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Ο  
  الُمَقدِّمة

وصلَّى ؛ وهزم اَألحزاب ،وسير السحاب ،حلمد هللا الذي أَنزلَ الكتابا   
ما اسـتمر  ؛ وعلَى آله وجميعِ اَألصحاب )محمد(سيدنا علَى وسلَّم اهللا 

  .اللَّيلُ والنهار إىل يوم احلساب
    دعابامليفَإِنَّ  :أَماهسوس انِعوال م يطعو اهللا الذي المه و الـذي   ،ره

ه بِاحلَقدباب على عتلَ الكزور ؛ أَنـدت بِه الصحررت بِـه    ،فَانشـونوت
دة متعدبِحروف  –عز وجلّ  –أَنزلَه اهللا  .واطْمأَنت بِه النفُوس ،القُلُوب

تردده وتالوته  بِكَثْرة  :وينجلي معناه ،ليسهل حفْظُه؛ بِلسان عربِي مبِني
  {الســيما يف ســاعات الســحرِ املباركَــة    

   
    

   
عات اليت تتفَتح فيهـا أَبـواب   تلك السا } ☺

هلْ مـن  «وتعطَى الْمسأَلَة  ،ويستجاب الدعاء ،السماء حيثُ تقْبلُ التوبة
»  ؟هلْ من مستغفرٍ فَأَغْفر لَه ؟هلْ من سائلٍ فَأُعطيه   ؟داعٍ فَأَستجيب لَه

ثُـم   ،عن الوحي اَألمنياً ندياً أَخذَاً غَضρ ي اهلُدى وهكَذا قَرأَ القُرآنَ نبِ
عن نبِـيهم غَضـاً    ρتلَقَّى هذا الكتاب ايد أَصحاب الرسولِ اَألعظَم 

 .ولَقَّنوه خلَفَهم إىل أَن وصلَنا إىل يومنا هذا محفوظاً طَاهراً نقيـاً  ،طَرِياً



 

ة هذا القُرآن العظيم وممن كَتمدم خل إلماما(ب اهللا لَهـ  ع مح ـنب ةَ يز
ائيإليه القراءة واإلقراء )الْكس نِدين   ،فَأُسالَم هذا الـدن أَعلَماً موكان ع
فَرغبـت أن   ، وكَتب اهللا هلا القبول،واشتهرت قراءته وانتشرت ،القَومي

مضيفَاً إِياهـا   )علي بنِ حمزةَ الْكسائي(عن ة أكون خادماً هلذه القراء
عـز  –  ربيسائالً اهللا؛ اليت كتبتها »سلِْسلْة القراءات والروايات« إىل 

وقد مسيت  .وأنْ يستر عيبِي ،ذنيب يل رفغوأنْ ي ،أن يتقبلها مني –وجلّ 
ــاب  ُو (هــذا الكت نائي فالنُّ راءِةيِ ر السَّ ّيَماِإل ق ن َح ام عل زة ْمب

  .»الشاطبية«من طَريق حرزِ اَألمانِي  )الِكسائي
وأن  ،أنْ ينفـع ـا  ؛ وتعالت صفاته ،اهللا اجلليل عزت أسماؤهسائالً     

وملن  ،وملن عمل ا ،وملن قرأها ،وملن كتبها ،يكتب الدرجات  العالية يل
أن يمطر شآبيب ؛ عز وجلّ كما أسأله  ،ساعد على إخراج هذا الكتاب

يالداين عليـه  ،رمحته على وال يل طَريق العلم وحضي اللذين سهدوج ، 
فضيلة الشيخ األكـرب    أيب عبد اهللا :أن يتغمد شيخنا؛ كما أسأله سبحانه

 سعيد بن عبد اهللا احملَمد(
والفَضلَ بعد  يَّالذي له املنة عل )-رمحه اهللا - )1(

                                                 
   

يف عصره، ) محاة(شيخ قراء اهللا سعيد بن عبد اهللا احملمد األحسائي  دأبو عب/ هو الشيخ )1(   
املوافق لشهر يونيـو  ) هـ 1338(مثان وثالثني وثالمثائة وألف هجرية : ولد يف رمضان سنة

، كُف بصره يف السادسـة مـن   )م 1920(عشرين وتسعمائة وألف ميالدية : عام) حزيران(
والقـراءات  ، )رمحـه اهللا (نوري الشحنة    / عمره، تلقى القراءات السبع عرضاً على الشيخ 

، درس يف        دار )رمحـه اهللا (عبد العزيز عيون السـود  / الثالث املتمة للعشر على الشيخ 
القرآنية يف محاة،  تالعلوم الشرعية يف محاة، مث درس فيها، وأسس معهد دار احلفاظ والدراسا
القـول  : (مؤلفاته مث انتقل إىل مكة املكرمة ودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى، من



 

يا صاحل الدعوات واألعمال إنه مسيـع   ،غفر اهللا للجميع .والدوتقبل من
  .قريب جميب

 ،وعلَى آله الطَّـيــبِني  ،وصلَّى اهللا وسلَّم وبارك علَى سيدنا حممد    
  .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وأصحابه الغر امليامني

  :مالحظة
: ، كتابة ومراجعـة مهـا  هذا الكتابالذين هلم يٌد علي يف إخراجِ إنَّ   
 ،فجزاهم اهللا عنا خـرياً ؛ )حممد عبده املنصري(و  ،)كمال سيد اليماين(

  .قَونه يوم القيامة فَرِحني مسرورينوجعل ذلك يف صحائفهم البيضاء يلْ

  )1(املؤلف
                                                                                                                   

، انتقل إىل رمحة اهللا يوم الثالثاء الثامن من شـهر رجـب   )املنيف يف رسم املصحف الشريف
املوافق للرابع والعشرين من ) هـ 1425/ 8/7(مخس وعشرين وأربعمائة وألف هجرية :سنة

يف مكة املكرمة، وصلي عليـه  ) م 24/8/2004(أربع وألفني ميالدية : عام) آب(أغسطس 
 .رم الشريف رمحه اهللا رمحة واسعة، وأسكنه فسيح جناتهباحل
هو أبو احلسني حممد نبهان بن حسني بن نبهان مصري، ولـد يف محـاة يف اخلـامس     )1(  

ـ 25/2/1363(ثالث وستني وثالمثائة وألف هجريـة  : والعشرين من شهر صفر سنة ) هـ
 20/3/1944(وألف ميالدية  أربع وأربعني وتسعمائة: عام) آذار(املوافق للعشرين من مارس 

االبتدائية، واملتوسطة، مث ضعف بصره حىت كُف وهو يف السابعة عشر من : ، درس املرحلتني)م
عمره، مث التحق مبعهد دار احلفاظ والدراسات القرآنية وخترج منه، تلقى القراءات العشر عرضاً 

،  -رمحـه اهللا   -) يف عصـره شيخ قراء مدينة محاة (سعيد بن عبد اهللا احملمد / على الشيخ 
، وبكري الطرابيشي )األستاذ جبامعة أم القرى سابقاً(عبد الغفار الدرويب : وإجازة عن الشيخني

إفراد القراءات العشر، عني إماماً يف : ، من مؤلفاته-حفظهما اهللا تعاىل  -) أعلى القراء إسناداً(
، واسـتمر فيـه إىل عـام    )1964(مسجد احلاركي يف حي بني احلارين يف مدينة محاة عام 

ودرس فيه، مث انتقـل إىل  , ، وعني نائباً ملدير معهد دار احلفاظ والدراسات القرآنية )1981(



 

      

  ماِجَرلتَّا
  

  :ترمجة اإلمام الكسائي 
أبو (هو علي بن محزة بن عبد اهللا بن من بن فريوز األسدي موالهم   

أنه (أشهرها  :على أقوال )بالكسائي(اختلف يف تسميته  )احلسن الكسائي
  ).أحرمت يف كساء: سئل عن ذلك فقال

: محزة الزيات أربع مرات قال ابـن اجلـزري   :أخذ القراءة عرضاً عن  
  .وغريهم ،وعيسى بن عمر اهلمداين ،يلىوحممد بن أيب ل ،)وعليه اعتماده(
والليث بـن   ،القاسم بن سالم دأبو عبي :أخذ القراءة عنه عرضاً ومساعاً  

  .وغريهم ،وحفص ابن عمر الدوري ،خالد
 ،والقراءات ،ومقطوع القرآن وموصوله ،معاين القرآن :له من املؤلفات  

  .وغري ذلك
   ).من الكسائيما رأيت بعيين أصدق هلجة : (قال ابن معني  
  .)من أراد أن يتبحر يف النحو فهو عيال على الكسائي: (وقال الشافعي  
وهي كانـت   ،وكان من أهل القراءة: (وقال أبو عبيد القاسم بن سالم  

  .   )ومل جيالس أحداً كان أضبط وال أقوم ا منه    ،علمه وصنعته

                                                                                                                   
يف جامعـة أم  ) العشر(ودرس القرآن والقراءات ) م1981هـ ـ  1401(مكة املكرمة سنة 

  .  كان إنه مسيع جميب القرى، وهو ما يزال فيها حىت اآلن أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث
     



 

  على الصحيح  189:وتويف سنة ،119 :ولد سنة  
  .)1(اه أبو حممد حيي بن املبارك اليزيديوقد رث  
  
  :أيب احلارثترمجة  
  .هو أبو احلارث الليث بن خالد البغدادي  
 ،)وهو من جلة أصحابه( :الكسائي قال ابن اجلزري :عرض القرآن على  

  .واليزيدي ،محزة بن القاسم األحول :وروى احلروف عن
وحممـد بـن حيـىي     ،سلمة بن عاصم: روى القراءة عنه عرضاً ومساعاً

   .والفضل بن شاذان ،ويعقوب بن أمحد التركماين ،الكسائي
   )ثقة معروف حاذق ضابط: (قال ابن اجلزري  
  .)2(240 :تويف سنة  
  
  :ترمجة الدوري 
البغدادي  هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدي األزدي  

  .دنسبة إىل الدور موضع ببغدا ،الدوري رالضرير أبو عم
  .وغريهم ،وحيىي اليزيدي ،والكسائي ،إمساعيل بن جعفر :قرأ على  
وجعفر بن حممـد   ،أمحد بن فرح أبو حعفر املفسر :روى القراءات عنه  

   .وغريهم ،وأمحد ابن حرب املطوعي ،بن أسد

                                                 
 1/535غاية النهاية  )1(
 34/ 2غاية النهاية ) 2(



 

ثقة ثبت كبري  ،وشيخ الناس يف زمانه ،إمام القراءات: (قال ابن اجلزري  
   .)1(146: تويف يف شوال سنة) راءاتأول من مجع الق  ،ضابط

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  255/ 1غاية النهاية  ) 1(



 

  

  َسَند المَؤِلف ِلِقَراَءِة اِإلَمام الِكَسائي
  

وعلى آله وصحبه  ،والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا ،احلمد هللا   
  .ومن اتبع هداه

  :وبعد
حممد نبهان  كتاب اهللا ايدفإين أنا املفتقر إىل رمحة اهللا عز وجل خادم    

قد قرأت القـرآن كـامالً   ؛ املكِّي إقامة ،احلموي مولداً حسني مصري بن
ـ "مبضمون  يائسالك ةَزمح نِب يلعغيباً بقراءة اإلمام  الشاطعلـى    "ةبي
وهو تلقاه عن شيخه الشيخ  ،سعيد بن عبد اهللا احملمد :شيخنا أيب عبد اهللا

وهو تلقـاه   ،د البابويلوهو تلقاه عن الشيخ أمح ،نوري بن أسعد الشحنة
    )ح( أمحد احللـواين وهو تلقاه عن الشيخ  ،عن الشيخ حممود الكيزاوي

عن الشيخ عبد العزيز  ،وقد أجازين ا الشيخ عبد الغفار الدرويب بسنده
أمحد وهو عن الشيخ  ،وهو عن الشيخ حممد سليم احللواين ،عيون السود
يخ بكري بن عبـد ايـد   وقد أجازين بذلك صديقي الش )ح( احللواين
أمحـد  عـن والـده    ،عن شيخه الشيخ حممد سليم احللواين ،الطرابيشي
السيد أمحد بـن   شيخه شيخ القراء مبكة املكرمةعن وهو تلقاه  ،احللواين

وهو عـن   ،وهو عن الشيخ إبراهيم العبيدي ،)أبو الفوز(حممد املرزوقي 
وهـو   ،السجاعي هوهو على الشيخ عبد ،الشيخ عبد الرمحن األجهوري

على الشيخ  ،وقرأ األجهوري )ح(؛ رحيب البقري بنا أمحدعلى الشيخ 



 

وهـو   ،وهو على الشيخ حممد بن قاسم البقري ،أمحد بن رحيب البقري
وهو عن والده العالمـة   ،عن الزين عبد الرمحن بن العالمة شحاذة اليمين

وهو عن  ،ويوهو عن الشيخ الناصر حممد بن سامل الطبال ،شحاذة اليمين
 ،الشيخ رضوان العقيب"وهو عن كل من  ،شيخ اإلسالم زكريا األنصاري

وهم عن خامتة احملققـني   ،"والشيخ أمحد القلقيلي ،والشيخ طاهر النويري
عبـد   :وهو عن الشيخ أيب حممـد  ،الشمس حممد بن حممد بن اجلزري

هو و ،وهو عن الشيخ حممد بن أمحد الصائغ ،الرمحن البغدادي الواسطي
وهو  ،عن الشيخ علي بن شجاع املعروف بالكمال الضرير صهر الشاطيب

وهو  ،وهو عن الشيخ حممد بن هذيل ،عن اإلمام القاسم بن فريه الشاطيب
  .وهو عن اإلمام أيب عمرو الداين ،عن الشيخ أيب داود سليمان بن جناح

حممـد  على أيب  ،)رواية الدوري على الكسائي(وقرأ اإلمام الداين  -   
وهو على جعفر بن حممد  ،وهو على عبد اهللا بن أمحد ،عبد الرمحن املعدل
   .وهو على اإلمام الكسائي ،وهو على أيب عمر الدوري ،بن أسد النصييب

وهـو   ،محدأعلى حممد بن  ،)احلارثرواية اإلمام أيب (وقرأ الداين  -   
 ، احلـارث وهو على اإلمام أيب ،حممد بن حيىيعلى  وهو ،على ابن جماهد
  .م الكسائيوهو على اإلما

  .على اإلمام محزة بن حبيب الزيات ،وقرأ اإلمام الكسائي   
 ،)حممد البـاقر (على أبيه  ،على اإلمام جعفر الصادق ،وقرأ اإلمام محزة  

علـى   ،)احلسني بن علي(على أبيه  ،)زين العابدين بن احلسني(على أبيه 
  .)علي بن أيب طالب(أبيه 



 

 ،على علقمة النخعي ،على حيىي بن وثاب ،على األعمش ،محزة وقرأ -   
  . بن مسعوداعلى عبد اهللا 

على سعيد بن  ،على أيب املنهال ،على حممد بن أيب ليلى ،وقرأ محزة -   
  . على أيب بن كعب ،عبد اهللا بن عباس على  ،جبري

 ،عثمـان "علـى   ،على أيب األسود ،على محران بن أعني ،وقرأ محزة :  
  ."عليو

صلى اهللا  -على رسول اهللا  ،"وابن مسعود ،وأيب ،وعلي ،عثمان"وقرأ    
 -عن رب العـزة   ،وهو على األمني جربيل عليه السالم  -عليه وسلم 
  . - وتقدست أمساؤه ،جل جالله

  



 

  
  
  
  

  
أصول قراءة 
علي بن محزة 

 الكسائي
  

  
  
  
  



 

  االستعاذة
    لِ كُلّ تالوةةٌ يف أوةٌ مستحبنل السـورة يف سواٌء كانت  سأو يف  ،أو
  .جزئها

* * *  

   البسملة
  .عدا سورة التوبة أثبت البسملة يف أولِ كُلّ سورة ابتداًء     

  :البسملة بين السورتني
ووجـٌه غـري    ،يف البسملة بين السورتني ثالثةُ أوجه جائزة للكسائي    
  .جائز

  :األوجه اجلائزة) أ(
  .السورة بالبسملة بأول السورة التاليةوصل آخر   -1
وقطع البسملة عن أول السـورة   ،قطع آخر السورة عن البسملة -2

  .التالية
  .ووصل البسملة بآخر السورة التالية ،قطع آخر السورة -3

  :الوجه غري اجلائز) ب(
  .وقطعهما عن أول السورة التالية ،وصلُ آخر السورة بالبسملة      
  :ثالثةُ أوجهلتوبة واألنفال وله بني ا 
  .الوصلُ بين السورتني دونَ سكت وال تنفُّس  -1
  .السكت بينهما بدون تنفُّس -2
 .الوقف بينهما مع التنفس -3



 

* * *  
  

  هاُء الكناية
  .هي هاُء الضمريِ الغائب املذكَّر    
واملكسـورة بيـاء    ،وصل الكسائي هاء الضمري املضـمومة بـواو      

  :-لكنه خالفه يف الكلمات التالية و؛ »كحفص«
وصل اهلاء فيهمـا  ] 36:، والشعراء111:األعراف[) "معاً"أرجه وأخاه ( •

  .)وأخاهي أرجه( :بياٍء
  )مهانا فيه( :حذف صلة اهلاء منها] 69:الفرقان[ )مهانا يفيه( •
 :ووصـل اهلـاء بيـاءٍ    ،كسر القاف] 52:النور[) ويتقه فأولئك( •

)ويتقفأولئكي ه(.  
  )إليهم يهفألق( :كسر اهلاء ووصلها بياء] 28:النمل[ )قه إليهمفأل( •
  ).لكمو هيرض( :وصل اهلاء بواوٍ] 7:الزمر[) يرضه لكم( •

* * *  



 

  د والقصرـمـال
   .وسائر املدود... .و ،واملنفصل ،حفصاً يف املد املتصل الكسائي وافق    

* * *  

  الهمَزتان من آلمة
  .املكرر -و     ب   .املكررغري  - أ:     وهي قسمان   
  :غري املكرر -أ

  :-زاد مهزة االستفهام يف الكلمات اآلتية -
  ) تون الرجاللتأ أئنكم( :]81:األعراف[) لتأتون الرجال إِ نكم( 

   )لنا ألجراً  أئن( :]113:ا ألعراف[) لنا ألجراً إِن(     
  ).امنتمأَأَ( :]49:الشعراء/ 71:طـه/ 123:ا ألعراف[ )"كله" ءامنتم(     
  :-حقق اهلمزتني يف كلمة  -

  .)عجميأَأَ( :]44:فصلت[) عجميءاَ(
وأثبت مهزة الوصل ابتداًء وحذفها وصالً مبا  ،أسقط مهزة االستفهام -

  :-قبلها يف كلمة
  ).من األشرارِتخذناهم ،اتخذناهم( :]63:ص[ )سخريا تَّخذناهمأَ(

    : املكرر –ب 
وهـي  ؛ يف الثانية يف مجيـع مواضـعها   وأخرب ،استفهم يف األوىل  

   :أحدعشر موضعاً



 

/ 67:النمـل / 82:املؤمنـون / 98،49:األسراء/ 5:الرعد[ )"كله"نا أَئ... .ذائأ( •

ـ أ( :]11-10:النازعات/ 47:الواقعة/ 16،53:الصافات/ 10:السجدة ... .ذائ
 ). إِنا

) مأئنك... .إنكم: (إال يف سورة العنكبوت فإنه استفهم يف املوضعني •
]28-29[: )ئنكمأَ.... نكمأَئ.(  

* * *  

  الهمز المفرد

) كفُوا( ،)هزؤا( :حيث وقعت) هزوا( :مهز الواو يف كلميت  -
  ).كفُؤا( :]4:اإلخالص[

/ 94:الكهـف [ )"معـا "يأْ جوج ومأْجوج: (أبدل اهلمزة ألفاً يف كلميت -

 ).ياجوج وماجوج( :]96:األنبياء
 :]8:اهلمـزة /20:البلـد [ )"معـا "صـدة مؤ: (أبدل اهلمزة واواً يف كلمة -

 ).موصدة(
 :]17،14،13:يوسـف [) "كلـه "الـذئْب : (أبدل اهلمزة ياًء يف كلمـة  -

 ).الذيب(
      :]30:التوبـة [) يضاهون(: وكسر اهلاء يف كلمة ،زاد مهزة مضمومة -

 .)يضاهئُون(
حيـث  ) أرأيتم ،أرأيتكم ،أرأيت( :حذف اهلمزة الثانية يف كلمات -

 ).أرأيتم ،رأيتكمأ ،أريت( :وقعت



 

  :ةوذلك يف املواضع التالي؛ حذف اهلمزة ونقل حركتها إىل السني - 
  .)فسل( :)]59:الفرقان/94:يونس[فسئل( •
  .)وسل( :)]45:الزخرف[وسئل( •
  ).وسلوا( :)]32:النساء[واسئلوا( •
  .)فسلوا( :)]7:األنبياء/43:النحل[فاسئلوا( •
  .)فسلوهم( :)]63:األنبياء[فاسئلوهم( •
                                                             ).فسلوهن( :)]53:األحزاب[ئلوهنفاس( •

* * *  

  امــاإلدغ
هو التقاء حرف ساكن حبرف متحرك حبيث يصريان حرفـاً   :تعريفه    
  :وبيانه كاآليت. مشدداً كالثاين واحداً

  :الباء
  .)اضرب بعصاك: (مثل الباء يف الباء -
ــاء يف ال - ــاءالب ــد وردت يف مخــس مواضــع :ف أويغلــب ( :وق

ـ ( ،)]5:الرعـد [وإن تعجب فَّعجب( ،)]74:النسـاء [فَّسوف  ب فَّمـن اذه
 ،)]11:احلجرات[فَّأولئك ومن مل يتب( ،)]97:طـه[فاذهب فَّإن( ،)]63:االسراء[

اركب ( ،)]248:البقرة[يعذب مَّن يشاء: (وقد وردت يف موضعني؛ وامليم
  .)]42:هود[مَّعنا



 

  :التاء
   .)همرحبت تِّجارت( :مثل التاء التاء يف -
   .)كذبت ثَّمود: (مثل الثاءوالتاء يف  -
   .)نضجت جلودهم: (مثل اجليماء يف والت -
  .)أثقلت دَّعوا: (مثل الدالوالتاء يف  -
  .)هماخبت زِّدن(:   مثل الزايوالتاء يف  -
  .)أنزلت سورة: (مثل السنيوالتاء يف  -
  .)حصرت صدورهم: (مثل الصادوالتاء يف  -
  .)قالت طَّآئفة: (مثل الطاءوالتاء يف  -
  .)كانت ظَّاملة(: مثل الظاءوالتاء يف  -

  :الثاء
  .)أورثتموها ،لبثتم ،لبثت ،لبثتَّ( :مثل الثاء يف التاء -
  ).يلهث ذَّلك: (وقد وردت يف موضعٍ واحد؛ الذالالثاء يف  -

  :الدال
  ). قد دَّخلوا( :مثل الدال الدال يف -
 .)قد تبني( :مثل التاءالدال يف  -
 ،يرد ثَّواب الـدنيا  ومن: (وقد وردت يف موضعني؛ الثاءالدال يف  -

 .)]145:آل عمران[ومن يرد ثَّواب اآلخرة 
 .)لقد جَّآءكم: (مثل اجليمالدال يف  -



 

 .)ولقد ذَّرأنا: (مثل الذالالدال يف  -
 .)ولقد زَّينا: (مثل الزايالدال يف  -
 .)قد سَّمع: (مثل السنيالدال يف  -
 .)قد شَّغفها: (مثل الشنيالدال يف  -
 .)صَّرفنا لقد: (مثل، الدال يف الصاد -
 .)فقد ضَّل: (مثل الدال يف الضاد -
  ).ظَّلمك لقد: (مثل الظاءالدال يف  -

  :الذال
  .)إذ ذَّهب: (مثل الذال الذال يف -
 ،أخـذت  ،اختذتم ،فنبذتها ،عذت ،إذ تَّربأ: (مثلالتاء الذال يف  -

  ).لتخذتَّ ،أخذتهم ،اختذت ،أخذتم
  .)لواإذ دَّخ: (مثل الدالالذال يف  -
  .)وإذ زَّين: (مثل لزايالذال يف ا -
  .)إذ سَّمعتموه: (مثل السنيالذال يف  -
  .)وإذ صَّرفنا: (مثل الصادالذال يف  -
  ).إذ ظَّلمتم: (مثل الظاءالذال يف  -

  :الطاء
              ،)]28:املآئـدة [بسـطت : (وقد وردت يف أربع مواضـع ؛ التاء الطاء يف -

)80:يوسف[فرَّطتم[(، )طتأح]22:النمل[(، )فرَّطت]56:الزمر[(.  



 

  :الفاء
  .)فاليسرف فِّي القتل: (مثل الفاء يف الفاء -
خنسـف بِّهـم   : (وقـد وردت يف موضـع واحـد   ؛ الباءالفاء يف  -

  ).]9:سبا[األرض

  :القاف
وفيهـا   ،])20:املرسـالت [أمل خنلقكم: (يف كلمة القاف يف الكاف -

  ).أمل خنلُكُم: (إدغام ناقص :)قكُّمأمل خنلُ: (إدغام كامل :-وجهان

  :الكاف
  ).يدرككُّم: (مثل الكافيف  الكاف -

  :الالم
  .)هل لَّكم  ،بل الَّ خيافون ،قل الَّ ،اللَّيل: (مثل الالم الالم يف -
  .)بل تَّأتيهم، هل تَّنقمون: (مثل التاءالالم يف  -
  .)هل ثُّوب: (مثل الثاءالالم يف  -
  .)ومن يفعل ذَّلك: (مثل -د أيب احلارث وحدهعن -الذالالالم يف  -
  .)بل رَّفعه ،قل رَّب: (مثل الراءالالم يف  -
  .)بل زين: (مثل لزايالالم يف ا -
  .)بل سَّولت: (مثل السنيالالم يف  -
  .)بل ضَّلوا: (مثل الضادالالم يف  -
  .)بل طَّبع: (مثل الطاءالالم يف  -



 

  .)مبل ظَّننت: (مثل الظاءالالم يف  -
  .)بل نَّتبع ،الناس: (مع الغنة املستطالة مثل النونالالم يف  -

  :النون الساكنة أو التنوين
مـن  : (مع الغنة املستطالة مثـل  النونيف  النون الساكنة أو التنوين  -

  .)نِّعمة،  ملكاً نقاتل
 - ،)أبداً رَّضـي  ،من رَّم: (مثل الراءيف  النون الساكنة أو التنوين  -

هـدى   ،مـن لَّدنـه  : (مثـل  الالميف  ون الساكنة أو التنوين الن -
: مع الغنة املستطالة مثل امليميف  النون الساكنة أو التنوين  ،)لِّلْمتقني

ظلمـات   ،مـن وَّاق : (والواو مع الغنة مثل ،)عمد ممددة ،من مَّال(
وَّرعد(.  

ومـن  : (ة مثـل مع الغنة املستطال الياءيف  النون الساكنة أو التنوين  -
  ).قلوب يَّومئذ ،يَّعمل

  :الواو
  .)تولوا اهتدوا وإن: (الواو مثل :غري املدية يف الواو -    
  :اهلاء
  ).يوجهه: (اهلاء مثل :اهلاء يف -    

* * *  



 

  اإلَمالة
  .لفظ بين األلف والياء هي:اإلمالة    
  :وتنقسم إىل ثالثة أقسام    

  .يف فواتح السور - 1 
  .رءوس اآلي يف -2 
  يف أواسط اآلي -3 

أمال الكسائي بعض األحرف اهلجائيـة الواقعـة يف    :فواتح السور -1
رف يف تسع عشـرة سـورة وبيانهـا    مخسة أح :وهي؛ فواتح السور

  :يتكاآل
                             ،والزخـرف  ،والشـورى  ،وفصلت ،يف سورة غافر) مح(: يف :احلا -

  .واألحقاف ،واجلاثية ،والدخان
 :واحلجر ،وإبراهيم ،ويوسف ،وهود ،يف سورة يونس) رال( :يف :الرا -
  .يف سورة الرعد) رامل(و
 :والقصص ،يف سورة الشعراء )سمط(و :يف سورة طه) هط(: يف :الطا -
  .يف سورة النمل )طس(و
  .يف سورة طه) هط(و :يف سورة مرمي )يعصهك(: يف :اهلا -
  .يف سورة يس) سي(و :يف سورة مرمي) عصيكه(: يف :اليا -
أمال الكسائي األلفات الواقعة يف رءوس اآلي يف أحد : رءوس اآلي -2

 ،سورة القيامة، سورة املعارج ،سورة النجم، سورة طه :، هيعشر سورة
سـورة  ، سورة الشمس ،ورة األعلىس، سورة عبس، سورة والنازعات



 

ـ لتشقى، خي{مثل  .سورة العلق، سورة والضحى ،يلالل هـوى،   ى،ش
يتمطى، أوىل،تزكى، فتخشى، الكربى، األعمى، يزكـى،  لظى،  غوى،

ويستثىن   }ضحاها، تالها، جتلى، لشىت، قلى، ترضى، ليطغى، استغىن
   }، سدىسوى{: ، مثلألفاً من التنويناملبدالت من ذلك روؤس اآلي 

    :وهي قسمان: واسط اآليأ -3
  .ما انفرد الدوري بإمالته) ب(     .ما أماله الكسائي بكماله) أ(

  :أنواع كثرية وهو: ما أماله الكسائي بكماله) أ(    
 ،اهلدى{: مثل؛ سواء وقعت يف اسم :األلف املنقلبة عن ياء حتقيقاً  -1

 ،سـعى  ،شترىا ،أتى{: مثل؛ فعل أو ،}عمى ،فىت ،هدى ،اهلوى
  . }رمى ،خيشى

 ،هديان/هدى: (مثل؛ ويعرف انقالب األلف عن ياء يف األمساء بالتثنية    
  ).عميان/عمى ،فتيان/فىت ،هويان/هوى

 ،أتيت/ أتى : (مثل؛ أو املخاطب ،ويف األفعال بإسناده إىل تاء املتكلم    
  ).رميت/ رمى  ،سعيت/ سعى  ،اشتريت/ اشترى 

 ،يـدعى {: مثـل  :عن واو زائدة على ثالثة أحرفاأللف املنقلبة  -2
  .}زكاها ،استعلى ،اعتدى ،يتزكى

  .}األتقى ،األعلى ،أزكى ،أدىن{: مثل ":أفعل" ماكان على وزن -3
ِـَعلى"ماكان على وزن  -4  ،الـدنيا  ،طُـوىب {: مثل :مثلثة الفاء" فُ

  .}ذكرى ،إِحدى ،التَّقوى ،السَّلوى
  .}حيىي ،عيسى ،موسى{ :ومة ياءاألمساء األعجمية املرس -5 



 

ـَعاىل"ماكان على وزن  -6  ،نصـارى  ،سـكرى  ،سارىأُ{: مثل": فُ
  .}احلوايا

  .}مثىن ،مأوى ،مثوى{: مثل: ماكان مصدراً ميمياً -7
  .}الربا ،العلى ،القوى{: مثل: األلف املنقلبة عن واو -8
ـ  ،عسى ،بلى ،مىت{: مثل: األلف املتطرفة املرسومة ياء -9        .}فىياأس

  .}مازكى ،على ،حىت ،إىل ،لدا{: ح فيهنتإال مخس كلمات له الف
 ،وأحيـا {: مثـل : أو واو ورمست ألفـاً  ،األلف املنقلبة عن ياء -10

 ،دحاها ،رؤياى ،الرؤيا ،تقاته ،مرضات ،خطاياكم ،خطايا ،أحياكم
ومـن   ،]80:يف األنعـام فقـط  [وقد هـدان   ،ضحاها ،دحاها ،طحاها
مبـرمي  [وأوصاين ،]63:بالكهف فقط[وما أنسانيه ،]36:يم فقطبإبراه[عصاين

باجلاثية [ وحمياهم ،]36:بالنمل[آتاين اهللا ،]30:مبرمي[آتاين الكتاب،]31:فقط

  .}]21:فقط
 ،أدراكم ،أدراك ،بشرى ،شترىا{: مثل: األلف الواقعة بعد راء_  11

  .}نصارى
 ،مـع األبـرارِ  { :مثل: األلف الواقعة بني راءين ثانيهما جمرورة  -12

  .}دار القرارِ ،من األشرارِ ،من قرارٍ ،لألبرارِ
   :احلروف املنفردة -13

  .حيث وقعت }التوراة{ -
  .]109:التوبة[}هارٍ{ -
  .]23:اإلسراء[}أوكالمها{ -



 

  .]14:املطففني[}ران{ -
  .واهلمزة فيهما ،أمال النون ]51:فصلت ،83:اإلسراء[ }أىون{ -
وقد  }رأى كوكباً{حنو  ؛لواقعة قبل متحركا -1: وهي قسمان}رءا{ -

/ 10:طه/ 28،24:يوسف/ 70:هود/ 76:األنعام[:وقعت يف ستة عشر موضعاً

ــاء ــل/ 36:األنبي ــص/ 40،10:النم ــاطر/ 31:القص ــافات/ 8:ف / 55:الص

واهلمزة فـيهن وصـالً    ،أمال الراء] 7:العلق/23:التكوير/18،13،11:النجم
وقد وقعت يف ستة }رأى القمر{ حنو؛ الواقعة قبل ساكن -2. ووقفاً
 ،أمال الراء ]22:األحزاب/53:الكهف/ 86،85:النحل/ 78،77:األنعام[:مواضع

  .واهلمزة فيهن وقفاً
  : ما انفرد الدوري بإمالته) ب(
 ،الـدارِ  ،النـهارِ {: مثـل  :األلف الواقعة قبل راء متطرفة جمرورة -

  .  }اجلوارِ ،صارِيأن ،جبارِين ،البوارِ ،احلمارِ ،واجلارِ ،أبصارِهم
  :احلروف املنفردة -    

  .حيث وقع }الكافرين{  -
  .وقعتحيث  }همطغيانِ{ -
/ 25:األنعام/ 19:البقرة[:وقد وقعت يف سبعة مواضع؛ ارورة }ءاذانِهم{ -

  .]7:نوح/ 44:فصلت/ 57،11:الكهف/ 46:اإلسراء

  .]5:فصلت[}ءاذاننا{ -
  .]133:آل عمران[}وسارعوا{ -

  .]56:املؤمنون[}نسارع{ -



 

ــدة/176،114:آل عمــران[ }يســارعون{ - ــاء/ 62،52،41:املائ / 90:األنبي

  .]61:املؤمنون
  .]123:،طه38:البقرة[}هداى{ -

  .]54:البقرة"[معا"}بارئكم{ -

  .]162:األنعام[}وحمياى{ -
  .]5:يوسف[}رؤياك{ -

  .]23:يوسف[}مثواى{ -

  .]35:النور[}كمشكاة{ -

  .)]24:احلشر[}البارئ{ -
  : تنبيهان

من ؛ امتنعت اإلمالة وصالً :إذا وقع بعد األلف املمالة ساكن: األول    
ألجـل  ؛ فإذا زال السـاكن  ،لذلك الساكن؛ أجل سقوط األلف املمالة

، هـدى = }هـدى للمـتقني  {: مثل؛ عادت اإلمالة إىل األلف :الوقف
= }أحيـا النـاس  { ،طغا= }ءاطغا امل{ ،موسى=  }موسى الكتاب{
  .أحيا

فهـو موافـق   ؛ »الكـويف  « اتبع الكسائي يف عد اآلي العد  :الثاين   
  .»الكويف « فَيراعى يف إمالته لرءوس اآلي العدد ؛ )حلفصٍ(

* * *  

  إمالة هاء التأنيث
  :-للكسائي يف إمالة هاء التأنيث مذهبان     



 

؛ وهو إمالة ما قبل هاء التأنيث من احلروف مطلقاً إال األلف: األول     
 ،والنطيحـة  ،هجـة ب ،ثالثـة  ،ميتة ،حبة ،فئة ،كهيئة،امرأة{:  ثلم

 ،عيشـة  ،مخسة ،أعزة ،اآلخرة ،كبرية ،حسرة ،لذة ،بلدة   ،الصآخة
 ،الشوكة ،طاقة ،خليفة ،صبغة ،سبعة ،موعظة ،بسطة ،بعوضة ،خالصة
  .}خشية ،سفاهة ،ءاهلة ،قوة ،جنة ،ورمحة ،ليلة  ،املؤتفكة ،األيكة
  ).وهو املقدم يف األداء(  :الثاين     
 ،خليفة{: مثل؛ )فجثت زينب لذود مشس(إمالة حروف  :أوالً -    

 ،بلـدة  ،قوة ،لذة ،ليلة ،حبة ،جنة ،خشية ،أعزة ،ميتة ،جة، ثالثة
  .}مخسة ،ورمحة ،عيشة
؛ أو يـاء سـاكنة   ،إذا سبقت بكسر )أكهر(إمالة حروف  :ثانياً -    
 .}اآلخرة ،كبرية ،ءالهة ،املؤ تفكة ،األيكة ،فئة ،كهيئة{:    مثل
؛ أوياء ساكنة ،غري املسبوقة بكسر )أكهر(الفتح يف حروف  :ثالثاً -    
خـص  (والفتح يف حـروف   :)حسرة ،سفاهة ،الشوكة ،امرأة(: مثل

   ،بسـطة  ،صـبغة  ،بعوضة ،خالصة ،الصآخة{: مثل؛ )ضغط قظ حع
  .}ةسبع ،والنطيحة ،موعظة ،طاقة

* * *  

  َعَلى مرسوِم الَخطِّالوقُف 
 ،نعمت ،رمحت{: مثل -وقف الكسائي على كل تاء تأنيث باهلاء    
  :ال يف الكلمات التالية وقف عليها بالتاء إ }سنت



 

            ،]50:العنكبـوت [ }يات من ربهآ { ،]7:يوسـف [ }يات للسآئلنيآ{ -
  .]40:فاطر[ }بينات منه{ ،]37:سبأ[ }يف الغرفات{

 ،45،44،43،42:مـرمي  ،100،4:يوسـف [ث وقعـت  حي }يا أبت{ -

 .]102:الصآفات 26:القصص
:     مثل ]60:النمل[ }هجةذات ب{غري موضع النمل ـ   }ذات{كلمة  -

 .}بذات الصدور ،ذات بينكم ،ذات الشوكة{
  :                        وأثبتها وقفاً يف كلميت  ،حذف الكسائي هاء السكت وصالً   

   .]90:األنعام[ }اقتده{  :  ]259:بقرةال[ }يتسنه{
  :ت الكسائي الياء وقفاً يف كلميت أثب    

  .]53:الروم[ }العمى هادبِ{ ، ]18:النمل[}النمل واد{
 ؛ )أيه: (وحذفها وصالً يف كلمة ،أثبت الكسائي ألفاً بعد اهلاء وقفاً     

ا أيـه  ي{.  ]31:النور[ }أيه املؤمنون{: وقد وقعت يف ثالثة مواضع 
  .]31:الرمحن[ }أيه الثقالن{  ).]49:الزخرف[ }الساحر

يف أربـع   املقطـوع واملوصـول إال  : بابوافق الكسائي حفصاً يف   
  :كلمات 

فصل الياء فيهمـا   ]82:القصص[ }ويكأنه{ ،]82:القصص[ }ويكأن{ -1
وي  ،وي كأن( :أواضطراراً ،فله الوقف على الياء اختباراً؛ عما بعدها

  ).كأنه
 ،]78:النسـاء [ فمال هؤالء القوم(: يف مواضعها األربعة) مال: (كلمة -2

 ،]7:الفرقـان [} مال هذا الرسول{ ،]49:الكهف[ }مال هذا الكتاب{



 

" الـالم "دون " مـا "وقف على  )]36:املعارج[ }افمال الذ ين كفرو{
" مـا  " دون " الالم " وله الوقف على ،أو اضطرراً  ،خبلف عنه اختباراً

  .)هذا0مال ،ل هذا0ما(    :وجه ثان )كحفصٍ(
" مـا  " دون " أ يـاً  " وقف علـى  )]110:اإلسراء[} مَّا تدعوا أيَّاً{ -3

  .)ما تدعوا0أ ياً( :أو اضطراراً       ،اختباراً
فلـه الوقـف   ؛ خفف الكسائي الـالم  )]25:النمل[} أالَّ يسجدوا{ -4

" بتدئ مزة وصلٍ مضـمومة  وي" أالَيا " أو اضطراراً على   ،اختباراً
والبدء مزة وصـلٍ  " يا " مث على " أالَ " أو الوقف على  ،"اُسجدوا 
  ).اُسجدوا0يا0أالَ ،اُسجدوا0أالَيا( :"اُ سجدوا" مضمومة 

* * *  

  ياءاُت اإلضافة
  .اإلسكان )ب(الفتح      و       )أ(:  هي قسمانو  
عهدي ( :]124:البقرة[ }الظاملني عهدى{: فتح الكسائي الياء يف كلمة) أ(

  .)الظاملني
  
  :أسكن الكسائي الياء يف الكلمات التالية) ب(  
- }وقد وقعت يف أحد ؛ حيث وقعت سواء أتى بعدها مهز أو ال }معي

، 24:، األنبيـاء 75،72،67:، الكهـف 83:، التوبة105:األعراف[ :عشر موضعاً

  .)معي( :]28:، امللك34:، القصص118،62:الشعراء

  ).يدي إليك( :]28:املائدة[ }يدى إليك{ -



 

  ).وأمي إهلني( :)]116:املائدة[} وأمي إهلني{ -
ــري إال{ - ــعة }أج ــعها التس ــونس[:يف مواض ــود72:ي ،                 51،29:، ه

  .)أجري إال( :]47:سبأ180،164،145،127،109: الشعراء

- }28:، نوح26:ج، احل125:البقرة[:يف مواضعها الثالثة }بييت[: )بييت(.  

