتقليل ♠  
١٦   إسكان اهلاء   

٢٠    إسكان الياء    



 

 ١٣٢ قراءة اليزيدي

٢٠   اًراء واأللف وقفإمالة فتحة ال ⁄  

٢٢    ضم الكاف    

٢٢    بدل تنوين الكرسفتح اهلمزة    

٢٥  ًإبدال التاء ياء  
٢٥   ًإبدال التاء ياء   

٢٩       
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢
       
 …      

٣٢         مفتوحة اًواو بدال اهلمزة الثانيةإ         
٣٦    ًبالياء وصال    

٣٨       مفتوحة اًواو إبدال اهلمزة الثانية       

٤٠    واأللفإمالة فتحة اهلمزة ∫ 
٤٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

٤٣     إمالة فتحة الكاف واأللف    
٤٩   ضم امليم وفتح الالم   
٥١    كرس اهلمزة    

٥٥   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  

٦٠    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦١    ية مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثان  • 

٦٢    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٢    تشديد الذالو بالياء بدل التاء    
٦٣   وضم الشنياًإبدال الباء نون    



 

 ١٣٣ قراءة اليزيدي

٦٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٤    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٦٦     
وختفيف الدال  سكون الالم ، ومهزة قطع

 وحذف األلف ساكنة     

٦٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال •  
٦٧    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   

٧٣     مالة اإل. ٢لفتح ا.١: وجهان  ⇒  
٧٨   إسكان اهلاء   

٨٠      بالتقليل �   

٨٠      ًوصال تسهيل اهلمزة الثانية …    

٨٢   كرس اهلمزة   

٨٧   
وضم التاء ثم ) مد بدل(مهزة وبعدها ألف 
   بدل اللينةواو مدية

٨٨    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

٨٨    كرس السني    

٨٨    إسكان اهلاء    

٨٨   بالياء بدل التاء   

٨٩    
   

 كرس العني بدون تنوين 
 وكرس امليم 

   
   

٩٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٩٣    ًإبدال التاء ياء    



 

 ١٣٤ قراءة اليزيدي

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣  بالتقليل ♠ 

٥    تسهيل اهلمزة الثانية   
٧   بالتقليل ♠  
٩    اًباهلاء وقف    
٩   اًباهلاء وقف   
١٠  بالتقليل ♠ 

١٥  بالتقليل ♠ 

١٦       إظهار. ٢إدغام  . ١:وجهان       
١٨   بالتقليل ♠  
١٩   بالتقليل ♠  
٢٠   بالتقليل ♠  
٢٢     فتح الياء    

٢٣     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٢٣       مكرس املي  ِ      
٢٣    فتح الياء وضم الدال     

٢٥       بالتقليل   Ÿ   

٢٦       بالتقليل   Ÿ   

٢٧  اًبالتقليل وقف Ÿ 

٢٩  اً وقفبالتقليل ♠ 



 

 ١٣٥ قراءة اليزيدي

٢٩    فتح الياء   

٢٩     فتح الياء    
٢٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٩   كرس اجليم   

٣٠   بالتقليل ♠  
٣٠    فتح الياء   

٣١   واأللفإمالة فتحة اهلمزة    ∫  
٣١   بالتقليل ♠  
٣٢     فتح اهلاء     

٣٢   وإشباع مد األلف تشديد النون    

٣٤    إسكان الياء    
٣٤    إسكان القاف مع القلقلة    

٣٤    فتح الياء   

٣٦  بالتقليل ♠ 

٣٦   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄   

٣٧  بالتقليل ♠ 

٣٧     فتح الياء    

٣٧   حة الدال واأللفإمالة فت Ÿ  
٣٨     فتح الياء    
٣٨  بالتقليل ♠ 

٤١    تسهيل اهلمزة الثانية   



 

 ١٣٦ قراءة اليزيدي

٤١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٢        بالتقليل ∼    

٤٣  اً وقفبالتقليل ♠ 

٤٣    بالتقليل 1  
٤٣    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٤٥         مكرس املي   ِ      
٤٨   بالتقليل ♠  
٤٨  بالتقليل ♠ 

٤٨    فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    

٥٦   إسكان اهلاء   

٥٩     واأللف إمالة فتحة الراء  ≤  
٥٩     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٦٠        بالتقليل ∼    

٦٠   باليا ء بدل التاء   

٦١   إسكان اهلاء    

٦١       بالتقليل  ∼    

٦٣        كرس امليم   ِ     
٦٦        كرس امليم   ِ     
٧٠   إسكان اهلاء   

٧٠    بالتقليل 1  
٧٦  بالتقليل ♠ 



 

 ١٣٧ قراءة اليزيدي

٧٧        بالتقليل ∼    

٧٨   فتح الياء   

٧٨    
     

 كرس امليم   ِ
     

٧٩        بالتقليل ∼    

٨١   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 

٨٢    اًجيوز الوقف عىل الكاف إختبار  
َّداء بـ أن، واإلبتاًأو اضطرار َ     

٨٢   ضم اخلاء وكرس السني   
٨٢        جيوز الوقف عىل الكاف كالسابق     

٨٥   فتح الياء    

٨٦      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 دييزيالة ءراق ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   

١٠     املوضعني (  مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان(  ⇒  
٢٠    مهزةبعدها ألف ثم و فتح الشني    
٢٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٥    الذال يف التاءإدغام    
٢٥   ضم التاء   

٢٥        بالتقليل ∼    



 

 ١٣٨ قراءة اليزيدي

٢٦   فتح الياء    

٢٧        بالتقليل ∼    

٢٨    مع  الثانية اهلمزةسهيلزاد مهزة استفهام وت 
 ∴ اإلدخال

٢٩   مع اإلدخالل اهلمزة الثانيةتسهي   
٣١    إسكان السني    
٣١      إمالة فتحة الراء ≤   
٣٣    إسكان السني    
٣٧    إمالة فتحة الدال واأللف    
٣٨    مع اإلدغام وصال- بالتنوين ً -   
٣٩        إدغام الدال يف اجليم        

٣٩  بالتقليل ♠ 

٤٢   إسكان اهلاء   

٤٣    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٥١     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٥٤        لة فتحة الكاف واأللفإما  ∇     

 ٥٥   بدل الياءبالنون    

٥٦     إسكان الياء    
٦٠     الوقف عىل الياء دون نون    
٦٠   إسكان اهلاء   

٦٤        بالتقليل ∼    



 

 ١٣٩ قراءة اليزيدي

٦٤    اهلاءإسكان   

٦٨     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٦٩      إسكان الباء     

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إسكان اهلاء   

٦     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٧        بالتقليل ∼    

٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٩    إسكان السني    
١٠    ضم التاء    
١٠    بالتقليل :   
١١    ًإبدال التاء ياء    
١٣     إمالة فتحة الكاف واأللف    

١٩      إسكان الياء      
١٩      إسكان الياء      
٢٢     فتح الالم بعد األلف     
٢٣     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٢٤    إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    

٢٧   إسكان اهلاء يف املواضع الثالثة   



 

 ١٤٠ قراءة اليزيدي

٣٠    اًوقف باهلاء    
٣٠     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٣٥   إسكان اهلاء    

٣٦    كرس النون   
٣٨       بالتقليل Š   
٣٩     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٤١     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٤٥     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤٨   اًحة الراء واأللف وقفإمالة فت ⁄   

٤٩    إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    

٥٠   حذف األلف األوىل والثانية   
٥٠   اًوقف باهلاء   

٥٠      بالتقليل �   

٥٠   إسكان اهلاء   

٥٢      بالتقليل �   

٥٢      ًتسهيل اهلمزة الثانية وصال …    

٥٤    
    

 لفاظ الثالثة الضاد يف األضم   
   

٥٤   إسكان اهلاء   

٥٦    إدغام الثاء يف التاء  
٥٧   بالتاء بدل الياء   



 

