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 ٥ محزة اإلمامة ءراق


 

        ) ¹ ¸ ¶  µ ´ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ «  ¾ ½  ¼  »  º

È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â Á  À  عىل والصالة والسالم ،)¿ 
  بن كعبكام يف حديث أيب ، الذي سأل التخفيف عىل أمته يف قراءة القرآن،حممدسيدنا 
ُيا جربيل إين بعثت إىل أمة أميني منْه«:  قالخ أن النبي ت ِّ ُ َِ ٍ َِ ُ ِِّّ َّ ُْ ُ َ ِ ِْ ُ ِ ُم العجوز والشيخ ِ ْ َ ُ ََّ ُ ْ ُ

َالكبري والغالم واجلارية والرجل الذي مل يقرأ كتابا قط قال َ َّ ُ ْ ْ َْ ُّ َ ْ ُ ًَ َ ُ َ َ َ ََ ِ ِْ َ َّ َ ُْ ِ ُ ُ ِ َ يا حممد إن القرآن أنزل عىل :َ َ َ َُ ِْ ْ ُُ َ ُ َّْ َِّ َ
ِسبعة َ ْ ٍأحرف َ ُ ْ ، الذين تلقوا القرآن الكريم من فم وارض اللهم عن صحبه أمجعني .»َ

إن رسول اهللا :وها للتابعني كام سمعوها، وقالواُمَّلَعَاألحرف السبعة، و بخالنبي 
 نآا القرورؤالذين ق ، وعن العلامء الربانيني)ْمُتْمِّلُ عَامَؤوا كَرْقَ تْنَأ ْمُركُمْأَي( خ
ُيأخذه ٌبعةَّتُ مٌةنَُّن سآ القر( :ه، وألفوا الكتب، وفصلوا طرق الروايات، وقالواووأقرؤ ُ ُ 
 .  ) األولن  عِاآلخر

، ما زال العلامء )السبعة يف القراءات(منذ أن ألف أبو بكر بن جماهد كتابه  ف؛ما بعدأ 
د عىل السبعة فجمع القـراءات الـثامن أو العـرش أو ايكتبون يف القراءات، ومنهم من ز

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

 )توفيـق إبـراهيم ضـمرة(حدة، ومنها هذه السلسلة املباركة فقد أحرض يل اإلبن البار 



 

 ٦ محزة اإلمامة ءراق

 خ ، بصفتي أقرب الناس إىل رسول اهللا) الزياتمحزةة ءراقرفعة الدرجات يف (كتاب 
، عن طريق ذكر أصـول رسيلكتاب بإسلوب سهل م هذا اةقد مجع ماد ًسندا، فوجدته

 كـل سـورة ،ً التي ختالف رواية حفص، ثم ذكر الكلامت التي ختالف حفصامحزةة ءراق
ة وبـني ءراقعىل حدة، بحيث يسهل عىل طالب العلم معرفة الفرق يف النطق بني هذه ال

م البد أن رواية حفص املشهورة يف معظم العامل اإلسالمي، مع مالحظة أن طالب العل
جيلس يف حلقات العلم ليتلقى القرآن الكريم مشافهة من فم العلامء املتقنـني املـسندين 

، واإلسناد من خصائص هذه األمة، ورحم اهللا ابـن املبـارك  خسنده بالنبي ليتصل 
، وقد تنافس علـامء الـسلف يف طلـب علـو اإلسـناد، )اإلسناد من الدين (:حيث قال

تفعـوا كي ير،ً وخمروا عباب البحار، ووصلوا الليل سريا بالنهارفقطعوا الفيايف والقفار
طلـب العلـو يف الـسند سـنة عمـن : (مام أمحد بن حنبـل ولذا قال اإل،درجة يف السند

 اهللا عيل أن تلقيت القراءات السبع عىل شيخ القراء يف الشام حممـد ، ومن فضل)سلف
 . وقتهتويل شيخ القراء يف مرص يف ملالذي هو برتبة العالمة حممد أمحد ا ،سليم احللواين

 والعمـل ، وفهـم معانيـه،دعو طالب العلم لتالوة القرآن الكـريم برواياتـهأهذا و
 . بأحكامه، والتخلق بأخالقه، وأن الينسوين واملسلمني من صالح دعواهتم

 . اإلسالم واملسلمنيذا الكتابسأل اهللا العظيم أن ينفع هبأ

 
 



 

 ٧ محزة اإلمامة ءراق

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

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

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

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

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

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

، وسعيد بن "معجمه الكبري" الطرباين يف ى رواهتا،َّدَمَاهتا وَّدَِش عن رب العاملني بةمتلقا
َإنام : ًقرئ رجال، فقرأ الرجلُكان ي  ت، أن عبد اهللا بن مسعود"سننه"منصور يف  َّ

ْالصدقات للفقراء وال َْ َِّ َ َ ُ َِ ُ ِمساكنيـَ ِ َ َاهللا يها رسولِنَأَرْقَا أما هكذ:مرسلة، فقال ابن مسعود 
t (: كيف أقراكها يا أبا عبد الرمحن؟ فقال:فقال. خ  s  r  q( 
 املد املتصل، ورحم اهللا علامء املسلمني مـن القـراء املهـرة َْرصَ عىل الرجل قَّدَرَ ف.اَهَّدَمَف

وا أوقاهتم لتعلم القرآن وتعليمه وإبعاد اللحن عن ساحته،قال القاسـم بـن ُغَّرَالذين ف
 َكُئِرْقُواهللا ال أ: قرأت عىل اليزيدي بمرص فلحنت يف سورة الزمر يف حرف فقال: رزحم

حتى تغتسل يف البحر وتعود إيل، فانحدرت إىل دمياط يف أربعة أيام فاغتسلت وعدت 
بنا هلم عىل الرغم من التقصري حلإىل الفسطاط فأقرأين، مجعنا اهللا يف زمرة العلامء العاملني 

        .  يف أعاملنا



 

 ٨ محزة اإلمامة ءراق

أما بعد ، فإن أرشف العلوم عىل اإلطالق تعلم القرآن الكريم وتالوته عىل العلـامء 
ًبالقراءات املتواترة املتصلة باحلرضة النبوية ولقد ألف العلامء قديام يف القراءات  املتقنني،

ووضعوا الضوابط والقواعد للقراءة الصحيحة،ويكفي أن ابن اجلزري رمحه اهللا تعاىل 
ً ثامنية ومخسني كتابا مـن أمهـات الكتـب "النرش يف القراءات العرش"ع يف كتابه وقد مج

التي ألفت يف القراءات،ومن فضل اهللا عيل أين قـد قـرأت القـرآن الكـريم بـالقراءات 
العرش  عىل ما جاء يف طيبـة النـرش عـىل شـيخ قـراء اإلسـكندرية حممـد عبـد الـرمحن 

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

ــبن ــن ل ــان م ــك املكــارم ال قعب   تل

 

ـــ ـــوَبْيِش ـــادا بعـــد أب ـــامء فع   الاٍا ب

 

توفيـق ( ولقـد أحـرض يل االبـن البـار.نسأل اهللا أن يتقبل أعاملنا وأن حيسن خامتتنا
محــزة ة ءرارفعـة الــدرجات يف قـ(كتـاب  بـني أهلــه،ٌمِحـَوالعلــم ر) إبـراهيم ضـمرة

 مقارنـة بروايـة حفـص بـن سـليامن  محـزةقـراءةمجع الفرق بني قد ،فوجدته )الزيات
بأسلوب سهل يستفيد منه طالب العلم وخاصة من أراد قراءة كل رواية عىل حدة،وقد 

الفـرق بـني الـشاطبية فيـه ب عىل طريق الشاطبية ثم أتبعه بملحق بني ا الكتاجعل هذ
 طالب العلم من اخللط بني الروايات وطرقها،وهذا وإين والطيبة وهبذا األسلوب يأمن

أدعو طلبة العلم لتلقي القرآن الكريم عىل علامء القراءات املسندين قبل طلب العلـوم 
 :ًكنا إذا جالسنا األوزاعي فرأى فينا حدثا قال: قال الوليد بن مسلم الرشعية األخرى،

f(  اقـرأ: قـال، نعـم:يا غالم قرأت القرآن؟ فإن قـال  e d c ( ، وإن
جعلنـا اهللا وإيـاكم مـن الـذين . اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم: قال، ال:قال

 .ناء الليل وأطراف النهار عىل الوجه الذي يرضيه عناآيتلون كتاب اهللا حق تالوته 
 

 



 

 
ُاحلمد ْ َ  العاملني، والصالة والـسالم عـىل أرشف املرسـلني وخـاتم النبـني، رب هللا ْ

 .سيدنا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني
وبعد؛ فقد اطلعت عىل التحقيقات الدقيقة، التي أوردها األستاذ الفاضل الشيخ 

، يف سلسلة كتبه التي أفرد فيهـا القـراءات العـرش مـن طريـق )توفيق إبراهيم ضمرة(
رفعة الدرجات يف قـراءة (والتيسري وطرق الطيبة، ومنها هذا الكتاب الشاطبية والدرة 

 قد حترى الدقة يف استخراج الفرق بني -حفظه اهللا-، فوجدت أن املؤلف )محزة الزيات
رواية حفص بن سليامن وبني هذه الروايات، فجاءت بحمد اهللا مفـردات بعيـدة عـن 

 يف ل عىل سعة اطالعه، وطـول باعـهاخللط، متصفة باإلتقان، والدقة والتحرير، مما يد
 .حتري الوجه الراجح، يف هذه القراءات والروايات، وحترير الطرق عىل الوجه الصحيح

والقراءة بإفراد الروايات هو منهج السلف، وقلام كانوا جيمعـون بـني القـراءات 
 ."النرش"والروايات املختلفة يف جملس واحد، كام أفاده ابن اجلزري يف كتابه 

                                          
 والسبب هو عظـم مهمهـم، وكثـرة حرصـهم، ،مل يتعرض أحد من أئمة القراءة يف تواليفهم هلذا الباب )١(

 ال ، وكانوا يقرأون عىل الشيخ كل ختمة برواية،يعاب رواياته واست،ومبالغتهم يف اإلكثار من هذا العلم
 فمن ذلك ، املائة اخلامسة ومن بعدهم إىل، وهذا الذي كان عليه الصدر األول،جيمعون رواية إىل غريها
 وقصد ،وإنام دعاهم إىل ذلك فتور اهلمم.  واستمر إىل زماننا،لواحدةات يف اخلتمة ءاالوقت ظهر مجع القرا

 وأتقن معرفة الطرق ،تءاا ومل يكن أحد من الشيوخ يسمح به إال ملن أفرد القر،رتقي واالنفرادرسعة ال
ملـا أراد  ،عيل بن شجاع العبايس صـهر الـشاطبي حتى إن ، وقرأ لكل قارئ ختمة عىل حدة،والروايات

ذا أراد قراءة ابن كثري  فكان إ، مل يقرأ عليه قراءة واحدة من السبعة إال يف ثالث ختامت،القراءة عىل الشاطبي
هكذا حتـى و ، ثم جيمع البزي وقنبل يف ختمة، ثم ختمة برواية قنبل، برواية البزي ختمةًالًمثال يقرأ أو
 ومجعـه مـع الـدوري يف ، ومل يبق عليه إال رواية أيب احلارث،ت السبع يف تسع عرشة ختمةءااأكمل القر
       .)سـورة األحقـاف( فلـام انتهيـت إىل ،ين بـاجلمعرأم ف، فأردت أن أقرأ برواية أيب احلارث:ختمة، قال

= 

 ٩ محزة اإلمامة ءراق



 

 ١٠ محزة اإلمامة ءراق

هذه الكتب القيمة تسري يف هذا املنهج الذي اتبعه الـسلف الـصالح، وهـو أوىل و
 .ع يف تعليم القراءات واألخذ هباَبَّتُوأحق أن ي

نسأل اهللا تعاىل أن يوفق املؤلف إىل املزيد من الكتابة والتأليف يف القـراءات، وأن 
ْخريكم  مـن( : الكريمممن قال فيهم رسولهينفع به اإلسالم واملسلمني ، وجيعله وإيانا  َ ْ ُْ ُ َ 

ُتعلم القرآن وعلمه َ ََ ْ ََّ ْ ََّ َ ُ َ(. 
وعىل صحابته  طاهرين الطيبنلوصىل اهللا وسلم عىل سيدنا ونبينا حممد وعىل آله ا

 .أمجعني والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
 م١٩/٤/٢٠٠٧هـ املوافق ٢/٤/١٤٢٩حرر يف القاهرة املحروسة بتاريخ 

 
 

                                          
بعد أن يفرد السبعة يف إحدى وعرشين إال اجلمع بًمل أعلم أحدا قرأ عىل التقي الصائغ و ،تويف رمحه اهللا=

وقرأ شيخنا عبد الوهاب القروي اإلسكندري عىل شيخه الشهاب أمحد بن حممد . لعرشة كذلكا و،ختمة
 .اإلعالن يف السبع أربعني ختمةكتاب القويص بمضمن 

 الـدين أعظم ما بلغني يف ذلك قضية الشيخ مكني و، يف ختمة واحدة للسبعةأجاز بعضهم اجلمعو               
ن الشيخ إف ، مع الشيخ أيب إسحاق إبراهيم بن حممد وثيق اإلشبييل،سمراهللا بن منصور املعروف باألعبد

ً فوجد شخصا واقفـا وهـو ينظـر إىل ،اجلامع اجليويش باالسكندريةً دخل يوما إىل ،مكني الدين األسمر ً
 ، ليسلم عليهته وأنه يعزم عىل الرواح إىل جه، فوقع يف نفس املكني األسمر أنه رجل صالح،أبواب اجلامع

، نعم: أنت عبد اهللا بن منصور؟ قال:  فلام سلم عليه قال له، وال رؤية،ومل يكن ألحد منهام معرفة باآلخر
ت، فابتدأ عليه املكني األسمر تلك الليلـة اخلتمـة اءا ألقرئك القر، ما جئت من الغرب إال بسببك:قال

ً مجعـا القـرآن الكـريم فختم عليه ،)من اجلنة والناس( وعند طلوع الفجر إذ به يقول ،ت السبعءابالقرا
  .١٤٦ ص٢ ج"النرش"،  واحدةةت السبع يف ليلءابالقرا



 

 ١١ محزة اإلمامة ءراق

 
َإن احلمد هللا ْ َ ْ َّ ُنحمده ونستعينُه ِ َ ُ ِْ َ َ ُ َْ ُ ونستغفرهَ َُ ِْ ْ َ ِ من هيده َ ِ ْ َ َفال مضل له ومن يـضلل فـال اهللاُ َْ َْ َ َِّ ْ ُ ْ َ َُ ُِ

َّهادي له وأشهد أن ال إله إال  َ ََ َ َ ُ َِ ْ َ َُ ْ ِ ُ وحده الاهللاَُ ْ ُ رشيك له وأن حممدا عبده ورسـولهََ َ ُ ْ َ ُُ َُ َ َُّ ً ََ َ ُ َّ َ َ َّاللهـم ، ِ ُ َّ
ِصل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت عىل إبراهيم إنك محيد جميد َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ٌَ َِّ ٍ ٍَ َ َ َِ َِ َ َ َّ َِّ ْ ْ َ َ ََّ َِّ ٍ، وبارك عىل حممد ِ َّ َ ُ ََ ْ ِ َ َ

َّوعىل آل حممد كام باركت عىل إبراهيم إن ِ َِ َ َ َ َِّ ْ َ ََ ََ َ َ ُ َْ َ ٍ ٌك محيد جميدِ ٌِ َ َِ َ. 
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: حيتـوي عـىل،  والطيبةةشاطبي اليمن طريق، لقراءة محزة  رسي فهذا رشح م؛ما بعدأ

ثـم ، قـراءة محـزة  اخلالف بني روايـة حفـص وفرش الكلامت يفو، قراءة محزة أصول 
 .الطيبةطرق ة وشاطبيالفرق بني ال

 إال يف مـا أردت توضـيحه فكتبتهـا ،ت القرآنية برسـم املـصحفوقد كتبت الكلام
، وماكان فيه وجهـان أو ًحسب نطقها تسهيال عىل الدارسني ومل ألتزم برسم املصحف

 . ه عىل أحد هذه األوجهتأكثر ضبط
 وقد ذكرت ذلك يف الفرش  املتوسط واملتطرف،ه عىل اهلمزُفْقَومما يميز قراءة محزة و

ًوذكرته يف وسط اآلية إذا كان الوقف عليه وقفـا تامـا أو كافيـا،إذا كان رأس آية،  ً ثـم  ً
ً، اعتامدا عـىل فهـم ، ثم تركت الكالم عليه يف األجزاء األخرية ًشيئاًتركت ذكره شيئا ف

 .حتى ال يطول الكتابالقارئ، 
تركـت و وذكرت السكت وإدغام النون والتنوين يف الواو اليـاء يف سـورة البقـرة،

 . حتى ال يطول الكتاب،ً، اعتامدا عىل فهم القارئقي املصحفيف باذكره 



 

 ١٢ محزة اإلمامة ءراق

 مـن ًة أن يكون جمـازا بروايـة حفـص بـن سـليامنءراقواألصل فيمن يقرأ هذه ال  
ولذلك اقتـرصت يف هـذا ، ودرس مقدمة يف علم القراءات، طريقي الشاطبية والطيبة

 .ً حفصامحزةالكتاب عىل ما خيالف فيه 
ملراجـع التـي يمكـن الرجـوع إليهـا ملزيـد مـن الـرشح وذكرت يف احلاشية بعض ا

 . التوضيحو
  .هذا وأتوجه بالشكر إىل كل من ساهم يف إخراج هذا الكتاب

  عبـد املجيـد الـشيخ بكـري الـذين قـدموا للكتـاب،فـضيلةال أصحابوأشكر   
 والـشيخ الـدكتور عـيل حممـد توفيـق اهللا والشيخ حممد عبد احلميـد عبـد ،الطرابييش
 .لغراء رسالة اكتابه ال يف األداء من راجحةوأخذت األوجه ال، النحاس

ً أخ ناصح وجد يف هـذا الكتـاب خطـأ أو عبـارة مـن األفـضل ِّكام وأرجو من كل َ َ َ ٍ ٍ
 :أو عـىل العنـوان التـايل ) ٠٧٩٦٩٠٨٤٤١( تعديلها أن يبلغنـي ذلـك عـىل هـاتف 

Yahoo.com@Tawfiq_Damra. 

 
 

 
 



 

 ١٣ محزة اإلمامة ءراق

 

 محـزة : فيقـال، ويعـرف بالزيـات،هو محزة بن حبيب بن عامرة ، ويكنى أبـا عـامرة
 . يف الكوفة)  ه ٨٠(الزيات ، ولد سنة

 وجعفر الـصادق بـن ،و السبيعي وعمر،عىل سليامن األعمشالقرآن  أقر :شيوخه
 .عنيَان بن أرُ ومح،بن أيب ليىلحممد بن عبد الرمحن  و،حممد الباقر

إبراهيم بـن  ، سليم بن عيسى:أشهرهممن ن وأخذ القراءة عنه أناس كثري :تالميذه
أدهم، سفيان الثوري، عيل بن محـزة الكـسائي، حييـى بـن زيـاد الفـراء، وحييـى بـن املبـارك 

 ، جيلب الزيـت مـن الكوفـة إىل حلـوانًا ألنه كان تاجر؛ محزة بلقب الزياتعرف  .اليزيدي
 . واجلوزنوجيلب من حلوان اجلب

 . القرآنُْربَهذا ح: ه أقبل يقولآكان شيخه األعمش إذا ر

  ، بكتاب اهللا تعـاىلً وكان ثقة حجة قائام، يف الكوفة بعد عاصمءقراانتهت إليه رئاسة اإل
 حيتـذى يف ً مـثالً مترضعاً وكان خاشعا، للحديثً حافظا، بالعربيةً عارفا، بالفرائضًبصريا

 وكان ،ًجراأ ال يأخذ عىل تعليم القرآن ،الصدق والورع والعبادة والتنسك والزهد يف الدنيا
ن ما فـوق البيـاض أما علمت أ:  وقال ملن يفعل ذلك ،ال يقبل املبالغة يف املد وحتقيق اهلمز

 . وما فوق القراءة فليس بقراءة ْطَطَقفهو برص وما فوق اجلعودة 

 .) من كتاب اهللا إال بأثرً حرفاما قرأ محزة (:قال سفيان الثوري

 . القرآن والفرائض: فيهامَكَعِازنَُا عليهام لسنا ننََتْبَلَشيئان غ :قال أبو حنيفة حلمزة



 

 ١٤ محزة اإلمامة ءراق

 . بحلوان بالعراق)  ه ١٥٦( سنةمات رمحه اهللا :وفاته 

وهـو املقـدم يف ، البـزار بن ثعلب هشامخلف بن  :نيراوي مزةحل اهدجمواختار ابن 
 :، وإليك ترمجتهبن عيسى أخذا قراءته عن سليم ،خالد بن خالدو، األداء

                                          
 ١لـذهبي جل، معرفة القراء الكبار ٢٦١ ص١بن اجلزري جال غاية النهاية،٧١السبعة البن جماهد ص  )١(

 ،وفيـات٣٨٥ ص ٦ ،طبقـات ابـن سـعد ج ٢٩٠ ص ١ياقوت احلموي ج لمعجم األدباء  ،١١١ص
، ٩٠ ص ٧عـالم النـبالء ج ، سـري أ١٧٤ ص ٦لـذهبي ج ل، تـاريخ اإلسـالم ٢١٦ ص ٢األعيان ج 

 .٢٧٧ص٢يل ج لزركل ،األعالم ٢٤٠ ص ١شذرات الذهب ج 
 . ٧١ص للضباع ،اإلضاءة ١١٩ ص١ ج النرش ،٦ صلداينالتيسري ل ،٧١ صالسبعة البن جماهد )٢(



 

 ١٥ محزة اإلمامة ءراق

 
 ، مـوالهم، أبـو عيـسى احلنفـي،سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بـن غالـبهو 
 ، وأحـذقهم بـالقراءة،مذتـه بـه تالُّصَخـَأَ و، صاحب محزة الزيـات، املقرىء،الكويف

 وسمع احلديث من محزة ، محزة يف اإلقراء بالكوفةَفَلَ وهو الذي خ،وأقومهم باحلرف
 وأبو عمر ، وخالد بن خالد الصرييف، قرأ عليه خلف بن هشام البزار.وسفيان الثوري

 ، وأمحد بن جبري، وعيل بن كيسة املرصي، والطيب بن إسامعيل، وحممد بن يزيد،الدوري
 وعدد كثري حتى إن رفقاءه يف القراءة عىل محزة قرؤوا عليه إلتقانـه ،وإبراهيم بن زربى
 . وعبد اهللا بن صالح العجيل، وإبراهيم األزرق، ومحزة بن القاسم،منهم خالد الطيب

 : كنا نقرأ عىل محزة ونحن شباب فإذا جاء سليم قال لنـا محـزة:قال حييى بن املبارك
 حدثنا الكسائي قال كنت أقرأ عىل محزة : وقال الدوري.وا قد جاء سليمُتَّبَثَت وأوا ُظَّفَحت

 يـا أسـتاذ أنـت إن :ُ فقلت، وال هتابنيًامْيَلُ هتاب س: يل محزة: فقالُتْأَكَلَتَفجاء سليم ف
 .ِينََّريَ عُي وهذا إن أخطأتِنَتْمَّوَ قُأخطأت

 . محزة عرش مرات قرأت عىل: وسمعته يقول،ً قرأت عىل سليم مرارا:قال خلف
 .للهجرةسنة ثامن وثامنني ومئة  -رمحه اهللا-تويف  :وفاته

                                          
 . ١٣٨ ص١لذهبي جل، معرفة القراء الكبار ٣١٨  ص١بن اجلزري جالغاية النهاية،  )١(



 

 ١٦ محزة اإلمامة ءراق

 
يم بن ثعلب بـن داود بـن َشُ بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن ههشامهو خلف بن 

  .أحد القراء العرشةو ،راوي محزة ،البغدادي البزار، مقسم أبو حممد األسدي
 وابتدأ يف الطلب وهـو ، وهو ابن عرش سنني وحفظ القرآن،ولد سنة مخسني ومائة

َّيلَ عَلَكْشَ أ:روي عنه أنه قال، ًا عاملاًا عابدًا زاهدً وكان ثقة كبري،ابن ثالث عرشة  باب َ
 .من النحو فأنفقت ثامنني ألف درهم حتى حفظته

وعبد الرمحن بن أيب محاد  عن محزة، يم بن عيسىَلُ عن سً أخذ القرآن عرضا:شيوخه
، وأيب زيد سعيد بن أوس عن املفضل الـضبي، ويعقوب بن خليفة األعشى ،عن محزة

 وعبـد الوهـاب بـن عطـاء، وإسامعيل بن جعفر قراءة نافع،  إسحاق املسيبيىل عقرأو
 قراءة ابن كثري، وعبيد بن عقيل رواية شعبة عن عاصم، وحييى بن آدمقراءة أيب عمرو، 

لقرآن إىل خامتته وضبط ذلك عنه بقراءتـه وسمع الكسائي يقرأ ا، وقرأ رواية قتيبة عنه
 .بن قدامةألعمش عن زائدة  قراءة اخذأ، وعليهم

وأخوه إسـحاق ه، َقاَّرَ أمحد بن إبراهيم و،ً وسامعاً القراءة عنه عرضاخذأ :تالميذه
وإدريـس بـن عبـد ، زيـد احللـواينيوأمحد بـن ، وإبراهيم بن عيل القصار، بن إبراهيما

وعبـد اهللا ، وسلمة بن عاصم، وأمحد بن حممد الرباثي،  بن زهريوأمحد، الكريم احلداد
وحممد بن ، وحممد بن اجلهم، وحممد بن إسحاق ، وعيل بن احلسني بن سلم، بن عاصم 

 .والفضل بن أمحد الزبيدي، وحممد بن عيسى، خملد األنصاري
 . يف مجادى اآلخرة سنة تسع وعرشين ومائتني ببغداد -رمحه اهللا-مات  :وفاته

                                          
 ،٤٠٤ ص ١، العـرب ج ٢٠٨ ص١لـذهبي جل، معرفة القراء ٢٧٢ ص١بن اجلزري جالغاية النهاية، ) ١(

 ٨ج  لخطيـب البغـداديل، تاريخ بغداد ٨٧ ص ٧بن سعد جالطبقات ال، ٦٧ص٢شذرات الذهب ج
 .٣١١ص٢، األعالم ج٢٤١ ص ٢ ج خلكان بن ال، وفيات األعيان٣٢٢ص 



 

 ١٧ محزة اإلمامة ءراق

 
 خالد بن خالد أبو عيـسى الـشيباين مـوالهم الـصرييف الكـويف األحـول املقـرىء

َ ثقة عارف حمقق أستاذ جمة، إمام يف القراء،الكويف  . ضابط متقنٌدِوُ
 .      ولد يف نصف رجب سنة ثالثني ومائة

عـن  و-همِّلَجَوهو من أضبط أصحابه وأ- عن سليم ًأخذ القراءة عرضا :شيوخه
 وعن أيب جعفر ، عن عاصم نفسهوعن شعبة ، شعبةحسني بن عيل اجلعفي عن أيب بكر

  . وحدث عن زهري بن معاوية واحلسن بن صالح بن حي،حممد بن احلسن الروايس
 ، وإبراهيم بن عيل القصار،واينل أمحد بن يزيد احل:ًروى القراءة عنه عرضا :تالميذه

 ، وسليامن بـن عبـد الـرمحن الطلحـي، منصور ومحدون بن،وإبراهيم بن نرص الرازي
 ،ير وعنبـسة بـن النـرض األمحـ، وعيل بن حممد بـن الفـضل،وعيل بن حسني الطربي

 وحممد بـن سـعيد ، وحممد بن الفضل،-وهو أنبل أصحابه-والقاسم بن يزيد الوزان 
 ،-وهو من أضبطهم- وحممد بن شاذان اجلوهري ، وحممد بن موسى بن أمية،البزازي
- وحممد بن اهليثم قـايض بكـر ، وحممد بن حييى اخلنييس، بن عيسى األصبهاينوحممد

   . وأبو حاتم،رعةُ وحدث عنه أبو ز،-هو من أجل أصحابهو
 . للهجرة سنة عرشين ومئتني-رمحه اهللا- تويف :وفاته

                                          
،شذرات الذهب ج ٢١٠ ص ١ج  ، معرفة القراء الكبار الذهبي ٢٧٤ ص١غاية النهاية، ابن اجلزري ج )١(

 . ٣٠٩ ص ٢، ،األعالم الزركيل ج٤٧ص٢



 

 ١٨ محزة اإلمامة ءراق

 
 :البسملة
 سـوى ،سورة بأول التي تليها دون بسملة آخر الُلِصَ، بل ي يبسمل بني السورتنيال

بني الناس والفاحتة فانه يبسمل  كباقي القراء ، وأما بني األنفال وبراءة فلـه الوقـف أو 
 . السكت أو الوصل كاجلميع 

 . من الفاحتة-١- البسملة آية رقم َّدَعو
ـــصاحة ـــسورتني فــ ـــني ال ٌووصـــلك ب َ َُ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُّ َْ َ َ  

 

ُوصل واسُكتن ك ْ َ ََ ْ ْ َــل جــالِ َياه حـــصالٌَّ َّ َ ُ َ  
 

 :الـمـد والقرص
 .) حركات٦( شباعاإل: املد الـمتصل
 .) حركات٦( شباعاإل: املد املنفصل

﴿ قرأ  ﴾ دون مد، حيث وقعت بحذف الواو. 

                                          
ٌسواء أكانتا مرتبتني كآخر البقرة ، برشط أن تكون السورة األوىل قبل الثانية يف ترتيب املصحف والتالوة) ١(

فإن كانـت األوىل تـالوة بعـد الثانيـة يف ، أم غري مرتبتني كآخر يوسف مع أول الفتح، وأول آل عمران
 . بالبسملة جلميع القراءُن اإلتياََّنيَعَترتيب املصحف كآخر الغاشية مع أول النازعات ت

 .بسمل ومل يصلها بام بعدها ذا وقف عىل آخر السورة األوىلإو
 .٤٩عبد الرزاق عيل إبراهيم ص ، مرشد اخلالن إىل معرفة عد آي القرآن) ٢(
 .٣٧ ص، الوايف للقايض١٠١لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )٣(
 .٣٠ صعمرو الداين يبالتيسري أل،  ٧٢ع صضاءة يف بيان أصول القراءة لعيل حممد الضبااإل) ٤(



 

 ١٩ محزة اإلمامة ءراق

ـــال ـــام ع ــاب كـ ــون اخلط َويف أم يقول َ َ َُ َ َْ ُ َ َِ ْ ُ َ
  

 

َشــفا ورءوٌف قـرص صـحبته حــال َ ََ َ ْ ُ َِ ِ ُ ْ ُ َ َ
  

 

 :السكت واإلدراج
﴿عليهاسكت ي أدرج املواضع التالية ومل       ﴾ ]خفاء اإلمع ]٢، ١:الكهف ،

﴿         ﴾ ]٥٢:يس[ ،﴿   ﴾ ]دغام اإلمع ]٢٧:القيامة، ﴿  ⁄﴾ ]١٤:املطففني[ 
 . واإلمالةدغام اإلمع

ـــ ـــص دون قطـــع لطيف َوســـكتة حف ْ َ َ ْ ُِ َ ٍ ُ َ ٍَ َ ْ   ٌةَ

ــــون ِويف ن ُ ِ ــــن راقَ ٍ م َ ــــدنَْ َ ومرق ِ َ ْ َ َا والَ َ  

 

ــ ــوين يف عوج ــف التنْ ــىل أل ًع َ ِ ِ ِِ ِ ِ َّ َ َ ــالَ َا ب َ
  

َبــل ران والبــاقون ال ِم ْ َْ ُ ََ َ َ ســكت موصــالََ َ ُ ََ ْ  

 

 :  عىل الساكن قبل اهلمزالسكت
ًهو قطع الصوت عىل الكلمة القرآنية زمنا يسريا دون تنفس بنية مواصلة كت سالو ً
 .تان حركومقدارالسكت، اءةالقر
 .اصاخلسكت  ال عن محزةخلف سكتيو

  :السكت بال خالف. ١: وهو قسامن

﴿ كلمة يف الساكنة الياءعىل .أ ﴾ منصوبة كقوله تعاىل الكلمة هذه كانت سواء: 
﴿                                ﴾ له تعاىلكقو مرفوعة،أو: ﴿  

                                          
 .٤٣  ص٢سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٤٨٧لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )١(
 .٢٥٤قايض صلاعبدالفتاح ل ، الوايف ٨٣١ ،٨٣٠م  شاطبي بيت رقلحرز األماين ل )٢(
ه الراجحة يف ، األوج٧٣ لعيل الضباع ص، اإلضاءة١/٣٢٥، النرش البن اجلزري ١١٥ص انظر املزهر  )٣(

 .٨٥ ص الوايف للقايض،٥٦األداء لشيخنا الدكتور عيل النحاس ص
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                     ﴾،نحـو ةو جمرورأ: ﴿            

    ﴾ .  

﴿ :نحـو إذا تبعهـا مهـز التعريـف) لا(عىل .ب              ﴾ ،
﴿Æ﴾،﴿ Å﴾. 

؛  يف الساكن املفصول- السكت وعدمههانالوج أي له- :السكت بخالف.٢
﴿: ًا نحوصحيحًحرفاالساكن  ٌسواء كان          ﴾حرف ، أو 

 ﴿ : نحولني   ﴾ًا نحو تنوين، أو :﴿         ﴾.  

﴿ كلمة السكت وعدمه يف :وخلالد الوجهان ﴾ ،فقطريفالتع) أل(و . 
 .وال يسكت خالد عىل الساكن املفصول

﴿ : مثـلٍّدَ مـَفْرَ حـذا كان احلرف الـساكنإ  حلمزةويمتنع السكت         

      ﴾، ﴿       ﴾، ﴿        ﴾، ﴿               ﴾ 
                                          

املرفوعة أو املجرورة بالسكون املحض أو باإلشـامم فإنـه يمتنـع الـسكت ) يشء(وإذا وقفنا عىل كلمة  )١(
 .عندها؛ وذلك بسبب التقاء الساكنني، وجيوز السكت عىل هاتني الكلمتني إذا وقفنا عليهام بالروم

) أل(أنه قرأ خللف عن محزة بالسكت عـىل  :قال الداين: ٥٦صقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء  )٢(
فقط دون ) يشء(و ) أل(بالسكت عىل  عىل أيب الفتح، وقرأ عىل أيب احلسن) الساكن املفصول(و) يشء(و
ء هـو الـسكت عـىل وملا كانت رواية خلف عن طريق أيب احلسن فإن املقدم يف األدا) الساكن املفصول(
 .فقط ) يشء(و ) أل(

) أل( أنه قرأ خلالد عن محزة بالـسكت عـىل :قال الداين: ٥٦صقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء  )٣(
د وملا كانت رواية خال، السكت برتك  أيب الفتحأيب احلسن، وقرأ عىل عىل) الساكن املفصول(و) يشء(و

 .ً مطلقا عدم السكتاء هو فإن املقدم يف األدعن طريق أيب الفتح
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﴿ :نحـومـزة يف كلمـة واحـدة  اهلبعـدهالـساكن وكذلك و  ﴾ ،﴿   ﴾ ،
﴿    ﴾.  

( عىل َفِقُإذا وو  ( و)    (فله وجهان:  

)النقل .١  ،   (. 

(دغمها يف التي قبلها إ وًل اهلمزة ياءابدإ. ٢  ،    ( و أمع ما يتبع ذلك من الروم
 .زة عىل اهلمز املتطرف يف باب وقف مح سيأيت،كاماإلشامم

﴿ : نحوالتعريف) أل( ما أو  ﴾فله وجهانً فمن سكت عليها وصال :    
  . النقل.٢ السكت .١
  .ال النقلإًوقفا  فليس له ً وصالما من مل يسكتأ

 : ثالثة أوجهن له يف الوقف إ ف فمن سكت عليهالساكن املفصولما أ و 
                                          

 .النقل هو حتريك احلرف الساكن بحركة اهلمزة التي بعده مع حذف اهلمزة من اللفظو )١(
 أو اًاختلف عن محزة يف الوقف عىل املهموز إذاكان قبل اهلمز واو:٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٢(

و املقدم من رواية خلف، ومذهب  فمذهب أيب احلسن النقل لذلك فه﴾i، É ﴿ : أصليتان مثلًياء
 .أيب الفتح اإلبدال واإلدغام، فنأخذ به من رواية خالد  

 .ولهو خللف  وخالد يف الوجه األو )٣(
 .لثاينهو خالد يف الوجه او )٤(
، فهو املقـدم  التحقيق مع السكتمذهب أيب احلسن  التيسرييف :٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٥(

  .ً وقفا فهو املقدم من رواية خالدالنقلمذهب أيب الفتح و. من رواية خلف
 .هو خلف يف الوجه األولو )٦(
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  . مع عدم السكتلتحقيقا.٣  السكت.٢النقل .١
 .مع عدم السكت التحقيق. ٢النقل .١ : وجهان فله يسكتملومن 

(وإذا كان الساكن املفصول ميم مجع نحو         ( ال إن الوقف عليه ال يكون إف
 فلـو حتركـت ،صل ميم اجلمع الضمأن أل  وال جيوز فيه النقل،،و السكتأ ،بالتحقيق

 . عن حركتهابالنقل لتغريت

 ميم اجلمع
 ياء ءا اهلوكان قبل ،ًويضم اهلاء قبلها وصال إذا جاء بعدها ساكن ،يضم ميم اجلمع

﴿ :، نحوأو كرسة        ﴾،﴿      ﴾ وإذا وقف عـىل﴿     ،    ﴾ 
 .عادت الكرسة إىل اهلاء

﴿ :يفاء اهلبضم  محزةقرأ و    ﴾،و ﴿    ﴾و ،﴿    ﴾ووقفاً وصال ً. 
ْعلــــيهم ِ ْ َ ــــيهم َ ْإل ِ ْ َ ٌمحــــزة ِ َ ْ ــــدهيمو َ ُول َِ ْ َ َ  

ــاء ســاكنا ــل اهلــا أو الي ًمــع الَكــرس قب ْ َ َ ِْ َ ْ َِ َ ْ َِ َ َ ْ ِ  
ـــا ًمجيع ِ ـــضم َ ِّب َ ـــاء ِ ِاهل ـــا ْ ًوقف ْ َوموصـــال َ ِ ْ ََ)٣(  

َويف الوصــل كــرس اهلــ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ َاء بالــضم شــــملالَْ ََ ْ َّ َّ ِ  
                                          

ًهو خالد وجها واحدا، وخلف يف الوجه الثاينو )١( ً. 
ً وصال التحقيق من الروايتنيذهب الداين إىل   التيسرييف :٥٧قال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص )٢(

 .ًووقفا
﴿ : محزة عـىلتسكذكرت يف الفرش وقد   ﴾سـورة   يفتعريـف والـساكن املفـصولال) أل(، و

 ، وتركـت ذكرهـا يف  أول اآلية التاليـةيفواهلمز آية الساكن يف آخر إذا كان ومل أذكرها ، البقرة فقط 
، إال إذا كانت رأس آية فـأذكر حكمهـا ًباقي السور اعتامدا عىل فهم القارئ وحتى ال يطول الكتاب

 .ت كل ذلك يف األجزاء األخرية، ثم تركًوقفا
 .٤٢ ص الوايف للقايض١١٥ ،١١٤و،١١٠لشاطبي بيت رقم لحرز األماين  )٣(
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ـــيهم ـــم عل ـــباب ث ـــم األس ـــام هب ُك َّ ْ ُ َِ ِ ِْ ُ ََ ُ َْ َ َ  
 

َالقتـــال وقـــف للُكـــل بالَكـــرس مْكمـــال ْ ِّ ْ ُ ِْ ِ ِ ُِ ِْ ِ ْ َ َ  

 

 :اإلدغام واإلظهار
ًغاما كامال بال غنـة نحـود النون أو التنوين يف الواو والياء إ خلفأدغم ً: ﴿     

   ﴾،﴿    ﴾. 
ـــة ـــع غنَّ ـــوا م ـــو أدغم ـــل بينْم ٍوك ُ ََ ْ َ ََ ُ َُ ِ ٌّ ُ  

 

ِويف ــالَ َ الــواو واليــا دوهنــا خلــٌف ت َ َ ْ َْ َ َ ُ َ َ َِ
  

 

 ﴿:  نحو)التاء والدال( يف )إذ(ذال محزة أدغم    ﴾ ،﴿     ﴾. 
﴿ :نحو )الزاي والسني والصاد(زيادة عىل ذلك يف ها خالد أدغمو     ﴾، ﴿  

    ﴾، ﴿       ﴾.  
الـسني والـذال والـضاد والظـاء :( يف حروفها الثامنيـة وهـي)قد( دال  محزةأدغمو

 :املجموعة يف أوائل الكلامت )والزاي واجليم والصاد والشني
َوقد ســحبت ذيال ضــفا ظ َ ََ ًْ ْ َ َ ََ ٌـل زرنب       ْ َ ْ َ َّ

 

ـــلته صَج َـ ُ ْ ـــباه شَ َـ ُ ــالَ ـــائقا ومعل َـ ً َِّ َ َُ ِ 
 

﴿ :نحو    ﴾ ،﴿        ﴾ ،﴿    ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ ،
﴿     ﴾ ،﴿       ﴾ ،﴿     ﴾. 

                                          
 .٧٨اإلضاءة للضباع ص ، ٢٣١التحبري البن اجلزري ص ، ١٠٦للقايض ص الوايف ) ١(
 يف باقي قد ذكرت إدغام النون أو التنوين يف الواو والياء يف سورة البقرة فقط، ومل أذكرها: ملحوظة )٢(

 . عىل فهم القارئ، وحتى ال يطول الكتاباًالسور اعتامد
 .١١٤ الوايف ص،٢٨٧حرز األماين بيت رقم  )٣(
 .١٠٨، الوايف ص٤٢٥  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٢حرز األماين بيت رقم  )٤(
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السني والـصاد والـزاي : ( التالية وهي يف احلروفتاء التأنيث الساكنة محزة أدغمو
 :املجموعة يف أوائل الكلامت)  والثاءوالظاء واجليم

ٍ وأبدت ســنَا ثـغر  ْ َ َ ْ َ ْ ِــفت زرق ظلمـهَصََ ِ َ ُ َْ ْ  

 

ًــمعن ورودَج ُ َ ُْ ًا باردَ َا عطـرَِ ِ َ الطـالَ ِّ
  

 

﴿ :نحـــــو        ﴾ ،﴿         ﴾ ،﴿      ﴾ ،﴿   

   ﴾ ،﴿         ﴾ ،﴿      ﴾. 
﴿ :حون) الثاء والتاء( : يف حريف )هل( الم محزة وأدغم     ﴾،﴿    ﴾.  

﴿ : نحــو،)التــاء والــسني( :  يف حــريف)بــل( الم محــزة دغــمأو     ﴾،﴿  

    ﴾. 
﴿ :وخلالد الوجهان يف    ﴾]١٥٥:نساءال[. 

﴿  الذال يف التاء يف كلمةمحزة دغمأ   ﴾ ،و﴿  ،     ﴾كيف وقعت. 
َوط ِنْـد املـيمِ عَنيِساَ ِ ْ ُ فـــازا اختـذمتَ ُ ْ ََ َ   وَ

 

َأخذتم ويف اإلفراد عـَـارش دغفال َ ْ ْْ ََ ََ َ ُِ َ ِْ ِ َ
  

 

﴿ :والباء يف امليم من      ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 
﴿والدال يف الثاء يف     ﴾ ]١٤٥:آل عمران[. 
﴿ :والثاء يف التاء من     ﴾و ﴿  ﴾كيف جاء . 

                                          
 .١٠٩، الوايف ص٤٢٧  ص١سخاوي جلفتح الوصيد ل ،٢٦٦حرز األماين بيت رقم  )١(
 .١٣٦املزهر ص ،١٠٠بن القاصح صال، رساج القارئ ٢٨٣شاطبي بيت رقم لماين لحرز األ )٢(
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﴿ل يف الذال يف والدا ∼     ﴾]٢+١:مريم[ 
﴿ والنون يف الراء يف   ﴾ والالم يف الراء يف ﴿   ⁄﴾. 

﴿ :الباء املجزومة يف الفاء حيث وقع نحوخالد وأدغم        ﴾ ]٧٤:النساء[. 
﴿ :وله الوجهان يف          ﴾ ]١١:جراتاحل[. 

﴿ محزة قرأو       ﴾ ]آخر باإلدغاموخلالد وجه ،اإلظهار ب]٤٢:هود  . 
﴿ :وأظهر النون عند امليم يف ≡﴾ ]١:القصص[ و]١:الشعراء[. 

 :اإلدغام الكبري
﴿ :أدغم التاء يف الطاء يف       ﴾ ]٨١:النساء[. 

 ﴿ :والتاء يف الـصاد والـزاي والـذال يف                     
         ﴾ ]٣-١:الصافات[. 
 ﴿:يف وكذلك         ﴾ ]١:الذاريات[. 

﴿ :والنون يف النون يف      ﴾ ]ًمدا مشبعا مع مد الواو ]٣٦:النمل ً. 
l ﴿،]٥:املرسالت[ ﴾n m  ﴿ :وخلالد الوجهان يف  k ﴾ ]٣:العاديات[. 
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 :اإلمالة
فيتلفظ القارئ باأللف بحالة متوسطة بني ، أن تقرب الفتحة من الكرسة واأللف من الياء

 مـع )•( الوسط حتت احلرفسوداء مسدودة مصطلح ضبطها نقطة  ُتْلَعَج و، األلف والياء
 . من احلركةتهتعري

ً كل ألف متطرفة منقلبة عن ياء أصلية وصال ووقفامحزة أمال ً ٍ ٍ ٍ ،  اسمكيفام جاءت يف، ٍٍ
ــو Ÿ﴿ :نح   ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿    ﴾ــل ــو،  أو فع �﴿ :نح ﴾ ،﴿⊕ ﴾ ،
﴿⁄   ﴾ ،﴿∨ ﴾ ،ويف األفعـال بإسـناد ، وتعرف ذوات الياء يف األسـامء بالتثنيـة

 ومتـى ظهـرت ،مالـةفمتى ظهرت الياء جازت اإل، الفعل إىل تاء املتكلم أو املخاطب
 .الواو امتنعت

™﴿مـــال أنــه أ الإ  ﴾ ،﴿   ﴾ ،﴿9  ﴾ ، وكـــذا﴿ Š  ﴾ كيـــف وقـــع 
﴿و  ÿ ﴾ ]٢٣:رساءاإل[.  

