
  

 التسهٌل الجامع
فً القراءات السبع لشرح متن الشاطبٌة  

 المسّماة بحرز األمانً و وجه التهانً

عٌنً األندلسً  لإلمام القاسم بن فٌّره بن خلف بن أحمد الشاطبً الرَّ

هـ 09ٓالمتوفى سنة  

ٌّة الّدرةمتن وشرح  المض  

 فً القراءات الثالث المتّممة للقراءات العشرة

الشهٌر ٌوسف بن علً بن محمد بن محمد بن محمد لإلمام  

هـ 388 سنة المتوفى الجزري بابن  

بأٌسر الطرق و أبسطهاوالّدرة لاا  الشاطبٌة ألشرح التسهٌل   

 إنتقاء وجمع

 عدنان محمد حسن أبوشامة 

 الشهٌر بأبً الحسن الدمشقً

 



 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المقّدمة

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

 :وبعد، كثٌراً 

متنددً القددراءات عددن علددم فقددد ل ددت انتبدداةً كثددرة بعددرا  طددالب   

للقدار  باا وّفقده  انتضدمن فهمدا؛ ا مدرؼم حاجتهم بلٌهوالدّرة الشاطبٌة 

ولكن بعراضهم ، دون عناء  ن ٌكون مدركاً كّل ت اصٌل القراءاتهللا أ

، وصعوبة فً الح د  ، ا شٌئاً من الؽرابة مٌرون فٌها كان ألّنهم معنه

 انتحتاجد فهمدا، ا مدا والتعامدل بهمدلسدهل علدٌهم ح  ه؛ ا مدولو فهموة

ورأٌدددت أّن الشدددروح ، بلدددى تعلٌددد  بسدددٌط بدددالطر  الحدٌثدددة المٌّسدددرة 

ا بّما مطّولة أو موضدوعة بالطرٌقدة السدابقة التدً لدم مالموضوعة علٌه

فرأٌدت أن أسدلب بهدم ؛ ن معهدا صدبراً ٌعد كثٌر مدن الطدالب ٌسدتطٌعو

ا ما فكتبددت صالصددة مددا كتبدده العلمدداء بشددرحهمددأٌسددر فددً فهمهطرٌقدداً 

بددد  وسددمٌت ةددداا الشددرح ، بددؤلطؾ مدددا أسددتطٌع مدددن العبددارة الم همدددة 

وسٌكون شرح الشاطبٌة بؤعلى الص حة وشدرح الدّدرة أسد لها  التسهٌل

تقّبدل مندً ةداا ٌأن  أسدؤلالع دٌم وهللا حسدب ترتٌدب األبدواب ، مضافاً 

عاّمًة فً المسلمٌن طالب العلم صاصًة وبه وٌن ع  به ٌن عنًالعمل وأن 

أسدداا العلددم بعددد القددرآن بددالحرع علددى  ٌكرمندداأن والددّدنٌا وارصددرة ، 

ٌّة  التً جمعت ت اصدٌل العلدم وسدهلت ؛ والحدٌث أال وةو المتون العلم

وأن ، وأسددؤله سددبحانه أن ٌعلّمنددا جمٌعدداً مددا ٌن عنددا ، ح  دده والعمددل بدده 

وأن ٌتقّبدل مندا ، وأْن ٌوفقندا للعمدل بمدا ٌرضدٌه عّندا ، ٌن عنا بما علّمندا 

 .بّنه سمٌع قرٌٌب مجٌب وٌزٌدنا علماً وٌع و عنا 



ً   اإلمامِ   ترجمة اِطبِ  الشَّ

 م 9ٗٔٔ - ٗٗٔٔ=  ة  9ٓ٘ - 5ٖ٘  

ه بنُ  الَقاِسمُ : ونشؤته ومولده نسبه رُّ ٌْ ًُّ  أَْحَمدَ  بنِ  َصلَؾِ  بنِ  ِف ِن ٌْ َع ًّ  الرُّ  األَْنَدلُِس

ُخ، ةو: ترجمته فً الاةبً قال ٌْ ٌِّدُ  القُْدَوةُ، الَعاِمُل، الَعالُِم، اإلَِماُم، الشَّ اِء، َس  أَُبو القُرَّ

، ًُّ ٍد،األَْنَدلُِس ، ُمَحمَّ ًُّ اِطِب ُر، الشَّ ٌْ ِر ةِ ) َناِ مُ  الضَّ ٌَّ اطب ةِ )وَ  ،(الشَّ ٌَّ اِئ . الَقاِسمِ  بؤَبً ًَ كنِّ (. الرَّ

هُ  َعلَى َواألَْكَثُرْونَ  دٍ  أَُبو أَنَّ   .الَقاِسمُ  ُمَحمَّ

 وتوفً ة ، 5ٖ٘ سنة آصر االندلا شرقً قرى احدى( األندلا فً) بشاطبة ولد

 تعرؾ تالقراءا فً قصٌدة"  السبع القراءات فً األمانً حرز"  صاحب وةو. بمصر

  ..واللؽة والت سٌر بالحدٌث عالماً  وكان". بالشاطبٌة"

 من النسخ ُتصحح والموطؤ، ومسلم البصاري صحٌح علٌه قر  باا كان: صلكان ابن قال

ًّ . ح  ه  .الٌمن -ملوب -أقٌال أحد رعٌن اي بلى نسبة والرعٌن

 الحدٌث من طرًفا وتعلم الكرٌم، القرآن فح   أسرته، به وعنٌت صؽًٌرا، بصره كؾ

 علم بلى ن سه ومالت شاطبة، مساجد فً تعقد كانت التً العلم حلقات بلى واتجه وال قه،

 رحاله شد ثم الن زي، العاع أبً بن محمد هللا عبد أبً على وأتقنها فتلقاةا القراءات،

 بها فعر  بلده، من بالقرب  وةً األندلا، فً العلم حواضر من وكانت بلنسٌة بلى

 عدد عن وروى الحدٌث منه وسمع ةاٌل، ابن اإلمام على والقراءات ح  ه من التٌسٌر

 ....الح اط من

 بناةا التً بمدرسته وأنزله مقداره، وعرؾ ال اضل القاضً أكرمه مصر، دصل ولما

 لإلقراء، بها فجلا كثٌراً، تع ٌماً  وع مه شٌصها، وجعله القاةرة، داصل الملوصٌا بدرب

 – أٌضاً  – ون م. المبارب المتن ةاا نَ م أتم وبها األقطار، من الصالئ  وقصده

 الرسم، علم فً«  المقاصد أسنى فً القصائد، أتراب عقٌلة: » المسماة الرائٌة قصٌدته

 صمسمائة دالٌة وقصٌدة. اري عدد علم فً«  الزةر نا مة»  تسمى أصرى وقصٌدة

عَ  بٌت  الدٌن صالح الناصر الملب فتح لما بنه ثم. البر عبد البن«  التمهٌد»  فٌها ل صَّ

 ال اضلٌة بالمدرسة فؤقام رجع ثم ،/ة  59٘/ سنة فزاره توجه المقدا، بٌت ٌوسؾ

 .ُتوفً حتى ٌُقر 



 القراءات، فً ؼاٌة هللا، آٌات من آٌة ال نون، كثٌر الاكاء، فً أعجوبة كبٌراً، بماماً  كان

 والوالٌة، الزةد مع األدب، فً رأساً  اللؽة، فً بماماً  بالعربٌة، بصٌراً  للحدٌث، حاف اً 

نَّة، على موا باً  الماةب، شافعً والكشؾ، واالنقطاع والعبادة،  عنه حكى ولقد السُّ

 الحاف  اإلمام أنشده حتى بالؽاً، تع ٌماً  وع موه!  عجائباً  به ٌجتمع كان ومن أصحابه

 : الب فً ن مه من – – الدمشقً شامة أبو

تُ  ٌْ ةِ  -----َفاُزوا فَُضالَءَ  َجَماَعةً  َرأَ ٌَ خِ  بُرْإ ٌْ ًِّ  ِمْصرَ  َش اِطب   الشَّ

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

 فكان لإلقراء، ٌجلا ثم بال اضلٌة، الصبح ٌُصلً كان الشاطبً أن:  بعضهم واكر

الً  جاء من:  قوله على ٌزٌد ال قعد باا وكان بلٌه، ٌتسابقون الناا  ٌؤصا ثم ؛ فلٌقرأ أوَّ

  .بلٌه الضرورة تدعو بما بالَ  ٌتكلم ال وكان ؛ فاألسب  األسب  على

 جلساءه وٌمنع واستكانة، وصضوع حسنة ةٌئة فً طهارة، على بالَّ  لإلقراء ٌجلا وال

ه وال ٌشتكً، وال الشدٌدة العلة ٌعتل وكان ؛ والقرآن العلم فً بالَّ  الصو  من  ؛ ٌتؤوَّ

 .اة . الب على ٌزٌد ال ؛ العافٌة: قال حاله عن ُسئل وباا

 :ط                            البه

 أبو اإلمام:  القراءات من تضمنه ما علٌه وعر  المبارب، الن م ةاا علٌه قرأ وممن

 تالمٌاه، أنبػ وكان أصحابه أجلُّ  وةو السصاوي، الصمد عبد بن محمد بن علً الحسن

 القرطبً، عمر بن محمد هللا عبد أبو واإلمام ؛ شٌصه، بعد اإلقراء رئاسة بلٌه وانتهت

 وةو الضرٌر، شجاع بن علً والكمال جماعة، بن ومرتضى مكً، بن عٌسى والسدٌد

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

 وعبد النجٌبً موسى بن محمد بن وعلً المقدسً، بسماعٌل بن ٌوسؾ بن وعٌسى

 أبو اإلمام:  القراءات بع  علٌه وقرأ علٌه، سمع وممن. التونسً بسماعٌل بن الرحمن

 الجمٌزي، بن هللا ةبة بن علً الحسن أبو والشٌخ الحاجب، بن عمر بن عثمان عمرو

اح بن محمد بكر وأبو  آصر وةو األزر ، بن الوارث عبد بن هللا وعبد اللصمً، وضَّ

 .موتاً  أصحابه

 :الشاطبٌة من ومة



 عن تواتر ما نا مه جمع.... التهانً ووجه األمانً بحرز: المشهور المبارب الن م ةاا

 أولها تكن لم بن القراءات، علم فً ن مت التً القصائد أوائل من وةً السبعة القراء

 عٌون من تعتبر فهً المتواترة السبع القراءات حوت أنها عن وفضال اإلطال ، على

 وحسن السبب ،وجودة األسلوب ورصانة األل ا ، عاوبة من علٌه اشتملت بما الشعر

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

 مقدار علم قصٌدته على وقؾ ومن: الجزري ابن العالمة قال كما بح  فهً االرشاد،

 ال فإنه معارضتها عن بعده من البلؽاء عجز التً الالمٌة صصوصا الب فً هللا آتاه ما

 ولقد طرٌقها، على ن م ما وبٌن بٌنها قابل أو منوالها على ن م من بال مقدارةا ٌعرؾ

 أن أكاد بل ال ن، ةاا فً ؼٌره لكتاب أعلمه ال ما والقبول الشهرة من الكتاب ةاا رز 

 أ ن ال بل منه ٌصلو اإلسالم بالد من بلدا أحسب ال فإننً ال ن؛ ةاا ؼٌر فً وال أقول

 ..به نسصة من ٌصلو علم طالب بٌت أن

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

 .معصوم لؽٌر تكون أن حد عن بالب بعضهم صرج حتى فٌها

 بقصٌدته الركبان سارت ولقد"الكبار القراء معرفة" كتابه فً: الاةبً اإلمام وٌقول

 ال صل  وح  هما والرسم القراءات فً اللتٌن القصائد أتراب وعقٌلة األمانً، حرز

 وأوجز أبدع فلقد القراء، وحاا  البلؽاء وكبار الشعراء فحول لها وصضع ٌحصون،

 وعنوا الحسن بالقبول واألمصار األعصار سائر فً العلماء تلقاةا لاا...الصعب وسهل

 .. عناٌة أع م بها

 السبع، القراءات فً" التهانً ووجه األمانً حزر" من ومته بلى الشاطبً شهرة تعود

 العالء بن عمرو وأبً مكة، أةل بمام كثٌر وابن المدٌنة، أةل بمام نافع قراءات وةً

 أةل بمام عامر وابن الكوفة، أةل أئمة والكسائً وحمزة وعاصم البصرة، أةل بمام

 .هلل ن متها ألننً هللا، وٌن عه بال ةاه قصٌدتً أحد ٌقرأ ال: قال عنه وجاء. الشام

 ضمن بل فحسب، بالقراءات صاحبها ٌكتؾ لم المدةش، الن م الب الشاطبٌة، ومتن

 واالقتباسات الوع ٌة، تاواإلشار واللؽوٌة، النحوٌة، ال وائد من العدٌد من ومته

 .الحدٌثٌة

 عمرو أبً لإلمام" السبع القراءات فً التٌسٌر" كتاب اصتصرت المٌة قصٌدة والشاطبٌة

 حتى تزال وال الن ٌر، منقطع بقباال لقٌت وقد ،(مٕ٘ٓٔ= ة ٗٗٗ) سنة المتوفى الدانً

 أن منا العلماء اةتمام موضع و لت السبع، القراءات بتقان ٌرٌد لمن العمدة ةاا ٌومنا



 فً وبدماجه الرمز استعمال فً العجٌب إلبداعها والب وأداء، رواٌة الشاطبً ن مها

 قار  على الحرؾ ٌدل فقد الرواة، أو القراء أسماء عن عوًضا استعمله حٌث الكالم،

 بال ٌعرفها ال البدٌعة، المن ومة فً ومصطلحات رموز وةناب واحد، من أكثر أو واحد

 منهجه المن ومة مقدمة فً ضّمن وقد مصطلحه، وعرؾ الشاطبً منهج أتقن من

 :أبٌاتها ومن وطرٌقته،

 لسال           وس عاًبا القرآن نقلوا لنا--- أئمة عنا بالصٌرات هللا جزى

ال زةر والعدل العال سماء --------توسطت قد سبعة بدور فمنهم  وُكمَّ

 وانجال ت ر  حتى الدجى سواد ----فنورت استنارت عنها شهب لها

 ُشراحها كثر حٌث المن ومة، ةاه بها ح ٌت التً بالعناٌة القراءات فً كتاب ٌح  ولم

 :الشاطبٌة شروح أشهر ومن مصتصراتها، وتعددت

= ة ٖٗٙ) سنة المتوفى ،"السصاوي الدٌن علم" ل  القصٌد شرح فً الوصٌد فتح  

 مٕ٘ٗٔ

 (مٕٙٙٔ= ة ٘ٙٙ) المتوفى ،"شامة أبً" ل  التهانً حرز من المعانً وببراز  

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

 (مٖٖٔٔ=ة 2ٖٕ)

= ة 5ٓٔ) المتوفى ،"القاصح ابن" ل  المنتهً المقر  وتاكار المبتد  القار  وسراج  

 (م95ٖٔ

 المقار  عموم شٌخ ،"الضٌاع محمد علً" للشٌخ السبع القراءات فً الن ع وتقرٌب 

 .المصرٌة

 القبول من ُرز  فلقد المبارب، الن م ةاا سٌما ال تصنٌ ه، فً له هللا بارب وقد

 ال اإلسالم بالد جمٌع صارت حتى ال ن، ةاا فً ؼٌره لكتاب نعلمه ال ما والشهرة،

 أل ا ه واعتبار مسلَّمة، أقواله وأصا فٌه، التؽالً فً الناا أكثر بالػ ولقد منه، تصلو

 عدا ما وأن السبع، القراءات ةو فٌها ما أن فزعم الحد بع  وتجاوز وم هوماً، منطوقاً 

 ...المعتبرٌن األئمة من كثٌر شرحه وقد! به القراءة تجوز ال الب



 وحاشٌة للشاطبٌة شرح بٌن ما عمل مائة من أكثر المؽاربة الباحثٌن أحد حصر وقد

 أسنى فً القصائد أتراب عقٌلة:  ةما معروفتان من ومتان وللشاطبً الشرح، على

 .المصحؾ رسم بٌان فً وةً المقاصد،

 .السور آٌات أعداد فً الزةرة ونا مة 

 حول به طاؾ تصنٌ ه من فرغ لما هللا رحمة الشاطبً اإلمام أن: القرطبً اإلمام ونقل

 السموات فاطر اللهم:  قال الدعاء، أماكن فً جاء كلما أسبوع، ألؾ عشر اثنا الكعبة

 ٌعنً – قرأةا من كل بها ان ع الع ٌم، البٌت ةاا رب والشهادة، الؽٌب عالم واألر ،

 المنام، فً النبً رأى أنه – أٌضاً  – عنه وروي. – قصٌدة أنه باعتبار المتن، ةاا: 

 ةاه ان ر! هللا رسول ٌا سٌدي ٌا: وقال بلٌه القصٌدة وقدم علٌه، وسلم ٌدٌه بٌن فقام

  ((  الجنة دصل ح  ها من مباركة، ةً )): وقال المباركة بٌده النبً فتناولها! القصٌدة

 :من                      اقبه

 هللا آٌات من آٌة كان كما واللؽة، والحدٌث القرآن علوم فً حجةً  ثبتاً  بماماً  الشاطبً كان

 واالستسالم الصبر فً أعلى مثالً  وكان اإلدراب، ةوقو العقل، وحصافة الاةن، حدة فً

 وكان العافٌة:ٌقول أن على ٌزٌد ال حاله عن سئل باا وكان لحكمه، والصضوع تعالى هلل

 فٌه، مبرزا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وبحدٌث وت سٌرا، قراءة هللا بكتاب عالما

 ٌقول فٌما مصلصا المقاصد، حسن الرإٌا، بعلم عارفا واللؽة، النحو علم فً أوحدا وكان

 .وٌ عل

 :العلمٌة شصصٌته

 واللسان الشرٌعة علوم فً متبحًرا العلوم، واسع كثٌرال نون، الشاطبً اإلمام كان

 النحو فً وكاالب   اكرنا كما   والت سٌر القراءات فً بماًما الشاطبً كان فقد العربً،

 من     الشاطبً أصا فقد وعموًما... شاعرً  أدًٌبا كان كما والت سٌر، والحدٌث، واللؽة،

 االجتهاد مقومات فٌه اجتمعت قد وكان عصره، علوم أؼلب فً وشارب بطرؾ فن كل

ا مقرًئا حافً ا كان با الصاع، ال قهً ًٌ  المااةب أحد بلى انتسب فقد الب ومع ،فقٌهاً  نحو

 الصالح، ابن فاكر الشاطبً، ماةب فً والعلماء المإرصون اصتلؾ وقد السنٌة، ال قهٌة

اً  كان أنه األسنوي الدٌن وتاج ٌّ  عند وجدناه لكننا الشافعٌة، طبقات فً وضعوه وقد ،شافع

 ال التعار  ةاا أمام ونحن ،..الملقن وابن المالكٌة، طبقات فً ٌاكره( فرحون ابن)



ا أمره أول فً كان أنه فنقول الرأٌٌن، بٌن التوفٌ  بال ٌسعنا ًٌ  حٌاته فترة فً والب) مالك

 ..الشافعً الماةب سلب فقد مصر قدومه بعد أما ،(باألندلا

 :فٌه العلماء آراء

 فً عنه ٌتحدث صلكان ابن فنجد: عنه الحدٌث فً العلماء من العدٌد أفا  وقد ةاا

 فً التهانً ووجه األمانً حرز سماةا التً القصٌدة صاحب: عنه فٌاكر األعٌان وفٌات

 وةً اإلبداع، كل فٌها أبدع ولقد بٌتا، وسبعون وثالثة ومائة ألؾ وعدتها القراءات،

 ومعرفتها، ح  ها وٌقدم بال بالقراءات ٌشتؽل من فقل نقلهم، فً الزمان ةاا قراء عمدة

 وقد أسلوبها، بلى سب  أ نة وما لطٌ ة، ص ٌة وبشارات عجٌبة رموز على مشتملة وةً

 ألنً بها، وجل عز هللا وٌن عه بال ةاه قصٌدتً أحد ٌقرأ ال: ٌقول كان أنه عنه روي

 أحاط ح  ها من بٌت صمسمائة فً دالٌة قصٌدة ون م. الب فً مصلصا تعالى هلل ن متها

  .البر عبد البن التمهٌد بكتاب علما

ا ،عالماً  بماًما كان(: " الطٌب ن ح) المقري: زمانه علماء عنه وقال ًٌ  ال نون، كثٌر اك

 " للحدٌث القراءات،حافً ا فً رأًسا القرٌن، منقطع

 المشهورٌن، والعلماء المجودٌن، القراء أحد كان: " طبقاته فً الصالح ابن قال و

 ٌقاربه، بما  لحَ ٌُ  ولم مثلها، بلى ٌُسب  لم التً القصٌدة ةاه صنؾ الورعٌن، والصلحاء

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

 " مح و ه وكثرة فنتونه

 ال عل، فً مجًدا القول، فً صدوًقا صالًحا رجالً  كان: " فقال الحموي اكره كما  

 "..الصالحٌن كرامات علٌه  هرت

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

 مإٌ د ع اؾ او  طهورٌ  صبورٌ  ......متورع بارع فرٌد بمامٌ 

 متقلد دره من عالم فكم .......قدوةً  الناا فاصتاره علمه زكا

ًَّ  ةنًٌئا  مإبد  الل فً رؼٌد بعٌش... ثاوٌاً.... بالصلد هللا ول

ا هللا سالم علٌب ًٌ  مرشد صٌر ٌا باإلكرام وحٌٌت.... ومٌتً  ح



 فً هللا آتاه ما مقدار علم قصٌدته على وقؾ ومن: " الجزري ابن قال: مإل اته وعن

 معارضتها، عن بعده من البلؽاء عجز التً( حرزاألمانً ٌقصد) الالمٌة صصوًصا الب،

 أو( منوالها على الجزري ابن ن م) منوالها على ن م من بال مقدارةا ٌعرؾ ال فإنه

 ما والقبول الشهرة من الكاتب ةاا رز  ولقد طرٌقه، على ن م ما وبٌن بٌنها قابل

. منه ٌصلو اإلسالم بالد من بلًدا أن أحسب ال فإننً ال ن، ةاا فً ؼٌره لكاتب الأعلمه

 " به نسصة من ٌصلو علم طالب بٌت أن أ ن ال بل

  :وف           ات               ه

 من النابهون تالمٌاه حوله وٌلتؾ مدرسته، فً حلقته ٌقٌم القاةرة فً الشاطبً  ل

 ُتوفً حٌث الحٌاة، بالشاطبً تطل ولم السصاوي محمد بن على الحسن أبً أمثال

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

/ ة  9ٓ٘: / سنة ارصرة، جمادى من والعشرون الثامن الٌوم وةو العصر، صالة بعد

 الرحٌم عبد ال اضل القاضً بمقبرة األثنٌن ٌوم ودفن م،9ٗٔٔ ٌونٌوٕٓ المواف 

 مشهور وقبره بمصر، المقطم الجبل س ح من بالقرب الصؽرى، بالقرافة البٌسانً،

 .تعالى هللا رحمه معروؾ،

 :الترجمة مراجع

 بإشراؾ المحققٌن من مجموعة: المحق .. بعدةا وما ٕٔٙ/ٕٔ النبالء أعالم سٌر  -ٔ

  مإسسة: الناشر األرناإوط شعٌب الشٌخ

 م 95٘ٔ/  ة  ٘ٓٗٔ الثالثة،: الطبعة. الرسالة

( ة 9ٖٙٔ: المتوفى) الدمشقً الزركلً الدٌن صٌر: المإلؾ. 5ٓٔ/٘ األعالم -ٕ

 م ٕٕٓٓ ماٌو/  أٌار - عشر الصامسة: الطبعة. للمالٌٌن العلم دار: الناشر

 ابن الصٌر أبو الدٌن شما: المإلؾ. ومابعدةا ٕٓ/ٕالقراء طبقات فً النهاٌة ؼاٌة -ٖ

 .تٌمٌة ابن مكتبة: الناشر( ة 5ٖٖ: المتوفى) ٌوسؾ بن محمد بن محمد الجزري،

 شما العباا أبو: المإلؾ. ومابعدةا 2ٔ/ٗ الزمان أبناء وأنباء األعٌان وفٌات -ٗ

 دار: الناشر. عباا بحسان:  المحق . صلكان بن بكر أبً بن محمد بن أحمد الدٌن

 م92ٔٔ ،ٔ: الطبعة بٌروت – صادر



 الشاطبً فٌره بن القاسم محمد أبو..... الحرة الموسوعة وٌكٌبٌدٌا، موقع -٘

 جمع ةاه الترجمة أصً الشٌخ محمد مهدي قشالن جزاه هللا صٌراً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   الجزري ابن االمام ترجمة

  هـ 388ـ  10ٔ  

 بدن علدً بدن محمدد بدن محمدد بن محمد الّدٌن شما الصٌر أبو ةو      

 الموصدل شمال تقع التً الجزٌرة بلى نسبة ؛ الجزري الشافعً ٌوسؾ

 .عمر ابن بجزٌرة وتسّمى ، بالعرا 

 سددنة رمضددان شددهر مددن والعشددرٌن الصدداما فددً السددبت لٌلددة ولددد      

 القدرآن وح د  دمشد  فدً نشدؤ ، دمشد  فدً وسدبعمائة وصمسدٌن بحدى

 وأصددا العلمدداء ِمددن عدددد ِمددنْ  الحددٌث سددمع ثددمّ  ، سددنة عشددرة ثددالث ولده

 دراسدددة فدددً تعّمددد  ثدددم ، دمشددد  فدددً القدددّراء مشددداةٌر عدددن القدددراءات

 ، كثٌرةٍ  بالدٍ  و مصر و الحجاز بلى العلم طلب فً رحل و ، القراءات

 ألّدؾ وقدد أصدرى وعلومداً  ، واألصدول وال قه كاللؽة كثٌرة علوماً  وأصا

 .كتباً  فٌها

 : منهم بالعلم بعضهم اشتهر األوالد من عددٌ  الجزري البن كان     

  ة  5ٔٗ   222 ال تح أبو محمد بن محمد  -

 ة  25ٓ بكر أبو محمد بن أحمد  -

 ة  259 الصٌر أبو محمد بن محمد  -

  الصٌر أم محمد بنت سلمى  -

 فدً المنٌدة وأدركتده الكثٌدرون علٌده قدرأ و كثٌرٌن شٌوخٍ  عن أصا     

 مدرسددته فددً ودفددن القددرآن دار فٌهددا أسددا قددد كددان التددً شددٌراز مدٌنددة

 .واسعة رحمة تعالى هللا رحمه ةناب



 مقّدمة الّشاطبٌة

   بدأت ببسم هللا فً الن م أوال         تبارب رحماناً رحٌماً و موئالً  ٔ
                                                                 فهو سبحانه موئل الراجٌن أي مرجعهم  الموئل المرجع

   وثّنٌُت صلى هللا رّبً على الّرضا محمٍد المهدى بلى الّناا مرسالً  ٕ
ٌّة لعباده و لعله أراد        أّنه رحمة للعالمٌنالرضا ةو المرتضى الاي ارتضاه هللا للنبوة المهدى الاي بعثه هللا ةد

   و عترتِه ثّم الصحابِة ثّم َمْن       تالةم على االحساِن بالصٌِر ُوّبال ٖ
             عترته أةله األدنون  تالةم تبعهم الوّبل جمع وابل و ةو المطر الؽزٌر و ةو تشبٌه للصحابة و التابعٌن

 ا لٌَا مبدوءاً به أجاُم العال  و ثلّثُت أّن الحمَد هلِل دائماً           و م ٗ
ٌُبدأُ فٌه بحمد هللا أقطع ( صحٌح ابن حبان     األجام الناقع العال أي العالء الرفعة و الشرؾ ) كّل أمراي بال ال 

   و بعُد فحبُل هللا فٌنا كتاُبُه                فجاةْد به ِحبَل العدا ُمّتحّبالً  ٘
 و الِحبل ةو الداةٌة أو الشبكة التً ٌصاد بها متحبالً متصٌداً لهم بلى االٌمانالَحبل السبب الاي ٌنجو من تمسب به 

ًة          جدٌداً موالٌِه على الجدِّ مقبالً  ٙ    و أصلْ  به بْا لٌَا ٌصلَُ  ِجدَّ
   الهزل أجدر به با لٌا ٌبلى فهو باٍ  فً جّدته  جدٌداً أي ع ٌماً و موالٌه مصافٌه مقبال على الجّد الاي ةو ضدّ 

ًُّ قرَّ مثالُُه          كاألترجِّ حالٌِه ُمرٌحاً و موكال 2    و قارئه المرض
 ثبت مثال قارئه فً الحدٌث ) مثل المإمن الاي ٌقرأ القرآن كمثل األترجة رٌحها طٌب و طعمها طٌب ( مت   علٌه

مُه  لُّ الرزا 5 ًة             و ٌمَّ  نِة قنقال  ةو المرتضى أّماً باا كان أُمَّ

ًٌّ ق  فكؤّنه قصدهُ العقل و الوقار قنقالً مشبهاً بالجبل فً السكونبالقرآن جامعاً لصصال الصٌر  صده باا صار أّمةمرض

   ةو الحرُّ بْن كاَن الحريَّ حوارٌاً             له بتحّرٌه بلى أْن تنّبال 9

صاحباً مصلصاً للقرآن بلى أن ٌنبَػ فً العلم أْو ٌموت الاي لم ٌستعبدهُ الهوى بْن كان جدٌراً بإجتهاده فً قصد الح ّ   

                                                                                                                                                                              

  مقدمة الّدرة                                                                                                                  

 وتوّسال عونهُ  واسؤل ومّجدهُ           عال وحدهُ  الاي هلل الحمد قُل  ٔ

 َوَصلَ  صحٌحه فً حبان ابن رواه (( أقطع هللا بحمد فٌه ٌُبدأ ال بال اي أمرٍ  كلُّ  )) وسلّم علٌه هللا صلى هللا رسول قال

ًّ  به صتم بما الّدرة من ومته أّولَ  تعالى هللا رحمه الجزري ابن  رحمه الشاطبً أنّ  والب   الشاطبٌة  من ومته الشاطب

 هلل الحمد قُل    الجزري ابن فقال عال وحدهُ  الاي هلل الحمد أنِ  رّبنا بتوفٌ  دعوانا وآصر بقوله الشاطبٌة صتم تعالى هللا

 القار  واّكر تعالى هللا حمد قد النا م ٌكون وبالب مراتٍ  ستّ  القرآن فً ورد فل  ٌ  هلل الحمد قُل وأّما عال وحده الاي

ًُّ  ةو بال بله ال الاي هللا بحمد                                                                        جالله جلّ  الكبٌر العل
 تال وَمنْ  والصحابِ  وآلٍ  وسلّمْ         محّمدٍ  األنامِ  صٌر على وصلِّ    ٕ

ًّ  على الّصالة فً كانَ  الحمد فً للنا مِ  سب  كما  ًّ  على ٌُصلًّ أنْ   للقار  تاكٌره من  وسلّم علٌه هللا صلى الّنب  الّنب

 وقد الب على وماتَ  مإمناً  وسلم علٌه هللا صلى الّنبً صحب من كلّ    والصحابً وصحبهِ  وآله وسلّم علٌه هللا صلى

 وقد  االحسان على تبعهم َمنْ  أي تال وَمنْ (    تسلٌماً  وسلّموا علٌهِ  صلّوا) ارٌة فً جاء كما والسالم الصالة بٌن جمع

ًّ  صلّى َمنْ )) وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال         صحٌحه فً مسلمٌ  رواه((  عشراً  بها علٌه هللا صلّى مّرةً  عل



                                                                                                                             

   و بّن كتاب هللا أوثُ  شافٍع            و أؼنى ؼناٍء واةباً مت ّضال ٓٔ
الثواب و ٌت ّضُل علٌه بالكرامة ) بقرءوا القرآن فإّنه ٌؤتً و بّن كتاب هللا ال تردُّ ش اعته و بؼناإه كاٍؾ ٌهُب لصاحبِه 

                                                                                ٌوم القٌامة ش ٌعاً ألصحابه ( رواه مسلم

ٌُمّل حدٌُثُه      ٔٔ  و تردادهُ  ٌزداُد فٌِه تجمُّال         و صٌر جلٌا ال 
ٌُسؤُم ِمْن تالوته و سماعِه و تكرارهُ ٌزٌدهُ جماالً و نوراً و قارئُه ٌزداُد أصالقاً و آداباً   القرآن الع ٌم أفضل أنٌٍا ال 

َن القبِر ٌلقاهُ سناً متهلِّالمِ        و حٌُث ال تى ٌرتاُع  فً ُ لُماتِه     ٕٔ  

 وِة العّز ٌجتلى  ةنالب ٌهنٌِه مقٌالً و روضًة     و ِمْن أجلِه فً ار ٖٔ
و ٌطمئّن و ٌهنؤُ   فٌؤنا القار  به  فإّن القرآَن ٌلقى قارئُه مشرقاً باّش الوجِه     و حٌُث ٌ زُع االنساُن فً  لمِة القبرِ 

       و ٌكوُن له القبَر مكان راحة و جّنة مزدةرًة و ِمْن أجل القرآن ٌكون فً أعلى درجات الجنة ٌن ُر بلٌه بارزاً 

 و أجدْر بِه ُسإالً بلٌِه ُمَوّصال    ُد فً برضائِه لحبٌبِه          ٌناش ٗٔ
ٌُتوّصلُ َ  ما ٌرضٌِه مما ٌحّب و ٌطلُب وأْن ٌعطً حبٌبُه القار ٌناشُد القرآُن هللا سبحانه        بلٌهِ  ةو أجدُر مطلوٍب  

ٌُّها القاري بِه متمّسكاً          ٘ٔ بّجالمِجاّل لُه فً كّل حاٍل م      فٌا أ  

مالبُا أنواٍر ِمَن التاِج و الحلى   ةنٌئاً مرٌئاً والداَب علٌهما        ٙٔ  

أولئَب أةُل هللا و الّص وةُ المال    فما  ّنكم بالّنجِل عنَد جزائِه      2ٔ  

 حالةم بها جاء القراُن م ّصال   أولو البرِّ و االحساِن و الّصبِر و الّتقى    5ٔ
ٌُتوُج والداب  فٌا أٌها القار  للقرآِن الواقُؾ عند حدودِه الموّقُر له و المع ُم لتهنؤ بكّل ما ٌستطاُب ِمَن العٌِش و لسوؾ 

) َمن قرأ القرآَن و عمَل بما فٌه ألبَا والداهُ تاجاً ٌوم القٌامِة ضوءهُ أحسُن ِمْن ضوء الشمِا فً و ٌكرمان ِمْن أجلب 

الاي  ف ّنوا ما شئتم ِمَن التكرٌِم لهاا الولدِ       فٌكم فما  ّنكم بالاي عمل بهاا ( رواه أبو داود    لو كانتبٌوِت الدنٌا 

فهم أةل الصٌر و االحسان  رواه الحاكم ) أةل القرآن أةل هللا و صاّصته ( حدٌٌث صحٌح  ٌُكّرم والداهُ ِمْن أجله        

                                     ِت ص اتهم جاء بها القرآُن م ّصالو الصبِر على الطاعاِت و البعِد عن المحرما

   علٌب بها ما عشَت فٌها منافساً   و بع ن سَب الّدنٌا بؤن اسها العلى 9ٔ
 الزْم ةاه الص اِت ما عشَت فً الّدنٌا حرٌصاً و مزاحماً ِمْن أجلها واستبدْل بن سب و شهوتب أرواح األعمال الصالحة

 زى هللا بالصٌرات عّنا أئّمًة       لنا نقلوا القرآَن عاباً و سلسال  ج ٕٓ
                   فاً حرفاً دون زٌادة و ال نقصانجزى هللا أئمَة القراءة الاٌن نقلوا لنا القرآن نقالً عاباً سائؽاً حر

ماء العلى و العدِل زةراً و كّمال  فمنهم بدوٌر سبعٌة قْد توّسطْت س ٕٔ  

 سواد الّدجى حّتى ت ّرَ  و انجلى    لها شهٌب عنها استنارْت فنّورتْ    ٕٕ
األئمة السبعُة الناقلون للقرآن الاٌن أشبهوا البدور الكاملَة المضٌئَة التً بلؽْت وسط السماء فً علّو منزلتهم و ؼزارة 



   والاةاب ب لمة الجهل عنهم بنور العلمعلمهم لهم رواةٌ أشبهوا الّشهَب فً الّضٌاء الاي كان سبباً لهداٌة الناا 

مع اثنٌن ِمْن أصحابِه متمّثال      و سوؾ تراةم واحداً بعَد واحٍد  ٖٕ  

ٌّرةم ُنقاُدةم كلَّ بارٍع                 و لٌَا على قرآنِه ُمَتؤّكال ٕٗ    تص
ٌّزون و  لو أمكن ومن توسط باالسناد بٌنهم راوٌٌه سوؾ ترى اسم كل بماٍم مع أسماء  قد اصتار العلماء الّنقاُد الاٌن ٌم

ٌّد من الّرديء ةإالء األئمَة و رواتهم على ؼٌرةم لعلمهم      و زةدةم و أنهم ال ٌجعلون القرآن سبباً لرزقهمالج

   فؤّما الكرٌم السّر فً الطٌب نافٌع  فااب الاي اصتار المدٌنة منزال ٕ٘

 صحبتِه المجَد الّرفٌع تؤّثال  و قالون عٌسى ثّم عثماُن ورشهم     ب ٕٙ
ًّ       فؤما الشرٌؾ الباطن ٌّب ال م   فهو قار  المدٌنة نافع أبو روٌم أص هان روى عنه قالون وةو عٌسى    كان مط

                                   أبو موسى كما روى عنه ورش عثمان أبو سعٌد و ةما بصحبِة نافٍع ارتقٌا بالشرؾ 

عبد هللا فٌها ُمقاُمُه          ةو ابُن كثٌٍر كاثُر القوِم معتلى   و مّكةُ  2ٕ  

   روى أحمُد البّزي لُه و محمٌد        على سنٍد و ةو الملّقُب قنبال 5ٕ
ًّ أبو معبٍد كان  ِمْن علٌة القوم بعلمه روى عنه أحمد بن عبد هللا البزّي ؼالباً للقوم وقار  مكة عبد هللا بن كثٌر القرش

ًّ أصا كّل منهما عن رواة ابن كثٌر مإان المسجد الحرام كما روى عنه قنبٌل محمد بن عبد الرحمن المك  

ًّ صرٌحهْم   أبو عمرو البصرّي فوالدهُ العال 9ٕ    و أّما االماُم المازن

   أفاَ  على ٌحٌى الٌزٌدّي سٌبُه     فؤصبَح بالعاِب ال راِت معلاّل ٖٓ

ًّ عنُه تقّبال  أبو عمر الّدوري و صالح ٖٔ  هم أبو   شعٌٍب ةو السوس
ًّ  بن العالء قار  البصرة أبو عمرو أفرغ عطاءه أي علمه على ٌحٌى الٌزٌدّي حتى أصبح ٌحٌى رٌاناً من    المازن

صالح أبو شعٌب روى عن ٌحٌى ح ع بن عمر أبو عمر الّدوري كما روى عنه و     العلم العاب معلاّل لكثرة أصاه

ًّ بن زٌاٍد الّسو                                                                                                             س

فتلَب بعبِد هللا طابْت محلاّل        و أّما دمشُ  الشاِم داُر ابِن عامرٍ  ٕٖ  

 لاكواَن باالسناد عنُه تنّقال  بُد هللا و ةو انتساُبُه          ةشاٌم و ع ٖٖ
ًّ أبو عمران الاي طابْت دمشُ  بحلوله بها روى عنه ةشام بن عماٍر أبو الولٌد  قار  الشام عبد هللا بن عامر الٌحصب

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

وفِة الؽراِء منهم ثالثٌة     أااعوا فقْد ضاعْت شااً و قرن ال  و بالك ٖٗ  

فشعبُة راوٌِه المبّرُز أفضال اسمُه            فؤّما أبو بكٍر و عاصمٌ  ٖ٘  



   و ااَب ابُن عٌاٍش أبو بكٍر الّرضا وح ٌع و باالتقاِن كاَن م ّضال ٖٙ

حتى نشروا العلم فٌها بٌن الناا        كان فٌها ثالثة قراء ها العلماء فٌسمٌت بهاا لكثرة  التً البٌضاءالؽراء الكوفُة 

 روى عنُه شعبُة بن عٌاٍش أبو بكر أبو بكرٍ فاألّول عاصم بن بهدله األسدّي كالمسب و القرن ل ها فٌفاحْت رائحة العلم 

                                  و كان أعلم الّناا بقراءة عاصم كما روى عنه ح ُع بن سلٌمان الاي فا  أقرانه

   و حمزةُ ما أزكاهُ ِمْن متوّرٍع          بماماً صبوراً للقران مرّتال 2ٖ

   روى صلٌؾ عنُه و صالٌد الاي          رواهُ سلٌٌم متقناً و محّصال 5ٖ
و ترتٌله حمزة بن حبٌب الّزٌات كان مشهوراً بورعه و صشٌته و تقواه     ةو  القار  الثانً من قراء الكوفة الؽراء 

ًّ أبو عٌسى قرأ كّل منهما     روى عنه صلؾ بن ةشام أبو محمٍد البؽداديللقرآن  كما روى عنه صالُد بن صالٍد الّشٌبان

 ًّ                             و قرأ سلٌٌم على حمزة وحّصال عنه الرواٌة بالضبط واالتقانعلى سلٌم بن عٌسى الكوف

ًّ نعتُه         لما كاَن فً االحراِم فٌِه تسربال 9ٖ ًّ فالكسائ    و أّما عل

 روى لٌثهم عنُه أبو الحارث الّرضا وح ٌع ةو الّدوري و فً الّاكر قد صال   ٓٗ
ًّ ا ًّ بن حمزة األسدي أبو الحسن الكسائ روى عنه كساء ربما لعار الاي أحرم بلقار  الثالث من قراء الكوفة ةو عل

   ح ٌع الّدورّي الاي روى عن أبً عمرو البصرّي الاي ورد اكره معه أبو الحارث البؽدادّي واللٌُث بن صالد 

                                                                                                                                                                              

واْنقاُل القراءاتُ  العشرُ  بها تتمُّ        ثالثةٍ  حروؾَ  ن مً فُصاْ  وبعدُ    ٖ  

ُمنَّ  أنْ  رّبً فؤَسؤَلُ           سبعها تٌسٌرِ  تحبٌرِ  فً ةو كما   ٗ  فتكُمال ٌَ
 القُّراء قراءات حروؾ ِمنْ  لب ن مُتهُ  ما فُصا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول على والسالم والّصالة هلل الحمد وبعد  

 ن مته فقد عنهم لب نقلته ما فاقرأ عشراً  القراءات عدد ٌتمُّ  الثالث وبالقراءات عندةم فٌها المصتلؾِ  الكلمات أي الثالثة

      وبكماله الن مِ  بتمام على ٌَُوّفقنً أنْ  هللا فؤسؤل الّتٌسٌر تحبٌر كتابً فً اكرته الاي الوجه على القصٌدة ةاه فً

 الُعال او سلٌمانُ  جّمازٍ  ابنُ  كاابَ     ناقلٌ  وردانَ  ابنُ  عنهُ  جع رٍ  أبو   ٘

اً  كانَ  الحارث أبً مولى المدنً المصزومً القعقاع بن ٌزٌد أبوجع ر  الثالثة القّراء من األّولُ  القار  ٌّ  بلٌه انتهتْ  تابع

ًَ  نافعٍ  شٌوخِ  أَجلِّ  ِمنْ  وكانَ       وستٌن ثالث سنة وسلّم علٌه هللا صلى هللا رسول مسجد فً االقراء فً الرٌاسة  وتوّف

 محّققاً  ضابطاً  القراءة فً رئٌساً  وكان المدنً وردان بن عٌسى الحارث أبو عنه روى       ومائة وعشرٌن ثمانٍ  سنةَ 

 مقرئاً  كان المدنً الزةري مسلم بن سلٌمان جماز ابن الربٌع أبو جع ر أبً عن روى كما      ومائة ستٌن سنة توفً

                                                                                       ومائة سبعٌن سنة توفً نبٌالً  ضابطاً 

 تال صلؾٍ  عن ادرٌاَ  مع واسحا ُ    وَروُحهمْ  روٌاٌ  عنهُ  قُلْ  وٌعقوبُ    ٙ

 عمرو أبً بعد القراءة فً الرٌاسة بلٌه انتهتْ  ثبتاً  القراءة فً بماماً  كان الحضرمً اسحا  بن ٌعقوب الثانً القار   

 سنة توفً بروٌا المعروؾ اللإلإي الُمتوّكل بن محمد هللا عبد أبو عنه روى  ومائتٌن صما سنة توفً نحوٌاً  وكان

 أربع سنة توفً المإمن عبد بن روح الحسن أبو ٌعقوب عن روى كما      حااقاً  ضابطاً  وكان ومائتٌن وثالثٌن ثمان

 ةشام بن صلؾ فهو الثالث القار  وأّما      صحٌحه فً البصاريّ  عنه روى مشهوراً  ثقة مقرئاً  وكان ومائتٌن وثالثٌن

 ٌعقوب أبو المروزي اسح  عنه روى   ومائتٌن وعشرٌن تسع سنة توفً ثقة بماماً  كان حمزة راوي البؽدادي البزار

 = صلؾ عن روى كما ومائتٌن وثمانٌن ستٍ  سنة توفً ؼٌرةا الٌعرؾ صلؾ اصتٌار برواٌة من رداً  ثقة وكان الوّرا 



ًّ بن عامٍر صرٌٌح و باقٌهم أحاَط به الوال ٔٗ    أبو عمرةم و الٌحصب
ًّ نسبهما صالع من الرّ  و ةما من صمٌم العرب و الباقون من والدة  العجمأبوعمرو البصرّي وابن عامر الٌحصب  

ٌُصشى بها متمّحال  لهم طرٌ  ٌهدى بها كلُّ طارٍ      ٕٗ  و ال طارٌ  
بها و ال  ٌهتدي بلٌها َمْن قصدةا و ٌهدي الناَا بلٌها العالمُ     للقّراء و رواتهم مااةُب واضحٌة فً األصوِل و ال رِش 

                                                                              أْن ٌمكَر بها متمحال أي صشى منهمدلٌّا ٌُ 

 مناصَب فانَصْب فً نصابَب م ِضال   وةّن اللواتً للمواتً نصْبُتها   ٖٗ
قد رفعتها أعالماً فاتعْب فً تحصٌِل أصلب منها لتنسب     لمن ٌوافقنً على معرفتها  ةً القراءاُت و الّرواٌاُت التً

ٌّة بلٌه مجتهداً ب ضائل األعمال كاإلصالع                                                                         فً الن

   و ةا أناا أسعى لعّل حروَفهم       ٌطوُع بها ن ُم القوافً مسهَّال ٗٗ
 كلمات الصالِؾ فٌها مٌّسرًة متالئمة مع قافٌة الن موسؤجتهُد فً ن ِم القراءاِت راجٌاً ِمَن هللا سبحانُه وتعالى أْن تكون 

َل أّوال ٘ٗ    جعلُت أبا جاٍد على كلِّ قارٍ         دلٌالً على المن وِم أوَّ
 السابقةترتٌب أسمائهم ب   بج دةز حطً كلم نصع فض  رستأ  بحروؾ  فً األبٌات القادمة رمزُت للقّراء ورواتهم

 متى تنقضً آتٌب بالواو فٌصال  أُسمً رجالَهُ و ِمْن بعِد اكري الحرَؾ    ٙٗ
سؤاكر الحرؾ أي  الكلمة المصتلؾ فٌها ثّم أرمز لمن قرأةا بعدةا فإاا أردت أن أنتقل بلى كلمة أصرى فصلُت بٌنهما 

  بواو أّما  باا صرح باسم القار  فقد ٌاكره قبل الحرؾ أو بعده

                                                                                                                                                                             

 وتسعٌن اثنٌن سنة توفً واصتٌاره رواٌته صلؾ عن روى متقناً  وكان      الحداد الكرٌم عبد بن بدرٌا الحسن أبو =

                                                                                                                         ومائتٌن

ال قدْ  أصلِهِ  مع وثالثُهمْ              نافعٌ  واألّولُ  عمروٍ  أبو لثانٍ    2  تؤصَّ

 جع ر أبً وقراءة عمرو أبً على المنار أبو وقرأ  رالمنا أبً على ٌعقوب قرأ فقد عمرو أبً كقراءة ٌعقوب قراءة 

 حمزة على سلٌم وقرأ سلٌم على صلؾ قرأ فقد    حمزة كقراءة صلؾ وقراءة جع ر أبً على نافع قرأ فقد نافعٍ  كقراءة

واةُ  ُثمَّ  ورمُزةمُ    5 فؤُةمال وبال أَاكرْ  صال وا فإنْ             كؤصلِهم الرُّ  

 اسِجال وتنكٌراً  تعرٌ اً  كالب        اعتمدْ  فالشُّهرةَ  أطلَْقتُ  كلمةً  وبنْ   9 
 وةو حطً الشاطبٌة فً وراوٌٌه عمرو أبً ورمز وراوٌٌه جع ر ألبً ةنا وةو أبج الشاطبٌة فً وراوٌٌه نافعٍ  رمز

 والّرواة القراء من وكلٌّ       وراوٌٌه لصلؾ ةنا وةو  الشاطبٌة فً فض  وراوٌٌه  حمزة ورمز وراوٌٌه لٌعقوب ةنا

 ٌاكره لم قالون واف  بن مثالً  وردان فابن اكره صال ه وبن     ٌاُكره لم وافقه فإنْ  رمزه أصا من ٌقابل وقراءته برمزه

 الل   بطال   وةً   واحدة حالة فً بال الب ونحو  وأصوله قواعده فً الشاطبً النا م واف  وةكاا اكره صال ه وبن

 الل   كان ولو   جاء حٌث أو معاً  كلمة معه ٌاكر ال ٌعنً ن رائه وفً فٌه ألصله صالفه ٌشتهر ما عند تقٌٌد ؼٌر من

 ٌستؽنً قد  والرفع والؽٌب التاكٌر فً وحتى   الحاصلة الشهرة بالب ٌعتبر فهو   ؼٌره دون الموضع ةاا فً صاصاً 

 الب كل العكا وكاا     المعرفة وؼٌر المعرفة وٌرٌد بالالم المعرفة الكلمة ٌاكر وقد الشهرة باعتبار القٌد عن بالل  

                                                           تعالى هللا شاء بن مواضعه فً الب كل وسناكر الشهرة باعتبار

                                                                                                                            



 سوى أحرٍؾ ال رٌبة فً اّتصالها و بالل ِ  أستؽنً عن القٌِد بْن جال   2ٗ
قد أترُب الواَو ال اصلَة فً أحرؾ أي بٌن الكلمات المصتلؾ فٌها عندما ال ٌلتبا األمُر باتصالها أي باكرةا بدون واو 

     ة و قد أستؽنً باكرل   الكلمة من القرآن عن بٌان ما فٌها من قصر أو مّد أو ؼٌبة أو صطاٍب و نحو البفاصل

   و رّب مكاٍن كّرر الحرَؾ قبلها  لما عارٍ  و األمُر لٌَا مهّوال 5ٗ
 القار  بدراب الب أو بتمام القافٌِة و لٌا صعباً على قد أكرر الحرؾ الدال على القار  ألمٍر عار  كتزٌٌن الل   

ًِّ ثاٌء مثلّث   9ٗ و سّتتهم بالصاِء لٌَا بؤؼ ال             و منهّن للكوف  

   عنٌُت األلى أثبّتهم بعَد نافٍع      و كوٍؾ و شاٍم االهم لٌَا ُمؽ ال ٓ٘
ٌّة ستة أحرؾٍ  فالثاء المنقوطُة ولكن ألكثر من قار  منها رمزاً  فجعل كالً  ثصا  ؽش    و ةً بقً ِمْن حروؾ األبجد

و الصاء المنقوطة للقّراء الّستة الماكورٌن بعد نافع و ةم ابن  و ةم عاصٌم و حمزة و الكسائً    بثالث نقاٍط للكوفٌٌن

 و الاال المنقوطة أٌضاً للكوفٌٌن و ابن عامر   كثٌر و أبو عمرو البصرّي و ابن عامٍر و عاصم و حمزة و الكسائً 

ًّ  و  ٔ٘ كوٍؾ و بصٍر ؼٌنهم لٌا مهمال و  بال اِء ُمعجماً  كوٍؾ مع المّك  

 و قْل فٌهما مع شعبٍة صحبٌة تال  و الّنقِط شٌٌن للكسائً و حمزٍة   و ا ٕ٘
ط الثالث الشٌن اات النقو       والؽٌن المنقوطة للكوفٌٌن وأبً عمرو البصري ال اء المنقوطة للكوفٌٌن وابن كثٌر و

ٌّة فكلمُة صحبة لحمزة و الكسائً و شعبة و لما  للكسائً و حمزة  ٌّة شرَع باكر الرموز الكلم  فرغ من الرموز الحرف

   صحاٌب ةما مع ح صهْم عّم نافٌع    و شاٍم سما فً نافٍع و فتى العال ٖ٘

العالِء قْل   و قُْل فٌهما و الٌحصبً ن ٌر حال    و مبٍّ و ح ٌّ فٌِه و ابنِ  ٗ٘  

الكسائً و ح ٍع و كلمة عّم لنافٍع و ابن عامر و كلمة سما لنافٍع و أبً عمرو البصرّي و ابن كلمُة صحاب لحمزة و 

     كثٌر و كلمُة حّ  البن كثٌٍر و أبً عمرو البصرّي و كلمة ن ر البن كثٌٍر و أبً عمرو البصرّي و ابن عامر

ًُّ فٌِه و نافٌع       ٘٘ ًٌّ المك  م عالو حصٌن عن الكوفً و نافعه    و حرم
ًّ لنافع و ابن كثٌر و كلمة حصن للكوفٌٌن و نافع                                                        و كلمة حرم

 فكْن عنَد شرطً و اقِ  بالواو فٌصالبعُد كلمٌة ومهما أتْت ِمْن قبُل أو    ٙ٘
 ًّ ًّ مع الّرمِز الكلم ٌُإثُر  قد ٌجتمع الّرمُز الحرف ًّ أو بعَدهُ و لكن ال  ًُّ قبل الحرف أحُدةما على ارصر و قْد ٌكوُن الكلم

ٌٌّن و على كّل فالنا ُم على شرطِه بال صِل بالواِو عند انتهاِء الكالم كما سب َ                       أو بٌن رمزٌِن حرف

ًٌّ  فزاحْم بالاكاء لت ضال 2٘ ِه         ؼن    و ما كاَن اا ضدٍّ فإّنً بضدِّ

مدٍّ و بثباٍت و فتٍح و مْدؼٍم     و ةمٍز و نقٍل و اصتالٍا تحّصال  ك 5٘  

 جزٍم و تاكٌٍر و ؼٌٍب و صّ ٍة  و جمٍع و تنوٌٍن و تحرٌٍب اُعمال  و 9٘
ٌَاكر الّنا ُم قٌداً له ضّد فإّنُه ٌكت ً باكر القٌِد لقار  أو أكثر  ٌّة القّراء ضّدهُ    عندما  ر فالمّد ضّده القص   و ٌكون لبق

و اإلثباُت ضّدهُ الحاُؾ و ال تُح ضّده االمالة و اإلدؼام ضّدهُ اإل هار و الهمُز ضّدهُ تركُه  و الّنقُل ضّدهُ ببقاء الحركة 



و الصّ ُة ضّدةا الّشدة و الجمع ضّده    و اإلصتالُا ضّدهُ بتمام الحركة و الّتاكٌُر ضّده التؤنٌث و الؽٌُب ضّدهُ الصطاُب 

وٌُن ضّده تركُه و الّتحرٌب ضّدهُ االسكان و كّل ةاه األضداد تنعكُا بال الجزم فضّده الرفُع و ال ٌنعكا االفراد و الّتن

              فإاا اكر الّرفَع فال ٌكوُن ضّده الجزم بل ٌكوُن ضّدهُ النصب فزاحِم العلماء ب كرب لُتعّد ِمن ال ضالء

ٌٍّد ةو ال  ٓٙ  تُح و االسكان آصاهُ منزال  و حٌُث جرى الّتحرٌب ؼٌَر مَق
ٌّدهُ بحركة الّضم أو الكسِر و على كل حال ٌكون   قد ٌاكُر الّتحرٌب بدون قٌد و عندةا ٌكوُن الّتحرٌب بال تِح  و رّبما ق

ٌّده بحركة ؼٌرةا  كقوله ساكن الكسر و نحوه   ضّد الّتحرٌب االسكان و لكْن باا اكر االسكان كان ضّده ال تُح بال باا ق

  وكسٍر و بٌَن الّنًصِب و الص ِ  ُمنزالُت بٌن النوِن و الٌا و فتحهْم وآصٌ   ٔٙ

 فؽٌرةُم بال تِح و الّنصِب أقبال أقوُل الضمُّ و الّرفُع ساكتاً    و حٌثُ  ٕٙ
لكنهما لحركِة االعراِب فإاا اكر أحدةما لقار     النوُن و الٌاُء ضّدان و كاا ال تح و الكسُر  كالب الّنصُب و الص  ُ 

َد لقار  أو    أو أكثر كان الثانً للباقٌن منزال كّل واحد منزلته  و الضّم و ال تُح ضّدان ومثلُه الرفُع و النصُب  ٌّ فإاا ق

 ة الؽٌر بحركة القٌدأكثر  الضّم أو الرفَع بقولِه ضّم االسكان أو ضّم الكسر أو رفع الجزِم أو رفع الص ِ  كانْت قراء