 ١٤١ قراءة اليزيدي

٥٨       إدغام الدال يف الضاد       

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٦     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٦    فتح الياء    
٦      ضم الذال      
٦     إبدال الواو مهزة     
٩   إسكان اهلاء   

١٢    إظهار.٢إدغام   . ١وجهان      
١٣   إسكان اهلاء   

١٣    كرس الياء    
١٤     إظهار.٢إدغام   . ١وجهان     

١٥       بالتقليل ∼    

١٦    كرس الياء    
١٧    كرس الياء    
١٨    ألف بعد الصاد وختفيف العني     

١٨    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٢٠     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٢٢   إسكان اهلاء   

٢٢       بالتقليل ⊆   
٢٧      ًفتح الراء وصال      



 

 ١٤٢ قراءة اليزيدي

٢٩     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٣١    اًباهلاء وقف    

٣١     إمالة فتحة الباء واأللف   ‰  
٣٢    ة فتحة التاء واأللفإمال  �  
٣٣        بالتقليل ∼    

٣٤    وختفيف الزاي خمفاةسكان النونإ     

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٣     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    
٥        اهلمزة األوىلحذف         
٧    سكان الالمإ    

١٠   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
١٠    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 

١٢    إمالة فتحة الراء ≤ 
١٣      مالة إلا. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒   
٢٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٣  اًبالتقليل وقف ♠ 

٢٤    تسهيل اهلمزة الثانية   
٢٧        تسهيل اهلمزة الثانية  …     



 

 ١٤٣ قراءة اليزيدي

 
 دييزيالة ءراق ـــــانالبيــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢    الياء بدل التاء ب    

٤    

 :ويف اهلمز وجهان بحذف الياء
  ً ياء  مع املد الالزم املخففا إبداهل.١
  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال .٢

 )انظر األصول(

   

H    

٤    
الظاء وحذف األلف  وتشديد فتح التاء

 مفتوحة  وتشديد اهلاء   

٤   إسكان اهلاء   

٧   بالتقليل ♠ 
٧   اًبالتقليل وقف ♥  

٨      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٩      إدغام الذال يف اجليم      
٩    الياء بدل التاء ب    
١٠     إدغام الذال يف اجليم     

١٠     إدغام الذال يف الزاي     

١٠    اً ووقفً األلف وصالحذف     
١٣   فتح امليم   
١٤       إمالة فتحة الطاء واأللف   ÷  
٢٠   كرس السني   



 

 ١٤٤ قراءة اليزيدي

٢١   كرس اهلمزة   

٢٢   إمالة فتحة اهلمزة واأللف  :اًوقف ∫ 
٢٤    وىل  اهلمزة األحذف     
٢٦       كرس امليم   ِ    
٢٨        بالتقليل ∼    

٣٠   حذف األلف وتشديد العني   

٣٢      وىل  اهلمزة األحذف      

٣٣    كرس القاف    

٣٣    بالتقليل 1  
٣٦  بالتاء  

٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

٣٧      إدغام الذال يف التاء    
٤٠    كرس التاء    

٤٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥١   مةوة مضممهز الياء الدبإ   

٥٢     بالتاء بدل الياء    
٥٥     وىل  اهلمزة األحذف    
٥٥      ًياء مفتوحة الثانية إبدال اهلمزة      

٥٧        بالتقليل ∼    

٦٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٦٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   



 

 ١٤٥ قراءة اليزيدي

٦٦     اً ووقفً وصال األلفحذف    

٦٧     اً ووقفً وصال األلفحذف     
٦٨   اءببالثاء بدل ال  

٦٩  بالتقليل ♠ 

٧١     إظهار.٢إدغام   . ١وجهان     

 
 دييزيالة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٥      حذف األلف وتشديد اجليم     
٥   ن كرس بدل تنوين الضميتنو   
٦    اًالراء واأللف وقفإمالة فتحة ≤ 

٨     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٩      كرس امليم  ِ     
٩   إسكان السني   
٩       وىل  اهلمزة األحذف       

١٣    ًوصال بالياء     
١٤    اًإبدال اهلمزة ألف    
١٥    فتح اهلمزة بدل التنوين   
١٥    ألف بعدها وكرس الكافوفتح السني    
١٦     كرس الالم بدون تنوين     



 

 ١٤٦ قراءة اليزيدي

١٧   ثم ألفزايفتح ال و بدل النونياء    
١٧    ضم الراء   
١٨     اًالراء واأللف وقفإمالة فتحة ≤  
١٨    اًالراء واأللف وقفإمالة فتحة ≤ 

١٩     حذف األلف وتشديد العني   

١٩      الفاء واأللفتحة إمالة ف    ⊃  
١٩     إمالة فتحة الباء واأللف   ‰  
٢٠      ختفيف الدالإدغام الدال يف الصاد و      

٢٢   ًضم الالم وصال   
٢٣    ضم اهلمزة   
٢٣   إسكان اهلاء   

٢٦   إسكان اهلاء   

٢٨    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٢٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٣١    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٣٢      إدغام الذال يف اجليم     

٣٣     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٣٣       إدغام الذال يف التاء       

٣٦     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  
٣٧      بالتقليل ⊃   
٣٨     قبلها دون ألف تشديد اجليم     



 

 ١٤٧ قراءة اليزيدي

٣٩   إسكان اهلاء    

٣٩   اءإسكان اهل   

٤٠    اًإبدال الياء نون    
٤٠  اًإبدال الياء نون  
٤٠        وىل  اهلمزة األحذف        

٤٢     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٣    اًالراء واأللف وقفإمالة فتحة ⁄   

٤٧   إسكان اهلاء   
٤٧   إسكان اهلاء   

٥٠    فتح الياء    
٥١    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٥٢    بدل الواو مع املد املتصل مضمومةمهزة     

 
 دييزيالة ءراق ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص آليةا

١     
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 
     

…   

٢    مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٢   إسكان اهلاء   

٣    اًباهلاء وقف    
٥        بالتقليل ∼    

٨    إمالة فتحة اهلمزة واأللف ∫  



 

 ١٤٨ قراءة اليزيدي

٩   إسكان الياء   
١١    بالتقليل  ‘  

١٢    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

١٣     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

١٥        
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:هانوج

 تسهيلها.٢مكسورةوهو املقدم 

       

 …     

١٨    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
١٨      بالتقليل Š   
٢٥    إسكان السني    
٢٦   إدغام الذال يف التاء  
٢٨     مالة اإل. ٢الفتح .١: وجهان  ⇒  

٢٨       أو تسهيلهااًإبدال اهلمزة الثانية واو         
…      

٣٣      ضم الياء وفتح اخلاء     
٣٣      تنوين كرس :   
٣٦     ياء مضمومة وفتح الزاي وألف بعدها    
٣٦   ضم الالم   
٣٩     املوضعني (إمالة فتحة الكاف واأللف(  ∇  

٤٠    اًباهلاء وقف   
٤٢  اًبالتقليل وقف Ÿ 



 

 ١٤٩ يليزيد قراءة ا

٤٣    
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢وهو املقدم  مكسورة

   

…    

٤٣   اًباهلاء وقف   
٤٣   يف املوضعني ( اًوقف باهلاء(   
٤٥      وىل  اهلمزة األحذف       

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٥   ضم الالم   
٨   إسكان اهلاء   

٩     يف املوضعني(ضم السني(   
١٠     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   σ 
١٢      ليلبالتق �   

١٣        اجليمإدغام الذال يف       
١٤     كرس امليم    ِ 
١٩  تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  

٢٣   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٢٤   ًوصال ءفتح اليا   
٢٥   ًوصال فتح الياء   
٣٢    امليم ختفيف    

٣٩      ضم الراء     

٤٠     إمالة فتحة اهلاء واأللف    



 

 ١٥٠ يليزيد قراءة ا

٤٩   فتحة ال فتح اخلاء واختالس  ?  