أو زيد عليه أحد احلروف ، ًأمال كل فعل ثالثي كان واويا وزيد عليه حرف أو أكثر
﴿ : نحــوبــسبب تلــك الزيــادةًالزائــدة فــصار يائيــا    ﴾ ،﴿9   ﴾ ،﴿   ﴾ ،

﴿9  ﴾ ،﴿Ÿ   ﴾ ،﴿9    ﴾. 

                                          
 .٧٨اإلضاءة ص ، ٢٣ ص٢النرش ج ، ٢٣٨ صزريجلبن االحتبري التيسري ، ١١٥الوايف للقايض ص )١(
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َفعىل(أمال ألفات التأنيث املقصورة عىل وزن  أم ،  أم مكـسورهتا،مـضمومة الفـاء) ْ
ــا نحــو ﴿ :مفتوحته    ﴾ ،﴿∼   ﴾ ،﴿ƒ ﴾ ،﴿Ÿ  ﴾ ،﴿  ﴾، 

7﴿ :ويتبعها لفظ ﴾ ،﴿5 ﴾ ،﴿& ﴾. 

∧﴿ و مــضمومتهاأمفتوحــة الفــاء ) اىل  فعــ(وكــذلك مــا كــان عــىل وزن   ﴾ ،

﴿≤  ﴾ ،﴿≤  ﴾ ،﴿ √  ﴾. 

ــاء نحــو ــصحف ي ــة رســمت يف امل ــف متطرف ــل أل ــال ك �﴿ :ًأم ﴾،﴿ ⇓ ﴾ 
5﴿ ،)اإلســـــــتفهامية( ﴾، ﴿9 ﴾ ، ﴿⊃    ﴾ ،﴿�    ﴾ ،﴿�    ﴾، 

﴿:واستثنى من ذلك مخس كلامت هي  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،
 .تفاق عىل فتحهنلإل

 :نحوووقعت بعد راء ً رسمت يف املصحف ياء  أصلها ياء أوأمال كل ألف
﴿≤﴾، ﴿⁄  ﴾،﴿⁄  ﴾، ﴿⁄ ﴾، ﴿≤ ﴾،﴿⁄  ﴾، 
﴿⁄ ﴾. 

﴿ : عرشة أفعـال هـي يف الكلمة عنياأللف  إذا كانتأمال الفعل املايض الثالثي ©﴾ ،
﴿ –﴾ ،﴿ ⁄﴾ ،﴿ƒ﴾ ،﴿� ﴾ ،﴿�﴾ ،﴿≡﴾ ،﴿∂﴾ ،﴿š﴾ ،
﴿ƒ﴾حيث جاءت . 

﴿: ويستثنى منه  ﴾]٦٣:ص[ و]١٠:باحزاإل[. 



 

 ٢٨ محزة اإلمامة ءراق

 .≡﴾﴿: نحومن حروف فواتح السور) حي طهر(أمال حروف 
﴿ مةيف كل  واأللفاهلمزةو  الراءال فتحةأم Κ…⁄﴾ ذا وقع بعدها متحركإ. 

 – اللتقاء الـساكنني–وحيذف األلففيميل فتحة الراء فقط وإذا وقع بعدها ساكن 
 .واأللفميل فتحة الراء واهلمزة يف ًافما وقوأ.وتبقى اهلمزة مفتوحة

، القيامـة، ارجعـامل، الـنجم، طـه( :حدى عرشة سورة هـيإي آواخر ألفات أمال أ
 .)العلق، الضحى، الليل، الشمس، عىلاأل، عبس، النازعات

 : نـحوً مطلقااأللفات املبدلة من التنوينو، ﴾n ،&، 6 ،F ﴿: استثني من ذلك

﴿   ﴿﴾   ﴾ ،وما اليقبل اإلمالة بحال. 

 :اهمنكلامت بالفتح يف محزة قرأ و

﴿﴾و، كيف وقعت ﴿﴾ و،كيف وقع ﴿ + ، A﴾حيـث وقعـا ، 
﴿ما عدا حيث وقع  ﴾9﴿و  ∼  ﴾ ]ومل يمل  ، فأماهلا]٤٤:النجم﴿ §﴾ 
 .]٢١:اجلاثية[﴾¾﴿و ]١٦٢:األنعام[

 .  غري ما سبق واستثنى أخرى، وجتد تفاصيل ذلك يف فرش احلروفٍ كلامتَوأمال

 والثانيــة جمــرورة يف ،والمهــا مفتوحــةأ :يــنءلــف الواقعــة بــني رااألمحــزة ل لــق
﴿⋅   ﴾ ،﴿⋅ ﴾ ،﴿⁄   ﴾ويلزم منه ترقيق الراء ،. 

                                          
 .عدا اهلاء يف فاحتة مريم)١(



 

 ٢٩ محزة اإلمامة ءراق

 أن يـتلفظ القـارئ بـاأللف بحالـة : أي، ما بني الفتح واإلمالـة الكـربى:والتقليل
حتـت احلـرف ) ο( الوسـطخاليةومصطلح ضبطها نقطة  ،متوسطة بني الفتح واإلمالة

 .ًبدال من الفتحة
⁄﴿ كلمةوقلل    ﴾حيث وقع . 
﴿ وقلل    ﴾لراء حيث وقع مكسورة ا. 

﴿ وقلل كلمة   ﴾ ٢٨:إبراهيم[ يف[. 

 : تنبيـــــهات
 .واإلدغام ال يمنع اإلمالة، ً وصال فالوقف عليه كذلكللُ أوقميلُكل ما أ - ١
سـقطت األلـف ألجلـه امتنعـت و ، ساكن أو إذا وقع بعد األلف املاملة تنوين- ٢

 . والتقليل اإلمالةقف عادتفإذا زال ذلك املانع بالو ،أو التقليلاإلمالة 

 :هـاء الكناية
ذا كانـت متحركـة بـني  إ؛مديةو واو أ  مديةة توصل بياءيانهاء الكأن من املعروف 

﴿ :نــه روىأال إ ،متحــركني   ﴾ ]٧٥:آل عمــران[ ﴿   ﴾ ]٢٠:الــشورى[و ]١٤٥:آل عمــران[ 
﴿   ﴾]١١٥:النساء[﴿    ﴾ ]اهلاءكان بإس ]١١٥:النساء.  

﴿قرأ    ﴾ ]اهلاءناسكإ، وخلالد وجه آخر باهلاء مع الصلة و القاف بكرس ]٥٢:النور . 
ــصله ــه ون ــع نول ــؤده م ــكن ي ْوس ْ َ ْ َ ْ ْ ِّ ُ ْ َِ ُ ُِّ َ ََ ــاعترب صــافيا حــال  ِّ ــا ف ــه منْه َونؤت ً ََ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َُ ْ  

                                          
 .٧٢ص  للضباعاإلضاءة، بعدها وما ١/٢٣٩ اجلزري البن النرش، ٥٥الوايف للقايض ص  )١(



 

 ٣٠ محزة اإلمامة ءراق

ْوعنْهم وعـن حفـص فألقـه ويتقـه َ َ ْ َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ َ َ ٍْ َ َْ  

 

ٌمحى صـفوه قـوم ْ ُ َ ََ ْ َ بخلـف وأهنـالَ َ ْ َ َ ٍ ْ ُ ِ
 

 

﴿ قرأ     ﴾ ]٦٣:الكهف[ ،﴿    ﴾]بكرس اهلاء، ]١٠:الفتح. 
ْوهــا كــرس أنــسانيه ضــم حلفــصهم َ َّ َ ِْ ِِ ْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َ  

 

َومعــه عليــه اهللاَ يف الفــتح وصــال ََّ َ ْ ُ ْ َِ ْ ْ َِ ِ َ َ
  

 

﴿ قرأ     ﴾ ]عىل القاعدة) بدون صلة( اهلاء بقرص ]٦٩:الفرقان. 
ْوما قبله التـسكني البـ ُ ْ َِ ُِ ْ ََّ َ ْن كثـريهمَ ِ ِ ِ َ ِ  

 

َوفيه مهانا معه حفص أخو وال ِ ُ َ ٌ َ ُ ْ َ َْ ًَ ُ ِ ِ
  

 

﴿ قرأ    ﴾ ]وصال اهلاءضمب ]٢٩:القصص[و]١٠:طه ً.  

 :املفرداهلمز 
﴿ قرأ   ﴾ الواوة بدلزمهإسكان الزاي وحيث وقع ب . 
﴿قرأ   ﴾ ]بدال الواو مهزةإسكان الفاء و إب ]٤:اإلخالص. 
﴿ قرأ    ﴾ وبعدها ياءمهزة مكسورةثم فتح اجليم والراء حيث وقع ب .  
﴿ قرأ    ﴾ ]ثم مد بدل، بزيادة مهزة وياء مع املد املتصل، ]٩٨:البقرة.  
﴿ قرأ      ﴾  ]ف بدل اهلمزةباألل.  ]٩٦ :األنبياء[ و]  ٩٤ :الكهف . 
﴿:قرأو   ﴾  ]بحذف اهلمزة وضم اهلاء ]٣٠: التوبة. 

                                          
 .٨٠املزهر ص ،٣١٨ ص١ فتح الوصيد  ج،١٦٠،١٦١شاطبي بيت رقم للحرز األماين  )١(
 .٢٥٦ ص الوايف،٢٧٩، من تفردات حفص، رساج القارئ  ص٨٤٤حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٥٥، الوايف للقايض ص٤٥بن القاصح صال، رساج القارئ ١٥٩حرز األماين  بيت رقم  )٣(



 

 ٣١ محزة اإلمامة ءراق

 :نياهلمزتان من كلمة أو كلمت
  .لبابا وحفص يف هذا محزةتفق ا

﴿ قرأإال أنه      ﴾ ]بتحقيق اهلمزة الثانية، ]٤٤:فصلت. 
 ﴿: يفاستفهامزيادة مهزة ب وقرأ   ﴾ ]٤٩:الشعراء[ و]٧١:طه[و ]١٢٣:األعراف[ ، 
﴿و    ﴾]و]٨١:األعراف ،﴿     ﴾]١١٣:األعراف[ ،﴿    ﴾ ]٢٨:العنكبوت[. 
﴿و            ﴾ ]١٤:القلم[. 

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

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

﴿:املواضـع التاليـة اليـاء يف محزة كنأس   ﴾ ]٢٨:نـوح[و ]٢٦:احلـج[و ]١٢٥:البقـرة[، 
﴿ ﴾ ]ــران ــا[ و ]٢٠:آل عم ﴿و، ]٧٩:ماألنع  ﴾]ــدة ﴿و ]٢٨:املائ   ﴾ ]ــدة ، ]١١٦:املائ
¯﴿و     ﴾ و، ) باملد املنفصلاإلتيانمع  (يف مواضعها التسعة﴿ ﴾  يف مواضعها

﴿ يـاءو، األحد عرش ﴾ ٦٩، ٢٣:ص[و] ٢٢:يـس[و ]٢٠:النمـل[و] ١٨:طـه[و]٢٢:إبـراهيم[ يف[ 
﴿و، ]٦:الكافرون[و        ﴾ ]ُومواضع أخرى.]٥٣:رزمال[و ]٥٦:العنكبوت. 

  .ضعها يف الفرشاًلف فيها حفصا يف مواوسأنبه عىل كل ياء إضافة خ:ملحوظة
  :يـاءات الزوائد



 

 ٣٢ محزة اإلمامة ءراق

 واختلف القـراء يف إثباهتـا وحـذفها، ،ًاملتطرفة املحذوفة رسام للتخفيفالياء هي و
 .وسميت زائدة ألهنا حمذوفة يف رسم املصحف

﴿:يفحذف الياء      ﴾ ]ووقفاًوصال ]٣٦:النمل ً. 
﴿ وأثبتها يف احلالني يف      ﴾ ]٣٦:النمل[. 

﴿ : يفً وصالوأثبت الياء   ﴾ ]٤٠:إبراهيم[. 

 :الوقف عىل أواخر الكلم
ً بحذف هاء السكت وصال وأثبتها وقفا يف الكلامت التاليةمحزة رأق ً: 
﴿    ﴾]٢٥٩:البقرة[و﴿   ﴾]و]٩٠:األنعام ﴿   ﴾]٢٨:احلاقة[و﴿   ﴾

﴿ و]٢٩:احلاقة[    ﴾] ١٠:القارعة[. 
 وال ،ً بكيفية ختالف حفصامحزةكام يوجد يف القرآن الكريم عدد من األلفاظ قرأها  

ا وهذه تندرج ضمن مباحث أصول القراءة، وقد تكرر ورودها، أذكرها هنا كي ينتبه هل
  :األلفاظ هي

 : يـشم الـصاد صـوت الـزاي نحـوإنـهإذا وقعت الصاد سـاكنة وبعـدها دال ف.١
﴿  ; ﴾، ﴿   < ﴾، ﴿ < ﴾، هنا هو أن خيلط حرف الصاد بحرف : واإلشامم

 .ًالزاي فيتولد منهام حرف جديد ولكن يكون فيه حرف الصاد متغلبا عىل الزاي
ــاك ــامم صــاد س ِوإش ٍَ ُ ََ َْ ــهِ ــل دال ِن قب ِ َ َْ َ ٍ

  

 

َكأصدق زايا شــاع وارتـاح أشـمال ُُ ْْ َ ََ َ َ َ ً َْ ََ َ
  

 

                                          
 .٢٠٤ ص للقايض، الوايف٦٠٣ حرز األماين بيت رقم )١(



 

 ٣٣ محزة اإلمامة ءراق

﴿ :خلف وقرأ  < ﴾ ﴿  ;﴾ووافقه خالد يف املوضـع  ،حيث وقعشامم باإل
 . بخلف عنهفاحتةاألول من ال

َبحيــث أتــى والــصاد زايــا اشــمها ُ َّ َ ْ ََّ ِ ً َُ َ َ ِ
  

 

َّلــدى خلــف واشــمم خلــالد االو َ ََ َ َِ ِ ِ ٍَّ ْْ َ   َالَ

  
 

﴿ محـزة َّمَشَأَو    <   ﴾]و ]٣٧:الطـور﴿   <  ﴾]بخلـف عـن ،   ]٢٢:الغاشـية
 .خالد

﴿ قرأ.٢   ﴾ حيث وقع بكرس الياء. 

﴿ أرق.٣  ﴾و﴿   ﴾و ﴿  ﴾و﴿  ﴾ و﴿ ﴾،  بكرس احلرف
 .وقعول حيث وقع وكيف األ

﴿ أر ق.٤    ﴾ بسكون الطاء حيث وقعت.  

                                          
 .وإذا قرئ  بالصاد فيمتنع السكت) ال ويشء(له السكت وعدمه يف  إذا قرئ خلالد باإلشامم جاز )١(
 .٤١ ص للقايض، الوايف١٠٩حرز األماين بيت رقم  )٢(
 .٣١٠، ٢٩٨، الوايف للقايض ص ٧١ اإلضاءة للضباع ص)٣(



 

 ٣٤ محزة اإلمامة ءراق

 
ًز يف تلك الكلمة إذا كان متوسطا نه يغري اهلمإإذا وقف محزة عىل الكلمة التي فيها مهز ف

  .ال التحقيقإما إذا وقع يف أوهلا فليس له فيه أ ، ًو متطرفاأ
و نقل حركته إىل الساكن أإبداله ، و أو حذفه ، أ ، تسهيله بني بني: ي بتغيري اهلمز نعنو
 : وله عند الوقف عىل اهلمز مذهبان ِِهفْذَ حَدْعَ بُهَلْبَق

  :)القيايس(املذهب الترصيفي  ً:أوال

 :وينقسم اهلمز إىل قسمني ساكن و متحرك
 :أنواع  مخسة هوو ،اهلمز الساكن-أ

﴿:  ساكن متوسط بنفسه نحو -١   ﴾ و﴿    ﴾و ﴿   ﴾ و﴿      ﴾. 

﴿:  ساكن متوسط بحرف زائد نحو -٢   ﴾ . 

﴿: نحو   ساكن متوسط بكلمة-٣         ﴾،﴿         ﴾،﴿ ¼  »﴾. 

﴿: نحو   ساكن متطرف الزم السكون-٤   ﴾ ،﴿ }﴾. 

i﴿: نحو  السكون  ساكن متطرف عارض-٥  h ﴾،﴿ ¿﴾ ،﴿)  (  ﴾ . 
 .إبدال اهلمز حال الوقف حرف مد من جنس حركة ما قبلها :مهوحك

                                          
اهلمز واأللف، واملكسور بني اهلمز والياء، واملضموم بني اهلمز  أي بني اهلمز وحركته فاملفتوح يسهل بني )١(

 .والواو



 

 ٣٥ محزة اإلمامة ءراق

﴿ :يبدل اهلمزة ياء يفو     ﴾]و، ]٣٣:البقرة﴿      ﴾ ]وجيـوز   ،]٢٨:القمر[ ،]٥١:احلجر
 . ملناسبة الياء أو الكرسً عمال باألصلالضممعه يف اهلاء 

﴿ويف    ﴾]و ]٧٤:مريم﴿     ﴾و  كيف وقع ﴿  ﴾  ًسواء كان معرفا أم منكرا أم ً ً
﴿ :ًمضافا نحو    ﴾  اإلظهار اإلبدال مع .١:وجهانله﴿  ﴾ ،﴿   ﴾. 

﴿وإدغامه فيام بعدهأو إبداله من نوع حركة ما قبله  .٢  ﴾ ،﴿   ﴾. 
 :  اهلمز املتحرك وينقسم إىل قسمني -ب
 .ه ساكن متحرك وما قبل-أ
 . متحرك وما قبله متحرك-ب

 :ساكن فهو أربعة أنواع وما قبله أما املتحرك 
،  F ، J ، ± ﴿:و الياء نحوأو الواو ألف متحرك وقبله ساكن غري األ.١
¯، D،    L ،   ،   ،  ،  ﴾. 

 .إىل الساكن قبلهاتها نقل حركحذف اهلمزة و : ًاوحكمه وقف
X ،§ ﴿ :لف نحوأتحرك متوسط وقبله م.٢  ، 0    ،~  ، n ﴾. 

 .أو القرص املد :وجهان األلف ويفالتخفيف بالتسهيل بني بني : وحكمه 

                                          
، ًومذهب أيب الفتح ضم اهلاء وقفا، فهو املقدم يف روايـة خـالد:٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)١(

 . يف رواية خلفًومذهب أيب احلسن كرس اهلاء أو ضمها وقفا
هب أيب احلسن اإلبدال واإلدغام فهو الراجح مـن روايـة ومذ :٥٨ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٢(

 .ًر وقفا، فهو الراجح يف رواية خالداخلف، ومذهب أيب الفتح اإلبدال مع اإلظه
 .)السامء( القرص عند حذف اهلمزة كام يف حجد عند تغيري اهلمز بالتسهيل، وير والراجح امل)٣(



 

 ٣٦ محزة اإلمامة ءراق

¡،¢ ﴿ :والياء الزائدتان نحو أمتحرك وقبله الواو .٣  ، ¢ ،  L ﴾ . 
 (:ثلني يف الثاينأول املوإدغام قبله من جنس ما مد حرف وحكمه إبدال اهلمز   (. 

¨، : ﴿ Yوالياء األصليتانأالواو متحرك وقبله .٤  ، $،  Æ ،§  ﴾ 
 :وله فيه وجهان

 .النقل حلركة اهلمزة إىل ما قبلها مع حذف اهلمزة .أ
 .جنس ما قبله ثم إدغامه فيهاإلبدال من .ب

 :ا املتحرك وما قبله متحرك  فهو مأ
k،H ﴿ :مفتوح بعد ضم نحو.١  ، q ،   ،   ﴾ واوا اهلمزدليب و ً. 
ª  ،½  ،Z﴿ :مفتوح بعد كرس نحو.٢   . ًياءاهلمز ويبدل  ﴾  

  : فيه وجهان  و﴾  P ،À ﴿:مكسور بعد ضم نحو.٣
     اهلمزة والواو تسهيله بني -أ
 . خالصةً أبدله األخفش واوا-ب

                                          
 .يتغري املعنى نى، والزائدة إذا حذفت مل واألصلية إذا حذفت الواو أو الياء تغري املع)١(
 اًكان قبل اهلمز واو اختلف عن محزة يف الوقف عىل املهموز إذا:٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٢(

 فمذهب أيب احلسن النقل لـذلك فهـو املقـدم مـن ﴾± ، i، É،  Y ﴿ : أصليتان مثلًأو ياء
 . فنأخذ به من رواية خالد  رواية خلف، ومذهب أيب الفتح اإلبدال واإلدغام،

اختلف عن محزة يف األخذ بمذهب األخفش عند الوقف عـىل :٥٨ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)٣(
ًاملهموز إذا كان مكسورا قبل ضم أو مضموما قبل كرس  وأبـً، وقد رد هذا املذهب كثريا من القراء منهم ً

برشط أن  رواية خالد ولكن جيوز األخذ به يف، لذلك فهو املقدم من رواية خلفهر بن غلبون اطاحلسن 
ًإبداله ياء حمضة ألنه يف  ﴾¼ ﴿ :يكون اهلمز الم الفعل، ويشرتط موافقة الرسم فال جيوز يف نحو

 .الرسم بالواو، وهو اختيار الداين



 

 ٣٧ محزة اإلمامة ءراق

 : أوجهوفيه ثالثة  ﴾ ¼ ،I ﴿: مضموم بعد كرس نحو .٤
  .ً أبدله األخفش ياء-   ج. حذف مهزته وضم ما قبلها-ب .اهلمزة والواو تسهيله بني -أ

´،¥ ﴿: بعد فتح نحو مفتوح .٥   .اهلمزة واأللف وحكمه التسهيل بني ﴾ 

¥، j ﴿: مكسور بعد كرس نحو .٦  .اهلمزة والياء وحكمه التسهيل بني ﴾  

Æ، ﴿ :مكسور بعد فتح نحو .٧    ﴾  اهلمزة والياءوحكمه التسهيل بني. 

 .اهلمزة والواو وحكمه التسهيل بني ﴾ # ،  . ﴿: مضموم بعد ضم نحو .٨

﴿: مضموم بعد فتح نحو .٩ ،   q ﴾  اهلمزة والواووحكمه التسهيل بني. 

  : متحرك متوسط بزوائد 
 : وفيه وجهان

 . التحقيق-ب)    بالتسهيل أو اإلبدال( التخفيف -أ
 : وهي تسعةوالزوائد يف القرآن 

 .﴾ h ﴿ :الالم.٣.﴾_ ﴿ :ياء النداء.٢.﴾ ° ﴿ :هاء التنبيه.١

  . ﴾ a ﴿ :اهلمزة نحو.٦.﴾ W ﴿ :الواو نحو.٥.﴾ B ﴿ :السني نحو .٤

  . ﴾£ ﴿ :الباء نحو .٩.﴾ Æ Ç ﴿ :الكاف  نحو.٨.﴾Ñ ﴿ :الفاء نحو.٧

 .﴾L ﴿ :أل التعريف نحو كذلكو

                                          
، مذهب أيب احلسن التحقيق كاهلمز يف أول الكلمـة: التيسرييف :٥٧ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)١(

ومذهب أيب الفتح التخفيف بالتسهيل أو اإلبدال  فهـو املقـدم مـن روايـة . فهو املقدم من رواية خلف
  .، وتقدم أن مذهبه النقل يف الم التعريفخالد



 

 ٣٨ محزة اإلمامة ءراق

 : الرسمي املذهب :الثاين
ن محزة كان يتبع يف الوقف عىل كلمة اهلمز خط املصحف العثامين وقيد أ عن سليم نقل

ذلك الداين والشاطبي ومجاعة من املتأخرين بـرشط صـحته يف العربيـة ، فكـان يبـدل 
  :اهلمزة بام صورت به

 .﴾ 2 ،� ﴿ :نحو ًلفاأ فيبدهلا ًلفاأن كانت صورهتا إف

 ﴿: ونح  فواوً واواتن كانإو  ،   ﴾. 

:﴿: نحو فياء ًن كانت ياءإو  ، P﴾. 

﴿ : حيذفها ، نحوهتا كذلكصوركن وما مل ت      ، /،،¥   ﴾. 
 ويتعذر اتباع الرسم ، كام إذا كان قبل هلفا وتارة خيقياس اله تارة يوافق الرسمنأ واعلم 

z﴿ :لف التي هي صورة اهلمزة ساكن نحواأل وز القراءة بـه ملخالفتـه نه ال جيإف  ﴾ 
 .ًالعربية وعدم صحته نقال

                                          
ذهب إىل التخفيف الرسمي أبو الفتح فارس وغريه وانترص لـه :٥٩ قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص)١(

أبو احلـسن طـاهر بـن  ، وقد رد هذا املذهب وز األخذ به يف رواية خالد، ولذا جيالداين يف جامع البيان
 .غلبون ومجهور أهل األداء من املشارقة واملغاربة، لذلك فهو املأخوذ به يف رواية خلف

  إذا كـان رأس آيـة، وذكرتـه يف وسـط اآليـة إذا  املتوسـطاهلمـز  وقف محزة عىل  يف الفرشذكرتوقد  )٢(
ً تاما أو كافيا،ثم تركت ذكره شيئا فشيئا،ًكان الوقف عليه وقفا ً ً ًاعتامدا عىل فهم القارئ وحتى ال يطـول  ً

 .الكتاب



 

 ٣٩ محزة اإلمامة ءراق

 :  أوجه وقف محزة عىل اهلمز املتطرف، نوضح ثالثة مصطلحاتنيقبل أن نبدأ يف تبيو

 (يف املفتوح بعد ألف، مثل، ثالثة اإلبدالً:أوال  :( 

 ،ًلفا مع القرصأإبدال اهلمزة . ١  .                   ًلفا مع التوسطمزة أإبدال اهل. ٢ ، . 

 ،ًلفا مع اإلشباع إبدال اهلمزة أ.٣ .  

 )V  ،Ü ( يف املرفوع واملجرور بعد ألف ، مثلمخسة القياس،: ًثانيا

 : ثالثة اإلبدال أعاله باإلضافة إىل
  .تسهيل بروم مع القرص. ٥                               .إلشباعتسهيل بروم مع ا.٤

 عة الرسمسب: ًثالثا
﴿  كام يف كلمة     ﴾ ]ًوجها  مكونة من مخـسة القيـاس املـذكورة ١٢فيها  ]٩٤:نعاماأل

  .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع القرص. ١         :ًسابقا باإلضافة إىل سبعة الرسم وهي
  .شباعًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع اإل. ٣       .ًإبدال اهلمزة واوا ساكنة مع التوسط. ٢
  .ًابدال اهلمزة واوا مضمومة مع القرص والروم. ٧.، الثالثة السابقة مع االشامم٦، ٥، ٤

                                          
ً إسكان اهلمز بسبب الوقف، ثم إبداله ألفا من جنس حركة ما قبله، فيجتمـع ألفـان، نحـذف أحـدمها )١(

ني فقط، وإذا حذفنا ية القرص حركتق األلف األوىل ففي األلف البافوتقاء الساكنني، فإذا كان املحذلال
لكـون حـرف س بعد املد مهز أو سكون، وجيوز اإلشباع ياأللف الثانية فيجوز القرص ألنه مد طبيعي فل

ِلفا ثم حذفأبدل ُأاملد بعده مهز  ُ  .  العارض للسكونً، وجيوز التوسط قياسا عىل الوقفً



 

 ٤٠ محزة اإلمامة ءراق

 
 : أذكرها هنا لئال يكثر التكرار يف اجلدول ًوقع يف ثالثني نوعاقد و

﴿ نحو كلمة،  اهلمزة الساكنة بعد فتح:النوع األول  ﴾ ]و، ]١:العلق﴿  ﴾ ]٣٦: النجم[  
﴿و  ﴾ ]عليـهف عنـد الوقـمزةففي هذا النوع وجه واحد حل، ]٣٣:الـشورى  ،

﴿:نحو ،ًلفاأبدال اهلمزة إوهو   ﴾.  
﴿ :نحو،  اهلمزة الساكنة بعد  كرس:النوع الثاين  ﴾ ]و]٤٩:احلجر ﴿   ﴾ ]١٠:الكهف[ ،

﴿:مدية ًبدال اهلمزة ياء، إفيها وجه واحد   ﴾.  

﴿ : بعد فـتح وهـيًوصال  اهلمزة املفتوحة:النوع الثالث  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،و﴿  ﴾ ،
﴿و   ﴾ ،و﴿     ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ،و﴿   ﴾ ، ففي هذا النـوع

﴿:ًوجه واحد وهو إبدال اهلمزة ألفا  ﴾.   
﴿ :وهي كرس، بعدً وصال املفتوحة اهلمزة :الرابع النوع  ﴾ ،و﴿     ﴾ ، ففي هذا

﴿: ًع وجه واحد وهو إبدال اهلمزة ياء مديةالنو  ﴾.  
 ًاهلمزة املفتوحة وصال بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهـو : النوع اخلامس

﴿  ﴾ ]اهلمزة إىل الـساكن وهو نقل حركة ،  وجه واحداففيه، ]٢٥:النمـل
﴿ ،ثم تسكن الباء اهلمزة، حذفلصحيح قبلها وا   ﴾. 

                                          
، ٧٤  بعدها، اإلضاءة للضباع صوما١٤ ص حممد أبو اخلريرشح رسالة محزة للشيخ املتويل بقلم انظر  )١(

إذا كـان رأس  طـرفذكرت يف الفرش وقف محزة عىل اهلمز املتوقد  ،٣٣٢ ص١نرش البن اجلزري جال
ًإذا كان الوقف عليه وقفا تاما أو كافياته يف وسط اآلية ركذ وآية، ً ً ثم تركت ذكره شيئا فشيئا،،ً ً اعتامدا عىل ً

 .فهم القارئ وحتى ال يطول الكتاب



 

 ٤١ محزة اإلمامة ءراق

﴿  كلمـة،كام يف بعـد سـاكن صـحيحً اهلمزة املكسورة وصـال:النوع السادس    ﴾ 
 :ففي هذا النوع وجهان، ]٢٤:نفالاأل[و ]١٠٢:البقرة[
ــذفها.١ ــا وح ــصحيح قبله ــساكن ال ــزة إىل ال ــة اهلم ــل حرك ــم إســكاهنا ،  نق ث

﴿:للوقف    ﴾. 
﴿:راءروم كرسة ال. ٢    ﴾. 

﴿ :وهـي كلمـة، صـحيح  بعد ساكنً اهلمزة املضمومة وصال:سابعالنوع ال  ﴾ ] آل

﴿  :وكلمــة، ]٩١:عمــران  ﴾ ]وكلمــة، ]٥:النحــل: ﴿   ﴾ ]ــأ   ]٣٤:عــبس[و] ٤٠:النب
﴿و  ﴾ ]وجهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٤٤:احلجر: 
ثـم حـذفها وإسـكان الـصحيح ،  الساكن الـصحيح قبلهـا نقل ضمة اهلمزة إىل.١

﴿:للوقف  ﴾        . 
﴿: إشامم ضمته.٢   ﴾     .  رومها .٣ :﴿  ﴾. 

﴿  :وهي، بعد فتح  ً اهلمزة املكسورة وصال:النوع الثامن   ﴾ ]ونحـو، ]٢٤٦:البقرة: 
﴿   ﴾ ]ـــأ  ﴿و، ]٢:النب  ﴾ ]و]٢٦:احلجـــر ،﴿   ﴾ ]ـــشورى ﴿و، ]٤٧:ال  ﴾ 

 :يف هذا النوع وجهان ]٣:القصص[
﴿ ً إبدال اهلمزة ألفا.١  ﴾.   
 . وم كرسهتارتسهيل اهلمزة مع .٢

 :وهـو قولـه تعـاىل،  رسم عىل غري قيـاسمناث حرف واحد من النوع ال:النوع التاسع
﴿   ﴾ ]ففي هذا النوع أربعة اوجه ]٣٤:األنعام:  



 

 ٤٢ محزة اإلمامة ءراق

﴿ًلفاإبدال اهلمزة أ.١  ﴾ ،عىل القياس.    
 .عىل القياسوم، رتسهيل اهلمز مع ال .٢
﴿ثم إسكاهنا للوقف  وإبداهلا ياء مكسورة.٣  ﴾ ،عىل الرسم. 
﴿كرسبالروم  مع ال وإبداهلا ياء مكسورة.٤    ﴾ ،عىل الرسم.  

﴿ :مرسـومة باليـاء نحـوو بعـد كـرس ًوصـال  اهلمزة املكسورة:النوع العارش   ﴾ 
﴿و، ]١١:النور[  ﴾ ]و، ]٣٠:القصص﴿   ﴾ ]وجـهأ أربعـةففيها  ]٤٣:فاطر 

ًتقديرا وثالثة عمال،    :وهيً
 .عىل القياسبداهلا ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها إ.١
 فيتحد مع الوجه السابق، سكان الياء للوقفثم إ عىل الرسم،  ياء مكسورةابداهلإ.٢

 .ًيراًفعال وخيتلفان تقد
 .وم كرسهتا عىل الرسمرًإبدال اهلمزة ياء مكسورة مع .٣
 .تسهيلها بروم عىل القياس.٤

ًاهلمزة املضمومة وصال بعد فتح من املواضع التي رسمت فيها اهلمزة  :النوع احلادي عرش
﴿ :بصورة األلف عىل نحو   ﴾ ]إذا رسـمت اهلمـزة عـىل ألـف ]٤٣:يوسف، 

﴿ :ونحو      ﴾ ]يف هذا النوع وجهان، ]١٤٠:النساء:  
                                          

 : اختلف يف رسم الكلامت التالية:مالحظة )١(
﴿   ﴾ ]٢١:ص[،﴿    ﴾ ]بخمسة أوجهمحزة، فإن رسمت بالواو وقف عليها ]١٣:القيامة : 
 .التسهيل بالروم عىل القياس.٢  . عند الوقفاًإبدال اهلمزة ألفا لسكوهن.١
 .م ً واوا مع اإلشاماإبداهل. ٤  .ً واوا مع السكون املحض اإبداهل. ٣
 .ً واوا مع الروماإبداهل. ٥

 : بوجهنيخلفوقف عليها ) ينبأ( ،)نبأ(وإن رسمت دون واو
 .التسهيل مع الروم.٢  .ًإبدال اهلمزة ألفا.١



 

 ٤٣ محزة اإلمامة ءراق

  .روممع الالتسهيل .٢  .ًلفاإبدال اهلمزة أ.١

﴿ : بعـد ضـم نحـوًوصـال  اهلمزة املكـسورة: عرشينالنوع الثا    ﴾ ٢٣:احلـج[  يف[ ،

﴿و ،]٣٣:فاطر[   ﴾] وأربعـة ،ً عمـالوجـهأففي هذا النوع ثالثة ، ]٢٣:الواقعة 
 :ًتقديرا

 . مدية عىل القياسًل اهلمزة واوا إبدا.١
، فيتحد هذا الوجه ثم إسكاهنا للوقف عىل الرسم،  مكسورةًويصح إبداهلا واوا.٢

 .ً وخيتلفان تقديرا ؛ًمع الوجه األول عمال
 .وم عىل املذهب القيايسرتسهيل ب .٣
 . مكسورة مع الرومًإبدال اهلمزة واوا .٤

﴿ : بعـد ضـم نحـوً اهلمـزة املـضمومة وصـال:النوع الثالث عـرش   ﴾ ]١٧٦:النـساء[ ،
﴿و    ﴾ ]ومخسة تقديرا،ً عمالوجهأربعة أففي هذا النوع ، ]٢٢:الرمحن ً:  

 .  ساكنةًبداهلا واواإ .١
، فيتحد هذا الوجـه مـع الوجـه األول ثم تسكن للوقف،  مضمومةًبداهلا واواإ .٢

ًعمال وخيتلفان تقديرا  ً. 
 . بالروم وقفالمع مضمومة  ًبداهلا واواإ .٣
 .شامماإلب وقفالمع  مضمومة ًبداهلا واواإ. ٤
  .تسهيلها بني اهلمزة والواو مع الروم .٥



 

 ٤٤ محزة اإلمامة ءراق

 :لف بعد الـواو عـىل غـري القيـاس نحـوأ ما رسمت مهزته بالواو و:النوع الرابع عرش
﴿   ﴾ ]ــل ــة، ]٦٤:النم ﴿ :وكلم     ﴾ ]ــل ــة،  ]٤٨:النح ﴿  :وكلم    ﴾ 

﴿ :وكلمــة، ]٨٥:يوســف[     ﴾ ]١٨:طــه[ ،﴿    ﴾ ]ــه  :وكلمــة، ]١١٩:ط
﴿     ﴾ ]وكلمة]٨:النور ،: ﴿    ﴾ ]وكلمة، ]٧٧:الفرقان: ﴿   ﴾ ]٩:إبراهيم[ 

﴿ ،وكلمة]٥:تغابنال[، ]٦٧:ص[ ،     ﴾ ]و]٢٤:ؤمنـونامل،﴿     ﴾ ]٣٢، ٢٩:نمـلال 
  :وجه أفيها مخسة ،   عىل واو مهزة املألإذا رسمت ]٣٨،
   . ًلفاإبدال اهلمزة أ.١
 .بالتسهيل مع الروم.٢
 .ً واوا مضمومة، ثم إسكاهنا للوقفإبداهلا.٣
 .شامم ضمة الواوإ وً واوا مضمومةإبداهلا .٤
  .ة الواو وروم ضمً واوا مضمومة إبداهلا.٥

 :ً وصــال بعـد كـرس ومرســومة بيـاء، نحــو اهلمـزة املـضمومة:النـوع اخلـامس عــرش
﴿     ﴾ ]و، ]١٥:البقرة﴿   ﴾ ]و، ]١٩:العنكبـوت﴿    ﴾ ]١١٠:املائـدة[ ،
﴿و    ﴾ ]و، ]٤٩:آل عمــــــــران﴿   ﴾ ]و، ]٥٣:يوســــــــف﴿   ﴾ ] آل

﴿و، ]١٢١:عمــران    ﴾ ]و، ]٢٤:احلــرش﴿   ﴾ ]ــد ﴿، و]١٢:الرع   ﴾ 
 :ًعمالأربعة ً مخسة أوجه تقديرا وفيها. ]٤٣:فاطر[
   ).عىل القياس( مدية  ًإبدال اهلمزة ياء.١
 .شامم إلا  مضمومة مع ً إبدال اهلمزة ياء.٢
 . روم ال   مضمومة معً إبدال اهلمزة ياء.٣
 .التسهيل مع الروم. ٤



 

 ٤٥ محزة اإلمامة ءراق

 اإلسـكان للوقـف ثم) مذهب األخفش(ًإبدال اهلمزة ياء مضمومة عىل الرسم .٥
  .ً وخيتلفان تقديرا،ًفيتحد هذا الوجه مع الوجه األول عمال

﴿  :نحو، أصـلية مديـة بعـد واوً اهلمـزة املفتوحـة وصـال:سادس عرشالنوع ال   ﴾ 
﴿، ]٢٩:املائدة[   ﴾ ]ففيها وجهان حيث وقع و]١٧:النساء: 
 اهلمـزة وإسـكان الـواو  الواو الساكنة قبلهـا، وحـذف إىلنقل فتحة اهلمزة. ١

 .للوقف
أي الواو ،  للوقفثم إسكاهنا، إدغام الواو األوىل يف الثانيةثم  ًبدال اهلمزة واواإ. ٢

  .شددةامل
وهـي  بعـد الـضم،  زائـدة بعد واو سـاكنةً اهلمزة املكسورة وصال: عرشبعاسالنوع ال

﴿:كلمة  ﴾ ]ففيها وجهان، ]٢٢٨:البقرة: 
( فيها، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلهاًواإبدال اهلمزة وا .١   (مع السكون. 
  .)الوجه السابق مع الروم( ما قبلها،  روم كرسة الواو املبدلة املدغم فيها.٢

 :والـواو حـرف مـد نحـو،  بعد واو أصليةًة وصالروكساهلمزة امل :عرش مناثالنوع ال
﴿   ﴾ ]و، ]٦٤:هود﴿  ﴾ ]وجهأففيها  أربعة  ]٣٠:آل عمران:  

 .نقل كرسة اهلمزة إىل الواو قبلها، ثم حذف اهلمزة، ثم إسكان الواو للوقف. ١
 . يف الوجه األولروم كرسة الواو املنقلبة من اهلمزة. ٢
ثـم إسـكاهنا مـشددة ، ثم إدغام الواو األوىل يف الثانية املبدلة، اًإبدال اهلمزة واو. ٣

 .للوقف عليها
 .شددةروم كرسة امل. ٤



 

 ٤٦ محزة اإلمامة ءراق

 :وهـي، والواو حرف مد،  بعد واو أصليةًة وصالموضماهلمزة امل :عرشالتاسع النوع 
﴿  ﴾ ]و]١٧٤:آل عمـــــران ﴿   ﴾ ]ونحـــــو، ]١٨٨:األعـــــراف: ﴿   ﴾ 

 :وجهأففيها ستة ، ]٧٦:القصص[
 .ثم إسكان الواو للوقف، ثم حذفها،  نقل ضمة اهلمزة إىل الواو.١
 . يف الوجه األولواو املنقلبة عن اهلمزةإشامم ضمة ال. ٢
 . الضمة يف الوجه األولروم.٣
 . الواو األوىل يف الثانية  ثم إسكاهنا للوقف مشددةدغام ثم إًا واواإبداهل.٤
  .ة يف الوجه الرابع ضمال روم.٦   .ة يف الوجه الرابعضمالإشامم .٥

﴿وهي ، ائدة بعد كرسز  بعد ياء ساكنةً اهلمزة املضمومة وصال:النوع العرشون ﴾ 
﴿ :ونحو، ]٤٨:األنفال[    ﴾ ]وجهأففيها ثالثة ، ]٣٧:التوبة: 
 ثـم إسـكاهنا مـشددة يف الوقـف،  األوىل يف الثانيةالياء وإدغام ً إبدال اهلمزة ياء.١

 ).  سكان للوقفإإبدال ثم إدغام ثم (
 .رومغام ثم إبدال ثم إد .٣        . إشاممإبدال ثم إدغام ثم .٢

،  بعد ياء ساكنة إال أن الياء فيه أصليةً اهلمزة املضمومة وصال:ي والعرشونادالنوع احل
﴿ :هي  نحوو    ﴾ ]و، ]٥٨:غافر﴿   ﴾ ]وجهأففيها ستة ، ]٣٥:النور: 

 . ثم اإلسكان للوقفنقل ضمة اهلمزة إىل الياء للوقفحذف اهلمزة و. ١
 . الضمة رومالنقل مع . ٣.              تهاإشامم ضمالنقل مع . ٢
 . ثم إسكاهنا للوقف مشددة وإدغام الياء األوىل يف الثانية ًإبدال اهلمزة ياء. ٤



 

 ٤٧ محزة اإلمامة ءراق

 .إبدال ثم إدغام ثم روم . ٦.            إشامم  إبدال ثم إدغام ثم . ٥
﴿ وهـي،  أصـلية بعد ياء ساكنةًة وصالحوفت اهلمزة امل: والعرشونينالنوع الثا  ﴾ 
﴿ و]٧٧:هود[   ﴾ ]و، ]٢٣:الفجر﴿   ﴾ ]ففيها وجهان، ]٩:احلجرات: 
ثم إسكان اليـاء للوقـف مـع تركهـا عـىل ، ثم حذفها ،نقل فتحة اهلمزة إىل الياء.١

  .حاهلا
  .ثم إسكان املشددة للوقف، ثم إدغام الياء األوىل يف الثانية، إبداهلا ياء.٢

 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةً اهلمزة املكسورة وصال:ون والعرشلثاثالنوع ال
﴿ ﴾نحوأو بعد واو أصلية، ، املجرورة : ﴿ ﴾ ]و ]٢٨:مـريم﴿   ﴾ 

 :وجهأففيها أربعة  ،وما شابه ذلك، ]١٢:الفتح[
 . إسكان الياء للوقف،ثمنقل كرسة اهلمزة إىل الياء.١
 .روم النقل مع ال .٢
  .وإسكاهنا للوقف مشددة،  مع إدغام الياء التي قبلها فيهاًل اهلمزة ياء إبدا.٣
  .روم إبدال ثم إدغام ثم  .٤

 :وهي يف كلمة،  بعد ياء ساكنة أصليةًضمومة وصالامل اهلمزة : والعرشونرابعالنوع ال
﴿ ﴾وجهأ، ففيها ستة  املرفوع: 

 . نقل احلركة إىل الياء ثم إسكان الياء للوقف.١
 .رومنقل مع .٣.                                 امم ش إنقل ثم.٢
 .               ثم إسكان الياء مشددة للوقف، وإدغام الياء التي قبلها فيها، إبدال اهلمزة ياء.٤



 

 ٤٨ محزة اإلمامة ءراق

  .رومإبدال ثم إدغام ثم  .٦.              امم ش إإبدال ثم إدغام ثم .٥
﴿ : بعـد ألـف نحـوًمـزة املفتوحـة وصـال وهـي اهل: و العـرشونمساالنوع اخل   ﴾ 

﴿و ]٢٠:البقرة[  ﴾ثالثة اإلبدال (وجهأففيها ثالثة ،  وشبهه(: 
 ٦ر اقـدمفتمد ب، ا من جنس حركة ما قبلهاًثم إبداهلا ألف، إسكان اهلمزة للوقف.١

  .ً الزماًمدا حركات
 .ًون عارضاوكون السك، جيوز فيه التوسط مراعاة جلانب اجتامع ساكنني.٢
 .ن حذفت إحدامها فتقرص إ.٣

بعـد ، ًكون اهلمزة فيه مضمومة أو مكـسورة وصـالت و: والعرشوندساسالنوع ال
ـــف ﴿ : نحـــوأل     ﴾و ﴿  ﴾ ،ـــال املكـــسورة ﴿ :ومث    ﴾ 

﴿و    ﴾ ]مخـسة  (وجـهأونحو ذلـك، ففـي هـذا النـوع مخـسة  ]٣٣:النور
 : )القياس

 .الثالثة التي يف النوع السابق.٣ ،٢، ١
 .القرص بروم معتسهيل  .٥.            طول البروم معتسهيل .٤

واأللف ال تقبل ، ًوال جيوز اإلشامم يف املضمومة من هذا النوع النقالب اهلمزة ألفا
 .وال إشامم يف املسهلة، احلركة
 عن القياس ترج خا، لكنهًوهي اهلمزة املضمومة وصال :ع والعرشونباسالنوع ال

 :لرسم اهلمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلـك نحـو
﴿   ﴾ ]ولفــــظ، ]١٧:رشاحلــــ[، ]٤٠:ىورشالــــ[ ،]٣٣، ٢٩:ائــــدةامل :﴿     ﴾ 

﴿ :ولفـــــظ، ]٢١:ىورشالـــــ[ ،]٩٤:نعـــــاماأل[    ﴾ ]ولفـــــظ ، ]٨٧:هـــــود



 

 ٤٩ محزة اإلمامة ءراق

﴿      ﴾]ــراهيم ﴿ولفــظ ، ]٢١:إب    ﴾ ]ــروم ﴿ولفــظ  ، ]١٣:ال      ﴾ 
﴿ ولفـــظ ]١٠٦:الـــصافات[    ﴾ ]ولفـــظ ، ]٥٠:غـــافر﴿     ﴾ ]٣٣:الـــدخان[ ،
﴿و    ﴾ ]فهذه الكلـامت رسـمت بـالواو وألـف بعـدها مـع ]٤:املمتحنة ،

  :ًففيها اثنا عرش وجها، حذف ألف البناء قبلها يف مجيع املصاحف
 :وهي، سمرالوسبعة ،  يف النوع السابققياس كاممخسة ال.٥، ٤، ٣، ٢، ١
 . مع حذف اهلمزة بالطولًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ.٦ 
 . مع التوسطًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٧
 .  مع القرصًا ساكنة واوبدال اهلمزةإ .٨ 
 . شباعاإلواإلشامم الوجة السادس مع .٩ 

 .والتوسط اإلشاممالوجة السادس مع  .١٠
 .  والقرص اإلشاممالوجة السادس مع  .١١
 .حكم الوصلله ن الروم أل، والروم مع القرص فقط .١٢

                                          
ــف هــي :مالحظــة )١( ــف يف رســمها عــىل واو  أو عــىل أل ــامت اختل ــاك كل ﴿ : هن     ﴾ ]٥:األنعــام[ ،

﴿،]٦:الشعراء[      ﴾ ]ولفـظ،]٤٧:غافر  :﴿       ﴾ ]٢٨:فـاطر[، ﴿   ﴾ ]٣٤:الزمـر[، ﴿   ﴾ 
 ﴿،]٧٦:طه[     ﴾ ]١٩٧:الشعراء[،﴿   ﴾ ]٨٨:الكهف[، ﴿      ﴾ ]١٨:املائدة[. 