ٌَّد العلىالؽٌِب جملٌة فً الّرفع و الّتاكٌِر وو   ٖٙ على ل  ها أطلقُت َمْن ق  

 رمزُت به فً الجمِع بْا لٌَا مشكال  وقبَل وبعَد الحرِؾ آتً بكلِّ ما   ٗٙ
الل   ِمَن القّراء ما دّل علٌه  فٌكون لمن اكر   قد ٌاكر النا ُم ل   الكلمة لٌدّل بل  ها على الرفع أو الّتاكٌر أو الؽٌِب 

الكلماُت الثمان ال ٌشترُط اكرةا بعد الكلمات المصتلؾ فٌها بل رّبما تؤتً قبلها أٌضاً  .و للباقٌن ضّدهُ و ال حاجة للقٌد 

 التؤصرو باا اجتمع معها أحُد حروؾ أبج دةز أو أحد الحروؾ الّدالة على أكثر ِمْن قار  فإنها تتبعها فً التقّدم و 

   وسوؾ أُسّمً حٌُث ٌسمُح ن مُه به موِضحاً جٌداً ُمَعّماً و ُمصَوال ٘ٙ

ٌُعقال ٙٙ ٌُدرى و  ٌُسمى ف    و َمْن كاَن اا باٍب لُه فٌِه مْاةٌب  فال ُبدَّ أْن 
ٌُشترُط أْن ٌكوَن االسم بعَد الكلمِة ال لِؾ فٌها بْل قد ٌكون مصتقد ٌاكُر الّنا ُم القار  بصرٌِح اسمِه باا سمح الّن ُم و ال 

ًّ كرٌم األعمام و األصوالقبلها و ٌّن الصب ٌّنها كما ٌز باا ان رد قار  أو راو بباب و ةو فً ن مِه ٌكشُؾ المسؤلة و ٌز

                                           ال ٌشاركُه فٌه أحٌد فإّن الّنا َم ٌاكُرهُ باسمه الصرٌح ال بالّرمز الّدال علٌه

 أةلّْت فلّبْتها المعانً لباُبها    و ُصؽُت بها ما ساَغ عاباً و سلسال   2ٙ
ًَ فؤجابها صٌاُرةا نادت القصٌدةُ   لسمع مالئماً للطبعا الل َ  الحلَو السلا السهل على اللسان مستلّاا لون َم فٌه    المعان

ٌُسِرةا الّتٌسٌُر ُرمُت اصتصاره فؤجنْت بعوِن هللاِ ِمْنُه م  و 5ٙ  إّمالفً 
 و اصتصاَر مسائلِه فكثرْت فوائدةا بتوفٌ  هللا سبحانه كما كنت آمل  قصدُت بهاه القصٌدِة بٌجاَز كتاِب التٌسٌر للدانً 

   و أَل افها زادْت بَنشِر فوائٍد           فلّ ْت حٌاًء وْجهها أْن ُتَ ّضال 9ٙ

ناً          و َوْجَه  2ٓ  الّتهانً فاْةِنِه مَتقبَّال  و سّمٌتها حرَز األمانً تٌمُّ
 و اسمها ٌعنً أنها فاستحٌا نا مها أن ت ضل علٌه تواضعاً منه    زادت القصٌدة على كتاِب التٌسٌر ب وائَد لٌسْت فٌه

 تضّمنُه ِمْن فوائَد و أحكامت ماحّصل عناٌتُه لٌ فعلى الطالب أْن ٌولٌها ماٌهنؤ به  ح   ما ٌتمّناهُ الطالُب و مصدرُ  مكانُ 

   و نادٌُت اللهمَّ ٌا صٌَر سامٍع      أعانً ِمَن التَّسمٌِع قوالً و ِم عال 2ٔ



   بلٌَب ٌدي ِمْنَب األٌادي تُمّدةا    أجرنً فال أجري بَجوٍر فؤُصطال 2ٕ

ةا        و بْن عثَرْت فهو األموُن تحّمال 2ٖ    أمٌن و أمناً لألمٌن ِبسرِّ
و الّرٌاء   اح  نً ِمْن طلِب السمعِة   ائه ٌا صٌر مجٌبٍ عاء رجاَء اإلجابة و معنى دعالد دعا النا م هللاَ تعالى و كّرر

ًّ حملتنً على الب اعصْم قلبً ِمَن  ًّ منَب بل و حّب الشهرة بالقوِل أو ال عل ٌدي ممدودةُ بالدعاء با الّنعم المتوالٌة عل

جب و ةْب أمناً لمْن ح َ  ةاه القصٌدة و وعاةا و نشرةا استو  المٌِل بلى الباطل حتى ال أرتكبه فؤقَع فً فاسد القول 

ٌّة ثقَل األعباء                         بؤمانٍة و بْن زّل الّنا م فعلى ةاا األمٌن أْن ٌحتمَل زلّتُه كما تحتمُل الّناقة القو

 أقوُل لحرٍّ و المروءةُ مْرإةا      إلْصوتِه المرآة او الّنور ِمكحال   2ٗ
و ةو او النوِر    أقول لَمْن لم ٌسترّقُه ةواهُ بّن رجَل المروءة ن عُه إلصوانِه المإمنٌن كن ع المرآة  ٌدلهم على عٌوبهم 

                                                                         واالٌمان ٌعالُج داءةم كما ٌعالج المكحل العٌن

ٌّها الُمجت 2٘ ٌُنادى علٌِه كاسَد الّسوِ  أَجمال  أصً أ اُز ن مً ببابِه       

باإلؼضاِء والُحسنى وبْن كاَن ةلهال    وُ نَّ بِه صٌراً وسامْح نسٌَجهُ    2ٙ  

ِن بصابةٌ    22 ٌْ ٌَ واألصرى اجتهاٌد راَم صوباً فؤمحال   وسلّْم إلحدى الُحسَن  

 ٌُْصلِحُه َمْن جاَد ِمقَوال  وبْن كاَن صرٌ  فاّدرْكُه ب ْضلٍة ِمَن الحلِم ول 25

ٌّها السامُع لقصٌدتً عن ؼٌُر مرؼوٍب فٌها أحسِن القوَل و ال ّن بها و بصاحبها  وةً    دما مّرْت ببابَب ٌنادى علٌها أ

و سامحُه بالتجاةِل عن زالتِه بإؼما  العٌن عن ركاكة ن مِه و سلّم له فً الحالتٌن بْن أصاَب فً القوِل أو بْن أصطؤ 

فٌجد ن سُه فً أرٍ  ٌابسٍة فالنا م ٌرجواألجرمن    لِب الّصواب ِمْن ؼٌر م اّنِه كما ٌحصُل لمن ٌطلُب المطَر فً ط

 فإن وجدَت عٌباً فتداركُه بحلٍم و لٌصلح ةاا العٌب َمْن أوتً فصاحة و علماً بالقراءات   هللا طالما أّنُه ٌجتهُد فً العلم

 لطاَح األناُم الكلُّ فً الُصلِؾ والقلى  وُحُه وقْل صاِدقاً لوال الوئاُم ور   29
 فً األمثال لوال الوئام لهلب األنامبُب الحٌاة الهنٌئة وباالصتالؾ الهالب و التباؼ  وو قْل و أنَت صادٌ  بّن الوفا  س

ال   وِعْش سالماً صْدراً وعْن ؼٌبٍة فؽبْ    5ٓ  ُتَحّضْر ح اَر القُْدِا أْنقى ُمؽسَّ
ٌّة  ٌُحضَرَب هللا   و ال تحُضْر مجالَا الؽٌبِة   عش سالَم الّصدِر ن ٌؾ القلِب ِمَن األمراِ  المعنو و ال تشارْب أةلها لِ

                                                             سبحانُه و تعالى ح ار القدِا فً الجّنِة منّقى ِمَن الانوب

 كَقْبٍ  على جمٍر فتنجو ِمَن البال    ِر َمْن لَب بالتًوةاا زماُن الّصب   5ٔ
 لتنجَو ِمْن عااِب ارصرةِ  فكن كالب   الصابُر فٌهم على دٌنِه كالقابِ  على الجمِر( ) ٌؤتً على الّناا زماٌن   الحدٌث

مِع دٌماً و ُةّطال       و لو أنَّ عٌناً ساعدْت لَتَوكَّ ْت   5ٕ سحائُبها بالدَّ  

 لكّنها عْن قسوِة القلِب قحُطها فٌا ضٌعَة األعماِر تمشً سبهلال  و  5ٖ
و لكّن قلّة بكائها صادرةٌ عن قسوٍة بالقلب  و لم ٌنقطْع بكاإةا  لهطلْت مدامعها   لو ساعدْت عٌٌن صاحبها على البكاءِ 

                    الصٌِر و الّن عِ  بسبِب الؽ لِة فاحاروا أْن تمّر أعماركم فً اللهو و اللعِب أو أْن تجعلوةا فارؼًة من

   بن سً َمِن استهدى بلى هللِا وحَدهُ و كاَن له القرآُن ِشرباً و َمؽسال 5ٗ



   و طابْت علٌِه أرُضُه فَتَ تَّقْت       بكلِّ عبٌٍر حٌَن أصبَح ُمصضال 5٘
لو كاَن فً طلبِه وحٌداً وكان القرآُن حّ ُه ِمَن و  أفدي بن سً ِمْن كّل مكروٍه َمْن طلَب الهداٌَة بلى مرضاِت هللا تعالى 

وفاح طٌبها بثناء أةلها علٌه و كثر صٌرةا بسببه   و طابْت األرُ  التً ةو علٌها  و سبباً لطهارتِه ِمَن الانوِب  الّدنٌا

                                                                    لما أفا  هللا سبحانه و تعالى علٌه ِمْن نعمِه و رحمته 

فطوبى لُه و الشوُ  ٌبعُث ةّمُه و زنُد األسى ٌهتاُج فً القلِب ُمْشعال   5ٙ  

   ةو الُمجتبى ٌؽدو على الّناِا ُكلّهم    قرٌباً ؼرٌباً ُمْستماالً ُمإّمال 52
ٌّبُة فً الّدنٌا و طوبى شجرطوبى  مرضاِت هللا ٌر الشو  قصَدهُ لٌسارَع بلى ةُ الجّنة لهاا المستهدي حٌنما ٌثالحٌاة الط

ةو الاي اصتارهُ ؼٌِر اكر هللا تعالى وطاعتِه و على ما ضاَع ِمَن العمر فًالحزن تشتعل فً قلبِه تعالى وآالم األسى و

 ر بدعائهوكاَن بٌَن الناِا قرٌباً منهم بؤصالقه ؼرٌباً بسلوكه لصالحه ٌحّب المإمنون قربُه و ٌرجون الصٌ    هللا تعالى

ٌُجروَن أْفعال 55 ُعّد جمٌَع الّناا َمْوالً ألّنهم       على ما قضاهُ هللاُ  ٌَ    

   ٌرى َنْ سُه بالّام أولى ألّنهاعلى المجِد لم تْلعْ  ِمَن الصْبِر و األال 59
و ٌرى ن سُه  اُء بن أصطإوا و ٌراةْم ٌعملوَن بما سب  به القض  ةاا العبد الصالح ٌعتقُد بالناِا أّنهم صٌٌر منُه تواضعاً 

و عدُم تحّملها للمشاّ  ِمْن أجل تحصٌِل المنزلة الرفٌعِة عند هللا تعالى فهو    أحّ  بالّام من ؼٌرةا لما ٌعلُم ِمْن عٌوبها

 ٌضاً و شّبَه المشاّ  بعصارِة الشجِر المّر المسّماة بالصبر و نباِت األال المّر أ مشؽوٌل بعٌوبه و ن سه عن عٌوب الناا

ٌُْقصٌِه أَةلُه   و ما ٌؤتلً فً ُنصِحهم ُمَتبّاال 9ٓ    و قْد قٌَل كْن كالكلِب 
ٌُقّصُر فً نصحهم بااالً مافً وسعه لصدمتهم   ٌبعدونُه و ٌجٌعونُه و ٌإاونهُ فً المثل كْن كالكلِب فً وفائِه ألةله  و ال   

لمكارِه ُةّوالجماعتنا كّل ا   بله العرِش ٌا بْصوتً ٌقً         لعّل  9ٔ  

ٌَمحال 9ٕ ٌَجعلنا ِمّمْن ٌكوُن كتاُبُه           ش ٌعاً لهم بْا ما نسوهُ ف    و 
ٌّةبقبولنا ل ٌح  نا هللا أن  ٌرجو النا م و ابتالنا لٌك ر سٌئاتنا وٌرفع درجاتنا    الوفاء بعهد هللا الاي أنعم علٌنا و لوص

 ٌجعلنا مّمن ٌكون القرآُن ش ٌعاً لهم با لم ٌقّصروا بحّقه فٌشكوةم عند رّبهمو      فً الّدنٌا و ارصرِة  تعالى ِمما نكره

ًَ بال سْتُرهُ ُمَتجلاّل 9ٖ    و باهلل حولً و اعتصامً و قّوتً      و ما ل

 علٌب بعتمادي ضارعاً ُمَتوّكالاربِّ أنَت هللا حسبً و عّدتً     فٌ 9ٗ
و قّوتً على طاعة هللا تعالى ال تكون بال بإانِه و توفٌقِه      ا ٌشٌننً الطاعِة و امتناعً عمّ  تحّولً من المعصٌة بلى

ًّ فً   و لٌا لً بال ستُرهُ الاي جلّلنً به فً الّدنٌا و أرجو مثلُه فً ارصرِة سبحانه  و ثقتً كّل مهّمة فٌارّب أنَت كاف

 و متوكالً علٌب م ّوضاً جمٌع أموري بلٌب فً كّل أمر متضّرعاً و و بٌاب أستعٌن      أعددتها عند الحوادث  بع وب

                                                        باب االستعاذة                                                          

جهاراً ِمَن الّشٌطاِن باهلل ُمسجال   باا ما أردَت الّدةَر تقرأ فاستِعْا  9٘   

ٌُسراً و بْن تزْد لَرّبَب تنزٌهاً فلسَت ُمَجّهال  على ما  9ٙ  أتى فً الّنحِل 
فاستعا أي أطلب الح   ِمَن هللا تعالى بقولب    باا أردَت قراءة القرآن بؤّي وقٍت و ألّي قارٍ  و ِمْن أّي سورة أو جزءٍ 



وةو ل   اا ٌسٍر و بن زدَت فً      أعوا باهلل من الشٌطان الرجٌم تعوااً مجهوراً به مطابقاً لما ورد فً سورة الّنحل

   الل   بوصٍؾ فٌه تع ٌٌم هلل سبحانُه فلسَت منسوباً بلى الجهل نحو أعوا باهلل الع ٌم أو أعوا باهلل السمٌع العلٌم

ٌُْبِ  مجمالصحَّ ةاا الّنقْ ولو       وقْد اكروا ل َ  الّرسوِل فلْم ٌزدْ  92 ُل لْم   

 فال َتْعُد منها باسقاً و ُم لاّل      فروعُه   و فٌِه مقاٌل فً األصوِل  95
ًّ صلى هللا علٌه و سلم  ضعٌ ٌن  اكر جماعٌة ِمن القّراء و المحّدثٌن حدٌثٌن و أّنه لم ٌزد على ما جاء   فً تعّوا النب

و ورود الزٌادة فً أصح منهما بقً األمر     و لكن لضع هما  فً سورة النحِل فلو صّح الحدٌثان لما جازت الزٌادة 

و فً التعّوا قوٌل كثٌٌر للعلماء فً كتب أصول ال قه و الحدٌث و القراءات فارجع بلٌها و أمعن الن ر فٌها     مطلقاً  

ٌّد بالدلٌل الاي أشبه الشجر الطوٌل  الم لّل فً رسوصه و وضوحه                             و ال تتجاوز القول المإ

   و بص اإهُ فصٌل أباهُ ُوعاُتنا    و كْم ِمْن فتى كالَمْهدوي فٌه أَعمال 99 
عند كالمهدوّي على بثباته والراجح  بعضهم حكٌم رّده العلماء الح ا  وقد عمل وؼٌره وبص اءهالتعّوا فرٌ  بٌن القرآن 

ً الصالِة أو فً جماعة ٌتدارسون القرآن ولم ٌكن العلماء جواز اإلسرار باا كان القار  ٌقرأ سراً أو صالٌاً وحدهُ أو ف

 است هام عن حكم وٌعٌد فٌما عداهوال ٌعٌد االستعااة باا قطع القراءة لنحوعطاا أو ةو المبتد  وفٌما عدا الب ٌجهر 
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   و بسمَل بٌَن السورتٌِن بُسّنٍة       رجاٌل نموةا ِدْرٌة  و تحّمال ٓٓٔ

 سُكتْن كٌل جالٌاه حّصالوصْل و اوصلَب بٌَن الّسورتٌن فصاحٌة و   ٔٓٔ
ًّ وعاصٌم وابُن كثٌٍر قرأ قالون والك وقرأ حمزةُ     صحٌح ٍد بسناو بسّنٍة نقلوةا على علمٍ البسملِة بٌن كّل سورتٌن سائ

بوجهٌن الوصُل  عمروأبوعامٍر وورٌش وابن  وقرأ ببٌان حركِة االعراببدون بسملة  بوصِل آصرالسورِة بؤول التالٌة

الناا وال اتحة للجمٌع والبّد من البسملة بٌن   بسملة محّصلٌن بٌان صواب ماةبهم  البدون تن ٍا وكحمزة والسكت   

                                                                                                                                                                              

                                                 القرآن وأم   البسملةِ                                                       

فؤسجال والصراطَ  فُزْ  ُحزْ  ومالبِ        أئّمةٌ  السورتٌنِ  بٌنَ  وبسَملَ   ٓٔ  

ُحلاّل الهاءِ  فً والضمُّ  فتىً  لدٌهمْ  بلٌهمُ  علٌهمْ  واكسرْ  طبْ  وبالسٌنِ   ٔٔ  

 فال ٌولِّهمُ  َمنْ  بال طابَ  َتُزلْ    بْن  واضُممِ  ال ردِ  سوى تسكنْ  بنْ  الٌاءِ  عنِ   ٕٔ
 اال سورتٌن كلّ  بٌن البسملة جع ر أبو وقرأ بها أصله الثالثة القراء من أحدٌ  ٌصالؾ لم ألّنه االستعااة النا م ٌاكر لم 

 بعد بؤلؾ( مالب) وصلؾ ٌعقوب وقرأ    الوصل ولصلؾ والسكت والوصل البسملة ولٌعقوب قبلها ما مع براءة سورة

 منّكراً  أو معرفاً  أتى كٌؾ بالصاد(  الصراط) صلؾ وقرأ انجح وفز اجمع حز ومعنى ألؾ بال( ملب)جع ر وأبو المٌم

 ٌكن لم باا( لدٌهم()بلٌهم()علٌهم) الهاء بكسر صلؾ وقرأ  أتى كٌؾ(  سراط) بالسٌن وروٌا كالب وروح جع ر وأبو

 (علٌهم) الساكنة الٌاء بعد جاءت باا المثنى وكاا ماكرأومإّنث ضمٌرجمع ةاء كلّ  بضم ٌعقوب وقرأ ساكن المٌم بعد

ٌّهم ِمنْ ()ٌإتٌهم لنْ ) متحركة ٌاء بعد أو(ٌمّدةم()رّبهم)الٌاء ؼٌر بعد كانتبن و ( علٌهما()علٌهنّ )  كالجماعة فٌقرأ (ُحل

 بعد الجمع ضمٌر ةاء بضمّ  روٌا وقرأ كالجماعة ٌقرإهُ  أحواله كلّ  فً الم رد الضمٌر ةاء وكالب الكسر أو بالضمّ  

بالكسر فٌقرإه األن ال( ٌولّهم وَمنْ ) الب من وٌستثنى(ٌؤتهم وبنْ ()فآتهم) األمر لبناء أو للجزم  المحاوفة الساكنة الٌاء  



اكْرُتُه وفٌها صالٌؾ جٌُدهُ واضُح الّطال  وال نّع كال ُحبَّ وجٌه  ٕٓٔ  

بعُضهُم فً األربِع الّزةِر بسمالسكُتهُم المصتاُر دوَن تنّ ٍا و   و ٖٓٔ  

   لهْم دوَن نعٍّ وةو فٌهّن ساكٌت    لحمزَة فافهمُه و لٌَا مصّاال ٗٓٔ
ورود نعٍّ وبنما صّنؾ من ٌعتقد ٌزجر المو      ورٍش وأبً عمرٍو بوصٍل وال بسكٍت  لم ٌِرْد نٌع عن ابن عامٍر و

وفً البسملة عنهم صالؾ مشهور بارز العن  والسكُت ةو المصتار     التصٌٌر بٌن الوجهٌن للثالثة اصتٌار أةل األداء 

فهو بٌن السورتٌن ولو لم تكونا متتالٌتٌن     المقّدم عندةم وٌكون بوق ة لطٌ ة دون تن ا وما ورد ِمْن أحكام البسملِة 

وبع  أةل األداء اصتار البسملة فً أول كل من القٌامة           بشرط أن تكون بعدةا فً ترتٌب المصحؾ . ولكن 

واصتار السكت فٌها لمن ورد عنه الوصل بدون    والمط  ٌن والبلد والهمزة موصولة بما قبلها لمن ورد عنه السكت 

فه وضمٌر ةو عائٌد على كل من وصل المحّققٌن بصالوماةب         نعٍّ ولكنه استحباب الشٌوخ وةو ماةب معتبر

 لتنزٌلها بالّسٌِؾ لسَت مبْسمال  مهما تصْلها أو بدْأَت براءًة     و ٘ٓٔ
والبسملة أمان فال تناسب       باا وصلَت براءة باألن ال أو أبتدأَت بها فال تبسمل ألحٍد من القراء ألّنها نزلت بالسٌؾ 

َر َمْن تال  وال بّد منها فً  ٙٓٔ ٌّ ابتدائَب سورًة سواةا وفً األجزاء َص  

 فال تق ّن الّدةَر فٌها فتثقال أواصِر سورٍة       و مهما تصلها مع  2ٓٔ
بال سورة براءة والب لجمٌع القراء       أّول كّل سورة من القرآن باا ابتدأ بها ٌنبؽً على القار  أن ٌقرأ البسملة فً

ٌّر بٌن البسملة ومن قرأ البسملة بٌن السورتٌن عنً فٌما بعد ارٌة األولى منها أوتركها فً وسط السورة ٌ والقار  مص

و فصل الكّل بالوقؾ و الوقوؾ عند آصر السورة   برواٌة من له البسملة من القراء فٌجوز له ثالثة أوجه وصل الكّل 

 وصل البسملة بالسورة األولى و الوقوؾ عندةا مستثقالو ٌمتنع             األولى مع  وصل السورة الثانٌة بالبسملة 
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   و مالِب ٌوِم الّدٌن راوٌِه ناصٌر  و عنَد سراٍط و الّسراُط  لقنبال 5ٓٔ

ها   بحٌ 9ٓٔ لدى صلٍؾ و اشِمْم لصالِد األوالُث أتى و الصاَد زاٌاً أِشمَّ  

   علٌهْم بلٌهْم حمزةٌ و لدٌهُم     جمٌعاً بضمِّ الهاِء وق اً و َمْوصال ٓٔٔ
 فٌها الصاد قنبل فقرأ وصراط الصراط وأما. ألؾ بدون ملب ؼٌرةما وقرأ المٌم بعد بؤلؾ مالب وعاصم الكسائً قرأ

 وأّما القرآن فً جاءت حٌث فٌهما الصالصة بالصاد ؼٌرةما وقرأ زاٌاً  فٌهما الصاد بإشمام حمزة عن صلؾ وقرأ سٌناً 

 علٌهم حمزة وقرأ     القراء كباقً بالصاد وؼٌرةا زاٌاً  صادةا بإشمام فقط ال اتحة فً الصراط فقرأ حمزة عن صالد

                                                                                                                                                                              
 تال أصلَهُ  ؼٌُرهُ  ُحزْ  أتبعاً  ساكنٍ  وقبلَ  أصلٌ  الجمعِ  مٌم ضمَّ  وِصلْ   ٖٔ

ُ  متحرب قبل كانت باا بواو وصلتها الجمع مٌم بضم جع ر أبو قرأ   ال تنارةم لم أم ءأنارتهم علٌهم) جاء حٌث مطلقا

 ساكنة ٌاء الهاء قبل كان سواء الهاء لحركة حركتها بإتباع ساكن بعدةا كان باا الجمع مٌم ٌعقوب وقرأ(      ٌإمنون

 وٌكسر عنده مضمومة فٌها الهاء ألن الهاء مع األولى المٌم فٌضمّ ( العجل قلوبهم) أوكسرة( اثنٌن بلٌهم()الالة علٌهم)

 تقدم ما جمٌع فً وق اً  المٌم ٌسكن والكل والمٌم الهاء بضم وصلؾ فٌهما المٌم وضم الهاء بكسر جع ر أبو و    الثانٌة

   



 ؼٌره بكسر الهاء فٌها جمٌعاً بلٌهم لدٌهم بضّم الهاء فً حالتً الوقؾ والوصل سواء كان بعدةا متحرٌب أوساكن وقرأ 

وصْل ضمَّ مٌم الجمِع قبَل محّرٍب   دراكاً و قالوٌن بتصٌٌرِه جال   ٔٔٔ  

 و أسكنها الباقون بعد لتكمال و ِمْن قبِل ةمِز القطِع صلها لورشهم    ٕٔٔ
متحرٍب ةمزًة كاَن أم ؼٌرةا فً  حرؾ قبل باا جاءت مٌم الجمع وصلتها بواٍو  قرأ ببن كثٌر وقالون بصلٍؾ عنه بضمّ 

 وقرأ الباقون بإسكان المٌم لتكمال   بواٍو بن جاءت قبل ةمز القطع  جمٌع القرآن وقرأ ورٌش بضّم مٌم الجمِع وصلتها

ها قبَل ساكٍن لكلٍّ وبعَد الهاِء كسُر فتى العال   ٖٔٔ و ِمْن دوِن وصٍل ضمُّ  

شملال ضمّ الهاء بال كسرُ و فً الوصِل    مع الكسِر قبَل الها أو الٌاء ساكناً    ٗٔٔ  

   كما بهُم األسباُب ثّم علٌهم ال      قتاُل و قؾ للكّل بالكسرمكمال ٘ٔٔ
قبلها كسرةٌ  أّما باا كان قبلها ةاء    (وأنتم األعلون)قرأ جمٌع القّراء بضّم مٌم الجمع بدون صلٍة باا وقعت قبل ساكٍن 

ًّ بضّم الهاء والمٌم وصالً  (ٌوفٌهم هللا ()بهم األسبابُ )أوٌاء ساكنٌة  فؤبوعمرو ٌكسر المٌم فٌها وصالً وحمزة والكسائ

 وفً حال الوقِؾ تكسُر الهاء وتسكن المٌم لجمٌع القّراء وٌستثنى لحمزة علٌهم بلٌهم لدٌهم كما سب     وشملال أسرَع 
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 وقطبُه    أبو عمرٍو البصريُّ فٌه تحّ ال   و دونب االدؼاَم الكبٌرَ  ٙٔٔ
واإلدؼام الكبٌر ٌكون    اإلدؼام ةوبدصال شًء فً شًء وعند القّراء ةوالّنط  بالحرفٌن حرفاً واحداً كالثانً مشّدداً 

وشرطُه التقاء الحرفٌن صطاً فصا اإلدؼام الكبٌر الاي قرأ  قاربأوالتّ  تحركٌن وسببه التماثل أوالّتجانافً الحرفٌن الم

ٌّدةمبه أبو عمرو البصرّي قطب القوم  ًّ عنهفهو الاي اةتم به ونقله      اّتبعه الناا بهاا اإلدؼام الاي  أي س  السوس

 باقً الباب لٌَا معّوال   ف ً كلمٍة عنُه مناسكّكُم وما    سلكّكْم و 2ٔٔ
ًّ منها بال الكاؾ فً الكاؾ و فً كلمتٌن فقط فً جمٌع   باا التقى المثالن المتحركان فً كلمٍة واحدة فال ٌدؼم السوس

 وقرأ ؼٌرةا باإل هار كؽٌره ولم ٌعّول على االدؼام فٌه           القرآن ) فإاا قضٌتم مناسككم ( )ما سلككم فً سقر(

َن ِمْن مثلٌن فً كلمتٌهما   فال بدَّ ِمْن بدؼاِم ما كان أّوال  و ما كا 5ٔٔ  

   كٌعلُم ما فٌه ةدًى و طبْع ّعلى       قلوبهُم و الع َو وْأمْر تمّثال 9ٔٔ
                                                                                                                                                                              

                                  الكبٌر االدغام                                                        
ِوال اا ُصْلؾُ  َجَعلْ   بّنبْ   ناُكَربْ  نسّبحبْ  طبْ  وأنسابَ  ُحطْ  ادؼمْ  الّصاحبِ  وبا  ٗٔ  

 أّوال وبالح ِّ  بؤٌدٌهمْ  كتابَ         اةبْ  مع الّنجمُ  أّنهُ  مع ِقَبلْ  بنحلٍ   ٘ٔ

 كً) المإمنون( بٌنهم أنساب فال) بإدؼام روٌا وقرأ ماسواه وأ هر(  بالجنب والصاحب) المثلٌن بإدؼام ٌعقوب قرأ

 قبل ال) مواضع ثمانٌة النحل( لكم جعل) عنه بصلؾ وأدؼم  طه( بصٌراً  بنا كنت بّنب()كثٌراً  وناكرب()كثٌراً  نسبحب

 الكتاب نزل هللا بؤنّ  الب()بؤٌدٌهم الكتاب ٌكتبون()بسمعهم لاةب)       النجم مواضع أربعة( ةو وأّنه) النمل( بها لهم

                                                  ؼٌره دون األول الحرؾ فهو أوال األصٌرة عن وقال البقرة( بالح ّ 



 السوسً ٌسّكن     تلٌها التً الكلمة أول الثانً و الكلمة آصر األول الحرؾ كلمتٌن فً المتحركان المتماثالن قىالت باا

( قلوبهم على وُطبعَ ( )أٌدٌهم بٌن ما ٌعلم) ساكناً  أو متحركاً  األّول الحرؾ ماقبل كان سواء   الثانً فً وٌدؼمه األول

                                             المتماثلٌن بدؼام أدؼم أي تمّثال( بالعرؾِ  وْأمرْ  الع وَ  صا( )للمّتقٌن ةدىً  فٌه)

   باا لْم ٌكْن تا مصبٍر أو مصاطٍب      أو المكتسً تنوٌنُه أو مثقاّل ٕٓٔ

   ككنُت تراباً أنَت ُتْكرهُ واسٌع         علٌٌم وأٌضاً تمَّ مٌقاُت ُمّثال ٕٔٔ
أو تاء مصاطٍب أوحرفاً منّوناً أومثّقالً أي  باا كان الحرُؾ األّوُل تاء مصبر أي متكلّمٌمتنع اإلدؼام فً أربعة مواضَع : 

 مشّدداً )ٌا لٌتنً كنُت تراباً()أفؤنَت ُتكرهُ الناا()و هللا واسٌع علٌٌم()فتّم مٌقاُت رّبِه( فٌجُب ب هار الحرؾ األول عندةا

 بِا النوُن ُتص ى قبلها لُتجّمال  فً الكاِؾ ٌحُزنَب ك ُرهُ وقْد أ هروا    ٕٕٔ
 فؤُ هرت الكاؾ لتجُمَل الكلمة  لالص اء الاي قبل الكاؾ   )وَمْن ك َر فال ٌحُزنَب ُك ُرُه(  أ هر رواةُ االدؼام الكاؾ فً

تسّمى ألجِل الحاِؾ فٌِه ُمعلاّل   و عندةم الوجهان فً كّل َموضٍع    ٖٕٔ  

ٌِّب الصال   ٕٗٔ  كٌبتِػ مجزوماً و بْن ٌُب كااباً  و ٌصُل لكم عْن عالٍم ط
ٌُّر القارُ  بٌن اإلدؼام واال هار فً ثالثة مواضَع ِمَن القرآِن  )وَمْن ٌبتِػ ؼٌَر االسالم()وبْن ٌُب كااباً فعلٌِه كاُبُه(   ٌُص

فسّمٌت معلّلة أي معلًّة فاال هار ن راً لألصِل      للجزم  ً ٌكون ٌصلو فحاؾ منها)ٌصُل لكْم وجُه أبٌكم( فؤصلها ٌبتؽ

ًّ بطٌِب الصال لحسن حدٌثِه وؼزارِة علمهِ        واالدؼام ن راً لإللتقاء الحرفٌن والصلى العشُب ِالرطُب   وكّنى السوس

 صالٍؾ على االدؼاِم ال شّب أُرسال و ٌا قوِم مالً ثّم ٌا قوِم َمْن بال   ٕ٘ٔ
 ًّ  )ٌاقوِم مالً أدعوكم()وٌاقوم َمْن ٌنصرنً( ألّن الٌاء المحاوفة ِمْن ٌاقوم لٌست ِمْن بنٌة الكلمةأدؼم الّسوس

   و ب هاُر قوٍم آَل لوٍط لكونِِه          قلٌَل حروٍؾ رّدهُ َمْن تنّبال ٕٙٔ

   بإدؼاِم لب كٌداً ولو حّج ُم هٌر     بإعالِل ثانٌِه باا صّح العتال 2ٕٔ

 ِمْن ةمزٍة ةاٌء أصلُها وقْد قاَل بعُ  الّناا ِمْن واٍو أُبدال   فإبدالهُ  5ٕٔ
ًّ )آ وقْد رّد أةل العلِم احتجاجهم بإجماع الرواة على بدؼام     ل لوٍط( محتّجٌن بقلِّة حروفِه أ هر بع  رواة السوس

ٌّر باإلعالل مرًة بعد مرٍة ورأى النا م أنهم لو احتجوا بؤن الحرؾ الثانً ِمْن آ)لب كٌداً( وةو أقلُّ حروفاً منه  ل قد تؽ

                                                                                                                                                                              

فُال أ هرنْ   حوى تِمّدوَننْ  ِطبْ  ت ّكروا ُحالً  تمارى تؤمّنا  مح َ  وأُدْ   ٙٔ  

ٌّتَ  عنهُ  وصبحاً  وَارواً  وِتْلِوهِ  وَزجراً  صّ اً  فً الّتاءُ  كاا  2ٔ  ُحلى فً ب
 األولى بتاءٌن النجم( تتمارى) ٌعقوب وقرأ اشمام وال روم ؼٌر من المح  باالدؼام( تؤمّنا ال مالب) جع ر أبو قرأ 

 وقرأ واألصل للرسم بتاءٌن فٌهما االبتداء وفً وصالً  باالدؼام( تت ّكروا ثمّ ) روٌا وقرأ     وصال الثانٌة فً مدؼمة

( زجراً  فالّزاجرات()صّ اً  والّصافات) فً التاء أ هر وكالب بإ هارةما صلؾ وقرأ النونٌن بإدؼام( أتمّدوننً) ٌعقوب

 ٌعقوب ووافقه   العادٌات( صبحاً  فالمؽٌرات) الاارٌات( ارواً  والاارٌات) بعده ارٌة وتلوه الصافات( اكراً  فالّتالٌات)

ٌّتَ ) بإ هار                                                      المرسالت( اكراً  فالملقٌات)وكاا النساء( طائ ة ب



 به المؤصوا والصحٌح ؼٌرمانع به االحتجاج ولكن  مقدماً  اال هار لكان بالب االحتجاج فلوصحّ  تؽٌٌر زٌادة واالدؼام

 أل اً  فانقلبت قال ك  الواو ب تح أول أصلها وقٌل  أل اً  أبدلت ثم ساكنة ةمزة فؤبدلت أةل ةً آل كلمة وأصل االدؼام ةو

ٌُ هْر فبالمدِّ علاّل  و واُو ةَو المضموِم ةاًء كهو وَمْن    9ٕٔ فؤدؼْم وَمْن   

ًَ ٌوٌم أدؼمو ٖٓٔ ًْ َمْن على هُ و نحَوهُ   و ٌؤت ٌُنج  المدِّ عّوالوال فرَ  
ًّ بإ هار الواو فً ةو ٌُّهم الٌوم()وةو واقٌع بهم( معلّلٌن  قرأ بع  رواة السوس ٌّهم بما كانوا ٌعملون()فهو ول )وةو ول

مت فً )ٌؤتً والصحٌح المقروء به أّنها تدؼم كما أدؼ بؤّنه باا سكنت الواو لإلدؼام صارْت حرؾ مّد فٌمتنع بدؼامها 

 كانوا( ونحوه فؤصله ساكن فال ٌقاا علٌهوأما )آمنوا و فر  بٌن واو ةو وٌاء ٌؤتً ونحوه نودي ٌاموسى( والٌوٌم() 

ئْسَن الٌاُء فً الالِء عارٌ     ٖٔٔ ٌَ ٌُ هُر ُمسهال   وقبَل   سكوناً أَوأصالً فهَو 
أوببدالها ٌاء مع المّد المشبع وألّن الٌاء   وله فً الهمزة التسهٌل     قرأ أبوعمرو )والالئً ٌئسَن( بحاؾ الٌاء األولى

 والوجهان صحٌحان عنه وعن البزي    وأدؼمها عنه بع  أةل األداء عارضة فهو ٌ هرةا قاصداً الطرٌ  السهل 

                                    باب إدغام الحرفٌن الُمتقاربٌِن فً كلمٍة و فً كلمتٌن                                

   و بْن كلمة حرفاِن فٌها تقاربا   فإدؼاُمُه للقاِؾ فً الكاِؾ ُمجتال ٕٖٔ

   و ةاا باا ما قبلُه ُمتحّرٌب           مبٌٌن و بعَد الكاِؾ مٌٌم تصلاّل ٖٖٔ

ُم        كٌرزُ  ٖٗٔ ُم و صلقكُّ ٌثاَقُكْم أ هْر و نرُزقَُب انجلىو مقُكم واثقكُّ  

 لّقكنَّ قْل  أح ُّ و بالّتؤنٌِث و الجمِع أُثقال  و بدؼام اي الّتحرٌم ط ٖ٘ٔ
وبدؼامه  اةٌر والب باا كان ماقبل     باا اجتمع حرفان متقاربان فً كلمة فالسوسً ٌصّع باالدؼام القاؾ فً الكاؾ

قبلها ساكن  والٌكون االدؼام فً )مٌثاقكم( ألن القاؾ م( صلقكُّ ()ماثقكُّ ()وم )ٌرزقكُّ القاؾ متحرٌب وبعد الكاؾ مٌم جمع 

( فو ّن الكاؾ ال مٌم بعدةا وةو  اةر وكالب فً )نرزقب(أل ً سورة التحرٌم لم ٌتحّق  فٌه الشرط الثانً ل   )طلَقُكنَّ

 وألّن النون فٌه أثقل من المٌم لتحّركها و كونها مشّددة فله فٌه االدؼام واال هار لكنه أحّ  باإلدؼام فاإلدؼام للتص ٌؾ

أوائَل كلِم البٌِت بعُد على الوال تٌِن فمدؼٌم     لم  ومهما ٌكونا ك ٖٙٔ  

ش ا لْم تضْ  ن ساً بها ُدْم دوا ضٍن ثوى كاَن اا ُحْسٍن سؤى ِمْنُه قْد جال   2ٖٔ  

ٌُنّوْن أو ٌكْن تا مصاطٍب  5ٖٔ  و ما لٌَا مجزوماً وال ُمتثّقال     باا لم 
ا كان األّول األّول فً الثانً با ل الكلمة التً تلٌها أدؼم السوسًباا كان أحد الحرفٌن المتقاربٌن آصر كلمة والثانً أو

أن ال ٌكون الحرؾ األول وشروط اإلدؼام       ش ل ت ن ب ر د   ث ب ا ح ا م   ج    :أحد األحرؾ التالٌة

 سعًة()أو أشّد اكراً(فٌ هر نحو )ناٌٌر لكم()وما كنَت ثاوٌاً()ولم ٌإَت  منّوناً وال تاء مصاطب وال مجزوماً وال مشّدداً 

وفً الكاِؾ قاٌؾ وةَو فً القاِؾ أُدصال  فزحزْح عن الّنار الاي حاهُ ُمدؼٌم    9ٖٔ  

باا سكن الحرُؾ الاي قبُل أقبال    صل  ّكّل شًٍء لب قصوراً وأ هرا   ٓٗٔ  



 وِمْن قبُل أصرج ّشطؤهُ قْد تثّقال   و فً اي المعارج ّتعرُج الجٌم ُمدؼمٌ    ٔٗٔ
دؼم القاؾ فً الكاؾ وأ هرةا فً ؼٌره وأ   حزح عن النار( السوسً الحاء فً العٌن فً موضٍع واحٍد )فَمْن زأدؼم 

الكاؾ فً القاؾ )لب قصوراً( باا كان قبل الحرؾ المْدؼِم أدؼم و    )صل  كّل( بدؼاماً محضاً وال استعالء للقاؾ فٌه 

ومنهم َمْن أ هر استعالء القاؾ فً        كّل()وتركوب قائماً( أ هره )وفوساكٌن حرٌؾ حرٌؾ متحرٌب فإن كان قبلُه 

 الشٌن )أصرج شطؤه( وال تدؼم فً ؼٌرةمافً التاء )اي المعارج تعرج( وب )نصلقكم( والمؤصوا به صالفه وأدؼم الجٌم

 وعند سبٌالً شٌُن اي العرِش مْدؼٌم وضاَد لبعِ  شؤنهم مدؼماً تال   ٕٗٔ

 الّن وِا و مدؼٌم له الّرأُا َشٌباً بإصتالٍؾ توّصال وفً زّوَجْت سٌنُ    ٖٗٔ
زاي والسٌن فً ال    والّضاَد فً الشٌِن )فإاا استؤانوب لبع  شؤنهم(   أدؼم الّشٌن فً السٌِن )بلى اي العرِش سبٌالً(

               المواضِع فحسب وله فً )واشتعل الّرأُا شٌباً( االدؼام و اإل هار ه)وباا الّن وا زّوجْت( فً ةا

  ض ا َثمَّ زةٌد ِصدقُُه  اةٌر جالل كلٌم ترُب سهٍل اكا شاا   و للّدا ٗٗٔ

   ولْم ُتّدؼْم م توحة بعَد ساكٍن  بحرٍؾ بؽٌر الّتاء فاعلمُه و اعمال ٘ٗٔ
بشرط أال تكون الدال     تدؼم الدال فً األحرؾ العشرة الماكورة فً أوائل الكلمات ت ا ا ش   ث ز ع   ج

 )ما كاد تزٌػ قلوب فرٌ ()بعد توكٌدةا وقد جعلتم( وال ثالث لهما       م توحة بعد ساكٍن فال تدؼم حٌنئٍا بال مع التاء

   وفً عشرةا والطاء ُتدؼُم تاإةا وفً أحرٍؾ وجهاِن عنُه تهلاّل ٙٗٔ

وقْل آِت اا أل ولتؤِت طائ ٌة عال   فمْع حّملوا التوراَة ُثّم الزكاَة قُلْ    2ٗٔ  

 ونقصانِه والكسُر االدؼام سّهال    وفً جئِت شٌئاً أ هروا لصطابهِ    5ٗٔ
وأّما باا وقعْت م توحة بعد ألؾ     التاء مع التاء فمن المتماثلٌن تدؼم التاء فً األحرؾ العشرة السابقة مع الطاء فؤما

)ُحّملوا التوراة ثّم()وآتوا واصتلؾ فٌها فً مواضع     الة طرفً النهار( فتدؼم بال صالؾ فً موضع واحٍد )وأقم الص

ف ٌها االدؼام واال هار وكالب )لقْد   الّزكاة ثّم تولٌّتم()وآِت اا القربى حّقه()فآت اا القربى حّقُه()ولتؤِت طائ ٌة أصرى(

ٌّا(   وعلّة االدؼام كسر التاء لثقله فٌسّهل باالدؼام   تاء الصطاب وحاُؾ عٌن ال عللاال هار فً األصٌر ف جئِت شٌئاً فر

وفً الّصاِد ثّم السٌِن ااٌل تدّصال   األوائُل ثاإةا وفً صمسٍة وةً    9ٗٔ  

باا ان تحا بعَد الُمَسّكِن ُمْنزال الالم راٌء وةً فً الرا َوأُ هرا  وفً   ٓ٘ٔ  

 نحُن ُمْسجال سوى قال ُثّم النوُن ُتدؼُم فٌهما على بثِر تحرٌٍب سوى   ٔ٘ٔ
و تدؼم الاال فً السٌن والصاد     ت ا ا ش     وةً تدؼم الثاء فً األحرؾ الصمسة األولى من العشرة السابقة

وتدؼم الراء و الالم كّل منهما فً األصرى و ٌمتنع بدؼام أحدةما فً ارصر باا كان م توحاً بعد ساكن )وافعلوا الصٌر 

)قال( نحو )قال رب( فٌدؼم وتدؼم النون فً الالم والراء باا وقعت بعد متحرب فإن وٌستثنى منه    لعلكم( فباال هار

                             )بإان رّبهم( فباال هار وٌستثنى )نحن( فتدؼم )ونحن له مسلمون( جاءت بعد ساكن

ال   وُتسكُن عنُه المٌُم ِمْن قبِل باءةا  ٕ٘ٔ على بثِر تحرٌٍب فتص ى تنزُّ  



 وفً َمْن ٌشاُء با ٌعّاُب حٌثما  أتى ُمْدؼٌم فادِر األصوَل لتؤُصال   ٖ٘ٔ
 ًّ وتص ى قبل الباء باا كانت بعد متحرٍب )أعلم بكم()علّم بالقلم( وٌمتنع تسكٌنها وبص اإةا بعد  تسكن المٌم عن الّسوس

فً كّل القرآن والتدؼم فً ؼٌرةا  وٌدؼم الباء فً المٌم من )ٌعاب من ٌشاء(    ساكٍن )ببراةٌم بنٌه()الٌوم بجالوت( 

           )أن ٌضرب مثالً()سنكتب ماقالوا( فباال هار فاعرؾ القواعد التً اكرتها لتكون مرجعاً فً ةاا العلم

  أثقال الّنارِ  و كاألبرارِ  بمالةَ     عار ٌ  ةو باْ  االدؼام ٌمنعُ  وال   ٗ٘ٔ

الباء أو مٌٍم وكْن ُمَتؤّمال  و أشمْم و ُرْم فً ؼٌِر باٍء و مٌمها مع  ٘٘ٔ  

عسٌٌر و باالص اِء طّبَ  م صالو بدؼاُم حرٍؾ قبلُه صّح ساكٌن    ٙ٘ٔ  

 وفً المهِد ُثّم الُصلِد والعلِم فاشُمال صِا الع و وأُمْر ُثّم ِمْن بعِد  لِمِه    2٘ٔ
ممالٌة  حرؾ المدؼم مكسوراً واأللؾ قبلهاألولى : باا كان ال  قواعد  المتقاربٌن ثالثالدؼام الكبٌر بقسمٌه المثلٌن أول

ٌُدؼم   وتبقى االمالة ن راً لألصل وألّن االدؼام عارٌ  )وتوّفنا مع األبرار رّبنا(   أثقال أي مشدداً بسبب الكسر فإّنه 

انت ضّمة : ٌجوز فً الحرؾ المدؼم االشمام بحركته بن كثانٌة ال أٌضاً  الٌمنع اإلمالة الروموَب النار رّبنا( )وقنا عاا

ٌجوز فً  كما   مٌم مع المٌم أو الباءالباء مع الباء أو المٌم والوالروُم بحركته بن كانت ضّمة أوكسرة بال فً أربعة : 

ؼم حرؾ صحٌح : باا كان قبل الحرؾ المدالثالثة        حرؾ المّد أو اللٌن قبل االدؼام الكبٌر المّد والتوّسط والقصر

أصوب  بص اءه وبصتالا حركته أنورأوا والمتؤصرون رأوا بدؼامه عسٌراً   على االدؼام المح  ساكن فالمتقدمون 

ٌّا()دار الصلد جزاًء(      باا طّب  السٌؾ الم صل  كما  )صا الع و وأمر()من العلم مالب()من بعد  لمه()فً المهد صب

                                              اء الكناٌةباب ه                                                         

ولْم ٌصلوا ةا ُمضمٍر قبَل ساكٍن وما قبلَُه الّتحرٌُب للكّل ُوّصال   5٘ٔ  

   و ما قبلُه الّتْسكٌُن البِن كثٌرةم وفٌِه ُمهاناً معُه ح ٌع أصو وال 9٘ٔ
باا كان بعدةا ساكٌن فإّنها ال توصُل ألحٍد من القّراء سواء  ةاء الكناٌة التً ةً ةاء الضمٌر الدالة على الم رد الماكر

فإاا كان بعدةا متحّرٌب وقبلها متحّرٌب فإّنها توصُل بواو مّدٌة باا كانت مضمومة وبٌاء     كان قبلها متحّرٌب أوساكٌن 

وأّما باا كان بعدةا متحّرٌب وقبلها ساكٌن فإّن ابَن كثٌر ٌصلها كالتً بٌن          مّدٌة باا كانت مكسورة لجمٌع القّراء 

      فٌصلها دون ؼٌرةامتحركٌن وباقً القّراء الٌصلونها بل ٌقصرونها لكّن ح صاً ٌواف  ابن كثٌر فً )فٌه مهاناً( 

                                                                                                                                                                              

                                                           الكناٌة هاء                                                          

نْ   5ٔ هْ  وسكِّ ُحّمال والقْصرُ  آلَ  وأْلقِهْ  ونإِتهْ          وُنصلِهِ  نولّهْ  مع ٌُإدِّ  

ْقهِ   9ٔ  ُبّجال واالشباعُ  ُحمْ  وَقْصرٌ  جا ضهُ  وٌر بهِ  وسّكنْ  ُجدْ  واْمُددْ  كٌتَّ
 و عمران آل فً كالةما( منها نإتهِ ) النساء( وُنْصلهِ  تولّى ما نولّه) عمران آل فً كالةما( بلٌب ٌإدهِ ) جع ر أبو قرأ

 ؼٌر من الكاملة بالكسرة أي باالصتالا وٌعقوب      الصمسة فً الهاء بإسكان النمل( بلٌهم فؤلقهْ ) الشورى فً واحدة

 جماز والبن صلة ؼٌر من الكاملة بالكسرة النور( وٌّتقهِ ) وٌعقوب  آصر طرٌ  من جماز ابن وقرأ  الصمسة فً صلة

 ؼٌر من بضّمة وٌعقوب الهاء بإسكان الزمر( ٌرضه) جماز ابن وقرأ    منها الهاء بإسكان وردان وببن أٌضاً  الصلة

          الضّمة بإشباع أي بالصلة وردان وابن صلة



   و سّكْن ٌإّدْه مع نولّْه و ُنْصلِه   و ُنإِتِه منها فاعتبْر صافٌاً حال ٓٙٔ

حمى صْ وهُ قوٌم بُصلٍؾ و أنهال   وعنهْم وعْن ح ٍع فؤلِقْه و ٌّتِقْه    ٔٙٔ  

ٌُجتال   وقُْل بسكوِن القاِؾ والقصِر ح ُصهم    ٕٙٔ وٌؤتْه لدى طه باالسكاِن   

 بُصلٍؾ وفً طه بَوجهٌِن ُبّجال   الكّل قصُر الهاء باَن لساُنُه    و فً  ٖٙٔ
وسّكنوا أٌضاً ومعهم       سّكن حمزة وشعبُة والبصرّي الهاء فً )ٌإّده بلٌب()نوله ما تولّى ونصله جهّنم()نإتِه منها(

وسّكن البصرّي وشعبُة وصالٌد بصلؾ عنه )وٌصش هللا وٌّتقه( وقوله وأنهال سقاه الّنهل وةو        ح ٌع )فؤلقه بلٌهم( 

ًّ الهاء من )ٌؤتْه مإمناً( فً  الشرب األول من التكرٌم  وقرأ ح ٌع )وٌّتْقِه( بسكون القاؾ وقصر الهاء وسّكن السوس

ةشام بصلٍؾ عنه جمٌع الكلمات السابقة بقصر الهاء ولقالون فً )ٌؤته( القصر والصلة  والراجح أّن وقرأ قالون وطه 

والمّد والصلة واالشباع بمعنى واحد    لهشام فٌها المّد فقط من طرٌ  الن م وأصله وٌعّبر عن القصر باالصتالا ةنا

ٌٍّب    بُصل هما و ال ٗٙٔ ٌُْمُنُه لُبُا ط قصَر فااُكرهُ نوفال  و بسكاُن ٌرضْه   

 وشّراً ٌرْه حرفٌِه سّكْن لٌسهال   له الّرحُب والّزلزال صٌراً ٌرْه بها   ٘ٙٔ
ًّ الهاء ِمْن )ٌرضُه لكم( وسكنها ةشام ودوري البصري بصلؾ عنهما  وقرأ بقصرةا حمزة وعاصٌم       سكن السوس

 (و)شراً ٌره )صٌراً ٌره(  قرأ ةشامالزلزلة  فً اء ووالوجه الثانً لدوري البصري بصلتها كباقً القرّ   وةشام ونافع 

                                    بها أي بسورة الزلزلة          بسكون الهاء وصالً والباقون بضمها وصلتها وصالً 

وفً الهاِء ضمٌّ لّؾ دعواهُ حرمال  وعى ن ٌر أرجئُه بالهمِز ساكناً    ٙٙٔ  

 وصلها جواداً دوَن رٌٍب لتوصال  وأسكْن نصٌراً فاَز واكسْر لؽٌرةْم    2ٙٔ
 ه وأصاهُ بهمزة ساكنة بعد الجٌم والباقون بترب الهمزة وقرأ ةشاٌم وابن كثٌرقرأ ابن كثٌر والبصري وابن عامر أرجئ

وقرأ حمزة وعاصم بإسكان الهاء والباقون بكسرةا وقرأ ورش وابن كثٌر والكسائً وةشام     وأبو عمرو بضّم الهاء

كثٌر وةشام وبالقصر البصري  أرجئُه بالمّد ابن فٌكون أرِجِه بالقصر لقالون وبالمّد لورش والكسائً     بصلة الهاء 

                                                                 بالقصر ابن اكوان أرجْه باالسكان حمزة وعاصم أرجئهِ 

                                                                                                                                                                              

 فانقاُل الكلِّ  وفً جدْ  وأشبعْ  بنْ  جهِ  وأرْ  ؾْ طُ  وبالَقْصرِ  ٌُْسرٌ  أتى وٌؤْتهْ   ٕٓ

 وردان ابن وقرأ صلة ؼٌر من القصر مع بالكسر روٌا وقرأ بالصلة طه( مإمناً  ٌؤتهِ  وَمنْ ) وروح جع ر أبو وقرأ 

 بعد بالضمّ  عمرو كؤبً وٌعقوب   بالمدّ  اي بالصلة جماز وابن مدّ  ؼٌر من بكسرة والشعراء األعراؾ( وأصاه أرجهْ )

                                    تقّدم ما جمٌع فً وكسراً  ضّماً  الحركة واشباع بالصلة صلؾ وقرأ القصر مع الهمز

 فُّصال الَكْسرُ  امكثوا قبلَ  أةلِهِ  وةا   ُترزقاِنهِ  وبنْ  طلْ  اقصرْ  ٌِدهِ  وفً  ٕٔ
 وٌا المإمنون( شًء كلّ  ملكوت بٌده) البقرة( منه فشربوا بٌده ؼرفة()النكاح عقدة بٌده الاي ٌع وَ  أو) روٌا قرأ   

 طه( امكثوا ألةله) صلؾ وقرأ القصر مع بالكسر( بال ترزقانه طعامٌ  ٌؤتٌكما ال) وردان ابن وقرأ    القصر مع بالكسر

    الهاء بكسر والقصع

                                



                                                   باب المّد و القصر                                                     

ال 5ٙٔ    باا ألٌؾ أو ٌاإةا بعَد كسرٍة  أو الواُو عن ضمٍّ لقً الهمَز ُطوِّ

ٌُروٌَب دّراً  9ٙٔ وُمصضال   فإْن ٌن صْل فالقصَر بادْرهُ طالباً  بصل هما   

   كجًء وعن سوٍء وشاَء اّتصالُُه    وَم صولُُه فً أّمها أمُرهُ بلى 2ٓٔ
وقد ٌعّبر بالقصر عن حاؾ حرؾ     المّد ةو بطالة الّصوِت بحرؾ المّد أو اللٌن والقصر ةو عدم بطالة الّصوِت به

المكسور ماقبلها وجاء بعدةا ةمزة فً كلمة  باا جاءت األلؾ أوالواو الساكنة المضموم ماقبلها أوالٌاء الساكنة    المدّ 

ٌُمّد لورٍش وحمزة سّت جركات ولؽٌرةما أربع حركات عند       واحدة سّمً مّداً مّتصالً )وجًء()عن سوٍء()شاء( و

ٌّها()فً أُّمها()أْمرهُ بلى ( وٌمّد الشاطبً وبن كان حرؾ المّد آصر الكلمة والهمزة أّول الكلمة الّتالٌة سّمً من صالً )ٌا أ

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

 اللبن والُمصضُل الّنبات الرطب الناعم سائً التوسط أربع حركات والّدروإلبن عامر والك وابن كثٌر القصر حركتان 