٥٢        تبدون سك         
٥٥    إسكان الغني    

 ضم اجليم وإسكان الباء وختفيف الالم [ ٦٢  

٦٨   
 فتح النون األوىل وإسكان النون الثانية

 خمفاة وضم الكاف خمففة
 

٧٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٧٨    كان اهلاءإس    

٧٩   إسكان اهلاء   

٨١   إسكان اهلاء   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٦       بالتقليل ∼    

٦   ًوصال دون تنوين كرس التاء   
٨    ن السني وختفيف امليمإسكا    

١٦     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية فيهام  •  
١٦    ضم امليم    
١٦     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  • 
٣٦     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   

٤٠      كرس الالم      
٥٢     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية • 



 

 ١٥١ يليزيد قراءة ا

٥٣      مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية •  
٥٣    ضم امليم    
٥٣     مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  • 
٥٥    إمالة فتحة اهلمزة واأللف ∫  
٥٩    بالتقليل 1  
٦٠   إسكان اهلاء   

٧٠      واأللفالثاءإمالة فتحة     ’ 
٧١      إدغام الدال يف الضاد      

٧٤      كرس الالم      
٨٤      اجليمإدغام الذال يف     
٨٦    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   

١٠٢    كرس الياء    
١٠٢     فتح الياء   
١٠٢    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
١٠٢     فتح الياء   
١٠٢     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١٠٥    إدغام الدال يف الصاد    

١٠٥     بالتقليل ÿ   
١٠٦   إسكان اهلاء   

١١٤  بالتقليل ♠ 

١٢٠  بالتقليل ♠ 



 

 ١٥٢ يليزيد قراءة ا

١٢٦   ضم اهلاء   
١٢٦   ضم الباء   
١٢٦   ضم الباء   
١٢٨      كرس الالم      
١٤٢   إسكان اهلاء   

١٤٥   إسكان اهلاء   

١٥٥    تشديد الذال   
١٦٠      كرس الالم      
١٦٩      كرس الالم      
١٧١       إدغام الدال يف السني       

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٨    
تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال : وجهان

 بدون إدخال. ٢وهو املقدم 
 • 

 • 
١٥    وىل  اهلمزة األحذف    
٢١      إدغام الذال يف التاء      

٢٢     إدغام الذال يف الدال     
٢٣    إسكان الياء    
٢٤      إدغام الدال يف الظاء      
٢٥      بالتقليل ⊃   



 

 ١٥٣ يليزيد قراءة ا

٢٦     مالةاإل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇒  
٢٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٨       إمالة فتحة اجليم واأللف  •    
٣٢    فتح الياء   

٣٥      إظهار.٢إدغام   . ١وجهان      
٣٥    فتح الياء    

٤٠      بالتقليل ⊃   
٤٣    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٤٥     إمالة فتحة الصاد واأللف ±    
٤٦   اً وقف واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٤٦   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٤٧    إمالة فتحة الياء واأللف ∼  
٤٨    إمالة فتحة الياء واأللف ∼  
٥٣  بدل التاءباليا ء   
٥٧    ختفيف السني    
٥٨   ضم اهلمزة وحذف األلف    
٥٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٦٢     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٦٢      لفواألإمالة فتحة الراء ⁄    

٦٣      مهزة وصل تسقط عند الوصل بام قبلها
 ًوتكرس ابتداء   



 

 ١٥٤ يليزيد قراءة ا

٦٤     تحة النون واأللفإمالة ف  ⇒   
٦٩   إسكان الياء  
٧٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٧٦    إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٨٣      كرس الالم      
٨٤   فتح القاف   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ةآليا

٣     بالتقليل ⊃ 
٥     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٧    وهو املقدم  ضم اهلاء مع الصلة-١ 
  إسكان اهلاء-٢

    
    

٧    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٨    فتح الياء    
٨     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

١٠        بالتقليل ∼    

١٣    فتح الياء   

١٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٧     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
١٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢١     واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    



 

 ١٥٥ يليزيد قراءة ا

٢١      واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٢٢    إسكان اهلاء   

٢٦        بالتقليل ∼    

٢٧       إدغام الدال يف الضاد       

٢٧    مالةاإل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇒  

٢٩    وكرس الالم ألف بعد السني     

٣٢      إدغام الذال يف اجليم      

٣٢      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٣٨        ضم وفتح الراء مشددة وضم اهلاءتنوين         

٣٨    
   

تنوين ضم مع اإلدغام وفتح التاء الثانية 
 وضم اهلاء

     
    

٤١    مالةاإل. ٢الفتح . ١: وجهان  ⇒  

٤٢      واأللفإمالة فتحة الراء ≤   
٥٣      إسكان الياء     
٥٣     كرس النون     
٥٨   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤ 
٥٩      إدغام الدال يف اجليم      
٥٩     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٦٠   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤ 
٦٢   إسكان اهلاء   

٦٨   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤ 



 

 ١٥٦ يليزيد قراءة ا

٧٠   إسكان اهلاء   

٧١    تشديد كرسة التاء    
٧١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٧٣     يد كرسة التاءتشد     
٧٥    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   بالتقليل š 
٥     إدغام الذال يف التاء     
٦    اًباهلاء وقف     

٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٧       إظهار.٢إدغام   . ١وجهان       
٩       كرس امليم   ِ    

١٠      إدغام الذال يف التاء       
١٣    ن النون خمفاة وختفيف الزايإسكا    
١٦     إمالة فتحة اهلاء واأللف     
٢٢    إسكان السني    
٢٣  بالتقليل ♠ 

٢٥     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٦  بالتقليل ♠ 

٢٦    الياء فتح   



 

 ١٥٧ يليزيد قراءة ا

٢٦    فتح الواو دون مهزة قبلها    
٢٧  بالتقليل ♠ 

٢٧     إدغام الذال يف التاء   
٢٨       إدغام الدال يف اجليم       
٢٩    إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  
٣٠    فتح الياء   
٣٢    فتح الياء   
٣٤        إدغام الدال يف اجليم       
٣٥    تنوين الباء     

٣٥   إمالة فتحة الباء واأللف  ‰  
٣٦      فتح الياء    
٣٧   ضم العني   
٣٧  بالتقليل ♠ 

٣٧   فتح الصاد   
٣٨    ًبالياء وصال     
٣٩        بالتقليل ∼     

٣٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٤٠    بالتقليل  ‘  
٤٠   إسكان اهلاء   

٤٠   ضم الياء وفتح اخلاء   
٤١      فتح الياء     



 

 ١٥٨ يليزيد قراءة ا

٤١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٢       إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃    

٤٣        بالتقليل ∼    

٤٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٤٤     فتح الياء    

٤٦     وضم اخلاءبدل القطعهبمزة وصل  
ُأدخلوا(ويبدأ هبا هبمزة مضمومة  ُ ْ ُ(    

٤٧      املوضعني( إمالة فتحة النون واأللف (  ⇒   
٤٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٥٠    سكان السنيإ    
٥٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٥١     إسكان السني     
٥١        بالتقليل ∼    

٥٢   بالتاء بدل الياء   

٥٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٥٣  اًفبالتقليل وق ♠ 

٥٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

٥٥      
   

 إدغام الراء يف الالم. ١: وجهان
   وهو املقدماإلظهار. ٢

     
   

٥٥    إمالة فتحة الكاف واأللف ∇  
٥٧     املوضعني ( مالة إلا.٢الفتح . ١:وجهان(  ⇒  



 

 ١٥٩ يليزيد قراءة ا

٥٨    بالياء بدل التاء    
٥٩     مالةاإل.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٦١     املوضعني ( مالة اإل.٢الفتح . ١:وجهان(  ⇒  
٧٠     إسكان السني     
٧٢     لفإمالة فتحة النون واأل  ⇒   
٧٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٧٨     اهلمزة األوىل حذف       

٨٣    إسكان السني    
٨٥   اًباهلاء وقف   

 
 ديقراءة اليزي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   بالتقليل š 
٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  

١١    إسكان اهلاء    

١٢        بالتقليل ∼    

١٤      إدغام الذال يف اجليم      
١٦    إسكان احلاء    
١٦        بالتقليل ∼    

١٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢١   إسكان اهلاء   

٢٥      كرس امليم   ِ   



 

