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   عن الكسائيأيب احلارثرواية 
   : أصول رواية أبو احلارث:أوالً
  .أثبت البسملة بني السورتني •
 روى املد املنفصل واملد املتصل مبقدار أربع حركات وهو املختار من طريق الشاطبية  •
 . بالكهف بكسر اهلاء وما أنسانيه بالفتح عليه اهللاقرأ  •
 ران  وبـل   يف القيامـة   ومن راق  يس    يف سورة  ومرقدنا يف الكهف    عوجا قيما قرأ   •

 .باملطففني قرأمجيعها بدون سكت 
  . مفصلة يف مواضعها وهيوقرأ بفتح بعض ياءات اإلضافة •
 يف النمـل    وفما آتان  يف الكهف بإثبات الياء فيهما وصال        ونبغ يف هود    يوم يأت قرأ   •

 .بإثبات الياء الساكنة يف احلالني 
  :قرأبإمشام األفعال السبعة وهم  •
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   : األلف يف كل من هذه الكلمات وصال ووقفا أبو احلارثأثبت •
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  .  بالصاد وال خالف له من طريق الشاطبية
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 .وقفا فقط
اء كسر أو يـاء     يضم كل هاء وقعت قبل ميم اجلمع اليت بعدها ساكن وقبل هذه اهل             •
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  :اهلمزات 
روى حتقيق اهلمز املفرد وحتقيق اهلمزتني من كلمة ومن كلمتني وحقق مهزتا كلمـة    •

 يف مواضـعها    ءأمنـتم  فإنه رواها بالتحقيق وكذلك كلمة        بسورة فصلت  ءأعجمي
  كالمها  لتأتون نكمءإ و ألجرا ن لنا ءإالثالثة يف األعراف وطه والشعراء وزاد مهزة يف         

 .  بالعنكبوتوأءينكم لتأتون األعرافب
 ءاهللا موضعي سورة يـونس ولفظـي        ءاآلن موضعي سورة األنعام و    ذكرينلءاوأما   •

  التسهيل واإلبدال نبيونس والنمل فله فيه
 قـرأ باالسـتفهام يف األول       وقالوا أءذا كنا ترابا أءنـا     : ماتكرر فيه االستفهام حنو      •

 .استفهم يف احلرفني فواإلخبار يف الثاين سوى العنكبوت 
  :هاء الضمري 

 بالنور وكـذلك    ويتقه بكسر اهلاء مع الصلة      فألقه يف األعراف والشعراء و     أرجه قرأ •
  بالفرقان بقصر اهلاء فيه مهانا أ وقر ،اع اهلاء بالزمر بإشبيرضه لكم

  :اإلدغام
 .أدغم ذال إذ يف التاء والدال وحروف الصفري  •
 .دغم دال قد يف حروف الصفري والذال والظاء والضاد واجليم والشني أو •
 واجليم والظاءوأدغم كذلك تاء التأنيث الساكنة يف حروف الصفري والثاء  •
 التاء والثاء والظاء والزاي والسني والنـون والطـاء           يف هل وبل الم  أدغم   وكذلك   •

 .والضاد 
يف ذال  ) يفعـل   ( ، والالم ازومة من لفـظ        أدغم الكسائي الباء ازومة يف الفاء      •

والـدال يف الـذال مـن       .  وأخذمت   عذت وفنبذهتا الذال يف التاء من     وأدغم   )ذلك(
بآل عمران والباء يف امليم يف       يرد ثواب  والدال يف الثاء يف ومن        بسورة مرمي  كهيعص

 ونـون والقلـم    يس والقـرآن   أواخرالبقرة والنون  يف الواومن        يف يعذب من يشاء  
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 بسورة سبأ والثـاء يف التـاء يف         خبسف هبم  والفاء يف الباء من      بسوريت يس والقلم  
  . أورثتموها ولبثت ولبثتم

  :اإلمالة
: مال الكسائي كل ألف منقلبة عن ياء حتقيقا حيث جاءت يف األمساء واألفعال حنو               أ •

  واليت تعرف بذوات الياء اهلدى وسعى
العلى والقوى والضحى دحاها وطحاهـا وتالهـا        : وأمال بعض الكلمات الواوية      •