ٌٍَّر   فقصٌر  2ٔٔ ٌُروى لورٍش ُمَطّوال  و ما بعَد ةمٍز ثابٍت أو مؽ وقْد   

   و وّسطُه قوٌم كآمَن ةإال                ِء آلهًة آتى لإلٌماِن ُمّثال 2ٕٔ

سؤالاوالً ئصحٌٍح كقرآٍن و مس   ٌَل أو بعَد ساكٍن ءسوى ٌاِء بسرا   2ٖٔ  

   وما بعَد ةمِز الوصِل اٌِت و بعُضُهم ٌإاِصُاكم االَن ُمسَت هماً تال 2ٗٔ

 األولى و ابن ؼلبون طاةٌر بقصرجمٌع الباب قال وقّوال   وعاداً  2٘ٔ
ٌٍّر بنقل الحركة أوالتسهٌل أواإلبدال ف ٌه القصر للجمٌع وٌروى عن ورش    باا جاء حرؾ المّد بعد ةمٍز محّق  أومؽ

ٌّر باإلبدال )ةإالِء آلهة( وبالّنقل )ٌنادي لإلٌمان(   لمحقٌّ فا  اٌضاً باإلشباع والتوّسط  )آمن الرسوُل()آتى المال( والمؽ

بعد ساكْن صحٌح  جاء )ٌإاصا( كٌؾ جاءت وكّل حرؾ مّد بعد ةمزٍ نى ِمْن الب )بسرائٌل(ووبالّتسهٌل )ءآمنتم( وٌستث

)بٌت()أوتمن(ألّن حرؾ المّد بدٌل من  وكّل حرؾ مّد بعد ةمز الوصلِ     مّتصل )القرآن()ال مآن()مسئوال( فبالقصر

وكاا حرؾ المّد العار  بعد الهمزة عوضاً عن التنوٌن )دعاًء(     الهمزة فاء ال عِل وةمزة الوصِل عارضٌة فٌقصر

وأّما      وأّما )رءا القمر ()تراءا الجمعان()تبوءوا الدار( فحاؾ حرؾ المّد منه وصالً عارٌ  وةو على أصله وق اً 

ولٌست من ةاا الباب بل ةً من باب       فاأللؾ األولى فٌها لنافع االشباع لألصل والقصر للحركة العارضة )آرن(

وقرأ ارصرون فٌها   القصر با مةحرؾ المّد فً )عاداً األولى( بع  أةل األداء قرأ ها وفً األلؾ الثانٌة منو الالزم

 المّد بعد الهمز بالقصر مطلقاً  وقّوال أي نسبه لورش دون ؼٌرهٌقرأ حرؾ فابن ؼلبون أما طاةرو    األوجه الثالثة 

                                                                                                                                                                              

                                                       والقصر المدّ                                                             

ةمُ   ٕٕ طْ  وَمدَّ ال الهمِزواللٌنُ  وبعدَ  ُحزْ  أال اْقُصرنْ  انَ َصلَ  وما وسِّ  أُصِّ

 آصر وجه ونصؾ ألؾ بمقدار وٌعقوب جع ر وألبً حركات أربع أو أل ٌن بمقدار أي المتصل بتوّسط الثالثة قرأ   

 ةمزٍ  كلّ  بعد المدّ  حروؾ بقصر جع ر أبو وقرأ بتوّسطه وصلؾ المن صل بقصر وٌعقوب جع ر أبو وقرأ المقدم وةو

ٌّرٍ  ثابتٍ                      كالب وصلؾ ٌعقوب و( َسوء()شًء) المهموز اللٌن وكاا( آمنتم()بٌتاء()أوتوا()آتى) أومؽ



 وعند سكون الوقؾ وجهان أُصال   وعن كلّهم بالمّد ما قبل ساكٍن    2ٙٔ
)الضالٌّن()آلاكرٌن()والّتٌّمموا( القرآء جمٌعٌمّد ست حركاٍت ل حرؾ ساكن سكوناً الزماً فإّنهباا جاء بعد حرؾ المّد 

ا كان السكون بعد أّما با  )آرن()ع()ومحٌاي( عند َمْن أسكنه وحمزة ثانٌهما الدؼام  مدان للبّزي )والّصافات ّص اً(

جائٌز ؼٌر فالقصر أّما و األشهر جواز االشباع و التوّسط المإّصل أي ف)الم هللا()العالمٌن()الرحٌم(المّد عارضاً  حرؾ

 لمن أبدل ب()الاٌ أو كان بدالً من ةمزة رحمن()الفً المصحؾ ولو لم ٌرسمحكمه  مدّ حرؾ وٌؤصا كل      مشهور 

ال واتح مشبعاً  و فً عٌٍن الوجهان و الّطول فّضال  وُمّد له عند  22ٔ  

 وفً نحو طه القصُر با لٌا ساكٌن وما فً ألؾ ِمْن حرؾ مدٍّ فٌمطال   25ٔ
 أّما ل م ب ع   ا ن       ً سبعة أحرؾ ومّد ألجل الحرؾ الساكن بعد حرؾ المّد فً فواتح الّسور مّداً مشبعاً ف

 االشباعالوجهان المعهودان      كلٍّ منهالفلتشدٌده النون بعد الٌاء  كثٌر البن (أضالنا اللاٌن)(ةاتٌن)ٌاءو العٌنحرؾ 

 )الم أحسَب(وكاا فسكونها عار  وقد سب  حكمهافتحرب المٌم وصالً بال تح )الم هللا(مٌمأّما وةو م ّضل و التوسط  

 فلٌا فٌها حرؾ مّد فٌمطال أي فٌمدّ (ألؾأّما)كتٌن ط ه ر ح ي حر تمدّ فالسور التً على حرفٌن  فواتحوأما   لورش 

   و بن تسكن الٌا بٌن فتح و ةمزٍة    بكلمٍة أو واٌو فوجهاِن جّمال 29ٔ

بطوٍل و قصٍر وصُل ورٍش ووق ُه وعند سكون الوقؾ للكّل أعمال   5ٓٔ  

   وعنهم سقوط المّد فٌه وورشهم ٌوافقهم فً حٌث الةمَز مدصال 5ٔٔ
قبلها حرؾ م توح وبعدةا ةمز فً كلمة واحدة )شٌئاً()كهٌئة الّطٌر()شًء( اكنة أوالٌاء الساكنة وجاءت الواو الس باا

وء( وصالً والمّد أو التوسط  ٌكون       القصر أي الّتوّسط ألّنه عط ه على الطول العلى المدّ ف ٌها الطول أو) ّن السَّ

 ف ٌه الوجهان لجمٌع القّراء   )شًء()صوؾ(ٌره أو ؼكان حرؾ المّد حرٌؾ ساكٌن للوقؾ ةمزاً  أّما باا كان بعدووق اً 

وال مّد فً اللٌن وصالً لؽٌر   حرؾ الموقوؾ علٌه ةمزة فال قصر له فٌهولهم أٌضاً القصر وورش كالب مالم ٌكْن ال

                                                                                                    فً المهموز فقطوورش 

 لورِشهم وعن كٍل الموءودةُ اقصْر وموئالٍت صالٌؾ آوفً واِو سو   5ٕٔ
ط مع التوسّ  لمّد فً البدل بعدةا ولهالقصر مع القصر والتوسط وا ءاتكم( فله)سوءاتهما()سواصتلؾ عن ورش فً واو

             )فوقكم( القصر الكلً ك  )موئال( بالواو  لورش فً واو )المإءودِة ( األولى و التوّسط فقط فً البدل وما

                                           باب الهمزتٌن من كلمة                                                    

ٌؾ لتجمالسما وبااِت ال تِح صل   و تسهٌُل أصرى ةمزتٌن بكلمٍة  5ٖٔ  

ٌُْروى ُمسّهال 5ٗٔ    وقُْل أل اً عن أةِل مصَر تبّدلت لورٍش وفً بؽداَد 
 قرأ نافعٌ الهمزتان المجتمعتان فً كلمة واحدة األولى التكون بال م توحة والثانٌة بّما م توحة أو مضمومة أو مكسورة 

م توحًة كانت أومضمومًة     جانا لحركتها وابن كثٌر والبصري بتسهٌل الهمزة الثانٌة منهما بٌنها وبٌن الحرؾ الم

ولهشام فً الم توحِة التسهٌل أوالتحقٌ  ولورٍش ببدالها أل اً أوالتسهٌل فإْن كان     أومكسورة )ءأنارتهم()أئّنا()أًءنزَل(

وبن كان متحّركاً تمّد حركتٌن وال ببدال فً )ءأنَت()أرأٌَت( عند       بعد المبدلِة أل اً ساكٌن تمّد مّداً مشبعاً )ءأنارتهم(

 الّتحقٌ  على كّل حال ّد وللباقٌن فٌهماالوقؾ بل الّتسهٌل وقال الدانً بجواز الوقؾ ب  )أرأٌت( باالبدال مع توّسط الم

ًّ واألولى أسقَطنَّ لَتْسُهال 5٘ٔ    وحّققها فً فُّصلْت صحبٌة ءأْع     جم



ال  مزةُ أْاَةْبُتم فً األحقاِؾ ُش ِّعْت وة   5ٙٔ بؤصرى كما دامْت وصاالً ُمَوصَّ  

وُشعبُة أٌضاً والّدمشقً ُمَسّهال     وفً نوَن فً أْن كاَن شّ َع حمزةٌ  52ٔ  

ٌَُشّ ُع أْن ٌإتى بلى ما تسّهال 55ٔ    وفً آِل عمراٍن عن ابِن كثٌِرةم   
ًّ والباقون بتحقٌ  األولى وتسهٌل الثانٌة بال ةشام فقرأةا بهمزة  ( حّق  فٌها الهمزتٌن شعبُة وحمزة والكسائ ًّ )ءأعجم

ٌّباتكم( قرأةا ابن كثٌر وابن عامر ش عاً أي بهمزتٌن  ابن ةمزة بست هام قبلها وٌسّهل  افزاد    واحدة محّققة )أاةبتم ط

أي  والباقون بهمزة واحدة محّققة  ووصاال موّصال   قٌ  فٌها والبن اكوان التحقٌ  لهشام التسهٌل والتحالثانٌة وكثٌر

ابن عامر كالب قرأةا )أن كان اا ماٍل( قرأةا حمزة وشعبُة بهمزتٌن محّققتٌن و وفً سورة ن والقلم  منقوال باالسناد 

قرأةا ابن كثٌر بهمزتٌن إتى مثَل ما أوتٌتم( وفً آل عمران )أن ٌُ       لكن سّهل الثانٌة والباقون بهمزة واحدة محققة 

 والباقون بهمزة واحدة محّققة وبلى ما تسّهال أي بلى ما تسّهل عنده من الهمزات         بتحقٌ  األولى وتسهٌل الثانٌة

   وطه وفً األعراِؾ و الشُّعرا بها         ءآمنتُم للكّل ثالثاً أُبدال 59ٔ

بٍل              بإسقاطِه األولى بطه ُتقُّبال  وحّق  ثاٍن صحبٌة ولقن 9ٓٔ  

 فً األعراؾ منها الواو والملب موِصال    وفً كلّها ح ٌع وأبدَل قنبٌل  9ٔٔ
وقرأ شعبة وحمزة والكسائً  القراء جمٌع الث ةمزات الثالثة مبدلة أل اً لث عراؾ وطه والّشعراء )ءآمنتم( فٌهافً األ

فً األعراؾ ةو محّققة وواحدة وقرأةا بهمزة       بتحقٌ  الثانٌة والباقون بتسهٌلها بال قنبل فً طه فقد أسقط األولى 

وقرأ ح ٌع بإسقاط األولى فً الثالثة وقرأةا بهمزة محّققة ولقنبل عند الوصل فً األعراؾ        والّشعراء كالباقٌن 

لكن فً االبتداء الٌبدلها ولٌا    ( وامنتم الّنشور وبلٌه()وامنتم فرعون قال)ل األولى واواً وتسهٌل الثانٌة والملب ببدا

                                                                        لورش فً الثانٌة بال التسهٌل مع أوجه البدل

وةمزِة االست هاِم فامُددهُ ُمبدال وصٍل بٌن الٍم ُمسّكٍن    و بْن ةمزُ  9ٕٔ  

ٌسهِّل عن كلٍّ كآالن ُمّثال    ولى وٌقُصرهُ الاي        فللكلِّ اا أ 9ٖٔ  

زتٌن ةنا وال            بحٌُث ثالٌث ٌّت ْقَن تنّزال  وال مّد بٌن الهم 9ٗٔ  

   وأضرب جمع الهمزتٌن ثالثٌة         ءأنارتهم أم لم أئّنا أُءنزال 9٘ٔ
فمن أةل األداء َمن أبدلها أل اً مع     جاءْت ةمزةُ الوصِل بٌن ةمزة االست هام والم التعرٌؾ )آلاكرٌن()آرن()آهلل(باا 

 مع التسهٌلفٌها مع القصر فال مّد  الوصل ةمزة سّهل َمنْ  ومنهم    فامدده مبدال فمبدال حال  وةاا معنىالمّد المشبع 

)آرن( فً رواٌة نافع لنقل حركة الهمزة التً بعد من وجه االبدال  وٌستثنىواإلبدال أرجح      والوجهان لكّل القّراء 

)ماجئتم به السحر( قرأةا البصري بزٌادة ةمزة  والقصر للحركة العارضة    الالم بلٌها فٌجوز فٌها االشباع لألصل 

اكر ةنا وال فً )ءآمنتم()ءآلهتنا( حٌث ٌجتمع وال بدصال بٌن الهمزتٌن ألحد فٌما   مثل )آلاكرٌن(وبالوجهٌن است هام 

 األولى م توحة دائماً والثانٌة م توحة أو مضمومة أو مكسورةفوأنواع بجتماع الهمزتٌن فً كلمة ثالثة  ثالث ةمزات

بها لُْا وقبَل الكسِر صلٌؾ لُه َوالّدَب قبل ال تِح و الكسِر حّجٌة   وم 9ٙٔ  



وفً حرفًِ األعراِؾ والّشعرا العال   رٌٍم وفً سبعٍة ال ُصلَؾ عنُه بم   92ٔ  

   أئّنَب آئ كاً معاً فوَ  صادةا  وفً فُّصلْت حرٌؾ وبالُصلِؾ ُسّهال 95ٔ
وتمّد حركتٌن والب قبل الهمزة الم توحة   قرأ قالون والبصري وةشام بإدصال ألؾ بٌن الهمزتٌن وتسّمى ألؾ ال صل

الدصال دون ؼٌره فً سبعة مواضع :فً مرٌم )أءاا ماِمّت( أو المكسورة ولهشام قبل المكسورة االدصال وتركه وله ا

اً الّصافات )أئّنب لمن المصدقٌن()أئ ك)أئّن لنا ألجراً( فو  صاد فً   )أئّنكم لتؤتون()أئّن لنا ألجراً( الشعراءاألعراؾ 

 وال تسهٌل له مع الكسر بال بها له فً فّصلت التسهٌل والتحقٌ   هًة( فّصلت )أئّنكم لتك رون( وبالصلؾ سهال أي أنّ آل

   وآئّمة بالصلؾ قْد مّد وحدهُ   وسّهْل سما وص اً وفً الّنحِو أبدال 99ٔ

َب قبَل الضّم لّبى حبٌُبُه    ٕٓٓ ْ صالبُصل هما بّراً وجاَء لٌَ           ومدُّ  

 وفً آِل عمراٍن رووا لهشامهم كح ٍع وفً الباقً كقالوَن واعتلى   ٕٔٓ
ٌّة القّراء وقرأ نافع وابن      )أئّمة( حٌث ورد بالقرآن قرأه ةشام بصلؾ بإدصال المّد بٌن ةمزتٌه أو بترب اإلدصال كبق

وقرأ قالون بال صالؾ وةشام والبصري       كثٌر والبصري بتسهٌل الثانٌة فٌه وللباقٌن بالتحقٌ  والنحاة ٌبدلونها ٌاءً 

( وةو المّد ال اصل كما سب  وروى  ًَ بصل هما بالمّد قبل الهمزة المضمومة والباقون بترب المّد )أإنّبئكم()أُءنزل()أُءلق

 )أُءنزَل()أءلقً(فٌكون له وجهان  بع  أةل األداء لهشام فً آل عمران )أإنّبئكم( بالتحقٌ  من ؼٌر بدصال كح ع 

                                                                           فٌهما ثالثة أوجه  سهٌل كقالون فله باإلدصال والت
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ُحلاّل الباب فً والَقْصرُ  أتى بمدٍّ          وسّهلَنْ  ٌمٌنٌ  َحّق ْ  لثانٌِهما  ٖٕ  

 حال باْ  أْاةبتمِ  معَ  واسؤلْ  ِفدْ  كانَ  ءأَنْ   أُدْ  ألْنتَ  أئنَّبْ  ِطبْ  أصبرْ  ءآمنتمَ   ٕٗ

 كالب وصلؾ الحركة فً مصتل تٌن أم مت قتٌن كانتا سواء كلمة فً الهمزتٌن من الثانٌة الهمزة بتحقٌ  روح قرأ        

 وروٌا   الجمٌع فً بٌنهما ألؾ بدصال مع الثانٌة بتسهٌل جع ر وأبو( أئّمة()ءآلهتنا()ءآمنتم()أإنزل()أئنا()ءأنارتهم)

 اا كان أن) وصلؾ( ٌوسؾ ألنت بّنب) جع ر وأبو     والشعراء وطه األعراؾ( آمنتم) روٌا وقرأ بدصال بال ٌسهلها

 ءأاةبتم()وبنٌن مال اا كان ءأن)وٌعقوب جع ر أبو وقرأ    االست هام ةمزة بحاؾ باالصبار كلها والقلم ن( وبنٌن مال

 الصبر على واحدة بهمزة وصلؾ االدصال جع ر وألبً    بالتسهٌل وروٌا وأبوجع ر االست هام ةمزة بزٌادة( طٌباتكم

رْ  بنْ  األولى فً وأصبرْ   ٕ٘  فاسؤال الّابحِ  أّولِ  مع وقعتْ  باا     سوى بااً  تَكرَّ  

 ِكال فٌهما ُحمْ  االسِت هامُ  الّنملِ  وفً  اعكساً  العنكبُ  سوى ُحطْ  أصبرْ  الثانِ  وفً  ٕٙ
 والسجدة والعنكبوت والنمل والمإمنون بثنتان واالسراء الرعد فً وةً فٌها تكرراالست هام التً جع رارٌات أبو قرأ

 تراباً  وكّنا متنا أئاا) الصافات من واألول   الواقعة بال     األول فً باالصبار والنازعات  والواقعة بثنتان والصافات 

 المكرر االست هام من الثانً فً ٌعقوب وقرأ         الثانً فً واالصبار األول فً فباالست هام( لمبعوثون أئّنا وع اماً 

 وفً الثانً فً واالست هام األول فً فباإلصبار  العنكبوت( الرجال لتؤتون أئنكم()ال احشة لتؤتون بنكم) آٌة بال باالصبار

 الجمٌع فً والثانً األول فً باالست هام صلؾ وقرأ والثانً األول فً باالست هام فقرأ النمل(أئنا وآباإنا تراباً  كّنا أءاا)
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   وأسقَط األولى فً اّت اقهما معاً    باا كانتا ِمْن كلمتٌن فتى العال ٕٕٓ

تجّمال كجا أمرنا ِمَن الّسما بّن أولٌا           أولئب أنواُع اّت ا ٍ    ٖٕٓ  

   وقالون والبّزّي فً ال تِح وافقا   وفً ؼٌرِه كالٌا وكالواو سّهال ٕٗٓ

   وبالّسوء بال أبدال ثّم أدؼما        وفٌه صالٌؾ عنهما لٌا ُمْق ال ٕ٘ٓ
أومكسورتان تكونان م توحتان      ةمزتا القطِع المتالصقتان وصالً األولى آصر الكلمة والثانٌُة فً أّول الكلمِة التالٌة 

()أولٌاُء أُولئب( ةً أنواع اّت ا  الهمزتٌن من كلمتٌن ٌحاُؾ البصري ةاه و  أومضمومتان )جاَء أَمرنا()ِمَن الّسماِء بنَّ

ووافَ  قالون         األولى منهما عند الجمهور فٌصبُح المّد من صالً وعند البعِ  المحاوفة الثانٌة فٌكون المّد مّتصالً 

وفً المضمومتٌن والمكسورتٌن ٌسهالن الهمزة األولى وٌجوز يَّ فً الم توحتٌن على الصالؾ السابِ  والبّزيُّ البصر

فً المّد قبلهما التوّسط والقصر)ألّمارةٌ بالسوِء بال( قرأةا قالون والبّزي بإبدال الواو األولى واواً وبدؼامها بالتً قبلها 

ولٌا مق ال مشهوراً أي الوجهان مشهوران    ى على أصل ماةبهمافتصٌر واواً مشّددة وٌجوز لهما فٌه تسهٌل األول

وقْد قٌَل محُ  المدِّ عنها تبّدال   واألصرى كمدٍّ عنَد ورٍش وقنبٍل    ٕٙٓ  

   وفً ةإال بْن والبؽا بْن لورشِهم  بٌاٍء ص ٌؾ الكسِر بعُضهم تال 2ٕٓ

ٌٍّر   ٌُجز قصُرهُ والم   5ٕٓ  ّد مازال أعدالوبْن حرُؾ مّدً قبَل ةمٍز مؽ
ولكن باا أبدلْت وبعدةا متحرب )جاء أحٌد()فً الّسماِء بله()أولٌاُء       أوببدالها قرأ ورٌش وقنبل بتسهٌل الهمزة الثانٌة

وبْن كان بعدةا ساكن )السماَء أن تقَع()جاَء     مّد بدل ألّنه ؼٌر أصلًفٌه أولئب( فتبدل حرؾ مّد حركتٌن وال ٌكون 

حرؾ مّد مشبع فإْن تحرب الساكن لعارٍ  ف ٌه المّد والقصُر )البؽاِء بن أردَن( لهما سماء بْن( فتبدُل أشراطها()من ال

 النساء ِمن)وجهان للسكونالولقنبٍل  األوجه الثالثة للحركة له فٌها صاّصة لورٍش بسبب نقل الحركة ف )للّنبٌئ بْن أراد(

( فلهما حاؾ بحدى األل ٌن مع القصر بن كان بعدةا ألٌؾ )جاء آلأما  األوجه الثالثة للحركة لورٍش وقنبٍل  (اّتقٌتنّ  بن

)ةإالء بن( فتصٌر ثالثاً و لقنبل التسهٌل فتصبح صمساً ولورش ثالثة البدل مع التسهٌل     أو زٌادةُ ألٍؾ مع االشباع 

ببدالها ٌاء  وةو فً )البؽاء بن أردن(وجه رابع وله         لورٍش التسهٌل واالبدال مع االشباع وببدالها ٌاًء مكسورة 

فً وال ٌكون التؽٌٌر فً الهمزتٌن معاً       مكسورة ولقنبل فٌهما التسهٌل واالبدال مع االشباع ولباقً القراء التحقٌ 

مّد أرجح مع وٌجوز المّد والقصر بحرؾ المّد قبل الهمز المؽٌر لكن القصر أرجح مع الحاؾ والشًء من ةاا الباب 

 فلٌا له فً المتؽٌر بال الّتوسط       جاز له الوجهان قبل المتؽٌر ومن وسط المن صل التسهٌل ومن قصر المن صل 

                                                                                                                                                                              

                                                      كلمتٌن ِمنْ  الهمزتان                                                   

ًْ  كاالصتالؾِ  وَحقِّْقهما      طرا باْ  الثانِ  سهِّلِ  اتِّ ا ٍ  وحالَ   2ٕ  ِوال ٌع

 وأما(أولئب أولٌاءُ ()بنْ  السماء من()أمرنا جاء)كلمتٌن من المت قتٌن الهمزتٌن من الثانٌة بتسهٌل وروٌا جع ر أبو قرأ

 المضمومة وأما(أُمة جاء)المضمومة مع والم توحة(بلى ت ًء)المكسورة مع الم توحة من الثانٌة فٌسهل المصتل تٌن فً

 مع والمضمومة ٌاءً  هابإبدال(ائتنا أو السماءِ  من)الم توحة مع والمكسورة واواً  الثانٌة فبإبدال(أصبنا نشاءُ )الم توحة مع

كالب وصلؾ مصتل تٌن أم مت قتٌن كانتابن  بتحقٌقهما روح وقرأ   واوا ببدالها أو الثانٌة فبتسهٌل( بلى ٌشاءُ ) المكسورة  



ت ًء بلى مع جاَء أُّمًة أُنزال   وتسهٌُل األصرى فً اصتالفهما سما    9ٕٓ  

   نشاُء أصبنا والّسماِء أو ائتنا     فنوعان قل كالٌا وكالواو سّهال ٕٓٔ

   ونوعان منها أُبدال منهما وقْل      ٌشاُء بلى كالٌاِء أقٌُا معدال ٕٔٔ

ال ٕٕٔ    و عن أكثر القّراء تبدُل واَوةا      وكلٌّ بهمز الكّل ٌبدا م صِّ

 ةوالهمُز والحرُؾ الاي منُه أُشكال  واالبدال محٌ  والمسّهُل بٌن ما    ٖٕٔ
الم توحة مع المكسورة )ت ًء بلى( فع وابن كثٌر والبصري قرأ نا       أنواع الهمزتٌن المصتل تٌن من كلمتٌن صمسة 

)جاء أُمة( بتسهٌل الثانٌة بٌنها وبٌن الواو والمضمومة مع  و الم توحة مع المضمومة  بتسهٌل الثانٌة بٌنها وبٌن الٌاء

 المكسورة مع الم توحة )من السماِء أو ائتنا( بإبدال الثانٌة ٌاءً و             وحة )نشاُء أصبنا( بإبدال الثانٌة واواً  تالم

ةو أكثر مالئمة أو ببدالها واواً روي عن أكثر المضمومة مع المكسورة )ٌشاُء بلى( بتسهٌل الثانٌة بٌنها وبٌن الٌاء وو

لوقؾ وابتدأ بالثانٌة قرأ ن دائماً محّققة وال تؽٌٌر فً الهمزتٌن معاً وَمن فصل الهمزتٌن باواألولى من المصتل تٌالقراء 

 والتسهٌل ةو جعلها حرفاً بٌنها وبٌن الحرؾ الاي تولدت منه الحركة   بالتحقٌ  واالبدال ةو جعل الهمزة حرؾ مّد 

                                                    الهمز الماردباب                                                          

ال ٕٗٔ     باا سكنْت فاًء ِمن ال عِل ةمزةٌ     فورٌش ٌرٌها حرَؾ مدٍّ ُمبدَّ

 ت ّتح بثر الضّم نحُو مإّجالِة االٌواِء والواُو عنُه بْن    سوى جملَ  ٕ٘ٔ
ٌُبدلها حرَؾ مّد من جنِا حركة ماقبلها أل اً أو واواً أو ٌاًء وٌعرُؾ  فورشٌ    باا سكنت الهمزة حال كونها فاًء للكلمة 

لنعرؾ فاءةا ٌإمن من مإمن وزنها ٌ عل فلو كانت الكلمة اسما نؤصا ال عل منها    كونها فاًء من وزن فعلها الّصرفً

أحد األحرؾ التً ٌ تتح بها ال عل باا كانت ساكنًة بعد ةمزة الوصِل أو بعد واٍو أو فاء أو      وكاا ٌعرؾ كونها فاًء 

فؤووا  االٌواء   المؤوى مؤواه مؤوىهم مؤوىكم كلمة وٌستثنى ما ٌشتّ  من المضارع )لقاءنا ائِت()وأُمر()فؤانوا()ٌؤكُل( 

 تبدل له الهمزة واواً باا كانت الهمزة فاًء للكلمة م توحًة بعد ضّم )مإّجال()ٌإاصاكم( وال ولكن تإوي تإوٌه فال تبدل 

                 ببدال فً المضمومة والم توحة بعد فتٍح أو اللتً لٌست فاء للكلمة )ٌإوده()تؤصر()فإاد()سإال(

ًّ كلُّ مسّكٍن      وٌبدلُ  ٕٙٔ ِمَن الهمِز مّداً ؼٌَر مجزوٍم أةمال للسوس  

ٌُنّبؤْ تكّمال   نَشؤْ ستٌّ وعشٌر ٌشؤْ ومْع       تسْإ و 2ٕٔ ٌّئ وَنْنسؤْةا  ٌُه  

وأرجْئ معاً واقرْأ ثالثاً فحّصال ٌّئ وأنبئهْم ونّبْئ بؤربٍع       وة 5ٕٔ  

ٌُشبُه االمتال   وُتإوي وُتإوٌِه أصؾُّ بهمزِه    9ٕٔ ورْئٌاً بترِب الهمِز   

ٌَّرهُ أةُل األداِء معلَّال ٕٕٓ    ومْإصدةٌ أوصدتُّ ٌشبُه كلُُّه             تص
ًّ كّل ةمزٍة ساكنةٍ  ماكانْت ساكنًة للجزم مناً()البؤا()فاّدارأتم( وٌستثنى فاًء كانت للكلمة أوعٌناً أوالماً )مإ ٌبدل الّسوس

الساكنة ف أوٌصرُجها بلى لؽة أصرى     مة أصّؾ ِمْن ببدالها وماكان ببدالها ٌلبا المعنى بؽٌرهلأوالبناء وماكان ةمز الك



ٌُنّبؤ( ( عشومثلها )نشؤ( و)ٌشؤْ  للجزم )تسْإ( جاءت ثالث مرات  ٌّئ()ننسؤةا() ٌبدُل )أسؤتم()نّبؤتكما( ألّن لكن ورة و)ٌه

ٌّئ()أنبْئهم()نّبئ( أربع مرات )أرجئُه( مرتٌن )بقرأ( ثالث   السكون فٌه التصال ال عل بالّضمٌر وأّما الّساكنة للبناء )ة

فإبدالها  بمعنى الرإٌة )رئٌاً(وت مرات و التً ةمزةا أصّؾ من ببدالها )تإوي بلٌب()التً تإوٌه( ألنها لو أبدلْت لشّدد

من آصدُت لو أبدلت ألشبهت أوصدُت وةاا االستثناء  (مإصدةٌ )و        ٌإّدي بلى التباا المعنى بمعنى الرّي بالماء 

                                                                                        والتعلٌل اصتٌارعلماء القراءة وتعلٌلهم

                                                                                                                                                                              

                                                   الُمارد الهمز                                                              

ْئُهمُ  أنِبْئهمْ  ؼٌرَ  بااً                 وأبِدلَنْ  حماهُ  حّق ْ  وساِكَنهُ   5ٕ فال وَنبِّ  

ٌّدْ  وأْبِدلْ            جمٌِعهِ  كُرإٌا فؤدِؼْمهُ  ورئٌاً   9ٕ ال وَنحوَ  ُجدْ  ٌَُإ ُمإجَّ  

أال صاِسئاً  شانئبْ  ٌبّطً نبّوي      رٌا وناشٌةً  اسُتْهزي قُري كاابَ   ٖٓ  

 بلى َموِطئاً  فً والُصْلؾُ  لهُ  فؤْطلِ ْ     فئهْ  ومئهْ  والصاِطئهْ  ُملِئتْ  كاا  ٖٔ
 سواء قبلها ما حركة جنا ِمنْ  ساكنة ةمزة كل بإبدال جع ر أبو وقرأ بالتحقٌ  السوسً أبدله ما كلّ  بهمز ٌعقوب قرأ

 الرأا()لكم بؤخ ائتونً قال()تؤلمون كما ٌؤلمون) لألمر أو للجزم الزماً  سكونها كان وسواء الماً  أم عٌناً  أم فاء كانت

 أحسن ةم) وٌدؼم وٌبدل  فٌهما ٌبدل فال  والقمر الحجر( نّبئهم) البقرة( أنبئهم) الب من وٌستثنى( الائب()لإلإاً ()شٌباً 

اً  فتصبح( ورئٌاً  أثاثاً  ٌّ اً  فتصبح جاء كٌؾ( رإٌاب()الرإٌا()رإٌا) ر ٌّ ٌّا ُر ٌّاب الُر  المعارج( تإوٌه) األحزاب( تإوي) ُر

ٌّد وهللا)جماز ابن وأبدل بالعار  االعتداد لعدم بدؼام بال بواوٌن قرأةما لكن  جع ر أبو وأبدل عمران آل( بنصره ٌإ

 االسراء( ال إاد)وٌستثنى النور(بٌنه ٌإلؾُ  ثمّ ) عمران آل( ٌَإّده()مإّجال)ال عل من فاء وكان ضمٍّ  بعد م توح ةمز كلّ 

 رئاء()اللٌل ناشئة()استهز ()قر ) ٌاءً  كسرة بعد م توحة ةمزة كلّ  وأبدل   عٌن فٌه الهمزة فإنّ  ةود(فإادب) والنجم

 الثالثة األل ا  جاء كٌؾ مطلقاً  وأبدل(    شدٌداً  حرساً  ملئت()صاسئاً ()شانئبَ ()لٌبّطئنّ  لمن منكم وبنّ ()لنبّوئّنهم()الناا

 عنه بصلؾ باالبدال( الك ار ٌؽٌ  موطئاً ) وقرأ( فئتٌن()ال ئتان()مئتٌن()فئة()مائة()كاابةصاطئة ناصٌة()بالصاطئة)

ْحِاؾُ    ٕٖ ٌَ أُوال مّتكئً صاطٌنَ  مّتكاً  ٌَطو تَطوْ  مع والبابَ  ُمستهزونَ  و  

وسهِّال والنسًءُ  كهٌئهْ  أدؼمْ  ءاً  وُجزْ  بدا ُصْلؾٌ  ُمْنشونَ  كمستهِزئً  ٖٖ  

حال وَحقِّْقُهما أنتمْ  ةا الاّلءِ  مع        أُدْ  وَمدَّ  كائنْ  وبسرائٌلَ  أرٌتَ   ٖٗ   

ٌَجُمال أبِدلْ  والّائبَ  لهُ  أبِدلْ  ءِ          والّنبً النبوءةِ  باب أجدْ  لئاّل   ٖ٘  ف

 قبلها الاي الحرؾ وضم واو وبعدةا كسرة بعد مضمومة الهمزة فٌه كانت ما كل فً الهمزة بحاؾ جع ر أبو قرأ  

 مستهزون فتصبح(       استهزءوا قلِ ()ٌُط ئوا أنْ ()لٌواطئوا()مالئون()متكئون()الصابئون()مستهزءون) الواو ألجل

 ٌطون  فتصبح( متكئاً ()تطئوةا لم وأرضاً ()تطئوةم أن()ٌطئون وال) فتح بعد والم توحة والمضمومة وةكاا الصابون

( الصاطئٌن()صاطئٌن) ٌاء الهمزة وبعد    كسرة بعد والمكسورة   مّتقاً  تروةا تروةم ٌرون مثل  متكاً   تطوةا  تطوةم

 والبن والحاؾ بالهمز فقرأه( المنشئون نحن أم) وردان البن واستثنً   وةكاا صاطٌن فتصبح( المستهزئٌن()مّتكئٌن)

 الزاي وبتشدٌد( جزءاً  عباده من()مقسوم جزءٌ ()جزءاً  منهنّ ) الساكن بعد الهمزة بحاؾ جع ر أبو وقرأ  الحاؾ جماز

= (أفرأٌت()أرأٌت) المتحرب بعد الثانٌة الهمزة بتسهٌل وقرأ الٌاء وبتشدٌد       (       الّنسًء بّنما()الطٌر كهٌئة)و  



   وبارِئكْم بالهمِز حاَل سكونِِه          وقاَل ابُن ؼلبوٍن بٌاٍء تبّدال ٕٕٔ

وفً الّائِب ورٌش والكسائً فؤبدال   وواالهُ فً بئٍر وفً بئَا ورُشهم    ٕٕٕ  

ٌُجتلى   ٖٕٕ وفً لإلٍإ فً العرِؾ والنُّكِر شعبٌة وٌؤلْتكم الّدوري واالبداُل   

ًُّ فثّقال ٕٕٗ    وورٌش لئال والنسًُء بٌائه                وأدؼم فً ٌاء النس

 باا سكنت عزٌم كآدم أوةال      وببدال أصرى الهمزتٌن لكلّهم         ٕٕ٘
ًّ )بارئكم( فً موضعً البقرة قرأةا بالسكون وبدون ببدال  وروى عنه ابن ؼلبون االبدال ولم    ومّما استثناه الّسوس

ًّ الهمزة فً )بئٍر()بئا( كٌؾ جاءت )وبئا()فبئا()لبئا()فلبئا(      ٌؤصا به علماء القراءة  وأبدل ورش والسوس

ًّ الهمزة األولى من)لإلإ()اللإلإ( وقرأ أبو عمرو         )بئسما( وأبدل الكسائً معهما )الائب(  وأبدل شعبة والسوس

 ًّ فً مواضعها الثالثة وةمزة  وأبدل ورٌش ةمزة )لئال(     )الٌؤلتكم من أعمالكم( لكن حّققها الدوري وأبدلها الّسوس

ٌش فهو معطوؾ على ٌاء ٌجتلى وأبدل ور   أي   وورش  قوله   )النسًُء( ٌاًء وأدؼمها بالتً قبلها فقرأةا ٌاء مشّددة

من جنا حرؾ مّد  ا ساكنة وجب لجمٌع القراء ببدال الثانٌةقاعدة: باا التقت ةمزتان فً كلمة أوالةم   رمز السوسً

رمز به لنحو أوتوا                              وأوةال للشًء ٌعنً جعل أةال له   )أوتً()بٌماناً( )آدم(حركة ما قبلها 

                                باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها                                            

 صحٌٍح بشكِل الهمِز واحاْفُه ُمسهال وحّرْب لورٍش كلَّ ساكٍن آصٍر    ٕٕٙ
قرأ ورش بتحرٌب الحرؾ الساكن فً آصر الكلمة مالم ٌكن حرؾ مّد بحركة الهمزة التً فً أول الكلمة التالٌة     

سواء كان تنوٌناً أونوناً أوتاء تؤنٌٍث أوحرؾ لٌٍن أوالم تعرٌٍؾ أو حرفاً آصر     وحاؾ الهمزة قاصداً طرٌ  السهولة 

                                                   )األولى()قد أفلح( )ك إاً أحد()َمْن آمن()قالِت بحدىهما()ابنً آدم(

وعْن حمزٍة فً الوقؾ صلٌؾ وعندهُ روى صلٌؾ فً الوصِل سكتاً مقلاّل   2ٕٕ  

لدى الالم للّتعرٌؾ عن حمزة تال    وٌسكُت فً شًٍء وشٌئاً وبعضهم   5ٕٕ  

 ٌونٍا آالَن بالّنقِل ُنّقال  وشًٍء وشٌئاً لم ٌزْد ولنافٍع          لدى  9ٕٕ

                                                                                                         
 فً( كائن) جاء حٌث( بسرائٌل) الساكن بعد والقصر المد مع بالتسهٌل وقرأ    كقالون( أرأٌتم()أرأٌتب( )أفرأٌتم) = 

 وحاؾ وتسهٌلها الهمزة وكسر الهمزة قبل ألؾ بإدصال  والطال  ومحمد والعنكبوت اثنان والحج وٌوسؾ عمران آل

 ومحمد والنساء عمران آل( أنتم ةا) وأّما التسهٌل بعد الٌاء وحاؾ المجادلة و والطال  األحزاب( الالئً) بعدةا الٌاء

 ةمزة بتحقٌ  ٌعقوب وقرأ         المن صل فً عنده مدّ  ال ألّنه القصر بال فٌها له لٌا ولكن قبلها أل اً  وٌدصل فٌسّهلها

ًّ ) ةمزة وببدال جاء حٌث والحدٌد والنساء البقرة( لئال) ةمزة بتحقٌ  جع ر أبو وقرأ   (ةاأنتم)و( الالء)  (النبّوة()الّنب

ٌّون( )األنبٌاء) ٌٌّن()النب  فإنْ ()ٌشؤ َمنْ ) البواقً فً وحّق   جاء حٌث( الّائب) ةمزة بإبدال صلؾ وقرأ عمرو كؤبً( الّنب

 عند وٌقؾ      عندةا لووقؾ( امر  لكلّ ()ٌستهز ()أْنشؤ) فً ٌبدلها وال الهمزة ٌبدل عندةا جع ر أبو وقؾ باا( ٌشؤ

   الوصل حكم وللروم سّكنَ  باا بالٌاء الالء



وقرأ صلٌؾ بسكٍت قلٌٍل   نقُل حركتها بلى الساكِن قبلها قرأ حمزةُ بصلٍؾ عنه بالّنقِل كورٍش باا وقؾ على الكلمة التً تُ 

والسكُت عنده فً الم صول بصلٍؾ  باا وصل بٌن كلمتً الساكن والهمز     بدون تن ا عند الحرِؾ الساكن الصحٌح 

بالصالؾ )شًء(المرفوع والمجرور و)شٌئاً( وسط  الكلمة ال  التعرٌؾ )األر ( و عند أي وفً المّتصل )َمْن آمن( 

وقرأ صالد بالسكت فً المّتصل بصلؾ والسكَت له فً الم صول ولو وقؾ صلؾ عند )األر ( كان له النقل والسكت 

وأما لوكان ٌقرأ بترب السكت  أو تركه وبالنقل   لوكان ٌقرأ بالسكت  ولو وقؾ عند )َمْن آمن( كان له النقل أوالسكت

ترب السكت فال ٌقؾ بال وأما لوكان ٌقرأ ب   سكت لوكان ٌقرأ بالسكت صالد فلو وقؾ عند )األر ( كان له النقل وال

بنقل حركة الهمزة الثانٌة  (آالن)وقرأ نافع      ألنه السكت له فٌه  ولو وقؾ عند)من آمن( كان له الّنقل وتركهبالنقل 

           واتُه عن نافع بلى الالم مع حاؾ الهمزة فقالون صالؾ أصله فٌها وقوله ُنّقال بتشدٌد القاؾ أي كثر ر

وتنوٌنِه بالكسِر كاسٌِه  لاّل عاداً األولى بإسكان الِمِه       وقْل  ٖٕٓ  

   وأدؼم باقٌهم وبالّنقِل وصلهم   وبدإةمو والبدُء باألصِل فّضال ٖٕٔ

   لقالون والبصري وُتهمُز واوهُ  لقالون حال الّنقل بدءاً وَموِصال ٕٖٕ

 ِل فً الّنْقِل ُكلِّه  وبْن كنَت ُمعّتّداً بعارضِه فال  وتبدا بهمِز الوص ٖٖٕ
وبعدةا ةمزة  قرأ ابن كثٌر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )عاداً األولى( بكسر التنوٌن للساكنٌن وسكون الالم

التنوٌن بالالم وصالً ونقل حركة الهمزة التً بعدةا بلٌها وحاؾ بادؼام نافع والبصري  وقرأ       مضمومة وصالً  

ولكّن الم ّضل عند قالون والبصري البدء بهمزة الوصل  أو بدئهم ب  )األولى( (عاداً األولىفً حال وصلهم ) الهمزة 

وباا  أصل ماةبه وسكون الالم بعدةا ةمزة مضمومة كابن كثٌر وباقً القراء ولٌا لورٍش بال النقُل فً الحالٌن على

وباا قرأ قالون بالنقل قرأةا      ابتدأ ب  )األولى( كان له البدُء بهمزة الوصل مع ثالثة البدل أوبترب الهمزة مع القصر

أن ٌبدأ بهمزة الوصل أو تركها فٌكون له ثالثة مع النقل  (األولى  )وله باا ابتدأ ببهمزة ساكنة مكان الواو فً الحالٌن 

بالّنقل  َمْن قرأ كل ووجها ورش بدون البدل والوجه الم ضل وأما باا ابتدأ بها البصري فله  الم ّضل  مع الوجه أوجه

 وبالٍم متحركة )لَر ( باعتبار الحركة العارضة   فإّنه ٌبتد  بنحو األرِ  بهمزة الوصل )أَلَر ( بإعتبار األصل 

                                                    م ال سو (وةاان الوجهان لكل القّراء فً كلمة )االسم( من )بئا االس

                                                                                                                                                                              

  الهمز على والوقفُ  والسكتُ  الّنقلُ                                            

 اْنقاُل بهِ  ملءُ  أمَّ  وأبِدلْ  وِرْدءاً        بدا ٌوُناٍ  مع ارنَ  بال َنْقلَ  وال  ٖٙ

 أةمال والسكتَ  الوقؾِ  ةمزَ  وَحقَّ َ        فشا فسلْ  مع وَسلْ  طٌبٌ  استبر ٍ  ِمنِ   2ٖ

 ارن) البقرة( بالح ّ  جئت ارن) جاءت حٌث( ارنَ ) فً الهمزة وحاؾ قبلها الساكن بلى الهمزة حركة وردان ابن نقل

قنً ردءاً )جع ر أبو وقرأ          ٌونا( عصٌت وقد آرن()تستعجلون به كنتم وقدْ  آرن)األن ال(عنكم هللا صّ ؾ ( ٌصدِّ

 األر  ملء) الحركة بنقل وردان ابن وقرأ      والوقؾ الوصل فً أل اً  التنوٌن وبإبدال الهمزة حركة بنقل القصع

( وسدل()فسل) حركة بنقل صلؾ وقرأ     الرحمن( استبر  ِمنِ ) حركة بنقل روٌا وقرأ الحالٌن فً عمران آل( اةباً 

   ألصله صالفاً  الساكن على ٌسكت ولم جاء حٌث وق اً  الهمز بتحقٌ  وقرأ جاء كٌؾ كثٌر كابن( فسلوةن()وسلهم)



               نافٍع وكتابٌْه      باالسكان عن ورٍش أصحُّ تقّبال   ونقُل رداً عن ٖٕٗ
وقرأ       ووقؾ عندةا بإبدال التنوٌن أل اً  )فؤرسلُه معً ردءاً( بنقل حركة الهمزة بلى الّدال وحاؾ الهمزة  قرأ نافع

ونقل حركة الهمزة بلى الهاء وجه آصر  بإسكان الهاء من كتابٌه وتحقٌ  ةمزة )بّنً  ننُت( وةو أصحُّ تقّبال أي ُمقّدٌم 

ف ٌه االدؼام واال هارلجمٌع القراء واال هار سكتٌة لطٌ ٌة بدون تنّ ا ومن قرأ       صحٌح  وأّما وصل )مالٌه ةلب(

                                                                                                                                                                                وَمْن نقل حركة بّنً بلى ةاء )كتابٌه( فإّنه ٌدؼم )مالٌه ةلب(       لورش باسكان ةاء )كتابٌه( أ هر الهاء فً )مالٌه(

                                                                                      وقف حمزة وهشام على الهمز                                          باب 

   وحمزةُ عند الوقِؾ سهََّل ةمَزهُ باا كاَن وْسطاً أو َتطّرؾ منزال ٖٕ٘

 وِمْن قبلِه تحرٌكُه قد تنّزال   دله عنه حرؾ مدٍّ مسّكناً         فؤب ٖٕٙ
 وٌكون التسهٌل بالنقل أواالبدال أوالحاؾ  قرأ حمزة بتسهٌل الهمز عند الوقؾ باا كان وسط الكلمة أوآصرةا فحسب 

حرؾ مّد من جنا حركة ما قبلها حال كونها ؤبدل عن حمزة الهمزة ف      تسهٌل النط  وعبر بالتسهٌل با المقصود

 (اللإلإ()ٌنشًء()بدأ()ةًء()المإمنون()جئنا)(ٌؤكلون)لها متحركاباا كان ما قبو       ضاً ساكنة سكوناً أصلٌا أوعار

   وحّرْب بِه ما قبلَُه ُمتسّكناً       وأسقْطُه حّتى ٌرجَع الل   أسهال 2ٖٕ

   سوى أّنُه ِمْن بعد ما ألٍؾ جرى       ٌسّهلُه مهما توّسط مدصال 5ٖٕ

قُصُر أو  9ٖٕ ٌَ ٌُبِدلُه مهما تطّرَؾ مْثلُه    و  ٌمضً على المّد أطوال  و
ماكان الحرؾ    وانقل حركة الهمزة بلى الحرؾ الساكن قبلها واحاؾ الهمزة لٌكون الل   أٌسر والب فً ثالثة أنواع

وء()شًء(     )القرآن()األفئدة()مسئوال()الصبء()المرِء()دؾٌء(الساكن قبلها صحٌحاً  أوحرؾ لٌن )َسوءة()شٌئاً()السَّ

ولكن باا نقلت حركة الهمزة بلى الساكن قبلها فإّنه ٌسكن سكوناً       سٌئت()تبوء()سًء(آى()أوحرؾ مدٍّ ولٌن )السو

ٌّا فٌجوز الروم واالشمام فً المرفوع والروم فً المجرور  وأّما باا كان الساكن     عارضاً بعد أن ٌكون سكونه أصل

( األلؾ بعدةا عوٌ  عن التنوٌن )صائ ٌن()جاءوكم( ن بٌن )دعاءً فإّن حمزة ٌسّهلها بٌ  قبلها أل اً وكانت وسط الكلمة 

ٌّر وٌبدل الهمزة باا تطّرفت بعد ألؾ فتصٌر أل اً ثانٌة          وٌجوز فً األلؾ المّد المشبع والقصر ألّنه قبل ةمز مؽ

ٌّر أو مّدةا على تقدٌر حاؾ الثانٌة ألّنه قبل ةمز مؽ  وٌجوز عندةا القصر على تقدٌر الحاؾ األولى والمّد والقصر 

      باالشباع على بضافة ألؾ فاصلة بٌن األل ٌن أو التوّسط قٌاساً على سكون الوقؾ )جاَء()الّس هاُء()ٌشاُء( 

ٌُدؼُم فٌِه الواو والٌاَء ُمْبدالً   ٕٓٗ  ٌَُ ّصالباا زٌدتا ِمْن قبل حّتى       و
لواو الزائدة فٌها كما ٌبدله بعد الٌاء الزائدة ٌاء وٌدؼم الٌاء وٌدؼم ا    ٌبدل حمزة الهمز الواقع بعد الواو الزائدة واواً 

الزائدة ةً التً لٌست فاًء الواو أو الٌاء و  ه()برٌئون()النسًء()قروء( الزائدة فٌها فً وسط الكلمة أوآصرةا )صطٌئتُ 

                                                      النسًء( ال عٌل وةكاا )والعٌناً وال الماً للكلمة )قروء( فعول 

ٌُسمُع بعد الّضم والكسِر ةمَزهُ   لدى فتِحِه ٌاًء و واواً ُمحّوال ٕٔٗ    و 

 ٌقوُل ةشاٌم ما تطّرَؾ ُمسهال   ً ؼٌِر ةاا بٌَن بٌَن وِمْثلُه    و ف ٕٕٗ
م توح بعد حرؾ مكسوٍر ٌاًء )مائة()ننشئكم()ألةب( ٌسمع حمزة بقراءته فً الهمز المتحرب بعد متحرٍب الهمز ال  

ٌُّد()مإّاٌن( محّوالً ص ة للهمز  أي من الهمز للواو أوالٌاء وٌسّهل بٌن الهمز    والهمز الم توح بعد المضموم واواً )ٌإ

)صاطئٌن(  والمكسور بعد كسر أوضمّ     والحرؾ المجانا لحركتِه الم توح والمكسور بعد فتح )سؤل()بئٌا()ٌومِئٍا(

)أنبئونً()برءوسكم( ومثُل حمزَة ٌقول ةشاٌم أي ٌقرأ  )ٌكلَُإكم(والمضموم بعد فتح أوكسر أوضم    )بارئكم()ُسئلوا( 



 ر                                                     الٌسالسهولة والاي تطرَؾ من الهمز حال كونِه سالكاً طرٌ  

ّدؼاِمِه       وبعٌ  بكسِر الها لٌاٍء تحّوال  ورئٌاً على ب هاِرِه وا ٖٕٗ  

رووا أّنُه بالصطِّ  كاَن ُمسّهال      لَب أنِبئهْم ونّبئهُم وقْد       كقو ٕٗٗ  

واألص ُش بعد الكسِر اا الضّم أبدالالٌا ٌلً والواِو والحاِؾ رسَمُه   ف ً  ٕ٘ٗ  

 كالٌا وكالواو أعضال   بٌاٍء وعنُه الواُو فً عكسِه وَمْن       حكى فٌهما ٕٙٗ
الساكنة الٌاء قرأ حمزة )رئٌاً( فً الوقؾ بإبدال الهمزة ٌاًء وٌجوز فٌها اال هارألّنها عارضٌة واالدؼام الجتماع     

 وٌجوز أن ت هرأوتدؼم فً الواو التً بعدةا كالب )رإٌاب(   ومثلُه )تإوي(و)تإوٌه( تبدل الهمزة واواً والمتحركة  

 وتنقلب ٌاء بعد ببدالها واواً لإلدؼام وفً )أنبئهم( و)نّبئهم( ٌبدُل الهمزة    دُل ةمزه واواً مع اال هار)الرإٌا( ولكن ٌب

ها  ٌاءً   وكالةما صحٌح وقد رووا أّن حمزَة     وله فٌها رواٌتان مع االبدال كسر الهاء مثل قراءة )وٌزّكٌهم( أو ضمُّ

ولم ٌاكر األلؾ ألّنها التصرج أصالً عن الّرسم واتباُعُه   و والحاؾ كان ٌتبع رسم المصحؾ العثمانً فً الٌاء والوا

والتصّح القراءةُ بما لم ٌثبت فال ٌصّح )نساإكم( بالواو وال )صائ ٌن(     للرسم مت ٌ  عنده مع الّسماع وثبوِت الّرواٌة 

وقد رووا أّن    ٌصحُّ القراءة بؽٌره  وال بالٌاء وال )جاءوكم( بحاؾ الهمزة ألّنه لم ٌثبت وقد ضبط القّراء كّل ما ثبت

فٌصٌر عنده المبدُل   األص ش كان ٌبدُل الهمز المضموم بعد الكسِر ٌاًء )سُنقرئب( والمكسورة بعد الضّم واواً )ُسئلوا( 

حركة والمكسورة بعد ضّم )ُسئلوا( أّنها ُتسّهُل بٌنها وبٌن  بعد كسٍر )سنقرئب(   أربُع أقسام وَمن حكى فً المضمومة

                                                         ماقبلها فقد جاء بمعضلٍة  أي صطؤ فً اللؽة ولم ٌؤصا به أحدٌ 

 وضمٌّ وكسٌر قبُل قٌل وأُصمال   هزءون الحاؾ فٌه ونحوهُ        ومستَ    2ٕٗ
بعد كسرة بعدةا واو لٌا لها صورة فً صّط المصحؾ بحاؾ الهمزة مضمومة قرأ حمزة )مستهزءون( و كل ةمزة 

ٌُط ئوا( وةكاا  وقرأ نافع مثله )الصابئون( وقٌل بإبقاء الكسر   وق اً وضّم الحرؾ المكسور لٌناسب الواو )فمالئون()ل

                                                                    قبل الواو ولكن ةاا القول أصمال أي أةمل وأسقط 

ٌُل ى واسطاً بزوائٍد                دصلَن علٌِه فٌِه وجهاِن أُعمال 5ٕٗ    وما فٌِه 

   كما ةا وٌا والالم والبا ونحوةا            والماِت تعرٌٍؾ لَمْن قد تؤّمال 9ٕٗ
التص ٌؾ بالّتسهٌل أو ؼٌره          انالل   الاي توّسطت فٌه الهمزة بسبب دصول أحد األحرؾ الزوائد علٌه فٌه وجه

وجهان أعمال أي استعمال والزوائد ةا )ةؤنتم( ٌا و التحقٌ  بإعتبار أّنه أول الكلمة حقٌقة       باعتبار توّسطه صورةً 

االست هام ال اء )فآمنوا( الكاؾ )كؤّنهم( السٌن )سآوي( ةمزة    )ٌآدم( الالم )ألنتم( الباء )بؤّنهم( ونحوةا الواو )وأبقى(

فائدتان: )ةاإم( كلها اسم فعل و ةا من بنٌة الكلمة ال للتنبٌه فلٌا فٌه بال الّتسهٌل   )ءأنارتهم( ال  التعرٌؾ )األر (

فٌها الوجهان ألّن  ألح  بالمتوسط بزائد )الاي اإتمن()ٌاصالح ائتنا()بلى الهدى ائتنا()لقاءنا ائت()ٌقول ائان لً( ما  

                  بعكا الحرؾ   العلماء التحقٌ  إلمكانٌة ال صل حرؾ الزائد واصتار بعالكلمة قامت مقام ال

الباَب مح البها حرَؾ مّد واعرِؾ   ْم فٌما سوى ُمَتبّدٍل        وأشِمم ورُ  ٕٓ٘  

ًٌّ تسّكَن قبلُه              أو الٌا فعْن بعٍ  باالدؼام ُحّمال ٕٔ٘    وما واٌو أصل
والروم فً المجرور والمكسور وبٌن تركه فً أوالروم فً المضموم والمرفوع أٌصٌر القار  بٌن بدصال االشمام    

بال ما ُصّ ؾ بإبداله حرؾ مّد فال ٌجوز فٌه        الهمز المتحرب المسكن للوقؾ المصّ ؾ بؤّي نوع من أنواع التص ٌؾ

لؾ فاعرؾ ةاا الباب الاي ةو مح ٌل أي مكان اجتماع أنواع وةو ما وقع بعد حرؾ متحرب أو أ     بشمام وال روم 



وقد قرأ بع  أةل األداء بإبدال الهمز الواقع بعد الواو أو الٌاء األصلٌة واواً و ٌاًء وأدؼم الواو        الهمز المص ؾ 

 ةو نقل حركته وحافهبالواو والٌاء بالٌاء سواٌء كانتا مّدٌتٌن أم لٌنتٌن و سب  للهمز فً ةاه الحالة وجٌه آصر و