 ١٦٠ يليزيد قراءة ا

٢٨       مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو       

٣٠   
      

 كرس امليم  
      

٣١        بالتقليل ∼    

٣٨     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٣٩   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤ 
٣٩      بالتقليل �   

٤٠     ن واأللفإمالة فتحة النو  ⇒   
٤٤   σ  دخالتسهيل اهلمزة الثانية مع اإل   σ 
٤٤   إسكان اهلاء   

٤٥  اًبالتقليل وقف ♠ 

٤٧     
  بحذف األلف

 والوقف عليها باهلاء
     

     
٤٧    بالتقليل  ‘  

٥٠    الياء فتح     
٥٠    بالتقليل ⇒  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   بالتقليل š 
٤   إسكان اهلاء   



 

 ١٦١ يليزيد قراءة ا

٥       بدل التاءخمفاة نون ساكنة  
 وطاء مكسورة خمففة   

٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٩    يف املوضعني(إسكان اهلاء(   

٩      بالتقليل �   

١١   إسكان اهلاء   

١٣   بالتقليل ♠  
١٣   بالتقليل ♥  

١٩   إسكان اهلاء   

٢٠        بالتقليل ∼    

٢٠   إسكان اهلاء   
٢٢   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤ 
٢٢   إسكان اهلاء   

٢٣   وضم الشني  الياء وإسكان الباء فتح
 وختفيفها  

٢٣       بالتقليل Š   
٢٤     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٢٥   إسكان اهلاء   

٢٥   ًإبدال التاء ياء   
٢٧    إسكان النون خمفاة وكرس الزاي خمففة    

٢٧      
  اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان

 تسهيلها.٢
     

 …   



 

 ١٦٢ يليزيد قراءة ا

٢٨    املوضعني(إسكان اهلاء(   

٢٨    إسكان النون وكرس الزاي دون تشديد    
٢٩   إسكان اهلاء   
٣٢   ًبالياء وصال    

٣٣     الباء واأللفإمالة فتحة   ‰  
٣٦       يل بالتقل ∼    

٣٨    واأللفالراء إمالة فتحة  ⁄ 
٤٤    اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤  
٤٥     واأللفالراء إمالة فتحة ≤  

٤٩      اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان  
 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم 

     
  …    

٥١       اًإبدال اهلمزة الثانية واو.١:وجهان  
 تسهيلها.٢مكسورة وهو املقدم 

     
   … 

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   بالتقليل š 
١٠   وألف بعدها وفتح اهلاء رس امليمك   
١٧   إسكان اهلاء   

١٨   وختفيف  خمفاةفتح الياء وإسكان النون 
 الشني   

١٨   إسكان اهلاء   



 

 ١٦٣ يليزيد قراءة ا

٢٢      واأللفالثاءإمالة فتحة     ’ 
٢٣      األلف والثاءإمالة فتحة    ’ 
٢٤   فعل أمر،بضم القاف وحذف األلف    
٣٢   يف املوضعني  ( اًباهلاء وقف(   
٣٢        بالتقليل ∼    

٣٣   مقلقلةفتح السني وإسكان القاف    
٣٥    ختفيف امليم    
٣٥        بالتقليل ∼    

٣٦   إسكان اهلاء   
٣٧     كرس السني     
٤٥    إسكان السني    
٤٦  بالتقليل ♠ 

٤٩    الوقف باأللف)    (    
٥١     فتح الياء     

٥٣     بعدهااًوزاد ألففتح السني      
٥٨    تسهيل اهلمزة الثانية   σ 

٦١    ًبالياء وصال       
٦٣  بالتقليل ♥ 
٦٣     إدغام الدال يف اجليم     
٦٨    اًقفوو ً وصالإثبات الياء ساكنة     
٧١     حذف اهلاء من آخره    



 

 ١٦٤ يليزيد قراءة ا

٧٢     إدغام الثاء يف التاء    
٧٨      إدغام الدال يف اجليم      
٨٠    كرس السني    
٨٠   بالتقليل   
٨٠     إسكان السني     
٨٤   إسكان اهلاء   

٨٤        وىل مع التوسط أو القرص اهلمزة األحذف        
٨٤   إسكان اهلاء   

٨٨    فتح الالم وضم اهلاء    

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان حفصرواية  آليةا

١   بالتقليل š 
٧  ضم الباء  

١٣    واأللفالراء إمالة فتحة ≤ 
١٣       دغام الدال يف اجليمإ       
١٦     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
١٩    فتح الياء   
٢٠     إدغام الذال يف التاء   
٢٩        كرس امليم   ِ      
٣٥    بالتقليل 1  
٤٣    باهلاءاًوقف     



 

 ١٦٥ يليزيد قراءة ا

٤٥    ًإبدال الياء تاء    
٥٦    لتقليلبا 1  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   بالتقليل š 
٥     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٩     إبدال الواو مهزة     
١١   تنوين كرس بدل تنوين الضم   
٢٠    مالةاإل.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٢١    تنوين ضم بدل تنوين الفتح    
٢٣    تشديد الذال   
٢٤        بالتقليل ∼    

٢٦     مالةاإل.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٢٨     واأللف إمالة فتحة الراء ≤   
٣٥    إدغام الذال يف التاء   
٣٥    إبدال الواو مهزة    
٣٥        بالتقليل ∼    

٣٧   إسكان اهلاء   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   بالتقليل š 



 

 ١٦٦ يليزيد قراءة ا

٦     إمالة فتحة الكاف واأللف    

٨    واأللف إمالة فتحة الراء ⁄    
٨   إسكان اهلاء   

١٢   بالتقليل ♠  
١٢    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 

١٥     دون دون مهزة وضم احلاء وإسكان السني 
 ألف بعدها  

١٥      يف املوضعني( فتح الكاف(     
١٦     ًإبدال النون ياء مضمومة     
١٦   ضم النون   
١٦      ًإبدال النون ياء مضمومة      
١٧  حذف التنوين وكرس الفاء  
١٨      كرس امليم      
٢٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٠        بالتقليل ∼    

٢١    فتح الياء   
٢٣    إسكان الباء وختفيف الالم    
٢٣      فتح الياء      
٢٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٢٥   إمالة فتحة الراءتاء مفتوحة بدل الياء و ≤ 
٢٥    فتح النون     



 

 ١٦٧ يليزيد قراءة ا

٢٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
٢٩      إدغام الذال يف الصاد          
٣٠  بالتقليل ♠ 
٣١      إظهار.٢إدغام . ١وجهان      

٣٢     
     

  اهلمزة األوىل حذف        

٣٣     بالتقليل �   
٣٤     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣٥   إمالة فتحة النون واأللف  

ف 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٢   إسكان اهلاء   

٣    اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

١٠      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇   

١١     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

١٣     الوقف عىل الياء ساكنة دون نون    
١٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٧     بالتقليل     
١٨     إدغام الدال يف اجليم     
١٨      وىل  اهلمزة األحذف       
١٨    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  



 

 ١٦٨ يليزيد قراءة ا

١٩      
   

 إدغام الراء يف الالم . ١:وجهان
  وهو املقدماإلظهار. ٢

     
   

٢٠       نيإدغام التاء يف الس       
٢٠     إدغام التاء يف السني     
٢٥     إمالة فتحة الباء واأللف  Š   
٢٥     وكرس الالم ثم ياء مفتوحةةضم اهلمز      
٢٦    فتح اهلمزة    
٣٠    بالتقليل ∧  
٣٦       بالتقليل ∼    

٣٨    تسهيل اهلمزة † 

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٦      ضم السني وواو مدية   

٩      التاءبالياء بدل    

٩ 
     

    
   

 بالياء بدل التاء فيهن
     
    

    

١٠    كرس اهلاء    
١١         إظهار.٢إدغام الراء يف الالم .١:وجهان         
١٣      إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٢٠     مالةاإل.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  



 