وهي مخسة القياس وسبعة الرسم، أمـا ) ً وجها١٢( بـ خلف عليها َفِقُهذه الكلامت إذا كتبت بالواو و
 .ذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقطإ



 

 ٥٠ محزة اإلمامة ءراق

 بعد ألف وترسـم اهلمـزة ً وصال مكسورةاهلمزةأن تقع  وهو :نمن والعرشوالنوع الثا
﴿ :نحـو، عىل يـاء    ﴾ ]و، ]١٥:يـونس﴿   ﴾ ]٥١:الـشورى[، ﴿   ﴾ 

  بيـاء يفالـثالثفقد اتفقـت املـصاحف عـىل رسـم هـذه الكلـامت ، ]١٣٠:طه[
 :وجهأففيها تسعة ، خرهااأو

 . يف النوع السابقياس املتقدمةمخسة الق .٥، ٤، ٣، ٢، ١
 .شباعسكاهنا للوقف مع اإلإو إبدال اهلمزة ياء.٦
 .التوسطالوجه السادس مع  .٧
 .القرصالوجه السادس مع  .٨ 
 .رومع الاإلبدال مع القرص م.٩ 

                                          
 : يف النوع السابق اختلف يف رسم الكلامت التالية:مالحظة )١(

﴿    ﴾ ]٩٠:النحل[، ﴿    ﴾ ]محـزة، فإن رسمت اهلمزة عىل ياء وقف عليها ]١٦، ٨:الروم 
 .السابقة وأربعة الرسم  ،مخسة القياس: بتسعة أوجه وهي

 .سمت الكلامت السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقطأما إذا ر
﴿ :يف قوله تعاىل:مالحظة )٢(     ﴾ عـىل الـسكت وجهأتسعة :  كام ييل ًسبعة وعرشون وجها 

  .وجه عىل التحقيق للهمزة األوىلأ وتسعة ،وجه عىل النقل ثم تسعة أ،عىل املفصول



 

 ٥١ محزة اإلمامة ءراق

 :ملحوظة
 : كام يف األمثلة التاليةاألوجههذه يف الكلمة  زادت  تان مهزتإذا اجتمع

 ،﴾ e ﴿:نحوإذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع مهز بعد حرف مد بوسط كلمة،  كام 
 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾' ﴿
 . حتقيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد والقرص:٢+١
 .ً ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع املد والقرصىل األوإبدال:٤+٣

 :فيها أربعة أوجه كام ييل ﴾M﴾،﴿ I ﴿:ونحو
 .حتقيق األوىل مع تسهيل الثانية مع املد والقرص: ٢+١
  .تسهيل األوىل وتسهيل الثانية مع املد والقرص:٤+٣

 : ففيها﴾' ﴿ :روم واإلشامم زادت األوجه كام يف نحوالجاز يف آخرها وإذا 
 .حتقيق األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٣-١
 .ًحتقيق األوىل، وإبدال الثانية واوا مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٦-٤
 .تسهيل األوىل، مع تسهيل الثانية مع املد والقرص، مع السكون والروم واإلشامم: ٩-٧
ًىل، وإبدال الثانية واوا مع املد والقـرص، مـع الـسكون والـروم تسهيل األو: ١٢-١٠

 .واإلشامم



 

 ٥٢ محزة اإلمامة ءراق

ً وثالثة عرش وجها عمال ،ً علامًففيها مخسة عرش وجها ﴾K﴿:نحوو ً: 
ًألفا مع القرص أو الثانية اهلمزة إبدال مع  تسهيل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص :٦-١

 .التوسط أو املد
 .ًمع املد مع إبدال الثانية ألفا مع القرص أو التوسط أو املد  حتقيق اهلمزة األوىل :٩-٧
 . مع املد أو القرص لثانيةا تسهيلوحتقيق اهلمزة األوىل  :١١-١٠
 . مع املد أو القرص لثانيةا تسهيلوتسهيل اهلمزة األوىل مع املد أو القرص  :١٥-١٢

ً املسهلة طوال وقرصا  ففيها اجتمع تسهيالن فال بد من تسوية حرف املد قبل اهلمزات ً
 .تصل مع قرص املنفصلويمتنع طول امل

 :نحوكلمة، يف إذا اجتمع مهز متوسط بزائد مع مهز متطرف جيوز فيه الروم و
﴿ J﴾فيها عرشة أوجه كام ييل : 
 .ًلفا مع اإلشباع والتوسط والقرصأحتقيق اهلمزة األوىل مع إبدال الثانية : ٣-١
 . تسهيل الثانية مع اإلشباع والقرصحتقيق اهلمزة األوىل مع: ٥-٤
 .ًلفا مع اإلشباع والتوسط والقرصأًإبدال األوىل ياء مفتوحة مع إبدال الثانية :٨-٦
 .ًإبدال األوىل ياء مفتوحة وتسهيل الثانية مع اإلشباع والقرص :١٠-٩
 ففيهـا ﴾¨ ﴿:نحـوإذا اجتمع الم تعريف بعدها مهزة مع مهز متوسط يف كلمـة و

 : كام ييلأربعة أوجه
 .السكت مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٢-١
 .النقل مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:٤-٣



 

 ٥٣ محزة اإلمامة ءراق

 : إىل عرشة  زادت األوجه ﴾z ﴿ :نحو ًفإذا كان اهلمز متطرفا وجاز فيه الروم
 .ًلفا مع املد والتوسط والقرصأالسكت مع إبدال اهلمزة الثانية :٣-١ 
 . مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرصالسكت:٥-٤
 .ًلفا مع املد والتوسط والقرصأالنقل مع إبدال اهلمزة الثانية  :٨-٦
 .النقل مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص:١٠-٩

 : التفصيل التايل عىل﴾Æ﴿ًوتزيد األوجه إىل مخسة عرش وجها كام يف 
 .ع السكت مع ثالثة العارض للسكونل واإلشباع يف مهزة الوصل مااإلبد:٣-١
 .ل واإلشباع يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكونااإلبد:٦-٤
 .ل والقرص يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكونااإلبد:٩-٧
 .التسهيل يف مهزة الوصل مع النقل مع ثالثة العارض للسكون :١٢-١٠
 .مع السكت مع ثالثة العارض للسكونيف مهزة الوصل  التسهيل:١٥-١٣

وإذا جاءت كلمة أوهلا مهز بعد ساكن مفصول ويف أثنائها مهز متطرف بعد مد جيوز فيه 
+ ( ﴿:الروم نحو  :ً فيها مخسة عرش وجها﴾* 

  .ًلفا مع املد والتوسط والقرصأالتحقيق مع إبدال اهلمزة الثانية :٣-١
 .الروم مع املد والقرصالتحقيق مع تسهيل اهلمزة الثانية ب :٥-٤
 .ًلفا مع املد والتوسط والقرصمع إبدال اهلمزة الثانية أ النقل:٨-٦



 

 ٥٤ محزة اإلمامة ءراق

 .مع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع املد والقرص النقل :١٠-٩
 .ًلفا مع املد والتوسط والقرصأمع إبدال اهلمزة الثانية  السكت:١٣-١١
 . املد والقرصمع تسهيل اهلمزة الثانية بالروم مع السكت:١٥-١٤

 .مع مالحظة أوجه السكت أهنا خللف دون خالد

0 ﴿:نحوإذا جاز يف الكلمة الروم واإلشامم و  :ً وجهاني بلغت ستة وثالث﴾/ 
 . اهلاءإسكان التحقيق مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص و:٢-١
 .اهلاءروم مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص و التحقيق:٤-٣
 .اهلاءإشامم مع تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقرص و التحقيق:٦-٥
 . ًالتحقيق مع إبدال اهلمزة الثانية واوا مع املد والقرص وإسكان اهلاء:٨-٧
 .ًمع إبدال اهلمزة الثانية واوا مع املد والقرص وروم اهلاء التحقيق:١٠-٩
 .والقرص وإشامم اهلاءًمع إبدال اهلمزة الثانية واوا مع املد  التحقيق:١٢-١١
 .مع األوجه السابقة النقل:٢٤-١٣
 .مع األوجه السابقة السكت:٣٦-٢٥

 .مع مالحظة أوجه السكت أهنا خللف دون خالد



 

 ٥٥ محزة اإلمامة ءراق

 
 محزةة ءراق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤   دون ألف    

٦    إشامم الصاد صوت الزاي <  

٧   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف ; 

٧     ًوصال ووقفاضم اهلاء  )املوضعني (ً   

 
 محزةة ءاقر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢  فتحة الدال واأللف وقفاإمالة ً Ÿ  

٤      
 سكت عىل الساكن قبل اهلمز

 وخلالد وجه آخر بعدم السكت كحفص     

٥  فتحة الدال واأللف وقفاإمالة ً Ÿ  

٦ 
   

       

 ضم اهلاء 
   سكت عىل امليم :  وجهانً وصالخلف

 يف الكلمتني هعدمأو 

   
     

٦     وقفا ً اهلمزة واوا مديةإبدال ً   
٧        بال غنة كاملإدغام:خلف       
٨    بال غنة كاملإدغام:خلف     

٨    وخلالد عدمه أيًضاالسكت عىل الالم ،    

٨    وقفاً اهلمزة واوا مديةإبدال ً    



 

 ٥٦ محزة اإلمامة ءراق

١٠    فتحة الزاي واأللفإمالة   ∞ 

١٠       كامل بال غنةإدغام:خلف         

١٠    السكت وعدمه :  وجهانخلف     

١١   وخلالد عدمه أيًضاالسكت عىل الالم ،   

١٣       عدمه  . ٢السكت . ١: وجهان  خلف       
 مخسة القياس: ًوقفا ¦ ١٣    
١٤    عدمه. ٢السكت . ١: وجهان  خلف      

١٤      عدمه. ٢السكت . ١: وجهان  خلف        

١٤     

 تسهيل اهلمزة .١: ًوقفا ثالثة أوجه 
 حذف اهلمزة وضم الزاي .٢                      

 ًياء إبدال اهلمزة  .٣                    

∴    
     

     
١٦    فتحة الدال واأللفإمالة  Ÿ    

١٩      بال غنةإدغام:خلف       
١٩     بال غنةإدغام:خلف      

١٩      بال غنةإدغام:خلف       

٢٠     ضم اهلاء    
٢٠   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٠    وجهان التحقيق والتسهيل: ًوقفا  σ 
٢٠  وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الياء    
٢٢   عدمه أيًضا وخلالدسكت عىل الالم    



 

 ٥٧ محزة اإلمامة ءراق

٢٢         بال غنةإدغام:خلف          

٢٢       
  بال غنةإدغام:خلف

  التسهيل مع اإلشباع والقرص: ً وقفا       

٢٢      بال غنةإدغام:خلف      

٢٥     
   وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الالم

 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا
 ومن مل يسكت فله النقل فقط

    

٢٥          بال غنةإدغام:خلف           

٢٥        بال غنةإدغام:خلف         

٢٦     بال غنةإدغام:خلف       

٢٦    بال غنةإدغام:خلف       

٢٦      بال غنةإدغام:خلف     

٢٧    بال غنةإدغام:خلف      

٢٧     ٢٥كام يف آية    
٢٨       هعدمالسكت و: خلف وجهان        

٢٨     وجهان التحقيق والتسهيل: ًوقفا   †  

٢٩    وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الالم     
٢٩     فتحة الواو واأللفإمالة     

٢٩    لف فتحة الواو واألإمالة    

٢٩      بال غنةإدغام:خلف       

٢٩  وخلالد عدمه أيًضااءيالسكت عىل ال   



 

 ٥٨ محزة اإلمامة ءراق

٣٠    وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الالم     

٣٠       بال غنةإدغام:خلف       

٣١     وخلالد عدمه أيًضاعىل الالمسكت     

٣٣       أربعة أوجه انظر األصول:ًوقفا   † 

٣٣      السكت وعدمه: خلف وجهان     
٣٣     السكت وعدمه: خلف وجهان    

٣٣   مه أيًضا وخلالد عدسكت عىل الالم   

٣٤   فتحة الباء واأللفإمالة  Š  
٣٥      السكت وعدمه: خلف وجهان     

٣٥    ًإبدال اهلمزة ياء : ًوقفا   
٣٦     ألف بعد الزاي وختفيف الالم    

٣٦        بال غنةإدغام:خلف        

٣٦   وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الالم    

٣٦       بال غنةإدغام:خلف         

٣٦      السكت وعدمه  : خلف وجهان    

٣٧    فتحة القاف واأللفإمالة   ⊆   

٣٨  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٣٨     ضم اهلاء    
٤١     بال غنةإدغام:خلف     
٤٥       السكت وعدمه: خلف وجهان      



 

 ٥٩ محزة اإلمامة ءراق

٤٦        السكت وعدمه: خلف وجهان       

٤٨      
وخلالد عدمه أيًضا السكت : ًوصال

  بال غنةإدغام:خلف     

٤٨      بال غنةإدغام:خلف     

٤٨     بال غنةإدغام:خلف      

٤٩     السكت وعدمه  : خلف وجهان   

٤٩      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا •   

٥١   فتحة السني واأللفإمالة  7  

٥١      الذال يف التاءإدغام      

٥٣        السكت وعدمه  : خلف وجهان      

٥٣   فتحة السني واأللف وقفاإمالة ً  7  

٥٤    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٥٤ 
   
    

 السكت وعدمه  : خلف وجهان 
   
   

٥٤     والياء اهلمزة بنيتسهيلال: ًوقفا    

٥٤          السكت وعدمه  : خلف وجهان        

٥٥   فتحة السني واأللفإمالة  7   

٥٥    واأللفراءإمالة فتحة ال: ًوقفا  ≤   

٥٧      فتحة الواو واأللفإمالة      

٥٨      بال غنةإدغام:خلف       



 

 ٦٠ محزة اإلمامة ءراق

٥٨     بال غنةمإدغا:خلف      
٦٠     فتحة القاف واأللفإمالة  ⊆    

٦٠  فتحة السني واأللفإمالة  7  

٦٠   وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الالم    

٦١   فتحة السني واأللفإمالة  7   

٦١       بال غنةامإدغ:خلف        

٦١   وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الالم    

٦١    فتحة النون واأللفإمالة  ⇓ 

٦١    بني اهلمزة واأللفالتسهيل: ًوقفا   † 

٦١      ووقفاًضم اهلاء وصال ً      

٦٢     فتحة الراء واأللفإمالة  ≤    

٦٢     السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٦٢   وخلالد عدمه أيًضاسكت عىل الالم     

٦٢        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

٦٢     اءضم اهل    
٦٣        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

٦٣         بال غنةإدغام:خلف          

٦٥ d 
 ة تسهيل اهلمز: وجهان ًوقفا

 أو حذفها
‹ 

   

٦٧  فتحة السني واأللفإمالة  7    



 

 ٦١ محزة اإلمامة ءراق

٦٧       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

٦٧      

   الواو مهزةإبدالوسكان الزاي إ: ًوصال
 تهاحركحذف اهلمزة ونقل .١:وجهانًوقفا
  اهلمزةإبدالو إسكان الزاي .٢ ياز الإىل

 ًتبعا للرسم ًواوا

    
   

    

٦٧       السكت وعدمه  :خلف وجهان       

٦٨     بال غنةإدغام:خلف      

٦٨      اهلمزة واواإبدال: ًوقفا ً     

٧٠   فتحة الشني واأللفإمالة  © 
٧١   وخلالد عدمهسكت عىل الالم    

٧١    
 السكت عىل الالم:ًوصال 
 سكت أو نقل:ًفا وق

  
  

٧٣     فتحة التاء واأللفإمالة  �   

٧٣    
   

 السكت وعدمه  : خلف وجهان    
   

٧٤     السكت وعدمه  : خلف وجهان    

٧٤       نة بال غإدغام:خلف       

٧٤    ٢٥ مثلً وقفا سكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٧٤    مخسة القياس: ًوقفا    

٧٥     إدغام بال غنة:خلف     

٧٦       السكت وعدمه  : خلف وجهان      



 

 ٦٢ محزة اإلمامة ءراق

٧٦        السكت وعدمه: خلف وجهان       

٧٨       السكت وعدمه: خلف وجهان      

٧٨      السكت وعدمه: خلف وجهان    

٧٩ 
   

  
 السكت وعدمه: خلف وجهان 

   
 

٨٠ 
  

    
 السكت وعدمه  : خلف وجهان 

  الذال يف التاءإدغام: محزة

  
   

٨٠     إدغام بال غنة:خلف     

٨١    فتحة الالم واأللفإمالة  9  

٨١        بال غنةإدغام:خلف       
٨٣        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

٨٣     بالياء بدل التاء     

٨٣       بال غنةإدغام:خلف        

٨٣        فتحة الباء واأللفإمالة  Š    

٨٣      فتحة امليم واأللفإمالة  ∧     

٨٣       
 فتح احلاء والسني

 إدغام بال غنة:وخللف       

٨٣         السكت وعدمه: خلف وجهان        

٨٤        السكت وعدمه: خلف وجهان       
٨٥     ضم اهلاء    



 

 ٦٣ محزة اإلمامة ءراق

٨٥    سكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٨٥ 
   

    
  

  بال غنة إدغام: خلف
 السكت وعدمه  : خلف وجهان 

لف، أسكان السني دون إفتح اهلمزة و:محزة
  واأللف الراءةوإمالة فتح

   
    

≤   

٨٥    لفاء وحذف األلففتح التاء وإسكان ا     

٨٥ 
   

   
     

 السكت وعدمه  : خلف وجهان 
   

   
     

٨٥     بال غنةإدغام: خلف      
٨٥     السكت وعدمه  : خلف وجهان    

٨٥      فتحة الياء واأللفإمالة  ∼    

٨٦      فتحة الياء واأللفإمالة  ∼    

٨٦        سكت عىل الالم وخلالد عدمه       

٨٧          السكت وعدمه  : خلف وجهان         

٨٧    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  

٨٧     ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  
٨٧   فتحة اجليم واأللفإمالة   – 
٨٧     فتحة الواو واأللفإمالة     

٨٨   اهلمزة واواإبدال:ًوقفا ً   
٨٩     املوضعنييف ( فتحة اجليم واأللفإمالة (    – 



 

 ٦٤ محزة اإلمامة ءراق

٩٠ 
     

   
 السكت وعدمه: خلف وجهان 

 إدغام بال غنةو

     
   

٩٠       السكت وعدمه: خلف وجهان      
٩٠      إدغام بال غنة: خلف      

٩٠     إدغام بال غنة: خلف     

٩٠    
    

 إدغام بال غنة: خلف   
    

٩١         السكت وعدمه  : خلف وجهان        

٩١     اهلمزة واواإبدال:ًوقفا ً     

٩٢       ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       –   
٩٢   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٩٢      إدغام الذال يف التاء     

٩٣         السكت وعدمه  : خلف وجهان        

٩٣         بال غنةإدغام: خلف        

٩٣         ًضم اهلاء وصال         

٩٣      السكت وعدمه  : خلف وجهان    

٩٣     اهلمزة واواإبدال:ًوقفا ً     

٩٤       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

٩٤    عدمهسكت عىل الالم وخلالد     

٩٥         بال غنةإدغام: خلف         



 

 ٦٥ محزة اإلمامة ءراق

٩٥       السكت وعدمه: خلف وجهان     

٩٦ 
     

   
 السكت وعدمه: خلف وجهان 

     
   

٩٦    بال غنةامإدغ: خلف     

٩٦      بال غنةإدغام: خلف        

٩٦     إدغام بال غنة: خلف     

٩٧    ثم ياءمهزة مكسورة ثم فتح اجليم والراء       

٩٧ 
  

   

 ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا
 تحة الراء واأللف فإمالة

  التنون مع الواو بال غنةإدغام: وخللف 

Ÿ  
⁄  

٩٧      اهلمزة واواإبدال: ًوقفا ً      

٩٨     ثم ياءمهزة مكسورة ثم فتح اجليم والراء      

٩٨      تصلامل دمع املياء ثم مهزة مكسورة        

٩٩         السكت وعدمه  : خلف وجهان        
٩٩      بال غنةإدغام: خلف       
١٠٠       السكت وعدمه  : خلف وجهان      
١٠٠     اهلمزة واواإبدال:ًوقفا ً    

١٠١    فتحة اجليم واأللفإمالة      – 

١٠٢ 
  

   

إسكان النون األوىل خمففة وكرسها اللتقاء 
 الساكنني ثم ضم النون الثانية

   
   



 

 ٦٦ محزة اإلمامة ءراق

١٠٢    
  

   ) موضعني(السكت وعدمه : خلف وجهان
 

١٠٢    فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄  

١٠٢     سكت عىل الالم وخلالد عدمه     

١٠٢       إدغام بال غنة: خلف      

١٠٣          السكت وعدمه: خلف وجهان          

١٠٤     

 السكت وعدمه: خلف وجهان 
 التحقيق  وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣ًوقفا 

 التحقيق وأالنقل : خالد وجهان
     

١٠٥      السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١٠٥       إدغام بال غنة: خلف      

١٠٥     
 م بال غنةإدغا: خلف

  مخسة القياس حلمزة: ًوقفا   

١٠٦      السكت وعدمه  : خلف وجهان     
١٠٦        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

١٠٦  سكت عىل الياء وخلالد عدمه   
١٠٧        دمه  السكت وع: خلف وجهان       

١٠٧     سكت عىل الالم وخلالد عدمه     

١٠٧       إدغام بال غنة: خلف      

١٠٨  إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٠٨      إدغام بال غنة: خلف     



 

 ٦٧ محزة اإلمامة ءراق

١٠٨    كت عىل الالم وخلالد عدمهس    
١٠٨     إدغام الدال يف الضاد     
١٠٩      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٠٩     ًالتحقيق أو إبداله ياء: وجهانًوقفا     

١٠٩  سكت عىل الياء وخلالد عدمه  
١١١     إدغام بال غنة: خلف     

١١١      السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١١١  إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١١١        السكت وعدمه  : خلف وجهان        

١١٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9   

١١٢       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١١٢     ضم اهلاء    
١١٣     املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف( ≤   

١١٣   
 سكت عىل الياء) املوضعني(

  إدغام التنوين بال غنة : وخللف

١١٤      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١١٤       إدغام بال غنة:خلف      

١١٤    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  

١١٤ 
    

   
 السكت وعدمه  : خلف وجهان 

 إدغام بال غنة: خلف
    

   



 

 ٦٨ محزة اإلمامة ءراق

١١٤    تسهيل اهلمز مع املد أو القرص:ًوقفا   

١١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١١٤      إدغام بال غنة: خلف     

١١٤    سكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١١٦     سكت عىل الالم وخلالد عدمه     
١١٧     سكت عىل الالم وخلالد عدمه     
١١٧   إمالة فتحة الضاد واأللف Ó  
١١٨   سكت عىل الالم وخلالد عدمه   

١١٨       إدغام بال غنة: خلف     

١١٩     
  

 إدغام بال غنة فيهام: خلف     
  

١١٩    السكت وعدمه  : خلف وجهان    

١٢٠    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

١٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١٢٠     السكت وعدمه  : خلف وجهان   

١٢٠  إمالة فتحة الدال واأللف: ًوقفا Ÿ  

١٢٠   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٢٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٢٠      إدغام بال غنة: خلف     

١٢١     إدغام بال غنة: خلف      



 

 ٦٩ محزة اإلمامة ءراق

١٢٣      
 وخلالد عدمهالسكت عىل الياء 

 إدغام بال غنة: خلف     

١٢٣     إدغام بال غنة: خلف     

١٢٣      إدغام بال غنة: خلف    

١٢٤    إمالة فتحة الالم واأللف ∏  

١٢٤    التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان  †  

١٢٥      إدغام بال غنة: خلف       

١٢٥         
 إمالة فتحة الالم واأللف : ًوقفا

  إمالة بالوإدغام بال غنة :ًخلف وصال
 ∏ 
        

١٢٥     إسكان الياء     

١٢٦        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

١٢٦ 
    

   
 إدغام بال غنة: خلف

  وعدمهوسكت
     

   
١٢٦    السكت وعدمه  : خلف وجهان   

١٢٦    سكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٢٩ 
   

   
 ضم اهلاء: محزة

 السكت وعدمه  : خلف وجهان 
   

  
١٢٩          السكت وعدمه  : خلف وجهان         

١٣٠       إدغام بال غنة: خلف     

١٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ٧٠ محزة اإلمامة ءراق

١٣٠    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٣٢  إمالة فتحة الصاد واأللف ″  

١٣٢    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  

١٣٣        
  

 امإدغام بال غنة فيه: خلف      
  

١٣٥      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٣٥  إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٣٥      إدغام بال غنة :خلف      

١٣٦    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٣٦    إمالة فتحة السني واأللف فيهام 7 5 

١٣٧       السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٣٨      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٣٨        إدغام بال غنة:خلف      

١٣٩         السكت وعدمه  : خلف وجهان        
١٣٩       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١٤٠     السكت عىل الالم خلالد عدمه     

١٤٠      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٤٠  إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٤٠      
   

  السكت وعدمه  : خلف وجهان   
  



 

 ٧١ محزة اإلمامة ءراق

١٤٠      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٤٢   إمالة فتحة الالم واأللف √  

١٤٢      ًضم اهلاء وصال      

١٤٢    إدغام بال غنة:خلف     

١٤٢   إشامم الصاد صوت الزاي :خلف  ; 

١٤٣         السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١٤٣      بال غنةإدغام :خلف      

١٤٣       إدغام بال غنة:خلف      
١٤٣     إدغام بال غنة:خلف    

١٤٣    إدغام بال غنة:خلف    

١٤٣      السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١٤٣  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٤٣      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٤٣      حذف الواو      

١٤٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٤٤      إمالة فتحة الضاد واأللف  ∂  

١٤٤   بدل الياءبالتاء      

١٤٥      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

١٤٥       إدغام بال غنة:خلف       

١٤٥   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٧٢ محزة اإلمامة ءراق

١٤٦    تسهيل اهلمز مع املد والقرص: ًوقفا  •  

١٤٨        إدغام بال غنة:خلف       

١٤٨       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١٤٨  السكت عىل الياء وخلالد عدمه   

١٥٠      السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١٥١          السكت وعدمه  : خلف وجهان       

١٥٤     إدغام بال غنة: خلف      

١٥٤       
  

 السكت وعدمه  : خلف وجهان 
 إدغام بال غنةو       

١٥٥   السكت عىل الياء وخلالد عدمه   

١٥٥    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٥٥    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٥٧     ضم اهلاء    

١٥٧     
     

 إدغام بال غنة: خلف    
     

١٥٨       ام بال غنةإدغ: خلف      

١٥٨       
 وإسكان العني وتشديد الطاء بالياء 

 إدغام بال غنة: وخللف     

١٥٩   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٦٠     ضم اهلاء    



 

 ٧٣ محزة اإلمامة ءراق

١٦١        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

١٦١     ضم اهلاء    
١٦٣         السكت وعدمه  : خلف وجهان       

١٦٣      إدغام بال غنة: خلف      

١٦٤    
  

  مرات٣سكت عىل الالم وخلالد عدمه   
  

١٦٤     إدغام بال غنة: خلف      

١٦٤   ياء ساكنة دون ألف عىل ـ اإلفراد ـ  
١٦٤       إدغام بال غنة: خلف       

١٦٥     إدغام بال غنة: خلف      

١٦٥       إدغام بال غنة: خلف      

١٦٥    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤   

١٦٥       إدغام بال غنة: خلف       

١٦٦       إدغام الذال يف التاء      

١٦٦    
  

 ً اهلاء وصال ضم
 وخلالد عدمهوالسكت عىل الالم 

 .النقل. ٢السكت  . ١:وجهان: ًوقفا
 .ومن مل يسكت فليس له إال النقل

   
   

١٦٧      السكت وعدمه  : خلف وجهان    

١٦٧      ًضم اهلاء وصال      

١٦٧     ضم اهلاء    



 

 ٧٤ محزة اإلمامة ءراق

١٦٨     وخلالد عدمهالسكت عىل الالم    

١٦٨      إدغام بال غنة: خلف     

١٦٨     مع القلقلةن الطاءاسكإ       

١٧٠     تسهيل اهلمز مع املد والقرص: ًوقفا  •  

١٧٠      
 وخلالد عدمهلياء السكت عىل ا

 إدغام بال غنة: خلف    

١٧١       
 إدغام بال غنة: خلف

 تسهيل اهلمز مع املد والقرص: ًمحزة وقفا  •  

١٧٢     السكت وعدمه  : خلف وجهان    

١٧٣     إدغام بال غنة: خلف     

١٧٤           السكت وعدمه  : خلف وجهان         

١٧٤       السكت وعدمه: خلف وجهان      

١٧٤    
 السكت وعدمه: خلف وجهان 

  )١٠٤(مثل آية :ًوقفا   

١٧٥     ال واأللفإمالة فتحة الد Ÿ     

١٧٧    السكت وعدمه  : خلف وجهان    

١٧٧    وخلالد عدمهالسكت عىل الالم    

١٧٧  )املوضعني(ًإمالة التاء واأللف وقفا  )ًمعا( �  

١٧٧        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

١٧٧        إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   

١٧٧       السكت وعدمه  : خلف وجهان     



 

 ٧٥ محزة اإلمامة ءراق

١٧٧     ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا     
١٧٨       إمالة فتحة  الالم واأللف : ًوقفا 9  

١٧٨        

 وخلالد عدمهالسكت عىل الالم 
  وإمالة فتحة  الثاء واأللف 

 ٢٥كام يف آية : ًوقفا
\  \  

١٧٨    السكت وعدمه  : خلف وجهان   

١٧٨   وخلالد عدمهالسكت عىل الالم  

١٧٨         السكت وعدمه  : خلف وجهان       
١٧٨    التسهيلالتحقيق أو : ًوقفا وجهان     

١٧٨    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٧٨      
 السكت وعدمه : خلف وجهان 

  ) ١٠٤(كام يف آية : ًوقفا    

١٧٩      إدغام بال غنة: خلف     

١٧٩     وخلالد عدمهالسكت عىل الالم    

١٨٠       السكت وعدمه: خلف وجهان      

١٨٠      وخلالد عدمهالسكت عىل الالم     

١٨٢   اء واأللف إمالة فتحة اخل � 

١٨٢      فتح الواو وتشديد الصاد      

١٨٢     
  

 السكت وعدمه: خلف وجهان 
    
  

١٨٤      السكت وعدمه: خلف وجهان     



 

 ٧٦ محزة اإلمامة ءراق

١٨٤     
   

 السكت وعدمه: خلف وجهان 
   

   

١٨٤      
  وإسكان العني  وتشديد الطاءبالياء

 إدغام بال غنة:خلف    

١٨٤       السكت وعدمه  : خلف وجهان     
١٨٥  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٨٥   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

١٨٥       السكت وعدمه: خلف وجهان      

١٨٥     
   

 السكت وعدمه: خلف وجهان 
   

   

١٨٥   إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ 

١٨٦       السكت وعدمه: خلف وجهان       

١٨٧      التسهيل مع املد والقرص: ًاوقف     

١٨٧    وخلالد عدمهالسكت عىل الالم     

١٨٧    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٨٧    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٨٨      السكت وعدمه: خلف وجهان     

١٨٨    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

١٨٩   السكت عىل الالم وخلالد عدمه   

١٨٩       يف املوضعني (كرس الباء(     



 

 ٧٧ محزة اإلمامة ءراق

١٨٩      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   

١٨٩       السكت وعدمه   : خلف وجهان        

١٩١       
فتح التاء األوىل وإسكان القاف دون ألف 

 وضم التاء الثانية      

١٩١     
فتح الياء األوىل وإسكان القاف دون ألف 

 وضم التاء الثانية        

١٩١    دون ألف بني القاف والتاء    

١٩٣       إدغام بال غنة: خلف      

١٩٤      املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف ( Ÿ   

١٩٥        السكت وعدمه: خلف وجهان       

١٩٦          السكت وعدمه: خلف وجهان         

١٩٦      السكت وعدمه: خلف وجهان     

١٩٦   ًإمالة فتحة  الذال واأللف وقفا ′ 

١٩٦     السكت وعدمه: خلف وجهان     

١٩٦     السكت وعدمه: خلف وجهان    

١٩٦        السكت وعدمه: خلف وجهان       

١٩٦      السكت وعدمه: خلف وجهان      

١٩٧       إدغام بال غنة: خلف      

١٩٧    إمالة فتحة الواو واأللف    

١٩٧    
 وخلالد عدمهالسكت عىل الالم : ًوصال

 ٢٥مثل آية : ًوقفا   



 

 ٧٨ محزة اإلمامة ءراق

١٩٨       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

١٩٨  إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  

٢٠٠ 
      

     
  

 السكت وعدمه : خلف وجهان 
     

     
  

٢٠٠    إدغام بال غنة: خلف    

٢٠٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠٠    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٢٠١    إدغام بال غنة: خلف    

٢٠١      مالة فتحة الياء واأللفإ ∼    

٢٠١      إدغام بال غنة: خلف     

٢٠١    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٢٠١        إدغام بال غنة: خلف        

٢٠٣      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   

٢٠٣        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

٢٠٤       إدغام بال غنة: خلف       

٢٠٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠٥    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٠٥    إمالة فتحة العني واأللف  ⊕ 

٢٠٥   السكت عىل الالم وخلالد عدمه   



 

 ٧٩ محزة اإلمامة ءراق

٢٠٦     السكت عىل الالم وخلالد عدمه     

٢٠٧       إدغام بال غنة: خلف      

٢٠٧   حذف الواو     

٢٠٨       إدغام بال غنة: خلف       

٢٠٨     مقلقلةن الطاءاسكإ      

٢٠٩    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢١٠        إدغام بال غنة: خلف        

٢١٠    السكت عىل الالم وخلالد عدمه     
٢١٠     فتح التاء وكرس اجليم     

٢١٠   
 وخلالد عدمهالسكت عىل الالم : ًوصال

 ٢٥مثل آية : ًوقفا  

٢١١      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢١١     السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢١١   
      

 إدغام بال غنة: خلف    
      

٢١١   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢١٢     إدغام بال غنة: خلف      

٢١٣       إدغام بال غنة: خلف       

٢١٣    حة اجليم واأللفإمالة فت   – 



 

 ٨٠ محزة اإلمامة ءراق

٢١٣   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   

٢١٣     التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان    

٢١٣     إدغام بال غنة: خلف     

٢١٣   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 
٢١٤      السكت وعدمه  :  وجهان خلف      

٢١٤     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢١٥      السكت عىل الالم وخلالد عدمه     
٢١٥        إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   

٢١٦      ضعني املو( إمالة فتحة السني واأللف( 5   

٢١٦      
 السكت عىل  الياء وخلالد عدمه

 )املوضعني (إدغام بال غنة: خلف     

٢١٧     إدغام بال غنة: خلف     

٢١٧      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢١٧        دغام بال غنةإ: خلف       

٢١٧     
   

 السكت وعدمه  : خلف وجهان     
   

٢١٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢١٧     السكت عىل الالم وخلالد عدمه              

٢١٩     
 الثاء بدل الباءب

   إدغام بال غنة: وخللف

٢١٩   السكت عىل الالم وخلالد عدمه   



 

 ٨١ محزة اإلمامة ءراق

٢٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٢٠     السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٢٢٠     األلف إمالة فتحة امليم و  ∧   
٢٢٠       السكت وعدمه  : خلف وجهان       

٢٢٠      إدغام بال غنة: خلف      

٢٢٠    التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان    

٢٢٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 

٢٢٠      
 التحقيق والتسهيل: ًمحزة وقفا وجهان

 السكت وعدمه  :  وجهان ً وصالخلف     

٢٢١     واواإبدال اهلمزة: ًوقفا ً     
٢٢١        إدغام بال غنة: خلف      

٢٢١        عدمه  السكت و: خلف وجهان       

٢٢١     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
٢٢١      إدغام بال غنة: خلف     

٢٢١ 
      

    
 السكت وعدمه  : خلف وجهان       

    
٢٢٢   ًتحة  الذال واأللف وقفاإمالة ف ′ 

٢٢٢         مهاتشديدوفتح الطاء واهلاء       

٢٢٣      
 السكت وعدمه  : خلف وجهان 

 إمالة فتحة النون واأللف:محزة   ⇓ 

٢٢٣    ًإبدال اهلمزة ياء: ًوقفا   



 

 ٨٢ محزة اإلمامة ءراق

٢٢٣    التحقيق أو إبداهلا ياء: هانًوقفا وج    

٢٢٣    ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا     

٢٢٤   
  

 السكت وعدمه  : خلف وجهان    
  

٢٢٥       
 إدغام بال غنة:ً وصالخلف

 ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفامحزة        

٢٢٨      

 إدغام بال غنة: ً وصالخلف
ً إبدال اهلمز واوا ثم إدغام مثلني :ًمحزة وقفا

)  ( 
   

٢٢٨     إدغام بال غنة: خلف     

٢٢٨   السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٢٢٨       السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢٢٨         إدغام بال غنة: خلف         

٢٢٨        إدغام بال غنة: خلف        

٢٢٩      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٢٩       
  تسهيلالو التحقيق: وجهانًمحزة وقفا

 إدغام بال غنة: خلف     

٢٢٩      السكت وعدمه: خلف وجهان     

٢٢٩     
 السكت عىل الياء وخلالد عدمه

  وعدمه   عىل التنوين السكت:خلف     

٢٢٩      
 إدغام بال غنة : خلف
 ضم الياء: ةمحز      



 

 ٨٣ محزة اإلمامة ءراق

٢٢٩       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

٢٢٩     إدغام بال غنة: خلف     

٢٣٠        إدغام بال غنة: خلف        

٢٣٠      إدغام بال غنة: خلف      

٢٣٠      إدغام بال غنة: خلف       

٢٣١      السكت وعدمه  : خلف وجهان      

٢٣١       إدغام بال غنة: خلف        
٢٣١      إدغام بال غنة: خلف      

٢٣١     إدغام الدال يف الظاء     

٢٣١           

 إسكان الزاي ومهز الواو 
 ًإبدال اهلمزة واوا .٢نقل . ١ًوقفا وجهان

 إدغام بال غنة:خلف
      

٢٣١  السكت عىل الياء وخلالد عدمه  

٢٣٢      إدغام بال غنة: خلف     

٢٣٢     السكت عىل الالم وخلالد عدمه     

٢٣٢     
 السكت وعدمه: خلف وجهان 

   إمالة فتحة  الكاف واأللف    

٢٣٣      السكت وعدمه  : خلف وجهان    

٢٣٣      إدغام بال غنة: خلف     

٢٣٣      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٣٣      السكت وعدمه: خلف وجهان      



 

 ٨٤ محزة اإلمامة ءراق

٢٣٣          السكت وعدمه: خلف وجهان       

٢٣٣       السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٣٤        إدغام بال غنة: خلف        

٢٣٤        إدغام بال غنة: خلف        

٢٣٥     السكت وعدمه: خلف وجهان    

٢٣٥        السكت وعدمه: خلف وجهان       

٢٣٥        إدغام بال غنة: خلف         

٢٣٦       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

٢٣٦    ضم التاء وألف بعد امليم مع الـمد الالزم     

٢٣٦ 
  

   
 إدغام بال غنة: خلف    

   

٢٣٧    مع املد الالزم ضم التاء وألف بعد امليم     

٢٣٧        السكت وعدمه  : خلف وجهان       

٢٣٧      إدغام بال غنة: خلف      

٢٣٧        إمالة فتحة الواو واأللف      

٢٣٧       السكت وعدمه  : خلف وجهان      

٢٣٨      إمالة فتحة الطاء واأللف ≠    

٢٣٩      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢٤٠       إدغام بال غنة: خلف       

٢٤٠        السكت وعدمه  : خلف وجهان      



 

 ٨٥ محزة اإلمامة ءراق

٢٤٠        إدغام بال غنة: خلف        

٢٤٢       السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٤٣      السكت وعدمه: خلف وجهان      
٢٤٣       السكت وعدمه: خلف وجهان       

٢٤٥      الثانيةضم الفاء       

٢٤٥        إدغام بال غنة: خلف       

٢٤٥   بالسني والصاد : وجهانخالد   
٢٤٦   واأللفإمالة فتحة السني  7  

٢٤٦        السكت وعدمه: خلف وجهان       

٢٤٦         السكت وعدمه: خلف وجهان        

٢٤٦ M أربعة أوجه انظر األصول: ًوقفا M 
٢٤٦     ضم اهلاء    
٢٤٦         لسكت وعدمها: خلف وجهان       

٢٤٧       السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٤٧     إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٢٤٧      إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   

٢٤٧    إمالة فتحة الزاي واأللف   ƒ  

٢٤٧      
 إدغام بال غنة: خلف

  مخسة القياس: ًمحزة وقفا  

٢٤٨      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢٤٨       إدغام بال غنة: خلف       



 

 ٨٦ محزة اإلمامة ءراق

٢٤٨  إمالة فتحة السني واأللف 7  

٢٤٨ Ä مع املد والقرصتسهيل اهلمزة : ًوقفا  ι     

٢٤٨      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢٤٨    ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    

٢٥٠       إدغام بال غنة: خلف       

٢٥٠        السكت وعدمه  : خلف وجهان        

٢٥١     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٢٥١    مخسة القياس: ًوقفا    

٢٥١     السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٢٥٣       إدغام بال غنة: خلف        

٢٥٣  ًحة السني واأللف وقفاإمالة فت 5 

٢٥٣    املوضعني  ( إمالة فتحة الشني واأللف( © 
٢٥٣    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٥٣    السكت وعدمه  : خلف وجهان    
٢٥٤     إدغام بال غنة: خلف     

٢٥٤     إدغام بال غنة: خلف     

٢٥٤    
      

 إدغام بال غنة: خلف   
      

٢٥٥     إدغام بال غنة: خلف       

٢٥٥     السكت عىل الالم وخلالد عدمه    



 

 ٨٧ محزة اإلمامة ءراق

٢٥٥     التسهيلو التحقيق أ:ًوقفا    

٢٥٥   السكت عىل الياء وخلالد عدمه   

٢٥٥   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٥٥    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    
٢٥٦    إدغام بال غنة: خلف    

٢٥٦     لقاف واأللفإمالة فتحة ا ⊆   

٢٥٨      
 السكت وعدمه  : خلف وجهان 

  إمالة فتحة التاء واأللف:محزة  � 

٢٥٨  حتذف وصال (إسكان الياء(ً   

٢٥٩     إدغام بال غنة: خلف     

٢٥٩      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٢٥٩  ،    ،
   

،   ) مواضع ٣( إدغام الثاء يف التاء   
،  

٢٥٩      السكت وعدمه  : خلف وجهان     

٢٥٩      السكت وعدمه  : خلف وجهان       

٢٥٩      حذف اهلاء:  ًوصال    
٢٥٩     املوضعنيخلف وجهان السكت وعدمه        

٢٥٩      

 ًمهزة وصل تكرس ابتداء 
 وإسكان امليم عىل األمر

 وخلف وجهان السكت وعدمه
    

٢٥٩  السكت عىل الياء وخلالد عدمه  



 

 ٨٨ محزة اإلمامة ءراق

٢٦٠    ة التاء واأللفإمالة فتح �   

٢٦٠     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   
٢٦٠     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٢٦٠      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٦٠  كرس الصاد وترقيق الراء   
٢٦٠    إىل الزاي تهانقل حركو  اهلمزة حذف:ًوقفا    

٢٦٠          

  

 إدغام بال غنة: خلف
 والسكت وعدمه

     
   

٢٦١      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٦١         إدغام التاء يف السني         

٢٦١      إدغام بال غنة: خلف     

٢٦١     
 إدغام بال غنة: خلف

  محزة مخسة القياس: ً وقفا      

٢٦٢     إدغام بال غنة: خلف     

٢٦٢     ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا  ′  

٢٦٢      السكت وعدمه:  وجهانخلف      

٢٦٢    ضم اهلاء   

٢٦٣         إدغام بال غنة: خلف         

٢٦٣        إدغام بال غنة: خلف         

٢٦٣      
 إدغام بال غنة: خلف

 ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا :محزة
    
′ 



 

 ٨٩ محزة اإلمامة ءراق

٢٦٤  
 السكت عىل الالم وخلالد عدمه

 ′ إمالة فتحة الذال واأللف

٢٦٤    السكت عىل الالم وخلالد عدمه     
٢٦٤  السكت عىل الياء وخلالد عدمه  

٢٦٥      السكت وعدمه: هانخلف وج      

٢٦٥          
 ضم الراء

 السكت وعدمه: وخللف وجهان        

٢٦٥        السكت وعدمه: خلف وجهان       
٢٦٥      إدغام بال غنة: خلف      

٢٦٦      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٦٦      إدغام بال غنة: خلف      

٢٦٦    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٢٦٦   السكت عىل الالم وخلالد عدمه   