- }79:، األنعام20:آل عمران[:يف موضعيها }وجهي[: )وحهي(.  

      :]6:، الكافرون69،23:، ص18:، طه22:إبراهيم[:يف مواضعها اخلمسة }يلَ{ -
  ).يلْ(

 }لعبـادى الـذين  {: الياء الواقعة قبل الم التعريف يف ثالثة مواضـع  -
  .)لعبادي الذين( :]31:إبراهيم[
  .)ياعبادي الذين( :]56:العنكبوت[ }ياعبادى الذين{
  ).ياعبادي الذين( :)]53:الزمر[ }ياعبادي الذين{

* * *  

  ياءاُت الزَّوائد
  :أثبت الكسائي الياء يف الوصل دون الوقف يف كلميت -
  ).يوم يأتى التكلم نفس( :]105:هود[}يوم يأت التكلم نفس{  
  ).ذلك ماكنا نبغى فارتدا( :]64:فالكه[}ذلك ماكنا نبغ فارتدا{  
  :حذف الياء وصالً ووقفاً يف كلمة -
  ).فمآ ءاتان ،فمآ ءاتان اهللا( :]36:النمل[}فمآءاتاين اهللا{  

* * *  

  



 

  قواعد متفرقة
  :احلذف واإلثبات 

ووقـف عليهـا    ،ها الكسائي يف مواضعها األربعة وصالًنون }مثودا{ -
 )]38:الفرقـان [}وعاداً ومثـودا {و ) ]68:هود[}أال إن مثودا{ :باأللف

  .]51:النجم[}أبقى ودا فماومث {و ]38:العنكبوت[}ومثودا وقد تبني{و
  .ووقف عليها باأللف ،ها الكسائي وصالًنون ]4:اإلنسان[}سلسال{_ 
ووقف عليهما  ،هما الكسائي وصالًنون ]16،15:اإلنسان"[معا"}قواريرا{ -

  .باأللف
 22:احلجر[:عد الياء على اجلمع يف ثالث سورةأثبت األلف ب }الرياح{ -

وحذف األلـف علـى اإلفـراد يف بـاقي      :]46:والـروم /48:والفرقان/ 
/ 45:الكهـف / 69:اإلسـراء / 18:إبـراهيم /57:األعـراف / 164:البقرة:[املواضع

/ 33:الشـورى / 36:ص/ 12:سـبأ / 48:الـروم / 63:النمل/ 31:احلج/ 81:األنبياء

  .]41:الذاريات/5:اجلاثية
  ).رؤف( :حذف الواو فيها الكسائي؛ حيث وقع }رءوف{ -

  :السكت 
  :مل يسكت الكسائي يف املواضع األربعة اليت سكت فيها حفص

    .]2-1:الكهف[}عوجا قيما{ -
  .]52:يس[}مرقدنا هذا{ -
 .]27:القيامة[}من راق{ -
 .]14املطففني[}بل ران{ -



 

  :اإلمشام
يصـدفون،  {حنو  زاياً يف :أشم الكسائي الصاد الساكنة قبل الدال -    

، 122،87:النسـاء [ :مجيـع مواضـعها   وأمثاهلـا يف  }أصدق، يصـدر 

، 23:، القصـص 94:، احلجـر 111:، يوسف37:، يونس35:، األنفال157،46:األنعام
  ].6:الزلزلة

جاء فيه  ما وهو) وأمثاهلا ،}قيل{: أشم الكسائي الكسر ضمة يف -    
،حيـث  }قيـل {: سبعة أفعـال  :وهي؛ قبل الياء كسرة يف أول الكلمة

/ 69:الزمـر "[معـاً " }ئوجا{ ،]44:هود[ }وغيض املاء{        ،وقعت

 ،]73،71:الزمـر "[معـاً "}وسـيق { ،]54:سبأ[}وحيل بينهم{ ،]23:الفجر
  .]27:امللك[}سيئت وجوه{ ،:]الزمر33:العنكبوت/77:هود[}همبِ يءوس{

  :اء الساكننيقالت 
زة الوصل يف الفعـل املضـموم   قبل مه :حرك الكسائي احلرف الساكن

أو  ،أو الـدال  ،التـاء : -وذلك يف مخسة أحرف؛ بالضم :احلرف الثالث
: مثل؛ })لتنود: (اموعة يف قوهلم{أو الواو  ،أو التنوين ،أو النون ،الالم
 ،فتيالً انظُـر  ،فمن اضطُر ،قلُ ادعوا ،ولقد استهزئ ،وقالت اخرج{

  }دعوأو ا ،برمحة ادخلوا
  :هاء الضمري 
أو  ،إذا وقعت بعـد واو ؛ والغائبة ،الغائب:أسكن الكسائي هاء ضمري    
مث   ،هلْـي  ،هلْـو  ،فهي ،فهو ،وهي ،وهو{: مثل؛ أو مث ،أو الم زائدة ،فاء
  .}هو



 

  :ميم اجلمع 
ضم الكسائي اهلاء وامليم قبل احلرف الساكن إذا سبقا بكسر أو يـاء      

م  ،عليهم القتال{: مثل؛ وكسر اهلاء وقفاً ،أسكن امليمو :ساكنة وصالً
  .}هم العجلقلوبِ ،األسباب

* * *  
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  يمِحالر نِمحالراهللا  مِسبِ
  
 "الثمن األول" الجزء األول

  سورُة الفاِتحة
  هاال خالف في                                   

                    
  

  سورُة البقرة
  )5،2:(﴿الكسائي وقفاً أماهلما ﴾"معاً"هدى.   
وقس على ذلك ؛ الكسائي وسط املنفصل أربع حركات  ﴾مبآأنزل إليك﴿):4(  

  .سائر القرآن

وقس على ذلك ؛ الكسائي وسط املتصل أربع حركات  ﴾"معاً"أولئك﴿):5(  
  .سائر القرآن

  .الكسائي اًأماهلن وقف ﴾الضاللة ،غشاوةٌ ،باآلخرةو﴿):16،7،4(  
  .أماهلما الدوري ﴾"معاً"أبصارِهم﴿):20،7(  



 

: فيهما ضمةً الكسائي أشم كسرةَ القاف ﴾"معاً" قيلَ﴿):13، 11(  
  ).قُِيلَ(

  .أماهلما الدوري ﴾آذاهنم ،طغياهنم﴿):19،15(  
  .أماهلا الكسائي ﴾باهلدى﴿):16(  
  )24،19:(﴿أمالَهما الدوري ﴾"معاً"كافرين.  
خبلف  اًأماهلن الكسائي وقف ﴾مطهرةٌ ،مثرة ،احلجارةُ﴿):25،24(  
  .عنه

 الثمن الثانيـــــــــــــــ 
  ـــــــــــــــ

  .خبلف عنه أماهلما الكسائي وقفاً ﴾الشجرة ،بعوضة﴿):35،26(  
 ﴾فتلقى ،أىب ،فسواهن ،استوى ،فَأحياكم﴿):37،34،29،28(  

  .أماهلن الكسائي
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):29(  
أماهلن وقفاً  ﴾اجلنة ،خليفة ،"معاً"للمالئكة﴿):35،34،30(  

  .الكسائي
  .أماهلن الدوري ﴾النارِ ،هداي ،الكافرين﴿):39،38،34(  
  )38 :(﴿الكسائي أماهلا وقفاً ﴾هدى.  

 الثمن الثالثـــــــــــــــ 
  ـــــــــــــــ

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القرية ،ليلة ،لكبرية﴿):58،51،45(  



 

أماهلن الكسائي  ﴾حطة ،الصاعقة ،جهرة ،شفاعة﴿):58،55،48(  
  .خبلف عنه وقفاً

 ﴾ خطاياكم ،السلوى ،"كله"موسى﴿):58،57،55،54،51(  
  .أماهلن الكسائي

  )51:(﴿مذْتالكسائي أدغم الذال يف التاء ﴾اتَّخ) :امختت.(  
  .الكسائي أماهلما وقفاً ﴾نرى اهللا ،موسى الكتاب﴿):55،53(  
  . أماهلما الدوري ﴾"معاً"بارئكم﴿):54(  
  ).قُِيلَ: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾ قيلَ﴿):59(  

 الثمن الرابعـــــــــــــــ 
  ـــــــــــــــ

 ،النصارى ،أدىن ،"كله"موسى ،استسقى﴿):73،67،62،61،60(  
  .الكسائي أمالَهن﴾ املوتى

أماهلن  ﴾"كله"بقرة ،موعظةو﴿):71،69،68،67،66،60(  
  .خبلف عنه الكسائي وقفاً

عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم الذلة﴿):61(  
  .)الذلة

 ،مسـلمة  ،قردة ،بقوة ،املسكنة ،الذلة﴿):74،71،65،63،61(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾خشية ،قسوة ،الشية

  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿):67(  
  ).فهي: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهِي﴿):74(  



 

 الثمن الخامســـــــــــــــ 
  ـــــــــــــــ

 ،القيامـة  ،اجلنـة  ،سيئة ،معدودة﴿):87،86،85،82،81،80(  
  .الكسائي أماهلن وقفاً ﴾عيسى ابن مرمي ،موسى الكتاب       ،اآلخرةب

  )80:(﴿مذْتالكسائي أدغم الذال يف التاء ﴾أتَّخ) :مختأت.(  
ــى﴿):87،86،85،83،81(   ــرىب ،بل ــامى ،الق  ،أســارى ،اليت

  .﴾ أماهلن الكسائيوى ،"معاً"الدنيا
 ،الكفرين ،ديارهم ،دياركم ،النار﴿):90،89،85،84،82(  

  .أماهلن الدوري ﴾للكافرين
: الكسائي تذكريٍ اخلطاب ياء أبدل تاَء ﴾التعبدون إال اهللا﴿):83(  
  ). اليعبدون(
  ).حسناً: (والسني الكسائي ،فتح احلاء ﴾حسناً﴿):83(  
  ).وهو: (الكسائي فيهما أسكن اهلاء ﴾"ًمعا"وهو﴿):91،85(  
  ).قُِيلَ: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾ قيلَ﴿):91(  

 الثمن السادســــــــــ ـــــ
  ـــــــــــــــ

  ).ولقجاءكم: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾ولقدجاءكم﴿):92(  
  .أماهلن الكسائي﴾ اشتراه ،بشرى ،موسى﴿):102،97،92(  
  )92:(﴿مذْتالكسائي أدغم الذال يف التاء ﴾اتَّخ) :مختات.(  



 

 ،وهدى ،سنة ،ةاآلخر ،بقوة﴿):103،102،97،96،94،93(  
  .وقفاً الكسائي أماهلن﴾ ملثوبة ،فتنة
قُلُوبِهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾قُلُوبِهِم العجل﴿):93(  

  ).العجل
  .الكسائي خبلف عنه أماهلا وقفاً﴾ خالصة﴿):94(  
وزاد مهزة ؛ فتح اجليم والراء ﴾وجِبرِيلَ ،لجِبرِيلَ﴿):98،97(  

  ).وجبرئيل ،لَجبرئيل: (الكسائي اء فيهمامكسورة بعد الر
 مداًها مدو؛ بعد األلفياًء ف ،مهزةً مكسورةً زاد ﴾ميكالَ﴿):98(  

  ).ميكائيلَ: (متصالً الكسائي
  .الدوري أمالَهما﴾ "معاً"للكافرين ﴿):104،98(  
  )102:(﴿نياطالنونَ ﴾ولكنَّ الشَّي ها للوصل؛ خفَّفوكسر،  ورفع

  ).ولكنِ الشياطني: (الكسائي» الشياطني«: كلمة
 الثمن السابعـــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــ
 ،القيامة ،اجلنة ،"معاً"آية﴿):120،118،114،113،111،106(  

  .الكسائي أماهلن وقفاً ﴾هدى اهللا   ،اآلخرة
 ،نصارى ،موسى﴿:)120،117،114،113،112،111،108(  

أماهلن ﴾ اهلدى ،ترضى ،قضى ،سعى ،الدنيا ،"كله"النصارى ،بلى
  .الكسائي

  ).فقضلَّ: (أدغم الدال يف الضاد الكسائي ﴾فقَد ضلَّ﴿):108(  



 

  ).وهو: (الكسائي أسكن اهلاء ﴾وهو﴿):112(  
  .خبلف عنه الكسائي أماهلا وقفاً﴾ شفاعة﴿):123(  

 الثمن الثامنـــــــــــــــ 
  ـــــــــــــــ

 ،ووصى ،الدنيا ،ابتلى﴿):140،136،135،132،130،124(  
  .أماهلن الكسائي ﴾عيسى ،موسى ،"معاً"نصارى ،اصطفى

عهدي : (فتح الياَء وصالً الكسائي ﴾عهدي الظَّالمني﴿):124(  
  ).الظَّالمني

 ،مثابة﴿):141،140،135،134،130،129،128،125(  
أماهلن وقفاً ﴾هادةش ،ملة ،اآلخرة ،احلكمةو ،"كله"أمة ،مصلى 
  .الكسائي

  ).بيتي للطائفني: (أسكن الياَء الكسائي ﴾بيتي للطائفني﴿):125(  
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):126(  
  ).وهو: (الكسائي فيهما أسكن اهلاء ﴾"معاً"وهو﴿):139،137(  
  .خبلف عنه الكسائي أماهلما وقفاً ﴾"معاً"صبغة﴿):138(  

" الثمن األول"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجزء الثاني ــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أماهلن الكسائي ﴾ترضاها ،قدنرى ،ماوالهم﴿):144،142(  
قبلتهم : (وامليم وصالً الكسائي ،اءضم اهل ﴾قبلتهِم اليت﴿):142(  
  ).اليت



 

ــة﴿):157،156،151،150،148،145،144،143(    ،أمـ
 ،واحلكمـة  ،حجة ،وجهة ،ءاية ،"معاً"قبلة ،لكبرية ،هدى اهللا ،القبلة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ورمحة ،مصيبة

  ).لرؤف: (أسقط الواو الكسائي ﴾لرءوف﴿):143(  
: ل ياء الغيبة تـاء خطـاب الكسـائي   أبد ﴾يعملون ولئن﴿):144(  
  ).تعملون ولئن(
  
  

اني  ثمن الث ـ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،واملآلئكة ،لعنة ،املروة﴿):175،173،165،164،161،158(  
أماهلن وقفاً  ﴾باملغفرة ،الضاللة ،امليتة ،القوة ،ولويرى الذين     ،دآبة

  .الكسائي
  )158:(﴿وأسكن العني  ،وشدد الطاء ،أبدل التاء ياء ﴾ومن تطَوَّع

  ).ومن يطَّوع: (الكسائي
  .أماهلن الكسائي﴾ باهلدى ،فأحيا ،واهلدى﴿):175،164،159(  
  .أماهلن الدوري ﴾"معاً"النار ،والنهار﴿):175،167،164(  
الر : (وحذف األلف بعدها الكسائي ،أسكن الياء ﴾الرِّ ياح﴿):164(  
  ).يح
  ).إتربأ: (أدغم الذال يف التاء الكسائي ﴾إذْ تربأ﴿):166(  
وامليم فيهما وصالً  ،ضم اهلاء ﴾يريهِم اهللا ،م األسباب﴿):166(  

  ).يريهم اهللا ،م األسباب(             :       الكسائي



 

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾كرة﴿):167(  
  .)بنتبع: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾بلْ نتبع﴿):170(  
  ).قُيل: (أشم كسرة القاف ضمةً الكسائي ﴾قيل﴿):170(  
  ).اضطر فمن: (ضم النون وصالً الكسائي ﴾فمنِ اضطر﴿):173(  

ـــ  ث  ـــــــــــــــــــــ ثمن الثال ال

  ـــــــــــــــ
  ).ليس الرب: (رفع الراء الكسائي ﴾ليس الربَّ﴿):177(  
 ،اعتدى ،باألنثى ،واألنثى ،اليتامى ،القرىب﴿):185،178،177( 

  .أماهلن الكسائي ﴾هداكم ،اهلدى
 ،واملآلئكة﴿):187،186،185،184،180،178،177(  

 ،العدة ،فعدة ،هدى ،فدية ،الوصية ،ورمحة ،لى احلرالقت ،"معاً"وآتى
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ ليلة ،دعوة

من : (وشدد الصاد الكسائي ،فتح الواو ﴾من موصٍ﴿):182(  
صوم.(  

  )184:(﴿وأسكن العني  ،وشدد الطاء ،أبدل التاء ياًء ﴾ومن تطَوَّع
  ).ومن يطَّوع: (الكسائي

  ).فهو: (سكن اهلاء الكسائيأ ﴾فهو﴿):184(  
 الثمن الرابعـــــــــــــــ 

    ــــــــــــــ
  ).البِيوت: (كسر الباء الكسائي﴾البيوت﴿):189(  



 

 ،فتنة ،الفتنة ،األهلة﴿):201،200،196،193،191،189(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ "معاً"اآلخرة ،كاملة ،ثالثة ،ففدية

 ،"معا"اعتدى ،تقىا﴿):201،200،198،197،194،189( 
  .أماهلن الكسائي﴾ هداكم ،"معاً"الدنيا ،التقوى

وفتح التاء  ،وحذف األلف ،أسكن القاف ﴾والتقَاتلوهم﴿):191(  
  ).تقْتلوهم: (الكسائي» الثانية«وضم التاء  ،»األوىل«
 ،وحذف األلف ،وأسكن القاف ،فتح الياء ﴾حىت يقَاتلوكم﴿):191(  

  ).يقْتلوكم(: وضم التاء الكسائي
  ).فإن قتلوكم: (حذف األلف الكسائي﴾ فإن قاتلوكم﴿):191(  
 ﴾عشرة ،سبعة ،بالعمرة ،صدقة ،والعمرة ،التهلكة﴿):196،195(  

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه
الثمن الخامس ـــــــــــــــ 

  ــــــــــــــــ
 ،اتقى﴿):217،216،215،214،205،204،203(  

  .أماهلن الكسائي ﴾"معاً"عسى ،واليتامى ،مىت ،سعى ،توىل ،"كله"الدنيا
: أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):217،216،204(  
  ).وهو(
 ،واملآلئكة ،كافة،العزة﴿):217،213،212،211،208،206(  

أماهلن  ﴾واآلخرة ،فهدى اهللا ،واحدة ،أمة ،القيامة ،نعمة ،بينة ،ءاية
  .وقفاً الكسائي



 

  ).مرضاة: (ووقف عليها باهلاء .أماهلا الكسائي ﴾مرضات﴿):207(  
  ).رؤف: (أسقط الواو الكسائي﴾ رُءوف﴿):207(  
  ).يف السلم: (فتح السني الكسائي ﴾يف السِّلم﴿):208(  
ترجِع : (وكسر اجليم الكسائي ،فتح التاء ﴾ترجع األمور﴿):210(  

  ).األمور
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):217(  

الثمن السادس ـــــــــــ ــــ

  ـــــــــــــــ
  ).إمث كثري: (أبدل الباء ثاء الكسائي ﴾إمث كبري﴿):219(  
أماهلن  ﴾أزكى ،أنَّى ،الدنيا، اليتامى﴿):232،223،220(  

  .الكسائي
 ،اجلنة ،مشركة ،وألمة ،اآلخرة﴿):228،222،221،220،231(  

  .ن وقفاً الكسائيأماهل ﴾واحلكمة ،درجة ،ثالثة ،أذى ،واملغفرة
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):221(  
  ).يطَّهرن: (واهلاء الكسائي ،شدد الطاء ﴾يطْهرن﴿):222(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾أربعة ،عرضة﴿):226،224(  
  ).يفعذَّلك: (أدغم الالم يف الذال أبو احلارث ﴾يفعلْ ذَلك﴿):231(  
  ).فقظَّلم: (لدال يف الظاء الكسائيأدغم ا ﴾فقد ظَلم﴿):231(  
  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواًً﴿):231(  
  ).نعمة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾نعمت﴿):231(  



 

الثمن السابع ـــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــ
أماهلن  ﴾"معاً"فريضة ،أربعة ،الرضاعة﴿):237،236،234،233(  

  .ف عنهالكسائي وقفاً خبل
أماهلن وقفاً  ﴾وصية ،عقدة ،خطبة ،والدة﴿):240،235،233(  

  .الكسائي
ومدها مداً الزماً ؛ وزاد ألفاً بعد امليم ،ضم التاء ﴾تمسوهن﴿):236(  

  ).تمآسوهن(:     الكسائي
  .أماهلما الكسائي﴾الوسطى ،للتقوى﴿):238،237(  

الثمن الثامن ــــــــــــــــ 

  ـــــــــــــــ
  .أماهلن الدوري ﴾الكافرين ،ديارنا ،ديارهم﴿):250،246،243(  
 ،أنَّى ،"معاً"موسى ،أحياهم﴿):251،248،247،246،243(  

  .أماهلن الكسائي ﴾آتاه ،صطفاه
  ).فيضاعفُه: (رفع الفاء الكسائي ﴾فيضاعفَه﴿):245(  
 ،املآلئكة ،وبقية ،سكينة ،ءاية ،"معاً"كثرية﴿):249،248،245(  

   .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ قليلة ،"معاً"فئة ،ةآلي
  ).ويبصط: (أبدل السني صاداً الكسائي ﴾ويبسط﴿):245(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم القتال﴿):246(  

  ).القتال



 

أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾الطاقة ،بسطة ،سعة﴿):249،247(  
  .عنه

 "الثمن األول" الثالجزء الثـــــــــــــ 

  ـــــــــــــ
 ،خلة ،مرمي نعيسى اب﴿):262،261،259،255،254،253(  
 وقفاًن أماهل ﴾أذى ،سنبلة ،"معاً"حبة ،آية ،مئة ،خاوية ،قرية ،سنة

   .الكسائي
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾أربعة ،شفاعة﴿):260،254(  
  .)وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):255(  
 ﴾بلى ،املوتى ،أىن ،آتاه ،الوثقى﴿):260،259،258،256(  

  .أماهلن الكسائي
  .أماهلما الدوري﴾ محارك ،النار﴿):259،256(  
  )259:(﴿أدغم الثاء يف التاء الكسائي ﴾"كله" لبثْت) :لبت(  
يتسن : (حذف هاء السكت وصالً الكسائي ﴾يتسنَّه وانظر﴿):259(  

  ).وانظر
 :وأسكن امليم ،أبدل مهزة القطع مهزة وصلٍ ﴾أعلمقالَ ﴿):259( 

  ).اعلم ،قالَ اعلم: (وحذفها وصالً الكسائي ،وكسر مهزة الوصل ابتداًء
أنبتسبع : (أدغم التاء يف السني الكسائي ﴾أنبتت سبع سنابل﴿):261(  

  ).سنابل



 

 الثمن الثاني ـــــــــــــــ 
  ـــــــــــــــ

  )268،266،265،263:(﴿ن وقفاًأماهل ﴾جنة ،"معاً"مغفرة ،أذى 
  .الكسائي

  .وقفاً خبلف عنه الكسائي ماأماهل ﴾نفقة ،صدقة﴿):270،263(  
  .أماهلا الكسائي ﴾واألذى﴿):264(  
  .)مرضاة: (ووقف عليها باهلاء .أماهلا الكسائي ﴾مرضات﴿:)265(  
  .)بربوة(: وأمال الواو وقفاً الكسائي ،ضم الراء ﴾بربوة﴿):265(  
 .)فَنعما: (فتح النون الكسائي ﴾فَنِعمَّا﴿):271(  
  .)فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):271(  
  )271:(﴿ركَفوجزم الراء الكسائي ،أبدل الياء نوناً ﴾وي) :ركَفون.(  

ـــ  ث  ـــــــــــــــــــــ ثمن الثال ال

  ـــــــــــــــ
 ،هداهم﴿:)282،281،278،276،275،273،272(  

﴾ أدىن ،األخرى ،"معا"إحدامها ،توىف  ،فانتهى ،"كله"الربا ،بسيماهم
  .أماهلن الكسائي

  ).حيِسبهم: (كسر السني الكسائي ﴾حيسبهم﴿):273(  
  .أماهلن الدوري ﴾كفار ،النار ،والنهار﴿):276،275،274(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾للشهادة ،مسمى ،وعالنية﴿):274،282(  



 

أماهلن الكسائي وقفاً  ﴾ميسرة ،عسرة ،موعظة﴿):280،275(  
  .خبلف عنه

  ).تصدقوا: (شدد الصاد الكسائي ﴾تصدَّقوا﴿):280(  
  ).جتارةٌ: (وأماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ،رفعها ﴾جتارةً﴿):282(  
  ).حاضرةٌ: (وأماهلا وقفاً الكسائي ،رفعها ﴾حاضرةً﴿):282(  

 الرابع الثمنـــــــــــــــ 
  ــــــــــــــ

أماهلن الكسائي وقفاً  ﴾طاقة ،مقبوضة ،الشهادة﴿):286،283(  
 .خبلف عنه

  ).فيغفر ملن: (جزم الراء الكسائي ﴾فيغفر ملن﴿):284(  
: وأدغمها يف امليم الكسائي ،جزم الباء ﴾ويعذب من﴿):284(  
  ).يعذمن(
زاد ألفاً بعدها و ،وفتح التاء ،كسر الكاف ﴾وكُتبِه﴿):285(  

  ).وكتابِه: (الكسائي
  .أماهلا الكسائي ﴾موالنا﴿):286(  
  .أماهلا الدوري ﴾الكافرين﴿):286(  

                         
  
  
  



 

  

  سورة آل عمران
  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،أخرى ،الخيفى ،التوراة﴿):14،13،5،3(  
  )14،13،8،7،4:(﴿لعربة ،كافرة ،فئة ،آية ،رمحة ،الفتنة ،هدى، 

  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ املسومة
  .أماهلما الدوري ﴾األبصار ،النار﴿):13،10(  
: أبدل التاء فيهما ياًء الكسائي ﴾وحتشرون ،ستغلبون﴿):12(  
  ).وحيشرون ،سيغلبون(
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾والفضة ،املقنطرة ،لعربة﴿):14،13(  
  .عنه

  ــــــــــــخامس الثمن الــ ــــــــ
 .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مطهرة﴿):154(  
الكافرين  ،النهار ،باألسحار ،النار﴿):28،27،23،17،16(  
  .أماهلن الدوري﴾ "معاً"
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾اآلخرة ،املآلئكة﴿):22،18(  
  ).أن الدين: (فتح اهلمزة الكسائي ﴾إن الدين﴿):19(  
  )20:(﴿أسكن الياء الكسائي ﴾وجهي) :وجهي.(  
  .أماهلن الكسائي ﴾تقاة ،يتوىل ،الدنيا﴿):28،23،22(  
ومن : (أدغم الالم يف الذال أبو احلارث ﴾ومن يفعلْ ذَلك﴿):28(  

  ).يفعذَّلك



 

  ).رؤف: (أسقط الواو الكسائي ﴾رُءوف﴿):30(  
  ــــــــــــالثمن السادس ــــــــــــ 

 ،أنثى ،اصطفى﴿):49،48،47،45،42،40،39،37،36،33(  

 ،التوراة ،قضى ،الدنيا ،"معاً"اصطفاك ،بيحىي ،"معاً"أىن ،كاألنثى
  .أماهلن الكسائي ﴾املوتى

 ،طيبة ،"معاً"ذرية﴿):50،49،48،45،41،39،38،34(  
عيسى ابن  ،كهيئة ،آلية ،بآية ،واحلكمة ،بكلمة ،ثالثة ،ءاية ،املآلئكة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مرمي

 .)امرأة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾امرأت﴿):35(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):39(  
  ).فناداه: (وأماهلا الكسائي ،أبدل التاء ألفاً ﴾فنادته﴿):39(  
وضم الشني  ،وأسكن الباء ،فتح الياء﴾ "معاً"يبشِّرك﴿):45،39(  

  ).كيبشر: (خمففة فيهما الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾واإلبكار﴿):41(  
  ).ونعلمه: (أبدل الياء نوناً الكسائي ﴾ويعلمه﴿):48(  
  ).قجئتكم: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾قد جِئتكم﴿):49(  
  ).بِيوتكم: (كسر الباء الكسائي ﴾بيوتكم﴿):49(  

  ــــــــــــالثمن السابع ــــــــــــ 
 ،الدنيا ،ياعيسى ،"معاً"عيسى﴿):73،65،59،56،55،52(  

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾يؤتى ،اهلدى ،التوراة



 

  .أماهلما الدوري ﴾النهار ،أنصاري﴿):72،52(  
أوىل  ،كلمة ،اآلخرة ،القيامة﴿):73،72،68،64،56،55(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾هدى اهللا  ،طآئفة ،الناس
  ).فنوفيهم: (وناً الكسائيأبدل الياء ن ﴾فيوفيهم﴿):57(  
  ).لعنة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾لعنت﴿):61(  
  ).هلْو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾هلُو﴿):62(  

  ـــــــــــــالثمن الثامن ـــــــــــ 
  .أماهلما الدوري ﴾بدينار ،بقنطار﴿):75(  
 ،عيسى ،موسى ،توىل ،واتقى ،أوىف ،بلى﴿):91،84،82،76(  

  .أماهلن الكسائي ﴾افتدى
 ،املآلئكة ،والنبوة ،القيامة ،اآلخرة﴿):87،81،80،79،77(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾لعنة ،وحكمة
  ).لتحِسبوه: (كسر السني الكسائي ﴾لتحسبوه﴿):78(  
  ).واليأمركم: (ضم الراء الكسائي ﴾واليأمركم﴿):80(  
  ).وأختم: (الكسائيأدغم الذال يف التاء  ﴾وأخذْ تم﴿):81(  
 ،تبغون: (أبدل الياء فيهما تاًء الكسائي ﴾يرجعون ،يبغون﴿):83(  

  ).ترجعون
  ــــــــــ "الثمن األول"الجزء الرابعــــــــــ 

 ﴾تقاته ،تتلى ،افترى ،بالتوراة ،التوراة﴿):102،101،94،93(  
  .أماهلن الكسائي



 

 ،وهدى ،ةببك ،ملة﴿:)112،111،110،107،104،96،95(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ واملسكنة ،الذلة ،أذى ،رمحة ،"معاً"أمة
  .أماهلما الدوري ﴾النار ،كافرين﴿):103،100(  
  ).نعمة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾نعمت﴿):61(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾حفرة﴿):103(  
  )109:(﴿عجرالتاَء ﴾ت حالكسائيوك ،فَت سر اجليم) :جِعرت.(  
واملـيم فيهمـا    ،ضم اهلاء ﴾عليهِم املسكنة ،عليهِم الذلة﴿):112(  

  ).عليهم املسكنة ،عليهم الذلة: (الكسائي
  ــــــــــــ الثمن الثاني ــــــــــــ 

 ،حسنة ،قائمة ،أمة﴿):125،124،123،120،113،130(  
أماهلن وقفاً ﴾ مضاعفة ،خبمسة ،"اًمع"املالئكة ،بثالثة ،أذلة ،سيئة

 .الكسائي
أماهلن  ﴾للكافرين ،النار ،ويسارعون﴿):131،116،114(  

  .الدوري
أماهلن  ﴾الربا ،بشرى ،بلى ،الدنيا﴿):130،126،125،117(  

  .الكسائي
  ).إتقُولُ: (أدغم الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾إذْ تقُولُ﴿):124(  
  ).مسومني: (الواو الكسائي فَتح ﴾مسوِّمني﴿):125(  

  ــــــــــــالثمن الثالث ـــــــــــــ 
  .أماهلن الدوري ﴾"معاً"الكافرين ،وسارِعواْ﴿):147،141،133(  



 

  
مغفر﴿):152،151،145،142،138،137،136،135،132(
 ﴾"معاً"اآلخرة ،مثوى ،اجلنة ،وهدى ،عاقبة ،فاحشة ،وجنة ،"معاً"ة

  .سائيأماهلن وقفاً الك
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾وموعظة﴿):138(  
  ).قُرح: (ضم القاف فيهما الكسائي ﴾"معاً"قَرح﴿):140(  
  )145:(﴿ ثَواب رِدعاً"يأدغم الدال يف الثاء فيهما الكسائي ﴾"م :
)ابرِثَّوي.(  
 ،موالكم ،فأتاهم ،"معاً"الدنيا﴿):152،151،150،148،145(  

  .أماهلن الكسائي ﴾راكمماأ ،مأواهم
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):150(  
  ).الرعب: (ضم العني الكسائي ﴾الرعب﴿):151(  
  )152:(﴿قَكُمدص لَقَدالكسائي ﴾و الَ يف الصادالد أدغم :
)قَكُمدلَقَصو.(  
  )152:(﴿مهونسحالذَّالَ يف التاِء ﴾إِذْ ت الكسائي أدغم) :مهونسحإت.(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 
  ).إِتصعدونَ: (أدغم الذَّالَ يف التاِء الكسائي ﴾إذْ تصعدونَ﴿):153(  
 ،أىن ،مأواه ،توىف ،أخراكم﴿):170،165،162،161،153(  

  .أماهلن الكسائي ﴾ءاتاهم



 

  
 ،أمنة﴿):166،165،164،161،159،157،156،155،154(

 ،ورمحة ،املغفرة ،غزى ،"معاً"التقى اجلمعان ،اجلهلية ،"معاً"طآئفة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مصيبة ،واحلكمة ،القيامة

: وأماهلا الكسائي ،أبدل ياء التذكري تاء تأنيث ﴾يغشى﴿):154(  
  ).تغشى(
  )154:(﴿كُموتيالباَء الكسائي ﴾ب كسر) :كُموتبِي.(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم القتل﴿):154(  

  ).القتل
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة﴿):156(  
: أبدل ياء الغيبة تاء خطابٍ الكسائي ﴾مباتعملون بصري﴿):156(  
  ).مبايعملون بصري(
  ).متم: (كسر امليم فيهما الكسائي ﴾"معاً"متم﴿):158،157(  
  ).تجمعون: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾يجمعونَ﴿:)157(  
  ).أن يغلّ: (وفتح الغني الكسائي ،ضم الياَء ﴾أن يَّغلّ﴿):161(  
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ﴿):167(  
  ).وال حتِسنب: (كسر السني الكسائي ﴾وال تحسبنَّ﴿):169(  

  ــــــــــــ الثمن الخامس ـــــــــــ
  ).وإن اهللا: (كسر اهلمزة الكسائي ﴾وأَن اهللا﴿):171(  
  ).القُرح: (ضم القاف الكسائي ﴾القَرح﴿):172(  



 

  ).قَجمعواْ: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾قَد جمعواْ﴿):173(  
 ﴾واجلنة ،"معاً"القيامة ،اآلخرة ،بنعمة﴿):185،180،176،174(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي
  .أماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾ذائقة﴿):180(  
  .أماهلما الدوري ﴾النار ،يسارعون﴿):185،176(  
: كسر السني فيهما الكسائي ﴾"معاً"والحيسنب﴿):178،180(  
  ).والحيِسنب(
  )179:(﴿يزموشددها ؛ وكسر الياء ،وفتح امليم ،ضم الياء ﴾ي

  ).زيمي: (الكسائي
  .أماهلما الكسائي ﴾الدنيا ،ءاتاهم﴿):185،180(  
  )181:(﴿عمس الدالَ يف السنيِ الكسائي ﴾لَقَد أدغم) :عملقَس.(  
  )183:(﴿آَءكُمج الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾قَد أدغم) :آَءكُمقَج(.  