 ١٦٩ يليزيد قراءة ا

٢١    واأللف إمالة فتحة الراء ≤  
٢٤   إسكان اهلاء   

٢٤     بالياء بدل التاء    
٢٦      يف اجليمإدغام الذال     
٢٦        كرس امليم   ِ     
٢٦    بالتقليل    
٢٧     إدغام الدال يف الصاد     

٢٧    بالتقليل ÿ  
٢٩    إمالة فتحة الكاف واأللف  ⊃  
٢٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ≤ 
٢٩    بالتقليل ∧  
٢٩     إمالة فتحة الراء  ⁄   
٢٩        كرس امليم  ِ      

 
 قراءة اليزيدي ــانالبيـــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية

٣   بالتقليل  
٩       بالتقليل   Ÿ   

٩     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٩        تسهيل اهلمزة الثانية  …     

١١        إدغام الباء يف الفاء        
١٣    بالتقليل ‘  



 

 ١٧٠ يليزيد قراءة ا

١٤     مهزة ساكنة بعد الياء     

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  • 
٣    ضم امليم    

٨      واأللفإمالة فتحة الراء ≤   

١٩      إدغام التاء يف السني      

٢٤   لف  إمالة فتحة الفاء واأل  ⊃ 

٣٧     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  

٣٧   إسكان اهلاء   

٤١     ًبالياء وصال      

٤٥   لف  إمالة فتحة الباء واأل  ‰  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٨     لف  إمالة فتحة احلاء واأل ™♠   
٢٥     إدغام الذال يف الدال     

٣٨   بالتقليل ♠  
٤٠   إسكان اهلاء   

٤١      كرس امليم   ِ    



 

 ١٧١ يليزيد قراءة ا

٤٦   كرس امليم  ِ  

٤٩    تشديد الذال   

٥٥   واأللفالراء الة فتحة إم ≤ 

٦٠    كرس امليم  ِ  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١٣    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٢١       
ىل هبمزة قطع مفتوحة وإسكان التاء األو

  والعني ونون مفتوحة بدل التاء ثم ألف       

٢١    ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء    

٢١     ألف بعد الياء وكرس التاء واهلاء    

٢٣   دون تنوينًفتح الواو وصال    

٢٣      

٢٩    اًباهلاء وقف    

٣٧      بالصاد وجه واحد فقط       

٤٥     فتح الياء     

٤٨       
 إدغام. ١وجهان

 إظهار.٢        



 

 ١٧٢ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   بالتقليل   
٢   بالتقليل   
٣     بالتقليل     
٤   بالتقليل š  
٥    بالتقليل    
٦     بالتقليل     
٧   ن اهلاءإسكا   

٧      بالتقليل ∏   
٨     بالتقليل  1  
٩     بالتقليل  ⇓  

١٠    بالتقليل š   
١١  إمالة فتحة اهلمزة واأللف  Κ…  
١٢    واأللفالراء إمالة فتحة ≤ 
١٣   ة اهلمزة واأللف إمالة فتح ∫ 
١٣    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
١٤    بالتقليل   
١٥    بالتقليل ;    
١٦     املوضع الثاين(بالتقليل( ∋   
١٧   بالتقليل ) 



 

 ١٧٣ يليزيد قراءة ا

١٨  إمالة فتحة اهلمزة واأللف  Κ…  
١٨      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
١٩     بالتقليل ∞    
٢٠      واأللفإمالة فتحة الراء ≤   
٢١    بالتقليل  ‘  
٢٢  بالتقليل 3 
٢٣        يمإدغام الدال يف اجل        

٢٣      
 كرس امليم 
 مع التقليل ِ Ÿ    

٢٤     بالتقليل ⇒   
٢٥    بالتقليل 1   
٢٦     بالتقليل Ì    
٢٧    بالتقليل  ‘  
٢٩      بالتقليل ∼   

٣٠   إسكان اهلاء   

٣٠    بالتقليل Ÿ  
٣١    اً وقفبالتقليل ⇒  
٣٢     بالتقليل  ⊆  
٣٣     بالتقليل  1  
٣٤    بالتقليل Ÿ  
٣٥   إسكان اهلاء    



 

 ١٧٤ يليزيد قراءة ا

٣٥    واأللفالراء إمالة فتحة ≤ 
٣٦  بالتقليل ♠ 

٣٧    بالتقليل  4  
٣٨    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
٣٩    بالتقليل ⊕  
٤٠     واأللفالراء إمالة فتحة ≤ 
٤١     بالتقليل 4   
٤٢      بالتقليل     
٤٣     بالتقليل ∇   
٤٤     بالتقليل ∼   
٤٥     بالتقليل  ‘  
٤٦    بالتقليل ⇒  
٤٧     فتح الشني وبعدها ألف ممدودة ثم مهزة    
٤٧     الة فتحة الراء واأللف إم  ≤  
٤٨    بالتقليل ⇒   
٤٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   

٥٠     

نقل مع  يف الم األوىل اًإدغام تنوين عاد
 حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وحذف اهلمزة

 مع تقليل األلف األخرية
 بتداء ثالثة أوجه انظر األصولوحال اإل

  1!  
1  

1 
٥١   تنوين الدال   

٥١     بالتقليل ⊆  



 

 ١٧٥ يليزيد قراءة ا

٥٢    بالتقليل  )  
٥٣    بالتقليل    
٥٤   بالتقليل ∋  
٥٥     الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄   
٥٦    بالتقليل  1   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤        إدغام الدال يف اجليم        
٦  ًبالياء وصال    
٧   فتح اخلاء وألف بعدها وكرس الشني خمففة    
٨  ًبالياء وصال   

٢٣     إدغام التاء يف الثاء    

٢٥     تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال : وجهان
 بدون إدخال. ٢وهو املقدم 

 • 

 • 
٣٨      إدغام الدال يف الصاد      
٤١       إدغام الدال يف اجليم       

٤١    وىل مع املد املنفصل اهلمزة األحذف    

٤٨    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   

 
 قراءة اليزيدي ــــــــــــــانالبيـــــــ رواية حفص اآلية
١٤        إمالة فتحة اخلاء واأللف  �     



 

 ١٧٦ يليزيد قراءة ا

١٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٢٢     ضم الياء وفتح الراء     
٣١   الوقف باأللف)  (   
٣٣     إمالة فتحة الطاء واأللف  ≠  
٣٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٣٥    تنوين كرس    
٤١   بالتقليل ∧ 

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣     تنوين فتح فيهام     

١٩   فتح الزاي   
٤٧   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال   

٤٧    ضم امليم    
٤٧    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  • 

٥٥   فتح الشني   

٥٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٦٢     فتح الشني وبعدها ألف ممدودة ثم مهزة    
٦٢    بالتقليل 1  
٦٢    تشديد الذال   
٦٤   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٦٩   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 



 

 ١٧٧ يليزيد قراءة ا

٧٢   تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال σ 
٨٩    اًباهلاء وقف   
٩٥   إسكان اهلاء   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٣   سكان اهلاءإ   

٤   إسكان اهلاء   

٦     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٦   إسكان اهلاء   

٨    ضم اهلمزة وكرس اخلاء    
٨      ضم القاف      
٩    إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي    
٩    حذف الواو    

١٠    بالتقليل ⇒   
١١     الثانيةضم الفاء      
١٢   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤ 
١٢    واأللفإمالة فتحة الراء ≤ 
١٤     مع املد املنفصل اهلمزة األوىل حذف     
١٦    تشديد الزاي    



 

 ١٧٨ يليزيد قراءة ا

١٦       كرس امليم   ِ     
٢٠        املوضعني ( بالتقليل( ∼    

٢٠     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٢٥     إسكان السني     
٢٥    مالةاإل.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٢٧    إمالة فتحة الثاء واأللف  ’ 
٢٧     إسكان السني     
٢٧   اًبالتقليل وقف ♥ 