٢٦٧    دمهالسكت عىل الالم وخلالد ع    
٢٦٨       مخسة القياس: ًوقفا       

٢٦٨       إدغام بال غنة: خلف      

٢٦٩     
 إدغام بال غنة: خلف

 محزة  مخسة القياس: ً وقفا      

٢٦٩     إدغام بال غنة: خلف    

٢٦٩    السكت وعدمه: خلف وجهان    
٢٦٩      إدغام بال غنة: خلف      



 

 ٩٠ محزة اإلمامة ءراق

٢٦٩     
 وخلالد عدمهالسكت عىل الالم : ًوصال

 ٢٥آية   مثل:ًوقفا   

٢٧٠    السكت وعدمه: خلف وجهان    

٢٧٠     السكت وعدمه: خلف وجهان     

٢٧١    فتح النون     

٢٧١    بدل الياء وإسكان الراءنونبال      
٢٧١    ًإبدال اهلمزة ياء: ًوقفا     
٢٧٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٢٧٢      
 إدغام بال غنة: خلف

محزة  مخسة القياس : ً وقفا     

٢٧٢     إدغام بال غنة: خلف      

٢٧٣    السكت عىل الالم وخلالد عدمه    

٢٧٣     إمالة فتحة امليم واأللف ∧    

٢٧٣         إدغام بال غنة: خلف       

٢٧٤       إدغام بال غنة: خلف       

٢٧٤       السكت وعدمه: خلف وجهان      
٢٧٤      ضم اهلاء     
٢٧٥             مواضع ٣( فتحة الباء واأللف إمالة (          Š   

٢٧٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٧٥     اء واأللفإمالة فتحة اهل    
٢٧٦             إمالة فتحة الباء واأللف          Š   



 

 ٩١ محزة اإلمامة ءراق

٢٧٦    
 كت وعدمهالس: خلف وجهان

 )١٠٤(كام يف آية : ًوقفا    

٢٧٧       السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٧٧     ضم اهلاء    
٢٧٨             إمالة فتحة الباء واأللف          Š   

٢٧٨     واواإبدال اهلمزة: ًوقفا    

٢٧٩    فتح اهلمزة وألف بعدها وكرس الذال     

٢٨٠      السكت وعدمه: خلف وجهان       

٢٨٠        إدغام بال غنة: خلف        
٢٨٠      بتشديد الصاد     

٢٨٠     السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٨١      إمالة فتحة الفاء واأللف   :   

٢٨٢      السكت وعدمه: خلف وجهان     

٢٨٢     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٢٨٢    السكت وعدمه: خلف وجهان    

٢٨٢      إدغام بال غنة: خلف      

٢٨٢     
  وخلالد عدمه السكت عىل الياء: ًوصال

 نقل حركة اهلمزة إىل الياء.١وجهانًوقفا 
  ًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها يف الياء قبلها.٢

   
   
   

٢٨٢      السكت وعدمه: خلف وجهان      



 

 ٩٢ محزة اإلمامة ءراق

٢٨٢     السكت وعدمه: خلف وجهان     

٢٨٢     إدغام بال غنة:خلف     

٢٨٢       إدغام بال غنة:خلف       

٢٨٢     كرس اهلمزة     
٢٨٢        املوضعني(ف إمالة فتحة الدال واألل(  Ÿ    

٢٨٢      ضم الراء     

٢٨٢     
 السكت عىل الالم وخلالد عدمه

≥ إمالة فتحة الراء واأللف    

٢٨٢    السكت وعدمه: خلف وجهان   

٢٨٢      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٨٢      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٨٢     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٢٨٢      ضم بتنوين     

٢٨٢      ضم بتنوين     

٢٨٢     السكت وعدمه: خلف وجهان     

٢٨٢     إدغام بال غنة:خلف     

٢٨٢      إدغام بال غنة:خلف      

٢٨٢  وخلالد عدمهالسكت عىل الياء    

٢٨٣       إدغام بال غنة:خلف       

٢٨٣    السكت وعدمه: خلف وجهان     



 

 ٩٣ محزة اإلمامة ءراق

٢٨٣      
 ًإبدال اهلمزة ياء: ًوقفا

  كحفص:ًابتداءًوصال أو    

٢٨٣        إدغام بال غنة:خلف       

٢٨٤   السكت عىل الالم وخلالد عدمه   

٢٨٤      السكت وعدمه: خلف وجهان      

٢٨٤       إسكان الراء مع اإلظهار      

٢٨٤       إدغام بال غنة:خلف       

٢٨٤      إسكان الباء وإدغامها يف امليم بغنة       

٢٨٤     إدغام بال غنة:خلف     

٢٨٤  عدمه أيًضا وخلالدسكت عىل الياء   

٢٨٥    السكت وعدمه: خلف وجهان    

٢٨٥      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا      

٢٨٥                  كرس الكاف وفتح التاء وبعدها ألف      

٢٨٦       السكت وعدمه: خلف وجهان       

٢٨٦       
 السكت وعدمه: خلف وجهان

 ١٠٤اهلمز بعد الساكن كام يف  :ًوقفامحزة 
 ً ألفا الساكنةإبدال اهلمزةو

      

٢٨٦      إمالة فتحة الالم واأللف  √   

 
 راءة محزةق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣       تقليل فتحة الراء واأللف ⁄    



 

 ٩٤ محزة اإلمامة ءراق

٣    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط  

٤  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٥    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃    
٥    مخسة القياس: ًفاوق    

٦    مخسة القياس: ًوقفا    

٧      ًإبدال اهلمزة ألفا : ً وقفا   
٧     ٣كام يف آية    

١٢      بالياء بدل التاء       
١٢    بالياء بدل التاء     
١٣     إمالة فتحة الراءواأللف ≤   
١٣    مخسة القياس: ًوقفا    

١٣    ٣كام يف آية    

١٤      إمالة األلف ∼     

١٤   التسهيل بني اهلمزة واأللف: ًوقفا Œ  

١٧     ٣ه كام يف آي      
١٩    إمالة األلف  – 
٢٠    إسكان الياء    
٢٠     أو حتقيقهاتسهيل اهلمزة الثانية :ًوقفا   σ 

٢١     
  

ضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكرس 
 التاء

   
  



 

 ٩٥ محزة اإلمامة ءراق

٢١     
 التحقيق  وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

٢٢       األلففتحة الياء وإمالة ∼    

٢٣      األلففتحة الالم وإمالة √   
٢٨    األلف فتحة القاف وإمالة ⊆  
٣٠     قرص اهلمزة   
٣٣    إمالة األلف    
٣٦    إمالة فتحة الثاء واأللف  \  
٣٦     إمالة فتحة الثاءواأللف \   
٣٧      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٣٨   مخسة القياس: ًوقفا   

٣٩      إمالة فتحة الدال واأللف وحذف التاء    
٣٩    كرسة اهلمزة     

٣٩    فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة    

٣٩     إمالة فتحة  الياء واأللف ∼   
٤٠      إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٤٠    مخسة القياس: ًوقفا    

٤١    ٣كام يف آية   

٤٢     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃   
٤٢     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃    



 

 ٩٦ محزة اإلمامة ءراق

٤٤    املوضعني ( ضم اهلاء(    
٤٥    فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     

٤٥    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  
٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٤٧      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

٤٧     واأللفإمالة فتحة الضاد Ó  
٤٨     بالنون بدل الياء     

٤٨       تقليل فتحة الراء واأللف ⁄   

٤٨     ٣كام يف آية   

٤٩      إدغام الدال يف اجليم      
٤٩      إمالة فتحة التاء واأللف �   

٤٩     الباءكرس       
٥٠      تقليل فتحة الراء واأللف  ⁄   
٥١   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف  ; 
٥٢    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٥٥   إمالة فتحة السني واأللف 5 

٥٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٥٧    ًإبدال الياء نونا     
٥٩    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٩٧ محزة اإلمامة ءراق

٦٥     تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  

٦٨  ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا √ 

٧٣    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٣  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧٣    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٧٣    مخسة القياس: ًوقفا    

٧٥      يف املوضعني  ( إسكان اهلاء (    
٧٥     املد والقرص مع التسهيل: وجهانًوقفا   

٧٦    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٧٦  إمالة فتحة الفاء واأللف :  

٧٦    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٧٧      ضم اهلاء     
٧٧      ٢١كام يف آيه       

٨١   كرس الالم   
٨١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨١     إدغام الذال يف التاء    
٨٢   إمالة فتحة الالم واأللف  √ 
٨٣     ًإبدال الياء تاء     

٨٣    ًإبدال الياء تاء     

٨٤    إمالة فتحة السني واأللف 7   



 

 ٩٨ محزة اإلمامة ءراق

٨٤  إمالة فتحة السني واأللف  5  

٨٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨٧     ضم اهلاء    
٩١     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    

٩٣     تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  

٩٣      تقليل فتحة الراء واأللف ⁄     
٩٤     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   

٩٦   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٩    مخسة القياس: ًوقفا    

١٠١      إمالة فتحة الالم واأللف  9   

١٠١    إشامم الصاد صوت الزاي: خلف ;  
١٠٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠٩       فتح التاء وكرس اجليم      

١٠٩   ٧مثل آية : ًوقفا    
١١١    ًلف وقفاإمالة فتحة الذال واأل ′   

١١٢      املوضعني(ضم اهلاء(     
١١٣    التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا •  

١١٦    
 نقل حركة اهلمزة إىل الياء.١ًوقفا وجهان

 ًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها يف الياء قبلها.٢
   
   

١١٧      ء واأللفإمالة فتحة اليا ∼     



 

 ٩٩ محزة اإلمامة ءراق

١٢٠    ًواوا ةإبدال اهلمز :ًوقفا   

١٢٠     ١٧٦ و١٤٤ومثلها آية١١٦كام يف آية   ،  
١٢٢     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
١٢٤      إدغام الذال يف التاء      

١٢٥    مالة فتحة الالم واأللفإ 9  

١٢٥       فتح الواو      

١٢٦     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

١٢٧   املد أو القرصمع اهلمزةتسهيل : ًوقفا    
١٢٨     ضم اهلاء    
١٣٠             ة الباء واأللفإمالة فتح Š   

١٣٨   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٣٩    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٤٠      املوضعني ( ضم القاف(     

١٤٥     ًإبدال اهلمزة  واوا: ًوقفا     
١٤٥      لياء واأللفإمالة فتحة ا ∼    

١٤٥       املوضعني(  دون صلة   اهلاءإسكان(      

١٤٥       املوضعني ( إدغام الدال يف الثاء(    

١٤٨     إمالة فتحة التاء واأللف  �  

١٤٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٥٠      إمالة فتحة الالم واأللف √  



 

 ١٠٠ محزة اإلمامة ءراق

١٥١     إمالة فتحة الواو واأللف     

١٥١   ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا  

١٥٢    
   

 إدغام الدال يف الصاد   
   

١٥٢      ل يف التاء إدغام الذا       

١٥٢      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

١٥٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٥٢     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٥٣     ءإدغام الذال يف التا       
١٥٣       واأللففتحة الراء إمالة   ≤   

١٥٤    
 بالتاء بدل الياء 

 وإمالة فتحة الشني واأللف ́  

١٥٤  النقل مع السكون أو الروم .٢، ١:ًوقفا 
 اإلبدال واإلدغام مع السكون أو الروم.٤. ٣  ، 

١٥٤     كرس الباء      

١٥٤      ضم اهلاء     
١٥٥     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

١٥٦     ًواأللف وقفافتحة الزاي إمالة   ∞ 

١٥٦   بالياء بدل التاء    

١٥٧    كرس امليم    

١٥٧      بالتاء بدل الياء     



 

 ١٠١ محزة اإلمامة ءراق

١٥٨     كرس امليم    

١٦٠     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
١٦١     ضم الياء وفتح الغني      

١٦١      إمالة فتحة الفاء واأللف  :   

١٦٢      إمالة فتحة الواو واأللف     

١٦٤     ضم اهلاء    
١٦٥      إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

١٦٦     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

١٦٦     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٧٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٧٠    هلاء ضم ا    
١٧١     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٧٢       ضم القاف        

١٧٣     إدغام الدال يف اجليم    

١٧٣   إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞ 

١٧٥    ًاهلمزة واوا إبدال : ًوقفا     
١٧٧      ٢١كام يف آيه       

١٧٨     بالتاء بدل الياء   

١٧٨     ياءالتحقيق واإلبدال: ًوقفا وجهان ً   

١٧٩   
ضم الياء األوىل وفتح امليم وكرس الياء 

 الثانية وتشديدها   



 

 ١٠٢ محزة اإلمامة ءراق

١٨٠     بالتاء بدل الياء   

١٨٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  

١٨١     إدغام الدال يف السني     
١٨١    مخسة القياس: ًوقفا    

١٨١    بياء مضمومة وفتح التاء     

١٨١     ضم الالم    

١٨١    بالياء بدل النون    

١٨٣     ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    – 
١٨٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٨٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٨٦    ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا ′   

١٨٦   ٧مثل آية : ًوقفا    

١٨٨     ٢١كام يف آيه     

١٩٠    ٧مثل آية : ًوقفا    
١٩٣     وجهان التحقيق والتسهيل: ًوقفا  Œ 

١٩٣     
 حة الراء واأللف تقليل فت

⋅  ٧مثل آية : ًوقفا  

١٩٥  إمالة فتحة الثاء واأللف \ 

١٩٥         بالتقديم والتأخري         

١٩٧      إمالة فتحة الواو واأللف     



 

 ١٠٣ محزة اإلمامة ءراق

١٩٨    لف  فتحة الراء واألتقليل ⋅  

١٩٩    ضم اهلاء    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١    املد والقرص مع التسهيل: ًوقفا وجهان ∴    
١      كرس امليم      
٢       امليم واأللف إمالة فتحة  ∧   
٣       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   
٣  واأللفطاءإمالة فتحة ال  ≡ 
٣      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   

٣    إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  

٤     امها يف التي قبلهاًإبدال اهلمزة ياء وإدغًوقفا     

٦       إمالة فتحة امليم واأللف  ∧   
٦      املوضعني  ( ضم اهلاء(     
٦     ضم اهلاء     
٦      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃    

٨      إمالة فتحة  الباء واأللف Š    

٨       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧   

٩    
  واأللفعنيإمالة فتحة  ال

 وخلالد وجه آخر بالفتح ⊕ 



 

 ١٠٤ محزة اإلمامة ءراق

٩    إمالة فتحة  اخلاء واأللف  � 
٩     ضم اهلاء    
١٠      يم واأللف إمالة فتحة  امل  ∧   
١١      املوضعني( كرس اهلمزة(   
١٢   وياء مديه دون إمالة الصاد كرس    

١٥     الباء كرس     

١٥    إمالة فتحة  الفاء واأللف ⊇    

١٦     التسهيل والتحقيق :  وجهانًوقفا    Œ 

١٧     ضم اهلاء    

١٨       
 التحقيق  وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف       

١٩     ضم الكاف     

١٩     إمالة فتحة  السني واأللف 5   

٢٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٢٠    
 نقل حركة اهلمزة إىل الياء.١وجهانًوقفا 

  ًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها يف الياء قبلها.٢
   
   

٢١   إمالة فتحة الضاد واأللف ∝  

٢٢     إدغام الدال يف السني    

٢٣     إدغام الدال يف السني    

٢٥      ًوقفاًإبدال اهلمزة واوا     
٢٥   التسهيلالتحقيق و:  وجهانًوقفا   



 

 ١٠٥ محزة اإلمامة ءراق

٢٥    فتح اهلمزة والصاد    

٣٦     
 ء نقل حركة اهلمزة اىل اليا.١: وجهان ًوقفا 
 ًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها يف التي قبلها .٢

   
   

٣٦         املوضعني ( إمالة فتحة الباء واأللف ( Š    

٣٦       إمالة فتحة  امليم واأللف  ∧   

٣٧      فتح الباء واخلاء      

٣٧     واأللفمالة فتحة  التاء إ �   

٣٩     ضم اهلاء    
٤٢      واأللففتح التاء وإمالة فتحة الواو     

٤٢       ًضم اهلاء وصال      

٤٣     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  

٤٣      األلفوإمالة فتحة الضاد ∂   

٤٣   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٣       األلفحذف      

٤٣   التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان σ 
٤٥     ياءلبداالتحقيق واإل: ًوقفا وجهان ً    
٤٥      )املوضعني(فتحة  الفاء واأللف  إمالة   )ًمعا(  ⊃    

٤٨     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    

٥٠      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٥١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   



 

 ١٠٦ محزة اإلمامة ءراق

٥٤      واأللفإمالة فتحة  التاء �   

٥٥      حة  الفاء واأللفإمالة فت  ⊃    

٥٦        إدغام التاء يف اجليم      

٥٨    فتح النون     

٥٩    إبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا ً   
٦٢    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٦     ضم اهلاء    
٦٨    إشامم الصاد صوت الزاي: خلف  ; 
٦٩     ضم اهلاء     

٧٠      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٧٢       ًإبدال اهلمزة ياء : ًوقفا     
٧٣     ًياء التاء الدبإ    

٧٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٤        إدغام الباء يف الفاء: خالد       

٧٧          ضم اهلاء        

٧٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٧     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٧٧       بالياء بدل التاء      

٧٩      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    



 

 ١٠٧ محزة اإلمامة ءراق

٨٠     إمالة فتحة الالم واأللف √    

٨٠     ضم اهلاء    
٨١       لطاءإدغام التاء يف ا       
٨١      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

٨٢      ىل الراء إ ونقل حركتهاحذف اهلمزة  :ًوقفا     
٨٣   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨٤      وقفاًإبدال اهلمزة واوا ً    
٨٤   ًإمالة فتحة  السني واأللف وقفا 5 
٨٧      الصاد صوت الزاي إشامم ;   

٨٨      إبدال اهلمزة ياء  :ًوقفا ً      
٩٠    إمالة فتحة اجليم واأللف – 

٩٠   
    

 إدغام التاء يف الصاد  
   

٩٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩٠     ضم اهلاء    
٩١     ضم اهلاء    
٩٢    تسهيل اهلمزة: ًوقفا Œ   
٩٢       ًوقفاًإبدال اهلمزة واوا     

٩٤       
 الياء ثم تاء ثاء بدل الباء وباء مشددة بدل

 )املوضعني (بدل النون        

٩٤     إمالة فتحة  القاف واأللف ⊆   



 

 ١٠٨ محزة اإلمامة ءراق

٩٤    حذف األلف     
٩٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٩٥      التحقيق والتسهيل :ًوقفا وجهان  σ 

٩٥      إمالة فتحة  النون واأللف ⇒    

٩٧     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊇  

٩٧     إمالة فتحة الواو واأللف      

٩٩   ًإمالة فتحة  السني واأللف وقفا 5 
١٠٢   واأللف إمالة فتحة الراء ≤  

١٠٢     التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان    σ 

١٠٢    ًإمالة فتحة الذال واأللف وقفا ′   

١٠٢        واأللفإمالة فتحة الضاد ∂    

١٠٤    ًإبدال اهلمزة الفا  :ًوقفا    
١٠٥    واأللف إمالة فتحة الراء  ⁄ 
١٠٨     واأللفإمالة فتحة الضاد ∂   

١٠٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٩     ضم اهلاء    

١١٣  
 النقل مع السكون أو الروم .٢، ١:ًوقفا

 اإلبدال واإلدغام مع السكون أو الروم.٣،٤
  
  

١١٤   و واأللفإمالة فتحة الوا   

١١٤     بالياء بدل النون    



 

 ١٠٩ محزة اإلمامة ءراق

١١٥       إمالة فتحة  الدال واأللف  Ÿ    

١١٥   إسكان اهلاء    

١١٥     إمالة فتحة  الالم واأللف √    

١١٥      إسكان اهلاء    

١١٦    مخسة القياس: ًوقفا    

١١٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٢١     إمالة فتحة الواو واأللف      

١٢٢      الصاد صوت الزاي إشامم ;   

١٢٤     إمالة فتحة الثاء واأللف  \  

١٢٦   
 السكت. ١: هانًوقفا من سكت له وج

 النقل، ومن مل يسكت له النقل فقط. ٢   

١٢٧      واأللفإمالة فتحة الالم 9  

١٢٧     ًواأللف وقفاإمالة فتحة امليم ∧  

١٢٧      واأللفإمالة فتحة امليم ∧    

١٢٨   واأللفإمالة فتحة اخلاء � 

١٣١   ١٢٦مثل آية : ًوقفا   

١٣٢   ١٢٦مثل آية : ًوقفا   

١٣٢      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٣٣    ًالتحقيق واإلبدال ياء:ًوقفا وجهان    
١٣٤        املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف( ∼    



 

 ١١٠ محزة اإلمامة ءراق

١٣٤     ١٢٦مثل آية : ًوقفا    
١٣٥     ١٢٦مثل آية : ًوقفا     

١٣٥       واأللفإمالة فتحة الالم  √   

١٣٥    إمالة فتحة الواو واأللف    
١٣٥     كنةضم الالم وبعدها واو واحدة سا    

١٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

١٣٨        ١٨كام يف آية        

١٣٩      ًوقفاًإبدال اهلمزة واوا    
١٤٠    ضم النون وكرس الزاي     

١٤١     ًوقفا ًإبدال اهلمزة واوا    
١٤٢        واأللفإمالة فتحة الالم  √    

١٤٣    ًمخسة عرش وجها انظر األصول: ًوقفا    
١٤٤      ًوقفاًإبدال اهلمزة واوا     
١٤٦      ًوقفاًإبدال اهلمزة واوا    
١٤٧   التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان   
١٥٢      بالنون بدل الياء   

١٥٣     ضم اهلاء    
١٥٣     مخسة القياس: ًوقفا    

١٥٣      إدغام الدال يف السني      
١٥٣     املوضعني(إمالة فتحة السني واأللف( 7  



 

 ١١١ محزة اإلمامة ءراق

١٥٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٥٥         ًضم اهلاءوصال         

١٥٥     إدغام الالم يف الطاء وإظهارها:خالد وجهان      

١٥٧    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 

١٥٩     ضم اهلاء    
١٦٠     ضم اهلاء    
١٦١     ًضم اهلاء وصال     
١٦١    إمالة فتحة الباء واأللف Š  

١٦٢    بالياء بدل النون    
١٦٣   إمالة فتحة السني واأللف 5  

١٦٣     ضم الزاي    

١٦٤   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٦٦      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    

١٦٧    إدغام الدال يف الضاد    
١٧٠      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    – 
١٧٠   ١٢٦مثل آية : ًوقفا   

١٧١    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 
١٧١      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆    

١٧١   ١٢٦مثل آية : ًوقفا   

١٧١      إمالة فتحة  الفاء واأللف  ⊃    



 

 ١١٢ محزة اإلمامة ءراق

١٧٤      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و   – 
١٧٥    إشامم الصاد صوت الزاي:خلف   ; 
١٧٦     ١٢٦مثل آية : ًوقفا     

 
 قراءة محزة ــــانالبيـــــــــــــــــ رواية حفص اآلية
١     إمالة فتحة  الالم واأللف 9  
٢     إمالة فتحة الواو واأللف     
٦     كرس الالم     
٦      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٦   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦     حذف األلف      
٨      إمالة فتحة  الواو واأللف     
١١     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
١٢     إدغام الدال يف الضاد     

١٣    حذف األلف وتشديد الياء    

١٤   ة فتحة الراء واأللفإمال ≤  

١٥      املوضعني(تها إمالإدغام الدال يف اجليم و(    – 
١٦   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف  ; 

١٧    مخسة القياس: ًوقفا    

١٨     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   



 

 ١١٣ محزة اإلمامة ءراق

١٨      التسهيل مع املد والقرص: وقفا    

١٨    مخسة القياس: ًوقفا    

١٩     ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و    – 
١٩    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٩       ة اجليملإماإدغام الدال يف اجليم و    – 
٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٢٠    إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٢٢     إمالة فتحة السني واأللف 7  
٢٣      ضم اهلاء    
٢٣     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٢٤     إمالة فتحة السني واأللف 7  
٢٦    ضم اهلاء    
٢٧    ضم اهلاء    
٢٧      التحقيق والتسهيل : ًوقفا وجهان      
٢٨     إسكان الياء مع املد املنفصل     
٢٨     ًإبدال اهلمزة ياءالتحقيق و: ًوقفا وجهان     
٣١    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣٢        ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       – 

٣٣   
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ت فله النقل فقطومن مل يسك  

٣٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

• 
 



 

 ١١٤ محزة اإلمامة ءراق

٣٤    ضم اهلاء     

٣٦     
 التحقيق  وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

٤٠    مخسة القياس: ًوقفا    

٤١      إبدال اهلمزة ألفا ًوقفا ً     

٤١     
 نقل حركة اهلمزة إىل الياء.١وجهانًوقفا 
  ًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها يف الياء قبلها.٢

   
   

٤١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٢   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٤٣    تقليل فتحة الراء واأللف ⁄  

٤٣       ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا       
٤٤      تقليل فتحة الراء واأللف ⁄    
٤٤   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٤٤    لثالثة اإلبدا: ًوقفا   

٤٥    ضم اهلاء     
٤٦  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

٤٦      املوضعني ( تقليل فتحة الراء واأللف( ⁄   
٤٦    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٤٦  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٤٧     ًكرس الالم وفتح امليم وصال     

٤٨    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 



 

 ١١٥ محزة اإلمامة ءراق

٤٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٨    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٥١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

٥١     ٥٧ثالثة اإلبدال ومثله آية : ًوقفا    

٥٢    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄   

٥٢      إمالة فتحة الشني واأللف  ́  
٥٢     التسهيل مع املد والقرص: وقفا    

٥٢     ًإمالة فتحة السني واهلاء وقفا 5   

٥٤   التسهيل مع املد والقرص: وقفا  

٥٤    مخسة القياس: ًوقفا    

٥٧      إسكان الزاي ومهز الواو   

٥٧     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٥٨      إسكان الزاي ومهز الواو   

٥٩     إدغام الالم يف التاء     
٦٠     ضم الباء وكرس التاء     

٦١    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٦٢    ًضم اهلاء وصال    

٦٣      إمالة فتحة اهلاء واأللف   
٦٣      ًضم اهلاء وصال      



 

 ١١٦ محزة اإلمامة ءراق

٦٣    ًضم اهلاء وصال    

٦٦      تقليل فتحة الراء واأللف ⁄    
٦٦    ضم اهلاء    

٦٨      فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄    

٦٩     

  اهلمزة حذف .١ : أوجهًوقفا ثالثة 
   اهلمزةتسهيل  .٢                               
 بدال اهلمزة ياءإ .٣                                

   
Œ  
    

٦٩    فتحة الراء واأللف إمالة  ≤   

٦٩      ضم اهلاء     
٧٠     ضم اهلاء    
٧٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٠      إمالة فتحة الواو واأللف    
٧١      ضم النون     
٧١      ضم اهلاء     
٧٢       إمالة فتحة الواو واأللف    
٧٣       ٣٦مثل آية     

٧٥     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٧٥     ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا    

٧٧     الضادإدغام الدال يف      
٧٨     ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5  



 

 ١١٧ محزة اإلمامة ءراق

٨٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨٠     ضم اهلاء    
٨٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٨٣   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٨٤    لة فتحة اجليم واأللفإما   – 
٨٨      ًوقفا إبدال اهلمزة واوا ً    
٨٩    ختفيف القاف   
٨٩      ٣٣مثل آية    
٩٤     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٩٤      ٣٦مثل آية     

٩٧      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان ι     

١٠١    ًإبدال اهلمزة واوا  :ًوقفا   
١٠٢       إدغام الدال يف السني       
١٠٤     التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان  •  

١٠٦     إمالة فتحة الباء واأللف Š  
١٠٦     ٣٣مثل آية   

١٠٧     ضم التاء وكرس احلاء     
١٠٧      ضم اهلاء    

١٠٧     
شدد الواو وفتحها وكرس الالم وأسكن 

 الياء وحذف األلف وفتح النون    



 

 ١١٨ محزة اإلمامة ءراق

١٠٨    إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
١٠٩     كرس الغني     

١١٠   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

١١٠        فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄     
١١٠      إدغام الذال يف التاء      

١١٠    ) ًإبدال اهلمزة ياء وأدغم الياء األوىل يف الثانية    ) ًوقفا   
١١٠   التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان   

١١٠     إدغام الذال يف التاء     
١١٠     إمالة فتحة التاء واأللف �   

١١٠    فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    
١١٢   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

١١٢    مخسة القياس: ًوقفا    

١١٢     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١١٣      صادإدغام الدال يف ال      

١١٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 

١١٥      وختفيف الزاي خمفاةإسكان النون      

١١٦   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

١١٦    إسكان الياء مع املد املنفصل    
١١٦     الغنيكرس      

١١٧      املوضعني(ضم اهلاء(     



 

 ١١٩ محزة اإلمامة ءراق

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٢    إمالة فتحة الضاد واأللف Ó  
٢     ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا  ∧   
٥    اجليم واأللفإمالة فتحة    – 

٥     
 تسهيل اهلمزة .١: ًوقفا ثالثة أوجه 

 حذف اهلمزة وضم الزاي. ٢                      
 ًإبدال اهلمزة ياء . ٣                    

∴     
     

     
٦     ضم اهلاء     

٩     ضم اهلاء     

١٠    إمالة فتحة احلاء واأللف ™ 

١٠      ٥كام يف آية ًوقفا      
١٢    ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا   
١٦     فتح الياء وكرس الراء   
١٩     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٢٠    املد والقرص مع التسهيل: ًوقفا وجهان  •  
٢٠    ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا   
٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١    ًالتحقيق واإلبدال ياء: ًوقفا وجهان      
٢٣   بالياء بدل التاء    



 

 ١٢٠ محزة اإلمامة ءراق

٢٣     فتح التاء الثانية     
٢٣       فتح الباء     
٢٥    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٧   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٢٧     ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
٢٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٠   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٣٠    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٣١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٢   ًإبدال التاء ياء    
٣٤   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٣٤       ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و      – 
٣٥    ًالتحقيق واإلبدال ياء: ًوقفا وجهان     
٣٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٣٦     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٣٨  
 النقل مع السكون أو الروم .٢، ١:ًوقفا
 إبدال واإلدغام مع السكون أو الروم.٣،٤

 
 

٣٩   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 



 

 ١٢١ محزة اإلمامة ءراق

٤٠      إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٤١   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٣    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٤٤     ضم اهلاء    
٤٦    إشامم الصاد صوت الزاي   <  
٤٧      أللفإمالة فتحة التاء وا   � 
٤٨     ضم اهلاء    
٥٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š 
٥٠   إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٥٢     ضم اهلاء    
٥٣     ضم اهلاء    
٥٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٥٤    كرس اهلمزة     

٥٤     كرس اهلمزة    

٥٥     بالياء بدل التاء     
٥٦     إدغام الدال يف الضاد     

٥٧   
إسكان القاف وضاد مكسورة خمففة بدل 

 الصاد   

٦٠       حة الفاء واأللفإمالة فت  ⊇   
٦٠       إمالة فتحة الضاد واأللف Ó    



 

 ١٢٢ محزة اإلمامة ءراق

٦٠    ًإمالة فتحة امليم واأللف وقفا  ∧   
٦١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦١     ألف ممالة بدل التاء  ⊇  
٦٢    األلفإمالة فتحة الالم و  √ 
٦٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٦٨       إمالة فتحة الراء واأللف ≤     
٦٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٧٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧١    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٧١      ألف ممالة بدل التاء    

٧١     
  إمالة فتحة الدال واأللف :ًوقفا
 ًإبدال اهلمزة ألفا : ًا قفو

Ÿ  
     

٧١  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٧١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٧٤       إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   

٧٦         ًإمالة فتحة الراء واهلمزة وصال ووقفا ً ∫⁄      

٧٦    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٧٧      
 قط أمالة الراء ف:ًوصال

⁄   إمالة فتحة الراء واهلمزة :ًوقفا    

٧٨      
  أمالة الراء فقط:ًوصال

⁄   إمالة فتحة الراء واهلمزة:ًوقفا  



 

 ١٢٣ محزة اإلمامة ءراق

٧٩    إسكان الياء    

٨٠     
 نقل حركة اهلمزة إىل الياء.١وجهانًوقفا 
  يف الياء قبلهاًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها .٢

   
   

٨٣    مخسة القياس: ًوقفا    

٨٤   إمالة فتحة السني واأللف 7   

٨٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
٨٥   إمالة فتحة السني واأللف  5 
٨٦      ياء ساكنةالم مشددة مفتوحة وبعدها      
٨٧   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف  ; 

٨٨  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٠  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩٠     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٩٠     وقفاًحذف اهلاء وصال ، وإثباهتا ً    

٩٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٩١  ٣٨مثل آية : ًوقفا  ، 
٩١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٩١   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

٩١    املد والقرص مع التسهيل : ًفا وجهانوق 4  

٩٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   



 

 ١٢٤ محزة اإلمامة ءراق

٩٣     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٩٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٩٤         إدغام الدال يف اجليم         
٩٤    إمالة فتحة الدال واأللف     
٩٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٩٤    مخسة القياس وسبعة الرسم:ًوجها١٢ًوقفا    
٩٤   ضم النون    
٩٥      إمالة فتحة الواو واأللف   
٩٥     إمالة فتحة النون واأللف   ⇓ 
٩٥       ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا   
٩٩    ضم الثاء وامليم     
٩٩    ًإبدال اهلمزة واوا    
١٠٠     إمالة فتحة  الالم واأللف 9  
١٠١     الة فتحة  النون واأللف إم ⇓  

١٠٤    ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و   –   
١٠٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٧     املوضعني(ضم اهلاء(    
١٠٩    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠٩   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٠٩    ًإبدال اهلمزة واوا :ًقفا و، بالتاء بدل الياء    



 

 ١٢٥ محزة اإلمامة ءراق

١١١ 
   

     
 ضم اهلاء    

     
١١١      إمالة فتحة التاء واأللف �   
١١١     اهلاء ضم    
١١٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١١٣     إمالة فتحة الغني واأللف )    
١١٤    ف الزاييفخت و خمفاهالنون ناإسك   
١١٨     ًإبدال اهلمزة واوا ًوقفا     
١١٩    ضم احلاء وكرس الراء  

١٢٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٢٤   إمالة فتحة التاء واأللف �  
١٢٤     ًزاد ألفا بعد الالم وكرس التاء واهلاء    
١٢٥    ٧٦ مثل آية: ًوقفا     
١٢٥    القياسمخسة : ًوقفا    
١٢٥    إبدال اهلمزة واوا :ًوقفا ً   
١٢٦   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف  ; 
١٢٨     ًل الياء نوناابدإ    
١٢٨    إمالة فتحة الواو واأللف    
١٢٨   لفإمالة فتحة الشني واأل © 
١٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١٢٦ محزة اإلمامة ءراق

١٣١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٣٥   بالياء بدل التاء   
١٣٦       املد والقرص مع التسهيل : ًوقفا وجهان     

١٣٦    د والقرص مع التسهيلامل: ًوقفا وجهان    

١٣٧     ضم اهلاء    
١٣٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٣٨       إدغام التاء يف الظاء        

١٣٩   مخسة القياس : ًوقفا   
١٤٠      يف الضادإدغام الدال     

١٤١    ضم الثاء وامليم     
١٤١     كرس احلاء      
١٤٢    إسكان الطاء     
١٤٤     إمالة فتحة الصاد واأللف   ″  
١٤٤      إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
١٤٥   اءياء بدل التبال   
١٤٦     ضم اهلاء    

١٤٦ 
   

   
 إدغام التاء يف الظاء  

   

١٤٦       إمالة فتحة الياء واأللف  ÿ   
١٤٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 ١٢٧ محزة اإلمامة ءراق

١٤٨  ٣٨مثل آية : ًاوقف  ، 
١٤٨    إبدال اهلمزة ألفا:ًوقفا ً    

١٤٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٤٩     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٥١     
  نقل حركة اهلمزة اىل الياء.١: وجهان ًوقفا 
 مها يف التي قبلها ًإبدال اهلمزة ياء وإدغا.٢

   
   

١٥١     إمالة فتحة الصاد واأللف   ″  
١٥٢     إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٥٢     إمالة فتحة الصاد واأللف   ″  
١٥٣     كرس اهلمزة    
١٥٣   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف   ; 

١٥٣     إمالة فتحة الصاد واأللف   ″  
١٥٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  

١٥٤   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٥٤    إبدال اهلمزة واوا :ًوقفا ً   
١٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٥٧     ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و  –    
١٥٧   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  

١٥٧    )املوضعني ( إشامم الصاد صوت الزاي  )ًمعا(   <  
١٥٨     بالياء بدل التاء     



 

 ١٢٨ محزة اإلمامة ءراق

١٥٩      بعد الفاء وختفيف الراءألف    

١٥٩  ٣٨مثل آية : ًوقفا   ، 
١٦٠ ) املوضعني  ( إمالة فتحة اجليم واأللف ً)معا( – 
١٦٠     الزاي واأللفإمالةفتحة  ∞  
١٦١    الدال واأللفإمالةفتحة Ÿ  
١٦١   صاد صوت الزايإشامم ال:خلف  ; 

١٦٤  ٣٨مثل آية : ًوقفا   ، 
١٦٤    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

١٦٥     التاء واأللفإمالةفتحة � 

 
  اآلية رواية حفص البيـــــــــــــــــــــان قراءة محزة

≤    الراء واأللفإمالة فتحة      ٢ 
    ًإبدال اهلمزة واوا  :ًوقفا     ٢ 

   ثالثة اإلبدال: ًوقفا    ٣ 
  • إمالة فتحة اجليم واأللف     ٤ 

   التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان     ٤ 
  إمالة فتحة الواو واأللف   ٥ 

     – إمالة فتحة اجليم واأللف    ٥ 
   ضم اهلاء    ٦ 



 

 ١٢٩ محزة اإلمامة ءراق

    ضم اهلاء    ٧ 
  التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان     ٧ 

 ; صوت الزايإشامم الصاد : خلف    ١٦ 
   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ٢٠ 
 √  إمالة فتحة الالم واأللف     ٢٢ 
     إمالة فتحة الدال واأللف     ٢٢ 

     فتح التاء وضم الراء      ٢٥ 
   لواو واأللفإمالة فتحة ا    ٢٦ 

    

    

 النقل.١ :ًوقفا وجهان
 دغامواإلاإلبدال .٢     ٢٧ 

 ≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٢٧ 
   ًإبدال اهلمزة واوا  : ًوقفا     ٢٧ 

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف  ٣٠ 
     ضم اهلاء     ٣٠ 
∼     إمالة فتحة الياء واأللف      ٣٢ 
   ًحتذف وصال ( إسكان الياء(   ٣٣ 

– إمالة فتحة اجليم واأللف   ٣٤ 
⊆   إمالة فتحة القاف واأللف    ٣٥ 

    ضم اهلاء    ٣٥ 
 ⁄  إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٧ 



 

 ١٣٠ محزة اإلمامة ءراق

    ًإبدال اهلمزة ياءو  التحقيق:وجهانًوقفا    ٣٧ 
  – إمالة فتحة اجليم واأللف    ٣٧ 

 ≤   إمالة فتحة الراء واأللف    ٣٨ 
√  الالم واأللفإمالة فتحة    ٣٨ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف     ٣٩ 
  ≤ إمالة فتحة الراء واأللف     ٣٩ 

    
 بالياء بدل التاء واسكان الفاء وختفيف 

 التاء     ٤٠ 

      ًضم اهلاء وصال      ٤٣ 
 Ÿ   املوضعني ( إمالة فتحة الدال واأللف(   ) ٤٣ ً)معا 
   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و      ٤٣ 

    إدغام الثاء يف التاء     ٤٣ 
    واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٤ 

  يد النون وفتحهاتشد   ٤٤ 
        ًفتح التاء وصال      ٤٤ 

∧    إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٦ 
    واأللفإمالة فتحة الدال     ٤٨ 

∧    إمالة فتحة امليم واأللف      ٤٨ 
⇒ لفإمالة فتحة النون واأل    ٤٨ 

    واأللفإمالة فتحة الدال     ٥٠ 
∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ٥١ 



 

 ١٣١ محزة اإلمامة ءراق

♥ إمالة فتحة السني واأللف   ٥١ 
       إدغام الدال يف اجليم      ٥٢ 

Ÿ  ًقفاإمالة فتحة الدال واأللف و  ٥٢ 
   ًإبدال اهلمزة واوا  :ًوقفا     ٥٢ 
   ًألفاإبدال اهلمزة : ًوقفا     ٥٣ 

   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و     ٥٣ 
   إمالة فتحة الواو واأللف    ٥٤ 
  غني وتشديد الشنيفتح ال   ٥٤ 
  ًإبدال اهلمزة ياءو التحقيق: وجهانًوقفا      ٥٤ 

  إسكان الياء وحذف األلف ـ باإلفراد ـ     ٥٧ 
    بدل الباء  مفتوحةنون      ٥٧ 
      إدغام التاء يف السني         ٥٧ 

�   إمالة فتحة التاء واأللف      ٥٧ 
⁄  واأللفإمالة فتحة الراء     ٦٠ 

 – إمالة فتحة اجليم واأللف   ٦٣ 
    ًإبدال اهلمزة ياءو التحقيق: وجهانًوقفا      ٦٤ 

⁄  األلف وإمالة فتحة الراء    ٦٦ 

   
 السكت وعدمه: خلف وجهان 

 التحقيق  وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣ًوقفا 
 التحقيق وأالنقل : خالد وجهان

  ٦٨ 



 

 ١٣٢ محزة اإلمامة ءراق

 – إمالة فتحة اجليم واأللف   ٦٩ 
 ƒ  الزاي واأللفإمالة فتحة    ٦٩ 

   بالسني والصاد: خالد    ٦٩ 
     ًإبدال اهلمزة واوا ًوقفا    ٧٢ 

   – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ٧٣ 
      ٦٨كام يف آية      ٧٣ 

    كرس الباء      ٧٤ 
   ًإبدال اهلمزة واوا  ًوقفا    ٧٥ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف    ٧٩ 
   مهزة استفهامةاديز     ٨١ 

    مخسة القياس: ًوقفا     ٨١ 
    ضم اهلاء   ٨٤ 

   – ة اجليمإمالم وإدغام الدال يف اجلي       ٨٥ 
    ًإبدال اهلمزة واوا  :ًوقفا    ٨٥ 

; إشامم الصاد صوت الزاي:خلف   ٨٦ 
  •  إمالة فتحة اجليم واأللف    ٨٩ 

√   إمالة فتحة الالم واأللف    ٩٣ 
7  سني واأللفإمالة فتحة ال     ٩٣ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٦ 
    ضم اهلاء   ٩٦ 



 

 ١٣٣ محزة اإلمامة ءراق

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٧ 
   املد والقرص مع التسهيل : ًوقفا وجهان    ٩٧ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ٩٨ 
™   وقفاواأللفإمالة فتحة احلاء ً  ٩٨ 

≤   واأللفإمالة فتحة الراء       ١٠١ 
    التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان       ١٠١ 
      – ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و       ١٠١ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٠٣ 
7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٠٤ 

     إدغام الدال يف اجليم     ١٠٥ 
  إسكان الياء   ١٠٥ 

∴    التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان   ١٠٥ 
⊆    إمالة فتحة القاف واأللف     ١٠٧ 
   قدم احلاء عىل األلف وشددها وفتحها    ١١٢ 

– إمالة فتحة اجليم واأللف   ١١٣ 
 زاد مهزة استفهام  ١١٣ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١١٥ 
  – جليم واأللفإمالة فتحة ا     ١١٦ 

7 إمالة فتحة السني واأللف   ١١٧ 
   فتح الالم وتشديد القاف     ١١٧ 



 

 ١٣٤ محزة اإلمامة ءراق

      ًإبدال اهلمزة ألفا ًوقفا       ١١٧ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٢ 
  زاد مهزة استفهام  ١٢٣ 

 ∴ – 
 إمالة فتحة اجليم واأللف

 املد والقرص مع التسهيل: ًوقفا وجهان   ١٢٦ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٧ 
  ∴  التحقيق والتسهيل : ًوقفا وجهان     ١٢٧ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٢٨ 
   ًإبدال اهلمزة ياء : ًوقفا   ١٢٩ 

 5  إمالة فتحة السني واأللف    ١٢٩ 
   – إمالة فتحة اجليم واأللف    ١٣١ 

7   إمالة فتحة السني واأللف   ١٣١ 
   ًإبدال اهلمزة واوا :  ًوقفا     ١٣٢ 

        ضم اهلاء        ١٣٣ 
     ضم اهلاء      ١٣٤ 

7 ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٣٤ 
∴   التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان   ١٣٤ 

⇒     إمالة فتحة النون واأللف      ١٣٧ 
   كرس الكاف    ١٣٨ 
7 ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٣٨ 



 

 ١٣٥ محزة اإلمامة ءراق

7  املوضعني ( إمالة فتحة السني واأللف (    )١٤٢ )ًمعا 
– إمالة فتحة اجليم واأللف  ١٤٣ 

7 املوضعني ( لة فتحة السني واأللف إما (    )١٤٣ )ًمعا 
 ≤  املوضعني ( إمالة فتحة الراء واأللف(  ) ١٤٣ ً)معا 

9  إمالة فتحة الالم واأللف   ١٤٣ 

  
حذف التنوين ومهزة مفتوحة بعد األلف 

 مع املد املتصل    ١٤٣ 

    ًإبدال اهلمزة واوا: ًقفاو     ١٤٣ 
7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٤٤ 
     ًإبدال اهلمزة ياءو التحقيق: وجهانًوقفا     ١٤٥ 
     ًحتذف وصال ( إسكان الياء(     ١٤٦ 

   راء والشني فتح ال   ١٤٦ 
7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٤٨ 
   كرس احلاء   ١٤٨ 

   إدغام الدال يف الضاد    ١٤٩ 
     بالتاء بدل الياء     ١٤٩ 
    فتح الباء    ١٤٩ 

     ء بدل الياء بالتا     ١٤٩ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٠ 

 ⊆   ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا     ١٥٠ 
     كرس امليم    ١٥٠ 



 

 ١٣٦ محزة اإلمامة ءراق

∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ١٥٢ 
7 ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا   ١٥٤ 
Ÿ  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا  ١٥٤ 

7  إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٥ 
∼    إمالة فتحة الياء واأللف      ١٥٦ 

 
 

 النقل مع السكون أو الروم .٢، ١:ًوقفا
 ١٥٦  اإلبدال واإلدغام مع السكون أو الروم.٤. ٣

   ًإبدال اهلمزة واوا  : ًوقفا     ١٥٦ 

⁄  فتحة الراء واأللفتقليل      ١٥٧ 
   إمالة فتحة اهلاء واأللف     ١٥٧ 

     املوضعني(ضم اهلاء(     ١٥٧ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٥٩ 
7 إمالة فتحة السني واأللف   ١٦٠ 