  ــــــــــــ الثمن السادســــــــــــ 
  )194،188،187:(﴿أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القيامة ،مبفازة ،أذى.  
ال : (كسر السني فيهما الكسائي﴾ فالحتسبنهم ،التحسبنَّ﴿):188(  

فالحتِسبنهم ،حتِسنب.(  
 ﴾ديارهم ،أنصار ،النار ،والنهار﴿):195،192،191،190(  

  .أماهلن الدوري
 ﴾لألبرار ،مأواهم ،أنثى ،األبرار﴿):198،197،195،193(  

  .الكسائيأماهلن 



 

: وأخراألوىل الكسائي ،قدم الثانية ﴾وقاتلواوقُتلُواْ﴿):195(  
  ).وقُتلُواْوقاتلوا(

                        
   

  

  سورُة النساء
  الثمن السابع

 ،ذرية ،القسمة ،حنلة ،فواحدة ،"معاً"واحدة﴿:)11،9،8،4،3،1(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾  وصية  ،إخوة

 ﴾القرىب ،وكفى ،أذى ،مثىن ،"كله"اليتامى﴿):11،10،8،6،3،2(  
  .أماهلن الكسائي

  .أماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾فريضة﴿):11(  
  ).فِإلمه: (كسراهلمزة الكسائي ﴾فَُألمه﴿):11(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنــــــــــــ 
 ،بفاحشة ،جبهالة ،الفاحشة ،"كله"وصية﴿):22،19،17،15،12(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾احشةف ،مبينة
  ).يوصي: (وأبدل األلف ياًء الكسائي ،كسرالصاد ﴾يوصى﴿):12(  
أماهلن وقفاً خبلف عنه  ﴾الرضاعة ،أربعة ،امرأة﴿):23،15،12(  

  .الكسائي



 

أماهلن  ﴾أفضى ،إحداهن ،فعسى ،يتوفاهن﴿):21،20،19،15(  
  .الكسائي

  ).البِيوت( :كسر الباَء الكسائي ﴾البيوت﴿):15(  
  ).كُرها: (ضم الكاف الكسائي ﴾كَرها﴿):19(  
: أدغم الدالَ يف السنيِ فيهما الكسائي ﴾"معاً" قَد سلَف﴿):23، 22(  
  ).قَسلَف(

  ــــــــــ "الثمن األول"الجزء الخامس ـــــــــ 
أماهلن وقفاً خبلف عنه  ﴾جتارة ،الفريضة ،فريضة﴿:)29،24(  

  .الكسائي
: كسرالصاد فيهن الكسائي ﴾حمصنات ،"معاً"احملصنات﴿):25( 
  ).حمصنات ،احملصنات(
  ).أَحصن: (والصاد الكسائي ،فتح اهلمزة ﴾أُحصنَّ﴿):25(  
: ونقل حركتها إىل السني الكسائي ،أسقط اهلمزة ﴾وسئَلوا﴿):32(  
  ).وسلوا(
ومن : (رثأدغم الالم يف الذال أبو احلا ﴾ومن يفعلْ ذَلك﴿):30(  

  ).يفعذَّلك
  ــــــــــــ الثمن الثانيــــــــــــ 

  .أماهلن الدوري ﴾أدبارها ،للكافرين ،"معاً"واجلار﴿):47،37،36(  



 

 ،اليتامى ،"معاً"القرىب﴿):55،54،51،50،48،45،43،37،36(  
أماهلن  ﴾افترى ،أهدى ،"كله"وكفى ،مرضى ،سكارى ،"معاً"آتاهم

  .الكسائي
  )37:(﴿خواخلاء الكسائي ،فتح الباء ﴾لبالب) :لخبالب.(  
أماهلن وقفاً  ﴾واحلكمة ،الضاللة ،أمة ،حسنة﴿):54،44،41،40(  

  .الكسائي
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾مطهرة ،ذرة﴿):57،40(  
  ).تسوى: (وأمال األلف الكسائي ،فَتح التاَء ﴾تسوَّى﴿):42(  
م : (اهلاء وصالً الكسائيو ،ضم امليم ﴾بِهِم األرض﴿):42(  

 ).األرض
  ).ملستم: (أسقط األلف الكسائي ﴾المستم﴿):43(  
 نُفَتيالً: (ضم نونَ التنوينِ وصالً الكسائي ﴾انظُر نفَتيالً﴿):50- 49(  

انظُر.(  
: أدغم التاء يف اجليم الكسائي ﴾نضجت جلودهم﴿):56(  
  ).نضجلودهم(

  ــــــــــــ ثالثمن الثالــــــــــــ 
  ).نعما: (فَتح النون الكسائي ﴾نِعمَّا﴿):58(  
  ).قُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾ قيلَ﴿):61(  
  .أماهلن الكسائي ﴾مودة ،"معا"مصيبة﴿):73،72،62(  



 

: والواو وصالً الكسائي ،ضم النونَ ﴾أوِ اخرجواْ ،أن اقْتلُواْ﴿):66(  
  ).أو اخرجواْ ،اقْتلُواْ أنُ(
  .أماهلا الدوري ﴾دياركم﴿):66(  
  .أمالَها الكسائي ﴾وكفى﴿):70(  
  )73:(﴿كُنأبدل التاء ياًء الكسائي ﴾ت) :كُني.(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 
  ).أويغلفَّسوف(أدغم الباء يف الفاء الكسائي ﴾أويغلب فَسوف﴿):74(  
 ﴾توىل ،"معاً"وكفى ،اتقى ،"معاً"الدنيا﴿):81،80،79،77،74(  

  .أماهلن الكسائي
 ،القرية ،باآلخرة﴿):87،86،85،84،81،79،78،77،74(  

 ،طآئفة ،"كله"سيئة ،"كله"حسنة ،مشيدة ،واآلخرة ،خشية ،كخشية
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القيامة ،بتحية ،عسى اهللا

  ).قُيل: (كسائيأشم كسرة القاف ضمة ال ﴾قيل﴿):77(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم القتال﴿):77(  

  ).الكسائي
: أبدل تاء اخلطاب ياء تذكريٍ الكسائي ﴾والتظلمون فتيال﴿):77(  
  ).واليظلمون فتيال(
  .أماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾طاعة﴿):81(  
  .اً خبلف عنهأماهلما الكسائي وقف ﴾"معاً"شفاعة﴿):85(  
  ).دقزأصـ: (أشم الصادزاياً الكسائي ﴾أصدق﴿):87(  



 

  ــــــــــــ الثمن الخامســــــــــــ 
  )90:(﴿همورصد ترالكسائي ﴾حص التاَء يف الصاد أدغم :
  ).حصرصدورهم(
 ،"كله"مؤمنة ،الفتنة﴿):99،98،97،96،95،94،92،91( 

 ،ورمحة ،ومغفرة ،درجة ،كثرية ،توبة ،مسلمة ،فدية ،ودية ،"كله"رقبة
  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ عسى اهللا       ،حيلة ،املآلئكة

    ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):92(  
أماهلن  ﴾مأواهم ،توفاهم ،احلسىن ،الدنيا ،ألقى﴿):97،95،94(  

  .الكسائي
: والنون تاًء الكسائي ،والياء باًء ،أبدل الباء ثاًء ﴾"معاً"فَتبيَّنوا﴿):94(  
  ).فَتثَبتوا(
  ).غَير أويل: (نصب الراَء الكسائي ﴾غَير أويل﴿):95(  
  .أماهلا وقفاً خيلف عنه الكسائي ﴾واسعة﴿):97(  

  ــــــــــــ الثمن السادســــــــــــ 
  .أماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾وسعة﴿):100(  
  .أماهلما الدوري ﴾رينللكاف ،الكافرين﴿):102،101(  
 ،أذى ،واحدة ،ميلة ،"كله"طآئفة﴿):113،112،109،102(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾واحلكمة ،جطيئة  ،القيامة
 ،يرضى ،أراك ،مرضى ،أخرى﴿):109،108،105،102(  

  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا



 

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):108(
  ــــــــــــ الثمن السابعــــــــــــ 

 ،اهلدى ،جنواهم﴿):134،132،127،124،121،115،114(  
 ﴾"معاً"الدنيا ،وكفى ،لليتامى ،يتلى ،أنثى ،مرضات ،ماتوىل ،مأواهم

  أماهلن الكسائي
أماهلن الكسائي  ﴾كاملعلقة ،امرأة ،بصدقة﴿):129،128،114(  

  .وقفاً خبلف عنه
ومن : (ل أبو احلارثأدغم الالم يف الذا ﴾ومن يفعلْ ذَلك﴿):114(  

  ).يفعذَّلك
  ).مرضاة: (ووقف عليها باهلاء .أماهلا الكسائي ﴾مرضات﴿):114(  
  ).فَقَضلَّ: (أدغم الدالَ يف الضاد الكسائي ﴾فَقَد ضلَّ﴿):116(  
  ).دقزأصـ: (أشم الصاد زاياالكسائي ﴾أصدق﴿):122(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):125،124(  
 ﴾واآلخرة ،ملة ،يتامى النساء ،اجلنة﴿):134،127،128،124(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي
  ــــــــــــ الثمن الثامنــــــــــــ 

  .أماهلن الكسائي ﴾كساىل ،اهلوى ،أوىل﴿):142،135(  
  ).فَقَضلَّ: (أدغم الدالَ يف الضاد الكسائي ﴾فَقَد ضلَّ﴿):136(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القيامة ،"معاً"العزة﴿:)141،139(  



 

 ،الكافرين ،"معاً"للكافرين ،والكافرين﴿):145،144،141،140(  
  .أماهلن الدوري ﴾النار

  ).نزلَ: (وكسر الزاي الكسائي ،ضم النون ﴾نزَّلَ﴿):140(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):142(  

  ــــــــــ "الثمن األول" الجزء السادســـــــــ 
  .أماهلما الدوري ﴾"معاً"للكافرين﴿):161،151(  
  ).سوف نؤتيهم: (أبدل الياء نوناً الكسائي ﴾سوف يؤتيهم﴿):152(  
  ).فقسألوا: (أدغم الدال يف السني الكسائي ﴾فقد سألوا﴿):153(  
  .ن الكسائيأماهل ﴾الربا ،"معاً"موسى﴿):161،153(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الصاعقة ،جهرة﴿):153(  
وامليم  ،ضم اهلاء ﴾وأخذهم الربا ،وقتلهِم األنبياء﴿):161،155(  

  ).وأخذهم الربا ،وقتلهم األنبياء: (فيهما وصالً الكسائي
  ).بطَّبع: (أدغم الالم يف الطاء الكسائي ﴾بلْ طَبع﴿):155(  
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾مةالقيا ،عيسى ابن مرمي﴿):159،157(  

  ــــــــــــ الثمن الثاني ــــــــــــ 
ن أماهل ﴾ألقاها ،"معاً"وكفى ،موسى ،عيسى﴿):171،166،163(  

  .الكسائي
 ،"معاً"واملآلئكة ،حجة﴿):176،175،172،171،166،165(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾إخوة ،الكاللة ،رمحة ،ثالثة ،عيسى ابن مرمي
  ).قضلوا: (أدغم الدال يف الضاد الكسائي ﴾قد ضلوا﴿):167(  



 

أدغم الدال يف اجليم فيهما  ﴾"معاً"قد جآءكم﴿):174،170(  
  ).قجآءكم: (الكسائي

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):176(  
                         

  

  سورة المائدة
  الثمن الثالث

 ،نعمة ،اآلخرة ،واملتردية ،واملوقوذة ،امليتة ،يمة﴿):9،7،5،3،1(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مغفرة

  .أماهلن الكسائي ﴾للتقوى  ،مرضى ،والتقوى ،يتلى﴿):8،6،2،1(  
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾خممصة ،والنطيحة ،واملنخنقة﴿):3(  
  .عنه
  ).فمن اضطر: (ضم النون وصالً الكسائي ﴾فمنِ اضطر﴿):3(  
  ).واحملصنات: (كسر الصاد فيهما الكسائي ﴾"معاً"حملصناتوا﴿):5(  
  )وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):5(  
  ).ملستم: (أسقط األلف الكسائي ﴾المستم﴿):6(  
  ).نعمة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾نعمت﴿):11(  

        ـــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــــ 
  ).فقضل: (أدغم الدال يف الضاد الكسائي ﴾فقد ضل﴿):12(



 

: وأماهلا وقفاً الكسائي ،وشدد الياء ،حذف األلف ﴾قَاسيةً﴿):13(  
  ).قَِسةً(
 ،نعمة ،القيامة ،والعدواة ،خآئنة﴿):26،21،20،14،13(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾سنة ،املقدسة
 ،موسى ،والنصارى ،نصارى﴿):24،22،20،18،14(  

  .أماهلن الكسائي ﴾آتاكم ،"كله"ياموسى
: أدغم الدال يف اجليم فيهن الكسائي ﴾"كله"قد جآءكم﴿):19،15(  
  ).قجآءكم(
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾فترة﴿):19(  
  .أماهلما الدوري ﴾حبارين ،أدباركم﴿):22،21(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم الباب﴿):23(  
  ).ابالب

  ــــــــــــالثمن الخامس ــــــــــــ 
يدى : (ومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكن الياء ﴾يدى إليك﴿):28(  

  ).إليك
  .أماهلما الدوري ﴾"معاً"النار﴿):37،39(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،أحياها ،ياويلىت﴿):33،32،31(  
  .فاً خبلف عنهأماهلما الكسائي وق ﴾والسارقة ،سوءة﴿):38،31(  
  ).ولقجآءهتم: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾ولقد جآءم﴿):32(  



 

 ﴾القيامة ،الوسيلة ،اآلخرة ،أحيا الناس ﴿):36،35،33،32(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي

  ).رؤف: (أسقط الواو الكسائي ﴾رُءوف﴿):30(  
  ــــــــــــالثمن السادس ــــــــــــ 

أماهلن  ﴾آتاكم ،"كله"التوراة ،الدنيا﴿):46،44،43،41(  
  .الكسائي

 ،بعيسى ابن مرمي ،"كله"هدى ،اآلخرة﴿):50،48،46،44،41(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اجلاهلية ،واحدة ،أمة
  .أماهلما الدوري ﴾آثارهم ،يسارعون﴿):46،41(  
  ).للسحت: (ضم احلاء الكسائي ﴾للسحت﴿):42(  
  ).فهو: (اهلاء الكسائيأسكن  ﴾فهو﴿):45(  
  )45:(﴿والعني، واألذنَ ،واألنف، والسن، رفعهن ﴾واجلروح

  ).واجلروح ،والسن ،واألذنُ ،واألنف ،والعني: (الكسائي
أماهلن الكسائي وقفاً  ﴾شرعة ،موعظة ،كفارة﴿):48،46،45(  

  .خبلف عنه
  .)وأنُ احكم: (ضم النون وصالً الكسائي ﴾وأن احكم﴿):49(  

  ــــــــــــالثمن السابع ــــــــــــ 
 ،ينهاهم ،وترى ،خنشى ،النصارى﴿):66،63،62،52،51(  

  .أماهلن الكسائي ﴾التوراة



 

 ،أذلة ،فعسى اهللا ،دآئرة ،فترى الذين﴿):66،64،60،54،52(  
 ﴾مقتصدة ،أمة ،القيامة ،العدواة ،مغلولة ،القردة ،مثوبة ،لومة ،أعزة

  .يأماهلن وقفاً الكسائ
  .أماهلما الدوري ﴾الكافرين ،يسارعون﴿):57،54،52(  
  ).هزؤا: (مهز الواو فيهما الكسائي ﴾"كله"هزوا﴿):58،57(  
  )57:(﴿وأماهلا الدوري .جر الراء الكسائي ﴾والكفار) :ِوالكفار.(  
  ).هتنقمون: (أدغم الالم يف التاء الكسائي ﴾هلْ تنقمون﴿):59(  
  ).للسحت: (ضم احلاء فيهما الكسائي ﴾"اًمع"للسحت﴿):63،62(  
وامليم  ،ضم اهلاء ﴾قوهلم اإلمث ،"معاً"وأكلهِم السحت﴿):63،62(  

  ).قوهلُم اإلمث ،وأكلهم السحت: (فيهن وصالً الكسائي
  

  ــــــــــــالثمن الثامن ــــــــــــ 
  .أماهلن الدوري ﴾أنصار ،"معاً"الكافرين﴿):72،68،67(  
 ،ومأواه ،وى ،والنصارى ،التوراة﴿):80،75،72،70،69،68(  
  .أماهلن الكسائي ﴾ترى ،أىن
  )أالتكونُ فتنة: (ضم النون الكسائي ﴾أالتكونَ فتنة﴿):71(  
 ،وعيسى ابن مرمي ،عداوة ،ثالثة ،فتنة﴿):82،78،73،71(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مودة
  .خبلف عنه أماهلا الكسائي وقفاً ﴾صديقة﴿):75(  
  ).قضلوا: (أدغم الدال يف الضاد الكسائي ﴾قد ضلوا﴿):77(  



 

  ــــــــــ "الثمن األول"الجزء السابع ـــــــــ 
  .أمالَهن الكسائي ﴾اعتدى ،ترى ،نصارى﴿):94،83،82(  
  ).عقَدتم: (خفَّف القاف الكسائي ﴾عقَّدتم﴿):89(  
 ﴾الكعبة ،العداوة ،ثالثة ،رقبة ،مودة ،عداوة﴿):95،91،89،82(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي
أماهلن الكسائي  ﴾وللسيارة ،"معاً"كفارة ،عشرة﴿):96،95،89(  

  .وقفاً خبلف عنه
  ـــــــــــــ الثمن الثانيـــــــــــ 

 ،شهادة ،وصيلة ،سآئبة ،حبرية ،الكعبة﴿):108،106،103،97(  
  .لكسائيأماهلن وقفاً ا ﴾بالشهادة ،مصيبة ،الوصية

  .أمالَها وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾كثرة﴿):100(  
  ).قَسألَها: (أدغم الدالَ يف السني الكسائي ﴾قَد سألَها﴿):102(  
  .أماهلا الدوري ﴾كافرين﴿):102(  
  ).قُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):104(  
  .أمالَهما الكسائي ﴾أدىن ،قرىب﴿):108،106(  
وضم مهزةَ الوصل ابتداًء  ،وكسر احلاَء ،ضم التاَء ﴾استحقَّ﴿):107(  

  ).استحق: (الكسائي
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم األوليانً﴿):107(  

  ).األوليان
  ــــــــــــ الثمن الثالثــــــــــــ 



 

  )110:(﴿لُقخوإذْ ت، جرخدغم الذال يف التاء فيهما أ ﴾وإذْ ت
  .)إتخرج ،إتخلُق: (الكسائي

  ).ساحرمبني: (زاد ألفاً بعد السني الكسائي ﴾سحرمبني﴿):110(  
  .أماهلما الكسائي ﴾املوتى ،التوراة﴿):110(  
 ،عيسى ابن مرمي ،ياعيسى ابن مرمي﴿):116،114،112،110( 

  .وقفاً الكسائيأماهلن  ﴾ءاية ،"معاً"مآئدة ،كهيئة ،واحلكمة
وأدغم الالم يف  ،أبدل ياء الغيبة تاء خطابٍ ﴾هل يستطيع﴿):112(  

  ).هتستطيع: (التاء الكسائي
  ).ربك: (نصب الباء الكسائي ﴾ربك﴿):112(  
  ).قَصدقْتنا: (أدغم الدالَ يف الصاد الكسائي ﴾قَد صدقْتنا﴿):113(  
  ).منزِلُها: (وخفف الزاي الكسائي ،نأسكن النو ﴾منزِّلُها﴿):115(  
: ومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكن الياء ﴾وأمي إهلني﴿):116(  
  ).وأمي إهلني(
  ).أنُ اعبدواْ: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾أن اعبدواْ﴿):117(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):120(  

                       
  

  وَرُة اَألْنَعاِمُس
  .أمالَها الكسائي ﴾قضى﴿):2(  



 

  )12،11،2:(﴿أماهلن وقفاً  ﴾القيامة ،الرمحة ،عاقبة ،مسمى
  .الكسائي

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):3(  
  )10:(﴿زِئهاست الً الكسائي ﴾ولَقَدالدالَ وص ضم) :زِئهاست ولَقَد.(  

  ــــــــــــ بعالثمن الراــــــــــــ 
  .أماهلن الدوري ﴾النار ،ءاذاهنم ،والنهار﴿):27،25،13(  
: أسكن اهلاء فيهن الكسائى ﴾فهو ،"كله"وهو﴿):18،17،14،13(  
  ).وهو،فهو(
  ).من يصرف: (فتح الياء الكسائي ﴾من يصرف﴿):16(  
 ،"معاً"ترى ،افترى ،أخرى﴿):35،32،30،29،27،21،19(  

  .أماهلن الكسائي ﴾اهلدى ،ءاتاهم ،لىب ،"معاً"الدنيا
 ،اآلخرة ،بغتة ،ءاية ،أكنة ،ءاهلة ،شهادة﴿):35،32،31،25،19(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بآية
: الكسائي» فتنتهم«ونصب  ،أبدل التاء ياء ﴾مل تكن فتنتهم﴿):23(  
  ).مل يكن فتنتهم(
  ).بناواهللا ر: (فتح الباء الكسائي ﴾واهللا ربِّنا﴿):23(  
  )27:(﴿كَذِّبوالنون الكسائي ،رفع الباَء ﴾ونكونَ ،وال ن) : وال

كَذِّبونكونُ ،ن.(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الساعة﴿):31(  
  ). أفاليعقلون: (ياًء الكسائي ،أبدل التاء ﴾أفال تعقلون﴿):32(  



 

: وخفف الذال الكسائي ،أسكن الكاف ﴾اليكَذِّبونك﴿):33(  
  ).اليكْذبونك(
  )34:(﴿آَءكج الدالَ يف اجليم الكسائي ﴾ولَقَد أدغم) :آَءكولقج.(  

  ــــــــــــالثمن الخامس ــــــــــــ 
أماهلن  ﴾األعمى ،يوحى ،"كله"أتاكم ،واملوتى﴿):50،47،40،36(  

  .الكسائي
 ،جبهالة ،الرمحة ،بغتة ،دآبة ،"معاً"آية﴿):57،54،44،38،37(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ةبين
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾جهرة ،الساعة﴿):47،40(  
» الثانية « أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم ،"معاً"أرأيتكم﴿):47،46،40(  

  ).أريتم ،أريتكم(:       فيهن الكسائي
  ).فوندزصـي: (أشم الصاد زاياً الكسائي ﴾يصدفون﴿):46(  
  )52:(﴿لَلْتض الكسائي ﴾قَد الدالَ يف الضاد أدغم) :لَلْتقض.(  
  ).فإنه ،إنه: (كسراهلمزة فيهما الكسائي ﴾فأنه ،أنه﴿):54(  
  ).وليستبني: (ياًء الكسائي» األوىل«أبدل التاء  ﴾ولتستبني﴿):55(  
وأبدلَ الصاد ضاداً خمفَّفَةً  ،أسكن القاف ﴾يقُص احلقَّ﴿):57( 

  ).يقْضِ احلق: (الكسائي
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):57(  

  ــــــــــــالثمن السادس ــــــــــــ 



 

 ،اهلدى ائتنا ،وخفية ،مسمى ،حبة﴿):73،71،63،60،59(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾والشهادة

أسكن اهلاء فيهن  ﴾"كله"وهو﴿):73،72،66،62،61،60(  
  ).وهو: (الكسائي

 ،موالهم ،ليقضى ،يتوفاكم﴿):71،70،69،68،63،62،60(  
  .أماهلن الكسائي ﴾اهلدى ،هدانا ،الدنيا ،ذكرى ،الذكرى ،أجنانا

  .أماهلا الدوري ﴾بالنهار﴿):60(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾حفظة ،ورقة﴿):61،59(  
  )65:(﴿نونَ التنوينِ وصالً الكسائي ﴾بعضٍ انظُر ضم) :ٍنُبعض ظُران.(  

  ــــــــــــالثمن السابع ــــــ ــــــ
 ،وهدى, هدى اهللا  ،والنبوة ،ءاهلة﴿):92،91،90،89،74،93(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾واملآلئكة ،باآلخرة
 ،هدان ،أراك﴿):94،93،92،91،90،85،84،80،74(  

 ،القرى ،فرادى ،ذكرى ،فبهداهم ،وعيسى ،وحيىي ،"معاً"وموسى
  .الكسائيأماهلن  ﴾نرى ،ترى ،افترى

  .واهلمزةَ وصالً ووقفاً الكسائي  ،أمالَ الراَء ﴾رأى كَوكَباً﴿):76(  
  )78،77:(﴿رواهلمزة فيهما  ،أمالَ الراَء ﴾رأى الشمس ،رأى القَم

  .وقفاً الكسائي
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة ،بازغة﴿):94،78(  
  )79:(﴿أسكن الياء الكسائي ﴾وجهي) :وجهي(.  



 

: وأسكن الياء الكسائي ،شدد الالم مفتوحة ﴾والْيسع﴿):86(  
  ).واللَّيسع(
  .أماهلا الدوري ﴾بكافرين﴿):89(  
اقْتد قُل : (أسقط اهلاء وصالً الكسائي ﴾قُل ال أسألكمْ اقتده﴿):90(  

  ).ال أسألكم
  ).جئْتموناولقَ: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾ولَقَد جِئْتمونا﴿):94(  

  ــــــــــــالثمن الثامن ــــــــــــ 
  .أماهلن الكسائي ﴾أىن ،وتعاىل ،فأىن ،والنوى﴿):101،100،95(  
أسكن اهلاء فيهن  ﴾"كله"وهو﴿):103،102،101،99،98،97(  

  ).وهو(الكسائي
 ﴾ءاية ،أمة ،صاحبة ،دانية ،واحدة﴿):109،108،101،99،98(  

  .يأماهلن وقفاً الكسائ
 نُمتشابِه: (ضم نونَ التنوينِ وصالً الكسائي ﴾متشابه انظُرواْ﴿):99(  

  ).انظُرواْ
  ).إىل ثُمره: (وامليم الكسائي ،ضم الثاء ﴾إىل ثَمره﴿):99(  
  )104:(﴿آَءكُمج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾قَد) :آَءكُمقَج.(  
  .عنه أماهلا الكسائي وقفاً خبلف ﴾مرة﴿):110(  
  أماهلا الدوري ﴾طغياهنم﴿):110(  

  ــــــــــ "الثمن األول"الجزء الثامن ــــــــــ 



 

إليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾إليهِم املالئكة﴿):111(  
  ).املالئكة

 ﴾ءاية ،قرية ،باآلخرة ،أفئدة ،املالئكة﴿):124،123،113،111(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي

  .أماهلن الكسائي ﴾نؤتى ،ولتصغى ،املوتى﴿):124،113،111(  
: أسكن اهلاء فيهن  الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):117،115،114(  
  ).وهو(
  ).منزل: (وخفف الزاي الكسائي ،أسكن النون ﴾منزَّل﴿):114(  
  ).كلمة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾كلمت﴿):115(  
  ).حرم: (كسرالراء الكسائيو ،ضم احلاء ﴾حرَّم﴿):119(  
  .أماهلا الدوري ﴾للكافرين﴿):122(  
: وكسر التاء الكسائي ،زاد ألفاً بعد الالم ﴾رسالته﴿):124(  
  ).رساالته(

  ــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
 ،وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾فهو ،وهو﴿):136،127(  
  ).فهو
  )128:(﴿مهرحشأبدل الياء نوناً الكسائي ﴾ي) :مهرحشن.(  
  .أماهلن الكسائي ﴾القرى ،الدنيا ،مثواكم﴿):131،130،128(  
  .أماهلما الدوري ﴾الدار ،كافرين﴿):135،130(  



 

أماهلن وقفاً  ﴾ميتة ،عاقبة ،ذرية ،الرمحة﴿):139،135،133(  
  .الكسائي

  ).يكونمن : (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾من تكون﴿):135(  
: ضم الزاي فيهما الكسائي ﴾"معاً"بِزعمهم ﴿):138،136(  
  ).بِزعمهم(
: أدغم التاَء يف الظاِء الكسائي ﴾حملَت ظُهورهما﴿):138(  
  ).حملَظُّهورهما(
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾خالصة﴿):139(  
  ).قَضلُّواْ: (لكسائيأدغم الدالَ يف الضاد ا ﴾قَد ضلُّواْ﴿):140(  

  ــــــــــــالثمن الثالث ـــــــــــــ 
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):141(  
  ).من ثُمره: (وامليم الكسائي ،ضم الثاء ﴾من ثَمره﴿):141(  
  ).حصاده: (كسر احلاء الكسائي ﴾حصاده﴿):141(  
 ،رمحة ،ةميت ،مثانية ،محولة﴿):150،149،145،143،142(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ باآلخرة ،احلجة
أماهلن  ﴾هلداكم ،حوايا ،افترى ،وصاكم﴿):149،146،144(  

  .الكسائي
  ).فمن اضطُر: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾فمنِ اضطُرَّ﴿):145(  
: أدغم التاَء يف الظاِء الكسائي ﴾حملَت ظُهورهما﴿):146(  
)ورلَظُّهماحمه.(  



 

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾البالغة ،واسعة﴿):149،147(  
  ــــــــــــالثمن الرابع ــــــــــــ 

 ،موسى الكتاب﴿):164،161،160،158،157،154(  
وازرة ،ملة ،بالسيئة ،باحلسنة ،املآلئكة ،بينة ،"معاً"ورمحة ،"معاً"وهدى﴾ 

  .أماهلن وقفاً الكسائي
  
كله"وصاكم﴿):165،164،161،160،157،153،152،151(

  .أماهلن الكسائي ﴾ءاتاكم ،أخرى ،هداين ،يجرى ،أهدى ،قرىب ،"
  )153:(﴿ ياطركسر اهلمزة الكسائي ﴾وأنَّ هذا ص) : وإنَّ هذا

يراطص.(  
  )157:(﴿آَءكُمج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾فقَد) :آَءكُمفقَج(.  
: أشم الصاد زاياً فيهما الكسائي ﴾"معاً"يصدفون﴿):157(  
  ).فوندزصـي(
  ).إالأن يأتيهم: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾إالأن تأتيهم﴿):158(  
: وخفف الراء الكسائي, زاد ألفاً بعد الراء  ﴾فرَّقوا﴿):159(  
  ).فارقوا(
  .أماهلا الدوري ﴾وحمياي﴿):162(  
  ).وهو: (الكسائيأسكن اهلاء فيهما  ﴾"معاً"وهو﴿):165،164(  

                       
  



 

  سورُة األعراف
  الثمن الخامس

 ،هناكما ،دعواهم ،وذكرى﴿):30،27،26،22،20،5،2(  
  .أماهلن الكسائي ﴾هدى ،يراكم ،التقوى ،ونادامها ،فدالمها

 ،"معاً"اجلنة ،للمالئكة ،قرية﴿):30،28،27،22،19،11،4(  
  .الكسائي أماهلن وقفاً﴾ الضاللة ،فاحشة

  .أماهلا الدوري ﴾من نار﴿):12(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"كله"الشجرة﴿):22،20(  
  ).تخرجونَ: (وضم الراَء الكسائي ،فَتح التاَء ﴾تخرجون﴿):25(  
  ).ولباس التقْوى: (نصب السني الكسائي ﴾ولباس التَّقْوى﴿):26(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾لضاللةعليهِم ا﴿):30(  

  ).الضاللة
  ).وحيِسبون: (كسرالسني الكسائي ﴾وحيسبون﴿):30(  

  ــــــــــــالثمن السادس ــــــــــــ 
 ،"معاً"أمة ،القيامة ،زينة﴿):46،45،44،43،42،38،34،32(  

  .أماهلن وفقاً الكسائي﴾ باآلخرة ،"كله"اجلنة
 ،افترى ،اتقى ،الدنيا﴿):46،44،43،39،38،37،35،32(  

 ،"معاً"هدانا ،أوالهم ،ألوالهم                ،ألخراهم ،أخراهم
  .أماهلن الكسائي ﴾بسيماهم ،ونادى

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ساعة ،خالصة﴿):34،32(  



 

  .أماهلن الدوري ﴾كافرين ،"كله"النار﴿):44،38،37،36(  
: وخفف التاء الكسائي ،وأسكن الفاء ،أبدل التاء ياًء ﴾حالتفَتَّ﴿):40(  
  ).اليفْتح(
حتتهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾حتتهِم األهنار﴿):43(  

  ).األهنار
  )43:(﴿آَءتج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾لقَد) :آَءتلقج(.  
  ).أورِتموها: (أدغم الثاء يف التاء الكسائي ﴾أورثْتموها﴿):43(  
  ).نعم: (كسر العني الكسائي ﴾نعم﴿):44(  
وأماهلا وقفاً ؛ ونصب التاَء ،شدد النونَ مفتوحةً ﴾أنْ لَعنةُ اِهللا﴿):44(  

  ).أنَّ لعنةَ اِهللا: (الكسائي
  ــــــــــــالثمن السابع ــــــــــــ 

  .أماهلن الدوري ﴾الكافرين ،"معاً"النار﴿):50،47(  
 ،أغىن ،بسيماهم ،"معاً"ونادى﴿):60،57،54،51،50،48(  

  .أماهلن الكسائي ﴾لنراك ،املوتى ،استوى ،ننساهم ،الدنيا
 ،ورمحة ،هدى ،"معا"اجلنة ،برمحة﴿):61،55،54،52،50،49(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ضاللة ،وخفية ،ستة

 نُبِرحمة(الكسائي ضم نونَ التنوينِ وصالً  ﴾بِرحمة ادخلُوا﴿):49(  
  ).ادخلُوا

  )52:(﴿ماهجِئْن الدال يف اجليم الكسائي ﴾ولَقَد أدغم) :ماهئْنولَقَج.(  
  )53:(﴿آَءتج الدالَ يف اجليم الكسائي ﴾ قَد أدغم) :آَءتقج.(  



 

  ).يغشي: (وشددالشني الكسائي ،فتح الغني ﴾يغشي﴿):54(  
  ).رمحة: (وأماهلا الكسائي؛ عليها باهلاء وقف ﴾رمحت﴿):56(  
  .)وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):57(  
  ).الريح: (حذف األلف على التوحيد الكسائي ﴾الرياح﴿):57(  
  ).نشراً: (أبدلَ الباَء نوناً مفتوحة الكسائي ﴾بشراً﴿):57(  
  ).أقلسحاباً: (أدغم التاء يف السني الكسائي ﴾ أقلت سحاباً﴿):57(  
  )59:(﴿هواهلاء الكسائي ،كسر الراء ﴾من إله غري) :من إله غريِه.(  

  ــــــــــــالثمن الثامن ــــــــــــ 
  )85،73،65:(﴿هواهلاء فيهن  ،كسر الراء﴾"كله"من إله غري

  ).من إله غريِه: (الكسائي
  .أماهلما الكسائي ﴾فتوىل ،لنراك﴿):79،66(  
أماهلن الكسائي  ﴾الناقة ،ناقة ،"معاً"سفاهة﴿):77،73،67،66(  

  .وقفاً خبلف عنه
: وأماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ،أبدل السني صاداً ﴾بسطة﴿):69(  
  ).بصطة(
 ،"معاً"بينة ،برمحة﴿):87،86،85،84،81،79،78،73،72(  
أماهلن وقفاً  ﴾"معاً"طآئفة ،"ًمعا"عاقبة ،شهوة ،رسالة ،الرجفة ،ءاية
  .ائيالكس

  ). قجاءتكم: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾قَد جآَءتكم﴿):73(  
  ).بِيوتاً: (كسر الباَء الكسائي ﴾بيوتاً﴿):74(  



 

  .أماهلا الدوري ﴾دارهم﴿):78(  
  .)أئنكُم لتأْتونَ: (زاد مهزةً مفتوحةً الكسائي ﴾إنَّكُم لَتأْتونَ﴿):81(  
  ).قجآَءتكُم: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾مقَد جآَءتكُ﴿):85(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):87(  

  ـــــــــ "الثمن األول"الجزء التاسع ـــــــــ 
 ،جنانا﴿):115،107،104،103،101،98،97،96،93،89(  

أماهلن  ﴾ياموسى ،فألقى ،"معاً"موسى ،"كله"القرى ،ءاسى ،فتوىل
  .الكسائي

 ،السيئة ،قرية ،الرجفة﴿):106،105،103،98،95،94،91(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بآية ،ببينة ،عاقبة ،ضحى ،بغتة ،احلسنة

  .أماهلن الدوري ﴾الكافرين ،كافرين ،دارهم﴿):101،93،91(  
  )101:(﴿مهآَءتج لَقَدأدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾و :
)مهآَءتولَقَج(.  
  )105:(﴿كُمجِئْت الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾قَد أدغم) :كُمئْتقَج.(  
  )105:(﴿يعالياَء الكسائي ﴾م أسكن) :يعم.(  
  )111:(﴿وأخاه اهلاء ﴾أرجِهووصلها بياء الكسائي ،كسر) :ىأرجِه 

وأخاه.(  
. مفتوحةً مشددةً الكسائي؛ وقدم احلاء ،أخر األلف ﴾ساحر﴿):112(  
  .)سحار: (هلا الدوريوأما

  .أماهلا الكسائي وقفا خبلف عنه ﴾السحرة﴿):113(  



 

  .)أئن: (زاد مهزةَ االستفهامِ الكسائي ﴾إنَّ لَنا﴿):113(  
  ).نعم: (كسر العني الكسائي ﴾نعم﴿):114(  

  ـــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
  
"كله"موسى﴿):137،134،131،129،128،127،122،117(
  .أماهلن الكسائي ﴾احلسىن ،ياموسى ،مبوسى ،عسى ،
  )117:(﴿لْقَفت﴾ الالم حالكسائي ،فَت القاف دوشد) :لَقَّفت.(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾السحرة﴿):120(  
  )123:(﴿متنمهزةَ االستفهامِ الكسائي ﴾ءام زاد) :متنءآم.(  
 ،والعاقبة ،املدينة﴿):138،134،132،131،128،123(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ءاهلة ،ياموسى ادع     ،ءاية ،سيئة ،احلسنة
وامليم  ،ضم اهلاء ﴾عليهِم الرجز ،عليهِم الطوفان﴿):134،133(  

  ).عليهم الرجز ،عليهم الطوفان: (فيهما وصالً الكسائي
  ).كلمة: (يوأماهلا الكسائ ،وقف عليها باهلاء ﴾كلمت﴿):137(  
  ).يعكفُون: (كسر الكاف الكسائي ﴾يعكُفُون﴿):138(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):140(  

  ــــــــــــ الثمن الثالثـــــــــــ 

 ،"كله"موسى﴿):155،152،150،148،144،143،142(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،جتلى ،"معاً"تراين



 

                            ،بقـوة   ،"  معاً" ليلة﴿):155،154،152،150،145،142(  
أماهلن  ﴾الرجفة ،ورمحة ،هدى ،موسى الغضب ،وذلة ،وألقى األلواح
  .وقفاً الكسائي

  )143:(﴿الً الكسائي ﴾ولكنِ انظُرالنونَ وص ضم) :انظُر ولكن.(  
: يومدها مد اً متصالً الكسائ؛ زاد مهزة بعد األلف ﴾دكاً﴿):143(  
  ).دكآء(
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾وموعظة﴿):145(  
  ).الرشد: (والشني الكسائي ،فتح الراء ﴾الرشد﴿):146(  
  ).حليهم: (كسر احلاء الكسائي ﴾حليِّهم﴿):148(  
  ).قَضلُواْ: (أدغم الدالَ يف الضاد الكسائي ﴾قَد ضلُّواْ﴿):149(  
 ،ترمحنا: (أبدل الياء فيهما تاء الكسائي ﴾ويغفر لنا ،يرمحنا﴿):149(  

  ).وتغفر لنا
  ).ابن أُم: (كسر امليم الكسائي ﴾ابن أُمَّ﴿):150(  
  ـــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ  

 ،وينهاهم ،التوراة ،الدنيا﴿):169،160،159،157،156(  
  .ائيأماهلن الكس﴾األدىن ،والسلوى ،استسقاه ،"معاً"موسى

 ،حسنة﴿):169،167،166،163،161،159،156(  
أماهلن وقفاً ﴾القيامة ،قردة ،، حاضرة"معاً"القرية ،"معاً"أمة ،"معاً"األخرة
  .الكسائي



 

عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم اخلبائث﴿):157(  
  ).اخلبائث

لف أماهلما الكسائي وقفاً خب﴾  حطة ،عشرة﴿):163،161،160(  
  .عنه
وامليم فيهما وصالً  ،ضم اهلاء ﴾عليهِم املن ،عليهِم الغمام﴿):160(  

  .)عليهم املن ،عليهم الغمام: (الكسائي
أشم كسرةَ القاف فيهما ضمةً  ﴾"معاً" قيلَ﴿):162، 161(  

  ).قُِيل: (الكسائي
  ).موسلْه: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾واسأَهلم﴿):163(  
  )163 ،167:(﴿يهِمأْتأَذَّنَ ،إذْ تالذالَ يف التاِء فيهما  ﴾وإذْ ت أدغم

  ).وإتأَذَّنَ ،إتأتيهِم: (الكسائي
  ).معذرةٌ: (وأماهلا وقفاً الكسائي ،رفع التاء ﴾معذرةً﴿):164(  
  ).أفال يعقلون: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾أفال تعقلون﴿):165(  

  ــــــــــــ الثمن الخامس ــــــــــــ

 ،القيامة ،بقوة ،ظلة﴿):187،184،181،173،172،171(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بغتة ،جِنَّة ،أمة ،ذرية