٢٨     إظهار.٢  إدغام. ١وجهان     

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان ية حفصروا آليةا

١     إدغام الدال يف السني     

٢    وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة  فتح الياء
 دون ألف بينهام   

٢    
 :ويف اهلمز وجهان بحذف الياء

  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال. ١
 مع املد الالزم املخفف ً ياءاإبداهل. ٢

H    
   

٣    وتشديد الظاء وفتح اهلاء مشددة  فتح الياء
 دون ألف بينهام   

٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٥     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٧  بالتقليل  



 

 ١٧٩ يليزيد قراءة ا

٨    بالتقليل    
٨     اًباهلاء وقف     
٩     اًباهلاء وقف     
٩    بالتقليل    

١٠    بالتقليل    
١١     لفأيم دون اجلسكان إ     
١١      يبدأ هبمزة مكسورة-ني فيهاشكرس ال -      

١٢  بالتقليل  
١٣    تسهيل اهلمزة الثانية مع اإلدخال  σ 

١٣  بالتقليل  
١٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٨   كرس السني   

١٩        امليمكرس       
٢٢      امليمكرس  ِ    

 
 قراءة اليزيدي انالبيـــــــــــــــــــــ رواية حفص اآلية

١   إسكان اهلاء   

٢    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ  
٢       امليمكرس  ِ     
٢    فتح اخلاء وتشديد الراء     
٢     إمالة فتحة الصاد واأللف ±   



 

 ١٨٠ يليزيد قراءة ا

٣       امليمكرس      
٣        بالتقليل ∼    

٣     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٧     إمالة فتحة الراء واأللف   ≤  
٧       بالتقليل Š   
٨    الياء واأللفإمالة فتحة   ÿ  

١٠      إظهار.٢ إدغام. ١وجهان      

١٠   حذف الواو   
١١      امليمكرس     
١٤   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ≤ 

١٤   
ها مع وألف بعد كرس اجليم وفتح الدال

 إمالة فتحة الدال واأللف
Ÿ 

١٤   كرس السني   
١٤     بالتقليل  �   
١٦    فتح الياء   
١٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٢١    اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٢٤    بالتقليل ⇒   
٢٤   إسكان اهلاء   



 

 ١٨١ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١     إدغام الدال يف الضاد     
٣   ضم الياء وفتح الصاد    
٤   كرس اهلمزة   
٤        مفتوحةاًإبدال اهلمزة الثانية واو         
٥      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      

٦   كرس اهلمزة   
٨    لفإمالة فتحة الياء واأل  ÿ 
٩    إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ 

١٠    لفإمالة فتحة الفاء واأل  ⊃  
١٠    فتح امليم وتشديد السني    
١١    لفإمالة فتحة الفاء واأل  ⊃  
١٢       إظهار.٢   إدغام.١وجهان       

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١   إسكان اهلاء   

٥  بالتقليل ♠ 

٦  اًبالتقليل وقف ♥ 

٦     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
٦   فتح الياء   



 

 ١٨٢ يليزيد قراءة ا

٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٧   إسكان اهلاء   

٨  ًبتنوين الضم مع اإلدغام وصال  
٨  فتح الراء وضم اهلاء   

١٢      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      
١٣     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٤  
تنوين الراء مفتوحة وجر كلمة لفظ اجلاللة 

  مع اإلدغام) هللا(بالالم   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   إسكان اهلاء   

٥      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٥     إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٦     اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤  إسكان الشني  
٤   كرس السني   
٥      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      
٦       إظهار.٢  إدغام. ١وجهان       

١٠    واو بعد الكاف وفتح النون)  ( E 



 

 ١٨٣ يليزيد قراءة ا

١١      مع املد املنفصل األوىل اهلمزةحذف       

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   إسكان اهلاء   

٦    إسكان السني    
١٠     إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٧      إظهار.٢   إدغام.١وجهان      

)( 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     إدغام الدال يف الظاء     
٣   إسكان اهلاء    

٣   بتنوين الضم   
٣     اءفتح الراء وضم اهل     
٣     إدغام الدال يف اجليم     

٤      
 )يف املوضعني(

 :ويف اهلمز وجهان بحذف الياء
  أو القرصتوسطتسهيل اهلمزة مع ال. ١

 مع املد الالزم املخفف ً ياءاإبداهل. ٢

H    
    

٦     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨     الوقف عىل الياء دون تنوين    

١١       فتح الياء       



 

 ١٨٤ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٢   إسكان اهلاء   

٤     إدغام الدال يف الصاد     
٤    تشديد الظاء     
٥     فتح الباء وتشديد الدال     

٨       إظهار.٢  إدغام. ١وجهان       

١٠    
   

 فيهام اًباهلاء وقف
   
   

١١    اًباهلاء وقف    
١٢   اًوقف باهلاء   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

١   إسكان اهلاء   

٢   إسكان اهلاء   

٣     واأللفإمالة فتحة الراء    ≤ 

٣     مالة فتحة الراءإدغام الالم يف التاء مع إ   ≤ 
٤   إسكان اهلاء   

٥       إدغام الدال يف الزاي       
٥      بالتقليل ∼    

٧    إسكان اهلاء    



 

 ١٨٥ يليزيد قراءة ا

٩      إدغام الدال يف اجليم      
١٤   إسكان اهلاء   

١٥    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية σ 
١٥      مفتوحةًالثانية ياءاهلمزة بدال إ       
١٧      مفتوحة ًياء  الثانية اهلمزةبدالإ      
٢٨     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٧   إسكان اهلاء   

٣٢     فتح الباء وتشديد الدال     
٤٨      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      
٤٨   إسكان اهلاء   

٤٩   إسكان اهلاء   

٥١     إمالة فتحة الصاد واأللف  ±   

)( 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٤     إدغام التاء يف الثاء    



 

 ١٨٦ يليزيد قراءة ا

٧   اًإمالة فتحة الراء واأللف وقف ⁄   
٧   بالتقليل ∅   

٨     إدغام الالم يف التاء مع إمالة فتحة الراء   ≤ 
٩    كرس القاف وفتح الباء    

١٦   إسكان اهلاء   

٢١   إسكان اهلاء    

٤٢    الذالتشديد    
٥٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٧    واأللفحة الراءإمالة فت  ≤  
١٥   بالتقليل 0 
١٦   تنوين ضم   
١٦  بالتقليل  
١٧     بالتقليل  1  
١٨   بالتقليل ∅  
٣٣      باإلفراد-حذف األلف الثانية     
٤٣   ٍفتح النون وإسكان الصاد   



 

 ١٨٧ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      
٦   فتح الياء  
٩  ًوصال فتح الياء  

٢١  سكان الالمإضم الواو الثانية و   

٢٥      فتح الطاء والف بعدها ثم فتح الياء دون
 مهزة وال تاء وضم اهلاء    

٢٦     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٨      إظهار.٢  إدغام. ١وجهان      
٢٨   إسكان الياء   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣    كرس اهلمزة     

٤    كرس اهلمزة     
٥    كرس اهلمزة     
٦    كرس اهلمزة     
٧   كرس اهلمزة    
٨     كرس اهلمزة)  مرات٧تكررت ) (١٤(حتى آية     

١٧  بالنون بدل الياء  
٢٠  ًزيادة ألف بعد القاف وفتح الالم وصال  



 

 ١٨٨ يليزيد قراءة ا

٢٥     فتح الياء    

 
 قراءة اليزيدي نالبيـــــــــــــــــــــا رواية حفص اآلية

٣   ًضم الواو وصال   
٦   كرس الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها   
٧     إمالة فتحة اهلاء واأللف    

٢٠    كرس الفاء واهلاء    
٢٠     كرس الثاء واهلاء    

٢٠   بالتقليل Ì  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥     كرس الراء     
١٠     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  
٢٧   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٣١    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
٣١   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 

٣٣      بعدها وحذف مهزة اًفتح الذال وزاد ألف 
 أدبر ثم فتح الدال    

٣٥  اًبالتقليل وقف Ÿ 

٥٦   بالتقليل   



 