  ⊆   إمالة فتحة القاف واأللف      ١٦٠ 
     املوضعني(ضم اهلاء(    ١٦٠ 

     إمالة فتحة الواو واأللف      ١٦٠ 
   ًء وإدغام اليائنيإبدال اهلمزة يا: ًوقفا     ١٦١ 

    ضم اهلاء    ١٦٢ 
     ووقفا إبدال اهلمزة ألفا ،إدغام الذال يف التاء ً ً     ١٦٣ 

   تنوين ضم بدل الفتح     ١٦٤ 



 

 ١٣٧ محزة اإلمامة ءراق

‹ 

  
 d  حذفهاتسهيل اهلمزة أو: ًوقفا وجهان

 
١٦٦ 

    إدغام الذال يف التاء     ١٦٧ 
    ضم اهلاء    ١٦٧ 

⇓ إمالة فتحة النون واأللف   ١٦٩ 
    ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا     ١٦٩ 
    ضم اهلاء    ١٦٩ 

   بدل التاء بالياء     ١٦٩ 
9  إمالة فتحة الالم واأللف    ١٧٢ 

    ضم اهلاء    ١٧٥ 
   إمالة فتحة الواو واأللف    ١٧٦ 
    ًإبدال اهلمزة ياءو التحقيق: وجهانًوقفا      ١٧٦ 
       إدغام الدال يف الذال         ١٧٩ 

⇒    إمالة فتحة النون واأللف      ١٨٠ 
   فتح الياء واحلاء   ١٨٠ 
ι   التسهيل مع املد والقرص : ًوقفا وجهان      ١٨٠ 

5  إمالة فتحة السني واأللف   ١٨٥ 
   ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     ١٨٥ 

     إسكان الراء     ١٨٦ 
 ♠  إمالة فتحة السني واأللف    ١٨٧ 



 

 ١٣٨ قراءة اإلمام محزة

© إمالة فتحة الشني واأللف   ١٨٨ 
  انظر النوع التاسع عرشوجهأ فيها ستة :ًوقفا    ١٨٨ 

   ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     ١٨٨ 
 ± إمالة فتحة الشني واأللف     ١٨٩ 

  �  ملوضعنيا(إمالة فتحة التاء واأللف(    )١٩٠ )ًمعا 
9    واأللف وقفاإمالة فتحة الالم ً   ١٩٠ 

Ÿ  إمالة فتحة الدال واأللف    ١٩٣ 
√   ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا    ١٩٦ 

Ÿ إمالة فتحة الدال واأللف    ١٩٨ 
≤  إمالة فتحة الراء واأللف     ١٩٨ 

  š  إمالة فتحة احلاء واأللف      ٢٠٣ 
Ÿ  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا  ٢٠٣ 

   ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     ٢٠٣ 

 
 قراءة محزة ـــانالبيــــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
١    ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
٢    ضم اهلاء     
٢    إمالة فتحة الزاي واأللف  ƒ 
٧   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٩       إدغام الذال يف التاء      



 

 ١٣٩ قراءة اإلمام محزة

١٠     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   

١١   
 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط  

١٥     ١١كام يف آية    

١٦   إمالة فتحة الواو واأللف   

١٧      
ًختفيف النون وكرسها وصال وضم هاء 

  )املوضعني ( لفظ اجلاللة ورقق الالم    

١٧     إمالة فتحة امليم واأللف ∨ 
١٨   بالتنوين مع اإلخفاء    
١٨   فتح الدال   
١٩        تهاإمالو إدغام الدال يف اجليم    – 
١٩   كرس اهلمزة    
١٩      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا    
٢٦   إمالة فتحة الواو واأللف  
٣١    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٣١    ضم اهلاء     
٣١     غام الدال يف السنيإد      

٣١      ١١كام يف آية    

٣٢     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق  وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف     

٣٤      املد والقرص مع التسهيل:ًوقفا وجهان  •   



 

 ١٤٠ قراءة اإلمام محزة

٣٥       إشامم الصاد صوت الزاي   <   
٣٦    ضم اهلاء     

٣٧   
ضم الياء األوىل وفتح امليم وتشديد الياء 

 الثانية مكسورة   

٣٨      إدغام الدال يف السني     

٣٨      السني إدغام التاء يف       

٣٨      ١١كام يف آية     

٤٠      إمالة فتحة الالم واأللف √  
٤٠      إمالة فتحة الالم واأللف √   

٤١        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

٤١       حة امليم واأللف إمالة فت  ∧   

٤١      ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   
٤٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٢     إمالة فتحة الواو واأللف   
٤٢     األلف فتحة الياء وإمالة ∼    
٤٣    إمالة فتحة الراء واأللف   ⁄   

٤٤ 
     

  
 فتح التاء وكرس اجليم

 ١١كام يف آية : ًوقفا
    

  
٤٨      إدغام الذال يف الزاي : خالد   
٤٨   إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  

٥٠   أللفإمالة فتحة الراء وا ≤  



 

 ١٤١ قراءة اإلمام محزة

٥٠     ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا  :   

٥٥    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا   
٥٨    ضم اهلاء     
٥٨    مخسة القياس: ًوقفا    
٥٨     املد والقرص مع التسهيل: ًوقفا    

٦٢        ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا       
٦٤      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا    
٦٥     ًإبدال اهلمزة ياء :ًوقفا     
٦٧    إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄   
٦٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٨     إدغام الذال يف التاء   
٧٠    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٧٢     كرس الواو    

٧٥   إمالة فتحة الالم واأللف √  

 
 قراءة محزة بيـــــــــــــــــــــانال رواية حفص  اآلية

٣     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

٤    ضم اهلاء    
٦      ًإبدال اهلمزة ألفا  :ًوقفا     



 

 ١٤٢ قراءة اإلمام محزة

٨      فتحة الباء واأللفإمالة  Š   
١٣   ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
١٤     ضم اهلاء     
١٤     ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
١٨   ًإمالة فتحة التاء واأللف وقفا �  
١٨     ني واأللفإمالة فتحة الس  5  
٢٠       املد والقرص مع التسهيل: ًوقفا     
٢١   فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     
٢٥    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂ 

٢٥      الثاء يف التاءإدغام      

٢٨   
  إمالة فتحة الشني واأللف

 ©  ثالثة اإلبدال:ً وقفا

٣٠    ضم الراء دون تنوين      
٣٠   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤   
٣٠   ضم اهلاء وحذف اهلمزة   
٣٠     إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٣٠    ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا    
٣٢    ويبدل اهلمزةًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا  Š 
٣٣     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٣٤      ٣كام يف آية     
٣٥    لفإمالة فتحة امليم واأل  ∧  



 

 ١٤٣ قراءة اإلمام محزة

٣٥     إمالة فتحة الواو واأللف    
٣٨    ) املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف  )ًمعا( ∼    

٤٠      إمالة فتحة الالم واأللف 9   
٤٠       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    
٤٢         ضم اهلاء        
٤٧      إمالة فتحة الزاي واأللف   ƒ 
٤٨   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥٠      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا    
٥١      إمالة فتحة الالم واأللف  √  
٥١      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا    
٥٢       التاء يف الالمإدغام      
٥٢   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٥٣    ضم الكاف    
٥٤      بالياء بدل التاء     
٥٤     واأللفإمالة فتحة الالم  √    
٥٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٩    إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٦١      كرستنوين     
٦١     ٣كام يف آية    
٦٢     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     



 

 ١٤٤ قراءة اإلمام محزة

٦٤     ضم اهلاء     

٦٥      

 تسهيل اهلمزة.١: ًوقفا ثالثة أوجه 
 حذف اهلمزة وضم الزاي. ٢

  ً اهلمزة ياءإبدال. ٣

∴    

     

    

٦٦   ياء مضمومة وفتح الفاء   
٦٦     لذالاتاء مضمومة وفتح   
٦٦     تنوين ضم يف املوضع الثاين      
٦٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٠         ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
٧٣     ضم اهلاء     
٧٣      واأللفإمالة فتحة الواو      
٧٤   إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٧٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٥    إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٧٦    إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٧٨      أللفإمالة فتحة الواو وا     
٧٨    كرس الغني    
٧٩      ٣كام يف اآلية       

٨٣   )املوضعني  ( إسكان الياء )ًمعا(    
٨٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١٤٥ قراءة اإلمام محزة

٨٦      إدغام التاء يف السني        
٩٠    إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩٠      ٣كام يف آية      

٩١      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂    
٩٤    ضم اهلاء    
٩٤     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا  ⁄   
٩٥    ضم اهلاء    
٩٥      إمالة فتحة الواو واأللف     
٩٦      إمالة فتحة الضاد واأللف  ∂   
٩٨     التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان   
٩٨     ضم اهلاء     
٩٨   دغامواإلاإلبدال .٢نقل ال.١: وجهانًوقفا    

١٠٢    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5  
١٠٢     ضم اهلاء     
١٠٣     ضم اهلاء     
١٠٥    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  
١٠٥      ًزة واوا إبدال اهلم:ًوقفا      
١٠٦     ضم اهلاء     
١٠٧      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
١٠٨     إمالة فتحة الواو واأللف     



 

 ١٤٦ قراءة اإلمام محزة

١٠٩    إمالة فتحة الواو واأللف   
١٠٩   إسكان الراء   
١١١     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١١١      للمجهول ( ضم الياء وفتح التاء(    
١١١      للمعلوم ( فتح الياء وضم التاء(    
١١١      فتحة الراء واأللفتقليل   ⁄   
١١١       ىل الراء تها إنقل حركوحذف اهلمزة :ًاقفو      
١١١   إمالة فتحة الفاء واأللف :  
١١٢     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١١٣    إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١١٥    واأللفإمالة فتحة الدال Ÿ 
١١٧     ضم اهلاء     
١١٧    حذف الواو   
١١٨    )  املوضعني (إمالة فتحة الضاد واأللف ) ًمعا( ∂ 
١١٨     مرات٣ (ضم اهلاء (     
١٢٢    ضم اهلاء    
١٢٤      إدغام التاء يف السني        
١٢٤   إمالة فتحة الزاي واأللف   ƒ 
١٢٤    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  
١٢٥    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  



 

 ١٤٧ قراءة اإلمام محزة

  ١٢٦    بالتاء بدل الياء    

١٢٧      سنيإدغام التاء يف ال        
١٢٧     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
١٢٨       إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
١٢٨    حذف الواو   

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    إمالة فتح الراء ≤    

٣     إمالة فتحة الواو واأللف     

٣    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٥    ًإبدال الياء نونا    

٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨      إمالة فتحة الواو واأللف    
٩       ًضم اهلاء وصال      
١٠  ) املوضعني(إمالة فتحة الواو واأللف  ً)معا(   
١١    ضم اهلاء    
١٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٣      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا      
١٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  



 

 ١٤٨ قراءة اإلمام محزة

١٥     ضم اهلاء    
١٥   إمالة فتحة احلاء واأللف š  

١٦   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٦   ة الراء واأللفإمالة فتح ⁄   

١٦    إدغام الثاء يف التاء    
١٧   واأللف إمالة فتحة الراء ⁄  
١٧     ًالتحقيق واإلبدال ياء: ًوقفا وجهان       

١٨     إمالة فتحة الالم واأللف 9   
١٨     بالتاء بدل الياء    
٢٢     إمالة فتحة اجليم واأللف    – 
٢٢     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٣    إمالة فتحة اجليم واأللف •  
٢٣    ضم العني    

٢٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٤     إمالة فتحة التاء واأللف   � 
٢٤     ٣كام يف آية    
٢٥  إشامم الصاد صوت الزاي : خلف ; 
٢٦      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٢٩    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   



 

 ١٤٩ قراءة اإلمام محزة

٣٠    بالتاء بدل الباء     
٣٠     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٣٢     إمالة فتحة النون واأللف ⇓   

٣٣      إبدال اهلمزة واوا :ًوقفا ً    
٣٤     تحة النون واأللفإمالة ف ⇓   

٣٤     إبدال اهلمزة واوا:ًوقفا ً    
٣٥    إسكان اهلاء وختفيف الدال    
٣٥   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٣٧     لزايإشامم الصاد صوت ا  <  
٣٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٣٩      ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا    
٤٤       ًنون خمففة مكسورة وصال وضم السني  ِ    
٤٥     ًإبدال الياء نونا     

٤٧   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٨    التاء واأللفإمالة فتحة  �  
٤٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥٠       التاء واأللفإمالة فتحة    � 

٥٢       إدغام الالم يف التاء       



 

 ١٥٠ قراءة اإلمام محزة

٥٧      إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم    – 
٥٧   ًوقفا الدال واأللفإمالة فتحة Ÿ  

٥٧     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا     
٦١     إدغام الذال يف التاء       
٦١     ضم الراء    
٦١     ضم الراء    
٦٢     ضم اهلاء    
٦٤     واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
٦٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧١     ضم اهلاء    
٧٢     مع املد املنفصلإسكان الياء     

٧٣     ًالتحقيق و اإلبدال ياء: ًوقفا وجهان     

٧٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٧٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٧٦   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٧٧    
 إمالة فتحة اجليم واأللف

 التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان – 

٧٨     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
٧٩    ة املشددة عىل األلف قدم احلاء املفتوح   



 

 ١٥١ قراءة اإلمام محزة

٨٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٨٠    إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨١    إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨٣    إمالة فتحة السني واأللف  7 
٨٤    إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨٧    إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨٧ 
      

      
 كرس الباء فيهام     

     

٨٧       ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
٨٨    إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨٨    ٣كام يف آية   

٩٠       كرس اهلمزة      
٩٣   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩٤      إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم    – 
٩٦     ضم اهلاء    
٩٦      ًاهلمزة واواإبدال : ًوقفا    
٩٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩٧    ٣كام يف آية   

٩٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     



 

 ١٥٢ قراءة اإلمام محزة

٩٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩٩     ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
١٠١    ٣كام يف آية   
١٠١      ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
١٠٣  فتح النون الثانية وتشديد اجليم   
١٠٣     ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
١٠٤      لفإمالة فتحة الفاء واأل  ⊇    
١٠٤    ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
١٠٨     إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
١٠٨     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
١٠٩   إمالة فتحة احلاء واأللف š  

 
 قراءة خلف البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    الراءةإمالة فتح  ≤    

٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٧     فتح السني وألف بعدها وكرس احلاء    
٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š  

٨     
 تسهيل اهلمزة .١: ًوقفا ثالثة أوجه 

 حذف اهلمزة وضم الزاي . ٢                      
  ً إبدال اهلمزة ياء.٣                    

∴    
      

     



 

 ١٥٣ قراءة اإلمام محزة

١٢   إمالة فتحة احلاء واأللف š 
١٢   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٣    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٥     ضم اهلاء    

١٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٧     ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا    
١٨   واأللفة الراء إمالة فتح ⁄   

٢٢    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط    

٢٤    امليم واأللفإمالة فتحة ∧  

٢٦     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 يقالتحق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

٢٧    املوضعني (  واأللفإمالة فتحة الراء(  ≤  
٢٧   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٢٨    التاء واأللفإمالة فتحة � 
٢٩    مع املد املنفصلإسكان الياء     

٢٩   الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄  
٣٢        إدغام الدال يف اجليم      
٣٣   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٥    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    



 

 ١٥٤ قراءة اإلمام محزة

٤٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٠     كرس الالم بدون تنوين    

٤١      السني واأللفإمالة فتحة   ♠   
٤٢      الدال واأللفإمالة فتحة     
٤٢     كرس الياء     

٤٢      
 إظهار الباء عند امليم

 وخلالد وجه آخر باإلدغام      

٤٥      الدال واأللفإمالة فتحة     
٤٨      ٢٦كام يف آية      

٥١    إسكان الياء مع املد    

٥٣   ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   

٥٤   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٥٤    أربعة أوجه انظر األصول: ًوقفا    

٥٦   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف ; 

٥٨   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٢      إمالة فتحة اهلاء واأللف      
٦٣   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٦٦    اجليم واأللفإمالة فتحة – 
٦٦    التسهيل بني اهلمزة والياء: ًوقفا ι   
٦٩       إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     –  



 

 ١٥٥ قراءة اإلمام محزة

٦٩      واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٦٩   كرس السني وإسكان الالم دون ألف    

٦٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٧٠     واهلمزة واأللفإمالة فتحة الراء  ∫⁄  

٧٢       التاء واأللفإمالة فتحة �    
٧٤    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧٤     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄   
٧٦    إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم   – 
٧٧   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧٧    واأللفضادإمالة فتحة ال  ∂ 
٧٨     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧٨   إبدال اهلمزة ياء: ًوقفا   
٨٢   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٨٤  واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄  
٨٧      وسبعة الرسمًوجها مخسة القياس١٢:ًوقفا     

٨٨     اهلاء واأللفإمالة فتحة     
٩١   واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٩٢     إدغام الذال يف التاء      

٩٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩٥     إدغام التاء يف الثاء      



 

 ١٥٦ قراءة اإلمام محزة

٩٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٠٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٠١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٠١    واأللفالزايإمالة فتحة    ƒ 
١٠٢     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٠٣  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

١٠٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٨   واأللفإمالة فتحة الشني  © 
١١٠   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 
١١٤   إبدال اهلمزة ياء: ًوقفا   
١١٤     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١١٧     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   

١١٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٢٠     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
١٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
١٢٠     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     

١٢٣    مفتح الياء وكرس اجلي     

١٢٣    ًإبدال التاء ياء    



 

 ١٥٧ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    الراءةإمالة فتح  ≤    

٥    كرس الياء    

٧     التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان     
١٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٧  إبدال اهلمزة ياء مدية: ًوقفا  
١٨    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٨        إدغام الالم يف السني      
١٩       ام التاء يف السني   وإدغإمالة اجليم  –    
١٩     فتحة الالم واأللفإمالة √  
١٩    فتحة الراء واأللفإمالة ⁄   
٢١      فتحة الراء واأللفإمالة  ⁄    

٢١     فتحة الواو واأللفإمالة    
٢١    فتحة السني واأللف إمالة 5 

٢١    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٢٤     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫⁄  
٢٤       ثالثة اإلبدال: ًوقفا       

٢٥     
  التحقيق وأ النقل :ًوقفا خالد وجهان

  التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    



 

 ١٥٨ قراءة اإلمام محزة

٢٨     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫⁄ 

٢٩    
  اهلمزةتسهيل.١: وجهان ًوقفا 

  حذف اهلمزة.٢                        
‹  

   
٣٠     التاء واأللففتحة إمالة  � 
٣٠      إدغام الدال يف الشني     
٣٠     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٣٦     املوضعني ( واأللف إمالة فتحة الراء(  ⁄ 

٣٦    ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا    

٣٦     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٣٧     ًإبدال اهلمزة ألفا  : ًوقفا    
٤١    ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا   

٤٢      واأللف السنيإمالة فتحة  ♥  
٤٣     واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄  
٤٥      التحقيق والتسهيل : وجهانًوقفا   †  
٤٧    إسكان اهلمزة    
٤٧     ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا     
٤٩      بالتاء بدل الياء      
٥٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٥١    األصولأربعة أوجه أنظر :ًوقفا   
٥٢    التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان    



 

 ١٥٩ قراءة اإلمام محزة

٥٤    ٢٥كام يف آية    

٥٦    نشاء(مخسة القياس ومثلها : ًوقفا(    

٥٨    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٦٣    لنونبالياء بدل ا    
٦٥    ضم اهلاء    

٦٨    واأللف الضادإمالة فتحة  ∝ 
٦٩   واأللف الواوإمالة فتحة   
٧١     ضم اهلاء    
٧٢   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٧٥     والقرصالتسهيل مع املد: ًوقفا وجهان   4  
٧٧      إدغام الدال يف السني    

٧٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
٨٣        إدغام الالم يف السني      
٨٣    إمالة فتحة السني واأللف : ًوقفا 5 

٨٤     واأللف الالمإمالة فتحة  √  
٨٤       واأللف الفاءإمالة فتحة ⊃    
٨٨     واأللف اجليمإمالة فتحة – 

٩١    
 تسهيل اهلمزة.١: وجهان ًوقفا 

 حذف اهلمزة. ٢                        
‹  

  

٩٦   إمالة فتحة اجليم واأللف – 



 

 ١٦٠ قراءة اإلمام محزة

٩٦     واأللف القافإمالة فتحة ⊆  

٩٧   
 تسهيل اهلمزة.١: وجهان ًوقفا 

 حذف اهلمزة. ٢                        
‹ 

  
٩٩    واأللف الواوإمالة فتحة   
٩٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٠     إدغام الدال يف اجليم     

١٠٠    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١٠٠    مخسة القياس : ًوقفا    

١٠١     ٢١كام يف آية    

١٠١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠٢    ضم اهلاء    

١٠٣      ًإبدال اهلمزة واوا  :ًوقفا     

١٠٩   
بالياء بدل النون وفتح احلاء وبعدها ألف مع 

 إمالة فتحة احلاء واأللف
š 

١٠٩    ضم اهلاء     

١٠٩     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٠٩   بدل التاءبالياء    

١١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

١١٠  
نون ساكنة خمفاة بعد النون املضمومة 

وختفيف اجليم وياء مدية ساكنة   

١١٠     مخسة القياس: ًوقفا    



 

 ١٦١ قراءة اإلمام محزة

١١١     ٢١كام يف آية    

١١١     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
١١١     الصاد صوت الزاي إشامم  <  
١١١    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

١١١    ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   

 
 قراءة محزة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١      إمالة فتحة الراء ≤    

١     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   

٢      واأللف الواوإمالة فتحة    

٢     واأللف  امليمإمالة فتحة : ًوقفا  ∧  
٣    فتح الغني وتشديد الشني     

٤     تنوين كرس     

٤    تنوين كرس   

٤    تنوين كرس     

٤    كرس الراء    

٤  
 بدل الياء بالتاء

⊇ وإمالة فتحة القاف واأللف  

٤     بالياء بدل النون     

٤    
 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   



 

 ١٦٢ قراءة اإلمام محزة

٥        إدغام الباء يف الفاء:خالد        

٦      ًضم اهلاء وصال        

٨   ة فتحة الثاء واأللفإمال ‘  

١٥     ٤كام يف آية     

١٦       إدغام الذال يف التاء       

١٦    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   

١٦        ًإبدال التاء ياء       

١٦     ضم اهلاء    
١٧      ٤كام يف آية    

١٨       ًضم اهلاء وصال      

١٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
١٨    إمالة فتحة الواو واأللف    

١٩    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   

١٩     ٤كام يف آية    

٢٢   ًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا ‰  

٢٣     ضم اهلاء    
٢٤   ًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا ‰  

٢٦       املوضعني ( إمالة فتحة الياء واأللف( ∼    

٢٧    
  التحقيق وأالنقل :  وجهانًوقفا خالد

  التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف   

٢٩     إمالة فتحة الباء واأللف Š   



 

 ١٦٣ قراءة اإلمام محزة

٢٩  تسهيل اهلمزة:ًوقفا Œ 

٣٠         ضم اهلاء       

٣١      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣١    ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٣٢       إدغام الذال يف التاء       

٣٤       إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥    املوضعني ( ًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا( ‰   

٣٦  تسهيل اهلمزة:ًوقفا Œ 

٣٧    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٣٩   فتح الثاء وتشديد الباء   

٤٢   ًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا ‰   

٤٣     واأللفإمالة فتحة الفاء ⊃   

 
 قراءة محزة ـانالبيــــــــــــــــــــ رواية حفص  اآلية

١    إمالة فتح الراء ≤    

١   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 

٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٦     األلفإمالة فتحة اجليم و • 



 

 ١٦٤ قراءة اإلمام محزة

٦     التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان •   
٧     إدغام الذال يف التاء   
٧    التحقيق والتسهيل:ًوقفا وجهان    
٨   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٩     لة فتحة اجليم واأللفإما  – 

١٠     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
١١     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     

١٢    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
١٣    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
١٣    اهلاء ضم      
١٤  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

١٤   واأللفاءإمالة فتحة اخل  �  

١٥  واأللفءاإمالة فتحة اخل  � 
١٦     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
١٩    ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف   
١٩    كرس الضاد  ِ  
٢١    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٢٢  إسكان الياء   
٢٢      كرس الياء     

٢٢     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

  التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    



 

 ١٦٥ قراءة اإلمام محزة

٢٤    مخسة القياس: ًوقفا    

٢٦    واأللف  الراءة فتحتقليل ⋅  
٢٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٧    مخسة القياس: ًوقفا    

٢٨     األلف و  فتحة الواوتقليل    
٣١     ًتسقط وصال (ًووقفاًإسكان الياء وصال(    

٣٢     
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٣٤   واأللفالتاء  ةإمالة فتح �  
٣٥      ٣٢كام يف آية     
٣٧     ضم اهلاء    
٣٨   واأللفالفاء  ةإمالة فتح ⊃  
٣٨    مخسة القياس: ًوقفا    

٣٩   مخسة القياس: ًوقفا    
٤٠      ًإثبات الياء وصال     
٤٢    ٣٢كام يف آية   

٤٣     ضم اهلاء    
٤٣    مخسة القياس: ًوقفا    

٤٤      ًضم اهلاء وصال       
٤٥     ٣٢كام يف آية    



 

 ١٦٦ قراءة اإلمام محزة

٤٨     واأللفاهلاء  ة فتحتقليل     
٤٩    ًواأللف وقفاالراء  ةإمالة فتح ≤  
٤٩      ٣٢كام يف آية     

٥٠     واأللفالشني  ةإمالة فتح   ́   
٥٢     ٣٢كام يف آية    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    إمالة فتح الراء ≤    

٢   تشديد الباء   
٣          ًضم اهلاء وصال         

٥       ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا      

١٠    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

١١     
 هيل اهلمزةتس.١: ًوقفا ثالثة أوجه 

 ًا ياء  إبداهل. ٣ وضم الزاي احذفه. ٢     

١٣      إدغام التاء يف السني    
١٣     ١٠كام يف آية    
١٤     ضم اهلاء    
١٦      إدغام الدال يف اجليم       
٢٢      حذف األلف  ـ  عىل اإلفراد  ـ   



 

 ١٦٧ قراءة اإلمام محزة

٢٤       ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا      

٣١     واأللفالباء  ةإمالة فتح Š  

٤١   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 
٤٢     ضم اهلاء    
٤٥   كرس العني   

٤٦      
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف     

٥٠     ١٠كام يف آية    

٥٢    إدغام الذال يف الدال      
٥٣    فتح النون وإسكان الباء وضم الشني خمففة    

٥٩     مإسكان النون خمفاة وختفيف اجلي     

٦١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٥     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
٦٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٧٤     ضم اهلاء    
٧٧      ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا     

٨٢ 
   

   
 كرس الباء

 ٤٦كام يف آية : ًوقفا
   

  
٨٤    واأللفالنون  ةإمالة فتح ⇒ 

٨٨     ضم اهلاء    



 

 ١٦٨ قراءة اإلمام محزة

٨٨     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٩٤    إشامم الصاد صوت الزاي   ;  
٩٥       أو حذفهاتسهيل اهلمزة:ًوقفا  ∴      

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    واأللفالتاء  ةإمالة فتح � 
١   واأللفالالم  ةإمالة فتح ∏  
١     بالتاء بدل الياء    
٣   واأللفالالم  ةإمالة فتح ∏ 
٣     بالتاء بدل الياء    
٥    ًهلمزة ألفا إبدال ا: ًوقفا    
٧    حذف الواو    
٩     إشامم الصاد صوت الزاي <   
٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩    التسهيل مع املد والقرص:ًوقفا وجهان   
٩   واأللفالدال  ةإمالة فتح  Ÿ  

١٢    فتح امليم      
١٢    تنوين كرس      
١٢      ًالتحقيق وإبدال اهلمزة ياء:ًوقفا وجهان   



 

 ١٦٩ قراءة اإلمام محزة

١٤    ًواأللف وقفاالراء  ةإمالة فتح ≤  

١٥    واأللفالقاف  ةإمالة فتح ⊆   
٢٠   لياء بدل ابالتاء    

٢٤     
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٢٦    ًواأللف وقفاالتاء  ةإمالة فتح �  

٢٦          ضم اهلاء        
٢٦    واأللفالتاء  ةإمالة فتح � 
٢٨     واأللفالفاء ةإمالة فتحبالياء و  ⊇     

٢٨   فيها ستة أوجه انظر األصول:ًوقفا   

٢٨     واأللفالالم  ةإمالة فتح 9  

٢٩    واأللف وقفاالواو ةإمالة فتح ً   

٣٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٢     واأللفالفاء ةإمالة فتحبالياء و  ⊇     

٣٣       مع االدغامبالياء بدل التاء       
٣٤   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

٣٤     
 تسهيل اهلمزة . ١: أوجه٣ًوقفا 

 ًة ياء  إبدال اهلمز. ٣  وضم الزايا حذفه.٢     

٣٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٦  واأللف وقفاالدال ةإمالة فتح ً Ÿ  
٣٧   واأللفالدال  ةإمالة فتح Ÿ  



 

 ١٧٠ قراءة اإلمام محزة

٣٨     واأللفالالم  ةإمالة فتح 9  

٤١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٤٣    
 بدل النون وفتح احلاء ثم ألف  ياء

š وإمالة فتحة احلاء واأللف   

٤٣      ضم اهلاء    
٤٤      ضم اهلاء    
٤٥      ًضم اهلاء وصال     
٤٧    حذف الواو    
٤٨       بالتاء بدل الياء      

٥٠     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا     

٥٣     إىل اجليم تهانقل حركوحذف اهلمزة : ًوقفا     
٥٨      إمالة فتحة الثاء واأللف ‘    

٥٩    واأللفإمالة فتحة الراء    ⁄   
٦٠       واأللفة فتحة الالم إمال 9    

٦١     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٦١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٢      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    

٦٣     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأكت الس وأالنقل : أوجه٣خلف     

٦٤    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

٦٤    وقفا ً اهلمزة واوا إبدال ً    



 

 ١٧١ قراءة اإلمام محزة

٦٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š    

٦٨     كرس الباء     

٧٠      أللفإمالة فتحة الفاء وا  ⊇    

٧٦       إمالة فتحة الالم واأللف √    

٧٦   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف  ; 

٧٨    وصال، وابتداء كحفص وامليمكرس اهلمزة ً ً    

٧٩       بالتاء بدل الياء      

٧٩    ًة واوا وقفا إبدال اهلمز ً    
٨٠     كرس الباء     

٨٠     كرس الباء     

٨٥     ،الراء واهلمزة  إمالةًوقفاًوصال إمالة الراء  ∫⁄  
٨٦     ،الراء واهلمزة  إمالةًوقفاًوصال إمالة الراء  ∫⁄  
٨٦        اء ضم اهل        
٨٩     ضم اهلاء    
٨٩    ًثالثة عرش وجها عمالفيها : ًوقفا ً    

٨٩    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

٨٩      واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    

٩٠       واأللف إمالة فتحة الباء  Š    

٩٠     إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٩١      إدغام الدال يف اجليم      



 

 ١٧٢ قراءة اإلمام محزة

٩٢     إمالة فتحة الباء واأللف Š  
٩٣   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩٦     بالياء بدل النون      
٩٧     إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
١٠٢    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

١٠٢       واأللفإمالة فتحة الراء ⁄     

١٠٣   فتح الياء واحلاء    
١٠٤   وصالضم اهلاء ً     
١٠٤      ٦٣كام يف آية       

١٠٦    ضم اهلاء     

١٠٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١١١      إمالة فتحة الفاء واأللف :     

١١٣      جليم إمالة ا وإدغام الدال يف اجليم     – 
١١٧      ٦٣كام يف آية       

١٢١        إمالة فتحة الباء واأللف  ‰    

١٢١    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

١٢١   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف ; 

١٢٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٢٧     ضم اهلاء    



 

 ١٧٣ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١   ًإمالة فتحة الصاد واأللف وقفا ±   
٢   فتحة السني واأللف وقفاإمالة ً 7  

٢  ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٥   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥    فتحة الالم واأللفإمالة  √ 
٦     ضم اهلاء    
٧   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٧     فتح اهلمزة دون واو بعدها    

٨    فتحة السني واأللفإمالة 5 
٩     فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     

١٠       
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف       

١٣      فتحة القاف واأللف إمالة ⊆  
١٤     فتحة الفاء واأللفإمالة ⊃  

١٥      فتحة الدال واأللفإمالة  Ÿ    

١٥   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٧       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃    



 

 ١٧٤ قراءة اإلمام محزة

١٨       تحة الالم واأللففإمالة  9  

١٩      فتحة العني واأللفإمالة ⊕   

٢٣     فتحة الضاد واأللفإمالة ∝   

٢٣     بعد الغني وكرس النونً مشبعاألف ممدودة      

٢٣       فتحة الالم واأللفإمالة   ÿ  

٢٣   ون تنوينكرس الفاء د  
٢٦        فتحة الباء واأللفإمالة Š    

٣٢       فتحة النون واأللفإمالة ⇓   

٣٣      إدغام الدال يف اجليم     

٣٣      بالتاء بدل الياء      

٣٤    إىل السني تها  حركنقلحذف اهلمزة و: ًوقفا   
٣٥    ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا    
٣٦    حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل السني: ًوقفا   
٣٩     إمالة فتحة احلاء واأللف š  

٣٩      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆     

٤٠        إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃    

٤١      إدغام الدال يف الصاد       

٤١       إسكان الذال وضم الكاف خمففة      

كام  ٤٢    بالتاء بدل الياء    
٤٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9   



 

 ١٧٥ قراءة اإلمام محزة

٤٣       بالتاء بدل الياء    
٤٧    إمالة فتحة الواو واأللف     
٥١    إمالة فتحة التاء واأللف �   

٥١     إمالة فتحة السني واأللف  5   

٥٢   إدغام الثاء يف التاء  

٥٤    ضم اهلاء     
٥٥     ضم الزاي    

٥٧         وصالاهلاءضم  ً        

٦٣     إدغام الباء يف الفاء : خالد      

٦٤     ضم اهلاء    
٦٤     إسكان اجليم مع القلقلة    
٦٥     ضم اهلاء    
٦٥       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃    

٦٧      فتحة اجليم واأللفإمالة   •  

٦٩   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٧٢   )املوضعني (إمالة فتحة امليم واأللف ً)معا( ∧  
٧٤     ضم اهلاء    
٧٩      إمالة فتحة السني واأللف  5   

٨١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٨٣      إمالة فتحة النون واهلمزة 0⇓  



 

 ١٧٦ قراءة اإلمام محزة

٨٣   تسهيل اهلمزة: ًوقفا  Œ 

٨٤   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٨٩      إدغام الدال يف الصاد       

٨٩    إمالة فتحة الباء واأللف Š  

٩٢    السني إسكان      

٩٣      إمالة فتحة القاف واأللف  ∀    

٩٣     التسهيل بني اهلمزة والواو:ًوقفا   4   
٩٤      تحة اجليم واأللفإمالة ف  –  
٩٤     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ     

٩٥     ضم اهلاء    
٩٦       فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃  

٩٧      إمالة فتحة الواو واأللف      

٩٧       إدغام التاء يف الزاي      
٩٩   ًإمالة فتحة الباء واأللف وقفا Š 
١٠١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٠١      إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
١٠١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٠٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٠٧    إمالة فتحة الالم واأللف 9 

١٠٧     ضم اهلاء    



 

 ١٧٧ قراءة اإلمام محزة

١١٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

٢+١     بال سكت مع اإلخفاء: ًوصال      
٢    فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     

١٠   ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
١٢    إمالة فتحة الصاد واأللف ±  
١٣     وقفاواأللفإمالة فتحة الدال ً Ÿ   
١٥      ضم اهلاء    
١٥    واأللف إمالة فتحة الراء ⁄   
١٧    ًواأللف وقفا إمالة فتحة الراء ≤  

١٨      ضم اهلاء    
١٩  ) املوضعني (إدغام الثاء يف التاء )ًمعا(  

١٩      إسكان الراء     

١٩   واأللفالكاف الة فتحة إم   

٢٠     
 النقل أو التحقيق : ًوقفا خالد وجهان

 النقل أو السكت أو التحقيق: أوجه٣خلف     

٢١     مواضع٣ (ضم اهلاء (     
٢٤    واأللفالسني إمالة فتحة 5 
٢٥    حذف التنوينكرس التاء املربوطة و   



 

 ١٧٨ قراءة اإلمام محزة

٢٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٨   إمالة فتحة الواو واأللف   
٢٩   )املوضعني  ( إمالة فتحة الشني واأللف )ًمعا( © 
٣١     ًضم اهلاء وصال       
٣٤   اء وامليم ضم الث   
٣٧  إمالة فتحة الواو واأللف   

٣٩       إدغام الذال يف الدال          
٣٩   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٤٠    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٤٢      ضم الثاء وامليم     
٤٣   بالياء بدل التاء  
٤٤       كرس الواو      
٤٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٥   ياء ساكنة دون ألف عىل اإلفراد  
٤٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٧    ًأللف وقفاوا إمالة فتحة الراء ≤  

٤٨      إدغام الدال يف اجليم        

٤٩   ًواأللف وقفا إمالة فتحة الراء ⁄  
٤٩     إمالة فتحة الصاد واأللف  ±  
٥٢   بالنون بدل الياء   



 

 ١٧٩ قراءة اإلمام محزة

٥٣    
 طًوصال إمالة فتحة الراء فق
⁄∫ واأللفًوقفا إمالة فتحة الراء واهلمزة   

٥٤        إدغام الدال يف الصاد       

٥٥     إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٥٥    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٦       

  و مهزةإبدال الواإسكان الزاي و: ًوصال
  نقل حركة اهلمزة إىل الزاي.١:ًوقفاوجهان

ًإبدال اهلمزة واوا تبعا للرسم.٢ ً 

    
   

    

٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   

٥٧      ٢٠كام يف آية     

٥٨     
 ـ اإلبدال ١: وجهان : ًوقفا

 ـ النقل٢                                     
   
   

٥٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٥٩    فتح الالم الثانيةضم امليم و     
٦٠    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٠    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٦٢    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٦٣      كرس اهلاء      

٦٦    إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦٧   إسكان الياء   
٦٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 



 

 ١٨٠ قراءة اإلمام محزة

٧١    ياء مفتوحة بدل التاء وفتح الراء    
٧١    ضم الالم     
٧١    إدغام الدال يف اجليم     
٧١       ٢٠كام يف آية      

٧٢    إسكان الياء   
٧٤    إدغام الدال يف اجليم     
٧٥    إسكان الياء   
٧٧     إدغام الذال يف التاء    
٨٦    ألف بعد احلاء وياء بدل اهلمزة     

٨٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇒    
٩٣     ضم السني    
٩٣     ضم الياء وكرس القاف    

٩٤ 
  

    
  فيهام ًألفا اهلمز إبدال   

    

٩٤    فتح الراء وألف بعدها   
٩٦    إمالة فتحة الواو واأللف   

٩٦     هبمزة وصل     
٩٧     تشديد الطاء     
٩٨   حة اجليم واأللفإمالة فت – 
١٠٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١٨١ قراءة اإلمام محزة

١٠٦       

  إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و: ًوصال
  نقل حركة اهلمزة إىل الزاي.١:ًوقفاوجهان

ًإبدال اهلمزة واوا تبعا للرسم.٢ ً 

    
   

    

١٠٩   بالياء بدل التاء   
١١٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٢-١       
  إمالة فتحة الياء

∼ وإدغام دال الصاد يف الذال     

٣    الدال واأللف إمالة فتحة     

٧    وإسكان الباء وضم الشني خمففةنونفتح ال     

٧     الياء واأللف إمالة فتحة  ∼  

٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٩     نون مفتوحة بدل التاء بعدها ألف     

٩      لياءىل اإ نقل حركة اهلمزة .١: وجهان ًوقفا 
 ًإبدال اهلمزة ياء وإدغامها يف التي قبلها .٢

   
   

١١      احلاء واأللف إمالة فتحة  š   
١١     ضم اهلاء     

١٢    الياء واأللف إمالة فتحة  ∼  
٢٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇓  

٢٤      الدال واأللف إمالة فتحة       



 

 ١٨٢ قراءة اإلمام محزة

٢٤     إدغام الدال يف اجليم    

٢٥    فتح التاء والقاف   
٢٧     إدغام الدال يف اجليم      
٣٠    ًحتذف وصال (ًإسكان الياء وقفا(   

٣٤   السني واأللف وقفا إمالة فتحة ً 5 

٣٤   ضم الالم   
٣٥     الضاد واأللف إمالة فتحة  ∝  
٣٦   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 
٣٨       ًإبدال اهلمزة ألفا: ًوقفا     
٣٩     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا     

٤٢      ٩كام يف آية   ،    
٤٣      إدغام الدال يف اجليم وإمالة اجليم   –  
٤٣    إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 

٤٨    السني واأللف إمالة فتحة  5 
٥١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٥٨     املوضعني(ضم اهلاء(    
٥٨     الالم واأللف إمالة فتحة  9  
٥٨    كرسالباء    
٦٠      ٩كام يف آية   ،    
٦١       ًإبدال اهلمزة ألفا: ًوقفا    
٦٥      إدغام الالم يف التاء      



 

 ١٨٣ قراءة اإلمام محزة

٦٧     فتح الذال والكاف مشددتني      

٦٧      ٩كام يف آية   ،    
٧٠    الالم واأللف إمالة فتحة  √  
٧٣     الالم واأللف إمالة فتحة  9  
٧٣     ضم اهلاء    

٧٤     
 اإلبدال مع اإلظهار .١:ًوقفا وجهان

 ًإبداهلا ياء وإدغامها فيام بعدها.٢
   
    

٧٦   ًالدال واأللف وقفا إمالة فتحة  Ÿ  
٧٧    ضم الواو الثانية وإسكان الالم   
٨٢     ضم اهلاء    
٨٤     ضم اهلاء    
٨٨    ضم الواو وإسكان الالم    
٨٩    إدغام الدال يف اجليم    

٨٩       النقل أو التحقيق : ًوقفا خالد وجهان 
  النقل أو السكت أو التحقيق: أوجه٣خلف     

٩٠      رهوكسم ففهطاء خم بدل التاء ونون ساكنة     
٩١    ضم الواو وإسكان الالم    
٩٢    ضم الواو وإسكان الالم    
٩٤      الصاد واأللف إمالة فتحة  ± 
٩٧     فتح التاء وإسكان الباء وضم الشني خمففة     

٩٨     إدغام الالم يف التاء     



 

 ١٨٤ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية

١  اهلاءو  الطاء إمالة فتحة ≡ 
٢      القاف واأللف إمالة فتحة  ⊆  
٣    الشني واأللف إمالة فتحة   ́  
٤     ًوقفا الالم واأللف إمالة فتحة 9   
٥      الواو واأللف إمالة فتحة     
٦     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٧      ًوقفا الفاء واأللف إمالة فتحة ⊃   
٨      النون واأللف إمالة فتحة  ⇒    
٩     التاء واأللف إمالة فتحة  �  

٩    السني واأللف إمالة فتحة  7  
١٠    إمالة فتحة الراء واهلمزة واأللف ∫⁄  

١٠   ًضم اهلاء وصال   

١٠    ًالدال واأللف وقفا إمالة فتحة  Ÿ  
١١     التاء واأللف إمالة فتحة   � 

١١    لفإمالة فتحة السني واأل 7  

١٢    الواو واأللف وقفا إمالة فتحة ً   

١٣    تشديد النون    



 

 ١٨٥ قراءة اإلمام محزة

١٣      بعدها ألف بدل التاء مفتوحةنون     

١٣    إمالة فتحة احلاء واأللف š 
١٥       إمالة فتحة الزاي واأللف ∞    
١٥     إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
١٦    إمالة فتحة الواو واأللف    

١٦      إمالة فتحة الدال واأللف     
١٧      إمالة فتحة السني واأللف 7   
١٨   سكان الياءإ     

١٨   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٩      إمالة فتحة السني واأللف 7   
٢٠      إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆  

٢٠     إمالة فتحة العني واأللف ⊕  

٢١     
 إمالة فتحة الالم واأللف

 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا
 ومن مل يسكت فله النقل فقط

√  

٢٢    
 إمالة فتحة الراء واأللف

  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان
 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف 

  ≤  

٢٣     وقفاإمالة فتحة الراء واأللف ً ⁄   
٢٤   إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٢٩    ٢٢ًوقفا كام يف آية   



 

 ١٨٦ قراءة اإلمام محزة

٣٦     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٣٧         ٢٢كام يف آية     ≤   
٣٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š 
٤٠      إدغام الذال يف التاء    

٤٠      غام الثاء يف التاء إد     
٤٠     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٤٣    إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٤٤     إمالة فتحة الشني واأللف   ́ 
٤٥    إمالة فتحة الغني واأللف )  

٤٦    
 إمالة فتحة الراء واأللف

  ⁄ التحقيق والتسهيل: ًوقفا وجهان

٤٧     إدغام الدال يف اجليم    
٤٧    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٤٨    إمالة فتحة الالم واأللف √   
٤٩     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٥٠   إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  

٥٠    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٥١      ٢١كام يف آية √  
٥٢   وقفاإمالة فتحة السني واأللف ً 5  
٥٣     إمالة فتحة التاء واأللف  �   
٥٤     إمالة فتحة اهلاء واأللف    



 

 ١٨٧ قراءة اإلمام محزة

٥٥      ٢٢كام يف آية   ≤   
٥٦     ٤٦مثل : ً وقفاإمالة فتحة الباء واأللف Š  
٥٧     إمالة فتحة السني واأللف 7   
٥٨   ًاأللف وقفا و  الواو فتحةإمالة  

٥٩    ًإمالة فتحة احلاء واأللف وقفا ™   
٦٠    إمالة فتحة الالم واأللف  √   

٦٠   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٦١   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٦١  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

٦١    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٦٢      الواو واأللفإمالة فتحة     
٦٣   مفتوحة مشددةنون    
٦٣      الالم واأللفإمالة فتحة  9    
٦٤       الالم واأللفإمالة فتحة  9   
٦٥     السني واأللفإمالة فتحة  7  
٦٥      ٢٢مثل : ًوقفا لفالقاف واألإمالة فتحة  ⊆  

٦٦     العني واأللفإمالة فتحة  ⊕  
٦٧    السني واأللفإمالة فتحة  7  

٦٨    ٢١مثل : ًوقفا الالم واأللفإمالة فتحة 9  
٦٩    تشديد القاففتح الالم و     



 