 ،عسى ،احلسىن ،هواه ،بلى﴿):187،185،180،176،173(  
  .أماهلن الكسائي ﴾مرساها

  ).فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):178(  
  ).ولَقَذَّرأْنا: (أدغم الدال يف الذال الكسائي ﴾رأْناولقَد ذَ﴿):179(  



 

  .أماهلا الدوري ﴾طغياهنم﴿):186(  
  )186:(﴿مهذَريأسكن الراء الكسائي ﴾و) :مهذَريو.(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الساعة﴿):187(  

  ـــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

 ،ورمحة ،وهدى ،بآية ،واحدة﴿):205،204،203،190،189(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾وخيفة

 ،"معـاً "ءاتامها ،تغشاها﴿):203،198،196،193،190،189(  
  .أماهلن الكسائي ﴾يوحى ،وتراهم   ،يتوىل ،"معاً"اهلدى

  ).قُلُ ادعوا: (ضم الالم وصالً الكسائي ﴾قُلِ ادعواْ﴿):195(  
  ).وهو: (اء الكسائيأسكن اهل﴾  وهو﴿):196(  
    
: وأبدل اهلمزة ياء ساكنة الكسائي ،أسقط األلف ﴾طآئف﴿):201(
  ).طَيف(

                       
    

  سورُة األْنفال
  الثمن السابع

 ،" معاً"املالئكة ،إحدى الطائفتني ،ومغفرة﴿):16،12،11،9،8،4(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾  فئة ،أمنة

  .أماهلن الدوري ﴾النار ،للكافرين ،"معاً"الكافرين﴿):18،14،7(  



 

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الشوكة﴿):8(  
  ).إتستغيثُونَ: (أدغم الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾إذْ تستغيثُونَ﴿):9(  
  .أماهلن الكسائي ﴾رمى ،ومأواه ،بشرى﴿):17،16،10(  
  )12:(﴿بعالك ﴾الر العني سائيضم) :بعالر.(  
ورفع اهلاَء  ،خفَّف النونَ وكسرها وصالً ﴾"معاً" ولكنَّ اَهللا﴿):17(  

  ).ولكنِ اُهللا: (فيهما الكسائي
  )18:(﴿دكَي نوهنَ النونَ ﴾منو،  ونصب»الكسائي» كيد) : ٌنوهم
دكَي.(  

  )19:(﴿آَءكُمج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾فقَد) :آَءكُمفقَج(.  
  ).فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):19(  
  ).وإن اهللا: (كسر اهلمزة الكسائي ﴾وأن اهللا﴿):19(  

  ـــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

  .أماهلن وقفا الكسائي﴾ "كله"فتنة﴿ ):39،28،25(  
أماهلن الكسائي وقفاً  ﴾حسرة ،حجارة ،خآصة﴿):36،32،25(  

  .خبلف عنه
  .أماهلن الكسائي ﴾املوىل ،موالكم ،تتلى ،فآواكم﴿):40،31،26(  
أدغم الدالَ يف السني فيهِما ﴾ قَد سلَف ،قَد سمعنا﴿):38، 31(  

                             ،قَسمعنا: (الكسائي
لَفقَس.(  



 

: وأماهلا اهلاء وقفاً الكسائي ،الصاد زاياً أشم ﴾وتصدية﴿):35(  
  ).يةدزصـت(
  )37:(﴿زيميوشددالياء مكسورة الكسائي ،وفتح امليم ،ضم الياء ﴾ل :
)زيميل.(  
هاء » سنت«وأبدل تاء  ،أدغم التاء يف السني﴾ مضت سنت﴿):38(  

  ).مضسنة: (وأماهلا  الكسائي؛ يف الوقف
  ــــــــــ "الثمن األول"اشرالجزء العـــ ــــــ

 ،وحيىي ،القصوى ،الدنيا ،اليتامى ،القرىب﴿):50،48،43،42،41(  
  .أماهلن الكسائي ﴾ترى ،أرى ،أراكهم

 ،"معاً"بالعدوة ،التقى اجلمعان﴿):60،58،53،50،45،42،41(  
أماهلن وقفاً  ﴾قوة ،خيانة ،نعمة ،يتوىف الذين ،املالئكة ،فئة ،"معاً"بينة

  .الكسائي
  )44:(﴿عجرالتاَء ﴾ت حالكسائي ،فَت وكسر اجليم) :جِعرت.(  
  .أماهلا الدوري ﴾ديارهم﴿):47(  
  )48:(﴿يَّنالذَّالَ يف الزايِ الكسائي ﴾وإذْ ز أدغم) :نيوإز.(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة﴿):56(  
: ني الكسائيوكسر الس ،أبدل الياء تاء ﴾والحيسنب﴿):59(  
  ).والحتِسنب(

  ـــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــ 



 

 ﴾مغفرة ،فتنة ،األخرة ،صابرة ،"معاً"مئة﴿):74،73،67،66،65(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي

  ).ضعفاً: (ضم الضاد الكسائي ﴾ضعفاً﴿):66(  
  .أماهلن الكسائي ﴾ أوىل ،األسرى ،الدنيا ،أسرى﴿):75،70،67(  
  )68:(﴿مذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾أَخ أدغم) :متأخ.(  

                        
  

  سورُة التوبة
  الثمن الثالث

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة ،أربعة ،برءاة﴿):13،2،1(  
  .أماهلما الدوري ﴾النار ،الكافرين﴿):17،2(  
  ).وفه: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):3(  
 ﴾وآتى الزكاة ،وليجة ،أئمة ،"معاً"والذمة﴿):18،16،12،10،8(  

    .أماهلن وقفاً الكسائي
  .أماهلما الكسائي ﴾فعسى ،وتأىب﴿):18،8(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 

 ،برمحـة  ،درجة ،سقاية﴿):32،30،29،28،25،21،20،19(  
أماهلن وقفاً  ﴾ ويأىب اهللا ،حوقالت النصارى املسي ،اجلزية ،عيلة ،كثرية

  .الكسائي

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾وجتارة ،وعمارة﴿):24،19(  



 

  ).رحبثُّم: (أدغم التاَء يف الثاِء الكسائي ﴾رحبت ثُمَّ﴿):25(  
  .أماهلا الدوري ﴾ الكافرين﴿):26(  
  ).يضاهونَ: (سائيوضم اهلاَء الك ،أسقطَ اهلمزةَ ﴾يضاهئُونَ﴿):30(  
  .أماهلما الكسائي ﴾باهلدى ،أىن﴿):33،30(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســــــــــــ 

أماهلن  ﴾الغار ،الكافرين ،نارٍ ،األحبار﴿):40،37،35،34(  
  .الدوري

  .أمالَهما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾أربعة ،والفضة﴿):36،34(  
 ﴾العليا ،السفلى ،"معاً"الدنيا ،فتكوى ،حيمى﴿):40،38،35(  

  .أماهلن الكسائي
 ،"معاً"اآلخرة ،زيادة ،"معاً"كآفة ،"معاً"عدة﴿):40،38،37،36(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾"معاً"كلمة
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):38(  
اً وأمال القاف وقف ،وامليم وصالً ،ضم اهلاء ﴾عليهِم الشقة﴿):42(  

  ).عليهم الشقة: (خبلف عنه  الكسائي
  ـــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

 ،مصيبة ،حسنة ،"كله"الفتنة ،عدة﴿):52،50،49،48،47،46(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ إحدى احلسنني

  ).وقُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ﴿):46(  
  .سائي وقفاً خبلف عنهأماهلا الك ﴾حمليطة﴿):49(  



 

  .أماهلا الدوري ﴾بالكافرين﴿):49(  
أماهلن  ﴾ءاتاهم ،الدنيا ،كساىل ،موالنا﴿):59،55،54،51(  

  .الكسائي
  ).هتربصونَ: (أدغم الالم يف التاِء الكسائي ﴾هلْ تربَّصونَ﴿):52(  
  ).كُرها: (ضم الكاف الكسائي ﴾كَرها﴿):53(  
  ).أن يقبل: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾أن تقبل﴿):54(  

  ــــــــــــ الثمن السابعــــــــــــ 

 ،قوة ،طآئفة ،ورمحة ،واملؤلفة﴿):74،69،66،61،60(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾طيبة ،"معاً"واآلخرة

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾سورة ،فريضة﴿):64،60(  
  )66:(﴿فوفتح الفاَء  ،ياًء مضمومةً» الثانيةَ« أبدلَ النونَ ﴾إن نَّع

  ).إن يعف: (الكسائي
  )66:(﴿ذِّبعوفتح الذالَ الكسائي ،أبدلَ النونَ تاًء مضمومةً ﴾ن :
)ذَّبعت.(  
  ).طَآئفةٌ: (وأماهلا وقفاً الكسائي؛ رفع التاء ﴾طَآئفةً﴿):66(  
  .ن الكسائيأماهل ﴾أغناهم ،ومأواهم ،"معاً"الدنيا﴿):74،73،69(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنــــــــــــ 

 ﴾املرضى ،الدنيا ،جنواهم ،ءاتاهم ،ءاتانا﴿):91،85،78،77،76(  
  .أماهلن الكسائي

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾سورة ،"معاً"مرة﴿):86،83،80(  



 

عي م: (ومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكَّن الياَء ﴾معي أبداً﴿):83(  
  ).أبداً
  ).معي عدواً: (أسكَّن الياَء الكسائي ﴾معي عدواً﴿):83(  
  ).أنزلسورة: (أدغم التاء يف السني الكسائي ﴾أنزلت سورة﴿):85(  

 "الثمن األول"الجزء الحادي عشرـــــــــ 
  ـــــــــ

  .أماهلن الدوري ﴾نارِ ،واألنصارِ ،أخباركم﴿):109،100،94(  
 ،وسريى اهللا﴿):110،105،104،102،101،99،98،94(  

 ،فسريى اهللا ،التوبة ،عسى اهللا ،املدينة ،قربة ،دآئرة ،"معاً"والشهادة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ريبة ،والشهادة

 ،احلسىن ،اليرضى ،مأواهم﴿):109،108،107،96،95(  
  .أماهلن الكسائي ﴾هار ،تقوى ،التقوى

  .كسائي وقفاً خبلف عنهأماهلا ال ﴾صدقة﴿):103(  
  ).إالأن تقَطَّع: (ضم التاء الكسائي ﴾إالأن تقَطَّع﴿):110(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــــ 
أماهلن  ﴾هداهم ،قرىب ،أوىف ،التوراة ،اشترى﴿):115،113،111(  

  .الكسائي
 ،املدينة ،الثالثة ،موعدة ،اجلنة﴿):121،120،118،114،111(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ريةكب ،صغرية



 

األوىل « وفتح التاء يف  ،ضم الياء﴾ فيقْـتلون ويقْـتلون﴿):111(  
فيقْـتلون : (الكسائي» الثانية « وضم التاء يف  ،وفتح الياء :»

  .)ويقْـتلون
  .أمالَها الدوري ﴾واألنصارِ﴿):117(  
 أماهلن ﴾نفقة ،خممصة ،العسرة ،ساعة﴿):121،120،117(  

  .الكسائي وقفاً خبلف عنه
  ).تزِيغُ: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾يزِيغُ ﴿):117(  
  ).رؤف: (أسقط الواو الكسائي ﴾رءوف ﴿):117(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم األرض﴿):118(  

  ).األرض
  ــــــــــــ الثمن الثالثــــــــــــ 

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾طآئفة ،كآفة﴿):122(  
 ،"معاً"سورة ،غلظة ،فرقة﴿):122،126،124،123،127(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة
  .أماهلا الدوري ﴾الكفار﴿):123(  
أدغم التاِء يف السني فيهما  ﴾"معاً"أنزلت سورة﴿):127،124(  

  ).أنزلسورة: (الكسائي
  .أماهلا الكسائي ﴾يراكم﴿):127(  
  )128:(﴿آَءكُمج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾لقَد) :لقجاءكم.(  
  ).رؤف: (أسقط الواو الكسائي ﴾رءوف﴿):128(  



 

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):129(  
                         

  

  سورُة يوُنس 
  .أمالَ الراَء الكسائي  ﴾الر﴿):1(  
  .كسائيأماهلا وقفاً ال ﴾ستة﴿):3(  
أماهلن  ﴾"معاً"دعواهم ،مأواهم ،الدنيا ،استوى﴿):10،8،7،3(  

  .الكسائي
  ).نفَصلُ: (أبدل الياء نونِاً الكسائي ﴾يفَصِّلُ﴿):5(  
  .أماهلا الدوري ﴾والنهار﴿):6(  
حتتهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾حتتهِم األهنار﴿):9(  

  ).األهنار
  ـــــــــــــ الرابعالثمن ـــــــــــ 

  .أماهلما الدوري ﴾إىل دارِ ،طغياهنم﴿):25،11(  
 ،افترى ،أدراكم ،يوحى ،تتلى﴿):24،23،18،17،16،15(  

  .أمالَهن الكسائي ﴾أتاها ،"معاً"الدنيا ،أجناهم ،تعاىل
  )16:(﴿الثاَء يف التاِء الكسائي ﴾لَبِثْت أدغم) :لَبِت.(  
  .)عماتشركون: (الياء تاًء الكسائي أبدل  ﴾عما يشركون﴿):18(  
أماهلن  ﴾طيبة ،رمحة ،ءاية ،كلمة ،واحدة ،أمة﴿):22،21،20،19(  

  .وقفاً الكسائي



 

  ).متاع: (رفع العني الكسائي ﴾متاع﴿):23(  
  ـــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 

 ،فكفى ،احلسىن﴿):50،48،38،37،35،3432،30،29،26(  
أماهلن ﴾أتاكم ،مىت ،افتراه ،يفترى ،يهدى ،"اًمع"فأىن ،موالهم
  .الكسائي

 ﴾"معاً"أمة ،سيئة ،اجلنة، "معاً"ذلة ،وزيادة﴿):49،47،27،26(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي

  ).قطْعا: (أسكن الطاء الكسائي ﴾قطَعا﴿):27(  
  .أماهلما الدوري ﴾النهار ،النار﴿):45،27(  
  ).تتلوا: (سائيأبدل الباء تاًء الك ﴾تبلوا﴿):30(  
  )33:(﴿توأماهلا الكسائي؛ وقف عليها باهلاء ﴾كلم) :همكَل.(  
وخفف الدال  ،وأسكن اهلاَء ،فَتح الياَء ﴾أمَّن الَّ يهِدِّي﴿):35(  

  ).أمن الَّ يهدي: (الكسائي
  ).يقدزصـت: (أشم الصاد زاياً الكسائي ﴾تصديق﴿):37(  
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾"عاًم"ساعة ،بسورة﴿):49،45،38(  
  .عنه
  )44:(﴿الناس«ورفع  ،خفف النون وكسرها وصالً ﴾ولكنَّ الناس «

  ).ولكنِ الناس: (الكسائي
  )45:(﴿مهرشحأبدل الياء نوناً الكسائي ﴾ي) :مهرشحن.(  
  ).أريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم﴿):50(  



 

  ).قُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):52(  
  ).هتجزونَ: (أدغم الالم يف التاِء الكسائي ﴾هلْ تجزونَ﴿):52(  
  ــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ  
 ،القيامة ،ورمحة ،وهدى ،الندامة﴿):65،64،60،57،54(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾العزة ،اآلخرة
  ).قَجآَءتكُم: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾د جآَءتكُمقَ﴿):57(  
  .أمالَهما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ذرة ،موعظة﴿):61،57(  
  ).أريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم﴿):59(  
  ).إتفيضونَ: (أدغم الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾إذْ تفيضونَ﴿):61(  
  ).يعزِب: (كسر الزاي الكسائي ﴾يعزب﴿):61(  
  .أماهلن الكسائي ﴾"معاً"الدنيا ،البشرى﴿):70،64(  

  ــــــــــــ الثمن السابعــــــــــــ 

 ،قبلة ،فتنة ،ذرية ،عاقبة ،غمة﴿):88،87،85،83،73،71(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾زينة

: كسائيومدها مداً منفصالً ال؛ أسكن الياء ﴾أجري إال﴿):72(  
  ).أجري إال(
 ،ملوسى ،"كله"موسى﴿):88،87،84،83،81،80،77،75(  

  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا
. مفتوحةً مشددةً الكسائي؛ وقدم احلاء ،أخراأللف ﴾ساحرٍ﴿):79(  

  ).سحارٍ: (وأماهلا الدوري



 

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾السحرة﴿):80(  
  .ريأماهلا الدو ﴾الكافرين﴿):86(  
  ).بِيوتكُم ،بِيوتاً: (كسر الباَء فيهما الكسائي ﴾بيوتكُم ،بيوتاً﴿):87(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنــــــــــــ 

  .)ءامنت إنه: (كسر اهلمزة الكسائي ﴾ءامنت أنه﴿):90(  
أماهلن وقفاً  ﴾قرية ،القيامة ،"معاً"ءاية﴿):98،97،93،92(  

  .الكسائي
  ).فسل: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾لفاسأ﴿):94(  
  )94:(﴿آَءكج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾لقَد) :آَءكلقج.(  
  ).كلمة: (وأماهلا الكسائي؛ وقف عليها باهلاء ﴾كلمت﴿):96(  
أماهلن  ﴾يوحى ،اهتدى ،يتوفاكم ،الدنيا﴿):109،108،104،98(  

  .الكسائي
  ).قُلُ انظُرواْ: (ضم الالم وصالً الكسائي ﴾قُلِ انظُرواْ﴿):101(  
  ).وهو(أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):109،107(  
  )108:(﴿آَءكُمج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾قَد) :آَءكُمقَج.(  

                                                 
     



 

  سورُة هوٍد 
  .أمالَ الراَء الكسائي ﴾الر﴿):1(  
  ).وهو(أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):4(  
  )3:(﴿أماهلا وقفاً الكسائي ﴾مسمى.  

  ـــــــــ "الثمن األول"الجزءالثاني عشرـــــــــ 
 ،أمة ،ستة ،دآبة﴿):23،22،19،18،17،16،11،8،7،6(  

 ﴾نةاجل ،لعنة ،مرية ،بينة ،"كله"اآلخرة ،مغفرة ،"معاً"رمحة ،معدودة
  .أماهلن وقفاً الكسائي

  ).  وهو(أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):7(  
  ).ساحر: (زاد ألفاً بعد السني الكسائي ﴾سحر﴿):7(  
 ﴾افترى ،موسى ،الدنيا ،افتراه ،يوحى﴿):18،17،15،13،12(  

  .أماهلن الكسائي
  ـــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 

 ،ومانرى ،"معاً"انراكم ،كاألعمى﴿):35،29،28،27،24(  
  .أماهلن الكسائي ﴾افتراه ،أراكم ،وءاتاين

  ).أَ ين لكم: (فتح اهلمزة الكسائي ﴾إِين لكم﴿):25(  
  ).بنظنكم: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾بلْ نظنكم﴿):27(  
  ).أريتم: (الكسائي»الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم﴿):28(  
  .هلما وقفاً الكسائيأما ﴾رمحة ،بينة﴿):28(  



 

: ومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكن الياء ﴾أجري إال﴿):29(  
  ).أجري إال(
  ).قَجادلْتنا: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾قَد جادلْتنا﴿):32(  
  ).كلِّ زوجينِ: (حذف التنوين الكسائي ﴾من كلٍّ زوجينِ﴿):40(  

  ـــــــــــــ الثالث الثمنـــــــــــ 

أماهلن  ﴾الدنيا ،اعتراك ،ونادى ،ومرساها﴿):60،54،45،41(  
  .الكسائي

  ).وهي: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهي﴿):42(  
  ). يا بني: (كسر الياَء الكسائي ﴾يا بنيَّ﴿):42(  
  .أماهلما الدوري ﴾جبارٍ ،الكافرين﴿):59،42( 
  )46:(﴿لٌ غريمونصب  ،وحذف التنوين ،وفتح الالم ،مكسر املي ﴾ع

  ).عملَ غري( :الراء الكسائي
أشم كسرةَ احلرف األول منهن  ﴾وغيض ،وقيل ،قيلَ﴿):44،48(  

  ).وغُيض ،وقُيل ،قُِيل(:     ضمة الكسائي
 ،برمحة ،دآبة ،ببينة ،قوة ،العاقبة﴿):60،58،56،53،52،49(  
  .الكسائي أماهلن وقفاً ﴾القيامة ،لعنة

  )50:(﴿هواهلاء الكسائي ،كسر الراء ﴾من إله غري) :من إله غريِه.(  
: ومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكن الياء ﴾أجري إال﴿):51(  
  ).أجري إال(

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 



 

  )61:(﴿هواهلاء الكسائي ،كسر الراء ﴾من إله غري) :من إله غريِه.(  
 ،ياويلىت ،بالبشرى ،وءاتاين ،أتنهانا﴿):74،72،69،63،62(  

  .أماهلن الكسائي ﴾البشرى
  ).أريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم﴿):63(  
 ،ثالثة ،ءاية ،رمحة ،بينة﴿):83،80،71،70،66،65،64،63(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مسومة ،قوة ،قآئمة ،خيفة ،برمحة
أمالَهن الكسائي وقفاً  ﴾حجارة ،الصيحة ،ناقة﴿):82،67،64(  

  .خبلف عنه
  .أماهلما الدوري ﴾ديارهم ،داركم﴿):67،65(  
  ).يومئذ: (فتح امليم الكسائي ﴾يومئذ﴿):66(  
 ،)أال إنَّ ثَموداً كفروا: (نونها الكسائي وصالً ﴾أال إنَّ ثَموداْ﴿):68(  

  ).ثَمودا: (ووقف عليها باأللف
  )68:(﴿ونوهنا الكسائي ،»الثانية«جرالدال  ﴾أالبعداً لثمود) : ًأالبعدا

لثمود.(  
  )69 ،76:(﴿آَءتج آَء ،ولقَدج الدالَ يف اجليمِ فيهما  ﴾قَد أدغم

  ).قَجآَء ،ولقَجآَءت: (الكسائي
وحذف األلف  ،وأسكن الالم ،كسر السني ﴾قال سلَام﴿):69(  

  ).قال سلْم: (الكسائي
  .واهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾رأى﴿):70(  
  )71:(﴿ضم الباء الكسائي ﴾يعقوب) :يعقوب.(  



 

  ).رمحة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾رمحت﴿):73(  
  ).سُئ: (أشم كسرة السني ضمة الكسائي ﴾سئ﴿):77(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســــــــــــ 

  )84:(﴿هواهلاء الكسائي ،سر الراءك ﴾من إله غري) :من إله غريِه.(  
 ،موسى ،لنراك ،أهناكم ،أراكم﴿):102،100،96،91،88،84(  

  .أمالَهن الكسائي ﴾"معاً"القرى
  ).بقية: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾بقيت﴿):86(  
  ).أريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم﴿):88(  
 ،لعنة ،"معاً"القيامة ،برمحة ،بينة﴿):103،102،99،98،94،88(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اآلخرة ،آلية ،ظاملة
  )92:(﴿وهمذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾واتَّخ أدغم) :وهمتخوات.(  
   .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الصيحة﴿):94(  
  .أماهلما الدوري ﴾النار ،ديارهم﴿):106،94(  
  ).بعدثَّمود: (أدغم التاَء يف الثاِء الكسائي﴾بعدت ثَمود﴿):95(  
  ).وهي(أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهي﴿):102(  
يوم : (أثبت الياء وصالً الكسائي ﴾نفس التكلم يوم يأت﴿):105(  

  ).يأيت التكلم نفس
  ــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

موسى  ،مرية ،"معاً"جلنةا﴿):119،118،116،110،109،108(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾كلمة ،واحدة ،أمة ،بقية ،الكتاب



 

  ).لـما: (خفف امليم الكسائي ﴾لـمَّا﴿):111(  
  .أماهلا الدوري ﴾النهار﴿):114(  
  . أماهلن الكسائي ﴾القرى ،"معاً"ذكرى﴿):120،117،114(  
  .أمالَها الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾وموعظة﴿):120(  
  )123:(﴿عجرالياَء ﴾ي حاجليم الكسائي ،فَت وكسر) :جِعري.(  
  .)يعملون: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾تعملون﴿):123(  

                                                    
  

  سورُة يوسف 
  .أمالَ الراَء الكسائي ﴾الر﴿):1(  
  ).يا بني: (سائيكسر الياَء الك ﴾يا بنيَّ﴿):5(  
  .أماهلا الدوري ﴾رءياك﴿):5(  

  ــــــــــــ الثمن السابعــــــــــــ 

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾معدودة ،"معاً"عصبة﴿):20،14،8(  
 نُمبِنيِ: (ضم نون التنوين وصالً الكسائي ﴾مبِنيٍ اقْتلُواْ﴿):9، 8(  

  ).اقْتلُواْ
: وأماهلما الكسائي؛ قف عليهما باهلاءو ﴾"معاً"غيابت﴿):15،10(  
  ).غيابة(
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾بضاعة ،سيارة ،السيارة﴿):19،10(  
  .عنه



 

  ).الذيب: (أبدل اهلمزة ياًء الكسائي ﴾"كله"الذئب﴿):17،14،13(  
  )18:(﴿وَّلَتلْ سيف السنيِ الكسائي ﴾ب الالم أدغم) :لَتوسب.(  
: أدغم التاء يف السنيِ الكسائي ﴾ت سيَّارةٌوجآَء﴿):19(  
  ).وجآَءسـيارةٌ(
أماهلن  ﴾عسى ،مثواه ،اشتراه ،يابشرى ،فأدىل﴿):21،19(  

  .الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾مثواي﴿):23(  
  .واهلمزةَ فيهما الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾"معاً" رءا﴿):24(  
  ).وهو(فيهما الكسائي أسكن اهلاء ﴾"معاً" وهو﴿):27،26(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

 ،"معاً"ملة ،واحدة ،املدينة ،نسوة﴿):50،45،38،37،31،30(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾النسوة ،أمة ،باآلخرة

: وأماهلما الكسـائي ؛ وقف عليهما باهلاء ﴾"معا"امرأت﴿):51،30(  
  ).امرأة(

 ،فأنساه ،نراك ،"معا"أراين ،اهالنر ،فتاها﴿):43،42،36،30(  
  .أماهلن الكسائي ﴾للرؤيا ،رؤياي ،أرى

  ).قَشغفَها: (أدغم الدالَ يف الشنيِ الكسائي ﴾قَد شغفَها﴿):30(  
  )31:(﴿جراخ التاَء وصالً الكسائي ﴾وقالَت ضم) :جراخ وقالَت.(  
  ).اًدأْب: (أسكن اهلمزةَ الكسائي ﴾دأَباً﴿):47(  
  ).تعصرون: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾يعصرون﴿):49(  



 

  ).فسله: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾فسئله﴿):50(  
  ــــــــــ "الثمن األول"الجزء الثالث عشر ــــــــ 

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾متفرقةً ،ألمارة﴿):67،53(  
أماهلن وقفاً  ﴾السقاية ،اجةح ،إخوة ،اآلخرة﴿):70،68،58،57(  

  .الكسائي
  .)يكتل: (أبدل النون ياًء الكسائي ﴾نكتل﴿):63(  
  ). فهو ،وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾فهو ،وهو﴿):75،64(  
  .أمالَهما الكسائي ﴾آوى ،قضاها﴿):69،68(  

  ـــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
  ).فقَسرق: (دالَ يف السنيِ الكسائيأدغم ال ﴾فقَد سرق﴿):77(  
: أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾فهو ،"معاً"وهو﴿):92،84،80(  
  ). فهو ،وهو(
  .)وسل: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾وسئل﴿):82(  
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾عسى اهللا ،القرية﴿):83،82(  
  )83:(﴿وَّلَتلْ سيف ﴾ب الالم السنيِ الكسائيأدغم ) :لَتوسب.(  
 ،ألقاه ،مزجاة ،ياأسفى ،وتوىل ،نراك﴿):100،99،96،88،84(  

  .أماهلن الكسائي ﴾رؤياي ،ءاوى
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ببضاعة﴿):88(  
  ).قَجعلَها: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾قَد جعلَها﴿):100(  

  ــــــــــــــ الثالثالثمن ــــــــــ 



 

  .أمالَهن الكسائي ﴾يفترى ،القرى ،الدنيا﴿):11،109،101(  
 ،ءاية ،"معاً"اآلخرة﴿):111،109،108،107،105،103(  

أماهلن وقفاً  ﴾ورمحة ،وهدى ،عربة ،عاقبة           ،بصرية ،بغتة ،غاشية
  .الكسائي

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الساعة﴿):107(  
؛ وأبدل الياء بعد احلاِء ألفاً ،أبدل النون ياًء ﴾نوحي إليهم﴿):109(  

  ).يوحى إليهم: (وأماهلا الكسائي
  ).أفال يعقلون: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾أفال تعقلون﴿):109(  
  )110:(﴿جِّيوأسكن الياء  ،وخفف اجليم ،زاد نوناً ساكنة ﴾فَن

  ).فَننجِي: (الكسائي
  ).يقدزصـت: (أشم الصاد زاياً الكسائي ﴾تصديق﴿):111(  

                         
  

  سورُة الرعد                                
  .أمالَ الراَء الكسائي ﴾املر﴿):1(  
  .أماهلا الكسائي ﴾استوى﴿):2(  
  )2:(﴿أماهلا وقفاً الكسائي ﴾مسمى.  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):3(  
  ).يغشي: (وشدد الشني الكسائي ،فتح الغني ﴾يغشي﴿):3(  



 

  )4:(﴿روانٌ وغَينيلٌ صخون عوزر﴾  الكلمات األربعةَ«جر «
  ).وزرعٍ ونخيلٍ صنوان وغريِ: (الكسائي

  ).تسقَى: (وأماهلا الكسائي ،أبدل الياء تاًء ﴾يسقَى﴿):4(  
  ).ويفضل: (ياًء الكسائي أبدل النون ﴾ونفضل﴿):4(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 

وإن : (أدغم الباء يف الفاء الكسائي ﴾وإن تعجب فَعجب﴿):5(  
  ).تعجفَّعجب

  ).إنا: (أسقطَ مهزةَ االستفهامِ على اإلخبارِ الكسائي ﴾أَِءنَّا﴿):5(  
 ﴾افرينالك ،بالنهار ،مبقدار ،"معاً"النار﴿):17،14،10،8،5(  

  .أماهلن الدوري
 ،ءاية ،مغفرة ،احلسنة ،بالسيئة﴿ ):17،14،13،9،7،6(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾حلية ،أودية ،دعوة ،واملالئكة ،والشهادة
وامليم وصالً  ،ضم اهلاء ﴾لرم احلسىن ،من قبلهِم املثالت﴿):18،6(  

  ).لرم احلسىن ،من قبلهم املثالت: (فيهما الكسائي
  .أماهلن الكسائي ﴾ومأواهم ،احلسىن ،األعمى ،أنثى﴿):18،16،8(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):16،13(  
  )16:(﴿ مذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾أفَاتَّخ أدغم) :متخأفَت.(  
: ياًء الكسائي» األوىل « أبدل التاء  ﴾هل تستوي الظلمات﴿):16(  
  ).هل يستوي الظلمات(

  ــــــــــــ الثمن الخامســــــــــــ 



 

 ﴾ املوتى ،طوىب ،"كله"الدنيا ،أعمى﴿):34،31،29،26،19(  
  .أماهلن الكسائي

 ،باحلسنة ،وعالنية﴿):34،30،27،26،25،24،23،22(  
 ،ءاية ،"معاً"اآلخرة ،اللعنة ،"معاً"عقىب الدار          ،واملالئكة ،السيئة
  .  أماهلن وقفاً الكسائي﴾دى الناسهل ،أمة
  .أمالَهن الدوري ﴾دارهم ،"كله"الدار﴿):31،25،24،22(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم الذي﴿):30(  

  ).الذي
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾قارعة ﴿):31(  
  ).د استهزِئولق: (ضم الدال وصالً الكسائي ﴾ولقَد استهزِئ﴿):32(  
  )32:(﴿ همذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾أخ أدغم) :همتأخ.(  
  )33:(﴿يِّنلْ زيف الزايِ الكسائي ﴾ب الالم أدغم) :نيزب.(  

  ـــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

  )39:(﴿ثْبِتيالثاَء ﴾و حالباَء الكسائي ،فَت دوشد) :تثَبوي.(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):41(  
  .أماهلا الكسائي ﴾كفى﴿):43(  
  .أماهلما الدوري ﴾الدار ،الكافرين﴿):42،35(  
 ﴾بآية ،وذرية ،عقىب الكافرين ،عقىب الذين ،اجلنة﴿):38،35(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي
                         



 

  

  سورُة إبراهيم
  .مالَ الراَء الكسائيأ ﴾الر﴿):1(  
  .أماهلما الدوري ﴾صبار ،للكافرين﴿):5،2(  
  .أماهلن الكسائي ﴾أجناكم ،"كله"موسى ،الدنيا﴿):8،6،5،3(  
  .أمالَهما وقفاً الكسائي ﴾نعمة ،اآلخرة﴿):6،3(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):4(  
  ).وإتأَذَّنَ: (ئيأدغم الذالَ يف التاِء الكسا ﴾وإذْ تأذَّنَ﴿):7(  

  ـــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 

  )27،26،24،10:(﴿خبيثة ،"معا"طيبة ،"معا"كلمة ،مسمى، 
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اآلخرة

 ﴾الدنيا ،قرار ،ويسقى ،فأوحى ،هدانا﴿):27،26،16،13،12( 
  .أماهلن الكسائي

  .أماهلا الدوري ﴾ جبار﴿):15(  
  )19:(﴿لَقخ واألرض وكسر الالم ،زاد ألفاً بعد اخلاء ﴾السموات، 

  ).خالق السموات واألرضِ: (الكسائي» األرض«وجر ،وضم القاف
  )22:(﴿كُمعلي يالياَء الكسائي ﴾ل أسكن) :كُمعلي يل.(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"كشجرة﴿):26،24(  
  )26:(﴿ثَّتاجت بِيثَةنونَ التنوينِ وصالً الكسائي ﴾خ ضم) :بِيثَةنُخ 

ثَّتاجت .(  



 

  ـــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

: وأماهلما الكسائي؛ وقف عليهما باهلاء ﴾"معاً"نعمت﴿):34،28(  
  ).نعمة(
  .أماهلن الدوري ﴾القهار ،النار ،البوار﴿):48،30،28(  
  ).لعبادي الذين: (الكسائي أسكن الياء ﴾لعبادي الذين﴿):31(  
أماهلن وقفاً  ﴾وترى ارمني ،أفئدة ،وعالنية﴿):49،37،31(  

  .الكسائي
  .أماهلن الكسائي ﴾تغشى ،خيفى ،عصاين ،ءاتاكم﴿):36،38،50(  
: كسر السني فيهما الكسائي ﴾فالحتسنب ،والحتسنب﴿):47،42(  
  ).فالحتِسنب ،الحتِسنب(
يأتيهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾ابيأتيهِم العذ﴿):44(  

  ).العذاب
: الكسائي» األخرية«ورفع الالم  ،»اُألوىل«فتح الالم  ﴾لتزولَ﴿):46(  
  ).لَتزولُ(

                                                    

  سوَرُة الِحْجر
  "الثمن األول"الجزء الرابع عشر 

  .اَء الكسائيأمالَ الر ﴾الر﴿):1(  
  ).ربما: (شدد الباَء الكسائي ﴾ربما﴿):2(  



 

ويلههم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾ويلههِم األمل﴿):3(  
  .)األمل

 ،"معاً"املالئكة ،باملآلئكة ،أمة ،قرية﴿):35،30،28،8،7،5،4(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اللعنة ،للمالئكة

وقفاً » سنة«وأمال  ،أدغم التاء يف السني  ﴾خلت سنة﴿):13(  
  ).خلسنة: (الكسائي

  ).بنحن: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾بلْ نخن﴿):15(  
  ).ولَقَجعلْنا: (أدغم الدالَ يف اجليم الكسائي ﴾ولَقَد جعلْنا﴿):16(  
  .أماهلا الدوري ﴾نار﴿):27(  
  .أماهلا الكسائي ﴾أىب﴿):31(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾سبعة ﴿):44(  
  .)وعيون: (كسر العني الكسائي ﴾وعيون ﴿):45(  
: ضم نون التنوين وصالً الكسائي ﴾وعيون ادخلوها﴿):46- 45(  
)ادخلوها نُوعيون(.  