 ١٨٩ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣  كرس السني  
٢٠  بالياء بدل التاء  

٢١  بالياء بدل التاء  

٢٧   بال سكت وإدغام النون يف الراء   
٣١    بالتقليل  ∏ 
٣٢     بالتقليل  1  
٣٣     بالتقليل  ≠   
٣٤     بالتقليل 1  
٣٥     بالتقليل 1  
٣٦  كرس السني  
٣٦  اًبالتقليل وقف Ÿ 
٣٧    ياء وبالتقليلبالتاء بدل ال ⇒   

٣٨  بالتقليل  
٣٩   بالتقليل ‘  
٤٠     بالتقليل �   

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

٤    اًإثبات األلف وقف    



 

 ١٩٠ يليزيد قراءة ا

٢١      تنوين كرس       
٢٤      إظهار.٢ إدغام. ١وجهان      
٣٠   بالياء بدل التاء   

 
 قراءة اليزيدي ـــــــــانالبيــــــــــــ رواية حفص اآلية
١١    مضمومةاًإبدال اهلمزة واو     

١٤   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٢١   إمالة فتحة الراء واأللف ≤ 

٣٣   عىل اجلمع- بعد الالم اًزاد ألف     

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٩  تشديد التاء  
٢٠     إدغام التاء يف السني     
٢٥     ختفيف السني     
٣٧   الباءضم  

٣٧  ضم النون  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٠    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية   • 



 

 ١٩١ يليزيد قراءة ا

١١   مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  •  
١٥  بالتقليل ♠ 

١٦  اً وقفحذف التنوين وبالتقليل  ، 
١٧   بالتقليل ) 
١٨     بالتقليل   
١٩    بالتقليل ∋   
٢٠   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٢٠    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٢١    بالتقليل ±   
٢٢   بالتقليل ⊕ 
٢٣   بالتقليل    
٢٤     بالتقليل ∏  
٢٥    بالتقليل 1   
٢٦   بالتقليل ∋  
٢٧    مع اإلدخالتسهيل اهلمزة الثانية  σ 

٢٧     بالتقليل  ⇒ 
٢٨    بالتقليل    

٢٩    بالتقليل  ™∂ 
٣٠     بالتقليل  š  
٣١      بالتقليل  ∅   
٣٢      بالتقليل  ♠   



 

 ١٩٢ يليزيد قراءة ا

٣٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٣٥   بالتقليل ⊕ 
٣٦   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 
٣٧   ملن عدها رأس آية بالتقليل ) 
٣٨     بالتقليل ∼    

٣٩     بالتقليل ;    
٤٠    بالتقليل    
٤١     بالتقليل ;    
٤٢      بالتقليل  ♠   
٤٣     ف واأللإمالة فتحة الراء  ≤  
٤٤    بالتقليل   
٤٥    بالتقليل  ↑ 
٤٦    بالتقليل  ™∂ 

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     بالتقليل  1  

٢     بالتقليل ∧   

٣     بالتقليل    

٤    ضم العني    
٤   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 
٥     بالتقليل ⇒   



 

 ١٩٣ يليزيد قراءة ا

٦   بالتقليل Ÿ  
٧     بالتقليل    

٨   بالتقليل ⊕ 
٩   إسكان اهلاء   
٩   بالتقليل ∋  

١٠    بالتقليل   
٢٢     مع املد املنفصل اهلمزة األوىلحذف    
٢٥    كرس اهلمزة    

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٦  ختفيف اجليم  
١٠  تشديد الشني  
١٢    ختفيف العني    

٢٣   لفإمالة فتحة اهلمزة واأل ∫ 
٢٤   بالظاء بدل الضاد)   ( Ò  

 
 قراءة اليزيدي ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية

٧  تشديد الدال  
١٧   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
١٨   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  



 

 ١٩٤ يليزيد قراءة ا

١٩  ضم امليم  

 
 ليزيديقراءة ا البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢    اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٧     إمالة فتحة اجليم واأللف  •  
٨   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  

١٤    إدغام الالم يف الراء    
١٨    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٩   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٣١       كرس امليم       
٣١   بعد الفاءاًزاد ألف    
٣٤    إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃  

 
 قراءة اليزيدي ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص آليةا

٢١        كرس امليم   ِ     

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٥    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒   
١٤   إسكان اهلاء   



 

 ١٩٥ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آليةا

٢   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٤  ختفيف امليم  

١٧     إمالة فتحة الكاف واأللف  ∇  

 
 ة اليزيديقراء البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     اً وقفبالتقليل ∏  

٢  بالتقليل  
٣   بالتقليل Ÿ 
٤     بالتقليل ∅    
٥   بالتقليل   
٦  بالتقليل ♥ 
٧     بالتقليل ⊃ 
٨   واأللف الراءإمالة فتحة  ⁄   
٩   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 

١٠   بالتقليل ∋  
١١    اً وقفبالتقليل ⊆  
١٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
١٣   بالتقليل κ 
١٤     بالتقليل   



 

 ١٩٦ يليزيد قراءة ا

١٥    بالتقليل ∏ 
١٦   بالياء بدل التاء   
١٦     بالتقليل ∼    

١٧    بالتقليل ⊆ 
١٨    بالتقليل 1  
١٩  بالتقليل ♠ 

 
 قراءة اليزيدي ــــــــــــــــــــانالبيـ رواية حفص اآلية

٤    ضم التاء    

١١  ًياء مضمومة بدل التاء املفتوحة  
١١  تنوين ضم  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤  ًبالياء وصال   

١٥   فتح الياء  

١٥  
 بدون ياء وهو املقدم . ١: وجهان 

   ًبالياء وصال. ٢
١٦   فتح الياء  

١٦  
 بدون ياء وهو املقدم . ١: وجهان 

   ًبالياء وصال. ٢
١٧    اء بدل التاءبالي    



 

 ١٩٧ يليزيد قراءة ا

١٨   دون ألف بالياء وضم احلاء  

١٩    بالياء بدل التاء    
٢٠   بالياء بدل التاء   
٢٣    واأللفالراءإمالة فتحة  ≤ 

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان فصرواية ح اآلية

٥  كرس السني  

٧  كرس السني  
١٢   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
١٣  فتح الكاف  
١٣  ًفتح وصال تنوين  

١٤  بعد العني وفتح امليم دون ألف فتح اهلمزة  

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١     بالتقليل  ™∂ 

٢    بالتقليل  ∏ 

٣     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٣    بالتقليل   ∏ 
٤     بالتقليل  ↑  

٥     بالتقليل  ⇒ 



 

 ١٩٨ يليزيد قراءة ا

٦     بالتقليل  ™ 

٧    بالتقليل   
٨     بالتقليل     
٩    بالتقليل    

١٠     بالتقليل   ♠  

١١     إدغام التاء يف الثاء    

١١     بالتقليل     
١٢     بالتقليل  ⊆  

١٣     بالتقليل  ∼   

١٤    بالتقليل    

١٥     بالتقليل  ‰  

 
 قراءة اليزيدي لبيـــــــــــــــــــــانا رواية حفص اآلية

١    بالتقليل ∋   

٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف     

٢    بالتقليل ∏ 

٣   بالتقليل ‘  

٤   بالتقليل  �  

٥    بالتقليل ⊆  
٦    بالتقليل ⇒  
٧   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   



 

 ١٩٩ يليزيد قراءة ا

٨      بالتقليل ⇒    
٩    بالتقليل ⇒  

١٠    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   

١١    بالتقليل     

١٢   بالتقليل Ÿ 

١٣    بالتقليل 1   

١٤    بالتقليل  0  

١٥    اً وقفبالتقليل ⊆  

١٦     بالتقليل  1  

١٧     اً وقفبالتقليل  ⊆  

١٨     بالتقليل    
١٩   بالتقليل ∞  

٢٠     بالتقليل ∏  
٢١    بالتقليل Ì   

  
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١    بالتقليل ™  

٢  بالتقليل •  
٣    بالتقليل ∏ 

٤    بالتقليل 1  
٥    بالتقليل Ì   



 