 ١٨٨ قراءة اإلمام محزة

٦٩   ألف وإسكان احلاءكرس السني دون    

٦٩    التاء واأللفإمالة فتحة  � 
٧٠    السني واأللفإمالة فتحة  7   

٧١   مهزة مفتوحة ثانية عىل اإلستفهام  
٧١     ٤٦مثل : ً وقفاالقاف واأللفإمالة فتحة  ⊆  
٧٢    لة فتحة اجليم واأللفإما   – 
٧٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٣      ٤٦مثل : ًوقفا القاف واأللفإمالة فتحة ⊆  
٧٤    الياء واأللفإمالة فتحة  ∼  

٧٥      الالم واأللفإمالة فتحة  9    
٧٦     الكاف واأللفإمالة فتحة    
٧٧    السني واأللفإمالة فتحة  7  
٧٧  دون ألف وإسكان الفاء  

٧٧     الشني واأللفإمالة فتحة   ́   
٧٩     الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ   
٨٠    ف بعدها تاء مضمومة بدل النون وال أل     

٨٠       تاء مضمومة بدل النون وال ألف بعدها    
٨٠      الواو واأللفإمالة فتحة      
٨١      تاء مضمومة بدل النون وال ألف بعدها     

٨١     الواو واأللفإمالة فتحة     



 

 ١٨٩ قراءة اإلمام محزة

٨٢     الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ  
٨٣      السني واأللفإمالة فتحة  7   
٨٤      الضاد واأللفإمالة فتحة  ∂    
٨٦    السني واأللفإمالة فتحة  7  
٨٧      ضم امليم      
٨٧    فتح احلاء وختفيف امليم مفتوحة    
٨٧      ًوقفا القاف واأللفإمالة فتحة ⊆  

٨٨    السني واأللفإمالة فتحة  7  

٨٩    ضم اهلاء    
٩١    السني واأللفإمالة فتحة  7  

٩٤      كرس امليم      
٩٤     ًإبدال اهلمزة ألفا  : ً وقفا    
٩٦       بالتاء بدل الياء      
٩٦        إدغام الذال يف التاء     

٩٧     إدغام الباء يف الفاء :خالد     
٩٩      السني إدغام الدال يف     
١٠٣    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٤    إدغام الثاء يف التاء  
١٠٧    واأللفإمالة فتحة الراء   ≤   
١١١  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 



 

 ١٩٠ قراءة اإلمام محزة

١١٤     ًوقفا الالم واأللفإمالة فتحة 9   

١١٤      الضاد واأللفإمالة فتحة  ∝   

١١٦    الباء واأللفإمالة فتحة  Š 
١١٧       القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆   
١١٨     واأللفإمالة فتحة الراء ≤  
١١٩    احلاء واأللفإمالة فتحة  ™ 
١٢٠    الالم واأللف فتحة إمالة  9  
١٢١     الصاد واأللفإمالة فتحة  ±  

١٢١     الواو واأللفإمالة فتحة    
١٢٢     الباء واأللفإمالة فتحة  ‰   

١٢٢   الدال واأللفإمالة فتحة  Ÿ   
١٢٣    وقفاالدال واأللفإمالة فتحة  ً Ÿ  

١٢٣     القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆   
١٢٤     امليم واأللفإمالة فتحة  ∧  
١٢٥     امليم واأللفإمالة فتحة  ∧  
١٢٦    السني واأللفإمالة فتحة  5  
١٢٧      ٤٦مثل : ًوقفا القاف واأللفإمالة فتحة ⊆   
١٢٨      اهلاء واأللفإمالة فتحة     
١٢٩     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة ∧  
١٣٠     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  
١٣١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ١٩١ قراءة اإلمام محزة

١٣١    ٤٦ثل م: ً وقفاإمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٣٢    إمالة فتحة الواو واأللف    
١٣٣    بالياء بدل التاء    

١٣٣     ٢١ كام يف آية √  
١٣٤    إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
١٣٥   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف < 

١٣٥    وقفاإمالة فتحة الدال واأللف ً Ÿ  

 
 قراءة محزة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية 

٣     ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا    
٥     واأللفإمالة فتحة الراء ⁄    

٥     
 النقل وأالسكت ن سكت فله م:ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط    

٦     ًإبدال اهلمزة واوا:ًوقفا     

٧   
بالياء بدل النون وفتح احلاء ثم ألف بدل 

 š الياء وإمالة فتحة احلاء واأللف

٧     ضم اهلاء      

١١      اءظإدغام التاء يف ال      

١١       
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف     

١٣      إىل السنيتهانقل حرك و حذف اهلمزة:ًوقفا     



 

 ١٩٢ قراءة اإلمام محزة

١٥   واأللف واوالإمالة فتحة   
٢٣     إىل السني تهانقل حرك و حذف اهلمزة:ًوقفا     

٢٤   إسكان الياء   
٢٨      واأللف الضادإمالة فتحة ∝     
٣٠      ًإبدال اهلمزة واوا:ًوقفا     

٣٦    مزة واأللففتحة الراء واهلإمالة ∫⁄ 
٣٦      ًإسكان الزاي ومهز الواو وصال    
٣٨     واأللف التاءإمالة فتحة �  
٣٩        ًضم اهلاء وصال        
٤٠     إدغام الالم يف التاء     
٤١     واأللف احلاءإمالة فتحة ™ 

٤١      
 تسهيل اهلمزة . ١: أوجهثالثةًوقفا 

 ًإبدال اهلمزة ياء  . ٣  وضم الزايا حذفه.٢     

٤٤        ضم اهلاء      
٤٧      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٨   ني واأللفإمالة فتحة الس 7 
٦٠    ًإمالة فتحة التاء واأللف وقفا �  
٦٢    تسهيل اهلمزة مع املد أو القرص: ًوقفا     

٦٧  حذف التنوين وكرس الفاء  
٧٠      ٥كام يف آية    

٧٣     ضم اهلاء     



 

 ١٩٣ قراءة اإلمام محزة

٧٦    إمالة فتحة الدال واأللف   
٨٠       ًياءإبدال التاء    
٨٠     ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا   
٨٣    إمالة فتحة الدال واأللف   
٨٣     حتذف وصال (إسكان الياء(ً     

٨٤    واأللفحة الراء إمالة فت  ≤  
٨٧    إمالة فتحة الدال واأللف    
٨٨      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     

٨٩    إمالة فتحة الدال واأللف   
٩٠    إمالة فتحة الياء واأللف ∼  
٩٥     الراء دون ألفكرس احلاء وإسكان   

٩٦ 
  

    
  فيهامًلفاأ ةبدال اهلمزإ

   
    

١٠١     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١٠٣       إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
١٠٥    ضم الزاي    

١٠٥     حتذف وصال (إسكان الياء(ً    

١٠٨   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

١١٢  
  وإسكان الالمحذف األلفوضم القاف 

  ًمع إدغام الالم يف الراء وصال ً ً
  



 

 ١٩٤ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٢     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  

٢   
 فتح السني وإسكان الكاف دون ألف 

≤  ثم إمالة فتحة الراء واأللف   

٢   
 فتح السني وإسكان الكاف دون ألف 

≤ ثم إمالة فتحة الراء واأللف    

٤      إمالة فتحة الالم واأللف $   
٥     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٥      إمالة فتحة الفاء واأللف  :   
٥     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٦    إمالة فتحة التاء واأللف �   

٨   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٩      الة فتحة الياء واأللفإم ∼     

١١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٣    إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٧      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١٨    مخسة القياس : ًوقفا    

١٩      ًضم اهلاء وصال     



 

 ١٩٥ قراءة اإلمام محزة

٢٣       
  بدل الفتحتنوين كرس

 ًإبدال اهلمزة األوىل واوا:ًوقفا 
 واهلمز الثانية ثالثة أوجه انظر األصول

    

٢٤   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف ; 
٢٥    بدل الفتحين ضمتنو     

٢٥    
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

  التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف   

٢٦    إسكان الياء   
٣٠     إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٣٢   إمالة فتحة الواو واأللف وقفا ً   
٣٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٣٤  كرس السني   
٣٦       إدغام التاء يف اجليم        
٣٧    إمالة فتحة الواو واأللف    

٣٧    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٣٩   فتح اهلمزة   
٣٩    كرس التاء   
٤٠       إدغام التاء يف الصاد       

٤١    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط    

٤٤   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٤٤      إدغام الذال يف التاء     



 

 ١٩٦ قراءة اإلمام محزة

٤٦  ) املوضعني(ًإمالة امليم واأللف وقفا  )ًمعا( ∧ 
٤٧    بالياء بدل التاء    
٤٨     إدغام الذال يف التاء   
٥٢    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٥٢    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆  
٥٤   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف ; 

٦٥      حذف الواو      
٦٧  كرس السني   
٦٧   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٧٢    لفإمالة فتحة الالم واأل 9  
٧٢     )  ضم اهلاء ) ًمعا     
٧٦        ٤١مثل : ً، وقفافتح التاء وكرس اجليم        
٧٨       إمالة فتحة الباء واأللف   ‰  

٧٨   إمالة فتحة امليم واأللف   ∧ 
٧٨        إمالة فتحة الالم واأللف   √  

٧٨     إمالة فتحة الالم واأللف √    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     



 

 ١٩٧ قراءة اإلمام محزة

٧     الغني واأللفإمالة فتحة  )    

٩       دون واو بعد الالم عىل اإلفراد       

١٣    فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   

١٩     ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا    

٢٠    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٢١     ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا    
٢٤   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٤     ٢٠كام يف آية    

٢٧   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٢٧  حذف التنوين وكرس الالم   
٢٨     جليم واأللفإمالة فتحة ا  •   

٣١       
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف      

٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٧     ة الياء واأللفإمالة فتح ∼   

٣٨   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   
٣٨      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     

٤٢        ٣١كام يف آية       

٤٣      ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا       



 

 ١٩٨ قراءة اإلمام محزة

٤٤    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    

٤٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٤       ًإبدال اهلمزة واوا:ًوقفا     

٤٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٤٩   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

٥٠     ضم الراء     

٥٠    فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄   

٥٣    ضم اهلاء    

٥٨      ًإبدال اهلمزة واوا:ًوقفا     

٦٤      إىل اجليم تها نقل حركو حذف اهلمزة :ًوقفا    

٦٦    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٦٨    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٦٨     ٢٠كام يف آية     

٧٠    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٧٢     فتح الراء وألف بعدها    

٧٣   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف ; 

٧٤    زايإشامم الصاد صوت ال: خلف < 

٧٧     ضم اهلاء     

٧٨     
من سكت فله السكت  األوىل اهلمزة:ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط والنقل
 وحذف اهلمزة الثانية ونقل حركتها إىل الفاء

    



 

 ١٩٩ قراءة اإلمام محزة

٨١      ٢٠كام يف آية    

٨٣     ٢٠آية كام يف    

٨٩     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٩٢    ضم امليم    

٩٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٩٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٠١      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان ∴    
١٠٥    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
١٠٦       فتح الشني والقاف وبعدها ألف      

١١٠        إدغام الذال يف التاء      

١١٠     ضم السني     
١١١   كرس اهلمزة    

١١١       التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان     

١١٢   ضم القاف دون ألف وإسكان الالم   

١١٢   إدغام الثاء يف التاء  

١١٤   ضم القاف دون ألف وإسكان الالم   

١١٤   إدغام الثاء يف التاء  

١١٥       فتح التاء وكرس اجليم       

١١٦    ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا 9  



 

 ٢٠٠ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٢    ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
٣    ًال اهلمزة واوا إبد:ًوقفا     
٩      ضم التاء املربوطة      
١١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١١    إمالة فتحة الالم واأللف  √  
١٢     إدغام الذال يف السني :خالد     

١٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٥          إدغام الذال يف التاء       

١٦     إدغام الذال يف السني :خالد     

١٧       ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
١٩      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٠       حذف الواو      
٢١    ) املوضعني( إسكان الطاء مع القلقلة  )ًمعا(      
٢٢        إمالة فتحة الباء واأللف Š    

٢٣     ة الياء واأللفإمالة فتح ∼     

٢٤     بالياء بدل التاء     
٢٤     ضم اهلاء     



 

 ٢٠١ قراءة اإلمام محزة

٢٧     ًضم اهلاء وصال     
٢٧    كرس الباء    
٢٧    كرس الباء     
٢٨   كاف واأللف إمالة فتحة ال  
٢٩    كرس الباء    
٣٠   واأللف كافإمالة فتحة ال   
٣١    كرس اجليم    

٣٢     إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٣٣    ًضم اهلاء وصال      
٣٣      إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥    مهزة بعد الياء املمدودة    
٣٥   بالتاء بدل الياء   
٣٦  كرس الباء  

٣٦     
 قلالن وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٣٧     ٣٦كام يف اآلية    
٣٩     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٣٩     إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇  
٤٠    إمالة فتحة الشني واأللف ±   
٤٠    لراء واأللفإمالة فتحة ا  ≤ 



 

 ٢٠٢ قراءة اإلمام محزة

٤٣   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  
٤٣     ٣٦كام يف آية    
٤٤    ٣٦كام يف آية    

٤٥   ألف بعد اخلاء وكرس الالم وضم القاف   
٤٥   كرس الالم   

٤٦   م الصاد صوت الزايإشام: خلف ; 

٤٧      إمالة فتحة الالم واأللف   √   
٤٧       ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا      
٥٠     ضم اهلاء     

٥٢      
  مديةوصلة اهلاء بياءكرس القاف 

  بإسكان اهلاءٍوخلالد وجه ثان
    

   
٥٢       التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان     

٥٥     إمالة فتحة الضاد واأللف ∝     
٥٧    بالياء بدل التاء    

٥٧   إمالة فتحة الواو واأللف   
٥٨   تح الثاءف   
٥٨     ضم اهلاء     
٦١   إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٦١    كرس الباء     
٦١   مرات٨(كرس الباء (   



 

 ٢٠٣ قراءة اإلمام محزة

٦١    كرس الباء    
٦١      ًإبتداء كحفص ،مكرس اهلمزة واملي:ًوصال      
٦٢       ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا      

٦٣     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

  التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

 
 قراءة محزة ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص  اآلية

٤    واأللفإمالة فتحة الراء  ⁄    
٤    إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
٥    الالم واأللفإمالة فتحة 9  
٨     القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆  
٨   اءبالنون بدل الي    
١٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٦    حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل السني : ًوقفا   
١٧     ًإبدال الياء نونا     
١٩      ًإبدال التاء ياء      
٢١    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢٢   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢٧    إدغام الذال يف التاء   
٢٨     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٢٩     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٢٠٤ قراءة اإلمام محزة

٣١      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٣٥   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

٣٧       
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف      

٤١    إبدال الواو مهزةو إسكان الزاي      

٤٣    فتحة الواو واأللفإمالة   
٤٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٨     املضمومةبنون مفتوحة بدل الباء    

٥٠       إدغام الدال يف الصاد       

٥٠     إسكان الذال وضم الكاف خمففة    
٥٠    فتحة الباء واأللفإمالة Š  
٥٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٥٨      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٥٩      فتحة الواو واأللفإمالة    
٦٠     بالياء بدل التاء     
٦٠    واأللفزايفتحة الإمالة   ƒ 
٦١   لسني والراء دون ألفضم ا    
٦٢    إسكان الذال وضم الكاف خمففة    

٦٩  قرص اهلاء بدون صلة  
٧٤     عىل اإلفراد -حذف األلف -     
٧٥     فتح الياء، وسكون الالم، وختفيف القاف     



 

 ٢٠٥ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١   
  إمالة فتحة الطاء

 ≡  عند امليم سنيوإظهار نون

٣    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٤      ضم اهلاء     

٦      
 تسهيل اهلمزة .١ : ًوقفا ثالثة أوجه

 ًإبدال اهلمزة ياء. ٣  ا وضم الزاي حذفه.٢
     

٨    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٠     إمالة فتحة الدال واأللف    
١٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٧   املد والقرصمعتسهيل اهلمزة : ًوقفا  ∴   
١٨       إدغام الثاء يف التاء    
٢٢   مع املد والقرصتسهيل اهلمزة : ًوقفا ∴   

٢٦    
 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٢٩    تاءإدغام الذال يف ال   
٣٢     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٣٥    ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا     
٤١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٤٣   إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 ٢٠٦ قراءة اإلمام محزة

٤٥     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٤٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٤٥    فتح الالم وتشديد القاف    

٤٥       ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا      
٤٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٤٩   ستفهاممفتوحة عىل اإلمهزة زاد  
٥١      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
٥٢   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٥٥      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان    

٥٧    كرس العني    
٥٩   مع املد والقرصتسهيل اهلمزة : ًوقفا ∴   

٦١   
 فتحة الراء واأللف إمالة ًوصال

  تسهيلهاالراء واهلمزة وإمالة  :ًوقفا
≤  
∫≤  

٦١   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٢   إسكان الياء   
٦٣   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٤     ٢٦كام يف آية    

٦٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٦٦     ٢٦كام يف آية    

٦٧     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     



 

 ٢٠٧ قراءة اإلمام محزة

٦٩      ضم اهلاء     

٧٢      إدغام الذال يف التاء     

٧٦      ٢٦كام يف آية    

٨٤     ٢٦كام يف آية    

٨٩   ًإمالة فتحة التاء واأللف وقفا � 
١٠٢      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٠٣    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     

١٠٧     
 التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف   

١٠٩    مع املد املنفصلسكان الياءإ    

١١١      ٢٦كام يف آية     

١١٤      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١١٨   إسكان الياء   
١١٨      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٢١    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٢٥      ١٠٧كام يف آية    
١٢٧    مع املد املنفصلسكان الياءإ    

١٣٤    كرس العني    
١٣٧     ٢٦كام يف آية    

١٣٩    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     



 

 ٢٠٨ قراءة اإلمام محزة

١٤١      إدغام التاء يف الثاء      

١٤٣      ١٠٧كام يف آية    
١٤٥    مع املد املنفصلسكان الياءإ    

١٤٧    كرس العني    
١٤٩      كرس الباء    

١٥٨     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٦٢      ١٠٧كام يف آية    
١٦٤    د املنفصل مع املسكان الياءإ   

١٧٢     ٢٦كام يف آية    

١٧٣      ضم اهلاء     

١٧٤     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٧٦      ٢٦كام يف آية    
١٧٨      ١٠٧كام يف آية    
١٨٠   مع املد املنفصلسكان الياءإ     

١٨٤     ٢٦كام يف آية     

١٨٧   إسكان السني   
١٩٠     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٩٣   تشديد الزاي   

١٩٣    
  

 فتح احلاء 
 ٢٦ًوقفا مثل ، وفتح النون

   
   



 

 ٢٠٩ قراءة اإلمام محزة

١٩٦     ٢٦كام يف آية    

١٩٧   مع املد والقرصتسهيل اهلمزة : ًوقفا ∴   

١٩٨    ٢٦كام يف آية  

١٩٩     ضم اهلاء     

١٩٩    ًمزة واوا إبدال اهل: ًوقفا     
٢٠١     ٢٦كام يف آية    
٢٠٦     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٠٧   إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٢٠٩    واأللفإمالة فتحة الراء    ≤ 
٢١٤       ٢٦كام يف آية     

٢١٥      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٢١٨   واأللفإمالة فتحة الراء    ≤ 

٢٢٢      ١٠٧كام يف آية     

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١    ءإمالة فتحة الطا ≡  
٢   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢       إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٢      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     



 

 ٢١٠ قراءة اإلمام محزة

٥     
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٦      ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   

٧   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٨   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩   إمالة فتحة السني واأللف 7  
١٠    فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة  ∫⁄ 
١٠    لة فتحة الالم واأللفإما √  
١٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١٣   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٥      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
١٩     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٢٠    سكان الياءإ    
٢٠   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄  

٢٠      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان    

٢٢    ضم الكاف    

٢٥   بالياء بدل التاء   
٢٥    بالياء بدل التاء    
٢٨     ضم اهلاء    
٣٣      ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا     
٣٥     ضم اهلاء    



 

 ٢١١ قراءة اإلمام محزة

٣٦   إمالة فتحة اجليم واأللف – 

٣٦     
ًإثبات الياء وصال ووقفا ً 

 مع إدغام النون يف النون مع املد املشبع      

٣٦      ًحذف الياء وصال ووقفا ً     
٣٦     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٧    ضم اهلاء    

٣٩  
 إمالة فتحة اهلمزة واأللف
 ∫ وخلالد وجه آخر بالفتح

٣٩     
 التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

٤٠  
 إمالة فتحة اهلمزة واأللف
 ∫ وخلالد وجه آخر بالفتح

٤٠   فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫⁄ 
٤٢   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٤٩      النون وضم التاء الثانيةبالتاء بدل       
٤٩   بالتاء بدل النون وضم الالم الثانية    
٤٩    ضم امليم وفتح الالم   

٥٢     كرس الباء   

٥٨      ضم اهلاء     

٥٩     إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٥٩    بالتاء بدل الياء    

٦٣   إسكان الياء  وحذف األلف  



 

 ٢١٢ قراءة اإلمام محزة

٦٣    بالنون املفتوحة بدل الباء    

٦٣     ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا  9  

٦٨     ٥كام يف آية     

٧٠      ضم اهلاء     

٧١    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٧٢    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٧٧   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ  
٧٧      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا      
٨٠    ء واأللفإمالة فتحة التا �   
٨١    تاء بدل الباء وإسكان اهلاء دون ألف    

٨١    فتح الياء     

٨٢      ضم اهلاء     

٨٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨٥      ضم اهلاء     

٨٦     ًاهلمزة واواإبدال : ًوقفا    
٨٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٨٨     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  

٨٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٨٩        ٣٩كام يف آية      
٩٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 



 

 ٢١٣ قراءة اإلمام محزة

٩٠      إدغام الالم يف التاء      
٩٢     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٩٣   بالياء بدل التاء    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١   
  إمالة فتحة الطاء

 ≡  عند امليم سنيوإظهار نون

٣   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣    ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    

٦     
 ياء مفتوحة وفتح الراء ثم ألف 

 ≤ وإمالة فتحة الراء واأللف

٦    ضم النون    
٦   نضم النو   
٦     ضم الدال      
٧   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٨      ضم احلاء وإسكان الزاي     

٨   
 تسهيل اهلمزة.١: وجهان ًوقفا 

 حذف اهلمزة. ٢                        
‹ 

 
٩    مالة فتحة السني واأللفإ 5  
١٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  



 

 ٢١٤ قراءة اإلمام محزة

١٠      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
١٤      إمالة فتحة الواو واأللف      
١٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٥    ة الضاد واأللفإمالة فتح ∝   
١٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
١٩   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٢٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٢٠    ًإمالة فتحة الصاد واأللف وقفا ±  
٢٠    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٢٢   إمالة فتحة السني واأللف 5  
٢٣   ًضم اهلاء وصال    
٢٣    إشامم الصاد صوت الزاي <   
٢٤     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٢٤   فإمالة فتحة الالم واألل  √ 
٢٥      إمالة فتحة اجليم واأللف   • 
٢٥     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  
٢٥   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٦     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ  

٢٦   
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط  



 

 ٢١٥ قراءة اإلمام محزة

٢٧   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٢٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٩    إمالة فتحة الضاد واأللف ∝  
٢٩   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  
٢٩        ًصالضم اهلاء و        
٢٩     ضم اجليم     
٣٠     إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٣٠   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣١    فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة  ∫⁄ 
٣١   إمالة فتحة الالم واأللف √ 
٣١   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣١    ٢٦كام يف آية   
٣٢    ضم الراء    
٣٤     إسكان الياء   
٣٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٦    ًمالة فتحة الراء واأللف وقفاإ ⁄   
٣٦     ٢٦كام يف آية    

٣٧   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٧   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٢١٦ قراءة اإلمام محزة

٣٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٣٧    بال غنة بالياء بدل التاء مع إدغام   
٣٨   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣٩    فتح الياء وكرس اجليم    
٤٢     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٤٣   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 
٤٣    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٤٣    ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٤٤   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 
٤٥       املوضعني(ضم اهلاء(     
٤٦    إمالة فتحة التاء واأللف � 
٤٧      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
٤٨    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٤٨   املوضعني (إمالة فتحة السني واأللف( 7 
٤٩     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٥٠   إمالة فتحة الواو واأللف   
٥٠   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٥٢     ًبدال اهلمزة واواإ: ًوقفا    
٥٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٥٣      ضم اهلاء     



 

 ٢١٧ قراءة اإلمام محزة

٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٥٧   إمالة فتحة الباء واأللف ‰  
٥٩     املوضعني(إمالة فتحة الراء واأللف(  ≤   
٥٩     ًكرس اهلمزة وصال ، وضمها ابتداء ً     
٥٩     ضم اهلاء    
٦٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٠     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٦١     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٣       ضم اهلاء      
٦٦       ضم اهلاء      
٦٦         مع املد والقرصتسهيل اهلمزة: ًوقفا    ∴   
٦٧   إمالة فتحة السني واأللف 5  
٦٨    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٧٠    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٧٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٧٦    إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٧٦      ضم اهلاء     

٧٧    إمالة فتحة التاء واأللف  �  
٧٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧٨       ًضم اهلاء وصال     



 

 ٢١٨ قراءة اإلمام محزة

٧٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨٠       إمالة فتحة القاف واأللف    ⊆  
٨٢    ضم اخلاء وكرس السني    
٨٤  ) ني املوضعيف (إمالة فتحة اجليم واأللف )ًمعا(  – 
٨٤      وقفا واأللفالزايإمالة فتحة ً  ∞  
٨٥   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨٥     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٨٦    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٩        بالتاء بدل الياء       

٢٣    
 التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

  التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف   

٢٤    إمالة فتحة اجليم واأللف •   
٢٤     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
٢٥     إدغام الذال يف التاء    
٢٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٥    إمالة فتحة الواو واأللف   
٢٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    



 

 ٢١٩ قراءة اإلمام محزة

٢٨    زاد مهزة استفهام    
٣١   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣١       إمالة فتحة الراء واأللف ≤     
٣٢        إسكان النون الثانية خمفاة وختفيف اجليم      
٣٣   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٣     الضاد و األلفإمالة فتحة ∂  
٣٣     وختفيف اجليم خمفاةسكان النونإ    
٣٩       إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم      – 
٣٩   لفإمالة فتحة السني واأل 7  
٤١   كرس الباء    
٤٢   بالتاء بدل الياء   
٤٤     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا      

٤٥    إمالة فتحة اهلاء واأللف   
٥٠  حذف األلف بعد الياءـ  عىل اإلفراد ـ   
٥١    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٥١      ضم اهلاء     

٥١     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٥١     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   
٥٢     فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃ 
٥٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  



 

 ٢٢٠ قراءة اإلمام محزة

٥٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  • 
٥٥      واأللف  الشنيإمالة فتحة   ± 
٥٦     ًإسكان الياء وقفا ووصال ً     
٥٨       ثاء ساكنة ثم واو خمففة ثم ياء بدل اهلمزة    
٦١     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٦١     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   
٦٤     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٦٥   إمالة فتحة اجليم واأللف • 
٦٦       إسكان الالم       
٦٨    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٦٨   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٦٨    ًواأللف وقفا الواوإمالة فتحة   

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٣   ًاإمالة فتحة النون واأللف وقف ⇓ 
٤      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
٧     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٩     إمالة فتحة اجليم واأللف    – 
١٠    مزة واأللفإمالة فتحة اهل Κ…    



 

 ٢٢١ قراءة اإلمام محزة

١٠      

 تسهيل اهلمزة.١: ًوقفا ثالثة أوجه 
 حذف اهلمزة وضم الزاي. ٢

 ًإبدال اهلمزة ياء.٣
                     

4    
     

     
١٩     فتح التاء وضم الراء      
٢٢   فتح الالم بعد األلف   
٢٧      إمالة فتحة  الالم واأللف 9   
٣٢     ألف بعد الفاء وختفيف الراء   

٣٢    ضم اهلاء    
٣٥     ضم اهلاء    
٣٧    ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
٣٨        إمالة فتحة  الباء واأللف Š    

٣٩   ًإمالة فتحة  الباء واأللف وقفا Š 

٤٠      إمالة فتحة  الالم واأللف 9   
٤٠    بالتاء بدل الياء    
٤٧    لفإمالة فتحة اجليم واأل  • 
٤٧     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٤٨   إسكان الياء وحذف األلف  

٤٨    وقفا واأللفالراءإمالة فتحة ً ⁄  

٤٩     ضم اهلاء    
٥٠     إمالة فتحة التاء واأللف �    
٥٢     إمالة فتحة التاء واأللف �   



 

 ٢٢٢ قراءة اإلمام محزة

٥٣   
 يف أوله وإسكان اهلاء ودال  مفتوحةتاء

  ووقف عليها بالياءمكسورة    
٥٣    فتح الياء     

٥٤ 
     

    
   

 ضم الضاد  . ٢فتح الضاد.١:حفص وجهان
 فتح الضاد:ة وجه واحدمحز

    
    

  
٥٥     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
٥٦    إدغام الثاء يف التاء  
٥٨       إدغام الدال يف الضاد        

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٣   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٣   تنوين ضم     

٥   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  

٦       

  إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و: ًوصال
 نقل حركة اهلمزة إىل الزاي.١:ًوقفاوجهان

 ًإبدال اهلمزة واوا وكان الزاي إس. ٢
   

٧     واأللف  الالمإمالة فتحة 9  
٧    واأللف  الالمإمالة فتحة √ 

٧     
 التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    



 

 ٢٢٣ قراءة اإلمام محزة

١٠     واأللف  القافلة فتحة إما  ⊆  
١٣   كرس الياء    

١٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦   كرس الياء    

١٧   كرس الياء    

١٧   
 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا

 فقطومن مل يسكت فله النقل    

١٨   ألف بعد الصاد وختفيف العني     

٢٠    
 مربوطة منونة ًتاءإبدال اهلاء سكان العني وإ

  بالفتح   

٢٠   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٢      إمالة فتحة القاف واأللف ⊆    
٢٢   ١٧ يف آية كام    

٢٩     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٣٢    إمالة فتحة اجليم واأللف • 
٣٣      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٤    وختفيف الزاي خمفاةسكان النونإ    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان  حفصرواية  اآلية

٣     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄     
٣    إمالة فتحة التاء واأللف  � 



 

 ٢٢٤ قراءة اإلمام محزة

٤     إمالة فتحة الواو واأللف     
٩    إمالة فتحة الواو واأللف    
٩     ) نقل حركة اهلمزة إىل الفاء وحذف اهلمزة ) ًقفا و     
١١      إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊇    
١٢   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٣    إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ 
١٦     إمالة فتحة الفاء واأللف :  
١٧   ًإسكان الياء وصال ووقفا ً   

١٩     إمالة فتحة الواو واأللف    
٢٠    إمالة فتحة الواو واأللف  
٢١    إمالة فتحة النون واأللف ⇓   
٢٣   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7 

٢٣   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٣   مع املد والقرصتسهيل اهلمزة : ًوقفا ∴   
٢٤   كرس الالم وختفيف امليم   
٢٨    إمالة فتحة التاء واأللف �  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٢    فتحة احلاء واأللفإمالة š 
٣      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   



 

 ٢٢٥ قراءة اإلمام محزة

٤    فتح التاء واهلاء     
٦ ) املوضعني ( فتحة الالم واأللف إمالة  )ًمعا( √ 
٧     إمالة فتحة السني واأللف 7    
٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا  5 

٨        
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط       

٩      إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٩     ضم اهلاء    
١٠      حة اجليم واأللفإمالة فت   – 
١٠    إدغام الذال يف الزاي:خالد     

١٠     ًدون ألف وقفا ووصال ً ) (    
١٣    فتح امليم    
١٣    كرس الباء     
١٤     ضم اهلاء    
١٥     ) نقل حركة اهلمزة إىل السني وحذف اهلمزة   ) ًوقفا    
١٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٩    إمالة فتحة الشني واأللف  ́ 
٢١      كرس اهلمزة    

٢٢    
 ًوصال إمالة الراء وفتح اهلمزة

  ⁄∫ مزة واأللف فتحة الراء واهل إمالة ًوقفا

٢٢   فتحة الزاي واأللفإمالة ƒ 



 

 ٢٢٦ قراءة اإلمام محزة

٢٣     فتحة الضاد واأللفإمالة ∝  
٢٤   إمالة فتحة الشني واأللف  © 
٢٤     ضم اهلاء    
٢٥      ًفتحة الفاء واأللف وقفاإمالة  ⊃   
٢٦       ًضم اهلاء وصال      
٢٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣١      بالياء بدل التاء    
٣١      بالياء بدل النون     
٣٣    كرس القاف    

٣٣    كرس الباء    
٣٣     فتحة الالم واأللفإمالة √  

٣٤     فتحة الالم واأللفإمالة 9  
٣٤    كرس الباء    
٣٦     ًفتحة الضاد واأللف وقفاإمالة ∝  
٣٦     إدغام الدال يف الضاد     

٣٧      إدغام الذال يف التاء    
٣٧     ًفتحة الشني واأللف وقفاإمالة  ́  

٣٧      فتحة الشني واأللفإمالة ±  
٣٧     فتحة الضاد واأللفإمالة ∝  
٣٩      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   



 

 ٢٢٧ قراءة اإلمام محزة

٤٠    كرس التاء    

٤٨  فتحة الذال واأللفة إمال  ′ 
٤٨      فتحة الفاء واأللفإمالة  ⊃   
٤٩      ضم التاء وألف بعد امليم مع املد الالزم    
٥٠     ضم اهلاء    
٥١    فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٥٣  كرس الباء  
٥٣     فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٥٧      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥٩    فتحة النون واأللفإمالة ⇓ 
٦٦     ًدون ألف وقفا ووصال ً)  (     

٦٧    ًدون ألف وقفا ووصال ً)  (    
٦٨   اءببالثاء بدل ال  

٦٩   إمالة فتحة السني واأللف 7  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٣      واأللف الالمإمالة فتحة  9 
٣    ألف ثم  مشددةالالمحذف األلف وفتح    

٥      
 تنون كرس بدل تنوين الضم

 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا
 ومن مل يسكت فله النقل فقط

    



 

 ٢٢٨ قراءة اإلمام محزة

٦     ًواأللف وقفا الراءإمالة فتحة ≤  
٦   إشامم الصاد صوت الزاي: خلف ; 

٨    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄   
٩     بالياء بدل النون     
٩    بالياء بدل النون    
٩      ًضم اهلاء وصال      
٩     بالياء بدل النون     
٩     ضم اهلاء    
٩     إسكان السني     
١٣      ًحتذف وصال(إسكان الياء(    
١٦     ضم اهلاء    
١٨      ًواأللف وقفا إمالة فتحة الراء  ≤    
١٨    ًواأللف وقفاإمالة فتحة الراء ≤  
١٨       ٥كام يف آية :ًوقفا     
٢٠       إدغام الدال يف الصاد       
٢٠     ضم اهلاء    
٢٠     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٢١     ضم اهلاء    
٢٣   ضم اهلمزة  
٢٤   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  



 

 ٢٢٩ قراءة اإلمام محزة

٢٩      التاء واأللفإمالة فتحة  �   
٣١   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
٣١    ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٣٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣٢      إمالة فتحة اجليم واأللف  –  
٣٣       إدغام الذال يف التاء       
٣٧    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   

٣٧     
إسكان الراء دون ألف بعد الفاء وتاء 

 مربوطة ــ عىل االفراد  ــ     

٤٠     ًإبدال الياء نونا    
٤٠   ًوناإبدال الياء ن   
٤١     ًإبدال اهلمزة واوا  :ًوقفا    
٤٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٤٣     ضم اهلاء    
٤٣    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄   
٤٣    األلف و  اجليم إمالة فتحة  – 
٤٤    ضم اهلاء    

٤٦    إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٤٦     إمالة فتحة الدال واأللف     
٤٧    مع املد املنفصلإسكان الياء  ¯  



 

 ٢٣٠ قراءة اإلمام محزة

٤٨    كرس العني    
٤٩   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥١   واأللفإمالة فتحة الراء   ≤  
٥٢     إمالة فتحة  النون واأللف ⇓  
٥٢     مهزة بدل الواو مع املد املتصل    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١   واأللف إمالة فتحة  النون  ⇒  
٣   كرس الراء   
٣     إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٣     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   
٤    فتح التاء وكرس اجليم    

٤   
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 طومن مل يسكت فله النقل فق   

٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨     اهلمزة واأللف وءفتحة الراإمالة ∫≤ 
٨     ضم اهلاء    
٩   إسكان الياء وحذف األلف  
١١    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
١٢     ًالة فتحة الراء واأللف وقفاإم ≤  



 

 ٢٣١ قراءة اإلمام محزة

١٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
١٨   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١٨    إمالة فتحة الباء واأللف Š 
١٨    إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٨     األلفإمالة فتحة الكاف و    
١٩   إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٢٥     األلفو  اجليمإمالة فتحة   – 
٢٦    إدغام الذال يف التاء  
٢٨   ًإمالة فتحة الشني واأللف وقفا  ́  
٣٣      تنوين كرس     
٣٦    إمالة فتحة الضاد واأللف ∝   
٣٦     ضم اهلاء    
٣٧    األلفو  اجليمإمالة فتحة  – 
٤٢    املوضعني (  إمالة فتحة اجليم واأللف(  – 
٤٢   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٤٢   وقفاحة الدال واأللفإمالة فت ً Ÿ   
٤٢  األلفو  الزايإمالة فتحة ƒ 
٤٣       ًوصالإسكان اهلمزة        
٤٥     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٤٥   إمالة فتحة اجليم واأللف – 



 

 ٢٣٢ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان ة حفصرواي  اآلية

١        إمالة فتحة الياء  ÿ     
٤   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف ; 
٧      ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
١٠     ضم اهلاء    
١٠      ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
١٢    إمالة فتحة التاء واأللف �   
١٣    اجليم واأللف إمالة فتحة  – 
١٤       ضم اهلاء     

١٨    
 نقلال وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط    

٢٠    األلفو  اجليمإمالة فتحة –  
٢٠    ًإمالة فتحة الصاد واأللف وقفا ±  
٢٠     إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٢٢     إسكان الياء   

٣٠      

 تسهيل اهلمزة .١ : ًوقفا ثالثة أوجه
 حذف اهلمزة وضم الزاي . ٢                      

 ًإبدال اهلمزة ياء. ٣                    

4    
     

     

٣١     ضم اهلاء    

٣٣        ًإبدال اهلمزة الفا  :ًوقفا    



 

 ٢٣٣ قراءة اإلمام محزة

٣٤     كرس العني     
٣٥    ضم الثاء وامليم    
٣٥    ًحذف اهلاء وصال ووقفا ً    
٤٨     إمالة فتحة التاء واأللف �   
٤٩   إسكان اخلاء وختفيف الصاد    
٥٢        بدون سكت        
٥٦   ضم الظاء بدون ألف بني الالمني   

٥٦    
 تسهيل اهلمزة .١: ًوقفا ثالثة أوجه 

 كافحذف اهلمزة وضم ال. ٢                      
 ًإبدال اهلمزة ياء . ٣     

Œ  
   

   
٦١   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف ; 
٦٢    ضم اجليم والباء وختفيف الالم    
٦٦    الصاد صوت الزايإشامم :خلف < 

٦٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٧٢        ًإبدال اهلمزة الفا : ًوقفا    
٨١     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١       مع املد املشبعإدغام التاء يف الصاد        

٢         مع املد املشبعإدغام التاء يف الزاي          



 

 ٢٣٤ قراءة اإلمام محزة

٣        مع املد املشبعإدغام التاء يف الذال         

٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٨     إمالة فتحة الالم واأللف  9  
١٢    ضم التاء    

١٧     
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

  يسكت فله النقل فقطومن مل   

٢٣   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف ; 
٢٤    )  نقل حركة اهلمزة السني وحذف اهلمزة ) ًوقفا    

٢٧      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان ∴    
٢٩      ًزة واوا إبدال اهلم: ًوقفا     
٣١      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان    
٣٧   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٣٨     ١٧كام يف آية    
٤٥     ضم اهلاء    
٤٧    كرس الزاي    
٥٠      التسهيل مع املد والقرص: ًوقفا وجهان ∴    
٥٥     فتحة الراء واهلمزة واأللفإمالة ∫≤ 
٥٩    إمالة فتحة الالم واأللف √  
٧١       إدغام الدال يف الضاد      

٧١     ١٧كام يف آية     

٧٥     إمالة فتحة الدال واأللف     



 

 ٢٣٥ قراءة اإلمام محزة

٧٨     ١٧كام يف آية    

٨١     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
٨٢     ١٧كام يف آية    

٨٣    التحقيق والتسهيل :ًوقفا وجهان     
٨٤    إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٩١        ًإبدال اهلمزة ألفا :ًوقفا    
٩٣     ضم اهلاء    
٩٤    ضم الياء   

٩٨      ١٧كام يف آية     

١٠٢   كرس الياء    
١٠٢    واأللفإمالة فتحة الراء ⁄  
١٠٢    ثم ياء بدل األلف الراء ضم التاء وكرس    
١٠٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٠٤    لالتسهيالتحقيق و: ًوقفا وجهان     

١٠٥     إدغام الدال يف الصاد     

١٠٨     ١٧كام يف آية    

١١١     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١١٤   إمالة فتحة السني واأللف 7  

١١٨    إشامم الصاد صوت الزاي:خلف < 

١١٩     ١٧كام يف آية    



 

 ٢٣٦ قراءة اإلمام محزة

١٢٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 

١٢٢     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٢٦     ١٧كام يف آية     

١٢٩     ١٧كام يف آية    

١٣٢     ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا     
١٣٦     ١٧كام يف آية    

١٣٧     ضم اهلاء    
١٥٣    ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا ⊃  
١٦٨     ١٧كام يف آية     

١٧١        إدغام الدال يف السني        

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص ية اآل
٤    األلفو  اجليمإمالة فتحة  – 

١٠    
 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

١١    ١٠كام يف آية    

١٢      ١٠كام يف آية     

١٣    ١٠كام يف آية    

١٥    ضم الفاء    
١٨      ١٠كام يف آية    



 

 ٢٣٧ قراءة اإلمام محزة

٢١   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٢١       إدغام الذال يف التاء       
٢٢     ام الذال يف الدالإدغ     
٢٢   إمالة فتحة الغني واأللف )  
٢٢    إشامم الصاد صوت الزاي: خلف < 
٢٣   إسكان الياء   
٢٤      إدغام الدال يف الظاء      
٢٤   لالتحقيق والتسهي: ً وقفا وجهان σ 

٢٥    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃    
٢٥   التسهيل بني اهلمزة واأللف: ًوقفا Œ 

٢٦     إمالة فتحة الواو واأللف    
٢٩     ١٠كام يف آية    
٣٣     ١٠كام يف آية    
٣٨      ١٠كام يف آية     

٤٠    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃    
٤٠   التسهيل بني اهلمزة واأللف: ًوقفا Œ 

٤١    إمالة فتحة الدال واأللف   
٤١     حتذف وصال (إسكان الياء(ً     
٤٣     اء واأللفإمالة فتحة الر ≤   
٤٣     ١٠كام يف آية    



 

 ٢٣٨ قراءة اإلمام محزة

٤٥     ١٠كام يف آية   

٤٦   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٤٧     ١٠كام يف آية    
٤٨      تشديد الالم مفتوحة وإسكان الياء     
٤٨     ١٠كام يف آية    
٤٩   التسهيل بني اهلمزة واأللف: ًوقفا Œ 

٥٠      ١٠كام يف آية     
٥٥   التسهيل بني اهلمزة واأللف: ًوقفا Œ 

٦٢    واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   

٦٢     
 واأللف فتحة الراء قليلت

⁄ ١٠ كام يف آية :ًوقفا    

٦٣     ًمهزة وصل بدل القطع وتكرس ابتداء    
٦٣     ضم السني     
٦٣    ١٠كام يف آية    
٦٩  إسكان الياء  
٦٩      الالم واأللفإمالة فتحة  9  
٧٠   إمالة فتحة احلاء واأللف š 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

٣     واأللف الفاءإمالة فتحة ⊃  



 

 ٢٣٩ قراءة اإلمام محزة

٤       واأللف  الفاءإمالة فتحة ⊃    
٥    ًواأللف وقفا امليمحة إمالة فت  ∧  
٦    ًابتداء كحفص (ًكرس اهلمزة وامليم وصال(    
٦     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
٧     واأللف الضادإمالة فتحة ∂  
٧    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٩   يمختفيف امل   

٩    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

١٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٠   ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا  :  
١٧      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
١٨    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 
١٨     ٩كام يف آية    
٢١      إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١        إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٢١     ٩كام يف آية    
٢٣   ًف وقفاواألل الدالإمالة فتحة Ÿ  
٢٥    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٧       إدغام الدال يف الضاد       



 

 ٢٤٠ قراءة اإلمام محزة

٣٢      إمالة فتحة اجليم واأللف     – 
٣٢   ًاأللف وقفا إمالة فتحة الواو و  
٣٣   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٣٦     وفتح الباء وألف بعدها كرس العني      
٣٨      ًحتذف وصال للساكنني(إسكان الياء(      
٤١     إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٤١     ضم اهلاء    
٤٢     ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا :   

٤٢    
 ضم القاف وكرس الضاد
 وياء مفتوحة بدل األلف  

٤٢     ضم التاء   
٤٢      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٤٢    واأللف  ماملي إمالة فتحة :ًوقفا  ∧  
٤٨    إمالة فتحة احلاء واأللف š  

٤٨      
 تسهيل اهلمزة . ١: أوجه٣:ًوقفا 

 حذفها وضم الزاي. ٣ًإبدال اهلمزة ياء  . ٢     

٥٠     إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٥٢     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
٥٣      إسكان الياء      
٥٦       إمالة فتحة التاء واأللف �   
٥٧    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ 



 

 ٢٤١ قراءة اإلمام محزة

٥٨   إمالة فتحة الراء واأللف : ًوقفا ≤  
٥٩     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٥٩     إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
٦٠    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٦٠    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا  
٦١       ألف بعد الزاي عىل اجلمع      
٦٧     م واأللف إمالة فتحة الال 9   
٦٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٦٨    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٧١     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧١     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٧٢     ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٧٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٧٥      ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٥    إدغام الذال يف التاء     
٩       ًضم اهلاء وصال      
١٠     إدغام الذال يف التاء      



 

 ٢٤٢ قراءة اإلمام محزة

١٦     إمالة فتحة الفاء واأللف  ⊃  
١٦      تقليل فتحة اهلاء و األلف     
١٧      واأللفإمالة فتحة الزاي  ∞    
٢٣   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٢٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٢٦     فتح الياء واهلاء    
٢٦     ضم الدال      
٢٧   أللفإمالة فتحة السني وا 7 
٢٧     إدغام الذال يف التاء   
٢٨      ة اجليمإمالإدغام الدال يف اجليم و     – 
٢٩    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٩    إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄  