   و ما قبلُه الّتحرٌب أو ألٌؾ محر        ّركاً طرفاً فالبعُ  بالّروِم سّهال ٕٕ٘

   وَمْن لم ٌرْم واعتّد محضاً سكوَنُه         وألحَ  م توحاً فقْد شّا موؼال ٖٕ٘

 ال  وفً الهمِز أنحاٌء وعنَد نحاِتِه               ٌضًُء سناه كلّما اسوّد ألٌ ٕٗ٘
وةنا بٌن له حكماً آصر وةو أّن بع    باا وقع الهمز المتطّرؾ المتحرُب بعد متحرب أو ألؾ فقد سبَ  حكمه باالبدال

واةب بلى االقتصار على      بعُ  أةل األداء لم ٌرم  وأةل األداء سّهله بالروم باا كان الهمز مرفوعاً أو مجروراً 

وأعطاه حكمه بعدم جواز التسهٌل مع الروم وبعضهم    ه بالساكن األصلً واعتبر سكون الهمز محضاً فؤلحق االبدال

المقدم فٌها     فثالثة مااةب  د شا وأبعد فً الشاوا عند النا مأجاز الروم حتى فً ال تح فمن اةب ةاٌن الماةبٌن فق

 ٌه مشكالٌت عند ؼٌرةمالتسهٌل فً الروم وفً تص ٌؾ الهمز طرٌ  وعند النحاة الصرفٌٌن تتضح معانٌه باا  هرت ف

                                                باب اال هاِر واالدغام                                                      

باال هاِر واالدؼاِم ُتروى وُتجتال    سؤاكُر أل ا اً تلٌها حروفُها  ٕ٘٘  

وما بعُد بالّتْقٌٌِد قُْدهُ ُمالاّل      فدونَب بْا فً بٌتها وحروَفها        ٕٙ٘  

َتسّمى على سٌما تروُ  ُمَقّبال    سؤُسمً وبعد الواو َتْسمو حروُؾ َمنْ    2ٕ٘  

 وفً ةْل وبْل فاحتْل ِباةنَب أحٌال   وفً دال قْد أٌضاً وتاِء ُمإّنٍث    5ٕ٘
ا وقد وتاء الّتؤنٌث و ةل وبل وسؤتبُع كّل واحدٍة ب    االدؼام ةنا ةو العادي أو الّصؽٌر وعنه سؤاكر األل ا   التً ةً

وتاكر ةاه الحروؾ فً أوائل الكلمات فصا منها با وصا      منها بالحروؾ التً تدؼم آصرأحد األل ا   فٌها أوت هر 

ؤاكر وما ٌؤتً بعد الب صاهُ واضح المراِد وسؤسمً القراء برموزةم أو بؤسمائهم وبعد ال صل بالواو س       حروفها 

  ى معرفة  أحكامهاومابعدةا فً عالمٍة تص و فاحتل باةنب عل   حروؾ با وكالب سٌكون األمر فً باقً األل ا   قد 

                                                                                                                 ذكر ذال إذ

ًَّ جماٍل واصالً َمْن توّصال  نعْم بْا تمّشْت  9ٕ٘ زٌنٌب صاَل َدلُّها  سم  

ٌّا قولِِه واصٌؾ جال ٕٓٙ    فإ هاُرةا أجرى دواَم نسٌِمها     وأ هَر ر

 وأدؼَم مولًى ُوْجُدهُ دائٌم ِوال  ؼَم ضنكاً واصٌل توَم ُدّرِه      و أد ٕٔٙ
ٌّن()وبا صرفنا()با دصلوا حروؾ با  ت ز ع د ا ج  ()با سمعتموه()وبا جعلنا( قرأ بإ هار اال )با تمشً()وبا ز

والكسائً وصالد ٌ هرانها عند الجٌم وٌدؼمانها فً باقً األحرؾ         با نافع وببن كثٌر وعاصم عند كّل الحروؾ

وأدؼمها ابن اكوان فً الدال وأ هرةا عند باقً          وأدؼمها صلؾ فً التاء والدال وأ هرةا عند باقً األحرؾ 

                                                             وأما البصرّي وةشام فٌدؼمونها فً الحروؾ السّتة  األحرؾ

                                               ذكر دال قد                                                              

َ لَّ زرنٌب       جلَْتُه صباهُ شائقاً َوُمعلاّل  وقْد سحبْت اٌالً ض ا  ٕٕٙ  



   فؤْ هرةا نجٌم بدا َدّل واضحاً   وأدؼَم ورٌش ضّر  مآَن وامتال ٖٕٙ

   وأدؼَم مرٍو واكٌؾ ضٌَر اابٍل      زوى  لَُّه وؼٌر تسّداهُ كلكال ٕٗٙ

ٌّنا صالٌؾ وُم ِهٌر      ةشاٌم بصاٍد حرَفُه ُمتحّمال ٕ٘ٙ    وفً حرِؾ ز
ٌّنا()قد جاءكم()ولقد    ا ا     زج ع ش  روؾ دال قد ح )قد سمع()ولقد ارأنا()ولقد ضربنا()فقد  لم()ولقد ز

أ هر عاصم وقالون وابن كثٌر دال قد عند جمٌع حروفها وأدؼمها ورٌش فً الضاد وال اء       صّرفنا()قد شؽ ها( 

وأ هرةا عند األربعة الباقٌة          الاال والزاي وال اءوأ هرةا عند الستة الباقٌة وأدؼمها ابن اكوان فً الضاد و

ٌّّنا( اال  وأ هرةا ةشاٌم فً )لقد  لمب( فً سورة ع وأدؼمها فً األحرؾ         دؼام واال هاروروى فً )ولقد ز

 ًّ                                                             الثمانٌة وأدؼمها فً جمٌع الحروؾ البصري وحمزة والكسائ

                                              ذكُر تاء الّتأنٌث                                                         

وأبدْت سنا ثؽٍر ص ْت زرُ  َ لمِه جمعَن وروداً بارداً عطَر الطال   ٕٙٙ  

الفإ هاُرةا ُدرٌّ نمْتُه بدوُرهُ          وأَ    2ٕٙ دؼَم ورٌش  افراً َو ُمصوِّ  

ًٌّ عصرًة وُمَحلاّل 5ٕٙ ًٌّ وف    وأ هَر كهٌؾ وافٌر سٌُب جوِدِه       زك

ٌُ تال 9ٕٙ    وأ هَر راوٌِه ةشاٌم لُهّدمْت  وفً وجبْت صلُؾ ابِن اكواَن 
)أنبتْت سبع()كّابْت ثمود()حصرْت صدورةم()كلّما صبْت زدناةم()كانْت      ا ث ع ز   ج   حروؾ تاء الّتؤنٌث

وأدؼمها ورٌش فً ال اء وأ هرةا    المًة()نضجْت جلودةم( أ هرةا عند جمٌع الحروؾ ابن كثٌر وعاصم وقالون 

أ هر ةشاٌم )لهّدمْت و    عند الصمسة الباقٌة وأ هرةا ابن عامر عند السٌن والجٌم والزاي وأدؼمها فً الثالثة الباقٌة

وروي عن ابن اكوان فً )وجبْت جنوبها( اال هار واالدؼام والصحٌح عند المحققٌن اال هار عنه  وأّما   صوامع( 

ًّ فؤدؼموةا فً جمٌع الحروؾ                                                                    البصرّي وحمزة والكسائ

                                                                                                                                                                              

                                                 الّصغٌر االدغام                                                           

فُّصال للتاءِ  الثاء وعندَ  ُحزْ  أال        ُمإنَّثٍ  وتاءِ  قدْ  مع باْ  وأ هرَ   5ٖ  

ال صادَ  ٌُِردْ  لً وكاؼ رْ  نباتُ  ب ا   ولبا ترى مع ةلْ  فتىً  بلْ  وةلْ   9ٖ  ُحوِّ
 حروفها عند الّتؤنٌث وتاء الثمانٌة حروفها عند قد ودال  السّتة حروفها عند با اال بإ هار وٌعقوب جع ر أبو قرأ   

( ةل) وأ هر حروفهما فً والاال التاء وأدؼم   الصمسة فً وأدؼمها( ثمود كّابتْ ) الثاء عند التاء صلؾ وأ هر السّتة

( باقٌة من لهم ترى فهل) الملب(فطور من ترى ةل) ٌعقوب وأ هر  وٌعقوب جع ر أبو وكالب حروفهما عند( بل) و

 االسراء( تبعب فمن ااةب قال) الرعد( فعجب تعجب وبنْ ) النساء( فسوؾ ٌؽلب أو) ال اء عند الباء وأ هر    الحاقة

 حٌث الالم عند الراء وأ هر   طه( فنباتها) الاال وأ هر   الحجرات( فؤولئب ٌتب لم وَمنْ ) طه( لب فإنّ  فااةب قال)

     مرٌم( اكر كهٌعع) عمران آل( ثواب ٌرد وَمنْ ) والاال الثاء عند والدال( لً اؼ ر) جاء



                                             ذكُر الم هل وبل                                                             

سمٌَر نواةا طلَح ضرٍّ وُمبتلى   أال بل وةل تروي ثنا  عِن زٌنبٍ    2ٕٓ  

وقوٌر ثناهُ سرَّ تٌماً وقْد حال    فادؼمها راٍو وأدؼَم فاضٌل         2ٕٔ  

وفً ةْل ترى االدؼاُم حبَّ وُحّمال     وبْل فً الّنسا صالُدةم بصالفهِ  2ٕٕ  

 وأ هْر لدى واٍع نبٌٍل ضمانُه  وفً الرعِد ةل واستوِؾ ال زاجراً ةال   2ٖٕ
ون()ةل ثّوب( وبعد حروؾ ةل وبل ت ث   ز ا ن ط    جاء منها ثالثة بعد ةل ن ت ث )ةل ننّبئكم()ةل تنقم

ٌّن()بل سّولْت(  فان ردت ةل بالثاء واشتركتا بالنون  بل صمسة    ط   ز ا )بل ضلّوا()بل طبع()بل  ننتم()بل ُز

ًّ  فً جمٌع حروفها وأدؼمها حمزة فً الثاء والسٌن والتاء وأ هرةا عند   ()بل تؤتٌهم( أدؼمو التاء )بل نقاؾ الكسائ

وأدؼم البصرّي )ةل ترى( وأ هرةا عند باقً       د فً )بل طبع( اال هار واالدؼام الصمسة الباقٌة وروي عن صال

وأ هرةا ةشام عند النون والضاد وأدؼمها فً السّتة الباقٌة بال )ةل تستوي ال لمات( فؤ هرةا وةً لٌا  الحروؾ 

 وابن اكوان وعاصم عند جمٌع الحروؾألحد فٌها بدؼام ألّن حمزة والكسائً ٌقرآنها بالٌاء وأ هرةا نافع وابن كثٌر 

                        باب اتااقهم فً إدغام إذ وقد وتاء الّتأنٌث وهل وبل                                        

ٌّمْت دعٌد وسٌماً تبّتال 2ٕٗ    والُصلَؾ فً االدؼاِم با اّل  الٌم     وقْد ت

وقل بل وةل راةا لبٌٌب وٌعقال    اوقامْت ترٌِه ُدمٌٌة طٌَب وص ه   2ٕ٘  

   وما أّوُل المثلٌِن فٌِه مسّكٌن             فال بدَّ ِمْن بدؼامِه ُمتمّثال 2ٕٙ
ٌّن()حصدّتم()وقد   ات   القّراء على بدؼام اال با فً الدال وال اء )بْا اةب()با  لمتم( ودال قد فً التاء والدال )قد تب

والالم فً الراء والالم     ل والطاء )فما ربحْت تجارتهم()أجٌبْت دعوتكما()قالْت طائ ٌة( دصلوا( والتاء فً التاء والدا

ٌُسرؾ فً القتل( باا اجتمع حرفان متماثالن كالب و  )قل رب()قْل لمن األر (  وسكن أّولهما )ٌدرككم الموت()فال 

 وفً ةاء السكت الوجهان )مالٌه ةلب( وب هارةا بالسكت   بال حرؾ المّد فال بدؼام فٌه )قالوا وأقبلوا()ٌتامى الّنساء(

                                                                                                                                                                              

ؼمْ  ةما   عن  لِبْثتُ  ِفدْ  ِحمىً  أوِرْثُتمْ  ُطلُ  أصاتُ   ٓٗ َحال اعكساً  اا أُبْ  ُعْاتُ  مع وادَّ  

 أال فشا اركبْ  وفً أُدْ  أ ِهرْ  ٌلهثَ  فُزْ  مٌ مَ  وسٌنَ  ُحطْ  فداً  أدِؼمْ  نونَ  وٌا  ٔٗ
 التاء عند الثاء بإ هار وصلؾ ٌعقوب وقرأ( لّتصات()اتصاتم()أصاتم()أصات) الصاء بعد الاال بإ هار روٌا وقرأ   

 أبو وأدؼم جع ر أبو وأدؼمهما  جاء حٌث( لبثتم()لبثت) جاء حٌث والزصرؾ األعراؾ( تعملون كنتم بما أورثتموةا)

 أبو وأ هرةما( والقلم ن()والقرآن ٌا) من النون وٌعقوب صلؾ وأدؼم  ٌعقوب وأ هرةا كالب وصلؾ( عات)جع ر

( الب ٌلهث) الاال عند الثاء جع ر أبو وأ هر والقصع الشعراء( طسم) فً سٌن من النون بإدؼام صلؾ وقرأ جع ر

     ٌعقوب وأدؼمها ةود( معنا اركب) المٌم عند الباء جع ر وأبو صلؾ وأ هر ارصران وأدؼمها األعراؾ

 



                                     باب حروٌف قربْت مخارجها                                                     

ٌّْر فً ٌتْب قاصداً وال    وبدؼاُم باء الجزِم فً ال اء قْد رسا   22ٕ حمٌداً وص  

   ومع جزمِه ٌ عْل بالَب سلّموا    ونصسْؾ بهم راعوا وشّاا تثّقال 25ٕ
وروي عن صالد اال هار واالدؼام فً     أدؼم الباء المجزومة فً ال اء صالد والكسائً وأبو عمرو )أوٌؽلْب فسوؾ(

وأدؼم أبو الحارث عن الكسائً )وَمْن ٌ عْل الب(   فؤولئب( وباقً القراء ٌقرءون باال هار فً جمٌع المواضع )ٌتْب 

المجزوم فً ستة مواضع وأ هرةا باقً القّراء وال ٌدؼم أبو الحارث ؼٌر المجزوم )فما جزاء َمْن ٌ عُل الب( وأدؼم 

لباقون باال هار  قد رسا ثبت الوال النصرة                        الكسائً ال اء بالباء )بْن نشؤ نصسْؾ بهم األر ( وا

حّماٍد وأورثتموا حال اُت على بدؼامِه ونباتها        شواةدُ   وع 29ٕ   

 كواصبْر لحكٍم طاَل بالصلِؾ ٌْابال  له شرعُه والّراُء جزماً بالمها    5ٕٓ
وأدؼم البصرّي وةشام وحمزة والكسائً الثاء  أدؼم حمزة والكسائً والبصري الاال فً التاء )عْاُت برّبً()فنبْاتها( 

وقرأ الباقون  فً التاء )أورثتموةا( وأدؼم دوري أبً عمرو بصلؾ والسوسً الراء المجزومة بالالم )واصبْر لحكم( 

الجمٌع باال هار ٌابل اسم جبل                                                                                        

   وٌاسٌَن أ هْر عْن فتًى حّقُه بدا ونوَن وفٌِه الُصلُؾ عْن ورشهم صال 5ٕٔ

ٌُرد ثواَب لبثَت ال ر   5ٕٕ ًّ نصٍر صاَد مرٌم َمْن  َد والجمَع َوّصالوحرم  

أصاتْم وفً اإلفراد عاشَر دؼ ال    وطاسٌن عند المٌم فاز اتصاتمو   5ٖٕ  

كما ضاَع جا ٌلهْث له داِر ُجّهال   وفً اركْب ةدى برٍّ قرٌٍب بصل هْم    5ٕٗ  

 ٌُعّاْب دنا بالصلِؾ جوداً وموبال   وقالوُن او صلٍؾ وفً البقرة فصاْ    5ٕ٘
ولورش فً )ن والقلم(    ثٌر والبصرّي وقالون النون ِمْن )ٌا( و )ن( مع الواو بعدةما أ هر ح ع وحمزة وابن ك

وأ هر نافع وابن كثٌر وعاصم الدال من ع )كهٌعع اكر( والدال  االدؼام و اال هار وقرأ الباقون باالدؼام فٌهما 

ٌُرْد ثواب( والتاء عند الثاء )لبثَت()لبْثتم( وقرأ الباقون باالدؼام فً كّل ما اكر وقرأ حمزة  بإ هار    عند الثاء )وَمْن 

وقرأ ح ع     النون عند المٌم من )طسم( وقرأ الباقون بإدؼامها واّت   القّراء على بص اءةا من )طا تلب( فً النمل

وقرأ الباقون        و )أصاتم( كٌؾ جاء )أصاتهم()أصاُت الاٌن ك روا(  اال عند التاء فً )اتصاتم(وابن كثٌر بإ هار ال

وابن  أ هرةا ابن عامرو   باالدؼام وقرأ البّزي وقالون وصالد بصلؾ عنهم بإ هار الباء عند المٌم من )اركب معنا( 

وأ هر ةشام وابن كثٌر وورش الثاء عند الاال )ٌلهث الب( وقالون    كثٌر وورش قوالً واحداً وقرأ الباقون باالدؼام 

ًّ بجزم باء )ٌعاب    وقرأ الباقون باالدؼام  له فٌها اال هار واالدؼام وقرأ نافع وابن كثٌر والبصري وحمزة والكسائ

َمْن ٌشاُء( والبن كثٌر اال هار واالدؼام والتحقٌ  أّن له اال هار فقط  وأ هرةا ورش وقرأ قالون والبصرّي وحمزة 

                                       بال اإل هار  ابن عامر فٌقرآن بالرفع فلٌا لهماوالكسائً باالدؼام  وأّما عاصٌم و

                                   باب أحكاِم النون الساكنة والتنوٌن                                                 

ٌَجمال 5ٕٙ    وكلُّهم التنوٌَن والّنون أدؼموا    بال ؼّنٍة فً الالم والّرا ل



بٌنمو أدؼموا مع ؼّنٍة      وفً الواو والٌا دوَنها صلٌؾ تال  وكلٌّ  52ٕ  

   وعنَدةما للكّل أ هْر بكلمة         مصافَة بشباِه المضاعِؾ أثقال 55ٕ

   وعنَد حروؾ الحلِ  للكّل أُ هرا   أال ةاج حكٌم عّم صالٌِه ُؼ اّل 59ٕ

 البواقً لٌكمال  وقلبهما مٌماً لدى البا وأَص ٌا       على ؼّنٍة عند  9ٕٓ
وأدؼموةما مع الؽنة    أدؼم جمٌع القّراء التنوٌن والنون الساكنة المتطّرفة  فً الالم والراء بال ؼّنة )ِمْن ربٍّ رحٌم( 

وقد أ هر الجمٌع ٌدؼمها فً الواو والٌا بال ؼّنة بال صلؾ عن حمزة فإّنه فً حروؾ ٌنمو )َمْن ٌقوُل()برداً وال كّااباً( 

والب صشٌة اشتباةها     النون الساكنة والتنوٌن عند الواو والٌاء فً الكلمة  الواحدة  )الّدنٌا()بنٌان()صنوان()قنوان( 

ٌّام()أّواب( وأ هر الجمٌع التنوٌن والنون الساكنة عند حروؾ الحل  فً كلمة  بالمضاعؾ المثّقل وةو ماٌدؼم بمثله )أ

وتص ٌان مع الؽّنة عند ت ث   َمْن آمن()كٌل آمن( وُتقلبان مٌماً عند الباء للجمٌع )أنبئهم()صمٌّ بكم( أو كلمتٌن )ٌنؤون()

                                         فً كلمة أوكلمتٌن )ٌنتهون()من تحتها( ز ا ش ع   ط   ؾ   ب  ا ج د

                                     تح واالمالِة وبٌَن اللا ٌنباب الا                                                

ًّ بعَدهُ       أماال اواِت الٌاِء حٌُث تؤّصال 9ٕٔ    وحمزةُ منهم والكسائ

   وتثنٌُة األسماِء تكش ُها وبْن    رددَت بلٌب ال عَل صادفَت منَهال 9ٕٕ

ٌّالٌِث فً اوةداةُم  وفً ألِؾ الّتؤن   ةدى واشتراهُ والهوى 9ٖٕ لكّل م  

ٌُ تْح فعالى فحّصال   وكٌَؾ جرْت فعلى ف ٌها وجوُدةا   9ٕٗ  وبْن ضّم أو
لكسرة واأللُؾ االمالة ةً أْن تقترَب ال تحُة ِمن اأماال :  الترتٌب ألّنه أصا عنُه  وحمزة من القّراء والكسائً بعَدهُ أي ب

والتقلٌل بمالٌة صؽرى ما بٌن ال تح واالمالة  أماال كّل ألؾ متطّرفٍة       فتح القار  فمه بالحرؾ  من الٌاء وال تح ةو

ٌّة منقلبٍة عن ٌاء تحقٌقاً فؤمٌلْت لتدّل على  االسم )الهوى()ةداةم( سواء رسمْت أصلها فً ال عل )ةدى()اشتراه( وأصل

 عصا عصوان اشترى ةدى ةدٌانوللمصاطب وال عل بنسبته بلٌب أ  سم بالتثنٌة وتعرؾ أصل اال     بالٌاِء أم باأللؾ 

ًُ ع      شترٌُت ع ا ع وت ا  ألؾ  ا الع و وأماالول   المضارع كالب ع ا ٌع و اشترى ٌشتري والمصدر رمى الرم

)القُصوى()الموتى()بحدى( و)موسى(       التؤنٌث وتكون فً كل كلمة على وزن فعلى بضّم ال اء وفتحها وكسرةا  

تامى(   و)عٌسى( لتحدث العرب بها  ٌَ  منهالً مكان الشرب  أي مطلوبب  ووزن فعالى بضّم ال اء وفتحها )ُسكارى()ال

                                                                                                                                                                              

                                                 والّتنوٌن  لساكنةأحكام النون ا                                              

 أال منصن ْ  ٌكنْ  ٌُنِؽ ْ  سوى االص ا  نِ  وؼٌ  وبصا فُزْ  والواوِ  ٌا وؼّنةُ   ٕٗ 

 ؼٌر صال ٍ  ِمنْ  ةلْ ) والؽٌن الصاء عند والتنوٌن النون بإص اء جع ر أبو وقرأ بالؽّنة والٌاء الواو عند االدؼام صلؾ قرأ

اً  ٌكن بنْ ) االسراء( فسٌنؽضون) الب من واستثنى فاطر( هللا ٌّ                            المائدة( والمنصنقة) النساء( ؼن

                                                        واالمالة الاتح                                                       

ٌّال جاءَ  شا رانَ  الثالثً عٌنُ   هُ  مع  ضعاؾَ  البوارِ  قهارِ  وبال تحِ   ٖٗ   م



معاً وعسى أٌضاً أماال وقْل بلى وفً اسٍم فً االست هاِم أّنى وفً متى    9ٕ٘  

على وما رسموا بالٌاء ؼٌر لدى وما زكى وبلى ِمْن بعُد حّتى وقلْ    9ٕٙ  

ًٍّ ٌزٌُد فإّنُه               وكلُّ ثال 92ٕ  مماٌل كزّكاةا وأنجى مع ابتلى    ث
ًّ كّل اسٍم مستعمٍل فً االست هام )أّنى()متى( ول   )عسى()بلى( وكالب    ماكان أصُل أل ها واواً أمال حمزة والكسائ

وكّل ألٍؾ تكون الماً ولكّنها رسمْت فً المصحِؾ ٌاًء وٌستثنى ِمْن الب صما كلمات )لدى()زكى()حتى()بلى()على( 

 فتمال)زّكى()أنجى()ابتلى( )تزّكى(  لكلمٍة  منقلبة عن واو باا زٌدْت الكلمُة حرفاً أو أكثر تصبُح أل ها منقلبًة عن ٌاء 

ٌُدعى( لاا عمم الّنا م  كوُن اسماً )أدنى( وفعالً ماضٌاً )أنجى( توقد  )ٌتزّكى( ٌّا للم عول )  أومضارعاً )ٌرضى( ومبن

ٌّال 95ٕ ًّ ُم    ولكّن أحٌا عنهما بعَد واوِه                 وفٌما سواهُ للكسائ

   وُرءٌاي والّرءٌا ومرضاِت كٌ ما           أتى وصطاٌا مْثلُه ُمَتقّبال 99ٕ

   ومحٌاةمو أٌضاً وَحّ  تقاتِه       وفً قْد ةدانً لٌَا أمرَب ُمشكال ٖٓٓ

ٌُجتلى    وفً الكهِؾ أنسانً وِمْن قبُل جاَء َمْن    ٖٔٓ عصانً وأوصانً بمرٌَم   

ًَ الاي        أاعُت بها حّتى تضّوَع مندال ٕٖٓ     وفٌها وفً طا آتان

ًَ بالواو ُتبتلىوحرؾ  وحرُؾ تالةا مْع طحاةا وفً سجى    ٖٖٓ  دحاةا وْة
ًّ وحدهُ الكلمات التالٌة )فؤحٌاكم(   أمال حمزة والكسائً أحٌا باا جاءْت بعد واو )وأّنُه ةو أماَت وأحٌا(  وأمال الكسائ

)ثّم أحٌاةم()وةو الاي أحٌاكم()وَمْن أحٌاةا()بّن الاي أحٌاةا()رإٌاي()الرإٌا()مرضات( كٌؾ جاءت )صطاٌا( بإمالة 

 عصانً()وأوصانً()وآتانً()تالةا()طحاةا( )حّ  تقاته()قد ةدان()وما أنسانٌه()وَمنْ )محٌاةم(       د الٌاءاأللؾ بع

       )دحاةا( وأماَل حمزة والكسائً )بال أْن تّتقوا منهم تقىه()قْل بّننً ةدانً رّبً()لو أّن هللا ةدانً( )سجى(

 فؤماالةا وبالواو ُتصتلىقوى    وأّما ضحاةا والّضحى والّربا مع ال   ٖٗٓ
                                                                                                                                                                              

أّوال ِبُسبحانَ  أعمى سوى ُحزْ  ُتِملْ   وال ِفدْ  توراةَ  الالمِ  ُرإٌا كاألبرار  ٗٗ  

 عال باْ  الباب وافتحِ  ٌُمنٌ  ٌا ءُ  وٌا ُحطْ  والنَّملَ  الُكلَّ  كافرٌن وُطلْ   ٘ٗ
 الواحد هلل) بال تح صلؾ قرأ  االضجاع وتسّمى مبالؽة بدون الٌاء نحو وباأللؾ الكسرة نحو بال تحة تنحو أنْ  االمالة  

( جاء) سوى حمزة عند الممالة األفعال من عٌناً  وقعت ألؾ كلّ  وفتح     النساء( ضعافاً ) ببراةٌم( البوار دار()القّهار

 االسراء فً األولى( األعمى) ٌعقوب وأمال(     التوراة) أل  ب  معرفة( الرإٌا()األشرار()قرار()األبرار()ران()شاء)

 كانتْ  بّنها) النمل فً روح ووافقه جاء كٌؾ( الكافرٌن()كافرٌن) ألؾ روٌا وأمال عمرو أبو أماله مما ؼٌرةا وفتح

                              نافع أماله ما كلّ  جع ر أبو وفتح( ٌا) ِمنْ  ٌا روح وأمال( كافرٌن قومٍ  ِمنْ 

                                                



ومحٌاَي مشكاٍة ةداَي قد انجلى  لح ِصهمورإٌاب مع مثواَي عنُه    ٖ٘ٓ  

بطه وآي الّنجِم كً تتعّدال     ماالهُ أواصُر آي ما          ومّما أ ٖٙٓ  

ٌّال    وفً الّشمِا واألعلى وفً اللٌل والّضحى    2ٖٓ وفً اقرأ وفً والّنازعاِت تم  

معارج ٌامنهال أفلحَت ُمْنهال  حتها ثّم القٌامِة ثّم فً ال      وِمْن ت 5ٖٓ
ًّ )وضحاةا()والّضحى()الربا مع أّن ةاه الكلمات أصلها واو ولكّنها   كٌؾ جاء )شدٌد القوى(   (أمال حمزة والكسائ

وأمال دوري الكسائً )رإٌاب()أحسَن مثواي()ومحٌاي()كمشكاٍة فٌها()فَمْن تبَع ةداي(       أمٌلْت للتناس  بٌن اري 

وأماال أٌضاً األل ات التً ةً أواصر ارٌات من ةاه السور طه        وأمال حمزةُ والكسائً )مثواكم()مثواةم()مثواه(

اسماً كانْت الكلمة أو فعالً أصلها ٌاء أو      النجم الشما األعلى اللٌل الضحى العل  النازعات عبا القٌامة المعارج

ا م كً تتعّدال أي أن تكون برأي النّ   والعلة  واو وٌستثنى من الب األلؾ المبدلة من التنوٌن )نس اً()ضنكاً( ونحوةا 

الكثٌر الن ع                                         ارٌات على سنن واحد  والمنهال الاي ٌعطً الكثٌر كناٌة عن العالم

ُسوًى وُسدًى فً الوقِؾ عنهم تسّبال  رمى صحبٌة أعمى فً االسراِء ثانٌاً    9ٖٓ  

عمى فً االسرا ُحْكُم صحبٍة أوالوأ وراُء تراءى فاَز فً ُشعرائِه    ٖٓٔ  

 ٌوالً بَمجراةا وفً ةوَد أُنزال  وما بعَد راٍء شاَع ُحكماً وح ُصهم   ٖٔٔ
ٌُترب ُسوى()مكاناً أماَل حمزة والكسائً وشعبُة ألَؾ )رمى()فً ارصرة أعمى( الثانٌة فً االسراء ) كالةما  دى(سُ أن 

وأمال حمزة راَء )تراءا الجمعان( مع األلؾ بعدةا وصالً ووق اً والكسائً     عنهم تسّبال أي ثبت ورسخ  عند الوقؾ

وأمال البصرّي وحمزة والكسائً   عند الوقؾ كالب وأمال البصري  وحمزة والكسائً وشعبة ألؾ )فً ةاه أعمى( 

مٌلونها مع بمالة الّراء قبلها كّل ألٍؾ منقلبة عن ٌاء أو مرسومٍة بالٌاء أو منصوصاً على بمالتها باا جاءْت بعد الّراء فٌ

            وتكون اسماً )ٌا بشرى( وفعالً )اشترى( وح ع عن عاصم ٌوافقهم فً )مجرىها( ولٌا له بمالٌة بال ةاه 

فً االسرا وةْم والّنوُن ضوُء سناً تال     نؤى شرُع ٌمٍن باصتالٍؾ وشعبٌة    ٕٖٔ  

ٌّال               بناهُ له شاٍؾ وقْل أوكالةما  ٖٖٔ  ش ا ولِكْسٍر أولٌاٍء تم
فً االسراء وفّصلت وشعبة ٌمٌل معهم فً االسراء وأما نبه()ونؤى بجاوالكسائً الهمزة واأللؾ قبلها منأمال حمزة 

مال ةشام وحمزة والكسائً وأ ن صالؾ للسوسً فؽٌر مقروء به مااكره النا م مِ الكسائً فؤماال النون منهما وصلؾ و

 كسر الكاؾ أوالنقالبها عن ٌاءلبمالتها و )أوكالةما(مع النون وأمال حمزة والكسائً ألؾ)ؼٌر نا رٌن بناه( ألؾ

كهم واواِت الٌا له الصلُؾ جّمال واو الّراِء ورٌش بٌن بٌَن وفً أرا   ٖٗٔ  

 لُه ؼٌَر ما ةا فٌِه فاحضْر مكمَّال   ولكْن رإوُا اريِ قْد قلَّ فتُحها   ٖ٘ٔ
ٌُستثنى منها   ن ال تح واالمالة ٌش كّل ألٍؾ واقعٍة  بعد راٍء والتقلٌل بمالة صؽرى بٌقلل ور  له فٌها ف  )ولو أرىكهم( و

وله فً كّل ألٍؾ ٌمٌلها حمزة والكسائً أو دوري الكسائً وحده ؼٌر التً بعد راٍء ال تح والّتقلٌل والّتقلٌل         ال تحُ 

فال تقلٌل له فٌها كلّها أبداً  الربا( حٌث ورد وكالةما فً االسراء و)كمشكاة( وٌستثنى منها )مرضات( كٌؾ جاءت و)

ومّما أمااله أواصر آي ما بطه     وقلّل ورش كّل األل ات التً ةً رإوا آي السور اإلحدى عشرة التً مّرت بقوله 



فقط  والتقلٌل اال )اكراةا( فبالتقلٌل)دحاةا()مرعاةا()ضحاةا(ف ٌها ال تح األل ات التً اقترنت بضمٌرالمإّنث وٌستثنى

ماتقّدَم للبصري سوى راةما اعتلىآي   وكٌَؾ أتْت فعلى وآصُر  ٖٙٔ  

 وٌا وٌلتى أّنى وٌا حسرتى طووا وعْن ؼٌِرِه ِقسها وٌا أس ى العال   2ٖٔ
الّنوعٌن ماجاءت وٌستثنى من   التً ةً أواصر آي السور االحدى عشرة األلؾ قلّل البصرّي ألؾ فعلى مثلث ال اء و

وقلّل دوري أبً عمرو )ٌا وٌلتى ءألد(و)أّنى(    وراةما الّضمٌر ٌعوُد على الّنوعٌن بعد راء فلٌا له فٌها بال االمالة 

وةاه الكلماُت تقاا لؽٌره على أصولهم فتمال        حٌُث وردْت )ٌا حسرتى على ما فّرطُت()ٌا أس ى على ٌوسؾ( 

 ًّ قلّل لورٍش وال تُح للباقٌن و)كلتا( لعاّمة أةل األداء ال بمالَة فٌها وال تقلٌل وللبعِ  أنها تمال وت     لحمزة و الكسائ

لحمزة والكسائً وتقلّل للبصري وورش بصلؾ عنه                                                                

ا طاَب ضاقْت فُتجِمالأمْل صاَب صافو   وكٌَؾ الثالثً ؼٌَر زاؼْت بماضًٍ    5ٖٔ  

ٌَّال  وحاَ  وزاؼوا جاَء شاَء وزاَد فُزْ    9ٖٔ وجاَء ابُن اكواٍن وفً شاَء م  

 وقْل صحبٌة بْل راَن واصحْب ُمَعّدال   فزاَدةُم األولى وفً الؽٌِر ُصْل هُ    ٕٖٓ
)صاب()صاؾ()طاب()ضاقت()حا ()زاغ()جاء()شاء()زاد( فال  أمال حمزة ألؾ الثالثً الماضً ِمن األفعال التالٌة 

ولو اّتصل بها ضمٌر ال اعل أو تاء الّتؤنٌث         ٌمال المزٌد منها وال ؼٌر الماضً فتمال األفعال السابقة بشرطها 

)فزادةم وٌستثنى منها )زاؼت( فال ٌمٌلها  وواف  ابن اكوان حمزة على بمالة ألؾ )جاء( و)شاء( كٌؾ وردت وألؾ 

 وأمال حمزة والكسائً وشعبة ألؾ )بل ران(      هللا مرضاً( فً البقرة وله )زاد( فً باقً المواضع ال تح واالمالة  

المط  ٌن فاصحب رجال معّدال مقّوم الصل  ٌرشدب بلى الح                                                          

بكسٍر أمْل ُتدعى حمٌداً وُتقبال    أتتْ    وفً أل اِت قبَل را طرؾٍ  ٕٖٔ  

كؤبصارةم والّداِر ُثّم الحماِرمْع حمارَب والكّ اِر واقَتْا لَتْنُضال   ٕٕٖ  

   ومْع كافرٌَن الكافرٌَن بٌائِه    وةاٍر روى مرٍو بصلٍؾ صٍد حال ٖٕٖ

ُمقلاّل  َبداِر وجّبارٌَن والجاِر تّمموا     وورٌش جمٌَع الباِب كاَن  ٕٖٗ  

   وةاان عنُه باصتالٍؾ ومعُه فً ال   بواِر وفً القّهاِر حمزةُ قلاّل ٕٖ٘

قلٌُل جادَل فٌصال   وبضجاُع اي راءٌِن حجَّ رواُتُه     ٕٖٙ  كاألبراِر والتٌّ
( فهً وال نحو )تماِر()جوارِ   ال المتوّسطة   مكسورة أمال دوري الكسائً وأبو عمرو األلؾ التً قبل راٍء متطّرفة  

ألّن أصلها تماري وجواري وال نحو )طائر(و)مضاّر( ألّن الهمزة والّراء الساكنة  من التشدٌد فصلْت بٌن   متوّسطة 

فالتً تمال نحو)وعلى أبصارةم      األلؾ والّراء وال التً كسرةا عارٌ  نحو )أنصاري( وال الم توحة نحو)ساَر( 

 ولو أضٌؾ بلٌها ضمٌر الؽٌبة أو الصطاب كما سب    ار()كمثل الحمار( الك ّ  ؼشاوةٌ( )عقبى الدار()بلى حمارب()من

وكالب ٌمٌالن )كافرٌن()الكافرٌن( بالٌاء    األمثلة بعضها على بع  لتنضال لتؽلَب فً الحجة   قا واقتا مزٌٌد أي

ًّ وشعبة والبصرّي وقالون وابن اكوان بصلؾ عنه ألؾ )ةاٍر(      دون ؼٌرةما  ولٌا لقالون ؼٌر ةاه وأمال الكسائ



ًّ وحده )جبارٌن()والجار( وورش ٌقلّل كّل أل ات ةاا الباب الواقعة قبل راء      االمالة الكبرى  وأمال دوري الكسائ

وقلّل ورٌش وحمزة ل      متطّرفة مكسورة و)كافرٌن()الكافرٌن()ةاٍر( بال )جبارٌن()والجار( فله فٌهما ال تح والتقلٌل

وأمال البصري والكسائً األلؾ بٌن رائٌن ثانٌتهما مكسورة  وتمال        المكسور الراء حٌث جاء (و)القهار()البوار

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

وبارئِكْم تال  وبضجاُع أنصاري تمٌٌم وسارعوا نسارُع والباري  2ٕٖ  

وآاانهْم ُطؽٌانهم وٌسارعو          ن آااننا عنه الجواري تمّثال   5ٕٖ  

   ٌواري أواري فً العقوِد بُصل ِه  ضعافاً وحرفا الّنمِل آتٌب قُّوال 9ٕٖ

   بُصلٍؾ ضممناهُ مشارُب المٌع          وآنٌٍة فً ةْل أتاَب ألْعدال ٖٖٓ

وُصْل هُم فً الّناِا فً الجرِّ ُحّصال   وعابدٌ وفً الكافروَن عابدوَن    ٖٖٔ  

حمارَب والمحراِب بكراِةهّن وال   حماِر وفً اإلكراِم عمراَن ُمّثال   ٕٖٖ  

ٌُجرُّ ِمَن المحراِب فاعلْم لتعمالوكلٌّ بُصلٍؾ البِن اكواَن ؼٌرَ    ٖٖٖ  ما 
 آاانهم()طؽٌانهم(فً بارئكم()بلى لهم()البار ()أنصاري()وسارعوا()نسارُع مال دوري الكسائً وحده ألؾ )َمْن أ  

وأّما )ٌواري سوءة أصٌه()فؤواري سوءَة أصً( فله فٌهما ال تح واالمالة وطرٌ  الن م     )ٌسارعون()آااننا()الجوار( 

مزة مع العٌن و)آتٌب به( فً الموضعٌن مع اله (ضعافاً )وأمال حمزة ألؾ       ؼٌرةما بال تح بالصالؾ فً  ال تح  و

)عابدون()عابٌد( مع العٌن فً وأمال ةشام األلؾ فً )مشارب( فً ٌا و )عٌن آنٌة( مع الهمزة     بصلؾ عن صالد 

وأمال دوري البصري ل   )الّناا( المجرور حٌث جاء وأّما صلؾ البصري فاالمالة للّدوري    الل  ٌن فً الكافرون 

مارب()الحمار()المحراب( )بكراةهّن()االكرام()عمران( بال ل   وأمال ابن اكوان بصلؾ عنه )ح    وال تح للسوسً  

)المحراب( المجرور )فً المحراب( آل عمران )من المحراب( مرٌم  فٌمٌلها بال صالؾ                        

ْمنُع االسكاُن فً الوقِؾ عارضاً    ٖٖٗ ٌَ ٌّال  وال  بمالَة ما للكسِر فً الوصِل ُم  

ٌُجتال  بما فً أُصولهْم  وقبَل سكوٍن قؾْ    ٖٖ٘ واو الّراء فٌِه الُصلُؾ فً الوصِل   

 لتً مع اكرى الّدار فافهم ُمحّصال    كموسى الهدى عٌسى بن مرٌَم والقرى ال   ٖٖٙ

فتمال ولو وق نا   الٌمنُع السكون العارُ  بالوقؾ بمالَة ِاأللؾ التً ٌكون ِمْن شروطها الكسر )بدٌنار()كتاب األبرار(

وأّما األلؾ المحاوفة لاللتقاء الساكنٌن )موسى الهدى(        عندةا بن كان الوقوؾ بالسكون وبالروم من باب أولى  

)عٌسى بن مرٌم()القرى التً()اكرى الّدار( باا وق نا عندةا نقؾ بما تقّرر فً أصل كّل قار  فنقؾ بال تح أو االمالة 

ًّ فً األلؾ التً جاءت بعد الراء )نرى هللا()فسٌرى هللا( ر  فٌها أو الّتقلٌل حسبما للقا  وله فً اسم هللا     بال السوس

ها بالوصل ال تح أو االمالة لتدّل اءاتفله فً ر     )الكبرى ااةب(مع االمالة والت صٌم مع ال تح الترقٌ  والت صٌم  فٌهما

)رءا القمر()رءا الشما( حال الوصل الراء فً شعبة وحمزة ال كما أم   على أّن األلؾ المحاوفة ممالة عند الوقؾ 

 وفً )ترى المإمٌنٌن( فإن كان منّوناً فال ٌمال     وصالؾ السوسً بشرط  أن الٌكون الساكن منّوناً )قرًى()م ترًى( 



                                                                        )ترى المالئكة( الوجهان والالم مرققة  بالصالؾ  

وقْد فّصموا الّتنوٌَن وق اً ورّققوا وَت صٌمهم فً الّنصِب أجمُع  أشمال   2ٖٖ  

   مسّمًى ومولًى رفعُه مع جّرِه      وَمنصوبُه ؼّزًى وتتراً تّزٌال 5ٖٖ
مرفوعة كانت  ال تح     اصتلؾ أةل األداء فً الوقؾ على الكلمِة المنّونة باا كان قبل التنوٌن ألٌؾ ممالٌة ثالثة أقوال: 

الة فً األحوال الثالث إلطالقه إلطالقه  االمأو مجرورة )وأجٌل مسّمًى()أوكانوا ؼّزًى()بلى أجٍل مسّمًى(  أومنصوبة

بال ألبً عمرو فالتنوٌن فٌها     التً الرفع والجّر  وتمثٌل الّنا م ب  تتراً الٌصحُّ ال تح فً حال النصب واالمالة فً ح

ٌّز ٌّل تم  و هرت أنواعه باألمثلة والاي علٌه القّراء أال عبرة للتنوٌن عند الوقؾ  وةاا الصالؾ نحوي  له وحده  وتز

ًّ فً إمالةِ                                                                 هاء الّتأنٌِث فً الوقفِ  باب مذهب الكسائ

   وفً ةاِء تؤنٌِث الوقوِؾ وقبلها ممال الكسائً ؼٌَر عشٍر لٌعدال 9ٖٖ

ٌّال ٖٓٗ    وٌجمُعها ح ٌّ ضؽاُط عٍع ص ا    وأكهُر بعَد الٌاِء ٌسُكُن ُم

ٌَْضعُؾ بعَد ال تِح والّضم أرج   ٖٔٗ الأو الكسِر واالسكاُن لٌَا بحاجٍز و  

ٌّال ٕٖٗ ًّ م كة وبعُضهْم  سوى ألٍؾ عنَد الكسائ ٌْ    لِعبرة مائة ِوجهة ولَ
وبن لم ٌدّل على الّتؤنٌث   ةاء الّتؤنٌث ةً التً تكون فً الوصل تاء وفً الوقؾ ةاء وٌدصل معها ماجاء على ل  ها 

ولٌا منها الهاء األصلٌة والةاء الضمٌروالةاء السكت وال المإّنثة التً تبقى فً الوصل    )كاش ة()بصٌرة()ةمزة(

أمال الكسائً الحروؾ التً تكون قبل ةاء الّتؤنٌث بال عشر حروؾ فال تمال     ةاء )توّجه()فؤكرمه()حسابٌة()ةاه( 

عاع سمٌن كثٌر الانوب )النطٌحة( معنى الجملة حّ  ضؽطة القبر على كل    قبلها ٌجمعها حّ  ضؽاط عٍع ص ا 

وأّما حروؾ أكهر فٌشترط فٌها أن ٌكون قبلها ٌاء ساكنة أوكسر أوحرؾ ساكن قبله ٌاء ساكنة      وةكاا    )الحاّقة( 

لكبٌرة()لعبرة()وجهه( وةكاا واصتلؾ فً )فطرت( ألّن الساكن قبلها حرؾ أوكسر فاالسكان ال ٌعّد مانعاً )المالئكة()

ومعنى ٌضعؾ أرجال تشبٌه     اا كان قبل أحد حروؾ أكهر فتح أوضّم أوساكن قبله فتح أوضّم فال بمالة استعالء وب

وبع  أةل األداء أمال للكسائً كل الحروؾ قبل ةاء التؤنٌث    بالرجل الهرم الاي ال تحمله رجاله )امرأة()التهلكة(

د شما )صلٌ ة()حجة()بهجة( و ةكاا                 بال األلؾ فالحروؾ التً الصالؾ فٌها ٌجمعها فجثت زٌنب لاو

                                             باب مذاهبهم فً الّراءات                                                

مسّكنًة ٌاٌء أو الكسُر موصال   رّق  ورٌش ُكلَّ راٍء وقبلها      و ٖٖٗ  

 سوى حرٍؾ االستعال سوى الصا فكّمالاكناً بعَد كسرٍة ٌَر فصالً س ولمْ    ٖٗٗ
م توحة أو مضمومة متوّسطة أو متطّرفًة وصالً  ورقٌّ  ورش كّل راٍء      ٌ الت صٌم ةو تؽلٌ  الحرؾ وعكسه الترق

ولو كانت الٌاء حرؾ لٌن أو حرؾ مّد ولٌن أو كان     نٍة باا كان قبلها ٌاٌء ساكنٌة مّتصلة بها ووق اً منّونة أوؼٌر منو

 )اراعٌه( ولوكان الحرؾ المكسور حرَؾ استعالء )فٌهّن صٌراٌت()الب صٌٌر()قالوا الضٌَر(  قبلها كسر متصٌل الزم 

ٌُن ٌَرة()ٌوَم ٌروَن( ِار()قاصراُت الطْرؾ( والترّق )ل د( ألّن رحماُء()برشٌ )فً رٌٍب()على الك ار وال )ماكان لهم الِص

بال من الترقٌ  وباا كان بٌن الكسر والراء ساكن فإّنه ال ٌعتبر مانعاً أوحاجزاً   ؼٌر مّتصلبعد ٌاء متحركة أو الكسر 

سوى حرؾ الصاء فإّنه ال ٌمنع فٌرّق  )وزرب()أفنضرُب عنكم      فهو مانع وحاجز  باا كان الساكن حرؾ استعالء

عارٌ  فً من صٌل ترقٌ  فً )ماكاَن أبوِب امرأ()وبِن امرأةٌ(ألّن الكسر من صٌل ووال     الّاكر()بصراجهم()بصراجاً( 



 ()قطراً()فالحامالت وقراً(والترقٌ  )فً مصَر()علٌنا بصراً   عارٌ  )امرأة( فصمت الراء فالكسر ابتدأتَ ولو  الثانً

ٌُرى ُمَتعّدال ٖ٘ٗ ًّ وفً برْم     وتكرٌرةا حّتى     وفّصمها فً األعجم

   وَت صٌُمُه اكراً وستراً وبابُه    لدى ُجلّة األصحاِب أعمُر أرحال ٖٙٗ
ًّ وبْن وجَد فٌه سببفصم ورٌش  وفصَم  األولى من   ٌل()عمران( وكلمة )برم( الترقٌ  )ابراةٌم()اسرائ كل اسٍم أعجم

راً()ال رار()بسراراً()مدراراً( )ضراراً()فرا   لٌتعّدل الل    وٌكون أٌسروجَد فٌها سبب الترقٌ   كلمة فٌها راءان وقد

 وروي عنه)اكراً()ستراً()بمراً()وزراً()حجراً()صهراً( فجمهور أةل األداء بالت صٌم وةومقّدم واصتلؾ عن ورش فً

)سّراً( ألّن المدؼم والمدؼم فٌه كالحرؾ الواحد وال صالؾ فً ترقٌ  نحو    وٌمتنع الترقٌ  مع توسط البدل الترقٌ  

عنُه ٌرّقُ  ُكلّهم         وحٌراَن بالّت صٌِم بعٌ  تقّبال   وفً شررٍ  2ٖٗ  

 وفً الّراء عْن ورٍش سوى مااكْرُتُه مااةُب شّاْت فً األداِء توّقال   5ٖٗ
وباا وقؾ علٌها رّق  الّراءٌن مع السكون أو الروم فً الثانٌة وأّما     ورّق  ورش الراء األولى من )بشرركالقصر( 

وأّما)حٌران( روى البع     الثانٌة وله فً الوقؾ عندةا السكون مع الت صٌم أو الروم مع الترقٌ  ؼٌر ورٍش فٌرّق  

 شااةٌ كالتوقُّل أي الصعود فً الجبل فً البعد وورد عن ورش للراء مااةب  الترقٌ  عن ورٍش فٌها الت صٌم وآصرون

 لّسبعِة المالباا سكنْت ٌاصاِح ل   ُبّد ِمْن ترقٌقها بعَد كسرٍة    وال 9ٖٗ
ًّ أوعار  باا سكنت الّراء بعد كسرة الزمة  لكّل القراء    وجب ترقٌقها    متوّسطة كانت أومتطرفة وسكونها أصل

)أِم ارتابوا( كالب )ِاركعوا( عند البدء   )ِفرعون()فاصِبر()مستِمر( فإْن كانت الكسرة عارضًة وجب ت صٌمها للجمٌع 

بعُد فراإهُ         لُكلّهُم الّت صٌُم فٌها تالاّل  وما حرُؾ االستعالِء  ٖٓ٘  

 بِ ْرٍ  جرى بٌَن المشاٌِخ سلسال    وٌجمعها قْ  صّع ضؽٍط وصل هم    ٖٔ٘
باا جاء بعد الّراء أحد أحرؾ االستعالء وجب ت صٌمها لكّل القّراء سواء كانت ساكنة )برصاداً()مرصاداً( أو متحركة 

 فلو كان حرؾ االستعالء فً كلمة أصرى لم ٌمنع         االستعالء )فرا ()االشرا (وحالت األلؾ بٌنها وبٌن حرؾ 

فً نحو)أن أنار قومب()وال وال ٌمنع الترقٌ  لورش وؼٌره       الترقٌ  لورش)حصرت صدورةم ()الّاكر ص حاً( 

ن ر لكسر حرؾ االستعالء فمن فصمها ن ر لحرؾ االستعالء ومن رّققها    تصّعر صّدب( واصتلؾ القّراء فً )فرٍ (

وحروؾ االستعالء ق  صّع ضؽٍط  ومعاناةا أقم فً القٌ  أي الحّر فً صّع ضٌٍ  أي اقنع من الّدنٌا بمثله 

ف ّصْم فهاا ُحكمُه متبّاال           وما بعَد كسٍر عارٍ  أو ُمَ ّصلٍ  ٕٖ٘  

ٌ  فٌمثال  وما بعَدهُ كسٌر أو الٌا فما لهم          بترقٌقه نعٌّ وثٌ ٖٖ٘  

  وما لقٌاٍا فً القراءِة مدصٌل         فدونَب مافٌِه الّرضا ُمَتكّ ال  ٖٗ٘
ولجمٌع القّراء ت صٌم الراء بعد الكسر      فصَم ورٌش الراء فً )امرأة()امرإ()بمراً( عند البدِء بها ألّن الكسر عار ٌ 

وكالب بعد الكسر      ألّن ةمز الوصل ٌإتى بها للتوّصل بلى النط  بالساكن  )ارتابوا()اركعوا( حٌن البدء العار 

لورٍش متباال  و )برسوٍل(      المن صل الزماً كان )رّب ارجعون( أوعارضاً ) قالِت امرأة()أِم ارتابوا( لجمٌع القّراء

لبحرٌن( ولٌا )بٌن المرِء()مرج ا  بع  أةل األداء رّق  الّراء لورٍش باا كان بعدةا كسر أو ٌاء و مباول مست ٌ 



 القٌااالرأي ووالقراءة بالّنقل المتواتر والتلقً ال ب       نعٌّ وةو ؼٌر صحٌح بل له الت صٌم كسائر القّراء  لهم بالب

وت صٌمها فً الوقؾ أجمع أشمال   وترقٌقها مكسورًة عند وصلهم    ٖ٘٘  

ٌّال  ولكّنها فً وق هم مع ؼٌرةا         ترقّ  ٖٙ٘ ُ  بعد الكسر أو ماتم  

   أو الٌاِء تؤتً بالسكون ورومهم كما وصلهم فابُل الاكاء ُمصقاّل 2ٖ٘

  وفٌما عدا ةاا الاي قْد وص تُه على األصِل بالّت صٌم كْن متعّمال  5ٖ٘
وفً آصر الكلمة      الراء المكسورة فً أّول الكلمة وفً وسطها ترّق  وصالً ووق اً لجمٌع القّراء )رجال()فرحٌن(  

ٌّة كانت كسرتها أم عارضًة )ِمْن مطٍر()وأناِر الناا(  وكالب )وانحر بّن شانئب( لورش أّما فً      ترّق  وصالً أصل

فسواء كانت م توحة أو مضمومة أومكسورة ٌن ُر بلى ماقبلها فإْن كان مكسوراً أوقبلها ساكٌن قبله كسر        الوقؾ 

()وما ٌاء فترقّ  )ِمْن مّدكر()ِمن السحر()ِمْن أنصار()أو    أوقبلها ألؾ ممالة  ِمْن بشٌر()ِمن أساوَر()وكّل أمٍر مستقرٌّ

أّما باا كان باا كان قبلها فتح أو ضم فت صم )وانَحر()ُدُسر( و علّمناهُ الّشعَر()بْن ةو بالاكٌر()وافعلوا الصٌر()فهوصٌر( 

وبن كانت راإةا م توحًة فالت صٌم       وةو مقّدم ومثلها )مْن مصَر( قبلها حرؾ استعالء ساكن ف ٌها الت صٌم والّترقٌ

)ةوالقادُر()وةو  فالمكسورة ترّق  والمضمومة ت صم بال لورش    أولى وحكم الوقؾ على الّراء بالروم حكم الوصل 

التً ترقّ  بمقتضاةا الراء فاصتبر الاكاء اصتباراً مصقوالً ٌبرز قّوته وفً ؼٌر مااكرته لب من القواعد         حسٌٌر(

                                        لورش أو لؽٌره فصا بالت صٌم الاي ةو األصل واعمل به
باب الالمات                                                                                    

ال  وؼلَّ  ورٌش فتَح الٍم لصادةا       أو ال 9ٖ٘ طاِء أو للّ اء قبُل تنزُّ  

وَمْطلِع أٌضاً ثّم  ّل وٌوصال  باا فتحْت أو ُسّكنْت كصالتهم     ٖٓٙ  

ٌُسّكُن وق اً والم ّصُم فُّضال ٖٔٙ    وفً طال صلٌؾ مع فصاالً وعندما   

   وحكُم اواِت الٌاِء منها كهاه  وعند رإوا اري ترقٌقها اعتلى ٕٖٙ
                                                                                                                                                                              

                                           المرسوم على والوقف والالمات الّراءات                                     

حال ولمْ  ُحمْ  أال بالها أبهْ  ٌا وقؾْ       اْتلها والماتٍ  راءاتٍ  كقالون  ٙٗ  

ٌّهْ  علٌهّنه نحوُ   هُ   وعن  وةً ةو مع كالبزِّ  وسائُرةا  2ٗ  المال روى بل
( أبت ٌا) من بالهاء أبه ٌا وٌعقوب جع ر أبو ووقؾ  ورشاً  مصال اً  قالون مثل والالمات الراءات جمٌع جع ر أبو قرأ 

( فٌم()عمّ ()لم) االست هامٌة ما على السكت ةاء بزٌادة ٌعقوب وقؾ و للرسم اتباعاً  بالتاء فٌها صلؾ ووقؾ  جاء حٌث

 من مشّددة نون وكلّ (   ةو ثمّ ()لهً()لهو()فهً()فهو()ةً()ةو) والمإّنث الماكر الم رد الؽائب وضمٌر(    ممّ ()بم)

 للمتكلّم المبنً المشّددة والٌاء(  فروجهنّ ()منهنّ ()بهنّ ()علٌهنّ ()لهنّ ()ةنّ )نحو  جاء حٌث الؽائبات االناث ضمٌرجمع

( ًّ ًّ ()عل ًّ ()بٌديّ ()لديّ ()بل     الحالٌن فً سكت ةاء بدون وصلؾ جع ر أبو ووقؾ الهاء ترب وصل وباا( بمصرص



جاءْت بعد صاٍد أو طاٍء أو  اٍء م توحاً أحُد ةاه الحروؾ أو مسّكناً باا          ٌؽلُ  ورٌش الالم الم توحة أي ٌ صمها 

