
  

 متن الشاطبٌة
 المسّماة بحرز األمانً و وجه التهانً

عيني األندلسي  لإلمام القاسم بن فيّره بن خلف بن أحمد الشاطبي الرَّ

هـ 09ٓالمتوفى سنة  

 مع

سهٌلتال  
 شرح ألفاظ الشاطبية بأيسر الطرق و أبسطها

 إنتقاء وجمع

 عدنان محمد حسن أبوشامة 

 الشهير بأبي الحسن الدمشقي



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقّدمة

اللهم صّل على محمٍد وآله وسلّم تسلٌماً ، هلل رب العالمٌن الحمد       

 :وبعد، كثٌراً 

فقد لفت انتباهً كثرة إعراض طالبب القالراتات عالن الشالاطبٌة رؼالم   

ن ٌكالون مالدركاً كالّل فهالً تمالمن للقالارذ إوا وّفقاله هللا  ؛ حاجتهم إلٌهالا 

 ولكن إعرامهم عنها كالان ألّنهالم ٌالرون، دون عنات  تفاصٌل القراتات

لسالالهل ؛ ولالالو فهموهالالا ، وصالالعوبة فالالً الحفالال  ، فٌهالالا شالالٌماً مالالن الؽرابالالة 

فهالالً تحتالالاى إلالالى تعلٌالالا بسالالٌط بالالالطرا ، علالالٌهم حف هالالا والتعامالالل بهالالا 

ور ٌت  ّن الشروح الموموعة علٌها إّما مطّولالة  و ، الحدٌثة المٌّسرة 

موموعة بالطرٌقة السابقة التً لالم ٌعالد كثٌالر مالن الطالبب ٌسالتطٌعون 

 ٌسالالر فالالً فهمهالالا فكتبالالت فر ٌالالت  ن  سالاللم بهالالم طرٌقالالاً ؛  معهالالا صالالبراً 

خبصالالة مالالا كتبالاله العلمالالات بشالالرحها بالاليلطؾ مالالا  سالالتطٌع مالالن العبالالارة 

وٌالنفعهم  عسالى هللا  ن ٌنفعنالً التسههي وسالمٌت هالوا الشالرح ، المفهمة 

 سالالاا العلالالم بعالالد القالالرآن والحالالدٌل  و وهالالو المتالالون بالالالحرع علالالى 

ٌّة  و سيله ، سهلت حف ه والعمل به التً جمعت تفاصٌل العلم و؛ العلم

و ْن ٌوفقنالا ، و ن ٌنفعنالا بمالا علّمنالا ، سبحانه  ن ٌعلّمنا جمٌعاً ما ٌنفعنا 

و ن ٌتقّبالالل منالالا وٌعفالالو عنالالا إّنالاله سالالمٌع  رٌالالب  ، للعمالالل بمالالا ٌرمالالٌه عّنالالا 

 .مجٌب 

 

 



 

اِطبِي   اإلمامِ   ترجمة  الشَّ

 م 9ٗٔٔ - ٗٗٔٔ=  هـ 9ٓ٘ - 5ٖ٘  

ه بنُ  الَقاِسمُ  :ونشيته ومولده نسبه رُّ ٌْ ًُّ   َْحَمدَ  بنِ  َخلَؾِ  بنِ  ِف ِن ٌْ َع ًّ  الرُّ  األَْنَدلُِس

ُخ، هو: ترجمته فً الوهبً  ال ٌْ ٌِّدُ  القُْدَوةُ، الَعاِمُل، الَعالُِم، اإلَِماُم، الشَّ اِت، َس   َُبو القُرَّ

، ًُّ ٍد،األَْنَدلُِس ، ُمَحمَّ ًُّ اِطِب ُر، الشَّ ٌْ ِر ةِ الشَّاط) َناِ مُ  المَّ ٌَّ ةِ )وَ  ،(ب ٌَّ اِم . الَقاِسمِ  بيَبً ًَ كنِّ (. الرَّ

هُ  َعلَى َواألَْكَثُرْونَ  دٍ   َُبو  َنَّ   .الَقاِسمُ  ُمَحمَّ

 وتوفً هـ، 5ٖ٘ سنة آخر اوندلا شر ً  رى احدى( األندلا فً) بشاطبة ولد

 تعرؾ تالقراتا فً  صٌدة"  السبع القراتات فً األمانً حرز"  صاحب وهو. بمصر

  ..واللؽة والتفسٌر بالحدٌل عالماً  وكان". اطبٌةبالش"

 من النسخ ُتصحح والموطي، ومسلم البخاري صحٌح علٌه  رذ إوا كان: خلكان ابن  ال

ًّ . حف ه  .الٌمن -ملوم -  ٌال  حد رعٌن وي إلى نسبة والرعٌن

 الحدٌل من طرًفا وتعلم الكرٌم، القرآن فحف   سرته، به وعنٌت صؽًٌرا، بصره كؾ

 علم إلى نفسه ومالت شاطبة، مساجد فً تعقد كانت التً العلم حلقات إلى واتجه قه،والف

 رحاله شد ثم النفزي، العاع  بً بن محمد هللا عبد  بً على و تقنها فتلقاها القراتات،

 بها فعرض بلده، من بالقرب  وهً األندلا، فً العلم حوامر من وكانت بلنسٌة إلى

 عدد عن وروى الحدٌل منه وسمع هوٌل، ابن اإلمام على والقراتات حف ه من التٌسٌر

 ....الحفاط من

 بناها التً بمدرسته و نزله مقداره، وعرؾ الفامل القامً  كرمه مصر، دخل ولما

 لإل رات، بها فجلا كثٌراً، تع ٌماً  وع مه شٌخها، وجعله القاهرة، داخل الملوخٌا بدرب

 –  ٌماً  – ون م. المبارم المتن هوا من َ   تم وبها األ طار، من الخبما و صده

 الرسم، علم فً«  المقاصد  سنى فً القصامد،  تراب عقٌلة: » المسماة الرامٌة  صٌدته

 خمسمامة دالٌة و صٌدة. اآلي عدد علم فً«  الزهر نا مة»  تسمى  خرى و صٌدة

عَ  بٌت  الدٌن صبح رالناص الملم فتح لما إنه ثم. البر عبد وبن«  التمهٌد»  فٌها لـخَّ



 الفاملٌة بالمدرسة في ام رجع ثم ،/هـ 59٘/ سنة فزاره توجه المقدا، بٌت ٌوسؾ

 .ُتوفً حتى ٌُقرذ

 القراتات، فً ؼاٌة هللا، آٌات من آٌة الفنون، كثٌر الوكات، فً  عجوبة كبٌراً، إماماً  كان

 والووٌة، الزهد مع األدب، فً ر ساً  اللؽة، فً إماماً  بالعربٌة، بصٌراً  للحدٌل، حاف اً 

نَّة، على موا باً  الموهب، شافعً والكشؾ، واونقطاع والعبادة،  عنه حكى ولقد السُّ

 الحاف  اإلمام  نشده حتى بالؽاً، تع ٌماً  وع موه!  عجامباً  به ٌجتمع كان ومن  صحابه

 : ولم فً ن مه من – – الدمشقً شامة  بو

تُ  ٌْ ةِ  -----َفاُزوا فَُمبَتَ  َجَماَعةً  َر َ ٌَ خِ  بُرْؤ ٌْ ًِّ  ِمْصرَ  َش اِطب   الشَّ

مُ  َوُكلُُّهمُ  ٌُْثِنً هُ ـــــــــــٌَُع ِّ َحاَبةِ  َكَتْعِ ٌمِ ----- َو ًِّ ـــــــّ للنَ  الصَّ  ِب

 فكان لإل رات، ٌجلا ثم بالفاملٌة، الصبح ٌُصلً كان الشاطبً  ن:  بعمهم ووكر

وً  جات من:   وله على ٌزٌد و  عد إوا وكان إلٌه، ٌتسابقون الناا  ٌيخو ثم ؛ فلٌقر   وَّ

  .إلٌه المرورة تدعو بما إوَ  ٌتكلم و وكان ؛ فاألسبا األسبا على

 جلساته وٌمنع واستكانة، وخموع حسنة هٌمة فً طهارة، على إوَّ  لإل رات ٌجلا وو

ه وو ٌشتكً، وو الشدٌدة العلة ٌعتل وكان ؛ والقرآن العلم فً إوَّ  الخوض من  ؛ ٌتيوَّ

 .اهـ. ولم على ٌزٌد و ؛ العافٌة:  ال هحال عن ُسمل وإوا

 :طــــــــــــــــــــــــــــببه

  بو اإلمام:  القراتات من تممنه ما علٌه وعرض المبارم، الن م هوا علٌه  ر  وممن

 تبمٌوه،  نبػ وكان  صحابه  جلُّ  وهو السخاوي، الصمد عبد بن محمد بن علً الحسن

 القرطبً، عمر بن محمد هللا عبد  بو واإلمام ؛ شٌخه، بعد اإل رات رماسة إلٌه وانتهت

 وهو المرٌر، شجاع بن علً والكمال جماعة، بن ومرتمى مكً، بن عٌسى والسدٌد

ن ؛ صهره ٌْ  الشافعً، سعٌد بن الرحمن عبد القاسم و بو الكردي، عمر بن محمد والزَّ

 وعبد جٌبًالن موسى بن محمد بن وعلً المقدسً، إسماعٌل بن ٌوسؾ بن وعٌسى

  بو اإلمام:  القراتات بعض علٌه و ر  علٌه، سمع وممن. التونسً إسماعٌل بن الرحمن

 الجمٌزي، بن هللا هبة بن علً الحسن  بو والشٌخ الحاجب، بن عمر بن عثمان عمرو

اح بن محمد بكر و بو  آخر وهو األزرا، بن الوارل عبد بن هللا وعبد اللخمً، ومَّ

 .موتاً   صحابه



 :الشاطبٌة ةمن وم

 عن تواتر ما نا مه جمع.... التهانً ووجه األمانً بحرز: المشهور المبارم الن م هوا

  ولها تكن لم إن القراتات، علم فً ن مت التً القصامد  وامل من وهً السبعة القرات

 عٌون من تعتبر فهً المتواترة السبع القراتات حوت  نها عن وفمب اإلطبا، على

 وحسن السبم ،وجودة األسلوب ورصانة األلفا ، عووبة من علٌه ملتاشت بما الشعر

 وحسن الحكم وبدٌع التوجٌه وسمو المعنى، وروعة والمقطع المطلع وجمال الدٌباجة،

 مقدار علم  صٌدته على و ؾ ومن: الجزري ابن العبمة  ال كما بحا فهً اورشاد،

 و فإنه معارمتها عن بعده من ؽاتالبل عجز التً البمٌة خصوصا ولم فً هللا آتاه ما

 ولقد طرٌقها، على ن م ما وبٌن بٌنها  ابل  و منوالها على ن م من إو مقدارها ٌعرؾ

  ن  كاد بل الفن، هوا فً ؼٌره لكتاب  علمه و ما والقبول الشهرة من الكتاب هوا رزا

   ن و بل منه ٌخلو اإلسبم ببد من بلدا  حسب و فإننً الفن؛ هوا ؼٌر فً وو   ول

 ..به نسخة من ٌخلو علم طالب بٌت  ن

 التؽالً فً الناا وبالػ منها، الصحاح النسخ ا تنات من ورؼبوا فٌها الناا تنافا ولقد

 .معصوم لؽٌر تكون  ن حد عن بولم بعمهم خرى حتى فٌها

 هبقصٌدت الركبان سارت ولقد"الكبار القرات معرفة" كتابه فً: الوهبً اإلمام وٌقول

 و خلا وحف هما والرسم القراتات فً اللتٌن القصامد  تراب وعقٌلة األمانً، حرز

 و وجز  بدع فلقد القرات، وحواا البلؽات وكبار الشعرات فحول لها وخمع ٌحصون،

 وعنوا الحسن بالقبول واألمصار األعصار سامر فً العلمات تلقاها لوا...الصعب وسهل

 .. عناٌة  ع م بها

 السبع، القراتات فً" التهانً ووجه األمانً حزر" من ومته إلى لشاطبًا شهرة تعود

 العبت بن عمرو و بً مكة،  هل إمام كثٌر وابن المدٌنة،  هل إمام نافع  راتات وهً

  هل إمام عامر وابن الكوفة،  هل  ممة والكسامً وحمزة وعاصم البصرة،  هل إمام

 .هلل ن متها ألننً هللا، وٌنفعه إو هوه  صٌدتً  حد ٌقر  و:  ال عنه وجات. الشام

 ممن بل فحسب، بالقراتات صاحبها ٌكتؾ لم المدهش، الن م ولم الشاطبٌة، ومتن

 واو تباسات الوع ٌة، تاواإلشار واللؽوٌة، النحوٌة، الفوامد من العدٌد من ومته

 .الحدٌثٌة



 عمرو  بً لإلمام" السبع اتاتالقر فً التٌسٌر" كتاب اختصرت ومٌة  صٌدة والشاطبٌة

 حتى تزال وو الن ٌر، منقطع إ باو لقٌت و د ،(مٕ٘ٓٔ= هـٗٗٗ) سنة المتوفى الدانً

  ن منو العلمات اهتمام مومع و لت السبع، القراتات إتقان ٌرٌد لمن العمدة هوا ٌومنا

 فً جهوإدما الرمز استعمال فً العجٌب إلبداعها وولم و دات، رواٌة الشاطبً ن مها

  ارذ على الحرؾ ٌدل فقد الرواة،  و القرات  سمات عن عوًما استعمله حٌل الكبم،

 إو ٌعرفها و البدٌعة، المن ومة فً ومصطلحات رموز وهنام واحد، من  كثر  و واحد

 منهجه المن ومة مقدمة فً مّمن و د مصطلحه، وعرؾ الشاطبً منهج  تقن من

 : بٌاتها ومن وطرٌقته،

 لسبـــــــــــوس عوًبا القرآن نقلوا لنا---  ممة عنا بالخٌرات هللا جزى

ب زهر والعدل العب سمات --------توسطت  د سبعة بدور فمنهم  وُكمَّ

 وانجب تفرا حتى الدجى سواد ----فنورت استنارت عنها شهب لها

 ُشراحها كثر حٌل المن ومة، هوه بها ح ٌت التً بالعناٌة القراتات فً كتاب ٌح  ولم

 :الشاطبٌة شروح  شهر ومن تصراتها،مخ وتعددت

= هـٖٗٙ) سنة المتوفى ،"السخاوي الدٌن علم" لـ القصٌد شرح فً الوصٌد فتح •

 مٕ٘ٗٔ

 (مٕٙٙٔ= هـ٘ٙٙ) المتوفى ،"شامة  بً" لـ التهانً حرز من المعانً وإبراز •

     سنة المتوفى ،"الجعبري" لـ التهانً ووجه األمانً حرز شرح فً المعانً وكنز •

 (مٖٖٔٔ=هـ7ٖٕ)

= هـ5ٓٔ) المتوفى ،"القاصح ابن" لـ المنتهً المقرذ وتوكار المبتدذ القارذ وسراى •

 (م95ٖٔ

 المقارذ عموم شٌخ ،"المٌاع محمد علً" للشٌخ السبع القراتات فً النفع وتقرٌب •

 .المصرٌة

 القبول من ُرزا فلقد المبارم، الن م هوا سٌما و تصنٌفه، فً له هللا بارم و د

 و اإلسبم ببد جمٌع صارت حتى الفن، هوا فً ؼٌره لكتاب نعلمه و ما الشهرة،و

  لفا ه واعتبار مسلَّمة،   واله و خو فٌه، التؽالً فً الناا  كثر بالػ ولقد منه، تخلو



 عدا ما و ن السبع، القراتات هو فٌها ما  ن فزعم الحد بعض وتجاوز ومفهوماً، منطو اً 

 ...المعتبرٌن األممة من كثٌر شرحه و د! به القراتة تجوز و ولم

 وحاشٌة للشاطبٌة شرح بٌن ما عمل مامة من  كثر المؽاربة الباحثٌن  حد حصر و د

  سنى فً القصامد  تراب عقٌلة:  هما معروفتان من ومتان وللشاطبً الشرح، على

 .المصحؾ رسم بٌان فً وهً المقاصد،

 .السور آٌات  عداد فً الزهرة ونا مة •

 حول به طاؾ تصنٌفه من فرغ لما هللا رحمة الشاطبً اإلمام  ن: القرطبً اإلمام ونقل

 السموات فاطر اللهم:   ال الدعات،  ماكن فً جات كلما  سبوع،  لؾ عشر اثنا الكعبة

 ٌعنً –  ر ها من كل بها انفع الع ٌم، البٌت هوا رب والشهادة، الؽٌب عالم واألرض،

 المنام، فً النبً ر ى  نه –  ٌماً  – عنه وروي. –  صٌدة  نه باعتبار المتن، هوا: 

 هوه ان ر! هللا رسول ٌا سٌدي ٌا: و ال إلٌه القصٌدة و دم علٌه، وسلم ٌدٌه بٌن فقام

  ((  الجنة دخل حف ها من مباركة، هً )): و ال المباركة بٌده النبً فتناولها! القصٌدة

 :منــــــــــــــــــــــا به

 هللا آٌات من آٌة كان كما واللؽة، والحدٌل القرآن علوم فً حجةً  ثبتاً  إماماً  طبًالشا كان

 واوستسبم الصبر فً  على مثبً  وكان اإلدرام، ةو و العقل، وحصافة الوهن، حدة فً

 وكان العافٌة:ٌقول  ن على ٌزٌد و حاله عن سمل إوا وكان لحكمه، والخموع تعالى هلل

 فٌه، مبرزا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وبحدٌل وتفسٌرا، ة رات هللا بكتاب عالما

 ٌقول فٌما مخلصا المقاصد، حسن الرؤٌا، بعلم عارفا واللؽة، النحو علم فً  وحدا وكان

 .وٌفعل

 :العلمٌة شخصٌته

 واللسان الشرٌعة علوم فً متبحًرا العلوم، واسع كثٌرالفنون، الشاطبً اإلمام كان

 النحو فً وكوالم ـ وكرنا كما ـ والتفسٌر القراتات فً إماًما اطبًالش كان فقد العربً،

 من ـ ـ الشاطبً  خو فقد وعموًما... شاعرً   دًٌبا كان كما والتفسٌر، والحدٌل، واللؽة،

 اوجتهاد مقومات فٌه اجتمعت  د وكان عصره، علوم  ؼلب فً وشارم بطرؾ فن كل

 المواهب  حد إلى انتسب فقد ولم ومع ،فقٌهاً  انحوًٌ  مقرًما حافً ا كان إو الخاع، الفقهً

 الصبح، ابن فوكر الشاطبً، موهب فً والعلمات المؤرخون اختلؾ و د السنٌة، الفقهٌة

 عند وجدناه لكننا الشافعٌة، طبقات فً ومعوه و د ،اً شافعٌّ  كان  نه األسنوي الدٌن وتاى



 و التعارض هوا  مام نحنو ،..الملقن وابن المالكٌة، طبقات فً ٌوكره( فرحون ابن)

ا  مره  ول فً كان  نه فنقول الر ٌٌن، بٌن التوفٌا إو ٌسعنا ًٌ  حٌاته فترة فً وولم) مالك

 ..الشافعً الموهب سلم فقد مصر  دومه بعد  ما ،(باألندلا

 :فٌه العلمات آرات

 فً عنه ٌتحدل خلكان ابن فنجد: عنه الحدٌل فً العلمات من العدٌد  فاض و د هوا

 فً التهانً ووجه األمانً حرز سماها التً القصٌدة صاحب: عنه فٌوكر األعٌان فٌاتو

 وهً اإلبداع، كل فٌها  بدع ولقد بٌتا، وسبعون وثبثة ومامة  لؾ وعدتها القراتات،

 ومعرفتها، حف ها وٌقدم إو بالقراتات ٌشتؽل من فقل نقلهم، فً الزمان هوا  رات عمدة

 و د  سلوبها، إلى سبا   نة وما لطٌفة، خفٌة وإشارات ٌبةعج رموز على مشتملة وهً

 ألنً بها، وجل عز هللا وٌنفعه إو هوه  صٌدتً  حد ٌقر  و: ٌقول كان  نه عنه روي

  حاط حف ها من بٌت خمسمامة فً دالٌة  صٌدة ون م. ولم فً مخلصا تعالى هلل ن متها

  .البر عبد وبن التمهٌد بكتاب علما

ا ،عالماً  إماًما كان(: " الطٌب نفح) المقري: زمانه اتعلم عنه و ال ًٌ  الفنون، كثٌر وك

 " للحدٌل القراتات،حافً ا فً ر ًسا القرٌن، منقطع

 المشهورٌن، والعلمات المجودٌن، القرات  حد كان: " طبقاته فً الصبح ابن  ال و

 ٌقاربه، بما الحَ ٌُ  ولم مثلها، إلى ٌُسبا لم التً القصٌدة هوه صنؾ الورعٌن، والصلحات

 تعدد فً مثله زمنه فً بمصر ٌكن ولم واألكابر، األعٌان علٌه  ر  ،(المن ومة ٌقصد)

 " محفو ه وكثرة فنتونه

 الفعل، فً مجًدا القول، فً صدوً ا صالًحا رجبً  كان: " فقال الحموي وكره كما ـ

 "..الصالحٌن كرامات علٌه  هرت

 :فقال( األمانً حرز رحش فً المعانً كنز عن) الجعبري ورثاه

 مؤٌـد عفاؾ وو  طهور   صبور   ......متورع بارع فرٌد إمام  

 متقلد دره من عالم فكم ....... دوةً  الناا فاختاره علمه زكا

 مؤبد  بل فً رؼٌد بعٌش... ثاوٌاً.... بالخلد هللا ولً هنًٌما

ا هللا سبم علٌم ًٌ  مرشد خٌر ٌا باإلكرام وحٌٌت.... ومٌتً  ح



 فً هللا آتاه ما مقدار علم  صٌدته على و ؾ ومن: " الجزري ابن  ال: مؤلفاته وعن

 معارمتها، عن بعده من البلؽات عجز التً( حرزاألمانً ٌقصد) البمٌة خصوًصا ولم،

  و( منوالها على الجزري ابن ن م) منوالها على ن م من إو مقدارها ٌعرؾ و فإنه

 ما والقبول الشهرة من الكاتب اهو رزا ولقد طرٌقه، على ن م ما وبٌن بٌنها  ابل

. منه ٌخلو اإلسبم ببد من بلًدا  ن  حسب و فإننً الفن، هوا فً ؼٌره لكاتب و علمه

 " به نسخة من ٌخلو علم طالب بٌت  ن   ن و بل

  :وفـــــــــــاتـــــــــــــــه

 من بهونالنا تبمٌوه حوله وٌلتؾ مدرسته، فً حلقته ٌقٌم القاهرة فً الشاطبً  ل

 ُتوفً حٌل الحٌاة، بالشاطبً تطل ولم السخاوي محمد بن على الحسن  بً  مثال

 األحد، ٌوم – تعالىرحمه هللا  – الشاطبً اإلمام توفً عاًما، وخمسون اثنان وعمره

/ هـ 9ٓ٘: / سنة اآلخرة، جمادى من والعشرون الثامن الٌوم وهو العصر، صبة بعد

 الرحٌم عبد الفامل القامً بمقبرة نٌناألث ٌوم ودفن م،9ٗٔٔ ٌونٌوٕٓ الموافا

 مشهور و بره بمصر، المقطم الجبل سفح من بالقرب الصؽرى، بالقرافة البٌسانً،

 .تعالى هللا رحمه معروؾ،

 :الترجمة مراجع

 بإشراؾ المحققٌن من مجموعة: المحقا.. بعدها وما ٕٔٙ/ٕٔ النببت  عبم سٌر  -ٔ

  مؤسسة: الناشر األرناؤوط شعٌب الشٌخ

 م 95٘ٔ/  هـ ٘ٓٗٔ الثالثة،: الطبعة. الرسالة

( هـ9ٖٙٔ: المتوفى) الدمشقً الزركلً الدٌن خٌر: المؤلؾ. 5ٓٔ/٘ األعبم -ٕ

 م ٕٕٓٓ ماٌو/   ٌار - عشر الخامسة: الطبعة. للمبٌٌن العلم دار: الناشر

 ابن رالخٌ  بو الدٌن شما: المؤلؾ. ومابعدها ٕٓ/ٕالقرات طبقات فً النهاٌة ؼاٌة -ٖ

 .تٌمٌة ابن مكتبة: الناشر( هـ5ٖٖ: المتوفى) ٌوسؾ بن محمد بن محمد الجزري،

 شما العباا  بو: المؤلؾ. ومابعدها 7ٔ/ٗ الزمان  بنات و نبات األعٌان وفٌات -ٗ

 دار: الناشر. عباا إحسان:  المحقا. خلكان بن بكر  بً بن محمد بن  حمد الدٌن

 م97ٔٔ ،ٔ: الطبعة بٌروت – صادر



 الشاطبً فٌره بن القاسم محمد  بو..... الحرة الموسوعة وٌكٌبٌدٌا، مو ع -٘

 جمع هوه الترجمة  خً الشٌخ محمد مهدي  شبن جزاه هللا خٌراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 ـ بد ت ببسم هللا فً الن م  وو         تبارم رحماناً رحٌماً و مومبً  ٔ
                                                                 المومل المرجع  فهو سبحانه مومل الراجٌن  ي مرجعهم

 ـ وثّنٌُت صلى هللا رّبً على الّرما محمٍد المهدى إلى الّناا مرسبً  ٕ
ٌّة لعباده و لعله  راد  ّنه رحمة للعالمٌن       الرما هو المرتمى الوي ارتماه هللا للنبوة المهدى الوي بعثه هللا هد

 بـ و عترتِه ثّم الصحابِة ثّم َمْن       تبهم على اوحساِن بالخٌِر ُوبّ  ٖ
             عترته  هله األدنون  تبهم تبعهم الوّبل جمع وابل و هو المطر الؽزٌر و هو تشبٌه للصحابة و التابعٌن

 ـ و ثلّثُت  ّن الحمَد هلِل دامماً           و ما لٌَا مبدوتاً به  جوُم العب ٗ
    بد ُ فٌه بحمد هللا   طع ( صحٌح ابن حباناألجوم النا ع العب  ي العبت الرفعة و الشرؾ ) كّل  مروي بال و ٌُ 

 ـ و بعُد فحبُل هللا فٌنا كتاُبُه                فجاهْد به ِحبَل العدا ُمّتحّببً  ٘
 الَحبل السبب الوي ٌنجو من تمسم به و الِحبل هو الداهٌة  و الشبكة التً ٌصاد بها متحببً متصٌداً لهم إلى اوٌمان

ًة          جدٌداً موالٌِه على الجدِّ مقببً ـ و  خلْا به إْو ل ٙ  ٌَا ٌخلَُا ِجدَّ
    جدر به إو لٌا ٌبلى فهو باٍا فً جّدته  جدٌداً  ي ع ٌماً و موالٌه مصافٌه مقبب على الجّد الوي هو مّد الهزل

ًُّ  رَّ مثالُُه          كاألترىِّ حالٌِه ُمرٌحاً و موكب 7  ـ و  ارمه المرم
 رمه فً الحدٌل ) مثل المؤمن الوي ٌقر  القرآن كمثل األترجة رٌحها طٌب و طعمها طٌب ( متفا علٌهثبت مثال  ا

مُه  لُّ الرزانِة  نقب 5 ًة             و ٌمَّ  ـ هو المرتمى  ّماً إوا كان  ُمَّ

  ًٌّ  مشبهاً بالجبل فً السكون فكيّنه  صدهُ العقل و الو ار  نقبً بالقرآن جامعاً لخصال الخٌر  صده إوا صار  ّمةمرم

 ـ هو الحرُّ إْن كاَن الحريَّ حوارٌاً             له بتحّرٌه إلى  ْن تنّبب 9

 الوي لم ٌستعبدهُ الهوى إْن كان جدٌراً بإجتهاده فً  صد الحّا صاحباً مخلصاً للقرآن إلى  ن ٌنبَػ فً العلم  ْو ٌموت

 و  ؼنى ؼناٍت واهباً متفّمب  ـ و إّن كتاب هللا  وثُا شافٍع           ٓٔ
و إّن كتاب هللا و تردُّ شفاعته و إؼناؤه كاٍؾ ٌهُب لصاحبِه الثواب و ٌتفّمُل علٌه بالكرامة ) إ رتوا القرآن فإّنه ٌيتً 

                                                                                ٌوم القٌامة شفٌعاً ألصحابه ( رواه مسلم

ٌُمّل حدٌُثُه   ـ  ٔٔ  و تردادهُ  ٌزداُد فٌِه تجمُّب         و خٌر جلٌا و 
ٌُسيُم ِمْن تبوته و سماعِه و تكرارهُ ٌزٌدهُ جماوً و نوراً و  ارمُه ٌزداُد  خب اً و آداباً   القرآن الع ٌم  فمل  نٌٍا و 

القبِر ٌلقاهُ سناً متهلِّب نَ مِ        و حٌُل الفتى ٌرتاُع  فً ُ لُماتِه  ـ  ٕٔ  

 ـ هنالم ٌهنٌِه مقٌبً و رومًة     و ِمْن  جلِه فً وروِة العّز ٌجتلى ٖٔ
و حٌُل ٌفزُع اونساُن فً  لمِة القبِر فإّن القرآَن ٌلقى  ارمُه مشر اً باّش الوجِه فٌينا القارذ به و ٌطممّن و ٌهنيُ و 

       و ِمْن  جل القرآن ٌكون فً  على درجات الجنة ٌن ُر إلٌه بارزاً  ٌكوُن له القبَر مكان راحة و جّنة مزدهرةً 

 و  جدْر بِه ُسؤوً إلٌِه ُمَوّصب    ـ ٌناشُد فً إرمامِه لحبٌبِه         ٗٔ
ٌُتوّصلُ َذ ما ٌرمٌِه مما ٌحّب و ٌطلُب و ْن ٌعطً حبٌبُه القار ٌناشُد القرآُن هللا سبحانه        إلٌهِ  هو  جدُر مطلوٍب  

ٌُّها القاري بِه متمّسكاً       ـ  ٘ٔ مِجّب لُه فً كّل حاٍل مبّجب      فٌا    



مببُا  نواٍر ِمَن التاِى و الحلى   هنٌماً مرٌماً والداَم علٌهما     ـ  ٙٔ  

  ولمَم  هُل هللا و الّصفوةُ المب    فما  ّنكم بالّنجِل عنَد جزامِه   ـ  7ٔ

 حبهم بها جات القراُن مفّصب   حساِن و الّصبِر و الّتقى  ولو البرِّ و اوـ  5ٔ
ٌُتوُى والدام  فٌا  ٌها القارذ للقرآِن الوا ُؾ عند حدودِه الموّ ُر له و المع ُم لتهني بكّل ما ٌستطاُب ِمَن العٌِش و لسوؾ 

قٌامِة موتهُ  حسُن ِمْن موت الشمِا فً ) َمن  ر  القرآَن و عمَل بما فٌه  لبَا والداهُ تاجاً ٌوم الو ٌكرمان ِمْن  جلم 

الوي  ف ّنوا ما شمتم ِمَن التكرٌِم لهوا الولدِ لو كانت فٌكم فما  ّنكم بالوي عمل بهوا ( رواه  بو داود      بٌوِت الدنٌا 

ٌر و اوحسان فهم  هل الخ )  هل القرآن  هل هللا و خاّصته ( حدٌل  صحٌح رواه الحاكم ٌُكّرم والداهُ ِمْن  جله        

                                     و الصبِر على الطاعاِت و البعِد عن المحرماِت صفاتهم جات بها القرآُن مفّصب

 ـ علٌم بها ما عشَت فٌها منافساً   و بع نفسَم الّدنٌا بينفاسها العلى 9ٔ
 ها واستبدْل بنفسم و شهوتم  رواح األعمال الصالحةالزْم هوه الصفاِت ما عشَت فً الّدنٌا حرٌصاً و مزاحماً ِمْن  جل

 ـ جزى هللا بالخٌرات عّنا  مّمًة       لنا نقلوا القرآَن عوباً و سلسب ٕٓ
                   فاً حرفاً دون زٌادة و و نقصانجزى هللا  ممَة القراتة الوٌن نقلوا لنا القرآن نقبً عوباً سامؽاً حر

مات العلى و العدِل زهراً و كّمبعة   ْد توّسطْت سـ فمنهم بدور  سب ٕٔ  

 سواد الّدجى حّتى تفّرَا و انجلى    لها شهب  عنها استنارْت فنّورتْ ـ  ٕٕ
األممة السبعُة النا لون للقرآن الوٌن  شبهوا البدور الكاملَة الممٌمَة التً بلؽْت وسط السمات فً علّو منزلتهم و ؼزارة 

   وا الّشهَب فً الّمٌات الوي كان سبباً لهداٌة الناا والوهاب ب لمة الجهل عنهم بنور العلمعلمهم لهم رواة   شبه

مع اثنٌن ِمْن  صحابِه متمّثب    ـ و سوؾ تراهم واحداً بعَد واحٍد  ٖٕ  

ٌّرهم ُنقاُدهم كلَّ بارٍع                 و لٌَا على  رآنِه ُمَتيّكب ٕٗ  ـ تخ
ٌّزون و ومن توسط باوسناد بٌنهم لو  مكنراوٌٌه ع  سمات سوؾ ترى اسم كل إماٍم م  د اختار العلمات الّنقاُد الوٌن ٌم

ٌّد من الّرديت هؤوت األممَة و رواتهم على ؼٌرهم لعلمهم      و زهدهم و  نهم و ٌجعلون القرآن سبباً لرز همالج

ة منزوـ فيّما الكرٌم السّر فً الطٌب نافع   فوام الوي اختار المدٌن ٕ٘  

 ـ و  الون عٌسى ثّم عثماُن ورشهم     بصحبتِه المجَد الّرفٌع تيّثب ٕٙ
ٌّب الفم روى عنه  الون وهو عٌسى  بو  ًّ كان مط فيما الشرٌؾ الباطن فهو  ارذ المدٌنة نافع  بو روٌم  صفهان

                                   موسى كما روى عنه ورش عثمان  بو سعٌد و هما بصحبِة نافٍع ارتقٌا بالشرؾ 

ـ و مّكُة عبد هللا فٌها ُمقاُمُه          هو ابُن كثٌٍر كاثُر القوِم معتلى 7ٕ  

 ـ روى  حمُد البّزي لُه و محمد         على سنٍد و هو الملّقُب  نبب 5ٕ
ًّ  بو معبٍد كان  ه روى عنه  حمد بن عبد هللا البزّي ِمْن علٌة القوم بعلمؼالباً للقوم و ارذ مكة عبد هللا بن كثٌر القرش

ًّ  خو كّل منهما عن رواة ابن كثٌر  مؤون المسجد الحرام كما روى عنه  نبل  محمد بن عبد الرحمن المك



ًّ صرٌحهْم    بو عمرو البصرّي فوالدهُ العب 9ٕ ـ و  ّما اوماُم المازن  

اِت معلّبـ  فاَض على ٌحٌى الٌزٌدّي سٌبُه     فيصبَح بالعوِب الفر ٖٓ  

ًّ عنُه تقّبب ٖٔ  ـ  بو عمر الّدوري و صالحهم  بو   شعٌٍب هو السوس
ًّ  فرغ عطاته  ي علمه على ٌحٌى الٌزٌدّي حتى  صبح ٌحٌى رٌاناً من  بن العبت  ارذ البصرة  بو عمرو المازن

صالح  بو شعٌب عنه روى عن ٌحٌى حفع بن عمر  بو عمر الّدوري كما روى و العلم العوب معلّب لكثرة  خوه 

 ًّ                                                                                                             بن زٌاٍد الّسوس

فتلَم بعبِد هللا طابْت محلّب      ـ و  ّما دمشُا الشاِم داُر ابِن عامرٍ  ٕٖ  

 لوكواَن باوسناد عنُه تنّقب          بُد هللا و هو انتساُبهُ ـ هشام  و ع ٖٖ
ًّ  بو عمران الوي طابْت دمشُا بحلوله بها روى عنه هشام بن عماٍر  بو الولٌد   ارذ الشام عبد هللا بن عامر الٌحصب

ًّ روٌا عن ابن عامٍر بواسطٍة بٌنهما و بٌنه             كما روى عنُه عبد هللا بن  حمد بن بشر بن وكوان الدمشق

ـ و بالكوفِة الؽراِت منهم ثبثة       واعوا فقْد ماعْت شواً و  رنفب ٖٗ  

فشعبُة راوٌِه المبّرُز  فمب اسمُه          ـ فيّما  بو بكٍر و عاصم   ٖ٘  

 ـ و واَم ابُن عٌاٍش  بو بكٍر الّرما وحفع  و باوتقاِن كاَن مفّمب ٖٙ

حتى كان فٌها ثبثة  رات  نشروا العلم فٌها بٌن الناا علمات فٌها السمٌت بهوا لكثرة  التً البٌماتالؽرات الكوفُة 

 روى عنُه شعبُة بن عٌاٍش  بو بكر  بو بكرٍ فاألّول عاصم بن بهدله األسدّي كالمسم و القرنفل ها فٌفاحْت رامحة العلم 

                                  و كان  علم الّناا بقراتة عاصم كما روى عنه حفُع بن سلٌمان الوي فاا   رانه

ـ و حمزةُ ما  زكاهُ ِمْن متوّرٍع          إماماً صبوراً للقران مرّتب 7ٖ  

 ـ روى خلؾ  عنُه و خبد  الوي          رواهُ سلٌم  متقناً و محّصب 5ٖ
و ترتٌله واه القارذ الثانً من  رات الكوفة الؽرات هو حمزة بن حبٌب الّزٌات كان مشهوراً بورعه و خشٌته و تق

ًّ  بو عٌسى  ر  كّل منهما للقرآن  روى عنه خلؾ بن هشام  بو محمٍد البؽدادي كما روى عنه خبُد بن خالٍد الّشٌبان

 ًّ                             و  ر  سلٌم  على حمزة وحّصب عنه الرواٌة بالمبط واوتقانعلى سلٌم بن عٌسى الكوف

ًّ ن 9ٖ ًّ فالكسام عتُه         لما كاَن فً اوحراِم فٌِه تسرببـ و  ّما عل  

 روى لٌثهم عنُه  بو الحارل الّرما وحفع  هو الّدوري و فً الّوكر  د خبـ  ٓٗ
ًّ ا ًّ بن حمزة األسدي  بو الحسن الكسام روى عنه الوي  حرم بكسات ربما لعور لقارذ الثالل من  رات الكوفة هو عل

   حفع  الّدورّي الوي روى عن  بً عمرو البصرّي الوي ورد وكره معه ادّي و بو الحارل البؽداللٌُل بن خالد 

ًّ بن عامٍر صرٌح  و با ٌهم  حاَط به الوو ٔٗ  ـ  بو عمرهم و الٌحصب
ًّ نسبهما خالع من الرّا و هما من صمٌم العرب و البا ون من وودة العجم   بوعمرو البصرّي وابن عامر الٌحصب



ٌُخشى بها متمّحب  ها كلُّ طارٍا  لهم طرا  ٌهدى ب ـ ٕٗ  و و طارا  
بها و و  للقّرات و رواتهم مواهُب وامحة  فً األصوِل و الفرِش ٌهتدي إلٌها َمْن  صدها و ٌهدي الناَا إلٌها العالمُ 

                                                                               ْن ٌمكَر بها متمحب  ي خشى منهمدلّا  ٌُ 

 مناصَب فانَصْب فً نصابَم مفِمب   وهّن اللواتً للمواتً نصْبُتهاـ  ٖٗ
لمن ٌوافقنً على معرفتها  د رفعتها  عبماً فاتعْب فً تحصٌِل  صلم منها لتنسب  هً القراتاُت و الّرواٌاُت التً

ٌّة إلٌه مجتهداً بفمامل األعمال كاإلخبع                                                                         فً الن

 ـ و ها  نوا  سعى لعّل حروَفهم       ٌطوُع بها ن ُم القوافً مسهَّب ٗٗ
 وسيجتهُد فً ن ِم القراتاِت راجٌاً ِمَن هللا سبحانُه وتعالى  ْن تكون كلمات الخبِؾ فٌها مٌّسرًة متبممة مع  افٌة الن م

َل  ّووـ جعلُت   ٘ٗ  با جاٍد على كلِّ  ارٍذ        دلٌبً على المن وِم  وَّ
 السابقةترتٌب  سمامهم بج دهز حطً كلم نصع فما رست ب بحروؾ  فً األبٌات القادمة رمزُت للقّرات ورواتهم

 متى تنقمً آتٌم بالواو فٌصب  و ِمْن بعِد وكري الحرَؾ  ُسمً رجالَهُ ـ  ٙٗ
المختلؾ فٌها ثّم  رمز لمن  ر ها بعدها فإوا  ردت  ن  نتقل إلى كلمة  خرى فصلُت بٌنهما سيوكر الحرؾ  ي  الكلمة 

                                                         بواو  ّما  إوا صرح باسم القارذ فقد ٌوكره  بل الحرؾ  و بعده

 قٌِد إْن جبسوى  حرٍؾ و رٌبة فً اّتصالها و باللفِ   ستؽنً عن الـ  7ٗ
 د  ترُم الواَو الفاصلَة فً  حرؾ  ي بٌن الكلمات المختلؾ فٌها عندما و ٌلتبا األمُر باتصالها  ي بوكرها بدون واو 

     فاصلة و  د  ستؽنً بوكرلف  الكلمة من القرآن عن بٌان ما فٌها من  صر  و مّد  و ؼٌبة  و خطاٍب و نحو ولم

  بلها  لما عارٍض و األمُر لٌَا مهّوو ـ و رّب مكاٍن كّرر الحرؾَ  5ٗ
  د  كرر الحرؾ الدال على القارذ ألمٍر عارض كتزٌٌن اللف   و إتمام القافٌِة و لٌا صعباً على القارذ إدرام ولم

ًِّ ثات  مثلّل   9ٗ و سّتتهم بالخاِت لٌَا بيؼفب           ـ و منهّن للكوف  

 و كوٍؾ و شاٍم والهم لٌَا ُمؽفب    ـ عنٌُت األلى  ثبّتهم بعَد نافٍع   ٓ٘
ٌّة ستة  حرؾٍ  فالثات المنقوطُة ولكن ألكثر من  ارذ منها رمزاً  ثخو  ؽش فجعل كبً  و هً بقً ِمْن حروؾ األبجد

و هم عاصم  و حمزة و الكسامً و الخات المنقوطة للقّرات الّستة الموكورٌن بعد نافع و هم ابن    بثبل نقاٍط للكوفٌٌن

 و  بو عمرو البصرّي و ابن عامٍر و عاصم و حمزة و الكسامً و الوال المنقوطة  ٌماً للكوفٌٌن و ابن عامركثٌر 

ًّ بال اِت ُمعجماً  وـ ٔ٘ كوٍؾ و بصٍر ؼٌنهم لٌا مهمب و  كوٍؾ مع المّك  

 و  ْل فٌهما مع شعبٍة صحبة  تب  و الّنقِط شٌن  للكسامً و حمزٍة ـ و و ٕ٘
ط الثبل الشٌن وات النقلكوفٌٌن وابن كثٌر والؽٌن المنقوطة للكوفٌٌن و بً عمرو البصري وال ات المنقوطة لو

ٌّة فكلمُة صحبة لحمزة و الكسامً و شعبة للكسامً و حمزة و لما ٌّة شرَع بوكر الرموز الكلم  فرغ من الرموز الحرف

بـ صحاب  هما مع حفصهْم عّم نافع     و شاٍم سما فً نافٍع و فتى الع ٖ٘  

العبِت  ْل   و  ُْل فٌهما و الٌحصبً نفر  حب  ـ و ممٍّ و حاٌّ فٌِه و ابنِ  ٗ٘  



كلمُة صحاب لحمزة و الكسامً و حفٍع و كلمة عّم لنافٍع و ابن عامر و كلمة سما لنافٍع و  بً عمرو البصرّي و ابن 

     و  بً عمرو البصرّي و ابن عامركثٌر و كلمُة حّا وبن كثٌٍر و  بً عمرو البصرّي و كلمة نفر وبن كثٌٍر 

ًُّ فٌِه و نافع        ٘٘ ًٌّ المك  و حصن  عن الكوفً و نافعهم عب  ـ و حرم
ًّ لنافع و ابن كثٌر و كلمة حصن للكوفٌٌن و نافع                                                        و كلمة حرم

 فكْن عنَد شرطً و ا ِض بالواو فٌصب بعُد كلمة  ومهما  تْت ِمْن  بُل  و ـ  ٙ٘
ًّ  و بعَدهُ  ًُّ  بل الحرف ٌُؤثُر  حُدهما على اآلخر و  ْد ٌكوُن الكلم ًّ و لكن و  ًّ مع الّرمِز الكلم  د ٌجتمع الّرمُز الحرف

ٌٌّن و على كّل فالنا ُم على شرطِه بالفصِل بالواِو عند انتهاِت الكبم كما سباَ                        و بٌن رمزٌِن حرف

ًٌّ  فزاحْم بالوكات لتفمب 7٘ ِه         ؼن ـ و ما كاَن وا مدٍّ فإّنً بمدِّ  

ـ كمدٍّ و إثباٍت و فتٍح و مْدؼٍم     و همٍز و نقٍل و اختبٍا تحّصب 5٘  

 جزٍم و توكٌٍر و ؼٌٍب و خّفٍة  و جمٍع و تنوٌٍن و تحرٌٍم اُعمبـ و 9٘
ٌَوكر الّنا ُم  ٌداً  ٌّة القّرات مّدهُ فالمّد مّده القصر و عندما  له مّد فإّنُه ٌكتفً بوكر القٌِد لقارذ  و  كثر و ٌكون لبق

اإلثباُت مّدهُ الحوُؾ و الفتُح مّده اومالة و اإلدؼام مّدهُ اإل هار و الهمُز مّدهُ تركُه  و الّنقُل مّدهُ إبقات الحركة و 

مّده التينٌل و الؽٌُب مّدهُ الخطاُب و الخّفُة مّدها الّشدة و الجمع مّده اإلختبُا مّدهُ إتمام الحركة و الّتوكٌُر 

اوفراد و الّتنوٌُن مّده تركُه و الّتحرٌم مّدهُ اوسكان و كّل هوه األمداد تنعكُا إو الجزم فمّده الرفُع و و ٌنعكا 

              لمات بفكرم لُتعّد ِمن الفمبتفإوا وكر الّرفَع فب ٌكوُن مّده الجزم بل ٌكوُن مّدهُ النصب فزاحِم الع

ٌٍّد هو الفتُح و اوسكان آخاهُ منزو ٓٙ  ـ و حٌُل جرى الّتحرٌم ؼٌَر مَق
ٌّدهُ بحركة الّمم  و الكسِر و على كل حال ٌكون   د ٌوكُر الّتحرٌم بدون  ٌد و عندها ٌكوُن الّتحرٌم بالفتِح و رّبما  

ٌّده بحركة ؼٌرها مّد الّتحرٌم اوسكان و لكْن إو  كقوله ساكن الكسر و نحوها وكر اوسكان كان مّده الفتُح إو إوا  

  وكسٍر و بٌَن الّنًصِب و الخفِض ُمنزوُت بٌن النوِن و الٌا و فتحهْم وآخٌـ  ٔٙ

 فؽٌرهُم بالفتِح و الّنصِب   بب   وُل الممُّ و الّرفُع ساكتاً  ـ و حٌلُ  ٕٙ
كوا الفتح و الكسُر  كولم الّنصُب و الخفُض لكنهما لحركِة اوعراِب فإوا وكر  حدهما لقارذ النوُن و الٌاُت مّدان و 

َد لقارذ  و  ٌّ  و  كثر كان الثانً للبا ٌن منزو كّل واحد منزلته  و المّم و الفتُح مّدان ومثلُه الرفُع و النصُب فإوا  

  و رفع الجزِم  و رفع الخفِض كانْت  راتة الؽٌر بحركة القٌد  كثر  المّم  و الرفَع بقولِه مّم اوسكان  و مّم الكسر

ٌَّد العلىالؽٌِب جملة  فً الّرفع و الّتوكٌِر ووـ  ٖٙ على لف ها  طلقُت َمْن    

 رمزُت به فً الجمِع إْو لٌَا مشكب  و بَل وبعَد الحرِؾ آتً بكلِّ ماـ  ٗٙ
 اللف   و الّتوكٌر  و الؽٌِب فٌكون لمن وكر ِمَن القّرات ما دّل علٌه   د ٌوكر النا ُم لف  الكلمة لٌدّل بلف ها على الرفع

الكلماُت الثمان و ٌشترُط وكرها بعد الكلمات المختلؾ فٌها بل رّبما تيتً  بلها  ٌماً  .و للبا ٌن مّدهُ و و حاجة للقٌد

  ارذ فإنها تتبعها فً التقّدم و التيخرو إوا اجتمع معها  حُد حروؾ  بج دهز  و  حد الحروؾ الّدالة على  كثر ِمْن 

ـ وسوؾ  ُسّمً حٌُل ٌسمُح ن مُه به موِمحاً جٌداً ُمَعّماً و ُمخَوو ٘ٙ  



ٌُعقب ٙٙ ٌُدرى و  ٌُسمى ف  ـ و َمْن كاَن وا باٍب لُه فٌِه مْوهب   فب ُبدَّ  ْن 
ٌُشترُط  نْ  ٌكوَن اوسم بعَد الكلمِة المختلِؾ فٌها بْل  د ٌكون   د ٌوكُر الّنا ُم القارذ بصرٌِح اسمِه إوا سمح الّن ُم و و 

ًّ كرٌم األعمام و األخوال إوا انفرد  ارذ  و راو بباب  ٌّن الصب ٌّنها كما ٌز  بلها و هو فً ن مِه ٌكشُؾ المسيلة و ٌز

                                           و ٌشاركُه فٌه  حد  فإّن الّنا َم ٌوكُرهُ باسمه الصرٌح و بالّرمز الّدال علٌه

 ـ  هلّْت فلّبْتها المعانً لباُبها    و ُصؽُت بها ما ساَغ عوباً و سلسب 7ٙ
ًَ فيجابها خٌاُرها  نادت القصٌدةُ   لسمع مبمماً للطبعا اللفَ  الحلَو السلا السهل على اللسان مستلّوا لون َم فٌهالمعان

ٌُسِرها الّتٌسٌُر ُرمُت اختصارهـ و 5ٙ  فيجنْت بعوِن هللاِ ِمْنُه مؤّمب فً 
  صدُت بهوه القصٌدِة إٌجاَز كتاِب التٌسٌر للدانً و اختصاَر مساملِه فكثرْت فوامدها بتوفٌا هللا سبحانه كما كنت آمل

ـ و  َلفافها زادْت بَنشِر فوامٍد           فلّفْت حٌاًت وْجهها  ْن ُتَفّمب 9ٙ  

 ناً          و َوْجَه الّتهانً فاْهِنِه مَتقبَّبـ و سّمٌتها حرَز األمانً تٌمُّ  7ٓ
 فاستحٌا نا مها  ن تفمل علٌه توامعاً منه و اسمها ٌعنً  نهازادت القصٌدة على كتاِب التٌسٌر بفوامَد لٌسْت فٌه 

 ِمْن فوامَد و  حكام تمّمنهُ ت ماحّصل عناٌتُه لٌ ماٌهني به فعلى الطالب  ْن ٌولٌها حف  ما ٌتمّناهُ الطالُب و مصدرُ  مكانُ 

ـ و نادٌُت اللهمَّ ٌا خٌَر سامٍع       عونً ِمَن التَّسمٌِع  ووً و ِمفعب 7ٔ  

ـ إلٌَم ٌدي ِمْنَم األٌادي تُمّدها     جرنً فب  جري بَجوٍر فيُخطب 7ٕ  

ها        و إْن عثَرْت فهو األموُن تحّمب 7ٖ  ـ  مٌن و  مناً لألمٌن ِبسرِّ
امه ٌا خٌر مجٌٍب احف نً ِمْن طلِب السمعِة و الّرٌات و الدعات رجاَت اإلجابة و معنى دع  تعالى و كّرردعا النا م هللاَ 

ًّ حملتنً على ولم اعصْم  لبً ِمَن  ًّ منَم إل حّب الشهرة بالقوِل  و الفعل ٌدي ممدودةُ بالدعات إو الّنعم المتوالٌة عل

استجب و هْب  مناً لمْن حفَ  هوه القصٌدة و وعاها و نشرها وفاسد القول المٌِل إلى الباطل حتى و  رتكبه في َع فً 

ٌّة ثقَل األعبات                         بيمانٍة و إْن زّل الّنا م فعلى هوا األمٌن  ْن ٌحتمَل زلّتُه كما تحتمُل الّنا ة القو

 ِمكحب   وُل لحرٍّ و المروتةُ مْرؤها      إلْخوتِه المرآة وو الّنورـ  7ٗ
  ول لَمْن لم ٌسترّ ُه هواهُ إّن رجَل المروتة نفعُه إلخوانِه المؤمنٌن كنفع المرآة  ٌدلهم على عٌوبهم و هو وو النوِر 

                                                                         واوٌمان ٌعالُج داتهم كما ٌعالج المكحل العٌن

ٌّها ا 7٘ ٌُنادى علٌِه كاسَد الّسوِا  َجمبـ  خً   لُمجتاُز ن مً ببابِه       

باإلؼماِت والُحسنى وإْن كاَن هلهب    وُ نَّ بِه خٌراً وسامْح نسٌَجهُ ـ  7ٙ  

ِن إصابة  ـ  77 ٌْ ٌَ واألخرى اجتهاد  راَم صوباً فيمحب   وسلّْم إلحدى الُحسَن  

ٌُْصلِحُه َمْن جاَد ِمقَووـ وإْن كاَن خرا  فاّدرْكُه بفْملٍة ِمَن الحل 75  ِم ول

ٌّها السامُع لقصٌدتً عن ؼٌُر مرؼوٍب فٌها  حسِن القوَل و ال ّن بها و بصاحبها و  دما مّرْت ببابَم ٌنادى علٌها وهً 

سامحُه بالتجاهِل عن زوتِه بإؼماض العٌن عن ركاكة ن مِه و سلّم له فً الحالتٌن إْن  صاَب فً القوِل  و إْن  خطي 



فٌجد نفسُه فً  رٍض ٌابسٍة فالنا م ٌرجواألجرمن طلِب الّصواب ِمْن ؼٌر م اّنِه كما ٌحصُل لمن ٌطلُب المطَر فً 

 هللا طالما  ّنُه ٌجتهُد فً العلم فإن وجدَت عٌباً فتداركُه بحلٍم و لٌصلح هوا العٌب َمْن  وتً فصاحة و علماً بالقراتات

 لطاَح األناُم الكلُّ فً الُخلِؾ والقلى   و ْل صاِد اً لوو الوماُم وروُحهُ ـ  79
 فً األمثال لوو الومام لهلم األنامبُب الحٌاة الهنٌمة وباوختبؾ الهبم و التباؼض وو  ْل و  نَت صادا  إّن الوفاا س

ب   وِعْش سالماً صْدراً وعْن ؼٌبٍة فؽبْ ـ  5ٓ  ُتَحّمْر ح اَر القُْدِا  ْنقى ُمؽسَّ
ٌُحمَرَم هللا عش سالَم الّصدِر  ٌّة و و تحُمْر مجالَا الؽٌبِة و و تشارْم  هلها لِ ن ٌؾ القلِب ِمَن األمراِض المعنو

                                                             سبحانُه و تعالى ح ار القدِا فً الجّنِة منّقى ِمَن الونوب

 كَقْبٍض على جمٍر فتنجو ِمَن البب    وهوا زماُن الّصبِر َمْن لَم بالتًـ  5ٔ
 لتنجَو ِمْن عواِب اآلخرةِ  فكن كولم الحدٌل) ٌيتً على الّناا زمان  الصابُر فٌهم على دٌنِه كالقابِض على الجمِر(

فْت   5ٕ مِع دٌماً و ُهّطب     ـ و لو  نَّ عٌناً ساعدْت لَتَوكَّ سحامُبها بالدَّ  

 ُطها فٌا مٌعَة األعماِر تمشً سبهلبـ و لكّنها عْن  سوِة القلِب  ح 5ٖ
لو ساعدْت عٌن  صاحبها على البكاِت لهطلْت مدامعها و لم ٌنقطْع بكاؤها و لكّن  لّة بكامها صادرة  عن  سوٍة بالقلب 

                    بسبِب الؽفلِة فاحوروا  ْن تمّر  عماركم فً اللهو و اللعِب  و  ْن تجعلوها فارؼًة من الخٌِر و الّنفعِ 

ـ بنفسً َمِن استهدى إلى هللِا وحَدهُ و كاَن له القرآُن ِشرباً و َمؽسب 5ٗ  

 ـ و طابْت علٌِه  رُمُه فَتَفتَّقْت       بكلِّ عبٌٍر حٌَن  صبَح ُمخمب 5٘
لقرآُن حّ ُه ِمَن  فدي بنفسً ِمْن كّل مكروٍه َمْن طلَب الهداٌَة إلى مرماِت هللا تعالى و لو كاَن فً طلبِه وحٌداً وكان ا

الّدنٌا و سبباً لطهارتِه ِمَن الونوِب و طابْت األرُض التً هو علٌها وفاح طٌبها بثنات  هلها علٌه و كثر خٌرها بسببه 

                                                                    لما  فاض هللا سبحانه و تعالى علٌه ِمْن نعمِه و رحمته 

فطوبى لُه و الشوُا ٌبعُل هّمُه و زنُد األسى ٌهتاُى فً القلِب ُمْشعب ـ 5ٙ  

 ـ هو الُمجتبى ٌؽدو على الّناِا ُكلّهم     رٌباً ؼرٌباً ُمْستماوً ُمؤّمب 57
ٌّبُة فً الّدنٌا و طوبى شجر تعالى ٌر الشوا  صَدهُ لٌسارَع إلى مرماِت هللا ةُ الجّنة لهوا المستهدي حٌنما ٌثالحٌاة الط

على ما ماَع ِمَن العمر فً ؼٌِر وكر هللا تعالى و طاعتِه و هو الوي اختارهُ هللا وآوم األسى و الحزن تشتعل فً  لبِه 

   تعالى وكاَن بٌَن الناِا  رٌباً منهم بيخب ه ؼرٌباً بسلوكه لصبحه ٌحّب المؤمنون  ربُه و ٌرجون الخٌر بدعامه

ُعّد جمٌَع الّناا َموْ  55 ٌَ ٌُجروَن  ْفعبـ  وً ألّنهم       على ما  ماهُ هللاُ   

 ـ ٌرى َنْفسُه بالّوم  ولى ألّنهاعلى المجِد لم تْلعْا ِمَن الصْبِر و األو 59
هوا العبد الصالح ٌعتقُد بالناِا  ّنهم خٌر  منُه توامعاً و ٌراهْم ٌعملوَن بما سبا به القماُت إن  خطؤوا و ٌرى نفسُه 

ؼٌرها لما ٌعلُم ِمْن عٌوبها و عدُم تحّملها للمشاّا ِمْن  جل تحصٌِل المنزلة الرفٌعِة عند هللا تعالى فهو   حّا بالّوم من

 مشؽول  بعٌوبه و نفسه عن عٌوب الناا و شّبَه المشاّا بعصارِة الشجِر المّر المسّماة بالصبر و نباِت األو المّر  ٌماً 

ٌُْقصٌِه  َ  9ٓ  هلُه   و ما ٌيتلً فً ُنصِحهم ُمَتبّووـ و  ْد  ٌَل كْن كالكلِب 
ٌُقّصُر فً نصحهم باووً مافً وسعه لخدمتهم فً المثل كْن كالكلِب فً وفامِه ألهله  ٌبعدونُه و ٌجٌعونُه و ٌؤوونُه و و   



جماعتنا كّل المكارِه ُهّوو   إله العرِش ٌا إْخوتً ٌقً       ـ لعّل  9ٔ  

ٌَجعلنا ِمّمْن ٌكوُن ك 9ٕ ٌَمحبـ و   تاُبُه           شفٌعاً لهم إْو ما نسوهُ ف
ٌّةبقبولنا ل ٌحف نا هللا  ن  ٌرجو النا م الوفات بعهد هللا الوي  نعم علٌنا و ابتبنا لٌكفر سٌماتنا وٌرفع درجاتناو لوص

 ه فٌشكوهم عند رّبهمفً الّدنٌا و اآلخرِة و ٌجعلنا مّمن ٌكون القرآُن شفٌعاً لهم إو لم ٌقّصروا بحقّ  تعالى ِمما نكره

ًَ إو سْتُرهُ ُمَتجلّب 9ٖ ـ و باهلل حولً و اعتصامً و  ّوتً      و ما ل  

 علٌم إعتمادي مارعاً ُمَتوّكباربِّ  نَت هللا حسبً و عّدتً   ـ فٌ 9ٗ
نِه و توفٌقِه الطاعِة و امتناعً عّما ٌشٌننً و  ّوتً على طاعة هللا تعالى و تكون إو بإو تحّولً من المعصٌة إلى

ًّ فً سبحانه  و ثقتً كّل مهّمة و لٌا لً إو ستُرهُ الوي جلّلنً به فً الّدنٌا و  رجو مثلُه فً اآلخرِة فٌارّب  نَت كاف

      و متوكبً علٌم فً كّل  مر متمّرعاً و مفّوماً جمٌع  موري إلٌم و إٌام  ستعٌن عددتها عند الحوادل  بعفوم

                                                         باب االستعاذة                                                        

جهاراً ِمَن الّشٌطاِن باهلل ُمسجب ـ إوا ما  ردَت الّدهَر تقر  فاستِعْو  9٘  

ٌُسراً و إْن تزْد لَرّبَم تنزٌهاً فلسَت ُمَجّهب 9ٙ  ـ على ما  تى فً الّنحِل 
إوا  ردَت  راتة القرآن بيّي و ٍت و ألّي  ارٍذ و ِمْن  ّي سورة  و جزٍت فاستعو  ي  طلب الحف  ِمَن هللا تعالى بقولم 

 عوو باهلل من الشٌطان الرجٌم تعوواً مجهوراً به مطابقاً لما ورد فً سورة الّنحل وهو لف  وا ٌسٍر و إن زدَت فً 

   فلسَت منسوباً إلى الجهل نحو  عوو باهلل الع ٌم  و  عوو باهلل السمٌع العلٌماللف  بوصٍؾ فٌه تع ٌم  هلل سبحانُه 

ٌُْبِا مجمبصحَّ هوا الّنقْ ولو     ـ و ْد وكروا لفَ  الّرسوِل فلْم ٌزدْ  97 ُل لْم   

 فب َتْعُد منها باسقاً و ُم لّب      ـ و فٌِه مقال  فً األصوِل فروعُه  95
ًّ صلى هللا علٌه و سلم و  ّنه لم ٌزد على ما جات  معٌفٌن و المحّدثٌن حدٌثٌنوكر جماعة  ِمن القّرات  فً تعّوو النب

فً سورة النحِل فلو صّح الحدٌثان لما جازت الزٌادة و لكن لمعفهما و ورود الزٌادة فً  صح منهما بقً األمر 

القراتات فارجع إلٌها و  معن الن ر فٌها و  مطلقاً  و فً التعّوو  ول  كثٌر  للعلمات فً كتب  صول الفقه و الحدٌل و

ٌّد بالدلٌل الوي  شبه الشجر الطوٌل  الم لّل فً رسوخه و وموحه                              و تتجاوز القول المؤ

 ـ و إخفاؤهُ فصل   باهُ ُوعاُتنا    و كْم ِمْن فتى كالَمْهدوي فٌه  َعمب 99
عند كالمهدوّي على إثباته والراجح  بعمهم حكم  رّده العلمات الحفا  و د عمل وإخفاتهوؼٌره التعّوو فرا  بٌن القرآن 

العلمات جواز اإلسرار إوا كان القارذ ٌقر  سراً  و خالٌاً وحدهُ  و فً الصبِة  و فً جماعة ٌتدارسون القرآن ولم ٌكن 

 استفهام عن حكم وٌعٌد فٌما عداهلنحوعطاا  و هو المبتدذ وفٌما عدا ولم ٌجهر وو ٌعٌد اوستعاوة إوا  طع القراتة
                                                                                                                                                                                                  باب البسملة                                  

ـ و بسمَل بٌَن السورتٌِن بُسّنٍة       رجال  نموها ِدْرٌة  و تحّمب ٓٓٔ  

 وصْل و اسُكتْن كل  جبٌاه حّصبوصلَم بٌَن الّسورتٌن فصاحة  وـ  ٔٓٔ
ًّ وعاصم  وابُن كثٌٍر  ر   الون والك صحٌح و ر  حمزةُ ٍد إسناو بسّنٍة نقلوها على علمٍ البسملِة بٌن كّل سورتٌن سام

بوجهٌن الوصُل  عمرو بوعامٍر وورش  وابن  و ر  ببٌان حركِة اوعراببدون بسملة  بوصِل آخرالسورِة بيول التالٌة



 الناا والفاتحة للجمٌع بسملة محّصلٌن بٌان صواب موهبهم ووبّد من البسملة بٌن وكحمزة والسكت بدون تنفٍا و

وكْرُتُه وفٌها خبؾ  جٌُدهُ وامُح الّطبـ وو نّع كب ُحبَّ وجه   ٕٓٔ  

بعُمهُم فً األربِع الّزهِر بسمبسكُتهُم المختاُر دوَن تنّفٍا و ـ و ٖٓٔ  

 ـ لهْم دوَن نعٍّ وهو فٌهّن ساكت     لحمزَة فافهمُه و لٌَا مخّوو ٗٓٔ
ورود نعٍّ وإنما ن ٌعتقد ٌزجر المصّنؾ مورٍش و بً عمرٍو بوصٍل وو بسكٍت و لم ٌِرْد نع  عن ابن عامٍر و

وفً البسملة عنهم خبؾ مشهور بارز العنا والسكُت هو المختار التخٌٌر بٌن الوجهٌن للثبثة اختٌار  هل األدات 

المقّدم عندهم وٌكون بو فة لطٌفة دون تنفا وما ورد ِمْن  حكام البسملِة فهو بٌن السورتٌن ولو لم تكونا متتالٌتٌن 

عدها فً ترتٌب المصحؾ . وبعض  هل األدات اختار البسملة فً  ول كل من القٌامة ولكن بشرط  ن تكون ب

والمطففٌن والبلد والهمزة موصولة بما  بلها لمن ورد عنه السكت واختار السكت فٌها لمن ورد عنه الوصل بدون 

ى كل من وصل فه وممٌر هو عامد  علنعٍّ ولكنه استحباب الشٌوخ وهو موهب معتبر وموهب المحّققٌن بخب

 لتنزٌلها بالّسٌِؾ لسَت مبْسمب  مهما تصْلها  و بدْ َت براتًة   ـ و ٘ٓٔ
إوا وصلَت براتة باألنفال  و  بتد َت بها فب تبسمل ألحٍد من القرات ألّنها نزلت بالسٌؾ والبسملة  مان فب تناسب 

ٌَّر مَ  ٙٓٔ ْن تبـ وو بّد منها فً ابتدامَم سورًة سواها وفً األجزات َخ  

 فب تقفّن الّدهَر فٌها فتثقب  واخِر سورٍة     ـ و مهما تصلها مع  7ٓٔ
 ّول كّل سورة من القرآن إوا ابتد  بها إو سورة براتة وولم لجمٌع القرات  ٌنبؽً على القارذ  ن ٌقر  البسملة فً

ٌّر بٌن البسملة  وتركها فً وسط السورة ٌ ومن  ر  البسملة بٌن السورتٌن لى منها عنً فٌما بعد اآلٌة األووالقارذ مخ

برواٌة من له البسملة من القرات فٌجوز له ثبثة  وجه وصل الكّل و فصل الكّل بالو ؾ و الو وؾ عند آخر السورة 

            وصل البسملة بالسورة األولى و الو وؾ عندهامستثقب األولى مع  وصل السورة الثانٌة بالبسملة و ٌمتنع 

                                                 سورة أم القرآن                                                           

ـ و مالِم ٌوِم الّدٌن راوٌِه ناصر   و عنَد سراٍط و الّسراُط  لقنبب 5ٓٔ  

ها ـ بحٌ 9ٓٔ ولدى خلٍؾ و اشِمْم لخبِد األوُل  تى و الصاَد زاٌاً  ِشمَّ  

 ـ علٌهْم إلٌهْم حمزة  و لدٌهُم     جمٌعاً بممِّ الهاِت و فاً و َمْوصب ٓٔٔ
ط فقر   نبل الصاد فٌها . و ما الصراط وصرابدون  لؾ ر  الكسامً وعاصم مالم بيلؾ بعد المٌم و ر  ؼٌرهما ملم 

و ّما  القرآن فً جاتت حٌل فٌهمازاٌاً و ر  ؼٌرهما بالصاد الخالصة فٌهما حمزة بإشمام الصاد   ر  خلؾ عنسٌناً و

خبد عن حمزة فقر  الصراط فً الفاتحة فقط بإشمام صادها زاٌاً وؼٌرها بالصاد كبا ً القرات. و ر  حمزة علٌهم 

 إلٌهم لدٌهم بمّم الهات فً حالتً الو ؾ والوصل سوات كان بعدها متحرم   وساكن و ر  ؼٌره بكسر الهات فٌها جمٌعاً 

مٌم الجمِع  بَل محّرٍم   دراكاً و  الون  بتخٌٌرِه جب وصْل ممَّ ـ  ٔٔٔ  

 و  سكنها البا ون بعد لتكمب و ِمْن  بِل همِز القطِع صلها لورشهم ـ  ٕٔٔ
متحرٍم همزًة كاَن  م ؼٌرها فً  حرؾ  بل مٌم الجمع وصلتها بواٍو إوا جاتت  ر  إبن كثٌر و الون بخلٍؾ عنه بممّ 



 بواٍو إن جاتت  بل همز القطع و ر  البا ون بإسكان المٌم لتكمب مٌم الجمِع وصلتها جمٌع القرآن و ر  ورش  بممّ 

ها  بَل ساكٍن لكلٍّ وبعَد الهاِت كسُر فتى العبـ  ٖٔٔ و ِمْن دوِن وصٍل ممُّ  

شملب ممّ الهات بال كسرُ و فً الوصِل   مع الكسِر  بَل الها  و الٌات ساكناً ـ  ٗٔٔ  

 اُب ثّم علٌهم الـ      تاُل و  ؾ للكّل بالكسرمكمبـ كما بهُم األسب ٘ٔٔ
 ّما إوا كان  بلها هات و بلها كسرة   (و نتم األعلون) ر  جمٌع القّرات بمّم مٌم الجمع بدون صلٍة إوا و عت  بل ساكٍن 

ًّ بممّ  (ٌوفٌهم هللا ()بهم األسبابُ ) وٌات ساكنة   الهات والمٌم وصبً  فيبوعمرو ٌكسر المٌم فٌها وصبً وحمزة والكسام

    وشملب  سرَع وفً حال الو ِؾ تكسُر الهات وتسكن المٌم لجمٌع القّرات وٌستثنى لحمزة علٌهم إلٌهم لدٌهم كما سبا

                                                باب اإلدغام الكبير                                                          

 و طبُه     بو عمرٍو البصريُّ فٌه تحّفب ـ و دونم اودؼاَم الكبٌرَ  ٙٔٔ
اإلدؼام هوإدخال شًت فً شًت وعند القّرات هوالّنطا بالحرفٌن حرفاً واحداً كالثانً مشّدداً واإلدؼام الكبٌر ٌكون 

خطاً فخو اإلدؼام الكبٌر الوي  ر  فً الحرفٌن المتحركٌن وسببه التماثل  والّتقارُب  والّتجانا وشرطُه التقات الحرفٌن 

ٌّدهمبه  بو عمرو البصرّي  طب القوم  ًّ عنهاّتبعه الناا بهوا اإلدؼام فهو الوي اهتم به ونقله الوي   ي س  السوس

 ـ ففً كلمٍة عنُه مناسكّكُم وما    سلكّكْم و با ً الباب لٌَا معّوو 7ٔٔ
ًّ منها إو الكاؾ فً الكاؾ و فً كلمتٌن فقط فً جمٌع  إوا التقى المثبن المتحركان فً كلمٍة واحدة فب ٌدؼم السوس

 القرآن ) فإوا  مٌتم مناسككم ( )ما سلككم فً سقر( و ر  ؼٌرها باإل هار كؽٌره ولم ٌعّول على اودؼام فٌه

ـ و ما كاَن ِمْن مثلٌن فً كلمتٌهما   فب بدَّ ِمْن إدؼاِم ما كان  ّوو 5ٔٔ  

 هدًى و طبْع ّعلى        لوبهُم و العفَو وْ مْر تمّثب ـ كٌعلُم ما فٌه 9ٔٔ
لسوسً نً  ول الكلمة التً تلٌها ٌسّكن اإوا التقى المتماثبن المتحركان فً كلمتٌن الحرؾ األول آخر الكلمة و الثا

بَع على  لوبهم( )ٌعلم ما بٌن  ٌدٌهم( )وطُ فً الثانً سوات كان ما بل الحرؾ األّول متحركاً  و ساكناً  هاألول وٌدؼم

                                       )فٌه هدًى للمّتقٌن( )خو العفَو وْ مْر بالعرِؾ( تمّثب  ي  دؼم إدؼام المتماثلٌن

ـ إوا لْم ٌكْن تا مخبٍر  و مخاطٍب       و المكتسً تنوٌنُه  و مثقّب ٕٓٔ  

 و ٌماً تمَّ مٌقاُت ُمّثب ـ ككنُت تراباً  نَت ُتْكرهُ واسع          علٌم   ٕٔٔ
 و تات مخاطٍب  وحرفاً منّوناً  ومثّقبً  ي  إوا كان الحرُؾ األّوُل تات مخبر  ي متكلّمٌمتنع اإلدؼام فً  ربعة موامَع : 

 ول عندهامشّدداً )ٌا لٌتنً كنُت تراباً() فينَت ُتكرهُ الناا()و هللا واسع  علٌم ()فتّم مٌقاُت رّبِه( فٌجُب إ هار الحرؾ األ

 إِو النوُن ُتخفى  بلها لُتجّمب  و ْد   هروا فً الكاِؾ ٌحُزنَم كفُرهُ ـ  ٕٕٔ
   هر رواةُ اودؼام الكاؾ فً)وَمْن كفَر فب ٌحُزنَم ُكفُرهُ( لبخفات الوي  بل الكاؾ فيُ هرت الكاؾ لتجُمَل الكلمة

فٌِه ُمعلّب تسّمى ألجِل الحوؾِ    و عندهم الوجهان فً كّل َمومٍع ـ  ٖٕٔ  

ٌِّب الخب ٕٗٔ  ـ كٌبتِػ مجزوماً و إْن ٌُم كاوباً  و ٌخُل لكم عْن عالٍم ط
ٌُّر القارُذ بٌن اإلدؼام واو هار فً ثبثة موامَع ِمَن القرآِن )وَمْن ٌبتِػ ؼٌَر اوسبم()وإْن ٌُم كاوباً فعلٌِه كوُبُه(  ٌُخ



للجزم فسّمٌت معلّلة  ي معلًّة فاو هار ن راً لألصِل  فحوؾ منهاً ٌكون ٌخلو )ٌخُل لكْم وجُه  بٌكم( فيصلها ٌبتؽ

ًّ بطٌِب الخب لحسن حدٌثِه وؼزارِة علمهِ   واودؼام ن راً لإللتقات الحرفٌن والخلى العشُب ِالرطُب وكّنى السوس

 خبٍؾ على اودؼاِم و شّم  ُرسب و ٌا  وِم مالً ثّم ٌا  وِم َمْن ببـ  ٕ٘ٔ
 ًّ  )ٌا وِم مالً  دعوكم()وٌا وم َمْن ٌنصرنً( ألّن الٌات المحووفة ِمْن ٌا وم لٌست ِمْن بنٌة الكلمة  دؼم الّسوس

ـ و إ هاُر  وٍم آَل لوٍط لكونِِه           لٌَل حروٍؾ رّدهُ َمْن تنّبب ٕٙٔ  

ـ بإدؼاِم لم كٌداً ولو حّج ُم هر      بإعبِل ثانٌِه إوا صّح وعتب 7ٕٔ  

 ِمْن همزٍة هات   صلُها و ْد  اَل بعُض الّناا ِمْن واٍو  ُبدو ـ فإبدالهُ  5ٕٔ
ًّ )آ ل لوٍط( محتّجٌن بقلِّة حروفِه و ْد رّد  هل العلِم احتجاجهم بإجماع الرواة على إدؼام   هر بعض رواة السوس

ٌّر باإلعبل مرًة بعد مرٍة ور ى النا م  نهم لو احتجوا بين الحرؾ الثانً ِمْن آل  )لم كٌداً( وهو   لُّ حروفاً منه  د تؽ

ولكن اوحتجاى به ؼٌرمانع والصحٌح الميخوو به  بولم لكان او هار مقدماً  واودؼام زٌادة تؽٌٌر فلوصّح اوحتجاى

 و ٌل  صلها  ول بفتح الواو كـ  ال فانقلبت  لفاً هو اودؼام و صل كلمة آل هً  هل فيبدلت همزة ساكنة ثم  بدلت  لفاً 

ٌُ هْر فبالمدِّ علّب  واُو هَو الممموِم هاًت كهو وَمْن و ـ  9ٕٔ فيدؼْم وَمْن   

ًَ ٌوم   دؼمو ٖٓٔ ًْ َمْن على المدِّ عّووهُ و نحَوهُ ـ و ٌيت ٌُنج  وو فرَا 
ٌُّهم الٌوم()وهو وا ع  بهم( معلّلٌن  ٌّهم بما كانوا ٌعملون()فهو ول ًّ بإ هار الواو فً هو)وهو ول  ر  بعض رواة السوس

