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   عن البصريالسوسيأصول رواية 
  

                 عليه غريه ،ينوهو يف اللغة ما ينب  ،صول مجع أصلاأل : تعريف األصول •
طرد، أي احلكم الكلي اجلاري يف كل ما حتقق عبارة عن احلكم امل : واصطالحا
  .فيه شرطه 

 
            دون البسملة ، البسملة ، الوصل ب:  يف البسملة بني السورتني ثالثة أوجه للسوسي •

يسكت بني السورتني البسملة يف والسكت بدوا ، واختار بعض أهل األداء ملن 
  . وملن يصل بينهما السكت فيهن )القيامة،والبلد،واملطففني،واهلمزة(ربع الزهراأل

 
ما كان املدغم واملدغم فيه متحركني ويكون يف املثلني وهو  : إدغام الكبري •

   ،ه يف إسكان املتحرك قبل إدغامهومسي بالكبري لتأثري، واملتجانسني واملتقاربني 
إدغام احلرف األول يف الثاين من كل حرفني متماثلني متحركني التقيا بانفرد السوسي 

 يف اخلط
 خماطب أو منونا أو مشددا تاءمن كلمتني بشرط أن ال يكون أوهلما تاء متكلم أو

  أومسبوقا حبرف خفي 
) ا ، وإن يك كاذب خيل لكم ، يبتغ غري( ظهار ، واختلف عنه يف و إال وجب اإل

  .وصححوا عنه فيهن الوجهني 
( ا و إذا التقيا من كلمة أدغم األول يف الثاين يف موضعني فقط يف القرآن ومه

  بالبقرة  ) سككممنا
  .باملدثر  ) ما سلككم( و 

نا من كلمة أدغم األول متقاربان فإن كاوإذا التقى يف اخلط أيضا حرفان متحركان 
شرط أن يكون ما قبل القاف متحركا وأن بيف الثاين إذا كان األول قافا والثاين كافا 
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ما (فإن فقد أحد هذين الشرطني كما يف  ) يرزقكم(يكون بعد الكاف ميم مجع حنو 
 . فال بد من إظهاره ) نرزقك ، قكمخل

  .صحح ابن اجلزري فيه الوجهني بالتحرمي ، و ) طلقكن (  يفواختلف أهل األداء عنه
( وإن كانا من كلمتني أدغم األول يف الثاين بشرط أن ال يكون أول احلرفني منونا حنو 

  )نذيرلكم 
ومل يؤت (أوجمزوما حنو ) كنت ثاويا (أوتاء خماطب حنو )  ذكرا أشد(أومشددا حنو 

  ) سعة 
 مجعها الشاطيب يف أوائل والواقع من املتقاربني من كلمتني يف القرآن ستة عشر حرفا

  :كلم قوله 
        
    )ثوى كان ذا حسن سأى منه قد جال      شفا مل تضق نفسا هبا رم دوا ضن(   
  
  فقط) زحزح عن النار( فاحلاء تدغم يف العني يف  

لك قال : ( والقاف تدغم يف الكاف والكاف تدغم يف القاف إذا حترك ما قبلهما حنو 
  ) ، ينفق كيف 

  ) أخرج شطأه ( ويف الشني من ) املعارج تعرج ( التاء يف م تدغم يف واجلي
  فقط ) العرش سبيال ( والشني تدغم يف السني يف 
  ال غري) لبعض شأم ( والضاد تدغم يف الشني من 
  خبلف عنه) الرأس شيبا(ويف الشني يف ) النفوس زوجت (والسني تدغم يف الزاي يف 

   الشاطيب  اإلمامموعة يف أوائل قولوالدال تدغم يف عشرة أحرف جم
    
   وللدال كلم ترب سهل ذكا شذا            ضفا مث زهد صدقه ظاهر جال 

    
  املساجد تلك ، األصفاد سرابيلهم ، القالئد ذلك ، وشهد شاهد ، من بعد ضراء ،( حنو  
  ) يريد ثواب ، يكاد زيتها ، نفقد صواع ، من بعد ظلمه ، داود جالوت  
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 ثبوا ، بعدَََََََ( ىن من ذلك إذا كانت الدال مفتوحة بعد ساكن فإا ال تدغم  مثل ويستث
َشكراًداود (  
 فهذا استثناء من )بعد توكيدها (  التاء فإا تدغم حنو أن يكون احلرف املدغم فيه إال