٣٠   
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٣٤       إمالة اجليم وإدغام الدال يف اجليم     – 
٣٤   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٥     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٣٦     ٣٠كام يف آية    
٣٧    ضم العني   



 

 ٢٤٣ قراءة اإلمام محزة

٣٧   إمالة فتحة السني واأللف 7  
٣٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٩     تقليل فتحة الراء واأللف  ⋅     
٤٠    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞  
٤٠    فتحة الثاء واأللفإمالة   ‘  
٤٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٤٥     إمالة فتحة القاف واأللف ∀  
٤٥    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٥٠     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٥١     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٥١     ٣٠كام يف آية   
٥٣    ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 7  
٥٣    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٥٤   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٥٤     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
٥٤     ٣٠يف آية كام    
٥٥    ٣٠كام يف آية   

٥٦     واأللفإمالة فتحة التاء    � 
٥٨   واأللفإمالة فتحة امليم  ∧   
٥٩    ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    



 

 ٢٤٤ قراءة اإلمام محزة

٦٢     لفإمالة فتحة النون واأل ⇓  
٦٢     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا   
٦٦   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٦٧    نيشكرس ال    
٦٧     إمالة فتحة الفاء واأللف :   
٦٧     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٦٨    إمالة فتحة الضاد واأللف ∝  
٦٩     إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓ 
٧٦    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٧٨  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٧٩      ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا    
٨٢     لنون واأللف إمالة فتحة  ا  ⇒ 
٨٣     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨٣    إمالة فتحة احلاء واأللف š  

٨٣      
 تسهيل اهلمزة . ١: أوجهثالثة :ًوقفا

 ًإبدال اهلمزة ياء  . ٣حذفها وضم الزاي . ٢     

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٦    إمالة فتحة احلاء واأللف š 



 

 ٢٤٥ قراءة اإلمام محزة

١٠      مع املد والقرصتسهيل اهلمزة: ًوقفا      

١١      إمالة فتحة الواو واأللف    
١١    مع املد والقرصتسهيل اهلمزة: ًوقفا    

١٢    إمالة فتحة الضاد واأللف ∝ 
١٢      إمالة فتحة احلاء واأللف š    
١٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٤     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٤   إمالة فتحة الشني واأللف © 
١٦     ضم اهلاء    
١٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

١٦      إمالة فتحة  الزاي واأللف  ∞   
١٧     إمالة فتحة  امليم واأللف ∧  
١٧    حة الدال واأللفإمالة فت Ÿ  
٢٠     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٢٠     ضم اهلاء    
٢٣     إمالة فتحة  الدال واأللف    
٢٤    إمالة فتحة  الواو واأللف  :ًوقفا   
٢٥     ضم اهلاء    

٢٩    
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   



 

 ٢٤٦ قراءة اإلمام محزة

٣٠     ضم اهلاء   

٣١      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣٥    ) املوضعني ( إمالة فتحة القاف واأللف  )ًمعا(  ⊆  

٣٨     
 نقل حركة اهلمزة إىل السني : ًوقفا 

  وحذف هلمزة  

٣٩    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٣٩    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٤٠    فتح الياء واحلاء    

٤٠    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٤١    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٤٣     التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان  
 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

٤٤   حتقيق اهلمزتني   
٤٤   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
٤٤     ضم اهلاء    
٤٤     إمالة فتحة امليم واأللف : ًوقفا  ∧ 
٤٥    إمالة فتحة السني واأللف : ًوقفا 7 

٤٧    عىل اإلفراد  - بحذف األلف    
٤٧   إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  
٥٠     أللفإمالة فتحة النون وا ⇒   

٥١     إمالة فتحة النون و اهلمزة واأللف:خلف 
 اهلمزة واأللف إمالة فتحة: خالد

 0⇓  
0  



 

 ٢٤٧ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٦     املوضعني(ضم اهلاء(    
٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٩     إمالة فتحة التاء واأللف �   

١٣   إمالة فتحة الصاد واأللف ″  
١٣    إمالة فتحة السني واأللف 7   

١٣    مالة فتحة السني واأللفإ 5  
١٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٤    واأللف  امليمإمالة فتحة  :ًوقفا  ∧  
١٦       ضم اهلاء     
٢٠      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٢٠     إسكان اهلاء    

٢١     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

  التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف  

٢٢    ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
٢٣    فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة    

٢٣       فالباء واأللإمالة فتحة  Š   
٢٤   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄   



 

 ٢٤٨ قراءة اإلمام محزة

٢٨     إسكان النون خمفاة وختفيف الزاي   

٣٢   
 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٣٦      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣٦     القاف واأللفإمالة فتحة  ⊆ 

٣٧      
 كرس الباء دون ألف

   ً وإبدال اهلمزة ياء ساكنة مدية

٣٨      الراء واأللفإمالة فتحة  ⁄  
٤١     ضم اهلاء    
٤٢     ٢١كام يف آية     

٤٣    ٣٢كام يف آية    

٤٤      ًالراء واأللف وقفاإمالة فتحة ≤  
٤٥     الراء واأللفإمالة فتحة ≤   
٤٨     ضم اهلاء    
٥٢   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 

٥٣    لزايإشامم الصاد صوت ا:خلف ;  
٥٣    ٣٢كام يف آية    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 



 

 ٢٤٩ قراءة اإلمام محزة

٤   ًابتداء كحفص(ً وصال كرس اهلمزة(   
٥    كرس اهلمزة   

٦     النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا 
 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

٧       تسهيل اهلمزة . ١: أوجه٣ًوقفا 
 ًإبدال اهلمزة ياء  . ٣حذفها وضم الزاي . ٢     

٨    الضاد واأللفإمالة فتحة ∝  
٨      ٦كام يف آية    
١١      فتح التاء وضم الراء      
١٦     الفاء واأللفإمالة فتحة ⊃   
١٩      نقل حركة اهلمزة وحذفها: ًوقفا    

٢٠   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٤   فعل أمر،بضم القاف وحذف األلف    
٢٤    واأللفالدالإمالة فتحة  Ÿ   
٢٩    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٠    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٢      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٣      كرس الباء    
٣٤     كرس الباء      

٣٤    
  تسهيل اهلمزة. ١: أوجه٣: ًوقفا

 وضم الكافحذفها . ٢
 ً إبدال اهلمزة ياء  .٣ 

   
   

    



 

 ٢٥٠ قراءة اإلمام محزة

٣٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣٨    إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٤٢     ضم اهلاء    
٤٣   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 

٤٤     
 نقل حركة اهلمزة إىل السني : ًوقفا 

 وحذف اهلمزة    

٤٦   إمالة فتحة السني واأللف 7 

٤٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٥١    حة الدال واأللفإمالة فت    
٥٣     ًفتح السني وزاد ألفا بعدها     
٥٣  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٥٦     ضم السني والالم    
٥٦     ٦كام يف آية    

٥٩     مع املد والقرصتسهيل اهلمزة: ًوقفا  ∴    

٦١   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 
٦٣  إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٦٣   إمالة فتحة السني واأللف  5 
٦٣      إدغام الدال يف اجليم     
٦٤   إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 

٦٥     
  التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    



 

 ٢٥١ قراءة اإلمام محزة

٧١     ضم اهلاء    

٧١     
وحتذف الياء (حذف اهلاء من آخره 

 )ًللساكنني وصال     

٧٢      إدغام الثاء يف التاء    
٧٣      ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا    
٧٨     إدغام الدال يف اجليم      
٨٠    إمالة فتحة الواو واأللف    
٨٠     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٨٠    ضم اهلاء    
٨١   ضم الواو وإسكان الالم    

٨٥     ياء بدل التاءبال     
٨٧     إمالة فتحة النون واأللف  ⇓  

٨٧      ًإبدال اهلمزة واوا : ًوقفا    
٨٨    ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية

١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 

٨     
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

١١    ًإمالة فتحة  الشني واأللف وقفا  ́ 



 

 ٢٥٢ قراءة اإلمام محزة

١١     
  التحقيق وأالنقل : د وجهانًوقفا خال

 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف     

١٢     ًإبدال اهلمزة واوا: ًوقفا    
١٣      إمالة فتحة  النون واأللف  ⇓  

١٣    الراء واأللف إمالة فتحة ≤  
١٣     إمالة اجليم ودغام الدال يف اجليمإ    – 
١٥     مع املد والقرصتسهيل اهلمزة: وجهانًوقفا     

١٦      الراء واأللف إمالة فتحة ⁄   
١٧     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١٨      ١١كام يف آية    
٢٠     إدغام الذال يف التاء   
٢٥   كرس العني   

٢٨       ١١كام يف آية     

٢٩       ضم اهلاء       
٣٥     الالم واأللف إمالة فتحة √  
٤١   ) املوضعني(ًالالم واأللف وقفا إمالة فتحة  ً)معا ( √  
٤٤    ١١كام يف آية   

٤٥   ًإبدال الياء تاء   
٥١      ١١ كام يف آية     
٥٢   كرس العني   



 

 ٢٥٣ مام محزةقراءة اإل

٥٥ 
  

  
 ١١كام يف آية    

 

٥٦     الالم واأللف إمالة فتحة √  
٥٦      القاف واأللف إمالة فتحة   ∀ 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١  واأللفاءإمالة فتحة احل  š 
٣      ًإبدال اهلمزة واوا :ًوقفا     
٤  نصب التاء بكرس التنوين   
٥    إسكان الياء وحذف األلف  
٥  نصب التاء بكرس التنوين   
٦   ًمزة واوا وقفا  و إبدال اهلًإبدال الياء تاء ً   

٧     
 التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق  وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف    

٨     الالم واأللفإمالة فتحة 9  
٨      ٧كام يف آية      

٩      إبدال الواو مهزة وإسكان الزاي       

١١   ًواأللف وقفا الدالإمالة فتحة Ÿ  
١١      معلوم: ً، وقفاتنوين كرس بدل تنوين الضم      

١٤     بالنون بدل الياء     



 

 ٢٥٤ قراءة اإلمام محزة

١٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢٠   ًواأللف وقفا الدالمالة فتحة إ Ÿ  

٢٢       إمالة فتحة الزاي واأللف ∞     
٢٣    إمالة فتحة الواو واأللف    
٢٣      فتح الغني وإسكان الشني  وحذف األلف     
٢٤      إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٤    لفإمالة فتحة الياء واأل ∼  
٢٥    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٢٥     ضم اهلاء    
٢٨      إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
٢٨    إمالة فتحة العني واأللف ∅  
٣١    إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٣٢     فتح التاء    

33    واأللفاحلاءإمالة فتحة  š  

٣٣      
 تسهيل اهلمزة . ١: أوجه٣ًوقفا 
 حذفها وضم الزاي. ٣ًإبدال اهلمزة ياء  . ٢     

٣٤    إمالة فتحة السني واأللف  ♥ 
٣٤     الة فتحة الواو واأللفإم   
٣٥     إدغام الذال يف التاء    
٣٥      إبدال الواو مهزةإسكان الزاي و      



 

 ٢٥٥ مام محزةقراءة اإل

٣٥      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٥    فتح الياء وضم الراء    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص آلية ا

١  واأللفإمالة فتحة احلاء  š 
٣     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٧     واأللف  الالمإمالة فتحة 9  
٧     ضم اهلاء    
٧    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨    واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄    
٨     الفاء واأللفإمالة فتحة   ⊃ 
٩    احلاء واأللفإمالة فتحة  š 
١٢    السني واأللفإمالة فتحة  7  
١٢     واأللفإمالة فتحة الراء  ≤   
١٣     ضم اهلاء    
١٥      الضاد واأللفإمالة فتحة ∂   
١٧  بدل التنوينكرس الفاء   

١٧    
 النقل وأمن سكت فله السكت :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط   

١٨        ضم اهلاء        



 

 ٢٥٦ قراءة اإلمام محزة

١٩       بالنون بدل الياء       
٢٠     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٢٣    واأللفإمالة فتحة الراء    ⁄  

٢٤     
 التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان

 التحقيق  وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف     

٢٥   واأللف إمالة فتحة الراء   ≤  
٢٦     النون واأللفإمالة فتحة ⇒ 
٢٦    واأللفاحلاءإمالة فتحة  š  

٢٦      
 تسهيل اهلمزة . ١: أوجه٣ًوقفا 
 حذفها وضم الزاي. ٣ًإبدال اهلمزة ياء  . ٢     

٢٧     واأللف فتحة الراءإمالة   ≤   
٢٩      إدغام الذال يف الصاد:                       خالد       
٣٠   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٣١     ٢٤كام يف آية      
٣٣    إمالة فتحة التاء واأللف �   
٣٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٣٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9 

× 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤     فتح القاف والتاء وألف بينهام     
١٠     ضم اهلاء    



 

 ٢٥٧ مام محزةقراءة اإل

١١   ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا √  
١١      إمالة فتحة الالم واأللف  √  
١٢    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
١٥   ًإمالة فتحة الفاء واأللف وقفا ⊃  
١٧   واأللف الزاي إمالة فتحة ƒ 
١٧   ًواأللف وقفا  الدالإمالة فتحة Ÿ  
١٧    واأللف التاء إمالة فتحة  �  
١٧    واأللف  الواوإمالة فتحة     
١٨     إمالة اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
١٨      إمالة فتحة النون واأللف  ⇓ 
١٨     إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٨       إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
١٩      واأللف  الواوإمالة فتحة     
٢٠       إدغام التاء يف السني        
٢٠        إدغام التاء يف السني        
٢٠     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٢٣      إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٢٥     ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٢٥       إمالة فتحة الالم  واأللف 9   
٢٧    التحقيق أو التسهيل: ًوقفا  σ  



 

 ٢٥٨ قراءة اإلمام محزة

٣٠    إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
٣٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٣٥    كرس السني     
٣٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

 
 محزةقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 
6     املوضعني(ضم اهلاء(    
١٠   إمالة فتحة الفاء واأللف :  
١٠    وترقيق لفظ اجلاللةكرس اهلاء     
١١   ضم الضاد    
١٥   كرس الالم وحذف األلف   
١٥      إدغام الالم يف التاء       

١٦       

 التحقيق وأالنقل : ًوقفا خالد وجهان
 التحقيق وأالسكت  وأالنقل : أوجه٣خلف

 ٢٥ وآية ١٧ومثلها آية 
      

١٧   إمالة فتحة امليم واأللف ∧   
18     ضم اهلاء    
١٩      ًإبدال اهلمزة ألفا : ًوقفا     
٢٠    إشامم الصاد صوت الزاي:خلف  ; 



 

 ٢٥٩ مام محزةقراءة اإل

٢١      إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٢٤     ضم اهلاء    
٢٦         ًضم اهلاء وصال        
٢٦       إمالة فتحة الواو واأللف     
٢٧     إدغام الدال يف الصاد     
٢٧     إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٨      إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ    
٢٨       إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃   
٢٩      إمالة فتحة الراء واأللف   ≤ 
٢٩     إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
٢٩      تقليل الراء واأللف  ⁄   
٢٩           
٢٩            

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٣     إمالة فتحة الواو واأللف    
٥    ضم اهلاء    

٦     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٦      
 ثاء بدل الباء ثم باء مشددة مفتوحة

 ثم تاء مضمومة    



 

 ٢٦٠ قراءة اإلمام محزة

٩       إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٩    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
١١    املوضعني(السني واأللف إمالة فتحة( 5  

١١         
 إدغام الباء يف الفاء.١: وجهانخالد

 كحفص. ٢        

١٣     إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  
١٣     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٧    ف إمالة فتحة الدال واألل  Ÿ  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٥    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٨        إمالة فتحة الراء واأللف ≤    
١٧    ًف واأللف وقفاإمالة فتحة القا ⊆   

١٩       
 إمالة فتحة اجليم واأللف
  وإدغام التاء يف السني –    

٢١     إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٣٣   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٣٧      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٣٧    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆  



 

 ٢٦١ مام محزةقراءة اإل

٤٠    كرس اهلمزة   
٤٥     ضم اهلاء    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١         د املشبع مع املإدغام التاء يف الذال         
١٥    كرس العني    

١٦  إمالة فتحة التاء واأللف � 
٢٣    ضم الالم     
٢٤    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢٥     إدغام الذال يف الدال     
٢٥   كرس السني وإسكان الالم دون ألف    
٢٦    إمالة فتحة اجليم واأللف •  
٢٧    ضم اهلاء    

٣٣     ضم اهلاء    

٣٧  
 النقل وأالسكت من سكت فله :ًوقفا

 ومن مل يسكت فله النقل فقط  

٣٨    السني واأللففتحة إمالة  7  
٣٩       الالم واأللفإمالة فتحة  √    
٤١       ضم اهلاء       
٤٦   كرس امليم  ِ  



 

 ٢٦٢ قراءة اإلمام محزة

٥٢    ًالتاء واأللف وقفاإمالة فتحة � 
٥٥    الراء واأللفإمالة فتحة ≤  
٦٠      ًضم اهلاء وصال      

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٨  إمالة فتحة التاء واأللف � 
١٨   إمالة فتحة القاف  واأللف ∀ 
٢٤     ضم اهلاء    
٢٧     إمالة فتحة القاف  واأللف  ∀  

٣٧      
 بالصاد والسني

 إشامم الصاد صوت الزاي
 وخلالد وجه آخر بالصاد    <  

٤٥      فتح الياء     

 
 قراءة محزة ـــــــــــانالبيــــــــــ رواية حفص اآلية
١     واأللفالواو إمالة فتحة     
٢     واأللفالواو إمالة فتحة     
٣      واأللفالواو إمالة فتحة      
٤     واأللفاحلاء إمالة فتحة  š   
٥      واأللفالواو إمالة فتحة      



 

 ٢٦٣ مام محزةقراءة اإل

٦       واأللفالواو إمالة فتحة       
٧      واأللفالالم إمالة فتحة  9   
٨    واأللفالالم إمالة فتحة   √  
٩     واأللفالنون إمالة فتحة   ⇓  
١٠     واأللفاحلاء إمالة فتحة  š  
١٠      واأللفاحلاء إمالة فتحة  š   
١١  اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة  Κ…⁄ 
١٢      فتح التاء  وإسكان امليم وحذف األلف       
١٢    الراء واأللف إمالة فتحة ≤  
١٣  لف اهلمزة واأل الراء و إمالة فتحة ∫⁄ 
١٣    واأللفالراء إمالة فتحة  ≤  
١٤      واأللفاهلاء إمالة فتحة     
١٥      واأللفالواوإمالة فتحة    
١٦    وقفا واأللفالشني إمالة فتحة ً  ́ 
١٦    واأللفالشني إمالة فتحة   ́ 
١٧    واأللفالزاي إمالة فتحة  ƒ 
١٧    واأللفالغني إمالة فتحة  ) 
١٨  اهلمزة واأللف الراء و إمالة فتحة  Κ…⁄ 
١٨     إمالة فتحة الراء واأللف  ⁄    
١٩    إمالة فتحة الزاي واأللف  ∞   



 

 ٢٦٤ قراءة اإلمام محزة

٢٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٢١    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
٢٢  إمالة فتحة الزاي واأللف ƒ 
٢٣    ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا   
٢٣       إمالة اجليم واأللفإدغام الدال يف اجليم و   –   
٢٣   ًضم اهلاء وصال    
٢٣   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٢٤     إمالة فتحة النون واأللف ⇒  
٢٥     إمالة فتحة الالم واأللف √   
٢٦      إمالة فتحة الضاد واأللف ∂     
٢٧    إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘  
٢٩   إمالة فتحة الالم واأللف  √ 
٢٩     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٣٠   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
٣١      ًإمالة فتحة النون واأللف وقفا ⇒    

٣٢    
 كرس الباء وحذف األلف 
  وإبدال اهلمزة ياء مدية

٣٢    ًكرس اهلمزة وامليم وصال   
٣٢    إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆   
٣٣    إمالة فتحة الالم واأللف  √  



 

 ٢٦٥ مام محزةقراءة اإل

٣٤    لفإمالة فتحة الطاء واأل ≠  
٣٤      إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٣٥    الراء واأللفإمالة فتحة ≤  
٣٦   إمالة فتحة السني واأللف 7  

٣٧    إمالة فتحة الفاء واأللف  :   

٣٨    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٣٩    فتحة العني واأللفإمالة  ⊕  
٤٠     إمالة فتحة الراء واأللف ≤  
٤١    إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
٤١     إمالة فتحة الفاء واأللف :   
٤٢     إمالة فتحة اهلاء واأللف     
٤٣    ف واأللفإمالة فتحة الكا ∇   
٤٤    إمالة فتحة الياء واأللف ∼   
٤٥     إمالة فتحة الثاء واأللف  ‘ 
٤٦    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٤٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٤٨    إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 
٤٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٤٩      إمالة فتحة الراء واأللف  ≤    
٥٠    إمالة فتحة الالم واأللف √  



 

 ٢٦٦ قراءة اإلمام محزة

٥١     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
٥٢    إمالة فتحة الغني واأللف  )  
٥٣    إمالة فتحة الواو واأللف    
٥٤    إمالة فتحة الشني واأللف  ± 
٥٤   إمالة فتحة الشني واأللف   ́ 
٥٥    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٥٦   إمالة فتحة الالم واأللف  √  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤       إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 

٧     
 فتح اخلاء وألف بعدها
  وكرس الشني خمففة    

١٢     كرس العني     
١٢      ًة فتحة القاف واأللف وقفاإمال ⊆   
١٩     ضم اهلاء    
٢٣     إدغام التاء يف الثاء      

٢٦     التاء بدل بالياء     

٢٩       الطاء واأللفإمالة فتحة ≡     
٣١    ء ضم اهلا    
٣٤     ضم اهلاء    



 

 ٢٦٧ مام محزةقراءة اإل

٣٨       إدغام الدال يف الصاد      
٤١      إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم     – 
٤٦     اهلاء واأللفإمالة فتحة ∑  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان اية حفصرو  اآلية
١٢     كرس النون      
٢٤    كرس الشني   
٢٧      القاف واأللفإمالة فتحة ⊆  
٣١     بالياء بدل النون      
٤١    فتحة امليم واأللفإمالة ∧  
٤٦    واأللفاخلاءإمالة فتحة  � 

٥٤     ًإمالة فتحة النون واأللف وقفا ⇒  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٧     ضم اهلاء    

٢٢    
  

 كرس هلامتنوين    

 
٣٧    إسكان الراء    
٦٢    إمالة فتحة الالم واأللف √  



 

 ٢٦٨ قراءة اإلمام محزة

٧٥     إسكان الواو وحذف األلف    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤     واو واأللفإمالة فتحة ال    
٥      فتح التاء وكرساجليم    
٩    حذف الواو    
١٠      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١١      ضم الفاء    
١٢   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
١٢    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
١٢    إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
١٣      وكرس الظاء مفتوحةمهزة قطع       
١٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
١٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
١٥    و واأللفإمالة فتحة الوا    
١٥      إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٦    تشديد الزاي    
١٦       ضم اهلاء     
٢٠     )املوضعني(إمالة فتحة الياء واأللف  )ًمعا( ∼     

٢٠    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  



 

 ٢٦٩ مام محزةقراءة اإل

٢٣      إمالة فتحة التاء واأللف �   
٢٤     فتح الباء واخلاء      
٢٧   ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 
٢٧     ضم اهلاء    

 
 رواية حفص اآلية زةقراءة مح 
١    إدغام الدال يف السني    
٢     فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء     
٣     فتح الياء  وتشديد الظاء وفتح اهلاء     
٦    إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
٧   واأللفإمالة فتحة الواو    
٧   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٨     إمالة فتحة الواو واأللف    

٨    
  قبل التاء دون ألفة خمفاجعل النون ساكنة

  وضم اجليم ثم واو مدية  

٨    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٩       إمالة فتحة الواو واأللف      
١٠     إمالة فتحة الواو واأللف    
١١   إسكان اجليم دون ألف     
١١        يبدأ هبمزة مكسورة-امكرس الشني فيه -        



 

 ٢٧٠ قراءة اإلمام محزة

١٢   إمالة فتحة الواو واأللف  
١٣   إمالة فتحة الواو واأللف  
١٤     ضم اهلاء    
١٩      ضم اهلاء     
١٩   إمالة فتحة السني واأللف ♥  
٢٢     ًضم اهلاء وصال     

 
 رواية حفص اآلية قراءة محزة 
٢     إمالة فتحة التاء واأللف �  
٢     ًضم اهلاء وصال     
٢    كرس الباء      
٣     ضم اهلاء     
٣     إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٧     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٧      إمالة فتحة الباء واأللف Š   
٧     إمالة فتحة امليم واأللف ∧    
٧   إمالة فتحة التاء واأللف �  
٧    إمالة فتحة اهلاء واأللف  
٩     ضم اهلاء    

١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٢٧١ مام محزةقراءة اإل

١٠    حذف الواو   
١١    ًضم اهلاء وصال    
١٤   ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ≤  
١٤    إمالة فتحة التاء واأللف �   
١٩    إمالة فتحة السني واأللف ♥  
٢٤     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   

 
 رواية حفص اآلية قراءة محزة 
١     املوضعني( ضم اهلاء   (    

١   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
١     إدغام الدال يف الضاد     
٣     ضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد    
٤     كرس اهلمزة    
٦     كرس اهلمزة    
٧   ًاأللف وقفا  إمالة فتحة السني و 5 
٨     إمالة فتحة اهلاء واأللف    
٨    ضم اهلاء    

٩    إمالة فتحة اهلاء واأللف    
١٠   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 



 

 ٢٧٢ قراءة اإلمام محزة

١٢   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
١٣     ضم اهلاء    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥   إمالة فتحة السني واأللف 7 
٥     واأللفالزايإمالة فتحة   ƒ 
٦  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 
٦      فتحة الراء واأللفيلتقل   ⁄   
٦    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٦    وكرس احلاء فتح السني وألف بعدها   
٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٧    إمالة فتحة العني واأللف ∅ 
٩    األلفإمالة فتحة الدال و Ÿ   
١٣      إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٤  ًإمالة فتحة السني واأللف وقفا 5 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢     ضم اهلاء    
٥      اء واأللف فتحة الرتقليل  ⁄   



 

 ٢٧٣ مام محزةقراءة اإل

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٤     ضم اهلاء    
٤   إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٦     ضم اهلاء    
١١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦     ًإمالة فتحة النون واأللف وقفا ⇒   
٧     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     كرس الباء    
١      إدغام الدال يف الظاء     
٣   بتنوين الضم   
٣      وصلتها بواوفتح الراء وضم اهلاء      
٣     إدغام الدال يف اجليم    
٦    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   



 

 ٢٧٤ قراءة اإلمام محزة

٧   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٧    إمالة فتحة التاء واأللف  �  

  
 محزةقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢    فإمالة فتحة الالم واألل √  
٤     إدغام الدال يف الصاد     
٤     إمالة فتحة الالم واأللف √  
٤    الياءقبلفتح اجليم والراء ومهزة مكسورة      
٥    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٨    إمالة فتحة السني واأللف 5  
٨      إمالة فتحة العني واأللف ⊕   
٩     ضم اهلاء    
٩      إمالة فتحة الواو واأللف     
١٢      ًكرس الكاف وفتح التاء وزاد ألفا بعدها    

 
 قراءة محزة ـــــــــــــــــــانالبيــ رواية حفص اآلية
٣       الراء واأللف إمالة فتحة  ≤  
٣    دون ألف وتشديد الواو     

٣      
 إدغام الالم يف التاء 

 الراء واأللف إمالة فتحة و  ≤  



 

 ٢٧٥ مام محزةقراءة اإل

٥       إدغام الدال يف الزاي        
٥     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

٩    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٩      إمالة  اجليم  وإدغام الدال يف اجليم    – 
٢٢     إمالة فتحة الدال واأللف  Ÿ   
٢٢  إشامم الصاد صوت الزاي:خلف ; 
٢٥    فتحة التاء واأللفإمالة �  
٢٨     ًحتذف وصال للساكنني(إسكان الياء(    
٢٨   إسكان الياء مع املد املنفصل   

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٤   تني حمققتنيمزهب    
١٥    فتحة الالم واأللف مالة إ 9  
٣٢    إمالة فتحة السني واأللف 5 
٤٨    إمالة فتحة الدال واأللف   
٥٠     إمالة فتحة الباء واأللف ‰   

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  



 

 ٢٧٦ قراءة اإلمام محزة

٤     إدغام التاء يف الثاء      

٧     ضم اهلاء    
٧     ًإمالة فتحة الراء واأللف وقفا ⁄ 

٧    إمالة فتحة العني واأللف ∅  

٨      
 ءإدغام الالم يف التا

  مع إمالة فتحة الراء واأللف   ≤ 

٩    إمالة فتحة اجليم واأللف –  
١١    ًإمالة فتحة الغني واأللف وقفا ) 

١٨   
 بالياء بدل التاء

⊂ وإمالة فتحة الفاء واأللف   

٢٨     إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 

٢٨     وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً   

٢٩     وقفا كحفص بدون هاء:ًوصال ،ً    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧     إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٥    إمالة فتحة الظاء واأللف # 
١٦     تنوين ضم    
١٦      إمالة فتحة الواو واأللف     
١٧      إمالة فتحة الالم واأللف √   



 

 ٢٧٧ مام محزةقراءة اإل

١٨    إمالة فتحة العني واأللف ∅  
٣١      إمالة فتحة الغني واأللف )    
٣٣      باإلفراد  -حذف األلف الثانية  -      
٤٣   ٍفتح النون وإسكان الصاد    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤     ًواأللف وقفا امليمإمالة فتحة  ∧  
٤   إمالة فتحة اجليم واأللف – 
٢١     ضم الواو الثانية وإسكان الالم     
٢٨   إسكان الياء  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
  إمالة فتحة الالم واأللف 9 

٦    لفإمالة فتحة الزاي واأل  ∞  
١٣    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  

٢٧     ∝   

٢٨    ضم اهلاء    

٢٨     إمالة فتحة الصاد واأللف ±    



 

 ٢٧٨ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة ـــــــانالبيــــــــــــــ رواية حفص  اآلية
٩   كرس الباء  
١٦   إمالة فتحة الصاد واأللف ±   
١٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٠    إمالة فتحة النون واأللف ⇓ 
٢٠   إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان صرواية حف  اآلية
٥     كرس الراء     
٢٧   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٣١     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤   
٣٥   ًإمالة فتحة الدال واأللف وقفا Ÿ   
٣٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٤٧     إمالة فتحة التاء واأللف  � 
٥٢    إمالة فتحة التاء واأللف �  
٥٥   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٥٦    إمالة فتحة الواو واأللف    

 
 راءة محزةق البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٤     إمالة فتحة الالم واأللف 9  



 

 ٢٧٩ مام محزةقراءة اإل

١٥    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  

٢٠      إدغام الالم يف التاء      

٢٧    بال سكت وإدغام النون يف الراء     

٣١     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٣٢     إمالة فتحة الالم واأللف √    

٣٣       إمالة فتحة الطاء واأللف  ≠    

٣٤     إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٤    إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥     إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٥    إمالة فتحة الالم واأللف √   

٣٦     ًاأللف وقفا الدال وإمالة Ÿ   

٣٧    
 ًإبدال الياء تاء

  ⇒ األلف  النون وإمالة و

٣٨     إمالة فتحة الواو واأللف     

٣٩    إمالة فتحة الثاء واأللف ‘   

٤٠       لة فتحة التاء واأللفإما �     

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة التاء واأللف � 
٤    ًحذف األلف وصال ووقفا ً) (    



 

 ٢٨٠ قراءة اإلمام محزة

١١      إمالة فتحة القاف واأللف ∀  
١١     إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٢   إمالة فتحة الزاي واأللف ∞  
١٤     ضم اهلاء    
١٥     ضم اهلاء    
١٥   حذف األلف :ًوقفا ًوصال و)  (   
١٨     إمالة فتحة امليم واأللف ∧  
١٩     ضم اهلاء    
٢١    إسكان الياء وكرس اهلاء   

٢١    تنوين كرس   
٢١     تنوين كرس     
٢١    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٢٩   لة فتحة الشني واأللفإما © 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
       

إدغام  التاء يف الذال مع .١: خالد وجهان 
 كحفص. ٢املد املشبع          

    ⁄  
٢١   فتحة الراء واأللفتقليل  ⁄  
٤١    كرس العني    



 

 ٢٨١ مام محزةقراءة اإل

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢٠      إدغام التاء يف السني     
٢٣  حذف األلف    
٣٧     ضم النون    

٣٩   إمالة فتحة الشني واأللف © 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
   ًزاد ألفا بعد النون    
١٥   إمالة فتحة التاء واأللف � 

١٥   إمالة فتحة السني واأللف 7   
١٦   إمالة فتحة الدال واأللف    

١٦  ًإمالة فتحة الواو واأللف وقفا  
١٧   إمالة فتحة الغني واأللف ) 
١٨    إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٩   إمالة فتحة الشني واأللف  ́   
٢٠   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢٠    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٢١    إمالة فتحة الصاد واأللف ±  



 

 ٢٨٢ قراءة اإلمام محزة

٢٢    إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
٢٣    إمالة فتحة الدال واأللف     
٢٤     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٢٥     إمالة فتحة الالم واأللف √    
٢٦   إمالة فتحة الشني واأللف  ́  
٢٧    إمالة فتحة النون واأللف  ⇒ 
٢٨     إمالة فتحة الواو واأللف     

٢٩    احلاء واأللفإمالة فتحة   ™   
٣١     إمالة فتحة العني واأللف  ∅  
٣٢    إمالة فتحة السني واأللف  ♠   
٣٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

٣٤    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٣٥   أللفإمالة فتحة العني وا ⊕ 
٣٦   إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
٣٧   إمالة فتحة الغني واأللف ) 
٣٨      إمالة فتحة الياء واأللف ∼    

٣٩     إمالة فتحة الواو واأللف     
٤٠   إمالة فتحة اخلاء واأللف � 
٤٠      ًفتحة اهلاء واأللف وقفاإمالة    

٤٠    إمالة فتحة الواو واأللف    



 

 ٢٨٣ مام محزةقراءة اإل

٤١     إمالة فتحة الواو واأللف     
٤٢     إمالة فتحة السني واأللف  ♠  
٤٣     إمالة فتحة الراء واأللف  ≤  
٤٤   واأللف األوىل فتحة اهلاءإمالة      
٤٥    إمالة فتحة الشني واأللف  ± 
٤٦   إمالة فتحة احلاء واأللف  ™  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
      واأللف الالمإمالة فتحة  √   
٢   إمالة فتحة اجليم واأللف  – 
٢    واأللف امليمإمالة فتحة ∧   

٣     واأللف الكافإمالة فتحة   
٤    ضم العني    
٤   واأللفإمالة فتحة الراء  ≤  
٥       واأللف ونالنإمالة فتحة ⇒   
٦    واأللف الدالإمالة فتحة  Ÿ  
٧     واأللف الكافإمالة فتحة   
٨   إمالة فتحة اجليم واأللف   – 
٨     واأللف العنيإمالة فتحة ⊕  
٩    واأللف الشنيإمالة فتحة  ́  



 

 ٢٨٤ قراءة اإلمام محزة

١٠     واأللف اهلاءإمالة فتحة   
١٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٢٢   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٣٣    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
١٠   تشديد الشني   
١٢    ختفيف العني   

٢٣   لفاهلمزة واألالراء وإمالة فتحة ∫⁄ 
٢٨   إمالة فتحة الشني واأللف © 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٧    واأللف الواوإمالة فتحة   
   إمالة فتحة الشني واأللف © 
     إدغام الالم يف التاء     
١٧   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
١٨   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

 
 قراءة محزة ــــــــــــــــانالبيـــــ رواية حفص اآلية
٨   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  



 

 ٢٨٥ مام محزةقراءة اإل

١٣        واأللفالالمإمالة فتحة    9  

١٤      مل يسكت عىل الالم وأدغمها يف الراء 
 األلف والراء فتحة وأمال   ⁄ 

١٨    وىل واأللفتقليل فتحة الراء األ ⁄  
١٩   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٣١       ًضم اهلاء وصال       
٣١    ًزاد ألفا بعد الفاء  
٣٣      ضم اهلاء     

٣٦     إدغام الالم يف الثاء      

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٩      فتح الباء    

٢١        اءضم اهل          

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١٥     كرس الدال    
١٧    إمالة فتحة التاء واأللف � 



 

 ٢٨٦ قراءة اإلمام محزة

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢  إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  
٩       ًإمالة فتحة الالم واأللف وقفا 9   

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١      9 
٢     الواو واأللفإمالة فتحة   
٣    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٤     إمالة فتحة العني واأللف ∅   
٥        
٦  إمالة فتحة السني واأللف 5 
٧   إمالة فتحة الشني واأللف © 
٧    إمالة فتحة الفاء واأللف ⊃  
٨     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄   
٩    إمالة فتحة الراء واأللف ≤   
١٠   إمالة فتحة الشني واأللف  ́ 
١١     ⊆   
١٢     ًفتحة الالم واأللف وقفاإمالة 9 
١٢    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  



 

 ٢٨٧ مام محزةقراءة اإل

١٣    إمالة فتحة الياء واأللف ∼  
١٤    إمالة فتحة الكاف واأللف   
١٥   إمالة فتحة الالم واأللف 9 
١٦       التاءإدغام الالم يف      
١٦     إمالة فتحة الياء واأللف ∼     

١٧    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆  
١٨    إمالة فتحة الالم واأللف √  
١٩   إمالة فتحة السني واأللف 7   

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
   إمالة فتحة التاء واأللف � 

٤    إمالة فتحة الالم واأللف 9 
٥    إمالة فتحة القاف واأللف ⊆   
٢٢     ضم اهلاء    

٢٢    لصادًإشامم الصاد زايا وخلالد وجه آخر با   <   

٢٣   إمالة فتحة الالم واأللف √ 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣      كرس الواو      



 

 ٢٨٨ قراءة اإلمام محزة

١٣     ضم اهلاء    
١٥     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

١٦     إمالة فتحة الالم واأللف 9  

٢٢   إمالة فتحة اجليم واأللف –  
٢٣   إمالة فتحة النون واأللف ⇓  
٢٣    إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

 
 قراءة محزة ــــــــانالبيـــــــــــــ رواية حفص اآلية
١٢   واأللفإمالة فتحة الراء   ⁄  
٢٠     ضم اهلاء    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إمالة فتحة احلاء واأللف  ™   
٣    واأللفإمالة فتحة الالم  9  
٤     إمالة فتحة الشني واأللف  ± 

٥   إمالة فتحة النون واأللف  ⇒ 
٧    إمالة فتحة الواو واأللف    
٨      إمالة فتحة الواو واأللف     
٩    إمالة فتحة الكاف واأللف   



 

 ٢٨٩ مام محزةقراءة اإل

١٠  إمالة فتحة اخلاء واأللف � 

١٠    إمالة فتحة السني واأللف  ♠ 
١١       إدغام التاء يف الثاء       

١١     إمالة فتحة الواو واأللف       
١٢     إمالة فتحة القاف واأللف  ⊆  
١٣     إمالة فتحة الياء واأللف  ∼   
١٤      ضم اهلاء    
١٤     إمالة فتحة الواو واأللف    
١٥    إمالة فتحة الباء واأللف  ‰ 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة الشني واأللف  ́ 
٢    إمالة فتحة الالم واأللف 9 

٣    إمالة فتحة الثاء واأللف ‘  

٤     إمالة فتحة التاء واأللف �   

٥   إمالة فتحة الطاء واأللف ≠  

٥      واأللفإمالة فتحة القاف ⊆   
٦     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٧    إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    



 

 ٢٩٠ قراءة اإلمام محزة

٨      إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
٩     إمالة فتحة النون واأللف ⇒   
١٠     إمالة فتحة الراء واأللف ⁄    
١١   إمالة فتحة الدال واأللف     
١٢    إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ  
١٣     إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٤    إمالة فتحة الظاء واأللف  #  
١٥    ة الالم واأللفإمالة فتح  9 

١٥    ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆   
١٦     إمالة فتحة الالم واأللف √   
١٧     ًإمالة فتحة القاف واأللف وقفا ⊆  
١٨     إمالة فتحة الكاف واأللف    
١٩    تحة الزاي واأللفإمالة ف ∞  
٢٠     إمالة فتحة الالم واأللف 9  
٢١    إمالة فتحة الضاد واأللف ∂  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     إمالة فتحة احلاء واأللف ™    
٣    ة فتحة الالم واأللفإمال 9  
٤    إمالة فتحة الالم واأللف √  



 

 ٢٩١ مام محزةقراءة اإل

٥     إمالة فتحة الضاد واأللف ∂   
٦   إمالة فتحة الواو واأللف   
٧   إمالة فتحة الدال واأللف Ÿ   
٨   إمالة فتحة النون واأللف ⇒ 


 


 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦    إمالة فتحة الغني واأللف )  
٧   إمالة فتحة الراء واهلمزة واأللف ∫⁄ 
٧      فتحة النون واأللفإمالة ⇒  
٨   إمالة فتحة العني واأللف ⊕  
٩   إمالة فتحة اهلاء واأللف   
١٠    إمالة فتحة الالم واأللف  9 
١١    إمالة فتحة الدال و األلف Ÿ  
١٢    لفإمالة فتحة الواو واأل     
١٣    إمالة فتحة الالم واأللف √  



 

 ٢٩٢ قراءة اإلمام محزة

١٤   إمالة فتحة الراء واأللف ≤  

  
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢  إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    إمالة فتحة اجليم واأللف  – 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٥    إمالة فتحة احلاء واأللف š  
٦   إشامم الصاد صوت الزاي <  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣        

إدغام التاء يف الصاد مع .١: خالد وجهان
 كحفص. ٢املد املشبع          

 
 محزةقراءة  البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣    ⁄  



 

 ٢٩٣ مام محزةقراءة اإل

١٠   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

١٠      ًحذف اهلاء الساكنة وصال وإثباهتا وقفا ً    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١     فتحة اهلاء واأللفإمالة     


 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٢  تشديد امليم   

٥   إمالة فتحة الراء واأللف ⁄  

٨     ضم اهلاء    

٩   العني وامليمضم    

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٣     ضم اهلاء    



 

 ٢٩٤ قراءة اإلمام محزة

 

 

 

 


 

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٦   إسكان الياء  

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
١   إمالة فتحة اجليم واأللف – 

 
 اءة محزةقر البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص  اآلية
٢    إمالة فتحة النون واأللف   ⇒ 
٣    إمالة فتحة الالم واأللف 9  



 

 ٢٩٥ مام محزةقراءة اإل

٤    ًضم التاء وصال   

 
 قراءة محزة البيـــــــــــــــــــــان رواية حفص اآلية
٤    لواو مهزةإسكان الفاء وإبدال ا    


 

 

 



 

 ٢٩٦ قراءة اإلمام محزة

 
 



 

 
  حركات٦ شباعاإليف الشاطبية والتيسري: املتصلو  املد املنفصل

 : وهياختلف فيهاوهناك عدة كلامت 
                                          

ًوأطوهلم مـدا يف الـرضبني مجيعـا  :٣٠قال الداين يف التيسري ص  )١( ورش ومحـزة - املتـصل واملنفـصل -ً
عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أيب ودوهنام عاصم ودونه ابن عامر والكسائي ودوهنام أبو 

 .فجعلها أربع مراتب .نشيط اهـ
 ٥ حركات ، وعاصم ٦ ةاملتصل يمد عند ورش ومحز:  ٤١ يف الرسالة الغراء ص  شيخنا النحاسقال             

 ٣ حركات، وأبو عمرو وقالون وابن كثري ويعقوب وأبو جعفر ٤حركات ، الكسائي وابن عامر وخلف
 .ركات ح

)١ -)٢. ﴿    ﴾]اإلشامم.٢الروم وهو املقدم، . ١:يف الشاطبية وجهان:]١١:يوسف. 
فيها الروم فقط إذ مل يـذكر يف التيـسري غـريه ، وقـال :٣٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص 

 ،٦٥٠ي ص وانظر رشحه الدر النثري للاملق وهو الذي أختاره وبه أقول،: ١٢٧الداين يف التيسري ص 
وأمجعو عىل إدغامه واختلفوا يف اللفـظ فبعـضهم جيعلهـا : ٢٣٨ ص١وقال ابن اجلزري يف النرش ج

ًروما وبعضهم جيعلها إشامما وهو اختياري ألنه أقرب إىل حقيقة اإلدغام وأرصح يف اتباع الرسم   ً . 
﴿باب  .٢      ﴾ : التسهيل.٢اإلبدال وهو املقدم، .١: يف الشاطبية وجهان. 

وقـال  ،١٢٢قدم الداين التسهيل، وانظر التيسري ص :٤٨ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص
مجعوا عىل تليني مهزة الوصل وعدم حذفها واختلفوا يف كيفية أو:٢٩٣ ص١ج ابن اجلزري يف النرش

 تـسهل بـني :خرون هذا قول أكثر النحويني، وقال آ:ًذلك فمنهم من أبدهلا ألفا خالصة ، قال الداين
 .والوجهان جيدان: بني ، وقال الداين يف اجلامع

٣.﴿   ﴾]الرتقيق وهو املقدم، والتفخيم: يف الشاطبية وجهان] ٦٣:الشعراء. 
وذهب سائر أهل األداء إىل التفخيم وهو الذي يظهر مـن ...: ٧٧ ص٢النرش  ج قال ابن اجلزري يف

 جامع البيـان والوجهـان صـحيحان إال أن النـصوص نص التيسري،  ونص عىل الوجهني الداين يف
متواترة عىل الرتقيق وحكى غري واحد عليه اإلمجاع، وذكر الداين يف غـري التيـسري واجلـامع أن مـن 

 واملـأخوذ بـه الرتقيـق ألن حـرف :من أجل حرف االستعالء ثـم قـال) فرق(الناس من يفخم راء 
 .االستعالء قد انكرست صولته لتحركه بالكرس

= 

 ٢٩٧ قراءة اإلمام محزة 



 

                                          
n  ﴿ :خلالد يف الشاطبية الوجهان يف .٤=  m﴾ ]٥:املرسالت[،﴿ l  k ﴾ ]٣:العاديات.[ 

 .روامها باإلدغام أبو الفتح فارس وبه قرأ الداين عليه:٢٣٦ ص١ج وقال ابن اجلزري يف النرش
ح ًمل يذكر الداين يف التيسري خالفا، ألنه قرأ عىل أيب الفت:٣٦ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص

ًباإلدغام وجها واحدا، وهو الذي ينبغي األخذ به ً. 
 ٥. ﴿    ﴾ ]إسكان اهلاء.٢  الصلة.١: وجهان: خالد يف الشاطبية ]٥٢:النور . 