يّنه إوا سكنت الواو لإلدؼام صارْت حرؾ مّد فٌمتنع إدؼامها والصحٌح المقروت به  ّنها تدؼم كما  دؼمت فً )ٌيتً ب

 كانوا( ونحوه فيصله ساكن فب ٌقاا علٌهٌوم ()ونودي ٌاموسى( ووفرا بٌن واو هو وٌات ٌيتً ونحوه و ما )آمنوا و

مْسَن الٌاُت فً البِت عارض  ـ  ٖٔٔ ٌَ ٌُ هُر ُمسهب   و بَل   سكوناً  َو صبً فهَو 
 ر   بوعمرو )والبمً ٌمسَن( بحوؾ الٌات األولى وله فً الهمزة التسهٌل  وإبدالها ٌات مع المّد المشبع وألّن الٌات 

    عارمة فهو ٌ هرها  اصداً الطرٌا السهل و دؼمها عنه بعض  هل األدات والوجهان صحٌحان عنه وعن البزي

                                    باب إدغام الحرفين الُمتقاربيِن في كلمٍة و في كلمتين                                 

ـ و إْن كلمة حرفاِن فٌها تقاربا   فإدؼاُمُه للقاِؾ فً الكاِؾ ُمجتب ٕٖٔ  

ـ و هوا إوا ما  بلُه ُمتحّرم            مبٌن  و بعَد الكاِؾ مٌم  تخلّب ٖٖٔ  

ُم      ـ كٌرزُ  ٖٗٔ ُم و خلقكُّ ٌثاَ ُكْم   هْر و نرُز َُم انجلىو م ُكم واثقكُّ  

 ـ و إدؼام وي الّتحرٌم طلّقكنَّ  ْل   حاُّ و بالّتينٌِل و الجمِع  ُثقب ٖ٘ٔ
إوا اجتمع حرفان متقاربان فً كلمة فالسوسً ٌخّع باودؼام القاؾ فً الكاؾ وإدؼامه  اهر  وولم إوا كان ما بل 

م( ووٌكون اودؼام فً )مٌثا كم( ألن القاؾ  بلها ساكن م خلقكُّ م واثقكُّ )ٌرز كُّ لقاؾ متحرم  وبعد الكاؾ مٌم جمع ا

( ف ً سورة التحرٌم لم ٌتحّقا فٌه الشرط الثانً وكولم فً )نرز م(ألّن الكاؾ و مٌم بعدها وهو  اهر. لف  )طلَقُكنَّ

 ّن النون فٌه  ثقل من المٌم لتحّركها و كونها مشّددة فله فٌه اودؼام واو هارلكنه  حّا باإلدؼام فاإلدؼام للتخفٌؾ وأل

  وامَل كلِم البٌِت بعُد على الوو تٌِن فمدؼم      ـ ومهما ٌكونا كلم ٖٙٔ



شفا لْم تمْا نفساً بها ُدْم دوا مٍن ثوى كاَن وا ُحْسٍن سيى ِمْنُه  ْد جبـ  7ٖٔ  

ٌُنّوْن  و ٌكنْ  5ٖٔ  و ما لٌَا مجزوماً وو ُمتثّقب   تا مخاطٍب  ـ إوا لم 
ا كان األّول األّول فً الثانً إو إوا كان  حد الحرفٌن المتقاربٌن آخر كلمة والثانً  ول الكلمة التً تلٌها  دؼم السوسً

 ن و ٌكون الحرؾ األول ش ل ت ن ب ر د ض ل م و ح ا م ا ى ـ وشروط اإلدؼام  : حد األحرؾ التالٌة

 اً وو تات مخاطب وو مجزوماً وو مشّدداً فٌ هر نحو )نوٌر  لكم()وما كنَت ثاوٌاً()ولم ٌؤَت سعًة() و  شّد وكراً(منّون

وفً الكاِؾ  اؾ  وهَو فً القاِؾ  ُدخب  فزحزْح عن الّنار الوي حاهُ ُمدؼم  ـ  9ٖٔ  

  ببإوا سكن الحرُؾ الوي  بُل      خلا ّكّل شًٍت لم  صوراً و  هراـ  ٓٗٔ

 وِمْن  بُل  خرى ّشطيهُ  ْد تثّقب   و فً وي المعارى ّتعرُى الجٌم ُمدؼم  ـ  ٔٗٔ
دؼم القاؾ فً الكاؾ حزح عن النار( و  هرها فً ؼٌره و  دؼم السوسً الحات فً العٌن فً مومٍع واحٍد )فَمْن ز

صوراً( إوا كان  بل الحرؾ المْدؼِم الكاؾ فً القاؾ )لم   دؼم )خلا كّل( وإدؼاماً محماً وو استعبت للقاؾ فٌه 

  هره )وفوا كّل()وتركوم  امماً( ومنهم َمْن   هر استعبت القاؾ فً ساكن  حرؾ  حرؾ  متحرم  فإن كان  بلُه 

 الشٌن ) خرى شطيه( وو تدؼم فً ؼٌرهمافً التات )وي المعارى تعرى( وب )نخلقكم( والميخوو به خبفه و دؼم الجٌم

  شٌُن وي العرِش مْدؼم  وماَد لبعِض شينهم مدؼماً تبوعند سبٌبً  ـ ٕٗٔ

 وفً زّوَجْت سٌُن الّنفوِا و مدؼم  له الّر ُا َشٌباً بإختبٍؾ توّصبـ  ٖٗٔ
 دؼم الّشٌن فً السٌِن )إلى وي العرِش سبٌبً( والّماَد فً الشٌِن )فإوا استيونوم لبعض شينهم( والسٌن فً الزاي 

               فً هوا الموامِع فحسب وله فً )واشتعل الّر ُا شٌباً( اودؼام و اإل هار )وإوا الّنفوا زّوجْت(

  مفا َثمَّ زهد  ِصد ُُه  اهر  جبل كلم  ترُب سهٍل وكا شوا ـ و للّدا ٗٗٔ

ـ ولْم ُتّدؼْم مفتوحة بعَد ساكٍن  بحرٍؾ بؽٌر الّتات فاعلمُه و اعمب ٘ٗٔ  

الموكورة فً  وامل الكلمات ت ا و ش ض ل ز ع   ى بشرط  و تكون الدال تدؼم الدال فً األحرؾ العشرة 

 مفتوحة بعد ساكٍن فب تدؼم حٌنمٍو إو مع التات )ما كاد تزٌػ  لوب فرٌا()بعد توكٌدها و د جعلتم( وو ثالل لهما

ـ وفً عشرها والطات ُتدؼُم تاؤها وفً  حرٍؾ وجهاِن عنُه تهلّب ٙٗٔ  

و ْل آِت وا  ل ولتيِت طامفة  عب   التوراَة ُثّم الزكاَة  ُلْ فمْع حّملوا ـ  7ٗٔ  

 ونقصانِه والكسُر اودؼام سّهب    وفً جمِت شٌماً   هروا لخطابهِ ـ  5ٗٔ
و ّما إوا و عْت مفتوحة بعد  لؾ التات مع التات فمن المتماثلٌن  تدؼم التات فً األحرؾ العشرة السابقة مع الطات فيما

)ُحّملوا التوراة ثّم()وآتوا ؾ فً مومع واحٍد )و  م الصبة طرفً النهار( واختلؾ فٌها فً موامع فتدؼم بب خب

الّزكاة ثّم تولٌّتم()وآِت وا القربى حّقه()فآت وا القربى حّقُه()ولتيِت طامفة   خرى( ففٌها اودؼام واو هار وكولم )لقْد 



ٌّا(  ب وحوُؾ عٌن الفعل وعلّة اودؼام كسر التات لثقله فٌسّهل باودؼامتات الخطالاو هار فً األخٌر ف جمِت شٌماً فر

وفً الّصاِد ثّم السٌِن وال  تدّخب   األوامُل ثاؤها وفً خمسٍة وهً ـ  9ٗٔ  

إوا انفتحا بعَد الُمَسّكِن ُمْنزو البم رات  وهً فً الرا َو ُ هرا  وفًـ  ٓ٘ٔ  

 ى إثِر تحرٌٍم سوى نحُن ُمْسجبسوى  ال ُثّم النوُن ُتدؼُم فٌهما علـ  ٔ٘ٔ
ت ا و ش ض و تدؼم الوال فً السٌن والصاد  وهً تدؼم الثات فً األحرؾ الخمسة األولى من العشرة السابقة

وتدؼم الرات و البم كّل منهما فً األخرى و ٌمتنع إدؼام  حدهما فً اآلخر إوا كان مفتوحاً بعد ساكن )وافعلوا الخٌر 

ستثنى منه ) ال( نحو ) ال رب( فٌدؼم وتدؼم النون فً البم والرات إوا و عت بعد متحرم فإن لعلكم( فباو هار وٌ

                             )بإون رّبهم( فباو هار وٌستثنى )نحن( فتدؼم )ونحن له مسلمون( جاتت بعد ساكن

وعلى إثِر تحرٌٍم فتخفى تنزُّ  ـ وُتسكُن عنُه المٌُم ِمْن  بِل باتها  ٕ٘ٔ  

 ـ وفً َمْن ٌشاُت با ٌعّوُب حٌثما   تى ُمْدؼم  فادِر األصوَل لتيُصب ٖ٘ٔ
ًّ وتخفى  بل البات إوا كانت بعد متحرٍم ) علم بكم()علّم بالقلم( وٌمتنع تسكٌنها وإخفاؤها بعد  تسكن المٌم عن الّسوس

ٌشات( فً كّل القرآن ووتدؼم فً ؼٌرها ساكٍن )إبراهٌم بنٌه()الٌوم بجالوت( وٌدؼم البات فً المٌم من )ٌعوب من 

           ) ن ٌمرب مثبً()سنكتب ما الوا( فباو هار فاعرؾ القواعد التً وكرتها لتكون مرجعاً فً هوا العلم

   ثقب الّنارِ  و كاألبرارِ  إمالةَ     عارض   هو إوْ  اودؼام ٌمنعُ  وو ـ ٗ٘ٔ

مع البات  و مٌٍم وكْن ُمَتيّمبـ و  شمْم و ُرْم فً ؼٌِر باٍت و مٌمها  ٘٘ٔ  

عسٌر  و باوخفاِت طّبَا مفصبو إدؼاُم حرٍؾ  بلُه صّح ساكن   ـ ٙ٘ٔ  

 وفً المهِد ُثّم الُخلِد والعلِم فاشُمب خِو العفو و ُمْر ُثّم ِمْن بعِد  لِمِه ـ  7٘ٔ
ممالة   لحرؾ المدؼم مكسوراً واأللؾ  بله واعد األولى : إوا كان ا المتقاربٌن ثبلبدؼام الكبٌر بقسمٌه المثلٌن  ول

ٌُدؼم  وتبقى اومالة ن راً لألصل وألّن اودؼام عارض  )وتوّفنا مع األبرار  ثقب  ي مشدداً بسبب الكسر فإّنه 

 : ٌجوز فً الحرؾ المدؼم اوشمام بحركته إن كانت مّمةثانٌة ال .الروم وٌمنع اإلمالةَب النار رّبنا( ورّبنا()و نا عوا

ٌجوز فً  مٌم مع المٌم  و البات كماالبات مع البات  و المٌم والوالروُم بحركته إن كانت مّمة  وكسرة إو فً  ربعة : 

ؼم حرؾ صحٌح : إوا كان  بل الحرؾ المدالثالثة  .حرؾ المّد  و اللٌن  بل اودؼام الكبٌر المّد والتوّسط والقصر

 صوب  إخفاته وإختبا حركته  نور وا يخرون ر وا إدؼامه عسٌراً على اودؼام المحض والمتساكن فالمتقدمون 

ٌّا()دار الخلد جزاًت( كما       إوا طّبا السٌؾ المفصل )خو العفو و مر()من العلم مالم()من بعد  لمه()فً المهد صب

                                              باب هاء الكناية                                                          

ولْم ٌصلوا ها ُمممٍر  بَل ساكٍن وما  بلَُه الّتحرٌُم للكّل ُوّصب ـ 5٘ٔ  

 ـ و ما  بلُه الّتْسكٌُن وبِن كثٌرهم وفٌِه ُمهاناً معُه حفع   خو وو 9٘ٔ
ها و توصُل ألحٍد من القّرات سوات هات الكناٌة التً هً هات الممٌر الدالة على المفرد الموكر إوا كان بعدها ساكن  فإنّ 

كان  بلها متحّرم   وساكن  فإوا كان بعدها متحّرم  و بلها متحّرم  فإّنها توصُل بواو مّدٌة إوا كانت مممومة وبٌات 



مّدٌة إوا كانت مكسورة لجمٌع القّرات و ّما إوا كان بعدها متحّرم  و بلها ساكن  فإّن ابَن كثٌر ٌصلها كالتً بٌن 

 فٌصلها دون ؼٌرهاكٌن وبا ً القّرات وٌصلونها بل ٌقصرونها لكّن حفصاً ٌوافا ابن كثٌر فً )فٌه مهاناً( متحر

ـ و سّكْن ٌؤّدْه مع نولّْه و ُنْصلِه   و ُنؤِتِه منها فاعتبْر صافٌاً حب ٓٙٔ  

حمى صْفوهُ  وم  بُخلٍؾ و  نهب   وعنهْم وعْن حفٍع فيلِقْه و ٌّتِقْه ـ  ٔٙٔ  

ٌُجتب   و ُْل بسكوِن القاِؾ والقصِر حفُصهم  ـ ٕٙٔ وٌيتْه لدى طه باوسكاِن   

 بُخلٍؾ وفً طه بَوجهٌِن ُبّجب   الكّل  صُر الهات باَن لساُنُه  ـ و فً  ٖٙٔ
سّكن حمزة وشعبُة والبصرّي الهات فً )ٌؤّده إلٌم()نوله ما تولّى ونصله جهّنم()نؤتِه منها( وسّكنوا  ٌماً ومعهم 

)فيلقه إلٌهم( وسّكن البصرّي وشعبُة وخبد  بخلؾ عنه )وٌخش هللا وٌّتقه( و وله و نهب سقاه الّنهل وهو  حفع  

ًّ الهات من )ٌيتْه مؤمناً( فً  الشرب األول من التكرٌم و ر  حفع  )وٌّتْقِه( بسكون القاؾ و صر الهات وسّكن السوس

قة بقصر الهات ولقالون فً )ٌيته( القصر والصلة  والراجح  ّن و ر   الون وهشام بخلٍؾ عنه جمٌع الكلمات السابطه 

لهشام فٌها المّد فقط من طرٌا الن م و صله وٌعّبر عن القصر باوختبا هنا والمّد والصلة واوشباع بمعنى واحد 

ٌٍّب    بُخلفهما و القصَر فاوُكرهُ نوفب ٗٙٔ ٌُْمُنُه لُبُا ط ـ و إسكاُن ٌرمْه   

 وشّراً ٌرْه حرفٌِه سّكْن لٌسهب   والّزلزال خٌراً ٌرْه بها له الّرحبُ ـ  ٘ٙٔ
ًّ الهات ِمْن )ٌرمُه لكم( وسكنها هشام ودوري البصري بخلؾ عنهما  و ر  بقصرها حمزة وعاصم  سكن السوس

زلة بها  ي من سورة الزل فً الزلزلة وهشام ونافع والوجه الثانً لدوري البصري بصلتها كبا ً القّرات و ر  هشام

                                      بسكون الهات وصبً والبا ون بممها وصلتها وصبً  (و)شراً ٌره )خٌراً ٌره(

وفً الهاِت ممٌّ لّؾ دعواهُ حرمب  وعى نفر   رجمُه بالهمِز ساكناً ـ  ٙٙٔ  

 وصلها جواداً دوَن رٌٍب لتوصب  و سكْن نصٌراً فاَز واكسْر لؽٌرهْم ـ  7ٙٔ
 ه و خاهُ بهمزة ساكنة بعد الجٌم والبا ون بترم الهمزة و ر  هشام  وابن كثٌرر  ابن كثٌر والبصري وابن عامر  رجم 

و بو عمرو بمّم الهات و ر  حمزة وعاصم بإسكان الهات والبا ون بكسرها و ر  ورش وابن كثٌر والكسامً وهشام 

 رجمُه بالمّد ابن كثٌر وهشام وبالقصر البصري  ش والكسامًبصلة الهات فٌكون  رِجِه بالقصر لقالون وبالمّد لور

                                                                    رجمِة بالقصر ابن وكوان  رجْه باوسكان حمزة وعاصم

                                                   باب المّد و القصر                                                      

و 5ٙٔ ـ إوا  لؾ   و ٌاؤها بعَد كسرٍة   و الواُو عن ممٍّ لقً الهمَز ُطوِّ  

ٌُروٌَم دّراً وُمخمب 9ٙٔ ـ فإْن ٌنفصْل فالقصَر بادْرهُ طالباً  بخلفهما   

 ـ كجًت وعن سوٍت وشاَت اّتصالُُه    وَمفصولُُه فً  ّمها  مُرهُ إلى 7ٓٔ
هو إطالة الّصوِت بحرؾ المّد  و اللٌن والقصر هو عدم إطالة الّصوِت به و د ٌعّبر بالقصر عن حوؾ حرؾ  المدّ 

المّد. إوا جاتت األلؾ  والواو الساكنة الممموم ما بلها  والٌات الساكنة المكسور ما بلها وجات بعدها همزة فً كلمة 

مّد لورٍش وحمزة سّت جركات ولؽٌرهما  ربع حركات عند واحدة سّمً مّداً مّتصبً )وجًت()عن سوٍت()شات( وٌُ 



ٌّها()فً  ُّمها() ْمرهُ إلى( وٌمّد  الشاطبً وإن كان حرؾ المّد آخر الكلمة والهمزة  ّول الكلمة الّتالٌة سّمً منفصبً )ٌا  

ًّ سّت حركات لورش وحمزة ولقالون ودوري البصري وجهان القصر حركتان والتوسط  ربع حركات وللسوس

 اللبن والُمخمُل الّنبات الرطب الناعم سامً التوسط  ربع حركات والّدروابن كثٌر القصر حركتان وإلبن عامر والك

ٌُروى لورٍش ُمَطّوو 7ٔٔ ٌٍَّر   فقصر  و ْد  ـ و ما بعَد همٍز ثابٍت  و مؽ  

ـ و وّسطُه  وم  كآمَن هؤو                ِت آلهًة آتى لإلٌماِن ُمّثب 7ٕٔ  

سيواووً مصحٌٍح كقرآٍن و مس   ٌَل  و بعَد ساكٍن تسوى ٌاِت إسراـ  7ٖٔ  

ـ وما بعَد همِز الوصِل اٌِت و بعُمُهم ٌؤاِخُوكم اوَن ُمسَتفهماً تب 7ٗٔ  

 ـ وعاداً األولى و ابن ؼلبون طاهر  بقصرجمٌع الباب  ال و ّوو 7٘ٔ
ٌٍّر بنقل الح ركة  والتسهٌل  واإلبدال ففٌه القصر للجمٌع وٌروى عن ورش إوا جات حرؾ المّد بعد همٍز محّقا  ومؽ

ٌّر باإلبدال )هؤوِت آلهة( وبالّنقل )ٌنادي لإلٌمان(  ااٌماً باإلشباع والتوّسط فالمحقٌّ  )آمن الرسوُل()آتى المال( والمؽ

بعد ساكْن صحٌح  جات )ٌؤاخو( كٌؾ جاتت وكّل حرؾ مّد بعد همزٍ نى ِمْن ولم )إسرامٌل(ووبالّتسهٌل )تآمنتم( وٌستث

مّتصل )القرآن()ال مآن()مسموو( فبالقصر وكّل حرؾ مّد بعد همز الوصِل )إٌت() وتمن(ألّن حرؾ المّد بدل  من 

وكوا حرؾ المّد العارض بعد الهمزة عوماً عن التنوٌن )دعاًت(  الهمزة فات الفعِل وهمزة الوصِل عارمة  فٌقصر

()تبوتوا الدار( فحوؾ حرؾ المّد منه وصبً عارض  وهو على  صله و فاً. و ّما و ّما )رتا القمر ()تراتا الجمعان

ولٌست من هوا الباب بل هً من باب  )آآلن( فاأللؾ األولى فٌها لنافع اوشباع لألصل والقصر للحركة العارمة

القصر و ر  اآلخرون فٌها با مهحرؾ المّد فً )عاداً األولى( بعض  هل األدات  ر  ها وفً األلؾ الثانٌة منو البزم

ٌقر  حرؾ المّد بعد الهمز بالقصر مطلقاً  و ّوو  ي نسبه لورش دون ؼٌره فابن ؼلبون  ما طاهراألوجه الثبثة و

 وعند سكون الو ؾ وجهان  ُصب   وعن كلّهم بالمّد ما  بل ساكٍن ـ  7ٙٔ
حدة وصبً وو فاً ٌمّد ست حركاٍت لجمٌع القّرات ِمن الكلمة الوا التالً إوا جات بعد حرؾ المّد سكون وزم  للحرؾ

)المالٌّن()آلوكرٌن()ووّتٌّمموا( للبّزي )والّصافات ّصفاً( لحمزة )آآلن()ع()ومحٌاي( عند َمْن  سكنه   ّما إوا كان 

هوا وجامز  ؼٌر مشهور فالقصر  ّما األشهر جواز اوشباع و التوّسط والمؤّصل  ي السكون بعد حرؾ المّد عارض  ف

                لمن  بدل ب(رحمن(  و كان بدوً من همزة )الوٌ)ال حرؾ المّد فً المصحؾ ولو لم ٌرسمحكمه 

ـ وُمّد له عند الفواتح مشبعاً  و فً عٌٍن الوجهان و الّطول فّمب 77ٔ  

 وفً نحو طه القصُر إو لٌا ساكن  وما فً  لؾ ِمْن حرؾ مدٍّ فٌمطبـ  75ٔ
  ّما ً سبعة  حرؾ ل م م ع ا ا نالساكن بعد حرؾ المّد فً فواتح الّسور مّداً مشبعاً فومّد ألجل الحرؾ 

ًّ )ٌاتوع حرؾ  بقان ساالوجهان المعهودان الف لثبثةللتشدٌده النون بعد الٌات  كثٌر وبن(  مبنا اللوٌن)(هاتٌن ابنت

بالفتح وٌجوز فٌها اوشباع والقصر وكوا)الم  مٌم )الم هللا( فتحرم المٌم وصبً اوشباع وهو مفّمل و التوسط.  ّما 

 حركتٌن ط ه ر ح ي  ّما  لؾ فلٌا فٌها حرؾ مّد فٌمطب  ي فٌمدّ  السور التً على حرفٌن تمدّ  فواتح. حسَب( لورش

ـ و إن تسكن الٌا بٌن فتح و همزٍة    بكلمٍة  و واو  فوجهاِن جّمب 79ٔ  

د سكون الو ؾ للكّل  عمببطوٍل و  صٍر وصُل ورٍش وو فُه وعنـ  5ٓٔ  



 ـ وعنهم سقوط المّد فٌه وورشهم ٌوافقهم فً حٌل وهمَز مدخب 5ٔٔ
إوا جاتت الواو  و الٌات الساكنتان وكان  بلها حرؾ مفتوح وبعدها همز فً كلمة واحدة )شٌماً()كهٌمة الّطٌر()شًت( 

وت( ففٌها الطول  و القصر  ي الّتوّسط ألّنه عطفه على  وصبً وو فاً  ّما إوا كان بعد   الطول وعلى المدّ ) ّن السَّ

 و ؼٌره )شًت()خوؾ( ففٌه الوجهان لجمٌع القّرات ولهم  ٌماً القصر كان حرؾ المّد حرؾ  ساكن  للو ؾ همزاً 

 وورش كولم مالم ٌكْن الحرؾ المو وؾ علٌه همزة فب ٌقصرهُ وو مّد فً اللٌن وصبً لؽٌر ورش فً المهموز فقط

 لورِشهم وعن كٍل الموتودةُ ا صْر ومومبٍت خبؾ  آوفً واِو سو ـ 5ٕٔ
 لمّد فً البدل بعدها ولهالقصر مع القصر والتوسط وا تاتكم( فلهاختلؾ عن ورش فً واو )سوتاٍت()سوتاتهما()سو

 )فو كم( كلً كـالقصر ال )مومب( إوواو  لورش فً واو )المؤتودِة ( األولى و ط مع التوّسط فقط فً البدل وماالتوسّ 

                                           باب الهمزتين من كلمة                                                       

سما وبواِت الفتِح خلؾ  لتجمب ـ و تسهٌُل  خرى همزتٌن بكلمٍة  5ٖٔ  

ٌُرْ  5ٗٔ  وى ُمسّهبـ و ُْل  لفاً عن  هِل مصَر تبّدلت لورٍش وفً بؽداَد 
  ر  نافع  الهمزتان المجتمعتان فً كلمة واحدة األولى وتكون إو مفتوحة والثانٌة إّما مفتوحة  و مممومة  و مكسورة 

وابن كثٌر والبصري بتسهٌل الهمزة الثانٌة منهما بٌنها وبٌن الحرؾ المجانا لحركتها مفتوحًة كانت  ومممومًة 

َل( ولهشام فً المفتوحِة التسهٌل  والتحقٌا ولورٍش إبدالها  لفاً  والتسهٌل فإْن كان  ومكسورة )ت نورتهم() مّنا() ًتنز

بعد المبدلِة  لفاً ساكن  تمّد مّداً مشبعاً )ت نورتهم( وإن كان متحّركاً تمّد حركتٌن وو إبدال فً )ت نَت() ر ٌَت( عند 

 الّتحقٌا على كّل حال ّد وللبا ٌن فٌهمادال مع توّسط المالو ؾ بل الّتسهٌل و ال الدانً بجواز الو ؾ بـ ) ر ٌت( باوب

ًّ واألولى  سقَطنَّ لَتْسُهب 5٘ٔ ـ وحّققها فً فُّصلْت صحبة  ت ْعـــــجم  

ب  وهمزةُ  ْوَهْبُتم فً األحقاِؾ ُشفِّعْت ـ  5ٙٔ بيخرى كما دامْت وصاوً ُمَوصَّ  

  ٌماً والّدمشقً ُمَسّهب وُشعبةُ    ـ وفً نوَن فً  ْن كاَن شّفَع حمزة   57ٔ

ٌَُشّفُع  ْن ٌؤتى إلى ما تسّهب 55ٔ  ـ وفً آِل عمراٍن عن ابِن كثٌِرهم   
ًّ والبا ون بتحقٌا األولى وتسهٌل الثانٌة إو هشام فقر ها بهمزة  ( حّقا فٌها الهمزتٌن شعبُة وحمزة والكسام ًّ )ت عجم

ٌّباتكم(  ر ها ابن كثٌر وا ابن همزة إستفهام  بلها وٌسّهل  ابن عامر شفعاً  ي بهمزتٌن فزادواحدة محّققة ) وهبتم ط

 ي  والبا ون بهمزة واحدة محّققة  ووصاو موّصبلهشام التسهٌل والتحقٌا فٌها ووبن وكوان التحقٌا الثانٌة وكثٌر

ابن عامر كولم ر ها  ) ن كان وا ماٍل(  ر ها حمزة وشعبُة بهمزتٌن محّققتٌن و منقوو باوسناد وفً سورة ن والقلم

ٌُؤتى مثَل ما  وتٌتم(   ر ها ابن كثٌر بهمزتٌن لكن سّهل الثانٌة والبا ون بهمزة واحدة محققة وفً آل عمران ) ن 

 بتحقٌا األولى وتسهٌل الثانٌة والبا ون بهمزة واحدة محّققة وإلى ما تسّهب  ي إلى ما تسّهل عنده من الهمزات

شُّعرا بها         تآمنتُم للكّل ثالثاً  ُبدوـ وطه وفً األعراِؾ و ال 59ٔ  

ـ وحّقا ثاٍن صحبة  ولقنبٍل              بإسقاطِه األولى بطه ُتقُّبب 9ٓٔ  



 فً األعراؾ منها الواو والملم موِصب  ـ وفً كلّها حفع  و بدَل  نبل   9ٔٔ
و ر  شعبة وحمزة والكسامً القرات جمٌع  لفاً لبل همزات الثالثة مبدلة ث عراؾ وطه والّشعرات )تآمنتم( فٌهافً األ

فً األعراؾ هو محّققة وواحدة بتحقٌا الثانٌة والبا ون بتسهٌلها إو  نبل فً طه فقد  سقط األولى و ر ها بهمزة 

والّشعرات كالبا ٌن و ر  حفع  بإسقاط األولى فً الثبثة و ر ها بهمزة محّققة ولقنبل عند الوصل فً األعراؾ 

لكن فً اوبتدات وٌبدلها ولٌا ( وامنتم الّنشور وإلٌه()وامنتم فرعون  ال)م إبدال األولى واواً وتسهٌل الثانٌة والمل

                                                                        لورش فً الثانٌة إو التسهٌل مع  وجه البدل

وهمزِة اوستفهاِم فامُددهُ ُمبدو ٍن وصٍل بٌن وٍم ُمسكّ  ـ و إْن همزُ  9ٕٔ  

ٌسهِّل عن كلٍّ كآون ُمّثب    ولى وٌقُصرهُ الوي      ـ فللكلِّ وا   9ٖٔ  

زتٌن هنا وو            بحٌُل ثبل  ٌّتفْقَن تنّزوـ وو مّد بٌن الهم 9ٗٔ  

 ـ و مرب جمع الهمزتٌن ثبثة          ت نورتهم  م لم  مّنا  ُتنزو 9٘ٔ
ا جاتْت همزةُ الوصِل بٌن همزة اوستفهام ووم التعرٌؾ )آلوكرٌن()آآلن()آهلل( فمن  هل األدات َمن  بدلها  لفاً مع إو

 مع التسهٌلفٌها مع القصر فب مّد  الوصل همزة سّهل َمنْ  ومنهمفامدده مبدو فمبدو حال  وهوا معنىالمّد المشبع 

)آآلن( فً رواٌة نافع لنقل حركة الهمزة التً بعد من وجه اوبدال  تثنىوٌسوالوجهان لكّل القّرات واإلبدال  رجح 

)ماجمتم به السحر(  ر ها البصري بزٌادة همزة  البم إلٌها فٌجوز فٌها اوشباع لألصل والقصر للحركة العارمة

()تآلهتنا( حٌل ٌجتمع وو إدخال بٌن الهمزتٌن ألحد فٌما وكر هنا وو فً )تآمنتم مثل )آلوكرٌن(وبالوجهٌن استفهام 

 األولى مفتوحة دامماً والثانٌة مفتوحة  و مممومة  و مكسورةفو نواع إجتماع الهمزتٌن فً كلمة ثبثة  ثبل همزات

بها لُْو و بَل الكسِر خلؾ  لُه َووّدَم  بل الفتِح و الكسِر حّجة  ـ وم 9ٙٔ  

راِؾ والّشعرا العبوفً حرفًِ األع   وفً سبعٍة و ُخلَؾ عنُه بمرٌٍم ـ  97ٔ  

 ـ  مّنَم آمفكاً معاً فوَا صادها  وفً فُّصلْت حرؾ  وبالُخلِؾ ُسّهب 95ٔ
 ر   الون والبصري وهشام بإدخال  لؾ بٌن الهمزتٌن وتسّمى  لؾ الفصل وتمّد حركتٌن وولم  بل الهمزة المفتوحة 

ؼٌره فً سبعة موامع :فً مرٌم ) توا ماِمّت( ودخال دون  و المكسورة ولهشام  بل المكسورة اودخال وتركه وله ا

الّصافات ) مّنم لمن المصد ٌن() مفكاً ) مّن لنا ألجراً( فوا صاد فً  ) مّنكم لتيتون() مّن لنا ألجراً( الشعراتاألعراؾ 

 ر إو بهاله فً فّصلت التسهٌل والتحقٌا وو تسهٌل له مع الكس هًة( فّصلت ) مّنكم لتكفرون( وبالخلؾ سهب  ي  نّ آل

ـ وآمّمة بالخلؾ  ْد مّد وحدهُ   وسّهْل سما وصفاً وفً الّنحِو  بدو 99ٔ  

َم  بَل المّم لّبى حبٌُبُه    ٕٓٓ ٌَْفصب        ـ ومدُّ بُخلفهما بّراً وجاَت ل  

 وفً آِل عمراٍن رووا لهشامهم كحفٍع وفً البا ً كقالوَن واعتلىـ  ٕٔٓ
ٌّة القّرات و ر  نافع وابن ) مّمة( حٌل ورد بالقرآن  ر ه هش ام بخلؾ بإدخال المّد بٌن همزتٌه  و بترم اإلدخال كبق

كثٌر والبصري بتسهٌل الثانٌة فٌه وللبا ٌن بالتحقٌا والنحاة ٌبدلونها ٌاًت   و ر   الون بب خبؾ وهشام والبصري 

( وهو المّد الفاصل كما سبا وروى بخلفهما بالمّد  بل الهمزة المممومة والبا ون بترم المّد ) ؤنّبمكم() ُتن ًَ زل() ُتلق



) ُتنزَل() تلقً( فٌكون له وجهان بعض  هل األدات لهشام فً آل عمران ) ؤنّبمكم( بالتحقٌا من ؼٌر إدخال كحفع 

                                                                           فٌهما ثبثة  وجه  سهٌل كقالون فله باإلدخال والت

                                     باب الهمزتين ِمْن كلمتين                                                        

ـ و سقَط األولى فً اّتفا هما معاً    إوا كانتا ِمْن كلمتٌن فتى العب ٕٕٓ  

  نواُع اّتفاٍا تجّمبكجا  مرنا ِمَن الّسما إّن  ولٌا            ولمم ـ  ٖٕٓ

ـ و الون والبّزّي فً الفتِح وافقا   وفً ؼٌرِه كالٌا وكالواو سّهب ٕٗٓ  

 ـ وبالّسوت إو  بدو ثّم  دؼما        وفٌه خبؾ  عنهما لٌا ُمْقفب ٕ٘ٓ
وحتان  ومكسورتان همزتا القطِع المتبصقتان وصبً األولى آخر الكلمة والثانٌُة فً  ّول الكلمِة التالٌة تكونان مفت

() ولٌاُت  ُولمم( و هً  نواع اّتفاا الهمزتٌن من كلمتٌن ٌحوُؾ البصري هوه  ومممومتان )جاَت  َمرنا()ِمَن الّسماِت إنَّ

األولى منهما عند الجمهور فٌصبُح المّد منفصبً وعند البعِض المحووفة الثانٌة فٌكون المّد مّتصبً ووافَا  الون 

وفً المممومتٌن والمكسورتٌن ٌسهبن الهمزة األولى وٌجوز فً المفتوحتٌن على الخبؾ السابِا  والبّزيُّ البصريَّ 

فً المّد  بلهما التوّسط والقصر)ألّمارة  بالسوِت إو(  ر ها  الون والبّزي بإبدال الواو األولى واواً وإدؼامها بالتً  بلها 

على  صل موهبهما ولٌا مقفب مشهوراً  ي الوجهان مشهوران فتصٌر واواً مشّددة وٌجوز لهما فٌه تسهٌل األولى 

و ْد  ٌَل محُض المدِّ عنها تبّدو   واألخرى كمدٍّ عنَد ورٍش و نبٍل ـ  ٕٙٓ  

ـ وفً هؤو إْن والبؽا إْن لورشِهم  بٌاٍت خفٌؾ الكسِر بعُمهم تب 7ٕٓ  

ٌٍّر   ٌُجز  صُرهُ والمّد مـ  5ٕٓ  ازال  عدووإْن حرُؾ مّدً  بَل همٍز مؽ
()فً الّسماِت إله() ولٌاُت   ر  ورش  و نبل بتسهٌل الهمزة الثانٌة  وإبدالها ولكن إوا  بدلْت وبعدها متحرم )جات  حد 

مّد بدل ألّنه ؼٌر  صلً وإْن كان بعدها ساكن )السماَت  ن تقَع()جاَت فٌه  ولمم( فتبدل حرؾ مّد حركتٌن وو ٌكون 

حرؾ مّد مشبع فإْن تحرم الساكن لعارٍض ففٌه المّد والقصُر )البؽاِت إن  ردَن( لهما بدُل  شراطها()من السمات إْن( فت

 النسات ِمن)وجهان للسكونالولقنبٍل األوجه الثبثة للحركة له فٌها خاّصة لورٍش بسبب نقل الحركة ف )للّنبٌئ إْن  راد(

( فلهما حوؾ إحدى األلفٌن مع القصر بعدها  لؾ  )جات آلإن كان األوجه الثبثة للحركة  ما لورٍش و نبٍل  (اّتقٌتنّ  إن

)هؤوت إن( فتصٌر ثبثاً و لقنبل التسهٌل فتصبح خمساً  و زٌادةُ  لٍؾ مع اوشباع ولورش ثبثة البدل مع التسهٌل 

ها ٌات إبدال وهو فً )البؽات إن  ردن(وجه رابع لورٍش التسهٌل واوبدال مع اوشباع وإبدالها ٌاًت مكسورة وله 

فً مكسورة ولقنبل فٌهما التسهٌل واوبدال مع اوشباع ولبا ً القرات التحقٌا وو ٌكون التؽٌٌر فً الهمزتٌن معاً  

وٌجوز المّد والقصر بحرؾ المّد  بل الهمز المؽٌر لكن القصر  رجح مع الحوؾ والمّد  رجح مع شًت من هوا الباب 

  بل المتؽٌر ومن وسط المنفصل فلٌا له فً المتؽٌر إو الّتوسط جاز له الوجهانالتسهٌل ومن  صر المنفصل 

تفًت إلى مع جاَت  ُّمًة  ُنزو   وتسهٌُل األخرى فً اختبفهما سما ـ  9ٕٓ  

ـ نشاُت  صبنا والّسماِت  و امتنا     فنوعان  ل كالٌا وكالواو سّهب ٕٓٔ  

لٌاِت   ٌُا معدوـ ونوعان منها  ُبدو منهما و ْل      ٌشاُت إلى كا ٕٔٔ  



ب ٕٕٔ ـ و عن  كثر القّرات تبدُل واَوها      وكلٌّ بهمز الكّل ٌبدا مفصِّ  

 هوالهمُز والحرُؾ الوي منُه  ُشكب  واوبدال محض  والمسّهُل بٌن ما ـ  ٖٕٔ
ت إلى( المفتوحة مع المكسورة )تفًفع وابن كثٌر والبصري  نواع الهمزتٌن المختلفتٌن من كلمتٌن خمسة  ر  نا

و المفتوحة مع المممومة )جات  ُمة( بتسهٌل الثانٌة بٌنها وبٌن الواو والمممومة مع  بتسهٌل الثانٌة بٌنها وبٌن الٌات

 المكسورة مع المفتوحة )من السماِت  و امتنا( بإبدال الثانٌة ٌاتً وحة )نشاُت  صبنا( بإبدال الثانٌة واواً  والمفت

هو  كثر مبممة  و إبدالها واواً روي عن  كثر إلى( بتسهٌل الثانٌة بٌنها وبٌن الٌات والمممومة مع المكسورة )ٌشاُت و

لو ؾ وابتد  بالثانٌة  ر  واألولى من المختلفتٌن دامماً محّققة وو تؽٌٌر فً الهمزتٌن معاً وَمن فصل الهمزتٌن باالقرات 

  رفاً بٌنها وبٌن الحرؾ الوي تولدت منه الحركة بالتحقٌا واوبدال هو جعل الهمزة حرؾ مّد والتسهٌل هو جعلها ح

                                                    باب الهمز المفرد                                                         

و ٕٗٔ   ـ إوا سكنْت فاًت ِمن الفعِل همزة      فورش  ٌرٌها حرَؾ مدٍّ ُمبدَّ

 تفّتح إثر المّم نحُو مؤّجبِة اوٌواِت والواُو عنُه إْن  ملَ ـ سوى ج ٕ٘ٔ
ٌُبدلها حرَؾ مّد من جنِا حركة ما بلها  لفاً  و واواً  و ٌاًت وٌعرُؾ  إوا سكنت الهمزة حال كونها فاًت للكلمة فورش  

من من مؤمن وزنها ٌفعل لنعرؾ فاتها ٌؤكونها فاًت من وزن فعلها الّصرفً فلو كانت الكلمة اسما نيخو الفعل منها 

وكوا ٌعرؾ كونها فاًت إوا كانت ساكنًة بعد همزة الوصِل  و بعد واٍو  و فات  و  حد األحرؾ التً ٌفتتح بها الفعل 

فيووا  اوٌوات   الميوى ميواه ميوىهم ميوىكم كلمة الممارع )لقاتنا امِت()و ُمر()فيونوا()ٌيكُل( وٌستثنى ما ٌشتّا من

تبدل له الهمزة واواً إوا كانت الهمزة فاًت للكلمة مفتوحًة بعد مّم )مؤّجب()ٌؤاخوكم( وو  تبدل ولكنتؤوي تؤوٌه فب 

                 إبدال فً المممومة والمفتوحة بعد فتٍح  و اللتً لٌست فات للكلمة )ٌؤوده()تيخر()فؤاد()سؤال(

ًّ كلُّ مسّكٍن    ـ وٌبدلُ  ٕٙٔ ٌَر مجزوٍم  همبِمَن الهمِز مّداً ؼ للسوس  

ٌُنّبيْ تكّمب   نَشيْ ستٌّ وعشر  ٌشيْ ومْع     ـ تسْؤ و 7ٕٔ ٌّئ وَنْنسيْها  ٌُه  

و رجْئ معاً وا رْ  ثبثاً فحّصب ٌّئ و نبمهْم ونّبْئ بيربٍع     ـ وه 5ٕٔ  

ٌُشبُه اومتب   وُتؤوي وُتؤوٌِه  خؾُّ بهمزِه ـ  9ٕٔ ورْمٌاً بترِم الهمِز   

ٌَّرهُ  هُل األداِت معلَّب ـ ومْؤصدة   ٕٕٓ   وصدتُّ ٌشبُه كلُُّه             تخ
ًّ كّل همزٍة ساكنٍة فاًت كانت للكلمة  وعٌناً  ووماً )مؤ ماكانْت ساكنًة للجزم مناً()البيا()فاّدار تم( وٌستثنى ٌبدل الّسوس

الساكنة ف بؽٌره  وٌخرُجها إلى لؽة  خرى مة  خّؾ ِمْن إبدالها وماكان إبدالها ٌلبا المعنىل والبنات وماكان همز الك

ٌُنّبي( للجزم )تسْؤ( جاتت ثبل مرات ومثلها )نشي( و)ٌشيْ  ٌّئ()ننسيها() ٌبدُل ) سيتم()نّبيتكما( ألّن لكن و( عشرة و)ٌه

ٌّئ() نبْمهم()نّبئ(  ربع مرات ) رجمُه( مرتٌن )إ السكون فٌه وتصال الفعل بالّممٌر  ر ( ثبل و ّما الّساكنة للبنات )ه

فإبدالها  بمعنى الرؤٌة )رمٌاً(ومرات و التً همزها  خّؾ من إبدالها )تؤوي إلٌم()التً تؤوٌه( ألنها لو  بدلْت لشّددت 

من آصدُت لو  بدلت ألشبهت  وصدُت وهوا اوستثنات  (مؤصدة  )ٌؤّدي إلى التباا المعنى بمعنى الرّي بالمات و

                                                                                لهموالتعلٌل اختٌارعلمات القراتة وتعلٌ

ـ وبارِمكْم بالهمِز حاَل سكونِِه          و اَل ابُن ؼلبوٍن بٌاٍت تبّدو ٕٕٔ  



وفً الّومِب ورش  والكسامً فيبدو   وواوهُ فً بمٍر وفً بمَا ورُشهم ـ  ٕٕٕ  

ٌُجتلىوفً لؤلٍؤ فً العـ  ٖٕٕ رِؾ والنُّكِر شعبة  وٌيلْتكم الّدوري واوبداُل   

ًُّ فثّقب ٕٕٗ ـ وورش  لمب والنسًُت بٌامه                و دؼم فً ٌات النس  

 إوا سكنت عزم  كآدم  وهب    ـ وإبدال  خرى الهمزتٌن لكلّهم         ٕٕ٘
ًّ )بارمكم( فً مومعً البقرة  ر ها بال سكون وبدون إبدال وروى عنه ابن ؼلبون اوبدال ولم ومّما استثناه الّسوس

ًّ الهمزة فً )بمٍر()بما( كٌؾ جاتت )وبما()فبما()لبما()فلبما(  ٌيخو به علمات القراتة و بدل ورش والسوس

ًّ الهمزة األولى من)لؤلؤ()اللؤلؤ( و ر   بو عمرو  )بمسما( و بدل الكسامً معهما )الومب( و بدل شعبة والسوس

ًّ  )وٌيلتكم فً موامعها الثبثة وهمزة  و بدل ورش  همزة )لمب(من  عمالكم( لكن حّققها الدوري و بدلها الّسوس

وورش  ي و بدل ورش  فهو معطوؾ على ٌات ٌجتلى   وله   )النسًُت( ٌاًت و دؼمها بالتً  بلها فقر ها ٌات مشّددة

من جنا حرؾ مّد  وجب لجمٌع القرات إبدال الثانٌةا ساكنة  اعدة: إوا التقت همزتان فً كلمة  ووهم رمز السوسً

رمز به لنحو  وتوا                              و وهب للشًت ٌعنً جعل  هب له   ) وتً()إٌماناً( )آدم(حركة ما  بلها 

                                باب نق  حركة الهمزة إلى الساكن قبلها                                            

 صحٌٍح بشكِل الهمِز واحوْفُه ُمسهب وحّرْم لورٍش كلَّ ساكٍن آخٍر ـ  ٕٕٙ
 ر  ورش بتحرٌم الحرؾ الساكن فً آخر الكلمة مالم ٌكن حرؾ مّد بحركة الهمزة التً فً  ول الكلمة التالٌة 

 وحرؾ لٌٍن  ووم تعرٌٍؾ  و حرفاً آخر وحوؾ الهمزة  اصداً طرٌا السهولة سوات كان تنوٌناً  ونوناً  وتات تينٌٍل 

                                                   )كفؤاً  حد()َمْن آمن() الِت إحدىهما()ابنً آدم()األولى() د  فلح( 

وعْن حمزٍة فً الو ؾ خلؾ  وعندهُ روى خلؾ  فً الوصِل سكتاً مقلّبـ  7ٕٕ  

لدى البم للّتعرٌؾ عن حمزة تب    وٌسكُت فً شًٍت وشٌماً وبعمهمـ  5ٕٕ  

 ـ وشًٍت وشٌماً لم ٌزْد ولنافٍع          لدى ٌونٍا آوَن بالّنقِل ُنّقب 9ٕٕ
نقُل حركتها إلى الساكِن  بلها و ر  خلؾ  بسكٍت  لٌٍل  ر  حمزةُ بخلٍؾ عنه بالّنقِل كورٍش إوا و ؾ على الكلمة التً تُ 

والسكُت عنده فً المفصول بخلٍؾ  ٌح إوا وصل بٌن كلمتً الساكن والهمزبدون تنفا عند الحرِؾ الساكن الصح

)شًت(المرفوع والمجرور و)شٌماً( ببخبؾ وسط  الكلمة الـ التعرٌؾ )األرض( و عند  ي )َمْن آمن( وفً المّتصل

قل والسكت و ر  خبد بالسكت فً المّتصل بخلؾ ووسكَت له فً المفصول ولو و ؾ خلؾ عند )األرض( كان له الن

و ما لوكان ٌقر  بترم السكت   و تركه لوكان ٌقر  بالسكت وبالنقل  ولو و ؾ عند )َمْن آمن( كان له النقل  والسكت

ترم السكت فب ٌقؾ إو خبد فلو و ؾ عند )األرض( كان له النقل والسكت لوكان ٌقر  بالسكت و ما لوكان ٌقر  ب

بنقل حركة الهمزة الثانٌة  (آون)و ر  نافع  ألنه وسكت له فٌه  قل وتركهولو و ؾ عند)من آمن( كان له النّ بالنقل 

           إلى البم مع حوؾ الهمزة فقالون خالؾ  صله فٌها و وله ُنّقب بتشدٌد القاؾ  ي كثر رواتُه عن نافع 

وتنوٌنِه بالكسِر كاسٌِه  لّب عاداً األولى بإسكان وِمِه     ـ و ْل  ٖٕٓ  

دؼم با ٌهم وبالّنقِل وصلهم   وبدؤهمو والبدُت باألصِل فّمبـ و  ٖٕٔ  



ـ لقالون والبصري وُتهمُز واوهُ  لقالون حال الّنقل بدتاً وَموِصب ٕٖٕ  

 ـ وتبدا بهمِز الوصِل فً الّنْقِل ُكلِّه  وإْن كنَت ُمعّتّداً بعارمِه فب ٖٖٕ
وبعدها همزة  األولى( بكسر التنوٌن للساكنٌن وسكون البم ر  ابن كثٌر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )عاداً 

التنوٌن بالبم وصبً ونقل حركة الهمزة التً بعدها إلٌها وحوؾ بادؼام نافع والبصري  مممومة وصبً  و ر 

وصل ولكّن المفّمل عند  الون والبصري البدت بهمزة ال  و بدمهم بـ )األولى( (عاداً األولىفً حال وصلهم ) الهمزة 

وإوا  وسكون البم بعدها همزة مممومة كابن كثٌر وبا ً القرات ولٌا لورٍش إو النقُل فً الحالٌن على  صل موهبه

وإوا  ر   الون بالنقل  ر ها  ابتد  بـ )األولى( كان له البدُت بهمزة الوصل مع ثبثة البدل  وبترم الهمزة مع القصر

 ن ٌبد  بهمزة الوصل  و تركها فٌكون له ثبثة مع النقل  (األولىـ )إوا ابتد  ب ولهبهمزة ساكنة مكان الواو فً الحالٌن 

بالّنقل  َمْن  ر  كل ووجها ورش بدون البدل والوجه المفمل و ما إوا ابتد  بها البصري فله  مع الوجه المفّمل   وجه

 ة )لَرض( باعتبار الحركة العارمةفإّنه ٌبتدذ بنحو األرِض بهمزة الوصل ) َلَرض( بإعتبار األصل وببٍم متحرك

                                              وهوان الوجهان لكل القّرات فً كلمة )اوسم( من )بما اوسم الفسوا(

 ـ ونقُل رداً عن نافٍع وكتابٌْه      باوسكان عن ورٍش  صحُّ تقّبب ٖٕٗ
إلى الّدال وحوؾ الهمزة وو ؾ عندها بإبدال التنوٌن  لفاً و ر   )فيرسلُه معً ردتاً( بنقل حركة الهمزة  ر  نافع

ونقل حركة الهمزة إلى الهات وجه آخر بإسكان الهات من كتابٌه وتحقٌا همزة )إّنً  ننُت( وهو  صحُّ تقّبب  ي ُمقّدم  

بدون تنّفا ومن  ر  صحٌح  و ّما وصل )مالٌه هلم( ففٌه اودؼام واو هارلجمٌع القرات واو هار سكتة  لطٌفة  

      لورش باسكان هات )كتابٌه(   هر الهات فً )مالٌه( وَمْن نقل حركة إّنً إلى هات )كتابٌه( فإّنه ٌدؼم )مالٌه هلم(

                                      باب وقف حمزة وهشام على الهمز                                             

ند الو ِؾ سهََّل همَزهُ إوا كاَن وْسطاً  و َتطّرؾ منزوـ وحمزةُ ع ٖٕ٘  

 وِمْن  بلِه تحرٌكُه  د تنّزو   دله عنه حرؾ مدٍّ مسّكناً       ـ فيب ٖٕٙ
  ر  حمزة بتسهٌل الهمز عند الو ؾ إوا كان وسط الكلمة  وآخرها فحسب وٌكون التسهٌل بالنقل  واوبدال  والحوؾ

حرؾ مّد من جنا حركة ما  بلها حال كونها يبدل عن حمزة الهمزة ف تسهٌل النطا وعبر بالتسهٌل إو المقصود

 (اللؤلؤ()ٌنشًت()بد ()هًت()المؤمنون()جمنا)(ٌيكلون)إوا كان ما  بلها متحركاماً وساكنة سكوناً  صلٌا  وعار

ـ وحّرْم بِه ما  بلَُه ُمتسّكناً       و سقْطُه حّتى ٌرجَع اللف   سهب 7ٖٕ  

سوى  ّنُه ِمْن بعد ما  لٍؾ جرى       ٌسّهلُه مهما توّسط مدخبـ  5ٖٕ  

قُصُر  و ٌممً على المّد  طوو 9ٖٕ ٌَ ٌُبِدلُه مهما تطّرَؾ مْثلُه    و  ـ و
وانقل حركة الهمزة إلى الحرؾ الساكن  بلها واحوؾ الهمزة لٌكون اللف   ٌسر وولم فً ثبثة  نواع ماكان الحرؾ 

وت()شًت( الساكن  بلها صحٌحاً  )القرآن()األفمدة()مسموو()الخبت()المرِت()دؾت (  وحرؾ لٌن )َسوتة()شٌماً()السَّ

سٌمت()تبوت()سًت( ولكن إوا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن  بلها فإّنه ٌسكن سكوناً  وحرؾ مدٍّ ولٌن )السوآى()

ٌّا فٌجوز الروم واوشمام فً المرفوع وال روم فً المجرور و ّما إوا كان الساكن عارماً بعد  ن ٌكون سكونه  صل

ن بٌن )دعاًت( األلؾ بعدها عوض  عن التنوٌن )خامفٌن()جاتوكم(  بلها  لفاً وكانت وسط الكلمة فإّن حمزة ٌسّهلها بٌ

ٌّر وٌبدل الهمزة إوا تطّرفت بعد  لؾ فتصٌر  لفاً ثانٌة  وٌجوز فً األلؾ المّد المشبع والقصر ألّنه  بل همز مؽ

ٌّر  و مّدها وٌجوز ع ندها القصر على تقدٌر الحوؾ األولى والمّد والقصر على تقدٌر حوؾ الثانٌة ألّنه  بل همز مؽ

      باوشباع على إمافة  لؾ فاصلة بٌن األلفٌن  و التوّسط  ٌاساً على سكون الو ؾ )جاَت()الّسفهاُت()ٌشاُت( 



ٌُدؼُم فٌِه الواو والٌاَت ُمْبدوً   ٕٓٗ  ٌَُفّصبٌدتا ِمْن  بل حّتى إوا ز    ـ و
ٌبدل حمزة الهمز الوا ع بعد الواو الزامدة واواً وٌدؼم الواو الزامدة فٌها كما ٌبدله بعد الٌات الزامدة ٌات وٌدؼم الٌات 

الزامدة هً التً لٌست فاًت الواو  و الٌات ه()برٌمون()النسًت() روت( والزامدة فٌها فً وسط الكلمة  وآخرها )خطٌمتُ 

                                                      النسًت( الفعٌل وهكوا )عٌناً وو وماً للكلمة ) روت( فعول وو

ٌُسمُع بعد الّمم والكسِر همَزهُ   لدى فتِحِه ٌاًت و واواً ُمحّوو ٕٔٗ ـ و   

 ٌقوُل هشام  ما تطّرَؾ ُمسهب   ً ؼٌِر هوا بٌَن بٌَن وِمْثلُه  ـ و ف ٕٕٗ
ٌسمع حمزة بقراتته فً الهمز المتحرم بعد متحرٍم الهمز المفتوح بعد حرؾ مكسوٍر ٌاًت )مامة()ننشمكم()ألهب( 

( محّووً صفة للهمز  ي من الهمز للواو  والٌات وٌسّهل بٌن الهمز  ٌُّد()مؤّون  والهمز المفتوح بعد الممموم واواً )ٌؤ

)خاطمٌن(  فتح )سيل()بمٌا()ٌومِمٍو( والمكسور بعد كسر  وممّ  والحرؾ المجانا لحركتِه المفتوح والمكسور بعد

) نبمونً()برتوسكم( ومثُل حمزَة ٌقول هشام   ي ٌقر   )ٌكلَُؤكم()بارمكم()ُسملوا( والممموم بعد فتح  وكسر  ومم 

                  ر                                    الٌسالسهولة والوي تطرَؾ من الهمز حال كونِه سالكاً طرٌا 

ـ ورمٌاً على إ هاِرِه واّدؼاِمِه       وبعض  بكسِر الها لٌاٍت تحّوو ٖٕٗ  

رووا  ّنُه بالخطِّ  كاَن ُمسّهب      لَم  نِبمهْم ونّبمهُم و ْد     ـ كقو ٕٗٗ  

واألخفُش بعد الكسِر وا المّم  بدوالٌا ٌلً والواِو والحوِؾ رسَمُه ـ ففً  ٕ٘ٗ  

 ٍت وعنُه الواُو فً عكسِه وَمْن       حكى فٌهما كالٌا وكالواو  عمبـ بٌا ٕٙٗ
الساكنة الٌات  ر  حمزة )رمٌاً( فً الو ؾ بإبدال الهمزة ٌاًت وٌجوز فٌها او هارألّنها عارمة  واودؼام وجتماع 

 لتً بعدها كولم )رؤٌام(ومثلُه )تؤوي(و)تؤوٌه( تبدل الهمزة واواً وٌجوز  ن ت هر وتدؼم فً الواو اوالمتحركة  

  )الرؤٌا( ولكن ٌبدُل همزه واواً مع او هار وتنقلب ٌات بعد إبدالها واواً لإلدؼام وفً ) نبمهم( و)نّبمهم( ٌبدُل الهمزة

ها وكبهما صحٌح و د رووا  ّن حمزَة كان  ٌاتً  وله فٌها رواٌتان مع اوبدال كسر الهات مثل  راتة )وٌزّكٌهم(  و ممُّ

م المصحؾ العثمانً فً الٌات والواو والحوؾ ولم ٌوكر األلؾ ألّنها وتخرى  صبً عن الّرسم واتباُعُه للرسم ٌتبع رس

متفا  عنده مع الّسماع وثبوِت الّرواٌة ووتصّح القراتةُ بما لم ٌثبت فب ٌصّح )نساؤكم( بالواو وو )خامفٌن( بالٌات وو 

و د رووا  ّن األخفش  وو ٌصحُّ القراتة بؽٌره   مبط القّرات كّل ما ثبت )جاتوكم( بحوؾ الهمزة ألّنه لم ٌثبت و د

كان ٌبدُل الهمز الممموم بعد الكسِر ٌاًت )سُنقرمم( والمكسورة بعد المّم واواً )ُسملوا( فٌصٌر عنده المبدُل  ربُع 

ها ُتسّهُل بٌنها وبٌن حركة بعد كسٍر )سنقرمم( والمكسورة بعد مّم )ُسملوا(  نّ     سام وَمن حكى فً المممومة

                                                         ما بلها فقد جات بمعملٍة   ي خطي فً اللؽة ولم ٌيخو به  حد  

 وممٌّ وكسر   بُل  ٌل و ُخمب   هزتون الحوؾ فٌه ونحوهُ        ومستَ  ـ 7ٕٗ
سرة بعدها واو لٌا لها صورة فً خّط المصحؾ بحوؾ الهمزة بعد كمممومة  ر  حمزة )مستهزتون( و كل همزة 

ٌُطفموا( وهكوا و ر  نافع مثله )الصابمون( و ٌل بإبقات الكسر  و فاً ومّم الحرؾ المكسور لٌناسب الواو )فمالمون()ل

                                                                     بل الواو ولكن هوا القول  خمب  ي  همل و سقط 

ٌُلفى واسطاً بزوامٍد                دخلَن علٌِه فٌِه وجهاِن  ُعمب 5ٕٗ ـ وما فٌِه   



 ـ كما ها وٌا والبم والبا ونحوها            ووماِت تعرٌٍؾ لَمْن  د تيّمب 9ٕٗ
فٌؾ بالّتسهٌل  و ؼٌره اللف  الوي توّسطت فٌه الهمزة بسبب دخول  حد األحرؾ الزوامد علٌه فٌه وجهان التخ

وجهان  عمب  ي استعمب والزوامد ها )هينتم( ٌا باعتبار توّسطه صورًة و التحقٌا بإعتبار  ّنه  ول الكلمة حقٌقة 

)ٌآدم( البم )ألنتم( البات )بيّنهم( ونحوها الواو )و بقى( الفات )فآمنوا( الكاؾ )كيّنهم( السٌن )سآوي( همزة اوستفهام 

لـ التعرٌؾ )األرض( فامدتان: )هاؤم( كلها اسم فعل و ها من بنٌة الكلمة و للتنبٌه فلٌا فٌه إو الّتسهٌل )ت نورتهم( ا

 لحا بالمتوسط بزامد )الوي اؤتمن()ٌاصالح امتنا()إلى الهدى امتنا()لقاتنا امت()ٌقول امون لً( فٌها الوجهان ألّن ما  

                  بعكا الحرؾ علمات التحقٌا إلمكانٌة الفصل ض الالكلمة  امت مقام الحرؾ الزامد واختار بع

الباَب محفببها حرَؾ مّد واعرِؾ   ْم فٌما سوى ُمَتبّدٍل      ـ و شِمم ورُ  ٕٓ٘  

ًٌّ تسّكَن  بلُه               و الٌا فعْن بعٍض باودؼام ُحّمب ٕٔ٘  ـ وما واو   صل
والروم فً المجرور والمكسور وبٌن تركه فً  فً الممموم والمرفوع والروم  ٌخٌر القارذ بٌن إدخال اوشمام 

الهمز المتحرم المسكن للو ؾ المخّفؾ بيّي نوع من  نواع التخفٌؾ إو ما ُخّفؾ بإبداله حرؾ مّد فب ٌجوز فٌه 

نواع إشمام وو روم وهو ما و ع بعد حرؾ متحرم  و  لؾ فاعرؾ هوا الباب الوي هو محفل   ي مكان اجتماع  

الهمز المخفؾ  و د  ر  بعض  هل األدات بإبدال الهمز الوا ع بعد الواو  و الٌات األصلٌة واواً و ٌاًت و دؼم الواو 

 بالواو والٌات بالٌات سوات  كانتا مّدٌتٌن  م لٌنتٌن و سبا للهمز فً هوه الحالة وجه  آخر وهو نقل حركته وحوفه

ر        ّركاً طرفاً فالبعُض بالّروِم سّهبـ و ما  بلُه الّتحرٌم  و  لؾ  مح ٕٕ٘  

ـ وَمْن لم ٌرْم واعتّد محماً سكوَنُه         و لحَا مفتوحاً فقْد شّو موؼب ٖٕ٘  

 ـ وفً الهمِز  نحات  وعنَد نحاِتِه               ٌمًُت سناه كلّما اسوّد  لٌب ٕٗ٘
سبَا حكمه باوبدال وهنا بٌن له حكماً آخر وهو  ّن بعض  إوا و ع الهمز المتطّرؾ المتحرُم بعد متحرم  و  لؾ فقد

بعُض  هل األدات لم ٌرم ووهب إلى او تصار على  و هل األدات سّهله بالروم إوا كان الهمز مرفوعاً  و مجروراً 

م واعتبر سكون الهمز محماً فيلحقه بالساكن األصلً و عطاه حكمه بعدم جواز التسهٌل مع الروم وبعمه اوبدال

فثبثة مواهب المقدم فٌها  د شو و بعد فً الشووو عند النا م جاز الروم حتى فً الفتح فمن وهب هوٌن الموهبٌن فق

 التسهٌل فً الروم وفً تخفٌؾ الهمز طرا  وعند النحاة الصرفٌٌن تتمح معانٌه إوا  هرت فٌه مشكبت  عند ؼٌرهم

                                                باب االظهاِر واالدغام                                                      

باو هاِر واودؼاِم ُتروى وُتجتب  ـ سيوكُر  لفا اً تلٌها حروفُها  ٕ٘٘  

ـ فدونَم إْو فً بٌتها وحروَفها           وما بعُد بالّتْقٌٌِد  ُْدهُ ُمولّب ٕٙ٘  

َتسّمى على سٌما تروُا ُمَقّبب    مو حروُؾ َمنْ سيُسمً وبعد الواو َتسْ ـ  7ٕ٘  

 وفً هْل وبْل فاحتْل ِبوهنَم  حٌب   وفً دال  ْد  ٌماً وتاِت ُمؤّنٍل ـ  5ٕ٘
اودؼام هنا هو العادي  و الّصؽٌر وعنه سيوكر األلفا   التً هً إو و د وتات الّتينٌل و هل وبل وسيتبُع كّل واحدٍة 

آخر حد األلفا   فٌها  وت هر وتوكر هوه الحروؾ فً  وامل الكلمات فخو منها إو وخو منها بالحروؾ التً تدؼم 

حروفها وما ٌيتً بعد ولم خوهُ وامح المراِد وسيسمً القرات برموزهم  و بيسمامهم وبعد الفصل بالواو سيوكر 

  ى معرفة   حكامهاهنم علحروؾ إو وكولم سٌكون األمر فً با ً األلفا    د ومابعدها فً عبمٍة تصفو فاحتل بو



                                                                                                                 ذكر ذا  إذ

ًَّ جماٍل واصبً َمْن توّصب 9ٕ٘ ـ نعْم إْو تمّشْت زٌنب  صاَل َدلُّها  سم  

ٌّا  ولِِه واصؾ  جب   ـ فإ هاُرها  جرى دواَم نسٌِمها   ٕٓٙ و  هَر ر  

 و دؼَم مولًى ُوْجُدهُ دامم  ِوو  ؼَم منكاً واصل  توَم ُدّرِه    ـ و  د ٕٔٙ
ٌّن()وإو صرفنا()إو دخلوا()إو سمعتموه()وإو جعلنا(  ر  بإ هار وال  حروؾ إو  ت ز ع د ا ى )إو تمشً()وإو ز

وخبد ٌ هرانها عند الجٌم وٌدؼمانها فً با ً األحرؾ إو نافع وإبن كثٌر وعاصم عند كّل الحروؾ والكسامً 

و دؼمها خلؾ فً التات والدال و  هرها عند با ً األحرؾ و دؼمها ابن وكوان فً الدال و  هرها عند با ً 

                                                             األحرؾ  و ما البصرّي وهشام فٌدؼمونها فً الحروؾ السّتة

                                               ذكر دا  قد                                                              

ـ و ْد سحبْت وٌبً مفا َ لَّ زرنب        جلَْتُه صباهُ شامقاً َوُمعلّب ٕٕٙ  

َن وامتبـ فيْ هرها نجم  بدا َدّل وامحاً   و دؼَم ورش  مّر  مآ ٖٕٙ  

ـ و دؼَم مرٍو واكؾ  مٌَر وابٍل      زوى  لَُّه وؼر  تسّداهُ كلكب ٕٗٙ  

ٌّنا خبؾ  وُم ِهر       هشام  بصاٍد حرَفُه ُمتحّمب ٕ٘ٙ  ـ وفً حرِؾ ز
ٌّنا() د جاتكم()ولقد  حروؾ دال  د ا و ض   زى ع ش ) د سمع()ولقد ور نا()ولقد مربنا()فقد  لم()ولقد ز

شؽفها(   هر عاصم و الون وابن كثٌر دال  د عند جمٌع حروفها و دؼمها ورش  فً الماد وال ات صّرفنا() د 

و  هرها عند الستة البا ٌة و دؼمها ابن وكوان فً الماد والوال والزاي وال ات و  هرها عند األربعة البا ٌة  

ٌّّنا( او فً سورة ع و دؼمها فً األحرؾ الثمانٌة دؼام واو هار و  هرها هشام  فً )لقد  لمم( وروى فً )ولقد ز

 ًّ                                                                     و دؼمها فً جمٌع الحروؾ البصري وحمزة والكسام

                                              ذكُر تاء الّتأنيث                                                          

و بدْت سنا ثؽٍر صفْت زرُا َ لمِه جمعَن وروداً بارداً عطَر الطبـ  ٕٙٙ  

وـ  7ٕٙ فإ هاُرها ُدرٌّ نمْتُه بدوُرهُ          و َدؼَم ورش   افراً َو ُمخوِّ  

ًٌّ عصرًة وُمَحلّب 5ٕٙ ًٌّ وف ـ و  هَر كهؾ  وافر  سٌُب جوِدِه       زك  

ٌُفتبـ و  هَر راوٌِه هشا 9ٕٙ  م  لُهّدمْت  وفً وجبْت خلُؾ ابِن وكواَن 
حروؾ تات الّتينٌل ا ل ع ز   ى ) نبتْت سبع()كّوبْت ثمود()حصرْت صدورهم()كلّما خبْت زدناهم()كانْت 

 المًة()نمجْت جلودهم(   هرها عند جمٌع الحروؾ ابن كثٌر وعاصم و الون و دؼمها ورش  فً ال ات و  هرها 

و  هر هشام  )لهّدمْت ة و  هرها ابن عامر عند السٌن والجٌم والزاي و دؼمها فً الثبثة البا ٌة عند الخمسة البا ٌ

صوامع( وروي عن ابن وكوان فً )وجبْت جنوبها( او هار واودؼام والصحٌح عند المحققٌن او هار عنه  و ّما 

ًّ فيدؼموها فً جمٌع الحروؾ                                                                    البصرّي وحمزة والكسام



                                             ذكُر الم ه  وب                                                            

سمٌَر نواها طلَح مرٍّ وُمبتلى    و بل وهل تروي ثنا  عِن زٌنبٍ ـ  7ٕٓ  

و دؼَم فامل           و ور  ثناهُ سرَّ تٌماً و ْد حبـ فادؼمها راٍو  7ٕٔ  

وفً هْل ترى اودؼاُم حبَّ وُحّمب   ـ وبْل فً الّنسا خبُدهم بخبفهِ  7ٕٕ  

 و  هْر لدى واٍع نبٌٍل ممانُه  وفً الرعِد هل واستوِؾ و زاجراً هبـ  7ٖٕ
)هل ننّبمكم()هل تنقمون()هل ثّوب( وبعد حروؾ هل وبل ت ل   ز ا ن ط ض  جات منها ثبثة بعد هل ن ت ل 

ٌّن()بل سّولْت(  فانفردت هل بالثات واشتركتا بالنون  بل خمسة  ض ط   ز ا )بل ملّوا()بل طبع()بل  ننتم()بل ُز

ًّ  فً جمٌع حروفها و دؼمها حمزة فً الثات والسٌن والتات و  هرها عند   ()بل تيتٌهم(  دؼمو التات )بل نقوؾ الكسام

البا ٌة وروي عن خبد فً )بل طبع( او هار واودؼام  و دؼم البصرّي )هل ترى( و  هرها عند با ً  الخمسة

الحروؾ و  هرها هشام عند النون والماد و دؼمها فً السّتة البا ٌة إو )هل تستوي ال لمات( في هرها وهً لٌا 

 وابن كثٌر وابن وكوان وعاصم عند جمٌع الحروؾ ألحد فٌها إدؼام ألّن حمزة والكسامً ٌقرآنها بالٌات و  هرها نافع

                        باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء الّتأنيث وه  وب                                         

ٌّمْت دعد  وسٌماً تبّتب 7ٕٗ ـ ووُخلَؾ فً اودؼاِم إو وّل  الم      و ْد ت  

و ل بل وهل راها لبٌب  وٌعقب    طٌَب وصفها و امْت ترٌِه ُدمٌة  ـ  7ٕ٘  

 ـ وما  ّوُل المثلٌِن فٌِه مسّكن              فب بدَّ ِمْن إدؼامِه ُمتمّثب 7ٕٙ
ٌّن()حصدّتم()و د  اتفا القّرات على إدؼام وال إو فً الدال وال ات )إْو وهب()إو  لمتم( ودال  د فً التات والدال ) د تب

لتات والدال والطات )فما ربحْت تجارتهم() جٌبْت دعوتكما() الْت طامفة ( والبم فً الرات والبم دخلوا( والتات فً ا

ٌُسرؾ فً القتل( إوا اجتمع حرفان متماثبن كولم ) ل رب() ْل لمن األرض( و وسكن  ّولهما )ٌدرككم الموت()فب 

 هات السكت الوجهان )مالٌه هلم( وإ هارها بالسكت  إو حرؾ المّد فب إدؼام فٌه ) الوا و  بلوا()ٌتامى الّنسات( وفً

                                     باب حروٌف قربْت مخارجها                                                      

ٌّْر فً ٌتْب  اصداً وو    وإدؼاُم بات الجزِم فً الفات  ْد رساـ  77ٕ حمٌداً وخ  

 ٌفعْل بولَم سلّموا    ونخسْؾ بهم راعوا وشّوا تثّقبـ ومع جزمِه  75ٕ
 دؼم البات المجزومة فً الفات خبد والكسامً و بو عمرو ) وٌؽلْب فسوؾ( وروي عن خبد او هار واودؼام فً 

( و دؼم  بو الحارل عن الكسامً )وَمْن ٌفعْل ولم)ٌتْب فيولمم( وبا ً القرات ٌقرتون باو هار فً جمٌع الموامع 

المجزوم فً ستة موامع و  هرها با ً القّرات وو ٌدؼم  بو الحارل ؼٌر المجزوم )فما جزات َمْن ٌفعُل ولم( و دؼم 

الكسامً الفات بالبات )إْن نشي نخسْؾ بهم األرض( والبا ون باو هار   د رسا ثبت الوو النصرة                        

حّماٍد و ورثتموا حب شواهدُ      وُت على إدؼامِه ونبوتها   ـ وع 79ٕ   

 كواصبْر لحكٍم طاَل بالخلِؾ ٌْوبب  له شرعُه والّراُت جزماً ببمها ـ  5ٕٓ
 دؼم حمزة والكسامً والبصري الوال فً التات )عْوُت برّبً()فنبْوتها( و دؼم البصرّي وهشام وحمزة والكسامً الثات 



لؾ والسوسً الرات المجزومة بالبم )واصبْر لحكم( و ر  البا ون فً التات ) ورثتموها( و دؼم دوري  بً عمرو بخ

الجمٌع باو هار ٌوبل اسم جبل                                                                                        

ـ وٌاسٌَن   هْر عْن فتًى حّقُه بدا ونوَن وفٌِه الُخلُؾ عْن ورشهم خب 5ٕٔ  

ٌُرد ثواَب لبثَت الفرَد والجمَع َوّصبوـ  5ٕٕ ًّ نصٍر صاَد مرٌم َمْن  حرم  

  خوتْم وفً اإلفراد عاشَر دؼفب    وطاسٌن عند المٌم فاز اتخوتموـ  5ٖٕ

كما ماَع جا ٌلهْل له داِر ُجّهب   وفً اركْب هدى برٍّ  رٌٍب بخلفهْم ـ  5ٕٗ  

 دنا بالخلِؾ جوداً وموبب ٌُعّوبْ    و الوُن وو خلٍؾ وفً البقرة فخوْ ـ  5ٕ٘
  هر حفع وحمزة وابن كثٌر والبصرّي و الون النون ِمْن )ٌا( و )ن( مع الواو بعدهما ولورش فً )ن والقلم( 

و  هر نافع وابن كثٌر وعاصم الدال من ع )كهٌعع وكر( والدال اودؼام و او هار و ر  البا ون باودؼام فٌهما 

ٌُرْد ثواب( والتات عند الثات )لبثَت()لبْثتم( و ر  البا ون باودؼام فً كّل ما وكر و ر  حمزة  بإ هار  عند الثات )وَمْن 

النون عند المٌم من )طسم( و ر  البا ون بإدؼامها واّتفا القّرات على إخفاتها من )طا تلم( فً النمل و ر  حفع 

 خوتهم() خوُت الوٌن كفروا( و ر  البا ون و ) خوتم( كٌؾ جات ) وال عند التات فً )اتخوتم(وابن كثٌر بإ هار ال

وابن    هرها ابن عامرباودؼام و ر  البّزي و الون وخبد بخلؾ عنهم بإ هار البات عند المٌم من )اركب معنا( و

كثٌر وورش  ووً واحداً و ر  البا ون باودؼام  و  هر هشام وابن كثٌر وورش الثات عند الوال )ٌلهل ولم( و الون 

ًّ بجزم بات )ٌعوب  ا او هار واودؼامله فٌه و ر  البا ون باودؼام و ر  نافع وابن كثٌر والبصري وحمزة والكسام

َمْن ٌشاُت( ووبن كثٌر او هار واودؼام والتحقٌا  ّن له او هار فقط  و  هرها ورش و ر   الون والبصرّي وحمزة 

                                       الرفع فلٌا لهما إو اإل هار ابن عامر فٌقرآن بوالكسامً باودؼام  و ّما عاصم  و

                                   باب أحكاِم النون الساكنة والتنوين                                                 

ٌَجم 5ٕٙ بـ وكلُّهم التنوٌَن والّنون  دؼموا    بب ؼّنٍة فً البم والّرا ل  

ـ وكلٌّ بٌنمو  دؼموا مع ؼّنٍة      وفً الواو والٌا دوَنها خلؾ  تب 57ٕ  

ـ وعنَدهما للكّل   هْر بكلمة         مخافَة إشباِه المماعِؾ  ثقب 55ٕ  

ـ وعنَد حروؾ الحلِا للكّل  ُ هرا    و هاى حكم  عّم خالٌِه ُؼفّب 59ٕ  

 على ؼّنٍة عند البوا ً لٌكمب ـ و لبهما مٌماً لدى البا و َخفٌا       9ٕٓ
 دؼم جمٌع القّرات التنوٌن والنون الساكنة المتطّرفة  فً البم والرات بب ؼّنة )ِمْن ربٍّ رحٌم( و دؼموهما مع الؽنة 

إو خلؾ عن حمزة فإّنه ٌدؼمها فً الواو والٌا بب ؼّنة  و د   هر فً حروؾ ٌنمو )َمْن ٌقوُل()برداً وو كّواباً( 

