الفصن الشادس
هاء الكناية
 هاء الضمري املشبوقة بشاكن وبعدها متحرك
جوِْر القراء علٔ عدم الصلت
عبداهلل بي كث٘ر إثباث الحركت هع الصلت بال استثٌاء
حفص إثباث الحركةت هةع الصةلت ةٖ ( ٘ةَ هِاًةا) ّعةدم الصةلت ةٖ
جو٘ع القرآى
 هاء الضمري املشبوقة مبتحرك وبعدها متحرك
 الصلت ٖ ُاء الضو٘ر عدا
الكممات اليت وقع فيوا اخلالف بني الصمة والكصر واإلسكان وهي :
) آل عمران معا

(
(
) آل عمران معا
) انشىري

(

) انىساء

(
...

(
...

(

) يىسف

) طه

(

) بكسر انقاف.انىىر

(

) انىمم.

(
(

...

) انزمر
) انبهد

(
الكممات اليت وقع فيوا اخلالف بني الكشر والضم

) انزنزنت

(
) األوعاو
) انكهف

(
(
) طه
(
) انقصص

) انفتح

(

الكممة اليت وقعع فيوعا اخلعالف بعني الصعمة والكصعر واإلسعكان ر والكشعر والضعم ر
واهلمزة وحذفوا وهي :
(
(

) األعراف
) انشعراء

مذاهب الكراء يف الكممات املختمف فيوا
ٗؤدٍ إل٘ك هعا .آل عوراى سةةنْى الِةةاء :أبةةْ عوةةرّ ّحوةةسة ّ ةةعبت وهش ا و وو ااى
جعفر
قصر اله ء  :ا ه ع مر ويعقىب وق لىن وو ى جعفر
صاااال الهااا ء  :ورش وا اااه ر وااار وا اااه عا ا مر وحفا ا
والكس ئي وخاف الع شر
ًّؤتَ هٌِا ٖ آل عوراى سةةنْى الِةةاء :أبةةْ عوةةرّ ّحوةةسة ّ ةةعبت وهش ا و وو ااى
ّالشْرٓ
جعفر
قصر اله ء  :ا ه ع مر ويعقىب وق لىن وو ى جعفر
صاااال الهااا ء  :ورش وا اااه ر وااار وا اااه عا ا مر وحفا ا
والكس ئي وخاف الع شر
ًّْلَ ها ًّصلَ .الٌساء سةةنْى الِةةاء :أب ةْ عوةةرّ ّحوةةسة ّ ةةعبت وهش ا و وو ااى
جعفر
قصر اله ء  :ا ه ع مر ويعقىب وق لىن وو ى جعفر
صاااال الهااا ء  :ورش وا اااه ر وااار وا اااه عا ا مر وحفا ا
والكس ئي وخاف الع شر
ب٘دٍ ٖ هْاضعِا

قصر اله ء  :رويس
صال اله ء  :باقٖ القراء

تُرْزَقَا ًَِِ إِلَّا

قصر اله ء  :ق لىن وا ه وردان
صال اله ء  :جو٘ع القراء م فوهم ق لىن وا ه وردان

ّهي ٗأتَ هؤهٌا ٖ طَ

الش طبول  :سكىن اله ء لاسىسي
الطوبل  :سكىن اله ء لاسىسي ّكسر الِاء ِ٘ا هع
الصلت ّالْجِاى صح٘حاى ّ ،الدّرٕ بالصلت
) طه
(

مذاهب الكراء يف الكممات املختمف فيوا

ّٗتقَ  ٖ ،الٌْر

ألقَ إلِ٘ن  ٖ ،الٌول

قالْى ّٗعقْب ّابي عاهر ّابي جواز
بنسر القاف ّالِاء هع عدم صلتِا ب٘اء
أبْ عورّ ّ عبت ُّشام ّابي ّرداى ّخالد
بنسر القاف ّسنْى الِاء
حفص
بسنْى القاف ّكسرالِاء هع عدم صلتِا ب٘اء
ورش وابه كثير وابه عامر وحمزة وانكسائي وأبى جعفر
وخهف انعاشر
بنسر القاف ّالِاء هع صلتِا ب٘اء
) انىىر.
(
سةنْى الِةاء :أبةْ عوةرّ ّحوةسة ّعاصةن وهشا و وو اى
جعفر
قصر اله ء  :ا ه ع مر ويعقىب وق لىن وو ى جعفر
صاااال الهاا ء  :ورش وا اااه ر وااار وا اااه عاا مر والكساا ئي
وخاف الع شر

ٗرضَ لنن ٖ السهر

سنْى الِاء :أبْ عورّ ُّشام ّ عبت ّابي جواز
قصر اله ء  :حوسة ويعقىب وو فع وع صام ّابةي عةاهر
ّابي ّرداى
صااال الها ء  : :ا ااه ر واار وا ااه ورااىان والكسا ئي وخاااف
الع شر وو ى جعفر ّالدّرٕعه أبٖ عورّ

حدٌ ٖ البلد
َٗ َرٍُ أَ َ

سكىن اله ء  :هش و وا ه وردان
قصر اله ء  :يعقىب وا ه وردان
صال اله ء  :جو٘ع القراء ما فاوهم هشا و ويعقاىب وا اه
وردان

َخْ٘راً َٗ َرٍُ (َ َّ )7ه ْ
ي َٗ ْعوَ ْل سكىن اله ء  :هش و
هِثْقَالَ ذ َّ
َرةٍ َرّاً َٗ َرٍُ ( ))8قصر اله ء  :يعقىب وا ه وردان
السلسلت
صال اله ء :جو٘ع القراء م فوهم يعقىب وا ه وردان
عدا هش و

بَ اًظر ٖ األًعام

ضن الِاء ّ :رش هي طرٗق األصبِاًٖ
كسر الِاء :باقٖ القراء

أًساًَ٘ ِ إال ٖ النِف

ضن الِاء  :حفص
كسر الِاء :باقٖ القراء

مذاهب الكراء يف الكممات املختمف فيوا
ألُلَ اهنثْا ٖ طَ ضن الِاء  :حوسة
ّالقصص
كسر الِاء :باقٖ القراء
ضن الِاء  :حفص
علَ٘ ِ اهلل ٖ الفتح
كسر الِاء :باقٖ القراء
أرجَ ّأخاٍ ٖ األعراف أبْ عورّ ّٗعقْب ّ عبت ُّشام
ضن الِاء هع القصر ّزاد بعد الج٘ن ِ٘وا ُوسة ساكٌت
ّالشعراء
ابي كث٘ر ُّشام
ضن الِاء هع الصلت ّزاد بعد الج٘ن ِ٘وا ُوسة ساكٌت
ابي ذكْاى
كسر الِاء هع القصر ّزاد بعد الج٘ن ِ٘وا ُوسة ساكٌت
قالْى ّابي ّرداى
كسر الِاء هع القصر هي دّى ُوسة ساكٌت
عاصن ّحوسة
سنْى الِاء هي دّى ُوسة ساكٌت
ّرش ّالنسائٖ ّأبْ جعفر ّخلف العا ر
كسر الِاء هع الصلت هي دّى ُوسة ساكٌت