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــــ 
  ).إدخلُواْ: (كسائيأدغم الذالَ يف الدال ال ﴾إذْ دخلُواْ﴿):52(  
  .)يقنِط: (كسر النون الكسائي ﴾يقنط﴿):56(  
  ).ملنجوهم: (وخفف اجليم الكسائي ،أسكن النون ﴾ملنجوهم﴿):59(  
أماهلن  ﴾الساعة ،حجارة ،"معاً"الصيحة﴿):85،83،74،73(  

  .الكسائي وقفاً خبلف عنه



 

 ﴾ألتية ،اآليكة ،ألية ،املدينة ،رمحة﴿):85،78،77،67،56(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي

  ).بِيوتاً: (كسر الباَء الكسائي ﴾بيوتاً﴿):82(  
  .أماهلا الكسائي ﴾أغىن﴿):84(  
  ).عدزصـفا: (أشم الصاد زاياً الكسائي ﴾فاصدع﴿):94(  

                         
  

  سورُة النَّْحِل
  الثمن الثالث

 ،وأتاهم ،وألقى ،داكمهل ،"معاً"وتعاىل ،أتى﴿):28،26،15،9،3،1(
  .أماهلن الكسائي ﴾بلى ،تتوفاهم

عما : (أبدل التاء ياًء فيهما الكسائي ﴾"معاً"عما يشركون﴿):3،1(  
  ).تشركون

املآلئكة﴿):29،28،27،26،25،22،18،14،13،11،8،4،2(
 ،آلخرة ،نعمة ،حلية ،وترى الفلك ،"معاً"لآلية ،وزينة ،نطفة ،"معاً"

أماهلن وقفاً  ﴾مثوى املتكربين ،فأتى اهللا ،"معاً"القيامة ،كاملة ،منكرة
  .الكسائي

  ).لرؤف: (أسقط الواو الكسائي ﴾لرؤوف﴿):7(  
  ).دزصـق: (أشم الصاد زاياً الكسائي ﴾قصد﴿):9(  
  )12:(﴿خَّراتسم ومجنصبهما الكسائي ﴾والن) : ومجوالن

راتخسم.(  



 

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):14(  
  ).تدعونَ: (أبدل ياء الغيبة تاِء اخلطاب الكسائي ﴾يدعونَ﴿):20(  
  ).قُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):24(  
  .أماهلما الدوري ﴾الكافرين ،أوزار﴿):27،25(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم السقف﴿):26(  

  ).السقف
  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــ ــــــ

  ).وقُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ ﴿):30(  
 ﴾بلى ،هداهم ،تتوفاهم ،"معاً"الدنيا﴿):41،38،37،32،30(  

  .أماهلن الكسائي
 ،"معاً"اآلخرة ،"معاً"حسنة﴿):49،41،36،33،32،30(  

أمالَهن  ﴾دآبة ،عاقبة ،لةالضال ،هدى اهللا ،أمة ،اجلنة ،"كله"املالئكة
  .وقفاً الكسائي

  ).أن يأتيهم: (أ بدل التاء ياًء الكسائي ﴾أن تأتيهم ﴿):33(  
  ).أَنُ اعبدواْ: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾أَن اعبدواْ﴿):36(  
  ).فيكونَ: (نصب النون الكسائي ﴾فيكونُ﴿):40(  
: وأماهلا الكسائي؛ الياَء ألفاً وأبدلَ ،أبدلَ النونَ ياًء ﴾نوحي﴿):43(  
  ).يوحى(
  ).فسلوا: (وحذف اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾فاسأَلوا﴿):43(  



 

م : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾م األرض ﴿):45(  
  ).األرض

  ).لرؤف: (أسقط الواو الكسائي ﴾لرؤوف﴿):47(  
  ).أومل يروا: (يأبدل الياء تاًء الكسائ ﴾أومل يروا﴿):48(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 

 ،احلسىن ،األعلى ،يتوارى ،باألنثى﴿):70،68،65،62،60،58(  
  .أماهلن الكسائي ﴾يتوفاكم ،وأوحي ،فأحيا

: أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾ فهو ،"كله"وهو﴿):63،60،58(  
  ).فهو ،وهو(
  .خبلف عنهأماهلا الكسائي وقفاً  ﴾ ساعة﴿):61(  
  ).بِيوتاً: (كسر الباء الكسائي ﴾بيوتاً﴿):68(  
 ،باآلخرة ،نعمة﴿):72،71،69،67،66،65،64،61،60،53(  

 ﴾وحفدة ،أفبنعمة ،لعربة ،"كله"آلية ،ورمحة ،وهدى ،مسمى ،دآبة
  .أمالَهن وقفاً الكسائي

  ).وبنعمة: (وأماهلا الكسائي؛ وقف عليها باهلاء ﴾وبنعمت﴿):72(  
  ـــــــــــــ الثمن السادســـــــــ ــ

 ،فهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"معاً"وهو ،فهو﴿):76،75(  
  ).وهو

  .أماهلما الكسائي ﴾وبشرى ،مواله﴿):89،76(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الساعة﴿):77(



 

بطون : (كسر اهلمزة وصالً الكسائي ﴾بطون أُمهاتكم﴿):78(  
  .)إِمهاتكم

أماهلن وقفاً  ﴾ورمحة ،وهدى ،"معاً"أمة ،واألفئدة﴿):89،84،78(  
  .الكسائي

  )80:(﴿كُموتييوتاً ،بكسر الباَء فيهما الكسائي ﴾ب) :كُموتبِيوتاً ،بِي.(  
  .أماهلما الدوري ﴾وأشعارها ،وأوبارها﴿):80(  
  ).نعمة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾نعمت﴿):83(  
واهلمزة فيهما وقفاً  ،أمال الراء ﴾"معا"رأى الذين﴿):86،85(  

  .الكسائي
إليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾إليهِم القول﴿):86(  

  ).القول
  ــــــــــــ الثمن السابعــــــــــــ 

 ،وبشرى ،أنثى ،أرىب ،وينهى ،القرىب﴿):107،102،97،92،90(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا

  )91:(﴿ملْتعج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾وقَد) :ملْتعوقج.(  
 ،"كله"أمة ،قوة﴿):109،107،102،101،97،93،92(  

أماهلن وقفاً  ﴾"معاً"األخرة ،وهدى ،"معاً"ءاية ،طيبة ،واحدة ،القيامة
  .الكسائي

  ).ولَيجزِين: (أبدل النون ياًء الكسائي ﴾ولنجزِينَّ﴿):96(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):97(  



 

  ).يلحدون: (واحلاء الكسائي ،فتح الياء ﴾يلحدون﴿):103(  
اليهديهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾اليهديهِم اهللا﴿):104(  
  ).اهللا
  .أمالَهما الدوري ﴾وأبصارهم ،الكافرين﴿):108،107(  

  ــــــــــــ نالثمن الثامــــــــــــ 

أماهلن  ﴾الدنيا ،وهداه ،اجتباه ،وتوىف﴿):122،121،111(  
  .الكسائي

 ،قرية﴿):125،124،123،122،120،119،115،112(  
 ،القيامة ،ملة ،اآلخرة ،حسنة ،أمة ،جبهالة ،امليتة ،مطمئنة ،ءامنة

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾احلسنة ،باحلكمة
  )113:(﴿مآَءهج الدال يف اجليم الكسائي أدغم ﴾ولَقَد :
)مآَءهولقَج.(  
  ).نعمة: (وأماهلا الكسائي؛ وقف عليها باهلاء ﴾نعمت﴿):114(  
  ).فَمن اضطُر: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾فَمنِ اضطُرَّ﴿):115(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾واملوعظة﴿):125(  
 ،وهو: (هلاء فيهما الكسائيأسكن ا ﴾ هلُو ،وهو ﴿):126،125(  
  ).هلْو

                      
     



 

  سورُة اِإلْسَرآء
  "الثمن األول"الجزء الخامس عشر

 ،عسى ،أوالمها ،أسرى﴿):19،18،17،15،14،13،8،5،1(  
أمالَهن  ﴾وسعى ،يصالها ،أخرى ،اهتدى ،"معاً"وكفى ،ويلقاه

  .الكسائي
 ،األقصا﴿):21،19،18،16،15،13،12،10،7،3،2،1(  

 ،مبصرة ،"معاً"ءاية ،باآلخرة ،"معاً"اآلخرة ،ذرية ،هدى ،موسى 
  .أماهلن وقفا الكسائي﴾ولآلخرة ،العاجلة ،قرية ،وازرة ،القيامة

  .أماهلن الدوري ﴾ النهارِ ،للكافرين ،الديار﴿):12،8،5(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ الكرة،مرة﴿):7،6(  
  )7:(﴿سياهلمزةَ  ،أبدل الياء نوناً ﴾ؤواْل حوفَت،  الواو وحذف

  ).لنسوَء: (الكسائي
: وضم الشني خمففة الكسائي ،وأسكن الباء ،فتح الياء ﴾ويبشِّر﴿):9(  
  ).ويبشر(
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):19(  
   )20-21:(﴿ظُرظُوراً انحنونَ التنوينِ وصالً ال ﴾م كسائيضم :
  ).انظُر نُمحظُوراً(

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــــ 
 ،الزىن ،القرىب ،كالمها ،وقضى﴿ ):47،43،39،32،26،23(  

  .أماهلن الكسائي ﴾جنوى ،وتعاىل ،أفأصفاكم ،فتلقى ،أوحى



 

وكسرالنون  ،ومدها مداً الزماً؛ زاد ألفاً بعد الغني ﴾يبلُغنَّ﴿):23(  
  ).يبلُغآنِّ(        : الكسائي

  )23:(﴿حذف التنوين الكسائي ﴾أف) :أف.(  
 ،رمحة ،الرمحة﴿):46،45،42،40،39،32،31،29،28،24(  

أماهلن  ﴾أكنة ،باآلخرة ،ءاهلة ،املآلئكة ،احلكمة،فاحشة ،خشية ،مغلولة
  .وقفاً الكسائي

  ).نافقجعل: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾فقد جعلنا﴿):33(  
  ).فالتسرف: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾فاليسرف﴿):33(  
  ).ولَقَصرفْنا: (أدغم الدال يف الصاد الكسائي ﴾ولَقَد صرَّفْنا﴿):41(  
: وضم الكاف وخففها الكسائي ،أسكن الذال ﴾ليذَّكَّروا﴿):41(  
  ).ليذْ كُروا(
  ).كَما تقُولُون( :أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾كَما يقُولُون﴿):42(  
  ).عما تقُولُون: (أبدل الياء تاء الكسائي ﴾عما يقُولُون﴿):43(  
  .أماهلما الدوري ﴾ أدبارهم ،ءاذاهنم﴿):46(  
  )47 -48:(﴿ظُرحوراً اننونَ التنوينِ وصالً الكسائي ﴾مس ضم :
  ).انظُر نُمسحوراً(
  ).إِ نا(: أسقط اهلمزة الثانية الكسائي﴾ أئنَّا﴿):49(  

  ـــــــــــــ الثمن الثالثـــــــــــ 

 ،"معاً"القيامة ،قرية ،الوسيلة ،حجارة﴿):62،61،60،58،57،50(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾للمآلئكة ،الرؤيا اليت ،امللعونة ،مبصرة



 

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾تارة ،الناقة ،مرة﴿):69،59،51(  
أماهلن  ﴾أخرى ،جناكم ،وكفى ،وعسى ،مىت﴿):69،67،65،51(  

  .الكسائي
  )لبتم: (أدغم الثاء يف التاء الكسائي ﴾لبثْتم﴿):52(  
  ).قُلُ ادعواْ: (ضم الالم الكسائي ﴾قُلِ ادعواْ﴿):56(  
رم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾رم الوسيلة﴿):57(  

  ).الوسيلة
  ).أريتك: (الكسائي» الثانية«زة أسقط اهلم ﴾أرأيتك﴿):61(  
 ).اذهفَّمن: (أدغم الباء يف الفاء الكسائي ﴾اذهب فَمن﴿):63(  
  )64:(﴿كجِلكنِ اجليم الكسائي ﴾ورأس) :كلجور.(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

 ،عسى ،"معاً"أعمى﴿): 97،96،94،93،89،84،79،72(  
  .أماهلن الكسائي ﴾مأواهم ،كفى ،اهلدى ،ترقى ،فأىب ،أهدى

  ).فهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"فهو ﴿):97،72(  
 ،سنة ،اآلخرة﴿): 97،95،92،91،87،82،79،77،72(  

أماهلن وقفاً  ﴾القيامة ،مالئكة ،واملآلئكة ،جنة ،"معاً"رمحة ،نافلة
  .الكسائي

 .واهلمزة الكسائي ،أمال النون ﴾ونـآ﴿):83(  
  ).ولقصرفنا: (أدغم الدال يف الصاد الكسائي ﴾ولقد صرفنا﴿:)89(  
  .)كسفا: (أسكن السني الكسائي ﴾كسفا﴿):92(  



 

  ).خبزدناهم: (أدغم التاء يف الزاي الكسائي ﴾خبت زِ دناهم﴿):97(  
  ).إِ نا: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة ﴾ أئنَّا ﴿):98(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســــــــــــ 

أماهلن  ﴾اآلخرة ،خشية ،رمحة ،فأىب الظاملون﴿):104،100،99(  
  .وقفاً الكسائي

أماهلن  ﴾احلسىن ،يتلى ،ياموسى ،موسى﴿):110،107،101(  
  .الكسائي

  ).فسل: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾فسئَل﴿):101(  
  )102:(﴿ضم التاء الكسائي﴾  علمت) :علمت(.  
  ).قُلُ ادعواْ: (ضم الالم وصالً الكسائي ﴾قُلِ ادعواْ﴿:)110(  
  ).أو ادعوا: (ضم الواو وصالً الكسائي ﴾أوِ ادعوا الرمحن﴿):110(  

                         
  

  سورُة الكهف
عوجاً : (لَم يسكت بينهما الكسائي ﴾قيِّماً. س.عوجاً﴿):2 - 1(  
  ).قيما

: وضم الشني خمففة الكسائي ،وأسكن الباء ،فتح الياء ﴾ويبشِّر﴿):2(  
  ).ويبشر(
 ،هدى ،فتية ،رمحة ،أوى الفتية ،زينة ،كلمة﴿):15،13،10،7،5(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ءاهلة



 

  .أماهلما الدوري ﴾ءاذاهنم ،ءاثارهم﴿):11،6(  
  .أماهلما الكسائي ﴾افترى ،أحصى﴿):15،12(  

  ــــــــــــ لسادسالثمن اــــــــــــ 

  ).فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):17(  
  ).وحتِسبهم: (كسر السني الكسائي ﴾وحتسبهم﴿):18(  
 ،مخسة ،ثالثة ،املدبنة ،فجوة ،وترى الشمس﴿):28،22،19،17(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ زينة

  ).رعباً: (ضم العني الكسائي ﴾رعباً﴿):18(  
  ).لَبِتم: (أدغم الثاَء يف التاِء فيهما الكسائي ﴾"معاً" ثْتملَبِ﴿):19(  
  .أماهلن الكسائي ﴾هواه ،الدنيا ،عسى ،أزكى﴿):28،24،19(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾سبعة ،الساعة﴿):22،21(  
  )25:(﴿وأماهلا اهلاء وقفاً الكسائي ،حذف التنوين ﴾ثالث مائة :
)مائة.(  
حتتهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾حتتهِم األهنار﴿):31(  

  ).األهنار
  ــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 

  .الكسائي) على أحد الوجهني(أماهلا وقفاً  ﴾كلتا اجلنتني﴿):33(  
 ،ثُمر: (وامليم فيهما الكسائي ،ضم الثاء ﴾بِثَمرِه ،ثَمر﴿):42، 34(  

رِهبِثُم.(  



 

أسكن اهلاء فيهن  ﴾ وهي ،"كله"وهو ﴿):42،37،35،34(  
  ).وهي ،وهو: (الكسائي

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة ،الساعة﴿):48،36(  
 ،القوة ،نطفة ،قآئمة﴿):50،49،47،46،43،42،39،37،36(  

 ،صغرية ،فترى ارمني ،بارزة ،وترى األرض  ،زينة ،فئة ،خاوية
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ةللمآلئك ،كبرية

 ﴾أحصاها ،"معاً"الدنيا ،فعسى ،سواك﴿:)49،46،45،40،37(  
  .أماهلن الكسائي

  )39:(﴿لْتخالذالَ يف الدالِ الكسائي ﴾إذْ د أدغم) :لْتخإد.(  
  .)ومل يكن: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾ومل تكن﴿):43(  
  ).الوِالية: (وقفا الكسائي وأمال اهلاء ،كسر الواو ﴾الوالية﴿):44(  
  ).احلق: (ضم القاف الكسائي ﴾ احلقِّ ﴿):44(  
  ).عقُباً: (ضم القاف الكسائي ﴾عقْباً﴿):44(  
  ).الريح: (وحدها الكسائي ﴾ الرياح ﴿):45(  
  .)لقَجئْتمونا: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾لقَد جِئْتمونا﴿):48(  
  ).بزعمتم: (أدغم الالم يف الزايِ الكسائي ﴾زعمتمبلْ ﴿):48(  

  ـــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

  .واهلمزةَ وقفاً الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾ورءا ارِمونَ﴿):53(  
  ).ولَقَصرفْنا: (أدغم الدالَ يف الصاد الكسائي ﴾ولَقَد صرَّفْنا﴿):54(  



 

 ،السيفنة ،رمحة ،الرمحة ،أكنة ،سنة﴿:)74،71،65،58،57،55(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾زكية

 ،"معاً"لفتاه ،القرى ،"معاً"اهلدى﴿):66،62،60،59،57،55(  
  .أماهلن الكسائي ﴾"معاً"موسى

  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿):56(  
  .أماهلما الدوري ﴾ءاثارمها ،ءاذاهنم﴿):64،57(  
  )59:(﴿لهِمكلهم﴾ امليم الالم الكسائي ،ضم وفتح) :هِملَكهمل.(  
  ).أريت: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيت﴿):63(  
  )63:(﴿انِيهسوأماهلا الكسائي؛ كسر اهلاَء ﴾أن) :انِيهسأن.(  
  ).نبغي: (أثبت الياء وصالً الكسائي ﴾نبغ﴿):64(  
  )67 ،72:(﴿يالياَء فيهِما الكسائي ﴾"معاً" مع أسكن) :يعم.(  
وضم الم  ،وفتح الراء ،أبدل التاء ياء وفتحها ﴾لتغرِق أهلَها﴿):71(  
  ).ليغرق أهلُها: (الكسائي» أهلَها«
  )71 ،74:(﴿ جِئْت الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾"معاً"لقَد أدغم :
)ئْتلقَج.(  

  ــــــــ "ن األولالثم"الجزء السادس عشرــــ ـــــ
  )75:(﴿يالياَء الكسائي ﴾مع أسكن) :يعم.(  
 ،"معاً"رمحة ،سفينة ،السفينة ،قرية﴿):98،95،82،79،77(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بقوة
  )77:(﴿أدغم الذال يف التاء الكسائي ﴾لتخذْت) :لتخت.(  



 

وأماهلا ؛ ياًء مفتوحةً وأبدلَ اهلمزةَ ،أثبت ألفاً بعد احلاء ﴾حمئة﴿):86(  
  ).حاميةً: (وقفاً الكسائي

  .أماهلما الكسائي ﴾ساوي ،الْحسنى﴿):96،88(  
  .)السدينِ: (ضم السني الكسائي ﴾السَّدَّينِ﴿):93(  
  ).يفقهون: (وكسر القاف الكسائي ،ضم الياء ﴾يفْقَهون﴿):93(  
ياجوج : (هما ألفاً الكسائيأبدلَ اهلمزةَ في ﴾يأجوج ومأجوج﴿ )94(  

  ).وماجوج
  ).فهنجعل: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾فهلْ نجعل﴿):94(  
  ).خراجا: (وزاد ألفا بعدها الكسائي ،فتح الراء ﴾خرجا﴿ ):94(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
  .أماهلما الدوري ﴾"معاً"للكافرين﴿):102،100(  
  ).هننبئكم: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾لْ ننبئكمه﴿):103(  
  .أماهلن الكسائي ﴾يوحى ،الدنيا﴿):110،104(  
  ).حيِسبون: (كسر السني الكسائي ﴾حيسبون﴿):104(  
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾القيامة﴿):105(  
  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿):106(  
  ).أن ينفد: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾أن تنفد﴿):109(  

                         



 

  

  سورُة مرَيم
  .والياَء الكسائي ،أمالَ اهلاء ﴾كهيعص﴿):1(  
  )1 -2:(﴿كْردالَ صاد يف الذالِ الكسائي ﴾صاد ذ أدغم) :صاذِّكر.(  
  ).رمحة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾رمحت﴿):2(  
 ﴾ياحيىي ،فأوحى ،"معا"أىن ،حيىي ،نادى ﴿):20،12،11،8،7،3(  

  .أماهلن الكسائي
  ).ويرثْ ،يرثْين: (جزم الفعلني الكسائي ﴾ويرثُ ،يرثُين﴿):6(  
وقد : (وزاد ألفاً بعدها الكسائي ،أبدل التاء نوناً ﴾وقد خلقتك﴿):9(  

  ).خلقناك
  .سائيأماهلن وقفاً الك ﴾ورمحة ،بقوة ،"معاً"ءاية﴿):21،12،10(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾بكرة﴿):11(  

  ــــــــــــــ الثمن الثالثــــــــــ 

 ،غفلة ،عيسى ابن مرمي ،"معاً"النخلة﴿):58،39،34،25،23(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾"معاً"ذرية

  ).نِِسياً: (كسر النونَ الكسائي ﴾نِسياً﴿):23(  
 ،وأوصاين ،ءاتاين ،ناداهاف﴿):58،51،48،35،31،30،24(  

  .أماهلن الكسائي ﴾تتلى ،موسى ،عسى ،قضى
أدغم الدالَ يف ﴾ قَد جآَءنِي ،لَقَد جِئْت ،قَد جعلَ﴿):43،27،24(  

  ).قجآَءنِي ،لقَجئْت ،قجعلَ: (اجليمِ فيهن الكسائي



 

: يوشدد السني الكسائ ،والقاف ،فَتح التاَء ﴾تساقطْ﴿):25(  
  ).تساقَطْ(
  ).قولُ احلق: (رفع الالم الكسائي ﴾قولَ احلق﴿:)34(  
  .أماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾احلسرة﴿:)39(  
  ).وبِكيا: (كسر الباء الكسائي ﴾وبكيا﴿):58(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

 ،ءاهلة ،هدى ،الضاللة ،"معاً"اجلنة﴿):95،81،76،75،63،60(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القيامة

أماهلن الكسائي  ﴾الشفاعة ،الساعة ،شيعة ،بكرة﴿):87،75،69،62(  
  .وقفاً خبلف عنه

أدغم الالم يف التاِء فيهما  ﴾هلْ تحس ،هلْ تعلم﴿):98، 65(  
  ).هتحس ،هتعلَم: (الكسائي

  ).يذَّكَّر: (ائيوشددمها الكس؛ فتح الذال والكاف  ﴾يذْكُر﴿):67(  
  .أماهلن الكسائي ﴾أحصاهم ،تتلى ،أوىل﴿):94،73،70(  
  ).ننجِي: (وخفف اجليم الكسائي ،أسكن النون ﴾ ننجِّي﴿ ):72(  
  ).أفريت: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أفرأيت﴿):77(  
وأسكن الالم فيهن  ،ضم الواو ﴾"كله"ولَداً﴿):92،91،88،77(  

  ).داًولْ: (الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾الكافرين﴿):83(  
  ).لَقَجئْتم: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾لَقَد جِئْتم﴿):89(  



 

  ).يكاد: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾تكاد﴿):90(  
                        

   

  سورُة طه 
  الثمن الخامس

  .واهلاء الكسائي ،أمالَ الطاء ﴾طه﴿):1(  
أماهلن  )45-43، 40، 38-36، 24-15، 13-2: ءوس اآلير(  

  .الكسائي
 ،طوى ،هدى ،تذكرة﴿ ):47،39،27،22،20،15،12،10،3(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بآية ،حمبة ،عقدة ،ءاية ،حية ،ءاتية
 ،فألقاها ،هواه ،لتجزى ،أتاها ،أتاك﴿):50،20،16،15،11،9(  

  .أماهلن الكسائي ﴾أعطى
  .واهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾رءا﴿):10(  
  . أماهلا الدوري ﴾النار﴿):10(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة ،الساعة﴿):37،15(  
  ).ولي فيها: (أسكن الياَء الكسائي ﴾ولي فيها﴿):18(  
  ).إتمشي: (أدغم الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾إذْ تمشي﴿):40(  
  ).فلَبِت: (أدغم الثاَء يف التاِء الكسائي ﴾لَبِثْت ف﴿):40(  
  )47:(﴿اكجِئْن الدالَ يف اجليم الكسائي ﴾قَد أدغم) :اكئْنقَج.(  

  ـــــــــــ الثمن السادســــــــــ 

  .ماهلن الكسائيأ) 82- 79، 77- 55:رءوس اآلي(  



 

  .عنهأماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾السحرة ،تارة﴿):70،55(  
  ).سوى: (وأماهلا األلف وقفاً الكسائي ،كسر السني ﴾سوى﴿):58(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾خيفة ،الزينة﴿):67،59(  
 ﴾خطايانا ،ياموسى ،"معاً"موسى ،فتوىل﴿):77،73،65،61،60(  

  .الكسائيأماهلن 
  ).قالواْ إنَّ: (شدد النونَ الكسائي ﴾قالواْ إنْ﴿):63(  
  .)تلَقَّف: (وشدد القاف الكسائي ،فَتح الالم ﴾قَفتلْ﴿):69(  
وأسكن احلاء  ،وحذف األلف ،كسر السني ﴾كيد ساحر﴿):69(  

  ).كيد سحر: (الكسائي
  )71:(﴿متنمهزةَ استفهامٍ الكسائي ﴾ءام زاد) :متنءءام.(  
 أبدلَ النون تاًء ﴾رزقناكم ،وواعدناكم ،أجنيناكم﴿):81،80(  

 ،وواعدتكم ،أجنيتكم: (وحذف األلف بعدها فيهن الكسائي ،مضمومة
  ).رزقتكم

  ).فيحل: (ضم احلاء الكسائي ﴾فيحل﴿):81(  
  ).ومن حيلُل: (الكسائي» األوىل«ضم الالم  ﴾ومن حيلل﴿):81(  

  ــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 

  .أماهلن الكسائي) 91،84،83: رءوس اآلي(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الترى ،"معاً"موسى﴿):107،88،86(  
  ).بِملْكنا: (ضم امليم الكسائي ﴾بِملْكنا﴿):87(  
  ).حملنا: (وامليم وخففها الكسائي ،فتح احلاء ﴾حمِّلْنا﴿):87(  



 

  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾"معاً"القيامة ،زينة﴿):101،100،87(  
  ).يبنؤم: (الكسائي كسر امليم ﴾يبنؤمَّ﴿):94(  
  ).تبصروا: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾يبصروا﴿):96(  
أماهلن الكسائي وقفاً  ﴾الشفاعة ،طريقة ،قبضة﴿):109،104،96(  

  .خبلف عنه
  ).فنبتها: (أدغم الذال يف التاء الكسائي ﴾فنبذْتها﴿):96(  
  ).فاذهفَّإن: (أدغم الباء يف الفاء الكسائي ﴾فاذهب فَإن﴿):97(  
  ).قَسبق: (أدغم الدالَ يف السنيِ الكسائي ﴾قَد سبق﴿):99(  
  )103 ،104:(﴿ مالثاَء يف التاِء فيهما الكسائي ﴾"معاً"لَبِثْت أدغم :
)ملَبِت.(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):112(  
)

133،132،129،128،127،124،123،121،117،116،1
 ،القيامة  ،معيشة ،هدى ،"معاً"اجلنة ،للمآلئكة ،فتعاىل اهللا﴿):14

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بينة، ،بآية ،والعاقبة ،مسمى ،كلمة ،األخرة
 ،اجتباه ،وعصى ،يقضى﴿):131،125،122،121،114(  

  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،أعمى
  .أماهلن الكسائي) 135- 124،127- 116:رءوس اآلي(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾زهرة ،شجرة﴿):120،131(  



 

  .أماهلما الدوري ﴾النهار ،هداي﴿):130،123(  
  ).ترضي: (ضم التاء الكسائي ﴾ترضى﴿):130(  
  )133:(﴿هِمياًء الكسائي ﴾تأت أبدلَ تاَء التأنيث) :هِميأت.(  

                         

  سورُة األنبياء
  "الثمن األول"الجزء السابع عشر

 ،بآية ،النجوى ،الهية ،غفلة﴿):24،22،21،11،6،5،3،1(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾"كله"ءاهلة ،ظاملة ،"معاً"قرية

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):4(  
  .أماهلن الكسائي ﴾ارتضى ،دعواهم ،افتراه﴿):28،15،5(  
؛ وأبدلَ الياَء بعد احلاِء ألفاً ،وفتح احلاَء ،أبدلَ النونَ ياًء ﴾حينو﴿):7(  

  ).يوحى: (وأماهلا الكسائي
  ).فسلوا: (وحذف اهلمزة الكسائي, فتح السني   ﴾فسألوا﴿):7(  
  ).كَانظَّالمةً: (أدغم التاَء يف الظاِء الكسائي ﴾كَانت ظَالمةً﴿):11(  
  ).بنقذف: (غم الالم يف النون بغنة الكسائيأد ﴾بلْ نقذف﴿):18(  
  )24:(﴿يعم نالياَء الكسائي ﴾م أسكن) :يعم نم.(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــــ 
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):33(  
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف ﴾الساعة ،نفحة ،ذآئقة﴿):49،46،35(  
  .عنه



 

أماهلن وقفاً  ﴾القيام ة، حبة ،ءاهلة ،بغتة ،فتنة﴿):47،43،40،35(  
  .الكسائي

  )36:(﴿واهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾رءاك.  
  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿):36(  
  .أماهلن الكسائي ﴾موسى ،وكفى ،مىت﴿):48،47،38(  
وامليم وصالً  ،ءضم اهلا ﴾عليهِم العمر ،وجوههِم النار﴿):44،39(  

  ).عليهم العمر ،وجوههم النار(: فيهما الكسائي
  )40:(﴿يهِمأتلْ تيف التاِء الكسائي ﴾ب الالم أدغم) :يهِمأتتب.(  
  )41:(﴿زِئهتاس الدالَ وصالً الكسائي ﴾ولَقَد ضم) :زِئهاست ولَقَد.(  
  .أماهلا الدوري﴾والنهار﴿):42(  

  ــــــــــــ الثمن الثالثــ ـــــــــ

  ).جِذاذاً: (كسر اجليم الكسائي ﴾جذاذاً﴿):58(  
  )81،74،73،72،60:(﴿أماهلن  ﴾عاصفة ،القرية ،أئمة ،نافلة ،فىت
  .الكسائي وقفاً

: وحذف اهلمزة الكسائي, فتح السني   ﴾فسألوهم﴿):63(  
  ).فسلوهم(
  )67:(﴿حذف التنوين الكسائي ﴾أف) :أف(.  
  .أماهلا الكسائي ﴾نادى ﴿):76(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾صنعة﴿):80(  
  ).ليحصنكم: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾لتحصنكم﴿):80(  



 

  ــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

 ،وذكرى ،"معاً"نادى﴿):108،103،101،90،89،87،83(  
  .اهلن الكسائيأم ﴾يوحى ،وتتلقاهم ،احلسىن ،حيىي ،فنادى

 ،أمة ،ءاية ،"معاً"رمحة﴿):111،107،99،97،95،92،91،84(  
  .أماهلن وقفا الكسائي﴾ فتنة ،ءاهلة ،غفلة ،واحدة

  .أماهلا الدوري ﴾يسارعون﴿):90(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):94(  
وحذف األلف بعدها  ،وأسكن الراء ،كسر احلاء ﴾وحرام﴿):95(  

  ).وحرم(: الكسائي
  )96:(﴿وجأجوم وجأجفاً الكسائي ﴾يأبدلَ اهلمزةَ فيهما أل) : وجاجي

وجاجوم.(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾شاخصة﴿):97(  
  ).قل رب: (بناها على األمرِ الكسائي ﴾قَالَ ربِّ﴿):112(  

                         
  
  
  
  

  سورة الحّج
  مسالثمن الخا



 

 ﴾"معاً"خملقة،مضغة ،علقة،مرضعة، "معاً"الساعة﴿):7،5،2،1(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه

وترى  ،مسمى ،نطفة ،وترى الناس﴿):17،15،11،9،8،7،5،2(  
أماهلن  ﴾"معاً"األخرة ،فتنة ،"معاً"القيامة ،هدى ،هامدة، ءاتية ،األرض

  .وقفاً الكسائي
وحذف  ،وأسكن الكاف ،تح السنيف ﴾بسكَارى ،سكَارى﴿):2(  

  ).بسكْرى ،سكْرى: (وأماهلما الكسائي ،األلف فيهما
 ،املوتى ،يتوىف ،تواله﴿):17،15،13،11،9،6،5،4(  

  .أماهلن الكسائي  ﴾والنصارى ،ا ملوىل،"كله"الدنيا
  ــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

  .أماهلا الدوري ﴾من  نار﴿):19(  
: وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾م احلميمرءوسهِ﴿):19(  
  ).رءوسهم احلميم(
  ).ولؤلؤٍ: (جرها الكسائي ﴾ولُؤلُؤاً﴿):23(  
أماهلن وقفاً  ﴾مة ،مسمى ،تقوى القلوب ،"معاً"يمة﴿):34،28(  

  .الكسائي
  ).سوآٌء: (رفعها الكسائي ﴾سوآًء﴿):25(  
  ).بيتي للطَّآئفني: (الياَء الكسائي أسكن ﴾بيتي للطَّآئفني﴿):26(  
  ).فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):30(  
  .أماهلن الكسائي ﴾ وهداكم ،التقوى ،يتلى﴿):37،30(  



 

  ).منِسكا: (كسر السني الكسائي ﴾منسكاً﴿):34(  
  ).وجبجنوا: (أدغم التاء يف اجليم الكسائي ﴾وجبت جنوا﴿):36(  

  ــــــــــــ الثمن السابع ــــــــــ

  ).أَذنَ: (فَتح اهلمزةَ الكسائي ﴾أُذنَ﴿):39(  
  ).يقاتلون: (كسر التاء الكسائي ﴾يقاتلون﴿):39(  
  .أماهلما الدوري ﴾للكافرين ،ديارهم﴿):44،40(  
  )40:(﴿عاموص تدِّمالتاَء يف الصاد الكسائي ﴾لَه أدغم :
)عوامصمدلَه.(  
 ،"معاً"ظاملة ،قرية ،عاقبة﴿):55،53،50،48،47،46،45،41(  

التفى  ،مغفرة ،سنة ،تعمى القلوب ،التعمى األبصار    ،معطلة ،خاوية
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مرية ،بغتة ،والقاسية ،فتنة ،الشيطان

  .أماهلما الكسائي ﴾متىن ،موسى﴿):52،44(  
  )44 ،48:(﴿هما ،أخذْتهأخذْت﴾ الذَّالَ يف التاء فيهما الكسائي أدغم :
)همتا ،أخهأخت.(  
: أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾هلُو ،فهِي ،"معاً"وهي﴿):58،48،45(  
  ). هلْو ،فهي ،وهي(
  ).يعدون: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾تعدون﴿):47(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الساعة﴿):55(  

  ــــــــــــ الثامنالثمن ــــــــــــ 

  .أماهلا الدوري ﴾النهار﴿):61(  



 

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾خمضرة﴿):63(  
  ).وهو ،هلْو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾وهو ،هلُو﴿):66،64(  
  ).لرؤف: (حذف الواو الكسائي ﴾لرؤوف﴿):65(  
 ﴾وىلامل ،موالكم ،مساكم ،اجتباكم ،تتلى ،أحياكم﴿):78،72،66(  

  .أماهلن الكسائي
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القيامة ،هدى ،أمة﴿):69،67(  
  ).منِسكا: (كسر السني الكسائي ﴾منسكاً﴿):67(  
ترجِع : (وكسر اجليم الكسائي ،فَتح التاَء ﴾ترجع اُألمور﴿):76(  

  ).اُألمور
                       

    

  سورُة المؤِمُنون
  "الثمن األول"زء الثامن عشرالج

  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،جنانا ،قرار ،ابتغى﴿):33،28،13،7(  
  ).صالهتم: (وحدها الكسائي ﴾صلوام﴿):9(  
 ،نطفة ،ساللة﴿):33،25،24،21،19،16،14،13،12(  

أماهلن وقفاً  ﴾اآلخرة ،جنة ،مآلئكة ،لعربة ،"معاً"كثرية ،القيامة ،النطفة
  .الكسائي

أماهلن الكسائي  ﴾وشجرة ،املضغة ،مضغة ،العلقة ،علقة﴿):20،14(  
  .وقفاً خبلف عنه



 

  )32،23:(﴿هواهلاء فيهما الكسائي ،كسر الراء ﴾"معاً"إله غري) : إله
غريِه.(  

  ).كلِّ زوجين: (حذف التنوين الكسائي ﴾كلٍّ زوجين﴿):27(  
  ).أنُ اعبدواْ: (الكسائي ضم النونَ وصالً ﴾أن اعبدواْ﴿):32(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــــ 
  ).هيهاة: (وقف عليهما باهلاء الكسائي ﴾"معاً"هيهات﴿):36(  
 ،موسى ،تترى ،افترى ،وحنيا ،الدنيا﴿):66،45،44،38،37(  

  . أمالَهن الكسائي ﴾تتلى ،قرار
  .لف عنهأماهلن الكسائي وقفاً خب ﴾غمرة ،الصيحة﴿):63،41(  
موسى  ،"كله"أمة﴿):74،70،60،57،52،49،44،43(  

أماهلن وقفاً  ﴾باآلخرة ،جنة ،وجلة ،خشية ،واحدة ،ءاية ،الكتاب
  .الكسائي

  ).ربوة: (وأمال اهلاء وقفاً الكسائي ،ضم الراء ﴾ربوة﴿):50(  
  ).أحيِسبون: (كسر السني الكسائي ﴾أحيسبون﴿):55(  
  .أماهلما الدوري ﴾ونيسارع ،نسارع﴿):61،56(  
  ).خراجا: (وزاد ألفاً بعدها الكسائي ،فتح الراء ﴾خرجا﴿):72(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):72(  

  ــــــــــــ الثمن الثالثـــــــــــ 

  .أماهلما الدوري ﴾والنهار ،طغياهنم﴿):80،75(  



 

: ائيأسكن اهلاء فيهن الكس ﴾"كله"وهو ﴿):88،80،79،78(  
  ).وهو(
 ،كلمة ،السيئة ،والشهادة ،واألفئدة﴿):126،100،96،92،78(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾فتعاىل اهللا
  ).إنا: (أسقط مهزة االستفهام على اإلخبار الكسائي ﴾أَِءنا﴿):82(  
  .أماهلما الكسائي ﴾تتلى ،فتعاىل ،فأىن﴿):105،92،89(  
  ).عالـم الغيب: (يضم امليم الكسائ ﴾عاملِ الغيب﴿):92(  
: وزاد ألفاً بعدها الكسائي ،والقاف ،فتح الشني ﴾شقْوتنا﴿):106(  
  ).شقَاوتنا(
  )110:(﴿موهمذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾فاتَّخ أدغم) :موهمتخفات.(  
  ).سخريا: (ضم السني الكسائي ﴾سخريا﴿):110(  
  ).إهنم: (ائيكسر اهلمزة الكس ﴾َأهنم﴿):111(  
: بناها على األمرفيهما الكسائي ﴾قال إن ،قَال كم﴿):114،112(  
  ).قل إن ،قُل كم(
  )112 ،114:(﴿مالثاَء يف التاِء فيهما الكسائي ﴾"معاً"لَبِثْت أدغم :
)ملَبِت.(  
  ).فسل: (وحذف اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾فسأل﴿):113(  
  ).ترجِعون: (وكسر اجليم الكسائي ،ءفتح التا ﴾ترجعون﴿):115(  

                         
  



 

  سورُة النور
  "الثمن الرابع"

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"بأربعة ،سورة﴿):13،4،1(  
 ،رأفة ،جلدة ،مائة ،"معاً"الزانية﴿):19،14،11،7،6،4،3،2(  

 ،عصبة ،واخلامسة ،فشهادة ،شهادة ،مشركة ،زانية ،طآئفة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾الفاحشة ،"معاً"واألخرة

  ).احملصنات: (كسر الصاد الكسائي ﴾احملصنات﴿):4(  
  ).لعنة: (وأماهلا الكسائي؛ وقف عليها باهلاء ﴾لعنت﴿):7(  
: وأماهلا وقفاً الكسائي ،رفعها ﴾»الثانية« واخلامسةَ﴿):9(  
  ).واخلامسةُ(
: كسر السني فيهما الكسائي ﴾سبونهوحت ،الحتسبوه﴿):15،11(  
  ).وحتِسبونه ،الحتِسبوه(
  .أماهلن الكسائي ﴾"معاً"الدنيا ،توىل﴿):19،14،11(  
  )12 ،16:(﴿وهمتعمالذالَ يف السني فيهما  ﴾"معاً" إذْ س أدغم

  ).إسمعتموه: (الكسائي
  )15:(﴿هنلَقَّوالذالَ يف التاِء الكسا ﴾وإذْ ت ئيأدغم) :هنلَقَّووإت.(  
  ).لرؤف: (حذف الواو الكسائي ﴾لرؤوف﴿):20(  

  ـــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 

 ،األيامى ،أزكى ،"معاً"الدنيا ،القرىب﴿):33،32،30،28،23،22(  
  .أماهلن الكسائي ﴾ءاتاكم



 

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾موعظة ،والسعة﴿):34،22(  
  ).احملصنات: (كسر الصاد الكسائي ﴾حملصناتا﴿):23(  
أماهلن  ﴾اإلربة ،مسكونة ،مغفرة ،واآلخرة﴿):31،29،26،23(  

  . وقفاً الكسائي
  .)يوم يشهد: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾يوم تشهد﴿):24(  
وامليم فيهما وصالً  ،ضم اهلاء ﴾يغنهِم اهللا ،يوفيهِم اهللا﴿):32،25(  

  ).يغنهم اهللا ،وفيهم اهللاي(:        الكسائي
 ،بِيوتاً: (كسر الباَء فيهن الكسائي ﴾بيوتكم،"معاً"بيوتاً ﴿):29، 27(  

  ).بِيوتكم
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمة الكسائي ﴾قيل﴿):28(  
  .أماهلما الدوري ﴾أبصارهن ،أبصارهم﴿):31،30(  
  ).جِيوبِهِن( :كسر اجليم الكسائي ﴾جيوبِهِنَّ﴿):31(  
  ).أيها: (زاد ألفاً بعد اهلاء وقفاً الكسائي ﴾أيه املؤمنون﴿):31(  

  ـــــــــــــ الثمن السادســــــــــ 

  .أمالَهن الدوري ﴾األبصار ،باألبصار ،كمشكاة﴿):44،43،35(  

 ،الشــرقية ،زيتونــة ،الزجاجــة ،زجاجــة﴿):45،44،43،35(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾دآبة ،لعربة ،الودق فترى        ،والغربية

ومدها ؛ وخفف الياء وزاد مهزة بعدها ،كسر الدال ﴾درِّيٌّ﴿):35(  
  ).دريٌء: (مداً متصالً الكسائي

  )35:(﴿قَدْوضم التاء الكسائي ﴾ي) :وقدت.(  



 

أماهلن الكسائي  ﴾بقيعة ،جتارة ،مباركة ،شجرة﴿):39،37،35(  
  .هوقفاً خبلف عن

  ).بِيوت: (كسر الباَء الكسائي ﴾بيوت﴿):36(  
  .أمالَهن الكسائي ﴾يتوىل ،يراها ،يغشاه ،فوفاه﴿):47،40،39(  
  ).حيِسبه: (كسر السني الكسائي ﴾حيسبه﴿):39(  
وضم  ،وكسر الالم ،زاد ألفاً بعد اخلاء ﴾واهللا خلَق كُلَّ﴿):45(  

  ).كلِّواهللا خالق : (الكسائي» كلَّ«وجر ،القاف
: ووصل اهلاَء بياٍء الكسائي ،كسر القاف ﴾ويتَّقه فأولئك﴿):52(  
)هقتفأولئكيوي(.  