   استثناء
  

اآلخرة ذلك ، بالبينات مث ، ورثة جنة ، ( والتاء تدغم يف عشرة الدال ويف الطاء حنو 
  اآلخرة زينا ،

الصالة ، الصاحلات سندخلهم ، بأربعة شهداء ، والصافات صفا ، والعاديات ضبحا 
  طريف ،

( الزكاة مث ، التوراة مث ، ءات ذا القرىب ، معا ( لكن اختلف عنه يف ) املالئكة ظاملي 
  ) ولتأت طائفة 

  .قق الوجهني يف مجيع ذلك مبرمي وصحح احمل) جئت شيئا فريا ( وكذا اختلف عنه يف 
  

حيث تؤمرون ، وورث ( : اخلمسة األول من عشرة الدال حنو األحرف وتدغم الثاء يف 
  )سليمان ، احلرث ذلك ، حيث شئتما ، حديث ضيف 

  
  ) فاختذ سبيله ، ما اختذ صاحبة (  وتدغم الذال يف الصاد والسني حنو 

إال إذا انفتحا بعد )  أطهر لكم ، سبل ربك (  والراء تدغم يف الالم والالم يف الراء حنو 
  )قال رب ، قال رجالن ( ساكن فإما ال تدغمان سوى الم قال حنو 

إال إذا سكن ما قبلها فإا ال ) تأذن ربك ، نؤمن لك ( والنون تدغم يف الالم والراء حنو 
  تدغم سوى 

  ) ، حنن لهحنن لك( حنو فتدغم ) حنن ( لفظ 
  ) أعلم بكم ، حيكم بينهم ( باء إذا حترك ما قبلها فتخفى بغنة حنو وامليم تسكن عند ال

  . فقط) يعذب من يشاء ( والباء تدغم يف امليم من 
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جتوز اإلشارة بالروم واإلمشام إىل حركة احلرف املدغم إذا كان مضموما  :  ملحوظة
  وبالروم فقط 

رة استثىن الباء عند مثلها إذا كان مكسورا وترك اإلشارة هو األصل ، وكل من قال باإلشا
  وعند امليم 

  وعند الباء وامليم عند مثلها 
  ) عذاب النار ربنا ، النهار آليات ( وال متتنع اإلمالة حالة اإلدغام حنو 

  وإذا كان قبل احلرف املدغم حرف مد ولني أولني فقط ففيه املد والتوسط والقصر 
ذهب بعضهم إىل اختالسه وهو عبارة وإذا كان قبله ساكن صحيح ففيه اإلدغام احملض و

  عن الروم 
  . املذكور آنفا 

 هاء الكناية  •
 ، )  ويتقه ، ونصله ،نوله ، و ونؤته منها ،يؤده إليك ( يف اهلاء   بإسكان اهلاءقرأ •

  
   باألعراف والشعراء بضم اهلاء وقصر اهلاء مع زيادة مهزة ساكنة قبلها،)جئهر أ(وقرأ

  
بالفتح بكسر اهلاء  ) عليه اهللا(بالكهف ،  و) وما أنسانيه(، بقصر اهلاء ) فيه مهاناو(

  فيهما 
  

 وما سوى ذلك من أنواع  املدود فال  ، القصر قوال واحداله يف مد املنفصل •
 خيتلف عن حفص، 
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 اهلمزات 
ءأنذرم ، : تسهيل اهلمزة الثانية من كل مهزيت قطع اجتمعتا يف كلمة حنو ب رأق •

  أءنا ، أءلقي
 فله اإلدخال إذا كانت ثانيتهما مضمومة إدخال ألف الفصل بني اهلمزتني إال مع

يف مواضعها اخلمسة بدون إدخال ألف )  أئمة(  وقرأ بتسهيل الثانية يف كلمة .وعدمه 
  .الفصل
يف األعراف وطه والشعراء باإلستفهام مع ءآمنتم  ، و الزخرف يفآهلتناء  حنوأوقر