 .خالد بخالف عنه:١٦٢قال الداين يف التيسري ص
قرأ الداين باإلسـكان عـىل أيب الفـتح، وبالـصلة عـىل أيب  :٢٤١ ص١ج وقال ابن اجلزري يف النرش

 .حلسن، ونص يف التيسري عىل الوجهني، وتبعه الشاطبيا
  .، واإلسكان أرجح الوجهني واملقدم يف األداء : ٣٩قال شيخنا النحاس يف الرسالة ص

 .السكت عىل الساكن قبل اهلمز، قد ذكرته يف األصول بالتفصيل .٦
 . قد ذكرته يف األصول بالتفصيلو :وقف محزة عىل اهلمز. ٧
٨. ﴿    ﴾]اإلظهار.٢اإلدغام .١: وجهان:يف الشاطبيةخلالد :]١٥٥:النساء. 

 .اختلف عن خالد، فقرأته بالوجهني وباإلدغام آخذ:٤٣قال الداين يف التيسري ص
 . وباإلدغام قرأ الداين عىل أيب الفتح،اختلف عن محزة:٧ ص٢ج وقال ابن اجلزري يف النرش

 .ذ خلالد باإلدغامنأخ:٦١ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص
٩. ﴿       ﴾]اإلظهار.٢اإلدغام .١: وجهان:خالد يف الشاطبية:]٤٢:هود. 

 .اختلف عن خالد:٤٥قال الداين يف التيسري ص
قرأ الداين باإلظهار عىل أيب احلسن ، وباإلدغام قـرأ الـداين  :١٠ص٢ج  وقال ابن اجلزري يف النرش

 . والشاطبيةعىل أيب الفتح، والوجهان يف التيسري
 .نأخذ خلالد باإلدغام:٦٢ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص

 :يف والثانيـة جمـرورة ،والمهـا مفتوحـةأ :يـنءلـف الواقعـة بـني رااألل محـزة لـيف الشاطبية ق.١٠
﴿⁄   ﴾ ،﴿⁄ ﴾ ،﴿⁄   ﴾. 

 .٢٤٨ري ص وانظر التحب.قللها ورش وتابعه محزة:٥١قال الداين يف التيسري ص
اختلف فيه عن محزة، وباإلمالة قرأ الداين عىل أيب الفـتح ومل :٤٥ ص٢ج وقال ابن اجلزري يف النرش

يذكره يف التيسري وذكره يف جامع البيان، وروى مجهور املغاربة واملـرصيني عـن محـزة التقليـل وهـو 
 .الذي يف التيسري والشاطبية 

الراجح من رواية خلف التقليل، ومن روايـة خـالد :٧٢ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص
 .اإلمالة

= 

 ٢٩٨ قراءة اإلمام محزة



 

 ٢٩٩ قراءة اإلمام محزة 

                                          
=١١. ﴿   ﴾]ــساء ﴿و]٩:الن  ﴾]ــشاطبيةخلــالد :]٤٠، ٣٩:النمــل ــتح .١: وجهــان:يف ال الف
 .١٤١،٣٨٦، وغيث النفع ص١٢٧انظر الوايف ص .اإلمالة.٢

 .آخذ لهعن خالد يف هذه الثالثة مواضع خالف وبالفتح :٥١قال الداين يف التيسري ص
أطلق الوجهني صاحب التيسري والشاطبية، ولكـن قـال يف :٤٦ ص٢ج وقال ابن اجلزري يف النرش

 .التيسري أنه بالفتح يأخذ
أطلق اخلالف فيهام الداين يف التيسري، إال أن الداين مل :٧١ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص

 لذلك كان الفـتح - يف املفرداتهكام ذكر– بالفتح يقرأ يف املوضعني عىل أيب الفتح يف رواية خالد إال
 .ًراجحا يف األداء

١٢. ﴿    ﴾]ــرة ﴿و ]٢٤٥:البق   ﴾]ــراف ــشاطبية:]٦٩:األع ــالد يف ال ــان:خ : وجه
 .الصاد.٢السني .١

  .٣٠٧بخالف عن خالد فيهام، وانظر التحبري ص:٨١قال الداين يف التيسري ص
 .وبالصاد روى أبو الفتح من طريق ابن شاذان عن خالد:١٧٢ ص٢ج وقال ابن اجلزري يف النرش

طريق التيسري عن خالد هو من قراءة الداين عـىل أيب :٨٦ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص
 .الفتح من طريق ابن شاذان وهي بالصاد يف املوضعني وبه نأخذ

١٣. ﴿    <   ﴾]و ]٣٧:الطور﴿   <  ﴾]وجهـانخـالد :يف الـشاطبية:]٢٢:الغاشـية  :
 .الصاد اخلالصة.٢الصاد املشمة .١

بخالف عن خالد باإلشامم والصاد اخلالصة، وانظـر التحبـري :٢٠٤،٢٢٢قال الداين يف التيسري ص
 .٦١١ ،٥٦٦ص

اجلمهور من املشارقة واملغاربة عىل اإلشامم فيهام لـه، وهـو :٢٨٣ ص٢ج وقال ابن اجلزري يف النرش
 نص بخالفه، وأثبت له اخلالف فيهام صاحب التيسري من قراءته عىل أيب الفتح وتبعه الذي ال يوجد

 .عىل ذلك الشاطبي 
 وبالصاد اخلالصة عىل ،قرأ احلافظ خلالد باإلشامم عىل أيب احلسن: ٦٨٨قال املالقي يف الدر النثري ص 

 .أيب الفتح
اين عىل أيب الفتح تقتيض اإلشامم، فال ولكن قراءة الد:١٠٠ّقال شيخنا النحاس يف الرسالة الغراء ص

 .يقرأ إال به
 



 

 ٣٠٠ قراءة اإلمام محزة

 
 طلبـة مـن ًاكثـري نإلذا فـ ،سالمياإل العامل معظم يف املشهورة هي الشاطبية طريق نإ

 منظومتـه يف اختـار قـد -اهللا رمحه- الشاطبي نأ علمون ،الطرق من غريها يعرف ال العلم

 هغري اختار بينام السبع القراءات من رواية كلل ًواحدا ًطريقا )التهاين ووجه مايناأل حرز(
 ثامنيـة )العـرش القراءات يف النرش( هكتاب يف اجلزري ابن مجع قدو ،خرىأ ًطرقا العلامء من

 برواهتم العرش القراء شمل الكتاب هذا نأ مالحظة مع ،القراءات كتب من ًكتابا ومخسني

 .ًاطريق ٩٨٠ بلغت التي بطرقهم العرشين
ْوقد قرأ خلف وخالد عىل سليم بن عيسى  َ بن سليم بـن عـامر بـن غالـب احلنفـي ُ

 . قرأ عىل محزة الزياتالذي
 إدريـس  احلسن إدريس بن عبد الكريم احلـداد عـىل خلـف البـزار، وعـنوقرأ أبو
 :طرقأربع  احلداد
 .طرق) ١٠( وعنه ؛أيب احلسني أمحد بن عثامن بن بويان.١
 . ًطريقا) ٣٧( وعنه ؛أيب بكر حممد بن احلسن بن يعقوب بن مقسم العطار.٢
 . وعنه طريقان؛أيب عيل أمحد بن عبيد اهللا بن محدان بن صالح.٣

                                          
 : قال ابن اجلزري،١٩٧ ص١رشح طيبة النرش للنويري جانظر  )١(

ـــــرق ـــــنهم ط ـــــرواة ع ـــــذه ال   وه
ـــــــع   بـــــــاثنني يف اثنـــــــني وإال أرب

 

  أصــــــحها  يف  نــــــرشنا   حيقــــــق
ــــع ــــق جتم ــــف طري   فهــــي زهــــا أل

 
 

 .١٢٧ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(



 

 ٣٠١ قراءة اإلمام محزة 

 .طرق) ٤( وعنه ؛أيب العباس احلسن بن سعيد املطوعي.٤
 :طرقأربع  رواية خالد بن خالدوقد اختار ابن اجلزري ل

 .ًطريقا) ١٨( وعنه ؛أيب بكر حممد بن شاذان اجلوهري.١
 .طرق) ١٠( وعنه ؛أيب عبد اهللا حممد بن اهليثم الكويف.٢
 .ًطريقا) ٣٨( وعنه ؛أيب حممد القاسم بن يزيد بن كليب الوزان األشجعي.٣
ن عمـران بـن موسـى بـن طلحـة بـن لرمحن بن محاد بأيب داود سليامن بن عبد ا.٤
 . وعنه طريقان؛اهللا الطلحي الكويف التامرعبيد

 .وإليك هذه الطرق مبينة يف اجلداول التالية

                                          
 .١٢٩ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة ثالث ومخسني طريقا خللف،: زري قال ابن اجل)١(
 .١٣٠ ص١انظر النرش البن اجلزري ج  )٢(
 .١٣٢ ص١ النرش  ج ًفهذه تتمة ثامن وستني طريقا خلالد ،:  قال ابن اجلزري)٣(



 

 

  سن إدريس بن عبد الكريم احلداداحلأيب 

 بن  بن عثامنأيب احلسني أمحد
  طرق)١٠(وعنه  بويان

أيب بكر حممد بن احلسن بن مقسم العطار 
 ًاقيطر )٣٧(وعنه 

 أيب عيل أمحد بن عبيد اهللا
 بن محدان بن صالحا

  انقيوعنه طر

 أيب العباس احلسن بن سعيد
 طرق) ٤(وعنه املطوعي 

 حممد بن يوسف احلرتكي
 طرق )٤(وعنه 

 حممد بن احلسن األدمي
 واحدق يطروعنه 

 عبيد اهللا بن عمر املصاحفي
 طرق )٥(وعنه 

 طرق) ٣(وعنه عيل بن أمحد الرزاز 

  واحدقيوعنه  طرأمحد بن احلسني بن مهران 

 يق واحدوعنه طرعبد امللك بن أمحد البزار 

 انقيوعنه طراحلسن بن أمحد بن شاذان 

  واحدقيوعنه طرأمحد بن إبراهيم اخلوارزمي 

 طرق) ٦(وعنه أيب أمحد السامري 

 انقيوعنه طرأيب الفرج النهرواين 

  واحدقيوعنه طرأيب الفرج الشنبوذي 

 طرق) ٣(وعنه  الطربي أمحد بن  إبراهيم

 ًاقيطر) ١٧(وعنه أيب احلسن احلاممي 



 

 

 بكر حممد بن شاذان اجلوهريأيب 
 ًاقي طر)١٨(وعنه البغدادي 

  أيب داود سليامن بن عبد الرمحن بن محاد
 ناقيوعنه طرالطلحي التامر 

  حممد بن اهليثمأيب عبد اهللا
   طرق)١٠ (وعنهكويف ال

حممد القاسم بن يزيد بن أيب 
 الوزان األشجعي بكلي

 أيب بكر النقاش ًاقيطر) ٣٨(نه الكويف وع
 طرق )٣(ه وعن

 أيب بكر بن شنبوذ
 ً اقيطر )١٥(وعنه 

 احلسنيبن احلسن عيل أيب 
 ًاقيطر) ٣٦(وعنه الصواف  

 يب بكر أمحد بن عبد الرمحن بنأ
 ناقيوعنه  طر الفضل البخرتي

عبد اهللا بن ثابت مد حمأيب 
 انقيوعنه طر التوزي

 زينا املم بن نرصسقا ال
 طرق) ٨(وعنه  

 أيب أمحد السامري
 طرق  )١٠(وعنه 

 أيب الفرج الشنبوذي
 طرق )٤(وعنه 

 أيب بكر بن شنبوذ
   واحدقيوعنه طر



 

 ٣٠٤ قراءة اإلمام محزة


 

 : من عدة كتب وهي محزة اءةرقاختار اإلمام حممد بن اجلزري رمحه اهللا طرق 
ت (أليب بكر أمحد بن احلسني بن مهران األصـبهاين ثـم النيـسابوري : كتاب الغاية .١

 ). ه ٣٨١
ــذكرة يف القــراءات الــثامن. ٢ ــد املــنعم  بــن غلبــون  :الت أليب احلــسن طــاهر بــن عب

 .) ه٣٩٩:ت(
 .) ه ٤١٥ ت( حممد بن سفيان القريواين املالكياهللا  أليب عبد : كتاب اهلادي.٣

 ). ه ٤٢٠ت (أليب القاسم عبد اجلبار بن أمحد بن عمر الطرسويس :  كتاب املجتبى. ٤
  ت–واين األندلـيس أليب حممد مكي بن أيب طالـب القيـيس القـري: كتاب التبرصة.٥

 . ه٤٣٧
أليب عـيل ): القراءات العرش وقراءة األعمش(الروضة يف القراءات اإلحدى عرشة .٦

 .) ه٤٣٨ :ت(احلسن بن حممد البغدادي املالكي 
 .) ه٤٤٤:ت( أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين :التيسري يف القراءات السبع. ٧

 .) ه ٤٤٠ت ( املهدوي أليب العباس أمحد بن عامر:  كتاب اهلداية .٨
 أليب الفتح عبد الواحد بن احلسني بن شيطا البغـدادي :التذكار يف القراءات العرش.٩

 .) ه٤٤٥: ت(



 

 ٣٠٥ قراءة اإلمام محزة 

 .) ه٤٤٦:ت( أليب عيل احلسن بن عيل بن يزداذ بن هرمز األهوازي :الوجيز.١٠

 .) ه ٤٤٦ت ( أليب القاسم عبد الرمحن بن احلسن القرطبي:  القاصد.١١
أليب احلسن عيل بن حممد بن عيل بـن  : القراءات العرش وقراءة األعمشاجلامع يف.١٢

 .) ه٤٥٠ :ت(فارس اخلياط البغدادي 
 .) ه ٤٥٥ت(أليب الطاهر إسامعيل بن خلف األنصاري األندليس : كتاب العنوان.١٣

 أليب القاسم يوسف بـن عـيل :الكامل يف القراءات العرش واألربعني الزائدة عليها.١٤
 .) ه٤٦٥:ت( اهلذيل املغريب بن جبارة

 ٤٧٦ت( رشيح بن أمحد الرعينـي اإلشـبييل  حممد بنأليب عبد اهللا:  كتاب الكايف .١٥
 ). ه
ت (الشافعي  أليب معرش عبد الكريم الطربي:  يف القراءات الثامن كتاب التلخيص .١٦

 ). ه ٤٧٨
 سـى املعـدلأليب إسامعيل موسى بن احلسني بن إسامعيل بن مو:  كتاب الروضة .١٧

 ). ه ٤٨٠ت (

 أليب طــاهر أمحــد بــن عــيل بــن ســوار البغــدادي :املــستنري يف القــراءات العــرش.١٨
 .) ه٤٩٦:ت(

 .) ه٥١٤:ت(أليب عيل احلسن بن خلف بن بليمة القريواين  :تلخيص العبارات. ١٩

أليب القاسم عبد الرمحن بن أيب بكـر بـن  :التجريد لبغية املريد يف القراءات السبع. ٢٠
 . ) ه٥١٦ :ت(عتيق الصقيل املعروف بالفحام 



 

 ٣٠٦ قراءة اإلمام محزة

 .يس الواسطيِالنَر القاَدنُْ أليب العز حممد بن احلسني بن ب:اإلرشاد يف العرش.٢١

: ت(ار القالنـيس الواسـطي َدنْـُ أليب العز حممد بن احلسني بـن ب:الكفاية الكربى.٢٢
 . ) ه٥٢١

 بن عبد امللك بن احلسن بن أليب منصور حممد:  كتاب املوضح يف القراءات العرش .٢٣
 ). ه ٥٣٩ت (خريون العطار 

امللـك بـن احلـسن أليب منصور حممد بـن عبـد :  كتاب املفتاح يف القراءات العرش.٢٤
 ). ه ٥٣٩ت (العطار البغدادي 

 :املبهج يف القراءات الثامن وقراءة ابن حميصن واألعمش واختيار خلف واليزيدي.٢٥
 .) ه٥٤١:ت(ملعروف بسبط اخلياط البغدادي أليب حممد عبد اهللا بن عيل ا

 أليب الكرم املبارك بن احلسن بن فتحان :املصباح الزاهر يف القراءات العرش البواهر.٢٦
 ). ه٥٥٠:ت(الشهرزوري 

 أليب العالء احلسن بن أمحـد العطـار اهلمـذاين :غاية االختصار يف القراءات العرش.٢٧
 ). ه٥٦٩ :ت(
لإلمـام أيب حممـد القاسـم بـن فـريه  ):متن الـشاطبية(اين حرز األماين ووجه الته.٢٨

 .) ه ٥٩٠ :ت(الشاطبي 
 .) ه ٦٣٦ت (أليب القاسم عبد الرمحن بن إسامعيل الصفراوي : اإلعالن.٢٩

 .ًوإليك ما ذكرته هذه الكتب من طرق محزة مبينا يف اجلداول التالية



 

 

  احلسن إدريس بن عبد الكريم احلدادأيب 

 بن  بن عثامنأيب احلسني أمحد
  طرق)١٠(وعنه  بويان

أيب بكر حممد بن احلسن بن مقسم العطار 
 ًاقيطر )٣٧(وعنه 

 أيب عيل أمحد بن عبيد اهللا
 بن محدان بن صالحا

  وعنه طريقان

 أيب العباس احلسن بن سعيد
 طرق) ٤(املطوعي وعنه 

  الشاطبية-       
  التيسري-        

  التذكرة-       

  التجريد-      
  املستنري-       
  الكامل-       
  اجلامع للخياط-        
  روضة املالكي-       

  تلخيص ابن بليمة-     

 املبهج -
 ح  املصبا-
 التجريد-

  تلخيص أيب معرش-

  التجريد-
 طريق الداين عن فارس -

 املستنري -          الكايف-
  الوجيز-       العنوان-

  املبهج-      الكامل -
  املوضح-       التذكار -

  املفتاح-     املجتبى -
  املصباح-        التجريد-
 الكفاية الكربى -    اإلرشاد-           

 الغاية البن مهران -
  غاية أيب العالء-
  اجلامع للخياط-
  روضة املالكي-

  طريق الداين عن فارس-



 

 
 

بكر حممد بن شاذان اجلوهري أيب 
 ً طريقا)١٨(وعنه البغدادي 

 محن بن محاد أيب داود سليامن بن عبد الر
 ناقيوعنه طرالطلحي التامر 

  حممد بن اهليثمأيب عبد اهللا
   طرق)١٠ (وعنهكويف ال

حممد القاسم بن يزيد بن أيب 
 الوزان األشجعي بكلي

      القاصد - الشاطبية                 -        ًاقيطر) ٣٨(الكويف وعنه 
  املبهج- التيسري                    -        

  املوضح- اإلعالن                   -       

  املفتاح- التجريد                     -      
  املصباح-الكايف                        -       
  املجتبى-                     الكامل-       
 العنوان-        

  روضة املعدل-       
  تلخيص ابن بليمة- 

  املبهج-       

  الكامل -       
  التبرصة-       
  اهلداية-       
  اهلادي-        

  تلخيص ابن بليمة- 
  الداين عن ابن غلبون طريق-
  طريق الداين عن فارس-

  الكامل-
  املصباح     - املستنري                   -        فاريسالطريق الداين عن  -

  املفتاح  -                    املوضح-        

 الكامل                    -                      التجريد-      
 التذكار –        اجلامع للخياط -        

         كيلا روضة امل-        
  الكفاية أليب العز-        

  تلخيص ابن بليمة-       
  تلخيص أيب معرش-       
  الغاية إلبن مهران-       
العالء الغاية أل-         يب 
  طريق الداين عن فارس-       



 

 ٣٠٩ قراءة اإلمام محزة 

 
 

فقت يف تها ائاَّرُق  ضمنمحزةة ءراقن الكتب  املؤلفة يف القراءات والتي ذكرت  أمع 
  : نجملها فيام ييلمورهنا اختلفت يف بعض األأال إصول كثري من األ

 ).  حركات٦ شباعاإل(والطيبة يف الشاطبية : املد املنفصل •
 .) حركات٦ شباعاإل(والطيبة   يف الشاطبية:املد املتصل •

 )٦،٦( :ةبيالشاطبية والط: )منفصل، متصل( :التقاء املدين •
• ﴿   ﴾]١:مريم[، ﴿  ﴾]٢:الشورى[: 
 .٤أو٦ لعني متد ا :يف الشاطبية  
 .٦، ٤، ٢ العني  ياءمتد : يبةما يف الطأ
+   #  ﴿ :نحو) يف ال التي للتربئة: (  املبالغة  مد•  *  ) (  ' &  % $﴾ 
 .ال مد: يف الشاطبية  
 .القرص. ٢التوسط .١: وجهان يبةما يف الطأ
﴿ حرف اللني املهمز يف • ﴾. 
 .ال مد: يف الشاطبية  
 .عدم املد. ٢التوسط .١: انوجه يبةما يف الطأ

                                          
 ومـا بعـدها ، رشح طيبـة النـرش للنـويري ٢٤٧ ص١ انظر النرش يف القراءات العرش البن اجلـزري ج)١(

 . وما بعدها ٣٧٨ص١ج
 .٩ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٢٧١ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .١٠ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٢٦٩ ص ١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 .١٠ص ألبياري، منحة موىل الرب ملحمد ا٢٧١ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ٣١٠ قراءة اإلمام محزة

 :  عىل الساكن قبل اهلمزالسكت 
 : وهو قسامن، اصاخلسكت  :خلف يف الشاطبية

 : السكت بال خالف. ١
 ﴿ كلمة يف الساكنة الياءعىل .أ   ،   ﴾.  

﴿ :نحو إذا تبعها مهز التعريف) أل(عىل . ب              ﴾. 
 يف الساكن املفصول؛ -الوجهان السكت وعدمه أي له-: فالسكت بخال.٢
﴿: نحو        ﴾،.  

﴿ كلمةالسكت وعدمه يف : وخلالد الوجهان ﴾فقطالتعريف) أل(، و . 
 .وال يسكت خالد عىل الساكن املفصول

 : يبةما يف الطأ
 .عدم السكت من الروايتني.١
 .ًعدم السكت مطلقاالد  وخل،السكت خللف.٢
 . فقط  التعريف)أل(السكت عىل  .٣
 .فقط ) يشء( و  التعريف)أل(السكت عىل  .٤
 . الساكن املفصول، دون حرف املدو) يشء( و التعريف)أل(السكت عىل  .٥
الساكن املفصول والساكن املوصول، و) يشء( و التعريف)أل(السكت عىل  .٦

﴿ :نحو دون حرف املد  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾. 



 

 ٣١١ قراءة اإلمام محزة 

والـساكن املوصـول  الـساكن املفـصولو) يشء( و التعريـف)أل(السكت عىل  .٧
﴿ :املنفــصل نحــو وحــرف املــد               ﴾، ﴿       ﴾، ﴿   

     ﴾. 
ملوصـول والـساكن ا الـساكن املفـصولو) يشء( و التعريـف)أل(السكت عىل  .٨

K( :املنفصل واملتصل نحو وحرف املد  J  I  H G  F  E  D  C(   . 
 :اإلدغام واإلظهار

﴿ :أدغم الباء املجزومة يف الفاء نحو: يف الشاطبيةخالد •      ﴾. 
 .اإلظهار.٢اإلدغام .١: وجهانيبةيف الط

﴿ :يفالباء يف امليم   محزةدغمأ:يف الشاطبية •     ﴾ ]٢٨٤:البقرة[. 
 .اإلظهار.٢اإلدغام .١: وجهانيبةيف الط

 :الفتح واإلمالة

﴿  محزةقلل :يف الشاطبية •    ﴾ و﴿   ﴾ ٢٨:إبراهيم[ يف[. 
 .الفتح.٢التقليل .١: وجهانيبةيف الط

                                          
 .١٥ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٣٢٦ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 .١٨ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٨ ص٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(
 .١٩ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٩ ص٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٣(
 .٢٢ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٤٤ ص٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٤(



 

 ٣١٢ قراءة اإلمام محزة

ة  والثانية جمرور،والمها مفتوحةأ :ينءلف الواقعة بني رااألل محزة لق :يف الشاطبية •
⁄﴿يف    ﴾ ،﴿⁄ ﴾ ،﴿⁄  ﴾. 

 .وخلالد وجه ثالث بالفتح.٣اإلمالة .٢التقليل .١: وجهانيبةيف الط
 :ًالتأنيث واحلرف الذي قبلها وقفا إمالة هاء •

 .ال إمالة:الشاطبيةمحزة 
 :إمالة حسب التفصيل التايل.٢ .ال إمالة. ١:وجهان: الطيبة 

وكـذلك إذا ، )فجثت زينب لذود شمس(هلاء أحد حروف يميلها إذا وقع قبل ا. أ
 .برشط أن يسبقها ياء أو كرس أو ساكن قبله كرس) أكهر(وقع قبلها أحد حروف 

 .اإلمالة عند مجيع األحرف عدا األلف. ب
وكذلك إذا ، )فجثت زينب لذود شمس(يميلها إذا وقع قبل اهلاء أحد حروف . ج

 .سبقها ياء أو كرسبرشط أن ي) كر(وقع قبلها أحد حروف 
 :وقف عىل اهلمزال
﴿ : الوقف عىل اهلمز املتوسط بغريه وقبله ألف نحو•       ﴾ 

 .التحقيق:يف الشاطبية
 .التسهيل مع املد والقرص.٢التحقيق .١: فوجهانيبةما يف الطأ

                                          
 .٢١ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٤٥ ص٢النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(
 .٢٣ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ٦٢ ص٢ النرش البن اجلزري ج)٢(
 .١٦ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٣٣٧ ص١رش البن اجلزري جالنرش يف القراءات الع)٣(



 

 ٣١٣ قراءة اإلمام محزة 

﴿:الوقف عىل اهلمز املتوسط بغريه وقبلـه واو أو يـاء نحـو •       ﴾، ﴿   
     ﴾. 

 .التحقيق:يف الشاطبية
 .اإلدغام.٣النقل مع املد والقرص .٢التحقيق .١: فثالثة أوجهيبةما يف الطأ
  . الوقف عىل اهلمز املتوسط بغريه وهو متحرك وقبله متحرك •

  .التحقيق:يف الشاطبية

 .دالالتغيري بالتسهيل أو اإلب.٢التحقيق .١وجهان : يبةيف الط
 :ويكون التغيري كالتايل

 .ً يبدل اهلمز واوا مفتوحة﴾ ¡ ¢ £ ﴿: مفتوح بعد ضم نحو.١

 . ً يبدل اهلمز ياء مفتوحة﴾Ö Õ ﴿: مفتوح بعد كرس نحو.٢

 :   وفيه وجهان ﴾ Ð Ï ﴿:مكسور بعد ضم نحو.٣
 .ً إبدال اهلمز واوا مكسورة- تسهيله بني اهلمزة والواو  ب-أ

 :  وفيه وجهان﴾ 2 3 ﴿: مضموم بعد كرس نحو .٤
 . ً إبداله ياء مضمومة- ب. تسهيله بني اهلمزة والواو-أ

 .  وحكمه التسهيل بني اهلمزة واأللف﴾° ± ﴿: مفتوح بعد فتح نحو .٥

                                          
 .١٦ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري٣٣٨ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)١(



 

 ٣١٤ قراءة اإلمام محزة

 . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والياء﴾L K ﴿: مكسور بعد كرس نحو .٦

 .التسهيل بني اهلمزة والياء وحكمه ﴾Î Í ﴿ :مكسور بعد فتح نحو .٧

 . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والواو﴾g f e  ﴿: مضموم بعد ضم نحو .٨

 . وحكمه التسهيل بني اهلمزة والواو﴾0 1 ﴿: مضموم بعد فتح نحو .٩
 . الوقف عىل مرسوم اخلط•
﴿     ﴾]٥٣:الروم:[ 

 .ًوقفا إثبات الياء: الشاطبية
 . حذفها-٢ثبات الياء ،  إ-١: الطيبة وجهان

•) 8 ،;(  : 
 .اإلشامم يف املوضع األول من الفاحتة بخلف: يف الشاطبيةخالد 

 :فأربعة أوجه يبةما يف الطأ
 .اإلشامم يف املوضع األول من الفاحتة: التيسري والتجريد. ١
 .اإلشامم يف موضعي الفاحتة  :العنوان واملجتبى واملستنري.٢
 .إشامم املعرف بأل فقط: والتجريد وروضة املالكيمجهور العراقيني .٣
 .ًعدم اإلشامم مطلقا: التذكرة والتبرصة والتلخيص واهلداية والكايف.٤

                                          
 .٢٥ص ، منحة موىل الرب ملحمد األبياري ١٠٤ ص٢ النرش البن اجلزري ج)١(
 .٥ص  منحة موىل الرب ملحمد األبياري،٢١٣ ص١النرش يف القراءات العرش البن اجلزري ج)٢(



 

 ٣١٥ محزة اإلمامة ءراق
 

 

 البيان الكلمة اآلية السورة

< وردحيث   

  يف لفظ الرصاط إشامم الصاد صوت الزايب:انفرد خلف
 ووافقه خالد يف املوضع األول

 وقرأ الباقون بالصاد اخلالصة، ل ورويس بالسنيبقرأ قنو

 وردحيث 
  
  

 يف الواو والياء عند النون غنةلابرتك : خلفانفرد
 ، والباقون بغنةوالتنوين

 طه 
 القصص

١٠ 
٢٩ 

      
  ًضم اهلاء وصالب:انفرد محزة

 ًقرأ الباقون بكرس اهلاء وصال
  اإلضافة يف املواضع التاليةياء بإسكان :انفرد محزة

 ٢٥٨  البقرة    ًحتذف وصال (اءإسكان الي( 

 ٣٣ األعراف
  

  
 )ًحتذف وصال(إسكان الياء 

 ٣٠ مريم
  

    
 )ًحتذف وصال(إسكان الياء 

 ٨٣ األنبياء     ًحتذف وصال(إسكان الياء( 

 ١٠٥ األنبياء
  

   
 )ًحتذف وصال(إسكان الياء 

 ١٣ سبأ
  
  

 )ًحتذف وصال(إسكان الياء 



 

 ٣١٦ محزة اإلمامة ءراق

 ٤١ ص
  
     

 )ًحتذف وصال(إسكان الياء 

 ٣٨ الزمر      ًحتذف وصال(إسكان الياء( 

 ٢٨ امللك      ًحتذف وصال(إسكان الياء( 

  باإلمالة يف املواضع التالية:انفرد محزة
 لة فتحة اخلاء واأللفإما �  وردحيث
 اء واأللفإمالة فتحة اخل �  وردحيث
 إمالة فتحة احلاء واأللف š  وردحيث

 ƒ  وردحيث
  واأللفالزايإمالة فتحة 

 ]٦٣:ص[و] ١٠:باحزاإل[عدا 
  واأللفطاءإمالة فتحة ال ≡ ٣ النساء
 )املوضعني(إمالة فتحة الضاد واأللف  ∂ ١١٨ التوبة

 ٩ نساءال ⊕ وخلالد وجه آخر بالفتحإمالة فتحة  العني واأللف  
 يف الوقف عىل اهلمز

( ًإبدال اهلمزة ياء n ٨١ البقرة ( 
 (التي قبلها فيها ًإبدال اهلمزة ياء وإدغام q ٨١ البقرة   ( 
( ًإبدال اهلمزة ياء C ٢٧١ البقرة   ( 
(ل حركة اهلمز إىل الساكن قبلهنق w ٢٨٢ البقرة ( 

(ًإبدال اهلمزة ياء ¼ ١٩٣ آل عمران   ( 
(إىل اجليمتها نقل حركوحذف اهلمزة  Y ٦٤ املؤمنون ( 



 

 ٣١٧ محزة اإلمامة ءراق

 يف الفرشانفرادات محزة :ًثانيا

 ٣٦ البقرة    
 ألف بعد الزاي وختفيف الالم

 م دون ألف بعدهاقرأ الباقون بتشديد الالو

≤ ٨٥ البقرة  لفأسكان السني دون إفتح اهلمزة و 
 م اهلمزة وفتح السني وألف بعدهاضقرأ الباقون بو

 ٢٨٢ البقرة    قرأ الباقون بفتح اهلمزةو، كرس اهلمزة 
 ٢٨٢ البقرة    قرأ الباقون بفتح الراء ، وضم الراء  

 ٢١ آل عمران   
° 

قرأ و ،ضم الياء وفتح القاف وألف بعدها وكرس التاء
 الباقون بفتح الياء وسكون القاف وضم التاء دون ألف

 ٨١ آل عمران   قرأ الباقون بفتح الالمو ،كرس الالم 

 آل عمران
١٧٨ 
١٨٠  قرأ الباقون بالياء، وبتاء اخلطاب 

 ١٨١ آل عمران   
قرأ الباقون بنون مفتوحة ، ومومة وفتح التاءبياء مض

 وضم التاء
 ١٨١ آل عمران   قرأ الباقون بفتح الالم، وضم الالم 
 ١٨١ آل عمران  النونوقرأ الباقون ب ،بالياء 
 ١ النساء     بفتح امليم، وقرأ الباقونكرس امليم  

 ٤٧ املائدة    
 ًالم وفتح امليم وصالكرس ال

 قرأ الباقون بإسكان الالم وامليمو

 ٦٠ املائدة
   
  

 ضم الباء وكرس التاء
 قرأ الباقون بفتح الباء والتاءو

 ٦١ منعااأل ⊇   التاء، وقرأ الباقون بألف ممالة 
 ٧١ األنعام    التاء، وقرأ الباقون بألف ممالة 



 

 ٣١٨ محزة اإلمامة ءراق

 األعراف
 فصلت

١٨٠ 
٤٠   قرأ الباقون بضم الياء وكرس احلاءو ،فتح الياء واحلاء 

 ٧٢ األنفال    الباقون بفتح الواو، وقرأكرس الواو  

 ٢١ التوبة   
 فتح الياء وإسكان الباء وضم الشني خمففة

 نيقرأ الباقون بضم الياء وفتح الباء وكرس وتشديد الشو
  ٦١ التوبة   قرأ الباقون بتنوين ضم، وتنوين كرس 
 ٢٢ إبراهيم     قرأ الباقون بفتح الياء، وكرس الياء 
 ٥٣ احلجر  فتح النون وإسكان الباء وضم الشني خمففة 

  ٧٨ النحل     
زة قرأ الكسائي بكرس اهلمو ،كرس اهلمزة وامليم:ًوصال 

 وقرأ الباقون بضم اهلمزة وفتح امليم، وفتح امليم 
  ]٣٢:النجم[و] ٦:الزمر[و]٦١:النور[ :ومثلها

 الياءقرأ الباقون ب، وبالنون   ٥٢ الكهف
 ٩٧ الكهف    قرأ الباقون بتخفيف الطاءو ،تشديد الطاء 
 ٧ مريم  ففةفتح النون وإسكان الباء وضم الشني خم 

 ٢٥ مريم  

  وختفيف السنيفتح التاء والقاف
 مضمومة وكرس القاف وختفيف السني قرأ حفص بياء و

، ويعقوب بياء مفتوحة وفتح القاف وتشديد السني 
 والباقون بتاء مفتوحة وفتح القاف وتشديد السني

 ٩٧ مريم   
لباقون قرأ او ،فتح التاء وإسكان الباء وضم الشني خمففة

 بضم التاء وفتح الباء وكرس وتشديد الشني

 ١٣ طه
   

     
 قرأ الباقون بتخفيف النونو ،تشديد النون

  بعدها ألف بدل التاء مفتوحةنون
  الباقون بالف مع ضم الفاءأقرو دون ألف وإسكان الفاء  ٧٧ طه



 

 ٣١٩ محزة اإلمامة ءراق

 الشعراء
 القصص

١ 
١ ≡ 

، وأبو جعفر بالسكت يمإظهار نون سني عند امل
 والباقون باإلدغام

 النمل
 الروم

٨١ 
٥٣ 

  
    

 تاء بدل الباء وإسكان اهلاء دون ألف 
 ، والباقون بالكرسفتح الياء

 ٣ لقامن   قرأ الباقون بفتح التاء: ،تنوين ضم 

 ٣٧ سبأ    
 إسكان الراء دون ألف بعد الفاء وتاء مربوطة

 قرأ الباقون بضم الراء وإثبات ألف بعد الفاءو
 ٤٣ فاطر      قرأ الباقون بكرس اهلمزةو ،ًإسكان اهلمزة وصال 
 ٤٩ يس  إسكان اخلاء وختفيف الصاد 

 ٩٤ الصافات  الباقون بفتح الياءأ قر، وضم الياء  

0 ٥١ فصلت  

  لة فتحة اهلمزة واأللففتح النون وإما: خالد
والكسائي ، قرأ ورش بفتح النون وتقليل اهلمزة و

  وخلف عن محزة وعن نفسه بإمالة اهلمزة والنون 
با جعفر قرأا بتقديم األلف أمع مالحظة أن ابن ذكوان و

 والباقني بتأخريها) وناء ( عىل اهلمزة 
 ٣٢ اجلاثية   قرأ الباقون بضم التاءو ،فتح التاء 

 ٣٧ الطور   <   
  إشامم الصاد صوت الزاي وخلالد وجه آخر بالصاد

 قرأ قنبل وهشام وحفص بخلفه بالسني و
 وقرأ الباقون بالصاد وهو الوجه الثاين حلفص وخالد

 ١٣ احلديد    
 ،مهزة قطع مفتوحة وكرس الظاء

 قرأ الباقون بوصل اهلمزة وضم الظاءو 

 ٢٢ الغاشية  <   
  إشامم الصاد صوت الزاي وخلالد وجه آخر بالصاد

 والباقون بالصاد، قرأ هشام بالسني و



 

 ٣٢٠ محزة اإلمامة ءراق

 



 

 ٣٢١ قراءة اإلمام محزة 

 
 مطبعة مصطفى البـايب احللبـي  – أليب شامة املقديس –إبراز املعاين من حرز األماين .١

 .مرص
أمحـد بـن حممـد بـن عبـد الغنـي  –إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عـرش .٢

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

 –  بطنطاللرتاثدار الصحابة  – عيل حممد الضباع –لقراءة اإلضاءة يف بيان أصول ا.٣
 .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢ سنةثانية الطبعة ال

  ٢٠٠٢ سنة ١ عبد الفتاح القايض ط –البدور الزاهرة يف القراءات العرش املتواترة .٤
نبول ، مطبعـة  إست– أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين –التيسري يف القراءات السبع .٥

 .١٩٣٠ الدولة سنة
 دار –أمحد القـضاة .  حتقيق د– حممد بن اجلزري –حتبري التيسري يف القراءات العرش .٦ 

 .٢٠٠٠ الطبعة األوىل سنة –الفرقان للنرش والتوزيع، عامن  

 ضـبط –بي األندلـيس  القاسم بن فريه الـشاط–منظومة حرز األماين ووجه التهاين .٧
 .١٩٩٥ لسنة ٣  ط–ملنورة  دار اهلدى املدينة ا–حممد متيم الزعبي 

 عبد الواحد بن حممـد بـن أيب الـسداد املـالقي ، حتقيـق -الدر النثري والعذب النمري .٨
 .٢٠٠٣ سنة ١عادل أمحد عبد املوجود دار الكتب العلمية بريوت ط

 مكتبة األدب –عيل النحاس كتور دلل – يف األداء راجحةالرسالة الغراء يف األوجه ال.٩
 .م٢٠٠٤ ثانية العةبطال –القاهرة 



 

 ٣٢٢ قراءة اإلمام محزة

أليب البقاء عيل بن عثامن بـن حممـد  –رساج القارئ املبتدئ وتذكار القارئ املنتهي .١٠
 الطبعة الثالثـة –لبي مرص  مطبعة مصطفى البايب احل– البغدادي القاصح العذري

 وباهلامش غيـث – عيل حممد الضباع – وبذيله خمترص بلوغ األمنية – ١٩٥٤سنة 
 .ت السبع لعيل النوري الصفاقيسالنفع يف القراءا

 حتقيق جمدي حممد رسور، دار الكتب العلميـة – حممد النويري –رشح طيبة النرش .١١
 .بريوت

 ٣حممد بن اجلزري دار الكتب العلميـة بـريوت ط –غاية النهاية يف طبقات القراء .١٢
 .م١٩٨٢سنة 

أمحـد عـدنان . د:  عيل بن حممد الـسخاوي حتقيـق–فتح الوصيد يف رشح القصيد .١٣
 .م٢٠٠٢-١الزعبي مكتبة دار البيان الكويت ط

  حتقيـق شـوقي ضـيف دار املعـارف -أمحد بن جماهد-كتاب السبعة يف القراءات .١٤
 .٣القاهرة ط

 الطبعة – دار عامر ، عامن –خالد منصور وآخرون  حممد –املزهر يف رشح الشاطبية .١٥
 .٢٠٠٢األوىل سنة 

 . حممد بن أمحد الذهبي– عىل الطبقات واألعصار  معرفة القراء الكبار.١٦
 دار الفكـر – حممد بن عيل بـن يالوشـه، ملحـق بـالنجوم الطوالـع  -ًاملقدم أداء   .١٧

 .بريوت
 الطبعـة األوىل – حممد بن حممد بن حممد بـن اجلـزري –النرش يف القراءات العرش .١٨

 . دار الكتب العلمية بريوت– ١٩٩٨سنة 
 سـنة -١ دار الـسالم القـاهرة ط- عبد الفتاح القـايض–ح الشاطبية الوايف يف رش.١٩

 .م٢٠٠٣



 

 ٣٢٣ قراءة اإلمام محزة 

 
 الصفحة  املوضوع

  ٥................................................................ الشيخ بكري الطرابييشميقدت

  ٧......................................................... الشيخ حممد عبد احلميد عبداهللاميقدت

  ٩...................................................... الشيخ الدكتور عيل حممد النحاسميقدت

  ١١.....................................................................................مقدمة

  ١٣.......................................................................... الكويفمحزةاإلمام 

  ١٦......................................................................................خلف

  ١٧......................................................................................خالد

  ١٨...........................................................................محزةأصول قراءة 

  ٥٥...............................................................................سورة الفاحتة

  ٥٥................................................................................سورة البقرة

  ٩٣............................................................................سورة آل عمران

  ١٠٣..............................................................................سورة النساء

  ١١٢...............................................................................سورة املائدة

  ١١٩..............................................................................سورة األنعام

  ١٢٨............................................................................سورة األعراف

  ١٣٨.............................................................................سورة األنفال

  ١٤١...............................................................................سورة التوبة

  ١٤٧..............................................................................سورة يونس



 

 ٣٢٤ قراءة اإلمام محزة

  ١٥٢................................................................................سورة هود

  ١٥٧.............................................................................سورة يوسف

  ١٦١...............................................................................دسورة الرع

  ١٦٣.............................................................................سورة إبراهيم

  ١٦٦..............................................................................سورة احلجر

  ١٦٨..............................................................................سورة النحل

  ١٧٣.............................................................................سورة اإلرساء

  ١٧٧.............................................................................سورة الكهف

  ١٨١...............................................................................سورة مريم

  ١٨٤................................................................................سورة طـه

  ١٩١.............................................................................سورة األنبياء

  ١٩٤...............................................................................سورة احلج

  ١٩٦............................................................................سورة املؤمنون

  ٢٠٠...............................................................................سورة النور

  ٢٠٣.............................................................................سورة الفرقان

 ٢٠٥.............................................................................سورة الشعراء
  ٢٠٩...............................................................................سورة النمل

  ٢١٣............................................................................سورة القصص

  ٢١٨..........................................................................سورة العنكبوت

  ٢٢٠...............................................................................سورة الروم

  ٢٢٢...............................................................................سورة لقامن



 

 ٣٢٥ قراءة اإلمام محزة 

  ٢٢٣............................................................................سورة السجدة

  ٢٢٤...........................................................................سورة األحزاب

  ٢٢٧.................................................................................سورة سبأ

  ٢٣٠...............................................................................سورة فاطر

  ٢٣٢...............................................................................سورة يـس

  ٢٣٣...........................................................................سورة الصافات

  ٢٣٦.................................................................................سورة ص

  ٢٣٨...............................................................................سورة الزمر

  ٢٤١................................................................................سورة غافر

  ٢٤٤.............................................................................سورة فصلت

  ٢٤٧............................................................................سورة الشورى

  ٢٤٨............................................................................سورة الزخرف

  ٢٥١.............................................................................سورة الدخان

 ٢٥٣..............................................................................سورة اجلاثية
 ٢٥٥...........................................................................سورة األحقاف

 ٢٥٦...........................................................................ملسو هيلع هللا ىلص سورة حممد
 ٢٥٨...............................................................................سورة الفتح

 ٢٥٩...........................................................................سورة احلجرات
 ٢٦٠..................................................................................سورة ق

 ٢٦١...........................................................................سورة الذاريات
 ٢٦٢......................................................................النجم -سورة الطور



 

 ٣٢٦ قراءة اإلمام محزة

 ٢٦٦...............................................................................سورة القمر
 ٢٦٧.................................................................... الواقعة- سورة الرمحن
 ٢٦٨..............................................................................سورة احلديد

 ٢٦٩.............................................................................سورة املجادلة
 ٢٧٠..............................................................................سورة احلرش

 ٢٧١............................................................................سورة املمتحنة
 ٢٧٢....................................................................اجلمعة  - سورة الصف

 ٢٧٣..................................................................طالقال - ة املنافقونسور
 ٢٧٤ ................................................................... امللك- سورة التحريم

 ٢٧٥....................................................................... احلاقة- سورة القلم
 ٢٧٦.............................................................................سورة املعارج
 ٢٧٧......................................................................... اجلن- سورة نوح

ِّسورة املزمل  ٢٧٨..................................................................... القيامة- َّ
 ٢٧٩.............................................................................سورة اإلنسان

 ٢٨٠.................................................................................املرسالت
َسورة النبأ  ٢٨١....................................................................النازعات  - َّ

 ٢٨٢...............................................................................سورة عبس
 ٢٨٣.................................................................. املطففني- سورة التكوير
 ٢٨٥.................................................................الربوج  - سورة االنشقاق
 ٢٨٦....................................................................األعىل - سورة الطارق
 ٢٨٧.................................................................... الفجر- سورة الغاشية



 

 ٣٢٧ قراءة اإلمام محزة 

 ٢٨٨..................................................................... الشمس- سورة البلد
 ٢٨٩...............................................................................سورة الليل

 ٢٩٠............................................................................سورة الضحى
 ٢٩١......................................................................العلق - سورة الرشح
 ٢٩٢.....................................................................القارعة- سورة القدر

 ٢٩٣...................................................................... الفيل- سورة التكاثر
 ٢٩٤.......................................................................املسد -قريش سورة

 ٢٩٥.................................................................َّالناس - سورة اإلخالص
 ٢٩٧..................................................... الشاطبية  والتيسريالفرق بـيـن طر يق 

 ٣٠٠.......................................................بةيطالفرق بـيـن طر يق  الشاطبية  وال
 ٣١٥.............................................................................تفردات محزة 

 ٣٢١............................................................................فهرس املراجع
 ٣٢٣.........................................................................فهرس املحتويات
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