ع النون الساكنة والتنوٌن عند الواو والٌات فً الكلمة  الواحدة  )الّدنٌا()بنٌان()صنوان() نوان( وولم خشٌة الجمٌ

ٌّام() ّواب( و  هر الجمٌع التنوٌن والنون الساكنة عند حروؾ  اشتباهها بالمماعؾ المثّقل وهو ماٌدؼم بمثله ) 

وُتقلبان مٌماً عند البات للجمٌع ) نبمهم()صمٌّ بكم( وتخفٌان مع  الحلا فً كلمة  و كلمتٌن )ٌنيون()َمْن آمن()كل  آمن(

                      فً كلمة  وكلمتٌن )ٌنتهون()من تحتها( ز ا ش ع ض ط   ؾ ا م  و الؽّنة عند ت ل ى د



                                     باب الفتح واالمالِة وبيَن اللفظين                                                

ًّ بعَدهُ        ماو وواِت الٌاِت حٌُل تيّصب 9ٕٔ ـ وحمزةُ منهم والكسام  

ـ وتثنٌُة األسماِت تكشفُها وإْن    رددَت إلٌم الفعَل صادفَت منَهب 9ٕٕ  

ٌّبوهداهُم  وفً  لِؾ الّتينٌِل فً ا ـ هدى واشتراهُ والهوى 9ٖٕ لكّل م  

ٌُفتْح فعالى فحّصب   ى ففٌها وجوُدهاوكٌَؾ جرْت فعلـ  9ٕٗ  وإْن مّم  و
لكسرة واأللُؾ اومالة هً  ْن تقترَب الفتحُة ِمن االترتٌب ألّنه  خو عنُه   ماو :وحمزة من القّرات والكسامً بعَدهُ  ي ب

كّل  لؾ متطّرفٍة  فتح القارذ فمه بالحرؾ والتقلٌل إمالة  صؽرى ما بٌن الفتح واومالة   ماو من الٌات والفتح هو

ٌّة منقلبٍة عن ٌات تحقٌقاً فيمٌلْت لتدّل على  اوسم )الهوى()هداهم( سوات رسمْت  صلها فً الفعل )هدى()اشتراه( و صل

 عصا عصوان اشترى وللمخاطب هدى هدٌانسم بالتثنٌة والفعل بنسبته إلٌم  وتعرؾ  صل اوبالٌاِت  م باأللؾ 

ًُ عشترٌُت عفا عفوت ولف  الممارع ا    لؾ فا العفو و ماوكولم عفا ٌعفو اشترى ٌشتري والمصدر رمى الرم

التينٌل وتكون فً كل كلمة على وزن فعلى بمّم الفات وفتحها وكسرها )القُصوى()الموتى()إحدى( و)موسى( 

تامى( ٌَ  مطلوبم منهبً مكان الشرب   ي  و)عٌسى( لتحدل العرب بها ووزن فعالى بمّم الفات وفتحها )ُسكارى()ال

معاً وعسى  ٌماً  ماو و ْل بلى وفً اسٍم فً اوستفهاِم  ّنى وفً متى ـ  9ٕ٘  

وما رسموا بالٌات ؼٌر لدى وما زكى وإلى ِمْن بعُد حّتى و ْل علىـ  9ٕٙ  

ًٍّ ٌزٌُد فإّنُه             ـ وكلُّ ثب 97ٕ  ممال  كزّكاها و نجى مع ابتلى    ث
ًّ كّل اسمٍ  ماكان  صُل  لفها واواً مستعمٍل فً اوستفهام ) ّنى()متى( ولف  )عسى()بلى( وكولم   مال حمزة والكسام

وكّل  لٍؾ تكون وماً ولكّنها رسمْت فً المصحِؾ ٌاًت وٌستثنى ِمْن ولم خما كلمات )لدى()زكى()حتى()إلى()على( 

 عن ٌات فتمال)زّكى() نجى()ابتلى( )تزّكى( لكلمٍة  منقلبة عن واو إوا زٌدْت الكلمُة حرفاً  و  كثر تصبُح  لفها منقلبةً 

ٌُدعى( لوا عمم الّنا مو د ت )ٌتزّكى( ٌّا للمفعول )  كوُن اسماً ) دنى( وفعبً مامٌاً ) نجى(  وممارعاً )ٌرمى( ومبن

ٌّب 95ٕ ًّ ُم ـ ولكّن  حٌا عنهما بعَد واوِه                 وفٌما سواهُ للكسام  

اِت كٌفما            تى وخطاٌا مْثلُه ُمَتقّببـ وُرتٌاي والّرتٌا ومرم 99ٕ  

ـ ومحٌاهمو  ٌماً وَحّا تقاتِه       وفً  ْد هدانً لٌَا  مرَم ُمشكب ٖٓٓ  

ٌُجتلى    وفً الكهِؾ  نسانً وِمْن  بُل جاَت َمْن  ـ ٖٔٓ عصانً و وصانً بمرٌَم   

ًَ الوي         وعُت بها حّتى تمّوعَ  ٕٖٓ   مندو ـ وفٌها وفً طا آتان

ًَ بالواو ُتبتلى وحرُؾ تبها مْع طحاها وفً سجى ـ  ٖٖٓ  وحرؾ دحاها وْه
ًّ وحدهُ الكلمات التالٌة )فيحٌاكم(   مال حمزة والكسامً  حٌا إوا جاتْت بعد واو )و ّنُه هو  ماَت و حٌا( و مال الكسام



)الرؤٌا()مرمات( كٌؾ جاتت )خطاٌا( بإمالة )ثّم  حٌاهم()وهو الوي  حٌاكم()وَمْن  حٌاها()إّن الوي  حٌاها()رؤٌاي(

 عصانً()و وصانً()وآتانً()تبها()طحاها( )حّا تقاته() د هدان()وما  نسانٌه()وَمنْ األلؾ بعد الٌات )محٌاهم(

       )دحاها( و ماَل حمزة والكسامً )إو  ْن تّتقوا منهم تقىه() ْل إّننً هدانً رّبً()لو  ّن هللا هدانً( )سجى(

  وى فيماوها وبالواو ُتختلى  ـو ّما محاها والّمحى والّربا مع ال ـ ٖٗٓ

ومحٌاَي مشكاٍة هداَي  د انجلى  لحفِصهمورؤٌام مع مثواَي عنُه ـ  ٖ٘ٓ  

بطه وآي الّنجِم كً تتعّدو     ماوهُ  واخُر آي ما        ـ ومّما   ٖٙٓ  

ٌّبوفً     وفً الّشمِا واألعلى وفً اللٌل والّمحى ـ  7ٖٓ ا ر  وفً والّنازعاِت تم  

معارى ٌامنهال  فلحَت ُمْنهب  حتها ثّم القٌامِة ثّم فً الـ   ـ وِمْن ت 5ٖٓ
ًّ )ومحاها()والّمحى()الربا( كٌؾ جات )شدٌد القوى( مع  ّن هوه الكلمات  صلها واو ولكّنها   مال حمزة والكسام

 حسَن مثواي()ومحٌاي()كمشكاٍة فٌها()فَمْن تبَع هداي(  مٌلْت للتناسا بٌن اآلي و مال دوري الكسامً )رؤٌام()

و ماو  ٌماً األلفات التً هً  واخر اآلٌات من هوه السور طه     و مال حمزةُ والكسامً )مثواكم()مثواهم()مثواه(

 صلها ٌات  و اسماً كانْت الكلمة  و فعبً      النجم الشما األعلى اللٌل المحى العلا النازعات عبا القٌامة المعارى

واو وٌستثنى من ولم األلؾ المبدلة من التنوٌن )نسفاً()منكاً( ونحوها والعلة بر ي الّنا م كً تتعّدو  ي  ن تكون 

الكثٌر النفع                                         اآلٌات على سنن واحد  والمنهال الوي ٌعطً الكثٌر كناٌة عن العالم

ُسوًى وُسدًى فً الو ِؾ عنهم تسّبب  فً اوسراِت ثانٌاً  رمى صحبة   عمىـ  9ٖٓ  

و عمى فً اوسرا ُحْكُم صحبٍة  وو وراُت تراتى فاَز فً ُشعرامِه ـ  ٖٓٔ  

 ٌوالً بَمجراها وفً هوَد  ُنزو  وما بعَد راٍت شاَع ُحكماً وحفُصهمـ  ٖٔٔ
ٌُترم ُسوى()مكاناً انٌة فً اوسرات ) ماَل حمزة والكسامً وشعبُة  لَؾ )رمى()فً اآلخرة  عمى( الث كبهما  دى(سُ  ن 

و مال حمزة راَت )تراتا الجمعان( مع األلؾ بعدها وصبً وو فاً والكسامً  عنهم تسّبب  ي ثبت ورسخ  عند الو ؾ

عند الو ؾ كولم و مال البصري  وحمزة والكسامً وشعبة  لؾ )فً هوه  عمى( و مال البصرّي وحمزة والكسامً 

 لٍؾ منقلبة عن ٌات  و مرسومٍة بالٌات  و منصوصاً على إمالتها إوا جاتْت بعد الّرات فٌمٌلونها مع إمالة الّرات  بلها  كلّ 

            وتكون اسماً )ٌا بشرى( وفعبً )اشترى( وحفع عن عاصم ٌوافقهم فً )مجرىها( ولٌا له إمالة  إو هوه 

فً اوسرا وهْم والّنوُن موُت سناً تب     نيى شرُع ٌمٍن باختبٍؾ وشعبة  ـ  ٕٖٔ  

ٌّب             ـ إناهُ له شاٍؾ و ْل  وكبهما  ٖٖٔ  شفا ولِكْسٍر  ولٌاٍت تم
فً اوسرات وفّصلت وشعبة ٌمٌل معهم فً اوسرات و ما نبه()ونيى بجاوالكسامً الهمزة واأللؾ  بلها من مال حمزة 

مال هشام وحمزة والكسامً و ن خبؾ للسوسً فؽٌر مقروت به وكره النا م مِ ماالكسامً فيماو النون منهما وخلؾ و

 كسر الكاؾ  وونقببها عن ٌاتلإمالتها و ) وكبهما(مع النون و مال حمزة والكسامً  لؾ)ؼٌر نا رٌن إناه(  لؾ

كهم ووواِت الٌا له الخلُؾ جّمب ووو الّراِت ورش  بٌن بٌَن وفً  راـ  ٖٗٔ  



 لُه ؼٌَر ما ها فٌِه فاحمْر مكمَّب   ؤوُا اآليِ  ْد  لَّ فتُحهاولكْن رـ  ٖ٘ٔ
ٌُستثنى منها لل ورش  كّل  لٍؾ وا عٍة  بعد راٍت والتقلٌل إمالة صؽرى بٌ )ولو  رىكهم(فله فٌها الفتُح ن الفتح واومالة  و

بعد راٍت الفتح والّتقلٌل وٌستثنى  والّتقلٌل وله فً كّل  لٍؾ ٌمٌلها حمزة والكسامً  و دوري الكسامً وحده ؼٌر التً

منها )مرمات( كٌؾ جاتت و)الربا( حٌل ورد وكبهما فً اوسرات و)كمشكاة( فب تقلٌل له فٌها كلّها  بداً و لّل 

ورش كّل األلفات التً هً رؤوا آي السور اإلحدى عشرة التً مّرت بقوله ومّما  ماوه  واخر آي ما بطه وٌستثنى 

فقط  تً ا ترنت بممٌر المؤّنل )دحاها()مرعاها()محاها(ففٌها الفتح والتقلٌل او )وكراها( فبالتقلٌلمنها األلفات ال

ماتقّدَم للبصري سوى راهما اعتلىآي ـ وكٌَؾ  تْت فعلى وآخُر  ٖٙٔ  

 وٌا وٌلتى  ّنى وٌا حسرتى طووا وعْن ؼٌِرِه ِ سها وٌا  سفى العبـ  7ٖٔ
التً هً  واخر آي السور اوحدى عشرة وٌستثنى من الّنوعٌن ماجاتت األلؾ ات و لّل البصرّي  لؾ فعلى مثلل الف

وراهما الّممٌر ٌعوُد على الّنوعٌن  و لّل دوري  بً عمرو )ٌا وٌلتى ت لد(و) ّنى(  بعد رات فلٌا له فٌها إو اومالة 

لؽٌره على  صولهم فتمال  حٌُل وردْت )ٌا حسرتى على ما فّرطُت()ٌا  سفى على ٌوسؾ( وهوه الكلماُت تقاا

ًّ وتقلّل لورٍش والفتُح للبا ٌن و)كلتا( لعاّمة  هل األدات و إمالَة فٌها وو تقلٌل وللبعِض  نها تمال  لحمزة و الكسام

لحمزة والكسامً وتقلّل للبصري وورش بخلؾ عنه                                                                

  مْل خاَب خافوا طاَب ما ْت فُتجِمب   الثبثً ؼٌَر زاؼْت بمامًٍ  وكٌؾَ ـ  5ٖٔ

ٌَّب  وحاَا وزاؼوا جاَت شاَت وزاَد فُزْ ـ  9ٖٔ وجاَت ابُن وكواٍن وفً شاَت م  

 و ْل صحبة  بْل راَن واصحْب ُمَعّدو   فزاَدهُم األولى وفً الؽٌِر ُخْلفهُ ـ  ٕٖٓ
)خاب()خاؾ()طاب()ما ت()حاا()زاغ()جات()شات()زاد( فب عال التالٌة  مال حمزة  لؾ الثبثً المامً ِمن األف

ٌمال المزٌد منها وو ؼٌر المامً فتمال األفعال السابقة بشرطها ولو اّتصل بها ممٌر الفاعل  و تات الّتينٌل 

 لؾ )فزادهم وٌستثنى منها )زاؼت( فب ٌمٌلها  ووافا ابن وكوان حمزة على إمالة  لؾ )جات( و)شات( كٌؾ وردت و

 هللا مرماً( فً البقرة وله )زاد( فً با ً الموامع الفتح واومالة  و مال حمزة والكسامً وشعبة  لؾ )بل ران(

المطففٌن فاصحب رجب معّدو مقّوم الخلا ٌرشدم إلى الحا                                                         

بكسٍر  مْل ُتدعى حمٌداً وُتقبب    تتْ ـ وفً  لفاِت  بَل را طرٍؾ   ٕٖٔ  

كيبصارهم والّداِر ُثّم الحماِرمْع حمارَم والكّفاِر وا َتْا لَتْنُمبـ  ٕٕٖ  

ـ ومْع كافرٌَن الكافرٌَن بٌامِه    وهاٍر روى مرٍو بخلٍؾ صٍد حب ٖٕٖ  

ـ َبداِر وجّبارٌَن والجاِر تّمموا     وورش  جمٌَع الباِب كاَن ُمقلّب ٕٖٗ  

ـ وهوان عنُه باختبٍؾ ومعُه فً الـ  بواِر وفً القّهاِر حمزةُ  لّب ٕٖ٘  



قلٌُل جادَل فٌصب   وإمجاُع وي راتٌِن حجَّ رواُتُه  ـ  ٕٖٙ  كاألبراِر والتٌّ
و المتوّسطة وو نحو )تماِر()جواِر( فهً مكسورة  مال دوري الكسامً و بو عمرو األلؾ التً  بل راٍت متطّرفة  

ة ألّن  صلها تماري وجواري وو نحو )طامر(و)مماّر( ألّن الهمزة والّرات الساكنة  من التشدٌد فصلْت بٌن متوّسط

األلؾ والّرات وو التً كسرها عارض  نحو ) نصاري( وو المفتوحة نحو)ساَر( فالتً تمال نحو)وعلى  بصارهم 

 لو  مٌؾ إلٌها ممٌر الؽٌبة  و الخطاب كما سباالكّفار()كمثل الحمار( و ؼشاوة ( )عقبى الدار()إلى حمارم()من

وكولم ٌمٌبن )كافرٌن()الكافرٌن( بالٌات األمثلة بعمها على بعض لتنمب لتؽلَب فً الحجة    ا وا تا مزٌد   ي

ًّ وشعبة والبصرّي و الون وابن وكوان بخلؾ عنه  لؾ )هاٍر( ولٌا لقالون ؼٌر هوه  دون ؼٌرهما و مال الكسام

ًّ وحده )جبارٌن()والجار( وورش ٌقلّل كّل  لفات هوا الباب الوا عة  بل رات اومالة ال كبرى و مال دوري الكسام

متطّرفة مكسورة و)كافرٌن()الكافرٌن()هاٍر( إو )جبارٌن()والجار( فله فٌهما الفتح والتقلٌل و لّل ورش  وحمزة لف  

الكسامً األلؾ بٌن رامٌن ثانٌتهما مكسورة  وتمال (و)القهار( المكسور الرات حٌل جات و مال البصري و)البوار

     األولى مع األلؾ )كتاب األبرار()دار القرار()من األشرار( وٌقلّلها ورش  وحمزة على شرطها المتقّدم          

ـ وإمجاُع  نصاري تمٌم  وسارعوا نسارُع والباري وبارمِكْم تب 7ٕٖ  

ن آواننا عنه الجواري تمّثب    وآوانهْم ُطؽٌانهم وٌسارعو      ـ  5ٕٖ  

ـ ٌواري  واري فً العقوِد بُخلفِه  معافاً وحرفا الّنمِل آتٌم  ُّوو 9ٕٖ  

ـ بُخلٍؾ مممناهُ مشارُب ومع           وآنٌٍة فً هْل  تاَم ألْعدو ٖٖٓ  

وُخْلفهُم فً الّناِا فً الجرِّ ُحّصب   وفً الكافروَن عابدوَن وعابد  ـ  ٖٖٔ  

مارَم والمحراِب إكراِههّن والـ  حماِر وفً اإلكراِم عمراَن ُمّثبحـ  ٕٖٖ  

ٌُجرُّ ِمَن المحراِب فاعلْم لتعمبوكلٌّ بُخلٍؾ وبِن وكواَن ؼٌرَ  ـ ٖٖٖ  ما 
 آوانهم()طؽٌانهم(فً بارمكم()إلى  نصاري()وسارعوا()نسارُع لهم()البارذ()مال دوري الكسامً وحده  لؾ )َمْن  

ا()الجوار( و ّما )ٌواري سوتة  خٌه()فيواري سوتَة  خً( فله فٌهما الفتح واومالة وطرٌا الن م )ٌسارعون()آوانن

مع العٌن و)آتٌم به( فً المومعٌن مع الهمزة  (معافاً )ؼٌرهما بالفتح ببخبؾ   و مال حمزة  لؾ فً  الفتح  و

( مع العٌن فً الهمزة بخلؾ عن خبد  و مال هشام األلؾ فً )مشارب( فً ٌا و )عٌن آنٌة( مع  )عابدون()عابد 

اللف ٌن فً الكافرون  و مال دوري البصري لف  )الّناا( المجرور حٌل جات و ّما خلؾ البصري فاومالة للّدوري 

والفتح للسوسً  و مال ابن وكوان بخلؾ عنه )حمارم()الحمار()المحراب( )إكراههّن()اوكرام()عمران( إو لف  

فً المحراب( آل عمران )من المحراب( مرٌم  فٌمٌلها بب خبؾ                        )المحراب( المجرور )

ْمنُع اوسكاُن فً الو ِؾ عارماً ـ  ٖٖٗ ٌَ ٌّب  وو  إمالَة ما للكسِر فً الوصِل ُم  

ٌُجتب  و بَل سكوٍن  ْؾ بما فً  ُصولهْم ـ  ٖٖ٘ ووو الّرات فٌِه الُخلُؾ فً الوصِل   



 لتً مع وكرى الّدار فافهم ُمحّصبـ   ى عٌسى بن مرٌَم والقرى الكموسى الهدـ  ٖٖٙ

وٌمنُع السكون العارُض بالو ؾ إمالَة ِاأللؾ التً ٌكون ِمْن شروطها الكسر )بدٌنار()كتاب األبرار( فتمال ولو و فنا 

كنٌن )موسى الهدى( عندها إن كان الو وؾ بالسكون وبالروم من باب  ولى  و ّما األلؾ المحووفة لبلتقات السا

)عٌسى بن مرٌم()القرى التً()وكرى الّدار( إوا و فنا عندها نقؾ بما تقّرر فً  صل كّل  ارذ فنقؾ بالفتح  و اومالة 

ًّ فً األلؾ التً جاتت بعد الرات )نرى هللا()فسٌرى هللا( وله فً اسم هللا و الّتقلٌل حسبما للقارذ فٌها   إو السوس

ها بالوصل الفتح  و اومالة لتدّل اتات)الكبرى اوهب( فله فً رمع اومالة والتفخٌم مع الفتح خٌم التر ٌا والتف فٌهما

)رتا القمر()رتا الشما( حال الوصل الرات فً شعبة وحمزة على  ّن األلؾ المحووفة ممالة عند الو ؾ كما  مال 

 وفً )ترى المؤمٌنٌن( كان منّوناً فب ٌمالوخبؾ السوسً بشرط   ن وٌكون الساكن منّوناً ) رًى()مفترًى( فإن 

                                                                        )ترى المبمكة( الوجهان والبم مر قة  ببخبؾ  

و ْد فّخموا الّتنوٌَن و فاً ورّ قوا وَتفخٌمهم فً الّنصِب  جمُع   شمبـ  7ٖٖ  

 فعُه مع جّرِه      وَمنصوبُه ؼّزًى وتتراً تّزٌبـ مسّمًى ومولًى ر 5ٖٖ
مرفوعة كانت  اختلؾ  هل األدات فً الو ؾ على الكلمِة المنّونة إوا كان  بل التنوٌن  لؾ  ممالة  ثبثة   وال: الفتح

بل إلطب ه إلطب ه  اومالة فً األحوال الث و مجرورة )و جل  مسّمًى() وكانوا ؼّزًى()إلى  جٍل مسّمًى(   ومنصوبة

الفتح فً حال النصب واومالة فً حالتً الرفع والجّر  وتمثٌل الّنا م بـ تتراً وٌصحُّ إو ألبً عمرو فالتنوٌن فٌها   

ٌّز و هرت  نواعه باألمثلة والوي علٌه القّرات  و عبرة للتنوٌن عند الو ؾ  وهوا الخبؾ نحوي ٌّل تم  له وحده  وتز

                          باب مذهب الكسائّي في إمالِة هاء الّتأنيِث في الوقفِ                                      

ـ وفً هاِت تينٌِل الو وِؾ و بلها ممال الكسامً ؼٌَر عشٍر لٌعدو 9ٖٖ  

ٌّب ٖٓٗ ـ وٌجمُعها حاٌّ مؽاُط عٍع خ ا    و كهُر بعَد الٌاِت ٌسُكُن ُم  

ٌَْمعُؾ بعَد الفتِح والّمم  رجب و الكسِر واوسكاُن لٌـ  ٖٔٗ َا بحاجٍز و  

ٌّب ٕٖٗ ًّ م كة وبعُمهْم  سوى  لٍؾ عنَد الكسام ٌْ  ـ لِعبرة مامة ِوجهة ولَ
هات الّتينٌل هً التً تكون فً الوصل تات وفً الو ؾ هات وٌدخل معها ماجات على لف ها وإن لم ٌدّل على الّتينٌل 

األصلٌة ووهات الممٌرووهات السكت وو المؤّنثة التً تبقى فً الوصل  )كاشفة()بصٌرة()همزة( ولٌا منها الهات

هات )توّجه()فيكرمه()حسابٌة()هوه(  مال الكسامً الحروؾ التً تكون  بل هات الّتينٌل إو عشر حروؾ فب تمال 

لنطٌحة(  بلها ٌجمعها حّا مؽاط عٍع خ ا معنى الجملة حّا مؽطة القبر على كل عاع سمٌن كثٌر الونوب )ا

)الحاّ ة( وهكوا و ّما حروؾ  كهر فٌشترط فٌها  ن ٌكون  بلها ٌات ساكنة  وكسر  وحرؾ ساكن  بله ٌات ساكنة 

لكبٌرة()لعبرة()وجهه( وهكوا واختلؾ فً )فطرت( ألّن الساكن  بلها حرؾ  وكسر فاوسكان و ٌعّد مانعاً )المبمكة()

مّم  وساكن  بله فتح  ومّم فب إمالة ومعنى ٌمعؾ  رجب تشبٌه استعبت وإوا كان  بل  حد حروؾ  كهر فتح  و

بالرجل الهرم الوي و تحمله رجبه )امر ة()التهلكة( وبعض  هل األدات  مال للكسامً كل الحروؾ  بل هات التينٌل 

           إو األلؾ فالحروؾ التً وخبؾ فٌها ٌجمعها فجثت زٌنب لوود شما )خلٌفة()حجة()بهجة( و هكوا      

                                             باب مذاهبهم في الّراءات                                                

مسّكنًة ٌات   و الكسُر موصب   رّ ا ورش  ُكلَّ راٍت و بلها    ـ و ٖٖٗ  



 ى الخا فكّمبسوى حرٍؾ اوستعب سوٌَر فصبً ساكناً بعَد كسرٍة  ولمْ ـ  ٖٗٗ
مفتوحة  و مممومة متوّسطة  و متطّرفًة وصبً  ٌا ور ٌّا ورش كّل راٍت التفخٌم هو تؽلٌ  الحرؾ وعكسه التر 

نٍة إوا كان  بلها ٌات  ساكنة  مّتصلة بها ولو كانت الٌات حرؾ لٌن  و حرؾ مّد ولٌن  و كان وو فاً منّونة  وؼٌر منو

() الوا ومٌَر( بلها كسر متصل  وزم ولوكان الح ()ولم خٌر   )وراعٌه( رؾ المكسور حرَؾ استعبت )فٌهّن خٌرات 

ٌُن ٌَرة()ٌوَم ٌروَن( ِور() اصراُت الطْرؾ( ووترّ ا)ل رحماُت()برشٌد( ألّن  )فً رٌٍب()على الكفار وو )ماكان لهم الِخ

إو من التر ٌا و ٌعتبر مانعاً  وحاجزاً ؼٌر مّتصل وإوا كان بٌن الكسر والرات ساكن فإّنه بعد ٌات متحركة  و الكسر 

فهو مانع وحاجز سوى حرؾ الخات فإّنه و ٌمنع فٌرّ ا )وزرم() فنمرُب عنكم  إوا كان الساكن حرؾ استعبت

عارض  فً منفصل  الّوكر()إخراجهم()إخراجاً( وو تر ٌا فً )ماكاَن  بوِم امر ()وإِن امر ة (ألّن الكسر منفصل  و

 () طراً()فالحامبت و راً(ووتر ٌا )فً مصَر()علٌنا إصراً   عارض  )امر ة( فخمت الرات فالكسر د تَ ابتولو الثانً

ٌُرى ُمَتعّدو ٖ٘ٗ ًّ وفً إرْم     وتكرٌرها حّتى  ـ وفّخمها فً األعجم  

 ـ وَتفخٌُمُه وكراً وستراً وبابُه    لدى ُجلّة األصحاِب  عمُر  رحب ٖٙٗ
ًّ فخم ورش   ٌل()عمران( وكلمة )إرم( وفخَم  األولى من التر ٌا )ابراهٌم()اسرام وإْن وجَد فٌه سبب كل اسٍم  عجم

لٌتعّدل اللف   وٌكون  ٌسر)مراراً()فراراً()الفرار()إسراراً()مدراراً( وجَد فٌها سبب التر ٌا  كلمة فٌها راتان و د

راً()صهراً( فجمهور  هل األدات بالتفخٌم واختلؾ الرواة عن ورش فً ست كلمات )وكراً()ستراً()إمراً()وزراً()حج

وهومقّدم وروي عن البعض التر ٌا وو خبؾ فً تر ٌا نحو )سّراً( ألّن المدؼم والمدؼم فٌه كالحرؾ الواحد 

ـ وفً شرٍر عنُه ٌرّ ُا ُكلّهم         وحٌراَن بالّتفخٌِم بعض  تقّبب 7ٖٗ  

 ُب شّوْت فً األداِت توّ بوفً الّرات عْن ورٍش سوى ماوكْرُتُه مواهـ  5ٖٗ
ورّ ا ورش الرات األولى من )بشرركالقصر( وإوا و ؾ علٌها رّ ا الّراتٌن مع السكون  و الروم فً الثانٌة و ّما 

ؼٌر ورٍش فٌرّ ا الثانٌة وله فً الو ؾ عندها السكون مع التفخٌم  و الروم مع التر ٌا و ّما)حٌران( روى البعض 

 شاوة  كالتو ُّل  ي الصعود فً الجبل فً البعد التر ٌا وورد عن ورش للرات مواهب وآخرونعن ورٍش فٌها التفخٌم 

 إوا سكنْت ٌاصاِح للّسبعِة المب   ُبّد ِمْن تر ٌقها بعَد كسرٍة  ـ وو 9ٖٗ
ًّ  وعارض وجب تر ٌقها لكّل القرات إوا سكنت الّرات بعد كسرة وزمة  متوّسطة كانت  ومتطرفة وسكونها  صل

ِفرعون()فاصِبر()مستِمر( فإْن كانت الكسرة عارمًة وجب تفخٌمها للجمٌع ) ِم ارتابوا( كولم )ِاركعوا( عند البدت )

ـ وما حرُؾ اوستعبِت بعُد فراؤهُ         لُكلّهُم الّتفخٌُم فٌها تولّب ٖٓ٘  

 بِفْرٍا جرى بٌَن المشاٌِخ سلسب    وٌجمعها  ْ  خّع مؽٍط وخلفهم ـ  ٖٔ٘
جات بعد الّرات  حد  حرؾ اوستعبت وجب تفخٌمها لكّل القّرات سوات كانت ساكنة )إرصاداً()مرصاداً(  و متحركة  إوا

 وحالت األلؾ بٌنها وبٌن حرؾ اوستعبت )فراا()اوشراا( فلو كان حرؾ اوستعبت فً كلمة  خرى لم ٌمنع

فً نحو) ن  نور  ومم()وو ٌا لورش وؼٌره التر ٌا لورش)حصرت صدورهم ()الّوكر صفحاً( وو ٌمنع التر 

تصّعر خّدم( واختلؾ القّرات فً )فرٍا( فمن فخمها ن ر لحرؾ اوستعبت ومن رّ قها ن ر لكسر حرؾ اوستعبت 

وحروؾ اوستعبت    خّع مؽٍط  ومعاناها   م فً القٌ   ي الحّر فً خّع مٌٍا  ي ا نع من الّدنٌا بمثله 

ففّخْم فهوا ُحكمُه متبّوو         عارٍض  و ُمَفّصلٍ ـ وما بعَد كسٍر  ٕٖ٘  



ـ وما بعَدهُ كسر   و الٌا فما لهم          بتر ٌقه نعٌّ وثٌا  فٌمثب ٖٖ٘  

ـ وما لقٌاٍا فً القراتِة مدخل          فدونَم مافٌِه الّرما ُمَتكّفب  ٖٗ٘
ولجمٌع القّرات تفخٌم الرات بعد الكسر  ّن الكسر عارض  فخَم ورش  الرات فً )امر ة()امرؤ()إمراً( عند البدِت بها أل

ألّن همز الوصل ٌؤتى بها للتوّصل إلى النطا بالساكن وكولم بعد الكسر  )ارتابوا()اركعوا( حٌن البدت العارض

و المنفصل وزماً كان )رّب ارجعون(  وعارماً )  الِت امر ة() ِم ارتابوا( لجمٌع القّرات )برسوٍل( لورٍش متبو

لبحرٌن( ولٌا بعض  هل األدات رّ ا الّرات لورٍش إوا كان بعدها كسر  و ٌات )بٌن المرِت()مرى ا و مبوول مستفٌض

 القٌااالر ي ونعٌّ وهو ؼٌر صحٌح بل له التفخٌم كسامر القّرات والقراتة بالّنقل المتواتر والتلقً و ب لهم بولم

ها فً الو ؾ  جمع  شمبوتفخٌم   وتر ٌقها مكسورًة عند وصلهم  ـ ٖ٘٘  

ٌّب ٖٙ٘ ـ ولكّنها فً و فهم مع ؼٌرها         ترّ ُا بعد الكسر  و ماتم  

ـ  و الٌاِت تيتً بالسكون ورومهم كما وصلهم فابُل الوكات ُمصقّب 7ٖ٘  

ـ وفٌما عدا هوا الوي  ْد وصفتُه على األصِل بالّتفخٌم كْن متعّمب  5ٖ٘
مة وفً وسطها ترّ ا وصبً وو فاً لجمٌع القّرات )رجال()فرحٌن( وفً آخر الكلمة الرات المكسورة فً  ّول الكل 

ٌّة كانت كسرتها  م عارمًة )ِمْن مطٍر()و نوِر الناا( وكولم )وانحر إّن شانمم( لورش  ّما فً  ترّ ا وصبً  صل

 و بلها ساكن   بله كسر  الو ؾ فسوات كانت مفتوحة  و مممومة  ومكسورة ٌن ُر إلى ما بلها فإْن كان مكسوراً 

()وما  و بلها  لؾ ممالة  وٌات فترّ ا )ِمْن مّدكر()ِمن السحر()ِمْن  نصار() ِمْن بشٌر()ِمن  ساوَر()وكّل  مٍر مستقرٌّ

()وافعلوا الخٌر()فهوخٌر( و  ّما إوا كان إوا كان  بلها فتح  و مم فتفخم )وانَحر()ُدُسر( علّمناهُ الّشعَر()إْن هو إووكر 

لها حرؾ استعبت ساكن ففٌها التفخٌم والّتر ٌا وهو مقّدم ومثلها )مْن مصَر( وإن كانت راؤها مفتوحًة فالتفخٌم  ب

)هوالقادُر()وهو   ولى وحكم الو ؾ على الّرات بالروم حكم الوصل فالمكسورة ترّ ا والمممومة تفخم إو لورش

( فاختبر الوكات اختباراً مصقووً ٌبرز  ّوته وف ً ؼٌر ماوكرته لم من القواعد التً ترّ ا بمقتماها الرات حسٌر 

                                        لورش  و لؽٌره فخو بالتفخٌم الوي هو األصل واعمل به
باب الالمات                                                                                    

وـ وؼلَّ  ورش   9ٖ٘ فتَح وٍم لصادها        و الطاِت  و للّ ات  بُل تنزُّ  

وَمْطلِع  ٌماً ثّم  ّل وٌوصب  إوا فتحْت  و ُسّكنْت كصبتهم   ـ ٖٓٙ  

ٌُسّكُن و فاً والمفّخُم فُّمب ٖٔٙ ـ وفً طال خلؾ  مع فصاوً وعندما     

 ىـ وحكُم وواِت الٌاِت منها كهوه  وعند رؤوا اآلي تر ٌقها اعتل ٕٖٙ
ٌؽلُ  ورش  البم المفتوحة  ي ٌفخمها إوا جاتْت بعد صاٍد  و طاٍت  و  اٍت مفتوحاً  حُد هوه الحروؾ  و مسّكناً 

بٌن )الصبة()مصلّى()ٌصلى()الطبا()طلّقتموهن()مطلِع() لَم()ف لّْت() ْ لم( وإوا حالت األلؾ بٌن الطات والبم  و

بعد   و التفخٌم وهو مقّدم )طال()فصاوً( وكولم البم المتطرفة المفتوحةفقد روي فٌها لورٍش التر ٌا الصاد والبم 

 حد األحرؾ الثبثة إوا ُو َؾ علٌها) ْن ٌوصْل() ّل( وكولم البم بعد الصاد و بل األلؾ المنقلبة عن ٌات إوا لم تكْن 



كما مّر فً  ع التؽلٌ  واإلمالة ولكْن إوا فخمت فتحت األلؾ وإوا ر قت  مٌلت إو و ٌجتمر ا آٌٍة )ٌصلى()مصلّى( 

        إوا كانْت ر ا آٌٍة فلٌا لورٍش فٌها إو التقلٌل والتر ٌا )فبصّدا ووصلّى(  ما وباب الفتح واومالة  

كسرٍة       ٌرّ قها حّتى ٌروَا مرّتب ـ وكلٌّ لدى اسم هللِا ِمْن بعدِ  ٖٖٙ  

 ن اُم الّشمل وصبً وفٌصب ـ كما فّخموهُ بعَد فتٍح ومّمٍة      فتمّ  ٖٗٙ
و ما ورش  فٌفخم والّمم تفخم )هلل()شهَد هللا() الوا اللهم(  عّزوجّل بعد كسرٍة رّ قْت ومه وبعد الفتح كان اسم هللا  إوا

ًّ )حتى نرى هللا( بفتح نرى تعٌّ  ن البم من اسم هللا سبحانه بعد تر ٌا الرات ) فؽٌر هللا()ولوكُر هللا( وإوا  ر  الّسوس

عنده تفخٌم البم وإوا  ر ها باومالة فله تفخٌم البم وتر ٌقها حتى ٌحسن اللف   فً الترتٌل حال الوصل  و الفصل    

                                             ى أواخر الكلمباب الو ؾ عل                                            

ِمَن الو ِؾ عن تحرٌم حرٍؾ تعّزو  وهو اشتقا ُه واوسكاُن  صُل الو ِؾ ـ  ٖ٘ٙ  

ٌّهم به  ٖٙٙ من الّروم واوشماِم سمت  تجّمب ـ وعنَد  بً عمرٍو وكوف  

 لسامرهم  ولى العبمِا ِمْطوو      ـ و كثر  عبِم القراِن ٌراهما  7ٖٙ
الحرؾ عبارة عن تجرٌد الحرؾ إسكان الحرؾ المو وؾ علٌه  هو األصل واوشمام والروم فرع  عنه والو ؾ على 

وموهُب  بً عمرو وعاصٍم وحمزة والكسامً السكون  واوشمام  والروم وهو طرٌا من الحركة  وهو معنى تعّزو 

جمٌل  وموهب  حسن  و د ورد عنهم الّنع بولم  و كثر  هل األدات ٌيخوون بالروم واوشمام لكّل القّرات وٌرون األخو 

 سباب الموصلة   خواً وبعُض  هل األدات ٌْقُصُر الروم واوشمام على َمْن ورد عنهم النعّ به  ولى حبل  ي  حّا األ

ًٍّ كلَّ داٍن تنّوو اسماُع الُمحّرِم وا فاً       ـ وروُممَ  5ٖٙ بصوٍت خف  

ٌَْصحب 9ٖٙ ٌَُسّكُن و صوت  هناَم ف  ـ واوشماُم إطباُا الشِّفاِه ُبعٌَد ما  
ًٍّ حال كونم وا فاً عند  حقٌقة الّروم  ن ُتْسمع القرٌب المصؽً إلى  راتتم صوَت حركة الحرِؾ المحرم بصوِت خف

على صورة النطا بالحرؾ  الحرِؾ حّتى ٌوهَب مع م صوِت الحركة واوشمام  ن ُتطبَا شفتٌم عقَب تسكٌن الحرؾ

والصحُل هو بّحة فً الصدِر بالعٌن إو  فٌه  ويٌّ وو معٌؾ  ووٌدرمفب صوَت فٌصحب  ي  الممموم بب صوتٍ 

والتلقً فً كّل هوا هو األصل ولكن التعرٌؾ تقرٌب من المراد                            تمنع ارتفاَع الصوتِ 

وروُمِم عنَد الكسِروالجرِّ ُوّصب  وفْعلُهما فً الممِّ والّرفِع وارد  ـ  7ٖٓ  

ماِم الّنحِو فً الكلِّ  ُعمبوعنَد إ ولْم ٌَرهُ فً الفتِح والّنصِب  ارذ  ـ  7ٖٔ  

بناًت وإعراباً ؼدا متنّقب   حرٌُم إو لبزٍم               ـ وما نّوَع الت 7ٕٖ
الروُم فٌكون مع الكسِر  والجّر  والمفتوح والمنصوُب اوشمام والروم ٌكونان فً الكلمة التً آخرها مّم  ورفع  و ما 

ووكر الّنا م ستة  سمات للحركات الحركات  لكلّ   والروم اوشمام النحو  ممة دوعنلٌا فٌه إو اوسكان لجمٌع القّرات 

ٌّز  بالبنات على الفتح  و المّم  و الكسر ووو إعراٍب منتقٍل من رفٍع إلى نصٍب إلى جرّ   بٌاناً لنوعٌها وهما وزم  متم

ْدخ    وفً هاِت تينٌٍل ومٌم الجمٌِع  ُلْ ـ  7ٖٖ ٌَ بوعارِض شكٍل لم ٌكونا ل  



وِمْن  بلِه ممٌّ  و الكسُر ُمّثب ـ وفً الهاِت للإلمماِر  وم   بوهما  7ٖٗ  

 ـ  ُو اَّماهما واو  وٌات  وبعُمهم      ٌرى لهما فً كّل حاٍل ُمحلّب 7ٖ٘
وٌكون اوشمام وو الروم مع هات التينٌل التً تكون فً الوصل تات وفً الو ؾ هاًت )فبما رحمة()وتلم نعمة(  ّما 

إو لمن ٌقؾ علٌها بالهات )ورحمت ربم خٌر( وو ٌكونان مع مٌم ان فٌها لتً تكتب تات وٌو ؾ علٌها بالتات فٌكونا

الجمع و لمن ٌسّكنها وو ٌمن ٌصلها بواو كما و ٌكونان مع عارض شكٍل وهو الحركة العارمة ) ل  وحً( لمن 

)ٌوممٍو()حٌنمٍو( ألّن إو األصل فٌها السكون بخبِؾ )جواٍر(  ٌنقل الحركة  ) ل اللهم( ألن الكسرة لبلتقات الساكنٌن

و)ؼواٍش( فإنهما ٌكونان فٌهما وٌرى بعُض  هل األدات  ن الروم واوشمام و ٌكونان مع هات الممٌر إوا كان  بلها 

ه( وٌكونان ممٌّ  و كسر   ٌْ معها إوا كان  بلها فتحة  و  لؾ   و واو   و ٌات  )ٌعلُمُه()نسوهُ()وشَرْوُه()ِمْن رّبه()فيلقٌه()إلَ

 و حرؾ  ساكن  صحٌح )سفَه نفَسُه()اجتباهُ()فلٌصْمُه( وٌرى البعض  نهما ٌكونان مع هات الممٌر فً جمٌع  نواعها 

                                        باب الوقف على مرسوم الخطّ                                                

ًُّ ونافع      عنوا باّتباِع الخّط فً و ؾ اوبتبـ  7ٖٙ ٌُّهم والمازن وكوف  

ٌَُفّصب 77ٖ ٌُرتمى وابن عامٍر وما اختلفوا فٌِه حٍر  ْن  ـ ووبِن كثٌٍر   

 ـ إوا ُكتبْت بالتاِت هاُت مؤّنٍل        فبالهات  ْؾ حّقاً رماً وُمعّوو 75ٖ
بصري ونافٍع  ّنهم كانوا ٌهتمون بمتابعة رسم المصاحؾ التً كتبها ثبَتت الرواٌُة عن عاصٍم وحمزة والكسامً وال

عفان رمً هللا عنهم فما كتب بالتات و فوا عنده بالتات وما كتب بالهات و فوا عنده بالهات الصحابة فً عهد عثمان بن 

والمراد الو وؾ عند طرّو و)إّنما( الموصولة و ٌو ؾ إو على الثانٌة منهما و)إّن ما( المفصولة  ٌو ؾ على األولى  

طارذ وارتمى شٌوخ القّرات ولم وبن كثٌر وابن عامر وإن لم ٌرد عنهم رواٌة بولم وما اختلفوا فٌه حرّي وجدٌر  

شرحُه وتبٌٌنُه  تات التينٌل التً كتبت بالتات ٌقُؾ عندها ابن كثٌر والبصري والكسامً بالهات )إّن رحمت( )بقٌُت هللا( 

ووَت رماً هٌهاَت هادٌِه رفِّب    مع مرماِت مع واَت بهجٍة  وفً البتِ ـ  79ٖ  

ٌٍّن الـ   و وُؾ بنوٍن وهو بالٌاِت ُحّصب 5ٖٓ  ـ و ْؾ ٌا  بْه ُكفؤاَ دنا وكي
ًّ باله ()فنادوا ووت( وو ؾ ؼٌره بالتات  ّما وات بٌنكم وؼٌرها  ) فر ٌتم البت()مرمات()حداما واتاتو ؾ الكسام

ًّ بالهاتع وو ؾ البزي وافبالتات للجمٌ وو ؾ ابن عامر وابن كثٌر ٌا  )هٌهات( وؼٌرهما بالتات وُرفِّب  ي ُعّ مالكسام

ٌّن( بالٌات إو  صل النون تنوٌن فحوؾ و فاً كعلًٍ وبا ً القّرات بالنونا بت حٌل كانت بالهات و ٌّن()فكي  لبصرّي)وكي

ماحجَّ والخلُؾ ُرّتبوماِل لدى الفر اِن والكهِؾ والنسا وسال على ـ  5ٖٔ  

ٌُّها     لدى الّنوِر والّرحمِن رافقَن ُحمَّب 5ٕٖ ٌُّها فوا الّدخاِن و  ـ وٌا    

 لدى الوصِل والمرسوُم فٌهنَّ  خٌب   وفً الها على اوتباِع ممَّ ابُن عامرٍ ـ  5ٖٖ
)ما()فما( وللكسامً الو ؾ بصري مال الوٌن كفروا( و ؾ ال)مال هوا الرسول()مال هوا الكتاب()فمال هؤوت القوم()ف

)ما()فما( وعند البم لجمٌع القّرات ولكن َمْن القّرات وصحح فً الّنشر الو ؾ )ما()فما( وله الو ؾ عند البم كبا ً 

ٌّه الساحُر( ٌّهاعند )و الوا ٌا   ًّ والبصرّي باأللؾ    و ؾ عند )ما()فما( وجب علٌه  ْن ٌبد  بـ )ما()فما( وو ؾ الكسام

ٌّه الّثقبن( فإوا وصلوا حوفوها و ر  ابن عامر بمّم الهات إتباعاً لمّم الٌات وصبً وو ؾ بالسكون ) ٌّ  َه المؤمنون() 



وهوه الكلمات رافقن من حملوا  راتتها ورسم المصاحؾ  خٌب  ي   هر  راتتها كبا ً القّرات والبا ون بالفتح وصبً 

وبالٌات  ْؾ رفقاً وبالكاِؾ ُحلّب ـ و ْؾ وٌكيّنْه وٌكينَّ برسمِه      5ٖٗ  

ٌّاً ما شفا وسواهما         بما وبوادي الّنمل بالٌا سناً تب 5ٖ٘ اً بي ٌّ ـ و   

 ـ وفٌمْه ومّمْه  ْؾ وعّمْه لمْه بمْه بخلٍؾ عن البّزّي وادفْع ُمَجّهب 5ٖٙ
لكاؾ وبد  ) ّن( والصحٌح للجمٌع و ؾ الكسامً عند الٌات )وٌكيّنه()وٌكيّن( وٌبد  بالكاؾ وو ؾ البصرّي عند ا

ٌّاً( من ) ٌاً ما تدعو فله األسمات الحسنى(  الو وؾ عند آخر كلٍّ منهما والبداتة بيّولها وو ؾ حمزة والكسامً عنَد ) 

بإبدال التنوٌن  لفاً وبا ً القّرات و فوا عند )ما( والراجح عند ابن الجزري الو ؾ على كّل منهما ونفصالهما رسماً 

ٌّا ما( لجمٌع القّرات وو ؾ الكسامً بالٌات عند )واد(  وو ٌجوز البداتة بـ )ما( وو بـ )تدعوا( بل وبّد من البداتة بـ ) 

والبا ون بحوفها اّتباعاً للرسم وو ؾ البّزي بخلٍؾ  فترجع عنده و فاً  من )واِد الّنمل( ألّن الٌات حوفت ولتقات الساكنٌن

م()عّم()لم()بم( من )فٌَم  نت من وكرىها()مّم ُخلا()عّم ٌتساتلون()لم تقولوَن()بَم ٌرجُع عنه بهات السكت عند )فٌم()م

         والبا ون بحوفها وادفع مْن جّهل  ارمها بما ٌرّده   و رّد َمن  نكرها حال كونم مجّهب له ونحوها المرسلون( 

                                       في ياءات االضافةمذاهبهم باب                                               

ًَ ِمْن نفِا األصوِل فُتشكبو   ولٌسْت ببِم الفعِل ٌاُت إمافٍة ـ  57ٖ ما ه  

ٌُرى للهاِت والكاِؾ َمْدخب  لكّنها كالهات وكالكاِؾ كلُّ ما ـ و 55ٖ تلٌِه   

 لقوِم  حكٌِه ُمْجمبوثنتٌِن ُخلُؾ ا وفً مامتً ٌاٍت وعشٍر ُمنٌفٍة   ـ 59ٖ
ٌاُت اومافة هً ٌات  زامدة تدّل على المتكلّم لٌست وماً للفعل كـ )ٌيتً( وو ِمْن الحروؾ األصلٌة للكلمة )الوي()هً( 

بل كّل مومٍع تكون فٌه ٌصّح  ْن ٌحّل محلّها هات الّممٌر  وكافه وسّمٌت بٌات اومافة ألّنه ٌؽلُب علٌها الّدخول 

تكون ممافاً إلٌه وهً ثبثة   سام  سم اّتفا القّرات على إسكانِه )فمْن تبعنً فإّنه()الوي خلقنً فهو( على األسمات ف

ًَ التً( و سم اختلفوا بٌن فتحه وإسكانه  وتكون فً مامتً وثنتً عشرة  و سم اّتفقوا على فتحه )بلؽنً الكبر()نعمت

سبٌل اوجمال بمابٍط ٌشملها                            ٌات منٌفة  ي زامدة على المامتٌن فسيوكر اختبفهم على 

سما فتحها إو موامَع هّمب فتسعون مع همٍز بفتٍح وتسعها    ـ  9ٖٓ  

ـ فيرنً وتْفتّنً اّتبعنً سكوُنها      لكلٍّ وترحمنً  كْن ولقْد جب 9ٖٔ  

ًَ فتحها ـ  9ٕٖ ًَ وادعونً اوكرون  بدوات  و وزعنً معاً جاَد ُهطّ   وورن
 وهمزة وصٍل مع وم الّتعرٌؾ  و بدون   و مكسورةٍ   و مممومةٍ  اُت اإلمافة إّما  ن تكون بعدها همزة  طع مفتوحةٍ ٌ

وم الّتعرٌؾ  وبعدها حرؾ  ؼٌر الهمزة  فيّما ما بعدها همزة  طٍع مفتوحة فتسعة  وتسعون  ر ها بالفتح نافع  وابن 

متروكة فب هّمب تبعنً  هدم()وترحمنً  كن( ً  نُ ر()ووتفتنً  و()فابالسكون ) رنف ربعة  إو كثٌر والبصرّي 

البا ون و )فاوكرونً  وكركم( فتح )ورونً   تل()ادعونً  ستجب(الكشؾ لم ما وكر و ر  ابن كثٌر بتفتح وجب 

 ألمطار المتتابعةالنمل واألحقاؾ والبا ون باوسكان وهّطب االفتح ) وزعنً  ن  شكر( ر  ورش  والبزي بباوسكان و

ـ لٌبلَونً معُه سبٌلً لنافٍع            وعنُه وللبصرْي ثماٍن ُتُنّخب 9ٖٖ  



ـ بٌوُسَؾ إّنً األّووِن ولً بها   ومٌفً وٌّسر لً ودونً تمّثب 9ٖٗ  

هداها ولكّنً بها اثنان وّكب   وٌاتاِن فً اجعْل لً و ربع  إْو حمتْ ـ  9ٖ٘  

بوصَ و ْل فطرْن فً هوَد هادٌِه  َ    إّنً  راكمو وتحتً و ْل فً هوَد ـ  9ٖٙ  

ٌُّهم تعداننً     حشرتنً  عمى تيمرونً وّصب 97ٖ ـ وٌحزُننً حرم  

  رهطً سما مولًى ومالً سما لوًى لعلًّ سما ُكفؤاً معً نفُر العب ـ 95ٖ

 ـ عماد  وتحَت الّنمِل عندَي حسُنُه   إلى دّرِه بالخلِؾ وافَا موَهب 99ٖ
نافع  ٌات )لٌبلونً ت شكر()هوه سبٌلً( و سكنها ؼٌرهُ وفتح نافع والبصري ثمان ٌاتات ُتُنّخلت  ي اختٌر فتحها فتح 

) ال  حُدهما إّنً  رانً()و ال اآلخر إّنً  رانً()حّتى ٌيون لً  بً()فً مٌفً  لٌا()وٌّسر لً  مري()ِمْن دونً 

رهم وفتح نافع  والبصرّي والبّزي )ولكّنً  راكم( هود ؼٌ  ولٌات()رّب اجعل لً آٌة( آل عمران ومرٌم و سكنها

 )فطرنً  فب تعقلون(سكنها ؼٌرهم  وفتح نافع  والبّزي )ِمْن تحتً  فب تبصرون()إّنً  راكم بخٌر( و واألحقاؾ 

ٌَحزُننً  ْن توهبوا() تعداننً  ْن  خرَى()حشرتنً  عمى()تيمرونًسكنها ؼٌرهما وفتح نافع وابن كثٌرو   عبد(  )َل

وؼٌرهما باوسكان وفتح نافع  وابن كثٌر والبصرّي وابن وكوان ) رهطً  عّز( و سكنها ؼٌرهم وفتح نافع وابن كثٌر 

والبصري وهشام )مالً  دعوكم( والبا ون باوسكان وفتح نافع  وابن كثٌر والبصري وابن عامر )لعلً  رجع()لعلًّ 

فع وابن كثٌر ّطلع()لعلًّ  بلػ األسباب( والبا ون باوسكان وفتح ناآتٌكم( طه والقصع )لعلً  عمل صاحاً()لعلً  

ًَ  ورحمنا( وحفعوالبصرّي وابن عامر ًَ  بداً()مع والبا ون باوسكان وفتح البصرّي ونافع  وابن كثٌر بخلٍؾ )مع

 ل الواوهو المجعول  هب ّن البّزي  ر  باوسكان و نبل  بالفتح وموهب  مبد ى علٍم عندي  ولم( والخلُؾ هناعنه ٌات)عل

بفتٍح  ولً حكٍم سوى ما تعّزو وثنتان مع خمسٌَن مع كسِر همزٍة ـ  ٓٓٗ  

ـ بناتً و نصاري عبادي ولعنتً  وما بعَدهُ إْن شاَت بالفتِح  ُهمب ٔٓٗ  

وفً ُرُسلً  صل  كسا وافً الُمب  وفً إخوتً ورش  ٌدي عْن  ولً حمىـ  ٕٓٗ  

دٌُن صحبٍة    دعامً وآباتي لكوٍؾ تجّمبـ و ّمً و جري ُسّكنا  ٖٓٗ  

ٌُصّد نً ان ْرنً و ّخرتنً إلى ٗٓٗ ـ وُحزنً وتوفٌقً  بل  وُكلّهم    

ـ ووّرٌتً ٌدعوننً وخطابُه     وعشر  ٌلٌها الهمُز بالّمم ُمشكب ٘ٓٗ  

 ـ فعْن نافٍع فافتْح و سكْن لكلّهم         بعهدي وآتونً لتفتَح ُمْقفب ٙٓٗ
ٌات اإلمافة التً بعدها همزة مكسورة  وهً اثنتان وخمسون ٌاًت )فإّنُه منً إو()هدانً رّبً  والبصرّي فتح نافع 

فتح نافع  )بناتً إن كنتم()َمْن  نصاري إلى هللا() ْن  سِر بعبادي ومنها تعّزو انفرَد بخروجِه عن القاعدة  سوى ما إلى(



كهؾ والقصع والّصافات و سكنها ؼٌره وفتح ورش  )وبٌن إخوتً إّن( إّنكم()لعنتً إلى()ستجدنً إْن شات هللا( فً ال

وفتح نافع وابن عامٍر )ألؼلبنَّ باسٍط ٌدَي إلٌم( و سكنها ؼٌرهم و سكنها ؼٌره  وفتح حفع  ونافع والبصرّي )ما  نا ب

ًّ )و ّمً إلهٌن()  جري إو على هللا(  إنْ  نا ورسلً إّن( و سكنها ؼٌرهما  وسّكن ابن كثٌر وشعبة وحمزة  والكسام

 ٌونا وسبي ومومعً هود )إْن  جري إو على رّب العالمٌن( خمسة فً الشعرات وفتحها ؼٌرهم و سكن عاصم  

وحمزة والكسامً )دعامً إو فراراً()واّتبعُت ملَّة آبامً إبراهٌم( وفتحها ؼٌرهم  و سكن ابن كثٌر وعاصم وحمزة 

 إو باهلل( وفتحها ؼٌرهم و سكن جمٌع القّرات )ٌصّد نً إّنً() ن رنً إلى( والكسامً )وحزنً إلى هللا()وما توفٌقً

)فين رنً إلى( الحجر وع )لوو  خرتنً إلى()فً وّرٌتً إّنً تبت()مما ٌدعوننً إلٌه()وتدعوننً إلى الّنار() ّنما 

عٌوها( و سكن جمٌع القّرات وفتح نافع عشر ٌاتاٍت بعدها همزة مممومة  و سكنها ؼٌرهُ نحو)وإّنً  تدعوننً إلٌه( 

                                                                       )و وفوا بعهدي  وؾ()آتونً  ُفرغ علٌه  طراً(

ـ وفً البِم للّتعرٌِؾ  ربُع عشرٍة فإسكانها فاٍش وعهدَي فً عب 7ٓٗ  

آٌاتً كما فاَح َمنزو حمًى شاعَ  و ْل لعبادي كاَن شرعاً وفً الّندا ـ  5ٓٗ  

ًَ الُحب  فخمُا عبادي اعُدد وعهدي  رادنً ـ  9ٓٗ وربً الوي آتاِن آٌات  

 مع األنبٌا رّبً فً األعراؾ كّمب و هلكنً منها وفً صاَد مّسنً ـ  ٓٔٗ
 عوافقه حف د هً  ربعة عشر ٌاًت وبعدها همزة وصل مع وم التعرٌؾ و اومافة التً  ر  حمزة بإسكان ٌاتات

) ل لعبادي الوٌن آمنوا( و سكن البصري بن عامر والكسامً مع حمزة بإسكان بإسكان )عهدي ال المٌن( و ر  ا

والكسامً مع حمزة )ٌاعبادي الوٌن آمنوا إّن  رمً واسعة()ٌا عبادي الوٌن  سرفوا على  نفسهم( و سكن ابن عامٍر 

ربعة عشر بتفصٌل بقٌة ما سبا فخما عبادي )عبادي ن( ثّم وكر األمع حمزة )سيصرُؾ عن آٌاتً الوٌن ٌتكّبرو

الصالحون()عبادي الشكور( وعهدي ُوكرت )إن  رادنً هللا بمّر()رّبً الوي ٌحًٌ()آتانً الكتاب( آٌاتً ُوكرت )إْن 

()حّرم ربً الفواحش( األعراؾ وبا ً الٌاتات التً بعدها  همزة  هلكنً هللا وَمْن معً()مّسنً الشٌطاُن()مّسنً الّمرُّ

 َمْن  سكن هوه الٌات حوفها ولتقات الساكنٌن ا مّسنً السوت()مّسنً الكبر(ووصل مع وم الّتعرٌؾ مفتوحة باوتفاا )وم

ـ وسبع  بهمِز الوصِل فرداً وفتحهم    خً مع إّنً حقُُّه لٌتنً حب ٔٔٗ  

ًَ الّرماـ  ٕٔٗ  ووِ صفُوهُ حمٌُد هدًى بعدي سما ونفسً سما وكري سما  وم
فتح ابن كثٌر والبصرّي ) خً اشُدد به  زري()إّنً اصطفٌتم( وفتح  ل فرداً  ي مجّردة ُع ٌاتات بعدها همزة وصسب

البصرّي )ٌالٌتنً اتخوت( وفتح نافع وابن كثٌر والبصرّي )لنفسً اوهب()وو تنٌا فً وكري اوهبا( وفتح نافع 

والبصري وشعبة )ِمْن بعدي اسمُه  حمد( و سكن ؼٌر  والبصري والبّزي )إّن  ومً اّتخووا( وفتح نافع وابن كثٌر

الموكورٌن الٌات فً جمٌع ماوكر                                                                                     

 ومْع ؼٌِر همٍز فً ثبثٌن ُخْلفهم ومحٌاَي جئ بالخلؾ والفتُح ُخّووـ  ٖٔٗ

ٌُحفب  وبٌتً بنوِح عنْ ـ وعّم ُعبً وجهً  ٗٔٗ لوًى وسواهُ ُعّد  صبً ل  

ًَ َدّونواـ  ٘ٔٗ ولً دٌِن عْن هاٍد بُخلٍؾ له الحب   ومْع شركامً ِمْن ورام  

مماتً  تى  رمً صراطً ابن عامٍر وفً الّنمِل مالً ُدْم لَمْن راَا نوفبـ  ٙٔٗ  



لـ  7ٔٗ ِة الثان عْن جبولً نعجة  ما كاَن وثنٌِن مْع معً ثماٍن عبً وال ُّ  

عبادَي صْؾ والحوُؾ عْن شاكٍر دو    ومْع ُتؤمنوا لً ٌؤمنوا بً جا وٌا ـ  5ٔٗ  

ًَ فً ٌا سّكْن فتكُمب 9ٔٗ  ـ وفتُح ولً فٌها لورٍش وحْفصهم    ومال
محٌاي ( ثبثون ٌات إمافة بعدها حرؾ  ؼٌر الهمزة فٌها خبُؾ القّرات وهوا تفصٌلُه  ر  ورش  بالفتح واوسكان )و

و ر  نافع وابن عامر و الون باوسكان وبقٌة السبعة بالفتح وعلى اوسكان لورش و الون المّد المشبع  بل الٌات 

وحفع  بفتح )فقل  سلمُت وجهً هلل()وّجهُت وجهً للوي( و سكنهما ؼٌرهم وفتح حفع وهشام )ولَمْن دخَل بٌتً 

ؼٌر السابقة )بٌتً للطامفٌن ( فً البقرة والحج والبا ون باوسكان  مؤمناً( و سكنها ؼٌرهما وفتح حفع  ونافع  وهشام

وفتح ابن كثٌر ) ٌن شركامً  الوا آوّنام()ِمْن ورامً وكانت( و سكنهما ؼٌره وفتح نافع  وهشام  وحفع  والبزّي 

)إّن  رمً واسعة(  )ومماتً هلل( و سكنها ؼٌره وفتح ابن عامرٍ وفتح  نافع  نه )ولً دٌن( والبا ون باوسكان بخلؾ ع

)و ّن  هوا صراطً مستقٌماً( و سكنهما ؼٌرهُ وفتح ابن كثٌر وهشام والكسامً وعاصم )مالً و  رى الهدهد(و سكنها 

ؼٌرهم وفتح حفع  )ولً نعجة ()وما كاَن لً علٌكم()وما كان لً ِمْن علٍم()فيرسْل معً بنً اسرامٌل()ولْن تقاتلوا 

 ثة فً الكهؾ )هوا وكُر َمْن معً ووكر َمْن  بلً()إّن معً ربً( األولى فً الشعراتمعً عدّواً()معً صبراً( ثب

عً ردتاً( وسكنهم ؼٌره وفتح حفع  وورش  )ونجنً وَمْن معً من المؤمنٌن( الثانٌة فً الشعرات و سكنها )فيرسلُه م

 سكنهما ؼٌره وفتح شعبة ؼٌرهما وفتح ورش  )وإْن لم تؤمنوا لً فاعتزلون()ولٌؤمنوا بً لعلهم ٌرشدون( و

ًّ وابن كثٌرو ثبتها وسّكنها البا ون وفتح  ( وصبً و سكنها و فاً وحوؾ ٌاتها حفع  وحمزة والكسام )ٌاعبادي وخوؾ 

 ورش  وحفع )ولً فٌها مآرب( و سكنها ؼٌرهما وسّكن حمزة )وما لً و  عبُد ( وفتحها ؼٌره وصب و سكنها و فاً 

                                               باب ياءات الّزوائد                                                       

ألْن ُكنَّ عن خّط المصاحِؾ معزوودونَم ٌاتاٍت ُتسّمى زوامداً ـ  ٕٓٗ  

  ـ وتثُبُت فً الحالٌِن ُدّراً لوامعاً   بخلٍؾ و ولى الّنمِل حمزةُ كّمب ٕٔٗ

 حّماد  شكور  إمامُه   وُجملتها ستوَن وإثناِن فاعقب ـ وفً الوصلِ  ٕٕٗ
ٌاتات الّزوامد هً ٌات  متطّرفة زامدة على رسم المصحؾ فتثبت لف اً وتخالؾ ٌات اومافة بيّنها و تكون مع الحرؾ 

ٌّة وؼٌر مكتوبة فً المصاحؾ والخبؾ فٌها بٌن الحوؾ واوثبات وفً اومافة بٌن الفتح واوسكان و د تكون   صل

وزامدة  ما ٌات اومافة فهً زامدة دامماً ألنها للمتكلم )الداع()ٌيت()وعٌد( ودونم  ي خو والزم  ثبت ٌاتات الّزوامد 

فً الّنمل فً الحالٌن  فً حالتً الوصل والو ؾ ابن كثٌر وهشام بخلؾ عنه و ثبت حمزة الٌات الّزامدة األولى

الكسامً ونافع  ٌاتات الزوامد وصبً وحوفوها و فاً وبا ً القّرات ٌحوفونها بماٍل( و ثبت البصرّي وحمزة  و) تمّدونن 

                                                       فً الحالٌن وعدد هوه الٌاتات اثنان وستون فيدركها واعقلها 

ٌُؤتٌْن مع  ْن ُتعلمنً وِ  ٖٕٗ   وـ فٌسري إلى الّداِع الجواِر الُمناِد ٌْهدٌْن 

و ّخرتنً اوسرا وتّتبعْن سما وفً الكهِؾ نبؽً ٌيِت فً هوَد ُرفِّبـ  ٕٗٗ  

ـ سما وُدعامً فً جنا ُحلِو هْدٌِه     وفً اّتبعونً  هِدُكْم َحقُُّه َبب ٕ٘ٗ  



 ـ وإْن ترنً عنهم تمّدوننً سما   فرٌقاً وٌْدُع الّداِع هاَم جناً حب ٕٙٗ
ٌاتات فً )إوا ٌسر()مهطعٌن إلى الّداع()ومن آٌاته الجوار()المناد ِمْن مكان()عسى  ثبت نافع وابن كثٌر والبصري ال

ٌُؤتٌن خٌراً()على  ْن تعلّمن( ثبثتها فً الكهؾ )لمن  ّخرتن إلى() ّو تتبعن  فعصٌت( و ثبت نافع وابن   ْن ٌهدٌن() ْن 

لّم( و ثبت حمزة وورش  والبصري والبّزي الٌات كثٌر والبصري والكسامً الٌات فً )ولم ما كّنا نبِػ()ٌوَم ٌيت و تك

و ثبت ابن كثٌر والبصري و الون الٌات فً )اّتبعوِن  هدكم()وإْن ترن  نا   ّل( و ثبت نافع وابن  فً ربنا وتقّبل دعات(

(   كثٌر والبصري وحمزة الٌات فً ) تمّدونن بماٍل( و ثبت البّزي وورش  والبصرّي الٌات فً )ٌوَم ٌدُع الّداعِ 

وفً الو ِؾ بالوجهٌِن وافَا  ُنبب   وفً الفجِر بالوادي دنا جرٌاُنهُ ـ  7ٕٗ  

ًْ ُعدَّ  عدو        إْو هدى ـ و كرَمنً معُه  هاننِ  5ٕٗ وَحوفُهما للمازن  

ٌُفتُح عن  ولً ـ  9ٕٗ  حمًى وخبُؾ الو ِؾ بٌَن ُحبً عب  وفً الّنمل آتانً و
ابوا الصخر بالواِد( ولقنبل و فاً اوثبات والحوؾ و ثبت نافع والبّزي الٌات فً  ثبت ابن كثٌر وورش الٌات فً )ج

)رّبً  كرمن() هانن( والحوؾ للبصرّي فً هوٌن  شهر و ثبت نافع والبصري وحفع  الٌات مفتوحًة فً )فما آتان 

وٌوكره النا م فعلى  صله هللا( ولقالون والبصري وحفع الوجهان و فاً والبا ون لهم فٌها الحوؾ فً الحالٌن وما 

بوفً المهتِد اوسرا وتحُت  خو حُ    ومْع كالجواِب الباِد حاٌّ جناهما ـ  ٖٓٗ  

ٌُحمبـ  ٖٔٗ وفً اّتبعْن فً آِل عمراَن عنهما وكٌدوِن فً األعراِؾ حجَّ لِ  

ـ بُخلٍؾ وُتؤتونً بٌوسَؾ حقُُّه    وفً هوَد تسيلنً حوارٌِه َجّمب ٕٖٗ  

هداِن اّتقوِن ٌا  ولً اخشوِن مْع وو  فٌها حجَّ  شركتموِن  دْ  وُتخزونِ ـ  ٖٖٗ  

 ـ وعنُه وخافونً وَمْن ٌتَّقً زكا   بٌوسَؾ وافً كالصحٌح مَعلّب ٖٗٗ
و ثبت نافع والبصرّي الٌات فً   ثبت ورش  وابن كثٌر والبصري الٌات فً )وجفاٍن كالجواب()العاكؾ فٌه والباد(

والكهؾ ) سلمُت وجهً هلل وَمن اّتبعن( و ثبت الٌات البصري وهشام بخلؾ عنه والصحٌح  )فهو المهتد( فً اوسرات

 ّن له اوثبات فً الحالٌن فً )ثّم كٌدون( فً األعراؾ و ثبت ابن كثٌر والبصري الٌات فً )حتى تؤتون موثقاً( 

ٌات فً )وو تخزوِن فً مٌفً( و ثبت البصري وورش  الٌات فً )فب تسيلِن ما لٌا لم به علم( و ثبت البصري ال

و ثبت  )بما  شركتمون من  بل()و د هدان()واّتقون ٌا  ولً األلباب()واخشوِن وو تشتروا()وخافون إن كنتم مؤمنٌن(

ٌّن  ّن بعض العرب َمْن و ٌحوؾ حرؾ العلّة فً الجزم فٌعاملونه كالصحٌح   نبل الٌات فً )إّنُه َمْن ٌتِا وٌصبر( وب

هُ والّتبِا والتـ وفً المُ  ٖ٘ٗ ناِد درا باؼٌِه بالُخلِؾ ُجّهبـ    تتعالً ُدرُّ  

 ـ ومْع دعوِة الّداعً دعانً حب جنا ولٌسا لقالوِن عن الُؽّر ُسّبب ٖٙٗ
 )الكبٌر المتعال( و ثبت ورش وابن كثٌر و الون بخلؾ عنه الٌات فً )لٌنور ٌوم الّتبا( ثبت ابن كثٌر الٌات فً 

و ثبت ورش والبصري و الون بخلؾ عنه الٌات  عند المحّققٌن لٌا لقالون فٌهما إو الحوؾم التناد(وعلٌكم ٌو) خاؾ 



فً الكلمتٌن من) جٌب دعوة الداِع إوا دعان(واألصح لقالون الحوؾ ألّنه لم ٌثبت له الٌاتان عن المشهورٌن الخبٌرٌن 

ُوري جبن فاعتزلونً سّتة  ن   ِن ترُجمونوٌري لورٍش ثّم تردٌ ـ 7ٖٗ  

ٌَُكّوبو    ـ وع 5ٖٗ ٌُنقووِن   ِن  ال نكٌري  ربع  عنُه ُوّصب ٌدي ثبل  
كٌؾ نوٌر()إْن كدَت لُتردٌن() ن ترجموِن()وإن لم تؤمنوا لً فاعتزلون()فكٌؾ كان عوابً  ثبت ورش الٌات فً )

ٌُْنقوون( ٌُكوبون()كاَن نكٌِر( فً ونوِر( ستة فً القمر)وخاَؾ وعٌِد()فحّا وعٌِد()َمْن ٌخاُؾ وعٌد()وو  )إّنً  خاُؾ  ْن 

الحج وسبي وفاطر والملم                                                                                              

فبّشْر عباِد افتْح و ْؾ ساكناً ٌداً وواّتبعونً حّج فً الّزخرِؾ الُعبـ  9ٖٗ  

على رسِمِه والحوُؾ بالُخلِؾ ُمّثب  ً عن الكّل ٌاُؤهُ وفً الكهِؾ َتْسيلنـ  ٓٗٗ  

نً تب  وفً نرتعً ُخلؾ  زكا وجمٌُعهم ـ  ٔٗٗ ٌَ  باوثباِت تحَت الّنمِل ٌهد
ًّ الٌات مفتوحة وصبً ساكنًة و فاً فً )فبشْر عباِد( والصحٌح ِمْن طرٌا الحرز له الحوُؾ فً الحالٌن   ثبت السوس

ات فً )فب تسيلنً عن شًت( فً مستقٌم( و ثبت جمٌع القّرات الٌ ً )واتبعون هوا صراط  و ثبت البصرّي الٌاَت ف

وحوفها فً )نرتِع ونلعب( الكهؾ فً الحالٌن إو ابن وكوان فله فٌها الحوؾ واوثبات روي عن  نبل إثبات الٌات 

ّبً  ْن ٌهدٌنً سوات السبٌل( القصع وطرٌا الّنا م حوفها فً الحالٌن لقنبل وجمٌع القّرات  ثبتوا الٌات فً )عسى ر

  جابْت بعوِن هللا فانت َمْت ُحب  فهوي  ُصوُل القوِم حاَل اّطرادها ـ  ٕٗٗ

نفامَا  عبٍا تَنّفُا ُعّطب         ـ وإّنً ألرجوهُ لن ِم حروفهم  ٖٗٗ  

ًْ وباهلِل  كتفً ـ  ٗٗٗ  وما خاَب ووجدٍّ إوا هو حسبب سيممً على شرط
ها ألن مها فً عقد  صٌدتً فيجابت بتوفٌا هللا تعالى وتٌسٌره لقّرات و حكام  راتتهم حال تحّققها دعوتُ هوه  واعد ا

الكلمات القرآنٌِة التً لم  و ن ٌعٌننً ألن موانت مْت متناسقة التركٌب وإّنً ألرجو هللا تعالى  ْن ٌٌسَر وٌتّم نعمته 

ٌّن بها القارذ فسيممً بن مً ملتزماً بالشروط التً  ممن القواعد لتكون فً ن مها من خٌار الخٌار تدخل لٌتز

وكرُت فً بٌان القراتة والرموز والقٌود و نا واثا بيّن هللا وحده ٌكفٌنً وما خاب المحّا فً شًت إوا  ال حسبً هللا 
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الفرُش هو البسُط  والّنشُر والحروُؾ جمُع حرٍؾ بمعنى القراتة حرُؾ فبٍن  راتُتُه وسّمً ما و ٌدُخُل فً القواعِد 

ع  وُمنتشر     واألصوُل تكوُن بشكٍل ُمّطرٍد وُمستمٍر على كّل ما دخَل فً القواعِد    و ْد ٌكوُن فً  الفرُش ألّنه ُموزَّ

ٌُوكُر فً الفرِش ما ٌّطرُد ولكّن التسمٌَة باعتباِر الؽالبا                                     ألصوِل ما و ٌّطرُد كما  ْد 

 وبعُد وكا والؽٌُر كالحرِؾ  ّوو  وما ٌخدعوَن الفتُح ِمْن  بِل ساكٍن ـ  ٘ٗٗ
الوي  بل الّساكِن وهو الٌات والحرؾ الوي بعده لحرؾ  ر  ابن عامٍر وعاصم  وحمزة والكسامً )وما ٌخدعون( بفتح ا

 وهو الّدال و ر  البا ون )ٌخادعون( كالحرؾ األول  ي الكلمة األولى ِمَن اآلٌة و ٌدها باللف   حّتى ُتعلم  ّنها الثانٌة

كوبون وٌاؤهُ             بفتٍح وللبا ٌن ُمّم وُثّقبـ  ٙٗٗ ٌَ  وخّفؾ كوٍؾ 
)بما كانوا ٌكوبون( بتخفٌؾ الّوال وفتح الٌات وإسكان الكاؾ والبا ون بمّم الٌات وفتح  ر  عاصم وحمزة والكسامً 



 بالتشدٌد للجمٌع فً البقرة و ّما فً الّتوبة )وبما كانوا ٌكوبون( فالّتخفٌؾ للجمٌع وفً اونشقااالكاؾ وتشدٌد الّوال 

ها   لدى كسرها مّماً رجال   7ٗٗ ٌُشمُّ لَتكمبـ و ٌَل وؼٌَض ُثّم جًَت   

 ـ وحٌَل بإشماٍم وسٌَا كما رسا   وسًت وسٌمْت كاَن راوٌِه  نبب 5ٗٗ
ّنم( و ر   ر  الكسامً وهشام ) ٌَل( بإشمام كسر الحرؾ األّول منها مّماً حٌل جاَت )وؼٌض الماُت()وجًت ٌوممٍو بجه

شمام )سًَت بهم()سٌمْت وجوه الوٌن وكولم نافع  معهما بإ لّزمرإبن عامر والكسامً بإشمام )وحٌل بٌنهم()وسٌا( فً ا

كفروا( واوشمام حركة مرّكبة  ِمْن كسرٍة ومّمة ٌعرُؾ بالتلّقً وو ٌكوُن إو فً األفعال فب إشمام فً ) ٌب() ٌلِه( 