  ـــــــــــــــ الثمن السابعـــــــــ 

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مباركة ،طاعة﴿):61،53(  
 ،مباركة ،حتية ،بزينة ،الظهرية ،معروفة﴿):63،61،60،58،53(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ةفتن ،طيبة
  .أماهلن الكسائي ﴾األعمى ،ومأواهم ،ارتضى﴿):61،57،55(  
  ).ال حتِْسبن: (وكسر السني الكسائي﴾ال تحسبنَّ﴿):57(  
 ).ثالثَ: (نصب الثاء الكسائي ﴾ثالثُ﴿):58(  
: كسر الباَء فيهن الكسائي ﴾بيوتاً ،"كله"بيوت  ،بيوتكم ﴿):61(  
 ).ًبِيوتا ،بِيوت ،كمبِيوت(
أوبيوت إِ : (كسر اهلمزة وصالً الكسائي ﴾أوبيوت أُمهاتكم﴿):61(  

  ).مهاتكم



 

  سوَرُة الفرقان
  الثمن الثامن

  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ فتنة ،"معاً"جنة ،ءاهلة﴿):20،15،8،3(  
  .أمالَهن الكسائي ﴾يلقى ،متلى ،افتراه﴿):8،5،4(  
  )فقجآءوا: (الدال يف اجليم الكسائي أدغم ﴾فقَد جآُءواْ﴿):4(  
  ).فهي: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهِي﴿):5(  

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"بالساعة ،بكرة﴿):11،5(  
  ).نأكل منها: (أبدل الياء نوناً الكسائي ﴾يأكل منها﴿):8(  
: سائيضم نونَ التنوينِ وصالً الك ﴾انظُر نمسحوراً﴿):9- 8(  
  ).انظُر نُمسحوراً(
  )17:(﴿مهرشحأبدلَ الياَء نوناً الكسائي ﴾ي) :مهرشحن.(  
: أبدلَ تاَء اخلطابِ ياَء غيبة الكسائي ﴾تستطيعونَ﴿):19(  
  ).يستطيعونَ(

  ــــــــ "الثمن األول"الجزء التاسع عشر ـــــــــ
 ،"كله"ئكةاملآل﴿):51،49،40،37،32،25،24،22،21(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾قرية ،بلدة ،القرية ،ءاية ،واحدة ،مجلة ،اجلنة
 ،وكفى ،ياويلىت ،بشرى ،نرى﴿):50،43،31،28،22،21(  

  .أماهلن الكسائي ﴾فأىب ،هواه
  .أماهلما الدوري ﴾"معاً"الكافرين﴿):52،26(  
  )27:(﴿الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾اتَّخذْت أدغم) :خاتت.(  



 

  ).وثَموداً: (نونها الكسائي ﴾وثَموداْ﴿):38(  
  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿):41(  
  ).أريت: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيت﴿):43(  
  ).حتِسب: (كسر السني الكسائي ﴾حتسب﴿):44(  
  .)وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):48،47(  
  ).نشراً: (وفتحها الكسائي ،أبدلَ الباَء نوناً ﴾بشراً﴿):48(  
  )50:(﴿اهرَّفْنص الكسائي ﴾ولَقَد الدالَ يف الصاد أدغم) :اهفْنرولَقَص.(  
: وضم الكاف وخففها الكسائي ،أسكن الذال ﴾ليذَّكَّروا﴿):50(  
  ).ليذْكُروا(

  ــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):62،54،53(  
  .أماهلما الكسائي ﴾استوى ،وكفى﴿):59،58(  
أماهلن  ﴾حتية ،الغرفة ،القيامة ،خلفة ،ستة﴿):75،69،62،59(  

  .الكسائي
  ).فسل: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾فسأل﴿):59(  
  ).قُيل: (ف ضمة الكسائيأشم كسرةَ القا ﴾قيل﴿):60(  
  ).يأمرنا: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾تأمرنا﴿):60(  
  ).سرجا: (والراء الكسائي ،ضم السني ﴾سراجا﴿):61(  
ومن : (أدغم الالم يف الذال أبو احلارث ﴾ومن يفعلْ ذَلك﴿):68(  

  ).يفعذَّلك



 

  )69:(﴿يهاناً يفهصلة اهلاء الكسائي ﴾م حذف) :يههاناً فم.(  
  ).ذريتنا: (حذف األلف الكسائي ﴾وذرياتنا﴿):74(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾قرة﴿):74(  
: وخفف القاف الكسائي ،وأسكن الالم ،فتح الياء ﴾ويلَقَّون﴿):75(  
  ).ويلْقَون(

                      
     

  سورُة الشَُّعراء
  الثمن الثالث

  .ل الطاء الكسائيأما ﴾طسم﴿ ):1(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بعزة ،نعمة ،آلية ،ءاية﴿):44،22،8،4(  
  ).هلْو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾هلُو﴿):9(  
 ،"كله"فألقى ،"كله"موسى ،نادى﴿):51،48،45،43،32،10(  

  .أماهلن الكسائي ﴾خطايانا
  )18:(﴿لَبِثْتالثاَء يف التاِء الكسائي ﴾و أدغم) :ولَبِت.(  
  .أماهلما الدوري ﴾سحار ،الكاقرين﴿):37،19(  
  )29:(﴿ذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾اتَّخ أدغم) :تخات.(  
 ىأرجِه: (ووصلها بياء الكسائي ،كسر اهلاَء ﴾أرجِه وأخاه﴿):36(  

  ).وأخاه
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"السحرة﴿):40،38(  



 

  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):39(  
  ).نعم: (كسر العني الكسائي ﴾نعم﴿):42(  
  )45:(﴿لْقَفت﴾ الالم حالكسائي ،فَت القاف دوشد) :لَقَّفت.(  
  )49:(﴿متنمهزةَ استفهامٍ الكسائي ﴾ءام زاد) :متنءءام.(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 
  .أماهلن الكسائي ﴾"كله"موسى﴿):65،63،61،52(  
 ،جنة ،ورثة ،"معاً"آلية ،لشرذمة﴿):103،90،85،67،54(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اجلنة
  ).وعيون: (كسر العني الكسائي ﴾وعيون﴿):57(  
  .أمال اهلمزة وقفاً الكسائي ﴾تراءا اجلمعان﴿):61(  
  )62:(﴿يعالياَء الكسا ﴾م ئيأسكن) :يعم.(  
أسكن اهلاء فيهن  ﴾"معاً"،فهو"معاً"هلُو﴿):104،80،78،68(  

  ).فهو ،هلْو: (الكسائي
  ).إتدعونَ: (أدغم الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾إذْ تدعونَ﴿):72(  
  ).أفريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أفرأيتم﴿):75(  
  ).وقُيل: (ضمةً الكسائي أشم كسرةَ القاف ﴾ وقيلَ﴿):92(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾كرة﴿):102(  
: ومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكن الياء ﴾أجري إآل﴿):109(  
  ).أجري إال(

  ــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 



 

  )118:(﴿يعالياَء الكسائي ﴾ م أسكن) :يعم.(  
 ،ءاية ،"كله"آلية﴿):176،174،158،154،139،128،121(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾األيكة ،بآية
أسكن اهلاء فيهن ﴾  "كله"هلُو﴿):175،159،140،122(  

  ).هلْو: (الكسائي
ومدها ؛ أسكن الياء ﴾"كله"أجري إال﴿):180،164،145،127(  

  ).أجري إال: (مداً منفصالً فيهن الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾جبارين﴿):130(  
: كسر العني فيهما الكسائي ﴾"معاً"وعيون﴿):147،134(  
  ).وعيون(
خلْق : (وأسكن الالم الكسائي ،فتح اخلاء ﴾خلُق األولني﴿):137(  

  ).األولني
  )141:(﴿ودثَم تالتاَء يف الثاِء الكسائي ﴾كذَّب أدغم) :ودثَّمكذَّب.(  
  ).وتاًبِي: (كسر الباَء الكسائي ﴾بيوتاً﴿):149(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ناقة﴿):155(  

  ــــــــــــ الثمن السادســــــــــــ 

 ،آلية ،الظلة ،واجلبلة﴿):208،202،197،190،189،184(  
  .أمالَهن وقفاً الكسائي ﴾قرية ،بغتة ،ءاية

  ).كسفاً: (أسكن السني الكسائي ﴾كسفاً﴿):187(  
  ).هلْو: (هلاء  الكسائيأسكن ا﴾ هلُو﴿):190(  



 

  ).نزلَ: (شدد الزاي الكسائي ﴾نزلَ﴿):193(  
  )193:(﴿نياألم وحما الكسائي ﴾الرنصبه) :نياألم وحالر.(  
  ).هنحن: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾هلْ نحن﴿):203(  
  ).أفريت: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أفرأيت﴿):205(  
  .أماهلن الكسائي ﴾يراك ،ذكرى ،أعىن﴿):218،209،207(  

                       
  

  سورُة النَّمل
  الثمن السابع

  .أمال الطاء الكسائي ﴾طس﴿):1(  
  )18،14،13،6،5،4،2:(﴿لتلقى  ،اآلخرة ،باآلخرة ،هدى

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾منلة ،عاقبة ،مبصرة ،القرآن
 ،أرى ،ولَّى ،"كله"موسى ،وبشرى﴿):20،19،10،9،7،2(  

  .أماهلن الكسائي ﴾ترضاه
  .أماهلا الدوري﴾ النار﴿):8(  
  .واهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾رءاها﴿):10(  
  ).هلْو: (أسكن اهلاء الكسائي﴾ هلُو﴿):16(  
  )18:(﴿زاد ياًء بعد الدال وقفاً الكسائي ﴾على واد) :على وادي.(  
  ).فمكُثَ: (ضم الكاف الكسائي ﴾فمكَثَ﴿):22(  
  .أمالَها الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾امرأةُ﴿):23(  



 

وبدأ  ،ووقف على الياء باأللف ،خفف الالم ﴾أالَّ يسجدوا﴿):25(  
  ).اُسجدوا؛ أالَيا ،أالَيسجدوا: (مزة وصل مضمومة الكسائي

  ــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

  )28:(﴿ هفَألْقهِماهلاَء﴾إلي ومدها مداً منفصالً ؛ ووصلها بياٍء ،كسر
  .)إليهِم يفَألْقه: (الكسائي

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾تسعة ،قاطعة﴿):48،32(  
 ،قرية ،قوة﴿):55،54،52،51،48،46،44،37،35،34،33(  

 ،دينةامل ،احلسنة ،بالسيئة ،جلة ،فناظرة ،دية ،مرسلة ،"معاً"أذلة ،أعزة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾شهوة ،الفاحشة ،آلية ،خاوية ،عاقبة

  ).ءاتان اُهللا: (أسقطَ الياَء وصالً ووقفاً الكسائي ﴾ءاتانِي اُهللا﴿):36(  
  .أماهلما الكسائي ﴾ءاتاكم ،ءاتان﴿):36(  
  )40:(﴿واهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾رءاه.  
: كسرةَ القاف فيهما ضمةً الكسائي أشم ﴾"معاً" قيلَ﴿):44، 42(  
  ).قُيل(
  .أماهلا الدوري ﴾كافرين﴿):43(  
  ).أنُ اعبدواْ: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾أن اعبدواْ﴿):45(  
: وضم التاء الكسائي ،تاًء» األوىل«أبدل النون  ﴾لنبيتنه﴿):49(  
  ).لتبيتنه(
: وضم الالم الكسائي ،تاًء» األوىل«أبدل النون  ﴾لنقولَن﴿ ):49(  
  ).لتقولُن(



 

  )49:(﴿كلهم﴾ امليم الكسائي ،ضم وفتح الالم) :لَكهم.(  
  )52:(﴿مهيوتكسر الباَء الكسائي ﴾ب) :مهبِيوت.(  

  ــــــــــ "الثمن األول"الحزء العشرون ــــــــ 
أما : (خطابٍ الكسائيأبدلَ ياِء الغيبة تاَء  ﴾أمَّا يشرِكُونَ﴿):59(  

  ).تشرِكُون
أماهلن  ﴾املوتى ،عسى ،مىت ،اصطفى﴿):80،72،71،59(  

  .الكسائي
  ).ذاه: (وقف عليها باهلاء الكسائي ﴾ذات﴿):60(  
 ،عاقبة ،اآلخرة ،تعاىل اهللا ،جة﴿):77،75،69،66،63،60(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ورمحة ،هلدى ،غآئبة
  ).الريح: (حدها الكسائيو ﴾الرياح﴿):63(  
  ).نشراً: (وفتحها الكسائي ،أبدلَ الباَء نوناً ﴾بشراً﴿):63(  
وزاد نوناً خمففة مفتوحة قبل  ،أسقطَ مهزةَ االستفهامِ ﴾أئنَّا﴿):67(  

  ).إننا: (األلف الكسائي
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿:)78(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
 ،جامدة ،وترى اجلبال ،أمة ،دآبة﴿):91،90،89،88،83،82(  

  .أمالَهن وقفاً الكسائي ﴾البلدة ،بالسيئة ،باحلسنة
  )87:(﴿هوأت﴾ اهلمزة فاً بعدأل التاَء الكسائي ،زاد وضم) :وهءات.(  
  ).حتِسبها: (كسر السني الكسائي ﴾حتسبها﴿):88(  



 

  ).وهي: (الكسائي أسكن اهلاء﴾ وهي﴿):88(  
  ).يعملون: (أبدلَ تاَء اخلطابِ ياَء غيبة الكسائي ﴾تعملون﴿):88(  
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):90(  
  ).هتجزونَ: (أدغم الالم يف التاِء الكسائي ﴾هلْ تجزونَ﴿):90(  
  .أمالَها الكسائي ﴾اهتدى﴿):92(  

                      
  

  سورُة القصص 
  .أمال الطاء الكسائي ﴾طسم﴿):1(  
  .أماهلن الكسائي  ﴾عسى ،"كله"موسى﴿):10،9،7،3(  
  .أماهلما وقفاً الكسائي  ﴾أئمة ،طآئفة﴿):5،4(  
  )6:(﴿ريوأماهلا الكسائي؛ والياء ألفاً ،وفتحها؛ أبدل النون ياًء ﴾ون :
  ).ويرى(
رعونُ وهامانُ ف: (رفعهن الكسائي ﴾فرعونَ وهامانَ وجنودمها﴿):6(  

  ).وجنودمها
  ).وحزناً: (وأسكن الزاي الكسائي ،ضم احلاء ﴾وحزناً﴿):8(  
: وأماهلما خبلف عنه الكسـائي ؛ وقف عليهما باهلاء ﴾قرت ،امرأت﴿):9(  
  ).امرأة، قرة(

  ــــــــــــ الثمن الثالثـــــــــــ 



 

ــتوى﴿ ):27،26،25،24،22،20،19،18،15،14(    ،واسـ
 ،تـوىل  ،فسـقى  ،عسـى  ،"معاً"ياموسى ،"معاً"موسى ،ييسع ،فقضى
  .أماهلن الكسائي     ﴾إحدى ،"معاً"إحدامها

أمالَهن وقفاً  ﴾أمة ،أقصااملدينة ،غفلة ،"معاً"املدينة﴿):23،20،15(  
  .الكسائي

دوهنُم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾دوهنم امرأتني﴿):23(  
  ).امرأتني

  )23:(﴿ردصأشم الصاد زاياً الكسائي ﴾ي) :ردزصـي.(  
  ـــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

 ،قضـــى﴿):50،49،48،43،42،38،37،36،31،30،29(  
 ﴾هواه ،أهدى ،أتاهم ،األوىل ،الدنيا ،، باهلدى"كله"موسى ،وىل ،أتاها

  .أماهلن الكسائي

  )29:(﴿ةذْوج﴾وأمال اهلاء وقفاً الكسائي ،كسر اجليم :)ةجِذْو.(  
  .أماهلن الدوري ﴾الدار ،"معاً"النار﴿):41،37،29(  
  
"كله"موسى﴿):50،47،46،44،43،42،41،40،37،36،29(
، لعنة، "معاً"القيامة ،أئمة ،"معاً"عاقبة ،مفترى، معاً"هدى"، 

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مصيبة ،"معاً"ورمحة
  .كسائي وقفاً خبلف عنهأماهلن  ال ﴾الشجرة ،املباركة ،البقعة﴿):30(  
  .واهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾رءاها﴿):31(  



 

  ).الرهبِ: (ضم الراَء الكسائي ﴾الرَّهبِ﴿):32(  
  )34:(﴿يعالياَء الكسائي ﴾م أسكن) :يعم.(  
  ).يصدقْنِي: (جزم القاف الكسائي ﴾يصدِّقُنِي﴿):34(  
  ).ومن يكون: (اء ياًء الكسائيأبدل الت ﴾ومن تكون﴿):37(  
  ).اليرجِعون: (وكسر اجليم الكسائي ،فتح الياء ﴾اليرجعون﴿):39(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم العمر﴿):45(  

  ).العمر
  ــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 

 ،جيـىب  ،اهلـدى  ،يتلى﴿):70،68،67،61،60،59،57،53(  
أمـاهلن   ﴾وتعـاىل  ،فعسى ،وأبقى ،األوىل  ،"معاً"الدنيا ،"معاً"ىالقر

  .الكسائي
 ،قرية ،السيئة ،باحلسنة﴿):72،71،70،68،61،58،54(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾واآلخرة ،اخلرية ،"كله"القيامة
  ).يف إِمها: (كسر اهلمزة وصالً الكسائي ﴾يف أُمِّها﴿):59(  
أسكن اهلاء فيهن ﴾ "معاً"وهو ،وفه ،مث هو﴿):70،61،56(  

  ).وهو ،فهو ،مث هو: (الكسائي
وامليم وصالً  ،ضم اهلاء ﴾عليهِم األنباء ،عليهِم القول﴿):66،63(  

  ).عليهم األنباء ،عليهم القول:    (فيهما الكسائي
  ).وقُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمة الكسائي ﴾وقيلَ﴿):64(  



 

: فيهما الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾"معاً"أرأيتم﴿):72،71(  
  ).أريتم(

  ـــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

 ،"معـاً "الدنيا ،ءاتاك ،فبغى ،موسى﴿):86،85،80،79،77،76(  

  .أمالَهن الكسائي ﴾يلقى ،باهلدى ،يلقاها

 ،"معاً"اآلخرة ،القوة ،بالعصبة﴿ ):86،84،83،81،78،77،76(  
  .أمالَهن وقفاً الكسائي ﴾رمحة ،بالسيئة ،باحلسنة ،العاقبةو ،فئة ،قوة
ذنوم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾ذنوم ارمون﴿):78(  

  ).ارمون
  .أماهلما الدوري ﴾للكافرين ،وبداره﴿):86،81(  
  )82:(﴿فساخلاَء ﴾لَخ الكسائي ،ضم السني وكسر) :ِسفلَخ.(  
أواختباراً  ،وقف على الياء فيهما اضطراراً ﴾ويكأنه ،كأنوي﴿):82(  

  )كأن؛ وي: (الكسائي
                           

  

  سورُة العنكبوت
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):5(  
 ،آية ،السقينة ،سنة ،"معاً"القيامة ،فتنة﴿):15،14،13،10،25(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ باآلخرة



 

 ﴾ومأواكم ،الدنيا ،فأجناه ،خطاياكم ،خطاياهم﴿):25،24،12(  
  .أماهلن الكسائي

  ).أومل تروا: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾أومل يروا﴿):19(  
  .أمالَها الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾النشأة﴿):20(  
  .أماهلا الدوري﴾ النار﴿):24(  
  )25:(﴿مذْتالذالَ يف التاِء الكسائ ﴾اتَّخ يأدغم) :متخات.(  
  ).مودةُ: (وأماهلا وقفاً الكسائي ،رفع التاء ﴾مودَّةَ﴿):25(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

 ،الفاحشـة  ،اآلخـرة  ،النبوة﴿):44،37،35،34،31،28،27(   
  .أماهلن وقفا الكسائي ﴾آلية ،الرجفة ،ءاية ،"معاً"القرية

أماهلن  ﴾تنهى ،موسى ،ىبالبشر ،الدنيا﴿):45،39،31،27(  
  .الكسائي

  ).أئنكُم لتأتونَ: (زاد مهزة االستفهام الكسائي ﴾إ نَّكُم لتأتونَ﴿):28(  
: وخفف اجليم الكسائي ،»الثانية«أسكن النون  ﴾لننجِّينه﴿):32(  
  .)لننجِينه(
  ).سُي: (أشم كسرةَ السنيِ ضمةً الكسائي ﴾سيَء﴿):33(  
  )33:( ﴿ وكمنوخفف اجليم الكسائي ،أسكن النون ﴾ج) :وكجمن.(  
  .أماهلا الدوري ﴾دارهم﴿):37(  
: ووقف عليها باأللف الكسائي ،نونَ الدالَ وصالً ﴾وثَموداْ﴿):38(  
  ).وثَموداً(



 

  )39:(﴿مآَءهج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾ولَقَد) :مآَءهولقج(.  
  .الكسائي وقفاً خبلف عنهأماهلا ﴾ الصيحة﴿):40(  
  )41:(﴿وتيكسر الباَء الكسائي ﴾الب) :وتالبِي.(  
  ).تدعونَ: (أبدلَ الياَء تاًء الكسائي ﴾يدعونَ﴿):42(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):42(  

  ـــــــــ "الثمن األول"الجزء الحادى والعشرون ـــــــ
وأماهلا وقفاً ؛ ووقف عليها باهلاء ،وحدها الكسائي ﴾ءايات﴿):50(  

  ).ءاية: (الكسائي
 ،وذكرى ،كفى ،يتلى﴿):68،65،64،63،61،55،52،51(  

  .أماهلن الكسائي ﴾افترى ،جناهم ،الدنيا ،فأحيا ،فأىن ،يغشاهم
 ،اجلنة ،بغتة ،مسمى ،لرمحة﴿):68،67،64،60،58،53،51(  

  .سائيأماهلن وقفاً الك ﴾مثوى ،وبنعمة ،اآلخرة ،دآبة
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾ذآئقة ،واسعة ،حمليطة﴿):57،56،54(  
  .عنه
  .أماهلما الدوري ﴾للكافرين ،بالكافرين﴿):68،54(  
  )56:(﴿أسكن الياء الكسائي ﴾ياعبادي) :ياعبادي.(  
وأبدل اهلمزة  ،وخفف الواو ،أبدل الباء ثاء مسكنة ﴾لنبوِّئَنهم﴿):58(  

  .)نثْوِينهملَ: (ياًء الكسائي
  ).هلْي ،وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾هلي ،وهو﴿):64،60(  
  ).ولْيتمتعوا: (أسكن الالم الكسائي ﴾وليتمتعوا﴿):66(  



 

                         



 

  سورُة الرُّوم
  الثمن الثاني

 ،مسمى ،"معاً"اآلخرة ،أدىن األرض﴿):25،21،10،9،8،7،3(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾دعوة ،رمحة ،مودة ،قوة ،"معاً"عاقبة

  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):27،5(  
  .أماهلن الكسائي ﴾األعلى ،السوأى ،الدنيا﴿):27،10،7(  
أماهلما الكسائي وقفاً خبلف  ﴾روضة ،"معاً"الساعة﴿):15،14،12(  
  .عنه
  .لدوريأماهلما ا ﴾والنهار ،كافرين﴿):23،13(  
  ).تخرجون: (وضم الراء الكسائي ،فَتح التاَء ﴾تخرجون﴿):19(  
  ).للعالَمني: (فَتح الالم الكسائي ﴾للعالمني﴿):22(  
  ).فطرة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾فطرت﴿):30(  

  ــــــــــــ الثمن الثالثــــــــــــ 

  ).فارقوا: (وخفف الراء الكسائي ،الفاء زاد ألفاً بعد ﴾فرَّقوا﴿):32(  
فترى  ،عاقبة ،رباً ،سيئة ،"معاً"رمحة﴿):48،42،39،36،33(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾الودق
  ).فهو،وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾وهو ،فهو﴿):50،35(  
  ).يقنِطون: (كسر النون الكسائي ﴾يقنطون﴿):36(  
  .أماهلن الكسائي ﴾"معاً"املوتى ،وتعاىل ،القرىب﴿):52،50،40،38(  
  ).تشركون: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾يشركون﴿):40(  



 

  .أماهلما الدوري ﴾ءاثار ،الكافرين﴿):50،45(  
  ).الريح: (وحدها الكسائي ﴾الرياح﴿):48(  
  ).رمحة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾رمحت﴿):50(  
  )53:(﴿اد﴾ وقفاً الكسائي أثبت الياء) :ادي.(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 

 ،ضعف: (ضم الضاد فيهن الكسائي ﴾ضعفاً ،"معاً" ضعف﴿):54(  
  ).ضعغاً

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾بآية ،وشيبة ،"معاً"قوة﴿):58،54(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):54(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ساعة ،الساعة﴿):55(  
  )56:(﴿مالثاَء يف التاِء الكسائي ﴾لَبِثْت أدغم) :ملَبِت.(  
  ).ولَقَضربنا: (أدغم الدالَ يف الضاد الكسائي ﴾ولَقَد ضربنا﴿):58(  

                      
     

  سورُة لقمان
  )20،16،10،5،4،3:(﴿دآبة ،اآلخرةب ،ورمحة ،"كله"هدى، 

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾وباطنة ،ظاهرة ،حبة ،احلكمة
  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿):6(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،ألقى ،وىل ،تتلى﴿):15،10،7(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):13،9(  



 

  )12:(﴿كُراش النونَ و ﴾أن صالً الكسائيضم) :كُرأنُ اش.(  
  ).يابني: (كسر الياَء فيهن الكسائي ﴾"كله"يابنيَّ﴿):17، 16، 13(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾صخرة﴿):16(  
  ).والتصاعر: (زاد ألفاً بعد الصاد الكسائي ﴾والتصعر﴿):18(  
  )20:(﴿همنِع﴾ العني وأماهلا ؛ منصوبةً وأبدلَ اهلاَء تاًء ،أسكن

  ).نِعمةً: (الكسائي
  ).قُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):21(  
  ).بنتبع: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾بلْ نتبع﴿):21(  

  ـــــــــــــ لثمن الخامس ـــــــــ

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):22(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،جناهم ،ثقىالو﴿):33،32،22(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مسمى ،واحدة ،عاقبة﴿):29،28،22(  
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾الساعة ،سبعة ،شجرة﴿):34،27(  
  .عنه
  .أماهلن الدوري ﴾ختار ،صبار ،النهار﴿):32،31،29(  
  ).نعمةب: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾بنعمت﴿):31(  
  ).وينزِل: (وخفف الزاي الكسائي ،أسكن النون ﴾وينزِّل﴿):34(  

                         



 

  سورُة السجدة
  .أماهلن الكسائي ﴾سواه ،استوى ،أتاهم ،افتراه﴿):9،4،3(  
أماهلن  ﴾واألفئدة ،ساللة ،والشهادة ،سنة ،ستة﴿):9،8،6،5،4(  

  .وقفاً الكسائي
  ).إِنا: (حذف مهزة االستفهام الكسائي ﴾أِءنَّا﴿):10(  

  ــــــــــــ الثمن السادســــــــــــ 

 ،هداها ،ترى ،يتوفاكم﴿):28،21،20،19،16،13،12،11(  
  .أماهلن الكسائي ﴾مىت ،األدىن ،فمأواهم ،املأوى ،تتجاىف

 ،أئمة ،هدى ،مرية ،موسى الكتاب ،اجلنة﴿):25،24،23،13(  
  .اً الكسائيأماهلن وقف ﴾القيامة

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾قرة﴿):17(  
  ).وقُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ﴿):20(  
  .أماهلا الدوري ﴾النارِ﴿):20(  
  ).لماصربوا: (وخفف امليم الكسائي ،كسر الالم ﴾لَمَّاصربوا﴿):24(  

                         



 

  سورُة األحزاب
  الثمن السابع

  .أماهلن الدوري ﴾أقطارها ،للكافرين ،الكافرين﴿):14،8،1(  
أماهلن  ﴾ وموسى ،"معاً"أوىل ،وكفى ،يوحى﴿):7،6،3،2(  

  .الكسائي
  ).تظَاهرونَ: (واهلاَء الكسائي, فتح التاَء  ﴾تظَاهرونَ﴿):4(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):4(  
الفتنة،   ،طآئفة ،نعمة ،وعيسى ابن مرمي﴿:)17،14،13،9،7(  

 .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾رمحة
  ).إزاغَت: (أدغم الذالَ يف الزايِ الكسائي ﴾إذْ زاغَت﴿):10(  
  )13:(﴿قامالكسائي ﴾م امليم حفَت) :قَامم.(  
  ).بِيوتنا: (كسر الباَء الكسائي ﴾بيوتنا﴿):13(  
 .ماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنهأ ﴾بعورة ،عورة﴿):13(  

  ـــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"أشحة ﴿):19(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الدنيا ،قضى ،يغشى﴿):28،23،19(  
 ،اآلخرة ،وكفى اهللا ،حسنة ،بألسنة﴿):30،29،25،21،19(  

  .سائيأماهلن وقفاً الك ﴾مبينة ،بفاحشة
  ).حيِسبون: (كسر السني الكسائي ﴾حيسبون﴿):20(  
  ).إسوة: (وأمال اهلاء وقفاً الكسائي ،كسر اهلمزة ﴾أسوة﴿):21(  



 

  .واهلمزة وقفاً الكسائي ،أمال الرا ﴾رأى﴿):22(  
: وضم العني الكسائي ،ضم اهلاء وامليم وصالً ﴾قلوم الرعب﴿):26(  
  ).قلوم الرعب(

  ـــــــــ "الثمن األول"الجزء الثاني عشر ـــــــــ
: والنون ياًء الكسائي ،أبدلَ التاء ﴾نؤا..وتعمل﴿ )31(  
  ).يؤهتا..ويعمل(
  ).وقرنَ: (كسر القاف الكسائي ﴾وقَرنَ﴿):33(  
  )33 ،34:(﴿كُنيوتكسر الباَء فيهما الكسائي ﴾"معاً" ب) :كُنبِيوت.(  
 ،واحلكمة ،اجلاهلية﴿):50،49،38،37،36،35،34،33(  

 ﴾عدة ،سنة ،وختشى الناس ،اخلرية ،قضى اهللا ،"معاً"مؤمنة ،مغفرة
  .أماهلن وقفاً الكسائي

 ،"معاً"وكفى ،قضى ،يتلى ،األوىل﴿):48،39،37،36،34،33(  
  .أماهلن الكسائي ﴾أذاهم ،وختشاه

  ).فقَضلَّ: (أدغم الدالَ يف الضاد الكسائي ﴾فقَد ضلَّ﴿):36(  
  ).وإتقُولُ: (أدغم الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾وإذْ تقُولُ﴿):37(  
  )40:(﴿مكسر التاء الكسائي ﴾وخات) :موخات.(  
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾خالصة ،وامرأة ،بكرة﴿):50،42(  
  .عنه
  .أماهلا الدوري ﴾الكافرين﴿):48(  



 

ومدها مداً الزماً ؛ عد امليموزاد ألفاً ب ،ضم التاء﴾ تمسوهن﴿):49(  
  ).تمآسوهن: (الكسائي

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــــ 
  .أماهلن الكسائي ﴾إناه ،الدنيا ،"معاً"أدىن﴿):59،57،53،51(  
  ).بِيوت: (كسر الباء الكسائي ﴾بيوت﴿):53(  
  .)فسلوهن: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني ﴾فسئلوهن﴿):53(  
  .أمالَها وقفاً الكسائي ﴾واآلخرة﴿):57(  

  ــــــــــــ الثمن الثالثــــــــــــ 

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾األمانة ،لسنة ،سنة ،املدينة﴿):72،62،60(  
  .أمالَهما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"الساعة﴿):63(  
  .أماهلما الدوري ﴾النار ،الكافرين﴿):66،64(  
  ).كثرياً: (أبدلَ الباَء ثاًء الكسائي ﴾اًكبري﴿):68(  
  أماهلا الكسائي  ﴾موسى﴿):69(  

                        
   

  سورُة سبأ
  ).وهو: (أسكن اهلا فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿ ):2،1(  
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ذرة ،الساعة﴿):3(  
  .أماهلما الكسائي ﴾أفترى ،بلى﴿):8،3(  



 

: وشددالالم وزاد ألفاً بعدها الكسائي ،حذف األلف ﴾عالمِ﴿):3(  
  ).عالَّم(
  ).اليعزِب: (كسر الزاي الكسائي ﴾اليعزب﴿):3(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾آلية ،باآلخرة ،جنة ،مغفرة﴿):9،8،4(  
  )5:(﴿يمزٍ ألالكسائي ﴾رِج امليم جر) :ٍيمزٍ ألرِج.(  
  ).هندلكم: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾هلْ ندلكم﴿):7(  
إن : (أبدل النون فيهن ياء الكسائي ﴾أونسقط.. نشأ خنسف﴿إن ):9(  

  ).أو يسقط..  يشأ خيسف
  ).خيسبهم: (أدغم الفاء يف الباء الكسائي ﴾خنسف بِهم﴿):9(  
  ).م األرض: (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾م األرض﴿):9(  
  ).كسفاً: (أسكن السني الكسائي ﴾كسفاً﴿):9(  
  

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 

 ،قرى ،القرى اليت ،طيبة ،بلدة ،ءاية ،دآبة﴿):21،18،15،14(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾باآلخرة

  )15:(﴿كَنِهِمسالكسائي ﴾م كسر الكاف) :نِهِمكسم.(  
: أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾يوهلْ نجاز﴿):17(  
  ).وهنجازي(
  .أماهلما الدوري ﴾صبار ،أسفارنا﴿):19(  
  )20:(﴿دَّقص الكسائي ﴾ولَقَد الدالَ يف الصاد أدغم) :قدولقص(.  