  صل ، بال ف      تسهيل الثانية
 باألعراف باإلستفهام مع التسهيل أئن لنا باألعراف والعنكبوت وأءنكم لتأتونوقرأ 

  والفصل، 
   بيونس فله اإلستفهام مع اإلبدال والتسهيل ،حرءالسوأما 

  
قرأ بإسقاط اهلمزة األوىل من كل مهزيت قطع التقتا من كلمتني واتفقتا يف كما  •

  . أولياء أولئك  ،ء إنمن السما،    جاء أمرنا : الشكل حنو 
أو كسرت حنو فإن اختلف اهلمزتان يف احلركة بأن فتحت األوىل وضمت الثانية *

  فله تسهيل الثانية بني بني ، وإن ضمت األوىل وفتحت الثانية حنوجاء أمة ، شهداء إذ
  ، فله إبدال الثانية واوا خالصةالسفهاء أال 

إبدال الثانية ياء   فلهن خطبة النساء أوموإن كسرت األوىل وفتحت الثانية حنو      
  خالصة ،

بني تسهيلها بني بني وإبداهلا واوا  يشاء إىل واختلف عنه يف املكسورة بعد الضم حنو
  خالصة 

وحمل التسهيل يف ذلك كله الوصل فقط فإن وقفت على األوىل وابتدأت بالثانية فال 
  .بد من التحقيق 
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  .هلمزة مع قصر املد احيث جاءت بتسهيل ) هأنتم(وقرأ *
   

مجيعها حبذف الياء بعد اهلمزة ، واختلف عنه يف اهلمزة بني  ) الالئي( وقرأ كلمة * 
 يف الطالق الالئي يئسنساكنة مع املد ، وعلى الثاين جيوز له يف       تسهيلها وإبداهلا ياء 

  . اإلظهار مع سكتة يسرية بني الياءين واإلدغام 
   ،ة هود هبمزة مكان الياءيف سور )  بادي(وقرأ* 
  

  يف التوبة بضم اهلاء من غري مهز ، )  يضاهون(وقرأ * 
  
  يف األحزاب هبمزة مضمومة بعد اجليم ،) ترجئ(يف التوبة و ) مرجون(وقرأ * 
  
   على أصلهيبدهلا ألفاو بعد الياء ،  يف احلجرات هبمزة ساكنة )  وال يألتكم(وقرأ * 
  
جم بنقل حركة اهلمزة املضمومة إىل الالم وإدغام تنوين يف الن ) عادا األوىل(وقرأ  •

 عادا فيها 
، فإن وقف على عاداً وابتدأ باألوىل جازله النقل مع إثبات مهزة الوصل وصال   

  .وعدمها وتركه 
  اهلمز املفرد

يؤيت ( إبدال كل مهزة ساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها حنو بقرأ السوسي  
  ، مؤمنني ، 

  )، وأمر فأتوهن 
ننسأها ، تسؤهم ، تسؤكم ، إن يشأ ، من  (  حنو ماسكن للجزم  واستثىن من ذلك 

  يشأ ، 
   ) ، يهيئ ، ينبأ ،فإن يشأ ، نشأ

  ) أنبئهم ، نبئنا ، نبئ، ونبئهم ، أرجئه ، هيئ، اقرأ ،(: أوسكن ألجل البناء حنو 
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   )تؤوي ، تؤويه ،( : حنو : أو يثقل باإلبدال 

  . ) يا ْءÉ ر(:للبس يف املعىن حنو أو يؤدي إىل ا

  )مؤصدة ( وهو يف كلمة أو ينتقل باإلبدال إىل لغة أخرى 
  

     اليت يسكن مهزها على أصل قراءته ) بارئكم ( كلمة  يف واستثىن كذلك من اإلبدال 
   :يف اإلدغام الصغري •
  

التاء يف يدغم ذال إذ ، ودال قد، وتاء التأنيث الساكنة يف  حروفهن ، والم هل يف 
  يف احلاقة ، )  فهل ترى(يف امللك وقوله  )  هل ترى(موضعني ومها يف قوله تعاىل 