ًَ  سكْن رامٌاً بارداً حبهَو بعَد الواو والفا وومها وهاـ وها  9ٗٗ ه  

ٌُمّل هو انجبـ وُثّم ْهو رفقاً باَن والّمّم ؼٌرهم  ٓ٘ٗ وكسر  وعْن كلٍّ   

 ـ وفً فيزلَّ البم خّفْؾ لحمزٍة           وزْد  لفاً ِمْن  بلها فُتكّمب ٔ٘ٗ
 ) ًَ ()لْهَو()لْه ًَ بسكون الهات بعد الواو والفات والبم  و سكن  ر  الكسامً و الون والبصري )وْهو()وْهً()فْهَو()فْه

ٌامة من الُمحمرٌن( والبا ون بمّم هات هو وكسِر هات هً وللجمٌع مّم هات الكسامً و الون هات )ُثّم ْهو ٌوَم الق

ٌُملَّ هو( البقرة و ر  حمزة )فيزلّهما الشٌطان( بتخفٌؾ البم وزٌادة  لٍؾ  بلها وؼٌُره بتشدٌد البم وحوؾ األلؾ  ) ْن 

ًّ عكا  تحّوو    فارفْع ناصباً كلماِتِه         ـ وآدمَ  ٕ٘ٗ  بكسٍر وللمّك
حّوو  إعراباً وت ( بالكسِر نصباً كلماتٍ )بالرفع و (آدمُ )بالرفع والبا ون بالعكا  (كلمات  )بالنصِب و (آدمَ  ر  ابن كثٌر)

ٌُقبُل األولى  ّنثوا دوَن حاجٍز   وعدنا جمٌعاً دوَن ما  لٍؾ حب ٖ٘ٗ  ـ و
الثانٌة )وو اآلٌة بالٌات و ّما   ر  البا ونة والبقر)وو تقبُل منها شفاعة ( فً  ولى آٌتً  ر  ابن كثٌر والبصري بالتات 

 ( ربعٌن لٌلة ٌُقبُل منها عدل ( فبالٌات للجمٌِع و ر  البصري واعدنا فً كّل موامعه بحوؾ األلؾ )وإو واعدنا موسى

                   جانب الطور األٌمن( والبا ون بإثبات األلؾ بعد الواو واعدناكمو))وواعدنا موسى ثبثٌن لٌلًة(

وإسكاُن بارمكم وٌيمُركم له        وٌيُمُرهم   ٌماً وتيُمُرهم تبـ  ٗ٘ٗ  

ٌُشعرُ  ٘٘ٗ  كم وكم  جلٌل عن الّدورّي مختلساً جبـ وٌنصُركم  ٌماً و
ٌُشعركم( و د  ر  البصري بإسكان همز )بارمكم( فً المومعٌن وبإسكان راِت )ٌيمركم( )ٌيمرهم()تيمرهم()ٌنصركم()

الحّواا عن الّدوري إختبا كسرة الهمزة ومّمة الّرات   ٌماً واوختبا هو اوتٌان بثلثً الحركة  روى كثٌر منَ 

 وٌرادفه اوخفات وٌقابلُه الّروم وهو اوتٌان ببعض الحركة ووهاب األكثر فللسوسً اوسكان فقط  وللدوري الوجهان

فاتهُ حٌَن  لّب وو مّم واكسرْ    وفٌها وفً األعراِؾ نؽِفْر بنوِنِه ـ  ٙ٘ٗ  

 وعْن نافٍع معُه فً األعراِؾ ُوّصب  ووّكْر هنا  صبً وللّشام  ّنثوا ـ  7٘ٗ

  ر  البصرّي وابن كثٌر وعاصم وحمزة والكسامً فً البقرة واألعراؾ )نؽفر لكم خطاٌاكم( بنون مفتوحة  وهو

  ابن عامر بمّم تات التينٌل وكبهما بفتح الفات فً البقرة و رمعنى وو مّم وبكسر الفات و ر  نافع بمّم ٌات التوكٌر 

ونافع وابن عامر فً األعراؾ بمّم تات التينٌل والمّم عندهما ميخوو من  وله وومّم                        

ـ وجمعاً وفرداً فً النبًت وفً النُّبو تة الهمز كلٌّ ؼٌر نافع  بدو 5٘ٗ  



ًّ ـ و الوُن فً األ 9٘ٗ ًّ الٌات شّدد مبدو مع  حزاِب فً للّنب  بٌوَت الّنب
نبوتة( و ر   ر  نافع  بٌات بعدها همزة )النبًت()نبًت()نبٌماً()النبٌمون()النبٌمٌن()األنبمات() نبمات( وبواو بعدها همزة )ال

بإبدال الهمزة واواً البا ون بإبدال الهمز ٌاًت  ي بٌاٍت مشّددة إو ) نبٌات()األنبٌات( فبٌات مخّففة )النبّوة( فبواو مشّددة 

( فٌقرؤها بٌات مشّددة وصبً وبالهمز و فاً         ًّ ()وتدخلوا بٌوت النب ًّ وٌستثنى لقالون )إْن وهبْت نفسها للنب

تاً وُكْفؤاً فً السواكِن فُّصبوهزْ  والّصابمٌن ُخْو  وفً الّصابمٌن الهمزُ ـ  ٓٙٗ  

 وحفع  وا فاً ُثّم موصبـ وُمّم لبا ٌهم وحمزةُ و فُُه        بواٍو  ٔٙٗ
بعد بات الصابمٌن ومممومة بعد بات الصابمون و ر  نافع بترم الهمز فٌهما مع  ر  السبعة إو نافعاً بهمزة مكسورة 

مّم البات فً الصابون و ر  حمزة بإسكان الزاي والفات فً )هزواً( حٌل جات و)كفواً( و ر  البا ون بمّمهما و ر  

الهمز واواً  و نقل حركة الهمزة إلى ما  بلها وفً الوصل بتحقٌا الهمزة وحفع  ٌبدل الهمزة  بإبدال الكلمتٌن حمزة

ووصبً والبا ون بالهمز وصبً وو فاً                                                                     واواً و فاً 

نً إلى َصْفوِه دوـ وبالؽٌِب عّما تعملوَن هنا دنا   وؼٌبَم فً الّثا ٕٙٗ  

ْعبدوَن الؽٌُب شاٌَع ُدخلُبُه الّتوحٌُد عْن ؼٌِر نافٍع   ـ خطٌمتُ  ٖٙٗ ٌَ  وو 
 ر  ابن كثٌر )عّما تعملون  فتطمعون( بٌات الؽٌب و ر  ؼٌرهُ بتات الخطاب و ر  نافع  وشعبُة وابن كثٌر )عّما تعملون 

الخطاب و ر  السبعة إو نافعاً )و حاطْت به خطٌمُته( باوفراد   ولمم الوٌن اشتروا الحٌاة( بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات

و ر  نافع بالجمع بزٌادة  لٍؾ بعد الهمزة و ر  حمزة والكسامً وابن كثٌر )وٌعبدون إو هللا( بٌات الؽٌب والبا ون بتات 

خل المرت فً  موره    طاب مماثلة لـ )و ولوا للناا حسناً( بولم  الؽٌُب شاٌع  ي تابع والدخلل هو ما ٌداالخ

ـ و ُْل حسناً ُشكراً وُحسناً بمّمِه   وساكنِه البا ون واحُسْن ُمقّوو ٗٙٗ  

 ـ وتّ اهرون ال اُت ُخّفَؾ ثابتاً   وعنهْم لدى الّتحرٌِم  ٌماً تحلّب ٘ٙٗ
لبا ون بمّم الحات واوالفتحتان مّد المّم والسكون الموكورٌن بعد  ر  حمزة والكسامً )حسناً( بفتح الحات والسٌن 

ومقّوو نقب واحسن ُمقّوو  ي انقل بيمانة  و ر  عاصم وحمزة الكسامً )تّ اهرون علٌهم( البقرة )وإْن  وسكون السٌن

ت اهرا علٌه( فً الّتحرٌم بتخفٌؾ الّ ات فٌهما والبا ون بتشدٌدهما وتحلّب  ي ثبت عنهم كولم                          

ُتفادوهمو والمدُّ إْو راَا ُنّفب   سرى فً  ُسارى ومّمهم وحمزةُ  ـ  ٙٙٗ   

  ُرسب دوات  وللبا ٌن بالّممِّ      ـ وحٌُل  تاَم القُْدُا إسكاُن دالِِه  7ٙٗ
واستؽنى باللف  فٌهما بفتح الهمزة وسكون السٌن والبا ون بمّم الهمزة وفتح السٌن و لؾ  بعدها  ( سرى) ر  حمزة 

مً وعاصم )تفادوهم( بمّم التات وفتح الفات و لؾ بعدها وهو مرادهُ بالمّد والبا ون بفتح التات و ر  نافع والكسا

والقصر وسكون الفات والفتح مّد الّمم والقصر مّد المّد والسكون مّد الفتح نّفب  ي  عطً النفل الؽنٌمة و ر  ابن 

                                                             كثٌر )القدا( بإسكان الدال حٌل جات والبا ون بمّمها

ٌُنِزُل خّفْفُه وُتنزُل ِمْثلُُه        وُننزُل حاٌّ وهو فً الحجِر ُثقّب 5ٙٗ ـ و  

ٌُنزِّ     وُخّفَؾ للبصري بُسبحاَن والوي ـ 9ٙٗ وفً األنعاِم للمّكً على  ْن   



ٌُنزُل الؽٌَل ُمسجبـ وُمنزلها الّتخفٌُؾ حاٌّ شفاؤهُ  وُخّفَؾ عن 7ٓٗ  هم 
ًّ وا ٌُنزُل()ُتنزُل()ُننزُل( والمبنً للمجهول  ر  المك ٌُنَزُل( ممموم األّول و المفتوح بتخفٌؾ الّزاي لبصرّي ) (

ٌُستثنى )ماُننّزُل المبمكة إو بالحّا()وماُننّزله إو بقدٍر معلوم(  وسكون الّنون و ر  البا ون بفتح النون وتشدٌد الّزاي و

جر فب خبؾ بٌن القرات فً تشدٌدهما وخّفؾ البصري فً اوسرات )وُننّزل من القرآن()حّتى تنّزل علٌنا كتاباً( الح

وشّددها البا ون مع البصري وخّفؾ ابن وشّددهما البا ون مع ابن كثٌر وخّفؾ ابن كثٌر )على  ْن ٌنّزل آٌة( األنعام 

لها علٌكم( المامدة )وهو الوي ٌنّزل الؽٌل( الشورى )وٌنّزل الؽٌل كثٌر والبصري وحمزة والكسامً الّزاي )إّنً منزّ 

وٌعلم( لقمان وشددها كلّها البا ون                                                                                    

وعى همزًة مكسورًة ُصحبة  ِوو  وِجبرٌُل فتُح الجٌم والّرا وبعَدهاـ  7ٔٗ  

ٌَحوُؾ شعبة    ـ بح 7ٕٗ ٌُّهم فً الجٌِم بالفتِح ُوّكب ٌُل  تى والٌاَت  ومك  

ٌُحوُؾ  جمب 7ٖٗ  ـ ودْع ٌاَت مٌكامٌَل والهمَز  بلُه    على ُحجٍة والٌاُت 
ولكّن شعبة ٌحوؾ  ر  حمزة والكسامً وشعبة )جبرٌل( حٌل جات بفتح الجٌم والرات وزٌادة همزة مكسورة بعد الرات 

مٌكامٌل( ) و ر  حفع  والبصريّ  كسر الجٌم والّرات إو ابن كثٌر فٌفتح الجٌم وٌكسر الراتالهمزة والبا ون ب الٌات بعد

ٌُثبت الهمزة                   بحوؾ الهمزة والٌات التً بعدها و ر  البا ون بإثباتهما إو نافعاً فإّنه ٌحوؾ الٌات و

طوا والعكُا نحُو سما العبولكْن خفٌؾ  والشٌاطٌُن رفُعُه كما شرـ  7ٗٗ  

 ونْنسْخ بِه ممٌّ وكسر  كفى وُنْنسها مثلُُه ِمْن ؼٌِر همٍز وكْت إلىـ  7٘ٗ
الّشٌاطٌن( ٌن وصبً وسكونها و فاً ورفع ))ولكن( بتخفٌؾ النون وكسرها ولتقات الساكن ر  ابن عامر وحمزة الكسامً

)ما ننسخ( بمّم النون األولى ب)الشٌاطٌن( و ر  ابن عامرا ونصتشدٌد النون وفتحهعكا)لكّن( بو ر  البا ون بال

و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة الكسامً ونافع ) وُننسها( بمّم النون وكسر السٌن وؼٌره بفتح النون والسٌن بالّمد 

 األولى وكسر السٌن بب همز و ر  ابن كثٌر والبصري بفتح النون األولى والسٌن وهمزة ساكنة بعدها  لجزمها

وكْن فٌكوُن النَّصُب فً الّرفِع ُكّفب علٌم  و الوا الواُو األولى ُسقوُطها ـ  7ٙٗ  

وِل عنُه وهو باللفِ   ُعمبوفً الطَّ   وفً آِل عمراٍن فً األولى وَمْرٌمٍ ـ  77ٗ  

 كفى راوٌاً وانقاَد معناهُ ٌعمب  وفً الّنحِل مع ٌا بالعطِؾ نصُبُه ـ  75ٗ
)فٌكون( واسع  علٌم  و  الوا اّتخو( بحوؾ الواو التً  بل ) الوا( والبا ون بإثباتها و ر  بنصِب  ر  ابن عامر )إّن هللا 

)كْن فٌكون و ال الوٌن و ٌعلمون( البقرة )كْن فٌكون وٌعلّمُه الكتاَب( األولى من آل عمران )كْن فٌكون وإّن هللا رّبً 

ٌّة فً جواب األمر اللف ً وربكم( مرٌم )كْن فٌكون  لم تَر إلى الوٌن ٌجادلون(  ؼافر و د نصبت بيْن بعد فات السبب

 و ر  ابن عامر والكسامً )كْن فٌكون والوٌن هاجروا فً هللا( النحل )كْن فٌكون فسبحان الوي( ٌا بنصب )فٌكون(

            عطفاً على الفعل المنصوب  بلهما ) ن نقول() ْن ٌقوَل( وٌعمب الجمل الصؽٌر  ي وانقاد المعنى وسهل   

كوا برفٍع خلوداً وهو ِمْن بعد نفًِ وـ  79ٗ  وُتسيُل مّموا الّتاَت والبَم حرَّ
 ر  السبعة إو نافعاً)وو تسيُل( بمّم التات ورفع البم فتكون)و( نافٌة و ر  نافع بفتح التات وسكون البم فـ )و( ناهٌة 

خُر إبراهام وَح وجّمب وا       وفً نعِّ الّنساِت ثبثة    وفٌهاـ  5ٓٗ  



ـ ومْع آخِر األنعاِم حرفا براتٍة   خٌراً وتحَت الّرعِد حرؾ  تنّزو 5ٔٗ  

ـ وفً مرٌٍم والنحِل خمسُة  حرٍؾ   وآخُر مافً العنكبوِت ُمنّزو 5ٕٗ  

ٌُروى فً امتحانِه األّووـ   وفً الّنجِم والّشورى وفً الوارٌاِت والـ  5ٖٗ حدٌد و  

 فٌِه وبِن وكواَن ههنا      وواّتِخووا بالفتِح عمَّ و وؼبـ ووجهاِن  5ٗٗ
 ر  هشام )إبراهٌم( بفتح الهات و لؾ  بعدها فً خمسة عشر مومعاً فً البقرة والثبثة األخٌرة من الّنسات )واتبَع ملّة 

ملّة إبراهٌم حنٌفاً( وفً الّتوبة إبراهٌم حنٌفاً()واّتخو هللا إبراهٌم خلٌب()و وحٌنا إلى إبراهٌم( واألخٌرة من األنعام )

)وما كان استؽفار إبراهٌم ألبٌه()إّن إبراهٌم ألّواه  حلٌم( وفً إبراهٌم )وإو  ال إبراهٌم رّب اجعل هوا البلد( وفً 

النحل )إّن إبراهٌم كان  ّمة() ن إتبع ملّة إبراهٌم( وفً مرٌم )واوكر فً الكتاب إبراهٌم() راؼب   نَت عن آلهتً ٌا 

وفً  راهٌم()وِمْن وّرٌة إبراهٌم( وفً العنكبوت )ولّما جاتْت رسلنا إبراهٌم( وفً الّنجم )وإبراهٌم الوي وّفى(إب

الّشورى )وما وّصٌنا به إبراهٌم( وفً الّوارٌات )حدٌل مٌؾ إبراهٌم( وفً الحدٌد )ولقد  رسلنا نوحاً وإبراهٌم( 

وكوان ما فً البقرة بالوجهٌن والوجه الثانً كالبا ٌن بالمّد بكسر  وفً الممتحنة )اسوة  حسنة  فً إبراهٌم( و ر  ابن

الهات وبعدها ٌات و ر  نافع وابن عامر )واّتخووا من مقام إبراهٌم( بفتح الخات وؼٌرهما بكسرها                

ه ُكبـ  5٘ٗ و ْرنا و ْرنً ساكنا الكسِر ُدْم ٌداً وفً فّصلْت ٌروى صفا درِّ  

 فيُمتعُه  وصى بوّصى كما اعتلى  ا َطْلا  وِخؾُّ ابِن عامرٍ و خفاهمـ  5ٙٗ
 ر  ابن كثٌر والسوسً )و رنا مناسكنا()فقالوا  رنا هللا جهرة() رنً كٌؾ تحًٌ الموتى() رنً  ن ر إلٌم( بسكون 

بصري وشعبة وابن كثٌر وابن عامر ) رنا اللوٌن  مبنا( فصلت بسكون الرات و ر  دوري الالرات و ر  السوسً 

باختبا الحركة فً كّل ما وكر والبا ون بالكسر الخالع و ر  ابن عامر )فيمّتعُه( بتخفٌؾ التات وسكون المٌم و ر  

ؼٌره بالمّد بفتح المٌم وتشدٌد التات و ر  ابن عامر ونافع )و وصى بها( بيلؾ بٌن واوٌن مع سكون الواو الثانٌة 

تح الواو الثانٌة وتشدٌد الصاد                                            وتخفٌؾ الصاد و ر  البا ون بحوؾ األلؾ وف

شفا ورتوؾ   صُر صحَبتِه حب  وفً  ْم ٌقولوَن الخطاُب كما عبـ  57ٗ  

 وخاطَب عّما ٌعملون كما شفا      ووُم مولٌها على الفتِح ُكمِّبـ  55ٗ
إبراهٌم( بتات الخطاب والبا ون بٌات الؽٌبة و ر  شعبة وحمزة   ر  ابن عامر وحفع وحمزة والكسامً ) م ٌقولون إنّ 

الكسامً والبصري )رتوؾ(حٌل جات بالقصر بحوؾ حرؾ المّد بعد الهمز و ر  البا ون بالّمد وهو المّد  ي بإثبات 

بٌات امر وحمزة والكسامً )عما ٌعملون ولمن  تٌت( بتات الخطاب فً )ٌعملون( ولؽٌرهم حرؾ المّد و ر  ابن ع

             الؽٌبة و ر  ابن عامر )هو مولٌها( بفتح البم و لؾ بعدها و ر  ؼٌره بكسر البم وٌات ساكنة بعدها

ع وفً الطاِت ُثقّب 59ٗ ّطوَّ ٌَ ـ وفً ٌعملون الؽٌُب حلَّ وساكن   بحرفٌِه   

بوفً الكهِؾ معها والّشرٌعِة وصّ   وفً الّتاِت ٌات  شاَع والّرٌَح وّحدا ـ  9ٓٗ  

وفً الّنمِل واألعراِؾ والّروم ثانٌاً وفاطِر ُدْم شكراً وفً الحجِر فّصبـ  9ٔٗ  



 خصوع  وفً الفر اِن زاكٌِه هلّب وفً سورِة الّشورى وِمْن تحِت رعِدِه ـ  9ٕٗ
وَع  ر  البصري )عّما تعملون وِمْن حٌل خرجَت( بٌات الؽٌبة وؼٌره بتات الخطاب و ر  حمزة والكسامً )وَمْن تط

خٌراً()فَمْن تطوع خٌراً( كلٌهما بالٌات وتشدٌد الطات وسكون العٌن والبا ون بتات مفتوحة وتخفٌؾ الطات وفتح العٌن 

و ر  حمزة والكسامً بتوحٌد )الرٌاح( بحوؾ األلؾ وإسكان الٌات )وتصرٌؾ الّرٌاح(البقرة )توروه الّرٌاح( الكهؾ 

بن كثٌر )وَمْن ٌرسل الّرٌاح بشراً( النمل )وهو الوي ٌرسل الّرٌاح بشراً( )وتصرٌؾ الّرٌاح( الجاثٌة وٌنمّم إلٌهم ا

األعراؾ )هللا الوي ٌرسل الّرٌاح( المومع الثانً من الروم )وهللا الوي  رسل الّرٌاح( فاطر وحمزة وحده باوفراد 

)كرماٍد اشتّدت به الرٌح( إبراهٌم الشورى  )و رسلنا الّرٌاح لوا ح( الحجر والسبعة إو نافعاً )إْن ٌشي ٌسكن الّرٌح(

    و ر هما نافع بالجمع و ر  البزي و نبل باوفراد )وهو الوي  رسل الّرٌاح ُبشراً( الفر ان وؼٌرهما بالجمع

وفً إو ٌروَن الٌاُت بالّمّم ُكلّب ـ و يُّ خطاٍب بعُد عّم ولوترى    9ٖٗ  

 ُه عْن زاهٍد كٌَؾ َرّتبو ُْل ممّ    وحٌُل  تى ُخْطوات  الطاُت ساكن  ـ  9ٗٗ
 ( ر  نافع وابن عامر )ولوٌرى الوٌن  لموا( بتات الخطاب و ر  ؼٌرهما بٌات الؽٌب و ر  ابن عامر )إو ٌرون العواب

بمّم الٌات وؼٌره بفتحها وشّبه النا م الّممة بالتاى على الٌات و ر  الجمٌع )خْطوات( بسكون الطات إو حفصاً و نببً 

                                                                                  لكسامً فإّنهم ٌممونهاوابن عامر وا

َم  ولى السّ  9٘ٗ ٌُممُّ لزوماً كسُرهُ فً نٍد حبـ وممُّ اكنٌن لثالٍل        

تهزَذ اعتلىومح وراً انُ ْر مع  ِد اس     ُِل ادعوا  ِواْنقُْع  الِت اخُرى  ِن اعبدوا ـ  9ٙٗ  

ـ سوى  و و ْل وبِن العب وبكسره  لتنوٌنِه  ال ابُن وكوان ِمْقَوو 97ٗ  

ٌُنصُب فً ُعبـ بخلٍؾ لُه فً رحمٍة وخبٌثٍة    95ٗ ورفعَم لٌَا البرَّ   

 ـ ولكْن خفٌؾ  وارفِع البرَّ عّم فـ   ٌهما وُمَوعٍّ ثْقلُُه صّح شلشب 99ٗ
 ع ساكن بيول الكلمة التً تلٌها والتً فً  ّولها همزة وصٍل تمّم عند اوبتداتإوا التقى ساكن  فً آخر الكلمة م

وابن عامر والكسامً ٌمّمون الساكن وابن كثٌر الرسم منها ممموم  مّمة وزمًة فإّن نافعاً باعتباروالحرؾ الثالل 

والبصري ٌكسرون الساكن األّول لٌوافا مّم الحرؾ الثالل وو ٌعتّدون بالحرؾ الساكن بٌنهما وحمزة وعاصم  

األّول ألّن الكسر هو األصل للتخلّع من التقات الساكنٌن ) ل ادعوا هللا() وانقْع منه  لٌب()و الِت اخرى علٌهّن() ن 

اعبدوا هللا()مح وراً ان ر()ولقد استهزذ( وو ٌمّم )إن الحكم()إن امرؤ() ن امشوا( ألّن همزة الوصل فً المثال 

ّن مّمة الحرؾ الثالل من المثالٌن بعده ؼٌر وزمة بل هً عارمة وخالؾ البصرّي  صله فً األّول مفتوحة وأل

البم والواو فمّم الحرؾ األول ) ل ادعوا() وانقع( وكولم ابن وكوان فإّنه ٌكسر الساكن األول إوا كان تنوٌناً 

( فله فٌهما الّمم  و الكسر  ال ِمقوو جعله )مح وراً ان ر( واختلؾ عنه )و ٌنالهم هللا برحمة ادخلوا()خبٌثة اجُتّثت

نّع الّنا م على القراتتٌن  بنصب الّرات والبا ون برفعها و له و ر  حمزة وحفع )لٌا البّر  ْن تولّوا وجوهكم(  ووً 

من اّتقى(  و ّما )ولٌا البّر بيْن تيتوا البٌوت( فبالرفع للجمٌع و ر  نافع  وابن عامر )ولكن البّر َمن آمن()ولكن البرّ 

بتخفٌؾ نون لكن وكسرها ورفع رات البّر  فً المومعٌن والبا ون بتشدٌد النون وفتحها ونصب رات البّر  و ر  

 شعبة وحمزة والكسامً )ِمْن موع( بتشدٌد الّصاد وفتح الواو والبا ون بسكون الواو وتخفٌؾ الصاد وشلشب خفٌفاً 

طعاٍم لدى ؼصٍن دنا وتولّب  ـ وفدٌُة نّوْن وارفِع الخفَض بعُد فً ٓٓ٘  



ٌُفتُح منُه النوُن عّم و بجب ٔٓ٘ ـ مساكٌَن مجموعاً ولٌَا ُمنّوناً       و  

 وفً ُتكملوا  ُْل شعبُة المٌَم ثّقب نقُل  راٍن والقراِن دواؤنا     ـ و ٕٓ٘
دٌة( ورفع مٌم )طعام( و ر  وبدون تنوٌن وخفض مٌم )طعام( والبا ون بتنوٌن )ف( فدٌة ر  نافع وابن وكوان برفع )

نافع وابن عامر )مساكٌن( بالجمع وفتح النون بدون تنوٌن والبا ون بإفرادها وكسر النون وتنوٌنها فنافع وابن وكوان 

بترم التنوٌن وخفض المٌم وجمع مساكٌن وهشام بالتنوٌن ورفع المٌم والجمع والبا ون بالتنوٌن ورفع المٌم واوفراد 

 رآنه() رآناً ( والبا ون ()القرآن() ر  ابن كثٌر بنقل حركة الهمزة إلى الرات وحوؾ همزة ) رآن بجله  ي كفاه و

 باسكان الرات وإثبات الهمزة و ر  شعبة )ولتكملوا( بفتح الكاؾ وتشدٌد المٌم والبا ون بسكون الكاؾ وتخفٌؾ المٌم

صل   ببٌُممُّ عن حمى ِجلٍّة وجهاً على األ وكسُر بٌوٍت والبٌوتَ ـ  ٖٓ٘  

ـ وو َتقُتلوهم  بعَدهُ ٌقُتلوكُم       فإْن  تلوكْم  صرها شاَع وانجب ٗٓ٘  

ـ وبالّرفِع نّونُه فب رفل  وو         فسوا  وو حّقاً وزاَن مجّمب ٘ٓ٘  

لِم  صُل رمًى دنا ـ  ٙٓ٘  ووحّتى ٌقوَل الرفُع فً البِم  ُوِّ    وفتُحَم سٌَن السِّ
 وورش بمّم بات )بٌوت()البٌوت()بٌوتكم()بٌوتاً( والبا ون بكسرها والّمم ألّنها على وزن  ر  حفع  والبصري

لوكم فٌه فإْن  اتلوكم( و ر  حمزة والكسامً )وو تقاتلوهم عند المسجد الحرام حّتى ٌقاتشٌوخ والكسر لمجانسة الٌات 

وحوؾ األلؾ من الثبثة بعد القاؾ والبا ون بمم  األولى وٌات الثانٌة واسكان القاؾ فٌهما ومّم التات بعدهابفتح تات

وشاع وانجلى  ي اشتهر القصر وانكشؾ إثبات األلؾ فً الثبثة وفتح القاؾ وكسر التات بعدها و التات والٌات فٌهما

)وو تنوٌن  البا ون بفتح الثات والقاؾ بب ر  ابن كثٌر والبصري )فب رفل وو فسوا( برفع الثات والقاؾ وتنوٌنهما و

جدال( بالفتح من ؼٌر تنوٌن للجمٌع و ر  نافع والكسامً وابن كثٌر )ادخلوا فً السلم ( بفتح السٌن والبا ون بكسرها 

   ي  ال و ر  نافع )حّتى ٌقول الرسول( برفع وم )ٌقول( وؼٌره بنصبها  ّوو  ي تيوٌل رفع نافع حكاٌة حال مامٌة

سما نّصاً وحٌُل تنّزو  مورُ ـ   َترجُع ال وفً التاِت فامُمْم وافتِح الجٌمَ ـ  7ٓ٘  

ـ وإثم  كبٌر  شاَع بالثا مَثلّثاً            وؼٌُرهما بالباِت ُنْقطة   َسفب 5ٓ٘  

ـ  ُِل العفَو للبصرّي رفع  وبعَدهُ       ألعنتكْم بالُخلِؾ  حمُد سّهب 9ٓ٘  

ٌَْطهرَن فً الطاِت السكوُن وهاؤهُ ـ  ٓٔ٘ إْو سما كٌَؾ ُعّوو ٌُممُّ وخّفا   و  

 تماِرْر وممَّ الّراَت حاٌّ ووو جب   وممُّ ٌخافا فاَز والكلُّ  ْدؼمواـ  ٔٔ٘
التات بفتح  حٌل جاتت بمّم التات وفتح الجٌم  و ر  البا ون ر  نافع وابن كثٌر والبصري وعاصم )ترجع األمور(

المثلثة بعد الكاؾ وؼٌرهما بالبات الموحدة بعدها و ر  ) ل فٌهما إثم كبٌر( بالثات  وكسرالجٌم  و ر  حمزة والكسامً

البصري ) ل العفو( برفع الواو وؼٌره بنصبها و ر   حمد البزي همزة )ألعنتكم( بالتسهٌل بٌن بٌن  و التحقٌا 

ولؽٌره التحقٌا و ر  نافع وابن كثٌر والبصري وابن عامر وحفع )حّتى ٌطهرن( بسكون الطات ومّم الهات ولشعبة 

مزة والكسامً بفتح الطات والهات وتشدٌدهما و ر  حمزة )إو  ن ٌخافا( بمّم الٌات وؼٌره بفتحها وكّل القّرات وح



     مشّددة مّمها ابن كثٌر والبصرّي وفتحها ؼٌرهما   راتٍ ب ي الثانٌة )وتماّر والدة(   دؼموا الرات األولى فً

داَر وجهاً لٌا إو ُمَبّجب ـ و صُر  تٌتْم ِمْن رباً و تٌتمو       هنا ٕٔ٘  

ٌُمّم تمّسوهنَّ وامُدْدهُ ُشلشب   معاً  دُر حّرْم ِمْن صحاٍب وحٌُل جا ـ  ٖٔ٘  

ٌِّه رمًى وٌبُصُط عنهم ؼٌَر  ُنبٍل اعتبـ  ٗٔ٘ ًٌّة ارفْع صفُو حرم وص  

 و ْل فٌهما الوجهان  ووً مَوّصب   وبالسٌِن با ٌهم وفً الخلِا بصطًة ـ  ٘ٔ٘
 ي بحوؾ األلؾ بعد الهمزة و ر  فٌهما ن كثٌر)وما آتٌتم مْن رباً( الروم )إوا سلّمتم ما آتٌتم( البقرة بالقصر  ر  اب

ؼٌره بإثباتها  ي بالمّد وجهاً مبجبً  ي مع ماً و ر  ابن وكوان وحفع وحمزة والكسامً )على الموسع  دره وعلى 

سكانها فٌهما و ر  حمزة والكسامً )تمّسوهّن( حٌل جاتت بمّم المقتر  دره( بتحرٌم الدال  ي بفتحها والبا ون بإ

 ر  شعبة ونافع وابن  والتات و لؾ بعد المٌم مع المّد البزم و راتة البا ٌن بفتح التات وحوؾ األلؾ والشلشل الخفٌؾ 

البقرة  ٌقبض وٌبصط(كثٌر والكسامً )وصٌة ألزواجهم( برفع التات والبا ون بنصبها و ر وا جمٌعاً إو  نبب )وهللا 

األعراؾ بالصاد فٌهما و ر   نبل والبا ون بالسٌن فٌهما إو خبد فله الوجهان فٌهما وابن )وزادكم فً الخلا بصطة( 

وكوان فله الوجهان فً البقرة وفً األعراؾ بالصاد عند المحققٌن                                                 

والعٌُن فً الكّل ُثّقبسما شكُرهُ     فً الحدٌد وههناٌماعَفُه ارفْع ـ  ٙٔ٘  

 كما داَر وا ُصْر مع ممّعفٍة و ْل عسٌُتم بكسر الّسٌن حٌُل  تى انجلىـ  7ٔ٘
( الحدٌد )فٌماعفه له  معافاً( البقرة برفع  ر  نافع وابن كثٌر والبصري وحمزة والكسامً )فٌماعفه له وله  جر  

صبها و ر  ابن كثٌر وابن عامر بتشدٌد العٌن وحوؾ األلؾ  بلها فٌهما وفً كّل فعل فات )فٌماعفه( والبا ون بن

ممارع من المماعفة )ٌماعُؾ لهم العواب()وإْن تُم حسنًة ٌماعفها()ٌماعْفه لكم()وهللا ٌماعُؾ لمن ٌشات( كما 

لؾ وتخفٌؾ العٌن فً الجمٌع دار  ي كٌؾ جات وكوا ٌثّقبن العٌن وٌحوفان األلؾ من )مماعفة(والبا ون بإثبات األ

و ر  نافع )هْل عسٌتم إن كتب( البقرة )فهل عسٌتم إن تولٌّتم( محمد بكسر السٌن والبا ون بفتحها فٌهما         

و صر  خصوصاً ؼرفًة مّم وو ِوو  دفاُع بها والحجِّ فتح  وساكن  ـ  5ٔ٘  

ارفعُهّن وا  سوٍة تبشفاعَة و    َع نّوْنُه وو ُخلّة  وو      ـ وو بٌ 9ٔ٘  

ـ وو لؽَو و تيثٌَم و بٌع مع وو   خبَل بابراهٌم والّطوِر ُوّصب ٕٓ٘  

 ُبّجب وفتٍح  تى والخلُؾ فً الكسرِ   مزٍة وُمدَّ  نا فً الوصِل مع ممِّ هـ  ٕٔ٘
حوؾ األلؾ بعدها و ر  نافع الحج  بفتح الدال وسكون الفات وو  ر  السبعة إو نافعاً )ولوو دفع هللا الّناا( البقرة

بكسر الدال وفتح الفات و لؾ بعدها و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )إو َمن اؼترؾ ؼرفة( بمم ؼٌن 

)ؼرفة( والبا ون بفتحها و ر  نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )وبٌع فً وو خلّة وو شفاعة( البقرة )ِمن 

وو خبل(إبراهٌم )و لؽو  فٌها وو تيثٌم( الطور برفع هوه الكلمات وتنوٌنها و ر  ابن   بل  ْن ٌيتً ٌوم و بٌع فٌه

كثٌر والبصري بفتحها بب تنوٌن و ر  نافع بإثبات  لؾ ) نا( وصبً إوا و ع بعده همزة  طع مممومة  و مفتوحة ) نا 

 طع مكسورة فلقالون فٌه  ا و ع بعده همزة ُحًٌ و مٌت()و نا  ّول المسلمٌن( وهو مدٌّ منفصل كل  حسب موهبه وإو



إثبات األلؾ وحوفها )إْن  نا إو نوٌر  وبشٌر( ولٌا لورٍش فٌه شًت والبا ون بالحوؾ فً كّل ما وكر واّتفا السبعة 

( كما اّتفقوا على إثبات األلؾ و فاً  ّي حرؾ كان بعدها  على الحوؾ إوا كان بعده حرؾ  ؼٌر همزة القطع ) نا نوٌر 

ـ وُننشزها واٍم وبالّراِت ؼٌُرهم    وصْل ٌتسّنْه دوَن هاٍت شمْردو ٕٕ٘  

فُصْرهنَّ ممُّ الصاِد بالكسِر فُّصب     وبالوصِل  اَل اعلْم مع الجزِم شافع  ـ  ٖٕ٘  

ما  كلُها وكراً وفً الؽٌِر وو ُحبثُ ـ وُجزتاً وجزت  مّم اوسكان صْؾ وحٌـ  ٕٗ٘  

 ٌن وههنا   على فتِح ممِّ الّراِت نّبهُت ُكّفبـ وفً ُربوٍة فً المؤمن ٕ٘٘
 بالزاي المعجمة والبا ون بالرات المهملة و ر  حمزة )كٌؾ ننشزها(  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً ر

 والكسامً )لم ٌتسّنْه( بحوؾ الهات وصبً والبا ون بإثباتها وصب وو خبؾ فً إثباتها و فاً والشمردل الخفٌؾ الكرٌم

ٌّن له  ال اعلم( بهمزة الوصل التً تسقط وصبً مع سكون المٌم بالجزم  و  حمزة والكسامً و ر بالبنات على  )فلّما تب

السكون وٌبتد  بها بهمزة مكسورة و ر  ؼٌرهما بالمّد بهمزة  طع مفتوحة تثبت وصبً وابتدات وبرفع المٌم و ر  

و ر  شعبة بمّم زاي )على كّل جبٍل منهّن جزتاً()ِمْن عباده حمزة )فُصرهنَّ إلٌم( بكسر الّصاد وؼٌرهُ بمّمها 

بمّم الكاؾ )فآتت  كلها( جزتاً()جزت  مقسوم( و ر  ؼٌره باسكان الزاي و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً 

) كلها دامم ()تؤتً  كلها( مع ممٌر المؤّنل والبا ون باسكان الكاؾ و ر  البصري وابن عامر وعاصم وحمزة 

سكان الكاؾ والكسامً بمّم الكاؾ مع ؼٌر ممٌر المؤّنل )مختلفاً  كله()فً األكل() كل خمٍط( ونافع وابن كثٌر با

 البقرة بفتح الرات فٌهما والبا ون بمّمها وُكّفب ممناتو ر  عاصم  وابن عامر)إلى ربوٍة( المؤمنون)كمثل جّنة بربوٍة(

وتاَت توّفى فً الّنسا عنُه ُمجِمب   الوصِل للبّزّي شّدْد تٌّمموا  ـ وفً ٕٙ٘  

ـ وفً آِل عمراٍن له و تفّر وا           واألنعاُم فٌها فّتفّرَا ُمّثب 7ٕ٘  

وٌروي ثبثاً فً تلّقُؾ ُمثَّب   ـ وعنَد العقوِد الّتاُت فً و تعاونوا  5ٕ٘  

ُثقّب ـ تنّزُل عنُه  ربع  وتناصرو            ن ناراً تلّ ى إْو تلّقون 9ٕ٘  

وفً نورها واومتحاِن وبعَد و كلُّم مع حرفً تولّوا بهوِدها   ـ ت ٖٓ٘  

فً األنفاِل  ٌماً ثّم فٌها تنازعوا تبْرجَن فً األحزاِب مع  ْن تبّدوـ  ٖٔ٘  

َن عنُه وجمُع الساكنٌِن هنا انجلى   وفً الّتوبِة الؽّراِت  ُْل هْل ترّبصوـ  ٕٖ٘  

ٌُّز ٌروي ُثّم ح ٖٖ٘ ٌّرو      ن عنُه تلّهى  بلُه الهاَت وّصبـ تم رَؾ تخ  

ـ وفً الُحُجراِت التاُت فً لَتعارفوا وبعَد وو حرفاِن ِمْن  بلِه جب ٖٗ٘  



 ـ وكنتْم تمّنون الوي مْع تفّكهو َن عنُه على وجهٌِن فافهْم ُمَحّصب ٖ٘٘
ٌل منه(البقرة)إّن الوٌن توّفاهم المبمكة( النسات  ر  البزّي بتشدٌد الّتات وصبً فً الفعل الممارع )ووتٌّمموا الخب

)وو تفّر وا( آل عمران )فتفّرا بكم عن سبٌله( األنعام )وو تعاونوا على اوثم( المامدة )فإوا هً تلقؾ( األعراؾ 

ٌاطٌن تلقؾ ماصنعوا( طه )ما تنّزل المبمكة إو بالحا( الحجر )على َمْن تنّزل الشو لا مافً ٌمٌنم والّشعرات )

)ما لكم و تناصرون( الصافات )ناراً تلّ ى( اللٌل )إو تنّزل المبمكة( القدر شهرٍ تنّزل على( كبهما بالشعرات )

( )وإْن تولّوا فإّنً  خاُؾ علٌكم()فإْن تولّوا فقد  بلؽتكم( هود )فإْن تولّوا فإّنما علٌه ماحّمل(  تلّقونُه( النور )و تكلّم نفا 

ى إخراجكم  ن تولّوهم( الممتحنة )وو تولّوا عنه()وو تنازعوا فتفشلوا( األنفال )وو تبّرجن()وو الّنور )و اهروا عل

ٌّرون( القلم )فينت  ٌّز( الملم )إّن لكم فٌه لما تخ  ْن تبّدل بهّن ِمْن  زواى( األحزاب )هل ترّبصون بنا( التوبة )تكاد تم

باأللقاب()وو تجّسسوا( الحجرات وروي عنه باختبؾ )ولقد كنتم عنه تلّهى( عبا )و بامل  لتعارفوا()وو تنابزوا 

ولٌا له فً هوٌن المومعٌن من طرٌا الحرز إو التخفٌؾ عند تمّنون الموت( آل عمران )ف لتم تفّكهون( الوا عة 

وو تشدٌد فً ه للبزّي وؼٌراوبتدات و ٌكون إو بالتخفٌؾ مٌع  ي بتات واحدة والمحّققٌن و ر  ؼٌره بالتخفٌؾ فً الج

ؼٌر الممارع فب تشدٌد فً ) تٌّمموا صعٌداً()الوٌن تتوفاهم المبمكة()وو تتفّر وا فٌه()وما تفّر وا إو()وما تفّرا 

اٍض )وإْن تولّوا فإّنما هم فً شقاا( ونحوها الوٌن  وتوا الكتاب()وتعاونوا على البّر( وو فً )تولّوا( التً هً فعل م

إوا كان  بله (تلّهى عنه فينت)به الشٌاطٌن( ومعنى  ول الّنا م  بله الهات وّصب  ي ٌمّد مّداً مشبعاً  وكولم )وما تنّزلت

                                    فٌمّد مّداً مشبعاً هات موصولة بمّد وكولم ما كان  بله حرؾ مّد )وو تنازعوا فتفشلو( 

وإخفاُت كسِر العٌِن صٌَػ بِه ُحب  ا نعّما معاً فً الّنوِن فتح  كما شفـ  ٖٙ٘   

 ـ وٌا ونكفّْر عن كراٍم وجزُمُه       تى شافٌاً والؽٌُر بالّرفِع ُوّكب 7ٖ٘
و ر   النونلبا ون بكسرهً()إّن هللا نعّما ٌع كم به(وا  ر  ابن عامر وحمزة والكسامً بفتح النون وكسر العٌن )فنعّما

لعٌن وورد عنهم اسكانها و ر  ورش وابن كثٌر وحفع  بكسر النون والعٌن شعبة و الون والبصري باختبا كسر ا

)وٌكّفُر عنكم( بالٌات وؼٌرهما بالنون و ر  نافع وحمزة والكسامً ّنتها للجمٌع و ر  حفع وابن عامروتشدٌد المٌم وؼ

                                                                                                   بجزم الرات وؼٌرهم برفعها

رماهُ ولْم ٌلزْم  ٌاساً مؤّصب   وٌحسُب كسر الّسٌن مستقَببً سما ـ  5ٖ٘  

 و ُْل فاونوا بالمّد واكسْر فتًى صفا ومٌسرٍة بالمّم فً الّسٌن  ُّصبـ  9ٖ٘
 م تحسُب  ّن( )ٌحسب  ّن ماله() ( بكسر السٌن إوا كان ممارعاً ٌحسبُ ) ر  نافع وابن كثٌر والبصري والكسامً 

مر )ٌحسُبه ال مآن()ٌحسبهم الجاهل()وٌحسبون  نهم على شًت()فب تحسبّن هللا مخلؾ وعده رسله( و ر  ابن عا

)فاونوا بحرٍب(بإثبات  لؾ بل القٌاا الفتح و ر  حمزة وشعبة  وعاصم وحمزة  بفتح السٌن وكسر السٌن ؼٌر  ٌاسً

لوال و ر  ؼٌرهما بإسكان الهمزة وفتح الوال و ر  نافع )مٌسرة( بمّم السٌن وؼٌره بفتحها بعد الهمز وفتحها وكسر ا

ـ وتّصّد وا خؾٌّ نما ترجعوَن  ُْل بممٍّ وفتٍح عْن سوى ولِد العب ٓٗ٘  

ـ وفً  ْن تملَّ الكسُر فاَز وخّففوا  َفُتوكَر حّقاً وارفِع الّرا فَتعِدو ٔٗ٘  

وحامرة  معها هنا عاصم  تب  فً الّنسا ثوى تجارة  انصْب رفعُه ـ  ٕٗ٘  

ٌُعّوْب سما الُعب   وحُا رهان  ممُّ كسِر وفتحٍة ـ  ٖٗ٘ و صر  وٌؽفْر مع   



شرٌؾ  وفً الّتحرٌم جمُع حمًى عب  شوا الجزِم والتوحٌُد فً وكتابِه ـ  ٗٗ٘  

 ورّبً وبً مّنً وإّنً معاً حب ممافها  وبٌتً وعهدي فاوكرونًـ  ٘ٗ٘
عاصم )و ْن تصّد وا خٌر  لكم( بتخفٌؾ الصاد وؼٌره بتشدٌدها و ر  السبعة إو البصري )واّتقوا ٌوماً ترجعون(   ر 

بفتح التات وكسر الجٌم و ر  حمزة ) ْن تِمّل( بكسر الهمزة وؼٌره بفتحها و ر    البصري بمّم التات وفتح الجٌم و ر

الوال وؼٌرهما بتشدٌد الكاؾ وفتح الوال و ر  حمزة برفع الرات ابن كثٌر والبصري )فتوكر( بتخفٌؾ الكاؾ وسكون 

وؼٌرهم برفعها جارة عن تراٍض(النسات بنصب )تجارة(وؼٌره بنصبها و ر  عاصم وحمزة والكسامً )إو  ْن تكون ت

مّم مقبومة( ب )فرهان  ون بالرفع و ر  ابن كثٌر والبصريالبقرة بالنصب فٌهما والبا (و ر  عاصم )تجارة حامرة

 ثٌر والبصري وحمزةالرات والهات وحوؾ األلؾ والبا ون بكسر الرات وإثبات  لٍؾ بعد الهات و ر  نافع وابن ك

)فٌؽفر لمن ٌشاُت وٌعوب من ٌشات( بجزم الفعلٌن وسكون الرات والبات والبا ون برفعهما و ر  حمزة والكسامً 

اوفراد والبا ون بمم الكاؾ والتات وحوؾ األلؾ على  به ورسله( بكسر الكاؾ و لؾ بعد التات على)وكتوالكسامً 

ؼٌر  لؾ على الجمع  و ر  البصري وحفع )وكتبه وكانت من القانتٌن( التحرٌم بمّم الكاؾ والتات منالجمع 

)بٌتً للطامفٌن()عهدي ال المٌن()فاوكرونً  وكركم()رّبً فٌها ثمانٌة ٌاتات اومافة وؼٌرهما )وكتابه( باوفراد و

ٌحًٌ()ولٌؤمنوا بً لعلّهم ٌرشدون()فإّنه منً إو()إّنً  علم ماو تعلمون()إّنً  علم ؼٌب السموات واألرض(   الوي
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سُنُه    و لَّل فً جوٍد وبالُخلِؾ َبلّبـ وإمجاُعَم الّتوراَة ما ُردَّ حُ  ٙٗ٘  

رماً وتروَن الؽٌُب ُخعَّ وُخلّب     وفً ُتؽلبوَن الؽٌُب مع  ُتحشروَن فًـ  7ٗ٘  

رهُ صحَّ إّن الّدٌَن بالفتح ُرفّبـ   وِرموان  امُمم ؼٌَر ثانً العقوِد كسْ ـ  5ٗ٘  

 الحبُر ساَد ُمقّتبـ وفً ٌقُتلون الثاِن  اَل ٌقاتلو      ن حمزةُ وهَو  9ٗ٘
 ر  ابن وكوان والكسامً والبصري بإمالِة  لِؾ )التوراة( حٌُل و َع ) نزَل التوراَة() ْن ُتنّزَل التوراةُ()فاتوا بالتوراِة( 

ًّ ) ُْل و الون بخلٍؾ عنُه بالّتقلٌل وورش   و ر ها حمزةُ  والبا ون بالفتح والَجوُد المطُر الؽزٌُر و ر  حمزةُ والكسام

لوٌن كفروا سُتؽلبوَن وتْحشروَن إلى جهّنم( الفعلٌن بٌات الؽٌِب والبا ون بتات الخطاب و ر  الّسبعة إو نافعاً )ٌرونهْم ل

رموان  من )و ( بمّم الرات حٌُل ورد)رموانُخّع للتيكٌد و ر  شعبُة  ِمثلٌهم( بٌات الؽٌب ونافع  بتات الخطاب خلّب

نُه ورمواٍن( إو المومع الثانً من المامدة )َمن اّتبع رموانُه( فٌقَرؤهُ  بكسر الرات برحمٍة مهللا()وكرهوا ِرموانُه()

ًّ )إّن الدٌن عند هللا اوسبم( )وٌقتلون  بفتِح همزِة إّن والبا وَن بكسرها ُرّفب ُع ما و ر  حمزةُ  كالبا ٌن و ر  الكسام

و لؾ  بعد القاِؾ وفتحها وكسر التات و ر  ؼٌره بمّم الٌات  الوٌن ٌيمرون بالقسِط( الثانٌُة فً آِل عمران بمّم الٌات

ٌٌّن( وهً كولم للجمٌع والحبر العالم نال السٌادة مقتب مجّرباً لألمور  وسكون القاؾ ومّم التات كاألولى )ٌقتلوَن النب

َتُة الِخؾُّ ُخّوو ٓ٘٘ ٌْ ِت خّففوا    صفا نفراً والم ٌْ ٍت مع الم ٌْ ـ وفً بلٍد م  

 خْو   وما لم ٌُمْت للكّل جات ُمَثّقبٌتاً لدى األنعاِم والحجراِت ـ وم ٔ٘٘
ًّ ِمن المٌت( و ر   ٌُخرُى الح  ر  شعبُة وابن كثٌر والبصري وابن عامر بتخفٌؾ ٌات مٌت والمٌت )سقناه لبلٍد مٌت()

) َو َمْن كاَن مٌتاً(األنعام ٌتُة( ٌا ت )وآٌة  لهم األرُض المالبا ون بتشدٌد الٌات وكسرها و ر  السبعة إو نافعاً بتخفٌؾ ٌا

ٌّت(صفة الموِت فهو بالّتشدٌد للجمٌعالحجرات و ر  نافع  الثبثة بالتشدٌد وما لم ٌتحّقا فٌه ٌِه مٌتاً()لحَم  خ  )وما هوبم

ٌّتون()ثّم إّنكم بعد  ٌّت  وإّنهم م ٌّتٌن(و جمعوا على تخفٌؾ)إّنَم م ٌّتون() فما نحُن بم  علٌكم المٌتَة( )إّنما حرمَ ولم لم



تاً( الفر ا ٌْ تًة(األنعام )لنحًٌ به بلدًة م ٌْ تًة()إو  ْن ٌكوَن م ٌْ تُة( المامدة )وإْن ٌكْن م ٌْ ن البقرة والّنحل )حّرمْت علٌكم الم

تاً( ا ٌْ                                                             )فينشرنا به بلدة مٌتاً( الّزخرؾ )و حٌٌنا به بلدًة م

ـ وكفّلها الكوفً ثقٌبً وسّكنوا  ومعُت ومّموا ساكناً صّح ُكّفب ٕ٘٘  

ٌّا دوَن همِز جمٌعِه   صحاب  ورفع  ؼٌُر شعبَة األّوو ٖ٘٘  ـ و ُْل زكر
 ر  عاصم وحمزة والكسامً بتشدٌد الفات وؼٌرهم بتخفٌفها )وكّفلها زكرٌا( و ر  شعبة وابن عامر بتسكٌن العٌن 

 وحمزة ُ  ؼٌرهما بالمّد بفتح العٌن وسكون التات وكفَّب جمع كافل و ر  حفع  وهللا  علُم بما ومعت( و ر تات)ومّم ال

 ًّ ٌّا( بدون همز بعد األلؾ حٌُل جات وؼٌرهم بثبوت الوالكسام فً المومع وبرفع الهمز المّد المّتصل همز وب)زكر

ٌّا المحراب()هنالم دعا زكرٌا ربّ بـ الّرفع  ولبا ً الموامع إو شعبُة فٌنصب الهمزاألّول  ه()ٌا )كلّما دخَل علٌها زكر

ٌّا وٌحٌى(بـ  والنصبُ زكرٌا إّنا نبّشرم( ٌّا إو نادى رّبه( )وزكر األنعام )وكُر رحمت ربم عبدهُ زكرٌا إو نادى()وزكر

ٌُْكسُر فً كب وّكْر فناداهُ و مجعُه شاهداً    ـ و ٗ٘٘ وِمْن بعُد  ّن هللا   

نعْم ُمّم حّرم واكسر المّم  ثقب هِؾ واوسراِت ٌبُشُر كْم سما مع الكـ  ٘٘٘  

 لحمزة مع كاٍؾ مع الحجر  ّوو   نعم عّم فً الشورى وفً التوبة اعكسواـ  ٙ٘٘
ًّ )فنادْتُه المبمكُة( بالّتوكٌر بحوؾ التات واستبدالها بيلٍؾ ولهما فٌها اومالُة و ر  ؼٌرهما بتات   ر  حمزة والكسام

ٌل و ر  حمزة وابن عامٍر )إّن هللا ٌبّشرم( بكسر الهمزة و ر  ؼٌرهما بفتحها وِكب  ي ِكبت الحف  والحراسة التين

و ر  ابن عامر ونافع  وابن كثٌر والبصريُّ وعاصم  )ٌبّشرم بٌحٌى()ٌبّشرم بكلمٍة( آل عمران )وٌبّشُر المؤمنٌن( 

ًُّ بالمّد بفتح الٌات وسكون البات وكسر الّشٌالكهؾ واوسرات بمّم الٌات وفتح البات  ن وتثقٌلها و ر  حمزة والكسام

ومّم الشٌن وتخفٌفها و ر  عاصم  ونافع  وابن عامٍر )ولم الوي ٌبّشر هللا عباده( الشورى بمّم الٌات وفتح البات وكسر 

ًّ بالمّد و ر  حمزة )ٌبّشرهم رب هم برحمٍة منُه( التوبة )ٌا الشٌن وتثقٌلها و ر  ابن كثٌر والبصرّي وحمزة و الكسام

ٌّا إّنا نبّشرم( التشدٌد  العكا  ي بالتخفٌؾ والبا ونؽبم علٌم(  ولى الحجر ب)إّنا نبّشرم ب)لتبّشر به المّتقٌن( مرٌمزكر

 فً الفعل الممارع و ما المامً واألمر فبالتشدٌد للجمٌع )وبّشرناه باسحا()فبّشرهم بعواب  لٌم( فوكرما وكّل 
وبالكسِر  ّنً  خلُُا اعتاَد  ْفصب    ُمُه بالٌاِت َنعُّ  مّمٍة      ـ ُنعلّ  7٘٘  

 ـ وفً طامراً طٌراً بها وعقوِدها خصوصاً وٌات  فً نوّفٌهمو عب 5٘٘
ٌُعلُّمُه الكتاب  والحكمة( بالٌات والبا ون بالنون و ر  نافع  ) ّنً  خلُا لكم( بكسر همزة ) ّنً(فٌكون  ر  عاصم  ونافع  )و

تينفاً مفصووً عما  بلُه باإلعراب و ر  السبعة إو نافعاً )طٌراً بإون هللا()فٌكون طٌراً بإونً( المامدة بٌات ساكنة بٌن مس

الطات والّرات و ر  نافع  بيلٍؾ بعد الطات وبعدها همزة مكسورة و ر  حفع  )فٌوفٌهم  جورهم( بالٌات والبا ون بالنون 

ا جنا   وسّهْل  خا حمٍد وكْم ُمْبدٍل جبـ وو  لؾ  فً ها هينتم زك 9٘٘  

وإبدالُُه ِمْن همزٍة زاَن َجّمب ِه الّتنبٌُه ِمْن ثابٍت هدًى   وفً هامـ  ٓٙ٘  

ـ وٌحتِمُل الوجهٌن عن ؼٌِرهم وكْم وجٌٍه بِه الوجهٌِن للكّل َحّمب ٔٙ٘  



 عنُه ُمَسّهب ووو البَدِل الوجهانِ    وٌقُصُر فً الّتنبٌِه وو القصِر َموهباً ـ  ٕٙ٘
 حٌُل جات بب  لؾ  بل الهمزة والبا ون بإثبات األلؾ و ر  نافع والبصرّي بتسهٌل الهمزة ر   نبل  وورش)هينتم(

عند ابن وكوان والبزي وعاصم  والمّد منفصبً وروى الكثٌرعن ورش إبدالها  لفاً مع المّد المشبع وتكون الهات للّتنبٌه 

إدخال عندهم وعند  نبل وورش الهات بدل  من الهمزة ألّنه و ٌوجد  لؾ  ومحتملة للوجهٌن  وحمزة  والكسامً ألّنهم و

لهشام  مْن وجهات القّرات وكرالوجهٌن للجمٌع والمّد والقصر لقالون والدوري والمدّ ر  عند  الون والبصري وهشام وكثٌ

دٍة ِمْن بعُد بال ٖٙ٘ كسِر ُولّبـ وُمّم وَحّرم تعلموَن الكتاَب مع    مَشدَّ  

ـ ورفُع وو ٌيُمْركمو روُحُه سما      وبالّتاِت آتٌنا مع الّمم خّوو ٗٙ٘  

 ـ وَكْسُر لما فٌِه وبالؽٌِب ُترجعو  ن عاَد وفً َتبؽوَن حاكٌِه عّوو ٘ٙ٘
ًّ وابن عامر )بما كنتم ُتَعلّمون( بمّم التات وفتح العٌن وكسر البم وتشدٌدها و البا ون  ر  عاصم وحمزة والكسام

بفتح التات وسكون العٌن وفتح البم وتخفٌفها و ر  الكسامً ونافع وابن كثٌر والبصري)وو ٌيمركم( برفع الرات 

بنا الفاعل و ر  حمزة )لما( بكسر  بتات الفاعل المممومة و ر  نافع والبا ون بنصبها و ر  السبعة إو نافعاً)لما آتٌتكم(

) فؽٌردٌن ٌُرجعون( بٌات الؽٌب والبا ون بتات الخطاب و ر  البصرّي وحفعإلٌه والبم وؼٌره بفتحها و ر  حفع  )

                                                                            بتات الخطاب  هللا ٌبؽون( بٌات الؽٌب والبا ون

َفروهُ لهْم تبُب ما َتفعلوا لْن ُتكـ وبالكسِر حجُّ البٌِت عْن شاهٍد وؼٌـ  ٙٙ٘  

ِمْركْم بكسِر الّماِد مع جْزِم رامِه ـ  7ٙ٘ ُممُّ الؽٌُر والّراَت َثّقب  ٌَ ٌَ  سما و
ٌُكفروه( بٌات الؽٌب فً   ر  حفع  وحمزة والكسامً )حّج البٌت( بكسر الحات و ر  هؤوت )وما ٌفعلوا ِمْن خٌٍر فلْن 

ابن كثٌر والبصرّي )و ٌمّركم كٌدهم نافع ً الفعلٌن و ر  الفعلٌن وؼٌرهم بفتح الحات فً )حّج( وبتات الخطاب ف

                       شٌماً( بكسر الّماد وجزم الرات و ر  ؼٌرهم بمّم الماد ورفع الرات وتثقٌلها والرفع مّد الجزم

لو   ن للٌحصبً فً العنكبوِت ُمَثقّبلٌَن وُمْنزِ ـ وفٌما هنا  ُْل ُمْنزَ  5ٙ٘  

 َن  ُْل سارعوا و واَو  بُل كما انجلىـٌٍر كسُر واِو مسّومٌوحاُّ نصـ  9ٙ٘
 ر  ابن عامر)ِمن المبمكة ُمنزلٌن()إّنا ُمْنزلون على  هل هوه القرٌة رجزاً( بفتح النون وتشدٌد الّزاي وؼٌره بسكون 

و ر  ابن عامر ونافع النون وتخفٌؾ الّزاي و ر  ابن كثٌر والبصري وعاصم )مسّومٌن( بكسر الواو والبا ون بفتحها 

)وسارعوا إلى مؽفرة ِمن ربكم( بدون واو  بل )سارعوا( وؼٌرهما بثبوت الواو  بلها                                  

ومْع َمّد كامْن كسُر همَزِتِه دو  و ْرح  بمّم القاِؾ والَقرُح ُصحبة  ـ  7ٓ٘  

ٌُمدُّ و 7ٔ٘  فتُح الممِّ والكسِر وو ِووـ وو ٌاَت مكسوراً و اتَل بعَدهُ     
 ر  شعبُة وحمزة والكسامً )إْن ٌمسسكم  رح  فقد مّا القوَم  رح  ِمْثله()ِمْن بعِد ما  صابهم القرح( بمّم القاؾ فً 

ٌّن( حٌُل  تى  ٌّْن()فكي بالمّد بيلٍؾ بعدها همزة  مكسورة بٌن الكاؾ والنون الثبثة وؼٌرهم بفتحها و ر  ابن كثٌر )وكي

ٌات و ر  البا ون بهمزة مفتوحة بعدها ٌات مكسورة مشّددة من ؼٌر  لؾ و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة بدون 

والكسامً ) تل معه رّبٌون كثٌر( بيلؾ بعد  اٍؾ مفتوحٍة وبعد األلؾ تات  مفتوحة و ر  ؼٌرهم بقاٍؾ مممومة بعدها 



                                                       تات  مكسورة من ؼٌر  لؾ و وو ِوو  ي متابعة                 

عِب مّماً كما رسا ـ  7ٕ٘ وُرعباً وٌؽشى  ّنثوا شامعاً تب وُحّرَم عٌُن الرُّ  

ـ و ُْل ُكلُّه هللِ بالّرفِع حاِمداً         بما ٌعملون الؽٌُب شاٌَع ُدخلُب 7ٖ٘  

ر  ورداً وحفُع هنا اجتلىصفا نفوِمتُّم وِمتنا متُّ فً مّم كسرها ـ  7ٗ٘  

ُؽلَّ وفتُح الّمّم إْو شاَع ُكفَّ  7٘٘ ٌَ  بـ وبالؽٌِب عنُه َتْجمعوَن وُممَّ فً   
 ر  ابن عامٍر والكسامً )الّرعب()رعباً( كٌؾ جات بمّم العٌن والبا ون بسكونها و ر  حمزة والكسامً )ٌؽشى 

البصرّي ) ُْل إن األمر كلُّه هلل( برفع وم )كلّه( وؼٌره بنصبها طامفة( بتات التينٌل و ر  ؼٌرهما بٌات الّتوكٌر و ر  

و ر  حمزة والكسامً وابن كثٌر )وهللا بما تعملون بصٌر ولمن  تلتم( بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات الخطاب و ر  شعبة 

الدون( بمّم المٌم و ر  حفع  )ِمّتم  و  ُتلتم()تإوا ِمتنا وكّنا تراباً() فإْن ِمّت فهم الخوابن كثٌر والبصري وابن عامر 

ًّ بكسر المٌم فً الكّل حٌل جاتت و ر   بمّم المٌم فً آل عمران وبكسر المٌم فً ؼٌرها و ر  نافع  وحمزة والكسام

ًّ وابن عامر ) ْن ٌؽّل( بمّم  حفع  )خٌراً مما ٌجمعون( بٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب و ر  نافع وحمزة والكسام

                                                                         ؼٌرهم بفتح الٌات ومّم الؽٌنالٌات وفتح الؽٌن و

بمَّ ـ بما  ُِتلوا الّتشدٌُد لّبى وبعَدهُ     وفً الحجِّ للشامً واآلخُر كَ  7ٙ٘  

 وبالُخلِؾ ؼٌباً ٌحسَبنَّ لُه َوو و ْد  او فً األنعاِم  ّتلوا   ـ دراِم  77٘
)وو تحسَبّن الوٌن  ُتلوا بتشدٌد الدال المومع الوي بعده  ر  هشام )لو  طاعونا ما  ُِتلوا( بتشدٌد التات و ر  ابن عامرٍ 

و ر  ابن عامر وابن كثٌر )و ُتلوا ألكّفرّن عنهم( آخر آل   فً سبٌل هللا  مواتاً()ثّم  ُِتلوا  و ماتوا لٌرز ّنهم هللا( الحج

 تلوا  وودهم ( األنعام بالتشدٌد والبا ون فً هوه الموامع بالتخفٌؾ و ر  هشام بخلؾ عنه  عمران ) د خسر الوٌن

              و َوو   ي  ووت        )وو تحسبّن الوٌن  تلوا( بٌات الؽٌب والوجه الثانً بتات الخطاب كالبا ٌن 

ْحُزُن ؼٌَر األنـ و  75٘ ٌَ اكسِر الممَّ  حفببٌاِت بممٍّ وـ  نَّ اكسروا ِرفقاً و  

ببما ٌعملوَن الؽٌُب حاٌّ ووو مَ    وخاطَب حرفا ٌحَسَبنَّ فُخْو و ُْل ـ  79٘  

ْده بعَد الفتِح والّمّم شُ  5ٓ٘ بلشُ ـ ٌمٌَز مع األنفاِل فاكسْر سكوَنُه  وشدِّ  

ْكُمب 5ٔ٘ ٌَ  ـ سنكُتُب ٌات  ُممَّ مع فتِح مّمِه  و تَل ارفعوا مع ٌا نقوُل ف
ًّ  ر  الكسا ٌُمٌُع  جَر المؤمنٌن( بكسر همزة ) ّن( والبا ون بفتحها و ر  نافع )ٌحزُن( حٌل جات بمّم م )و ّن هللا و

وٌستثنى )وٌحزُنهم الفزُع األكبر( األنبٌات لٌحزُننً  ْن توهبوا به( الٌات وكسر الزاي )وو ٌحزنَم الوٌن ٌسارعون()

نشر القراتة و ر  حمزة)وو ٌحسبّن الوٌن كفروا() وو ٌحسبّن امبً ل عفٌقرؤه كالجماعة  بفتح الٌات ومّم الزاي  حفب

الوٌن ٌبخلون( بتات الخطاب فٌهما وؼٌره بٌات الؽٌب و ر  ابن كثٌر والبصري )وهللا بما تعملون خبٌر( بٌات الؽٌب 

ًّ األشراؾ بٌان لقوؼٌرهما بتاتالخطاب ووومب  ٌّب( الخبٌل من )حّتى ٌمٌزوِة القراتة و ر  حمزة والكسام )لٌمٌز  الط

ٌّب(  م بمّم الٌات وفتح المٌم وكسر الٌات الثانٌة وتشدٌدها والبا ون بفتح الٌات وكسر المٌاألنفال هللا الخبٌل من الط

)و تلهم األنبٌات من ة مكان الّنون وفتح التات ورفع البم)سنكتُب ما  الوا( بٌاٍت ممموموسكون الٌات الثانٌة و ر  حمزة



(حبؽٌر  )ونقول(والبا ون بنون مفتوحٍة وتات مممومة ونصب وم)و تلهم( )ونقوُل( بالنونوبالٌات مكان النون مناٍّ

ُبِر الشامً ـ  5ٕ٘ سَم ُمْجمِ    كوا رْسُمهم وبالـوبالزُّ بكتاِب هشام  واكشِؾ الرَّ  

ُننَّ وـ صفا حَ  5ٖ٘ ٌّ بتْحَسَبنَّ الؽٌُب كٌَؾ سما اعتَ اُّ ؼٌٍب  ٌكتموَن ٌَب  

 ـ وحّقاً بمّم البا فب َتْحِسَبنَّهم    وؼٌٍب وفٌِه العطُؾ  وجاَت ُمبَدو 5ٗ٘
 ر  ابن عامر)وبالّزبِر( بزٌادة البات و ر  هشام )وبالكتاب( بالبات وابن وكوان بب بات والبا ون بترم البات فٌهما وولم 

ٌّننُه للناا وختبؾ رسم المصاحؾ الشامٌة مجِمب آتٌاً بالجمٌل من القول وال ٌُب فعل و ر  شعبة وابن كثٌروالبصرّي )ل

وو ٌكتمونُه( بٌات الؽٌب فٌهما والبا ون بتات الخطاب و ر  ابن عامر ونافع وابن كثٌر والبصري )وتحسبّن الوٌن 

وهو بٌات الؽٌب والبا ون بتات الخطاب و ر  ابن كثٌر والبصرّي )فبتحسبّنهم( بمّم البات وبٌات الؽٌب  (ٌفرحون

                                                                                       معطوؾ على الفعل  بله  وبدل  منه

قُتلوَن شمْردَ  5٘٘ ٌَ وـ هنا  اتلوا  ّخْر شفاًت وبعُد فً         براتَة  ّخْر   

ًَ واجعْل لً و نْ  5ٙ٘  بصارَي المِ ـ وٌاتاُتها وجهً وإّنً كبهما وٍمّن
ٌُقتلون( بتقدٌم الفعل المبنً للمفعول فٌهما وتيخٌر المبنً للفاعل   ر  حمزة والكسامً )و اتلوا و تلوا( و )فٌقتلون و

و ر  البا ون بعكا  راتة حمزة والكسامً ٌاتات اومافة ) سلمُت وجهً هلل()وإّنً  عٌوها() ّنً  خلُا لكم()فتقّبل 

ْن  نصاري إلى هللا( والمب بكسر المٌم جمع ملًت وهوالثقة الثبت                           مَ مّنً إّنم()اجعل لً آٌة()

                                                    سورة الّنساء                                                         

ٌُّهم تّساتلوَن ُمَخّففاً       وحمز 57٘ بةُ واألرحاَم بالخفِض َجمَّ ـ وكوف  

 وَ ْصُر  ٌاماً عمَّ ٌصلوَن ممَّ كْم   صفا نافع  بالّرفِع واحدًة جبـ  55٘
 ر  عاصم وحمزة والكسامً )واّتقوا هللا الوي تساتلون به( بتخفٌؾ السٌن وؼٌرهم بتشدٌدها و ر  حمزة )واألرحام( 

ل هللا لكم  ٌاماً( بحوؾ األلؾ بعد الٌات والبا ون باثبات األلؾ بالخفض وؼٌره بنصبها و ر  نافع وابن عامر )التً جع

و ر  ابن عامر وشعبة )وسٌصلون سعٌراً( بمّم الٌات وؼٌرهما بفتحها و ر  نافع )وإْن كانت واحدة ( برفع التات 

                          وؼٌره بنصبها وجب انكشؾ                                                                    

بمَّ دنا ووافَا حْفع  فً األخٌِر ُمحَ  وٌوصً بفتح الّصاِد صحَّ كماـ  59٘  

لدى الوصِل ممُّ الهمز بالكسر شملب وفً  مِّ مع فً  ُّمها فألّمِه  ـ  9ٓ٘  

 وفً  مهات الّنحل والّنور والّزمر مع الّنجم شاٍؾ واكسر المٌم فٌصبـ  9ٔ٘
)ٌوصى بها  ودٌن آباؤكم()ٌوصى بها  ودٌن ؼٌر مماّر( بفتح الصاد فٌهما ووافقهم عامر وابن كثٌر  ر  شعبة وابن

والكسامً  عن األممة و ر  حمزةبكسرالصاد فٌهماومحّمب نا بً الصاد والبا ون ع  فً الثانً و ر  فً األول بكسرحف

 )وإّنه فً  مّ ى ٌبعَل فً  ُمها رسووً(القصع حتّ )( بكسر الهمزة و فاً ووصبً و رآ)فألُمِه الثلل()فألّمه السدا

النحل ) و بٌوِت  مهاتكم( النور)ٌخلقكم فً بطون  مهاتكم(  )ِمْن بطوِن  ّمهاتكم(الكتاب(الزخرؾ بكسرها وصبً و رآ

بواحٍد فإوا ابتدآ  النجم بكسر الهمزة وحمزة بكسر المٌم  ٌماً فً هوه األربع وصبً  ) جّنة فً بطون  مهاتكم(الزمر

الجمٌع  مومعً النسات مّما الهمزة فً الجمٌع وفتحا المٌم فً األربع األخٌرة والبا ون بمم الهمزة فًمماسبا ؼٌر



 مع كسر المٌم فً الثبثة وفتحها فً األربعة وشملب  سرع وفٌصب  ي كسر المٌم فصل بٌن  راتة حمزة والكسامً

بّفر نعّوب معه فً الفتح إْو كَ ُنك وٌدخْلُه نون  مع طبٍا وفوُا مع ـ  9ٕ٘  

ٌُشّدد للمّكً فوانم ُدْم حب 9ٖ٘  ـ وهاوان هاتٌن اللوان اللوٌن  ُل        
ٌُدخلُه جّنات()ٌدخْلُه ناراً(   ٌُدخله جناٍت( النساتر  نافع وابن عامراألفعال اآلتٌة بالنون)  الطبا )ٌكّفر عنه سٌماتهِ )

و ر  المكً  ()ٌعوبه عواباً  لٌماً( الفتح و ر  ؼٌرهما بالٌات فٌها كلّها كب حف  التؽابن )ٌدخله جناتٍ وٌدخلُه جّنات(

ٌن( بالمّد والتوسط   ٌاساً على بتشدٌد النون هوه الكلمات حٌل جاتت )هوان()اللوان( مع المّد البزم و)هاتٌن()اللوَ 

ًّ هاتٌن()واللوان ٌعٌن فً فواتح مرٌم والشورى  يتٌانها منكم() رنا اللوٌن  مّبنا( و ر  )هوان خصمان()إحدى ابنت

ًّ والبصري بتشدٌد النون )فوانم برهانان(                                                                        المك

ـ ومّم هنا كرهاً وعنَد براتٍة    شهاب  وفً األحقاؾ ُثّبَت معقب 9ٗ٘  

ٌِّنةٍ  9٘٘  دنا صحٌحاً وكسُرالجمِع كْم شرفاً عب ـ وفً الُكّل فافتح ٌا مب
 ر  حمزة والكسامً )كرهاً( بمم الكاؾ )و ٌحّل لكم  ْن ترثوا الّنسات كرهاً( ) ْل  نفقوا طوعاً  وكرهاً( براتة و ر  

)حملته  ّمه كرهاً وومعته كرهاً( و ر  ؼٌرهما بفتح الكاؾ و ر  عاصم وحمزة والكسامً وابن وكوان بمم الكاؾ 

ٌّنة( النسات والطبا البا  ٌُلجي إلٌه و ر  ابن كثٌر وشعبة بفتح ٌات )بفاحشٍة مب ون بفتحها المعقل الحصن الوي 

ٌّناٍت( مومعٌن فً النور  واألحزاب وؼٌرهما بكسرها و ر  ابن عامر وحمزة والكسامً وحفع بكسر ٌات )آٌاٍت مب

ٌّناٍت( الطبا والبا ون بفتحها                                                                             )آٌات هللا مب

وفً المْحصناِت اكسْر له ؼٌر  ّوو   وفً محَصناٍت فاكسِر الصاَد راوٌاً ـ  9ٙ٘  

وجوه  وفً  حصّن عن نفِر الُعب   وممٌّ  وكسر  فً  حلَّ صحابُه ـ  97٘  

 ّركوا بالّنقِل راشدهُ دوفسْل ح  مع الحجِّ مّموا مدخبً خّصُه وسلْ ـ  95٘
 منها األولى   ر  الكسامً بكسر صاد )محصناٍت ؼٌر مسافحاٍت() ن ٌنكح المحصنات المؤمنات( و مثالهما وٌستثنى

من الّنسات إو ما ملكت  ٌمانكم( فقر ه بفتح الصاد كقراتة البا ٌن و ر  حفع وحمزة والكسامً )و حّل )والمحصناُت 

الهمزة وكسر الحات والبا ون بفتح الهمزة والحات و ر  حفع وابن كثٌر والبصري وابن  لكم ما ورات ولكم( بممّ 

عامر ونافع )فإوا  حصّن( بمم الهمزة وكسر الصاد والبا ون بفتح الهمزة والصاد و ر  السبعة إو نافعاً بمّم المٌم 

ٌُدخلّنهم ُمدخبً ٌرمونه( الحج و ر  نافع  بفتح المٌم فٌهما ومّم الجمٌع مٌم ) دخلنً ُمدخل )وندخلكم ُمدخبً كرٌماً( )ل

صدٍا( اوسرات واتفا القرات على نقل حركة الهمزة إلى السٌن وحوؾ الهمزة فً األمر ِمن السؤال بدون واٍو  وفاٍت 

ٌّهم بولم زعٌم( و ر  الكسامً وابن كثٌر بنقل حركتها مع الواو  و الفات )واسملوا  )سْل بنً إسرامٌل()سلهم  

ٌُسمل عما ٌفعُل( باثبات الهمزة واسكان السٌن وإثبات همزة الممارع للجمٌع()فاسملوا  هل الّوكر( والبا ون هللا  )و 

د فتُح سكون الُبخل والمّم شملبـــوفً عا دْت  صر  ثوى ومع الحدٌـ  99٘  

ًّ رفٍع ومّمهم      تسّوى نما حّقاً وعمَّ ُمثّقب ٓٓٙ  ـ وفً حسنة حرم
نكم( بحوؾ األلؾ بعد العٌن والبا ون بإثباتها و ر  حمزة والكسامً وحمزة والكسامً )والوٌن عا دت  ٌما  ر  عاصم  