 

  ).قُلُ ادعواْ: (ضم الالم الكسائي ﴾قُلِ ادعواْ﴿):22(  
  .كسائي وقفاً خبلف عنهأماهلما ال ﴾الشفاعة ،ذرة﴿):23،22(  
  ).أُذن: (ضم اهلمزة الكسائي ﴾أَذن﴿):23(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):23(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 

  )43،40،34،33،28،24:(﴿قرية ،الندامة ،كآفة ،هدى، 
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مفترى  ،للمآلئكة

 ،وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾فهو ،"معاً"وهو﴿):39،26(  
  ).فهو
أماهلن  ﴾تتلى ،زلفى ،اهلدى ،ترى ،مىت﴿):43،37،32،31،29(  

  .الكسائي
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ساعة﴿):30(  
  .أماهلما الدوري ﴾النار ،والنهار﴿):42،33(  
  ).إتأمروننا: (يأدغم الذالَ يف التاِء الكسائ ﴾إذْ تأْمروننا﴿):33(  
  )40:( ﴿مهرشحأبدلَ الياَء نوناً فيهما الكسائي ﴾يقول..ي :
)مهرشحنقول..ن.(  

  ــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾جنة ،بواحدة﴿):46(  
  .أماهلن الكسائي ﴾وأىن ،ترى ،وفرادى ،مثىن﴿):52،51،46(  
  ).وهو ،فهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾وهو ،فهو﴿):47(  



 

: ومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكن الياء ﴾أجري إال﴿):47(  
  ).أجري إال(
: ومد األلف مداً متصالً الكسائي ،مهزالواو ﴾التناوش﴿):52(  
  ).التنآؤش(
  ).وحُيل: (أشم كسرةَ احلاِء ضماً الكسائي ﴾وحيلَ﴿):54(  

                         
  

  سورُة فاطر
 ،العزة ،مغفرة ،رمحة ،املآلئكة﴿:)14،13،12،11،10،7،2،1(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القيامة ،مسمى ،وترى الفلك ،حلية ،نطفة
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾أجنحة﴿):1(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):2(  
  ).نعمة: (وأماهلا الكسائي ،عليها باهلاء وقف ﴾نعمت﴿):3(  
  )3:(﴿كسر الراء الكسائي ﴾خالق غري) :ِخالق غري.(  
  .أمالَهن الكسائي ﴾أنثى ،الدنيا ،فأىن﴿):11،5،3(  
  )4:(﴿عجرالتاَء ﴾ت حوكسر اجليم الكسائي ،فَت) :جِعرت.(  
  )8:(﴿واهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾فَرءاه.  
  ).الريح: (أسقط األلف الكسائي ﴾الرياح﴿:)9(  
  .أماهلا الدوري ﴾النهار﴿):13(  

  ــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 



 

أماهلن  ﴾ا ملقامة،وعالنية ،أمة ،مثقلة ،وازرة﴿):35،29،24،18(  
  .وقفاً الكسائي

 ﴾اليقضى ،األعمى ،يتزكى ،تزكى ،قرىب ،أخرى﴿):36،19،18(  
  .أماهلن الكسائي

  )26:(﴿ذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾أخ أدغم) :تأخ.(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾جتارة﴿):29(  
  .)ولُؤلُؤٍ: (الكسائي» الثانية«جر اهلمزةَ  ﴾ولُؤلُؤاً﴿):33(  
  .أماهلما الدوري ﴾"معاً"الكافرين﴿):39(  
  ).أريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم﴿):40(  
  )40:(﴿تيِّنفاً بعد النون الكسائي ﴾بأل زاد) :ناتيب.(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنــــــــــــ 

  .أماهلا الكسائي ﴾أهدى﴿):42(  
أماهلن  ﴾مسمى ،دآبة ،قوة ،عاقبة ،إحدى األمم﴿):45،44،42(  

  .الكسائيوقفاً 
  ).سنة: (هلن الكسائيوأما؛ وقف عليهن باهلاء ﴾"كله"سنت﴿):43(  

                       

  سورُة يس
 )1 -2:(﴿القرءانالنونَ يف الواوِ الكسائي ،أمال الياء ﴾يس و وأدغم :
  ).ياسني والقرآن(
  ).فهي: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهِي﴿):8(  



 

 ،املدينة ،أقصااملدينة ،القرية ،مبغفرة﴿):43،26،20،13،11(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اجلنة ،ءاهلة

  .أماهلما الكسائي ﴾يسعى ،املوتى﴿):20،12(  
  ).إليهم اثنني: (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾إليهِم اثنني﴿):14(  
  ).قُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):26(  

  ــــــــ "الثمن األول"الجزء الثالث والعشرونــــــــ 
أماهلن الكسائي  ﴾ ياحسرة ،"كله"صيحة﴿):53،49،30،29(  

  .وقفاً خبلف عنه
 ،"كله"واحدة﴿):57،53،50،49،46،44،41،37،33،29(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾فاكهة ،اجلنة ،توصية ،رمحة، امليتة ،"كله"وءاية
  ).ملَا: (خفف الالم الكسائي ﴾ملَّا﴿):32(  
  ).العيون: (كسر العني الكسائي ﴾العيون﴿):34(  
  ).ثُمره: (وامليم الكسائي ،ضم الثاء ﴾ثَمره﴿):35(  
  ).وما عملت: (أسقط اهلاء الكسائي ﴾وماعملته﴿):35(  
  .أماهلا الدوري ﴾النهار﴿):40(  
: أشم كسرةَ القاف فيهما ضمةً الكسائي ﴾"معاً" قيلَ﴿):47،45(  
  ).قُِيل(
  .أماهلا الكسائي ﴾مىت﴿):48(  
  ).مرقدنا هذا: (ال سكت بينهما للكسائي ﴾هذا. س.مرقَدنا﴿):52(  
  ).ظُلل: (وحذف األلف الكسائي ،ضم الظاء ﴾ظالل﴿):56(  



 

  ـــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
  ).وأنُ اعبدونِي: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾وأن اعبدونِي﴿):61(  
  )جبالً: (وخفَّف الالم الكسائي ،باَءضم اجليم  وال ﴾جِبِالًّ﴿):62(  
  .أماهلما الكسائي ﴾بلى ،فأىن﴿):81،66(  
  )68:(﴿هكِّسنالنونَ  ﴾ن حالنونَ  ،»األوىل«فَت الثانيةَ«وأسكن«،  وضم

  ).ننكُسه: (الكاف وخففها الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾الكافرين﴿):70(  
  .ا وقفاً الكسائيأماهلم ﴾نطفة ،ءاهلة﴿):77،74(  
  ).وهو ،وهي: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾وهو ،وهي﴿):81،78(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مرة﴿):79(  
  ).كُن فيكُونَ: (الكسائي» فيكونُ«نصب نون  ﴾كُن فيكُونُ﴿):82(  

                         
  

  سورُة الصَّافَّات
  .أماهلما الكسائي ﴾األعلى ،الدنيا﴿):8،6(  
أماهلن وقفاً  ﴾واحدة ،ءاية ،اخلطفة ،بزينة﴿):19،14،10،6(  

  .الكسائي
  ).بِزِينة الكواكبِ: (حذف التنوين الكسائي ﴾بِزِينة الكواكبِ﴿):6(  
  )12:(﴿ضم التاء الكسائي ﴾عجبت) :عجبت.(  
  ).اإِ ن: (أسقط مهزة االستفهام الكسائي ﴾أِءنَّا﴿):16(  



 

  ).نعم: (كسر العني الكسائي ﴾نعم﴿):18(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾زجرة﴿):19(  

  ــــــــــــ الثمن الثالثــــــــــــ 

  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):35(  
أماهلن وقفاً  ﴾عاقبة ،فتنة ،نعمة ،لذة﴿):73،63،57،46(  

  .الكسائي
  ).ينزِفون: (كسر الزاء الكسائي﴾ينزفون﴿):47(  
  ).إِ نا: (أسقط مهزة االستفهام الكسائي ﴾أِءنَّا﴿):53(  
  .واهلمزة الكسائي ،أمال الراء ﴾فراءه﴿):55(  
  .أماهلما الكسائي ﴾نادانا ،األوىل﴿):75،59(  
  ).هلْو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾هلُو﴿):60(  
  .ائي وقفاً خبلف عنهأماهلا الكس ﴾شجرة﴿):64(  
  .أماهلا الدوري ﴾ءاثارهم﴿):70(  
  ).ولَقَضلَّ: (أدغم الدالَ يف الضاد الكسائي ﴾ولَقَد ضلَّ﴿):71(  

  ـــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾ءاهلة﴿):86(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ نظرة﴿):88(  
  ).يا بني: (كسر الياَء الكسائي ﴾بنيَّيا ﴿):102(  
أماهلن  ﴾"معاً"موسى ،الرؤيا ،أرى﴿):120،114،105،102(  

  .الكسائي



 

  ).ترِى: (وكسر الراء الكسائي ،ضم التاء ﴾ترى﴿):102(  
  )105:(﴿دَّقْتص الكسائي ﴾قَد الدالَ يف الصاد أدغم) :قْتدقَص.(  
  ).وهو ،هلْو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾وهو ،هلُو﴿):142،106(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):145(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾شجرة﴿):146(  
 ،أصطفى البنات ،املآلئكة ،مئة﴿):180،158،153،150،147(  

  .الكسائي أماهلن وقفاً ﴾العزة ،"معاً"اجلنة
  )171:(﴿قَتبس الدال يف السني الكسائي ﴾ولَقَد أدغم :
)قَتبولَقَس.(  

                         
  

  سورُة ص
 ،ليكة ،رمحة ،اآلخرة ،امللة ،األهلة ،عزة﴿):15،13،9،7،5،2(  

  . أماهلن وقفاً الكسائي ﴾واحدة
  ).والة: (وقف عليها باهلاء الكسائي ﴾والت﴿):3(  
  . أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾حمشورة ،صيحة﴿):19،15(  
  ).فُواق: (ضم الفاء الكسائي ﴾فَواق﴿):15(  

  ــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 



 

 ،"معاً"لزلفى ،بغى ،أتاك﴿):43،41،40،26،25،22،21(  
  .أماهلن الكسائي ﴾وذكرى ،نادى ،اهلوى

  ).إتسورواْ: (م الذالَ يف التاِء الكسائيأدغ ﴾إذْ تسوَّرواْ﴿):21(  
  ).إدخلُواْ: (أدغم الذالَ يف الدالِ الكسائي ﴾إذْ دخلُواْ﴿):22(  
 ،رمحة ،خليفة ،واحدة ،"معاً"نعجة﴿):51،46،43،26،23(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾كثرية ،ذكرى الدار
  ).لي نعجةٌو: (أسكن الياَء الكسائي﴾  ولي نعجةٌ ):23(  
  )24:(﴿كظَلَم الدالَ يف الظاِء الكسائي ﴾لَقَد أدغم) :كلَقَظَّلَم.(  
 ،الدار ،واألبصار ،كالفجار ،النار﴿):48،47،46،45،28،27(  

  .أماهلن الدوري ﴾"معاً"األخيار
: ضم نونَ التنوينِ وصالً الكسائي﴾اركُض نوعذابٍ﴿ ):42- 41( 
  ).اركُض نُوعذابٍ(
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مفتحة ،خبالصة﴿):50،46( 
: وأسكن الياء الكسائي ،شدد الالم وفتحها ﴾والْيسع﴿):48(  
  .)والَّيسع(

  ــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 

أماهلن  ﴾نار ،الكافرين ،"كله"النار﴿):76،74،64،61،59(  
  .الدوري

أماهلن  ﴾يوحى ،األعلى ،راألشرا ،النرى﴿):70،69،62(  
  .الكسائي



 

وابتدأ مزة وصلٍ  ،أسقط مهزة االستفهام﴾  أَ تَّخذهنم﴿):63(  
  ).من األشرارِتخذناهم ،اتخذناهم: (وأسقطها وصالً الكسائي ،مكسورة

  ).سخريا: (ضم السني الكسائي ﴾سخريا﴿):63(  
  ).من علملي : (أسكن الياَء الكسائي ﴾ لي من علم﴿):69(  
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾املآلئكة ،للمآلئكة﴿):73،71(  
  )84:(﴿قالكسائي ﴾فَالْح نصب القاف) :قفَالْح.(  

                         
  

  سورة الزمر
أماهلن  ﴾أخرى ،اليرضى ،فأىن ،الصطفى ،زلفى﴿):7،6،4،3(  

  .الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾النهار﴿):5(  
  )7،6،5:(﴿أماهلن وقفاً الكسائي ﴾وازرة ،مثانية ،واحدة ،مسمى.  
بطون : (كسر اهلمزة وصالً الكسائي ﴾بطون أُمهاتكم﴿):6(  

  ).إمهاتكم
  )7:(﴿لَكُم هضروصل اهلاء بواو الكسائيٍ ﴾ي) :هضروي لَكُم(.  

  ــــــــــــ الثمن الثامنــــــــــــ 

 ،نعمة﴿):31،26،24،23،22،20،19،15،10،9،8(  
هدى  ،للقاسية ،مبينة ،كلمة ،"كله"القيامة ،حسنة ،رمحة ،"معاً"اآلخرة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اهللا



 

  .أماهلن الدوري ﴾"كله"النار﴿):19،16،8(  
 ،هداهم ،البشرى ،"معاً"الدنيا﴿):26،25،21،18،17،10(  

  .أماهلن الكسائي ﴾فأتاهم ،لذكرى ،فتراه
  .اهلا الكسائي وقفاً خبلف عنهأم ﴾واسعة﴿):10(  
 ).فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):22(  
  ).وقُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ﴿):24(  
  .)ولقضربنا: (أدغم الدال يف الضاد الكسائي ﴾ولقد ضربنا﴿):27(

  ــــــــ  "الثمن األول"الجزء الرابع والعشرون ـــــــ
  )49،47،46،45،42،38،32:(﴿يتوىف األنفس ،برمحة ،مثوى، 

أماهلن وقفاً الكسائي ﴾فتنة ،نعمة ،القيامة ،باآلخرة، الشهادة ،مسمى. 
 .أماهلا الدوري ﴾للكافرين﴿):32(  
: وزاد ألفاً بعدها الكسائي؛ وفتح الباء ،كسر العني ﴾عبده﴿):36(  
  ).عباده(
 ).أفريتم: (الكسائي» نيةالثا«أسقط اهلمزة  ﴾أفرأيتم﴿):38(  
  )42:(﴿ى عليها املوتوأبدل األلف  ،وكسر الضاد ،ضم القاف ﴾قَض

  ).قُضي عليها املوت: (وضم التاء الكسائي ،وأماهلا؛ ياًء مفتوحة
  .أماهلن الكسائي ﴾أغىن ،األخرى ،اهتدى﴿):50،42،41(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الشفاعة﴿):44(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــ ـــــــ
  ).ياعبادي الذين: (أسكن الياء الكسائي ﴾ياعبادي الذين﴿):53(  



 

 ).التقنِطوا: (كسر النون الكسائي ﴾التقنطوا﴿):53(  
 ،بغتـة  ،رمحة﴿):75،74،73،72،71،67،60،58،55،53(  

   ،اجلنة ،كلمة ،مثوى  ،مسودة ،ترى الذين  ،"معاً"القيامة ،ترى العذاب
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾املآلئكة ،وترى املآلئكة

 ،"معاً"بلى ،هداين ،ياحسرتى﴿):71،68،67،59،57،56(  
  .أماهلن الكسائي ﴾أخرى ،وتعاىل

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾كرة﴿):58(  
  )59:(﴿كآَءتج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾قَد) :كآَءتقَج.(  
  .أمالَهما الدوري ﴾"معاً"لكافرينا﴿):71،59(  
  ).مبفازاهتم: (زاد ألفاً بعد الزاي الكسائي ﴾مبفازم﴿):61(  
 ).وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):70،62(  
  ).وجِيء: (أشم كسرةَ اجليمِ ضمةً الكسائي ﴾وجِيء﴿):69(  
  )71 ،73:(﴿يقسكسرةَ السنيِ ﴾"معاً" و ةً الكسائي أشمفيهما ضم :
  ).وسُيق(
: أشم كسرةَ القاف فيهما ضمةً الكسائي ﴾"معاً" قيلَ﴿):75، 72(  
  ).قُيل(

                         
    

  سورُة َغاِفر
  الثمن الثالث



 

  .أمالَ احلاَء الكسائي ﴾حم﴿):1(  
  .سائيأماهلن وقفاً الك ﴾خآئنة ،األزفة ،رمحة ،أمة﴿):19،18،7،5(  
  )5:(﴿مهذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾فَأخ أدغم) :مهتفَأخ.(  
  ).كلمة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾كلمت﴿):6(  
  .أماهلما الدوري ﴾القهار ،النار﴿):16،6(  
وقهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾وقهِم السيئات﴿):9(  

  ).السيئات
  ).إتدعونَ: (أدغم الذالَ يف التاِء الكسائي ﴾تدعونَ إذْ﴿):10(  
  .أماهلما الكسائي ﴾جتزى ،الخيفى﴿):17،16(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

أماهلن وقفاً  ﴾اجلنة ،سيئة ،اآلخرة ،قوة ،عاقبة﴿):40،39،21(  
  .الكسائي

 ،أرى ،"كله"موسى﴿):40،39،37،35،29،27،26،23(  
  . أماهلن الكسائي ﴾جيزى ،أتاهم ،القرار ،أنثى ،دنياال
  .أماهلما الدوري ﴾جبار ،الكافرين﴿):35،25(  
  )26:(﴿ادضِ الفَسيف األر ظْهِرالياَء واهلاَء ﴾ي حفَت،  ورفع»الفساد «

  ).يظْهر يف األرضِ الفَساد: (الكسائي
  )27:(﴿أدغم الذال يف التاء الكسائي ﴾عذْت: )عت.(  
  )28 ،34:(﴿آَءكُمج قَدو، آَءكُمج لقَدأدغم الدال يف اجليم ﴾  و

  ).ولقَجآَءكُم ،وقَجآَءكُم: (فيهما الكسائي



 

  )37( ﴿عالكسائي ﴾فأَطَّل رفع العني) :عفأَطَّل.(  
  .)وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):40(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســـــــــــ 

 ،الغفار ،"كله"النار﴿ ):55،52،50،49،47،43،42،41(  
  .أماهلن الدوري ﴾الكافرين ،واإلبكار ،الدار

موسى  ،اللعنة ،خلزنة ،اآلخرة ،دعوة﴿ ):59،54،52،49،43(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾آلتية ،هدى ،اهلدى

 ،فوقاه ،"معاً"الدنيا﴿ ):62،58،56،54،53،51،50،45،43(  
  .أماهلن الكسائي﴾ فأىن ،األعمى ،أتاهم ،اهلدى ،ىبل ،وذكرى

  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"الساعة﴿):59،46(  
  ــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

أماهلن  ﴾قوة ،عاقبة ،بآية ،مثوى ،مسمى ،نطفة﴿):82،78،76،67(  
  .وقفاً الكسائي

  .لف عنهأماهلن الكسائي وقفاً خب ﴾علقة﴿):67(  
  ).شيوخاً: (كسر الشني الكسائي ﴾شيوخاً﴿):67(  
  .أماهلن الكسائي ﴾أغىن ،أىن ،قضى ،يتوىف﴿):82،69،68،67(  
  .أماهلما الدوري ﴾الكافرين ،النار﴿):74،72(  
  ).قُِيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):73(  
    
  ).سنة: (الكسائي وأماهلا؛ وقف عليها باهلاء ﴾سنت﴿):85(



 

                         
  

  سورُة فصِّلت
  .أمالَ احلاَء الكسائي ﴾حم﴿):1(  
  .أماهلا الدوري ﴾ءاذاننا﴿):5(  
  .أماهلا الكسائي ﴾يوحى﴿):6(  
  . أمالَها وقفاً الكسائي ﴾باآلخرة﴿):7(  

  ــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 

أماهلن الكسائي  ﴾مرة ،"كله"صاعقة ،أربعة﴿):21،17،13،10(  
  .وقفاً خبلف عنه

 ،الدنيا ،وأوحى ،فقضاهن ،استوى﴿ ):23،17،16،12،11(  
  .أماهلن الكسائي ﴾أرداكم ،اهلدى ،العمى ،أخزى

  ). وهو ،وهي: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾وهو ،وهي﴿):21،11(  
أماهلن  ﴾مثوى ،اآلخرة ،"معاً"قوة ،مآلئكة﴿):24،16،15،14(  

  . وقفاً الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):19(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

وامليم وصالً  ،ضم اهلاء ﴾عليهِم املآلئكة ،عليهِِم القول﴿):30،25(  
  ).عليهم املآلئكة ،عليهم القول(:            فيهما الكسائي



 

 ،اآلخرة ،باجلنة ،ئكةاملآل﴿):45،44،43،40،39،34،31،30(  
 ،عمى ،هدى ،مغفرة ،القيامة ،ترى األرض ،عداوة ،السيئة ،احلسنة

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾كلمة ،موسى الكتاب
 ﴾يلقى ،املوتى ،أحياها ،"معاً"ومايلقاها ،الدنيا﴿):40،39،35،31(  

  .أماهلن الكسائي
  .يأماهلن الدور ﴾ءاذاهنم ،النار ،والنهار﴿):44،40،38(  
  .أماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾خاشعة﴿):39(  
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):43(  
  ).َء أَعجميٌّ: (الكسائي» الثَّانِية«حقق اهلمزة  ﴾َءاْعجميٌّ﴿):44(  
 ). وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):44(  

  ــــــــ "الثمن األول"الجزء الخامس والعشرون ـــــــ
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾"معاً"الساعة﴿):50،47(  
 ،ووقف عليها باهلاء ،حذف األلف على اإلفراد ﴾مثرات﴿):47(  

  ).مثرة: (وأماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي
  .أماهلما الكسائي ﴾للحسىن ،أنثى﴿):50،47(  
  .وقفاً الكسائيأماهلن  ﴾مرية ،قآئمة ،رمحة﴿):54،50(  
  .والنون الكسائي ،أمال اهلمزة ﴾ونئا﴿):51(  
  ).أريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيتم﴿):52(  

                      



 

  سورُة الشُّوَرى
  .أمالَ احلاَء الكسائي﴾ حم﴿):1(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):11،9،4(  
  ).يكاد: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾دتكا﴿):5(  
أماهلن وقفاً  حجة﴾ ،واحدة ،أمة ،اجلنة ،واملآلئكة﴿):15،8،7،5(  

  .الكسائي
  .أماهلما الكسائي ﴾املوتى ،القرى﴿):9،7(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
 ،القرىب ،الدنيا ،وعيسى ،وموسى ،وصى﴿):24،23،20،13(  

  .ائيأماهلن الكس ﴾افترى
 ،"معاً"اآلخرة ،مسمى ،"معاً"كلمة﴿):25،23،22،21،20،14(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ التوبة ،حسنة ،املودة ،ترى الظاملني
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾"معاً"الساعة ،داحضة﴿):18،17،16(  
  .عنه
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):25،22،19(  
: وضم الشني خمففة الكسائي ،وأسكن الباء ،فتح الياء ﴾ريبشِّ﴿):23(  
  ).يبشر(

  ــــــــــــ الثمن الثالثـــــــــــ 

  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):29،28(  
  ).ينزِل: (وخفف الزاي الكسائي ،أسكن النون ﴾ينزِّل﴿):28(  



 

وترى  ،"كله"يئةس ،مصيبة ،دآبة﴿):48،45،44،40،30،29(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي رمحة﴾ ،القيامة ،الظاملني

  .أماهلما الدوري ﴾صبار ،اجلوار﴿):33،32(  
  .أماهلن الكسائي ﴾وتراهم ،شورى ،وأبقى ،الدنيا﴿):45،38،36(  
وحذف اهلمزة  ،وأبدل األلف ياًء ،كسر الباء ﴾كَبائر﴿):37(  

  ).كبِري: (الكسائي
                       

    

  سورُة الزخرف
  الثمن الرابع

  .أمالَ احلاَء الكسائي ﴾حم﴿):1(  
  ).يف إِم: (كسر اهلمزة وصالً الكسائي ﴾يف أُم﴿):4(  
  ).إن كنتم: (كسر اهلمزة الكسائي ﴾أَن كنتم﴿):5(  
  .أماهلما الكسائي ﴾وأصفاكم ،ومضى﴿):16،8(  
 ،املآلئكة ،احللية ،نعمة ،بلدة﴿):23،22،19،18،13،11(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ قرية ،"معاً"أمة
  ).تخرجون: (وضم الراَء الكسائي ،فَتح التاَء ﴾تخرجون﴿):11(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):17(  
  .أمالَهما الدوري ﴾"معاً"ءاثارهم﴿):23،22(  

  ــــــــــــ الثمن الخامســــــــــــ 



 

  ).قُلْ أولو: (بناها على األمر الكسائي ﴾ لَ أولوقَا ﴿):24(  

 ﴾ ونادى ،موسى ،"معاً"الدنيا ،بأهدى﴿):51،46،35،32،24(  
  .أماهلن الكسائي

 ،واحـدة  ،أمـة  ،باقية ،عاقبة﴿):53،48،45،35،33،28،25(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾املآلئكة ،ءاية ،ءاهلة ،واآلخرة

: وأماهلما الكسائي ،باهلاء وقف عليهما ﴾"معاً"رمحت ﴿):32(  
  ).رمحة(
  )33 ،34:(﴿هِموتيبل، هِموتيبكسر الباَء فيهما الكسائي ﴾ول :
)هِموتبِيل، هِموتبِيول.(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾فضة﴿):33(  
  )35:(﴿امليم الكسائي ﴾لَمَّا متاع خفَّف) :تاعا ملَم.(  
  ).وحيِسبون: (كسر السني الكسائي ﴾نوحيسبو﴿):37(  
  ).وسل: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،أسكن السني ﴾واسأَل﴿):45(  
  )49:(﴿ها أيزاد ألفاً بعد اهلاء وقفاً الكسائي ﴾ي) :اها أ يي.(  
وأمال اهلاء وقفاً  ،وزاد ألفاً بعدها ،فتح السني ﴾أسوِرةٌ﴿):53(  

  ).أساوِرةٌ: (الكسائي
  .)سلُفا: (والالم الكسائي ،ضم السني ﴾سلَفا﴿):56(  

  ـــــــــــــ الثمن السادســـــــــــ 

  ).يصدون: (ضم الصاد الكسائي ﴾يصدون﴿):57(  



 

 ،"معاً"اجلنة ،بغتة ،باحلكمة ،مآلئكة﴿):73،72،70،66،63،60(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾كثرية ،فاكهة

أماهلن الكسائي  ﴾الشفاعة ،"معاً"الساعة ،لساعةل﴿):86،85،66،61(  
  .وقفاً خبلف عنه

  .أماهلن الكسائي ﴾فأىن ،بلى ،وجنواهم ،عيسى﴿):87،80،63(  
  )78،63:(﴿كُمجِئْت قَد، اكُمجِئْن الدالَ يف اجليمِ فيهما  ﴾لقَد أدغم

  ).لقَجئْناكُم ،قَجئْتكُم: (الكسائي
  ).تشتهي: (الكسائي» الثانية«اهلاء حذف  ﴾تشتهيه﴿):71(  
  ).أُورِتموها: (أدغم الثاَء يف التاِء الكسائي ﴾أُورِثْتموها﴿):72(  
  ).حيِسبون: (كسر السني الكسائي ﴾حيسبون﴿):80(  
  ).ولْد: (وأسكن الالم الكسائي ،ضم الواو ﴾ولَد﴿):81(  
  ).وهو( :أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):84(  
  ).يرجعون: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾ترجعون﴿):85(  
  )88:(﴿هيِليارب يوق﴾ الالَّم اهلاَء ،نصب ووصلها بواو ؛ ورفع

  ).ياربووقيلَه: (الكسائي
                       

    

  سورُة الدَُّخان
  .أمال احلاء الكسائي ﴾حم﴿):1(  



 

أماهلن وقفاً  ﴾البطشة ،يغشى الناس ،رمحة ،ليلة﴿):16،11،6،3(  
  .الكسائي

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مباركة﴿):3(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الكربى ،الذكرى ،أىن﴿):16،13(  
  )13:(﴿مآَءهج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾وقَد) :مآَءهوقَج.(  

  ــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 

  ).عت: (أدغم الذال يف التاء الكسائي ﴾تعذْ﴿):20(  
  ).وعيون: (كسر العني فيهما الكسائي ﴾"معاً" وعيون﴿):52، 25(  
أماهلن وقفاً  ﴾املوتة ،فاكهة ،موىلً ،ونعمة﴿):56،55،41،27(  

  .الكسائي
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم السماء﴿):29(  

  ).السماء
  .أماهلن الكسائي ﴾ ووقاهم ،"معاً"األوىل﴿):56،35(  
: وأماهلا خبلف عنه الكسائي؛ وقف عليها باهلاء ﴾شجرت﴿):43(  
  ).شجرة(
  ).تغلي: (أبدل الياء تاًء الكسائي ﴾يغلي﴿):45(  
  ).ذق أنك: (فتح اهلمزة الكسائي ﴾ذق إنك﴿):49(  

                      

   سورُة الجاِثية
  .أمالَ احلاَء الكسائي ﴾حم﴿:)1(  



 

  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾هدى ،دآبة﴿):11،4(  
  )5،4:( ﴿نصب التاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"ءايات) :ء ايات.(  
  .أمالَها الدوري ﴾والنهار﴿):5(  
  .أماهلما الكسائي ﴾وتتلى ،فأحيا﴿):8،5(  
  ).حالري: (حذف األلف على التوحيد الكسائي ﴾الرياح﴿):5(  
  ).تؤمنون: (أبدل ياء الغيبة تاِء خطاب الكسائي ﴾يؤمنون﴿):6(  
  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿):9(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنــــــــــــ 

  )11:(﴿الكسائي ﴾من رجزٍ أليم امليم جر) :ٍمن رجزٍ أليم.(  
  )14:(﴿زِيجيالكسائيأبدل الياء نونِاً  ﴾ل) :زِيجنل.(  
 ،ورمحة ،وهدى ،"معاً"القيامة ،والنبوة﴿):28،26،20،17،16(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي﴾ جاثية
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾"كله"الساعة ،شريعة﴿):32،27،18(  
  .عنه
 ،ولتجزى ،حمياهم﴿):35،34،31،28،25،24،23،22،21(  

 ،ننساكم ،وترى ،"معاً"دنياال ،تدعى ،"معاً"تتلى ،وحنيا ،هواه
  .أماهلن الكسائي ﴾ومأواكم

  ).أفريت: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أفرأيت﴿):23(  
وأمال  ،وحذف األلف ،وأسكن الشني ،فتح الغني ﴾غشاوة﴿):23(  

  ).غَشوة: (اهلاء وقفاً الكسائي



 

: كسائيأشم كسرةَ القاف ضمةً فيهما ال ﴾"معاً"قيلَ﴿):32،34(  
  ).قُيل(
  )35:(﴿مذْتالذالَ يف التاِء الكسائي ﴾اتَّخ أدغم) :متخات.(  
  ).هزؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾هزواً﴿:)35(  
    
  ).اليخرجون: (وضم الراء الكسائي ،فتح الياء ﴾اليخرجون﴿):35(

                      
  

  سورُة األحقاف
  "الثمن األول"شرونالجزء السادس والع

  .أمالَ احلاَء الكسائي ﴾حم﴿):1(  
  )16،15،14،12،5،3:(﴿معاً"اجلنة ،ورمحة ،القيامة ،مسمى"، 
  .أماهلن وقفاً الكسائي  ﴾سنة

: فيهما الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾"ًمعا"أرأيتم﴿):10،4(  
  ).أريتم(
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾أثارة﴿):4(  
  .أمالَهما الدوري ﴾النار ،كافرين﴿):20،6(  
 ،افتراه ،موسى ،يوحى ،كفى ،تتلى﴿):20،15،12،9،8،7(  

  .أماهلن الكسائي﴾ الدنيا ،ترضاه ،وبشرى
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):8(  



 

  )17:(﴿تنوينٍ الكسائي ﴾أُف بناها على الكسر من دون) :أُف.(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،اهلاء ضم ﴾عليهِم القول﴿ )18(  

  ).القول
  )19:(﴿مهفِّيوينوناً الكسائي» األوىل«أبدلَ الياَء  ﴾ول) :مهفِّيوولن.(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ـــــــــــ 
 ،موسى ،القرى ،أغىن ،أراكم﴿):34،33،30،27،26،23(  

  .أماهلن الكسائي ﴾بلى ،املوتى
وأمال األلف  ،أبدلَ الياَء تاًء مفتوحةً ﴾يرى إال مساكنهمال ﴿):25(  

  ).ال ترى إِالَّ مساكنهم: (الكسائي» مساكنهم«ونصب  ،بعد الراء
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾ ءاهلة ،وأفئدة﴿):28،26(  
  ).بضلوا: (أدغم الالم يف الضاد الكسائي ﴾بلْ ضلوا﴿):28(  
  )29:(﴿راوإذْ صالكسائي ﴾فْن الذالَ يف الصاد أدغم) :افْنروإص.(  
  .أماهلما الدوري ﴾هنار ،النار﴿):35،34(  
  .أماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي ﴾ساعة﴿ ):35(

                      

  سورُة ُمَحمٍَّد
     ).تلُواْقا: (وزاد ألفاً بينهما الكسائي؛ والتاَء ،فَتح القاف ﴾قُتلُواْ﴿):4(  
  .أماهلا وقفاً الكسائي  ﴾اجلنة﴿):6(  

  ـــــــــــــ الثمن الثالثـــــــــــ 



 

ــة﴿):27،25،20،18،17،15،14،13،12،11،10(     ،عاقب
 ،مصـفى  ،ومغفـرة  ،لذة ،اجلنة ،بينة ،قوة ،قرية ،مثوى ،موىل الذين

أماهلن وقفاً الكسائي  ﴾املآلئكة ،اهلدى ،حمكمة ،بغتة ،هدى.  

أماهلن  ﴾أدبارهم ،النار ،الكافرين ،وللكافرين﴿):25،15،11،10(  
  .الدوري

 ،وءاتاهم ،الموىل﴿):32،30،23،20،19،18،17،11(  
 ،بسيماهم ،وأملى ،أعمى ،فأوىل  ،فأىن ،ذكراهم ،تقواهم ،مثواكم
  .أماهلن الكسائي ﴾اهلدى

لف أماهلن الكسائي وقفاً خب ﴾طاعة ،سورة ،الساعة﴿):21،20،18(  
 .عنه
  ).فَقَجآَء: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾فَقَد جآَء﴿):18(  
وأمال اهلاء  ،أدغم التاء يف السني ﴾أنزلت سورة ،نزلت سورة﴿):20(  

  ).أنزسورة ،نزلسورة: (فيهما الكسائي
  ـــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

 .أماهلا الكسائي ﴾الدنيا﴿):36(  
                      

    

   سورُة الفتح
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾دآئرة ،السكينة﴿):6،4(  
 .أماهلما الكسائي ﴾األعمى ،أوىف﴿):17،10(  



 

عليه : (ورقَّق لفظَ اجلاللة الكسائي ،كسر اهلاَء﴾ عليه اَهللا﴿):10(  
  ).اَهللا
  ).ضراً: (ضم الضاد الكسائي ﴾ضراً﴿):11(  
  )12:(﴿متنلْ ظَنيف الظاِء الكسائي ﴾ب الالم أدغم) :متنظَّنب.(  
  .أماهلا الدوري ﴾للكافرين﴿):13(  
  ).كَلم: (وحذف األلف الكسائي ،كسر الالم ﴾كَالَم﴿):15(  
  ).بتحسدوننا: (أدغم الالم يف التاِء الكسائي ﴾بلْ تحسدوننا﴿):15(  
  ــــــــــــ لثمن الخامساــــــــــــ  
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾معرة ،مكة ،الشجرة﴿):25،24،18(  
  .عنه
 ،سنة ،ءاية ،"معاً"كثرية ،السكينة﴿):29،26،23،20،19،18(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مغفرة ،اجلاهلية ،محية ،احلمية ،لسنة
 ،باهلدى ،الرؤيا ،التقوى ،وأخرى﴿):29،28،27،26،21(  
  .أماهلن الكسائي ﴾فاستوى ،التوراة ،سيماهم ،تراهم ،كفىو
 ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):24(  
وامليم فيهما  ،ضم اهلاء ﴾م الكفار ،قلوم احلمية﴿):29،26(  

  ).م الكفار ،قلوم احلمية(:    وصالً الكسائي
  )27:(﴿قدص لَقَد﴾ الدالَ يف الصاد الكسائي أدغم) :قدلَقَص.(  
  .أمالَها الدوري ﴾»األوىل«ِالكفار﴿):29(  

                       



 

  



 

  سورُة الحجرات
  الثمن السادس

 ،وأنثى ،"معاً"عسى ،األخرى ،إحدامها ،للتقوى﴿):13،11،9،3(  
  .أماهلن الكسائي ﴾أتقاكم

اً أماهلن وقف ﴾إخوة ،ونعمة ،جبهالة ،مغفرة﴿):10،8،6،3(  
  .الكسائي

: والنون تاًء الكسائي ،والياء باًء ،أبدل الباء ثاًء ﴾فتبينوا﴿):6(  
  ).فتـثبتوا(
  ).يتفَّأولئك: (أدغم الباء يف الفاء الكسائي ﴾يتب فَأولئك﴿):11(  

  ـــــــــــــ الثمن السابعـــــــــــ 

  .أماهلا الكسائي ﴾هداكم﴿):17(  
                         

  

  سورُة ق
 ،يتلقى املتلقيان ،األيكة ،بلدة ،تبصرة﴿):22،17،14،11،8(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾غفلة
  .أمالَهما الكسائي ﴾وذكرى﴿):8(  
وأمال اهلاء وقفاً خبلف  ،أدغم التاء يف السني ﴾وجاءت سكرة﴿):19(  

  ).وجاء سكرة(:   عنه الكسائي
  .أماهلا الدوري ﴾كفار﴿):24(  



 

  ـــــــــــــ الثمن الثامنـــــ ــــــ

  .أمالَهن وقفاً الكسائي ﴾ستة ،ألقى السمع ،اجلنة﴿):38،37،31(  
: ضم نونَ التنوينِ وصالً الكسائي ﴾ادخلُوها نمنِيبٍ﴿):34، 33(  
  ).ادخلُوها نُمنِيبٍ(
  .أمالَها الكسائي ﴾لذكرى﴿):37(  
  ).هوو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):37(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الصيحة﴿):42(  
  .أماهلا الدوري ﴾جببار﴿):45(  

                       
  

  سورُة الذَّاِريات
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾صرة ،غمرة﴿):29،11(  
  .أماهلما الدوري ﴾وباألسحار ،النار﴿):18،13(  
  ).وعيون: (لكسائيكسر العني ا ﴾وعيون﴿):15(  
  .أماهلما الكسائي ﴾أتاك ،ءاتاهم﴿):24،16(  
  ).مثلُ ما: (ضم الالم الكسائي ﴾ما مثلَ﴿):23(  
  ).إدخلُواْ: (أدغم الذالَ يف الدالِ الكسائي ﴾إذْ دخلُوا﴿):25(  
: وحذف األلف الكسائي ،وأسكن الالم ،كسر السني ﴾سالَم﴿):25(  
  ).سلْم(
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾ةخيف﴿):28(   



 

  ــــــــ "الثمن األول"الجزء السابع والعشرون ـــــــ
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾حجارة﴿):33(  
أماهلن  ﴾القوة ،مآأتى الذين ،ءاية ،مسومة﴿):58،52،37،34(  

  .وقفاً الكسائي
  .أماهلن الكسائي ﴾الذكرى ،فتوىل ،موسى﴿):55،39،38(  
  )40:(﴿أسكن اهلاء الكسائي ﴾ووه) :ووه.(  
وامليم فيهما  ،ضم اهلاء ﴾يومهِم الذي ،عليهِم الريح﴿):60،41(  

  ).يومهم الذي ،عليهم الريح(:  وصالً الكسائي
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):43(  
وقفاً وأمال اهلاء  ،وأسكن العني ،حذف األلف ﴾الصاعقَة﴿):44(  

  ).الصعقَة: (خبلف عنه الكسائي
  )46:(﴿كسر امليم الكسائي ﴾وقوم) :ِوقوم.(  

                         

  سورُة الطور
  .أماهلا الدوري ﴾نار﴿):13(  
  .أماهلما الكسائي ﴾ووقاهم ،ءاتاهم﴿):18(  
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾بفاكهة ،مصفوفة﴿):22،20(  

  ـــــــــــــالثاني  الثمنـــــــــــ 
  .أماهلا الكسائي ﴾ووقانا﴿):27(  
  ).ندعوه أنه: (فتح اهلمزة الكسائي ﴾ندعوه إنه﴿):28(  



 

  ).بنعمة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾بنعمت﴿)29(  
  ).املصيطرون: (بالصاد وجه واحد للكسائي ﴾املصيطرون﴿):37(  
  ).يصعقون: (كسائيفتح الياء ال ﴾يصعقون﴿):45(  

                      
   

  سورُة النَّجم
  .أماهلن الكسائي )25ـ1:رءوس اآلي(  
 ،جنة ،سدرة ،نزلة ،مرة﴿):25،23،22،16،15،14،13،6(  

أماهلن وقفاً  ﴾اآلخرة ،وماوى األنفس ،قسمة ،السدرة ،يغشى
  .الكسائي

  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):7(  
  .أماهلا الكسائي ﴾فأوحى﴿):10(  
واهلمزةَ فيهن  ،أمالَ الراَء ﴾ رَءاه ،"معاً" رأَى﴿):18،13،11(  

  .الكسائي
: وحذف األلف الكسائي ،وأسكن امليم ،فتح التاء ﴾أفتمارونه﴿):12(  
  ).أفتمرونه(
  ).أفريتم: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أفرأيتم﴿):19(  
  ).الالة: (ف عليها باهلاء الكسائيوق ﴾الالت﴿):19(  
  )23:(﴿مآَءهج أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾ولقَد) :مآَءهولقَج.(  
  ).رم اهلدى: (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾رم اهلدى﴿):23(  



 

  ــــــــــــ الثمن الثالثــــــــــــ 

  .أماهلن الكسائي )56- 27،26،29:رؤوس اآلي(  
 ،تسمية ،املآلئكة ،باآلخرة﴿):58،57،53،46،38،32،27(  

أماهلن وقفاً  ﴾كاشفة ،األزفة ،واملؤتفكة ،نطفة ،وازرة ،أجنة ،املغفرة
  .الكسائي

  ﴾فغشها ،أغىن ،جيزاه ،وأعطى ،توىل﴿):54،48،41،34،29(  
  .أماهلن الكسائي

  ).ووهو،فه: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾فهو ،وهو﴿):35،30(  
وحذف اهلمزة  ،وأبدل األلف ياًء ،كسر الباء ﴾كَبائر﴿):32(  

  ).كبِري: (الكسائي
  ).بطون إِمهاتكم: (كسر اهلمزة الكسائي ﴾بطون أُمهاتكم﴿):32(  
  ).أفريت: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة   ﴾أفرأيت﴿):33(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه  ﴾النشأة﴿):47(  
: ووقف عليها باأللف الكسائي ،نونَ الدال وصالً ﴾ثَموداْو﴿):51(  
  ).وثَموداً(

                       
  

   



 

  سورُة الَقمر
  .أماهلما الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾بالغة ،الساعة﴿):5،1(  
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾حكمة ،ءاية﴿):5،2(  
  )4:(﴿مآَءهج يم الكسائيأدغم الدال يف اجل  ﴾ولقَد) :مآَءهولقَج.(  
وكسر الشني خمففة  ،وزاد ألفاً بعدها ،فتح اخلاء ﴾خشَّعاً﴿):7(  