 ت ،من عذ ، والذال يف التاء أويغلب فسوف  :كما أدغم الباء ازومة يف الفاء حنو
 كيف جاء ، والدال يف لبثتوالثا يف التاء من أورثتموها و، ، أخذمت  واختذمت، وفنبذا

  وكذا يف الثاء كهيعص ذكر، الذال من
                    ، آخر البقرة ويعذب من يشاء ، والبا يف امليم من ومن يرد ثوابيف 

ظهار  اإل مهاله فيه وجهان  واغفرلنا،  واصرب حلكم:ويف الراء ازومة يف الالم حنو 
   واإلدغام ،

   :باب اإلمالة والتقليل
ألف رمست يف املصحف ياء وكان قبلها راء حنو اشترى ، وبشرى ، وأسرى ل كل يمي

فالفتح أقوى  بيوسف بني الفتح واإلمالة والتقليل ،  بشراي ياء يف، لكنه اختلف عنه
  ويليها اإلمالة مث التقليل وهو أضعفها،

مالة  بني الفتح واإل عند الوقف يف سورة املؤمنون) تترا(واختلف عنه أيضا يف راء كلمة
 وأما عند الوصل فال ، ألن األلف مبدلة من التنوين ، ورجح ابن اجلزري فيه الفتح

  ،إمالة له قطعا 
،                    البوار ،الغار ، الدار: وأمال كل ألف بعدها راء متطرفة مكسورة حنو 

  ؤهن بالفتح ، فيقر وأنصاري ،  جبارين، واجلار :لكنه استثىن من ذلك
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 ، األشرار ، األبرار: وأمال كل ألف وقعت بني راءين ثانيتهما متطرفة جمرورة حنو 
  ، القرار

  
 أعمى بالياء جرا ونصبا  كذلك ، وكافرين ، والكافرين حيث وقع ، و التوراةوأمال

  ىف األول من اإلسراء ، 
  ا ، رءاه مستقرا ،  قبل حمرك حنو رأى كوكب إذا وقعتالفعل املاضيرأى مهزة أمال و
  
  واهلاء من فاحتة مرمي ،واملر، بيونس وأخواا الرمال الراء من فواتح سور أو
  

 ، نرى اهللا(  يف ذوات الراء الواقعة قبل الساكن حنو بني الفتح واإلمالةواختلف عنه
  ، ) القرى اليت

 (  مثلوالترقيقالراء املمالة جيوز فيها التفخيم  بعد وعلى هذا فالالم يف لفظ اجلاللة 
         )   فسريى اهللا

  
كل ألف تأنيث مقصورة وذلك يف فعلى بفتح الفاء وبضمها وكسرها ويقرأ بالتقليل *

  )موسى ، وعيسى ، وحيىي ، ( منها أمساء  ، وعدوسيماهم ، وتقوى ، طوىب: ، حنو 
  
رج ، طه ، والنجم ، واملعا: ل أيضا ألفات فواصل السور اإلحدى عشرة وهي وقلّ*

، والشمس ، والليل ، والضحى والعلق ، والقيامة ، والنازعات ، وعبس ، واألعلى 
مهسا ، وأمتا ، وما ال يقبل اإلمالة حبال ، وإال ما : إال األلفات املبدلة من التنوين حنو 
   يف سورها السبعة ، حم كما قلل احلاء من كان رائيا ففيه اإلمالة على مامر،

  
 رمحت ، نعمت ، : ل هاء تأنيث رمست تاء جمرورة حنو ووقف باهلاء على ك •
    يف وقف اإلبتالء ، حيث وقع كأينووقف على الياء من و •
  يف وقف اإلبتالء ،ويكأنه ، ويكأن اهللاووقف على الكاف من  •
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    ، الدالة على املتكلم عن أصل الكلمةوهي الياء الزائدة   : ياءات اإلضافة
ألن ما بعدها إما أن يكون مهزة قطع ة ملا بعدها إىل ستة أقسام وتنقسم ياء اإلضافة بالنسب 

  أو مهزة وصل
أوحرفا آخر ، ومهزة القطع إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ، ومهزة الوصل إما  

  مقرونة بالم التعريف             
ملكسورة  املفتوحة وااهلمزة  تليهاياء اليت ال يفتحإنهناء على ذلك فبوإما جمردة عنها، و