بٌن )الصالة()مصلّى()ٌصلى()الطال ()طلّقتموةن()مطلِع() لَم()ف لّْت()أْ لم( وباا حالت األلؾ بٌن الطاء والالم أو

بعد  وكالب الالم المتطرفة الم توحة   فقد روي فٌها لورٍش الترقٌ  أو الت صٌم وةو مقّدم )طال()فصاالً(الصاد والالم 

وكالب الالم بعد الصاد وقبل األلؾ المنقلبة عن ٌاء باا لم تكْن    أحد األحرؾ الثالثة باا ُوقَؾ علٌها)أْن ٌوصْل() ّل(

كما مّر فً  ولكْن باا فصمت فتحت األلؾ وباا رققت أمٌلت با ال ٌجتمع التؽلٌ  واإلمالة  رأا آٌٍة )ٌصلى()مصلّى( 

        باا كانْت رأا آٌٍة فلٌا لورٍش فٌها بال التقلٌل والترقٌ  )فالصّد  والصلّى( أما وباب ال تح واالمالة  

كسرٍة       ٌرّققها حّتى ٌروَ  مرّتال   وكلٌّ لدى اسم هللِا ِمْن بعدِ  ٖٖٙ  

   كما فّصموهُ بعَد فتٍح وضّمٍة      فتّم ن اُم الّشمل وصالً وفٌصال ٖٗٙ
وأما ورٌش فٌ صم  والّضم ت صم )هلل()شهَد هللا()قالوا اللهم( أعّزوجّل بعد كسرٍة رّققْت المه وبعد ال تح كان اسم هللا  باا

ٌّن   الالم من اسم هللا سبحانه بعد ترقٌ  الراء )أفؽٌر هللا()ولاكُر هللا(  ًّ )حتى نرى هللا( ب تح نرى تع وباا قرأ الّسوس

قرأةا باالمالة فله ت صٌم الالم وترقٌقها حتى ٌحسن الل    فً الترتٌل حال الوصل أو ال صل  وباا    عنده ت صٌم الالم 
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ِمَن الوقِؾ عن تحرٌب حرٍؾ تعّزال  واالسكاُن أصُل الوقِؾ وةو اشتقاقُه    ٖ٘ٙ  

ٌّهم به  ٖٙٙ من الّروم واالشماِم سمٌت تجّمال   وعنَد أبً عمرٍو وكوف  

 لسائرةم أولى العالئِ  ِمْطوال        وأكثر أعالِم القراِن ٌراةما  2ٖٙ
تجرٌد الحرؾ  بسكان الحرؾ الموقوؾ علٌه  ةو األصل واالشمام والروم فرٌع عنه والوقؾ على الحرؾ عبارة عن

وماةُب أبً عمرو وعاصٍم وحمزة والكسائً السكون أواالشمام أوالروم وةو طرٌ    من الحركة  وةو معنى تعّزال 

وأكثر أةل األداء ٌؤصاون بالروم واالشمام لكّل القّراء وٌرون األصا    جمٌٌل وماةٌب حسٌن وقد ورد عنهم الّنع بالب

 وبعُ  أةل األداء ٌْقُصُر الروم واالشمام على َمْن ورد عنهم النعّ   به أولى حبل أي أحّ  األسباب الموصلة  أصااً 

ًٍّ كلَّ داٍن تنّوال اسماُع الُمحّرِب واق اً         وروُمبَ  5ٖٙ بصوٍت ص   

ٌَْصحال  و 9ٖٙ ٌَُسّكُن ال صوٌت ةناَب ف  االشماُم بطباُ  الشِّ اِه ُبعٌَد ما  
ًٍّ حال كونب واق اً عند  حقٌقة الّروم أن ُتْسمع القرٌب المصؽً بلى قراءتب صوَت حركة الحرِؾ المحرب بصوِت ص 

 رة النط  بالحرؾعلى صو الحرِؾ حّتى ٌاةَب مع م صوِت الحركة واالشمام أن ُتطبَ  ش تٌب عقَب تسكٌن الحرؾ

                                                                                                                                                                              

ًَ  مالً بُسلطانٌهْ    احِافنْ  ولِها ِطبْ  َثمَّ  مع ُندبةٍ  واو  5ٗ موِصال وماة  

 ُح ِّال الوصلِ  لدى اقتدْ  تسنّ  حسابً كتابٌهْ  احِاؾْ  كاا فُز وأثبتْ  حماهُ   9ٗ
 حٌث ال رفٌة( َثمَّ ) الزمر( حسرتى ٌا) ال رقان( وٌلتى ٌا) ٌوسؾ( أس ى ٌا) فً وق اً  السكت ةاء بإلحا  روٌا قرأ 

( مالٌه عّنً) كلماتٍ  ثالث من وق اً  وٌثبتها وصالً  السكت ةاء بحاؾ ٌعقوب وقرأ(           رأٌتَ  َثمَّ  رأٌتَ  وباا) جاء

ًَ ) من( ماةً()مالً) وأّما الثالث فً الحالٌن فً بإثباتها صلؾ وقرأ    القارعة( ماةٌه) الحاقة( سلطانٌه)  أرى ال مال

( كتابٌه) من السكت ةاء بحاؾ ٌعقوب وقرأ   الحالٌن فً للجمٌع فبالحاؾ المدثر( اكرى بال ةً وما) النمل( الهدةد

                                                      وق اً  وأثبتها وصالً  األنعام( اقتده) البقرة( ٌتسّنهْ ) الحاقة( حسابٌه)



والصحُل ةو بّحة فً الصدِر    بالعٌنبال  فٌه قويٌّ وال ضعٌٌؾ والٌدربفال صوَت فٌصحال أي  المضموم بال صوتٍ 

التلقً فً كّل ةاا ةو األصل ولكن التعرٌؾ تقرٌب من المراد                           و تمنع ارت اَع الصوتِ 

وروُمِب عنَد الكسِروالجرِّ ُوّصال  وفْعلُهما فً الضمِّ والّرفِع وارٌد    2ٖٓ  

وعنَد بماِم الّنحِو فً الكلِّ أُعمال ولْم ٌَرهُ فً ال تِح والّنصِب قارٌ     2ٖٔ  

بناًء وبعراباً ؼدا متنّقال   حرٌُب بال لالزٍم               الت  وما نّوَع  2ٕٖ
الروُم فٌكون مع الكسِر أوالجّر  والم توح والمنصوُب االشمام والروم ٌكونان فً الكلمة التً آصرةا ضّم أورفٌع وأما 

ر الّنا م ستة أسماء للحركات واك الحركات  لكلّ   والروم االشمام النحو أئمة وعندلٌا فٌه بال االسكان لجمٌع القّراء 

ٌز بالبناء على ال تح أو الضّم أو الكسر واو بعراٍب منتقٍل من رفٍع بلى نصٍب بلى جرّ    بٌاناً لنوعٌها  ٌّ  وةما الزٌم متم

ٌَْدصال    وفً ةاِء تؤنٌٍث ومٌم الجمٌِع قُلْ    2ٖٖ وعارِ  شكٍل لم ٌكونا ل  

وِمْن قبلِه ضمٌّ أو الكسُر ُمّثال   وفً الهاِء للإلضماِر قوٌم أبوةما  2ٖٗ  

   أُو اَّماةما واٌو وٌاٌء وبعُضهم      ٌرى لهما فً كّل حاٍل ُمحلاّل 2ٖ٘
)فبما رحمة()وتلب نعمة( أّما    الٌكون االشمام وال الروم مع ةاء التؤنٌث التً تكون فً الوصل تاء وفً الوقؾ ةاًء 

ع مٌم وال ٌكونان م   بال لمن ٌقؾ علٌها بالهاء )ورحمت ربب صٌر( فٌها  انالتً تكتب تاء وٌوقؾ علٌها بالتاء فٌكون

كما ال ٌكونان مع عار  شكٍل وةو الحركة العارضة )قل أوحً( لمن     من ٌصلها بواوالجمع ال لمن ٌسّكنها وال ل

صل فٌها السكون بصالِؾ )جواٍر( ألن الكسرة لاللتقاء الساكنٌن )ٌومئٍا()حٌنئٍا( ألّن با األ    ٌنقل الحركة  )قل اللهم( 

وٌرى بعُ  أةل األداء أن الروم واالشمام ال ٌكونان مع ةاء الضمٌر باا كان قبلها    و)ؼواٍش( فإنهما ٌكونان فٌهما 

ه( ضمٌّ أو كسٌر  ٌْ أو ألٌؾ وٌكونان معها باا كان قبلها فتحة   أو واٌو أو ٌاٌء )ٌعلُمُه()نسوهُ()وشَرْوُه()ِمْن رّبه()فؤلقٌه()بلَ

وٌرى البع  أنهما ٌكونان مع ةاء الضمٌر فً جمٌع أنواعها  أو حرٌؾ ساكٌن صحٌح )س َه ن َسُه()اجتباهُ()فلٌصْمُه( 
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ٖ2ٙ  ًُّ ٌُّهم والمازن  ونافٌع     عنوا باّتباِع الصّط فً وقؾ االبتال  وكوف
                                                                                                                                                                               

اً   ٓ٘ ٌّ اً  وأ ٌّ حال لساكنِهِ  ُتحَاؾْ  بنْ  وبالٌاء            فدا وبما طوى ما بؤ  

ُارْ  كُتؽنِ   ٔ٘  تال كاا وٌكؤنَّ  وٌكؤّنهْ  معْ  لِ   ما والمَ  واكسرْ  ٌإتَ  َمنْ  النُّ
اً ) ٌّ اً ) عند روٌا وقؾ( تدعو ما أ ٌّ اً ) دون( ما) على صلؾ ووقؾ   أل ا التنوٌن فؤبدل( أ ٌّ  وروح جع ر أبو وكالب(    أ

 بالكسر ٌقرإةا ألّنه(     ٌإتِ ) الساكنٌن اللتقاء رسماً  المحاوفة الٌاء بإثبات البقرة( الحكمة ٌإت وَمنْ ) ٌعقوب ووقؾ

 بهادي) ٌونا( المإمنٌن ننج)   قراءته فً األنعام( الح ّ  ٌقِ  )    المائدة( الٌوم واصشونِ ) النساء( هللا ٌإتِ  وسوؾ)

( العمً بهاد) الحج(  آمنوا الاٌن لهادِ )  القصع( األٌمن الواد(  )النمل واد على) طه( المقّدا بالواد)  النمل( العمً

( المْنشآت الجوار) القمر( الّنُار تؽنِ )  ( المنادِ  ٌنادِ ) الصافات( الجحٌم صالِ  ةو َمنْ  بال)  ٌا( الرحمن ٌردنِ ) الروم

 للرسم اتباعاً ( مال) الم على  ٌعقوب ووقؾ ٌاء بؽٌر وصلؾ جع ر أبو ووقؾ        التكوٌر( الكّنا الجوارِ ) الرحمن

      كرسمها المشّددة بالنون( وٌكؤنّ ) الساكنة بالهاء( وٌكؤّنه) عند ووقؾ جاء حٌث( القوم ةإالء فمالِ )



ٌَُ ّصال 22ٖ  ٌُرتضى وابن عامٍر وما اصتل وا فٌِه حٍر أْن     والبِن كثٌٍر 

 حّقاً رضاً وُمعّوال  باا ُكتبْت بالتاِء ةاُء مإّنٍث        فبالهاء قْؾ  25ٖ
ثبَتت الرواٌُة عن عاصٍم وحمزة والكسائً والبصري ونافٍع أّنهم كانوا ٌهتمون بمتابعة رسم المصاحؾ التً كتبها   

ع ان رضً هللا عنهم فما كتب بالتاء وق وا عنده بالتاء وما كتب بالهاء وق وا عنده بالهاء الصحابة فً عهد عثمان بن 

ٌوقؾ بال على الثانٌة منهما و)بّن ما( الم صولة  ٌوقؾ على األولى  والمراد الوقوؾ عند طرّو و)بّنما( الموصولة ال 

وما اصتل وا فٌه حرّي وجدٌٌر  طار  وارتضى شٌوخ القّراء الب البن كثٌر وابن عامر وبن لم ٌرد عنهم رواٌة بالب 

ر والبصري والكسائً بالهاء )بّن رحمت( )بقٌُت هللا( شرحُه وتبٌٌنُه  تاء التؤنٌث التً كتبت بالتاء ٌقُؾ عندةا ابن كثٌ

والَت رضاً ةٌهاَت ةادٌِه رفِّال    وفً الالِت مع مرضاِت مع ااَت بهجٍة    29ٖ  

ٌٍّن ال    وقوُؾ بنوٍن وةو بالٌاِء ُحّصال 5ٖٓ    وقْؾ ٌا أبْه ُك إاَ دنا وكؤ
ًّ باله ()فنادوا والت( ووقؾ ؼٌره بالتاء أّما اات بٌنكم وؼٌرةا  )أفرأٌتم الالت()مرضات()حدائ  ااتاءوقؾ الكسائ

ًّ بالهاءفبالتاء للجمٌع ووقؾ البزي وا ٌا )ووقؾ ابن عامر وابن كثٌر )ةٌهات( وؼٌرةما بالتاء وُرفِّال أي ُعّ مالكسائ

ٌّن( بالٌاء با أصل النون تنوٌن فحاؾ وق اً كعلًٍ احٌث كانت بالهاء و (  أبت ٌّن()فكؤ  وباقً القّراء بالنونلبصرّي)وكؤ

وماِل لدى ال رقاِن والكهِؾ والنسا وسال على ماحجَّ والصلُؾ ُرّتال   5ٖٔ  

ٌُّها     لدى الّنوِر والّرحمِن رافقَن ُحمَّال 5ٕٖ ٌُّها فو  الّدصاِن وأ    وٌا أ

 لدى الوصِل والمرسوُم فٌهنَّ أصٌال   وفً الها على االتباِع ضمَّ ابُن عامرٍ    5ٖٖ
)ما()فما( وللكسائً الوقؾ مال الاٌن ك روا( وقؾ البصري ةاا الرسول()مال ةاا الكتاب()فمال ةإالء القوم()ف)مال 

)ما()فما( وعند الالم لجمٌع القّراء ولكن َمْن القّراء وصحح فً الّنشر الوقؾ وله الوقؾ عند الالم كباقً     )ما()فما(

ٌّه الساحُر(وقؾ عند )ما()فما( وجب علٌه أْن ٌبدأ ب  )ما( ٌّهاعند )وقالوا ٌا أ ًّ والبصرّي باأللؾ أ  )فما( ووقؾ الكسائ

ٌّه الّثقالن( فإاا وصلوا حافوةا  َه المإمنون()أ ٌّ وقرأ ابن عامر بضّم الهاء بتباعاً لضّم الٌاء وصالً ووقؾ بالسكون   )أ

ورسم المصاحؾ أصٌال أي أ هر قراءتها  وةاه الكلمات رافقن من حملوا قراءتهاكباقً القّراء والباقون بال تح وصالً 

   وقْؾ وٌكؤّنْه وٌكؤنَّ برسمِه      وبالٌاء قْؾ رفقاً وبالكاِؾ ُحلاّل 5ٖٗ

ٌّاً ما ش ا وسواةما         بما وبوادي الّنمل بالٌا سناً تال 5ٖ٘ اً بؤ ٌّ    وأ

 ُمَجّهال  وفٌمْه ومّمْه قْؾ وعّمْه لمْه بمْه بصلٍؾ عن البّزّي وادفْع  5ٖٙ
وبدأ )أّن( والصحٌح للجمٌع         وقؾ الكسائً عند الٌاء )وٌكؤّنه()وٌكؤّن( وٌبدأ بالكاؾ ووقؾ البصرّي عند الكاؾ

ٌّاً( من )أٌاً ما تدعو فله األسماء الحسنى(     الوقوؾ عند آصر كلٍّ منهما والبداءة بؤّولها ووقؾ حمزة والكسائً عنَد )أ

والراجح عند ابن الجزري الوقؾ على كّل منهما الن صالهما رسماً    اقً القّراء وق وا عند )ما( بإبدال التنوٌن أل اً وب

ٌّا ما( لجمٌع القّراء ووقؾ الكسائً بالٌاء عند )واد(    وال ٌجوز البداءة ب  )ما( وال ب  )تدعوا( بل البّد من البداءة ب  )أ

ووقؾ البّزي بصلٍؾ  والباقون بحافها اّتباعاً للرسم  فترجع عنده وق اً  ٌنمن )واِد الّنمل( ألّن الٌاء حافت اللتقاء الساكن

)فٌَم أنت من اكرىها()مّم ُصل ()عّم ٌتساءلون()لم تقولوَن()بَم ٌرجُع  عنه بهاء السكت عند )فٌم()مم()عّم()لم()بم( من 

 ه  أو رّد َمن أنكرةا حال كونب مجّهال لهوادفع مْن جّهل قارئها بما ٌردّ           والباقون بحافها ونحوةا المرسلون( 
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ًَ ِمْن ن ِا األصوِل فُتشكالو   ولٌسْت بالِم ال عِل ٌاُء بضافٍة    52ٖ ما ة  

ٌُرى للهاِء والكاِؾ َمْدصال  لكّنها كالهاء وكالكاِؾ كلُّ ما   و 55ٖ تلٌِه   

 وثنتٌِن ُصلُؾ القوِم أحكٌِه ُمْجمال وفً مائتً ٌاٍء وعشٍر ُمنٌ ٍة     59ٖ
ٌاُء االضافة ةً ٌاٌء زائدة تدّل على المتكلّم لٌست الماً لل عل ك  )ٌؤتً( وال ِمْن الحروؾ األصلٌة للكلمة )الاي()ةً( 

وسّمٌت بٌاء االضافة ألّنه ٌؽلُب علٌها الّدصول      كّل موضٍع تكون فٌه ٌصّح أْن ٌحّل محلّها ةاء الّضمٌر أوكافه  بل

قسم اّت   القّراء على بسكانِه )فمْن تبعنً فإّنه()الاي صلقنً فهو(    على األسماء فتكون مضافاً بلٌه وةً ثالثة أقسام 

ًَ التً( وقسم اّت قوا على فتحه )بلؽنً ال وقسم اصتل وا بٌن فتحه وبسكانه  وتكون فً مائتً وثنتً عشرة    كبر()نعمت

ٌاء منٌ ة أي زائدة على المائتٌن فسؤاكر اصتالفهم على سبٌل االجمال بضابٍط ٌشملها                            

سما فتحها بال مواضَع ةّمال فتسعون مع ةمٍز ب تٍح وتسعها       9ٖٓ  

فؤرنً وتْ تّنً اّتبعنً سكوُنها      لكلٍّ وترحمنً أكْن ولقْد جال   9ٖٔ  

ًَ فتحها    9ٕٖ ًَ وادعونً ااكرون  دواٌء وأوزعنً معاً جاَد ُةّطال  اورن
                                                                                                                                                                              

                                                      االضافة ٌاءاتُ                                                     

حمِّال البابَ  واسكنِ  أصالً  افتحَ  ورّبً    وبِصوتً سّكنْ  دٌنِ  لً أُدْ  كقالونَ   ٕ٘  

ِوال واحِافنْ  اسُمهُ  بعدي ِمنْ  محٌايَ  وؼٌ رَ  الّندا بال الُعْرؾِ  المِ  عندَ  سوى  ٖ٘  

َوال ولهُ  فشا ِطبْ  لعبادي وقُلْ      لهُ  افتحاً  وقومً ٌَسمو ال عباديَ   ٗ٘   

 ُمال  أةلكنً آتانِ  مّسنً الّندا ال عبادي رّبً نحوُ  ُعْرؾٍ   المِ   لدى  ٘٘
 واستثنى  سّكن حٌث وسّكنَ  الهمزة ؼٌر وعند والوصل القطع ةمزة قبل االضافة ٌاء ب تح قالون مثل جع ر أبو قرأ 

( عنده لً بنّ  رّبً) وأّما قالون وأسكنها كورشٍ  ف تحها ٌوسؾ( بنّ  وبصوتً) نافع وفتحها فسّكنها الكافرون( دٌن ولً)

 أي واستثنى  الجمٌع فً عمرو أبا فصالؾ   االضافة ٌاء بإسكان ٌعقوب وقرأ   الوجهان فٌها ولقالون  كورش ف تحها

ًَ )التعرٌؾ ال  عند وافقه  ٌا()آمنوا الاٌن عبادي ٌا)المنادى فً الٌاء وكانت نداء سبقه ما بال ف تحها وأمثاله(الكتاب آتان

 بحاؾ روح وقرأ   الصؾ( اسمهُ  بعدي منْ ) األنعام( محٌاي) فتح فً عمرو أبا وواف  فسّكنها( أسرفوا الاٌن عبادي

 ال رقان( اّتصاوا قومً بنّ ) ٌاء روح وفتح ساكنة روٌا وأثبتها         الزصرؾ( علٌكم صوؾٌ  ال عبادي ٌا) ِمنْ  الٌاء

 التعرٌؾ ال  قبل الٌاء ب تح صلؾ وقرأ ببراةٌم( آمنوا الاٌن لعبادي قُل) الٌاء ب تح وصلؾ روٌا وقرأ  روٌا وأسكنها

 ٌا) العنكبوت( آمنوا الاٌن عبادي ٌا) عمرو كؤبً وأسكن      وأمثالهُ ( ال واحش ربً حّرم()وٌمٌت ٌحًٌ الاي رّبً)

 ٌعقوب وٌثبتها الحالٌن فً حافها فً صالؾ فال الّزمر( القول ٌستمعون الاٌن عباد) وأّما الزمر( أسرفوا الاٌن عبادي

ًَ ) صلؾ وفتح     وق اً  ًَ ) مرٌم( الكتاب آتانً) ع( الشٌطان مّسنً) األنبٌاء( الّضرّ  مسن ( هللا أةلكنً) النمل( هللا آتان

                         الّزمر( ةل بضرٍّ   هللا أرادنً) األعراؾ( ٌتكّبرون الاٌن آٌاتً) البقرة( ال المٌن عهدي) الملب



أوةمزة وصٍل مع الم الّتعرٌؾ أو بدون  أو مكسورةٍ  أو مضمومةٍ  اُء اإلضافة بّما أن تكون بعدةا ةمزة قطع م توحةٍ ٌ

فؤّما ما بعدةا ةمزة قطٍع م توحة فتسعٌة وتسعون قرأةا بال تح نافٌع وابن      الم الّتعرٌؾ أوبعدةا حرٌؾ ؼٌر الهمزة 

 متروكة فالةّمال تبعنً أةدب()وترحمنً أكن( )أرنً أنُ ر()والت تنً أال()فا    بالسكون فأربعة  بال كثٌر والبصرّي 

الباقون و )فااكرونً أاكركم(  تح )ارونً أقتل()ادعونً أستجب(الوقرأ ابن كثٌر ب     كشؾ لب ما اكر ت تح وجال 

 النمل واألحقاؾ والباقون باالسكان وةّطال األمطار المتتابعةال تح )أوزعنً أن أشكر(قرأ ورٌش والبزي بباالسكان و

وعنُه وللبصرْي ثماٍن ُتُنّصال   لٌبلَونً معُه سبٌلً لنافٍع            9ٖٖ  

   بٌوُسَؾ بّنً األّوالِن ولً بها   وضٌ ً وٌّسر لً ودونً تمّثال 9ٖٗ

ةداةا ولكّنً بها اثنان وّكال   وٌاءاِن فً اجعْل لً وأربٌع بْا حمتْ    9ٖ٘  

الوصَ وقْل فطرْن فً ةوَد ةادٌِه أَ    وتحتً وقْل فً ةوَد بّنً أراكمو    9ٖٙ  

ٌُّهم تعداننً     حشرتنً أعمى تؤمرونً وّصال   92ٖ وٌحزُننً حرم  

أرةطً سما مولًى ومالً سما لوًى لعلًّ سما ُك إاً معً ن ُر العال   95ٖ  

   عماٌد وتحَت الّنمِل عندَي حسُنُه   بلى دّرِه بالصلِؾ وافَ  موَةال 99ٖ
ُتُنّصلت أي اصتٌر فتحها     نافع والبصري ثمان ٌاءات فتح نافٌع ٌاء )لٌبلونً ءأشكر()ةاه سبٌلً( وأسكنها ؼٌرهُ وفتح

)وٌّسر لً أمري()ِمْن دونً    )قال أحُدةما بّنً أرانً()وقال ارصر بّنً أرانً()حّتى ٌؤان لً أبً()فً ضٌ ً ألٌا(

أراكم( ةود  وفتح نافٌع والبصرّي والبّزي )ولكّنً       رةم أولٌاء()رّب اجعل لً آٌة( آل عمران ومرٌم وأسكنها ؼٌ

 )فطرنً أفال تعقلون(وفتح نافٌع والبّزي      سكنها ؼٌرةم  )ِمْن تحتً أفال تبصرون()بّنً أراكم بصٌر( وأواألحقاؾ 

ٌَحزُننً أْن تاةبوا()أتعداننً أْن أصرَج()حشرتنً أعمى()تؤمرونً أعبد( وفتح نافع وابن كثٌر     سكنها ؼٌرةما وأ )لَ

ٌع وابن كثٌر والبصرّي وابن اكوان )أرةطً أعّز( وأسكنها ؼٌرةم وفتح نافع وابن كثٌر وؼٌرةما باالسكان وفتح ناف

وفتح نافٌع وابن كثٌر والبصري وابن عامر )لعلً أرجع()لعلًّ  والبصري وةشام )مالً أدعوكم( والباقون باالسكان 

فع وابن كثٌر وفتح نا   قون باالسكان آتٌكم( طه والقصع )لعلً أعمل صاحاً()لعلً أّطلع()لعلًّ أبلػ األسباب( والبا

ًَ أورحمنا( وح عوالبصرّي وابن عامر ًَ أبداً()مع وفتح البصرّي ونافٌع وابن كثٌر بصلٍؾ    والباقون باالسكان )مع

 أّن البّزي قرأ باالسكان وقنبٌل بال تح وموةال  مبدل الواوةو المجعول أةال ى علٍم عندي أولم( والصلُؾ ةناعنه ٌاء)عل

ب تٍح أولً حكٍم سوى ما تعّزال وثنتان مع صمسٌَن مع كسِر ةمزٍة    ٓٓٗ  

   بناتً وأنصاري عبادي ولعنتً  وما بعَدهُ بْن شاَء بال تِح أُةمال ٔٓٗ

وفً ُرُسلً أصٌل كسا وافً الُمال  وفً بصوتً ورٌش ٌدي عْن أولً حمى   ٕٓٗ  

وآباءي لكوٍؾ تجّمال  وأّمً وأجري ُسّكنا دٌُن صحبٍة    دعائً  ٖٓٗ  



ٌُصّدقنً ان ْرنً وأّصرتنً بلى ٗٓٗ    وُحزنً وتوفٌقً  الٌل وُكلّهم  

   واّرٌتً ٌدعوننً وصطابُه     وعشٌر ٌلٌها الهمُز بالّضم ُمشكال ٘ٓٗ

   فعْن نافٍع فافتْح وأسكْن لكلّهم         بعهدي وآتونً لت تَح ُمْق ال ٙٓٗ
وةً اثنتان وصمسون ٌاًء )فإّنُه منً بال()ةدانً رّبً     ة التً بعدةا ةمزة مكسورة  ٌاء اإلضاف فتح نافع والبصرّي 

فتح نافٌع )بناتً بن كنتم()َمْن أنصاري بلى هللا()أْن أسِر بعبادي ومنها تعّزال ان رَد بصروجِه عن القاعدة  سوى ما بلى(

افات وأسكنها ؼٌره وفتح ورٌش )وبٌن بصوتً بّن( بّنكم()لعنتً بلى()ستجدنً بْن شاء هللا( فً الكهؾ والقصع والصّ 

وفتح نافع وابن عامٍر )ألؼلبنَّ باسٍط ٌدَي بلٌب( وأسكنها ؼٌرةم وأسكنها ؼٌره  وفتح ح ٌع ونافع والبصرّي )ما أنا ب

ًّ )وأّمً بلهٌن()    أنا ورسلً بّن( وأسكنها ؼٌرةما  ى هللا( بْن أجري بال علوسّكن ابن كثٌر وشعبة وحمزة  والكسائ

 وأسكن عاصمٌ       ٌونا وسبؤ وموضعً ةود )بْن أجري بال على رّب العالمٌن( صمسة فً الشعراء وفتحها ؼٌرةم 

وأسكن ابن كثٌر وعاصم وحمزة      وحمزة والكسائً )دعائً بال فراراً()واّتبعُت ملَّة آبائً ببراةٌم( وفتحها ؼٌرةم 

 وأسكن جمٌع القّراء )ٌصّدقنً بّنً()أن رنً بلى(    باهلل( وفتحها ؼٌرةم والكسائً )وحزنً بلى هللا()وما توفٌقً بال

)لوال أصرتنً بلى()فً اّرٌتً بّنً تبت()مما ٌدعوننً بلٌه()وتدعوننً بلى الّنار()أّنما    )فؤن رنً بلى( الحجر وع 

وأسكن جمٌع القّراء    وفتح نافع عشر ٌاءاٍت بعدةا ةمزة مضمومٌة وأسكنها ؼٌرهُ نحو)وبّنً أعٌاةا( تدعوننً بلٌه( 

                                                                       )وأوفوا بعهدي أوؾ()آتونً أُفرغ علٌه قطراً(

اٍش وعهدَي فً عال  وفً الالِم للّتعرٌِؾ أربُع عشرٍة فإسكانها ف 2ٓٗ  

حمًى شاَع آٌاتً كما فاَح َمنزال وقْل لعبادي كاَن شرعاً وفً الّندا    5ٓٗ  

ًَ الُحال  فصمُا عبادي اعُدد وعهدي أرادنً    9ٓٗ وربً الاي آتاِن آٌات  

 مع األنبٌا رّبً فً األعراؾ كّمال وأةلكنً منها وفً صاَد مّسنً    ٓٔٗ
 وافقه ح عقد و     ةً أربعة عشر ٌاءً بعدةا ةمزة وصل مع الم التعرٌؾ و ة التًاالضاف قرأ حمزة بإسكان ٌاءات

وأسكن البصري        )قل لعبادي الاٌن آمنوا(بن عامر والكسائً مع حمزة بإسكان بإسكان )عهدي ال المٌن( وقرأ ا

على أن سهم( وأسكن ابن عامٍر )ٌاعبادي الاٌن آمنوا بّن أرضً واسعة()ٌا عبادي الاٌن أسرفوا  والكسائً مع حمزة 

ثّم اكر األربعة عشر بت صٌل بقٌة ما سب  فصما عبادي )عبادي      ن(مع حمزة )سؤصرُؾ عن آٌاتً الاٌن ٌتكّبرو

الصالحون()عبادي الشكور( وعهدي ُاكرت )بن أرادنً هللا بضّر()رّبً الاي ٌحًٌ()آتانً الكتاب( آٌاتً ُاكرت )بْن 

()حّرم ربً ال واحش( األعراؾ وباقً الٌاءات التً بعدةا ةمزة أةلكنً هللا وَمْن معً ()مّسنً الشٌطاُن()مّسنً الّضرُّ

 َمْن أسكن ةاه الٌاء حافها اللتقاء الساكنٌن ا مّسنً السوء()مّسنً الكبر(ووصل مع الم الّتعرٌؾ م توحة باالت ا  )وم

ُه لٌتنً حال  وسبٌع بهمِز الوصِل فرداً وفتحهم   أصً مع بّنً حقُّ  ٔٔٗ  

ًَ الّرضا   ٕٔٗ  الوِ ص ُوهُ حمٌُد ةدًى بعدي سما ون سً سما اكري سما قوم
فتح ابن كثٌر والبصرّي )أصً اشُدد به أزري()بّنً اصط ٌتب( وفتح  ل فرداً أي مجّردة سبُع ٌاءات بعدةا ةمزة وص

ةب()وال تنٌا فً اكري ااةبا( وفتح نافع وفتح نافع وابن كثٌر والبصرّي )لن سً اا        البصرّي )ٌالٌتنً اتصات( 

وفتح نافع وابن كثٌر والبصري وشعبة )ِمْن بعدي اسمُه أحمد( وأسكن ؼٌر     والبصري والبّزي )بّن قومً اّتصاوا( 
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 ومْع ؼٌِر ةمٍز فً ثالثٌن ُصْل هم ومحٌاَي جئ بالصلؾ وال تُح ُصّوال   ٖٔٗ

ٌُح ال    وعّم ُعالً وجهً وبٌتً بنوِح عنْ  ٗٔٗ لوًى وسواهُ ُعّد أصالً ل  

ًَ َدّونوا   ٘ٔٗ ولً دٌِن عْن ةاٍد بُصلٍؾ له الحال   ومْع شركائً ِمْن ورائ  

وفً الّنمِل مالً ُدْم لَمْن راَ  نوفالمماتً أتى أرضً صراطً ابن عامٍر    ٙٔٗ  

لِة الثان عْن جال   2ٔٗ ولً نعجٌة ما كاَن الثنٌِن مْع معً ثماٍن عالً وال ُّ  

عبادَي صْؾ والحاُؾ عْن شاكٍر دال    ومْع ُتإمنوا لً ٌإمنوا بً جا وٌا    5ٔٗ  

ًَ فً ٌا سّكْن فتكُمال 9ٔٗ    وفتُح ولً فٌها لورٍش وحْ صهم    ومال
قرأ ورٌش بال تح واالسكان )ومحٌاي (    الثون ٌاء بضافة بعدةا حرٌؾ ؼٌر الهمزة فٌها صالُؾ القّراء وةاا ت صٌلُه ث

وقرأ نافع وابن عامر        وقالون باالسكان وبقٌة السبعة بال تح وعلى االسكان لورش وقالون المّد المشبع قبل الٌاء 

وفتح ح ع وةشام )ولَمْن دصَل بٌتً    ُت وجهً للاي( وأسكنهما ؼٌرةم وح ٌع ب تح )فقل أسلمُت وجهً هلل()وّجه

وأسكنها ؼٌرةما وفتح ح ٌع ونافٌع وةشام ؼٌر السابقة )بٌتً للطائ ٌن ( فً البقرة والحج والباقون باالسكان  مإمناً( 

ح نافٌع وةشاٌم وح ٌع والبزّي وفت       وفتح ابن كثٌر )أٌن شركائً قالوا آاّناب()ِمْن ورائً وكانت( وأسكنهما ؼٌره

)ومماتً هلل( وأسكنها ؼٌره وفتح ابن عامٍر )بّن أرضً واسعة( وفتح  نافٌع نه )ولً دٌن( والباقون باالسكان بصلؾ ع

)وأّن  ةاا صراطً مستقٌماً( وأسكنهما ؼٌرهُ وفتح ابن كثٌر وةشام والكسائً وعاصم )مالً ال أرى الهدةد(وأسكنها 

وفتح ح ٌع )ولً نعجٌة()وما كاَن لً علٌكم()وما كان لً ِمْن علٍم()فؤرسْل معً بنً اسرائٌل()ولْن تقاتلوا    ؼٌرةم 

 )ةاا اكُر َمْن معً واكر َمْن قبلً()بّن معً ربً( األولى فً الشعراء     معً عدّواً()معً صبراً( ثالثة فً الكهؾ 

)ونجنً وَمْن معً من المإمنٌن( الثانٌة فً الشعراء وأسكنها  عً ردءاً( وسكنهم ؼٌره وفتح ح ٌع وورشٌ )فؤرسلُه م

وفتح شعبة            ؼٌرةما وفتح ورٌش )وبْن لم تإمنوا لً فاعتزلون()ولٌإمنوا بً لعلهم ٌرشدون( وأسكنهما ؼٌره

ًّ وابن كثٌروأثبتها وسّكنه ا الباقون وفتح )ٌاعبادي الصوٌؾ( وصالً وأسكنها وق اً وحاؾ ٌاءةا ح ٌع وحمزة والكسائ

 ورٌش وح ع )ولً فٌها مآرب( وأسكنها ؼٌرةما وسّكن حمزة )وما لً ال أعبُد ( وفتحها ؼٌره وصال وأسكنها وق اً 
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ألْن ُكنَّ عن صّط المصاحِؾ معزالُتسّمى زوائداً  ودونَب ٌاءاتٍ    ٕٓٗ  

    وتثُبُت فً الحالٌِن ُدّراً لوامعاً   بصلٍؾ وأولى الّنمِل حمزةُ كّمال ٕٔٗ

   وفً الوصِل حّماٌد شكوٌر بمامُه   وُجملتها ستوَن وبثناِن فاعقال ٕٕٗ
وتصالؾ ٌاء االضافة بؤّنها ال تكون مع الحرؾ  ٌاءات الّزوائد ةً ٌاٌء متطّرفة زائدة على رسم المصحؾ فتثبت ل  اً 

ٌّة  وؼٌر مكتوبة فً المصاحؾ  والصالؾ فٌها بٌن الحاؾ واالثبات وفً االضافة بٌن ال تح واالسكان وقد تكون أصل

وائد ودونب أي صا والزم أثبت ٌاءات الزّ   وزائدة أما ٌاء االضافة فهً زائدة دائماً ألنها للمتكلم )الداع()ٌؤت()وعٌد( 

فً الّنمل فً الحالٌن  وأثبت حمزة الٌاء الّزائدة األولى         فً حالتً الوصل والوقؾ ابن كثٌر وةشام بصلؾ عنه 

وباقً القّراء ٌحافونها  بماٍل( وأثبت البصرّي وحمزة  والكسائً ونافٌع ٌاءات الزوائد وصالً وحافوةا وق اً )أتمّدونن 



                                                       فً الحالٌن وعدد ةاه الٌاءات اثنان وستون فؤدركها واعقلها 

ٌُإتٌْن مع أْن ُتعلمنً ِوال ٖٕٗ     فٌسري بلى الّداِع الجواِر الُمناِد ٌْهدٌْن 

الوأّصرتنً االسرا وتّتبعْن سما وفً الكهِؾ نبؽً ٌؤِت فً ةوَد ُرفِّ    ٕٗٗ  

   سما وُدعائً فً جنا ُحلِو ةْدٌِه     وفً اّتبعونً أةِدُكْم َحقُُّه َبال ٕ٘ٗ

   وبْن ترنً عنهم تمّدوننً سما   فرٌقاً وٌْدُع الّداِع ةاَب جناً حال ٕٙٗ
()عسى أثبت نافع وابن كثٌر والبصري الٌاءات فً )باا ٌسر()مهطعٌن بلى الّداع()ومن آٌاته الجوار()المناد ِمْن مكان

ٌُإتٌن صٌراً()على أْن تعلّمن( ثالثتها فً الكهؾ )لئن أّصرتن بلى()أاّل تتبعن أفعصٌت( وأثبت نافع وابن  أْن ٌهدٌن()أْن 

وأثبت حمزة وورٌش والبصري والبّزي الٌاء    كثٌر والبصري والكسائً الٌاء فً )الب ما كّنا نبِػ()ٌوَم ٌؤت ال تكلّم(

ابن كثٌر والبصري وقالون الٌاء فً )اّتبعوِن أةدكم()وبْن ترن أنا أقّل( وأثبت نافع وابن  وأثبت فً ربنا وتقّبل دعاء(

 وأثبت البّزي وورٌش والبصرّي الٌاء فً )ٌوَم ٌدُع الّداِع(             كثٌر والبصري وحمزة الٌاء فً )أتمّدونن بماٍل(

هٌِن وافَ  قُنبالوفً الوقِؾ بالوج   وفً ال جِر بالوادي دنا جرٌاُنهُ    2ٕٗ  

ًْ ُعدَّ أعدال        بْا ةدى   وأكرَمنً معُه أةاننِ  5ٕٗ وَحافُهما للمازن  

ٌُ تُح عن أولً    9ٕٗ  حمًى وصالُؾ الوقِؾ بٌَن ُحالً عال  وفً الّنمل آتانً و
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موِصال والحبرُ  اريِ  كرواِ  ُحز سؾٍ  بٌو ٌتَّقً ال الحالٌنِ  فً وَتْثُبتُ   ٙ٘  

َوال مع اصَشونِ  كاا تإتونً تسؤلنِ  نِ  واتَّقو الّداعِ  فً الحرزِ  فً ما ٌُواِف ُ   2٘  

ال كٌدونِ  ُثمّ  واتَّبعونً نِ      ةدا قدْ  ُتصزونِ  البادِ  وأشركتمونِ   5٘ ُوصِّ  

ِبَعنْ  بحالٌهِ  ٌُِرْدنِ              فاِتحاً  زادَ  وقدْ  وصافونً دعانً  9٘  أال وَتتَّ
ٌّاي)نحو رإوسها وفً( دٌن ولً) نحو اري وسط فً الحالٌن فً الزائدة الٌاء بإثبات ٌعقوب قرأ  واستثنى( فاتقون وب

 جع ر أبو وواف   وصالً  فٌها وافقه لورش منها تسعٌ  ٌاءً  وثمانون ستٌّ   الزوائد وٌاءات ٌوسؾ( وٌصبر ٌّت ِ  َمنْ  بّنه)

 ما تسؤلنِ  فال) البقرة( األلباب أولً ٌا واّتقون) والقمر البقرة( الداعِ ) كلمة عشرة ثالث فً بثباتها فً وصالً  عمرو أبا

 فٌه العاكؾ سواءً )  ببراةٌم( قبل ِمنْ  أشركتمونِ  بما)  المائدة( وال واصشونِ ) ٌوسؾ(  موثقاً  ُتإتون)    ةود( لب لٌا

 ؼافر(  أةدكم اتبعونِ  ٌاقومِ )     األنعام(  ةدان وقدْ  هللا فً أتحاّجوّنً)  ةود(  ضٌ ً فً تصزونِ  وال)   الحج( والبادِ 

 آل( كنتم بنْ  وصافونِ )  البقرة(  لً فلٌستجٌبوا دعانِ  باا)  األعراؾ( تن رون فال كٌدونِ  ثمّ ) الزصرؾ( ةاا واّتبعونِ )

 الوصل فً م توحة الٌاء فٌهما فؤثبت طه( أمري أفعصٌتَ  تّتبعنِ  أاَل ) ٌا( الرحمن ٌُردنِ  بنْ ) جع ر أبو وزاد عمران

    الحالٌن فً ساكنة الثانٌة وٌثبتُ  وق اً  ساكنة وٌثبتها وصالً  األولى ٌحاؾ وٌعقوب الوقؾ فً ساكنة



وأثبت نافع والبّزي الٌاء فً       أثبت ابن كثٌر وورش الٌاء فً )جابوا الصصر بالواِد( ولقنبل وق اً االثبات والحاؾ 

وأثبت نافع والبصري وح ٌع الٌاء م توحًة فً )فما آتان     )رّبً أكرمن()أةانن( والحاؾ للبصرّي فً ةاٌن أشهر

وما الٌاكره النا م فعلى أصله     والباقون لهم فٌها الحاؾ فً الحالٌنهللا( ولقالون والبصري وح ع الوجهان وق اً 

الوفً المهتِد االسرا وتحُت أصو حُ    ومْع كالجواِب الباِد ح ٌّ جناةما    ٖٓٗ  

ٌُحمال   ٖٔٗ وفً اّتبعْن فً آِل عمراَن عنهما وكٌدوِن فً األعراِؾ حجَّ لِ  

ً ةوَد تسؤلنً حوارٌِه َجّمال  بُصلٍؾ وُتإتونً بٌوسَؾ حقُُّه    وف ٕٖٗ  

ةداِن اّتقوِن ٌا أولً اصشوِن مْع وال  وُتصزوِن فٌها حجَّ أشركتموِن قدْ    ٖٖٗ  

   وعنُه وصافونً وَمْن ٌتَّقً زكا   بٌوسَؾ وافً كالصحٌح مَعلاّل ٖٗٗ
نافع والبصرّي الٌاء فً  وأثبت      أثبت ورٌش وابن كثٌر والبصري الٌاء فً )وج اٍن كالجواب()العاكؾ فٌه والباد(

وأثبت الٌاء البصري وةشام بصلؾ عنه والصحٌح   )فهو المهتد( فً االسراء والكهؾ )أسلمُت وجهً هلل وَمن اّتبعن(

وأثبت ابن كثٌر والبصري الٌاء فً )حتى تإتون موثقاً(        أّن له االثبات فً الحالٌن فً )ثّم كٌدون( فً األعراؾ 

وأثبت البصري الٌاء فً )وال تصزوِن فً ضٌ ً(    وأثبت البصري وورٌش الٌاء فً )فال تسؤلِن ما لٌا لب به علم( 

أثبت و )بما أشركتمون من قبل()وقد ةدان()واّتقون ٌا أولً األلباب()واصشوِن وال تشتروا()وصافون بن كنتم مإمنٌن(

ٌّن أّن بع  العرب َمْن ال ٌحاؾ حرؾ العلّة فً الجزم فٌعاملونه كالصحٌح   قنبل الٌاء فً )بّنُه َمْن ٌتِ  وٌصبر(  وب

هُ والّتالِ  والت ٖ٘ٗ ناِد درا باؼٌِه بالُصلِؾ ُجّهال     ت  وفً الُمتعالً ُدرُّ  

 ّر ُسّبال  ومْع دعوِة الّداعً دعانً حال جنا ولٌسا لقالوِن عن الؽُ  ٖٙٗ
 وأثبت ورش وابن كثٌر وقالون بصلؾ عنه الٌاء فً )لٌنار ٌوم الّتال (      )الكبٌر المتعال( أثبت ابن كثٌر الٌاء فً 

وأثبت ورش والبصري وقالون بصلؾ عنه الٌاء   عند المحّققٌن لٌا لقالون فٌهما بال الحاؾعلٌكم ٌوم التناد(و)أصاؾ 

ِع باا دعان(واألصح لقالون الحاؾ ألّنه لم ٌثبت له الٌاءان عن المشهورٌن الصبٌرٌنفً الكلمتٌن من)أجٌب دعوة الدا  

 ن فاعتزلونً سّتٌة نُاري جال   ِن ترُجموناٌري لورٍش ثّم تردٌ   2ٖٗ

                                                                                                                                                                              

فُال ُتِمّدوَننً معْ  واحِاؾْ  اْتلُ  دعاء  ُطما اتَّقو عبادي بِنْ  الّتناِدي تال ِ   ٓٙ  

ال ُدّراً  هللاِ  بعونِ  أصولُ       ال ْ  وتّمتِ  َوْصلٍ  ٌُسرُ  نملٍ  وآتانِ   ٔٙ  ُمَ صَّ
 الحالٌن فً الزمر( فاّتقون عبادِ  ٌا) ٌاء بإثبات روٌا وقرأ وصالً  ؼافر( الّتناد()التال ) ٌاء بإثبات وردان ابن قرأ  

 الحالٌن فً النمل( تمّدونن)و ابراةٌم( دعاء) ٌاء بحاؾ صلؾ وقرأ وصالً  ابراةٌم( دعاء) ٌاء بإثبات جع ر أبو وقرأ

 أصول كملت وقد     الحالٌن فً باالثبات وروٌا وق اً  وأثبتها وصالً  النمل( صٌر هللا آتان فما) ٌاء بحاؾ روح وقرأ

ٌّة واضحة جمالها فً كالّدر وجلّ  عز هللا ب ضل وتّمتْ  العشرة للقراءات المتّممة الثالث القراءات معانٌها فً جل       



ٌَُكّابو      وع 5ٖٗ ٌُنقاوِن   ِن قال نكٌري أربٌع عنُه ُوّصال ٌدي ثالٌث 
كٌؾ ناٌر()بْن كدَت لُتردٌن()أن ترجموِن()وبن لم تإمنوا لً فاعتزلون()فكٌؾ كان عاابً أثبت ورش الٌاء فً )  

ٌُكابون()كاَن نكٌِر( فً  ٌُْنقاون()بّنً أصاُؾ أْن  وناِر( ستة فً القمر)وصاَؾ وعٌِد()فحّ  وعٌِد()َمْن ٌصاُؾ وعٌد()وال 
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فبّشْر عباِد افتْح وقْؾ ساكناً ٌداً وواّتبعونً حّج فً الّزصرِؾ الُعال   9ٖٗ  

على رسِمِه والحاُؾ بالُصلِؾ ُمّثال  وفً الكهِؾ َتْسؤلنً عن الكّل ٌاُإهُ    ٓٗٗ  

نً تالباالثبا  وفً نرتعً ُصلٌؾ زكا وجمٌُعهم    ٔٗٗ ٌَ  ِت تحَت الّنمِل ٌهد
ًّ الٌاء م توحة وصالً ساكنًة وق اً فً )فبشْر عباِد( والصحٌح ِمْن طرٌ  الحرز له الحاُؾ فً الحالٌن      أثبت السوس

اء فً )فال تسؤلنً عن شًء( فً وأثبت جمٌع القّراء الٌ        مستقٌم( وأثبت البصرّي الٌاَء فً )واتبعون ةاا صراطٌ 

وحافها فً )نرتِع ونلعب( روي عن قنبل بثبات الٌاء و    الحالٌن بال ابن اكوان فله فٌها الحاؾ واالثبات  الكهؾ فً

وجمٌع القّراء أثبتوا الٌاء فً )عسى رّبً أْن ٌهدٌنً سواء السبٌل( القصع   وطرٌ  الّنا م حافها فً الحالٌن لقنبل 

بعوِن هللا فانت َمْت ُحال أجابتْ   فهاي أُصوُل القوِم حاَل اّطرادةا    ٕٗٗ  

ن ائَا أعالٍ  تَنّ ُا ُعّطال           وبّنً ألرجوهُ لن ِم حروفهم  ٖٗٗ  

ًْ وباهلِل أكت ً    ٗٗٗ  وما صاَب اوجدٍّ باا ةو حسبال سؤمضً على شرط
فؤجابت بتوفٌ  هللا تعالى وتٌسٌره    ها ألن مها فً عقد قصٌدتً ةاه قواعد القّراء وأحكام قراءتهم حال تحّققها دعوتُ 

الكلمات القرآنٌِة التً لم  وأن ٌعٌننً ألن موبّنً ألرجو هللا تعالى أْن ٌٌسَر وٌتّم نعمته      وانت مْت متناسقة التركٌب 

ٌّن بها القار   تدصل فسؤمضً بن مً ملتزماً بالشروط التً      ضمن القواعد لتكون فً ن مها من صٌار الصٌار لٌتز

وما صاب المحّ  فً شًء باا قال حسبً هللا  اكرُت فً بٌان القراءة والرموز والقٌود وأنا واث  بؤّن هللا وحده ٌك ٌنً 
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وسّمً ما ال ٌدُصُل فً القواعِد    ال رُش ةو البسُط  والّنشُر والحروُؾ جمُع حرٍؾ بمعنى القراءة حرُؾ فالٍن قراءُتُه 

ٌع وُمنتشٌر    واألصوُل تكوُن بشكٍل ُمّطرٍد وُمستمٍر على كّل ما دصَل فً القواعِد    وقْد ٌكوُن فً     ال رُش ألّنه ُموزَّ

ٌُاكُر فً ال رِش ما ٌّطرُد ولكّن التسمٌَة باعتباِر الؽالباألصوِل ما ال ٌّطرُد ك                                     ما قْد 

 وبعُد اكا والؽٌُر كالحرِؾ أّوال  وما ٌصدعوَن ال تُح ِمْن قبِل ساكٍن    ٘ٗٗ
 الٌاء والحرؾ الاي بعده لحرؾ الاي قبل الّساكِن وةوقرأ ابن عامٍر وعاصٌم وحمزة والكسائً )وما ٌصدعون( ب تح ا
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ِطال واشِمماً  حجاً  اعلمْ  ٌْصدعونَ  أال   ألِؾْ  كحا بسكتٍ  افِصلْ  الّتهّجً حروؾَ   ٕٙ  

ٌُرجعُ  معهُ  وما ِبقٌلَ   ٖٙ َحال ُحالً  فسمِّ  لألٌصرى كانَ  باا      جا كٌؾَ  و  

وُحمِّال أُدْ  ْةَواسكناً  ثمَّ  ْةو ٌِملَّ    وةً ةو الَقعِّ  أّولَ  واعِكاْ  اْتلُ  واألمرُ   ٗٙ  



 وقٌدةا بالل    حّتى ُتعلم أّنها الثانٌة   وةو الّدال وقرأ الباقون )ٌصادعون( كالحرؾ األول أي الكلمة األولى ِمَن ارٌة 

كابون وٌاإهُ             ب تٍح وللباقٌن ُضّم وُثّقال   ٙٗٗ ٌَ  وصّ ؾ كوٍؾ 
والباقون بضّم الٌاء وفتح    قرأ عاصم وحمزة والكسائً )بما كانوا ٌكابون( بتص ٌؾ الّاال وفتح الٌاء وبسكان الكاؾ 

 بالتشدٌد للجمٌع وفً االنشقا    فً البقرة وأّما فً الّتوبة )وبما كانوا ٌكابون( فالّتص ٌؾ للجمٌع الكاؾ وتشدٌد الّاال 

ٌُش 2ٗٗ ها   لدى كسرةا ضّماً رجاٌل لَتكمال  وقٌَل وؼٌَ  ُثّم جًَء  مُّ  

   وحٌَل بإشماٍم وسٌَ  كما رسا   وسًء وسٌئْت كاَن راوٌِه أنبال 5ٗٗ
ّنم( وقرأ قرأ الكسائً وةشام )قٌَل( بإشمام كسر الحرؾ األّول منها ضّماً حٌث جاَء )وؼٌ  الماُء()وجًء ٌومئٍا بجه

وكالب نافٌع معهما بإشمام )سًَء بهم()سٌئْت وجوه الاٌن  لّزمرفً اببن عامر والكسائً بإشمام )وحٌل بٌنهم()وسٌ ( 

فال بشمام فً )قٌال()قٌلِه(    ك روا( واالشمام حركة مرّكبٌة ِمْن كسرٍة وضّمة ٌعرُؾ بالتلّقً وال ٌكوُن بال فً األفعال 

ًَ أسكْن راضٌاً بارداً حالةَو بعَد الواو وال ا والمها وةا  وةا  9ٗٗ ة  

ٌُمّل ةو انجال  وثُ  ٓ٘ٗ ّم ْةو رفقاً باَن والّضّم ؼٌرةم وكسٌر وعْن كلٍّ   

   وفً فؤزلَّ الالم صّ ْؾ لحمزٍة           وزْد أل اً ِمْن قبلها فُتكّمال ٔ٘ٗ
   ) ًَ ()لْهَو()لْه ًَ بسكون الهاء بعد الواو وال اء والالم  وأسكن قرأ الكسائً وقالون والبصري )وْةو()وْةً()فْهَو()فْه

وللجمٌع ضّم ةاء     الكسائً وقالون ةاء )ُثّم ْةو ٌوَم القٌامة من الُمحضرٌن( والباقون بضّم ةاء ةو وكسِر ةاء ةً 

ٌُملَّ ةو( البقرة  وحاؾ األلؾ  وقرأ حمزة )فؤزلّهما الشٌطان( بتص ٌؾ الالم وزٌادة ألٍؾ قبلها وؼٌُره بتشدٌد الالم )أْن 

ًّ عكٌا تحّوال    فارفْع ناصباً كلماِتِه           وآدمَ  ٕ٘ٗ  بكسٍر وللمّك
حّوال  بعراباً وت ( بالكسِر نصباً كلماتٍ )بالرفع و (آدمُ ) بالرفع والباقون بالعكا  (كلماتٌ )بالنصِب و (آدمَ قرأ ابن كثٌر)

ٌُقبُل األولى أّنثوا دوَن حاجٍز   وعدنا جمٌعاً  ٖ٘ٗ  دوَن ما ألٍؾ حال  و
                                                                                                                                                                          

بْ   ٘ٙ الحُ  بال تحِ  الصوؾَ  فشا أَزلَّ   اسجدوا مالئكةِ  اْضُممْ  وأٌنَ  فحرِّ  وِّ
( الم()حم()ع) أكثر أو واحد حرؾ على كانتْ  سواء السور فواتح ِمنْ  التهجً حروؾ على بالسكت جع ر أبو قرأ 

 وقرأ م توحٌن بٌن ساكنة بصاء( ٌصدعون وما) وٌعقوب جع ر أبو وقرأ   ٌص ً وال فٌها ٌدؼم فال وأمثالها( كهٌعع)

 به وقرأ حركتٌن مزج ةو فاالشمام األكثر وةو الكسر ثم األقلّ  وةو بالضم تبدأ أنْ  والب  الضمة الٌاء بإشمام روٌا

 بكسرة األولى الصمسة فقرءوا أصولهم الباقون وواف ( سٌئتْ ()سًء()سٌ ()حٌل()جًء()ؼٌ )جاء حٌث( قٌل) فً

 عةالمضار حرؾ ب تح( ٌرجعون)ٌعقوب وقرأ       الصالع بالكسر والباقون جع ر ألبً باالشمام والسادسة صالصة

 بلٌه ٌرجعون وٌومَ )  البقرة( ترجعون بلٌه) لؽٌرةا ال ارصرة رجوع من كان باا جاء كٌؾ لل اعل بالبناء الجٌم وكسر

ٌَُنّبئهم  الٌاء ب تح ةود( كلُّه األمر ٌرجع وبلٌه) جع ر أبو وقرأ  أمثالها و البقرة( سلْ  األمور ترجع) النور( عملوا بما ف

 الجمٌع فً أصلهُ  صلؾ وواف     الجٌم وفتح الٌاء بضمّ ( ٌرجعون ال بلٌنا أّنهم و ّنوا) القصع فً وقرأ الجٌم وكسر

 القصع( ةو ثمّ ) البقرة( ةو ٌملّ ()لهً()لهو()فهً()فهو()وةً()وةو) فً وةً ةو ةاء بإسكان جع ر أبو وقرأ     

 بدون( الشٌطان فؤزلّهما) صلؾ وقرأ جاء حٌث( اسجدوا للمالئكة) تاء بضمّ  جع ر أبو وقرأ بالتحرٌب وصلؾ وٌعقوب