)وٌيمرون الناا بالبخل( بفتح البات والخات والبا ون بمّم البات وسكون الخات و ر  نافع وابن كثٌر )وإْن تُم حسنًة 

بمّم التات و ر   ٌماعفها( برفع التات وؼٌرهما بنصبها و ر  عاصم وابن كثٌر والبصرّي )لوُتسّوى بهم األرض(



                                                    نافع وابن عامر بتثقٌل السٌن والبا ون بتخفٌفها ر  ؼٌرهم بفتحها لكن 

ـ وومسُتُم ا ُصْر تحتها وبها شفا    ورفُع  لٌل  منهم الّنصَب ُكلّب ٔٓٙ  

ٌَّت فً حب ـ و ّنْل ٌكْن عن دارٍم ُت لمون ؼٌـب شهٍد دنا ٕٓٙ  إدؼام ب
 ر  حمزة والكسامً ) وومستم النسات( النسات والمامدة بحوؾ األلؾ بعد البم وؼٌرهما بإثباتها و ر  ابن عامر )ما 

ٌّن بالنصب كاوكلٌل و ر  حفع وابن كثٌر )كين لم تكن  فعلوه إو  لٌبً منهم( بالنصِب وؼٌره بالرفع ) لٌل ( وُكلّب ُز

ٌُ لمون)تكن (ة ( بتات التينٌل بٌنكم وبٌنه مودّ  فتٌب  ٌنما  وؼٌرهما بٌات التوكٌر و ر  حمزة والكسامً وابن كثٌر )وو 

ٌّت طامفة(والبا ون بإ هارهاب و ر  حمزة والبصرّي بإدؼام تات( بٌات الؽٌب )ٌ لمون( والبا ون بتات الخطاتكونوا  )ب

شاَع وارتاَح  شمب ـ وإشماُم صاٍد ساكٍن  بَل دالِه   كيصدُا زاٌاً  ٖٓٙ  

 ِمَن الثبِت والؽٌُر البٌاَن تبّدو      ـ وفٌها وتحَت الفتِح  ُْل فتثّبتوا ٗٓٙ
 ر  حمزة والكسامً بإشمام كّل صاٍد ساكنة زاٌاً إوا جاتت  بل الدال )وَمْن  صدُا()ٌصدفون()وتصدٌة( فإوا كانت 

فاصفح عنهم( واوشمام خلط الصاد بالزاي  وتكون الصاد متحركة  وكان بعدها حرؾ ؼٌر الدال فب ِإشمام )صد ة()

فٌه  ؼلب و ر  البا ون بصاٍد خالصٍة فً الجمٌع شاع انتشر وارتاح  شمب حُسن  خب اً و ر  حمزة والكسامً  ٌماً 

الحجرات بثاٍت مثلّثٍة  )إوا مربتم فً سبٌل هللا فتثّبتوا()فمّن هللا علٌكم فتثّبتوا( النسات )إْن جاتكم فاسا  بنبإٍ فتثّبتوا(

فتوحة  مموّحدة مفتوحة وبعدها ٌات  مثّناة  دها تات  مممومة  والبا ون بباٍت بعدها بات  موّحدة  مفتوحة  مشّددة وبعمفتوحٍة 

                                                  مشّددة وبعدها نون  مممومة  واألولى من الّثبِت والثانٌة من البٌان 

  صُر الّسبم ُمؤّخراً وؼٌَر ولً بالّرفِع فً حّا نهشب ّم فتىً ـ وع ٘ٓٙ

خلون وفتُح الّمم حّا صرًى حب   وُنؤتٌه بالٌا فً حماهُ ومّم ٌدـ  ٙٓٙ  

ول األوُل عنهُم ـ  7ٓٙ  وفً الثاِن دْم صفواً وفً فاطٍر حب   وفً مرٌٍم والطَّ
فً  ْن  لقى إلٌكم السبم( بحوؾ األلِؾ بعد البم وهو المومع األخٌر ر  نافع  وابن عامر وحمزة )وو تقولوا لم

والبا ون بإثباتها و ر  حمزة وابن كثٌر والبصرّي وعاصم  )ؼٌُر  ولً الّمرر( برفع الّرات والبا ون بنصبها  السورة 

بصري والو ر  ابن كثٌر  )فسوؾ نؤتٌه  جراً ع ٌماً( بالٌات وؼٌرهما بالنونل اسم  بٌلة و ر  حمزة و بو عمروونهش

 بفتح الٌات ومّم الخات و ر )ٌدخلون الجّنة( النسات ومرٌم واألول ِمْن ؼافر بمم الٌات وفتح الخات والبا ون وشعبة 

)سٌدخلون جهّنم داخرٌن( بمّم الٌات وفتح الخات وؼٌرهما بفتح الٌات ومم الخات و ر  ابن كثٌروشعبة الثانً من ؼافرٍ 

دٍن ٌدخلونها( فاطر بمم الٌات وفتح الخات والبا ون بفتح الٌات ومم الخات واتفا القّرات على فتح البصري )جّناُت ع

 الٌات ومم الخات )جّناُت عدٍن ٌدخلونها( الرعد والنحل والّصرى المات المجتمع وحب عوَب وحب الثانٌة  لبسها الحلً

ومُه ثابتاً تب ـ وٌّصالحا فاْممْم وسّكْن ُمخّففاً مع القصِر واكسرْ  5ٓٙ  

ـ وتلووا بحوؾ الواِو اوولى وومُه فممَّ سكوناً لسَت فٌِه ُمجّهب 9ٓٙ  

 ـ وُنّزَل فتُح الممِّ والكسِر حصُنُه   و ُنزَل عنهْم عاصم  بعُد نّزو ٓٔٙ
لؾ وكسر  ر  عاصم وحمزة والكسامً )فب جناح علٌهما  ْن ٌّصالحا( بمّم الٌات وسكون الصاد وتخفٌفها وحوؾ األ

البم والبا ون بفتح الٌات والصاد وتشدٌدها و لؾ  بعدها وفتح البم  و ر  هشام  وحمزة وابن وكوان )وإْن تلووا( 



بحوؾ الواو األولى ومّم البم والبا ون باسكان البم وإثبات الواو األولى مممومة و ر  نافع وعاصم وحمزة 

لكتاب الوي  نزل ِمْن  بل( بفتح نون وزاي )نّزل( وفتح همزة وزاي والكسامً )والكتاب الوي نّزل على رسوله وا

) نزل( و ر  البا ون بمّم نون وكسر زاي )نّزل( وبمّم همزة وكسر زاي ) نزل( و ر  عاصم )و د نّزل علٌكم فً 

                                                 الكتاب( بفتح نون وزاي )نّزل( و ر  ؼٌره بمّم النون وكسر الزاي

ٌُؤتٌهُم فً الّدرِم كوٍؾ تحّمب   وٌا سوَؾ نْؤتٌهْم عزٌز  وحمزة  ـ  ٔٔٙ س  

خصوصاً و خفى العٌَن  الوُن ُمسهب   باوسكاِن تعدو سّكنوهُ وخّففوا ـ  ٕٔٙ  

 زبوراً وفً اوسرا لحمزَة  ُسجب    وفً األنبٌا ممُّ الزبوِر وههناـ  ٖٔٙ
ؤتٌهم  جورهم( بالٌات والبا ون بالنون و ر  حمزة ) ولمم سٌؤتٌهم  جراً ع ٌماً( بالٌات  ر  حفع  ) ولمم سوؾ ٌ

وتحّمب نقَل والبا ون بالنون و ر  عاصم  وحمزة والكسامً )إّن المنافقٌن فً الّدرم( باسكان الّرات وؼٌرهم بفتحها 

لّدال و ر  نافع برواٌة  الون وجهان اختبا فتحة و ر  السبعة إو نافعاً )و تعدوا فً السبت( بتسكٌن العٌن وتخفٌؾ ا

العٌن واسكانها ولورش فتحها وتشدٌد الدال لكّل منهما مسهب  اصداً الطرٌا الّسهل و ر  حمزة )وآتٌنا داود زبوراً( 

                  النسات واوسرات )ولقد كتبنا فً الّزبور( األنبٌات بمّم الزاي فً الثبثة وؼٌره بفتحها                 
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وفً كسِر  ْن صّدوكُم حامد  دو وسّكْن معاً شْنآُن صّحا كبهما ـ ٗٔٙ  

 بالّنصِب عمَّ رماً عب ـ مع القصِر شّدْد ٌاَت  اسًٌة شفا و رجلكم ٘ٔٙ
 ر  شعبة وابن عامر )وو ٌجرمّنكم شنآن( فً المومعٌن بتسكٌن النون وؼٌرهما بفتحها و ر  البصرّي وابن كثٌر 

 ) ْن صّدوكم( بكسر الهمزة وؼٌرهما بفتحها و ر  حمزة والكسامً )وجعلنا  لوبهم  اسٌة( بحوؾ األلِؾ بعد القاؾ

ًٌّة و ؼٌرهما بإثبات األلؾ وتخفٌؾ الٌات بوزن رامٌة و ر  نافع وابن عامر والكسامً وتشدٌد الٌات بوزِن مط

وحفع  )و رجلكم إلى الكعبٌن( بنصب البم والبا ون بخفمها                                                           

ُحّصب وفً سْبلنا فً الممِّ اوسكانُ   وفً رْسلنا مع ُرْسلكم ُثّم رْسلهمـ  ٙٔٙ  

حِت عّم نهًى فتى    وكٌَؾ  تى  ُون  به نافع  تب 7ٔٙ ـ وفً كلماِت السُّ  

حموهُ وُنكراً شرُع حاٍّ له ُعب   وُرحماً سوى الشامً وُنوراً صحاُبهمـ  5ٔٙ  

 رمًى والجروَح ارفْع رما نفٍر مب وُنكٍر دنا والعٌَن فارفْع وعطفها ـ  9ٔٙ
( )لقد  رسلنا رسلنا()ثّم  ّفٌنا على آثارهم برسلنا() ولم تُم تيتٌكم رسلكم()فلّما  ر  البصري )ولقد جاتتهم رسلنا

جاتتهم رسلهم( باسكان السٌن و ّما )رسله()الرسل()رسل()رسب( فقر ها بمّم السٌن كالبا ٌن  و ر  )و د هدانا 

عاصم وحمزة )السحت( حٌل جاتت سبلنا()لنهدٌّنهم سبلنا( باسكان البات والبا ون بمّمها و ر  نافع وابن عامر و

( كٌؾ جاتت باسكان الوال )واألون باألون()وتعٌها  ون() ل  ون باسكان الحات والبا ون بمّمها و ر  نافع )األون

خٌر لكم()كيّن فً  ونٌه و راً( وؼٌره بمّمها و ر  السبعة إو ابن عامر )و  رب رحماً( باسكان الحات وابن عامر 

زة والكسامً والبصرّي ) و نوراً إنما توعدون لوا ع( باسكان الوال والبا ون بمّمها و ر  بمّمها و ر  حفع وحم

حمزة والكسامً وابن كثٌر والبصرّي وهشام وحفع )لقد جمِت شٌماً نكراً()عواباً نكراً( باسكان الكاؾ والبا ون 

الكسامً )والعٌن بالعٌن( برفع نون  بمّمها و ر  ابن كثٌر )إلى شًٍت نكر( باسكان الكاؾ والبا ون بمّمها و ر 



و ر  الكسامً وابن كثٌر والبصرّي والبا ون بنصب األربعة األولى ورفع ما ُعطؾ علٌه )واألنؾ()واألوَن()والسّن( 

والبا ون بنصبها مب  ي مأل وهم األشراؾ                                    برفع حات )والجروح(وابن عامر 

ٌُحّرُكُه ٌبؽوَن خاطَب ُكّمب  حكم بكسٍر ونْصبِِه     ٌـ وحمزةُ ول ٕٓٙ  

سوى ابن العب َمْن ٌرتِدْد عّم ُمرسب  و بَل ٌقوَل الواُو ؼصن  ورافع  ـ  ٕٔٙ  

 ـ وُحّرَم باوْدؼاِم للؽٌِر دالُُه     وبالخفِض والكفاَر راوٌِه َحّصب ٕٕٙ
و ر  ونصب مٌمه و ر ؼٌره بالمّد بسكون البم وجزم المٌم  ر  حمزة )ولٌحكم  هل اإلنجٌل( بكسر وم )ولٌحكم( 

ٌّة تبؽون( بتات الخطاب وؼٌره بٌات الؽٌب  و ر  البصرّي وعاصم وحمزة والكسامً )وٌقول  ابن عامٍر ) فحكم الجاهل

م ٌقول  الوٌن آمنوا  هؤوت الوٌن   سموا( بواو  بل ٌقول والبا ون من ؼٌر واو و ر  السبعة سوى البصري برفع و

( بدال مكسورة و خرى ساكنة وؼٌرهما بدال مشّددة مفتوحة )َمْن ٌرتدد منكموالبصرّي بنصبها و ر  نافع وابن عامر

   والبا ون بنصبها ومرسب مطلقاً  الكفاَر( بخفض الرات و ر  الكسامً والبصري )من الوٌن  وتوا الكتاب ِمْن  بلكم و

رسالَتُه اجمْع واكسِر التا كما اعتلى  بعُد فُز با عبَد امُمْم واخفِض التاتَ ـ و ٖٕٙ  

وعّقدتُم الّتخفٌُؾ ِمْن صحبٍة ِووفا وتكوُن الّرفُع حجَّ شهوُدهُ صـ  ٕٗٙ  

 نوا ِمْثُل ما فً خفِمِه الّرفع ُثّمبْد ُمقسطاً فجزاُت َنْو وِ وفً العٌِن فامدُ ـ  ٕ٘ٙ
لبا ون بفتح البات ونصب التات و ر  ابن عامر ونافع وشعبة  ر  حمزة )وعبَد الطاؼوت( بمّم البات وخفِض التات وا

)فما بلّؽَت رسالته( بالجمع بإثبات  لؾ بعد البم مع كسر التات وؼٌرهم باوفراد بحوؾ األلؾ ونصب التات و ر  

بة البصرّي وحمزة والكسامً )وحسبوا  و تكوُن فتنة( برفع نون )تكون( والبا ون بنصبها و ر  ابن وكوان وشع

وحمزة والكسامً )عّقدتم األٌمان( بتخفٌؾ القاؾ والبا ون بتشدٌدها و ر  ابن وكوان بيلؾ بعد العٌن وؼٌره بحوفها 

والبا ون بحوؾ التنوٌن وخفض و ر  عاصم وحمزة والكسامً )فجزات  مثُل ما  تَل( بتنوٌن )فجزات ( ورفع وم )مثُل( 

                                                                              وثّمب جمع ثامل وهو المصلح وم )مثل(

ـ وكفّارة  نوْن طعاِم برفِع خْفــــمِه ُدْم ؼنًى وا ُصْر  ٌاماً لُه ُمب ٕٙٙ  

وفً األولٌاِن األّولٌن فطْب صب   وممَّ اسُتحاَّ افتْح لحفٍع وكسَرهُ ـ  7ٕٙ  

عٌوِن شٌوخاً داَنُه صحبة  ِمبٌوناً الــــعُ  ـ وممَّ الؽٌوِب ٌكسرانِ  5ٕٙ  

 بسحٍر بها مع هوَد والصّؾ شْملب   جٌوِب ُمنٌر  دوَن شمٍّ وساحر  ـ  9ٕٙ
وابن  ورفع طعام و ر  نافع) وكفارة  طعاُم مساكٌن( بتنوٌن)كفارة(  ر  ابن كثٌر والبصري وعاصم وحمزة والكسامً

ابن وكوان ) ٌاماً للناا( بحوؾ األلؾ بعد الٌات والبا ون بإثباتها مب عامر بحوؾ التنوٌن وخفض طعام و ر  هشام و

سر الحات وٌبتدذ بها المبتة وهً الملحفة و ر  حفع  )ِمن الوٌن استحّا( بفتح التات والحات والبا ون بمّم التات وك

دها ٌات ساكنة ونون مفتوحة البم بعبفتح وتشدٌد الواو وكسر )األولٌن(حفع  بالكسروؼٌره بالمّم و ر حمزة وشعبة 

الؽٌن   حمزة وشعبة )عبم الؽٌوب( بكسروؼٌرهما بسكون الواو وفتح البم والٌات وبعدها  لؾ  ونون  مكسورة و ر

 والبا ون بمّمها و ر  ابن كثٌر وشعبة وحمزة والكسامً وابن وكوان )فً جناٍت وعٌون()وفّجرنا األرَض عٌوناً(



العٌن والشٌن و ر  ابن وكوان وخاً( بكسر الشٌن والبا ون بمّم )ثّم لتكونوا شٌبكسر العٌنرنا فٌها من العٌون( )وفجّ 

ًّ )إّن هوا لسحر  مبٌن(  وابن كثٌر وحمزة والكسامً )على جٌوبهّن( بكسر الجٌم والبا ون بمّمها و ر  حمزة والكسام

 كسر الحات والبا ون بكسرالسٌن وسكون الحاتوالمامدة وهود )و الوا هوا سحر  مبٌن( الصّؾ بفتح السٌن وبعدها  لؾ 

ـ وخاطَب فً هْل ٌستطٌُع رواُتُه  وربَُّم رفُع الباِت بالنَّصِب ُرّتب ٖٓٙ  

 ولً وٌدي  ّمً ممافاتها الُعب     ـ وٌوَم برفٍع ُخْو وإّنً ثبثها  ٖٔٙ
ٌب ورفع البات وله إدؼام البم فً التات  ر  الكسامً )هل تستطٌُع رّبم( بتات الخطاب ونصب البات والبا ون بٌات الؽ

و ر  السبعة إو نافعاً )ٌوَم ٌنفُع الصاد ٌن( برفع )ٌوم( ونافع  بنصبه  ٌاتات اإلمافة )إّنً  خاؾ()إّنً  رٌد()فإّنً 

                   عّوبُه()ماٌكون لً  ْن   ول()ٌدي إلٌم()و ّمً إلهٌن(                                                     

                                                  سورة األنعام                                                              

ٌُصرْؾ فتُح ممٍّ وراؤهُ بكسٍر ووّكْر لم ٌكْن شاَع وانجلىـ  ٕٖٙ وُصحبُة   

ا رّبنا بالّنصِب شّرَؾ ُوّصبـ وفتنُتهم بالّرفِع عْن دٌِن كامٍل  و ب ٖٖٙ  

 وفً ونكوَن انصْبُه فً كْسبِه ُعب   نَكّوُب نصُب الّرفِع فاَز علٌمُه ـ  ٖٗٙ
ًّ )َمْن ٌصرْؾ عنُه( بفتح الٌات وكسر الّرات وؼٌرهم بمّم الٌات وفتح الّرات و ر  حمزة   ر  شعبة وحمزة والكسام

ًّ )ثّم لم تكْن فتنتهم( بٌات الّتوكٌر وؼٌرهما بتات التينٌل و ر  حفع  وابن كثٌر وابن عامر )فتنتهم( برفع  والكسام

وؼٌرهم بنصبها و ر  حمزة والكسامً )وهللا رّبنا( بنصب البات وؼٌرهما بخفمها ُوّصب جمع واصل وهو التات 

هما برفعها و ر  النا ل فقد شّرؾ القرآن نقلته و ر  حمزة وحفع  )وو نكّوب بآٌاِت رّبنا( بنصب بات )ُنكوب( وؼٌر

حمزة وابن عامر وحفع بنصب )ونكون( وؼٌرهم برفعها                                                       

واآلخرةُ المرفوُع بالخفِض ُوّكبحْوُؾ البم األخرى ابُن عامرٍ  ولَلدارُ ـ  ٖ٘ٙ  

نٌطب خطاباً و ُْل فً ٌوسٍؾ عمّ     ـ وعّم عبً و ٌعقلوَن وتحتها ٖٙٙ  

ٌُْكوبونم الــخفٌؾ  تى ُرحباً وطاَب َتيّوو 7ٖٙ  ـ وٌاسٌَن ِمْن  صٍل وو 
 ر  ابن عامر )وللّدار اآلخرة خٌر  للوٌن ٌتقون( بحوؾ وم الّتعرٌؾ وتخفٌؾ الّدال وخفع تات اآلخرة وؼٌره بإثبات 

 فب تعقلون  د نعلم( األنعام ) فب تعقلون وم الّتعرٌؾ وتشدٌد الّدال ورفع تات اآلخرة و ر  نافع وابن عامر وحفع )

والوٌن ٌمّسكون بالكتاب( األعراؾ بتات الخطاب وؼٌرهم بٌات الؽٌب و ر  نافع وابن عامر وعاصم ) فب تعقلون 

حّتى إوا استٌيا الرسل( ٌوسؾ بالخطاب وؼٌرهم بالؽٌب و ر  ابن وكوان ونافع ) فب تعقلون وما علمناه الّشعر( 

وؼٌرهما بالؽٌب و ر  نافع والكسامً )فإّنهم و ٌكوبونم( بسكون الكاؾ وتخفٌؾ الوال والبا ون بفتح  ٌا بالخطاب

                                                           الكاؾ وتشدٌد الوال والنٌطل الّدلو والرحب الواسع تيّوو تفسٌراً 

وعْن نافٍع سّهْل وكْم ُمبدٍل جب   رٌَت فً اوستفهاِم و عٌَن راجع  ـ  5ٖٙ  

بفتحنا وفً األعراِؾ وا تربْت كَ   ـ إوا فتحْت شّدد لشاٍم وههنا   9ٖٙ  



ًُّ بالمّم ههناـ  ٓٗٙ ب    وبالُؽدوِة الشام  وعْن  لٍؾ واو  وفً الكهِؾ َوصَّ
ام وتات المخاطب ) ر ٌت  ر  الكسامً بحوؾ عٌن الفعل ) ر ٌت( وهً الهمزة الثانٌة حٌل جاتت مع همزة اوستفه

الوي ٌنهى() ر ٌتم إْن  تاكم() ر ٌتم هوا الوي() ر ٌتكم إْن  تاكم() فر ٌت الوي تولّى() فر ٌتم ما تمنون( و ر  نافع 

بتسهٌلها وروى كثٌر من  هل األدات وجهاً آخر لورٍش إبدالها  لفاً مع المّد المشبع و ر  ابن عامر بتشدٌد التات )حّتى 

ٌيجوى ( األنبٌات )فتحنا علٌهم  بواب كّل شًت( األنعام )لفتحنا علٌهم بركاٍت( األعراؾ )ففتحنا  بواب  إوا فتحتْ 

بتخفٌؾ التات واتفا الجمٌع على تخفٌؾ الّتات )حّتى إوا فتحنا علٌهم باباً( المؤمنون وكأل حف   السمات( القمر والبا ون

( األنعام والكه ًّ ؾ بمّم الؽٌن وسكون الدال وبعدها واو مفتوحة  بدل األلؾ والبا ون و ر  ابن عامر )بالؽداة والعش

بفتح الؽٌن والدال و لؾ بعدها وّصب  تبع مومع الكهؾ بمومع األنعام فقر ه مثله                                     

ـ وإنَّ بفتٍح عّم نصراً وبعُد كْم      نما ٌستبٌَن صحبة  وّكروا ِوو ٔٗٙ  

ٌَل برفٍع ُخْو وٌقِض بممِّ سا كٍن مع ممِّ الكسِر شّدْد و همبسبـ  ٕٗٙ  

 توّفاهُ واستهواهُ حمزةُ ُمْنسب  دوَن إلباٍا ووّكَر ُمْمجعاً    ـ نعمْ  ٖٗٙ
)إّنه َمْن عمل منكم سوتاً بجهالة( بفتح همزة )إّنه( والبا ون بكسرها و ر  ابن عامر  ر  نافع وابن عامر وعاصم 

إّنه ؼفور  رحٌم( بفتح همزة )فإّنه( وؼٌرهما بكسرها و ر  شعبة وحمزة والكسامً )ولتستبٌن( بٌات وعاصم بعده )ف

الّتوكٌر وؼٌرهم بتات التينٌل و ر  السبعة إو نافعاً )سبٌُل( برفع البم ونافع بنصبها و ر  عاصم وابن كثٌر ونافع 

البا ون بسكون القاؾ وكسر الماد المعجمة وتخفٌفها )ٌقّع الحّا( بمّم القاؾ والصاد المهملة مع تشدٌد الصاد و

وٌقفون علٌها بحوؾ الٌات للرسم و ر  حمزة )توفته رسلنا()استهوته الشٌاطٌن( بالتوكٌر بيلؾ ممالة بعد الفات والواو 

               بدل تات الّتينٌل فٌهما والبا ون بتات الّتينٌل فٌهما مكان األلؾ ُمنسب متقّدماً القوم ثنات  على حمزة

ًِّ  نجى تحّوو ٗٗٙ ـ معاً ُخفًٌة فً مّمِه كسُر شعبٍة     و نجٌَت للكوف  

ٌُنسٌّنم ثّقب    نجٌكم ٌَثّقُل معهُم            ـ  ُل هللاُ ٌُ  ٘ٗٙ  هشام  وشاٍم 
ٌره بمّمها و ر   ر  شعبة )تدعونُه تمّرعاً وخفٌة( األنعام )ادعوا رّبكم تمّرعاً وخفٌة( األعراؾ بكسر الخات وؼ

عاصم وحمزة والكسامً )لمن  نجٌتنا( بفتح الجٌم و لؾ بعدها بدل الٌات والتات والبا ون بٌات ساكنة وتات و ر  هشام 

وعاصم وحمزة والكسامً ) ل هللا ٌنّجٌكم( بنون مفتوحة بعدها جٌم مشّددة والبا ون بتسكٌن النون وتخفٌؾ الجٌم 

ٌُنسٌّنم الشٌطان( بتشدٌد السٌن بعد فتح النون األولى والبا ون بتسكٌن النون وتخفٌؾ السٌن  و ر  ابن عامر )وإّما 

ٌُجتب  وحْرفً ر ى ُكّبً  ِمْل ُمْزَن صحبةٍ ـ  ٙٗٙ وفً همزِه ُحسن  وفً الّرات   

ُمصٌب  وعْن عثماَن فً الكلِّ  ُلّب بخلٍؾ وخلؾ  فٌهما مع ُمممٍر ـ  7ٗٙ  

بخلٍؾ و ُْل فً الهمِز ُخلؾ  ٌقً صب  ْل فً صفا ٌٍد و بَل السكوِن الرا  مِ ـ  5ٗٙ  

 ر ٌَت بفتِح الكّل و فاً وموصب و ْؾ فٌِه كاألولى ونحُو ر ْت ر واـ  9ٗٙ
 ر  ابن وكوان وشعبة وحمزة والكسامً بإمالة الرات والهمزة )ر ى كوكباً()وإوا رآم الوٌن كفروا()رآها تهتّز()فرآه 

ًّ حسناً(  بل المتحّرم والبص ًّ فً إمالة الّرات خلؾ وعند المحّققٌن  ّنه لم ٌصّح للسوس رّي ٌمٌل الهمزة فقط وللسوس

إمالة فً الّرات ولكْن إلبن وكوان خلؾ  فً إمالة الرات والهمزة إوا كان الحرؾ بعدها ممٌراً و ر  ورش بتقلٌل الرات 



فنا عنده و ّما فً الوصل فقد  ر  حمزة وشعبة  بل الساكن إوا و والهمزة فً كّل الموامع وكولم الحكم فً )ر ى( 

ًّ بخلؾ عنه بإمالة الرات واختلؾ عن السوسً وشعبة عند النا م فً إمالة الهمزة فلهما فٌها الفتح واومالة  والسوس

ًّ و إمالة له  بل الساكن و فً الّرات وو فً الهمزة و ّن شعبة كحمزة و إمال ة له إو والوي علٌه المحّققون  ّن السوس

فً الّرات وو إمالة  بل الساكن فً الهمزة ألحد )ر ى القمر ()ر ى الشما()ر ى الوٌن( فً النحل مومعان )ور ى 

 المجرمون النار( الكهؾ )ولّما ر ى المؤمنون( األحزاب وو إمالة ألحٍد فً )ر ت()ر وا()ر ٌت( و فاً وو وصب

بُخلٍؾ  تى والحوُؾ لم ٌُم  ّوو ـ وخّفؾ نوناً  بَل فً هللِا َمْن له   ٓ٘ٙ  

وفً درجاِت النوُن مع ٌوسٍؾ ثوى وواللٌسَع الحرفاِن حّرْم مثّقبـ  ٔ٘ٙ  

ـ وسّكْن شفاًت وا تِدْه حوُؾ هامِه    شفاًت وبالّتحرٌِم بالكسِر ُكفّب ٕ٘ٙ  

 ـ وُمدَّ بخلٍؾ ماَى والُكلُّ وا ؾ         بإسكانِه ٌوكو عبٌراً وَمْندو ٖ٘ٙ
 ساكنة بنون واحدٍة مخّففة مكسورة وبعدها ٌات  لؾ عنه ) ل  ُتحاّجوّنً فً هللا( ابن وكوان ونافع  وهشام بخ  ر 

بتشدٌد النون وهو الوحه الثانً لهشام و صلها  تحاجوننً فحوفت نون الو اٌة الثانٌة ألّن و اٌة الفعل من  والبا ون 

ودؼام والحوؾ ) ل  فؽٌر هللا تيمروّنً  عبد( و ر  عاصم  وحمزة الكسر حاصلة بنون الّرفع و رذ بالفّم كاألصل وا

وفه و ر  حمزة والكسامً والكسامً )نرفع درجاِت َمْن نشاُت( األنعام وٌوسؾ بالنون  ي بتنوٌن )درجاٍت( وؼٌرهم بح

و ر  حمزة والكسامً ت األنعام وع بفتح البم وتثقٌلها وتسكٌن الٌات وؼٌرهما باسكان البم مخّففة وفتح الٌا)والٌسع(

)فبهداهم ا تده( بحوؾ الهات وصبً وابن عامر بكسر الهات وصبً وابن وكوان بخلٍؾ عنه بكسرها واشباع حركتها 

مّداً وماى  ي معؾ عن ابن وكوان الكسر مع القصر من طرٌا النا م و ر  البا ون بالهات ساكنة وصبً  وو خبؾ 

ٌُشعلها والعبٌر الزعفران والمندل العود الهنديبٌن القرات باثبات الهات ساكنة                    و فاً ٌوكو النار 

ٌُنِوَر صنَدو ٗ٘ٙ ـ وُتبدونها ُتخفوَن مع تجعلونُه       على ؼٌبِه حّقاً و  

بعُل ا صْر وفتح الكسر والّرفِع ُثمِّ  وبٌنكُم ارفْع فً صفا نفٍر وجاـ  ٘٘ٙ  

 بمستقرٌّ القاؾ حقاً خّر وا ِثْقلُه انجلى  كسرْ وا  وعنهم بنصِب اللٌلِ ـ  ٙ٘ٙ
ب وؼٌرهما بتات الخطاب و ر   ر  ابن كثٌر والبصري )ٌجعلونُه  راطٌا ٌبدونها وٌخفون كثٌراً(األفعال الثبثة بالؽٌ

 عبة وابن كثٌر والبصريطٌب و ر  حمزة وشؽٌب وؼٌره بتاتالخطاب والصندل عود )ولٌنور  ّم القرى( بٌات الشعبة 

ًّ )وجعل اللٌل( بفتح عاصم وح( برفع النون وؼٌرهم بنصبها و ر )لقد تقّطع بٌُنكموابن عامر الجٌم مزة والكسام

الجٌم وكسر العٌن ورفع البم وخفض وم اللٌل و ر  ابن كثٌر ونصب وم اللٌل وؼٌرهم بيلؾ بعد والعٌن والبم

  صلح ٌره بتخفٌفها وثّملع )وخّر وا له ( بتثقٌل الرات وؼوالبصري )فمستقّر( بكسر القاؾ وؼٌرهما بفتحها و ر  ناف

هُ ولقْد حب 7٘ٙ ـ ومّماِن مع ٌاسٌن فً ثمٍر شفا     ودارسَت حاٌّ مدُّ  

  ّنها حمى صوَبُه بالُخلِؾ درَّ و وببـ وحّرم وسّكْن كافٌاً واكسرَ  5٘ٙ
( بمّم الثات والمٌم والبا ون بفتحها و ر  ابن ا ِمْن ُثُمره ر  حمزة والكسامً )ان روا إلى ُثُمره()كلوا ِمْن ُثُمره()لٌيكلو

كثٌروالبصرّي )ولٌقولوا درست( بيلؾ بعد الدال وسكون السٌن وفتح التات و ر  ابن عامر بحوؾ األلؾ وفتح السٌن 

همزة وسكون التات والبا ون بحوؾ األلؾ وسكون السٌن وفتح التاتو ر  البصري وابن كثٌروشعبة بخلؾ عنه بكسر 



ٌُشعركم إّنها إوا جاتْت و ٌؤمنون(والبا ون بفتحها وهو ثانً شعبة والصوب الؽٌل ودّر تتابع و وبل َؼُزَر  إّن)وما 

ـ وخاطَب فٌها ٌؤمنوَن كما فشا وصحبُة ُكفٍؤ فً الشرٌعِة َوّصب 9٘ٙ  

ًِّ فً الكهِؾ ُوّصب وكسر  وفتح  مّم فً ِ َبب حمى ـ  ٓٙٙ   هٌراً وللكوف

وِل حامٌِه َ لّب ـ ٔٙٙ  و ُْل كلمات  دوَن ما  لٍؾ ثوى  وفً ٌونٍا والطَّ
وحمزة  ر  ابن عامر وحمزة )إوا جاتت و ٌؤمنون( بتات الخطاب وؼٌرهما بٌات الؽٌب و ر  ابن عامر وشعبة 

ي  تبع األول ووّصب  الجاثٌة بتات الخطاب وؼٌرهم بٌات الؽٌب  ٌؤمنون( والكسامً )فبيّي حدٌٍل بعد هللا وآٌاتهِ 

ًّ )وحشرنا علٌهم كّل شًٍت  ببً( بمّم القاؾ والبات بالثانً  و ر  ابن كثٌر والبصرّي وعاصم وحمزة والكسام

وؼٌرهم بكسر القاؾ وفتح البات و ر  عاصم  وحمزة والكسامً ) وٌيتٌهم العواُب  ببً( بمّم القاؾ والبات والبا ون 

زة والكسامً )وتّمْت كلمت رّبم( بؽٌر  لٍؾ بعد المٌم وؼٌرهم بإثباتها و ر  بكسر القاؾ وفتح البات و ر  عاصم وحم

كبهما  البصري وابن كثٌر وعاصم  وحمزة والكسامً )كولم حّقْت كلمت ربم()إّن الوٌن حّقْت علٌهم كلمت رّبم(

              باتها ٌونا )وكولم حّقْت كلمُت ربم على الوٌن كفروا( ؼافر من ؼٌر  لٍؾ بعد المٌم وؼٌرهم بإثب

َم فتُح الّمم والكسِر إْوعبـ  ٕٙٙ وشّدد حفع  ُمنَزل  وابُن عامٍر وُحرِّ  

ٌَملّوَن مّم مع ٌملّوا الوي فً ٌونٍا ثابتاً َوو ٖٙٙ  ـ وفّصَل إْو ثّنى 
وتخفٌؾ الزاي   ر  حفع  وابن عامر ) ّنه منّزل  ِمْن رّبم بالحّا( بفتح النون وتشدٌد الزاي وؼٌرهما بسكون النون

وؼٌرهما بمّم الحات وكسر الرات و ر  نافع وعاصم وحمزة و ر  نافع وحفع  )ماحّرم علٌكم( بفتح الحات والّرات 

والكسامً )و د فّصل لكم( بفتح الفات والصاد وؼٌرهم بمّم الفات وكسر الّصاد و ر  عاصم وحمزة والكسامً )وإّن 

ٌُملون بيهوامهم()رّبنا لٌملّو ا عن سبٌلم( بمّم الٌات فٌهما وؼٌرهم بفتحها                               كثٌراً ل

ـ رساوِت فرداً وافتحوا دوَن ِعلٍّة ومٌقاً مع الفر اِن حّرْم ُمثّقب ٗٙٙ  

على كسرها إلؾ  صفا وتوّسب بكسٍر سوى المّكً ورا حرجاً هنا ـ  ٘ٙٙ  

 خؾُّ العٌِن داوَم صنَدوـ وٌْصعُد خؾٌّ ساكن  ُدم ومّدهُ   صحٌح  و ٙٙٙ
 ر  ابن كثٌر وحفع  )هللا  علم حٌُل ٌجعُل ()رسالته( باوفراد بب  لٍؾ بعد البم وبفتح التات وؼٌرهما بيلؾ بعد البم 

ٌّقاً( الفر ان بك سر الٌات وتشدٌدها و ر  ابن مع كسر التات و ر  السبعة إو ابن كثٌر )ٌجعل صدره مٌقاً()مكاناً م

)كيّنما ٌّصعد(  ر  ؼٌرهما بفتحها و ر  ابن كثٌر)حرجاً( بكسر الرات وات مخّففة فٌهما و ر  نافع وشعبةن الٌبإسكاكثٌر

والبا ون بتشدٌد الصاد بتخفٌؾ الصاد واسكانها وتخفٌؾ العٌن و ر  شعبة بتشدٌد الصاد بعدها  لؾ  وتخفٌؾ العٌن 

ٌّب( فاطر بسكون الصاد وتخفٌؾ العٌن من ؼٌر  لؾ والعٌن من ؼٌر  لؾ واّتفا القّرات فً )إلٌه ٌْصعُد ا لكلم الط

بونحشُر مع ثاٍن بٌونَا وهو فً سبي مع نقوُل الٌا فً األربِع ُعمِّ ـ  7ٙٙ  

فٌها وتحَت الّنمِل وّكرهُ شلشب وخاطَب شاٍم ٌعملوَن وَمْن تكونُ ـ  5ٙٙ  

 بالمّم رّتبـ مكاناِت مدَّ النوَن فً الكلِّ شعبة   بزعمهُم الحرفاِن  9ٙٙ
)وٌوَم نحشرهم جمٌعاً ٌامعشر الجّن( الثانً من األنعام ثبثة )نحشرهم( والرابع )نقول( ر  حفع  بالٌات  ربعة  فعاٍل 



ب  نقول( سبي()ثم )وٌوم نحشرهم كين لم ٌلبثوا( الثانً من ٌونا )وٌوم نحشرهم جمٌعاً  وؼٌره بالنون فً ِاألربعة عمِّ

ابن عامر )وما رّبم بؽافل عّما تعملون  ورّبم الؽنً( بتات الخطاب فً )تعملون( وؼٌره بٌات  ي  عمل الٌات فٌها  ر  

الؽٌب و ر  حمزة والكسامً )وَمْن تكون له عا بة الّدار( األنعام والقصع بٌات الّتوكٌر وؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر  

لوا على مكانتكم()لمسخناهم على مكانتهم( شعبة )مكانتكم( حٌل جاتت بيلؾ بعد النون وؼٌره بحوؾ األلؾ )اعم

                 و ر  الكسامً )بزعمهم( بمّم الزاي وؼٌره بفتحها )فقالوا هوا هلل بزعمهم()َمْن نشات بزعمهم(

ٌُّهم تب 7ٓٙ ٌَّن فً ممٍّ وكسٍر ورفُع  تـــَل  وودهم بالّنصِب شام ـ وز  

ٌُخفُض عنُه الّرفُع فً شركاؤهْم ـ  7ٔٙ وفً ُمصحِؾ الشامٌن بالٌاِت ُمّثب   و  

ٌُلَؾ ؼٌُر الّ رِؾ فً الّشعِر فٌصب    ومفعولُه بٌَن الممافٌِن فاصل  ـ  7ٕٙ ولْم   

ـ كللِّه درُّ الٌوَم َمْن ومها فب      تلُْم ِمْن ملٌمً الّنحِو إو مجّهب 7ٖٙ  

 شَد ُمجِمبدَة األخفش النحوّي  ن  ومْع رسمِه زىَّ القلوَع  بً مزاـ  7ٗٙ
ٌّن لكثٌٍر ِمَن المشركٌن  تَل  وودهم شركاؤهم( بمّم الّزاي وكسر الٌات ورفع وم ) تل(   ر  ابن عامر )وكولم ز

بالٌات فً مصحؾ الشام والبا ون بفتح الزاي والٌات ونصب وم  م وخفض همزة )شركامهم( وهًونصب دال  ووده

و د فصل المفعول بٌن   ووَدهم( مفعول  للمصدر وهو ) تل()م( و) تل( وخفض دال  وودهم ورفع همزة )شركاؤه

المماؾ والمماؾ إلٌه ولم ٌكن من عادة العرب الفصل إو ب رٍؾ فً الّشعر كـ هلل درُّ الٌوم َمْن ومها ولكن رسم 

مع ولم  نشد مصحؾ الشاِم حجة  تؤّكُد صحَة القراتة التً هً بنفسها حجة والوٌن كتبوها هم  فصح العرب  ٌماً و

األخفش فزّججتها متمّكناً زّى القلوع  بً مزادة وهً كولم ومن استؽربها وٌبم ولكْن َمْن جّهل  ارمها فهو مبم 

تة  ـ  7٘ٙ ٌْ دنا كافٌاً وافتْح حصاِد كوي ُحب    وإْن ٌكَن  ّنْل ُكفَؤ صدٍا وَم  

مٌتة  كب وسكوُن المعِز ِحْصن  و ّنثوا   ٌكوُن كما فً دٌنهمْ ـ نما  7ٙٙ  

 و ّن اكسروا شرعاً وبالخّؾ ُكّمب   وتّوكروَن الكلُّ خّؾ على شوا ـ  77ٙ
(اتًة( بتات الّتينٌل وؼٌرهما بٌات ر  ابن عامر وشعبة )وإْن ٌكن مٌ وؼٌرهما  لّتوكٌرو ر  ابن كثٌروابن عامربرفع)مٌتة 

رهم بكسرها و ر  نافع وعاصم وحمزة بالنصب و ر  ابن عامر والبصري وعاصم )ٌوم حصاده( بفتح الحات وؼٌ

والكسامً )وِمن المعِز( بسكون العٌن وؼٌرهم بفتحها و ر  ابن عامر وحمزة وابن كثٌر )إو  ن ٌكون( بتات الّتينٌل 

( بالرفع وؼٌره بالنصب و ر  حفع وحمزة والكسامً )تّوكرون(حٌلُ رهم بٌات الّتوكٌر و ر  ابن عامروؼٌ  تجا )مٌتة 

 و ر  حمزة والكسامً )و ّن هوا صراطً مستقٌماً( وؼٌرهم  بتشدٌد الوال حٌل جات )لعلّكم توكرون(ٌؾ الوالبتخف

 والبا ون بفتح الهمزة وتشدٌد النونتح الهمزة وتخفٌؾ النون وتسكٌنها بكسرالهمزة وتشدٌد الّنون وابن عامر بف

وعّدو ـ وٌيتٌهم شاٍؾ مع الّنحِل فار وا     مع الّروِم مّداهُ خفٌؾ   75ٙ  

ًَ ُمقبِب      ـ وكسر  وفتح  خّؾ فً  ٌماً وكا 79ٙ وٌاتاتها وجهً ممات  



 ـ ورّبً صراطً ُثّم إّنً ثبثة     ومحٌاَي واوسكاُن صّح تحّمب 5ٓٙ
 ر  حمزة والكسامً )هل ٌن رون إو  ْن تيتٌهم المبمكة( األنعام والنحل بٌات الّتوكٌر وؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر  

مزة والكسامً )إّن الوٌن فّر وا دٌنهم()ِمَن الوٌن فّر وا دٌنهم( الروم بإثبات  لٍؾ بعد الفات مع تخفٌؾ الّرات وؼٌرهما ح

ًّ )دٌناً  ٌماً( بكسر القاؾ وفتح الٌات وتخفٌفها  بحوؾ األلؾ وتشدٌد الّرات و ر  ابن عامر وعاصم  وحمزة والكسام

دها      ٌاتات اإلمافة )وجهً للوي()ومماتً هلل()هدانً رّبً إلى()و ّن هوا وؼٌرهم بفتح القاؾ وكسر الٌات وتشدٌ

صراطً مستقٌماً()إّنً  ُمرُت()إّنً  خاؾ()إّنً  رام()ومحٌاي( و راتة اوسكان صحٌحة متواترة فً )محٌاي(      

                                                  سورة األعراف                                                            

ـ وتّوكرون الؽٌَب زْد  بَل تامِه   كرٌماً وخؾُّ الواِل كْم شرفاً عب 5ٔٙ  

خرِؾ اعكْا ُتخرجوَن بفتحةٍ ـ  5ٕٙ وممٍّ و ولى الروِم شافٌِه ُمّثب    مع الزُّ  

ٌَخرجوَن فً رماً ولباُا الرفِع فً حـ  5ٖٙ  ّا نهشببخلٍؾ ممى فً الروِم و 
 ر  ابن عامر )ٌتوكرون( بٌات الؽٌب مثناة تحتٌة  بل الّتات والبا ون توّكرون بب ٌات وخّفؾ الوال ابن عامروحمزة 

وحفع وشّددها البا ون و ر  حمزة والكسامً وابن وكوان) ال فٌها تحٌوَن وفٌها تموتون ومنها ُتخرجون(  والكسامً

( األول من الّروم بفتح التات ومّم الّرات ووبن وكوان وجه  آخر فً )كولم ُتخرجون( الزخرؾ )وكولم تخرجون

األّول من الّروم  بالعكا بمّم التات وفتح الّرات كالبا ٌن و ر  حمزة والكسامً )فالٌوم و ٌخرجون منها( الجاثٌة بفتح 

انً من الروم بفتح التات ومّم الّرات الٌات ومّم الّرات والبا ون بالعكا بمّم الٌات وفتح الّرات )إوا  نتم تخرجون( الث

                 للجمٌع و ر  حمزة وابن كثٌر والبصري وعاصم )ولباُا الّتقوى( برفع السٌن والبا ون بنصبها

ٌُفتُح شملب 5ٗٙ ـ وخالصة   صل  وو ٌعلموَن  ُْل    لشعبَة فً الثانً و  

عْم بالكسِر فً العٌن ُرّتبوخّفْؾ شفا ُحكماً وما الواو دْع كفى وحٌُل نـ  5٘ٙ  

 سما ماخب البّزي وفً الّنوِر  وصب  و ْن لعنُة التخفٌؾ والّرفُع نّصُه ـ  5ٙٙ
) ُْل هً للوٌن آمنوا فً الحٌاة الّدنٌا خالصًة( برفع التات وؼٌره بنصبها و ر  شعبة )لكّل معؾ  ولكن و  ر  نافع  

لخطاب للجمٌع و ر  باالبقرة الخطاب )و ْن تقولوا على هللا ما وتعلمون(  الؽٌب وهً الثانٌة وؼٌره بتاتتعلمون( بٌات 

)وٌفتح لهم  بواب السمات( بٌات التوكٌروؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر  حمزة والكسامً والبصري بسكون حمزة والكسامً

نهتدَي لوو( بحوؾ الواو  بل ما الفات وتخفٌؾ التات بعدها وؼٌرهم بفتح الفات وتشدٌد التات و ر  ابن عامر)وما كّنا ل

() ال نعم وإّنكم لمن المقّربٌن(العوؼٌره بإثباتها و ر  الكسامً نعم بكسر  ٌن فً جمٌع موامعه ) الوا نعم فيّون مؤّون 

) ال نعم وإّنكم إواً لمن المقّربٌن( الشعرات ) ُْل نعم و نتم داخرون( الصافات و ر  نافع و نبل والبصري وعاصم ) ْن 

)لعنة( شدٌد النون وفتحها ونصب تاتوالبا ون بتوتخفٌفها ورفع تات )لعنة(  نُة هللا على ال المٌن( بسكون نون ) ْن(لع

 )لعنت(ؼٌره بتشدٌد النون وفتحها ونصب تات )لعنت(باسكان النون مخّففة ورفع تات) ّن لعنت هللا علٌه( النور ر  نافع  

ٌُؽشً بها والّرعِد ثّقَل صحبة  ـ  57ٙ والّشمُا مْع عطِؾ الثبثِة َكّمبو و  

وُنشراً سكوُن المّم فً الكّل ُولّب  وفً الّنحِل معُه فً األخٌرٌِن حفُصهم ـ  55ٙ  



 روى نونُه بالباِت ُنقطة   سفب  وفً الّنون فتُح المّم شاٍؾ وعاصم  ـ  59ٙ
ٌُؽشً اللٌل الّنهاَر( األعراؾ والّرعد بفتح لؽٌن الؽٌن وتثقٌل الشٌن والبا ون باسكان ا  ر  شعبة وحمزة والكسامً )

والبا ون بالنصب  ل برفع األربعةوالّنجوم مسّخرات(األعراؾ والّنح)والّشما والقمر وتخفٌؾ الشٌن و ر  ابن عامر

مسخراٍت وٌستثنى لحفع فً النحل)والّنجوُم مسخراُت( بالرفع و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً  وكسر تات

شراً( الفر ان بسكون نشراً( النمل )وهو الوي  رسل الرٌاح نشراً()وَمْن ٌرسل الّرٌاح نٌرسُل الرٌاح )وهو الوي 

 بات موحدًة مممومةبوالبا ون بمّمها او عاصم فٌقرؤها  و ر  حمزة والكسامً بنون مفتوحةالشٌن والبا ون بمّمها 

ؾُّ  بلؽكْم حبـ ورا ِمْن إلٍه ؼٌُرهُ خفُض رفعِه     بكلٍّ رسا والخ 9ٓٙ  

مع  حقافها والواَو زْد بعَد ُمفسدٌـ   ن كْفؤاً وباوخباِر إّنكُم عبـ  9ٔٙ  

ٌُّه كب 9ٕٙ ًُّ إّن لنا هنا      و و  مَن اوسكاُن حرم  ـ  و وعلى الحرم
ت رّبً( فً بلّؽكم رساو ر  الكسامً بخفض الرات )مالكم ِمْن إله ؼٌره(حٌل جات و ر  ؼٌره برفعها و ر  البصري ) 

األحقاؾ بسكون البات وتخفٌؾ البم وؼٌره بفتح البات وتشدٌد البم  و ر  ابن عامر المومعٌن)و بلؽكم ما  رسلُت به(

)مفسدٌن   ال المأل الوٌن استكبروا( بواو  بل  ال وؼٌره بحوفها و ر  حفع  ونافع  )إّنكم لتيتون الرجال( باإلخبار 

كم()تإّنكم( وكّل على  صلِه فً الهمزتٌن و ر  حفع  ونافع  وابن كثٌر )إّن لنا ألجراً( وؼٌرهما باوستفهام  بل )إنّ 

باوخبار والبا ون بهمزة اوستفهام  بل )إّن()تإّن لنا( وكل  على  صله )تإّن لنا ألجراً( الشعرات بهمزتٌن للجمٌع و ر  

   ورش نقل الحركة فٌها والبا ون بفتح الواونافع وابن كثٌر وابن عامر ) و  من  هل القرى( بإسكان الواو ول

ًّ على خّصوا وفً ساحٍر بها   وٌونَا سّحاٍر شفا وتسلسب 9ٖٙ ـ عل  

سنقتُل واكسْر مّمُه ُمتثّقب وفً الكّل تلقْؾ خؾُّ حفٍع ومّم فً ـ  9ٗٙ  

سٍن وفً ٌقتلوَن ُخو معاً ٌعرشوَن الكسُر مّم كوي صبحّرم وكا حُ ـ و 9٘ٙ  

 و نجى بحوِؾ الٌات والنون ُكّفب   المّم ٌكسُر شافٌاً عُكفون وفً ٌـ  9ٙٙ
حرؾ جرو ر  نافع  بٌات مشّددة بعد البم و ر  حمزة   ول( بيلٍؾ بعد البم)على( )حقٌا على  ْن و ر  السبعة إو نافعاً 

 لؾ  بعدها بعد السٌن وحة ( ٌونا بحاٍت مشّددة مفت)و ال فرعوُن امتونً بكّل سّحارٍ (والكسامً )ٌيتوم بكّل سّحارٍ 

بسكون البم   األعراؾ والشعرات وطهقؾ(بيلٍؾ بعد السٌن وبعدها حات  مكسورة مخّففة  و ر  حفع  )تل وؼٌرهما

صم وحمزة والكسامً )سنقتل  بناتهم( وتخفٌؾ القاؾ وؼٌره بفتح البم وتشدٌد القاؾ و ر  البصرّي وابن عامر وعا

التات وتشدٌدها والبا ون بفتح النون وسكون القاؾ ومّم التات مخّففة و ر  السبعة إو بمّم النون وفتح القاؾ وكسر 

نافعاً )ٌقتلون  بناتكم( بمّم الٌات وفتح القاؾ وكسر الّتات وتشدٌدها و ر  نافع بفتح الٌات وسكون القاؾ ومّم التات 

)على  وٍم ٌرهما بكسرها و ر  حمزة والكسامًؼاألنعام والّنحل بمّم الرات وة و ر  ابن عامر وشعبُة )ٌعرشون(مخّفف

 وؼٌره بإثباتهمابعد الجٌم ٌعكفون( بكسر الكاؾ وؼٌرهما بمّمها و ر  ابن عامر )وإو  نجاكم( بحوؾ الٌات والنون 

ًّ فً الكهِؾ ُوّصب  ودّكات و تنوٌن وامُدْدهُ هامزاً ـ  97ٙ شفا وعن الكوف  

ً الّرشِد حّرم وافتِح المّم شلشبوجمُع رساوتً حمْتُه وكورهُ وفـ  95ٙ  



ٌِّهم ـ  99ٙ  بكسٍر شفا واٍؾ واوتباُع وو حب  وفً الكهِؾ حسناهُ ومّم حل
بحوؾ التنوٌن و لٍؾ بعد  ر  حمزة والكسامً )جعله دكاً( األعراؾ وعاصم وحمزة والكسامً )جعلُه دكاً( الكهؾ 

المومعٌن بالتنوٌن من ؼٌر  لٍؾ وو همز و ر  البصرّي الكاؾ بعدها همزة مفتوحة والمّد المتصل والبا ون فً 

وابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )برسالتً( بيلٍؾ بعد البم على الجمع والبا ون بحوؾ األلؾ على اوفراد و ر  

با ون حمزة والكسامً )وإْن ٌروا سبٌل الرشد( األعراؾ والبصري )مما ُعلّمَت ُرشداً( الكهؾ بفتح الرات والشٌن وال

فً المومعٌن بمّم الرات وسكون الشٌن و ّما )وهٌئ لنا ِمْن  مرنا رشداً()أل رَب ِمْن هوا رشداً( الكهؾ فبفتح الرات 

ٌّهم( بكسر الحات اتباعاً لكسر البم                   والشٌن للجمٌع و ر  حمزة والكسامً )واّتخو  وم موسى من ُحل

شوا     وبا رّبنا رفع  لؽٌرهما انجبوخاطَب ٌرحمنا وٌؽفْر لنا ـ  7ٓٓ  

ـ ومٌَم ابَن  ُّم اكسْر معاً ُكْفَؤ صحبٍة وآصارهْم بالجمِع والمّد ُكلّب 7ٓٔ  

ـ خطٌماتكْم وّحدهُ عنُه ورفعُه       كما  لّفوا والؽٌُر بالكسِر عّدو 7ٕٓ  

 ـ ولكْن خطاٌا حجَّ فٌها ونوحها   ومعورًة رفع  سوى حفصهم تب 7ٖٓ
 حمزة والكسامً )لمن لم ٌرحمنا رّبنا وٌؽفر لنا( بتات الخطاب فً الفعلٌن ونصب بات )رّبنا( والبا ون بٌات الؽٌب ر  

طه بكسر المٌم و ر  ؼٌرهم بنصبها )رّبنا( و ر  ابن عامر وشعبة وحمزة والكسامً ) ال ابن  ّم() ال ٌبنؤم(ورفع بات

ة و لؾ  بعدها وفتح الصاد و لؾ  بعدها على الجمع وؼٌره بكسر و ر  ابن عامر )وٌمع عنهم آصارهم( بفتح الهمز

الهمزة وسكون الّصاد على اوفراد و ر  ابن عامر )خطٌمتكم( باوفراد بدون  لؾ وؼٌره بالجمع وإثبات األلؾ و ر  

ؼر وا( نوح ابن عامر ونافع  برفع التات وؼٌرهما بكسرها وٌستثنى البصرّي فإّنه ٌقر  )خطاٌاكم()ومما خطاٌاهم  

                                            و ر  السبعة إو حفصاً ) الوا معورة  إلى رّبكم( برفع الّتات وحفع  بنصبها

ـ وبٌٍا بٌاٍت  ّم والهمُز كهفُُه        وِمْثُل رمٌٍا ؼٌُر هوٌن عّوو 7ٓٗ  

 ٌمسكوَن صفا ِووبخلٍؾ وخّفْؾ   ٍا  سكْن بٌَن فتحٌِن صاد اً مَ ٌْ وبَ ـ  7ٓ٘
ٌّة  ساكنة  من ؼٌر همز و ر  ابن عامر بكسر ا )بعواٍب بٌٍا( بكسر الباِت وبعدها ٌات  مد لباِت بعدها همزة ساكنة   ر  نافع 

ٌّة مثل بعدها همزة مكسو والبا ون بفتح الباتكـ بمرٍ  ثّم  ساكنةوجه آخربفتح البات بعدها ٌات  رمٌا ولشعبة رة ثّم ٌات  مد

 و ر  شعبة )ٌمّسكون بالكتاب( بسكون المٌم وتخفٌؾ السٌن وؼٌره بفتح المٌم وتشدٌد السٌنتوحة  مثل حٌَدرهمزة  مف

ٌّاِت مع فتِح تامِه ـ  7ٓٙ وفً الّطوِر فً الّثانً  هٌر  تحّمب   وٌقُصُر ور  

ٌُكسُر رفُع  ّوِل الّطوِر للبصرّي وبالمّد كْم حبـ  7ٓ7  وٌاسٌَن دْم ؼصناً و
ٌّتهم( الثانً فً الطوربحوؾ األلؾ بعد ()كثٌٍر وعاصم وحمزة والكسامً )ِمْن  هورهم وّرٌتهم ر  ابن   لحقنا بهم ور

ًّ ) ّنا  الٌات حملنا وفتح التات والبا ون بإثبات األلؾ وكسر الّتات و ر  ابن كثٌر والبصرّي وعاصم وحمزة والكسام

ّرٌاتهم(األول فً الّطور بالمّد وكسر لّتات و ر  البصرّي )و ْتبعناهم ووفتح الّتات والبا ون بالمّد وكسر اوّرٌتهم( بالقصر

                                     والبا ون بالقصر ورفع الّتاتألّنه ٌقر  )واّتبعتهم(الّتات وابن عامر بالمّد ورفع الّتات 

ٌُلـ  7ٓ5 فُّصب حدوَن بفتِح الّمم والكسرِ ـ  ٌقولوا معاً ؼٌب  حمٌد  وحٌُل   



 ٌوْرهْم شفا والٌاُت ؼصن  تهّدو وفً الّنحِل واوهُ الكسامً وجْزُمهم ـ  7ٓ9
 ر  البصري ) ْن تقولوا ٌوم القٌامة() و تقولوا إّنما  شرم آباؤنا( بٌات الؽٌب فً الفعلٌن والبا ون بتات الخطاب و ر  

ٌُلحدون فً  سمامه()لسان ا ٌُلحدون فً آٌاتنا( حمزة بفتح الٌات والحات )ووِر الوٌن  ٌُلحدون إلٌه(النحل )إّن الوٌن  لوي 

فّصلت ووافقه الكسامً فً آٌة النحل و ر  آٌتً األعراؾ وفّصلت كالبا ٌن فالبا ون بمّم الٌات وكسر الحات فً 

الثبثة و ر  حمزة والكسامً )وٌورهم فً طؽٌنانهم ٌعمهون( بجزم الّرات وؼٌرهما برفعها و ر  البصرّي وعاصم 

وحمزة والكسامً بٌات الؽٌب وؼٌرهم بنون الع مة                                                                      

وونوَن شركاً عن شوا نفٍر ِمب وحّرْم ومّم الكسَر وامُدْدهُ هامزاً ـ  7ٔٓ  

 تلىوٌتبعهم فً الّ لِة احتلَّ واع ٌْتبعوكْم خّؾ مع فتِح بامِه  ـ وو 7ٔٔ
 ر  حفع  وحمزة والكسامً وابن كثٌر والبصري وابن عامر )جعب له شركات فٌما آتاهما( بمّم الشٌن وفتح الّرات 

و لؾ  بعد الكاؾ بعدها همزة بدون تنوٌن و ر  نافع وشعبة بكسر الشٌن وسكون الّرات وتنوٌن الكاؾ بدون  لؾ وو 

نافع )وإْن تدعوهم إلى الهدى و ٌّتبعوكم()والّشعرات ٌّتبعهم همز ومب بكسرالمٌم صفة لنفر ملًت  ي  وي و ر  

الؽاوون( الشعرات بسكون التات وفتح البات و ر  ؼٌره بفتح التات وتشدٌدها مع كسر البات                             

ٌمّدوَن فامُمْم واكسِر المّم  عدو   و ُْل طامؾ  طٌؾ  رمًى حّقُه وٌاـ  7ٕٔ  

ًَ آٌاتً ممافاُتها العبً كبهما    معً بعدي وإنّ  ـ ورّبً 7ٖٔ  عواب
 ر  الكسامً وابن كثٌر والبصري )إوا مّسهم طامؾ  من الشٌطان( بطات مفتوحة بعدها ٌات ساكنة بدون  لٍؾ وو همٍز 

ٌره بفتح وؼٌرهم بيلٍؾ بعد الطات بعدها همزة مكسورة و ر  نافع )وإخوانهم ٌمّدونهم( بمّم الٌات وكسر المٌم وؼ

الٌات ومّم المٌم       ٌاتات اومافة )حّرم رّبً الفواحش()معً بنً إسرامٌل()ِمْن بعدي  عجلتم()إّنً  خاؾ()إّنً 

اصطفٌتم() ال عوابً  صٌب به َمْن  شاُت()سيصرُؾ عن آٌاتً الوٌن ٌتكّبرون(                                         

                                                  سورةُ األنفا                                                              

ـ وفً ُمْردفٌَن الّداَل ٌفتُح نافع      وعْن  نبٍل ٌروى ولٌَا ُمعّوو 7ٔٗ  

ٌُؽشً سما خّفاً وفً مّمِه افتحوا ـ  7ٔ٘  وفً الكسِر حّقاً والّنعاَا ارفعوا ِوو  و
فتح الّدال لم ٌصّح لقنبل من افع  )ِمن المبمكة مردفٌن( بفتح الّدال وؼٌره بكسرها ولقنبل الوجهان ولكْن وجه  ر  ن

طرٌا الّنا م و ر  نافع )إْو ٌؽّشٌكم النعاا( بمّم الٌات وسكون الؽٌن وتخفٌؾ الشٌن وكسرها وٌات  بعدها ونصب 

الؽٌن وفتح الّشٌن مخّففة و لؾ  بعدها ورفع )الّنعاا( والبا ون النعاا و ر  ابن كثٌر والبصرّي بفتح الٌات وسكون 

                                              بمّم الٌات وفتح الؽٌن وتشدٌد الشٌن وكسرها وٌات  بعدها ونصب النعاا

لٌن هنا ولـ      كن هللا وارفع هاته شاع ُكّفبـ  7ٔٙ وتخفٌفهم فً األوَّ  

 ٌُنّوْن لحفٍع كٌَد بالخفِض عّوو َع وفٌه لمبالّتخفٌؾ واـ وموهُن  7ٔ7
 بتسكٌن النون مخّففةوهما األّوون فً السورة   ر  حمزة والكسامً وابن عامر )ولكّن هللا  تلهم()ولكّن هللا رمى( 

هللا سلّم()ولكّن هللا وتكسر للساكنٌن ورفع هات اسم هللا والبا ون بتشدٌد النون مفتوحة ونصب هات اسم هللا  ّما )ولكّن 

 لّؾ بٌنهم( فبتشدٌد النون وفتحها ونصب هات اسم هللا للجمٌع و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )ولكم و ّن 

هللا موهُن كٌد الكافرٌن( بسكون الواو وتخفٌؾ الهات والبا ون بفتح الواو وتشدٌد الهات و ر  حفع  بحوؾ التنوٌن 



تنوٌن ونصب دال )كٌد(                                                                    وخفض دال )كٌد( وؼٌره بال

ـ وبعُد وإّن الفتح عّم عبً وفـٌهما الُعدوِة اكسْر حّقاً المّم واعدو 7ٔ5  

 ـ وَمْن حًٌ اكسْر ُم هراً إو صفا هدًى   وإْو ٌتوّفى  ّنثوهُ له ُمب 7ٔ9
 ر  نافع وابن عامروحفع  )و ّن هللا مع المؤمنٌن( بفتح همزة إّن وؼٌرهم موهُن كٌد الكافرٌن( وبعد  ي بعد)و ّن هللا 

بكسرها واتفا السبعة  على فتح همزة  ّن )و ّن للكافرٌن عواب الّنار()و ّن هللا موهُن كٌد الكافرٌن( و ر  ابن كثٌر 

سر العٌن وؼٌرهما بمّمها و ر  نافع  وشعبُة والبّزي والبصري )إْو  نتم بالعدوة الّدنٌا وهْم بالعدوة القصوى( بك

 ون بٌاٍت مشّددة مفتوحة باودؼام و ر  هشام وابن وكوان )وٌحٌى َمْن حًٌ( بٌاتٌن مكسورة ومفتوحة  باو هار والبا

ن الحجج          )ولوترى إو ٌتوّفى( بتات الّتينٌل فً )ٌتوّفى( والبا ون بٌات الّتوكٌر ُمب بمم المٌم الملحفة كناٌة ع

ـ وبالؽٌِب فٌها تحسبّن كما فشا عمٌماً و ُْل فً الّنور فاشٌِه كّحب 7ٕٓ  

 بة الّسلم واكسر فً القتاِل فطْب صبـ  وإّنهُم افتح كافٌاً واكسروا لشعـ  7ٕٔ
ة وابن  ر  ابن عامر وحمزة وحفع )ووٌحسبّن الوٌن كفروا سبقوا( بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات الخطاب و ر  حمز

بتات الخطاب وفاشً القراتة ناشرها كحب  نار عامر )وٌحسبّن الوٌن كفروا معجزٌن( النور بٌات الؽٌب وؼٌرهما 

ٌُعجزون( بفتح الهمزة وؼٌره بكسرها و ر  شعبة )وإْن جنحوا للّسلم( بكسر  بصٌرة ؼٌره به و ر  ابن عامر )إّنهم و 

   تهنوا وتدعوا إلى الّسلم( القتال بكسر السٌن وؼٌرهما بفتحها    السٌن وؼٌره بفتحها و ر  حمزة وشعبة )فب

ـ وثانً ٌكْن ؼصن  وثالثها ثوى    ومعفاً بفتح الّمم فاشٌِه ُنفّب 7ٕٕ  

ٌكوَن مع األسرى األسارى ُحبً حب    وفً الّروم صْؾ عن خلِؾ فصٍل و نل إْن ـ  7ٕٖ  

 شفا ومعاً إّنً بٌاتٌِن   بب ـ ووٌتهم بالكسر فُز وبكهفه            7ٕٗ
 ر  البصرّي وعاصم  وحمزة والكسامً )ٌكْن( بٌات الّتوكٌر )وإْن ٌكن منكم مامة  ٌؽلبوا  لفاً( وؼٌرهم بتات الّتينٌل وهو 

مامة صابرة ( بٌات الّتوكٌر وؼٌرهم بتات الّتينٌل وهو المومع الثانً و ر  عاصم وحمزة والكسامً )فإْن ٌكن منكم 

( فبٌات الّتوكٌر للجمٌع و ر  حمالثال زة وعاصم ل و ّما األول )إْن ٌكْن منكم عشرون( والرابع )وإْن ٌكن منكم  لؾ 

عنه )هللا الوي خلقكم ِمْن ة وحمزة وحفع  بخلؾ بفتح الماد وؼٌرهما بمّمها و ر  شعب)وعلَم  ّن فٌكم معفاً( 

 وٍة معفاً( بفتح الّماد وؼٌرهم بمّمها وهو الثانً لحفٍع و ر   معٍؾ ثّم جعَل ِمْن بعد معٍؾ  ّوًة ثّم جعَل ِمْن بعدِ 

البصرّي ) ْن تكون له  سرى( بتات الّتينٌل وؼٌره بٌات الّتوكٌر و ر  ) ُْل لمن فً  ٌدٌكم من األسرى( بمّم الهمزة 

ه  سرى( بفتح الهمزة و لؾ  بعد السٌن المفتوحة مثل كسالى وؼٌره بفتح الهمزة وسكون السٌن مثل  تلى ) ْن ٌكون ل

وسكون السٌن للجمٌع  ر  حمزة )مالكم ِمْن َووٌتهم( بكسر الواو وؼٌره بفتحها و ر  حمزة والكسامً )هنالم الووٌة 

                   هلل الحّا( الكهؾ بكسر الواو وؼٌرهما بفتحها ٌاتات اومافة )إّنً  رى ماو ترون()إّنً  خاؾ هللا(

                                           سورة الّتوبة                                                               

و وّحَد حاٌّ مسجَد هللِا األّوو  كسُر و  ٌماَن عنَد ابن عامٍر ـ و ٌُ  7ٕ٘  

 وبالكسِر ُوّكبعزٌُر رما نّع   عشٌراُتكم بالجمِع صدا  ونّونوا  ـ 7ٕٙ
مر )إّنهم و  ٌمان لهم( بكسر همزة ) ٌمان( وؼٌره بفتحها و ر  ابن كثٌر والبصري )ما كان للمشركٌن  ْن  ر  ابن عا

ٌعمروا مساجد هللا( بالتوحٌد )مسجد( بحوؾ األلؾ وسكون السٌن وؼٌرهما بالجمع بإثبات األلؾ و ّما )إّنما ٌعمر 



بعد الرات على الجمع وؼٌره بدون  لٍؾ على اوفراد و ر  مساجد هللا( فبالجمع للجمٌع و ر  شعبة )وعشٌراتكم( بيلؾ 

وكسر التنوٌن للساكنٌن وصب وؼٌرهما بدون تنوٌن  الكسامً وعاصم )و الت الٌهود عزٌر  ابن هللا( بتنوٌن الرات

و زْد همزًة مممومًة عنُه واعقب  ٌُماهوَن مّم الهاِت ٌكسُر عاصم  ـ  7ٕ7  

صحاب  ولْم ٌخشوا هنام ُمملّب   تِح مادهِ ٌملُّ بمّم الٌاِت مع فـ  7ٕ5  

 ـ و ْن تقبَل الّتوكٌُر شاَع وصالُه ورحمة  المرفوُع بالخفِض في بب 7ٕ9
 ر  عاصم  بكسر هات )ٌماهون( وبهمزة مممومة بعدها وؼٌره بمم الهات وحوؾ الهمزة و ر  حفع وحمزة 

وو ٌخشون مْن ٌنسبهم  وؼٌرهم بفتح الٌات وكسر الّماد والكسامً )ٌمّل به الوٌن كفروا( بمّم الٌات وفتح الماد 

إلى الّمبل فً  راتتهم و ر  حمزة والكسامً ) ْن تقبل منهم نفقاتهم( بٌات الّتوكٌر وؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر  حمزة 

                      )ورحمة  للوٌن آمنوا منكم( بخفض الّتات عطفاً على )خٌر لكم(وؼٌره برفعها                       

ٌُمّم تعوْب تاه بالنوِن ُوّصب 7ٖٓ ٌُعَؾ بنوٍن دوَن ممٍّ وفاؤهُ        ـ و  

ـ وفً والِه كسر  وطامفة  بنصـ ِب مرفوعِه عن عاصٍم ُكلُّه اعتلى 7ٖٔ  

وِت مع ثاِن فتحهاـ  7ٖٕ  ُه جبوتحرٌُم ورٍش  ُربة  ممُّ    وحاٌّ بمّم السَّ
)نعّوب( مممومة وكسر وال )نعُؾ(وبنونبنون مفتوحٍة وبمّم فات طامفٍة  منكْم ُنعّوب طامفًة( )إْن نعُؾ عن ر  عاصم  

ٌُعَؾ(و)ت ونصب تات )طامفة( والبا ون بٌات ْب( بالتات وفتح الوالمممومة مع فتح فات ) و ر  ابن  )طامفة(ورفع تات َعوَّ

وهو الثانً فً الفتح و ّما )ال اّنٌن والبا ون بفتحها  )علٌهم دامرةُ الّسوت( التوبة والفتح بمّم السٌنكثٌر والبصري

باهلل  ّن السوت()و ننتم  نَّ الّسوت( فبفتح السٌن للجمٌع و ر  ورش  ) و إّنها  ُربة  لهم( بمّم الّرات وؼٌرهُ باسكانها 

صبَتَم وّحْد وافتح الّتا شواً عب  وِمْن تحتها المّكً ٌُجرُّ وزاَد ِمنْ ـ  7ٖٖ  

 صفا نفٍر مع ُمرَجؤَن و ْد حب وّحْد لهْم فً هوَد ُترجُئ همزهُ ـ و 7ٖٗ
بجّر تات تحتها وؼٌره بدون )ِمْن( وبنصب و   ر  ابن كثٌر فً آٌة )والسابقون األّولون()ِمْن تحتها األنهار( بـ )ِمْن(

بالتوحٌد وفتح التات م( سامً وحفع  )إّن صبتم سكن  لهوهوالمومع الوحٌد المختلؾ فٌه و ر  حمزة والكتات تحتها 

بالتوحٌد هود وؼٌرهم بالجمع بواو  بل األلؾ وكسر الّتات و ر  حمزة والكسامً وحفع  )ٌا شعٌُب  صبتَم تيمرَم( 

األحزاب وؼٌرهم بالجمع ورفع التات فً القراتتٌن و ر  شعبُة وابن كثٌروالبصرّي وابن عامر)ترجً َمْن تشات منهّن(

 )وآخروَن ُمرجون( بهمزة مممومٍة بعد الجٌم والبا ون بٌات ساكنة مكان الهمزة فً بهمزة مممومة بدل الٌات

                                              األحزاب وبحوؾ الهمزة فً التوبة وهو جمٌل حلو  ميخوو  من  واعد اللؽة

وـ وعّم بب واِو الوٌن ومّم فً     َمن  ّسَا مع كسٍر وبنٌاُنُه وِ  7ٖ٘  

ُتقّطَع فتُح المّم فً كامٍل عب    وُجرٍؾ سكوُن الّمم فً صفِو كاملٍ ـ  7ٖٙ  

 ـ ٌزٌُػ على فصٍل ٌروَن ُمخاطب     فشا ومعً فٌها بٌاتٌِن ُحّمب 7ٖ7
 م )الوٌن( وؼٌرهما بالواو و رآ) فمْن  ّسا بنٌانُه( )ووا مسجداً مراراً( بؽٌر واو  بل)والوٌن اّتخر  نافع  وابن عامر 

 ون بفتح الهمزة والسٌن ونصب )بنٌانه( بعد األلؾ والبامزة وكسر الّسٌن األولى ورفع نونَمْن  ّسا بنٌانُه( بمّم اله



 وؼٌرهم بمّمها و ر  حمزة وابن عامرعبُة وابن عامٍر)على شفا ُجُرٍؾ( بسكوِن الّرات و ر  حمزة وشنون)بنٌانُه(

الّتوكٌر ات وؼٌرهم بمّمها و ر  حمزة وحفع  )ِمْن بعِد ما كاَد ٌزٌُػ  لوُب( بٌات )إو  ْن ُتَقّطع  لوبهم( بفتح التّ وحفع  

ٌُفتنون()ت وؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر   لؽٌبة ٌاتات اومافةاروَن( بتات الخطاب وؼٌرهُ بٌاتحمزة ) وو ٌرون  نهم 

                                                    سورة يونس)معً  بداً()معً عدّواً(                                  

حمًى ؼٌَر حفٍع طا وٌا صحبة  ِوو   وإمجاُع را كلِّ الفواتِح وكُرهُ ـ  7ٖ5  

وها صْؾ رمًى حلواً وتحُت جنًى حبكْم صحبٍة ٌا كاَؾ والخلُؾ ٌاسر  وـ  7ٖ9  

ّثبـ شفا صاد اً حم ُمختاُر صحبٍة  وبصٍر وهْم  درى وبالخلِؾ مُ  7ٗٓ  

 ـ ووو الرا لورٍش بٌن بٌن ونافع   لدى مرٌٍم ها ٌا وحا جٌُدهُ حب 7ٗٔ
ٌونا وهود وٌوسؾ وابراهٌم والحجر)المر( الرعد )الر( مٍر وشعبة وحمزة والكسامً  لؾ را مال البصرّي وابن عا

و مال ابن عامر و مال شعبة وحمزة والكسامً  لؾ طا )طه()طسم( الشعرات والقصع)طا( النمل و لؾ ٌا )ٌا( 

ًّ بخلٍؾ ولكّنُه خارى  عن طرٌا النا م وو ٌقر  له عنه إو  وشعبة وحمزة والكسامً  لؾ ٌا )كهٌعع( مرٌم والسوس

بالفتح و مال شعبة والكسامً والبصرّي  لؾ ها )كهٌعع( و مال ورش  والبصرّي وحمزة والكسامً وشعبة  لؾ ها 

سامً  لؾ حا )حم( ؼافر وفّصلت والشورى والزخرؾ والدخان والجاثٌة )طه( و مال ابن وكوان وشعبة وحمزة والك