  مفصلة يف مواقعها   ستأيتمهزة الوصل إال مواضع خرج هبا عن القاعدةو
إين أعلم ، أين أخلق ، إين أخاف ، يل أن ، إين أراك ، بعدي ( فقرأ بفتح الياء من 
  أعجلتم ، إين أرى ، 

إين أراكم ، إين أعظك ، إين أعوذ ، شقاقي أن ، ضيفي أليس ، إين أراين وريب أحسن ، 
   يل، يأذن

بريب أيب أو حيكم اهللا ، إين أنا ، إنين أنا ، أين أنا ، إين أسكنت ، عبادي أين ، ريب أعلم ، 
  أحدا ،

ريب أن ، إين آنست ، إين آمنت ، أين أذحبك ، إين أحببت ، إين آتيكم ، إين أعلنت ، 
  ريب أمدا ، ريب

، عندي أومل ، ولكين أكرمن ، ريب أهانن ، اجعل يل آية ، دوين أولياء ، ويسر يل أمري 
  أراكم ، 

  حتيت أفال ، أرهطي أعز ، مايل أدعوكم ، لعلي أرجع ، لعلي أطلع ، لعلي أبلغ ، 
مين إال ، مين إنك ، ريب إىل ، نفسي إن أتبع ، ريب إنه ، توفيقي إال ، وحزين إىل اهللا ، 

  عين إنه 
، ريب إذ أخرجين ريب ، نصحي إن ، إين إذا ، ريب إين تركت ، نفسي إن النفس ، ريب إن 

 ، عدو يل إال إين إلهريب إذاً ، لذكري إن الساعة ، عيين إذ ، برأسي إن ، ومن يقل منهم 
  إين إذاً ، ، أليب إنه ، 

  )بعدي إنك ، أمري إيل اهللا ، ريب إن يل ، آبائي إبراهيم ، دعائي إال ، 
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لنفسي اذهب ، ذكري عهدي الظاملني ، إين اصطفيتك ، أخي اشدد ، ( وفتح كذلك يا 
      .اذهبا ،قومي اختذوا، ليتين اختذت ، بعدي امسه 

 .وهي الياء املتطرفة الزائدة يف التالوة على رسم املصاحف العثمانية  : ياءات الزوائد  * 
  
احملذوفة خطا يف حالة الوصل  عن البصري بإثبات الياء الزائدة لفظا السوسيقرأ ف *

  عا فقط يف ثالثة وثالثني موض
بآل ) ومن اتبعن ، وخافون ( بالبقرة ) الداع ، ودعان واتقون : ( وهي كالتايل 

تسألن ( باألعراف ) كيدون( باألنعام ) وقد هدان ( باملائدة ) واخشون وال ( عمران 
أخرتن  ( بإبراهيم) أشركتمون ، دعاء ( بيوسف ) تؤتون(هبود ) ، ختزون ، يوم يأت 

أال ( بالكهف ) هتد ، يهدين ، إن ترن ، يؤتن ، نبغ ، تعلمن امل(باإلسراء ) ، املهتد 
) اتبعون أهدكم( بسبأ ) كاجلواب ( بالنمل ) أمتدونن( باحلج ) والباد( بطه ) تتبعن 
إىل الداع ، ( بسورة ق ) واملناد ( بالزخرف ) واتبعون هذا (بشورى ) اجلوار( بغافر 

  بالفجر) يسر ( بالقمر ) الداع إىل 
باا وروي عنه حذفها وهو فروي عنه إث ) أهانن ،  أكرمن(عنه يف ياء واختلف 
  : كما قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا األشهر 

          وحذفهما للمازين عد أعدالً             وأكرمين معه أهانين إذ هدى 
 ساكنة  بإثبات ياء مفتوحة وصالبالزمر) فبشر عباد ( وروى السوسي خبلف عنه 

  : قال الناظم وقفا،
  ......................           فبشر عبادي افتح وقف ساكنا يدا     

قرأ السوسي بزيادة ياء بعد الدال مفتوحة : قال القاضي رمحه اهللا يف البدور الزاهرة 
وذكر السيد هاشم أن فتح الياء   ،وصال ساكنة وقفا ، وهذا صريح كالم الشاطيب