 ٢٠٠ يليزيد قراءة ا

٦   بالتقليل ;  
٧   بالتقليل Ÿ 
٨    بالتقليل ⇒  

   
 

  
 

 
 قراءة اليزيدي ـــــــــــــــــــــانالبي رواية حفص اآلية

٦    بالتقليل )  

٧   إمالة فتحة اهلمزة واأللف ∫ 
٧     بالتقليل ⇒   
٨    بالتقليل ⊕   
٩   بالتقليل  

١٠    بالتقليل ∏ 
١١    بالتقليل Ÿ  

١٢    بالتقليل    
١٣     بالتقليل  1  
١٤   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤ 



 

 ٢٠١ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  

  
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٦   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 

  
 

  
 

  
 يزيديقراءة ال البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٧   إسكان اهلاء    

١٠   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  

  
 



 

 ٢٠٢ يليزيد قراءة ا

  
 

 
 اءة اليزيديقر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٣  كرس السني  

٥   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 قراءة اليزيدي ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية

٦    إسكان الياء    

  
 



 

 ٢٠٣ يليزيد قراءة ا

 
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٤  وصالضم التاء ً  

 
 قراءة اليزيدي بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص اآلية

٤   إبدال الواو مهزة   

  
 

  
 قراءة اليزيدي البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١    اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

٢    اإلمالة.٢ الفتح. ١:وجهان  ⇒  
٣    اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٥    اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  
٦    اإلمالة.٢الفتح . ١:وجهان  ⇒  

 

 



 

 ٢٠٤ الفرق بني الطريقني

 
 :له بني السورتني املتتاليتني وجهان: املستنري •
 .السكت بال بسملة وهو املقدم. ٢الوصل بال بسملة  .١

ًالسكت بال بسملة وجها واحدا: املبهج ً. 
 . الـمتصلشباعاإلواملنفصل  قرص  له:املستنري •

 . الـمتصلوإشباعفصل املنعند اإلدغام قرص : وجهان  :املبهج
 . الـمتصلوإشباعاملنفصل توسط : وعند اإلظهار

﴿ : يفدغم الذال يف التاءأ :املستنري •  ﴾و ﴿      ﴾ . 
 .اإلظهار :املبهج

﴿:الالم نحويف الراء املجزومة  •      ﴾. 
   . الراجح اإلظهار:املستنري

 .  اإلدغام  الراجح :املبهجو
 .]١٤٣:األعـراف[، ]٢٦٠:البقرة[﴾%  ﴿ ،]٢٩:فصلت[ ،]١٥٣:النساء[، ]١٢٨:البقرة[ ﴾: ﴿قرأ  •

 .  الراءبكرس  :املستنريمن 
                                          

 .١٠املعتربة للمتويل لوحة، موارد الربرة عىل الفوائد ٢٦٣، املبهج ص٧ ص٢املستنري البن سوار ج)١(
 .١٢٦، املبهج ص٤٤اإلحتاف للبناء ص ،١٩١، ١٩٠، إيضاح الرموز ص٤٦٥ ص ١املستنري ج )٢(
 .١٣٨، املبهج ص٤٣، اإلحتاف للبناء ص١٨٩، إيضاح الرموز للقباقبي ص٤٦١ ص ١املستنري ج )٣(



 

 ٢٠٥ الفرق بني الطريقني

﴿ اختالس كرسة الراءبمن طريق الشذائي عن اليزيدي  :املبهجمن و ⁄  ﴾  . 
 ﴿:له يفو •   ﴾]٣٥:يونس[.  

 .   فتح اهلاء:املستنريمن 

 ﴿س فتحة اهلاء اختال:املبهجو . ﴾   . 
 

 : ومل أذكرها يف اجلدول اختلف عن اليزيدي يف الكلامت اآلتية

﴿ Y﴾ ]١٤٣:البقرة[. 
﴿ I﴾ ]٤٩:آل عمران[. 
﴿ m﴾ ]٢٧:األعراف[. 
 .]٣:الغاشية[ ﴾= <  ﴿

                                          
 .٢٨٧، إيضاح الرموز للقباقبي ص٢٨٦، املبهج ص ٤٤ ص٢املستنري ج )١(
 .٤٣٧، إيضاح الرموز للقباقبي ص ٣٧١، املبهج ص ١٩١ ص٢املستنري ج )٢(
 ذكــر يف اإلحتــاف أن اليزيــدي يقرأهــاو، ٢٨٧املــبهج صأو ، ٤٦ ص٢ املــستنري ج ومل يــرش إليهــا يف )٣(

 .٢٢، امليرس خلاروف ص٢٨٩إيضاح الرموز للقباقبي ص ،١٩٤اإلحتاف صبتنوين ضم  ﴾¦﴿
 أن اليزيـدي ٥٦امليرس خلـاروف صوذكر يف ، ٣٠٦، أو املبهج ص٨٢ ص٢ج  ومل يرش إليها يف املستنري )٤(

﴿ يقرأها ﴾ بتنوين كرس. 
 أن ١٥٣امليــرس خلــاروف ص وذكــر يف، ٣٤٨، أو املــبهج ص١٤٨ ص٢ ومل يــرش إليهــا يف املــستنري ج )٥(

﴿ اليزيدي يقرأها     ﴾ بفتح الالم. 
ــرش إليهــا يف املــستنري ج )٦( ــرس ٧٢٧يــضاح صاإل ذكــر يفو، ٥٣٢، أو املــبهج ص٥٢٩ ص٢ ومل ي ، واملي

﴿  أن اليزيدي يقرأها،٥٩٢ص    ﴾٥٥٩لمتويل بيت ل انظر الفوائدو ، بتنوين فتح. 



 

 ٢٠٦ ييزيدالة ءراق

 
أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عـرش .١

 ســنة الطبعــة األوىل بــريوت ، دار الكتــب العلميــة–الــدمياطي الــشهري بالبنــاء 
 .م٢٠٠١

 شمس الـدين حممـد بـن -إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز يف القراءات األربعة عرش.٢
 .م٢٠٠٣أمحد خالد شكري، دار عامر الطبعة األوىل . حتقيق د-خليل القباقبي

حممـد بـن اجلـزري دار الكتـب العلميـة بـريوت  –غاية النهاية يف طبقـات القـراء .٣
 .م١٩٣٢ سنة بعةاألوىل،طال

 . حممد بن أمحد املتويل- الفوائد املعتربة يف القراءات األربع بعد العرشة.٤

 دار الكتـاب -عبـد الفتـاح القـايض–القراءات الشاذة وتوجيهها من لغـة العـرب .٥
 .م١٩٨١العريب بريوت الطبعة األوىل، سنة 

عبد اهللا  – بهج يف القراءات السبع املتممة بابن حميصن واألعمش ويعقوب وخلفامل.٦
عيل بن أمحد سبط اخلياط البغدادي، حتقيق حممد بن عيد الشعباين، دار الـصحابة 

 .طنطا مرص، الطبعة األوىل
طيار .، حتقيق د حممد بن أمحد الذهبي–راء الكبار عىل الطبقات واألعصار معرفة الق.٧

 .م١٩٩٥آلتى قوالج، الطبعة األوىل استانبول سنة 
 حتقيـق -يبغـدادالعـيل بـن سـوار بن طاهر أمحد أيب –ستنري يف القراءات العرش امل.٨

 .م٢٠٠٥، الطبعة األوىل سنة حوث، اإلماراتبل، دار اأمني الددور عام.د
حممـد بـن أمحـد موارد الربرة عىل الفوائد املعتربة يف القراءات الزائدة عـىل العـرشة .٩

 . خمطوط-املتويل
 دار ابن كثري، دمشق الطبعة -حممد فهد خاروف-امليرس يف القراءات األربعة عرش.١٠ 

 .م٢٠٠٦الرابعة سنة



 

 ٢٠٧ ييزيدالة ءراق
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