  ).خا شعا: (الكسائي
  ــــــــــــ الثمن الرابعـــــــــــ 

  ).عيوناً: (كسر العني الكسائي ﴾عيوناً﴿):12(  
 ،مةنع ،قسمة ،فتنة ،ءاية ،فالتقى املاء﴿):50،35،28،15،12(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾واحدة
  )23:(﴿ودثَم تاَء يف الثاِء الكسائي ﴾كذَّبالت أدغم) :ودثَّمكذَّب.(  
 ،الساعة ،برآءة ،بكرة ،صيحة ،الناقة﴿):46،43،38،31،27(  

  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه  ﴾والساعة
  .أماهلما الكسائي ﴾أدهى ،فتعاطى﴿):46،29(  
: أدغم الدال يف الصاد الكسائي ﴾ولقد صبَّحهم﴿):38(  
  .)ولقَصبحهم(
  ).ولقَجآَءهم: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾ولقَد جآَء﴿):41(  
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):48(  

                      

  



 

  سورُة الرحمن
  الثمن الخامس

أماهلن   ﴾اجلنتنيوجىن  ،وردة ،"كله"فاكهة﴿):68،54،52،37،11(  
  .وقفاً الكسائي

  ).والرحيان: (كسر النون الكسائي ﴾والرَّيحانُ﴿):12(  
  ﴾أقطار ،اجلوار ،"معاً"نار ،كالفخار﴿):35،33،24،15،14(  

  .أماهلن الدوري
  .أماهلما الكسائي ﴾بسيماهم ،ويبقى﴿):41،27(  
  ).سيفرغ: (أبدل النون ياًء الكسائي ﴾سنفرغ﴿):31(  
  )31:(﴿هزاد ألفاً بعد اهلاء وقفاً الكسائي ﴾أي) :هاأي.(  
والوجه , ضم امليم فيهما خبلف عنه  ﴾"معاً"مل يطمثهن﴿):74،56(  

  ).مل يطمثهن،مل يطمثهن: (الكسائي )كحفص(الثاين 
                       

  سورُة الواِقعة
  الثمن السادس

 ،مقطوعة ،رافعة ،خافضة ،الواقعة﴿):62،34،33،3،2،1(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾النشأة ،مرفوعة ،ممنوعة

 ،ثالثة ،كاذبة﴿):73،40،39،32،20،15،13،9،8،7،2(  
 ،كثرية ،"معاً"وفاكهة ،موضونة ،"كله"ثلة ،"معاً"املشئمة ،"معاً"امليمنة
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾تذكرة

  )22:(﴿عني لكسائيوالنون ا ،جر الراء ﴾وحور) :ٍوحورٍ عني.(  



 

  .ال إشمام فيها للكسائي ألنها مصدر  ﴾قيالً﴿):26(  
  ).إنا: (حذف مهزة اآلستفهام الكسائي ﴾أَِءنَّا﴿):47(  
  )55:(﴿برالكسائي ﴾ش الشني حفَت) :برش.(  
  .أماهلا الكسائي ﴾األوىل﴿):62(  
فيهن » ثانيةال«أسقط اهلمزة  ﴾"كله"أفرأيتم﴿):71،68،63(  

  ).أفريتم: (الكسائي
  ).بنحن: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾بلْ نحن﴿):67(  

  ــــــــــــ الثمن السابعــــــــــ 

: وحذف األلف بعدها الكسائي ،أسكن الواو  ﴾مبواقع﴿):75(  
  ).مبوقع(
  ).وجنة: (وأماهلا الكسائي ،وقف عليها باهلاء ﴾وجنت﴿):89(  
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾وتصلية﴿):94(  
  ).هلْو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾هلُو﴿):95(  

                      
     

  سورُة الحديد
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):6،4ـ1(  
 ﴾فدية ،الرمحة ،ترى املؤمنني ،درجة ،ستة﴿):15،13،12،10،4(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي



 

 ،بلى ،بشراكم ،يسعى ،احلسىن ،استوى﴿):15،14،12،10،4(  
  .أماهلن الكسائي ﴾موالكم ،مأواكم

  )5:(﴿عجرالتاَء ﴾ت حوكسر اجليم الكسائي ،فَت) :جِعرت.(  
  .أماهلا الدوري ﴾النهار﴿):6(  
  ).لرؤف: (حذف الواو الكسائي ﴾لرءوف﴿):9(  
  )11:(﴿فَهضاعضم الفاء الكسائي ﴾في) :اعفُهضفي.(  
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيل﴿):13(  

  ــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

  ).وما نزلَ: (شدد الزاي الكسائي ﴾وما نزلَ﴿):16(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم األمد﴿):16(  

  ).األمد
  .أماهلن الكسائي ﴾ءاتاكم ،فتراه ،"معاً"الدنيا﴿):23،20(  
 ،وجنة ،"معاً"مغفرة ،اآلخرة ،وزينة﴿):27،26،22،21،20(  

أماهلن وقفاً  ﴾ورهبانية ،ورمحة ،رأفة ،بعيسى ابن مرمي ،النبوة ،مصيبة
  .الكسائي

  ).بالبخل: (واخلاء الكسائي ،فتح الباء ﴾بالبخل﴿):24(  
  .الدوري أماهلا ﴾ءاثارهم﴿):27(  

                      



 

  

  سورُة المجادلة   
  "الثمن األول"الجزء الثامن والعشرون

  )1:(﴿عمس الدالَ يف السني الكسائي ﴾قَد أدغم) :عمقَس.(  
: وفتح اهلاَء الكسائي ،وشدد الظاَء ،فَتح الياَء ﴾يظَاهرون﴿):2(  
  ).يظَّاهرون(
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾القيامة ،مخسة ،ثالثة ،رقبة﴿):7،3(  
  .أماهلما الدوري ﴾"معاً"وللكافرين﴿):5،4(  
 ،"معاً"النجوى ،أدىن ،أحصاه﴿):13،12،10،9،8،7،6(  

  .أماهلن الكسائي  ﴾جنواكم ،والتقوى
: وأماهلما الكسائي ،وقف عليهما باهلاء ﴾"معاً"ومعصيت﴿):9،8(  
  ).ومعصية(
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً فيهما الكسائي ﴾"عاًم" قيلَ﴿):11(  
يف : (وحذف األلف الكسائي ،أسكن اجليم ﴾يف االسِ﴿):11(  

  ).اْلسِ
وبدأ مزة وصلٍ  ،كسر الشني فيهما ﴾فانشزوا ،اُنشزوا﴿):11(  

  ).انشزوا، فانشزوا: (مكسورة الكسائي
  .ئي وقفاً خبلف عنهأماهلا الكسا ﴾صدقة﴿):12(  

  ــــــــــــالثمن الثاني ــــــــــــ 
  ).وحيِسبون: (كسر السني الكسائي ﴾وحيسبون﴿):18(  



 

وامليم فيهما  ،ضم اهلاء ﴾قلوم اإلميان ،عليهِم الشيطان﴿):22،19(  
  ).قلوم اإلميان ،عليهم الشيطان:  (وصالً الكسائي

  .سائيأماهلا الك ﴾فأنساهم﴿):19(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً ﴾جنة﴿):16(  
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):17(  

                      
  

     سورُة الحشر
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):1(  
  .أماهلن الدوري ﴾النار ،األبصار ،"معاً"ديارهم﴿):8،3،2(  
  ﴾القرى ،القرىب  ،ءاتاكم ،اليتامى ،الدنيا ،فأتاهم﴿):7،3،2(  

  .أماهلن الكسائي
  )2:(﴿بعالر مالكسائي ،ضم اهلاء وامليم وصالً ﴾قلو العني وضم :
)بعالر مقلو.(  
  )2:(﴿مهوتيكسر الباَء الكسائي ﴾ب) :مهوتبِي.(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم اجلالء﴿):3(  

  ).اجلالء
أماهلن وقفاً  ﴾حاجة ،دولة ،قآئمة ،لينة ،اآلخرة﴿):9،7،5،3(  

  .الكسائي
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾خصاصة﴿):9(  



 

  ).رؤف: (حذف الواو الكسائي ﴾رءوف﴿):10(  
  ـــــــــــــ الثمن الثالثـــــــــــ 

 ،خشية ،"معاً"اجلنة ،حمصنة ،قرى ،رهبة﴿):22،21،20،14،13(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي             ﴾والشهادة

  ).حتِسبهم: (كسر السني الكسائي ﴾حتسبهم﴿):14(  
  .أماهلن الكسائي ﴾احلسىن ،فأنساهم ،شىت﴿):24،19،14(  
  .أماهلن الدوري ﴾البارئ ،"معاً"النار﴿):24،20،17(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):24(  

                      

  

  رُة الممتحنةسو
  .أماهلا الكسائي ﴾مرضايت﴿):1(  
أماهلن  ﴾فتنة ،العداوة ،"معاً"حسنة ،القيامة ،باملودة﴿):6،5،4،3،1(  

  .وقفاً الكسائي
  ).فقَضلَّ: (أدغم الدال يف الضاد الكسائي ﴾فقَد ضلَّ﴿):1(  
 :وشدد الصاد الكسائي ،وفتح الفاَء ،ضم الياَء ﴾يفْصلُ﴿):3(  
  ).يفَصلُ(
: فيهما الكسائي؛ وأمال اهلاء وقفاً ،كسر اهلمزةَ ﴾"معاً"أُسوة﴿):6،4(  
  ).إِسوة(

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 



 

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾اآلخرة ،مودة ،عسى اهللا﴿):13،7(  
  .أماهلن الكسائي ﴾"معاً"ينهاكم﴿):9،8(  
  .أماهلن الدوري ﴾"معاً"الكفار ،"معاً"دياركم﴿):11،10،9،8(  
  ).وسلوا: (وأسقط اهلمزة الكسائي ،فتح السني  ﴾واسأَلوا﴿):10(  

                       
  

  سورُة الصَّف  
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾"معاً"وهو﴿):7،1(  
 ،باهلدى ،يدعى ،افترى ،التوراة ،موسى﴿):13،9،7،6،5(  

  .ن الكسائيأماهل ﴾وأخرى
: وكسر احلاء الكسائي ،وزاد ألفاً بعدها ،فتح السني  ﴾سحر﴿):6(  
  ).ساحر(
أماهلن وقفاً   ﴾"معاً"طآئفة ،طيبة ،عيسى ابن مرمي﴿):14،12،6(  

  .الكسائي
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف غنه ﴾جتارة﴿):10(  
  .أماهلا الدوري ﴾أنصاري﴿):14(  

                      



 

  

  سورُة الجمعة  
  الثمن الخامس

  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾والشهادة ،واحلكمة﴿):8،2(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):3(  
  .أمالَها الكسائي ﴾التوراة﴿):5(  
  .أمالَها الدوري ﴾احلمار﴿):5(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾ التجارة ،جتارة ،اجلمعة﴿):11،9(  

                       
    

  سورُة المناِفقون
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾جنة﴿و):2(  

  ــــــــــــ الثمن السادســــــــــ 

  ).خشب: (أسكن الشني الكسائي ﴾خشب﴿):4(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾العزة ،املدينة ،مسندة﴿):8،4(  
  ).ِسبونحي: (كسر السني الكسائي ﴾حيسبون﴿):4(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾صيحة﴿):4(  
  .أماهلا الكسائي ﴾أىن﴿):4(  
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):5(  
  ).يفعذَّلك: (أدغم الالم يف الذال أبو احلارث ﴾يفعلْ ذَلك﴿):9(  



 

                       
    

  سورُة التغاُبن
  )1:( ﴿أسكن اهلاء الكسائي ﴾ووه) :ووه.(  
أماهلن  ﴾والشهادة ،فتنة ،مصيبة ،واستغىن اهللا﴿):18،15،11،6(  

  .وقفاً الكسائي
  .أماهلا الكسائي ﴾بلى﴿):7(  
  .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):10(  

                       
    

  سورُة الطالق
  الثمن السابع

أماهلن  ﴾عاقبة ،ثالثة ،الشهادة ،مبينة ،بفاحشة ،العدة﴿):9،4،2،1(  
  .وقفاً الكسائي

  ).بِيوتهِن: (كسر الباَء الكسائي ﴾بيوتهِنَّ﴿):1(  
  .)فقَظَّلم: (أدغم الدال يف الظاء الكسائي ﴾فقد ظلم﴿):1(  
  ).فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):3(  
  )3:(﴿رِهغُ أمنَ غني  ﴾بالغُ«نوراَء  ،»بال ونصب»رِهالكسائي» أم :
)هرغٌ أمبال.(  
  ).قَجعلَ: (أدغم الدالَ يف اجليمِ الكسائي ﴾قَد جعلَ﴿):3(  
  .أماهلن الكسائي ﴾ءاتاها ،ءاتاه ،أخرى﴿):7،6(  



 

   
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾سعة﴿):7( 

                      
     

  سورُة التحريم
  الثمن الثامن

  ).مرضاة: (ووقف عليها باهلاء .أماهلا الكسائي ﴾رضاتم﴿):1(  
أمـاهلن   ﴾اجلنة ،توبة ،مآلئكة ،واملالئكة ،حتلة﴿):11،8،6،4،2(  

  .وقفاً الكسائي
أماهلن  ﴾ومأواهم ،يسعى ،"معاً"عسى ،مواله ،موالكم﴿):9،8،5،4،2(  

  .الكسائي
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):2(  
  ).عرف: (الراء الكسائي خفف ﴾عرَّف﴿):3(  
  )4:(﴿تغص الكسائي ﴾فَقَد الدالَ يف الصاد أدغم) :تغفَقَص.(  
وزاد مهزة مكسورة قبل الياء  ،والراء ،فتح اجليم ﴾وجِبرِيل﴿):4(  

  ).ئيلوجبر: (الكسائي
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾احلجارة﴿و):6(  
وأماهلن خبلف عنه ؛ عليهن باهلاءوقف  ﴾"كله"امرأت﴿):11،10(  

  ).امرأة: (الكسائي
  ).وقُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ﴿):10(  
  ).ابنة: (وأماهلا الكسائي؛ وقف عليها باهلاء ﴾ابنت﴿):12(  



 

  )12:(﴿بِهوكُت﴾ ها الكسائي ،وفتح التاَء ،كسر الكاففاً بعدأل وزاد :
)ابِهتوك.(  

                       
  

  سورُة الملك
  "الثمن األول"الجزء التاسع والعشرون

: أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾فهِي،"كله"وهو﴿):14،7،4،2،1(  
  ).فهي ،وهو(
أماهلن   ﴾مىت ،أهدى ،بلى ،الدنيا ،"معاً"ترى﴿):25،22،9،5،3(  

  .الكسائي
  ).تفوت: (يوشدد الواو الكسائ ،حذف األلف ﴾تفاوت﴿):3(  
  ).هترى: (أدغم الالم يف التاِء الكسائي ﴾هل ترى﴿):3(  
  ).ولَقزينا: (أدغم الدالَ يف الزاي الكسائي ﴾ولقَد زيَّنَّا﴿):5(  
  .)قَجآَءنا: (أدغم الدال يف اجليم الكسائي ﴾قَد جآَءنا﴿):9(  
  ).فسحقاً: (ضم احلاء الكسائي ﴾فسحقاً﴿):11(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾زلفة ،واألفئدة ،مغفرة﴿):27،23،12(  
  )27:(﴿يئَتةً الكسائي ﴾سكسرةَ السنيِ ضم أشم) :يئتُس.(  
  ).وقُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ﴿):27(  
: فيهما الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾"معاً"أرءيتم﴿):30،28(  
  ).أريتم(



 

  )28:(﴿ أو يعم نومدها مداً منفصالً الكسائي؛ أسكن الياء ﴾وم :
  ).ومن معي أو(
  ).فسيعلمون: (أبدل التاء ياًء الكسائي ﴾فستعلمون﴿):29(  
  .أماهلا الدوري ﴾الكافرين﴿):28(  

                      
     

  سورُة القلم
  الثمن الثاني

  ).نون و القلم: (الواوِ الكسائي أدغم النونَ يف ﴾ن والقلَمِ﴿):1(  
 ،ذلة ،القيامة ،اآلخرة ،اجلنة ،بنعمة﴿):49،43،39،33،17،2(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾نعمة
  ).وهو: (أسكن اهلاء فيهن الكسائي ﴾"كله"وهو﴿):49،48،7(  
أماهلن  ﴾فاجتباه ،نادى ،عسى ،تتلى﴿):50،48،32،15(  

  .الكسائي
  ).أنُ اغْدواْ: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾أن اغْدواْ﴿):22(  
  ).بنحن: (أدغم الالم يف النون بغنة الكسائي ﴾بلْ نحن﴿):27(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾خاشعة ،بالغة﴿):43،39(  
  .أماهلا الدوري ﴾بأبصارهم﴿):51(  

                        
  



 

  سورُة الحاقَّة   
  الثمن الثالث

 ،نفخة ،بالقارعة ،"كله"احلاقة﴿):50،15،14،13،4،3،2،1(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾حلسرة ،الواقعة ،دكة

  )28،8،7،3:(﴿راكأماهلن الكسائي ﴾أغىن ،صرعى ،ترى ،أد.  
  )4:(﴿ودثَم تالتاَء يف الثاِء الكسائي ﴾كَذَّب أدغم) :ودثَّمكَذَّب.(  
أماهلن وقفاً  )27، 24ـ18،21ـ 14،16ـ 5:رءوس اآلي(  

  .الكسائي
طغا  ،أخذة ،ةمثاني ،فترى القوم﴿):48،32،22،21،12،11،10،7(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾ لتذكرة ،سلسلة ،جنة ،عيشة ،تذكرة ،املاء
: وأمال األلف الكسائي ،أدغم الالم يف التاِء ﴾فَهلْ ترى﴿):8(  
  ).فَهترى(
  ).ومن قبله: (وفتح الباء الكسائي ،كسر القاف ﴾بلهومن قَ﴿):9(  
  ).فهو ،فهي: (أسكن اهلاء فيهما الكسائي ﴾فهو ،فهِي﴿):21،16(  
: وأمال األلف املقصورة الكسائي ،أبدل التاء ياًء ﴾الختفى﴿):18(  
  ).الخيفى(
  .أماهلا الدوري ﴾الكافرين﴿):50(  

                      
  

  جعا رسورُة الم
  .أماهلا الدوري ﴾للكافرين ﴿):2(  



 

  ).يعرج: (أبدلَ التاء ياًء الكسائي ﴾تعرج﴿):4(  
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾سنة ،املآلئكة﴿):4(  
 ﴾فأوعى ،وتوىل ،للشوى ،لظى ،ونراه﴿):18،17،16،15،7(  

  .أماهلن الكسائي
  ).يومئذ: (فتح امليم الكسائي ﴾يومئذ﴿):11(  
  ).نزاعةٌ: (وأماهلا وقفاً خبلف عنه الكسائي؛ رفع التاء ﴾اعةًنزَّ﴿):16(  

  ــــــــــــ الثمن الرابعــــــــــــ 

 أماهلا الكسائي ﴾ابتغى﴿):31(  
  )33:(﴿هِماداتهالدالِ الكسائي ﴾بش بعد فاألل حذف) :هِمتادهبش.(  
 .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾ذلة ،جنة﴿):44،38(  
  ).نصب: (وأسكن الصاد الكسائي ،فتح النون ﴾نصب﴿):43(  
 .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾خاشعة﴿):44(  

                       
  

  سورُة نوٍح
  ).أنُ اعبدواْ: (ضم النونَ وصالً الكسائي ﴾أن اعبدواْ﴿):3(  
  )4:(﴿أمالَها وقفاً الكسائي ﴾مسمى.  
  .أماهلما الدوري ﴾الكافرين ،اذاهنمء﴿):26،7(  
: وأسكن الالم الكسائي ،»الثانية«ضم الواو  ﴾وولَده﴿):21(  
  ).وولْده(



 

  )28:(﴿يتيالياَء الكسائي ﴾ب أسكن) :يتيب.(  
                      

  

  سورُة الجن
  الثمن الخامس

ن أماهل  ﴾وأحصى ،ارتضى ،اهلدى ،تعاىل﴿):28،27،13،3(  
  .الكسائي

  .أمالَها وقفاً الكسائي ﴾صاحبة﴿):3(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾الطريقة﴿):16(  
    
  ).قَالَ إنما: (بناها على املاضي الكسائي ﴾قُلْ إِنَّما﴿):20(

                      
  

  سورُة المزَّمِّل
  )3:(﴿قُصوصالً الكسائي ﴾أوِ ان الواو ضم) :أقُصان و.(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾تذكرة ،النعمة ،ناشئة﴿):19،11،6(  
  .أمالَها الدوري ﴾النهار﴿):7(  
  ).رب املشرق: (جر الباَء الكسائي ﴾رب املشرق﴿):9(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾غصة﴿):13(  
  .أماهلا الكسائي ﴾فعصى﴿):16(  

  ــــــــــــــ الثمن السادســــــــــ 



 

  .أماهلما الكسائي ﴾مرضى ،أدىن﴿):20(  
    
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾وطآئفة﴿):20(

                      
  

    سورُة المدَّثِّر
  )5:(﴿زجكسر الراء الكسائي ﴾والر) :زجوالر.(  
  .أمالَهما الدوري ﴾النار ،الكافرين﴿):31،10(  
  ﴾التقوى ،يؤتى ،أتانا ،ذكرى ،دراكأ﴿):56،52،47،31،27(  

  .أماهلن الكسائي
 ﴾منشرة ،قسورة ،شفاعة ،تسعة ،لواحة﴿):52،51،48،30،29(  

  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه
إلحدى  ،فتنة ،مآلئكة﴿):56،54،53،50،49،38،35،31(  

أمالَهن  ﴾املغفرة ،تذكرة ،اآلخرة ،مستنفرة ،التذكرة ،رهينة ،الكرب
  .كسائيوقفاً ال

وفتح الدال  ،وحذف اهلمزةَ ،زاد ألفاً بعد الذالِ ﴾إذْ أدبر﴿):33(  
  ).إِذَا دبر:       (الكسائي

                       
  

  سورُة القيامة
  الثمن السابع



 

  
 ،"معاً"القيامة﴿):37،36،25،24،23،22،21،20،14،6،2،1(

 ،فاقرة ،باسرة ،ناظرة ،اضرةن ،اآلخرة ،العاجلة        ،بصرية ،اللوامة
أماهلن وقفاً الكسائي ﴾نطفة ،سدى.  

  ).أحيِسب: (كسر السني فيهما الكسائي ﴾"معاً"أحيسب﴿):36،3(  
 ،صلى ،ألقى ،بلى﴿):40،39،38،35،34،32،31،15،4(  

  .أماهلن الكسائي ﴾املوتى ،واألنثى ،فسوى ،"معاً"فأوىل     ،أوىل ،وتوىل
  ).بتحبونَ: (أدغم الالم يف التاَء الكسائي ﴾نَ بلْ تحبو﴿):20(  
  ).وقُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾وقيلَ﴿):27(  
  )27:(﴿ناقٍ سمالكسائي ﴾ر النونَ يف الراِء من غري سكْت أدغم :
  ).مراقٍ(
  ).تمنى: (وأمال األلف الكسائي ،أبدل الياء تاًء ﴾يمنى﴿):37(  
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾علقة﴿):38(  

                       
    

  سورُة اإلنسان
  ﴾تسمى ،وجزاهم ،ولقاهم ،فوقاهم ،أتى﴿):18،12،11،1(  

  .أماهلن الكسائي
أماهلن وقفاً  ﴾بآنية ،ودانية ،جنة ،نطفة﴿):15،14،12،2(  

  .الكسائي



 

  .أماهلا الدوري ﴾للكافرين﴿):4(  
: نونَ األلف فيهن الكسائي ﴾"معاً"قَوارِيراْ ،سالسالْ﴿):16،15،4(  
  .)قوريراً ،سالسالً(
أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾"معاً"فضة ،نضرة﴿):16،15،11(  
  .عنه

  ـــــــــــــ الثمن الثامنـــــــــــ 

  )21:(﴿خضر، قربتمها الكسائي ﴾وإسجر) :ٍقربتخضرٍ،وإس.(  
  .أماهلن الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾بكرة ،فضة﴿):25،21(  
  .أماهلا الكسائي ﴾وسقاهم﴿):21(  
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾تذكرة ،العاجلة﴿):29،27(  

                      

  سورُة المرسالت
  )21،14:(﴿راكأمالَهما الكسائي ﴾قرار ،أد .  
  ).فقدرنا(: شدد الدال الكسائي ﴾فقدرنا﴿):23(  
  ).مجااله: (وقف عليها باهلاء الكسائي ﴾مجاالت﴿):33(  
  ).وعيون: (كسر العني الكسائي ﴾وعيون﴿):41(  
  ).قُيل: (أشم كسرةَ القاف ضمةً الكسائي ﴾قيلَ﴿):48(  

                       
    



 

  سورُة النََّبأ
  "الثمن األول"الجزء الثالثون

  ).فكانسرابا: (أدغم التاء يف السني الكسائي ﴾نت سرابافكا﴿):20(  
  ).كذَابا: (خفف الذال الكسائي ﴾كذَّابا﴿):35(  
  ).الرمحن: (ضم النون الكسائي ﴾الرمحنِ﴿):37(  
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾واملآلئكة﴿):38(  

                     
      

  سورُة النَّاِزعات
  
)46،41،40،34،26،25،20،16،14،13،12،10،8،7،6:(
 ،طوى ،الساهرة ،واحدة ،خاسرة ،احلافرة ،واجفة ،الرادفة ،لراجفةا﴿

أماهلن وقفاً  ﴾عشية ،اجلنة ،وهنى النفس ،الطآمة ،لعربة ،اآلخرة ،اآلية
  .الكسائي

أماهلن الكسائي  ﴾الساعة ،زجرة ،كرة،خاشعة﴿):42،13،12،9(  
  .وقفاً خبلف عنه

  ).إِذَا: (أسقطَ مهزةَ االستفهامِ الكسائي ﴾أَِءذَا﴿):11(  
: وأمال اهلاء وقفاً الكسائي ،زاد ألفاً بعد النون ﴾خنرة﴿):11(  
  ).ناخرة(
  .أماهلن الكسائي )46ـ34، 32ـ17، 15:رءوس اآلي(  



 

  .أما هلن الكسائي ﴾فأراه ،ناداه ،أتاك﴿):20،16،15(  
                      

  

  سورُة عبس
     الثانيالثمن 

  .أمالَهن الكسائي )10ـ1:رؤوس اآلي(  
  )4:(﴿هفَعنرفعها الكسائي ﴾فَت) :هفَعنفَت.(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):9(  
 ،وفاكهة ،نطفة ،مكرمة ،تذكرة﴿):39،38،31،19،13،11(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مستبشرة ،ضاحكة ،مسفرة
 ،بررة ،سفرة ،مطهرة ،مرفوعة﴿):42،41،40،33،16،15،14(  

أماهلن الكسائي وقفاً خبلف  ﴾الفجرة ،الكفرة ،قترة ،غربة ،الصآخة
  .عنه

                       

  سورُة التكوير
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾قوة ،اجلنة ،املوءودة﴿):20،13،8(  
  ).نشرت: (شدد الشني الكسائي ﴾نشرت﴿):10(  
  ).سعرت: (خفَّف العني الكسائي ﴾رتسعِّ﴿):12(  
  .أماهلا الدوري ﴾اجلوار﴿):16(  
   )23:(﴿َءاهواهلمزةَ الكسائي ،أمال الراَء ﴾ر.  
  ).بظنني: (أبدل الضاد ظاًء الكسائي ﴾بضنني﴿):24(  



 

                     
      

  سورُة االنفطار
  الثمن الثالث

  .وقفاً خبلف عنه أمالَها الكسائي ﴾صورة﴿):8(  
  ).بتكَذِّبون: (أدغم الالم يف التاِء الكسائي ﴾بلْ تكَذِّبون﴿):9(  
  .أمالَهن الكسائي ﴾"معاً" أدراك ،فسواك﴿):18،17،7(  

                     
      

  سورُة المطفِِّفين
  .أماهلما الدوري ﴾الكفار ،الفجار﴿):34،7(  
أماهلن  ﴾األبرار ،تتلى ،"معاً" أدراك وما﴿):19،18،13،8(  

  .الكسائي
وأمال األلف  ،أدغم الالم يف الراِء من دون سكت ﴾رانَ سبلْ﴿):14(  

  ).بل ران: (الكسائي
 .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾نضرة﴿):24(  
  ).خاتمه: (وقدم األلف على التاء الكسائي ،فتح اخلاء ﴾ختامه﴿):26(  
أهلهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾أهلهِم انقلبوا﴿):31(  

  ).انقلبوا
  ).فَاكهِني: (زاد ألفاً بعد الفاِء الكسائي ﴾فَكهِني﴿):31(  
  )36:(﴿لْ ثُوِّبيف الثاِء الكسائي ﴾ه الالم أدغم) :بثُّوه.(  



 

                       

  سورُة االنشقاق
    لرابعالثمن ا

: وأماهلا الكسائي ،وشدد الالم ،وفتح الصاد ،ضم الياَء ﴾ويصلَى﴿):12(  
  ).ويصلَّى(
 .أماهلا الكسائي ﴾بلى﴿):15(  
 ).لتركَبن: (فتح الباء الكسائي ﴾لتركبن﴿):19(  
عليهم : (وامليم وصالً الكسائي ،ضم اهلاء ﴾عليهِم القرآن﴿):21(  

 ).القرآن
                      

  سورُة البروج
 .أماهلا الدوري ﴾النار﴿):5(  
 ).وهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾وهو﴿):14(  
  .أماهلا الكسائي ﴾أتاك﴿):17(  
  )15:(﴿يدكسر الدال الكسائي ﴾ا) :يدا.( 

                      
     

  سورُة الطارق
  )2:(﴿راكأماهلا الكسائي ﴾أد.  
 ).لَما: (خفف امليم الكسائي ﴾لَمَّا﴿):4(  
 .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾قوة ،تبلى السرائر﴿):10،9(  



 

   
 .أماهلا الدوري ﴾الكافرين﴿):17( 

                      
       

  سورُة األعلى
   الثمن الخامس

  .أماهلما وقفاً الكسائي )11، 1:رءوس اآلي(  

  .أماهلن الكسائي )19-12، 10- 2:رؤوس اآلي(  
 ).قدر: (خفف الدال الكسائي ﴾قدَّر﴿):3(  
 .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾يصلى النار﴿):12(  
  .)بتؤثرون: (أدغم الالم يف التاء الكسائي ﴾بلْ تؤثرون﴿):16(  

                      
     

  سورُة الغاشية
  .لكسائيأماهلن ا ﴾توىل ،تسقى ،تصلى ،أتاك﴿):23،5،4،1(  
 ،ناصبة ،الغاشية﴿ ):16،15،12،11،10،9،8،5،4،3،1(  

 ،مصفوفة ،جارية ،الغية ،عالية ،جنة ،راضية ،ناعمة ،َءانِية ،حامية
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مبثوثة

أماهلن الكسائي وقفاً  ﴾موضوعة ،مرفوعة ،خاشعة﴿):14،13،2(  
 .خبلف عنه

                      



 

     

  لفجرسورُة ا
 ).والوِتر: (كسر الواو الكسائي ﴾والوتر﴿):3(  
  .أماهلن الكسائي ﴾الذكرى ،أىن ،"معاً"ابتاله﴿):23،16،15(  
  ).وجِيء: (أشم كسرة اجليم ضمة الكسائي ﴾وجِيء﴿):23(  
: والثاء الكسائي ،فتح الذال ﴾واليوثق ،اليعذِّب﴿):26،25(  
  ).واليوثَق ،اليعذَّب(
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾مرضية ،راضية ،مئنةاملط﴿):28،27(  

                     



 

  سورُة البلد
  الثمن السادس

 ).أحيِسب: (كسر السني فيهما الكسائي ﴾"معاً"أحيسب﴿):7،5(  
 ،مقربة ،مسغبة ،"معاً"العقبة﴿):18،17،16،15،14،12،11(  

 .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾امليمنة ،باملرمحة ،متربة
  )12:(﴿راكأماهلا الكسائي ﴾أد.  
  )13:(﴿ رقبة وأماهلا وقفاً الكسائي؛ ونصب التاء ،فتح الكاف ﴾فك :
 ).فك رقبةً(
  )14:(﴿وحذف األلف قبلها الكسائي ،وامليم ،فتح اهلمزة ﴾أوإِطعام :
)مأو أطع.( 
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾املشئمة﴿):18(  
: وأمال اهلاء وقفاً الكسائي ،مزةَ واواًأبدلَ اهل ﴾مؤصدة﴿):20(  
  ).موصدة(

                       
  

  سورُة الشَّْمس
  .أماهلن الكسائي )15ـ1:رءوس اآلي(  
  .أماهلا الدوري ﴾والنهار﴿):3(  
  )11:(﴿ودثَم تالتاَء يف الثاِء الكسائي ﴾كَذَّب أدغم) :ودثَّمكَذَّب.(  
  .ا الكسائي وقفاً خبلف عنهأماهل ﴾ناقة﴿):13(  

                       



 

  سورُة الليل 
  .أماهلن الكسائي )21- 16،18، 14ـ1:رؤوس اآلي(  
  .أماهلا الدوري ﴾والنهار﴿):2(  
  .أماهلما الكسائي ﴾يصالها ،أعطى﴿):15،5(  
  .أماهلما وقفا الكسائي  ﴾نعمة ،لآلخرة﴿):19،13(  
  .ن وقفاً الكسائيأماهل )17،15:رءوس اآلي(  

                      
  

  سورة الضَُّحى
  .أماهلن الكسائي )8ـ1:رؤوس اآلي(  
  .أماهلما وقفاً الكسائي ﴾بنعمة ،ولآلخرة﴿):11،4(  

                      
     

  سورة الشَّرح وسورة التين
  الثمن السابع

  ال خالف فيهما
                      

     

  ورُة العلقس
  .أماهلن الكسائي) 14ـ6:رءوس اآلي(  
  )7:(﴿َءاهواهلمزةَ الكسائي ،أمالَ الراَء ﴾ر.  



 

فيهن » الثانية«أسقط اهلمزة   ﴾"ُكله"أرأيت﴿):13،11،9(  
  ).أريت: (الكسائي

    
أماهلن  ﴾الزبانية ،خاطئة ،كاذبة ،ناصية ،بالناصية﴿):18،16،15(

  .وقفاً الكسائي
                      

     

  سورُة القدر
  .أماهلن وقفاً الكسائي ﴾املآلئكة ،"كله"ليلة﴿):4،3،2،1(  
  )2:(﴿راكأماهلن الكسائي ﴾أد.  
  ).مطلع: (كسر الالم الكسائي ﴾مطلَع﴿):5(  

                      
     

  سورُة البيَِّنة
أماهلن  ﴾"معاً"الربية ،القيمة ،قيمة ،"معاً"البينة﴿):7،6،5،4،3،1(  

  .وقفاً الكسائي
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾مطهرة﴿):2(  
  .أمالَها الدوري ﴾نار﴿):6(  

                       
    



 

  سورُة الزَّْلَزَلة
  .أماهلا الكسائي ﴾أوحى﴿):5(  
  ).ردزصـي: (أشم الصاد زاياً الكسائي ﴾يصدر﴿):6(  
  . ا وقفاً الكسائيأماهلم ﴾"معاً"ذرة﴿):8، 7(  

                      

  

  سورُة العاِديات
  الثمن الثامن

  ال خالف فيها
                      

  

  سورُة القاِرعة  
  .أماهلأ الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾كله"القارعة﴿):1(  
أماهلن وقفاً  ﴾حامية ،هاوية ،راضية ،عيشة﴿):11،9،7،3،2(  

  .الكسائي
  )3 ،10:(﴿راكأمالَهما الكسائي ﴾"معاً" أد.  
  ).فهو: (أسكن اهلاء الكسائي ﴾فهو﴿):7(  

                     
      



 

  سورُة التَّكاُثر
  .أماهلا الكسائي ﴾أهلاكم﴿):1(  
  ).لَترونَّ: (ضم التاَء الكسائي ﴾لَترونَّ﴿):6(  

                       
    

  سورُة العصر
  خالف فيها ال
                      

  سورُة اْلُهَمَزة
 ،املوقدة ،"معاً"احلطمة ،ملزة ،مهزة﴿):9،8،7،6،5،4،2،1(  

  .أماهلن وقفاً الكسائي  ﴾ممددة ،األفئدة
  )2:(﴿عمالكسائي ﴾ج امليم دشد) :عمج.(  
  ).حيِسب: (كسر السني الكسائي ﴾حيسب﴿):3(  
  .أماهلا الكسائي ﴾أدراك﴿):5(  
: وأمال اهلاء وقفاً الكسائي ،أبدلَ اهلمزةَ واواً ﴾مؤصدة﴿):8(  
  ).موصدة(
  ).عمد: (وامليم الكسائي ،ضم العني ﴾عمد﴿):9(  

                       
  



 

  سورُة الفيل
  .أماهلا الكسائي وقفاً خبلف عنه ﴾حبجارة﴿):4(  

                      
     

  سورُة ُقريش
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾رحلة﴿):2(  

                       
    

  سورُة الماعون 
  ).أريت: (الكسائي» الثانية«أسقط اهلمزة  ﴾أرأيت﴿):1(  

                      

  سورة الكوثر
  الخال ف فيها

                      
  

  سورُة الكاِفُرون
  .)ويلْ دين: (أسكن الياء الكسائي  ﴾ويلَ دين﴿):6(  

                      

  سورُة النَّْصر
  الخال ف فيها

                      



 

  سورُة المسد
  .أماهلما الكسائي ﴾سيصلى ،أغىن﴿):3،2(  
حمالَةُ : (وأماهلا وقفاً الكسائي؛ رفع التاَء ﴾حمَّالَةَ احلطب﴿):4(  

  ).احلطب
                      

  سورُة اإلخالص
  ).كُفُؤاً: (مهز الواو الكسائي ﴾كُفُواً﴿):4(  

                      

  سورُة الفَلق 
  ال خالف فيهِا

                      

  سورة النَّاس
  .أماهلا وقفاً الكسائي ﴾اجلنة﴿):6(  

  الخاتمة
 

وأمدين  بفضلٍ منه حيـث    ،تابلقد من اُهللا علي بإهناء هذا الك    
وإنَّ  ،ألنه ال أحصـيه ثنـاءً  ؛ أعجز من أن أُقدم شكري له عز وجلَّ

هو من فضله أيضاً  فللـه   -تبارك وتعاىل  -شكري إياه وثنائي عليه 
وقد فرغت من كتابة        ،احلمد واملنة يف كلِّ أحوايل ابتداًء وانتهاًء

زة الِكسائي  النُّور السَّنائ«  »    ي في قراءة اإلمام علّي بن حم



 

الواقع يف الثامن والعشرين من ذي  ،يوم السبت الساعة التاسعة صباحاً
احلجة احلرام لسنة ست وعشرين وأربعمائة وألف هلجرة املصـطفى  

املوافـق الثـامن    :صلَّى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم :األعظم 
  .لسنة ست وألْفين للميالد )الثاين كانون(والعشرين من يناير 

وتب علينا إنك أنت التواب  ،ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
  .الرحيم

وعلى آله ومجيع  ،ذي القلب الرحيم ،وصلِّ وسلِّم على نبينا الكرمي  
  ،،،أصحابه إىل يوم الدين

  
  ى جامعة أم القُر. .مكة المكرمة
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