ه()وما  درىم واألحقاؾ و مال البصرّي وابن وكوان وشعبة وحمزة والكسامً  لؾ ) درى( حٌل ورد )وو  درىكم ب

 ٌل جات ونافع  )الر()المر() درى( حقلٌل فً راو ر  ورش  بالتّ الفتح واومالة الخلؾ وبن وكوان ماٌوم الّدٌن(ولكن 

ٌقلّل األلؾ من ها وٌا )كهٌعع( ولكّن المحققٌن على  ّن الّتقلٌل هنا لورٍش وحده و لّل ورش  والبصرّي   براوٌٌه

                              لؾ حا )حم( ولٌا لورٍش إمالة كبرى إو  لؾ ها )طه( ومن لم ٌوكر من القّرات فله الفتح

وحٌُل مٌاًت وافَا الهمُز  نببساحر   بًى   ـ نفّصُل ٌا حاٍّ عبً  7ٕٗ  

ًَ الفتحاِن مع  لٍؾ هناـ  7ٖٗ  و ْل  جُل المرفوُع بالّنصِب ُكّمب  وفً  ُم
ٌُفّصل اآلٌات( بالٌات وؼٌرهم بالنون و ر  ابن كثٌر وعاصم وحمزة والكسامً ) ال   ر  ابن كثٌر والبصري وحفع  )

بعد السٌن وكسر الحات وؼٌرهم بب  لٍؾ بكسر السٌن وإسكان الحات و ر   نبل  الكافرون إّن هوا لساحر  مبٌن( بيلؾٍ 

)هو الوي جعل الشما مٌاًت( ٌونا )ولقْد آتٌنا موسى وهارون الفر ان ومٌاًت( األنبٌات )َمْن إله  ؼٌر هللا ٌيتٌكم 

ًَ إلٌهم  ج لهم( بفتح القاؾ والّماد و لؾ  بمٌاٍت( القصع بهمزة مفتوحة بدل الٌات فً )مٌات( و ر  ابن عامر )لقم

                   بعدها ونصب وم ) جلهم( وؼٌره بمّم القاؾ وكسر الماد  وٌات مفتوحة بعدها ورفع وم ) جلهم(

ـ و صُر وو هاٍد بخلٍؾ زكا وفً الـقٌامِة و األولى وبالحاِل  ُّوو 7ٗٗ  

 لحرفٌِن فً الّنحِل  ّوووفً الّروِم وا  وَن هنا شوا وخاطَب عّما ٌشركـ  7ٗ٘
 ر   نبل والبزّي بخلؾ عنُه )وو  درىكم به()و   سم بٌوم القٌامة( بحوؾ  لؾ )و(والبا ون بإثباتها وهو الوجه الثانً 

ٌّن الممارع للحال و ّما )وو  ُ سم بالّنفا اللوامة()و   سم بهوا البلد(  للبّزي وبحوؾ األلؾ تكون البم وم ابتداٍت فٌتع

ٌُشركون  وما كان الّناا(  فبإثبات األلؾ للجمٌع و ر  حمزة والكسامً بتات الخطاب )ٌشركون( )سبحانُه وتعالى عّما 

ٌُنّزل المبمكة( النحل  )خلا السموات واألرض بالحّا تعالى ٌونا والتً بعدها ) هر الفساد ( الروم والتً بعدها )



ٌُشركون( النحل وؼٌرهما بٌات الؽٌب و وّ  و للبٌان و لإلحتراز                                                     عّما 

ٌُّركم  ُْل فٌِه ٌنُشُركْم كفى     متاَع سوى حفٍع برفٍع تحّمب 7ٗٙ ـ ٌس  

 ـ وإسكاُن  ِطعاً دوَن رٌٍب ورودهُ  وفً باِت تبلو الّتاُت شاَع تنّزو 7ٗ7
ٌّركم( بمم الٌات  ر  ابن عامر )ٌنشركم( بفتح الٌات وبعده ا نون ساكنة بعدها شٌن معجمة مممومة والبا ون )ٌس

وبعدها سٌن مهملة مفتوحة  بعدها ٌات مشّددة مكسورة و ر  حفع  )متاع الحٌوة الّدنٌا( بنصب العٌن وؼٌره برفعها 

)هنالم تتلوا الكسامً و ر  ابن كثٌر والكسامً ) طعاَ ِمَن اللٌل م لماً( بسكون الطات وؼٌرهما بفتحها و ر  حمزة و

ٌّة مكان البات الموّحدة التحتٌة فً  راتة ؼٌرهما                                                 كّل نفا( بتات مثّناة فو 

ٌّاً وهاهُ نل ـ  7ٗ5  و خفى بنو حمٍد وخّفؾ شلشب  وٌا و ٌهّدي اكسْر صف
ها و ر  عاصم  بكسر هامه وؼٌره بفتحها لكّن  الون والبصري ٌقرآن ) ّمْن و ٌهّدي(  ر  شعبة بكسر ٌامه وؼٌره بفتح

باختبا فتحة الهات ولقالون من طرٌا الن م اسكان الهات فله وجهان و ر  ورش وابن كثٌر وابن عامر بفتح الٌات 

                     والهات وكلّهم ٌشّددون الدال إو حمزة والكسامً فٌقرآن بفتح الٌات وسكون الهات وتخفٌؾ الدال

ـ ولكْن خفٌؾ  وارفِع الّناَا عنهما  وخاطَب فٌها ٌجمعوَن لُه ُمب 7ٗ9  

و صؽَر فارفعُه و كبَر فٌصبوٌعُزُب كسُر المّم مع سبٍي رسا ـ  7٘ٓ  

ٌُحمبالمّد  طُع الّسحِر حكم  تبّوآ  ـ مع 7٘ٔ  بٌا و ِؾ حفٍع لم ٌصّح ف
وكسرها وصبً للساكنٌن ورفع سٌن )الّناا()ولكّن الّناا  نفسهم ٌ لمون( )لكن(  ر  حمزة والكسامً باسكان نون 

و ر  هشام وابن وكوان  )هو خٌر  مما ٌجمعون( بتات الخطاب وؼٌرهما بٌات الؽٌب و ر  الكسامً )وما ٌعزُب عن 

ن ولم وو  كبُر( رّبم( ٌونا )و ٌعزب عنه مثقال وّرٍة( سبي بكسر الزاي وؼٌره بمّمها و ر  حمزة )وو  صؽُر م

ا للجمٌع و ر  البصرّي ) ال موسى ما جمتم به الّسحر( بهمز  طٍع مبرفع الرات والبا ون بنصبها وفً سبي برفعه

مثل )آلّوكرٌن( فٌكون فً همزة الوصل إبدالها  لفاُ مع اوشباع  و تسهٌلها بٌن بٌن ولم ٌصّح لإلستفهام  بل )السحر( 

لهمزة ٌاًت مفتوحًة عند الو ؾ ولٌا له إو الّتحقٌا وصب وو فاً                         عن حفٍع فً )تبّوتا( إبدال ا

  بُل ُمثقّب واوسكانِ  ُن خّؾ مداً وما       َى بالفتحِ لنوـ وتّتبعاِن ا 7ٕ٘

وفً  ّنُه اكسْر شافٌاً وبنونِه ونجعُل صْؾ والخلُؾ ننِج رمًى عبـ  7ٖ٘  

ًَ مع  جري وإّنً ولً ُحبـ وواَم هو الّثانً و 7٘ٗ ًَ ٌاؤها  ورّب  نفس
ٌة وفتح  ر  ابن وكوان )فاستقٌما وو تّتبعان( بتخفٌؾ النون وؼٌرهُ بتشدٌدها وروي عن ابن وكوان اسكان التات الثان

( ) ال آمنت  ّنه( بكسر همز) ّنهقر  به و ر  حمزة والكسامً  ي معَؾ هوا الوجُه وو ٌُ البات وتثقٌل النون وماى 

وؼٌره بالٌات و ر  الكسامً وحفع  )ننِج المؤمنٌن( وؼٌرهما بفتحها و ر  شعبة )وٌجعل الرجا( بنون بدل الٌات 

بسكون النون وتخفٌؾ الجٌم وؼٌرهما بفتح النون وتشدٌد الجٌم وهوا هو المومع الثانً  ّما األول )ثّم ننّجً رسلنا( 

ة )ِمْن تلقات نفسً إن  ّتبع() ل إي ورّبً إّنه الحّا()إّن  جري إو على فبفتح النون وتشدٌد الجٌم للجمٌع ٌاتات اوماف

                                                                      هللا()إّنً  خاُؾ()ما ٌكون لً  ْن  بّدله( عب جمع علٌا

                                                       رة هودسو                                                             

ـ وإّنً لكم بالفتِح حّا رواتِِه        وبادَذ بعَد الّداِل بالهمِز ُحلّب 7٘٘  



ـ وِمْن كّل نّوْن مع  د  فلَح عالماً   فعّمٌِت امُمْمُه وثّقل شواً عب 7٘ٙ  

7٘7  ًّ وهنا نعٌّ وفً الكّل ُعوِّ  ـ وفً مّم َمجراها سواهْم وفتُح ٌا بن  

 وسّكنُه زاٍم وشٌُخُه األّوو             ـ وآخُر لقماٍن ٌوالٌِه  حمد   7٘5
 ر  ابن كثٌر والبصري والكسامً )ولقد  رسلنا نوحاً إلى  ومه إّنً لكم نوٌر  مبٌن( بفتح همزة )إّنً( وؼٌرهم 

الّدال وؼٌره بٌات مفتوحة بعد الّدال و ر  حفع  )ِمْن كلٍّ بكسرها و ر  البصري )بادي الّر ي( بهمزة مفتوحة بعد 

( بمّم العٌن سامً وحفع  )فعمٌت علٌكم زوجٌن( هود والمؤمنون بتنوٌن )كّل( وؼٌره بب تنوٌن و ر  حمزة  والك

المٌم وتثقٌل المٌم وؼٌرهم بفتح العٌن وتخفٌؾ المٌم  ّما ) فعمٌت علٌهم األنبات( القصع فبفتح العٌن وتخفٌؾ 

ًّ اركب معنا( بفتح للجمٌع و ر  حمزة والكسامً وحفع  بفتح مٌم )َمجرىها ( والبا ون بمّمها و ر  عاصم )ٌا بن

( بفتح الٌات فً ٌوسؾ وثبل لقمان والصافات ووافقه البّزي فً األخٌر من  ًّ الٌات وؼٌره بكسرها و ر  حفع  )ٌا بن

 الٌات وبن كثٌر والبا ون بكسر الٌات فً الموامع السّتة لقمان بإسكان من واألول  لقمان و نبل باسكان الٌات مخّففة

ًّ وا المب 7٘9 ـ وفً عمل  فتح  ورفع  ونّونوا  وؼٌَر ارفعوا او الكسام  

هنا ؼصُنُه وافتح هنا نوَنُه دو مًى وها حِ  لُّ وتْسيلِن خّؾ الكهؾ  ِ ـ  7ٙٓ  

 لّنمِل حصن   بلُه الّنوُن ُثّمبوٌوِممٍو مع ساَل فافتْح  تى رماً وفً اـ  7ٙٔ
المب  روى ولم عنوفتح البم بدون تنوٌن ونصب رات )ؼٌر(  صالح( بكسر المٌم ؼٌر )إّنه عمل ر  الكسامً 

و ر  ابن كثٌر  والبا ون بفتح المٌم ورفع البم وتنوٌنها ورفع الراترمً هللا عنهما عامشة و ّم سلمة  األشراؾ

والبا ون بفتح البم ن البم وتخفٌؾ النون والكسامً )فب تسيلنً عن شًت( الكهؾ بسكوالبصرّي وعاصم وحمزة و

و ر  البصرّي وعاصم وحمزة والكسامً )فب تسيلِن ما لٌا لم به علم ( هود بسكون البم وتخفٌؾ وتشدٌد النون 

ابن كثٌر بفتح النون مشّددًة ونافع  وكسرها و ر  ابن كثٌر ونافع وابن عامر بفتح البم وتشدٌد النون ولكن  ر  النون 

بفتح المٌم وؼٌرهما وابن عامر بكسرها مشّددًة  و ر  نافع والكسامً )وِمْن خزي ٌوممو()ِمْن عواب ٌوممو(المعارى 

وحمزة  عاصمبفتح المٌم وؼٌرهم بكسرها و ر   نافع وعاصم وحمزة والكسامً )ِمْن فزٍع ٌوممو( النملبكسرها و ر  

                                                          تنوٌن )فزٍع( وؼٌرهم بتركه ُثّمب  صلحالنون  ي بوالكسامً بال

ٌُنّوْن على فصٍل وفً الّنجِم فُّصب ثموَد مع الفر اِن والعنكبوِت لم ـ  7ٕٙ  

وٌعقوُب نصُب الّرفِع عْن فامٍل كب    نما لثموٍد نّونوا واخفموا رمًى ـ  7ٖٙ  

 ـ هنا  اَل سلم  كسُرهُ وسكوُنُه     و صر  وفوَا الّطوِر شاَع تنّزو 7ٙٗ
 ر  حفع  وحمزة ) و إّن ثمود كفروا رّبهم()وعاداً وثمود و صحاب الّرّا( الفر ان )وعاداً وثمود و د تبٌن لكم( 

ب تنوٌن وؼٌرهما بالتنوٌن و ر  العنكبوت بب تنوٌن وؼٌرهما بالتنوٌن و ر  حمزة و عاصم  )وثمود فما  بقى( النجم ب

الكسامً ) و بعداً لثمود( بخفض الدال وتنوٌنه و ر  ؼٌره بفتحها بب تنوٌن و ر  حفع  وحمزة وابن عامر بنصب 

بات ٌعقوب )وِمْن ورات اسحا ٌعقوب( وؼٌرهم برفعها وكب حف  و ر  حمزة والكسامً ) ال سبم( هود والوارٌات 

                                 م وحوؾ األلؾ وؼٌره بفتح السٌن والبم وإثبات األلؾ بعدهبكسر السٌن وسكون الب

هنا حاٌّ او امراتَم ارفْع و ُبدو  وفاسِر  ِن اسِر الوصُل  صل  دنا وهاـ  7ٙ٘  



 وفً سعدوا فامُمْم صحاباً وسْل بِه وخؾُّ وإْن ُكبً إلى صفِوِه دوـ  7ٙٙ
)فيسِر بيهلم( هود والحجر )فيسر بعبادي( الدخان ) ْن  سر بعبادي( طه والشعرات بوصل   ر  نافع  وابن كثٌر

وتكسر همزة  سر ابتداًت والبا ون بهمزة  طٍع مفتوحة وسكون نون  ْن وصبً وو فاُ  الهمزة وتكسر نون ) ن( وصب

( وؼٌرهما بنص بها على اوستثنات  ّما )إّنا منّجوم و ر  ابن كثٌر والبصري )إو امر تم( برفع التات بدل من ) حد 

و هلم إو امر تم( العنكبوت فبنصب التات للجمٌع و ر  حمزة والكسامً وحفع  )و ّما الوٌن ُسعدوا( بمّم السٌن 

وؼٌرهم بفتحها وسل به اي اسيل عن  سباب سعادتهم لتكون مثلهم و ر  نافع وشعبة وابن كثٌر )وإن كبً( بسكون 

                                ؼٌرهم بتشدٌدها مفتوحة دو  دلى دلوه إلى صفو الخؾ فاستخرجهاالنون وتخفٌفها و

ٌُشّدُد لما كامل  نّع فاعتلى فٌها وفً ٌاسٌن والطارِا العب  ـ و 7ٙ7  

ٌُرجُع فٌه الممُّ والفتُح إْو عب وفً زخرٍؾ فً نّع لُسٍن بخلفِه ـ  7ٙ5  و
( ٌا )إْن كّل نفٍا لّما علٌها  ر  ابن عامر وعاصم وحمزة ب ٌُوفٌّنهم()وإْن كلٌّ لّما جمٌع  تشدٌد مٌم )لّما()وإْن كّب لّما ل

وؼٌرهم بتخفٌفها و ر  عاصم وحمزة وهشام بخلؾ عنه )وإْن كلُّ ولم لّما متاع الحٌاة الدنٌا( حاف ( الطارا 

  نافع وحفع  )وإلٌه ٌرجع األمر كلّه( بمم الزخرؾ بتشدٌد المٌم وؼٌرهم بتخفٌفها وهو الوجه الثانً لهشام و ر

الٌات وفتح الجٌم وؼٌرهما بفتح الٌات وكسر الجٌم                                                                         

ـ وخاطَب عّما ٌعملوَن هنا وآ   خَر الّنمِل علماً عّم وارتاَد َمنزو 7ٙ9  

ًَ فا ببـ وٌاتاتها عّنً وإنّ  77ٓ ً ثمانٌاً        ومٌفً ولكّنً وُنصح  

ًَ ّعّدها ـ  77ٔ  ومع فطرْن  جري معاً ُتحِع ُمكمب  شقا ً وتوفٌقً ورهط
 ر  حفع  ونافع  وابن عامر )وما رّبم بؽافل عما تعملون( آخر هود وآخر النمل بتات الخطاب وؼٌرهم بٌات الؽٌب 

ات اومافة )عّنً إّنه لفرح()إّنً إواً لمن ال المٌن()إّنً  خاؾ( ثبثة )إّنً ٌات منزوً ٌنزل فٌه العلم    وارتاد طلب

 ع م()إّنً  عوو بم()إّنً  رىكم()إّنً  شهد هللا()فً مٌفً  لٌا()ولكّنً  رىكم()نصحً إْن  ردُت()شقا ً  ْن 

                                   ٌصٌبكم()وما توفٌقً إو باهلل() رهطً  عّز علٌكم()فطرنً  فب()إْن  جري إو( إثنان

                                                     سورة يوسف                                                        

ًِّ آٌات  الِووحِّ و وُ      ـ وٌا  بِت افتْح حٌُل جا وبِن عامرٍ  77ٕ  َد للمك
ومرٌم والقصع والصافات بفتح التات وؼٌره بكسرها و ر  ابن كثٌر )آًٌة للساملٌن(  ر  ابن عامر )ٌا  بت( ٌوسؾ 

ًَ ٌلً و ّما )وكيٌن  بؽٌر  لؾ بعد ٌات )آٌة( باوفراد وؼٌره بإثباتها على الجمع والِوو القرٌبة  و وات القرب من ولِ

                                                  من آٌة فً السموات( آخر السورة باوفراد للجمٌع                       

ٌُخفى ُمفّصب 77ٖ   ـ ؼٌاباِت فً الحرفٌن بالجمِع نافع      وتيمُننا للكلِّ 

ونرتْع ونلعْب ٌاُت حصٍن تطّوو   و دؼَم مع اشمامُه البعُض عنهُم ـ  77ٗ  

ٌّبوبشراَي حوُؾ ا   وٌرتْع سكوُن الكسِر فً العٌِن وو حمًى ـ  77٘ لٌاِت ثبت  وُم  



 شفاًت و لّْل جهبواً وكبهما     عن ابن العب والفتح عنه تفّمبـ  77ٙ
جمٌع القّرات )مالم و لجمع ِبيلٍؾ بعد البات وؼٌره بحوفها على اوفراد ولالمومعٌن با)فً ؼٌابت الجب( فً   ر  نافع  

 واختبا حركتها واوشمام بإدؼام النون األولى فًب بفصل النون األولى عن الثانٌة بوجهٌن الروم مفصّ تيمّنا( 

والكسامً  نافع وعاصم وحمزةحركة الحرؾ المدؼم واوشمام  شهر ولاودؼام إشارة إلى الثانٌة ومّم الشفتٌن عقب 

ًّ لبصرّي ولعب( بالٌات وؼٌرهم بالنون ول)ٌرتع وٌ سكون العٌن وؼٌرهم بكسرها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسام

ساكنة و فاً مفتوحة وصبً شرى( بحوؾ الٌات وؼٌرهم باثباتها )ٌا بللجمٌع و ر  عاصم وحمزة والكسامًساكنة  والبات

 الحاوام وجهبو بكسر الجٌم والباتمقدّ الفتح  ٌماً وهو لها ورش والوجهان للبصري وو مال  لفها حمزة والكسامً و لّ 

التا لوا ُخْلفُُه َدو وهمُزهُ     لسان  وممُّ  كفؤِ ـ وهٌَت بكسٍر  صُل  777  

وفً المخلصٌن الكلِّ حصن  تجّمب  وفً كاَؾ فتُح البم فً مخلصاً ثوى ـ  775  

 فحّرم وخاطْب ٌعصرون شمردو  معاً وصُل حاشا حّج د باً لحفصهمـ  779
ات وؼٌره بٌات  ر  نافع وابن عامر )و الْت هٌت لم( بكسر الهات وؼٌرهما بفتحها و ر  هشام بهمزة ساكنة بعد اله

ساكنة و ر  ابن كثٌر وهشام بخلؾ عنه بمّم التات وؼٌرهما بفتحها و ر  عاصم وحمزة والكسامً )إّنه كان مخلصاً( 

مرٌم بفتح البم وؼٌرهم بكسرها و ر  نافع وعاصم وحمزة والكسامً )المخلصٌن( حٌل جات بفتح البم وؼٌرهم 

فً ؼٌر مرٌم )مخلصاً له الدٌن()مخلصاً له دٌنً( وبدون  لـ )مخلصٌن له  بكسرها )إّنه ِمْن عبادنا المخلصٌن( و ّما

ٌره الّدٌن( فبكسر البم جمٌعها اّتفا اً و ر  البصري )حاش هلل( فً المومعٌن بيلؾ بعد الشٌن وصبً وحوفها و فاً وؼ

التحقٌا  سكان كّل على  صله فً)سبع سنٌن د باً( بفتح الهمزة وؼٌره بإسكانها وفً اوبحوفها فً الحالٌن و ر  حفع  

شمردو خفٌفاً                      واوبدال و ر  حمزة والكسامً )وفٌه ٌعصرون( بتات الخطاب وؼٌرهما بٌات الؽٌب

ُن داٍر وحف اً حاف اً شاَع عّقبٍؾ وحٌُل ٌشاُت نوـ ونكتْل بٌا شا 75ٓ  

 اِر فً  الوا  مّنَم دؼفبـ وفتٌتِه فتٌانِِه عن شواً وُرْد         باوخب 75ٔ
و ر  ابن كثٌر )حٌل ٌشات( بالنون وؼٌره  ر  حمزة والكسامً )فيرسل معنا  خانا نكتل( بٌات الؽٌب وؼٌرهما بالنون 

بالٌات  ّما )نصٌب برحمتنا َمْن نشات( فبالنون للجمٌع و ر  حمزة والكسامً وحفع  )فاهلل خٌر  حاف اً( باأللؾ بعد 

لٍؾ بعد الٌات وبعدها )لفتٌانه( بي ل و ر  حمزة والكسامً وحفع و ال اً( بدون  لؾ عّقب جمع عاالحات وؼٌرهم )حف

واحدة على اوخبار وؼٌره )إّنم ألنت ٌوسؾ( بهمزة ؾ وبتات بعد الٌات و ر  ابن كثٌر)لفتٌته( بدون  لنون وؼٌرهم 

 راد طلب الدؼفل العٌش الواسعخال وتركه ورْد  والتسهٌل واود على اوستفهام وكّل على  صله فً التحقٌابهمزتٌن 

  سوا ا لْب عن البّزي بخلٍؾ و بدوـ وٌٌيا معاً واستٌيَا استٌيسوا وتٌـ  75ٕ

 ونون  ُعبً ٌوحى إلٌِه شواً َعب  وٌوحى إلٌهم كسُر حاِت جمٌعهاـ  75ٖ
)حّتى إوا استٌيا الّرسل()فلّما استٌيسوا منه()وو  ر  البزّي )إّنه و ٌٌيا ِمْن روح هللا() فلم ٌٌيا الوٌن آمنوا( الرعد 

والبا ون بٌات ساكنة تٌيسوا ِمْن روح هللا( فجعل الهمزة مكان الٌات وسكنها و بدلها وجعل الٌات مكان الهمزة وفتحها 

األنبٌات ٌوسؾ والنحل واألول فً بعدها همزة مفتوحة وهو الوجه الثانً للبزي و ر  حفع  )إو رجاوً نوحً إلٌهم( 

بالنون وكسر الحات وٌات بعدها والبا ون بالٌات وفتح الحات و لؾ بعدها و ر  حمزة والكسامً وحفع الثانً من 

األنبٌات )إو نوحً إلٌه( بالنون وكسر الحات وٌات بعدها والبا ون بالٌات وفتح الحات و لؾ بعدها                      

ًَ ننجً احوْؾ وشّدْد وح 75ٗ ّركاً كوا نْل وخّفْؾ ُكّوبوا ثابتاً تبـ وثان  



ٌُحِزُننً ُحب 75٘ ـ و ّنً وإّنً الخمُا رّبً بيربٍع    رانً معاً نفسً لَ  

ًَ بً ولًـ  75ٙ ًَ آبامً  بً فاخَش َموَحب   وفً إخوتً حزنً سبٌل  لعلّ
ٌات مفتوحة والبا ون بإثبات   ر  ابن عامر وعاصم )فنّجً َمْن نشات( بنون مممومة بعدها جٌم مشّددة مكسورة بعد

نون ساكنة بعد النون وتخفٌؾ الجٌم وتسكٌن الٌات و ر  عاصم وحمزة والكسامً )و ّنوا  ّنهم  د ُكوبوا( بتخفٌؾ 

)إّنً  رى()إّنً  نا  خوم()إنً  علم()إّنه إّنً  رانً( إثنان) ّنً  وؾ الكٌل()الوال وؼٌرهم بتشدٌدها ٌاتات اومافة 

()مّما علمنً ربً إّنً()إو مارحم رّبً إّن رّبً()سوؾ  ستؽفر لكم رّبً إّنه() رانً  عصر( ربً  حسن مثواي

) رانً  حمل()وما  بّرذ نفسً إّن ()لٌحزننً  ن توهبوا()وبٌن إخوتً إّن()وحزنً إلى هللا()هوه سبٌلً  دعو() حسن 

 خش موحب  تحوٌرمن الكبم عن إخوة ٌوسؾبً إو()حتى ٌيون لً  بً()لعلً  رجع()آبامً إبراهٌم() بً  و ٌحكم(فا

                                                       سورة الرعد                                                         

لدى خفمها رفع  على حقُُّه ُطب    ّوو نخٌٍل ؼٌِر صنواٍن  وزرعٍ ـ  757  

ُل شلشب    ابُن عامٍر ـ ووّكَر ُتسقى عاصم  و 755 ٌُفمِّ  و ْل بعَدهُ بالٌا 
و ّما )صنوان( )وزرع  ونخٌل  صنوان  وؼٌُر( برفع الكلمات األربع وؼٌرهم بخفمها  ر  ابن كثٌروالبصري وحفع

الثانٌة فبالخفض للجمٌع طب جمع طلٌة وهً صفحة العنا و ر  عاصم وابن عامر )تسقى بمات واحٍد( بٌات التوكٌر 

ا بتات الّتينٌل و ر  حمزة والكسامً )وٌفّمُل بعمها على بعٍض( بالٌات وؼٌرهما بالنون وبعده بعد ٌسقى وؼٌرهم

ـ وما ُكّرَر استفهامُه نحُو آموا            مّنا فوو استفهاٍم الكلُّ  ّوو 759  

سوى الّنازعاِت مع إوا و عْت ِوو  سوى نافٍع فً الّنمِل والّشام مخبر  ـ  79ٓ  

ودوَن عناٍد عمَّ فً العنكبوِت ُمْخبراً وْهَو فً الثانً  تى راشداً َووـ  79ٔ  

سوى العنكبوِت وْهَو فً الّنمِل ُكْن رماً وزاداهُ نوناً إّننا عنهما اعتلىـ  79ٕ  

  صولهُم وامُدْد لوا حاف اً َبب  وعمَّ رماً فً الّنازعاِت وهْم على ـ  79ٖ
) موا متنا وكّنا تراباً  موا كّنا ع اماً ورفاتاً  مّنا( إثنان اوسرات اً  مّنا لفً خلٍا جدٌد()) موا كّنا ترابتكرر اوستفهام 

وع اماً  مّنا( المؤمنون ) موا كّنا تراباً وآباؤنا  مّنا( النمل ) مّنكم لتيتون الفاحشة(ـ) مّنكم لتيتون الرجال( العنكبوت ) موا 

تنا وكّنا تراباً السجدة ) موا متنا وكّنا تراباً وع اماً  مّنا( إثنان الصافات )إموا ممللنا فً األرِض  مّنا لفً خلٍا جدٌد( 

 ر  السبعة بهمزتٌن على اوستفهام إو نافعاً ـ األّول ـ الوا عة ) مّنا لمردودون فً الحافرة  موا( النازعات وع اماً  مّنا(

إو  ّول الّنازعات و ّول عامر فقر   ّول الجمٌع على الخبروابن على الخبرفً األول من الّنمل فبهمزة واحدة مكسورة 

باوستفهام وابن كثٌر  الّنا م وفً التٌسٌر له فٌه اوخبار فٌكون له  ول النازعات والنملو ّول الّنمل باستثنات ا عة الو

بار فً الجمٌع إو ثانً ـ و ر  نافع والكسامً باوخ الثانًـ  وحفٍع ونافٍع وابن عامر فً  ّول العنكبوت فباوخبار

و ر  ابن عامر والكسامً ثانً النمل باوخبار مع زٌادة نون لنافع باوستفهام فباوستفهام لهما وثانً النمل العنكبوت 

 والقرات على  صولهم فً الهمزتٌن )إّننا( و ر  نافع وابن عامر والكسامً ثانً الّنازعات باوخبار وؼٌرهم باوستفهام

وواٍل  ْؾ وواٍا بٌامِه     وباٍا دنا هْل ٌستوي صحبة  تبـ وهاٍد  79ٗ  



هم وبعُد صحاب  ٌو دوَن ـ  79٘ وِل وانجلى   وممُّ وصّدوا ثوى مع صّد فً الطَّ  

 ـ وٌْثبُت فً تخفٌِفِه حاُّ ناصٍر     وفً الكافُر الكّفاُر بالجمِع ُولّب 79ٙ
حٌل جاتت )ولكّل  وم هاد()وما لهم ِمْن دونه ِمْن وال()فما له و ؾ ابن كثٌر بالٌات وحوفها وصبً فً  ربعة  لفا  

ًّ وو واا( الرعد )وما عند هللا باا( النحل )وما كان لهم ِمَن هللا ِمْن واا(  ِمْن هاد()ومالهم ِمَن هللا ِمْن واا()ِمْن ول

ة ) م هل تستوي ال لمات والنور( )فما له ِمْن هاد( ؼافر والبا ون بحوفها وصبً وو فاً  و ر  حمزة والكسامً وشعب

 ّما ) ل هل ٌستوي األعمى( فبٌات التوكٌر للجمٌع وبعد )هل تستوي(  ر  حفع  بٌات التوكٌر وؼٌرهم بتات الّتينٌل 

وحمزة والكسامً )ومّما ٌو دون علٌه( بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات الخطاب و ر  عاصم وحمزة والكسامً )وصّدوا عن 

سبٌل( ؼافر بمّم الصاد وؼٌرهم بفتحها و ر  ابن كثٌر والبصري وعاصم )ٌمحو هللا ما ٌشات السبٌل()وصّد عن ال

وٌثبت( بسكون الثات وتخفٌؾ البات وؼٌرهم بفتح الثات وتشدٌد البات و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً 

                                                                            )وسٌعلم الكفاُر( بالجمع وؼٌرهم الكافر باوفراد

                                                   سورة ابراهيم                                                            

لُا امُدْدهُ واكسْر وارفِع القاَؾ شلشب   وفً الخفِض فً هللا الوي الّرفُع عّم خاـ  797  

ًَّ اكسْر لحمزَة مجِمب    وفً الّنوِر واخفْض كلَّ فٌها واألرَض هاـ  795 هنا ُمصرخ  

 ـ كها وصٍل  و للساكنٌِن و طرب   حكاها مع الفّرات مع ولِد العب 799
با ون إبتداًت  و وصبً بما  بله وال عز وجلّ   ر  نافع وابن عامر )إلى صراط العزٌز الحمٌد   هللا( برفع هات اسم هللا

بخفض الهات و ر  حمزة والكسامً ) لم تر  ّن هللا خلا السموات واألرض()وهللا خلا كّل دابة من مات( النوربإثبات 

وخفض )واألرض( بإبراهٌم و)كّل( النور والبا ون بحوؾ األلؾ وفتح البم  لؾ بعد الخات وكسر البم ورفع القاؾ 

( بكسر الٌات المشّددة وؼٌره بفتحها وكسرت الٌات لشبهها والقاؾ ونصب )األرض(و)كّل( و ر  حمزة )بمصر ًّ خ

بالهات فً علٌه فاألصل بمصرخٌنً فالٌات األولى للجمع والثانٌة لبمافة فحوفت النون لبمافة و دؼمتا  و كسرت 

          مٌلألّن كبً منهما ساكن وهً لؽة بنً ٌربوع حكاها  طرب والفرات و بو عمرو بن العبت مجمبً آتٌاً بالج

ٌملّوا ٌملُّ عْن    و فمٌدٍة بالٌا بخلٍؾ لُه َووـ وممَّ ِكفا حصٍن  5ٓٓ  

كاَن لً إّنً عبادَي ُخْو ُمب  وفً لَتزول الفتُح وارفْعُه راشداً وما ـ  5ٓٔ  
لقمان  ر  ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة والكسامً بمّم ٌات )لٌملّوا عن سبٌله()لٌمّل عن سبٌل هللا ( الحج و

)فاجعل  )لٌمّل عن سبٌله( الزمر والبا ون بفتح الٌات و ر  هشام بخلؾ عنه بإثبات ٌات ساكنة بعد الهمزة المكسورة

 فمدة من الناا( والبا ون بحوفها وهو الوجه الثانً لهشام و ر  الكسامً )لتزول منه الجبال( بفتح البم األولى ورفع 

انٌة ٌاتات اومافة )وما كان لً علٌكم من سلطان()إّنً  سكنت() ل لعبادي الثانٌة وؼٌره بكسر األولى ونصب الث

                                                            سورة الحجر                                       الوٌن آمنوا(   

  ُشعبَة ُمّثببَّ خفٌؾ  إْو نما ُسّكرْت دنا        تنّزُل مّم التا لـ ورُ  5ٕٓ

مبمكَة المرفوع عن شامٍد ُعبـ ها واكسر الّزاي وانصِب الوبالّنون فٌـ  5ٖٓ  

ٌّاً وما الحوُؾ  َّووـ وث 5ٓٗ ًّ نوُن تبّشرو     َن واكسرهُ حرم قَّل للمك  



صارنا( بتخفٌؾ  ر  نافع  وعاصم  )ربما ٌوّد الوٌن كفروا( بتخفٌؾ البات وؼٌرهما بتشدٌدها و ر  ابن كثٌر )سكرْت  ب

و حفع   (المبمكة)الكاؾ وؼٌره بتشدٌدها و ر  شعبة )ما تنّزل المبمكُة إو بالحّا( بمّم التات وفتح الزاي ورفع تات 

والبا ون بفتِح التات والزاي ورفع تات  (المبمكة)وحمزة والكسامً بنوٍن مممومٍة بدل الّتات وكسر الّزاي ونصب تات 

ثٌر ) فبَم ُتبّشرون( بتشدٌد النون وكسرها و ر  نافع  بكسرها مخّففًة  والبا وَن بفتحها مخّففًة و ر  ابن ك)المبمكة( 

      ولٌا الحوؾ فً  راتة نافع لنون الرفع األولى بل لنون الو اٌة والكسرة دالة  على حوفها  و على حوؾ الٌات 

افقَن ُحّمبمعُه تقنطوَن وتقنطوا      وهنَّ بكسر النوِن ر ـ وٌقنط 5ٓ٘  

وُمنجوهُم خؾٌّ وفً العنكبوِت ننـ جٌّن شفا ُمنجوَم صحبُتُه دوـ  5ٓٙ  

  درنا بها والّنمِل صْؾ وعباِد مع     بناتً و ّنً ثمَّ إّنً فاعقبـ  5ٓ7
الّزمر بكسر   ر  الكسامً والبصريُّ )وَمْن ٌقنْط ِمْن رحمة ِ رّبِه()إوا هْم ٌقنطون( الروم )و تقنطوا ِمْن رحمِة هللا(

الّنون وؼٌرهما بفتحها ُحّمب جمع حامل ٌعنً القارذ و ر  حمزة والكسامً )إّنا لُمَنّجوهم()لُنَنّجٌّنُه و هلُه( العنكبوت 

بسكون الّنون وتخفٌؾ الجٌم و ر  شعبة وحمزة والكسامً وابن كثٌر )إّنا ُمَنّجوَم و هلم( بسكون الّنون وتخفٌؾ 

)إو امر َتُه  ّدرنا إّنها لِمَن الؽابرٌن()إو امر تُه ٌع بفتح الّنون وتشدٌد الجٌم و ر  شعبة الجٌم والبا ون فً الجم

 ّدرناها ِمَن الؽابرٌن( النمل بتخفٌؾ الّدال والبا ون بتشدٌدها ٌاتات اومافة )نّبئ عبادي  ّنً  نا الؽفور الّرحٌم( 

                                        وٌُر المبٌن()هؤوت بناتً إْن كنتْم فاعلٌن()و ُْل إّنً  نا النّ 
سورة النح                                                                                     

صّح ٌدعون عاصم  وفً شركاي الخلُؾ فً الهمز َهْلهب ٌُنبُت نون  و ـ  5ٓ5  

 بمعاً ٌتوفىهْم لحمزَة ُوصِّ        ـ وِمْن  بِل فٌهم ٌكسُر النوَن نافع   5ٓ9
ٌُنبُت لكْم به الّزرَع( بالنون وؼٌرهُ بالٌات و ر  عاصم  )والوٌن ٌْدعوَن ِمْن دوِن هللا( بٌات الؽٌب وؼٌرهُ بتات   ر  شعبُة )

همزة البإثبات  ْقر  به والصحٌح الخطاب وروي عن البّزّي ) ٌَن شركامً( بحوِؾ الهمزِة وهو هلهل  معٌؾ  و ٌُ 

تتوفاهم المبمكة  المً  بكسر النوِن وؼٌرهُ  بفتحها و ر  حمزة )الوٌن (  بَل )فٌهم()تشاّ ونكقراتة الجمٌع و ر  نافع  

ٌّبٌن( بٌات الّتوكٌر فٌهما وؼٌرهُ بتات الّتينٌل                                             نفسهم()الوٌن تتوفاهُم المبمكُة ط

  ٌهدي بممٍّ وفتحٍة وخاطْب تروا شرعاً واآلخُر فً كبسما كامبً ـ  5ٔٓ

ٌّؤا الـ   5ٔٔ تف ٌَ مؤّنُل للبصريِّ  بُل ُتقُّبب ـ ورا ُمفِرطوَن اكسْر  مًى   

 ـ وحاُّ صحاٍب ممَّ نسقٌكمو معاً  لشعبَة خاطْب ٌجحدوَن ُمَعلّب 5ٕٔ
ٌُمّل( بمّم الٌات وفتح الّدال و لؾ بعدها والبا ون   ر  نافع وابن كثٌر والبصري وابن عامر )فإّن هللا و ٌهدي َمنْ 

بفتح الٌات وكسر الّدال وٌات  بعدها و ر  حمزة والكسامً ) ولم ٌروا إلى ما خلَا هللاُ ِمْن شًٍت( بتات الخطاب وؼٌرهما 

رهما بٌات بٌات الؽٌب و ر  حمزة وابن عامر بتات الخطاب المومع األخٌر ) ولم ٌروا إلى الطٌر مسخراٍت( وؼٌ

ٌّؤ  بله(   بل )ُمفرطون( الؽٌب وِكب ِحْف  و ر  نافع )و ّنهم ُمفرطون( بكسر الّرات وؼٌره بفتحها و ر  البصري )تتف

وؼٌره بٌات الّتوكٌر  مًى جمع  ماة وهو الؽدٌر و ر  ابن كثٌر والبصري وحفع وحمزة والكسامً  بتات التينٌل

وؼٌرهم بفتحها و ر  شعبة ) فبنعمة هللا ٌجحدون( بتات الخطاب وؼٌره بٌات  )نسقٌكم( النحل والمؤمنون بمّم النون

                  الؽٌب وتعلٌل الخطاب مناسبة )وهللا فّمل بعمكم على بعٍض( والؽٌب لمناسبة )فما الوٌن فّملوا(



وـ  5ٖٔ و عنكمو اسكاُنُه وامع  ونْجـ         ِزٌّن الوٌن الّنون داعٌِه ُنوِّ  

ـ ملكُت وعنُه نّع األخفُش ٌاتهُ  وعنُه روى الّنقاُش نوناً مَوّهب 5ٔٗ  

ٌُكسُر فً مٌٍا مع الّنمِل ُدخلب    سوى الّشام ُمّموا واكسروا فتنوا لهمـ  5ٔ٘  و
 ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً بإسكان عٌن )ٌوَم  عنكم( وؼٌرهم بفتحها و ر  ابن كثٌر وعاصم )ولنجزٌّن 

روا( بالنون والبا ون بالٌات ووبن وكوان الوجهان ولكن الشاطبً مّعؾ وجه الّنون وصححه ابن الجزري الوٌن صب

و ر  ابن عامر )ِمْن بعد ما فتنوا( بفتح الفات والتات والبا ون بمّم الفات وكسر التات و ر  ابن كثٌر )وو تُم فً مٌٍا( 

                                                 ها)وو تكْن فً مٌٍا( النمل بكسر الّماد وؼٌره بفتح
سورة االسراء                                                                                        

ـ وٌّتخووا ؼٌب  حب لٌسوَت نو    ُن راٍو وممُّ الهمِز والمدِّ ُعّدو 5ٔٙ  

ٌُلّقاهُ ٌممُّ م 5ٔ7 امُدْدهُ واكسْر شمْردوكفى ٌْبلَُؽّن          شّدداً ـ سما و  

 ـ وعْن كلهْم شّدْد وفا  ؾِّ كلّها     بفتٍح دنا كفؤاً ونّوْن على اعتب 5ٔ5
 ر  البصري ) و ٌّتخووا ِمْن دونً وكٌب( بٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب و ر  الكسامً )لٌسوت وجوهكم( بالنون 

ٌر والبصري وحفع بمم الهمزة ومّدها بواو ساكنة وؼٌرهم بفتح الهمزة وترم المّد وفتح الهمز و ر  نافع وابن كث

و ر  ابن عامر )ٌلقاه منشورا( بمّم الٌات وفتح البم وتشدٌد القاؾ وؼٌره بفتح الٌات وسكون البم وتخفٌؾ القاؾ 

المشبع والبا ون بحوؾ األلؾ وفتح  و ر  حمزة والكسامً )إّما ٌْبلُؽنَّ عندم( بيلؾ بعد الؽٌن وكسر النون مع المدّ 

) ّؾ لكم ولما تعبدون( األنبٌات ) ّؾ لكما النون وتشدٌد النون للجمٌع و ر  ابن كثٌر وابن عامر )فب تقُْل لهما  ّؾ(

 تعداننً( األحقاؾ بفتح الفات وؼٌرهما بكسرها وحفع ونافع بتنوٌن الفات وؼٌرهما بحوؾ التنوٌن                  

وبالفتِح والّتحرٌِم ِخطيً ُمصّوب      وحّركُه المّكً ومدَّ وجّمبـ  5ٔ9  

ٌُسرْؾ شهود  ومّمناـ  5ٕٓ بحرفٌه بالقسطاا كسر شواً عب   وخاطَب فً   

ٌّمًة فً همزِه امُمْم وهامِه      وَوّكْر وو تنوٌَن وكراً ُمَكّمب 5ٕٔ  ـ وس
وابن كثٌر بكسر الخات وفتح الطات و لؾ بعدها والبا ون الخات والطات   ر  ابن وكوان )إّن  تلهم كان ِخطيً كبٌراً( بفتح

بكسر الخات وسكون الطات بدون  لؾ و ر  حمزة والكسامً )فب تسرؾ فً القتل( بتات الخطاب وؼٌرهما بٌات الؽٌب 

ر  ابن و ر  حفع وحمزة والكسامً )وزنوا بالقسطاا( اوسرات والشعرات بكسر القاؾ وؼٌرهم بمم القاؾ و 

ٌّمُه( بمّم الهمزة وبعدها هات الممٌر الموكر مممومة والبا ون  عامر وعاصم وحمزة والكسامً )كّل ولم كان س

بفتح الهمزة وبعدها هات الّتينٌل منصوبة منّونًة                                                                           

مُمْم لٌْوكروا شفاًت وفً الفر اِن ٌْوُكُر فُّصبوَخّفْؾ مع الفر اِن واـ  5ٕٕ  

ـ وفً مرٌٍم بالعكِا َحاٌّ شفاؤهُ  ٌقولوَن عْن داٍر وفً الّثاِن ُنّزو 5ٕٖ  

شفا واكسروا إسكاَن َرْجلَم ُعّمب   سما ِكْفلُه  ّنْل ٌسّبُح عن حمًى ـ  5ٕٗ  



قد صّرفناه بٌنهم لٌّوكروا( الفر ان بسكون الوال ومّم  ر  حمزة والكسامً )ولقد صّرفنا فً هوا القرآن لٌّوكروا()ول

ما و ر  حمزة )لَمْن  راد  ْن ٌّوكر( الفر ان بسكون الوال ومّم الكاؾ وتخفٌفها وؼٌرهما بفتح الوال والكاؾ وتشدٌده

اونساُن(  الكاؾ مخّففة وؼٌره بفتح الوال والكاؾ وتشدٌدهما و ر  ابن كثٌر والبصرّي وحمزة والكسامً ) وو ٌوكرُ 

مرٌم بفتح الوال والكاؾ وتشدٌدهما والبا ون بسكون الوال ومّم الكاؾ مخّففة و ر  حفع  وابن كثٌر ) ُْل لوكان معه 

آلهة  كما ٌقولون( بٌات الؽٌب وؼٌرهما بتات الخطاب و ر  عاصم ونافع  وابن كثٌر والبصري وابن عامر )سبحانه 

ًّ )تسّبُح له السموات وتعالى عّما ٌقولون( بٌات الؽٌب وال با ون بتات الخطاب و ر  حفع  والبصرّي وحمزة والكسام

              السبُع( بتات الّتينٌل والبا ون بٌات الّتوكٌر و ر  حفع  )بخٌلم ورجلم( بكسر الجٌم وؼٌره بسكونها

ٌُرسب 5ٕ٘ ٌُرسَل  ٌُؽرَ كم واْثناِن  ٌُعٌدكْم        ف ـ وٌْخسَؾ حاٌّ نوُنُه و  

 سما ِصْؾ نآى  ّخْر معاً همَزهُ ُمب   خبَفَم فافتْح مْع سكوٍن و ْصرِه ـ  5ٕٙ
 ر  ابن كثٌر والبصرّي بالنون األفعال الخمسة ) فيمنتم  ن ٌخسؾ بكم جانَب البرِّ  وٌرسَل علٌكم حاصبا() م  منتم  ن 

بالٌات و ر  نافع وابن كثٌر والبصري ٌعٌدكم فٌه تارة  خرى فٌرسل علٌكم  اصفا ِمَن الّرٌح فٌؽر كم( وؼٌرهما 

)وإوا و ٌلبثون خلفم( بفتح الخات وسكون البم بدون  لؾ والبا ون بكسر الخات وفتح البم  و لؾ  بعدها و ر  وشعبة 

 ابن وكوان )ونات بجانبه(اوسرات وفّصلت بنون و لؾ ثّم همزة مثل جات وؼٌره )نيى( بنون فهمزة ثم  لؾ مثل ر ى
ّجُر فً األولى كتْقُتُل ثابت        وعمَّ ندًى كْسفاً بتحرٌكِه َووـ ُتف 5ٕ7  

وفً الّروِم سّكْن لٌَا بالُخْلِؾ ُمْشكب وفً سبإٍ حفع  مع الشُّعراِت  ُْل ـ  5ٕ5  

ًَ انجبـ  5ٕ9  و ُْل  اَل األولى كٌَؾ داَر وُممَّ تا علْمَت رمًى والٌاُت فً رّب
ى تفجر لنا( بفتح التات وسكون الفات ومّم الجٌم وتخفٌفها مثل تقتل وؼٌرهما بمّم  ر  عاصم وحمزة والكسامً )حتّ 

التات وفتح الفات وكسر الجٌم مشّددًة )فتفّجر األنهار( بالتشدٌد للجمٌع و ر  نافع  وابن عامر وعاصم )كما زعمَت علٌنا 

( )فيسقْط علٌنا كسفاً ِمن السماتِمَن السمات( سبيَط علٌهم كسفاً ) و تسقسٌن والبا ون باسكانها و ر  حفع  كسفا( بفتح ال

الشعرات بفتح السٌن وؼٌرهُ بإسكانها و ر  ابن وكوان وهشام بخلٍؾ عنه )وٌجعله كسفا( الروم بتسكٌن السٌن والبا ون 

رهما بفتحها وهو الوجه الثانً لهشام و ر  ابن عامر وابن كثٌر ) ال سبحان رّبً( باأللؾ بعد القاؾ فعل ماٍض وؼٌ

فعُل  مر و ر  الكسامً )لقْد علمَت ما  نزَل هؤوت( بمّم التات وؼٌره بفتحها  البم وسكونبمّم القاؾ و حوؾ األلؾ 

                                       ٌات اومافة ) ُْل لو  نتم تملكون خزامَن رحمِة رّبً إوا ألمسكُتم(
ورة الكهف                                                 س                                      

بـ وسكَتُة حْفٍع دوَن  طٍع لطٌفة   على  لِؾ الّتنوٌِن فً ِعَوجاً بَ  5ٖٓ  

 ِم بْل راَن والبا وَن و سكَت موَصب   وفً نوِن َمْن راٍا وَمْر دنا ووـ  5ٖٔ
ا ونون )َمْن راا( القٌامة ووم )بل ران( المطّففٌن سكتة  ر  حفع  بالسكت على  لؾ )عوجا( الكهؾ )مر دنا( ٌ

لطٌفة وصبً وٌقطع فٌها النفا والبا ون بدون سكت وٌبدل التنوٌن فً )عوجاً( كالو ؾ علٌه ونقطاع الصوت 

ب منقوو                                                   وت هر النون والبم فً )َمْن( و )بْل( َبب اختبَر  ُموصَّ

وِمْن بعِدِه كسراِن عْن شعبَة اعتلى   وِمْن لْدِنِه فً الّمّم  سكْن ُمشّمُه ـ  5ٖٕ  

وُكلُّهُم فً الها على  ْصلِه تب       ـ وممَّ وسّكْن ثّم ممَّ لؽٌرِه  5ٖٖ  



عقب الّنطا بالحرؾ  و  لّشفتٌن ر  شعبُة بإسكان مّمة الّدال مع إشمامه المّم وبكسر النون والهات واوشمام مّم ا

وؼٌره بمّم الّدال وسكون النون ومم الهات ولشعبة صلة الهات بٌات ووبن كثٌرالصلة بواو ولٌا لؽٌرهما صلة ه مع

بـ  5ٖٗ ُه   وتْزورُّ للّشامً كتْحمرُّ ُوصِّ و ُْل ِمْرفقاً فتح  مع الكسِر عمَّ  

5ٖ٘  ٌُّ هم ُملِّمَت فً البم ثقّبـ وتّزاوُر التَّخفٌُؾ فً الّزايِ ثابت  وحْرم  

 ـ بَوْر كُم اوسكاُن فً صفِو ُحْلِوِه   وفٌِه عِن البا ٌَن كْسر  تيّصب 5ٖٙ
و ر  ابن عامر )إوا  ر  نافع  وابن عامر )ِمْن  مِركم مرفقاً( فتح المٌم وكسر الفات والبا ون بكسر المٌم وفتح الفات 

( بإسكان الزاي وتشدٌد الّرات  مثُل تحمرُّ و ر  عاصم وحمزة والكسامً )تزاوُر( بفتح الزاي وتخفٌفها طلعْت تزورُّ

و لؾ  بعدها وتخفٌؾ الّرات والبا ون بتشدٌد الزاي مفتوحًة و لؾ  بعدها وتخفٌؾ الّرات و ر  نافع  وابن كثٌر )ولُملِمَت 

بور كم هوه( بإسكان الرات وؼٌرهم ِمنهم رعباً( بتشدٌد البم الثانٌة وؼٌرهم بتخفٌفها و ر  حمزة وشعبة والبصرّي )

بكسرها والكسر هو األصل واوسكان تخفٌؾ                                                                             

ـ وحْوفَُم للّتنوٌِن ِمْن مامٍة شفا وُتشرْم خطاب  وْهَو بالجْزِم ُكّمب 5ٖ7  

ِه واوسكاُن فً المٌِم ُحّصب ـ وفً ُثُمٍر مّمٌِه ٌفتُح عاصم   5ٖ5 ٌْ بحرف  

ـ وَدْع مٌَم خٌراً منهما ُحكُم ثابٍت    وفً الوصِل لكّنا فُمدَّ لُه ُمب 5ٖ9  

و 5ٗٓ هُ    على رفِعِه حبر  سعٌد  تيوَّ  ـ ووّكْر تكْن شاٍؾ وفً الحاِّ جرُّ
ر  ابن عامر )وو ٌشرُم فً ُحكمِه  حداً( بتات  ر  حمزة والكسامً )ثبثمامٍة سنٌن( بحوؾ التنوٌن وؼٌرهما بإثباتِه و 

الخطاب وجزم الكاؾ وؼٌرهُ بٌات الؽٌب ورفع الكاؾ و ر  عاصم )وكان لُه ثمر()و ُحٌَط بثمره( بفتح الثات والمٌم 

اً والبصرّي بمم الثات واسكان المٌم والبا ون بمّم الثات والمٌم و ر  البصرّي وعاصم وحمزة والكسامً )ألِجَدّن خٌر

وحوؾ المٌم التً بعدها والبا ون بمّم الهات وإثبات المٌم بعدها و ر  ابن عامر )لكّنا هو بفتح هات)منها( منها ُمْنقلباً(

(  بإثبات  لؾ هللا رّبً( )لكّنا(وصبً وؼٌرهُ بحوفها وصبً وإثباتها و فاً للجمٌع و ر  حمزة والكسامً)ولْم تكْن لُه فمة 

ًّ )اوؼٌرهما بتالّتوكٌربٌات هوالحا والبا ون بكسرها لووٌة هلل الحّا( برفع القاؾ ات الّتينٌل و ر  البصرّي والكسام

ٌُِّر والى فتحها نفر  َمب 5ٗٔ ـ وعقباً سكوُن الّممِّ نعُّ فتًى وٌا     نس  

ـ وفً الّنوِن  ّنْل والجباَل برفعهم  وٌوَم ٌقوُل الّنوَن حمزةُ فّمب 5ٕٗ  

 سوى عاصٍم والكسُر فً البِم ُعّوو  وا وَمهلَم  هلِه لمْهلِكهْم ممّ ـ  5ٖٗ
ٌُّر   ر  عاصم وحمزة )وخٌر  ُعْقباً( بسكون القاؾ وؼٌرهما بمّمها و ر  ابن كثٌر والبصري وابن عامر )وٌوَم ُنس

)الجبال( الجبال( بالتات مكان النون وفتح الٌات مشّددًة ورفع وم )الجبال( وؼٌرهم بالنون وكسر الٌات ونصب وم 

و ر  حمزة )وٌوَم ٌقوُل نادوا( بالنون مكان الٌات وؼٌره بالٌات و ر  السبعة إو عاصماً )وجعلنا لمهلكهم موعداً()ما 

            شهدنا مهلم  هله( النمل بمّم المٌم وفتح البم وعاصم بفتح المٌم لكن شعبة ٌفتح البم وحفع  ٌكسرها

فصهْم ومعُه علٌِه هللاَ فً الفتِح َوّصبـ وها كسِر  نسانٌِه مّم لح 5ٗٗ  



بـ  5ٗ٘ لُتؽرَا فتُح الّمم والكسِر ؼٌبة   و ُْل  هلها بالرفِع راوٌِه َفصَّ  

ـ وُمدَّ وخّفْؾ ٌاَت زاكًٌة سما         ونوَن لدّنً خؾَّ صاحُبُه إلى 5ٗٙ  

 ُدْم ُحب تخْوَت فخّفْؾ واكسِرالخاتَ    وسّكْن و شمْم مّمَة الدال صاد اً ـ  5ٗ7
 وله وها كسر   ر  حفع  )وما  نسىنٌه إو الشٌطان()وَمْن  وفى بماعاهَد علٌه هللا( بمّم هات الّممٌر وؼٌره بكسرها

من باب القلب و ر  حمزة والكسامً )لٌؽرا  هلها( بٌات الؽٌب مفتوحًة وفتح الرات ورفع وم  هلها والبا ون بتات 

ًٌّة( بيلؾ بعد الزاي الخطاب مممومة وكسر الرات ونصب  وم  هلها و ر  نافع  وابن كثٌر والبصري )نفساً زك

شعبة لكن تخفٌؾ النون و)ِمْن لدّنً عوراً( ب نافع  شعبة ووتخفٌؾ الٌات وؼٌرهم بحوؾ األلؾ وتشدٌد الٌات و ر  

كثٌر والبصري )وتخوَت والبا ون بمّم الدال وتشدٌد النون و ر  ابن ونافع  بمّمها باسكان الدال واشمامها المّم 

                          وؼٌرهما بتشدٌد التات وفتح الخات)لََتِخوَت( علٌه  جراً( بتخفٌؾ التات األولى وكسر الخات 

ل ههنا    وفوَا وتحَت الملِم كافٌِه  لّبدِ بْ ـ وِمْن بعُد بالتخفٌؾ ٌُ  5ٗ5  

وحامٌٍة بالمدِّ ُصحبُتُه َكب ـ فيتبَع خّفْؾ فً الّثبثِة واكراً           5ٗ9  

 جزاُت فنّوْن وانصِب الّرفَع وا بب    وفً الهمز ٌات  عنهمو وصحابُهمْ ـ  5٘ٓ
ٌُبِدلُه  زواجاً( التحرٌم  ٌُبدلهما ربُّهما() ْن  ومن بعد )وتخوت(  ر  ابن كثٌر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً ) ْن 

ٌُبدلنا خٌراً منها( ن بسكون الب ات وتخفٌؾ الّدال و ر  نافع والبصرّي بفتح البات وتشدٌد الدال و ر  ابن عامر ) ْن 

وعاصم وحمزة والكسامً )فيتبع سبباً()ثّم  تبع سبباً( إثنان بهمزة  طٍع مفتوحٍة  مع تخفٌؾ التات ساكنة والبا ون 

مٌة( بيلؾ بعد الحات وإبدال بهمزة وصل وتشدٌد التات مفتوحة و ر  ابن عامر وشعبة وحمزة والكسامً )فً عٌن حا

الهمزة ٌاًت وؼٌرهم بحوؾ األلؾ مع إثبات الهمزة و ر  حفع وحمزة والكسامً )فلُه جزاًت الحسنى( بنصب )جزاًت( 

                                                                       وتنوٌنها وؼٌرهم بحوؾ التنوٌن ورفع الهمزة

دٌِن ُسداُ صحاُب حاٍّ المّم على حاٍّ ـ  5٘ٔ ٌاسٌَن ِشْد ُعب مفتوح  و السُّ  

وفً ٌفقهون الممُّ والكسر ُشّكب  وٌيجوى ميجوَى اهمز الكلَّ ناصراً  ـ 5ٕ٘  

هُ  خراجاً شفا واعكْا فخْرُى له ُمب 5ٖ٘ ْم بها والمؤمنٌن وُمدَّ  ـ وَحرِّ
 و ر  ابن كثٌر والبصري وحفع  وحمزة والكسامً  ر  حفع  وابن كثٌر والبصري )بٌن الّسدٌن( بفتح السٌن

 )وجعلنا ِمْن بٌن  ٌدٌهم سّداً وِمْن خلفهم سداً( ٌا بفتح السٌن ح السٌن و ر  حفع وحمزة والكسامًبفت )وبٌنهم سّداً(

المسكوت عنهم فً الثبثة بمّم السٌن و ر  عاصم )إّن ٌيجوى وميجوى مفسدون()حّتى إوا فتحت ٌيجوى وميجوى( و

األنبٌات بهمزة ساكنة فً األربعة وؼٌره بإبدال الهمزة  لفاً و ر  حمزة والكسامً )وٌكادون ٌفقهون  وو( بمّم الٌات 

وكسر القاؾ وؼٌرهما بفتح الٌات والقاؾ و ر  حمزة والكسامً )فهل نجعل لم خرجاً() م تسيلهم خرجاً( المؤمنون 

( المؤمنون برات مفتوحة بعدها  لؾ وؼٌرهما بإسكان الرات  وحوؾ األلؾ و ر  هشام وابن وكوان )فخراُى رّبم خٌر 

                                                             بإسكان الرات وحوؾ األلؾ والبا ون بفتح الّرات و لؾ بعدها 

ْدفٌِن عْن شعبَة المب   ومّكننً   هْر دلٌبً وسّكنوا ـ  5٘ٗ مع المّم فً الصُّ  



ناً ـ  5٘٘ لدى رْدماً امتونً و بُل اكسر الِوو  كما حقُُّه مّماهُ واهمْز ُمَسكِّ  

ـ لشعبَة والّثانً فشا صْؾ بُخْلفِه وو كسَر وابدْ  فٌهما الٌاَت ُمْبِدو 5٘ٙ  

 و ِزْد  بُل همَز الوصِل والؽٌُر فٌهما بقْطعهما والمدِّ بدتاً وموِصبـ  5٘7
ر  شعبة بمّم بنون مشّددة مكسورة و  ا ون رّبً( بنونٌن خفٌفتٌن مفتوحة فمكسورة والب)مامكننً فٌه  ر  ابن كثٌر

)حّتى إوا ساوى بٌن الّصدفٌن( و ر  ابن عامر والبصري وابن كثٌر بمّم الصاد والدال والبا ون الصاد وسكون الّدال

و ر  حمزة وشعبة بخلؾ عنه ة وصبً بفتحهما و ر  شعبة )ردماً امتونً زبر الحدٌد( بكسر الّتنوٌن واسكان الهمز

فبهمزة وصٍل مكسورة وإبدال  (امتونً)) ال امتونً  فرغ علٌه  طراً( بفتح البم وو تكسر لتسكٌن الهمزة وإوا بدآ 

           فً البدت والوصل وهو الوجه الثانً لشعبة الهمزة ٌاًت مّدًٌة والبا ون بهمزة  طع مفتوحة ومّدها )آتونً(

وـ و 5٘5 دوا  و ْن تنفَد الّتوكٌُر شاٍؾ تيوَّ طاَت فما اسطاعوا لحمزَة شدِّ  

 وما  بَل إْن شاَت الممافاُت ُتْجتب    ثبل  معً دونً ورّبً بيربعٍ ـ  5٘9
له نقباً( بتخفٌؾ الطات للجمٌع  والبا ون بتخفٌفها )وما استطاعوا  ر  حمزة )فما اسطاعوا  ن ٌ هروه( بتشدٌد الطات

وؼٌرهما بتات الّتينٌل ٌاتات  ألّن التوكٌر ؼٌر حقٌقً ة والكسامً ) بل  ن ٌنفد كلمات ربً( بٌات الّتوكٌرو ر  حمز

 اومافة )معً صبراً( ثبثة )ِمْن دونً  ولٌات() ُل رّبً  علُم بعّدتهم()وو  شرُم برّبً  حداً()فعسى رّبً  ن ٌؤتٌن(

                                        شات هللا صابراً()ٌا لٌتنً لْم  ُشرم برّبً  حداً()ستجدنً إْن 
سورة مريم                                                                                        

خلقُت خلقنا شاَع وجهاً ُمَجّمب  وحرفا ٌِرْل بالجزِم حلُو رمًى و ُْل ـ   5ٙٓ  

ٌّاً كسُرهُ  5ٙٔ ٌّاً شواً على ـ وممُّ ُبك اً مْع ُجث ٌّ اً ُصل ٌّ عنهما و ُْل       ُعت  

 وهمُز  َهْب بالٌا جرى ُحْلُو بحرِه   بخلٍؾ وِنسٌاً فتُحُه فامز  ُعبـ  5ٕٙ
 ر  البصري والكسامً )ٌرثنً وٌرل( بجزم الثات فٌهما والبا ون برفعهما و ر  حمزة والكسامً )و د خلقنام( 

ٌّاً( بكسر البات وؼٌرهما بمّمها و ر  حفع وحمزة وؼٌرهما )خلقتم( و ر  حمزة  والكسامً )خّروا سّجداً وبك

ٌّاً()ثمَّ  ٌّاً() ولى بها ِصلِ ٌُّهم  شدُّ على الرحمِن عِت ٌّاً()  والكسامً بكسر العٌن والصاد والجٌم )و د بلؽُت من الكبِر ِعت

ٌّاً(  ٌّاً()ونوُر ال المٌَن فٌها جث وؼٌرهم بمم العٌن والصاد والجٌم و ر  ورش  والبصرّي لُنحمرّنهم حوَل جهّنَم جِث

الهمزة والبا ون بالهمزة وهو الوجه الثانً لقالون و ر  حمزة وحفع  )وكنُت  لون بخلٍؾ عنه )ألهَب( بالٌات بدلو ا

                                                                     نسٌاً منسٌاً( )نسٌاً( بفتح النون وؼٌرهما بكسرها

وِمْن تحتها اكسْر واخفِض الّدهَر عْن شواً وخؾَّ تسا ْط فاصبً فُتُحّمبـ  5ٖٙ  

وبالمّم والتخفٌِؾ والكسِر حفُصهم وفً رفِع  وُل الحاِّ نصُب نٍد كبـ  5ٙٗ  

 ـ وكسُر و نَّ هللا واٍم و خبروا    بخلٍؾ إوا ما ُمتُّ موفٌَن ُوّصب 5ٙ٘
حمزة والكسامً )من تحتها  و تحزنً( بكسر المٌم وخفض تات )تحتها( وؼٌرهم بفتح المٌم  ر  نافع وحفع  و

وفاصبً  ي  ّن )رطباً( مفعول )هّزي( ونصب تات )تحتها( و ر  حمزة )تسا ط( بفتح التات والقاؾ وتخفٌؾ السٌن 



ٌّون  سر القاؾ وتخفٌؾ السٌن والبا ون و ر  حفع  بمم الّتات وكو د فصل بٌنهما )تسا ط ( تحّمب  ي  جازه النحو

بفتح الّتات والقاؾ وتشدٌد السٌن و ر  عاصم وابن عامر ) ول الحّا( بنصب البم والبا ون برفعها و ر  ابن عامر 

( بهمزة  وعاصم وحمزة والكسامً )وإّن هللا رّبً( بكسر الهمزة وؼٌرهم بفتحها وروي وبن وكوان ) توا ما ِمتُّ

الخبر وبهمزتٌن مفتوحة ومكسورة على اوستفهام والبا ون بهمزتٌن على اوستفهام وكل  من واحدٍة مكسورة على 

                                    لهمزتٌن و د وّفى الرواةُ  بعهد نقل القراتة التً وصلوا إلٌهاالقرات على  صله فً ا

ُمدؼماً باسطاً ُمب دنا ِرمٌاً  بدلْ    وُنْنجً خفٌفاً ُرْض مقاماً بمّمِه ـ  5ٙٙ  

 شفاًت وفً نوٍح شفا َحقُُّه َوو  وُوْلداً بها والّزخرِؾ امُمْم وسّكَنْن ـ  5ٙ7
 ر  الكسامً )ثّم ننجً الوٌن اتقوا( بسكون النون الثانٌة وتخفٌؾ الجٌم وؼٌره بفتح النون وتشدٌد الجٌم و ر  ابن كثٌر 

بفتحها و ر   الون وابن وكوان )هْم  حسُن  ثاثاً ورتٌاً( بإبدال الهمزة ٌاًت ) ي الفرٌقٌن خٌر  مقاماً( بمّم المٌم وؼٌره 

وإدؼامها فً الٌات بعدها وؼٌرهما بتحقٌا الهمزة و ر  حمزة والكسامً )ألوتٌّن ماوً وولداً()و الوا اّتخو الّرحمن 

كان للّرحمن ولد  فينا  ّوُل العابدٌن( الزخرؾ  ولداً() ْن دعوا للّرحمن ولداً()وما ٌنبؽً للّرحمن  ْن ٌّتخو ولداً() ُْل إنْ 

عوا َمْن لم بمم الواو وسكون البم )ُوْلدا( والبا ون بفتح الواو والبم و ر  ابن كثٌر والبصري وحمزة والكسامً )واّتب

                       ٌزْدهُ مالُه وولدهُ( نوح بمّم الواو وسكون البم وؼٌرهم بفتحهما                                  

وطا ٌتفّطْرَن اكسروا ؼٌَر  ثقب   وفٌها وفً الّشورى ٌكاُد  تى رما ـ  5ٙ5  

وفً الّتاِت نون  ساكن  حجَّ فً صفا كماٍل وفً الّشورى حب صْفُوهُ ِووـ  5ٙ9  

ًَ واجعْل لً وإّنً كبهما   ورّبً وآتانً ممافاُتها العب 57ٓ  ـ ورام
ً )تكاد السمواُت( مرٌم والشورى بٌات الّتوكٌر وؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر  البصري وحمزة وشعبة  ر  نافع  والكسام

وابن عامر )ٌتفّطرَن منُه( بنون ساكنة بدل الّتات وكسر الطات مخّففة وكولم  ر ها البصري وشعبة فً الّشورى و ر  

ٌاتات اومافة )ِمْن ورامً  ِوو  ي متتابعاً  مثّقلة المسكوت عنهم فً السورتٌن بتات مفتوحة بدل النون وفتح الطات 

         آتانً الكتاب(وكانت()اجعْل لً آٌة()إّنً  عوو بالّرحمن()إّنً  خاؾ  ْن ٌمّسم()سيستؽفُر لم رّبً إّنُه()
سورة طه                                                                                      

معاً وافتحوا إّنً  نا دامماً ُحب  لحمزَة فامُمْم كسرها  هلِه امكثوا ـ  57ٔ  

وفً اخترُتَم اخترناَم فاَز وَثّقب  ونّوْن بها والّنازعاِت طوًى وكا ـ  57ٕ  

 تدا ؼٌرِه وامُمْم و شرْكُه كلكبـ و ّنا وشاٍم  طُع  ْشُدْد وممَّ فً ابـ  57ٖ
والقصع بمّم هات ممٌر )ألهله( وصبً وؼٌره بكسرها فٌهما و ر  ابن كثٌر   ر  حمزة )فقال ألهله امكثوا( طه

والبصري )إّنً  نا ربُّم( بفتح همزة )إّنً( وؼٌرهما بكسرها و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )بالواِد 

مشّددة  ّنا( بنون الُمَقّدا طوًى( طه والنازعات بتنوٌن )طوًى( وؼٌرهم بدون تنوٌن و ر  حمزة )و نا اخترتم( )

)اخترنام( بنون بعدها  لؾ  بدل الّتات المممومة و ر  ؼٌره ) نا( بنون مخّففة )اخترتم( بتات مممومة  بل الكاؾ 

و ر  ابن عامر ) شُدد بِه  زري( بهمزة  طٍع مفتوحٍة تثبُت وصبً وابتداًت و ر  )و شركُه( بممِّ الهمزة و ر  ؼٌره 

                     وصبً وتمّم ابتداًت وبفتح الهمزة فً الثانً والكلكل الّصدر بهمزة وصٍل فً األول تحوؾ

مهاداً ثوى وامُمْم سوًى فً نٍد كب  مع الّزخرِؾ ا صْر بعَد فتٍح وساكٍن ـ  57ٗ  



 ـ وٌكسُر با ٌهْم وفٌِه وفً ُسدًى مماُل و وٍؾ فً األصوِل تيّصب 57٘
األرض مهداً( طه والّزخرؾ بفتح المٌم وسكون الهات بدون  لؾ والبا ون   ر  عاصم وحمزة والكسامً )جعل لكم

بكسر المٌم وفتح الهات و لؾ بعدها و ر  حمزة وعاصم وابن عامر )مكاناً سوًى( بمّم السٌن والبا ون بكسرها وفً 

                   ً الو ؾ)سوًى( و )سدًى( القٌامة اومالة فً الو ؾ ألّن مانع اومالة وصبً هو التنوٌن و د زال ف

ـ فٌْسَحَتكْم ممٌّ وكسر  صحاُبهم       وتخفٌُؾ  الوا إنَّ عالُمُه دو 57ٙ  

 وافتِح المٌَم ُحّوودنا فاجمعوا ِصْل   ـ وهوٌِن فً هواِن حجَّ وِثْقلُهُ  577
والحات و ر  حفع  وابن  ر  حفع  وحمزة والكسامً )فٌسحتكم بعواب( بمّم الٌات وكسر الحات وؼٌرهم بفتح الٌات 

كثٌر ) الوا إن هوان لساحران( بإسكان نون )إْن( مخّففة وؼٌرهما بتشدٌدها مفتوحة و ر  البصري )هوٌن( بالٌات بدل 

األلؾ و ر  ابن كثٌر بتشدٌد نون )هوان( وؼٌره بتخفٌفها و ر  البصرّي )فيجمعوا كٌدكم( بهمزة وصٍل محووفة 

                                             وؼٌره بهمزة  طٍع مفتوحة مطلقاً مع كسر المٌموصبً وابتداًت وبفتح المٌم 

ُل ُمْقبب 575 ٌَّ ٌُخ ـ و ُْل ساحٍر سحٍر شفا وتلّقُؾ ار  فِع الجزَم مْع  ُنثى   

 شفا و تخْؾ بالقصِر والجزِم فُّصب و نجٌُتكْم واعدُتكْم ما رز ُتكْم ـ  579
ً )إّنما صنعوا كٌُد سحر( بكسر السٌن واسكان الحات )ِسْحر( وؼٌرهما بيلؾ بعد السٌن المفتوحة  ر  حمزة والكسام

ٌُّل إلٌه( بتات الّتينٌل وؼٌره بجزم فات تما صنعوا( برفع الفات و ر  ) وكسر الحات )ساحر( و ر  ابن وكوان )تلّقؾُ  خ

ٌّل( و)تلّقؾْ  بم وٌخّفؾ القاؾ )َتْلقؾ( وؼٌره بفتح البم وتشدٌد القاؾ ٌسكن ال  د سبا  ّن حفصاً ( وبٌات الّتوكٌر )ٌخ

ٌّباِت ما رز تكم( بتات مممومة  و ر  حمزة والكسامً )ٌا بنً اسرامٌل  د  نجٌتكم ِمْن عدّوكم وواعدتكم()كلوا ِمْن ط

دركاً( بحوؾ بعدها  لؾ  و ر  حمزة )و تخْؾ  بدل النون واأللؾ فً األفعال الثبثة و ر  ؼٌرهما بنون مفتوحة 

                                                 األلؾ بعد الخات وجزم الفات وؼٌره بإثبات األلؾ بعد الخات ورفع الفات

ِحلَّ الممُّ فً كسِرِه رما ـ  55ٓ ٌَ وفً وِم ٌْحلِْل عنُه وافى ُمَحلّب  وحا ف  

نا ممَّ واكسْر ُمَثقِّبُنهًى وحملْ   وفً ُملكنا ممٌّ شفا وافتحوا  ولً ـ  55ٔ  

ٌَبصروا  شواً وبكسر البم ُتْخلِفُُه حب 55ٕ ًٍّ وخاطَب  ـ كما عنَد حرم  

ُه وفً مّمِه افتْح عْن سوى ولِد العب 55ٖ  ـ دراِم ومع ٌاٍت بننفُخ ممُّ
ً وؼٌره  ر  الكسامً )فٌحّل علٌكم ؼمبً وَمْن ٌحلل علٌه ؼمبً( بمم الحات فً األول ومّم البم فً الثان

و ر  حمزة والكسامً )بملكنا( بمّم محلّب جامزاً بكسرهما ) ْن ٌحّل علٌكم ؼمب  ِمْن رّبكم( بكسر الحات للجمٌع 

المٌم ونافع  وعاصم بفتحها والبا ون بكسرها و ر  ابن عامر وحفع ونافع وابن كثٌر )ولكّنا حّملنا( بمّم الحات 

والمٌم وتخفٌفها و ر  حمزة والكسامً )بما لْم ٌبصروا به( بتات الخطاب والبا ون بفتح الحات وكسر المٌم مشّددة 

وم )تخلفه( وؼٌرهما بفتحها و ر  السبعة إو البصري ٌات الؽٌب و را البصري وابن كثٌر)لْن تخلفه( بكسروؼٌرهما ب

 مع مم الفات  )ٌوم ٌنفخ فً الصور( بمم الٌات وفتح الفات و ر  البصري بنون مفتوحة بدل الٌات المممومة

ٌَخْؾ و ّنَم ـ وبالقصِر  55ٗ ًِّ واجزْم فب  وفً كسِرِه صفوةُ الُعبللمك  



  ولً حفٍ  لعلًّ  خً ُحب عن   مؤنَّل   وبالمّم ُترمى صْؾ رماً ٌيتهْم ـ  55٘

ًَ انجب   ووكري معاً إّنً معاً لً معاً حشرْ ـ  55ٙ  تنً عٌِن نفسً إّننً ر س
و ر  شعبة ونافع ؾ ُ لماً( بحوؾ األلؾ بعد الخات وجزم الفات وؼٌره بإثبات األلؾ ورفع الفات  ر  ابن كثٌر )فب ٌخا

و ر  شعبة والكسامً )لعلّم ترمى( بمّم التات وؼٌرهما فٌها( بكسر همزة )و ّنم( وؼٌرهما بفتحها  )و ّنم و َت مؤ