والتنوٌن بالرفع وؼٌره تنوٌن ؼٌر من جاء حٌث( صوؾ) فاء ب تح( علٌهم فالصوؾ) ٌعقوب وقرأ الالم وبتشدٌد ألؾ  



الثانٌة )وال ارٌة وأّما   بالٌاء  قرأ الباقونالبقرة و)وال تقبُل منها ش اعٌة( فً أولى آٌتً قرأ ابن كثٌر والبصري بالتاء 

 (أربعٌن لٌلة وقرأ البصري واعدنا فً كّل مواضعه بحاؾ األلؾ )وبا واعدنا موسى قبُل منها عدٌل( فبالٌاء للجمٌِع ٌُ 

                   جانب الطور األٌمن( والباقون بإثبات األلؾ بعد الواو واعدناكمو))وواعدنا موسى ثالثٌن لٌلًة(

وٌؤُمُرةم  أٌضاً وتؤُمُرةم تالوبسكاُن بارئكم وٌؤمُركم له           ٗ٘ٗ  

ٌُشعرُ  ٘٘ٗ  كم وكم  جلٌل عن الّدورّي مصتلساً جال  وٌنصُركم أٌضاً و
ٌُشعركم( وقد قرأ البصري بإسكان ةمز )بارئكم( فً الموضعٌن وبإسكان راِء )ٌؤمركم( )ٌؤمرةم()تؤمرةم()ٌنصركم()

واالصتالا ةو االتٌان بثلثً الحركة    لّراء  أٌضاً روى كثٌر مَن الحّاا  عن الّدوري بصتالا كسرة الهمزة وضّمة ا

 وٌقابلُه الّروم وةو االتٌان ببع  الحركة واةاب األكثر فللسوسً االسكان فقط  وللدوري الوجهان وٌرادفه االص اء 

وال ضّم واكسْر فاءهُ حٌَن  لاّل   وفٌها وفً األعراِؾ نؽِ ْر بنوِنِه    ٙ٘ٗ  

 وعْن نافٍع معُه فً األعراِؾ ُوّصال  للّشام أّنثوا واّكْر ةنا أصالً و   2٘ٗ

 قرأ البصرّي وابن كثٌر وعاصم وحمزة والكسائً فً البقرة واألعراؾ )نؽ ر لكم صطاٌاكم( بنون م توحة  وةو     

فً البقرة وقرأ ابن عامر بضّم تاء التؤنٌث وكالةما ب تح ال اء معنى وال ضّم وبكسر ال اء وقرأ نافع بضّم ٌاء التاكٌر 

ونافع وابن عامر فً األعراؾ بضّم تاء التؤنٌث والضّم عندةما مؤصوا من قوله والضّم                        

   وجمعاً وفرداً فً النبًء وفً النُّبو ءة الهمز كلٌّ ؼٌر نافع أبدال 5٘ٗ

ًّ مع حزا  وقالوُن فً األ 9٘ٗ ًّ الٌاء شّدد مبدال ِب فً للّنب  بٌوَت الّنب
نبوءة( وقرأ قرأ نافٌع بٌاء بعدةا ةمزة )النبًء()نبًء()نبٌئاً()النبٌئون()النبٌئٌن()األنبئاء()أنبئاء( وبواو بعدةا ةمزة )ال

ّوة( فبواو مشّددة بإبدال الهمزة واواً )النب     الباقون بإبدال الهمز ٌاًء أي بٌاٍء مشّددة بال )أنبٌاء()األنبٌاء( فبٌاء مصّ  ة 

( فٌقرإةا بٌاء مشّددة وصالً وبالهمز وق اً         ًّ ()التدصلوا بٌوت النب ًّ وٌستثنى لقالون )بْن وةبْت ن سها للنب

 ءاً وُكْ إاً فً السواكِن فُّصالوةزْ  والّصابئٌن ُصْا  وفً الّصابئٌن الهمزُ    ٓٙٗ
                                                                                                                                                                              

ًَ  ِصؾُّ  فداً  أُسارى    ُحمْ  أتمَّ  ٌؤُْمرْ  بابَ  بار ْ  اتلُ  وعْدنا  ٙٙ ُمْسَجال األماِن  

 حال فُ ْ  وبالؽٌبِ  أصلٌ  قبلَهُ  حوى    قُلْ  ٌعملونَ  فشا صاطبْ  ٌعُبدو أال  2ٙ
 األعراؾ( ثالثٌن موسى وواعدنا) البقرة( موسى واعدنا وباْ ) الواو بعد األلؾ بحاؾ( وعدنا) جع ر أبو قرأ      

 كالةما البقرة( بارئكم) كاملة بكسرة ٌعقوب وقرأ  األلؾ بإثبات وصلؾ كالب وٌعقوب طه( الطور جانب وواعدناكم)

 بؤلؾ( أسارى) صلؾ وقرأ  كالب وارصران كاملة بضّمة  المرفوع( ٌُْشعركم()ٌنصركم()تؤمرةم()ٌؤمرةم()ٌؤمركم)و

( أمانٌهم تلب) والمْضمومتان الحج(أمنٌته فً) البقرة(أمانً بال)ٌاء بتص ٌؾ جع ر أبو وقرأ كالب وارصران السٌن بعد

 فً الٌاء تسكن ولكن النساء( الكتاب أةل أمانً وال بؤمانٌكم لٌا)  والمكسورتان   الحدٌد(  األمانً وؼّرتكم)  البقرة

 بنً مٌثا  أصانا وبا) صلؾ وقرأ بالتشدٌد وارصران الثالثة فً الٌاء بعد التً الهاء وتكسر والمكسورتٌن المضمومتٌن

( عدّواً  كان َمنْ  قُلْ   ٌعملون بما بصٌر وهللا) ٌعقوب وقرأ  كالب وارصران بالصطاب  البقرة(هللا بال التعبدون اسرائٌل

الؽٌب بٌاء وارصران الصطاب بتاء( اشتروا الاٌن أولئب  تعملون عّما)جع ر أبو وقرأ الؽٌب بٌاء وارصران بالصطاب  



   وُضّم لباقٌهم وحمزةُ وق ُُه        بواٍو وح ٌع واق اً ُثّم موصال ٔٙٗ
وقرأ نافع بترب الهمز فٌهما مع   بعد باء الصابئٌن ومضمومة بعد باء الصابئون قرأ السبعة بال نافعاً بهمزة مكسورة 

وقرأ حمزة بإسكان الزاي وال اء فً )ةزواً( حٌث جاء و)ك واً( وقرأ الباقون بضّمهما وقرأ     ضّم الباء فً الصابون

وح ٌع ٌبدل الهمزة   حركة الهمزة بلى ما قبلها وفً الوصل بتحقٌ  الهمزة  بإبدال الهمز واواً أو نقل الكلمتٌن حمزة

ووصالً والباقون بالهمز وصالً ووق اً                                                                     واواً وق اً 

   وبالؽٌِب عّما تعملوَن ةنا دنا   وؼٌبَب فً الّثانً بلى َصْ وِه دال ٕٙٗ

ْعبدوَن الؽٌُب شاٌَع ُدصلاُلُه الّتوحٌُد عْن ؼٌِر نافٍع     صطٌئتُ  ٖٙٗ ٌَ  وال 
قرأ ابن كثٌر )عّما تعملون أفتطمعون( بٌاء الؽٌب وقرأ ؼٌرهُ بتاء الصطاب وقرأ نافٌع وشعبُة وابن كثٌر )عّما تعملون 

السبعة بال نافعاً )وأحاطْت به صطٌئُته( باالفراد وقرأ     أولئب الاٌن اشتروا الحٌاة( بٌاء الؽٌب وؼٌرةم بتاء الصطاب 

وقرأ نافع بالجمع بزٌادة ألٍؾ بعد الهمزة وقرأ حمزة والكسائً وابن كثٌر )الٌعبدون بال هللا( بٌاء الؽٌب والباقون بتاء 

موره    طاب مماثلة ل  )وقولوا للناا حسناً( بالب  الؽٌُب شاٌع أي تابع والدصلل ةو ما ٌداصل المرء فً أالص

   وقُْل حسناً ُشكراً وُحسناً بضّمِه   وساكنِه الباقون واحُسْن ُمقّوال ٗٙٗ

   وتّ اةرون ال اُء ُصّ َؾ ثابتاً   وعنهْم لدى الّتحرٌِم أٌضاً تحلاّل ٘ٙٗ
الحاء  والباقون بضمّ    وال تحتان ضّد الضّم والسكون الماكورٌن بعد قرأ حمزة والكسائً )حسناً( ب تح الحاء والسٌن 

ومقّوال نقال واحسن ُمقّوال أي انقل بؤمانة  وقرأ عاصم وحمزة الكسائً )تّ اةرون علٌهم( البقرة )وبْن  وسكون السٌن

ت اةرا علٌه( فً الّتحرٌم بتص ٌؾ الّ اء فٌهما والباقون بتشدٌدةما وتحلاّل أي ثبت عنهم كالب                          

ُت ادوةمو والمدُّ بْا راَ  ُنّ ال   وحمزةُ أسرى فً أُسارى وضّمهم    ٙٙٗ   

 أُرسال دواٌء وللباقٌن بالّضمِّ        وحٌُث أتاَب القُْدُا بسكاُن دالِِه  2ٙٗ
واستؽنى بالل   فٌهما    ب تح الهمزة وسكون السٌن والباقون بضّم الهمزة وفتح السٌن وألٌؾ بعدةا (أسرى)قرأ حمزة 

والباقون ب تح التاء         افع والكسائً وعاصم )ت ادوةم( بضّم التاء وفتح ال اء وألؾ بعدةا وةو مرادهُ بالمّد وقرأ ن

والسكون ضّد ال تح نّ ال أي أعطً الن ل الؽنٌمة وقرأ ابن  والقصر وسكون ال اء وال تح ضّد الّضم والقصر ضّد المّد 

                                                             قون بضّمهاكثٌر )القدا( بإسكان الدال حٌث جاء والبا

ٌُنِزُل صّ ْ ُه وُتنزُل ِمْثلُُه        وُننزُل ح ٌّ وةو فً الحجِر ُثقاّل 5ٙٗ    و

ٌُنزِّ     وُصّ َؾ للبصري بُسبحاَن والاي   9ٙٗ الفً األنعاِم للمّكً على أْن   

ٌُنزُل الؽٌَث ُمسجال   وُمنزلها الّتص ٌُؾ ح ٌّ  2ٓٗ  ش اإهُ  وُصّ َؾ عنهم 
ًّ وا     ٌُنزُل()ُتنزُل()ُننزُل( والمبنً للمجهول قرأ المك ٌُنَزُل( مضموم األّول ال الم توح بتص ٌؾ الّزاي لبصرّي ) (

ٌُستثنى )ماُننّزُل المالئكة بال بالحّ ()وماُننزّ  له بال بقدٍر معلوم( وسكون الّنون وقرأ الباقون ب تح النون وتشدٌد الّزاي و

وصّ ؾ البصري فً االسراء )وُننّزل من القرآن()حّتى تنّزل علٌنا كتاباً(   الحجر فال صالؾ بٌن القراء فً تشدٌدةما 

وشّددةا الباقون مع البصري وصّ ؾ ابن   وشّددةما الباقون مع ابن كثٌر وصّ ؾ ابن كثٌر )على أْن ٌنّزل آٌة( األنعام 

)وةو الاي ٌنّزل الؽٌث( الشورى )وٌنّزل الؽٌث  ة والكسائً الّزاي )بّنً منّزلها علٌكم( المائدة كثٌر والبصري وحمز



وٌعلم( لقمان وشددةا كلّها الباقون                                                                                    

مزًة مكسورًة ُصحبٌة ِوالوعى ة  وِجبرٌُل فتُح الجٌم والّرا وبعَدةا   2ٔٗ  

ٌَحاُؾ شعبٌة     بح 2ٕٗ ٌُّهم فً الجٌِم بال تِح ُوّكال ٌُث أتى والٌاَء  ومك  

ٌُحاُؾ أجمال 2ٖٗ    ودْع ٌاَء مٌكائٌَل والهمَز قبلُه    على ُحجٍة والٌاُء 
ولكّن شعبة ٌحاؾ اء قرأ حمزة والكسائً وشعبة )جبرٌل( حٌث جاء ب تح الجٌم والراء وزٌادة ةمزة مكسورة بعد الر

مٌكائٌل( ) وقرأ ح ٌع والبصريّ   كسر الجٌم والّراء بال ابن كثٌر فٌ تح الجٌم وٌكسر الراءالٌاء بعد الهمزة والباقون ب

ٌُثبت الهمزة                   بحاؾ الهمزة والٌاء التً بعدةا وقرأ الباقون بإثباتهما بال نافعاً فإّنه ٌحاؾ الٌاء و

ص ٌٌؾ والشٌاطٌُن رفُعُه كما شرطوا والعكُا نحُو سما العالولكْن    2ٗٗ  

 ونْنسْخ بِه ضمٌّ وكسٌر ك ى وُنْنسها مثلُُه ِمْن ؼٌِر ةمٍز اكْت بلى   2٘ٗ
الّشٌاطٌن( ٌن وصالً وسكونها وق اً ورفع ))ولكن( بتص ٌؾ النون وكسرةا اللتقاء الساكنقرأ ابن عامر وحمزة الكسائً

)ما ننسخ( بضّم النون األولى وقرأ ابن عامر     ا ونصب)الشٌاطٌن( تشدٌد النون وفتحه)لكّن( بعكاوقرأ الباقون بال

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة الكسائً ونافع )أوُننسها( بضّم النون   وكسر السٌن وؼٌره ب تح النون والسٌن بالّضد 

 نون األولى والسٌن وةمزة ساكنة بعدةا  لجزمهاوقرأ ابن كثٌر والبصري ب تح ال       األولى وكسر السٌن بال ةمز 

وكْن فٌكوُن النَّصُب فً الّرفِع ُكّ ال علٌٌم وقالوا الواُو األولى ُسقوُطها    2ٙٗ  

وِل عنُه وةو بالل ِ  أُعمالوفً الطَّ   وفً آِل عمراٍن فً األولى وَمْرٌمٍ    22ٗ  

 وانقاَد معناهُ ٌعمالك ى راوٌاً   وفً الّنحِل مع ٌا بالعطِؾ نصُبُه    25ٗ
)فٌكون( وقرأ بنصِب   قرأ ابن عامر )بّن هللا واسٌع علٌٌم و قالوا اّتصا( بحاؾ الواو التً قبل )قالوا( والباقون بإثباتها 

)كْن فٌكون وقال الاٌن ال ٌعلمون( البقرة )كْن فٌكون وٌعلّمُه الكتاَب( األولى من آل عمران )كْن فٌكون وبّن هللا رّبً 

ٌّة فً جواب األمر الل  ً     م( مرٌم )كْن فٌكون ألم تَر بلى الاٌن ٌجادلون( ؼافروربك وقد نصبت بؤْن بعد فاء السبب

 )كْن فٌكون فسبحان الاي( ٌا بنصب )فٌكون( وقرأ ابن عامر والكسائً )كْن فٌكون والاٌن ةاجروا فً هللا( النحل 

قوَل( وٌعمال الجمل الصؽٌر أي وانقاد المعنى وسهل               عط اً على ال عل المنصوب قبلهما )أن نقول()أْن ٌ

كوا برفٍع صلوداً وةو ِمْن بعد ن ًِ ال   29ٗ  وُتسؤُل ضّموا الّتاَء والالَم حرَّ
 ٌةوقرأ نافع ب تح التاء وسكون الالم ف  )ال( ناة قرأ السبعة بال نافعاً)وال تسؤُل( بضّم التاء ورفع الالم فتكون)ال( نافٌة 

                                                                                                                                                                             

فعُ  والضمُّ  حوى وَتْسؤلْ    وُنْنسها ُت ادو مْعهُ  حسناً  وقُلْ   5ٙ ال والرَّ  أُصِّ

 وقرأ السٌن وسكون الحاء بضمّ  جع ر وأبو كالب وصلؾ فتحات بثالث( َحَسناً ( )حسناً  للّناا وقولوا) ٌعقوب قرأ   

 األلؾ وحاؾ ال اء وسكون التاء ب تح( ت دوةم) وصلؾ   كالب وأبوجع ر ال اء بعد وألؾ التاء بضم( ت ادوةم) ٌعقوب

 التاء ب تح( َتْسؤل وال) ٌعقوب وقرأ       كالب وارصران ةمز بدون السٌن وكسر النون بضمّ ( ُنْنسها أو) ٌعقوب وقرأ

                        كالب وصلؾ الن ً على الالم ورفعُ  الّتاء بضمّ  جع ر أبو وقرأةا الّنهً على الالم وجزم



أواصُر ببراةام الَح وجّمال       وفً نعِّ الّنساِء ثالثٌة   وفٌها   5ٓٗ   

آصِر األنعاِم حرفا براءٍة  أصٌراً وتحَت الّرعِد حرٌؾ تنّزال  ومْع  5ٔٗ  

   وفً مرٌٍم والنحِل صمسُة أحرٍؾ   وآصُر مافً العنكبوِت ُمنّزال 5ٕٗ

ٌُروى فً امتحانِه األّوال    وفً الّنجِم والّشورى وفً الاارٌاِت وال   5ٖٗ حدٌد و  

 اوا بال تِح عمَّ وأوؼال  ووجهاِن فٌِه البِن اكواَن ةهنا      وواّتصِ  5ٗٗ
والثالثة األصٌرة من الّنساء )واتبَع ملّة  قرأ ةشام )ببراةٌم( ب تح الهاء وألٌؾ بعدةا فً صمسة عشر موضعاً فً البقرة 

ة واألصٌرة من األنعام )ملّة ببراةٌم حنٌ اً( وفً الّتوب   ببراةٌم حنٌ اً()واّتصا هللا ببراةٌم صلٌال()وأوحٌنا بلى ببراةٌم( 

وفً ببراةٌم )وبا قال ببراةٌم رّب اجعل ةاا البلد( وفً      )وما كان استؽ ار ببراةٌم ألبٌه()بّن ببراةٌم ألّواهٌ حلٌم( 

وفً مرٌم )وااكر فً الكتاب ببراةٌم()أراؼٌب أنَت عن آلهتً ٌا    النحل )بّن ببراةٌم كان أّمة()أن بتبع ملّة ببراةٌم( 

وفً  وفً العنكبوت )ولّما جاءْت رسلنا ببراةٌم( وفً الّنجم )وببراةٌم الاي وّفى(        ةٌم(ببراةٌم()وِمْن اّرٌة ببرا

وفً الحدٌد )ولقد أرسلنا نوحاً وببراةٌم(     الّشورى )وما وّصٌنا به ببراةٌم( وفً الّاارٌات )حدٌث ضٌؾ ببراةٌم( 

والوجه الثانً كالباقٌن بالضّد بكسر  وفً الممتحنة )اسوةٌ حسنٌة فً ببراةٌم( وقرأ ابن اكوان ما فً البقرة بالوجهٌن 

الهاء وبعدةا ٌاء وقرأ نافع وابن عامر )واّتصاوا من مقام ببراةٌم( ب تح الصاء وؼٌرةما بكسرةا                

ه ُكال   5٘ٗ وأْرنا وأْرنً ساكنا الكسِر ُدْم ٌداً وفً فّصلْت ٌروى ص ا درِّ  

 فؤُمتعُه أوصى بوّصى كما اعتلى  وأص اةما َطْلٌ  وِصؾُّ ابِن عامرٍ    5ٙٗ
قرأ ابن كثٌر والسوسً )وأرنا مناسكنا()فقالوا أرنا هللا جهرة()أرنً كٌؾ تحًٌ الموتى()أرنً أن ر بلٌب( بسكون   

وقرأ دوري البصري    وشعبة وابن كثٌر وابن عامر )أرنا اللاٌن أضالنا( فصلت بسكون الراء وقرأ السوسً  الراء

وقرأ ابن عامر )فؤمّتعُه( بتص ٌؾ التاء وسكون المٌم وقرأ  باصتالا الحركة فً كّل ما اكر والباقون بالكسر الصالع 

امر ونافع )وأوصى بها( بؤلؾ بٌن واوٌن مع سكون الواو الثانٌة وقرأ ابن ع     ؼٌره بالضّد ب تح المٌم وتشدٌد التاء 

    وتص ٌؾ الصاد وقرأ الباقون بحاؾ األلؾ وفتح الواو الثانٌة وتشدٌد الصاد                                           

                                                                                                                                                                             

حال وِمنْ  وقبلَ  طبْ  ٌقولو صطابَ     ُحزْ  وأرنِ  أرنا سّكنْ  أُدْ  اتَِّصاْ  وَكْسرَ   9ٙ  

 الُعال حائزَ  معاً  اكسرْ  وأنَّ  ُحزْ  طباً   صا اْتلُ  وٌرى فتى ؼبْ  باْ  ٌعً وَقْبلُ   2ٓ
 حٌث( أرنً()أرنا) الراء بإسكان ٌعقوب وقرأ كالب وارصران الصاء بكسر( ببراةٌم مقام ِمنْ  واتصاوا) جع ر أبو قرأ

 وروح جع ر وأبو كالب وصلؾ الصطاب بتاء( ببراةٌم بنّ  تقولون أم) روٌا وقرأ الكسر حركة بإتمام وارصران جاء

 عّما) وروح أبوجع ر الب قبل وقرأ  كالب وارصران الصطاب بتاء( حٌث وِمنْ  تعملون عّما) ٌعقوب وقرأ الؽٌب بٌاء

 الؽٌب بٌاء(  لموا الاٌن ٌرى ولو) جع ر أبو وقرأ       الؽٌب بٌاء وروٌا وصلؾ الصطاب بتاء( أتٌت ولئن ٌعملون

( العااب شدٌد هللا وأنّ  جمٌعاً  هلل القّوةَ  أنّ ) ةمزة بكسر وٌعقوب جع ر أبو وقرأ    الصطاب بتاء وٌعقوب كالب وصلؾ

         لعلموا بتقدٌر فٌهما بال تح صلؾ وقرأ لقالوا بتقدٌر كالةما 



ش ا ورءوٌؾ قصُر صحَبتِه حال  وفً أْم ٌقولوَن الصطاُب كما عال   52ٗ  

 وصاطَب عّما ٌعملون كما ش ا      والُم مولٌها على ال تِح ُكمِّال   55ٗ
)أم ٌقولون بّن ببراةٌم( بتاء الصطاب والباقون بٌاء الؽٌبة وقرأ شعبة وحمزة قرأ ابن عامر وح ع وحمزة والكسائً 

الكسائً والبصري )رءوؾ(حٌث جاء بالقصر بحاؾ حرؾ المّد بعد الهمز وقرأ الباقون بالّضد وةو المّد أي بإثبات 

ً )ٌعملون( ولؽٌرةم بٌاء امر وحمزة والكسائً )عما ٌعملون ولئن أتٌت( بتاء الصطاب فوقرأ ابن ع       حرؾ المدّ 

             الؽٌبة وقرأ ابن عامر )ةو مولٌها( ب تح الالم وألؾ بعدةا وقرأ ؼٌره بكسر الالم وٌاء ساكنة بعدةا

ع وفً الطاِء ُثقاّل 59ٗ ّطوَّ ٌَ    وفً ٌعملون الؽٌُب حلَّ وساكٌن  بحرفٌِه 

معها والّشرٌعِة وّصال وفً الكهؾِ   وفً الّتاِء ٌاٌء شاَع والّرٌَح وّحدا    9ٓٗ  

وفً الّنمِل واألعراِؾ والّروم ثانٌاً وفاطِر ُدْم شكراً وفً الحجِر فّصال   9ٔٗ  

 صصوٌع وفً ال رقاِن زاكٌِه ةلاّل وفً سورِة الّشورى وِمْن تحِت رعِدِه    9ٕٗ
مزة والكسائً )وَمْن تطوَع وقرأ ح   قرأ البصري )عّما تعملون وِمْن حٌث صرجَت( بٌاء الؽٌبة وؼٌره بتاء الصطاب 

والباقون بتاء م توحة وتص ٌؾ الطاء وفتح العٌن    صٌراً()فَمْن تطوع صٌراً( كلٌهما بالٌاء وتشدٌد الطاء وسكون العٌن

)وتصرٌؾ الّرٌاح(البقرة )تاروه الّرٌاح( الكهؾ    وقرأ حمزة والكسائً بتوحٌد )الرٌاح( بحاؾ األلؾ وبسكان الٌاء 

)وةو الاي ٌرسل الّرٌاح بشراً(   ٌاح( الجاثٌة وٌنضّم بلٌهم ابن كثٌر )وَمْن ٌرسل الّرٌاح بشراً( النمل )وتصرٌؾ الرّ 

وحمزة وحده باالفراد    األعراؾ )هللا الاي ٌرسل الّرٌاح( الموضع الثانً من الروم )وهللا الاي أرسل الّرٌاح( فاطر 

)كرماٍد اشتّدت به الرٌح( ببراةٌم     الشورى  اً )بْن ٌشؤ ٌسكن الّرٌح()وأرسلنا الّرٌاح لواقح( الحجر والسبعة بال نافع

    وقرأةما نافع بالجمع وقرأ البزي وقنبل باالفراد )وةو الاي أرسل الّرٌاح ُبشراً( ال رقان وؼٌرةما بالجمع

 وفً با ٌروَن الٌاُء بالّضّم ُكلاّل   وأيُّ صطاٍب بعُد عّم ولوترى    9ٖٗ
                                                                                                                                                                              

ّوعْ  وأّولُ   2ٔ الُحلِّ  واألنعامُ  أُدْ  ومٌتاً  وَمٌتهْ        اْشُدَدنْ  المٌتةَ  حال ٌَطَّ  

تِ  وفً ُطلْ  حُجراتٍ   وفً  2ٕ ٌْ لَ  ُحزْ  الَم َحال  وِبقُلْ  فتىً  اْضُممْ  الّساكَنٌنِ  وأَوَّ  

وثقاّل فوزٌ  البرَّ  لٌاَ  ورْفُعبَ       آِمناً  فاكِسْرهُ  اضُطرَّ  وطاءَ  بكْسرٍ   2ٖ  

ٌُسرُ  والُعْسرُ  حمىً  كموٍع    لُتْكِملوا اْشُددْ  أال انصبْ  وبعدُ  ولِكنْ   2ٗ أُْثقاِل وال  

ُعْب      أُْكلُها باْ  األُكلُ  وُسحقاً  واألُْانُ   2٘ الُعال حوى ُرحماً  ُشْؽلِ  ُسْحتٍ  وُصْطواتِ  الرُّ  

  الَمال سّكنَ  قُْربةٌ  ٌا أو ُعْاراً  حمىً  ُسْبلنا ُصشبُ  ُرْسلُنا وُنْكراً  وُنْاراً   2ٙ



 وقُْل ضّمُه عْن زاةٍد كٌَؾ َرّتال   وحٌُث أتى ُصْطواٌت الطاُء ساكنٌ    9ٗٗ
 (قرأ نافع وابن عامر )ولوٌرى الاٌن  لموا( بتاء الصطاب وقرأ ؼٌرةما بٌاء الؽٌب وقرأ ابن عامر )با ٌرون العااب

بضّم الٌاء وؼٌره ب تحها وشّبه النا م الّضمة بالتاج على الٌاء وقرأ الجمٌع )صْطوات( بسكون الطاء بال ح صاً وقنبالً 

                                                                                  ن عامر والكسائً فإّنهم ٌضمونهاواب

َب أولى السّ  9٘ٗ ٌُضمُّ لزوماً كسُرهُ فً نٍد حال  وضمُّ اكنٌن لثالٍث        

مع قِد استهزَ  اعتلىومح وراً انُ ْر     قُِل ادعوا أِواْنقُْع قالِت اصُرج أِن اعبدوا    9ٙٗ  

   سوى أو وقْل البِن العال وبكسره  لتنوٌنِه قال ابُن اكوان ِمْقَوال 92ٗ

ٌُنصُب فً ُعال  بصلٍؾ لُه فً رحمٍة وصبٌثٍة    95ٗ ورفعَب لٌَا البرَّ   

   ولكْن ص ٌٌؾ وارفِع البرَّ عّم ف    ٌهما وُمَوعٍّ ثْقلُُه صّح شلشال 99ٗ
 فً آصر الكلمة مع ساكن بؤول الكلمة التً تلٌها والتً فً أّولها ةمزة وصٍل تضّم عند االبتداءباا التقى ساكٌن      

وابن عامر والكسائً ٌضّمون الساكن وابن كثٌر فإّن نافعاً    الرسم منها مضموٌم ضّمة الزمًة باعتباروالحرؾ الثالث 

وحمزة وعاصٌم والبصري ٌكسرون الساكن      نهما األّول لٌواف  ضّم الحرؾ الثالث وال ٌعتّدون بالحرؾ الساكن بٌ

األّول ألّن الكسر ةو األصل للتصلّع من التقاء الساكنٌن )قل ادعوا هللا()أوانقْع منه قلٌال()وقالِت اصرج علٌهّن()أن 

 المثال وال ٌضّم )بن الحكم()بن امرإ()أن امشوا( ألّن ةمزة الوصل فً  اعبدوا هللا()مح وراً ان ر()ولقد استهز ( 

                                                                                                                                                                              

 جع ر وأبو كالب وصلؾ العٌن وجزم طاءال وتشدٌد الؽٌب بٌاء( علٌم شاكرٌ  هللا فإنّ  صٌراً  ٌطوع وَمنْ ) ٌعقوب قرأ    

( مٌتاً ()مٌتة()المٌتة) أبوجع ر وقرأ  أصولهم على الصٌام بآٌة والثالثة الماضً بصٌؽة الطاء وتص ٌؾ بالتاء( تطّوعَ )

 ٌعقوب وقرأ الحجرات( مٌتاً ) ب  روٌا ووافقه األنعام( مٌتاً ) ب  ٌعقوب وافقه و الٌاء بتشدٌد جاء حٌث( مٌت()المٌت)

 مالم تشدٌد على جمٌعاً  وات قوا بالتشدٌد( مٌت()المٌت)جع ر أبا صلؾ وواف       جاء حٌث بالتشدٌد المعرؾ( المٌت)

ٌّت ةو وما) ٌُمتْ  ٌّتٌ  بّنبَ ()بم ٌّتون وبّنهم م ٌّتون الب بعد()م  الساكن بعد كان باا الساكنٌن أّول بضمّ  صلؾ وقرأ(     لم

 حروؾ من أو     تنوٌناً  الساكنٌن أّولُ  كان سواء الثانً الساكن فٌها التً الكلمة ابتداء فً الوصل بهمزة الزمة ضّمة

 أو()اصرجوا أو()اؼدوا أن()ان ر ولكن()اجتّثتْ  صبٌثةٍ ()اضطرّ  فمن()اصرج قالت()ادعوا قل()ان روا قُل)      لتنود

 وقرأ   الجمٌع بضمّ  وارصران بالضمّ  فقرأه أو سوى الجمٌع بكسر وٌعقوب( استهز  ولقد()انقع أو()الرحمن ادعوا

 لٌا اسم( تولّوا أنْ  البرّ  لٌا) راء برفع صلؾ وقرأ  بضّمها وارصران جاء حٌث( اضطرَّ  فمن) طاء بكسر جع ر أبو

 ٌعقوب وقرأ     كالب وارصران الموضعٌن فً رائه ونصب( البرّ  ولكنّ ) نون بتشدٌد أبوجع ر وقرأ كالب وارصران

 جع ر وأبو كالب وصلؾ الصاد وتشدٌد الواو ب تح( موعٍّ ) ٌعقوب وقرأ  بالتص ٌؾ وارصران المٌم بتشدٌد( ولتكملوا)

ٌُسر) و( العسر) جع ر أبو وقرأ    بالتص ٌؾ ( العسرى()الٌسرى()عسرةٍ ) وكالب الساكن من أثقل وةو السٌن بضم( ال

 والحاء الاال بضم( أكل( )أكله) مإّنثٍ  بلى ٌُضؾ لم باا( األكل()سحقاً )و جاء كٌؾ( األان)و        جاء كٌؾ( ٌسرا)

 جاء حٌث( صطوات) وطاء جاء كٌؾ( الرعب) عٌن بضمّ  جع ر وأبو ٌعقوب وقرأ   أصولهم على وارصران والكاؾ

 فعل عٌن بضم ٌعقوب وقرأ(   شؽل()األكل()أكلها) بضمّ  ووافقهم األربع فً االسكان ولصلؾ( رحماً ()السحت) وحاء

( صشب()رسلنا) فً وارصران( سبلنا()صشبٌ )    جاء حٌث( رسلكم()رسلهم()رسلنا) منّوناً  منصوباً ( نكراً ()ناراً ) من

 الاال بضمّ  المرسالت( أو عاراً ) روح وقرأ   فٌهما االسكان ولصلؾ( نكراً ()ناراً ) فً جع ر أبو ووافقه كالب( سبلنا)

                                                                كالب وارصران الراء باسكان( لهم قربةٌ ) جع ر أبو وقرأ



وصالؾ البصرّي أصله فً     األّول م توحة وألّن ضّمة الحرؾ الثالث من المثالٌن بعده ؼٌر الزمة بل ةً عارضة 

ٌكسر الساكن األول باا كان تنوٌناً  فضّم الحرؾ األول )قل ادعوا()أوانقع( وكالب ابن اكوان فإّنه      الالم والواو 

واصتلؾ عنه )ال ٌنالهم هللا برحمة ادصلوا()صبٌثة اجُتّثت( فله فٌهما الّضم أو الكسر قال ِمقوال جعله  )مح وراً ان ر( 

نّع الّنا م على القراءتٌن  بنصب الّراء والباقون برفعها و له وقرأ حمزة وح ع )لٌا البّر أْن تولّوا وجوةكم( قوالً 

وقرأ نافٌع وابن عامر )ولكن البّر َمن آمن()ولكن البّر من اّتقى(    وأّما )ولٌا البّر بؤْن تؤتوا البٌوت( فبالرفع للجمٌع 

والباقون بتشدٌد النون وفتحها ونصب راء البّر  وقرأ       بتص ٌؾ نون لكن وكسرةا ورفع راء البّر  فً الموضعٌن 

 والباقون بسكون الواو وتص ٌؾ الصاد وشلشال ص ٌ اً   وحمزة والكسائً )ِمْن موع( بتشدٌد الّصاد وفتح الواو شعبة 

   وفدٌُة نّوْن وارفِع الص َ  بعُد فً  طعاٍم لدى ؼصٍن دنا وتالاّل ٓٓ٘

ٌُ تُح منُه النوُن عّم وأبجال ٔٓ٘    مساكٌَن مجموعاً ولٌَا ُمنّوناً       و

 وفً ُتكملوا قُْل شعبُة المٌَم ثّقال قراٍن والقراِن دواإنا     نقُل   و ٕٓ٘
وبدون تنوٌن وص   مٌم )طعام( والباقون بتنوٌن )فدٌة( ورفع مٌم )طعام( وقرأ ( فدٌةقرأ نافع وابن اكوان برفع ) 

ها فنافع وابن اكوان نافع وابن عامر )مساكٌن( بالجمع وفتح النون بدون تنوٌن والباقون بإفرادةا وكسر النون وتنوٌن

والباقون بالتنوٌن ورفع المٌم واالفراد   بترب التنوٌن وص   المٌم وجمع مساكٌن وةشام بالتنوٌن ورفع المٌم والجمع

قرآنه()قرآناً ( والباقون ()القرآن()وقرأ ابن كثٌر بنقل حركة الهمزة بلى الراء وحاؾ ةمزة )قرآن     أبجله أي ك اه 

 والباقون بسكون الكاؾ وتص ٌؾ المٌم   ت الهمزة وقرأ شعبة )ولتكملوا( ب تح الكاؾ وتشدٌد المٌم باسكان الراء وبثبا

ٌُضمُّ عن حمى ِجلٍّة وجهاً على األصل أقبال وكسُر بٌوٍت والبٌوتَ    ٖٓ٘  

   وال َتقُتلوةم  بعَدهُ ٌقُتلوكُم       فإْن قتلوكْم قصرةا شاَع وانجال ٗٓ٘

نّونُه فال رفٌث وال         فسوٌ  وال حّقاً وزاَن مجّمال  وبالّرفِع  ٘ٓ٘  

لِم أصُل رضًى دنا    ٙٓ٘  الوحّتى ٌقوَل الرفُع فً الالِم أُوِّ    وفتُحَب سٌَن السِّ
 قرأ ح ٌع والبصري وورش بضّم باء )بٌوت()البٌوت()بٌوتكم()بٌوتاً( والباقون بكسرةا والّضم ألّنها على وزن   

لوكم فٌه فإْن قاتلوكم( وقرأ حمزة والكسائً )وال تقاتلوةم عند المسجد الحرام حّتى ٌقات   جانسة الٌاءشٌوخ والكسر لم

والباقون بضم    األولى وٌاء الثانٌة واسكان القاؾ فٌهما وضّم التاء بعدةا وحاؾ األلؾ من الثالثة بعد القاؾب تح تاء

وشاع وانجلى أي اشتهر القصر وانكشؾ    بثبات األلؾ فً الثالثة وفتح القاؾ وكسر التاء بعدةا و التاء والٌاء فٌهما

تنوٌن )وال  الباقون ب تح الثاء والقاؾ بالقرأ ابن كثٌر والبصري )فال رفث وال فسو ( برفع الثاء والقاؾ وتنوٌنهما و

وقرأ نافع والكسائً وابن كثٌر )ادصلوا فً السلم ( ب تح السٌن والباقون بكسرةا  جدال( بال تح من ؼٌر تنوٌن للجمٌع 

 أي قال أي تؤوٌل رفع نافع حكاٌة حال ماضٌة  وقرأ نافع )حّتى ٌقول الرسول( برفع الم )ٌقول( وؼٌره بنصبها أّوال 

                                                                                                                                                                              

 اْنقاُل المالئكةِ  فً وَصْ  ٌ  جدالَ     معْ  وفُسو َ  َرَفثْ  وارَفعْ  اضُمماً  ُبٌوتَ   22
 جع ر أبو وقرأ الباء بكسر ولصلؾ كالب وٌعقوب( بٌوتكم()الّنبً بٌوت) جاء كٌؾ( بٌوت) باء بضمّ  جع ر أبو قرأ  

 البناء على الثالثة صلؾ وفتح األولٌن فً ٌعقوب ووافقه   الثالثة فً والتنوٌن بالرفع( جدال وال فسو  وال رفث فال)

(ٌؤتٌهم) فاعل على عط اً  بالضمّ  وارصران بالعطؾ( والمالئكة الؽمام من  لل) تاء بص   جع ر أبو وقرأ تنوٌن بال  



سما نّصاً وحٌُث تنّزال أمورُ     التاِء فاضُمْم وافتِح الجٌَم َترجُع ال وفً   2ٓ٘  

   وبثٌم كبٌٌر شاَع بالثا مَثلّثاً            وؼٌُرةما بالباِء ُنْقطٌة أَس ال 5ٓ٘

   قُِل الع َو للبصرّي رفٌع وبعَدهُ       ألعنتكْم بالُصلِؾ أحمُد سّهال 9ٓ٘

ٌَْطهرَن فً الطاِء ال   ٓٔ٘ ٌُضمُّ وصّ ا بْا سما كٌَؾ ُعّوال   سكوُن وةاإهُ و  

 تضاِرْر وضمَّ الّراَء ح ٌّ واو جال   وضمُّ ٌصافا فاَز والكلُّ أْدؼموا   ٔٔ٘
التاء ب تح  حٌث جاءت بضّم التاء وفتح الجٌم  وقرأ الباقونقرأ نافع وابن كثٌر والبصري وعاصم )ترجع األمور(  

)قل فٌهما بثم كبٌر( بالثاء المثلثة بعد الكاؾ وؼٌرةما بالباء الموحدة بعدةا وقرأ  وقرأ حمزة والكسائً    وكسرالجٌم 

وقرأ أحمد البزي ةمزة )ألعنتكم( بالتسهٌل بٌن بٌن أو التحقٌ         البصري )قل الع و( برفع الواو وؼٌره بنصبها 

امر وح ع )حّتى ٌطهرن( بسكون الطاء وضّم الهاء ولشعبة ولؽٌره التحقٌ  وقرأ نافع وابن كثٌر والبصري وابن ع

وقرأ حمزة )بال أن ٌصافا( بضّم الٌاء وؼٌره ب تحها وكّل القّراء        وحمزة والكسائً ب تح الطاء والهاء وتشدٌدةما 

     ا ؼٌرةما  مشّددة ضّمها ابن كثٌر والبصرّي وفتحه راءٍ بأي الثانٌة )التضاّر والدة(  أدؼموا الراء األولى فً

   وقصُر أتٌتْم ِمْن رباً وأتٌتمو       ةنا داَر وجهاً لٌا بال ُمَبّجال ٕٔ٘

ٌُضّم تمّسوةنَّ وامُدْدهُ ُشلشال   معاً قدُر حّرْب ِمْن صحاٍب وحٌُث جا    ٖٔ٘  

ٌِّه رضًى وٌبُصُط عنهم ؼٌَر قُنبٍل اعتال   ٗٔ٘ ًٌّة ارفْع ص ُو حرم وص  

 مَوّصال قوالً  الوجهان فٌهما وقلْ     بصطةً  الصل ِ  وفً باقٌهم وبالسٌنِ    ٘ٔ٘
 وقرأ الهمزة بعد األلؾ بحاؾ أي فٌهما بالقصر البقرة( آتٌتم ما سلّمتم باا) الروم( رباً  منْ  آتٌتم وما)كثٌر ابن قرأ   

                                                                                                                                                                              

ٌَحُكمَ   25 ُحلى واْنِصبوا ِفداً  البا كثٌرُ  اْعلَمْ  فاْنِصبِ  وٌقولُ  جا َحٌثُ  َجهِّلْ  لِ  

َوال كاا تضارَ  واقرأْ  فتىً  وفتحُ     أبٍ  ُحلى ٌصافا أنْ  واْضُممْ  الع وَ  قُلِ   29  

بْ     وَقْدُرهُ  سكونٍ  مع بصؾٍّ  ٌُضارَ   5ٓ ٌَّةَ  وارفعْ  بااً  فَحرِّ  فاُل ُحطْ  وص
 اصتل وا فٌما الناا بٌن لٌحكم)الكاؾ وضم الٌاء ب تح وارصران الكاؾ وفتح الٌاء بضمّ  جاء حٌث( لٌحكم)أبوجع ر قرأ

 ٌقول كً أو أن بلى بمعنى( ٌقول)بنصب( الرسول ٌقول حّتى)جع ر أبو وقرأ( بٌنهم لٌحكم هللا كتاب بلى ٌُدعون()فٌه

 قُل) ٌعقوب وقرأ المثلثة بالثاء وأصله كالب وارصران الموّحدة بالباء( كبٌر بثمٌ ) صلؾ وقرأ ارصران وكالب لإلستقبال

 ب تح وصلؾ الٌاء بضمّ ( ٌصافا أنْ  بال) جع ر وأبو ٌعقوب وقرأ   كالب وارصران الع وَ  ٌن قون أي الواو بنصب( الع و

ٌّة على اسكانها مع الراء بتص ٌؾ( كاتبٌ  ٌضار وال()والدة تضار ال) جع ر أبو وقرأ     الٌاء  بالّرفع وٌعقوب الوقؾ ن

 وقرأ ٌعقوب وسّكنها كالب وصلؾ الدال ب تح( قدره) جع ر أبو وقرأ   للّنهً والتشدٌد بالنصب وصلؾ بالن ً والتشدٌد

وصٌة ٌوصون بالنصب وأبوجع ر وصٌةٌ  علٌهم( وصٌة) برفع( ألزواجهم وصٌة) وصلؾ ٌعقوب                   



وقرأ ابن اكوان وح ع وحمزة والكسائً )على الموسع قدره وعلى   ؼٌره بإثباتها أي بالمّد وجهاً مبجالً أي مع ماً 

وقرأ حمزة والكسائً )تمّسوةّن( حٌث جاءت بضّم      المقتر قدره( بتحرٌب الدال أي ب تحها والباقون بإسكانها فٌهما

قرأ شعبة ونافع وابن  و  التاء وألؾ بعد المٌم مع المّد الالزم وقراءة الباقٌن ب تح التاء وحاؾ األلؾ والشلشل الص ٌؾ

البقرة  وقرأوا جمٌعاً بال قنبال )وهللا ٌقب  وٌبصط(   لتاء والباقون بنصبها كثٌر والكسائً )وصٌة ألزواجهم( برفع ا

األعراؾ بالصاد فٌهما وقرأ قنبل والباقون بالسٌن فٌهما بال صالد فله الوجهان فٌهما وابن )وزادكم فً الصل  بصطة( 

                                  اكوان فله الوجهان فً البقرة وفً األعراؾ بالصاد عند المحققٌن               

والعٌُن فً الكّل ُثّقالسما شكُرهُ     ٌضاعَ ُه ارفْع فً الحدٌد وةهنا   ٙٔ٘  

 كما داَر واقُصْر مع مضّع ٍة وقْل عسٌُتم بكسر الّسٌن حٌُث أتى انجلى   2ٔ٘
( الحدٌد )فٌضاع ه له أضعافاً( البقرة برفع قرأ نافع وابن كثٌر والبصري وحمزة والكسائً )فٌضاع ه له وله أجرٌ   

وقرأ ابن كثٌر وابن عامر بتشدٌد العٌن وحاؾ األلؾ قبلها فٌهما وفً كّل فعل       فاء )فٌضاع ه( والباقون بنصبها 

)ٌضاعُؾ لهم العااب()وبْن تُب حسنًة ٌضاع ها()ٌضاعْ ه لكم()وهللا ٌضاعُؾ لمن ٌشاء( كما  مضارع من المضاع ة 

والباقون بإثبات األلؾ وتص ٌؾ العٌن فً الجمٌع  ر أي كٌؾ جاء وكاا ٌثّقالن العٌن وٌحافان األلؾ من )مضاع ة(دا

وقرأ نافع )ةْل عسٌتم بن كتب( البقرة )فهل عسٌتم بن تولٌّتم( محمد بكسر السٌن والباقون ب تحها فٌهما         

اً ؼرفًة ضّم او ِوالوقصٌر صصوص  دفاُع بها والحجِّ فتٌح وساكٌن    5ٔ٘  

ش اعَة وارفعُهّن اا أسوٍة تال    َع نّوْنُه وال ُصلٌّة وال        وال بٌ 9ٔ٘  

   وال لؽَو ال تؤثٌَم ال بٌع مع وال   صالَل بابراةٌم والّطوِر ُوّصال ٕٓ٘

 ُبّجال وفتٍح أتى والصلُؾ فً الكسرِ   مزٍة وُمدَّ أنا فً الوصِل مع ضمِّ ة   ٕٔ٘
الحج  ب تح الدال وسكون ال اء وحاؾ األلؾ بعدةا وقرأ نافع و السبعة بال نافعاً )ولوال دفع هللا الّناا( البقرةقرأ     

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )بال َمن اؼترؾ ؼرفة( بضم ؼٌن       بكسر الدال وفتح ال اء وألؾ بعدةا 

اصم وحمزة والكسائً )البٌع فً وال صلّة وال ش اعة( البقرة )ِمن وقرأ نافع وابن عامر وع   )ؼرفة( والباقون ب تحها

الطور برفع ةاه الكلمات وتنوٌنها وقرأ ابن كثٌر براةٌم )ال لؽٌو فٌها وال تؤثٌم(قبل أْن ٌؤتً ٌوم ال بٌع فٌه وال صالل(ب

ة قطع مضمومة أو م توحة )أنا وقرأ نافع بإثبات ألؾ )أنا( وصالً باا وقع بعده ةمز      والبصري ب تحها بال تنوٌن 

قطع مكسورة فلقالون فٌه  وباا وقع بعده ةمزة   أُحًٌ وأمٌت()وأنا أّول المسلمٌن( وةو مدٌّ من صل كٌل حسب ماةبه 

والباقون بالحاؾ فً كّل ما اكر واّت   السبعة    بثبات األلؾ وحافها )بْن أنا بال ناٌٌر وبشٌر( ولٌا لورٍش فٌه شًء

 كما اّت قوا على بثبات األلؾ وق اً أّي حرؾ كان بعدةا   اا كان بعده حرٌؾ ؼٌر ةمزة القطع )أنا ناٌٌر( على الحاؾ ب

                                                                                                                                                                              

ْدهُ ُحزْ  انِصبْ  ٌضاِع ُهُ   5ٔ  ٌُْعَتلى الَصْل ُ  بْصطةَ  وٌْبُصطْ  ُحمْ  بااً  جا كٌؾَ  وَشدِّ
 المشتّقة الصٌػ عٌن بتشدٌد جع ر وأبو ٌعقوب وقرأ بالرفع وارصران والحدٌد البقرة( فٌضاع ه)بنصب ٌعقوب قرأ  

 العٌن بتص ٌؾ وصلؾ  وأمثاله( مضاع ة()ٌضاع ها()فٌضاع ه()ٌضاعؾ) األلؾ وحاؾ جاءت كٌؾ  المضاع ة من

بالسٌن وصلؾ وروٌا كالب وأبوجع ر فٌهما بالصاد األعراؾ(بصطة الصل  فً وزادكم)البقرة(ٌبصط و)روح وقرأ  

 



   وُننشزةا ااٍب وبالّراِء ؼٌُرةم    وصْل ٌتسّنْه دوَن ةاٍء شمْردال ٕٕ٘

فُصْرةنَّ ضمُّ الصاِد بالكسِر فُّصال     الجزِم شافعٌ وبالوصِل قاَل اعلْم مع    ٖٕ٘  

ما أكلُها اكراً وفً الؽٌِر او ُحالثُ   وُجزءاً وجزٌء ضّم االسكان صْؾ وحٌ   ٕٗ٘  

   وفً ُربوٍة فً المإمنٌن وةهنا   على فتِح ضمِّ الّراِء نّبهُت ُكّ ال ٕ٘٘
 بالزاي المعجمة والباقون بالراء المهملة وقرأ حمزة )كٌؾ ننشزةا(وعاصم وحمزة والكسائًأ ابن عامر قر      

 والكسائً )لم ٌتسّنْه( بحاؾ الهاء وصالً والباقون بإثباتها وصال وال صالؾ فً بثباتها وق اً والشمردل الص ٌؾ الكرٌم

ٌّن له قال اعلم( بهمزة الوصل التً تسقط وصالً مع سكون المٌم بالجزم أوقرأ حمزة والكسائً  بالبناء على  و)فلّما تب

وقرأ ؼٌرةما بالضّد بهمزة قطع م توحة تثبت وصالً وابتداء وبرفع المٌم وقرأ     السكون وٌبتدأ بها بهمزة مكسورة 

وقرأ شعبة بضّم زاي )على كّل جبٍل منهّن جزءاً()ِمْن عباده        حمزة )فُصرةنَّ بلٌب( بكسر الّصاد وؼٌرهُ بضّمها

بضّم الكاؾ )فآتت أكلها( وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً   ٌره باسكان الزاي جزءاً()جزٌء مقسوم( وقرأ ؼ

وقرأ البصري وابن عامر وعاصم وحمزة        )أكلها دائٌم()تإتً أكلها( مع ضمٌر المإّنث والباقون باسكان الكاؾ 

سكان الكاؾ ونافع وابن كثٌر با   ( والكسائً بضّم الكاؾ مع ؼٌر ضمٌر المإّنث )مصتل اً أكله()فً األكل()أكل صمطٍ 

 البقرة ب تح الراء فٌهما والباقون بضّمها وُكّ ال ضمناءوقرأ عاصٌم وابن عامر)بلى ربوٍة( المإمنون)كمثل جّنة بربوٍة(

وتاَء توّفى فً الّنسا عنُه ُمجِمال   الوصِل للبّزّي شّدْد تٌّمموا    وفً ٕٙ٘  

ت ّرقوا           واألنعاُم فٌها فّت ّرَ  ُمّثال  وفً آِل عمراٍن له ال  2ٕ٘  

وٌروي ثالثاً فً تلّقُؾ ُمثَّال     وعنَد العقوِد الّتاُء فً ال تعاونوا  5ٕ٘  

   تنّزُل عنُه أربٌع وتناصرو            ن ناراً تلّ ى بْا تلّقون ُثقاّل 9ٕ٘

اِن وبعَد الوفً نورةا واالمتح كلُّم مع حرفً تولّوا بهوِدةا     ت ٖٓ٘  

فً األن اِل أٌضاً ثّم فٌها تنازعوا تبْرجَن فً األحزاِب مع أْن تبّدال   ٖٔ٘  

 َن عنُه وجمُع الساكنٌِن ةنا انجلى   وفً الّتوبِة الؽّراِء قُْل ةْل ترّبصو   ٕٖ٘
                                                                                                                                                                              

 أاَل ِطبْ  فُصْرُةنَّ  واْكِسرْ  فُزْ  وأَْعلَمُ   ُحزْ  دفاعُ  ٌَُضمُّ  َؼْرفهْ  باْ  افتحِ  عِسٌتُ   5ٕ
 كالب وصلؾ الؽٌن بضمّ ( بٌده  ؼرفة) ٌعقوب وقرأ كالب وارصران السٌن ب تح والقتال البقرة( عسٌتم)أبوجع ر قرأ  

 وصلؾ كالب جع ر وأبو ال اء بعد وألؾ الدال بكسر  والحج البقرة( الناا هللا دفاع) ٌعقوب وقرأ     بال تح وأبوجع ر

 روٌا وقرأ كالب وارصران المٌم ورفع الهمزة ب تح( أعلم قال) صلؾ وقرأ    األلؾ وحاؾ ال اء وسكون الدال ب تح

 بكسر( الحكمة ٌُإت وَمنْ ) ٌعقوب وقرأ     الصاد بضمّ  وروح كالب وصلؾ الصاد بكسر( بلٌب فصرةنّ ) جع ر وأبو

ب تحها وارصران وق اً  وبثباتها الٌاء وحاؾ التاء      



ٌّرو      ن عنُه تلّهى قبلُه الهاَء وّصال ٖٖ٘ ٌُّز ٌروي ُثّم حرَؾ تص    تم

وبعَد وال حرفاِن ِمْن قبلِه جال   وفً الُحُجراِت التاُء فً لَتعارفوا ٖٗ٘  

   وكنتْم تمّنون الاي مْع ت ّكهو َن عنُه على وجهٌِن فافهْم ُمَحّصال ٖ٘٘
)بّن الاٌن توّفاةم المالئكة( النساء  البقرة قرأ البزّي بتشدٌد الّتاء وصالً فً ال عل المضارع )والتٌّمموا الصبٌث منه( 

)فإاا ةً تلقؾ( األعراؾ  )وال تعاونوا على االثم( المائدة   عن سبٌله( األنعام  )فت ّر  بكم  )وال ت ّرقوا( آل عمران 

)على َمْن تنّزل الشٌاطٌن   )ما تنّزل المالئكة بال بالح ( الحجر    تلقؾ ماصنعوا( طهوأل  مافً ٌمٌنب ) والّشعراء 

تناصرون( الصافات )ناراً تلّ ى( اللٌل )با تلّقونُه( )ما لكم ال تنّزل المالئكة( القدرشهرٍ تنّزل على( كالةما بالشعراء )

)فإْن تولّوا فإّنما علٌه ماحّمل( الّنور  )فإْن تولّوا فقد أبلؽتكم( ةود  النور )ال تكلّم ن ٌا( )وبْن تولّوا فإّنً أصاُؾ علٌكم(

)وال تبّرجن()وال أْن  ( األن ال )وال تنازعوا فت شلوا )وال تولّوا عنه( )و اةروا على بصراجكم أن تولّوةم( الممتحنة 

ٌّرون( القلم )فؤنت عنه  ٌّز( الملب )بّن لكم فٌه لما تص تبّدل بهّن ِمْن أزواج( األحزاب )ةل ترّبصون بنا( التوبة )تكاد تم

لقد كنتم تمّنون تلّهى( عبا )وقبائل  لتعارفوا()وال تنابزوا باأللقاب()وال تجّسسوا( الحجرات وروي عنه باصتالؾ )و

 ولٌا له فً ةاٌن الموضعٌن من طرٌ  الحرز بال التص ٌؾ عند المحّققٌن)ف لتم ت ّكهون( الواقعة الموت( آل عمران

وال تشدٌد فً ؼٌر   للبزّي وؼٌره االبتداء ال ٌكون بال بالتص ٌؾ و  أي بتاء واحدة  مٌع وقرأ ؼٌره بالتص ٌؾ فً الج 

لاٌن تتوفاةم المالئكة()وال تت ّرقوا فٌه()وما ت ّرقوا بال()وما ت ّر  الاٌن )ا فال تشدٌد فً )قتٌّمموا صعٌداً( المضارع 

اٍ  )وبْن تولّوا فإّنما ةم فً شقا ( ونحوةا وكالب وال فً )تولّوا( التً ةً فعل متوا الكتاب()وتعاونوا على البّر(أو

باا كان قبله ةاء  (تلّهى عنه فؤنت) اً مشبعاً ومعنى قول الّنا م قبله الهاء وّصال أي ٌمّد مدّ  )وما تنّزلت به الشٌاطٌن( 

                                     فٌمّد مّداً مشبعاً بمّد وكالب ما كان قبله حرؾ مّد )وال تنازعوا فت شلو(  موصولة 

وبص اُء كسِر العٌِن صٌَػ بِه ُحال  نعّما معاً فً الّنوِن فتٌح كما ش ا    ٖٙ٘  

 عن كراٍم وجزُمُه      أتى شافٌاً والؽٌُر بالّرفِع ُوّكال  وٌا ونك ّْر  2ٖ٘
وقرأ  النونلباقون بكسرةً()بّن هللا نعّما ٌع كم به(وا قرأ ابن عامر وحمزة والكسائً ب تح النون وكسر العٌن )فنعّما