ا ليس من طريق احلرز بل طريقه احلذف يف احلالني وهذا للسوسي وصال وسكوا وقف
  ،   ما يؤخذ من النشر صراحة 

  
  



 ١١

  
   حفصا فيهاالسوسيالكلمات املطردة اليت خالف  •
   

  :       ، مثل بشرط أن يقترنا بالواو أو الفاء أوالالم) هو ، هي (قرأبسكون اهلاء يف * 
  .وهو ، فهو ، هلو ، وهي ، فهي  ، هلي

  
  .يف مجيع القرآن ) وعدنا( أللف الواقع بعد الواو يف كلمة اذف ح*    

  
( يكسر امليم اتباعا للهاء إذا جاءت بعد كسرة أو ياء ساكنة وقبل ساكن حنو * 

   )هبم األسباب  ،          عليهم الذلة
  

ويترتب عليه سكون  ) نرتل ،  ترتل ،يرتل( خفيف الزاي يف الفعل املضارع تيقرأ ب*    
   .ون قبلهالن

  
  .حيث جاء يف القرآن  )  هزؤا(يهمز واو * 
  
وله وجه آخر وهو   )يشعركم ، ينصر ،  يأمر(يقرأ باختالس الضمة يف كلمة * 

  .اإلسكان
  
  .حيث جاء يف القرآن )  رءوف(يقرأ بالقصر يف كلمة  •

  
  بسكون الطاء يف مجيع القرآن : خطوات •

  
  .تت يف القرآن حيث أ) أكلها  ( قرأ بسكون الكاف يف كلمة •

  
  .وبابه حيث جاءت) حيسب( قرأ بكسر السني يف الفعل املضارع •



 ١٢

  
 
 .بإسكان الياء وختفيفها حيث جاءت) ميت ، امليت( قرأ  كلمة •

  
 .زاد مهزة بعد األلف حيث جاء ، ويكون حينئذ  املد متصالً  )  زكريا( •

  
 .بضم امليم حيث وقع يف القرآن ) متم ، متنا ، مت( •

  
  . يف سورة النساء ومرمي وفاطر وغافر) لون دخُي ( فتح اخلاء لكلمةلياء وقرأ بضم ا •

  
ضمة الزمة  إذا وقع بعدمها سكون واحلرف الثالث مضموما بأوواو و قليضم الم  •

 ) .ادعوا الرمحنُو ادعواهللا ألُق(: ، مثل 
  

 . حيث جاءت ) رسلنا ، رسلكم ، رسلهم ، ( قرأ بإسكان السني يف كلمة •
  

 . بتشديد الذال يف مجيع القرآن )ون تذكر(  •
  

 . الشني يف مجيع القرآن مع ضم بالنون )بشراً (  •
  

 .   بفتح الالم وتشديد القاف حيث جاءت )تلقف (  •
  

 . بكسر الياء حيث جاءت) يا بين (  •
  

  . كلهيف القرآن  بتوين األلف وصال وإبداهلا ألفا)مثوداً (  •
  

 .ث جاء يف القرآن بكسر الالم حي) املخلصني ، خملصا ( •



 ١٣

  
 .بالياء وفتح احلاء يف القرآن كله ) نوحي إليهم ، نوحي إليه (  •

  
  بفتح الياء )يضلوا عن ، يضل عن( قرأ •

  
 ) سبلنا(يقرأ بسكون الباء يف كلمة  •

  
 .ط يقنِوطوا ،  تقنِوطون ،  يقنِ يف فعل  بكسر النونأقر •

  
• )ّيف القرآن كله  من غري تنوين الفاءبكسر) أف . 

  
 ، يف القرآن كله بإسكان السني )كسفا (  •

  
  .يفتح ياءها حيث جاءت) مبينات ( كلمة  •

  
 .  بفتح الشني ومدها أي إثبات ألف بعدها ويكون املد حينئذ متصال )النشأة (  •

  
 .بكسر اهلمزة يف القرآن كله  ) سوةإ ( •

  
    .بإسكان الراء   ) أرنا ، أرين(يقرأ  •