هم بٌات الّتوكٌر ٌاتات اومافة )لعلًّ آتٌكم() خً و ر  حفع  ونافع والبصري ) و لم تيتهم( بتات التينٌل وؼٌربفتحها 

 اشدد()و  م الصلوة لوكري إّن الساعة()وو تنٌا فً وكري اوهبا()إّنً آنسُت ناراً()إّنً  نا رّبم()ولً فٌها مآرب(

 ( )وٌّسر لً  مري()حشرتنً  عمى()ولتصنع على عٌنً إو()واصطنعتَم لنفسً إوهب()إننً  نا هللا()ووبر سً إّنً
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و واَو دارٌِه َوّصبو ُْل  َولْم    و ُْل  اَل عْن شهٍد وآخُرها َعبـ  557  

مَّ بالّرف  وُتسمُع فتُح المّم والكسِر ؼٌبًة ـ  555 ٌَْحصبً والصُّ ع ُوّكبسوى ال  

 ـ و ال بِه فً الّنمِل والّروِم دارم   وِمثقاَل مع لقماَن بالّرفِع  ُكمب 559
 ر  حمزة والكسامً وحفع ) ال رّبً ٌعلم القول( بفتح القاؾ والبم و لؾ بٌنهما وؼٌرهم ) ُْل رّبً( بمّم القاؾ 

فتح القاؾ والبم و لؾ بٌنهما وؼٌره بمم و ر  حفع  ) ال رّب احكم بالحّا( آخر السورة ب وسكون البم بدون  لؾ

) ولم ٌر الوٌن كفروا( بحوؾ الواو بعد الهمزة وؼٌره بإثباتها و ر  ون البم بدون  لؾ و ر  ابن كثٌرالقاؾ وسك

و ر  ابن عامر )تسمع( حها وفتح المٌم ورفع مٌم )الصّم()وو ٌسمع الصّم الّدعات( بٌات الؽٌب وفتامرالسبعة إو ابن ع

بٌات ت الخطاب مممومة وكسر المٌم ونصب مٌم )الصّم( و ر  ابن كثٌر )وو ٌسمع الصّم( فً الّنمل والروم بتا

الؽٌب مفتوحة وفتح المٌم ورفع مٌم )الصّم( وؼٌره بتات الخطاب مممومة وكسر المٌم ونصب مٌم )الصّم( و ر  

برفع وم )مثقال( وؼٌره بنصبها                             نافع )وإْن كان مثقال حّبة()إّنها إْن تُم مثقال حّبٍة( لقمان 

ٌُحصنكم صافى و ُنَِّل عْن كب 59ٓ ـ جواواً بكسر المّم راٍو ونوُنُه   لِ  

وحرم  وُننجً احوْؾ وثّقل كوي ِصب   كسِر والقصِر صحبة  وسّكَن بٌن الـ  59ٔ  

نً إ   و للكُتِب اجمْع عن شواً وممافها ـ  59ٕ  ّنً عبادَي ُمجتبمعً مسَّ
وحفع  وابن عامر بتات وؼٌره بمّمها و ر  شعبة )لُِتحصنكم ِمْن بيسكم( بالنون  ر  الكسامً )جواواً( بكسر الجٌم 

الّتينٌل وؼٌرهم بٌات الّتوكٌر و ر  شعبة وحمزة والكسامً )وحرام على  رٌة( بكسر الحات وسكون الرات وحوؾ 

و لؾ بعدها و ر  ابن عامر وشعبة )وكولم ننجً المؤمنٌن( بحوؾ النون الثانٌة  األلؾ والبا ون بفتح الحات والرات

ًِّ الّسجل للكتب( بمم الكاؾ  وتشدٌد الجٌم وؼٌرهما بإثبات النون وتخفٌؾ الجٌم و ر  حفع  وحمزة والكسامً )كط

تات اومافة )هوا وكر َمْن والتات بدون  لؾ على الجمع وؼٌرهم بكسر الكاؾ وفتح التات و لؾ بعدها على اوفراد ٌا

     معً ووكر َمْن  بلً()مّسنً الّمّر()ومْن ٌقُل منهم إّنً إله()عبادي الصالحون(                                 
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لٌِقطْع بكسِر البم كْم جٌُدهُ حب   ْكرى شفا وُمحّرم  ُسكارى معاً سَ ـ  59ٖ  

ّطوفوا لُه      لٌِقموا سوى َبّزٌهم نفر  جب 59ٗ ٌَ ـ لٌِوفوا ابُن وكواٍن لِ  



 ر  حمزة والكسامً )وترى الّناا سكرى وما هم بسكرى( بفتح السٌن وإسكان الكاؾ وحوؾ األلؾ بعدها وؼٌرهما 

بعدها و ر  ابن عامر وورش والبصري )ثّم لٌقطع( بكسر البم و ر  ابن وكوان بمّم السٌن وفتح الكاؾ و لؾ 

)ولٌوفوا نوورهم ولٌطّوفوا( بكسر البم فً الفعلٌن و ر   نبل والبصري وابن عامر وورش )ثّم لٌقموا تفثهم( بكسر 

                                                                             البم و ر  المسكوت عنهم بإسكان البم

ورفع  سواًت ؼٌُر حفٍع تَنّخب   ومْع فاطِر انصْب لُؤلؤاً َن ُم  ُلفٍة ـ  59٘  

ـ وؼٌُر صحاٍب فً الّشرٌعِة ثّم وْلـ     ٌَوّفوا فحّرْكُه لُشعبَة  ْثقب 59ٙ  

 شلشب فتخَطفُُه عْن نافٍع مْثلُه و ُْل معاً َمْنسكاً بالكسِر فً السٌنِ ـ  597
 ر  عاصم ونافع)ِمْن وهٍب ولؤلؤا( الحج وفاطر بنصب الهمزة الثانٌة وؼٌرهما بخفمها و ر  حفع  )سواًت العاكؾ( 

بنصب الهمزة وؼٌره برفعها و ر  حفع  وحمزة والكسامً )سواًت محٌاهم( الجاثٌة بنصب الهمزة وؼٌرهم برفعها 

ؼٌره بسكون الواو وتخفٌؾ الفات و ر  نافع )فتخطفه( بفتح الخات و ر  شعبة )ولٌوفوا( بفتح الواو وتثقٌل الفات و

()جعلنا منسكاً هم وتشدٌد الطات وؼٌره بسكون الخات وتخفٌؾ الطات و ر  حمزة والكسامً )جعلنا منسكاً لٌوكروا

                                                                            وؼٌرهما بفتحها)منِسكاً( سٌن ناسكوه( بكسر 

ٌُدافُع و الممموُم فً  َِوَن اعتلىـ  595 وٌْدفُع حاٌّ بٌَن فتحٌِه ساكن      

مْت خؾَّ إْو دو حف وا والفتُح فً تا ٌقاتلو   نَ  ـ نعمْ  599 عمَّ ُعبهُ هدِّ  

 ها      ٌعّدون فٌه الؽٌَب شاٌَع ُدْخلُبمِّ ـ وبصريٌّ  هلكنا بتاٍت ومَ  9ٓٓ
ثٌر والبصري )إّن هللا ٌدفُع( بفتح الٌات والفات وسكون الدال بٌنهما والبا ون بمم الٌات وفتح الدال و لؾ  ر  ابن ك

بعدها وكسر الفات و ر  نافع وعاصم والبصري ) وَن للوٌن ٌقاتلون( ) ون( بمّم الهمزة وؼٌرهم بفتحها و ر  ابن 

 ر  نافع وابن كثٌر )لهّدمت( بتخفٌؾ الدال وؼٌرهم عامر ونافع وحفع )ٌقاتلون( بفتح التات وؼٌرهم بكسرها و

ٌّن ِمْن  رٌٍة  هلكتها( بتات مممومة وؼٌره ) هلكنىها بنون مفتوحة و لؾ بعدها و ر   (بتشدٌدها و ر  البصري )فكي

                               حمزة والكسامً وابن كثٌر )كيلِؾ سنٍة مما ٌعّدون( بٌات الؽٌب وؼٌرهما بتات الخطاب

حاٌّ بب مدٍّ وفً الجٌِم ثّقب نـ    ـ وفً سبإٍ حرفاِن معها معاجزٌ 9ٓٔ  

ًَ جّمب 9ٕٓ  ـ واألوُل مع لقماَن ٌدعوَن ؼلّبوا   سوى ُشعبٍة والٌاُت بٌت
 ر  ابن كثٌر والبصري )والوٌن سعوا فً آٌاتنا معاجزٌن( الحج وسبي )والوٌن ٌسعون فً آٌاتنا معاجزٌن( سبي بحوؾ 

لؾ بعد العٌن وتشدٌد الجٌم وؼٌرهما بإثبات األلؾ بعد العٌن وتخفٌؾ الجٌم و ر  البصري وحفع والكسامً األ

وحمزة )و ّن ما ٌدعون ِمْن دونه هو الباطل( الحج )و ّن ما ٌدعون ِمن دونه الباطل( لقمان  بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات 

     بتات الخطاب للجمٌع ٌات اومافة  )بٌتً للطامفٌن(ف قوا وباباً()إّن الوٌن تدعون ِمْن دون هللا لن ٌخل و ّما الخطاب
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ـ  ماناتهْم وّحْد وفً ساَل دارٌاً صبتهمُ شاٍؾ وع ماً كوي ِصب  9ٖٓ   

 بتنبُت والمفتوُح سٌناَت ُولّب   ُمْم واكسِر المّم حقُُّه مع الع ِم وامْ ـ  9ٓٗ
 ر  ابن كثٌر)والوٌن هم ألمانتهم( المؤمنون والمعارى بحوؾ األلؾ بعد النون على التوحٌد وؼٌره بإثبات األلؾ 



وؼٌرهم و ر  حمزة والكسامً )والوٌن هم على صبتهم ٌحاف ون ( بحوؾ الواو بعد البم على التوحٌد على الجمع 

بإثبات الواو بعد البم على الجمع و ر  ابن عامر وشعبة )فخلقنا الممؽة ع ماً فكسونا الع م( بفتح العٌن وسكون 

ال ات وحوؾ األلؾ بعدها فٌهما على التوحٌد وؼٌرهما بكسر العٌن وفتح ال ات و لؾ بعدها على الجمع و ر  

البات وؼٌرهما بفتح التات ومم البات و ر  ابن عامر وعاصم البصري وابن كثٌر )تنبت بالدهن( بمّم التات وكسر 

                                                        وحمزة والكسامً )ِمْن طور سٌنات( بفتح السٌن وؼٌرهم بكسرها 

ـ وممٌّ وفتح  َمنزوً ؼٌُر شعبٍة       ونّوَن تتراً حقُُّه واكسِر الِوو 9ٓ٘  

 جرون بممٍّ واكسِر المّم  جمبـْ ثوى والنوَن خّفْؾ كفى وته و نَّ ـ  9ٓٙ
 ر  شعبة )و ل رّب  نزلنً منزوً ( بفتح المٌم وكسر الزاي وؼٌره بمم المٌم وفتح الزاي و ر  ابن كثٌر والبصري 

إّن هوه  ّمتكم( )ثّم  رسلنا رسلنا تتراً( بتنوٌن رات )تتراً( وؼٌرهما بترم التنوٌن و ر  عاصم وحمزة والكسامً )و

بكسر همزة )إّن( وتشدٌد النون و ر  ابن عامر بفتح الهمزة واسكان النون مخّففة والبا ون بفتح الهمزة وتشدٌد النون 

 و رِ  نافع )سامراً تهجرون( بمّم التات وكسر الجٌم وؼٌره بفتح التات ومّم الجٌم واكسر الوو  ي الوي ٌلً )تترا(

ٌرٌِن حوفُها وفً الهاِت رفُع الجرِّ عْن ولِد العبـ وفً وم هللِ األخ 9ٓ7  

ْكُه شلشبـ  9ٓ5  و عالُم خفُض الّرفِع عْن نفٍروفْتُح شقوُتنا وامُدْد وحرِّ
 ر  البصري )سٌقولون هلل( الثانً والثالل بحوؾ وم الجر ورفع هات اسم هللا واوبتدات باسم هللا بهمزة وصٍل مفتوحة 

لجر وجر هات اسم هللا و ّما المومع األول فبإثبات وم الجر وجر اسم هللا فٌه للجمٌع و ر  والبا ون بإثبات وم ا

حفع  وابن كثٌر والبصري وابن عامر )عالم الؽٌب والشهادة( بخفض المٌم وؼٌرهم برفعها و ر  حمزة والكسامً 

     ٌن وسكون القاؾ وحوؾ األلؾ)رّبنا ؼلبت علٌنا شقوتنا( بفتح الشٌن والقاؾ و لؾ بعدها وؼٌرهما بكسر الش

اً بها وبصاِدها   على مّمِه  عطى شفاًت و كَمب 9ٓ9 ٌّ ـ وكسُرَم ُسخر  

لجٌَم واكُمبَن فً الممِّ فتح  واكسر ا وفً  ّنهْم كسر  شرٌؾ  وُترجعوـ  9ٔٓ  

ًَ عَ          ـ وفً  اَل كْم  ُْل دون شمٍّ وبعدهُ  9ٔٔ  لّبشفا وبها ٌات  لعلّ
ٌّاً( ع بمم السٌن والبا ون بكسرها و كم  ر  حمزة ٌّاً() ّتخوناهم سخر ب  ي  كمل والكسامً ونافع )فاّتخوتموهم سخر

و ر  حمزة والكسامً ) ّنهم هم الفامزون( بكسر الهمزة والبا ون بفتحها و ر  حمزة والكسامً  المّم المتفا علٌه

رهما بمّم التات وفتح الجٌم واكُمب مثل واركما كْن كامبً )و ّنكم إلٌنا و َترجعون( بفتح الّتات وكسر الجٌم وؼٌ

بالمعرفة   ر  ابن كثٌر وحمزة و الكسامً ) ال كم لبثتم فً األرض( بمم القاؾ وسكون البم بصٌؽة األمر 

األمر  وؼٌرهم بفتح القاؾ والبم و لؾ بٌنهما بصٌؽة المامً و ر  حمزة والكسامً ) ُْل إْن لبثتم إو  لٌبً( بصٌؽة

                        ٌات اومافة )لعلًّ  عمل صالحاً( علّل الكافر بلعلًّوؼٌرهما  ال بصٌؽة المامً 
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مّكً و ربُع  ّوووحاٌّ وفّرمنا ثقٌبً ور فة             ٌحّرُكُه الـ  9ٕٔ  

ُر  ْن ؼمَب الّتخفٌُؾ والكسُر  ُدخبـ صحاب  وؼٌُر الحفِع خامسُة األخٌـ  9ٖٔ  

ٌَرفُع بعُد الجرَّ ٌشهُد شامع    وؼٌِر  ولً بالّنصِب صاحُبُه كب 9ٔٗ ـ و  



بهما ر فة( بفتح  ر  ابن كثٌر والبصري )وفّرمناها( بتثقٌل الرات وؼٌرهما بتخفٌفها و ر  ابن كثٌر )وو تيخْوكم 

همزة )ر فة ( وؼٌره بسكونها و ر  حفع  وحمزة والكسامً )فشهادة  حدهم  ربع شهادات( برفع العٌن وؼٌرهم 

بنصبها  ّما ) ْن تشهد  ربَع شهاداٍت( فبنصب العٌن للجمٌع و ر  حفع  )والخامسَة  ْن ؼمَب هللا علٌها( بنصب تات 

( فبرفع التات للجمٌع و ر  نافع  ) ْن ؼمَب هللا علٌها( سَة  ّن لعنت هللا علٌه)الخامسة( وؼٌره برفعها و ّما )والخام

بتخفٌؾ نون ) ْن( ساكنة وكسر ماد )ؼمب( ورفع هات اسم هللا وؼٌره بتشدٌد النون مفتوحة وفتح ماد )ؼمب( 

الّتينٌل و ر  شعبة وابن عامر شهُد علٌهم( بٌات الّتوكٌر وؼٌرهما بتات هللا و ر  حمزة والكسامً )ٌوَم ٌ وجّر هات اسم

                                                                  ولً اوربة( بنصب رات )ؼٌر( وؼٌرهما بجرها )ؼٌرَ 

ـ ودّريٌّ اكسْر مّمُه حّجًة رما   وفً مّدِه والهمِز صحبُتُه حب 9ٔ٘  

 صْؾ شرعاً وحاٌّ تفّعبـ ٌسّبُح فتُح البا كوا صْؾ وٌو ُد المؤّنُل  9ٔٙ
 ر  البصري والكسامً )كوكب درّي( بكسر الدال وؼٌرهما بمّمها و ر  شعبة وحمزة والكسامً والبصري بهمزة 

فً مومع الٌات الثانٌة والبا ون بٌات مشّددة و ر  ابن عامر وشعبة )ٌسّبح له فٌها( بفتح البات الموحدة وؼٌرهما 

فقرآ ً )ٌو ُد مْن شجرة( بتات التينٌل وؼٌرهم بٌات الّتوكٌر إو ابن كثٌر والبصرّي بكسرها و ر  شعبة وحمزة والكسام

                                                                                         اشدٌدهالواو والقاؾ وتالتات و فتحب

داٍر و وصب ـ وما نّوَن البّزي سحاب  ورفعهم  لدى ُ لُماٍت جرَّ  9ٔ7  

ٌُبِدلَّن الخؾُّ صاحُبُه دو  مع الكسِر صاد اً كما استخلَؾ امُمْمُه ـ  9ٔ5 وفً   

 وو و َؾ  بَل النصِب إْن  لَت  ُبدو   وثانً ثبَل ارفْع سوى صحبٍة و ؾْ ـ  9ٔ9
ر بجرِّ تات و نبل بتنوٌنها و ر  ابن كثٌ)سحاب( وَا بعٍض(  ر  البّزي بحوؾ تنوٌن)سحاب   لمات  بعمها ف

 ّما )ك لماٍت( فبخفِض التات للجمٌع و ر  شعبة )كما  ) لمات( والبا ون بتنوٌن )سحاب( ورفع تات ) لمات(

استخلؾ الوٌن ِمْن  بلهم( بمّم التات وكسر البم وؼٌره بفتحهما و ر  شعبة وابن كثٌر )ولٌبدلّنهم ِمْن بعِد خوفهم  مناً( 

ما بفتح البات وتشدٌد الدال و ر  نافع وابن كثٌر والبصرّي وابن عامر وحفع بسكون البات وتخفٌؾ الدال وؼٌره

)ثبل عوراٍت لكم( برفع الثات وؼٌرهم بنصبها وهو المومع الثانً وٌجوز الو ؾ  بل )ثبل( لمْن رفع ولمن 

                   )ثبل( األولى فبو ؾعلى  ّنها بدل  ِمن  ي اّتقوا و ّما نصب على  ّنها مفعول لفعٍل محووؾ
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وٌيكُل منها الّنوُن شاَع وجْزُمنا   وٌجعْل برفٍع دلَّ صافٌِه ُكمَّبـ  9ٕٓ  

ّمبـ ونحشُر ٌا داٍر على فٌقوُل نو ُن شاٍم وخاطْب تستطٌعوَن عُ  9ٕٔ  

ٌُنصُب ُدخلُبـ  وُنّزَل زْدهُ الّنوَن وارفْع وِخؾَّ والـ  9ٕٕ  مبمكُة المرفوُع 
 ر  حمزة والكسامً )ٌيكل منها( بالنون وؼٌرهما بالٌات و ر  ابن كثٌر وشعبة وابن عامر )وٌجعل لم  صوراً( برفع 

ٌب وؼٌرهما بالنون و ر  ابن عامر وم )ٌجعل( وؼٌرهم بجزمها و ر  ابن كثٌر وحفع )وٌوم ٌحشرهم( بٌات الؽ

)فٌقول ت نتم( بالنون وؼٌره بالٌات و ر  حفع  )فما ٌستطٌعون صرفاً وو نصراً( بتات الخطاب وؼٌره بٌات الؽٌب 

زل( بزٌادة نون ساكنة وتخفٌؾ الزاي ورفع البم ونصب تات )المبمكة( )ونّزل المبمكة تنزٌبً( )وننْ  و ر  ابن كثٌر

النون وتشدٌد الزاي وفتح البم ورفع تات المبمكةوؼٌره بحوؾ   



وٌيمُر شاٍؾ واجمعوا ُسُرجاً ِوو تشّقُا خؾُّ الشٌِن مع  اَؾ ؼالب  ـ  9ٕٖ  

 ٌُماعْؾ وٌخلْد رفُع جزٍم كوي صب    ولْم ٌقِتروا امُمْم عمَّ والكسَر ممَّ ِثْا ـ  9ٕٗ

( ا بتخفٌؾ الشٌن وؼٌرهم ُا األرُض عنهم()ٌوَم تشقّ ماتامً )وٌوَم تشّقُا الس ر  البصري وعاصم وحمزة والكس

الؽٌب وؼٌرهما بتات الخطاب و ر  حمزة والكسامً )وجعل فٌها حمزة والكسامً )لما تيمرنا( بٌاتبتشدٌدها و ر  

 اوفراد و ر  نافعؼٌر  لؾ بالجمع وؼٌرهما بكسرالسٌن وفتح الرات و لؾ بعدها ب سراجاً( بمم السٌن والرات من

سرها و ر  )ولْم ٌقتروا( بمم الٌات وؼٌرهما بفتحها و ر  عاصم وحمزة والكسامً بمّم التات وؼٌرهم بكابن عامرو

 ودال)ٌخلد( والبا ون بجزمهمامِة وٌخلُد فٌه مهاناً( برفع فات)ٌماعؾ(وشعبة )ٌماعُؾ له العواب ٌوَم القٌاابن عامر

َن فامُمْمُه وحّرْم ُمَثّقبـ و وّحَد وّرٌاتنا ِحفُ  صحبٍة       وٌلقو 9ٕ٘  

 وكْم لو ولٌٍت تورُل القلَب  نُصب   سوى صحبٍة والٌاُت  ومً ولٌتنً ـ  9ٕٙ
 ر  البصري وشعبة وحمزة والكسامً )ووّرٌاتنا  ّرة  عٌن( بحوؾ األلؾ بعد الٌات بالتوحٌد وؼٌرهم بإثباتها بالجمع 

ات وسكون البم وتخفٌؾ القاؾ وؼٌرهم  بمم الٌات وفتح البم و ر  شعبة وحمزة والكسامً )وٌلقون فٌها( بفتح الٌ

وتشدٌد القاؾ ٌاتات اومافة )إّن  ومً اتخووا()ٌا لٌتنً اّتخوُت( و  ول اونسان لو  ّنً ولٌتنً ٌورل  لبه  لماً وو 
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ُا امُمْم وحّرْم به الُعبلْ َن واع َوخَ ـ   وفً حاوروَن الَمدُّ ما ُثلَّ فارهٌـ  9ٕ7  

 مع الهمِز واخفْمُه وفً صاَد ؼٌطب  كما فً نٍد واألٌكِة البُم ساكن  ـ  9ٕ5
هم بحوفها و ر  ابن  ر  ابن وكوان وعاصم وحمزة والكسامً )وإّنا لجمٌع حاورون( بإثبات  لؾ بعد الحات وؼٌر

وعاصم وحمزة والكسامً )وتنحتون من الجبال بٌوتاً فارهٌن( بإثبات  لؾ بعد الفات وؼٌرهم بحوفها و ر  نافع عامر 

وابن عامر وحمزة وعاصم )إْن هوا إو ُخلُا األّولٌن( بمّم الخات والبم وحرْم به  ي بالمم والبا ون بفتح الخات 

عاصم وحمزة والكسامً )كّوب  صحاب األٌكة( الشعرات )و صحاب األٌكة( ع وسكون البم و ر  البصري و

ٌُبد  فٌها بهمزة وصٍل مفتوحة والبا ون )لٌكة( ببم مفتوحة   بسكون البم بعدها همزة  طٍع مفتوحة مع خفض الّتات و

ٌُبد  فٌها ببم مفتوحة بدون همزة وصٍل وو  طع مع فتح الّتات          بعمه على بعضوالؽٌطل الشجر الملتؾ و

ـ وفً نّزَل الّتخفٌُؾ والّروُح واألمٌـ  ُن رفُعهما علو  سما وتبّجب 9ٕ9  

ـ و ّنْل ٌكْن للٌحصبً وارفَع آًٌة      وفا فتوّكْل واُو  ْمآِنِه حب 9ٖٓ  

ًَ انجلى   وٌا خمِا  جري مع عبادي ولً معً ـ  9ٖٔ  معاً مع  بً إّنً معاً رّب
ابن كثٌر والبصري )نزل به الّروح األمٌن( بتخفٌؾ الزاي ورفع الحات والنون وؼٌرهما بتشدٌد  ر  حفع  ونافع  و

الزاي ونصب الحات والنون و ر  ابن عامر ) ولم ٌكْن لهم آٌة( )تكن( بتات الّتينٌل ورفع تات )آٌة( وؼٌره بٌات الّتوكٌر 

وّكل على العزٌز الرحٌم( بالواو والبا ون بالفات ونصب )آٌة( و ر  ابن كثٌر والبصري وعاصم وحمزة والكسامً )وت

)فتوكل( ٌاتات اومافة )إْن  جري إو( خمسة موامع )بعبادي إّنكم مّتبعون()عدوٌّ لً إو()إّن معً رّبً()وَمْن معً 

ٌُكوبون(                 )إّنً  خاؾ علٌكم()رّبً  علم بما تعملون(من المؤمنٌن()واؼفر ألبً إّنه()إّنً  خاؾ  ْن 
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ـ شهاٍب بنوٍن ِثْا و ُْل ٌيتٌّننً  دنا َمُكَل افتْح مّمَة الكاِؾ نوفب 9ٖٕ  



 وَمْندو وسّكْنُه وانِو الو َؾ ُزهراً    دوَن نوٍن حمًى هدًى معاً سبيَ افتْح ـ  9ٖٖ
 ر  عاصم وحمزة والكسامً ) و آتٌكم بشهاٍب( بتنوٌن البات وؼٌرهم بحوؾ الّتنوٌن و ر  ابن كثٌر ) و لٌيتٌّنً( بفتح 

النون المشّددة وزٌادة نون مكسورة بعدها وؼٌره بكسر الّنون المشّددة وحوؾ النون الّزامدة و ر  عاصم )فمكل ؼٌر 

( سبي بفتح الهمزة بدون ( النمل )لقد كان لسبإٍ ِمْن سبإٍ  ر  البصري والبّزي )وجمتمبعٌد( بفتح الكاؾ وؼٌره بمّمها  

ٌّة الو ؾ والبا ون بكسر الهمزة منّونة                                       تنوٌن )لسبيَ( و ر   نبل بإسكان الهمزة بن

هُ بالممِّ موِصبوٌا واسجدوا واْبد ْ      و ٌسجدوا راٍو و ْؾ ُمبتلًى  و ـ  9ٖٗ  

ـ  راَد  و ٌا هؤوت اسجدوا و ْؾ       له  بلُه والؽٌُر  درَى ُمْبِدو 9ٖ٘  

 ولٌَا بمقطوٍع فقْؾ ٌسجدوا َوو   و ْد  ٌَل مفعووً و ْن  دؼموا ببـ  9ٖٙ
 مر ورسم المصحؾ  ر  الكسامً ) و ٌسجدوا( ) و( بتخفٌؾ البم حرؾ استفتاح وتنبٌه )ٌا(  داة ندات)اسجدوا( فعل 

 وتيوٌله  و ٌا هؤوت اسجدوا )اسجدوا(ؾ امطراراً ) و(  و)ٌا(  وٌحتمل  راتته ومبتلى مختبراً بالو ؾ وٌجوز الو 

وكولم )اسجدوا( والبا ون بتشدٌد وم ) و( و صلها  ْن و فيدؼمت فٌصل القارذ لهم ٌجوز الو ؾ على )ٌهتدون( ف

ما بعدها مؤّول  بمصدر بدل مْن ) عمالهم(وبعمهم جعله مفعوو لـ )ٌهتدون( وو )ٌهتدون  و ٌسجدوا( ألّن  ن و

)ٌسجدوا( إو امطرارا         امطراراً وو و ؾ عند فب و ؾ عندهم عند  ن بل عند ) و( ي  ن ٌسجدوا زامدة 

ٌُعلنوَن على رما 9ٖ7 ٌُخفوَن خاطْب  ُتِمّدوننً اودؼاُم فاَز فثقّب   ـ و  

و وجه  بهمٍز بعَدهُ الواُو ُوّكب   زكا الّسوِا سا ٌها وسوِا اهمزوا  معـ  9ٖ5  

تّنُه  ومعاً  فً الّنوِن  خاطْب شمردو 9ٖ9 ٌّ  ـ نقولَّن فامُمْم  رابعاً  وُنب
 ر  حفع والكسامً )وٌعلم ما ٌخفون وما ٌعلنون( بتات الخطاب فً الفعلٌن والبا ون بٌات الؽٌب و ر  حمزة 

دة مكسورة مع المّد المشبع وؼٌره بنونٌن خفٌفتٌن مال( بإدؼام النون األولى فً الثانٌة  ي بنون مشدّ ) تمّدوننً ب

)بالسوا واألعناا( ع )فاستوى على سو ه( الفتح  بهمزة سورة و ر   نبل)وكشفت عن سا ٌها( النمل مفتوحة فمك

ٌّة و ر  البا ون بؽٌربعوالفتح بهمزة مممومة بعد السٌن وله وجه آخرفً ع  ساكنة بعد السٌن همز فٌهّن دها واو مد

ٌّت ٌِّه(و ر  حمزة والكسامً ) الوا تقاسموا باهلل لنب تّنه()لنقولّن( بتات الخطاب بدل النونّنُه و هله ثّم لنقولّن لول ٌّ ومّم  )لنب

   فتح التات والبم الثانً وؼٌرهما بالنون فً الفعلٌن معمن بم وهً التات من األول والالحرؾ الرابع من الفعلٌن 

ٌُشركوَن نٍد حب 9ٗٓ ـ ومْع فتِح  نَّ الّناَا ما بعَد َمْكرهْم  لكوٍؾ و ّما   

 ـ وشّدْد وصْل وامُدْد بل اّدارَم الوي     وكا  بلَُه ٌّوكروَن لُه ُحب 9ٗٔ
 ّنا دمرناهم( بفتح   ر  عاصم وحمزة والكسامً ) ّن الناا كانوا بآٌاتنا و ٌو نون()فان ر كٌؾ كان عا بة مكرهم

همزة ) ّن( و ) ّنا( والبا ون بكسر الهمزة فٌهما و ر  عاصم والبصري )آهلل خٌر   ّما ٌشركون( بٌات الؽٌب وؼٌرهم 

( بتشدٌد الّدال مفتوحة بتات الخطاب و ر  نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )بل اّدارم علمهم فً اآلخرة

تكسر عند اوبتدات وتكسر وم )بل( وصب للساكنٌن والبا ون بتخفٌؾ الّدال ساكنة  و لؾ بعدها و بلها همزة وصلٍ 

و بلها همزة  طع مفتوحة وصب وابتداًت وتسكن  بلها وم )بل( و ر  هشام والبصري ) لٌب ما ٌوكرون( بٌات الؽٌب 

                                                                              وؼٌرهما بتات الخطاب وهً  بل )ادارم(

وبالٌا لكٍل  ْؾ وفً الّروم شملَب  بهادي معاً تهدي فشا العمًِ ناصباً ـ  9ٕٗ  



ـ وآتوهُ فا ُصْر وافتِح الممَّ علُمُه  فشا تفعلوَن الؽٌُب حاٌّ له َوو 9ٖٗ  

 ومالً و وزعنً وإّنً كبهما لٌبلونً الٌاتات فً  وِل َمْن ببـ  9ٗٗ
 ر  حمزة )وما  نَت بهادي العمً( النمل والروم )تهدي( بتات مفتوحة بعدها هات ساكنة وبنصب ٌات العمً و ر  

ؼٌره )بهادي( ببات موحدة مكسورة وفتح الهات و لؾ بعدها وبخفض ٌات العمً وٌو ؾ عند )بهادي( )تهدي( بالٌات 

هما على الدال وحوؾ الٌات و ر  حفع  وحمزة )وكلٌّ فً النمل و ّما فً الروم فو ؾ حمزة والكسامً بالٌات وؼٌر

 توه داخرٌن( بهمزة من ؼٌر  لؾ بعدها وفتح التات وؼٌرهما بيلؾ بعد الهمزة ومّم التات و ر  ابن كثٌر والبصري 

( بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات الخطاب ٌاتات اومافة )مالً و  رى الهدهد() وزعنً  ن وهشام )إّنه خبٌر بما تفعلون

          شكر()إّنً آنسُت ناراً()إّنً  ُلقً إلً()لٌبلونً ت شكر( فً  ول َمْن بب  ي خبر هوا العلم وعلم  سراره
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عها بعُد ُشكِّبـ وفً ُنرَي الفتحاِن مع  لٍؾ وٌا       مِه وثبل  رف 9ٗ٘  

ُدَر امُمْم وكسُر الممِّ  امٌِه  ْنهبـ وُحزناً بممٍّ مع سكوٍن شفا وٌصْ ـ  9ٗٙ  

 ممِّ الّرهِب واسكْنُه ُوّبب كهؾُ  ُمْم فُزَت والفتَح َنْل وُصحبة  وِجووٍة امْ ـ  9ٗ7
ت و لؾ بعدها ورفع نون ( )وٌرى( بالٌات مفتوحة  وفتح الرا ر  حمزة والكسامً )ونري فرعون وهامان وجنودهما

ودال )فرعون وهامان وجنودهما( والبا ون )ونري( بنون مممومة وكسر الرات وٌات مفتوحة بعدها ونصب 

األسمات الثبثة و ر  حمزة والكسامً )عدّواً وُحزناً( بمم الحات وسكون الزاي والبا ون بفتحهما و ر  نافع وابن كثٌر 

ٌُصدر الّرعات( بمّم الٌات وكسر الدال والبا ون بفتح الٌات ومّم الدال و ر  حمزة  وعاصم وحمزة والكسامً )حّتى 

) وجووة ِمَن النار( بمّم الجٌم و ر  عاصم  بفتحها والبا ون بكسرها و ر  شعبة وحمزة وابن عامر والكسامً )ِمَن 

    ات وؼٌرهم بفتحهاالّرهب( بمّم الرات وؼٌرهم بفتحها و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً بسكون اله

و ُْل  اَل موسى واحِوِؾ الواَو ُدْخلُب   جزَمُه فً نصوصِه ٌُصّد نً ارفع ـ  9ٗ5  

ـ نما َنَفر  بالمّم والفتِح ٌرجعو َن سحراِن ثْا فً ساحراِن فُتْقبب 9ٗ9  

ٌُجبى خلٌط  ٌعقلوَن حِفْ ُتُه  وفً ُخسَؾ الفتحٌِن حفع  تنّخب 9٘ٓ ـ و  

 و الثُّنٌا وإّنً  ربع  لعلًّ معاً رّبً ثبل  معً اعتلىـ و عندي وو 9٘ٔ
ٌُصد نً( برفع القاؾ وؼٌرهما بجزمها و ر  ابن كثٌر ) ال موسى رّبً  علم( بحوؾ الواو   ر  حمزة وعاصم  )ردتاً 

إلٌنا كما هو رسم مصحؾ مكة وؼٌره بإثباتها و ر  عاصم وابن كثٌر والبصري وابن عامر )و ّنوا  ّنهم  ( ال) بل 

و ٌرجعون( بمم الٌات وفتح الجٌم والبا ون بفتح الٌات وكسر الجٌم و ر  عاصم وحمزة والكسامً ) الوا سحران 

ت اهرا( بكسر السٌن وسكون الحات والبا ون )ساحران( بيلؾ بعد السٌن المفتوحة وكسر الحات و ر  السبعة إو نافعاً 

ٌُجبى إلٌه ( بٌات الّتوكٌر والبا ون بتات  الّتينٌل و ر  البصري ) فب ٌعقلون( بٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب و ر  )

تنّخب إختار ٌاتات اومافة )عندي  ولم حفع  )لخسؾ بنا( بفتح الخات والسٌن وؼٌره بمم الخات وكسر السٌن 

()إّنً  خاؾ()إّنً  رٌد()لعلًّ ٌعلم()ستجدنً إْن شات هللا( وو الثنٌا  ي اوستثنات بالمشٌمة )إّنً آنسُت ناراً()إّنً  نا هللا

               آتٌكم()لعلًّ  ّطلع()عسى رّبً  ن ٌهدٌنً()رّبً  علم بمن()رّبً  علم َمْن()فيرسلُه معً ردتاً(



                                                سورة العنكبوت                                 

حّقاً وْهَو حٌُل تنّزو ّرْم ومدَّ فً الّنشاتِة ٌروا صحبة  خاطْب وحـ  9ٕ٘  

 ـ موّدًة المرفوُع حاُّ رواِتِه       ونّوْنُه وانصْب بٌَنكْم عمَّ صندو 9ٖ٘
 ر  شعبة وحمزة والكسامً ) ولم ٌروا كٌؾ( بتات الخطاب وؼٌرهم بٌات الؽٌب و ر  ابن كثٌر والبصري )الّنشية( 

ٌُنشُئ النشية اآلخرة( بفتح الشٌن و لؾ بعدها ة حٌل تنّزل  ي حٌل جات وهم ثبث والمّد المتصل فً الثبثة )ثّم هللا 

العنكبوت )و ّن علٌه الّنشية األخرى( النجم )ولقد علمتم الّنشية األولى( الوا عة والبا ون بإسكان الشٌن وحوؾ األلؾ 

ٌرهم بنصبها و ر  نافع وابن عامر وشعبة و ر  ابن كثٌر والكسامً والبصري )موّدة بٌنكم( برفع تات )موّدة( وؼ

                                                        بتنوٌنها ونصب نون بٌنكم وؼٌرهم بترم التنوٌن وخفض النون

د           هنا آٌة  ِمْن رّبِه صحبة  دوـ وٌْدعوَن نجم  حاف   وُمَوحِّ  9٘ٗ  

ن صفو  وحرُؾ الّروِم صافٌِه ُحلّب  رجعووفً ونقوُل الٌاُت حصن  وٌُ ـ  9٘٘  

وواُت ثبٍل سّكنْت با  نبّومّن  مع  خفِِّه  و الهمُز  بالٌاِت  شْملَبـ  9٘ٙ  

ًَ الٌا بها انجب   وإسكاُن َولـ فاكسْر كما حجَّ جا ندًى ـ  9٘7  ورّبً عبادي  رم
( وؼٌرهما بتات الخطاب و ر  ابن كثٌر وشعبة  ر  عاصم والبصري )إّن هللا ٌعلم ما ٌدعون( بٌات الؽٌب )ٌدعون

وحمزة والكسامً )لوو  نزل علٌه آٌة ِمْن رّبه( بحوؾ األلؾ بعد الٌات باوفراد وؼٌرهم بإثباتها على الجمع و ر  نافع 

بتات وعاصم وحمزة والكسامً )ونقول وو وا( بالٌات وؼٌرهم بالنون و ر  شعبة )ثّم إلٌنا ٌرجعون( بٌات الؽٌب وؼٌره 

وللكل مم حرؾ الممارعة وؼٌرهما بتات الخطاب  ري )ثّم إلٌه ٌرجعون( بٌات الؽٌبالخطاب و ر  شعبة والبص

و ر  حمزة والكسامً )لنبّومّنهم( بثات مثلّثة ساكنة بدل البات الموّحدة مع تخفٌؾ الواو وٌات  وفتح الجٌم فً السورتٌن 

ّنهم( والبا ون ب ٌَ بات موّحدة مفتوحة بعد النون بعدها واو مكسورة مشّددة وبعدها همزة مفتوحة بدل الهمزة )لُنثو

وورش  وعاصم )ولٌِتمّتعوا( بكسر البم وؼٌرهم باسكانها ٌاتات اومافة )مهاجر  مفتوحة و ر  ابن عامر والبصري 

                                                                    إلى رّبً إّنُه()ٌاعبادي الوٌن آمنوا()إّن  رمً واسعة(
                                               من سورة الّروم إلى سورة سبأ                            

ـ وعا بُة الثانً سما وبنوِنِه       ُنوٌُا زكا للعالمٌَن اكسروا ُعب 9٘5  

ْربو خطاب  مُ  9٘9 ٌَ  وا آثاِركْم شرفاً َعبمَّ والواُو ساكن   تى واجمعـ ل
 ر  نافع وابن كثٌر والبصري )ثّم كان عا بة الوٌن  ساتوا( )عا بة( الثانٌة من الروم برفع الّتات والبا ون بنصبها و ّما 

ٌُوٌقهم بعض الوي عملوا( الروم بالنون )كٌؾ كان عا بة ( األولى والثالثة من الروم فبرفع التات للجمٌع  و ر   نبل )ل

)إّن فً ولم آلٌاٍت للعالِمٌن( الروم بكسر وؼٌره با ٌُوٌقكم ِمْن رحمته( الروم فبالٌات للجمٌع و ر  حفع  لٌات و ّما )ول

ربوا فً  موال الّناا( الروم بتات الخطاب مممومة وسكون الواو وؼٌره بٌات بم وؼٌره بفتحها و ر  نافع )لِتال

سامً وحفع )فانُ ْر إلى آثاِر رحمت هللا( الروم بيلؾ بعد الؽٌب مفتوحة ونصب الواو و ر  ابن عامر وحمزة والك

                                         على اوفراد ) ثر(الهمزة و لؾ بعد الثات )آثار( بالجمع وؼٌرهم بحوؾ األلفٌن 

ب 9ٙٓ ًٌّ وفً الّطوِل حصُنُه   ورحمًة ارفْع فامزاً وُمحصِّ ـ وٌنفُع كوف  



مرفوُع ؼٌُر صحابهْم   ُتصّعْر بمدٍّ خؾَّ إْو شرُعُه حبـ وٌّتخَو ال 9ٙٔ  

 مَّ وو تنوٌَن عْن ُحسٍن اعتبـ وفً نعمًة حّرْم وُوّكَر هاؤها ومُ  9ٕٙ
 ر  عاصم وحمزة والكسامً )فٌوممٍو و ٌنفع الوٌن  لموا معورتهم( الروم بٌات الّتوكٌر وؼٌرهم بتات التينٌل و ر  

مً )ٌوَم و ٌنفع ال المٌن(ؼافر بٌات الّتوكٌر وؼٌرهم بتات التينٌل و ر  حمزة )هدًى نافع وعاصم وحمزة والكسا

ورحمة  للمحسنٌن( لقمان برفع تات )رحمة ( وؼٌره بنصبها و ر  حفع  وحمزة والكسامً )وٌّتخوها هزواً( لقمان 

ن بيلؾ بعد الصاد وتخفٌؾ بنصب الوال وؼٌرهم برفعها و ر  نافع وحمزة والكسامً والبصري )وو تصاعر( لقما

لقمان بفتح العٌن وبهات  نعمه(حفع  والبصري ونافع)و سبػ علٌكم()العٌن وؼٌرهم بحوؾ األلؾ وتشدٌد العٌن و ر  

 ممٌر المفرد الموكر مممومة بب تنوٌن بعد المٌم والبا ون بسكون العٌن وبهات الّتينٌل منصوبة منونًة بعد المٌم

فشا َخْلَقُه الّتحرٌُم ِحْصن  تطّوو لبحُر  ُخفً سكوُنُه سوى ابِن العب واـ  9ٖٙ  

 لِما صبروا فاكسْر وَخّفْؾ شوا و ُْل بما ٌعملوَن اثناِن عْن ولِد العبـ  9ٙٗ
 ر  السبعة إو البصري )والبحر ٌمّدهُ( لقمان برفع الرات والبصرّي بنصب الرات و ر  حمزة )فب تعلم نفا  ما ُخفً 

كون الٌات وؼٌره بفتحها و ر  نافع وعاصم وحمزة والكسامً )الوي  حسن كلَّ شًٍت خلقُه( السجدة  لهم( السجدة بس

ح وم )خلقُه( وؼٌرهم بإسكانها و ر  حمزة والكسامً )لّما صبروا( السجدة بكسر البم وتخفٌؾ المٌم والبا ون تبف

خبٌراً()وكان هللا بما تعملون بصٌراً(األحزاب  بفتح البم وتشدٌد المٌم و ر  البصرّي )إّن هللا كان بما تعملون

وؼٌره بتات الخطاب                                                                                 )ٌعملون( بٌات الؽٌب 

حجَّ ُهّمبوكا وبٌاٍت ساكٍن          ـ وبالهمِز ُكلُّ البِت والٌاِت بعَدهُ  9ٙ٘  

 و ْؾ ُمسكناً والهمُز زاكٌِه ُبّجب  مكسوراً لَوْرٍش وعنهما  وكالٌاتِ ـ  9ٙٙ
 ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )وما جعل  زواجكم البمً ت اهرون( األحزاب )إْن  ّمهاتهم إو البمً 

لؾ بعدها ٌات  ولَْدنهم( المجادلة  )والبمً ٌمسَن ِمَن المحٌِض()والبمً لْم ٌحمَن( الطبا بهمزة مكسورة بعد األ

مّدٌة وصبً وو فاً و ر  البصري والبزي بٌات ساكنة من ؼٌر همز وصب وو فاً ولهما فٌه المّد المشبع و ر  ورش  

بحوؾ الٌات بعد الهمزة وتسهٌل الهمزة بٌنها وبٌن الٌات وصبً وهو الوجه الثانً للبصري والبزي ولهم فٌه المّد 

ة بإبدال الهمزة ٌاًت ساكنة وٌجوز لهم الو ؾ بالتسهٌل بالروم مع المّد والقصر وٌقؾ الثبثوالقصر للهمز المؽٌر 

و ر   نبل و الون بحوؾ الٌات الساكنة بعد الهمز مع تحقٌا الهمز وصبً وو فاً مثل)السمات()ِمْن مات(               

ُوّبب وفً الهاِت خّفْؾ وامُدِد ال اتَ  وتّ اهروَن امُمْمُه واكسْر لعاصٍم ـ  9ٙ7  

 ـ وخفَّفُه ثبت  وفً  ْد سمْع كما      هنا وهناَم الّ اُت ُخّفَؾ نوفب 9ٙ5
 ر  عاصم )ت اهرون( األحزاب بمم الّتات وفتح ال ات مخّففة و لؾ بعدها وكسر الهات مخّففة  مثل )تقاتلون( وؼٌره 

والهات  بتخفٌؾ ال اتوالكسامً ت و ر  حمزة بفتح التات والهات و را ابن عامر بتشدٌد ال ات و لؾ بعدها وتخفٌؾ الها

و لؾ بٌنهما مثل )تناصرون( و ر  نافع وابن كثٌر والبصري بتشدٌد ال ات والهات وحوؾ األلؾ و ر  عاصم  

)ٌ اهرون منكم()ٌ اهرون ِمْن نسامهم( المجادلة بمّم الٌات وفتح ال ات مخّففة و لؾ بعدها وكسر الهات مخّففة و ر  

مزة والكسامً بفتح الٌات وال ات وتشدٌدها و لؾ بعدها وفتح الهات مخّففة و ر  نافع وابن كثٌر ابن عامر وح

والبصري بفتح الٌات وال ات وتشدٌدهما ِمْن ؼٌر  لؾ                                                                     

ْهَو فً الو ِؾ فً ُحب بٌب وحاُّ صحاٍب  صُر وصِل ال نوَن والّرسول السّ  وـ  9ٙ9  



 وآتوها على المدِّ وو ُحب  الّدخانِ  َمقاَم لحفٍع ُممَّ والّثاِن عمَّ فً ـ  97ٓ
السبٌب( األحزاب )وت ّنون باهلل ال نونا()و طعنا الرسوو()فيملّونا بصري وحفع وحمزة والكسامًوال ر  ابن كثٌر

ي بحوفها و فاً وؼٌرهما بإثباتها و ر  حفع  و ر  حمزة والبصرثباتهاون والبم وصبً وؼٌرهم بإالنبحوؾ األلؾ بعد

ِمن الثانً ؼٌره بفتحها و ر  نافع وابن عامر)إّن المتقٌن فً مقام  مٌن(األحزاب بمّم المٌم األولى و)و مقام لكم(

للجمٌع و ر  البصري وابن  )وزروٍع ومقام  مٌن( فبفتح المٌماألولى وؼٌرهما بفتحها و ّما األول الّدخان بمّم المٌم 

        هاتوها( ونافع وابن كثٌر بحوفعامر وعاصم وحمزة والكسامً )ثّم ُسملوا الفتنة ألتوها( بيلؾ بعد الهمزة )آل

و صُر ِكفا حاٍّ ٌماعْؾ ُمَثّقب   وفً الكلِّ مّم الكسِر فً إسوة  ندى ـ  97ٔ  

 سٍن وتعمْل ُنؤِت بالٌاِت شْملَبُن حـ وبالٌا وفتُح العٌِن رفُع العواَب حصـ  97ٕ
 )لقد كان لكم فً رسول هللا  سوة حسنة(األحزاب) ْد كانْت لكم  سوة حسنة فً إبراهٌم( ر  عاصم بمّم همزة ) سوة(

)ٌماعؾ لها العواب( بالنون الممتحنة والبا ون بكسرالهمزة و ر  ابن كثٌروابن عامر )لقد كان لكم فٌهم  سوة حسنة(

ونافع وعاصم وحمزة والكسامً بالٌات التحتٌة و لؾ بعد (العوابَ )ونصبوكسرها بدون  لؾ )نمّعؾ(  وتشدٌد العٌن

ٌُمّعْؾ( بالٌات ( )العوابُ ورفعالماد وفتح العٌن وتخفٌفها  حوؾ األلؾ وتشدٌد العٌن ورفع وفتح الماد ووللبصرّي )

 ا( بٌات الؽٌب وؼٌرهما بتات الّتينٌل وبنون الع مةو)نؤتهمً)وتعمل صالحاً( بٌات الّتوكٌرو ر  حمزة والكسا (العواب)

ٌِحلُّ سوى البصري وخاِتَم ُوّكب    وِ رَن افتِح إْو نّصوا ٌكوَن لُه ثوىـ  97ٖ  

 كفى وكثٌراً ُنْقطة  تحُت ُنفِّب      ـ بفتٍح نما ساداتنا اجمْع بكسرٍة  97ٗ
وؼٌرهما بكسرها و ر  هشام وعاصم وحمزة والكسامً   ر  نافع وعاصم )و رَن فً بٌوتكّن( األحزاب بفتح القاؾ

) ْن ٌكوَن لهم الخٌرةُ( األحزاب بٌات الّتوكٌر والبا ون بتات الّتينٌل و ر  السبعة إو البصري )وٌحلُّ لم النسات( 

ٌٌّن( األحزاب بفتح الّتات  وؼٌره بكسرها األحزاب بٌات الّتوكٌر و ر  البصري بتات الّتانٌل و ر  عاصم )وخاتَم الّنب

و ر  ابن عامر ) طعنا ساداتنا( األحزاب بيلؾ بعد الدال وكسر الّتات وؼٌره بحوؾ األلؾ بعد الّدال وفتح الّتات و ر  

ٌّة وؼٌره بالّثات المثلثة                               عاصم )لعناً كبٌراً( األحزاب بالبات الموحدة الّتحت
                                              سورة سبأ وفاطر                                 

ـ وعالِم  ُْل عّبِم شاَع ورفُع َخْفـ  ِمِه عمَّ ِمْن رجٍز  لٌٍم معاً ِوو 97٘  

ونخسْؾ نشيْ ُنسقْط بها الٌاُت شْملَب   على رفِع خفِض المٌِم دلَّ علٌُمُه ـ  97ٙ  

 ُن همَزِتِه ماٍض و ْبدْلُه إْو حب   َسيَتْه سكووفً الّرٌِح َرفع  صحَّ ِمنْ ـ  977
 ر  حمزة والكسامً )عبم الؽٌوب( سبي ببم مشّددة مفتوحة بعد العٌن بعدها  لؾ و ر  ؼٌرهما بيلؾ بعد العٌن 

 وكسر البم مخّففة بعدها مٌم و ر  نافع وابن عامر برفع المٌم والبا ون بخفمها و ر  ابن كثٌر وحفع  )ِمْن رجزٍ 

 لٌٍم   وٌرى الوٌن( سبي )ِمْن رجٍز  لٌٍم   هللا الوي سخر لكم البحر( الجاثٌة برفع مٌم  لٌم وؼٌرهما بخفمها و ر  

حمزة والكسامً )إْن نشي نخسؾ بهم األرَض  و ُنسِقْط علٌهم( بالٌات فً األفعال الثبثة وؼٌرهما بالنون شملب  ي 

بسكون ان الرٌح( سبي برفع الحات وؼٌره بنصبها و ر  ابن وكوان )ِمْنسيَته( شمل األفعال الثبثة و ر  شعبة )ولسلٌم

الهمزة و ر  نافع  والبصرّي بإبدالها حرؾ مّد  لفاً والبا ون بفتحها                                                         

بوفً الكاِؾ فافتْح عال   مساكِنهم سّكْنُه وا ُصْر على شوا ـ  975 ماً فُتبجَّ  



ُنجازي بٌاٍت وافتِح الزاَي والكفوَر رفع  سما َكْم صاَب  ُْكٍل  مْؾ ُحبـ  979  

ًِّ جاَت ُمَثقَّب 95ٓ  ـ وحاُّ لوا باعْد بقصٍر ُمشّدداً          وصّدَا للكوف
با ون بفتح السٌن  ر  حفع  وحمزة والكسامً )لقد كان لسبإ فً()مسكنهم( سبي بتسكٌن السٌن وحوؾ األلؾ بعدها وال

وإثبات األلؾ بعدها و ر  حفع  وحمزة بفتح الكاؾ وؼٌرهما بكسرها و ر  نافع وابن كثٌر والبصري وابن عامر 

كفور والبا ون بنون مممومة الوشعبة )وهل نجازي إو الكفور( بٌات مممومة وفتح الزاي و لؾ بعدها ورفع رات 

و ر  البصري ) كل خمط( بحوؾ صاب  ي كم نزل مثله فً القرآن  كمونصب رات الكفور وكسر الزاي وٌات بعدها 

تنوٌن ) كل( باومافة وؼٌره بإثبات التنوٌن وترم اإلمافة  و ر  ابن كثٌر والبصري وهشام )فقالوا رّبنا باعْد بٌن 

ْد( بحوؾ األلؾ بعد البات وتشدٌد العٌن وؼٌره بإثبات األلؾ بعد البات وتخفٌ ؾ العٌن و ر  عاصم  سفارنا( سبي )َبعِّ

                                            وحمزة والكسامً )ولقد صّدا علٌهم( بتثقٌل دال )صّدا( وؼٌرهم بتخفٌفها 

وَمْن  وَن امُمْم ُحلَو شرٍع تسلسب وفُّزَع فتُح المّم والكسِر كامل  ـ  95ٔ  

ٌُهمُز التناُوُش  95ٕ ُحلواً صحبًة وتَوّصب ـ وفً الؽرفِة الّتوحٌُد فاَز و  

ًَ الٌا ممافُها و ُْل رفُع ؼٌُر هللِا بالخفِض ُشّكبـ  95ٖ  و جري عبادي رّب
الزاي و ر  البصري وحمزة ات والزاي وؼٌره بمّم الفات وكسر ر  ابن عامر )حّتى إوا فّزع عن  لوبهم( سبي بفتح الف

فتحها و ر  حمزة )وهم فً الؽرفات آمنون( سبي )الؽرفة( والكسامً )لَِمْن  وَن له( سبي بمم همزة ) ون( وؼٌرهم ب

و ر  البصرّي بسكون الّرات وحوؾ األلؾ بعد الفات على الّتوحٌد وؼٌرهُ بمّم الرات وإثبات  لؾ بعد الفات على الجمع 

ومة  ٌاتات وحمزة والكسامً وشعبة )و ّنى لهم الّتناؤُش( سبي بالهمز الممموم مع المّد المتصل والبا ون بواو ممم

ًّ رّبً إّنه سمٌع   رٌب(  اومافة فً سورة سبي )إْن  جري إو على هللا()و لٌل ِمْن عبادي الشكور()فبما ٌوحً إل

                               و ر  حمزة والكسامً )هل ِمْن خالٍا ؼٌر هللا( فاطر بخفض رات ؼٌر وؼٌرهما برفعها 

وُكلَّ به ارفْع وْهَو عْن ولِد الَعب   زاٌِه  وَنجزي بٌاٍت ممَّ مع فتحِ ـ  95ٗ  

ٌّناٍت ـ  95٘ ٌّئ المخفوِض همزاً سكوُنُه فشا ب   صُر حاٍّ فتى َعبوفً الس
 ر  البصرّي )كولم نجزي ُكّل كفور( فاطر بٌات مممومة مع فتح الّزاي و لؾ بعدها ورفع وم )كّل( وؼٌره بنوٍن 

مز وصبً وو فاً )السٌئ( دها ونصب وم )كّل( و ر  حمزة بتسكٌن الهمفتوحة مع كسر الّزاي وٌات ساكنة بع

ٌُّئ( فبرفع الهمز للجمٌع و ر  ابن المخفوض ٌّئ( و ّما )وو ٌحٌا المكُر الّس والبصرّي وحمزة وحفع  كثٌر)ومكَر الّس

                      منه( بحوؾ األلؾ بعد النون على اوفراد وؼٌرهم بإثباتها على الجمع )فهم على بٌنت
                                                 سورة يس                                      

ْحِمبوخّفْؾ فعّززنا لشعبَة مُ    وتنزٌُل نصُب الّرفِع كهُؾ صحاِبِه ـ  95ٙ  

 ـ وما عِملْتُه ٌحوُؾ الهاَت ُصحبة    و والقمَر ارفعُه سما ولقْد حب 957
ر  ابن عامروحفع وحمزة والكسامً )تنزٌل العزٌزالّرحٌم( بنصب وم )تنزٌل( وؼٌرهم برفعها و ر  شعبة  

)فعّززنا بثالل( بتخفٌؾ الزاي األولى وؼٌره بتشدٌدها وُمحمب حامب الكثٌر و ر  شعبة وحمزة والكسامً )وما 

بن كثٌر والبصرّي )والقمر  ّدرناه( برفع رات عملْت  ٌدٌهم( بحوؾ هات )عملتُه( وؼٌرهم بإثباتها و ر  نافع وا

 )القمر( وؼٌره بنصبها و ّما ) ْن ُتدرَم القمر( فبخبؾ فً نصبه                                                       



خّفْؾ فتْكُمب سّكْنُه و وخا ٌخصموَن افتْح سما لُْو و خِؾ ُحلَو برٍّ وـ  955  

ممَّ وكراً وكسُر فً  بٍل بممٍّ وا صِر البَم شلُشب وساكَن ُشْؽلٍ ـ  959  

  خو ُنصرٍة وامُمْم وسّكْن كوي َحب    ِثْقلُهُ و ُْل ُجُببً مع كسِر مّمٌِه ـ  99ٓ
 ر  نافع  وابن كثٌر والبصري وهشام بفتح الخات وتشدٌد الصاد )وهْم ٌخّصمون( و ر  البصري و الون باختبا 

بإسكان الخات وتخفٌؾ الّصاد ولقالون وجه  آخر وهو سكون الخات وتشدٌد الصاد والبا ون  فتحة الخات و ر  حمزة

بكسر الخات وتشدٌد الّصاد و ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )فً ُشُؽٍل( بمّم الؽٌن والبا ون بسكونها و ر  

ون بكسر ال ات وإثبات األلؾ و ر  نافع الكسامً وحمزة )فً  بل( بمّم ال ات وحوؾ األلؾ بعد البم األولى والبا 

وعاصم )ولقد  ملَّ منكم جبّبً( بكسر الجٌم والبات وتشدٌد البم و ر  البصري وابن عامر بمّم الجٌم واسكان البات 

                                                                   وتخفٌؾ البم والبا ون بمّم الجٌم والبات وتخفٌؾ البم

ْم لعاصمٍ ـ  99ٔ وحمزَة واكسْر عنهما الّمَم  ثقب  وَنْنُكْسُه فامُمْمُه وحرِّ  

ٌُنِوَر ُدْم ؼصناً واألحقاُؾ هْم بهاـ  99ٕ  بُخْلٍؾ هدى مالً وإّنً معاً ُحب  ل
األولى  ر  عاصم وحمزة )ننكسه( بمم النون األولى وفتح الثانٌة وكسر الكاؾ وتشدٌدها والبا ون بفتح النون 

ٌّاً( ٌا  ٌُنور َمْن كاَن ح وسكون الثانٌة ومّم الكاؾ وتخفٌفها و ر  ابن كثٌر والبصري وعاصم وحمزة والكسامً )ل

ٌُنورالوٌن  لموا( األحقاؾ بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات الخطاب وروي عن البّزي فً األحقاؾ الوجهان والصحٌح  ّنه  )لِ

 ً و  عبُد الوي فطرنً()إّنً إواً لفً مبٍل مبٌن()إّنً آمنُت برّبكم فاسمعون(لٌا له إو الّتات  ٌاتات اومافة )ومال
                                                سورة الّصافات                                   

ـ وصّفاً وزجراً وكراً  دؼَم حمزة     وورواً بب روٍم بها التا فثقّب 99ٖ  

 بمؽٌراِت فً وكراً وصبحاً فحصِّ ـ ُدهم بالُخلِؾ فالُمْلقٌاِت فالوَخّب ـ  99ٗ
 بخلؾ  دؼم حمزة التات )والّصافات صفاً()فالّزاجرات زْجراً()فالّتالٌات وكراً()والّوارٌات وْرواً( الّوارٌات و دؼم خبد

وو لخّبد بل اودؼام روم لحمزة ا او هار وومالعادٌات وله فٌه)فالمؽٌراِت صبحاً(  المرسبت )فالملقٌات وكراً(

المحض ولهما المّد المشع بخبؾ السوسً فله اوشارة بالروم وله القصر والّتوّسط والمّد                              

ٌّسمعوَن شواً َعبِصبوا صفوًة ـ  ـ بزٌنِة نّوْن فً نٍد والكواكِب ان 99٘  

ا    كن  معاً  و آباؤنا كٌَؾ َبلّبـ بثْقلٌِه واْمُمْم تا عجبَت شواً وس 99ٙ  

ٌُنَزفوَن الّزاي فاكسْر شواً و ُْل ـ  997  فً األخرى ثوى وامُمْم ٌزفّون فاْكُمب   وفً 

و ر  بنصب بات الكواكب وؼٌره بخفصها ن وؼٌرهما بحوفِه و ر  شعبة  ر  حمزة وعاصم  )بزٌنٍة الكواكب( بالّتنوٌ

و ر  وسكون السٌن وفتح المٌم  بتشدٌد السٌن والمٌم وفتحهما وؼٌرهم بتخفٌفهما )وٌّسّمعون(حفع  وحمزة والكسامً

 ) و آباؤنا األولون(و ر  ابن عامرو الون  بفتحها اوؼٌرهموٌسخرون( بمم الّتات  )بل عجبتحمزة والكسامً

ٌُنزفون( بفتحها و ر  حمزة والكسامً )وو وؼٌرهماالصافات والوا عة باسكان الواو  بكسر الزاي وؼٌرهما هم عنها 

الزاي وؼٌرهم بفتحها و ر  حمزة )في بلوا إلٌه ٌِزّفون( والكسامً )ٌنزفون( الوا عة بكسر بفتحها و ر  عاصم وحمزة

 بمم الٌات وؼٌره بفتحها 



وإلٌاَا حوُؾ الهمِز بالخلِؾ ُمّثب وماوا ُتري بالمّم والكسِر شامع  ـ  995  

ب   كْم ـ وؼٌُر صحاب  رفُعُه هللاَ ربّ  999 وربَّ وإلٌاسٌن بالكسِر ُوصِّ  

 مع القصِر مع اسكاِن كسٍر دنا ؼنًى وإّنً ووو الّثنٌا و ّنً  ُْجمبـ  ٓٓٓٔ
 ر  حمزة والكسامً )فان ْر ماوا ُتري( بمّم التات وكسر الرات وٌات  بعدها وؼٌرهما بفتح الّتات والرات و لؾ  بعدها 

مزة )إلٌاا( وصبً بخلؾ عنه فإوا ابتد  بها فتح الهمزة و ر  ؼٌره بإثبات و ر  ابن وكوان )وإّن إلٌاا( بحوؾ ه

الهمز مكسورة وصبً وابتداًت وهو الوجه الثانً وبن وكوان و ر  حفع وحمزة والكسامً )هللا رّبكم ورّب آباتكم( 

بصري وعاصم وحمزة بنصب هات اسم )هللا( وبات )رّبكم( و)رّب( و ر  ؼٌرهم برفع الثبثة و ر  ابن كثٌر وال

والكسامً )سبم على إلٌاسٌن( بكسر الهمزة وحوؾ األلؾ بعدها وإسكان البم وؼٌرهم بفتح الهمزة وإثبات األلؾ 

       بعدها وكسر البم ٌاتات اومافة )إّنً  رى() ّنً  وبحم()ستجدنً إْن شات هللا( وو الّثنٌا اوستثنات بالمشٌمة
                                              سورة ص                                      

عبَدنا  بُل ُدْخلُبوممُّ فواٍا شاَع خالصٍة  مْؾ لُه الّرحُب وّحْد ـ  ٔٓٓٔ  

 وثّقَل ؼسا اً معاً شامد  ُعب وفً ٌوعدوَن ُدْم حلًى وبقاَؾ ُدْم  ـ  ٕٓٓٔ
ات وؼٌرهما بفتحها و ر  نافع وهشام )خالصة وكرى الّدار( بحوؾ  ر  حمزة والكسامً )مالها ِمْن فواا( بمّم الف

وؼٌرهما بإثباته و بل )خالصة(  ر  ابن كثٌر )واوكر عبدنا إبراهٌم( بفتح العٌن وإمافتها لما بعدها  تنوٌن خالصة 

مع و ر  ابن كثٌر وإسكان البات ِمْن ؼٌر  لؾ بعدها على اوفراد وؼٌره بكسر العٌن وفتح البات و لؾ بعدها على الج

بٌات الؽٌب وؼٌرهما بتات الخطاب و ر  ابن كثٌر )هوا ما ٌوعدون لكّل  (لٌوم الحساب والبصري )هوا ما ٌوعدون

 ّواٍب حفٌ ( ا بٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب و ر  حمزة والكسامً وحفع  )فلٌوو وه حمٌم وؼساا( ع )إو 

                                                                      رهم بتخفٌفها حمٌماً وؼّسا اً( الّنبي بتشدٌد السٌن وؼٌ

ووصُل اّتخوناهْم حب شرعُه ِوو  وآَخُر للبصري بممٍّ و ْصِرِه ـ  ٖٓٓٔ  

 وفالحاُّ فً نصٍر وخْو ٌاَت لً معاً وإّنً وبعدي مّسنً لعَنتً إلىـ  ٗٓٓٔ
بب  لؾ بعدها وؼٌره بفتح الهمزة و لؾ بعدها و ر  البصرّي  واى( بمم همزة) ُخر()و َُخُر ِمْن شكلِه  ز ر  البصري

ٌّاً ( بهمزة وصل تسقط بالوصل )األشرار اتخوناهم( وٌبد  بها بهمزة مكسورة  وحمزة والكسامً ) ّتخوناهم سخر

ما بنصبها )والحّا   ول( والبا ون بهمزة  طٍع مفتوحة وصبً وبدتاً و ر  حمزة وعاصم )فالحا( برفع القاؾ وؼٌره

ٌاتات اومافة )ولً نعجة ()ماكان لً ِمْن علم()إّنً  حببُت حبَّ الخٌر()و ٌنبؽً ألحٍد ِمن     بنصب  افها للجمٌع 

                                                                     ()إّنً مّسنً الشٌطان()لعنتً إلى ٌوم الّدٌن(إّنم بعدي
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ًٌّ فشا مدَّ سالماً مع الـ  ٘ٓٓٔ كسِر َحاٌّ عبَدهُ اجمْع شمردوـ   َمْن خؾَّ ِحرم  

ِه الّنصُب ُحّمب ٙٓٓٔ ـ و ُْل كاشفات  ممسكات  منّوناً ورحمِتِه مع ُمرِّ  

 ُع شاٍؾ مفازاِت اجمعوا شاَع َصْندوـ   ـ مى واكسْر وحّرْم وبعُد رف وُممَّ ـ  7ٓٓٔ

( بتخفٌؾ المٌم والبا ون بتشدٌدها و ر  ابن كثٌر والبصري )ورجبً س ماً لِ ا ر  نافع وابن كثٌر وحمزة ) ّمْن هو  انت 



كسامً ) لٌا هللا بكاٍؾ عبدهُ( لرجٍل( بيلؾ بعد السٌن وكسر البم وؼٌرهما بحوؾ األلؾ وفتح البم و ر  حمزة وال

بعدها على )عباده( بكسر العٌن وفتح البات و لؾ بعدها على الجمع وؼٌرهما بفتح العٌن وسكون البات وحوؾ األلؾ 

اوفراد و ر  البصري )كاشفاُت مّرِه()ممسكاُت رحمته( بتنوٌن )كاشفات( و)ممسكات( ونصب رات )مّره( وتات 

ًّ ) مى علٌها الموَت( بمّم القاؾ وكسر )رحمته( وؼٌره بترم الّتنو ٌن وخفض الّرات والّتات و ر  حمزة والكسام

الّماد وٌات مفتوحة بعدها ورفع تات )الموت( والبا ون بفتح القاؾ والّماد و لؾ بعدها ونصب تات )الموت( و ر  

د                                حمزة والكسامً وشعبة )بمفازاتهم( بيلؾ بعد الزاي بالجمع وؼٌرهم بحوفها باوفرا

وِزْد تيمرونً النوَن كهفاً وعّم ِخفُُّه فتِّحْت خّفْؾ وفً الّنبإِ الُعبـ   5ٓٓٔ  

 وإّنً معاً مع ٌاعبادي فَحّصب   لكوٍؾ وُخْو ٌا تيمرونً  رادنً ـ  9ٓٓٔ
حة  بلها ونافع بتخفٌؾ النون مكسورة  ر  ابن عامر) فؽٌر هللا تيمروَننً( بتخفٌؾ النون المكسورة وزٌادة نون مفتو

وؼٌرهما بتشدٌد النون و ر  حمزة والكسامً وعاصم )فتحت( )وفتحت  بوابها( الزمر )وفتحت السمات( النبي بتخفٌؾ 

التات بعد الفات وؼٌرهم بتشدٌدها ٌاتات اومافة )تيمرونً  عبد()إْن  رادنً هللا()إّنً  مرت()إّنً  خاؾ()ٌا عبادي 

                                             سورة المؤِمن                                 فوا(الوٌن  سر

بكاٍؾ كفى  و  ْن زِد الهمَز ُثمَّب  وٌْدعوَن خاطْب إْو لوى هاُت منهُم ـ  ٓٔٓٔ  

 ورفَع الفساَد انصْب إلى عا ٍل َحب  وسّكْن لهْم واْمُمْم بٌْ هَر واكسرْن ـ  ٔٔٓٔ
  نافع  وهشام )والوٌن تدعون ِمْن دونه و ٌقمون بشًت( بتات الخطاب وؼٌرهما بٌات الؽٌب و ر  ابن عامر )كانوا  ر

و ْن ٌ هر فً  بهات الؽٌب و ر  عاصم وحمزة والكسامً )بكاؾ الخطاب وؼٌره ) شدَّ منهم(  هم  شدَّ منكم  وًة(

 و ر  نافع وحفع  و وؼٌرهم بحوؾ الهمزة وفتح الواو األرِض الفساد( بهمزة مفتوحة  بل الواو وتسكٌن الوا

ٌُ هر( بمّم الٌات وكسر الهات ونصب دال )الفساد( والبا ون بفتح الٌات والهات ورفع دال الفساد          والبصري )

ِمْن حمٌٍد  ْدخلوا نفر  ِصب  نّونوا فيّطلَع ارفْع ؼٌَر حفٍع و ْلِب ـ  ٕٔٓٔ  

ن كهؾ  سما واحفْ  ممافاِتها الُعب ْم كسَرهُ ٌتَوكَّروعلى الَوْصِل واْممُ ـ  ٖٔٓٔ  

ًَ واْدعونً وإّنً ثبثة   لعلًّ وفً مالً و َمرَي مع إلى ٗٔٓٔ  ـ ورون
 ر  السبعة إو حفصاً )فيطلُع( برفع العٌن وحفع بنصبها و ر  ابن وكوان والبصري )على كلِّ  لٍب( بتنوٌن البات 

ن كثٌر والبصري وابن عامر وشعبة )وٌوم تقوم الساعة  دخلوا( بهمزة وصل تسقط وؼٌرهما بترم التنوٌن و ر  اب

وصب وبمّم الخات وٌبتد  بها بهمزة مممومة والبا ون بهمزة  طع مفتوحة وصب وابتداًت مع كسر الخات و ر  ابن 

ٌاتات اومافة  )ورونً عامر ونافع وابن كثٌر والبصري ) لٌب ما ٌتوّكرون( بٌات الؽٌب والبا ون بتات الخطاب 

 إّنً  خاؾ( ثبثة )لعلًّ  بلػ األسباب()مالً  دعوكم إلى الّنجاة()و فوُض  مري إلى هللا(  تل()ادعونً  ستجب لكم()
                                                  سورة ُفّصلت                                  

ُرهُ وكا  و وُل ممٌِل الّسٌِن للٌِّل  ُخِمبـ وإسكاُن نْحساٍت بِه كسْ  ٘ٔٓٔ  

ِه و َعداُت ُخْو والجمُع عمَّ عَقْنقب ٙٔٓٔ ـ وَنْحشُر ٌات  ُممَّ مع فتِح ممِّ  

ًَ الـمماُؾ وٌا رّبً بهِ ـ لدى َثَمراٍت ثمَّ ٌ 7ٔٓٔ الُخلُؾ ُبّجب ا ُشَركام  



حات والبا ون باسكانها ولم ٌصح عن  بً الحارل  ر  ابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )فً  ٌاٍم نحسات( بكسر ال

اللٌل إمالة السٌن و ر  السبعة إو نافعاً )وٌوم ٌحشر  عدات هللا إلى الّنار( بٌات مممومة وفتح الشٌن ورفع همزة 

وما تخرى ) عدات( الثانٌة و ر  نافع بنون مفتوحة ومّم الشٌن ونصب همزة ) عدات( و ر  نافع وابن عامر وحفع  )

ْن ثمراٍت( بيلؾ بعد الّرات بالجمع وؼٌرهم بحوؾ األلؾ باوفراد  ٌاتات اومافة ) ٌن شركامً  الوا()ولمن رجعت مِ 

 إلى رّبً إّن لً( واختلؾ فً األخٌرة عن  الون فله الفتح واوسكان والعقنقل الكثٌب من الرمل و ٌل الوادي الواسع
                                      خرف و الّدخانسورة الّشورى والزّ                          

ْفعلوـ  5ٔٓٔ ٌَ َن ؼٌُر صحاٍب ٌعلَم ارفْع كما اعتلى وٌوحى بفتِح الحاِت داَن و  

مَّ فً الّنجِم شملّبعمَّ كبٌَر فً   كبامَر فٌها ث ـ بما كسبْت و فاتَ  9ٔٓٔ  

ٌُْرسَل فارفْع مْع فٌوحً ُمَسّكناً ـ  ٕٓٓٔ  ْن ُكنتْم بكسٍر شوا الُعب تانا و   و
بعدها و ر  حفع   )كولم ٌوحً إلٌم( الشورى بفتح الحات و لؾ بعدها والبا ون بكسر الحات وٌات ساكنة ر  ابن كثٌر

)وٌعلم ما تفعلون( الشورى )تفعلون( بتات الخطاب وؼٌرهم بٌات الؽٌب و ر  ابن عامر ونافع )وٌعلم وحمزة والكسامً

بل البات )بما كسبت  ٌدٌكم( من ؼٌر فات  رهما بنصبها و ر  نافع وابن عامر رى برفع المٌم وؼٌٌجادلون( الشوالوٌن 

من ؼٌر البات وٌات ساكنة بعدها )كبٌراوثم( الشورى والنجم بكسرو ر  حمزة والكسامً وؼٌرهما بفات  بل البات )فبما(

زة مكسورة و ر  نافع ) و ٌرسل رسووً فٌوحً( وبعدها هم لؾ وو همز والبا ون )كبامر( بفتح البات و لؾ بعدها 

 وؼٌره بنصب البم وفتح ٌات)فٌوحً( و ر  حمزة والكسامً ونافع الشورى برفع وم )ٌرسل( واسكان ٌات )فٌوحً(

                                                        ) ْن كنتم  وماً مسرفٌن(الزخرؾ بكسرهمزة ) ْن( وؼٌرهم بفتحها

ْنشيُ فً ممٍّ وِثقٍل صحاُبُه   عباُد برفْ  ٕٔٓٔ ٌَ ؼلؽب ِع الّداِل فً عندَ ـ و  

 ـ وسّكْن وِزْد همزاً كواٍو  ؤشهدوا   مٌناً وفٌِه المدُّ بالخلِؾ بلّب ٕٕٓٔ
ٌَُنّشؤا فً الحلٌة( الزخرؾ بمم الٌات وفتح النون وتشدٌد الشٌن وؼٌرهم بفت ح  ر  حفع  وحمزة والكسامً ) و َمْن 

الٌات وسكون النون وتخفٌؾ الشٌن و ر  البصري وعاصم وحمزة والكسامً )الوٌن هم عباد الرحمن( الزخرؾ بفتح 

البات و لؾ بعدها ورفع الدال والبا ون )عنَد( بنون ساكنة وحوؾ األلؾ وفتح الدال وؼلؽل الماَت فً النبات  دخله فٌه 