ون والعٌن شعبة وقالون والبصري باصتالا كسر العٌن وورد عنهم اسكانها وقرأ ورش وابن كثٌر وح ٌع بكسر الن

)وٌكّ ُر عنكم( بالٌاء وؼٌرةما بالنون وقرأ نافع وحمزة والكسائً ّنتها للجمٌع وقرأ ح ع وابن عامروتشدٌد المٌم وؼ

                                                                                                   بجزم الراء وؼٌرةم برفعها

 رضاهُ ولْم ٌلزْم قٌاساً مإّصال   وٌحسُب كسر الّسٌن مستقَبالً سما    5ٖ٘
                                                                                                                                                                              

َسَرةِ  أدْ  سكنْ أ ُحزَ  نعّما  5ٖ ٌْ ٌَْحسبُ     افتحاً  وَم ِوال فؤَانوا فُ ْ  واكِسرهُ  أدْ  ك  

ْؽِ رْ  ِحمىً  رةانٌ   َفصاحةٌ  بَنصبٍ  ُتْاِكرْ  أنْ  وبال تحِ   5ٗ الُعال حمى ٌَُعّابْ  ٌَ  

 َحال ُنَعلُِّمهُ  َنْسلُْكهُ  ٌوسؾَ  ءُ             نشا َمنْ  َنرفعُ  ٌاءُ  ُن رِّ ْ  برفعٍ   5٘
 النون فتح ولصلؾ العٌن بإسكان جع ر أبو وقرأ كالب وصلؾ العٌن بكسر النساء( نعّما) البقرة( فنعّما) ٌعقوب قرأ  

(ٌحسب)جع ر أبو وقرأ كالب وارصران السٌن ب تح( مٌسرة بلى)أبوجع ر وقرأ أصولهم على النون بكسر وارصران ) 



 الّسٌن أُّصالوقُْل فاانوا بالمّد واكسْر فتًى ص ا ومٌسرٍة بالضّم فً    9ٖ٘
أم تحسُب أّن( )  )ٌحسب أّن ماله( بكسر السٌن باا كان مضارعاً   (ٌحسبُ ) قرأ نافع وابن كثٌر والبصري والكسائً 

مر وقرأ ابن عا  )فال تحسبّن هللا مصلؾ وعده رسله(  )وٌحسبون أنهم على شًء( )ٌحسبهم الجاةل( )ٌحسُبه ال مآن(

)فاانوا بحرٍب(بإثبات ألؾ وقرأ حمزة وشعبة  بل القٌاا ال تح  السٌن ؼٌر قٌاسًوعاصم وحمزة  ب تح السٌن وكسر 

بعد الهمز وفتحها وكسر الاال وقرأ ؼٌرةما بإسكان الهمزة وفتح الاال وقرأ نافع )مٌسرة( بضّم السٌن وؼٌره ب تحها 

   وتّصّدقوا صؾٌّ نما ترجعوَن قُْل بضمٍّ وفتٍح عْن سوى ولِد العال ٓٗ٘

وفً أْن تضلَّ الكسُر فاَز وصّ  وا  َفُتاكَر حّقاً وارفِع الّرا فَتعِدال   ٔٗ٘  

وحاضرةٌ معها ةنا عاصٌم تال  تجارةٌ انصْب رفعُه فً الّنسا ثوى    ٕٗ٘  

ٌُعّاْب سما الُعال   وحُ  رةاٌن ضمُّ كسِر وفتحٍة    ٖٗ٘ وقصٌر وٌؽ ْر مع   

شرٌٌؾ وفً الّتحرٌم جمُع حمًى عال  شاا الجزِم والتوحٌُد فً وكتابِه    ٗٗ٘  

 ورّبً وبً مّنً وبّنً معاً حال مضافها  وبٌتً وعهدي فااكرونً   ٘ٗ٘
وقرأ السبعة بال البصري )واّتقوا ٌوماً ترجعون(  قرأ عاصم )وأْن تصّدقوا صٌٌر لكم( بتص ٌؾ الصاد وؼٌره بتشدٌدةا 

وقرأ حمزة )أْن تِضّل( بكسر الهمزة وؼٌره ب تحها وقرأ   الجٌمب تح التاء وكسر أ البصري بضّم التاء وفتح الجٌم وقر

وقرأ حمزة برفع الراء  ابن كثٌر والبصري )فتاكر( بتص ٌؾ الكاؾ وسكون الاال وؼٌرةما بتشدٌد الكاؾ وفتح الاال 

برفعها وؼٌرةم جارة عن تراٍ (النساء بنصب )تجارة(وؼٌره بنصبها وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )بال أْن تكون ت

مقبوضة( بضّم  )فرةانٌ وقرأ ابن كثٌر والبصري   ون بالرفعالبقرة بالنصب فٌهما والباق(وقرأ عاصم )تجارة حاضرة

 ثٌر والبصري وحمزةوقرأ نافع وابن ك        الراء والهاء وحاؾ األلؾ والباقون بكسر الراء وبثبات ألٍؾ بعد الهاء 

وقرأ حمزة     والباقون برفعهما      ء( بجزم ال علٌن وسكون الراء والباء)فٌؽ ر لمن ٌشاُء وٌعاب من ٌشاوالكسائً 

والباقون بضم الكاؾ والتاء وحاؾ األلؾ على    به ورسله( بكسر الكاؾ وألؾ بعد التاء على االفراد )وكتوالكسائً 

ؼٌر ألؾ على الجمع  والتاء منوقرأ البصري وح ع )وكتبه وكانت من القانتٌن( التحرٌم بضّم الكاؾ         الجمع 

)بٌتً للطائ ٌن()عهدي ال المٌن()فااكرونً أاكركم()رّبً فٌها ثمانٌة  ٌاءات االضافةو   وؼٌرةما )وكتابه( باالفراد 

 )بّنً أعلم ؼٌب السموات واألر ( )بّنً أعلم ماال تعلمون( الاي ٌحًٌ()ولٌإمنوا بً لعلّهم ٌرشدون()فإّنه منً بال(

                                                                                                                                                                              

 فؤانوا) صلؾ وقرأ كالب وٌعقوب السٌن بكسر صلؾ وقرأ وأمثالها( ٌحسبهم()ٌحسبون)جاء كٌؾ السٌن ب تح المستقبل

 وقتح الراء بنصب(بحداةما فتاكر)صلؾ وقرأ كالب وارصران الاال وفتح بعدةا األلؾ وحاؾ الهمزة بسكون( بحربٍ 

 وقرأ الاال وفتحا الكاؾ ارصران وشّدد     الاال وسكن الكاؾ ٌعقوب وصّ ؾ فٌهما كالب وارصران( تضلَّ  أنْ ) ةمزة

 برفعهما( وٌعّابُ ()فٌؽ رُ )جع ر وأبو ٌعقوب وقرأ كالب وارصران بعدةا وألؾ الهاء وفتح بكسرالراء( فرةانٌ )ٌعقوب

 الجنّ ( صعداً  عااباً  ٌسلكه)ٌوسؾ( نشاء َمنْ  درجات نرفع()رسله من أحدٍ  بٌن ن ّر ُ  ال) ٌعقوب وقرأ بجزمهما وصلؾ

 بالنون واألربعة بالٌاء( ٌعلمه)جع ر وأبو     الصمسة األفعال ةاه فً الؽٌب بٌاء عمران آل( والحكمة الكتاب وٌعلمه)

 جع ر أبو فتح االضافة ٌاءات   ارصران وأضافها صلؾ فنّونها( درجات) وأّما بالنون  واألربعة بالٌاء( ٌسلكه)وصلؾ

 الاي رّبً()ال المٌن عهدي) الثالثة وفتح    ارصران وسّكنها( اؼترؾ َمن بال مّنً()للطائ ٌن بٌتً)كلٌهما( أعلم بّنً)

 أولً ٌا واّتقون()دعانِ  باا الّداعِ )الّزوائد ٌاءات(ٌرشدون لعلّهم بً ولٌإمنوا()أاكركم فااكرونً)الجمٌع وسّكن( ٌحًٌ

    الحالٌن فً ٌعقوب أثبتهن( تك رون وال()فاّتقون()فارةبون) الحالٌن فً وٌعقوب وصالً  جع ر أبو أثبتهنّ ( األلباب
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   وبضجاُعَب الّتوراَة ما ُردَّ ُحسُنُه    وقلَّل فً جوٍد وبالُصلِؾ َبلاّل ٙٗ٘

رضاً وتروَن الؽٌُب ُصعَّ وُصلاّل     وفً ُتؽلبوَن الؽٌُب مع  ُتحشروَن فً   2ٗ٘  

رهُ صحَّ بّن الّدٌَن بال تح ُرفاّل    ؼٌَر ثانً العقوِد كسْ وِرضواٌن اضُمم    5ٗ٘  

   وفً ٌقُتلون الثاِن قاَل ٌقاتلو      ن حمزةُ وةَو الحبُر ساَد ُمقّتال 9ٗ٘
قرأ ابن اكوان والكسائً والبصري بإمالِة ألِؾ )التوراة( حٌُث وقَع )أنزَل التوراَة()أْن ُتنّزَل التوراةُ()فاتوا بالتوراِة(  

ًّ )قُْل    والباقون بال تح والَجوُد المطُر الؽزٌُر  وقالون بصلٍؾ عنُه بالّتقلٌل وورٌش  وقرأةا حمزةُ  وقرأ حمزةُ والكسائ

وقرأ الّسبعة بال نافعاً )ٌرونهْم  والباقون بتاء الصطاب  بوَن وتْحشروَن بلى جهّنم( ال علٌن بٌاء الؽٌِب للاٌن ك روا سُتؽل

رضواٌن من )و ( بضّم الراء حٌُث ورد)رضوانُصّع للتؤكٌد وقرأ شعبُة  ِمثلٌهم( بٌاء الؽٌب ونافٌع بتاء الصطاب صلاّل

ال الموضع الثانً من المائدة )َمن اّتبع رضوانُه( فٌقَرإهُ  بكسر الراء برحمٍة منُه ورضواٍن( بهللا()وكرةوا ِرضوانُه()

ًّ )بّن الدٌن عند هللا االسالم( كالباقٌن  )وٌقتلون  ب تِح ةمزِة بّن والباقوَن بكسرةا ُرّفال ُع ما وقرأ حمزةُ  وقرأ الكسائ

وقرأ ؼٌره بضّم الٌاء      قاِؾ وفتحها وكسر التاءالاٌن ٌؤمرون بالقسِط( الثانٌُة فً آِل عمران بضّم الٌاء وألٌؾ بعد ال

ٌٌّن( وةً كالب للجمٌع  والحبر العالم نال السٌادة مقتال مجّرباً لألمور  وسكون القاؾ وضّم التاء كاألولى )ٌقتلوَن النب

َتُة الِصؾُّ ُصّوال ٓ٘٘ ٌْ ِت صّ  وا    ص ا ن راً والم ٌْ ٍت مع الم ٌْ    وفً بلٍد م

 صْا   وما لم ٌُمْت للكّل جاء ُمَثّقالاألنعاِم والحجراِت    ومٌتاً لدى ٔ٘٘
ًّ ِمن المٌت( وقرأ  ٌُصرُج الح قرأ شعبُة وابن كثٌر والبصري وابن عامر بتص ٌؾ ٌاء مٌت والمٌت )سقناه لبلٍد مٌت()

)أَو َمْن كاَن مٌتاً(األنعام ء )وآٌٌة لهم األرُ  المٌتُة( ٌا الباقون بتشدٌد الٌاء وكسرةا وقرأ السبعة بال نافعاً بتص ٌؾ ٌا

ٌّت(ص ة الموِت فهو بالّتشدٌد للجمٌعالحجرات وقرأ نافٌع الثالثة بالتشدٌد وما لم ٌتحّق  فٌه ٌِه مٌتاً()لحَم أص  )وما ةوبم

ٌّتون()ثّم بّنكم بعد  ٌٌّت وبّنهم م ٌّتٌن()بّنَب م ٌّتون()أفما نحُن بم  )بّنما حرَم علٌكم المٌتَة( أجمعوا على تص ٌؾو    الب لم

تُة( المائدة  ٌْ تًة( البقرة والّنحل )حّرمْت علٌكم الم ٌْ تًة( )وبْن ٌكْن م ٌْ تاً( ال رقان  )بال أْن ٌكوَن م ٌْ األنعام )لنحًٌ به بلدًة م

تاً(   ٌْ                                                             )فؤنشرنا به بلدة مٌتاً( الّزصرؾ )وأحٌٌنا به بلدًة م

   وك ّلها الكوفً ثقٌالً وسّكنوا  وضعُت وضّموا ساكناً صّح ُكّ ال ٕ٘٘

ٌّا دوَن ةمِز جمٌعِه   صحاٌب ورفٌع ؼٌُر شعبَة األّوال ٖ٘٘    وقُْل زكر
                                                                                                                                                                              

                                                عمران آل سورةُ                                                               

ٌَّةٌ  ٌْقُتلو وفُز ُحزْ   صطاباً   ٌرونَ   5ٙ   فاُل  افتحاً  وبنَّ  ُحمْ  وضْعتُ  مع تق

 الٌاء ب تح( ٌؤمرون الاٌن وٌقتلون) صلؾ وقرأ   بالؽٌبة وصلؾ كالب وأبوجع ر بالصطاب( مثلٌهم ترونهم) ٌعقوب قرأ

ٌّة) ٌعقوب وقرأ   كالب وارصران الّتاء وضمّ  القاؾ وسكون  بضمّ   وارصران الٌاء وتشدٌد القاؾ وكسر التاء ب تح( تق

 المتكلّم تاء وضمّ  العٌن بسكون( وضعت()بما أعلمُ  وهللا) ٌعقوب وقرأ          الٌاء بدل بعدةا وألؾ القاؾ وفتح الّتاء

   كالب وارصران( أنّ ) ةمزة ب تح( بٌحٌى ٌبّشربَ  هللا أنّ ) صلؾ وقرأ الّتاء وبسكان العٌن ب تح وارصران



وقرأ شعبة وابن عامر بتسكٌن العٌن       وؼٌرةم بتص ٌ ها )وكّ لها زكرٌا(قرأ عاصم وحمزة والكسائً بتشدٌد ال اء 

 وحمزة ُ  ؼٌرةما بالضّد ب تح العٌن وسكون التاء وك َّال جمع كافل وقرأ ح عٌ تاء)وهللا أعلُم بما وضعت( وقرأوضّم ال

 ًّ ٌّا( بدون ةمز بعد األلؾ حٌُث جاء والكسائ فً الموضع وبرفع الهمز لمّتصل المّد اهمز وبوؼٌرةم بثبوت ال  )زكر

ٌّا المحراب()ةنالب دعا زكرٌا ربّ ب  الّرفع  ولباقً المواضع بال شعبُة فٌنصب الهمزاألّول  ه()ٌا )كلّما دصَل علٌها زكر

ٌّا وٌحٌى(ب   والنصبُ زكرٌا بّنا نبّشرب( ٌّا با نادى رّبه( )وزكر األنعام )اكُر رحمت ربب عبدهُ زكرٌا با نادى()وزكر

ٌُْكسُر فً كال اّكْر فناداهُ وأضجعُه شاةداً      و ٗ٘٘ وِمْن بعُد أّن هللا   

نعْم ُضّم حّرب واكسر الضّم أثقال مع الكهِؾ واالسراِء ٌبُشُر كْم سما    ٘٘٘  

 لحمزة مع كاٍؾ مع الحجر أّوال   نعم عّم فً الشورى وفً التوبة اعكسوا   ٙ٘٘
ًّ )فنادْتُه المالئكُة( بالّتاكٌر بحاؾ التاء واستبدالها بؤلٍؾ ولهما فٌها االمالُة  وقرأ ؼٌرةما بتاء       قرأ حمزة والكسائ

وقرأ حمزة وابن عامٍر )بّن هللا ٌبّشرب( بكسر الهمزة وقرأ ؼٌرةما ب تحها وِكال أي ِكالء الح   والحراسة    التؤنٌث 

)وٌبّشُر المإمنٌن(     ن كثٌر والبصريُّ وعاصٌم )ٌبّشرب بٌحٌى()ٌبّشرب بكلمٍة( آل عمران وقرأ ابن عامر ونافٌع واب

ًُّ بالضّد ب تح الٌاء وسكون الباء      وكسر الّشٌن وتثقٌلها الكهؾ واالسراء بضّم الٌاء وفتح الباء  وقرأ حمزة والكسائ

اي ٌبّشر هللا عباده( الشورى بضّم الٌاء وفتح الباء وكسر وضّم الشٌن وتص ٌ ها وقرأ عاصٌم ونافٌع وابن عامٍر )الب ال

ًّ بالضّد  وقرأ حمزة )ٌبّشرةم ربهم برحمٍة منُه( التوبة )ٌا   الشٌن وتثقٌلها وقرأ ابن كثٌر والبصرّي وحمزة و الكسائ

ٌّا بّنا نبّشرب( التشدٌد  بالتص ٌؾ والباقون العكا أيؽالم علٌم( أولى الحجر ب)بّنا نبّشرب ب)لتبّشر به المّتقٌن( مرٌمزكر

 وأما الماضً واألمر فبالتشدٌد للجمٌع )وبّشرناه باسح ()فبّشرةم بعااب ألٌم(        ً ال عل المضارع فاكرما وكّل 
وبالكسِر أّنً أصلُُ  اعتاَد أْفصال    ُمُه بالٌاِء َنعُّ أئّمٍة        ُنعلّ  2٘٘  

 صصوصاً وٌاٌء فً نوّفٌهمو عال  وفً طائراً طٌراً بها وعقوِدةا  5٘٘
ٌُعلُّمُه الكتاب  والحكمة( بالٌاء والباقون بالنون وقرأ نافٌع )أّنً أصلُ  لكم( بكسر ةمزة )أّنً(فٌكون قرأ عاصٌم ونافٌع )و

ساكنة بٌن مستؤن اً م صوالً عما قبلُه باإلعراب وقرأ السبعة بال نافعاً )طٌراً بإان هللا()فٌكون طٌراً بإانً( المائدة بٌاء 

وقرأ ح ٌع )فٌوفٌهم أجورةم( بالٌاء والباقون بالنون  الطاء والّراء وقرأ نافٌع بؤلٍؾ بعد الطاء وبعدةا ةمزة مكسورة 

   وال ألٌؾ فً ةا ةؤنتم زكا جنا   وسّهْل أصا حمٍد وكْم ُمْبدٍل جال 9٘٘

زاَن َجّمال وببدالُُه ِمْن ةمزةٍ  ِه الّتنبٌُه ِمْن ثابٍت ةدًى   وفً ةائ   ٓٙ٘  

   وٌحتِمُل الوجهٌن عن ؼٌِرةم وكْم وجٌٍه بِه الوجهٌِن للكّل َحّمال ٔٙ٘
                                                                                                                                                                              

 فاُل لِما افتحْ  طوى الٌا ُنَوّفً ُحزْ  ئراً    طا اْتلُ  الّطائرِ  قُلِ  ِفدْ  ُكاّلً  ٌَُبشِّرُ   52

 بّنا) التوبة(ٌبشرةم) عمران آل(ٌبشرب) مكسورة الشٌن وتثقٌل الباء وفتح الٌاء بضمّ  جاء كٌؾ( ٌبشر) صلؾ قرأ   

 الشورى(عباده هللا ٌبّشر الاي الب) وأّما   والكهؾ االسراء(المإمنٌن وٌبّشر) مرٌم( به لُتَبّشر) ومرٌم الحجر(نبّشرب

 الطاء بعد بؤلؾ والمائدة عمران آل( الطائر كهٌئة) جع ر أبو وقرأ      تشدٌده على فمّت   الحجر ثانً( ُتَبّشرون فبمَ )

 كالب جع ر وأبو( طائراً  فٌكون) ٌعقوب وقرأ      الهمزة وحاؾ األلؾ بدل بالٌاء( طٌراً ) وارصران مكسورة وةمزة

  كالب وارصران الالم ب تح( آتٌتكم لما)صلؾ وقرأ بالنون والباقٌن بالٌاء( أجورةم فٌوّفٌهم)روٌا وقرأ( طٌراً ) ولصلؾ



 واو البَدِل الوجهاِن عنُه ُمَسّهال   وٌقُصُر فً الّتنبٌِه او القصِر َماةباً    ٕٙ٘
 وقرأ نافع والبصرّي بتسهٌل الهمزة     حٌُث جاء بال ألؾ قبل الهمزة والباقون بإثبات األلؾ قرأ قنبٌل وورش)ةؤنتم(

عند ابن اكوان والبزي وعاصم  والمّد من صالً وروى الكثٌرعن ورش ببدالها أل اً مع المّد المشبع وتكون الهاء للّتنبٌه 

ء بدٌل من الهمزة ألّنه ال ٌوجد ألٌؾ ومحتملة للوجهٌن وحمزة  والكسائً ألّنهم ال بدصال عندةم وعند قنبل وورش الها

لهشام  مْن وجهاء القّراء اكرالوجهٌن للجمٌع والمّد والقصر لقالون والدوري والمدّ رٌ عند قالون والبصري وةشام وكثٌ

دٍة ِمْن بعُد بالكسِر ُالاّل ٖٙ٘    وُضّم وَحّرب تعلموَن الكتاَب مع    مَشدَّ

ْركمو روُحُه سما      وبالّتاِء آتٌنا مع الّضم صّوال  ورفُع وال ٌؤمُ  ٗٙ٘  

   وَكْسُر لما فٌِه وبالؽٌِب ُترجعو  ن عاَد وفً َتبؽوَن حاكٌِه عّوال ٘ٙ٘
ًّ وابن عامر )بما كنتم ُتَعلّمون( بضّم التاء وفتح العٌن وكسر الالم وتشدٌدةا والباقون    قرأ عاصم وحمزة والكسائ

وقرأ الكسائً ونافع وابن كثٌر والبصري)وال ٌؤمركم( برفع الراء        وفتح الالم وتص ٌ ها  ب تح التاء وسكون العٌن

بنا ال اعل وقرأ حمزة )لما( بكسر  بتاء ال اعل المضمومة وقرأ نافع والباقون بنصبها وقرأ السبعة بال نافعاً)لما آتٌتكم(

)أفؽٌردٌن ٌب والباقون بتاء الصطاب وقرأ البصرّي وح عٌُرجعون( بٌاء الؽوبلٌه وقرأ ح ٌع ) الالم وؼٌره ب تحها 

                                                                            بتاء الصطاب  هللا ٌبؽون( بٌاء الؽٌب والباقون

ُب ما َت علوا لْن ُتكَ روهُ لهْم تال  وبالكسِر حجُّ البٌِت عْن شاةٍد وؼٌ   ٙٙ٘  

ِضْركْم بكسِر الّضاِد مع جْزِم رائِه    2ٙ٘ ُضمُّ الؽٌُر والّراَء َثّقال  ٌَ ٌَ  سما و
ٌُك روه( بٌاء الؽٌب فً     قرأ ح ٌع وحمزة والكسائً )حّج البٌت( بكسر الحاء وقرأ ةإالء )وما ٌ علوا ِمْن صٌٍر فلْن 

ابن كثٌر والبصرّي )ال ٌضّركم كٌدةم نافع  وقرأ     ال علٌن وؼٌرةم ب تح الحاء فً )حّج( وبتاء الصطاب فً ال علٌن 

                       شٌئاً( بكسر الّضاد وجزم الراء وقرأ ؼٌرةم بضّم الضاد ورفع الراء وتثقٌلها والرفع ضّد الجزم

لو   ن للٌحصبً فً العنكبوِت ُمَثقاّللٌَن وُمْنزِ   وفٌما ةنا قُْل ُمْنزَ  5ٙ٘  

 َن قُْل سارعوا ال واَو قبُل كما انجلى مسّومٌوح ُّ نصٌٍر كسُر واِو    9ٙ٘
قرأ ابن عامر)ِمن المالئكة ُمنزلٌن()بّنا ُمْنزلون على أةل ةاه القرٌة رجزاً( ب تح النون وتشدٌد الّزاي وؼٌره بسكون 

ونافع النون وتص ٌؾ الّزاي وقرأ ابن كثٌر والبصري وعاصم )مسّومٌن( بكسر الواو والباقون ب تحها وقرأ ابن عامر 

)وسارعوا بلى مؽ رة ِمن ربكم( بدون واو قبل )سارعوا( وؼٌرةما بثبوت الواو قبلها                                  

 ومْع َمّد كائْن كسُر ةمَزِتِه دال  وقْرٌح بضّم القاِؾ والَقرُح ُصحبٌة    2ٓ٘
                                                                                                                                                                              

كمُ  واقرأ اكسَرنْ  وَحجُّ    ُحمْ  ٌُرَجعونَ  وقُلْ  فانِصبْ  وٌؤُْمُركم  55  أال ٌُضرُّ
 الؽٌبة بٌاء( ٌرجعون وبلٌه) ٌعقوب وقرأ برفعها جع ر أبو وقرأ كالب وصلؾ( ٌؤمركم) راء بنصب ٌعقوب قرأ    

 ال) جع ر أبو وقرأ ب تحها وٌعقوب كالب وصلؾ الحاء بكسر( البٌت حج) جع ر أبو وقرأ      الصطاب بتاء وارصران

   الراء وجزم الضاد بكسر وٌعقوب كالب وصلؾ الراء وتشدٌد الضاد بضم( كٌدةم ٌضركم



ٌُمدُّ وفتُح الضمِّ والكسِر او ِوال 2ٔ٘    وال ٌاَء مكسوراً وقاتَل بعَدهُ     
قرأ شعبُة وحمزة والكسائً )بْن ٌمسسكم قرٌح فقد مّا القوَم قرٌح ِمْثله()ِمْن بعِد ما أصابهم القرح( بضّم القاؾ فً   

ٌّن( حٌُث أتى   الثالثة وؼٌرةم ب تحها  ٌّْن()فكؤ بالمّد بؤلٍؾ بعدةا ةمزةٌ مكسورة بٌن الكاؾ والنون وقرأ ابن كثٌر )وكؤ

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة         بدون ٌاء وقرأ الباقون بهمزة م توحة بعدةا ٌاء مكسورة مشّددة من ؼٌر ألؾ 

وقرأ ؼٌرةم بقاٍؾ مضمومة بعدةا   ؾ تاٌء م توحة والكسائً )قتل معه رّبٌون كثٌر( بؤلؾ بعد قاٍؾ م توحٍة وبعد األل

تاٌء مكسورة من ؼٌر ألؾ و او ِوال أي متابعة                                                                        

عِب ضّماً كما رسا    2ٕ٘ وُرعباً وٌؽشى أّنثوا شائعاً تال وُحّرَب عٌُن الرُّ  

  بالّرفِع حاِمداً         بما ٌعملون الؽٌُب شاٌَع ُدصلاُل  وقُْل ُكلُّه هللِ  2ٖ٘

ص ا ن ٌر ورداً وح ُع ةنا اجتلىوِمتُّم وِمتنا متُّ فً ضّم كسرةا    2ٗ٘  

ُؽلَّ وفتُح الّضّم بْا شاَع ُك َّ  2٘٘ ٌَ  ال  وبالؽٌِب عنُه َتْجمعوَن وُضمَّ فً   
وقرأ حمزة والكسائً )ٌؽشى        قرأ ابن عامٍر والكسائً )الّرعب()رعباً( كٌؾ جاء بضّم العٌن والباقون بسكونها 

وقرأ ؼٌرةما بٌاء الّتاكٌر وقرأ البصرّي )قُْل بن األمر كلُّه هلل( برفع الم )كلّه( وؼٌره بنصبها     طائ ة( بتاء التؤنٌث 

وقرأ شعبة     هللا بما تعملون بصٌر ولئن قتلتم( بٌاء الؽٌب وؼٌرةم بتاء الصطاب وقرأ حمزة والكسائً وابن كثٌر )و

)ءباا ِمتنا وكّنا تراباً()أفإْن ِمّت فهم الصالدون( بضّم المٌم وقرأ ح ٌع  )ِمّتم أو قُتلتم(وابن كثٌر والبصري وابن عامر 

ًّ بكسر المٌم فً الكّل حٌث جاءت وقرأ  وقرأ نافٌع وحمزة بضّم المٌم فً آل عمران وبكسر المٌم فً ؼٌرةا  والكسائ

ًّ وابن عامر )أْن ٌؽّل( بضّم   ح ٌع )صٌراً مما ٌجمعون( بٌاء الؽٌب وؼٌره بتاء الصطاب  وقرأ نافع وحمزة والكسائ

                                                                         الٌاء وفتح الؽٌن وؼٌرةم ب تح الٌاء وضّم الؽٌن

المَّ   بما قُِتلوا الّتشدٌُد لّبى وبعَدهُ     وفً الحجِّ للشامً وارصُر كَ  2ٙ٘  

 وبالُصلِؾ ؼٌباً ٌحسَبنَّ لُه َوال وقْد قاال فً األنعاِم قّتلوا     دراِب  22٘
 )وال تحسَبّن الاٌن قُتلواد الدالبتشدٌ الموضع الاي بعده وقرأ ابن عامرٍ   قرأ ةشام )لو أطاعونا ما قُِتلوا( بتشدٌد التاء 

                                                                                                                                                                              

ُؽلَّ  أال جمٌعاً  اْضُممْ  ِمتُّ  وقاتلَ   59 فُّضال ٌَْحِسبُ  والؽٌبُ  حمىً  َجهِّلْ  ٌَ  

 َحال معاً  ٌمٌزَ  واْشُددْ  َفَرحٍ  كاي  با ب تحِ  اْعِكاْ  ارِصرَ  وُبْصلٍ  بُِكْ رٍ   9ٓ
 األلؾ وحاؾ التاء وكسر القاؾ بضم( ُقتلَ ) وٌعقوب كالب وصلؾ فتحتٌن بٌن بؤلؾ( رّبٌونَ  معه قاتل) أبوجع ر قرأ

 بضمّ ( ٌؽلّ  أنْ ) ٌعقوب وقرأ  المٌم بكسر وصلؾ كالب وٌعقوب جاء كٌؾ المٌم بضمّ ( مّتم()متنا()مت) أبوجع ر وقرأ

 وكسر الؽٌب بٌاء( ٌبصلون الاٌن والٌحسبنّ ()ك روا الاٌن ٌحسبنّ  وال) صلؾ وقرأ    كالب وارصران الؽٌن وفتح الٌاء

 وفتح الصطاب بتاء( بم ازة تحسبّنهم فال) ٌعقوب وقرأ       السٌن ب تح جع ر أبو لكن كالب وارصران( ٌحسبنّ )السٌن

 وصلؾ الباء وفتح السٌن وكسر الصطاب بتاء( ٌ رحون الاٌن تحسبنّ  ال) ٌعقوب وقرأ    كالب وارصران والباء السٌن

 الٌاء بضمّ ( الصبٌث ٌمٌز) ٌعقوب وقرأ     بالتاء أي اعكا وارصر والباء السٌن فتح مع الؽٌب بٌاء جع ر وأبو كالب

  مصّ  ة الثانٌة الٌاء وسكون المٌم وكسر الٌاء ب تح جع ر وألبً كالب وصلؾ مكسورة الثانٌة الٌاء وتشدٌد المٌم وفتح



وقرأ ابن عامر وابن كثٌر )وقُتلوا ألكّ رّن عنهم( آصر آل     فً سبٌل هللا أمواتاً()ثّم قُِتلوا أو ماتوا لٌرزقّنهم هللا( الحج

والباقون فً ةاه المواضع بالتص ٌؾ وقرأ ةشام بصلؾ عنه    عمران )قد صسر الاٌن قتلوا أوالدةم ( األنعام بالتشدٌد 

                و َوال  أي  والء      )وال تحسبّن الاٌن قتلوا( بٌاء الؽٌب والوجه الثانً بتاء الصطاب كالباقٌن 

ْحُزُن ؼٌَر األن  وأ 25٘ ٌَ بٌاِء بضمٍّ واكسِر الضمَّ أح ال   نَّ اكسروا ِرفقاً و  

البما ٌعملوَن الؽٌُب ح ٌّ واو مَ    وصاطَب حرفا ٌحَسَبنَّ فُصْا وقُْل    29٘  

ْده بعَد ال تِح والّضّم شُ  5ٓ٘ اللشُ   ٌمٌَز مع األن اِل فاكسْر سكوَنُه  وشدِّ  

ْكُمال  س 5ٔ٘ ٌَ  نكُتُب ٌاٌء ُضمَّ مع فتِح ضّمِه  وقتَل ارفعوا مع ٌا نقوُل ف
 ًّ ٌُضٌُع أجَر المإمنٌن( بكسر ةمزة )أّن( والباقون ب تحها قرأ الكسائ وقرأ نافع )ٌحزُن( حٌث جاء بضّم    )وأّن هللا ال

وٌستثنى )الٌحزُنهم ال زُع األكبر( األنبٌاء   لٌحزُننً أْن تاةبوا به() الٌاء وكسر الزاي )وال ٌحزنَب الاٌن ٌسارعون(

نشر القراءة وقرأ حمزة)وال ٌحسبّن الاٌن ك روا() وال ٌحسبّن امالً لفٌقرإه كالجماعة  ب تح الٌاء وضّم الزاي أح ال ع

الؽٌب  وقرأ ابن كثٌر والبصري )وهللا بما تعملون صبٌر( بٌاء   الاٌن ٌبصلون( بتاء الصطاب فٌهما وؼٌره بٌاء الؽٌب 

ًّ األشراؾ بٌان لقوؼٌرةما بتاءالصطاب واومال  ٌّب( )حّتى ٌمٌز الصبٌث منوِة القراءة وقرأ حمزة والكسائ )لٌمٌز  الط

ٌّب(  م والباقون ب تح الٌاء وكسر المٌ     بضّم الٌاء وفتح المٌم وكسر الٌاء الثانٌة وتشدٌدةا األن ال هللا الصبٌث من الط

)وقتلهم األنبٌاء من ة مكان الّنون وفتح التاء ورفع الالم)سنكتُب ما قالوا( بٌاٍء مضمومحمزة وسكون الٌاء الثانٌة وقرأ

(بؽٌر  والباقون بنون م توحٍة وتاء مضمومة ونصب الم)وقتلهم( )ونقوُل( بالنون   )ونقول(وبالٌاء مكان النون منح ٍّ

ُبِر الشامً    5ٕ٘ سَم ُمْجمِ كتاِب ةشاٌم واك   كاا رْسُمهم وبال وبالزُّ  الشِؾ الرَّ
                                                                                                                                                                              

ْحُزنُ   9ٔ ٌَ أْح ال والّضمُّ  فالَكْسرُ  األنبٌا لدى   الاي سوى ُكاّلً  ُضمَّ  فافتحْ  و  

ٌُّننْ  فُز كالبصرِ  بعدُ  ما  معْ   سنكُتبُ   9ٕ ُطلى  َص َّ وا حنا صاِطبْ  ٌكتمو ٌب  

ْنبَ  أو ناةبَ  ٌحِطمْ  ٌؽّرْنبَ   9ٖ ٌَ ْس  نر دْ   َتِص َّنْ     ٌَ  أال معاً  الّاْ  لكنِ  وشدِّ
 الزاي وكسر الٌاء بضمّ  أبوجع ر وقرأ كالب وارصران جاء حٌث الزاي وضمّ  المتعّدي( ٌحزن)ٌاء ب تح أبوجع ر قرأ

( ٌحزنون ةم وال) للجمٌع فب تحتٌن الالزم(ٌحزن) وأما   الزاي وضمّ  الٌاء ب تح وارصران األنبٌاء( ال زع ٌحزنهم ال)

 ونصب التاء وضمّ  بالنون( سنكتبُ ( )ونقولُ  ح ٍّ  بؽٌر األنبٌاء وقتلهم قالوا ما سنكتبُ ) صلؾ وقرأ( علٌهم تحزنْ  وال)

 فٌهما الصطاب بتاء( تكتمونه وال للناا لتبٌنّنه) ٌعقوب وقرأ     كالب وارصران كالبصري بالنون( ونقول()قتلهم) الم

 فً كالةما( الاي ُنرٌّنبَ  أو(  )بب ناةبنّ  فإّما) النمل( سلٌمان ٌحطمّنكم ال()ٌؽّرّنبَ  ال) روٌا وقرأ   كالب وارصران

( ناةبا)باأللؾ وٌقؾ بالّثقٌلة والباقون          الصمسة األفعال فً الص ٌ ة التوكٌد بنون الروم(ٌستصّ ّنبَ  وال) الزصرؾ

 وقرأ   وؼافر والرعد ٌونا( الاي بع  نرٌّنب) تثقٌل على الجمٌع وات   العل ( لنس عا) ٌوسؾ( ولٌكونا) الزصرؾ

 (بّنب مّنً()هلل وجهً) االضافة ٌاءات  فٌهما( لكن) نون بتشدٌد والزمر عمران آل( ربهم اتقوا الاٌن لكن)جع ر أبو

 الّزوائد ٌاءات  ارصران وسكنها جع ر أبو فتحها( هللا بلى أنصاري منْ ( )أصل  أّنً()آٌة لً اجعل ربّ ()أعٌاةا بّنً)

ٌعقوب الحالٌن فً والثالثة وصالً  أبوجع ر والثانٌة األولى أثبت(بنّ  وأطٌعون() كنتم بنْ  وصافونِ ()اّتبعن وَمنِ )  

 



ُننَّ ال  ص ا حَ  5ٖ٘ ٌّ التْحَسَبنَّ الؽٌُب كٌَؾ سما اعتَ  ُّ ؼٌٍب  ٌكتموَن ٌَب  

   وحّقاً بضّم البا فال َتْحِسَبنَّهم    وؼٌٍب وفٌِه العطُؾ أوجاَء ُمبَدال 5ٗ٘
لباقون بترب الباء فٌهما والب قرأ ابن عامر)وبالّزبِر( بزٌادة الباء وقرأ ةشام )وبالكتاب( بالباء وابن اكوان بال باء وا

ٌّننُه للناا  ٌُب الصتالؾ رسم المصاحؾ الشامٌة مجِمال آتٌاً بالجمٌل من القول وال عل وقرأ شعبة وابن كثٌروالبصرّي )ل

وقرأ ابن عامر ونافع وابن كثٌر والبصري )التحسبّن الاٌن      وال ٌكتمونُه( بٌاء الؽٌب فٌهما والباقون بتاء الصطاب 

وقرأ ابن كثٌر والبصرّي )فالتحسبّنهم( بضّم الباء وبٌاء الؽٌب وةو       بٌاء الؽٌب والباقون بتاء الصطاب  (نٌ رحو

                                                                                       معطوؾ على ال عل قبله أوبدٌل منه

قُتلوَن شمْردَ    ةنا قاتلوا أّصْر ش اًء وبعدُ  5٘٘ ٌَ الفً         براءَة أّصْر   

ًَ واجعْل لً وأْنصارَي المِ  5ٙ٘  ال  وٌاءاُتها وجهً وبّنً كالةما وٍمّن
ٌُقتلون( بتقدٌم ال عل المبنً للم عول فٌهما وتؤصٌر المبنً لل اعل    قرأ حمزة والكسائً )وقاتلوا وقتلوا( و )فٌقتلون و

)أسلمُت وجهً هلل()وبّنً أعٌاةا()أّنً أصلُ  لكم()فتقّبل  ٌاءات االضافة    وقرأ الباقون بعكا قراءة حمزة والكسائً 

ي بلى هللا( والمال بكسر المٌم جمع ملًء وةوالثقة الثبت                           َمْن أنصارمّنً بّنب()اجعل لً آٌة()

                                                    سورة الّنساء                                                         

ٌُّهم تّساءلوَن ُمَصّ  اً       وحمزةُ واألرح 52٘ الاَم بالص ِ  َجمَّ   وكوف  

 وَقْصُر قٌاماً عمَّ ٌصلوَن ضمَّ كْم   ص ا نافٌع بالّرفِع واحدًة جال   55٘
وقرأ حمزة )واألرحام(  قرأ عاصم وحمزة والكسائً )واّتقوا هللا الاي تساءلون به( بتص ٌؾ السٌن وؼٌرةم بتشدٌدةا 

كم قٌاماً( بحاؾ األلؾ بعد الٌاء والباقون باثبات األلؾ بالص   وؼٌره بنصبها وقرأ نافع وابن عامر )التً جعل هللا ل

وقرأ نافع )وبْن كانت واحدةٌ( برفع التاء       وقرأ ابن عامر وشعبة )وسٌصلون سعٌراً( بضّم الٌاء وؼٌرةما ب تحها 

                        وؼٌره بنصبها وجال انكشؾ                                                                      

 المَّ دنا ووافَ  حْ ٌع فً األصٌِر ُمحَ  وٌوصً ب تح الّصاِد صحَّ كما   59٘
                                                                                                                                                                              

                                                            الّنساء سورة                                                      

وُجهِّال قٌاماً  معهُ  فواحَدةٌ      فُ ْ  كحْ ِع  ُكاّلً  أمِّ  فانِصبْ  واألرحامِ   9ٗ  

 َوال ِطبْ  أْصَد ُ  بابَ  وأْشِممْ  َفؤنِّثْ  ٌكنْ  أُدْ  والالتِ  هللاُ  ونصبَ  أحلَّ   9٘

 وفتح جاء كٌؾ( أّمهاتكم()أّمها()فألّمه()أمّ ) ةمزة بضم صلؾ وقرأ كالب وارصران المٌم بنصب( واألرحام)صلؾ قرأ

 وقرأ بنصبها وارصران( واحدة) برفع( ملكت ما أو فواحدة)جع ر أبو وقرأ كالب وارصران كح ع األصٌرة فً المٌم

 الحاء وكسر الهمزة بضمّ ( لكم وأُحلّ )أبوجع ر وقرأ        كالب وارصران الٌاء بعد بؤلؾ( وارزقوةم قٌاماً )جع ر أبو

 هللا أمر أي تعالى هللا اسم ةاء بنصب( والالتً هللا ح   بما)جع ر أبو وقرأ والحاء الهمزة ب تح وٌعقوب كالب وصلؾ

 وقرأ بالّتاكٌر والباقون تكن بتؤنٌث( مودةٌ  وبٌنه بٌنكم تكن لم كؤنْ )روٌا وقرأ    بالرفع وارصران سبحانه هللا ح ّ  أو

 وألبً كالب وصلؾ( السبٌل قصد()تصدٌة()تصدٌ ()ٌصدفون()أصد ) زاٌاً  الدال قبل ساكنة صاد كل باشمام روٌا

الصالصة بالصاد وروح جع ر                                                                                                  



الهمز بالكسر شملاللدى الوصِل ضمُّ  وفً أمِّ مع فً أُّمها فألّمِه     9ٓ٘  

 وفً أمهات الّنحل والّنور والّزمر مع الّنجم شاٍؾ واكسر المٌم فٌصال   9ٔ٘
)ٌوصى بها أودٌن آباإكم()ٌوصى بها أودٌن ؼٌر مضاّر( ب تح الصاد فٌهما ووافقهم قرأ شعبة وابن عامر وابن كثٌر

والكسائً  عن األئمة وقرأ حمزةفٌهماومحّمال ناقالً بكسرالصاد الصاد والباقون ٌع فً الثانً وقرأ فً األول بكسرح 

 )وبّنه فً أمّ ى ٌبعَث فً أُمها رسوالً(القصع )حتّ وقرآ       ( بكسر الهمزة وق اً ووصالً )فألُمِه الثلث()فألّمه السدا

النحل )أو بٌوِت أمهاتكم( النور)ٌصلقكم فً بطون أمهاتكم(  )ِمْن بطوِن أّمهاتكم(الكتاب(الزصرؾ بكسرةا وصالً وقرآ

فإاا ابتدآ بواحٍد  وحمزة بكسر المٌم أٌضاً فً ةاه األربع وصالً    النجم بكسر الهمزة  )أجّنة فً بطون أمهاتكم(الزمر

الجمٌع  لهمزة فًموضعً النساء ضّما الهمزة فً الجمٌع وفتحا المٌم فً األربع األصٌرة والباقون بضم امماسب  ؼٌر

 وشملال أسرع وفٌصال أي كسر المٌم فصل بٌن قراءة حمزة والكسائً  مع كسر المٌم فً الثالثة وفتحها فً األربعة 

الُنكّ ر نعّاب معه فً ال تح بْا كَ  وٌدصْلُه نوٌن مع طالٍ  وفوُ  مع    9ٕ٘  

ٌُشّدد للمّكً فاان 9ٖ٘  ب ُدْم حال  وةااان ةاتٌن اللاان اللاٌن قُل        
ٌُدصلُه جّنات()ٌدصْلُه ناراً( ق   ٌُدصله جناٍت( النساءرأ نافع وابن عامراألفعال ارتٌة بالنون)  الطال  )ٌكّ ر عنه سٌئاتهِ )

وقرأ المكً  وقرأ ؼٌرةما بالٌاء فٌها كلّها كال ح        التؽابن )ٌدصله جناٍت()ٌعابه عااباً ألٌماً( ال تح وٌدصلُه جّنات(

ٌن( بالمّد والتوسط  قٌاساً على )اللاَ  و)ةاتٌن( )اللاان( مع المّد الالزم  النون ةاه الكلمات حٌث جاءت )ةاان(بتشدٌد 

ًّ ةاتٌن()واللاان ٌؤتٌانها منكم()أرنا اللاٌن أضاّلنا( وقرأ  )ةاان صصمان(عٌن فً فواتح مرٌم والشورى  )بحدى ابنت

ًّ والبصري بتشدٌد النون )فاانب برةانان                                                                        (المك

   وضّم ةنا كرةاً وعنَد براءٍة    شهاٌب وفً األحقاؾ ُثّبَت معقال 9ٗ٘

ٌِّنٍة دنا صحٌحاً وكسُرالجمِع كْم شرفاً عال 9٘٘    وفً الُكّل فافتح ٌا مب
ّل لكم أْن ترثوا الّنساء كرةاً( )قْل أن قوا طوعاً أوكرةاً( براءة وقرأ بضم الكاؾ )ال ٌح  )كرةاً( قرأ حمزة والكسائً 

)حملته أّمه كرةاً ووضعته كرةاً( وقرأ وقرأ عاصم وحمزة والكسائً وابن اكوان بضم الكاؾ    ؼٌرةما ب تح الكاؾ

ٌُلجؤ بلٌه  ٌّنة( النساء والطال  وقرأ ابن كثٌر وشعبة ب تح ٌاء           الباقون ب تحها المعقل الحصن الاي  )ب احشٍة مب

ٌّناٍت( موضعٌن فً النور  واألحزاب وؼٌرةما بكسرةا  وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائً وح ع بكسر ٌاء )آٌاٍت مب

ٌّناٍت( الطال  والباقون ب تحها                                                                             )آٌات هللا مب

وفً المْحصناِت اكسْر له ؼٌر أّوال   وفً محَصناٍت فاكسِر الصاَد راوٌاً    9ٙ٘  

وجوهٌ وفً أحصّن عن ن ِر الُعال   وضمٌّ  وكسٌر فً أحلَّ صحابُه    92٘  

 فسْل حّركوا بالّنقِل راشدهُ دال  مع الحجِّ ضّموا مدصالً صّصُه وسلْ    95٘
                                                                                                                                                                              

نِ  َحِصرتْ  وُحزْ  ٌا أُدْ  ٌُْ لمو وال  9ٙ  بال  فتُحهُ  مإِمناً  وأُصرى انصبْ  فَنوِّ
 وأما الصطاب بتاء وروٌا كالب وصلؾ( ٌ لمون) الؽٌب بٌاء( تكونوا أٌنما فتٌال ُت لمون وال) وروح أبوجع ر قرأ 

 بالهاء وٌقؾ منّونةً  التؤنٌث تاء بنصب( صدورةم حصرت)ٌعقوب وقرأ للجمٌع الؽٌب فبٌاء(ان ر فتٌالً  ٌ لمون وال)

 بكسرةا والباقون الثانٌة المٌم ب تح( مإمناً  لستَ )وردان ابن وقرأ ءبالتا والوقؾ الساكنة الّتؤنٌث بتاء وارصران عندةا



منها األولى  وٌستثنى  )أن ٌنكح المحصنات المإمنات( وأمثالهما قرأ الكسائً بكسر صاد )محصناٍت ؼٌر مسافحاٍت(

من الّنساء بال ما ملكت أٌمانكم( فقرأه ب تح الصاد كقراءة الباقٌن وقرأ ح ع وحمزة والكسائً )وأحّل )والمحصناُت  

وقرأ ح ع وابن كثٌر والبصري وابن     لكم ما وراء الكم( بضّم الهمزة وكسر الحاء والباقون ب تح الهمزة والحاء 

وقرأ السبعة بال نافعاً بضّم المٌم    تح الهمزة والصاد عامر ونافع )فإاا أحصّن( بضم الهمزة وكسر الصاد والباقون ب

ٌُدصلّنهم ُمدصالً ٌرضونه( الحج وقرأ نافع ب تح المٌم فٌهما وضّم الجمٌع مٌم )أدصلنً ُمدصل  )وندصلكم ُمدصالً كرٌماً( )ل

ال بدون واٍو أوفاٍء وات   القراء على نقل حركة الهمزة بلى السٌن وحاؾ الهمزة فً األمر ِمن السإ صدٍ ( االسراء 

ٌّهم بالب زعٌم(   وقرأ الكسائً وابن كثٌر بنقل حركتها مع الواو أو ال اء )واسئلوا هللا(     )سْل بنً بسرائٌل()سلهم أ

ٌُسئل عما ٌ عُل( باثبات الهمزة واسكان السٌن وبثبات ةمزة المضارع للجمٌعوالباقون       )فاسئلوا أةل الّاكر(   )ال 

د فتُح سكون الُبصل والضّم شملال   قدْت قصٌر ثوى ومع الحدٌوفً عا   99٘  

ًّ رفٍع وضّمهم      تسّوى نما حّقاً وعمَّ ُمثّقال ٓٓٙ    وفً حسنة حرم
وقرأ حمزة والكسائً  قرأ عاصٌم وحمزة والكسائً )والاٌن عاقدت أٌمانكم( بحاؾ األلؾ بعد العٌن والباقون بإثباتها 

وقرأ نافع وابن كثٌر )وبْن تُب حسنًة    )وٌؤمرون الناا بالبصل( ب تح الباء والصاء والباقون بضّم الباء وسكون الصاء 

وقرأ عاصم وابن كثٌر والبصرّي )لوُتسّوى بهم األر ( بضّم التاء وقرأ     ٌضاع ها( برفع التاء وؼٌرةما بنصبها 

                                                    نافع وابن عامر بتثقٌل السٌن والباقون بتص ٌ ها قرأؼٌرةم ب تحها لكن 

   والمسُتُم اقُصْر تحتها وبها ش ا    ورفُع قلٌٌل منهم الّنصَب ُكلاّل ٔٓٙ

ٌَّت فً حال ٕٓٙ    وأّنْث ٌكْن عن دارٍم ُت لمون ؼٌ ب شهٍد دنا بدؼام ب
وقرأ ابن عامر )ما    )أوالمستم النساء( النساء والمائدة بحاؾ األلؾ بعد الالم وؼٌرةما بإثباتها  قرأ حمزة والكسائً

ٌّن بالنصب كاالكلٌل وقرأ ح ع وابن كثٌر )كؤن لم تكن  فعلوه بال قلٌالً منهم( بالنصِب وؼٌره بالرفع )قلٌٌل( وُكلاّل ُز

ٌُ لمون اء التاكٌر وؼٌرةما بٌ)تكن (بٌنكم وبٌنه موّدةٌ( بتاء التؤنٌث  فتٌال أٌنما  وقرأ حمزة والكسائً وابن كثٌر )وال 

ٌّت طائ ة(والباقون بإ هارةاب وقرأ حمزة والبصرّي بإدؼام تاء( بٌاء الؽٌب )ٌ لمون( والباقون بتاء الصطاتكونوا  )ب

   وبشماُم صاٍد ساكٍن قبَل دالِه   كؤصدُ  زاٌاً شاَع وارتاَح أشمال ٖٓٙ

 ِمَن الثبِت والؽٌُر البٌاَن تبّدال      وتحَت ال تِح قُْل فتثّبتوا  وفٌها  ٗٓٙ
)وتصدٌة( فإاا كانت  )ٌصدفون( قرأ حمزة والكسائً بإشمام كّل صاٍد ساكنة زاٌاً باا جاءت قبل الدال )وَمْن أصدُ (

وتكون الصاد  متحركة أوكان بعدةا حرؾ ؼٌر الدال فال ِبشمام )صدقة()فاص ح عنهم( واالشمام صلط الصاد بالزاي 

وقرأ حمزة والكسائً أٌضاً   فٌه أؼلب وقرأ الباقون بصاٍد صالصٍة فً الجمٌع شاع انتشر وارتاح أشمال حُسن أصالقاً 

بثاٍء مثلّثٍة  الحجرات  )بْن جاءكم فاسٌ  بنبإٍ فتثّبتوا( )فمّن هللا علٌكم فتثّبتوا( النساء   ّبتوا()باا ضربتم فً سبٌل هللا فتث

 توحٌة مموّحدة م توحة وبعدةا ٌاٌء مثّناةٌ والباقون بباٍء  دةا تاٌء مضمومٌة بعدةا باٌء موّحدةٌ م توحٌة مشّددة وبعم توحٍة 

                                                  ن الّثبِت والثانٌة من البٌانمشّددة وبعدةا نوٌن مضمومٌة واألولى م 

قصُر الّسالم ُمإّصراً وؼٌَرأولً بالّرفِع فً حّ  نهشال ّم فتىً   وع ٘ٓٙ  

صلون وفتُح الّضم حّ  صرًى حال   وُنإتٌه بالٌا فً حماهُ وضّم ٌد   ٙٓٙ  



ول األوُل عنهُم    2ٓٙ  وفً الثاِن دْم ص واً وفً فاطٍر حال   وفً مرٌٍم والطَّ
فً  قرأ نافٌع وابن عامر وحمزة )وال تقولوا لمْن ألقى بلٌكم السالم( بحاؾ األلِؾ بعد الالم وةو الموضع األصٌر    

والباقون بإثباتها وقرأ حمزة وابن كثٌر والبصرّي وعاصٌم )ؼٌُر أولً الّضرر( برفع الّراء والباقون بنصبها  السورة 

بصري وال)فسوؾ نإتٌه أجراً ع ٌماً( بالٌاء وؼٌرةما بالنون وقرأ ابن كثٌر ل اسم قبٌلة وقرأ حمزة وأبو عمروونهش

 ب تح الٌاء وضّم الصاء وقرأبضم الٌاء وفتح الصاء والباقون  ؼافر واألول ِمْن  )ٌدصلون الجّنة( النساء ومرٌم  وشعبة 

)سٌدصلون جهّنم داصرٌن( بضّم الٌاء وفتح الصاء وؼٌرةما ب تح الٌاء وضم الصاء وقرأ ابن كثٌروشعبة الثانً من ؼافرٍ 

اء وات   القّراء على فتح والباقون ب تح الٌاء وضم الص   البصري )جّناُت عدٍن ٌدصلونها( فاطر بضم الٌاء وفتح الصاء

 الٌاء وضم الصاء )جّناُت عدٍن ٌدصلونها( الرعد والنحل والّصرى الماء المجتمع وحال عاَب وحال الثانٌة ألبسها الحلً

   وٌّصالحا فاْضمْم وسّكْن ُمصّ  اً مع القصِر واكسْر المُه ثابتاً تال 5ٓٙ

ناً لسَت فٌِه ُمجّهال  وتلووا بحاؾ الواِو االولى والمُه فضمَّ سكو 9ٓٙ  

   وُنّزَل فتُح الضمِّ والكسِر حصُنُه   وأُنزَل عنهْم عاصٌم بعُد نّزال ٓٔٙ
قرأ عاصم وحمزة والكسائً )فال جناح علٌهما أْن ٌّصالحا( بضّم الٌاء وسكون الصاد وتص ٌ ها وحاؾ األلؾ وكسر 

وقرأ ةشاٌم وحمزة وابن اكوان )وبْن تلووا(       الالم   الالم والباقون ب تح الٌاء والصاد وتشدٌدةا وألٌؾ بعدةا وفتح

والباقون باسكان الالم وبثبات الواو األولى مضمومة وقرأ نافع وعاصم وحمزة        بحاؾ الواو األولى وضّم الالم 

ح ةمزة وزاي وفت  ب تح نون وزاي )نّزل(    والكسائً )والكتاب الاي نّزل على رسوله والكتاب الاي أنزل ِمْن قبل(

وقرأ عاصم )وقد نّزل علٌكم فً  )أنزل( وقرأ الباقون بضّم نون وكسر زاي )نّزل( وبضّم ةمزة وكسر زاي )أنزل( 

                                                 الكتاب( ب تح نون وزاي )نّزل( وقرأ ؼٌره بضّم النون وكسر الزاي

ٌُإتٌهُم فً الّدرِب كوٍؾ تحّمال   وٌا سوَؾ نْإتٌهْم عزٌٌز وحمزةٌ    ٔٔٙ   س

 صصوصاً وأص ى العٌَن قالوُن ُمسهال   باالسكاِن تعدو سّكنوهُ وصّ  وا    ٕٔٙ
                                                                                                                                                                              

دْ  ُحطْ  ٌُإتٌهِ  نونَ  فُزْ  اْنصباً  وؼٌرُ   92 ٌَ اال وكاؾ كَطولٍ  َجهِّلْ  ِطبْ  َسمِّ  صلو  و  