 باإلسراء وإذا زاد الواوي عن ثالثة أحرف يصري         كالمهامال  أ حيث جاءت و   والربا
   . تزكى و جنانا: حنو   فيماليائيا

طوىب وبشرى وإحدى وأمال ماكـان      : أمال ألفات التأنيث املقصورة حنو      كذلك   •
   .ساىلتامى وكُي: على وزن فَعاىل وفُعاىل حنو 

لدى   هي ياحسرتى يا أسفى سوى مخس كلمات     : مال كل ألف رمست ياء حنو       أو •
             بالنوروعلى وحىت ومازكى و إىل

 بالتوبة واأللف الواقعة بني راءين      هار باملطففني وألف    ران حيث جاء و   لتوراة ا أمال  •
 ودار القـرار   وذات قـرار   وقرار األبرار: أوالمها مفتوحة والثانية جمرورة وهي يف       

  .واألشرار
:  حيث جاء إذا وقع قبل حمرك حنـو          رأى باإلسراء وفصلت وحريف     نأىأمال حريف    •

 . رأى كوكبا ورآك رآه
طـه   مـن  والطاء يف مرمي ويس   والياء يف مرمي وطه     واهلاء يف أوائل السور     لراءاأمال   •

 . سورها السبعة حم  واحلاء يف وطسم وطس
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  :هاء التأنيث
  هاء التأنيث يف الوقف قوال واحدا إذا وقع قبلها حرف من حـروف              أمال الكسائي  •

ا حرف مـن    كان قبله  وإن   خليفةوجنةوقوةوحبة:  حنو   )ود مشس   ذفجثت زينب ل  
 ونطيحـة وإذا    وطاقة وصبغة الصاخة  :  تفتح حنو     ) حع خص ضغط قظ  ( حروف  

 فإن كان قبل هذه احلروف كـسرة متـصلة          )أكهر(كان قبلها حرف من حروف      
  .كهيئة واملؤتفكة وعربة وجهة: أومنفصلة بساكن أو ياء ساكنة أمال اهلاء حنو 

ة ووقف على ذات هبجة يف النمل       ووقف باهلاء على هاء التأنيث املرسومة تاء جمرور        •
) ص  (بسورة  وهيهات موضعي باملؤمنون ومرضات بالبقرة والنساء والتحرمي والت         

 والالت بالنجم  
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   : وتكررت اليت خالف فيها حفصاً بعض الكلمات
  . بسورة اإلخالصهزؤا وكفؤاقرأ هزوا باهلمز على الواو حيث وقع  •
  .تلَّقفشعراء قرأ بتشديد القاف  يف األعراف وطه والتلقف •
  .رؤوف رؤف قرأ •
  .حيث جاء البيوت قرأ بكسر باء •
  وقـد  اًومثود والعنكبوت   داًوعادا ومثو  والفرقان   اًأال إن مثود  نون كلمة مثود يف هود       •

   . فما أبقىاًومثودوالنجم 
 . بكسر الياء يف هود يوسف ولقمان والصافاتينيابقرأ كلمة  •
  .را نشعراف والفرقان والنمل بالنون مضمومة مع ضم الشني يف األراْشبقرأ   •
  .قرأ بإسكان اهلاء يف كلٍّ وهو وهي فهو فهي هلو هليقرأ  •
  . أريت حبذف اهلمزة الثانيةأرأيتقرأ الفعل  •
  . بنقل حركة اهلمزة إىل السني مع حذف اهلمزةفسئل وسئلقرأ الفعل  •
  . السحت بضم احلاءتالسْحقرأ  •
  ياء حيثما أتتالذئبة كلمة أبدل مهز •
 اليت يف سورة النحـل والنـور        وأمهات أم وأمها وفإلمه     قرأ بكسر اهلمزة يف كلمة     •

  .والزمر والنجم
  . بكسر السني حيث أتىب حيِسقرأ الفعل •
 . باأللف مكان اهلمزة يأجوج ومأجوجوقرأ  •
 . بال مهزة يضاهئونوقرأ  •
 . بإبدال اهلمزة واو مؤصدةوقرأ  •
   احملِصنات بكسر الصادصناتاحملوقرأ  •

 .امنِع قرأ بفتح النون ماِع نِوقرأ