ة مممومة بعد الهمزة المفتوحة وسكون الشٌن ولقالون اودخال و ر  نافع ) ُتشهدوا خلقهم ( الزخرؾ بزٌادة همز

                                                                 وتركه والبا ون بفتح الهمزة والشٌن وعدم زٌادة الهمزة

ِه  ٖٕٓٔ وتحرٌِكِه بالممِّ وّكَر  نبب    ـ و ُْل  اَل عْن ُكفٍؤ وَسقفاً بممِّ  

و  وُحْكُم صحاٍب  صُر همزِة جاتنا ـ  ٕٗٓٔ و سِوَرة  سّكْن وبالقصِر ُعدِّ  

 ٌَصّدون كسُر الممِّ فً حاِّ نهشب  وفً َسلَفا مّما شرٌٍؾ وصاُدهُ ـ  ٕ٘ٓٔ
 ر  حفع وابن عامر ) ال  و لو جمتكم( الزخرؾ بفتح القاؾ والبم و لؾ بٌنهما ) ال( فعل ماض وؼٌرهما بمم 

م فعل  مر و ر  نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً )لبٌوتهم سقفاً( بمّم السٌن والقاؾ القاؾ وسكون الب

والبا ون بفتح السٌن وسكون القاؾ و ر  البصري وحفع وحمزة والكسامً )حّتى إوا جاتنا( الزخرؾ باممار 

ون و ر  حفع  ) سورة( بسكون الواحد بدون  لؾ بعد الهمزة وؼٌرهم باممار المثّنى وإثبات  لؾ بٌن الهمزة والنّ 

السٌن ِمْن ؼٌر لؾ بعدها وؼٌره بفتح السٌن و لؾ بعدها و ر  حمزة والكسامً )فجعلناهم سلفاً ( بمم السٌن والبم 

ها و ر  حمزة وابن كثٌر والبصري وعاصم )إوا  ومم منه ٌصّدون( بكسر الصاد والبا ون بممهاموؼٌرهما بفتح  



ٌُحّقاُ  ٕٙٓٔ ثانٌاً                 و ُْل  لفاً للكلِّ ثالثاً  ُبِدو ـ تآلهة  كوٍؾ   

 وفً ُترجعوَن الؽٌُب شاٌَع ُدْخلُب   وفً تشتهٌِه تشتهً َحاُّ ُصْحبٍة ـ  7ٕٓٔ
)تآلهتنا( بتحقٌا الهمزة األولى وإبدال الثالثة  لفاً للجمٌع و ّما الثانٌة فقر  عاصم وحمزة والكسامً )تآلهتنا خٌر م هو(

ٌقها و ر  نافع وابن كثٌر والبصري وابن عامر بتسهٌلها بٌن بٌن وو ٌجوز اودخال ألحد بٌن األولى والثانٌة بتحق

بحوؾ الهات الثانٌة والبا ون بإثباتها و ر  ابن كثٌر والبصري وشعبة وحمزة والكسامً )وفٌها ما تشتهً األنفا( 

ه ٌرجعون( الزخرؾ بٌات الؽٌب وؼٌرهم بتات الخطاب     و ر  حمزة والكسامً وابن كثٌر)وعنده علم الساعة وإلٌ

وَن كما اْنجلىالممَّ بعُد فً نصٌٍر وخاطْب ٌعلموفً  ٌلِِه اكسْر واكسِر ـ  5ٕٓٔ  

فَع ُثمَّب    بتحتً عبادي الٌا وٌؽلً دنا ُعبـ  9ٕٓٔ وربُّ السمواِت اخفموا الرَّ  

 بربٌعاً و ُْل إّنً ولً الٌاُت ُحمِّ   وممَّ اعِتلوهُ اكسْر ؼنًى إّنَم افتحواـ  ٖٓٓٔ
وصلتها بواو و ر   ر  حمزة وعاصم )و ٌله ٌارب( بكسر البم والهات وصلتها بٌات وؼٌرهما بفتح البم ومّم الهات 

آخر الزخرؾ بتات الخطاب وؼٌرهما بٌات الؽٌب ٌاتات اومافة فً الزخرؾ ابن عامر ونافع )فسوؾ ٌعلمون( 

 تبصرون()ٌا عباد و خوؾ  علٌكم الٌوم( و ر  ابن كثٌر وحفع )كالمهل ٌؽلً( الدخان بٌات )تجري ِمن تحتً  فب

الّتوكٌر والبا ون بتات الّتينٌل و ر  عاصم وحمزة والكسامً بخفض البات )رّب السموات واألرض( الدخان والبا ون 

بمّمها و ر  الكسامً  سر الّتات والبا ونالدخان بكلوه(برفع البات و ر  البصري وعاصم وحمزة والكسامً )خووه فاعت

بفتح الهمزة وؼٌره بكسرها ٌاتات اومافة فً الدخان)إّنً آتٌكم بسلطان()وإْن لم تؤمنوا لً  الدخان)ُوا إّنم( 

                                         سورة الّشريعة واألحقاف                                فاعتزلون(

وـ مع ٖٔٓٔ اً رفُع آٌاٍت على كسِرِه شفا   وإنَّ وفً  ْممْر بتوكٌٍد  ُوِّ  

 بِه الفتُح واوسكاُن والقصُر ُشّمب  لَنجزَي ٌا نعٍّ سما وؼشاوًة ـ  ٕٖٓٔ
 ر  حمزة والكسامً )وفً خلقكم()آٌات لقوٍم ٌو نون()واختبؾ()آٌات لقوم ٌعقلون(الجاثٌة بكسر الّتات وؼٌرهما 

فً األولى وإّن فً فً الثانٌة و ّما )آلٌاٍت للمؤمنٌن( فبكسر الّتات للجمٌع و ر  عاصم ونافع وابن  برفعها بإممار إنّ 

كثٌر والبصري )لٌجزي  وماً( الجاثٌة بالٌات والبا ون بالنون و ر  حمزة والكسامً )وجعل على بصرِه ؼشاوًة( بفتح 

شّمب شمل             ن وفتح الشٌن وإثبات األلؾ بعدهاالؽٌن وإسكان الشٌن وحوؾ األلؾ بعدها والبا ون بكسر الؽٌ

وُمحسَّ ـ والساعَة ارفْع ؼٌَر حمزَة ُحسناً الوـ  ٖٖٓٔ ُن إحساناً لكوٍؾ تحوَّ  

ب ٖٗٓٔ  ـ وؼٌُر صحاٍب  حسَن ارفْع و بلَُه وبعُد بٌاٍت ُممَّ فعبِن ُوصِّ
و ّما )ما ندري ما الساعة( الجاثٌة التات وحمزة بنصبها إو حمزة )والساعة و رٌب فٌها( الجاثٌة برفع  السبعة  ر 

ووّصٌنا اونسان بوالدٌه إحساناً( األحقاؾ بهمزة مكسورة وسكون فبرفع الّتات للجمٌع و ر  عاصم وحمزة والكسامً )

الحات وفتح السٌن و لؾ بعدها والبا ون)حسناً( بمم الحات وسكون السٌن من ؼٌر همز وو  لؾ والمحّسن هو 

اوحسان ألّن الشرع حّسنه و ر  حفع  وحمزة والكسامً) ولمم الوٌن نتقّبل عنهم  حسن ما عملوا ونتجاوز( األحقاؾ 

بنصب نون ) حسن( وبنون مفتوحة فً )نتقّبل( و)نتجاوز( والبا ون برفع نون ) حسن( وبٌات مممومة فً )نتقبل( 

  و )نتجاوز(وهما فعبن  بله وبعده



هم بالٌا له حاُّ نهشب      اٍم  ْدؼموا تعداننًـ و ُْل عن هش ٖ٘ٓٔ ٌَ نوّف  

فِع فاشٌِه ُنّوو   و ُْل و ترى بالؽٌِب وامُمْم وبعَدهُ ـ  ٖٙٓٔ مساكَنهم بالرَّ  

 وإّنً و وزعنً بها ُخلُؾ َمْن تب    ـ وٌاُت ولكّنً وٌا تعداننً  7ٖٓٔ
لثانٌة  ي بنون مشّددة وؼٌره باو هار اي بنونٌن خفٌفتٌن  ر  هشام ) تعداننً  ْن  ُخرَى( بإدؼام النون األولى با

مكسورتٌن و ر  هشام وابن كثٌر والبصري وعاصم )ولٌوّفٌهم  عمالهم( بالٌات بعد البم والبا ون بالنون و ر  حمزة 

ٌُرى إو مساكنهم( األحقا ٌُرى( ورفع نون )مساكُنهم( والبا ؾ بٌات الؽٌب مممومة وعاصم )فيصبحوا و  ون )

وبنصب نون )مساكنهم( ٌاتات اومافة فً األحقاؾ )ولكّنً  راكم  وماً تجهلون( )ترى( بتات الخطاب مفتوحة 

 ) تعداننً  ن  ُخرى()إّنً  خاؾ علٌكم() وزعنً  ْن  شكر( وخبؾ القّرات فً فتحها وسكونها                        
                                       رة الّرحمنمن سورة محّمد إلى سو                          

ٍة والقصُر فً آسٍن دو  وبالمّم وا صْر واكسِر الّتاَت  اتلواـ  5ٖٓٔ على ُحجَّ  

ب 9ٖٓٔ ًَ ُحصِّ  ـ وفً آنفاً ُخلؾ  هدى وبمّمهم  وكسٍر وتحرٌٍم و ُمل
وؾ األلؾ بعدها وكسر الّتات وؼٌرهما بفتح  ر  حفع والبصري )والوٌن  تلوا فً سبٌل هللا( القتال بمّم القاؾ وح

 )ِمْن ماٍت ؼٌر آسٍن( بحوؾ األلؾ بعد الهمزة ) سٍن( مثل حوربعدها وفتح الّتات و ر  ابن كثٌرالقاؾ وإثبات  لؾ 

وهو ؼٌر ثابت من طرٌا وؼٌره بإثباتها مثل ناصر و ر  البّزي بخلؾ عنه )ماوا  ال آنفاً( بحوؾ األلؾ بعد الهمزة 

بٌة عند  هل التحقٌا والبا ون بإثباتها وهو الوجه الثانً للبّزي و ر  البصري )الشٌطان سّول لهم و ملى لهم( الشاط

( وؼٌره بفتح الهمزة والبم و لؾ بعدها وعلمْت  راتة البا ٌن من الن امر  ًَ بمّم الهمزة وكسر البم وفتح الٌات ) ُمل

ًَ إلٌهم  جلهم(                                                                              )ونرَي فرعون()لقُم

نعلَم الٌا صْؾ ونبلَو وا بب ونبلونَّكم   و سرارهْم فاكسْر صحاباً ـ  ٓٗٓٔ  

ٌُؤمنوا حاٌّ وبعُد ثبثة   ٔٗٓٔ وفً ٌاِت ٌؤتٌِه ؼدٌر  تسلسب      ـ وفً   

كبَم هللِا والقصُر ُوكِّب ببمِ  عنهماـ وبالمّم ُمّراً شاَع والكسرُ  ٕٗٓٔ  

 بما ٌعملوَن حجَّ حّرَم شطيهُ     ُدعا ماجٍد وا ُصر فآزرهُ ُمبـ  ٖٗٓٔ
 ر  حفع  وحمزة والكسامً )وهللا ٌعلم إسرارهم( القتال بكسر الهمزة وؼٌرهم بفتحها و ر  شعبة )ولٌبلوّنكم حتى 

فً األفعال الثبثة وؼٌره بالنون و ر  ابن كثٌر والبصري  وٌبلَو  خباركم( بالٌاتٌعلم المجاهدٌن منكم والصابرٌن 

بالٌات فً األفعال األربعة والبا ون بتات   )لٌؤمنوا باهلل و رسوله وٌعّزروه وٌوّ روه وٌسّبحوه بكرة و صٌبً( الفتح 

و ر  حمزة  الخطاب و ر  البصري وعاصم وحمزة والكسامً )فسٌؤتٌه  جراً ع ٌماً( الفتح بالٌات وؼٌرهم بالنون

والكسامً )إْن  راد بكم مّراً( الفتح بمّم الماد وؼٌرهما بفتحها و ر  حمزة والكسامً )ٌرٌدون  ْن ٌبّدلوا كبم هللا( 

بكسر البم وحوؾ األلؾ بعدها وؼٌرهما بفتح البم وإثبات األلؾ بعدها و ر  البصري )وكان هللا بما ٌعملون 

ات الخطاب و ر  ابن كثٌر وابن وكوان ) خرى شطيهُ(الفتح  بفتح الطات وؼٌرهما بصٌراً( الفتح بٌات الؽٌب وؼٌره بت

                             بسكونها و ر  ابن وكوان )فآزره( الفتح بحوؾ األلؾ بعد الهمزة وؼٌره بإثباتها 

صفا واكسروا  دباَر إْو فاَز ُدخلُب  وفً ٌعملوَن ُدْم ٌقوُل بٌاٍت إْو ـ  ٗٗٓٔ  



َم صنَدو  ٘ٗٓٔ ـ وبالٌا ٌنادي  ْؾ دلٌبً بُخْلفِِه  و ُْل ِمْثُل ما بالّرفِع شمَّ  

عقِة ا ُصْر ُمْسكَن العٌِن راوٌاً ـ  ٙٗٓٔ َؾ ُحمَّب وفً الصَّ  و وَم بخفِض المٌِم شرَّ
)ٌوم نقول  بة( آخر الحجرات بٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب و ر  نافع وشعتعملون بما  ر  ابن كثٌر )وهللا بصٌر

و ر  نافع وحمزة وابن كثٌر)و دبار السجود( ا بكسر الهمزة وؼٌرهم بفتحها وو ؾ ا بالٌات وؼٌرهما بالنون لجهّنم(

ا بالٌات وو ؾ البا ون بحوفها وهو الوجه الثانً وبن كثٌر وحوؾ الٌات وصب للجمٌع )ٌوم ٌناد( ابن كثٌر بخلؾ عنه

ا  ّنكم تنطقون( الوارٌات برفع البم وؼٌرهم بنصبها و ر  الكسامً )فيخوتهم و ر  حمزة والكسامً وشعبة )مثل م

الصاعقة( الوارٌات بحوؾ األلؾ بعد الصاد وسكون العٌن وؼٌره بإثبات  لؾ بعدها مع كسر العٌن وعرفت بيمثالها 

م والبا ون بنصبها )فيخوتكم الصاعقة( البقرة و ر  حمزة والكسامً والبصري )و وم نوٍح( الوارٌات بخفض المٌ

وبصٍر و ْتبعنا بوا اّتبعْت وما  لْتنا اكسروا ِدنٌاً وإنَّ افتحوا الَجبـ  7ٗٓٔ  

ٌَصعقوَن امُمْمُه َكْم َنعَّ والُمسٌـ  5ٗٓٔ لسان  عاَب بالُخلِؾ ُزمَّبطروَن ـْ رماً   

 ـ وصاد  كزايٍ  اَم بالُخْلِؾ مْبُعُه     وكّوَب ٌروٌِه هشام  ُمَثّقب 9ٗٓٔ
 ر  البصري )والوٌن آمنوا و تبعناهم( الطور بقطع الهمزة وتخفٌؾ التات واسكانها واسكان العٌن وبعدها نون مفتوحة 

ؼٌر نون وو  بعدها  لؾ والبا ون )واّتبعتهم( بوصل الهمزة وفتح الّتات مشّددة وفتح العٌن وبعدها تات ساكنة مثّناة ِمنْ 

ر بكسر البم وؼٌره بفتحها و ر  نافع والكسامً )إّنه هو البّر الرحٌم( الطور )وما  لتناهم( الطو لؾ و ر  ابن كثٌر

ا و ر  هشام و نبل قون( بمم الٌات وؼٌرهما بفتحهبفتح الهمزة وؼٌرهما بكسرها و ر  ابن عامر وعاصم )ٌصع

زاٌاً  ) م هم المصٌطرون( بالسٌن بدل الصاد و ر  خلؾ وخبد بخلؾ عنه بإشمام الصادوحفع بخلؾ عنه 

والبا ون بالصاد الخالصة وهو الوجه الثانً لحفع وخبد و ر  هشام )ما كوب الفؤاد مار ى( النجم بتشدٌد الوال 

                             دنٌا ِمن الدنو والجبت الوموح والّزمل المعٌؾ والمبع العمد وؼٌره بتخفٌفها

للمّكً زِد الهمَز واحفِب ـ تماروَنُه تمرونُه وافتحوا شواً   مناتةَ  ٓ٘ٓٔ  

ٌَهمُز مٌزى ُخّشعاً خاشعاً شفا ـ  ٔ٘ٓٔ  حمٌداً وخاطْب ٌْعلموَن فِطْب َكب  و
 ر  حمزة والكسامً ) فتمارونه على ما ٌرى( النجم بفتح التات وسكون المٌم ِمْن ؼٌر  لؾ وؼٌرهما بمّم الّتات وفتح 

ة األخرى( النجم بزٌادة همزة مفتوحة بعد األلؾ ومّد متصل وؼٌره )ومناتة الثالثالمٌم و لؾ بعدها و ر  ابن كثٌر 

بترم الهمز و ر  ابن كثٌر ) سمة مٌزى( النجم بهمزة ساكنة بدل الٌات وؼٌره بالٌات و ر  البصري وحمزة 

دة والكسامً )خاشعاً( القمر بفتح الخات و لؾ بعدها وتخفٌؾ الشٌن وكسرها وؼٌرهم بمّم الخات وفتح الشٌن مشدّ 

                        كب المرعى   و ر  حمزة وابن عامر )سٌعلمون ؼداً( القمر بتات الخطاب وؼٌرهما بٌات الؽٌب
                                           سورة الّرحمن                                       

ٌحاُن رفُع ثبثها بنصٍب كفىوـ  ٕ٘ٓٔ  والّنوُن بالخْفِض ُشكِّب والحبُّ وو الرَّ
 ر  ابن عامر )والحّب وو العصؾ والّرٌحان( بنصب البات والوال والنون ونصب الوال باأللؾ ألنها من األسمات 

الستة و ر  حمزة والكسامً برفع البات ورفع الوال بالواو وخفض النون والبا ون برفع الثبثة                         

بالكسِر فاحِمبوفً الُمْنشآُت الشٌُن     ْمُمْم وافتِح الممَّ إْو حمى وٌخُرُى فاـ  ٖ٘ٓٔ  

ٌُّهم جَ    صحٌحاً بُخلُؾ نفرُغ الٌاُت شامع  ـ  ٗ٘ٓٔ بشوا   بكسِر الممِّ مك  



ْطِمْل فً األولى ُممَّ ُتهدى وُتقببـ   ورفَع نحاا  َجرَّ حاٌّ وكسَر مٌـ  ٘٘ٓٔ ٌَ ِم   

شٌوخ  وَنعُّ اللٌِل بالممِّ األّوو   الّثاِن وحَدهُ  و اَل بِه للٌِّل فًـ  ٙ٘ٓٔ  

ٌّهما تشا   وجٌه  وبعُض الُمْقرمٌَن بِه تب 7٘ٓٔ  ـ و وُل الكسامً ُممَّ  
والبا ون بفتح الٌات ومّم الرات و ر  حمزة وشعبة  ر  نافع والبصري )ٌخرى منهما اللؤلؤ( بمم الٌات وفتح الرات 

بحر( بكسر الشٌن وؼٌرهما بفتحها وهو الوجه الثانً لشعبة و ر  حمزة والكسامً بخلؾ عنه )المنشمات فً ال

)سنفرغ لكم( بالٌات وؼٌرهما بالنون و ر  ابن كثٌر )شوا  مْن نار( بكسر الشٌن وؼٌرهما بممها و ر  ابن كثٌر 

م ٌطمثهّن( بمم والبصري )ونحاا( بجر السٌن وؼٌرهما برفعها و ر  دوري الكسامً )فٌهّن  اصرات الّطرؾ ل

المٌم وكسر المٌم فً )ٌطمثهّن( الثانٌة  و ر  اللٌل بعكسه بكسر األولى ومّم الثانٌة وله وجه آخر بمم األولى 

وكسر الثانٌة كالدوري وروي عن الكسامً التخٌٌر فً مّم واحدة منهن األولى  و الثانٌة وو ٌجمع بٌنهما بمّمهما 

                                                                          وجوه  و مواهب معاً وو بكسرهما معاً  فهً ثبثة

 ـ وآخُرها ٌا وي الجبِل ابُن عامٍر  بواٍو ورسُم الّشاِم فٌِه تمّثب 5٘ٓٔ
ؼٌره  ر  ابن عامر )تبارم اسم رّبم وو الجبل واوكرام( آخرسورة الرحمن بالواو  كما رسم فً مصحؾ الشام و

)وي الجبل( بالٌات كما فً مصاحؾ ؼٌرهم و ّما )وٌبقى وجه ربم وو الجبل واوكرام( فبالواو للجمٌع              

                                     سورة الواقعة والحديد                                                        

وُعرباً سكوُن الممِّ ُصّحَح فاعتلىشفا وحور  وعٌن  خفُض رفعهما ـ  9٘ٓٔ  

ندى الصْفِو واستفهاُم إّنا صفا ِوو    وِخؾُّ  دْرنا داَر واْنممَّ ُشْرَب فً ـ  ٓٙٓٔ  

وـ  ٔٙٓٔ بمو ِع باوسكاِن والقصِر شامع  و ْد  خَو اْمُمْم واكسِرالخاَت ُحوَّ  

 الممَّ فٌصبـ ومٌثا ُكم عنُه وكلٌّ كفى و نـ رونا بقطٍع واكسِر  ٕٙٓٔ
)عرباً  تراباً( بسكون وؼٌرهما برفعهما و ر  شعبة وحمزة بخفض الرات والنون  )وحور عٌن( ر  حمزة والكسامً 

بتخفٌؾ الدال وؼٌره بتشدٌدها و ر  حمزة وعاصم ات وؼٌرهما بمّمها و ر  ابن كثٌر)نحُن  ّدرنا بٌنكم الموت( الر

وؼٌره حها و ر  شعبة )إّنا لمؽرمون( بزٌادة همزة استفهام مفتوحة ونافع )شرب الهٌم( بمم الشٌن وؼٌرهم بفت

جوم( باسكان الواو وحوؾ األلؾ بعدها والبا ون بفتح الواو و لؾ بعدها وفً )بمو ع النّ بحوفها و ر  حمزة والكسامً 

ة والخات ونصب الحدٌد  ر  البصرّي )و د  خو مٌثا كم( بمّم الهمزة وكسر الخات ورفع القاؾ وؼٌره بفتح الهمز

القاؾ و ر  ابن عامر)وكلٌّ وعد هللا الحسنى( برفع البم وؼٌره بنصبهاو ر  حمزة)ان رونا نقتبا ِمْن نوركم( بهمزة 

 طع مفتوحة وصبً وابتداًت مع كسر ال ات و ر  ؼٌره بهمزة الوصل تممُّ فً اوبتدات وتسقط  بالوصل وبمم ال ات 

ٌُؤخو ؼٌُر الّشام ما نـ  ٖٙٓٔ زَل الخفٌُؾ إْو عزَّ والّصاداِن ِمْن بعُد ُدْم ِصبو  

ًُّ هووـ  ٗٙٓٔ باحِوْؾ آتاكُم فا صْر حفٌ اً و ُْل هوالؽن  عمَّ َوصبً ُمَوصَّ
( بٌات الّتوكٌر و ر  ابن عامر بتات اّتينٌل  ر  السبعة إو ابن عامر )وما و ر  نافع وحفع  )فالٌوم و ٌؤخُو منكم فدٌة 

)إّن المّصد ٌن )وما نزل(  ر  ابن كثٌر وشعبة ( بتخفٌؾ الّزاي والبا ون بتشدٌدها وِمْن بعدِ نزَل ِمَن الحاّ 

والمّصد ات( بتخفٌؾ الصادٌن وؼٌرهما بتشدٌدهما وعلم الّتخفٌؾ بالعطؾ و ر  البصري )وو تفرحوا بما آتاكم( 



ًّ الحمٌد( بحوؾ لف  )هو( بحوؾ األلؾ بعد الهمزة وؼٌره بإثباتها و ر  نافع وابن عامر )وَمْن ٌتو لَّ فإّن هللا هو الؽن

                                                                            وؼٌرهما بإثباته وصبً ُمَوّصب  ي نقبً بالتواتر
                                           سورة المجادلة إلى سورة ن                              

مُه وامُمْم جٌَمُه فُتكمِّب ٘ٙٓٔ ـ وفً ٌتناجوَن ا ُصِر النوَن ساكناً و دِّ  

 عبً عمَّ واْمُدْد فً المجالِِا نوفب وكسَر انِشزوا فامُمْم معاً صفَو ُخْلِفِه ـ  ٙٙٓٔ
الجٌم )ٌْنَتجون(  لؾ وممّ بنون ساكنة بعد الٌات وبعدها تات مفتوحة وحوؾ األحمزة )وٌتناجون باإلثم(  ر  المجادلة 

)تناجٌتم()فب تتناجوا(  وؼٌره  بتات مفتوحة بعد الٌات بعدها نون مفتوحة وبعدها  لؾ وفتح الجٌم و ّمامثل )ٌنتهون( 

بمّم الشٌن فٌهما وا  ٌل انشزوا فانشزوا( )ٌتناجون( و ر  حفع  ونافع  وابن عامر وشعبة بخلؾ عنه )وإ فللجمٌع كـ

 الوجه الثانً لشعبة و ر  عاصم )فً المجالا(وهوزة والبا ون بكسر الشٌن وٌبتدذ بكسرالهمزة وٌبتدذ بمم الهم

    الّنوفل كثٌر العطاتاأللؾ باوفراد كـ )المسجد(  بإسكان الجٌم وحوؾبيلؾ بعد الجٌم المفتوحة على الجمع وؼٌره 

ٌُخربوَن الّثقٌَل ُحزْ فً ُرسُ وـ  7ٙٓٔ ٌكوَن بخلِؾ و  نِّلْ  ومْع دولة  لً الٌا   

ب  وكسَر جداٍر ُممَّ والفتَح واْ ُصروا ـ  5ٙٓٔ  ووي  ُسوٍة إّنً بٌاٍت َتوصَّ
ٌُخربون بٌوتهم( بفتح الخات وتشدٌد و ر  البصريّ الحشر ٌات إمافة واحدة فً المجادلة )ورسلً إّن هللا  ويٌّ عزٌز(  (

الّتينٌل ورفع تات )دولة( تات الّتوكٌر وٌات ٌكون دولة( بالّرات وؼٌره بسكون الخات وتخفٌؾ الّرات و ر  هشام )كً و

وؼٌره بالّتوكٌر ونصب تات )دولًة( و ر  نافع  وابن عامر وعاصم وحمزة والكسامً) ْو ِمْن وراِت ُجُدر( بمم الجٌم 

 إّنً  خاؾ هللا(والدال وحوؾ األلؾ بعد الّدال والبا ون بكسرالجٌم وفتح الّدال و لؾ بعدها ٌات اإلمافة  فً الحشر )

ٌُفصُل فتُح الّممِّ نعٌّ وصاُدهُ ـ  9ٙٓٔ ب   و ْقُل شافٌِه ُكمِّ بكسٍر ثوى والثِّ  

ْنُه واْخفْض نوَرهُ عن شواً دَ  وفً ُتْمسكوا ِثْقل  َحب وُمتمُّ و ـ  7ٓٓٔ  وتنوِّ
مً بكسر الّصاد وؼٌرهم الممتحنة  ر  عاصم )ٌفصُل بٌنكم( بفتح الٌات وؼٌره بمّمها و ر  عاصم وحمزة والكسا

و ر  حمزة والكسامً وابن عامر بفتح الفات وتشدٌد الّصاد وؼٌرهم بسكون الفات وتخفٌؾ الّصاد و ر  بفتحها 

 ر  فً الصّؾ البصري )وو تمسكوا بعصم الكوافر( بفتح المٌم وتثقٌل السٌن وؼٌره بسكون المٌم وتخفٌؾ السٌن  و

هللاُ متّم نوره( بحوؾ تنوٌن )متم( وخفع رات )نوره( وكسر هات الّممٌر حفع  وحمزة والكسامً وابن كثٌر )و

والبا ون بتنوٌن )متّم( ونصب رات )نوره( ومّم هات الممٌر                                                            

ّقبوهلِل ِزْد وماً و نصاَر نّوناً         سما وُتَنّجٌكم عن الّشاِم ثُ  ـ 7ٔٓٔ  

وُخشب  سكوُن الممِّ زاَد رماً َحب  وبعدي و ْنصاري بٌاِت إمافٍة ـ  7ٕٓٔ  

كوَن بواٍو وانصِبوا الجزَم ُحفَّب   وَخؾَّ لَووا إلفاً بما ٌعملوَن ِصْؾ ـ  7ٖٓٔ  

َؾ ُرفِّ    وبالُػ و تنوٌَن مع خفِض  ْمرِه ـ  7ٗٓٔ  بلحفٍع وبالّتخفٌؾ عرَّ
ري )كونوا  نصار هللا( بتنوٌن ) نصاراً( وزٌادة وم الجّر  بل اسم هللا عز وجّل والبا ون  ر  نافع وابن كثٌر والبص

بحوؾ التنوٌن وبترم زٌادة البم و ر  ابن عامر )تنجٌكم ِمْن عواٍب  لٌم( بفتح النون وتثقٌل الجٌم وؼٌره بسكون 

)َمْن  نصاري إلى هللا( المنافقون و ر   نبل النون وتخفٌؾ الجٌم  ٌاتات اومافة فً الصؾ )ِمْن بعدي اسمُه  حمد(



والكسامً والبصري )كيّنهم خشب  مسّندة( بسكون الشٌن والبا ون بمّمها و ر  نافع )لّووا رؤوسهم( بتخفٌؾ الواو 

  البصري )فيّصدَا بٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب و رخبٌربما تعملون( األولى وؼٌره بتشدٌدها و ر  شعبة )وهللا 

حّفب جمع حافل الممتلئ علماً وفً الطبا َن( بواو بعد الكاؾ ونصب النون وؼٌره بحوؾ الواو وجزم النون و كو

( ونصب كسرهات الممٌر وؼٌره بتنوٌنرات ) مرِه( و )بالُػ( وخفض ر  حفع  )إّن هللا بالُػ  مرِه( بحوؾ تنوٌن )بالػ 

ً )عرؾ بعمُه( بتخفٌؾ الّرات وؼٌره بتشدٌدها ُرّفب ُعّ ما  ر  الكسام التحرٌم فً رات ) مَره( ومّم هات الممٌر و

ٍت ـ  7٘ٓٔ على القصِر والّتشدٌِد شاَّ تهلُّب  وممَّ نصوحاً شعبة  ِمْن َتفوُّ  

وفً الوصِل األولى  نبل  واواً  بدو   مو فً الهمزتٌِن  ُصولُه تُ نْ مِ واـ  7ٙٓٔ  

 ْض معً بالٌا و هلكنً اْنجلىَمْن رُ َن  فُسحقاً سكوناً ممَّ مع ؼٌِب ٌعلموـ  77ٓٔ
وؼٌره بفتحها وفً الملم  ر  حمزة والكسامً )ما ِمْن  ّول كلمة )نصوحاً( نصوحاً( بمّم النون   ر  شعبة  )توبة

ترى فً خلِا الرحمِن ِمْن تفاوت( بحوؾ األلؾ بعد الفات وتشدٌد الواو )تفّوت(والبا ون بإثبات األلؾ وتخفٌؾ الواو 

وصبً وتسهٌل الثانٌة   هر مٌاؤه و ر   نبل )ت منتم َمْن فً السمات( بإبدال الهمزة األولى واواً خالصًة شّا تهلّب

)الّنشورو منتم(  وفً اوبتدات ٌحّقا األولى وٌسّهل الثانٌة مطلقاً و د جات حكمه و واعده فٌها فً باب الهمزتٌن ِمْن 

و ر  الكسامً )فستعلمون َمْن هو فً ّم الحات والبا ون بسكونها و ر  الكسامً )فسحقاً ألصحاب السعٌر( بمكلمة 

مبٍل مبٌن( بٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب و ّما )فستعلمون كٌؾ نوٌر( فبتات الخطاب للجمٌع ٌاتات اومافة )إْن 

                                                                                            (وَمْن معً  ورحمنا() هلكنً هللا
                                    ِمْن سورة ن إلى سورة القيامة                                 

م روًى َحب 75ٓٔ ٌَزلقونَم خالد  وَمْن  بلُه فاكسْر وحرِّ هُم فً  ـ وممُّ  

 ِن هاٍت فتوَصبوُسلطانٌه ِمْن دو  وٌخفى شفاًت مالٌه ماهٌه فِصلْ ـ  79ٓٔ
ٌُزلقونم بيبصارهم( بمم الٌات و ر  نافع  بفتحها وفً الحا ة  ر  الكسامً والبصري  سورة القلم  ر  السبعة إو نافعاً )ل

وؼٌرهما بفتح القاؾ واسكان البات و ر  حمزة والكسامً )و ٌخفى )وجات فرعون وَمْن  بلُه( بكسر القاؾ وفتح البات 

)وما الحا ة  وؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر  حمزة )ما  ؼنى عّنً مالٌه هلم عّنً سلطانٌة( وكٌرمنكم خافٌة( بٌات التّ 

                   درىم ماهٌه( القارعة بحوؾ هات السكت فً الثبل وصبً وإثباتها و فاً وؼٌره بإثباتها فً الحالٌن

عُرُى ُرّتبوٌّوّكروَن ٌؤِمنوَن َمقالُُه            بُخلٍؾ لُه ـ  5ٓٓٔ ٌَ داٍع و  

 ووٌاٍت  ُبدَ ِمْن واٍو  ُن داٍن وؼٌُرهم ِمَن الهمِز  وْ وساَل بهمٍز ؼصـ  5ٔٓٔ
 ر  هشام وابن كثٌر وابن وكوان بخلؾ عنه ) لٌبً ما تؤمنون() لٌبً ما توّكرون( بٌات الؽٌب فٌهما والبا ون بتات 

 ر  فً المعارى فٌؾ وال )توكرون( والبا ون بتشدٌدها ووحمزة والكسامً بتخ سبا فً األنعام  ن حفصاً الخطاب و

 ر  عاصم وحمزة والكسامً وابن كثٌر والبصري  ات التوكٌر وؼٌره بتات الّتينٌل والكسامً )ٌعرى المبمكة( بٌ

 الٌات)سيل( بهمزة مفتوحة بعد السٌن ونافع وابن عامر بيلؾ مكان الهمزة و ٌل إبدلت من الهمزة  و ِمن الواو  و ِمَن 

شهاداِتهْم بالجمِع َحْفع  تقّبب ونّزاعًة فارفْع سوى حفصهْم و ُْل ـ  5ٕٓٔ  

ْم بِه ُعبإـ  5ٖٓٔ كراٍم و ُْل ُوّداً به الممُّ  ُعمب  لى ُنُصٍب فامُمْم وحرِّ  



 ـ دعامً وإّنً ُثمَّ بٌتً ممافُها مع الواِو فافتْح إّن كْم شرفاً َعب 5ٗٓٔ
برفع التات وحفع بنصبها و ر  حفع  )والوٌن هم بشهاداتهم  اممون( بإثبات  نّزاعة للشوى( ر  السبعة إو حفصاً )

 لؾ بعد الّدال على الجمع وؼٌره بحوفها على اوفراد و ر  حفع وابن عامر )إلى نصٍب ٌوفمون( بمم النون 

( بمم واو )وداً( وؼٌره بفتحها  ر  نافع )وو تورّن وّداً فً سورة نوح والصاد وؼٌرهما بفتح النون واسكان الصاد و

فً سورة  نوح )دعامً إو فراراً()إّنً  علنت لهم()بٌتً مؤمناً( وفً الجّن   ر  ابن عامر وحفع  ٌاتات اومافة

 ن لن  اثنً عشر مومعاً )و ّنه تعالى()و ّنه كان ٌقول()و ّنا  نّنافً وحمزة والكسامً بفتح الهمزة مع الواو  بلها 

كان رجال()و ّنهم  ّنوا()و ّنا لمسنا السمات()و ّنا كّنا نقعد()و ّنا وندري()و ّنا مّنا الصالحون()و ّنا  نّنا ()و ّنه تقول

                                                لن نعجز()و ّنا لّما سمعنا()و ّنا مّنا المسلمون( والبا ون بكسر الهمزة ن  

جَد فْتُحُه   وفً  ّنُه لّما بكسٍر ُصوى الُعبـ وعْن كلّهْم  ّن المسا 5٘ٓٔ  

ـ وَنْسلُكُه ٌا كوٍؾ وفً  اَل إّنما   هنا  ُْل فشا َنّصاً وطاَب تقبُّب 5ٙٓٔ  

ـ و ُْل لَِبداً فً كسرِه الممُّ وزم  بُخلٍؾ وٌا رّبً مماؾ  تجّمب 57ٓٔ  

 حَبُتُه َكبطيً وطاًت فاكسروهُ كما َحكوا وربُّ بخفِض الّرفِع صووَ ـ  55ٓٔ
)و ّن المساجد هلل( بفتح الهمزة للجمٌع و ر  شعبة ونافع )وإّنه لّما  ام عبد هللا( بكسر الهمزة وؼٌرهما بفتحها و ر  

عاصم وحمزة والكسامً )ٌسلْكه عواباً صعداً( بٌاٍت وؼٌرهما بنون و ر  حمزة وعاصم ) ُْل إّنما  دعو رّبً( بمم 

و ر  هشام بخلؾ عنه )كادوا ٌكونون علٌه()لبداً( بمّم فتح القاؾ والبم و لؾ بٌنهما بالقاؾ وسكون البم وؼٌرهما 

البم وؼٌره بكسرها وهو الوجه الثانً لهشام    ٌات اومافة فً الجّن ) ْم ٌحعُل له رّبً  مداً( وفً المّزّمل  ر  ابن 

لمّد المّتصل و ر  ؼٌرهما بفتح الواو وسكون عامر والبصري ) شدُّ وطات( بكسر الواو وفتح الطات و لؾ بعدها مع ا

الطات ِمْن ؼٌر  لؾ و ر  شعبة وحمزة والكسامً وابن عامر )رّب المشرا( بخفض البات والبا ون برفعها           

ب ا ُثلُثْه فانصْب وفا نصِفِه  بًى وثـ  59ٓٔ وُثلثً سكوُن الممِّ وَح وجمَّ  

ْن عن اجِتلى  إوا ُ ِل إْو ووالّرجَز ممَّ الكسَر حفع  ـ  9ٓٓٔ و ْدبَر فاهمْزهُ وسكِّ  

 ـ فباِدْر وفا ُمستْنفره عمَّ فتُحُه  وما ٌْوُكروَن الؽٌُب ُخعَّ وُخلّب 9ٔٓٔ
والثات والبا ون بخفمهما و ر  هشام )ِمْن ثلثً  ر  عاصم وحمزة والكسامً وابن كثٌر )ونصفه وثلثه( بنصب الفات 

وؼٌره بمّمها وفً المّدثر  ر  حفع  )والّرجز فاهجر( بمّم رات )الّرجز( وؼٌره بكسرها اللٌل()ثلثً( بسكون البم 

و ر  حفع  ونافع وحمزة )واللٌل إو  دبر( بسكون الوال وفتح همزة ) دبر( وسكون داله وؼٌرهم بفتح الوال و لؾ 

الفات وؼٌرهما بكسرها و ر  السبعة همزة وفتح الّدال و ر  نافع وابن عامر )مستنفرة( بفتح البعدها و )دبر( بحوؾ 

                                 إو نافعاً )وما ٌوكرون إو  ْن ٌشات هللا( بٌات الؽٌب و ر  نافع )توكرون( بتات الخطاب  

                                               من سورة القيامة إلى سورة الّنبأ                                         

 ـ ورا بِرَا افتْح آِمناً ٌوروَن مع ٌحّبوَن حاٌّ كؾَّ ٌمنى ُعبً َعب 9ٕٓٔ
)فإوا برَا( بفتح رات )برَا( وؼٌره بكسرها و ر  ابن كثٌروالبصري وابن عامر)بل تحّبون العاجلة  القٌامة  ر  نافع 

ًٍّ ٌمنى( بٌات الّتوكٌروؼٌره بتات الّتانٌل وتورون اآلخرة( بٌات الؽٌب فٌهما وؼٌرهم بتات الخطاب و ر  حفع   )ِمْن من

وبالقصِر  ْؾ ِمْن عْن هدًى ُخْلفُهم فب  سبسَل نّوْن إْو رووا َصْرفُه لنا ـ  9ٖٓٔ  



رما َصْرفِه وا صْرهُ فً الو ِؾ فٌَصب زكا و وارٌراً فنّوْنُه إْو دنا ـ  9ٗٓٔ  

 ْل ٌُمدُّ هشام  وا فاً معهُم ِووـ وفً الّثاِن نّوْن إْو رَووا صرَفُه و ُ  9٘ٓٔ
الدهر  ر  نافع والكسامً وشعبة وهشام )سبسب( بإثبات التنوٌن فٌه وصبً وإبداله  لفاً فً الو ؾ والبا ون بحوؾ 

التنوٌن وصبً و ر  ابن وكوان وحفع  والبزي بخلؾ عنهم وحمزة و نبل بحوؾ األلؾ و فاً واسكان البم و ر  

م وإثبات  لؾ بعدها وهو الوجه الثانً وبن وكوان وحفع والبزي و ر  نافع  وابن كثٌر والكسامً البصري بفتح الب

وإبداله  لفاً فً الو ؾ والبا ون بحوؾ وصبً وشعبة ) وارا( فً المومع األول )كانت  وارٌرا( بإثبات التنوٌن 

فتح الرات وإثبات األلؾ و فاً و ّما ) وارٌرا مْن التنوٌن وصبً و ر  حمزة بحوؾ األلؾ واسكان الرات و فاً والبا ون ب

وإبداله  لفاً عند الو ؾ والبا ون بحوؾ التنوٌن و ر  هشام وصبً فّمٍة( فقر  نافع والكسامً وشعبة بإثبات التنوٌن فٌه 

   ه و زكا نمارٌعبر بها بدو من فلٌت شعري  ي تدبّ  فب    بإثبات األلؾ و فاً والبا ون بحوؾ األلؾ وإسكان الرات 

وُخمر  برفِع الخفِض عمَّ حبً عب  وعالٌهُم اسكْن واكسِر الممَّ إْو فشا ـ  9ٙٓٔ  

ًُّ نصٍر وخاطبوا تشاتوَن حصن  ُوّ تْت واُوهُ َحبـ  97ٓٔ واستبرا  حرم  

 ـ وبالهمِز با ٌهم  دْرنا ثقٌبً إْو   رسا وجماوت  فوّحْد شواً َعب 95ٓٔ
هم ( بسكون الٌات وكسر الهات وؼٌرهما بفتح الٌات ومّم الهات و ر  نافع وابن عامر والبصري  ر  نافع وحمزة )عالٌ

( برفع القاؾ وؼٌرهم  وحفع  )خمر( برفع الرات وؼٌرهم بخفمها و ر  نافع وابن كثٌر وعاصم )واستبرا 

وفً اب وؼٌرهم بٌات الؽٌب و ر  نافع وعاصم وحمزة والكسامً )وما تشاتون إو  ْن ٌشات هللا( بتات الخطبخفمها 

المرسبت  ر  البصري )وإوا الّرسُل وّ تْت( بواو مممومة مكان الهمزة والبا ون بهمزة مممومة و ر  نافع 

والكسامً )فقدرنا( بتثقٌل الدال وؼٌرهما بتخفٌفها و ر  حفع  وحمزة والكسامً )كيّنه جمالت صفر( بحوؾ األلؾ 

                                              تها على الجمع بعد البم باوفراد وؼٌرهم بإثبا
                                      من سورة الّنبأ إلى سورة العلق                          

ًّ   بَ  99ٓٔ بـ و ُْل وبثٌَن القصُر فاٍش و ُْل َوو كواباً بتخفٌؾ الكسام  

 اِت خْفُمُه ولول  وفً الّرحمِن نامٌِه َكمَّبوفً رفِع با ربُّ السموـ  ٓٓٔٔ
الّنبي  ر  حمزة )وبثٌن فٌها  حقاباً( )لبثٌن( بحوؾ األلؾ بعد البم وؼٌره بإثباتها و ر  الكسامً )وٌسمعون فٌها لؽواً 

و ر  ابن عامر وعاصم وو كّواباً( بتخفٌؾ الوال وؼٌره بتشدٌدها و ّما )وكّوبوا بآٌاتنا كّواباً( فبتشدٌد الوال للجمٌع 

رب السموات وحمزة والكسامً )رّب السموات واألرض( بخفض البات والبا ون برفعها و ر  عاصم وابن عامر )

بخفض النون فً لف  )الرحمن( وؼٌرهما برفعها                                     وما بٌنهما الرحمن ( واألرض 

ًٌّ  ثقب  ـ وناخرًة بالمدِّ ُصْحبُتهم وفً ٔٓٔٔ تزّكى تصّدى الّثاِن حرم  

ـ فتنفُعُه فً رفعِه نصُب عاصٍم        وإّنا صَببنا فتحُه َثْبُتُه تب ٕٓٔٔ  

رْت ثْقُل ُنشِّرْت ـ  ٖٓٔٔ رْت عْن  ولى َمب   وَخفََّؾ حاٌّ سجِّ  شرٌعُة حاٍّ سعِّ
ٌرهم بحوفها و ر  نافع  وابن كثٌر )إلى  ْن النازعات  ر  شعبة وحمزة والكسامً )ع اماً ناخرة( بيلؾ بعد النون وؼ

ا وفً عبا مالزاي والصاد والبا ون بتخفٌفهالحرؾ الثانً منهما )فينَت له تصّدى( عبا بتشدٌد النازعات تزكى(



 ر  عاصم )فتنفعه الّوكرى( بنصب العٌن وؼٌره برفعها و ر   عاصم وحمزة والكسامً ) ّنا صببنا المات( بفتح همزة 

ؼٌرهم بكسرها وفً التكوٌر ر  ابن كثٌر والبصري )وإوا البحار سّجرْت( بتخفٌؾ الجٌم وؼٌرهما بتشدٌدها ) ّنا( و

و ر  ابن كثٌر والبصري وحمزة والكسامً )وإوا الّصحؾ ُنشرْت( بتشدٌد الشٌن وؼٌرهم بتخفٌفها و ر  حفع  ونافع  

                                                        خفٌفهابتشدٌد العٌن والبا ون بت (وابن وكوان )وإوا الجحٌم سّعرتْ 

لََم الكوفً وحقَُّم ٌوُم و ٗٓٔٔ ـ و ا بمنٌٍن َحاُّ راٍو وَخؾَّ فً  فعدَّ  

هُ راشداً َووـ  ٘ٓٔٔ ْم َمدَّ  وفً فاكهٌَن ا ُصْر ُعبً وِختاُمُه     بفتٍح و دِّ
بال ات وؼٌرهم بالماد و ر  عاصم وحمزة والكسامً الؽٌب ب نٌن(   ر  ابن كثٌر والبصري والكسامً )وما هو على

)فعّدلم( بتخفٌؾ الّدال وؼٌرهم بتشدٌدها وباونفطار ر  ابن كثٌر والبصري )ٌوم و تملم( برفع مٌم )ٌوم( وؼٌرهما 

كسامً )ختاُمُه مسم( بنصبها وفً المطّففٌن  ر  حفع  )انقلبوا فكهٌن( بحوؾ األلؾ بعد الفات وؼٌره بإثباتها و ر  ال

بفتح الخات و لؾ بعدها بدوً ِمْن تيخٌرها وبعدها الّتات )خاتمُه( وؼٌره بكسر الخات وبعدها تات مفتوحة بعدها  لؾ   

ٌُصلّى ثقٌبً ُممَّ عمَّ رماً دنا  وبا َتركَبنَّ امُمْم حٌاً عمَّ ُنّهب ٙٓٔٔ ـ   

 َر ُرّتبدَّ مجٌِد شفا والِخؾُّ  َ ـلوَمحفو   اخفْض رفَعُه ُخعَّ وْهَو فً اـ  7ٓٔٔ
اونشقاا  ر  نافع  وابن عامر والكسامً وابن كثٌر )وٌصلى سعٌراً( بمّم الٌات وفتح الّصاد وتشدٌد البم وؼٌرهم 

بفتح الٌات وسكون الّصاد وتخفٌؾ البم و ر  البصري ونافع وابن عامر وعاصم )لتركُبّن( بمم البات وؼٌره بفتحها 

ى  ر  السبعة إو نافعاً )فً لوٍح محفو ( بخفض ال ات ونافع برفعها و ر  حمزة والكسامً )وو العرش وفً البرو

ًّ )والوي  ّدر( بتخفٌؾ الّدال وؼٌره بتشدٌدها       المجٌد( بخفض الّدال وؼٌرهما برفعها وفً األعلى  ر  الكسام

ٌُممُّ ُحْز صفا ُتسَمُع التّ ُحزْ وبْل ٌؤثروَن ـ  5ٓٔٔ وكٌُر َحاٌّ ووو ِجبوتصلى   

مصٌطراً  شِمْم ماَع والُخْلُؾ  ُلِّب   وممَّ  ولو حاٍّ ووؼٌة  لهْم ـ  9ٓٔٔ  

ًُّ ُمَثّقب ٓٔٔٔ  ـ وبالّسٌِن لُْو والَوتِر بالكسِر شامع   فقّدَر ٌروي الٌْحصب
 ر  البصرّي وشعبة )تصلى ناراً(   الؽاشٌةبٌات الؽٌب وؼٌره بتات الخطاب وب  ر  البصرّي )بْل تؤثرون الحٌاة الّدنٌا(

والبصري )وتسمع فٌها وؼٌة( بٌات الّتوكٌروؼٌرهما بتات الّتينٌل و ر  نافع لتات وؼٌره بفتحها و ر  ابن كثٌربمّم ا

و ر  خلؾ وخبد )وؼٌة( ت )وؼٌة( وؼٌرهم بفتحه ونصب تاتوابن كثٌر والبصري بمّم حرؾ الممارعة ورفع تا

 ر  الفجرلصاد وهوالوجه الثانً لخبد وفً بإشمام الصاد زاٌاً و ر  هشام بالسٌن والبا ون با بمصٌطر(نه )بخلؾ ع

 )فقدر علٌه رز ه( بتشدٌد الدال وؼٌره بتخفٌفهااو وؼٌرهما بفتحها و ر  ابن عامرالوحمزة والكسامً )والوتر( بكسر

بالمدِّ ُثّمبٌحّموَن فتُح الممِّ     و ربُع ؼٌٍب بعَد بْل و حصولُهاـ  ٔٔٔٔ  

ٌُعّوُب فافتْحُه وٌوِثُا راوٌاً   وٌاتاِن فً رّبً وفمَّ ارفعْن ِوو ٕٔٔٔ ـ   

ناً ـ  ٖٔٔٔ مع الّرفِع إطعام  ندًى عمَّ فانهب  وبعُد اْخفماً واكسْر وُمدَّ منوَّ  

وو عمَّ فً والّشمِا بالفاِت وانجلى  ومْؤصدة  فاهمْز معاً عْن فتًى حمًى ـ  ٗٔٔٔ  



وؼٌره بتات الخطاب و ر  عاصم لبصرّي األفعال بعد )بل و( )تكرمون()تحّمون()تيكلون()تحّبون( بٌات الؽٌب  ر  ا

وحمزة والكسامً )تحاّمون( بفتح الحات و لؾ بعدها والبا ون بمّم الحات وحوؾ األلؾ و ر  الكسامً )فٌوممٍو 

والّثات ٌاتات اومافة  وؼٌره بكسر الّوال للمفعول بالبنات ()ٌوثاوثات وٌعّوُب عوابه  حد  وو ٌوثا( بفتح وال )ٌعّوُب(

زة )فّم ر بة  و إطعام( برفع كاؾ )فم(  ر  عاصم ونافع وابن عامر وحم)رّبً  كرمْن()رّبً  هانن( وفً البلد 

ات وخفض تات )ر بة( وكسر همز )إطعام( و لؾ بعد العٌن وتنوٌن المٌم مرفوعة والبا ون بفتح الكاؾ ونصب التّ 

وفتح همزة ) طعم( وحوؾ األلؾ وحوؾ تنوٌن المٌم وفتحها و ر  حفع  وحمزة والبصرّي )مؤصدة( البلد والهمزة 

      بسكون الهمزة وؼٌرهم بواو ساكنة بدل الهمزة و ر  نافع وابن عامر )فب ٌخاؾ عقباها( بالفات وؼٌرهما بالواو

                                      ورة العلق إلى آخر القرآنمن س                                           

ُخْو به ُمَتَعّمبهُ ولْم ٌيوار  ـ وعْن  نبٍل  صراً روى ابُن مجاهدٍ  ٘ٔٔٔ  

ِة فاهمْز آهبً  ُمَتيّهب ٙٔٔٔ ٌَّ  ـ وَمْطلِع كسُر البِم رحب  وحْرفًِ الـ بر
( بحوؾ األلؾ بعد الهمزة )ر ه( بخلٍؾ ولم ٌعمل به وهو ثابت عنه العلا روى ابن مجاهٍد عن  نبل ) ْن رآه استؽنى

وؼٌره بإثبات األلؾ وهو الوجه الثانً لقنبل وفً القدر  ر  الكسامً )حّتى مطلِع الفجر( بكسر البم بعد الطات وؼٌره 

بعد الٌات الساكنة مع المّد  بفتحها و ر  نافع وابن وكوان ) ولمم هم شّر البرٌمة() ولمم هم خٌر البرٌمة( بهمزة مفتوحة

المنفصل وؼٌرهما بٌات مشّددة مفتوحة بعد الّرات                                                                          

وتا َترُونَّ امُمْم فً األولى كما رسا وجّمَع بالتشدٌِد شافٌِه َكمَّبـ  7ٔٔٔ  

ٌِن فً عمٍد  ـ وُصحبة 5ٔٔٔ ٌِّهم تبالممَّ وَعوا إلٌبِؾ بالٌا ؼٌُر شام  

ب وإٌبِؾ كلٌّ وْهَو فً الخطِّ سا ط  ـ  9ٔٔٔ ولً دٌِن  ُْل فً الكافرٌَن َتحصَّ  

نوا  بً لوهات ـ  ٕٓٔٔ  حّمالُة المرفوُع بالّنصِب ُنّزووَ   هٍب باوسكاِن دوَّ
ما بفتحها و ّما )ثّم لترُوّنها( فبفتح التات للجمٌع )لترُونَّ الجحٌم( بمم التات وؼٌره ر  ابن عامر والكسامً التكاثر 

وفً الهمزة  ر  حمزة والكسامً وابن عامر )الوي جمع ماوً( بتشدٌد المٌم )جّمع( وؼٌرهم بتخفٌفها و ر  شعبة 

وحمزة والكسامً )فً عمٍد( بمّم العٌن والمٌم وؼٌرهم بفتحهما وعوا حف وا و ر  السبعة إو ابن عامر )إلٌبؾ 

فً  ٌات للجمٌع وهوه الٌات سا طةرٌش( بٌات ساكنة بعد الهمزة وابن عامر بحوؾ هوه الٌات و ّما )إٌبفهم( فبإثبات ال 

المصحؾ العثمانً واألولى ثابتة  ٌات اإلمافة فً سورة الكافرون )ولً دٌن( و ر  ابن كثٌر )تّبت ٌدا  بً لهب( 

     ( بنصب التات وؼٌره برفعهات للجمٌع و ر  عاصم )حّمالةفتح الهابإسكان الهات وؼٌره بفتحها و ّما )وات لهب( فب

                                           باب الّتكبير                                                              

مِحبوو تعُد روَض الّواكرٌَن فتُ  ِروى القلِب وْكُر هللا فاستسِا ُمْقببً ـ  ٕٔٔٔ  

 ـ وآثْر عن اآلثاِر َمْثراَة عْوبِه     وما ِمْثلُُه للعبِد حصناً ومومبً  ٕٕٔٔ
 رمه الخمرات الواسعة  فٌجّؾ  لبم واختر  ٌروي وٌشبع القلب وكر هللا تعالى فاطلب السقٌا مقببً علٌه وو تتجاوز

 األخبار الواردة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كما ورد فً  والملجي الحف  فهومكانه الكثٌر الندا  مؤثراً ومقدماً 

ـ وو عمل   نجى لُه ِمْن عواِبِه      ؼداَة الجزا ِمْن ِوْكِرِه ُمَتقّبب ٖٕٔٔ  



ـ وَمْن شؽَل القُرآُن عنُه لساَنُه    ٌنْل خٌَر  جِر الّواكرٌَن ُمَكّمب ٕٗٔٔ  

 حّبً وارتحاوً ُمَوّصب مع الختمِ   وما  فمُل األعماِل إو افتتاُحُه ـ  ٕ٘ٔٔ
ٌُنجٌه من عواب هللا  إوا كان الوكر ُمتقّببً عند هللا تعالى خالصاً من شوامب الرٌات فلٌا للعبد عمل  رجى له  ْن 

افمل منه عن معاو بن جبل رمً هللا عنه ما شًت  نجى من عواب هللا من وكر هللا و إوا انشؽل العبد بالقرآن عن 

كرٌن كامب  ال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول الرّب عّز وجّل مْن شؽله القرآن عن وكري الوكر نال  جر الوا

ومن  فمل  ومسيلتً اعطٌتُه  فمل ما  عطً الساملٌن  وفمل كبم هللا على سامر الكبم كفمل هللا على خلقه 

  ي العمل  حّب إلى هللا  ال الحاّل األعمال  راتة القرآن مرًة بعد مرة عن ابن عباا  ال  ال رجل ٌا رسول هللا

المرتحل  ال وما الحال المرتحل  ال الوي ٌمرب من  ّول القرآن إلى آخره كلّما حّل ارتحل  وموّصب بفتح الصاد 

             ْن ٌصل آخر القرآن بيّوله  وفً رواٌة الخاتم المفتتح  ي كلّما ختم القرآن افتتحه بقراتة  خرى وهللا  علم

ٌُروى ُمسْلسبً ـوفٌِه عن المّكٌَن تكبٌُرهم مع الـ  ٕٙٔٔ خواِتِم  ُْرَب الختِم   

بـ  7ٕٔٔ إوا كّبروا فً آِخِر الّناِا  ْرَدفوا مع الحمِد حّتى الُمفلحوَن تَوسُّ  

حى وبعض  لُه ِمْن آخِر اللٌِل َوّصبـ  5ٕٔٔ  و اَل بِه البّزيُّ ِمْن آخِر المُّ
ٌٌّن رواٌة مسلسلة  التكبٌر مع الّسور الخواتم رواه البّزي عن عكرمة بن سلٌمان عن فً القرآن روي عن القرات  المك

ًّ صلى هللا علٌه وسلم  اسماعٌل بن عبد هللا عن عبد هللا بن كثٌر عن مجاهد عن ابن عباا عن  بً بن كعٍب عن النب

الّناا و رتوا الفاتحة و ّول سورة البقرة رواه البٌهقً فً الشعب والحاكم فً المستدرم وكّبر القّرات فً آخر سورة 

تقّرباً إلى هللا عز وجل بتبوة كبمه سبحانه وتعالى ولم ٌرو التكبٌر بٌن المفلحون  و ولمم هم حّتى ٌصلوا إلى

الفاتحة والبقرة و ال البزي بالتكبٌر من آخر سورة المحى وهو  رجح ورواٌة  خرى من آخر اللٌل  ي  ّول المحى 

ْن شمَت فا طْع دوَنُه  و علٌِه  ْو صِل الكلَّ دوَن القطِع مْعُه مبْسمبفإـ  9ٕٔٔ  

ٍن فللّساكنٌِن اكسْرهُ فً الَوْصِل ُمْرسبً ـ  ٖٓٔٔ وما  بلَُه ِمْن ساكٍن  ْو ُمَنوَّ  

 وو َتِصلْن هات الّممٌِر لِتوَصب و ْدرْى على إعراِبِه ما سواهما ـ  ٖٔٔٔ
ٌر ن ٌقؾ القارذ دون التكبٌرعند آخر السورة  وٌصل التكبٌر بآخرالسورة وٌقؾ عنده حكم وصل الّسورتٌن مع الّتكب

 وٌصل الجمٌع بدون  طع مع البسملة وإوا كان آخر السورة ساكناً  و تنوٌناً)إّنه كان تواباً()وإلى رّبم فارؼب( وجب 

ه )بالصبر()وٌمنعون الماعون( )هو كسره لوصله بالتكبٌرولتقات الساكنٌن مرسب مطلقاً والمحرم ٌبقى على حركت

األبتر( وإوا كان آخرها هات ممٌر حوفت صلتها للساكن بعدها )لمْن خشً رّبه( كما سبا فً هات الكناٌة             

ـ و ُْل لَْفُ ُه هللاُ  كبْر و بلَُه          ألحمَد زاَد ابُن الحباِب فهلَّب ٕٖٔٔ  

 فارٍا  وعْن  نبٍل بعض  بتكبٌرِه تبـ و ٌَل بهوا عْن  بً الفتِح  ٖٖٔٔ
و بو الفتح فارا بن  حمد شٌخ الدانً عن البزي زٌادة والتكبٌر عند علمات القراتة هللا  كبر وروى ابن الحباب 

التهلٌل  بله وإله إو هللا وهللا  كبر وزاد آخرون بعده وهلل الحمد هٌلل  ي هلّل وعن  نبل لم ٌرو إو التكبٌر هللا  كبر 

                      وروي عنه تركه والتكبٌر عنه له األحكام التً سبقت عند البّزي باوبتدات واونتهات



                                     باب مخارِج الحروِف وصفاتِها                            

قاِد فٌها ُمحَ  ٖٗٔٔ ّصبـ وهاَم موازٌَن الحروِؾ وما حكى جهابَوةُ النُّ  

 ـ وو رٌبة  فً عٌِنهنَّ ووربا وعنَد صلٌل الّزٌِؾ ٌصُدُا اوبتب ٖ٘ٔٔ
ٌّز بها كّل حرٍؾ عن اآلخر وخو   وال الجهابوة المتقنون والحواا الّنقاد الوٌن  خو مخارى حروؾ الهجات التً ٌتم

ٌّزون الجٌد ِمْن ؼٌره الوي هو محّصل مجموع  فً كتبهم وو شّم  ّن كّل حرؾ م ن هوه الحروؾ له مخرجه ٌم

وصفاته فب ٌنبؽً  ن تكون فٌه زٌادة وو نقصان وعند الّنطا باألحرؾ ٌكشؾ القرات المعوى من الصحٌح فٌه 

                                                                     جودة ورداتة الدراهم بصوتهاكما تكشؾ  باوختبار

وـ وو بدَّ فً تعٌِ  ٖٙٔٔ ٌنِهنَّ ِمَن األُلى     عنوا بالمعانً عاِملٌَن و ُوَّ  

ب 7ٖٔٔ فاِت ُمفصِّ  ـ فيبد ُ منها بالمخارِى ُمرِدفاً      لهنَّ بمشهوِر الصِّ
وبّد ِمن تعٌٌن مخارى الحروؾ وصفاتها  خوا عن األممة المتقّدمٌن المهتّمٌن بمعنى المخارى و واعدها وبهوا العلم 

ٌّناً  والمخرى هو مكان خروى الحرؾ  اموا تعلّما وت علٌماً وعمب و بتد  مما وكرت بالمخارى متبعاً لهّن بالصفات مب

َل الحْلِا ُجّمب   ثبل  بي صى الحلِا واثناِن وْسطُه ـ  5ٖٔٔ وحْرفاِن منها  وَّ  

وحرؾ  لُه   صى اللساِن وفو ُه ِمَن الحنِم احفْ ُه وحرؾ  بيسفبـ  9ٖٔٔ  

وـ ووْسطُ  ٓٗٔٔ هما ِمْنُه ثبل  وحافُة الـ   لساِن في صاها لحرٍؾ تَطوَّ  

ٌُمنى ٌكوُن ُمقلّب ٔٗٔٔ ـ إلى ما ٌلً األمراَا وْهَو لدٌهما   ٌعزُّ وبال  

 ٌلً الحنَم األعلى ودونُه وو ِوو   وحرؾ  بيدناها إلى ُمْنتهاهُ  ْد ـ  ٕٗٔٔ
ت واأللؾ ووسطه وٌخرى منه اثنان العٌن والحات و دناه مما الحلا   صى الحلا ٌخرى منه ثبثة  حرؾ الهمزة والها

مع مافو ه من الحنم األعلى  اللسان ِمْن   صى اللسان ٌلً الفم وٌخرى منه الؽٌن والخات جّمب  ي الحرفان بالنطا 

ومن  سفل مع ماٌحاوٌه من وسط الحنم األعلى ٌخرى حرؾ الكاؾ ومن وسط اللسان مع ٌخرى حرؾ القاؾ 

ه من وسط الحنم األعلى ٌخرى ثبثة حروؾ الجٌم والشٌن والٌات و  صى حافة اللسان ٌتطول إلى ما ٌلً ٌحاوٌ

األمراا الٌسرى وهو األكثر  و الٌمنى وهو  لٌل  و الٌمنى والٌسرى وهو نادر صعب ٌخرى حرؾ الّماد ومن 

البم ودون حرؾ البم حرؾ ٌتبعه  مع ما ٌلٌه من الحنم األعلى ٌخرى حرؾ دنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه 

                                                     من طرؾ اللسان وما ٌحاوٌه من لثة الثناٌا العلٌا وهو حرؾ النون 

وكْم حاِوٍا مع سٌبوٌِه بِه اْجتب وحرؾ  ٌدانٌِه إلى الّ هِر َمْدخل  ـ  ٖٗٔٔ  

ًِّ معناهُ  ُّوو  ْطرٍب وِمْن طرٍؾ هنَّ الّثبُل لقُ ـ  ٗٗٔٔ  وٌحٌى مع الِجرم
وحرؾ ٌخرى من  هر اللسان مع ما ٌحاوٌه من لثة الثناٌا العلٌا  سفل من مخرى النون وما مب إلى مخرى البم 

 لٌب وهو موهب سٌبوٌه وَمْن تبعه و ما  طرب وٌحٌى الفرات و الجرمً فٌرون  ن البم والنون والرات ِمن مخرى 

رؾ اللسان                                                                                                    واحد وهو ط  



ناٌا ثبثة    وِمْنُه َوِمْن  طراِفها ِمْثلها انجلى ٘ٗٔٔ ـ وِمْنُه وِمْن ُعلٌا الثَّ  

ًَ الُعبوحرؾ  ِمَن  طراِؾ   وِمْنُه وِمْن بٌِن الّثناٌا ثبثة  ـ  ٙٗٔٔ الّثناٌا ه  

فلى منَ  7ٗٔٔ  الشَّفتٌِن  ُْل وللّشفتٌِن اجعْل ثبثاً لِتْعدو ـ وِمْن باطِن السُّ
األسنان األربعة المتقدمة تخرى الطات والدال المهملتٌن والّتات المثناة فوا  وِمْن طرؾ اللسان و صول الثناٌا العلٌا

 ات والّوال المعجمتان والثات المثلثة ومن طرؾ اللسان من بٌن ومن طرؾ اللسان و طراؾ الثناٌا العلٌا تخرى ال

الثناٌا العلٌا و  صولها وو  طرافها تخرى الصاد والسٌن المهملتان والزاي ومن  طراؾ الثناٌا العلٌا ومن باطن 

             الشفة السفلى ٌخرى حرؾ الفات ومن بٌن الشفتٌن الواو بانفتاحهما والمٌم بانطبا هما والبات      

ٍل ِمْن ِكلِم بٌتٌِن جمعها     سوى  ربٍع فٌهنَّ كلمة   ّوو 5ٗٔٔ ـ وفً  وَّ  

ٌُسرى مارٍع وَح نوفبـ  9ٗٔٔ   هاَع حشا ؼاٍو خب  ارٍذ كما جرى شْرُط 

 صفا سجُل ُزهٍد فً وجوِه بنً َمب رعى ُطهَر دٌٍن تّمُه ِ لُّ وي ثنا ـ  ٓ٘ٔٔ
و د ممن البٌتٌن معان  األحرؾ من فكلها األولى الكلمة إو البٌتٌن كلمات  وامل فً امخارجه مع الحروؾ رتب و د

جمٌلة كولم ومعناها  فزع حسن  راتة الخاشع حشا المال وهكوا شرط من كان مارعاً خاشعاً  ن ٌ هر كثٌر 

اد شٌخ وي ثنات  خو صفة العطات فٌسلم بالسامعٌن سبٌل الٌسرى وٌسهله وكولم حاف  طهارة دٌنه  تم ولم الدٌن إرش

                                                                      وعات الّزهد متصفاً بالحسب منتسباً إلى الشرؾ

ٌُْجَتلى ٔ٘ٔٔ ُة تنوٌٍن ونوٍن ومٌٍم إْن سكنَّ وو إ هاَر فً األنِؾ   ـ وؼنَّ
ساكنات مدؼمات  و مخفٌاٍت وعندما تتحرم  و تسكن م هرة  مخرى ؼّنة التنوٌن والنون والمٌم فً األنؾ إن كنّ 

فكّل واحدة من مخرجها واعتبر التنوٌن حرفاً ؼٌر النون ألنه لم ٌثبت خطاً وٌبدل و فاً                        

وُمسَتِفل  فاجمْع باألمداِد  شُمب    وجهر  وَرخو  وانفتاح  صفاُتها ـ  ٕ٘ٔٔ  

ْت كقطٍب للّشدٌدِة ُمّثب فمْهموُسها عشر   ـ ٖ٘ٔٔ حثْت كسَؾ شْخصِه   جدَّ  

  وواي  حروُؾ المّد والّرخِو كمَّب   َنْل  وما بٌَن َرخٍو والّشدٌدِة عمرـ  ٗ٘ٔٔ

 هَو الّماُد والّ ا  ُعجما وإِن  ْهِمب  وِ ْ  ُخعَّ مؽٍط سبُع ُعلٍو وُمْطَبا  ـ  ٘٘ٔٔ
ومدها الشدة واونفتاح ومده اوطباا واوستفال ومده اوستعبت صفات الحروؾ الجهر ومّده الهما والرخاوة 

حروؾ الهما عشرة حثت كسؾ شخصه  والبا ً حروؾ الجهر وحروؾ الشدة ثمانٌة  جدت كقطب وخمسة 

متوسطة بٌن الشدة والرخاوة  عمر نل والبا ً حروؾ الرخاوة وحروؾ اوستعبت سبعة    خع مؽط وبا ً 

اوطباا  ربعة الصاد والماد والطات وال ات والبا ً الحروؾ المنفتحة األشمل جمع شمل األحرؾ مستفلة وحروؾ 

وهو الشتات ومعنى حثت كسؾ شخصه نثرت التراب فقطع شخع الرجل و  جدت كقطب امر ة مجدة كقطب ٌدور 

                        علٌه الرحى وواي الواو واأللؾ والٌات حروؾ المّد كّملت الحروؾ الرخوة                    

ٌُها  ٙ٘ٔٔ صفٌر  وشٌن  بالتَّفشً تعمَّب    ـ وصاد  وسٌن  مهَمبِن و زا  



كما الُمستطٌُل الّماُد لٌَا بيؼفب  وُمْنحرؾ  وم  ورات  وُكّررْت ـ  7٘ٔٔ  

ـ كما األلُؾ الهاوي وآوي لعلٍَّة  وفً  ُطُب جدٍّ خمُا  ْلقلٍة ُعب 5٘ٔٔ  

 القاُؾ كلٌّ ٌُعّدها      فهوا مع الّتوفٌِا كاٍؾ ُمَحّصب ـ و عرفُهنَّ  9٘ٔٔ
والزاي والتفشً صفة الشٌن واونحراؾ صفة البم والرات والتكرٌر صفة المهملتان الصفٌر صفة الصاد والسٌن 

الرات  واوستطالة صفة الماد والهوي صفة األلؾ والحروؾ األربعة فً آوي توصؾ بحروؾ العلة او الهمزة 

والقلقلة صفة  طب جد و عرفها و شهرها   لكن عدها النا م معهم لما دخلها من التخفٌؾ بالحوؾ والتسهٌل والقلب و

القاؾ وما وكرته من مخارى الحروؾ وصفاتها كاؾ للطالب إوا وفقه هللا تعالى لمعرفته حال تحصٌله  و العلم 

                                                   تمة الشاطبيةباب خا                               محّصل لقصد الطالب

ـ و ْد وّفَا هللا الكرٌُم بمّنِه         إلكمالِها حسناَت مٌمونَة الِجب ٓٙٔٔ  

 ـ و بٌاُتها  لؾ  تزٌُد ثبثًة         ومع مامٍة سبعٌَن ُزهراً وُكّمب ٔٙٔٔ
لقصٌدة حسنة اللف  مباركة البروز و بٌاتها  لؾ ومامة وثبثة وسبعون بٌتاً  د وفا هللا الكرٌم بمّنه النا م وتمام ا

ممٌمة المبنى كاملة المعنى                                                                                                   

عوراَت ِمْفصبكما عرٌْت عْن كلِّ    و ْد ُكسٌْت منها المعانً عناًٌة ـ  ٕٙٔٔ  

هًة عن منطِا الُهجِر ِمقوو وتّمْت بحمِد هللا فً الَخْلِا سْهلًة ـ  ٖٙٔٔ مَنزَّ  

ٌُؽمً تجمُّب ٗٙٔٔ ـ ولكّنها تبؽً ِمَن الّناا ُكفؤها     خا ثقٍة ٌعفو و  

و ٘ٙٔٔ ٌَّب األنفاِا  حسْن تيوُّ ٌِّها       فٌا ط  ـ ولٌَا لها إو ونوُب َول
المعانً الشرٌفة اهتماماً بشينها ولم ٌتخلّلها اي عبارة  بٌحة و د كملت والحمد هلل سهلة األلفا    د  لبست القصٌدة

مبّر ة عن فاحش القول وسا طه وهً تطلب  ارماً مماثبً لها فً الكمال  مٌناً على مافٌها وإْن وجد فٌها عٌبا تؽامى 

                  وٌا طاهر القلب اجتهد فً تحسٌن تيوٌلهاعنه ولٌا لهوه القصٌدة عٌب إو ونوب نا مها فٌا صاد اً 

تاً فتًى كاَن لإلنصاِؾ والحْلِم َمعقبـ  ٙٙٔٔ ٌِّ ٌّاً وم و ُْل رحَم الّرحمن ح  

ُه بجوازِه  وإْن كاَن زٌفاً ؼٌَر خاٍؾ ُمَزلّب 7ٙٔٔ ٌَ ٌُدنً سع ـ عسى هللاُ   

بـ فٌا خٌَر ؼّفاٍر وٌا خٌَر راحٍم     وٌا خٌَر  5ٙٔٔ ميموٍل جداً وَتفمُّ  

 ـ   ِْل عثرتً وانفْع بها وبقْصدها    حنانٌم ٌا هللاُ ٌا رافَع الُعب 9ٙٔٔ
اسيل هللا تعالى الرحمة لكل صاحب مروتة منصؾ بكبمه وحلٌم عند  درته ٌلجي إلٌه الناا فاسيل له الرحمة حٌا 

ن كان وٌخلو من العٌوب وو بد من  ن ٌ هر فٌه الزلل ومٌتا فهو ٌتو ع  ن ٌكرمه هللا تعالى بالقبول وٌنفع بعلمه وإ

و ْن ٌسهل مروره على الصراط عند وروده ثم دعا هللا سبحانه ٌا خٌر من ؼفر الونوب وخٌر محسن راحم لعباده 



وخٌر متفمل مرجٍو لكل خٌر ومنفعة اؼفر زلتً واستر خطٌمتً وانفع بقصٌدتً وما  صدت إلٌه الطالبٌن المقبلٌن 

و كرمنً بالرحمة وتمام النعمة الدنٌوٌة واألخروٌة ٌامن رفع السموات العلى                                    علٌها

ـ وآخُر دعوانا بتوفٌِا رّبنا          ِن الحمُد هلِل الوي وحَدهُ َعب 7ٓٔٔ  

ِد الخلِا الّرما ُمتَنخّ  7ٔٔٔ ٌِّ بـ وبعُد صبةُ هللِا ثمَّ سبُمُه      على س  

ـ محّمٍد المختاِر للمجِد كعبًة   صبًة تباري الّرٌح مْسكاً وَمْندو 7ٕٔٔ  

 ـ وتْبدي على  صحاِبِه نفحاِتها          بؽٌِر تناٍه زرنباً و َرْنفُب 7ٖٔٔ
ر وآخر دعامنا بسبب توفٌا رّبنا هو  ن الحمد هلل  وو وآخراً الوي و إله ؼٌره العلً الكبٌر ٌشٌر إلى معنى )وآخ

 ًّ عند دعواهم  ن الحمد هلل رب العالمٌن( وبعد الدعات نصلًّ ونسلم بمعنى الرحمة والتكرٌم لسٌد المخلو ات المرم

هللا وعند خلقه المؤمنٌن والمختار من عباده فهو كالقبلة فً توجه الخلا إلٌه وكالكعبة ٌطوؾ بها المجد والشرؾ 

م والمندل فً انتشار طٌبها وت هر على  صحاب النبً صلى صبة تجري مجرى الرٌح وتنفع بيثرها مشبهة للمس

هللا علٌه وسلم و حبابه و تباعه روامحها الطٌبة بدون تناه وو انقطاع دنٌا وآخرة شبٌهة بالزرنب والقرنفل وهوا آخر 

ن الخاتمة خبصة شرح الشاطبٌة المسمى بالتسهٌل نسيل هللا تعالى  ن ٌتقبله وٌنفع به وٌكرم كّل من ساهم به بحس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