لْ  معْ  وفاِطرَ   95 هِ  َنزَّ ٌْ ن اْتلُ  تعدو ِفداً  وَتْلووا     ُحمْ  َسمِّ  وتلَو  ُمَثقِّال سكِّ
( أجراً  نإتٌه فسوؾ) ٌعقوب وقرأ بالرفع وٌعقوب كالب جع ر وأبو( الّضرر أولً ؼٌر()ؼٌر) راء بنصب صلؾ قرأ

 بالبناء أي بالتسمٌة اقرأ أي سمّ  للجمٌع فبالنون( نإتٌه فسوؾ ٌؽلب أو)  وأما  بالؽٌبة وصلؾ كالب جع ر وأبو بالنون

 وصلؾ الصاء وضمّ  الٌاء ب تح أي بالتسمٌة(  نقٌراً  ٌُ لمون وال الجّنة ٌدصلون) روٌا وقرأ فاعله سّمً ما أي لل اعل

 وفتح الٌاء بضمّ  ؼافر من واألولى مرٌم فً( ٌدصلون) جع ر أبو وقرأ الصاء وفتح الٌاء بضم جع ر وأبو وروح كالب

 كالب وروٌا الصاء وفتح الٌاء بضمّ  فؤبوجع ر ؼافر ثانٌة وأّما     الصاء وضمّ  الٌاء ب تح وصلؾ كالب وٌعقوب الصاء

 ٌعقوب وقرأ للجمٌع الصاء وضمّ  الٌاء فب تح فاطر(   فٌها ٌحلون ٌدصلونها)  وأّما الصاء وضمّ  الٌاء ب تح وصلؾ وروح

 فً والزاي النون ب تح( الكتاب فً علٌكم نّزل وقدْ (    )قبل ِمنْ  أنزل الاي والكتاب  رسوله على نزل الاي والكتاب)

 الزاي وكسر النون بضم الثالث وفً والثانً األول فً كالب وارصران الثانً فً والزاي الهمزة وفتح والثالث األّول

( السبت فً تعدوا ال) جع ر أبو وقرأ كالب وارصران وساكنة مضمومة بعدةا واوان و الالم بإسكان تلووا صلؾ وقرأ

 ٌعقوب وقؾ( هللا ٌإتِ  وسوؾ) واحدة زائدة ٌاء  الدال وتص ٌؾ العٌن بإسكان وارصران  الدال وتشدٌد العٌن بإسكان

وصال وحافها بالٌاء  



 زبوراً وفً االسرا لحمزَة أُسجال    وفً األنبٌا ضمُّ الزبوِر وةهنا   ٖٔٙ
وقرأ حمزة )أولئب سٌإتٌهم أجراً ع ٌماً( بالٌاء        قرأ ح ٌع )أولئب سوؾ ٌإتٌهم أجورةم( بالٌاء والباقون بالنون

وتحّمال نقَل صٌم وحمزة والكسائً )بّن المنافقٌن فً الّدرب( باسكان الّراء وؼٌرةم ب تحها وقرأ عا     والباقون بالنون

وقرأ السبعة بال نافعاً )ال تعدوا فً السبت( بتسكٌن العٌن وتص ٌؾ الّدال وقرأ نافع برواٌة قالون وجهان اصتالا فتحة 

وقرأ حمزة )وآتٌنا داود زبوراً(  صداً الطرٌ  الّسهل العٌن واسكانها ولورش فتحها وتشدٌد الدال لكّل منهما مسهال قا

النساء واالسراء )ولقد كتبنا فً الّزبور( األنبٌاء بضّم الزاي فً الثالثة وؼٌره ب تحها                                   
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وفً كسِر أْن صّدوكُم حامٌد دال وسّكْن معاً شْنآُن صّحا كالةما   ٗٔٙ  

   مع القصِر شّدْد ٌاَء قاسًٌة ش ا وأرجلكم بالّنصِب عمَّ رضاً عال ٘ٔٙ
وقرأ البصرّي وابن كثٌر   ؼٌرةما ب تحها قرأ شعبة وابن عامر )وال ٌجرمّنكم شنآن( فً الموضعٌن بتسكٌن النون و

 وقرأ حمزة والكسائً )وجعلنا قلوبهم قاسٌة( بحاؾ األلِؾ بعد القاؾ    )أْن صّدوكم( بكسر الهمزة وؼٌرةما ب تحها 

ًٌّة وؼٌرةما بإثبات األلؾ وتص ٌؾ الٌاء بوزن راضٌة  وقرأ نافع وابن عامر والكسائً          وتشدٌد الٌاء بوزِن مط

ح ٌع )وأرجلكم بلى الكعبٌن( بنصب الالم والباقون بص ضها                                                           و

وفً سْبلنا فً الضمِّ االسكاُن ُحّصال  وفً رْسلنا مع ُرْسلكم ُثّم رْسلهم   ٙٔٙ  

حِت عّم نهًى فتى    وكٌَؾ أتى أُاٌن به نافعٌ  2ٔٙ تال   وفً كلماِت السُّ  

حموهُ وُنكراً شرُع ح ٍّ له ُعال   وُرحماً سوى الشامً وُناراً صحاُبهم   5ٔٙ  

 رضًى والجروَح ارفْع رضا ن ٍر مال وُنكٍر دنا والعٌَن فارفْع وعط ها    9ٔٙ
)فلّما  رسلكم()أولم تُب تؤتٌكم  )ثّم قّ ٌنا على آثارةم برسلنا( )ولقد جاءتهم رسلنا( )لقد أرسلنا رسلنا(  قرأ البصري  

 وقرأ )وقد ةدانا سبلنا(فقرأةا بضّم السٌن كالباقٌن جاءتهم رسلهم( باسكان السٌن وأّما )رسله()الرسل()رسل()رسال( 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة )السحت( حٌث جاءت باسكان   )لنهدٌّنهم سبلنا( باسكان الباء والباقون بضّمها 

 ( كٌؾ جاءت باسكان الاال )واألان باألان()وتعٌها أان()قل أان صٌر لكم(نافع )األانوقرأ   الحاء والباقون بضّمها 

)كؤّن فً أانٌه وقراً( وؼٌره بضّمها وقرأ السبعة بال ابن عامر )وأقرب رحماً( باسكان الحاء وابن عامر بضّمها وقرأ 

وقرأ حمزة والكسائً  ل والباقون بضّمهاح ع وحمزة والكسائً والبصرّي )أو ناراً بنما توعدون لواقع( باسكان الاا

 والبصرّي وةشام وح ع )لقد جئِت شٌئاً نكراً()عااباً نكراً( باسكان الكاؾ والباقون بضّمها وقرأ ابن كثٌروابن كثٌر

                                                                                                                                                                              

                                                      المائدة سورة                                                         

 أُعمال الَصْ  ُ  َحال فانصبْ  وأرُجلِكم    فافتحاً  َصدُّ  بنْ  أْوؾِ  سكِّنْ  وَشْنآنُ   99
( صّدوكم أنْ ) ٌعقوب وقرأ فٌهما بتحرٌكها وارصران الموضعٌن فً( شنآن) ِمنْ  األولى النون بإسكان أبوجع ر قرأ  

         كالب وصلؾ بص ضها جع ر وأبو( وأرجلكم) الم بنصب ٌعقوب وقرأ كالب وارصران( أنْ ) ةمزة ب تح

 



والباقون بضّمها وقرأ الكسائً )والعٌن بالعٌن( برفع نون األولى ورفع ما ُعطؾ       )بلى شًٍء نكر( باسكان الكاؾ

برفع حاء وقرأ الكسائً وابن كثٌر والبصرّي وابن عامر   والباقون بنصب األربعة علٌه )واألنؾ()واألاَن()والسّن( 

                                                     والباقون بنصبها مال أي مأل وةم األشراؾ       )والجروح(

ٌُحّرُكُه ٌبؽوَن صاطَب ُكّمال  حكم بكسٍر ونْصبِِه       وحمزةُ ولٌ ٕٓٙ  

سوى ابن العال َمْن ٌرتِدْد عّم ُمرسال  وقبَل ٌقوَل الواُو ؼصٌن ورافٌع    ٕٔٙ  

 ك اَر راوٌِه َحّصال  وُحّرَب باالْدؼاِم للؽٌِر دالُُه     وبالص ِ  وال ٕٕٙ
وقرأ وقرأؼٌره بالضّد بسكون الالم وجزم المٌم   قرأ حمزة )ولٌحكم أةل اإلنجٌل( بكسر الم )ولٌحكم( ونصب مٌمه 

ٌّة تبؽون( بتاء الصطاب وؼٌره بٌاء الؽٌب  وقرأ البصرّي وعاصم وحمزة والكسائً )وٌقول  ابن عامٍر )أفحكم الجاةل

برفع الم ٌقول  والباقون من ؼٌر واو وقرأ السبعة سوى البصري    سموا( بواو قبل ٌقول الاٌن آمنوا أةإالء الاٌن أق

م توحة  بدال مكسورة وأصرى ساكنة وؼٌرةما بدال مشّددة ()َمْن ٌرتدد منكموقرأ نافع وابن عامروالبصرّي بنصبها 

 والباقون بنصبها ومرسال مطلقاً     الراءالك اَر( بص   وقرأ الكسائً والبصري )من الاٌن أوتوا الكتاب ِمْن قبلكم و 

رسالَتُه اجمْع واكسِر التا كما اعتلى  با عبَد اضُمْم واص ِ  التاَء بعُد فُز  و ٖٕٙ   

وعّقدتُم الّتص ٌُؾ ِمْن صحبٍة ِوال ا وتكوُن الّرفُع حجَّ شهوُدهُ ص   ٕٗٙ  

 فً ص ِضِه الّرفع ُثّمال نوا ِمْثُل ماْد ُمقسطاً فجزاُء َنْو وِ وفً العٌِن فامدُ    ٕ٘ٙ
وقرأ ابن عامر ونافع وشعبة    قرأ حمزة )وعبَد الطاؼوت( بضّم الباء وص ِ  التاء والباقون ب تح الباء ونصب التاء 

وؼٌرةم باالفراد بحاؾ األلؾ ونصب التاء وقرأ       )فما بلّؽَت رسالته( بالجمع بإثبات ألؾ بعد الالم مع كسر التاء

وقرأ ابن اكوان وشعبة       والكسائً )وحسبوا أال تكوُن فتنة( برفع نون )تكون( والباقون بنصبها البصرّي وحمزة 

والباقون بتشدٌدةا وقرأ ابن اكوان بؤلؾ بعد العٌن وؼٌره بحافها     وحمزة والكسائً )عّقدتم األٌمان( بتص ٌؾ القاؾ

والباقون بحاؾ التنوٌن وص   فجزاٌء( ورفع الم )مثُل( وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )فجزاٌء مثُل ما قتَل( بتنوٌن )

                                                                              وثّمال جمع ثامل وةو المصلح الم )مثل(

   وك ّارةٌ نوْن طعاِم برفِع صْ     ضِه ُدْم ؼنًى واقُصْر قٌاماً لُه ُمال ٕٙٙ

وفً األولٌاِن األّولٌن فطْب صال   ُتح َّ افتْح لح ٍع وكسَرهُ وضمَّ اس   2ٕٙ  

عٌوِن شٌوصاً داَنُه صحبٌة ِمالُعٌوناً ال       وضمَّ الؽٌوِب ٌكسرانِ  5ٕٙ  

 بسحٍر بها مع ةوَد والصّؾ شْملال   جٌوِب ُمنٌٌر دوَن شبٍّ وساحرٌ    9ٕٙ
                                                                                                                                                                              

ْحُكمْ  وطاؼوتَ   َعَبدْ  وقاسٌةً  أُدْ  اْنقُلْ  اْكِسرِ  أْجلِ  ِمنَ   ٓٓٔ ٌَ ال كُشعبةَ  وْل  فُصِّ

 وفتح ساكنةٍ  بنون وارصران الهمزة وحاؾ قبلها النون بلى حركتها ونقل( الب أجل ِمنْ ) ةمزة بكسر جع ر أبو قرأ 

 التاء بنصب( الطاؼوتَ )و الباء ب تح( عَبدَ )و الٌاء وتص ٌؾ باأللؾ( قاسٌة) كلمات أربع فً كشعبة صلؾ وقرأ الهمزة

                                                                             كالب وارصران والمٌم الالم بسكون( ولٌحكم)



وابن  ورفع طعام وقرأ نافع)أوك ارةٌ طعاُم مساكٌن( بتنوٌن)ك ارة( قرأ ابن كثٌر والبصري وعاصم وحمزة والكسائً

أللؾ بعد الٌاء والباقون بإثباتها مال عامر بحاؾ التنوٌن وص   طعام وقرأ ةشام وابن اكوان )قٌاماً للناا( بحاؾ ا

سر الحاء وٌبتد  بها وقرأ ح ٌع )ِمن الاٌن استحّ ( ب تح التاء والحاء والباقون بضّم التاء وك  المالءة وةً الملح ة 

الالم بعدةا ٌاء ساكنة ونون م توحة ب تح وتشدٌد الواو وكسر )األولٌن(ح ٌع بالكسروؼٌره بالضّم وقرأحمزة وشعبة 

الؽٌن أ حمزة وشعبة )عالم الؽٌوب( بكسروقر  رةما بسكون الواو وفتح الالم والٌاء وبعدةا ألٌؾ ونوٌن مكسورة وؼٌ

 وقرأ ابن كثٌر وشعبة وحمزة والكسائً وابن اكوان )فً جناٍت وعٌون()وفّجرنا األرَ  عٌوناً(    والباقون بضّمها 

العٌن والشٌن وقرأ ابن اكوان والباقون بضّم   وصاً( بكسر الشٌن شٌ)ثّم لتكونوا رنا فٌها من العٌون( بكسر العٌن)وفجّ 

ًّ )بّن ةاا لسحٌر مبٌن(  وابن كثٌر وحمزة والكسائً )على جٌوبهّن( بكسر الجٌم والباقون بضّمها وقرأ حمزة والكسائ

 سرالسٌن وسكون الحاءوكسر الحاء والباقون بكالمائدة وةود )وقالوا ةاا سحٌر مبٌن( الصّؾ ب تح السٌن وبعدةا ألؾ 

   وصاطَب فً ةْل ٌستطٌُع رواُتُه  وربَُّب رفُع الباِء بالنَّصِب ُرّتال ٖٓٙ

 ولً وٌدي أّمً مضافاتها الُعال       وٌوَم برفٍع ُصْا وبّنً ثالثها  ٖٔٙ
والباقون بٌاء الؽٌب ورفع الباء وله بدؼام الالم فً التاء   قرأ الكسائً )ةل تستطٌُع رّبب( بتاء الصطاب ونصب الباء 

)بّنً أصاؾ()بّنً أرٌد()فإّنً  ٌاءات اإلضافة     وقرأ السبعة بال نافعاً )ٌوَم ٌن ُع الصادقٌن( برفع )ٌوم( ونافٌع بنصبه 

                                       أعّابُه()ماٌكون لً أْن أقول()ٌدي بلٌب()وأّمً بلهٌن(                                

                                                  سورة األنعام                                                              

ٌُصرْؾ فتُح ضمٍّ وراإهُ بكسٍر واّكْر لم ٌكْن شاَع وانجلى   ٕٖٙ وُصحبُة   

عْن دٌِن كامٍل  و با رّبنا بالّنصِب شّرَؾ ُوّصال   وفتنُتهم بالّرفعِ  ٖٖٙ  

 وفً ونكوَن انصْبُه فً كْسبِه ُعال   نَكّاُب نصُب الّرفِع فاَز علٌمُه    ٖٗٙ
                                                                                                                                                                              

ال رساالتِ  ارفعْ  وِمْثلِ  نّونْ  ءُ     جزا مع وبالّنصبِ  اعلَمْ  الُجروحَ  ورفعَ   ٔٓٔ ُحوِّ  

لٌنَ  مع  ٕٓٔ  الَمال ارفعِ  وٌومَ  ِفدْ  ُشٌوصاً  ُجٌوبِ    معْ  ُعٌونِ  ُؼٌوبِ  اْضُممْ  األوَّ
 بالرفع( مثل)و بالتنوٌن( فجزاءٌ ) ٌعقوب وقرأ كالب وصلؾ بالنصب ٌعقوب وقرأةا بالرفع( والجروح) أبوجع ر قرأ 

 بكسر بالجمع( رساالته بلّؽتَ  فما) ٌعقوب وقرأ االضافة على(مثل) الم وكسر التنوٌن بحاؾ جع ر وأبو صلؾ وكالب

 مشّددة الواو ب تح( األولٌن علٌهم)ٌعقوب وقرأ       األلؾ وحاؾ التاء ب تح وصلؾ كالب جع ر وأبو قبلها وألؾ التاء

 والٌاء الالم وفتح مصّ  ة الواو بسكون جع راألولٌان وألبً صلؾ وكالب بالجمع النون وفتح الٌاء وسكون الالم وكسر

( شٌوصاً ) النور( جٌوبهنّ )جاءا كٌؾ( عٌون()الؽٌوب)الكلمات أوائل بضم صلؾ وقرأ بالتثنٌة وكسرالنون بعدةا وألؾ

 ٌدي) االضافة ٌاءات       كالب وارصران( ٌوم) مٌم برفع( الصادقٌن ٌن ع ٌوم) أبوجع ر وقرأ كالب وارصران ؼافر

 ٌاءات     ارصران وسكن جع ر أبو الجمٌع فتح( أقول أن لً()بلهٌن وأّمً()أعّابهُ  فإّنً()أرٌد بّنً()أصاؾ بّنً()بلٌب

 الحالٌن فً وٌعقوب وصالً  جع ر أبو أثبتها( بآٌاتً تشتروا وال واصشون) وق اً  ٌعقوب أثبتها( الٌوم واصشون) الزوائد

            األنعام سورة                                                                                                        

ٌُْصَرؾْ   ٖٓٔ  والِوال ُنَكّابُ  واْنِصبْ  ٌكنْ  لمْ  سبؤْ   معْ  نقولُ  الٌا نحُشرُ  فسّمى و

  حال ٌوسؾٍ  الَقَصعْ  كٌاسٌنَ  صاطبْ  وتح تُ  ٌعقلو فداً  أنِّثْ  ٌكنْ  اْرَفعْ  حوى  ٗٓٔ



ًّ )َمْن ٌصرْؾ عنُه( ب تح الٌاء وكسر الّراء  وؼٌرةم بضّم الٌاء وفتح الّراء وقرأ حمزة      قرأ شعبة وحمزة والكسائ

ًّ )ثّم لم تكْن فتنتهم( بٌاء الّتاكٌر وؼٌرةما بتاء التؤنٌث  وقرأ ح ٌع وابن كثٌر وابن عامر )فتنتهم( برفع      والكسائ

ةو وقرأ حمزة والكسائً )وهللا رّبنا( بنصب الباء وؼٌرةما بص ضها ُوّصال جمع واصل و     وؼٌرةم بنصبها التاء 

وقرأ حمزة وح ٌع )وال نكّاب بآٌاِت رّبنا( بنصب باء )ُنكاب( وؼٌرةما برفعها وقرأ   الناقل فقد شّرؾ القرآن نقلته 

حمزة وابن عامر وح ع بنصب )ونكون( وؼٌرةم برفعها                                                       

وارصرةُ المرفوُع بالص ِ  ُوّكالحْاُؾ الالم األصرى ابُن عامرٍ  ولَلدارُ    ٖ٘ٙ  

صطاباً وقُْل فً ٌوسٍؾ عّم نٌطال      وعّم عالً ال ٌعقلوَن وتحتها ٖٙٙ  

ٌُْكابونب ال  ص ٌؾ أتى ُرحباً وطاَب َتؤّوال 2ٖٙ    وٌاسٌَن ِمْن أصٍل وال 
 ع تاء ارصرة وؼٌره بإثبات قرأ ابن عامر )وللّدار ارصرة صٌٌر للاٌن ٌتقون( بحاؾ الم الّتعرٌؾ وتص ٌؾ الّدال وص

وقرأ نافع وابن عامر وح ع )أفال تعقلون قد نعلم( األنعام )أفال تعقلون  الم الّتعرٌؾ وتشدٌد الّدال ورفع تاء ارصرة 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم )أفال تعقلون      والاٌن ٌمّسكون بالكتاب( األعراؾ بتاء الصطاب وؼٌرةم بٌاء الؽٌب 

وقرأ ابن اكوان ونافع )أفال تعقلون وما علمناه الّشعر(     تٌؤا الرسل( ٌوسؾ بالصطاب وؼٌرةم بالؽٌب حّتى باا اس

وقرأ نافع والكسائً )فإّنهم ال ٌكابونب( بسكون الكاؾ وتص ٌؾ الاال والباقون ب تح    ٌا بالصطاب وؼٌرةما بالؽٌب 

                                                            ت سٌراً الكاؾ وتشدٌد الاال والنٌطل الّدلو والرحب الواسع تؤّوال

وعْن نافٍع سّهْل وكْم ُمبدٍل جال  أرٌَت فً االست هاِم ال عٌَن راجٌع    5ٖٙ  

الفتحنا وفً األعراِؾ واقتربْت كَ     باا فتحْت شّدد لشاٍم وةهنا   9ٖٙ  

ًُّ بالضّم ةهنا   ٓٗٙ ال    وبالُؽدوِة الشام  وعْن ألٍؾ واٌو وفً الكهِؾ َوصَّ
قرأ الكسائً بحاؾ عٌن ال عل )أرأٌت( وةً الهمزة الثانٌة حٌث جاءت مع ةمزة االست هام وتاء المصاطب )أرأٌت  

 )أفرأٌتم ما تمنون( وقرأ نافع )أفرأٌت الاي تولّى( )أرأٌتكم بْن أتاكم( )أرأٌتب ةاا الاي( الاي ٌنهى()أرأٌتم بْن أتاكم(

                                                                                                                                                                              

 الراء وفتح الٌاء بضم أبوجع ر وقرأ كالب وصلؾ الراء وكسر الٌاء ب تح أي بالتسمٌة( عنه ٌصرؾ َمنْ ) ٌعقوب قرأ

 كلٍّ  فً ال عالن سبؤً ( للمالئكة ٌقولُ  ثمّ  جمٌعاً  ٌحشرةم وٌومَ )األنعام(للاٌن نقول ثمّ  جمٌعاً  نحشرةم وٌومَ ) ٌعقوب وقرأ

 ٌونا( مكاَنكم أشركوا للاٌن نقول ثمّ  جمٌعاً  نحشرةم وٌومَ ) وأّما   ارٌتٌن فً بالنون ارصران وقرأ الؽٌب بٌاء منهما

( ٌكنْ )و برفعهما صلؾ وقرأ( ونكونَ ()والنكّابَ ) بنصب الّتاكٌرو بٌاء( فتنتهم تكنْ  لم ثمّ ) ٌعقوب وقرأ للجمٌع فبالنون

 أفال) األنعام( لٌحزنب بّنه نعلم قدْ  تعقلون أفال) ٌعقوب وقرأ(     فتنتهم) بنصب  والثالثة كالب وأبوجع ر الّتؤنٌث بتاء

( حسناً  وعداً  وعدناه أفمن تعقلون أفال)ٌا( الشعر علّمناه وما ٌعقلون أفال) األعراؾ( بالكتاب ٌمّسكون والاٌن تعقلون

 فً بالؽٌبة وصلؾ    كالب وأبوجع ر    الجمٌع فً بالصطاب ٌوسؾ(  الرسل استٌؤا باا حّتى تعقلون أفال) القصع

                                                                                               فبالصطاب القصع بال الجمٌع

ٌُْكِابُ  باْ  ُحزْ  اقتربتْ  مع واألنبٌا ِطبْ  أال اْشُددْ  وتحتُ  فتحنا  ٘ٓٔ  أُّصال و

 ٌعقوب وقرأ التاء بتشدٌد األعراؾ( بركاتٍ  علٌهم ل تحنا)األنعام(شًء كلّ  أبواب علٌهم فتحنا) وروٌا جع ر أبو قرأ

 األولٌن ٌص ؾ فروح    الّتاء بتشدٌد القمر( السماء أبواب ف تحنا) األنبٌاء( ومؤجوج ٌؤجوج فتحت باا حّتى) وأبوجع ر

    كالب وارصران الاال بتشدٌد( ٌكّابونب ال فإّنهم) أبوجع ر وقرأ الجمٌع ٌص ؾ وصلؾ



وقرأ ابن عامر بتشدٌد التاء )حّتى   بتسهٌلها وروى كثٌر من أةل األداء وجهاً آصر لورٍش ببدالها أل اً مع المّد المشبع 

)ف تحنا أبواب  األعراؾ   )ل تحنا علٌهم بركاٍت(  األنعام )فتحنا علٌهم أبواب كّل شًء(  األنبٌاء   باا فتحْت ٌؤجوج (

بتص ٌؾ التاء وات   الجمٌع على تص ٌؾ الّتاء )حّتى باا فتحنا علٌهم باباً( المإمنون وكأل ح    السماء( القمر والباقون

 ) ًّ األنعام والكهؾ بضّم الؽٌن وسكون الدال وبعدةا واو م توحة  بدل األلؾ والباقون  وقرأ ابن عامر )بالؽداة والعش

األنعام فقرأه مثله                                      ب تح الؽٌن والدال وألؾ بعدةا وّصال أتبع موضع الكهؾ بموضع

    وبنَّ ب تٍح عّم نصراً وبعُد كْم      نما ٌستبٌَن صحبٌة اّكروا ِوال ٔٗٙ

سبٌَل برفٍع ُصْا وٌقِ  بضمِّ سا كٍن مع ضمِّ الكسِر شّدْد وأةمال   ٕٗٙ  

 واهُ حمزةُ ُمْنسالتوّفاهُ واسته  دوَن بلباٍا واّكَر ُمْضجعاً      نعمْ  ٖٗٙ
وقرأ ابن عامر     )بّنه َمْن عمل منكم سوءاً بجهالة( ب تح ةمزة )بّنه( والباقون بكسرةا قرأ نافع وابن عامر وعاصم 

وقرأ شعبة وحمزة والكسائً )ولتستبٌن( بٌاء    وعاصم بعده )فإّنه ؼ وٌر رحٌم( ب تح ةمزة )فإّنه( وؼٌرةما بكسرةا 

وقرأ عاصم وابن كثٌر ونافع      التؤنٌث وقرأ السبعة بال نافعاً )سبٌُل( برفع الالم ونافع بنصبها  الّتاكٌر وؼٌرةم بتاء

والباقون بسكون القاؾ وكسر الضاد المعجمة وتص ٌ ها    )ٌقّع الحّ ( بضّم القاؾ والصاد المهملة مع تشدٌد الصاد 

استهوته الشٌاطٌن( بالتاكٌر بؤلؾ ممالة بعد ال اء والواو وقرأ حمزة )توفته رسلنا() وٌق ون علٌها بحاؾ الٌاء للرسم 

               بدل تاء الّتؤنٌث فٌهما والباقون بتاء الّتؤنٌث فٌهما مكان األلؾ ُمنسال متقّدماً القوم ثناٌء على حمزة

ًِّ أنجى تحّوال ٗٗٙ    معاً ُص ًٌة فً ضّمِه كسُر شعبٍة     وأنجٌَت للكوف

ٌُنسٌّنب ثّقال    نجٌكم ٌَثّقُل معهُم            ٌُ   قُل هللاُ  ٘ٗٙ  ةشاٌم وشاٍم 
وؼٌره بضّمها وقرأ    قرأ شعبة )تدعونُه تضّرعاً وص ٌة( األنعام )ادعوا رّبكم تضّرعاً وص ٌة( األعراؾ بكسر الصاء 

ن بٌاء ساكنة وتاء وقرأ ةشام والباقو   عاصم وحمزة والكسائً )لئن أنجٌتنا( ب تح الجٌم وألؾ بعدةا بدل الٌاء والتاء 

والباقون بتسكٌن النون وتص ٌؾ الجٌم      وعاصم وحمزة والكسائً )قل هللا ٌنّجٌكم( بنون م توحة بعدةا جٌم مشّددة 

ٌُنسٌّنب الشٌطان( وتص ٌؾ السٌن  بتسكٌن النون  والباقون  بتشدٌد السٌن بعد فتح النون األولى   وقرأ ابن عامر )وبّما 

ٌُجتال  ْرفً رأى ُكاّلً أِمْل ُمْزَن صحبةٍ وح   ٙٗٙ  وفً ةمزِه ُحسٌن وفً الّراء 
                                                                                                                                                                              

َفَثقِّال ٌُنجً واستهوْتهُ  توّفْتهُ           وفائزٌ  فإّنهْ  معْ  بّنهْ  تحَ ف وُحزْ   ٙٓٔ  

فعُ  ٌُرى صادَ   تَ   وتح  ُحزْ  الُكلِّ  فً والِصؾَّ  أتى بثانٍ   2ٓٔ  ُحّصال آزرَ  والرَّ
 بكسرةما وصلؾ الثانً وكسر األول ب تح وأبوجع ر فٌهما الهمزة ب تح( رحٌم ؼ ور فؤّنه()عمل َمنْ  أّنه) ٌعقوب قرأ 

 هللا قُل()ٌنجٌكم َمنْ ) وأّما فٌهما كالب وارصران ال علٌن فً الّتؤنٌث بتاء( الشٌاطٌن واستهوْتهُ ()رسلنا توّفْته)صلؾ وقرأ

( اّتقوا الاٌن ننجً ثمّ ) الحجر( لمَنجوةم بّنا)ٌونا( المإمنٌن ننج علٌنا حّقاً ()رسلنا ننجً()ببدنب ننجٌب)األنعام(ٌنجٌكم

 الصؾ بال الجمٌع فً بالتثقٌل جع ر أبو قرأ الصؾ( تنجٌكم)الزمر(هللاُ  وٌنجً) العنكبوت( منجوب بّنا()لُننجٌنهُ ) مرٌم

 العنكبوت ثنتان الحجر بال بالتشدٌد وصلؾ لروٌا والتثقٌل لروح فبالتص ٌؾ الّزمر بال الكلّ  بتص ٌؾ ٌعقوب وقرأ     

 فٌعقوب ٌوسؾ( نشاء َمنْ  فنّجً)وأّما(المإمنٌن ننجً وكالب)واألنبٌاء الصؾّ  موضع تص ٌؾ على واّت قوا فبالتص ٌؾ 

بنصبها نوارصرا( آزر) راء بضمّ  ٌعقوب وقرأ التص ٌؾ مع ساكنة نون بزٌادة وارصران التشدٌد مع واحدة بنون    



ُمصٌٌب وعْن عثماَن فً الكلِّ قُلاّل بصلٍؾ وصلٌؾ فٌهما مع ُمضمٍر    2ٗٙ  

بصلٍؾ وقُْل فً الهمِز ُصلٌؾ ٌقً صال  وقبَل السكوِن الرا أِمْل فً ص ا ٌٍد    5ٗٙ  

 رأٌَت ب تِح الكّل وق اً وموصال وقْؾ فٌِه كاألولى ونحُو رأْت رأوا   9ٗٙ
)رآةا تهتّز()فرآه  )وباا رآب الاٌن ك روا( قرأ ابن اكوان وشعبة وحمزة والكسائً بإمالة الراء والهمزة )رأى كوكباً(

ًّ فً بمالة الّراء صلؾ ح ًّ  سناً( قبل المتحّرب والبصرّي ٌمٌل الهمزة فقط وللسوس وعند المحّققٌن أّنه لم ٌصّح للسوس

بمالة فً الّراء ولكْن إلبن اكوان صلٌؾ فً بمالة الراء والهمزة باا كان الحرؾ بعدةا ضمٌراً وقرأ ورش بتقلٌل الراء 

فقد قرأ حمزة وشعبة   قبل الساكن باا وق نا عنده وأّما فً الوصل ً )رأى( والهمزة فً كّل المواضع وكالب الحكم ف

ًّ بصلؾ عنه بإمالة الراء  واصتلؾ عن السوسً وشعبة عند النا م فً بمالة الهمزة فلهما فٌها ال تح واالمالة   والسوس

ًّ ال بمالة له قبل الساكن ال فً الّراء وال فً ا لهمزة وأّن شعبة كحمزة ال بمالة له بال والاي علٌه المحّققون أّن السوس

)رأى الشما()رأى الاٌن( فً النحل موضعان )ورأى  فً الّراء وال بمالة قبل الساكن فً الهمزة ألحد )رأى القمر (

 وال بمالة ألحٍد فً )رأت()رأوا()رأٌت( وق اً وال وصال    المجرمون النار( الكهؾ )ولّما رأى المإمنون( األحزاب 

صّ ؾ نوناً قبَل فً هللِا َمْن له   بُصلٍؾ أتى والحاُؾ لم ٌُب أّوال  و ٓ٘ٙ  

وفً درجاِت النوُن مع ٌوسٍؾ ثوى وواللٌسَع الحرفاِن حّرْب مثّقال   ٔ٘ٙ  

   وسّكْن ش اًء واقتِدْه حاُؾ ةائِه    ش اًء وبالّتحرٌِب بالكسِر ُك اّل ٕ٘ٙ

 بإسكانِه ٌاكو عبٌراً وَمْندال   وُمدَّ بصلٍؾ ماَج والُكلُّ واقٌؾ        ٖ٘ٙ
 ساكنة بنون واحدٍة مصّ  ة مكسورة وبعدةا ٌاءٌ   )قل أُتحاّجوّنً فً هللا( لؾ عنه قرأ ابن اكوان ونافٌع وةشام بص    

فحافت نون الوقاٌة الثانٌة ألّن وقاٌة ال عل من  وأصلها أتحاجوننً   بتشدٌد النون وةو الوحه الثانً لهشام  والباقون 

كسر حاصلة بنون الّرفع وقر  بال ّب كاألصل واالدؼام والحاؾ )قل أفؽٌر هللا تؤمروّنً أعبد( وقرأ عاصٌم وحمزة ال

افه وقرأ حمزة والكسائً والكسائً )نرفع درجاِت َمْن نشاُء( األنعام وٌوسؾ بالنون أي بتنوٌن )درجاٍت( وؼٌرةم بح

وقرأ حمزة والكسائً الٌاء وؼٌرةما باسكان الالم مصّ  ة وفتح الٌاء األنعام وع ب تح الالم وتثقٌلها وتسكٌن )والٌسع(

وابن اكوان بصلٍؾ عنه بكسرةا واشباع حركتها    )فبهداةم اقتده( بحاؾ الهاء وصالً وابن عامر بكسر الهاء وصالً 

وصالً  وال صالؾ مّداً وماج أي ضعؾ عن ابن اكوان الكسر مع القصر من طرٌ  النا م وقرأ الباقون بالهاء ساكنة 

ٌُشعلها والعبٌر الزع ران والمندل العود الهندي                   بٌن القراء باثبات الهاء ساكنة وق اً ٌاكو النار 

ٌُنِاَر صنَدال ٗ٘ٙ    وُتبدونها ُتص وَن مع تجعلونُه       على ؼٌبِه حّقاً و

الوالّرفِع ُثمِّ  عُل اقصْر وفتح الكسر وبٌنكُم ارفْع فً ص ا ن ٍر وجا   ٘٘ٙ  

 بمستقرٌّ القاؾ حقاً صّرقوا ِثْقلُه انجلى  واكسرْ   وعنهم بنصِب اللٌلِ    ٙ٘ٙ
ب وؼٌرةما بتاء الصطاب وقرأ قرأ ابن كثٌر والبصري )ٌجعلونُه قراطٌا ٌبدونها وٌص ون كثٌراً(األفعال الثالثة بالؽٌ

عبة وابن كثٌر والبصري طٌب وقرأ حمزة وشؽٌب وؼٌره بتاءالصطاب والصندل عود )ولٌنار أّم القرى( بٌاء الشعبة 

ًّ )وجعل اللٌل( ب تح عاصم وحوقرأ      ( برفع النون وؼٌرةم بنصبها )لقد تقّطع بٌُنكموابن عامر الجٌم مزة والكسائ



وقرأ ابن كثٌر       الم اللٌل الجٌم وكسر العٌن ورفع الالم وص   ونصب الم اللٌل وؼٌرةم بؤلؾ بعد والعٌن والالم

 أصلح ٌره بتص ٌ ها وثّملوقرأ نافع )وصّرقوا له ( بتثقٌل الراء وؼ  والبصري )فمستقّر( بكسر القاؾ وؼٌرةما ب تحها

هُ ولقْد حال 2٘ٙ    وضّماِن مع ٌاسٌن فً ثمٍر ش ا     ودارسَت ح ٌّ مدُّ

 بالُصلِؾ درَّ وأوبالأّنها حمى صوَبُه   وحّرب وسّكْن كافٌاً واكسرَ  5٘ٙ
( بضّم الثاء والمٌم والباقون ب تحها وقرأ ابن قرأ حمزة والكسائً )ان روا بلى ُثُمره()كلوا ِمْن ُثُمره()لٌؤكلوا ِمْن ُثُمره

وقرأ ابن عامر بحاؾ األلؾ وفتح السٌن   كثٌروالبصرّي )ولٌقولوا درست( بؤلؾ بعد الدال وسكون السٌن وفتح التاء

وسكون التاء والباقون بحاؾ األلؾ وسكون السٌن وفتح التاءوقرأ البصري وابن كثٌروشعبة بصلؾ عنه بكسر ةمزة 

ٌُشعركم بّنها باا جاءْت ال ٌإمنون( َؼُزَر  والباقون ب تحها وةو ثانً شعبة والصوب الؽٌث ودّر تتابع وأوبل   بّن)وما 

صاطَب فٌها ٌإمنوَن كما فشا وصحبُة ُك ٍإ فً الشرٌعِة َوّصال  و 9٘ٙ  

ًِّ فً الكهِؾ ُوّصال وكسٌر وفتٌح ضّم فً ِقَبال حمى    ٓٙٙ   هٌراً وللكوف

وِل حامٌِه َ لاّل ٔٙٙ    وقُْل كلماٌت دوَن ما ألٍؾ ثوى  وفً ٌونٍا والطَّ
وحمزة وقرأ ابن عامر وشعبة         رةما بٌاء الؽٌبقرأ ابن عامر وحمزة )باا جاءت ال ٌإمنون( بتاء الصطاب وؼٌ

ووّصال أي أتبع األول وؼٌرةم بٌاء الؽٌب        الجاثٌة بتاء الصطاب  ٌإمنون( والكسائً )فبؤّي حدٌٍث بعد هللا وآٌاتهِ 

ًّ )وحشرنا علٌهم كّل شًٍء قبالً( بضمّ          بالثانً القاؾ والباء  وقرأ ابن كثٌر والبصرّي وعاصم وحمزة والكسائ

 وقرأ عاصٌم وحمزة والكسائً )أوٌؤتٌهم العااُب قبالً( بضّم القاؾ والباء والباقون    وؼٌرةم بكسر القاؾ وفتح الباء 

                                                                                                                                                                              

 َحال ُحالً  ُعُدّواً  واْضُممْ  درَستْ  صاطباً  وبعدُ  ٌجعل النونُ  درجاتِ  ةنا  5ٓٔ

 فصلؾ ٌوسؾ فً وأّما التنوٌن بترب وأبوجع ر كالب وصلؾ بالتنوٌن أي النون( نشاء َمنْ  درجات نرفع) ٌعقوب قرأ 

 الثالثة األفعال فً بالصطاب( كثٌراً  وتص ون تبدونها قراطٌا تجعلونه) ٌعقوب وقرأ         بتركه وارصران بالتنوٌن

 وفتح السٌن بسكون وارصران األلؾ وحاؾ التاء سكون مع فتحات بثالث( درست) ٌعقوب وقرأ     كالب وارصران

 الواو وتص ٌؾ الدال وسكون العٌن ب تح وارصران الواو وتشدٌد والدال العٌن بضم( علم بؽٌر عْدواً )ٌعقوب وقرأ التاء

ٌُإ أّنها وَكْسرَ  افتحْ  مسَتقِرُّ  وِطبْ   9ٓٔ مَ  َسمِّ  وحبرٌ  ِفدْ  منو و  فُّصال ُحرِّ
( ٌإمنون ال جاءت باا أّنها) صلؾ وقرأ القاؾ بكسر وروح كالب وصلؾ جع ر وأبو القاؾ ب تح( فمستقر) روٌا قرأ

 ماحّرمَ  لكم فّصل وقد) ٌعقوب وقرأ الهمزة ب تح أبوجع ر لكن كالب وارصران بالؽٌب( الٌإمنون)و(بّنها) بكسرةمزة

(      حرم) وكسرراء حاء بضمّ  صلؾ لكن  كالب وارصران( حّرم)وراء وحاء(َفّصل)وصاد فاء ب تح( علٌكم

ُكنْ  ٌكونَ        ٌدٌ  َنْحُشرةمْ  والٌاءُ  كلمتْ  َوُحزْ   ٓٔٔ َتةً  أنِّثْ  ٌَ ٌْ اْنَجال وَم  

رْ  عنهُ  معاً  برفعِ   ٔٔٔ قوا وقُلْ  ح  ٌ  وأنْ  وِصؾُّ     فُزْ  ٌكونَ  وَاكِّ  فاُل َفرَّ
 على األلؾ بإثبات وأبوجع ر كالب وصلؾ المٌم بعد األلؾ بحاؾ باالفراد( كلمت( )رّبب كلمت وتّمتْ ) ٌعقوب قرأ 

 ٌكن وبنْ ()مٌتة تكون أنْ  بال) أبوجع ر وقرأ بالنون والباقون بالؽٌبة( معشر ٌا جمٌعاً  ٌحشرةم وٌوم)روح وقرأ الجمع

( الدار عاقبة له ٌكون َمنْ )بالٌاء صلؾ وقرأ مٌتة ونصب بالتاكٌر وارصران وتشدٌدةا(مٌتة) ورفع فٌهما بالتؤنٌث(مٌتة

 وأبوجع ر ساكنة(أن) بتص ٌؾ( صراطً ةاا وأنّ )ٌعقوب وقرأ للجمٌع بالتؤنٌث القصع وفً بالتاء وارصران األنعام

    كالب وارصران مشّددة بؽٌرألؾ والروم األنعام( دٌنهم فرقوا) صلؾ وقرأ والّتشدٌد بالكسر وصلؾ والتشدٌد بال تح



وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )وتّمْت كلمت رّبب( بؽٌر ألٍؾ بعد المٌم وؼٌرةم بإثباتها وقرأ  بكسر القاؾ وفتح الباء 

كالةما   )بّن الاٌن حّقْت علٌهم كلمت رّبب( حّقْت كلمت ربب()كالب  البصري وابن كثٌر وعاصٌم وحمزة والكسائً 

              ٌونا )وكالب حّقْت كلمُت ربب على الاٌن ك روا( ؼافر من ؼٌر ألٍؾ بعد المٌم وؼٌرةم بإثباتها ب

َم فتُح الّضم والكسِر بْاعال   ٕٙٙ وشّدد ح ٌع ُمنَزٌل وابُن عامٍر وُحرِّ  

 ٌَضلّوَن ضّم مع ٌضلّوا الاي فً ٌونٍا ثابتاً َوال  وفّصَل بْا ثّنى  ٖٙٙ
وؼٌرةما بسكون النون وتص ٌؾ الزاي   قرأ ح ٌع وابن عامر )أّنه منّزٌل ِمْن رّبب بالحّ ( ب تح النون وتشدٌد الزاي 

م وحمزة وقرأ نافع وعاص    وؼٌرةما بضّم الحاء وكسر الراء وقرأ نافع وح ٌع )ماحّرم علٌكم( ب تح الحاء والّراء 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )وبّن    والكسائً )وقد فّصل لكم( ب تح ال اء والصاد وؼٌرةم بضّم ال اء وكسر الّصاد 

ٌُضلون بؤةوائهم()رّبنا لٌضلّوا عن سبٌلب( بضّم الٌاء فٌهما وؼٌرةم ب تحها                                كثٌراً ل

ِعلٍّة وضٌقاً مع ال رقاِن حّرْب ُمثّقال   رساالِت فرداً وافتحوا دونَ  ٗٙٙ  

على كسرةا بلٌؾ ص ا وتوّسال بكسٍر سوى المّكً ورا حرجاً ةنا    ٘ٙٙ  

   وٌْصعُد صؾٌّ ساكٌن ُدم ومّدهُ   صحٌٌح وصؾُّ العٌِن داوَم صنَدال ٙٙٙ
ب تح التاء وؼٌرةما بؤلؾ بعد الالم قرأ ابن كثٌر وح ٌع )هللا أعلم حٌُث ٌجعُل ()رسالته( باالفراد بال ألٍؾ بعد الالم و

ٌّقاً( ال رقان بك    مع كسر التاء  سر الٌاء وتشدٌدةا وقرأ ابن وقرأ السبعة بال ابن كثٌر )ٌجعل صدره ضٌقاً()مكاناً ض

 )كؤّنما ٌّصعد(قرأ ؼٌرةما ب تحها وقرأ ابن كثٌر)حرجاً( بكسر الراء واء مصّ  ة فٌهما وقرأ نافع وشعبةبإسكان الٌكثٌر

والباقون بتشدٌد الصاد وقرأ شعبة بتشدٌد الصاد بعدةا ألٌؾ وتص ٌؾ العٌن    بتص ٌؾ الصاد واسكانها وتص ٌؾ العٌن 

ٌّب( فاطر بسكون الصاد وتص ٌؾ العٌن من ؼٌر ألؾ       والعٌن من ؼٌر ألؾ واّت   القّراء فً )بلٌه ٌْصعُد الكلم الط

المع نقوُل الٌا فً األربِع ُعمِّ ونحشُر مع ثاٍن بٌونَا وةو فً سبؤ    2ٙٙ  

فٌها وتحَت الّنمِل اّكرهُ شلشال وصاطَب شاٍم ٌعملوَن وَمْن تكونُ    5ٙٙ  

   مكاناِت مدَّ النوَن فً الكلِّ شعبٌة  بزعمهُم الحرفاِن بالضّم رّتال 9ٙٙ
امعشر الجّن( الثانً من األنعام )وٌوَم نحشرةم جمٌعاً ٌثالثة )نحشرةم( والرابع )نقول(قرأ ح ٌع بالٌاء أربعة أفعاٍل 

ال  نقول( سبؤ()ثم )وٌوم نحشرةم كؤن لم ٌلبثوا( الثانً من ٌونا )وٌوم نحشرةم جمٌعاً  وؼٌره بالنون فً ِاألربعة عمِّ

)وما رّبب بؽافل عّما تعملون ورّبب الؽنً( بتاء الصطاب فً )تعملون( وؼٌره بٌاء وقرأ ابن عامرأي أعمل الٌاء فٌها 

وقرأ حمزة والكسائً )وَمْن تكون له عاقبة الّدار( األنعام والقصع بٌاء الّتاكٌر وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث وقرأ    الؽٌب 

)لمسصناةم على مكانتهم(  وؼٌره بحاؾ األلؾ )اعملوا على مكانتكم(   شعبة )مكانتكم( حٌث جاءت بؤلؾ بعد النون 

                 قالوا ةاا هلل بزعمهم()َمْن نشاء بزعمهم(وقرأ الكسائً )بزعمهم( بضّم الزاي وؼٌره ب تحها )ف

ٌُّهم تال 2ٓٙ ٌَّن فً ضمٍّ وكسٍر ورفُع قت   َل أوالدةم بالّنصِب شام    وز

ٌُص ُ  عنُه الّرفُع فً شركاإةْم    2ٔٙ وفً ُمصحِؾ الشامٌن بالٌاِء ُمّثال   و  

ٌُلَؾ     وم عولُه بٌَن المضافٌِن فاصٌل    2ٕٙ ؼٌُر الّ رِؾ فً الّشعِر فٌصالولْم   



   كللِّه درُّ الٌوَم َمْن المها فال      تلُْم ِمْن ملٌمً الّنحِو بال مجّهال 2ٖٙ

 دَة األص ش النحوّي أنشَد ُمجِمال  ومْع رسمِه زجَّ القلوَع أبً مزا   2ٗٙ
ٌّن لكثٌٍر ِمَن المشركٌن قتَل أوالدةم شركاإةم( بض    ّم الّزاي وكسر الٌاء ورفع الم )قتل( قرأ ابن عامر )وكالب ز

والباقون ب تح الزاي والٌاء ونصب الم  بالٌاء فً مصحؾ الشام  م وص   ةمزة )شركائهم( وةًونصب دال أوالدة

وقد فصل الم عول بٌن    أوالَدةم( م عوٌل للمصدر وةو )قتل())قتل( وص   دال أوالدةم ورفع ةمزة )شركاإةم( و

ولم ٌكن من عادة العرب ال صل بال ب رٍؾ فً الّشعر ك  هلل درُّ الٌوم َمْن المها ولكن رسم   المضاؾ والمضاؾ بلٌه 

ومع الب أنشد   مصحؾ الشاِم حجٌة تإّكُد صحَة القراءة التً ةً بن سها حجة والاٌن كتبوةا ةم أفصح العرب أٌضاً 

ستؽربها الٌالم ولكْن َمْن جّهل قارئها فهو مالم ومن ا   األص ش فزّججتها متمّكناً زّج القلوع أبً مزادة وةً كالب 

تةٌ    2٘ٙ ٌْ دنا كافٌاً وافتْح حصاِد كاي ُحال    وبْن ٌكَن أّنْث ُك َإ صدٍ  وَم  

وسكوُن المعِز ِحْصٌن وأّنثوا   ٌكوُن كما فً دٌنهْم مٌتٌة كال  نما  2ٙٙ  

 صّؾ ُكّمالوأّن اكسروا شرعاً وبال   وتّاكروَن الكلُّ صّؾ على شاا    22ٙ
وؼٌرةما  لّتاكٌروقرأ ابن كثٌروابن عامربرفع)مٌتٌة(اتًة( بتاء الّتؤنٌث وؼٌرةما بٌاءقرأ ابن عامر وشعبة )وبْن ٌكن مٌ

وقرأ نافع وعاصم وحمزة      بالنصب وقرأ ابن عامر والبصري وعاصم )ٌوم حصاده( ب تح الحاء وؼٌرةم بكسرةا

وقرأ ابن عامر وحمزة وابن كثٌر )بال أن ٌكون( بتاء الّتؤنٌث    وؼٌرةم ب تحهاوالكسائً )وِمن المعِز( بسكون العٌن 

 ءجا )مٌتٌة( بالرفع وؼٌره بالنصب وقرأ ح ع وحمزة والكسائً )تّاكرون(حٌثُ رةم بٌاء الّتاكٌر وقرأ ابن عامروؼٌ

 وقرأ حمزة والكسائً )وأّن ةاا صراطً مستقٌماً(     وؼٌرةم  بتشدٌد الاال حٌث جاء )لعلّكم تاكرون(ٌؾ الاالبتص 

 والباقون ب تح الهمزة وتشدٌد النون    تح الهمزة وتص ٌؾ النون وتسكٌنها وابن عامر ب    بكسرالهمزة وتشدٌد الّنون 

   وٌؤتٌهم شاٍؾ مع الّنحِل فارقوا     مع الّروِم مّداهُ ص ٌٌؾ وعّدال 25ٙ

ًَ ُمقباِل      اً اكا  وكسٌر وفتٌح صّؾ فً قٌم 29ٙ وٌاءاتها وجهً ممات  

   ورّبً صراطً ُثّم بّنً ثالثٌة    ومحٌاَي واالسكاُن صّح تحّمال 5ٓٙ
قرأ حمزة والكسائً )ةل ٌن رون بال أْن تؤتٌهم المالئكة( األنعام والنحل بٌاء الّتاكٌر وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث وقرأ    

 هم()ِمَن الاٌن فّرقوا دٌنهم( الروم بإثبات ألٍؾ بعد ال اء مع تص ٌؾ الّراء وؼٌرةماحمزة والكسائً )بّن الاٌن فّرقوا دٌن

                                                                                                                                                                              

عؾِ  كاا    ُحلىً  أْمثالِها وارفعَ  فنّونْ  وَعْشرُ   ٕٔٔ  طلى نّوناً  قبلهُ  واْنصبْ  الضِّ
 روٌا وقرأ( أمثالها) الم وجرّ  التنوٌن بترب وارصران( أمثالها) الم وضمّ  الراء بتنوٌن( أمثالها عشر فله)ٌعقوب قرأ

( الضعؾ)فاء وص   تنوٌن ؼٌر من( جزاء) برفع وارصران ال اء ورفع ونصبها الهمزة بتنوٌن سبؤ(الّضعؾ جزاء)

 الجمٌع فتح( هلل ومماتً()صراطٍ  بلى رّبً()للاي وجهً()وقومب أراب بّنً()أصاؾ بّنً()أمرتُ  بّنً)  االضافة ٌاءات

 زائدة ٌاء ارصران وفتحها أبوجع ر أسكنها( ومحٌاي) الثالثة أسكنها( مستقٌماً  صراطً) ارصران وأسكنها جع ر أبو

          الحالٌن فً وٌعقوب وصالً  أبوجع ر أثبتها( ةدان وقدْ )

 



ًّ )دٌناً قٌماً( بكسر القاؾ وفتح الٌاء وتص ٌ ها     بحاؾ األلؾ وتشدٌد الّراء  وقرأ ابن عامر وعاصٌم وحمزة والكسائ

ً بلى()وأّن ةاا )وجهً للاي()ومماتً هلل()ةدانً ربّ  ٌاءات اإلضافة     وؼٌرةم ب تح القاؾ وكسر الٌاء وتشدٌدةا  

وقراءة االسكان صحٌحة متواترة فً )محٌاي(   )ومحٌاي(  )بّنً أراب( )بّنً أصاؾ( )بّنً أُمرُت( صراطً مستقٌماً(
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الؽٌَب زْد قبَل تائِه   كرٌماً وصؾُّ الااِل كْم شرفاً عال   وتّاكرون 5ٔٙ  

صرِؾ اعكْا ُتصرجوَن ب تحةٍ    5ٕٙ وضمٍّ وأولى الروِم شافٌِه ُمّثال    مع الزُّ  

ٌَصرجوَن فً رضاً ولباُا الرفِع فً حّ  نهشال   5ٖٙ  بصلٍؾ مضى فً الروِم ال 
وصّ ؾ الاال ابن عامروحمزة    قبل الّتاء والباقون تاّكرون بال ٌاء بٌاء الؽٌب مثناة تحتٌة  قرأ ابن عامر )ٌتاكرون( 

وح ع وشّددةا الباقون وقرأ حمزة والكسائً وابن اكوان)قال فٌها تحٌوَن وفٌها تموتون ومنها ُتصرجون(  والكسائً

اكوان وجٌه آصر فً والبن      )كالب ُتصرجون( الزصرؾ )وكالب تصرجون( األول من الّروم ب تح التاء وضّم الّراء 

األّول من الّروم  بالعكا بضّم التاء وفتح الّراء كالباقٌن وقرأ حمزة والكسائً )فالٌوم ال ٌصرجون منها( الجاثٌة ب تح 

والباقون بالعكا بضّم الٌاء وفتح الّراء )باا أنتم تصرجون( الثانً من الروم ب تح التاء وضّم الّراء    الٌاء وضّم الّراء

                 رأ حمزة وابن كثٌر والبصري وعاصم )ولباُا الّتقوى( برفع السٌن والباقون بنصبهاللجمٌع وق

ٌُ تُح شملال 5ٗٙ    وصالصٌة أصٌل وال ٌعلموَن قُْل    لشعبَة فً الثانً و

وصّ ْؾ ش ا ُحكماً وما الواو دْع ك ى وحٌُث نعْم بالكسِر فً العٌن ُرّتال   5٘ٙ  

 سما ماصال البّزي وفً الّنوِر أوصال  وأْن لعنُة التص ٌؾ والّرفُع نّصُه    5ٙٙ
وقرأ شعبة )لكّل ضعٌؾ ولكن ال      )قُْل ةً للاٌن آمنوا فً الحٌاة الّدنٌا صالصًة( برفع التاء وؼٌره بنصبها قرأ نافٌع 

لصطاب للجمٌع وقرأ باالبقرة ما التعلمون(  الؽٌب وةً الثانٌة وؼٌره بتاء الصطاب )وأْن تقولوا على هللاتعلمون( بٌاء 

وقرأ حمزة والكسائً والبصري بسكون  )الٌ تح لهم أبواب السماء( بٌاء التاكٌروؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث حمزة والكسائً

بل ما وقرأ ابن عامر)وما كّنا لنهتدَي لوال( بحاؾ الواو ق   ال اء وتص ٌؾ التاء بعدةا وؼٌرةم ب تح ال اء وتشدٌد التاء 

 ٌن فً جمٌع مواضعه )قالوا نعم فؤّان مإّاٌن()قال نعم وبّنكم لمن المقّربٌن(العوقرأ الكسائً نعم بكسر  وؼٌره بإثباتها

)قال نعم وبّنكم بااً لمن المقّربٌن( الشعراء )قُْل نعم وأنتم داصرون( الصافات وقرأ نافع وقنبل والبصري وعاصم )أْن 

)لعنة( شدٌد النون وفتحها ونصب تاءوالباقون بت  وتص ٌ ها ورفع تاء )لعنة( سكون نون )أْن(لعنُة هللا على ال المٌن( ب

 )لعنت(ؼٌره بتشدٌد النون وفتحها ونصب تاء )لعنت(باسكان النون مصّ  ة ورفع تاء)أّن لعنت هللا علٌه( النورقرأ نافعٌ 

ٌُؽشً بها والّرعِد ثّقَل صحبٌة    52ٙ  الثالثِة َكّمالوالّشمُا مْع عطِؾ و و
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َحال أَُبلُِّؽكم معْ  اْشُددْ  ُت َتحُ  أتى   صالِصهْ  نصبُ  حمىً  سّمى ُتْصَرجوا ةنا  ٖٔٔ  

ْصُرجُ  وال    كحمَزةٍ  اْتلُ  لعنةُ  أنْ  لهُ  ٌَؽّشً   ٗٔٔ ال الُصْلؾُ  واكِسرِ  اضُممْ  ٌَ  ُبجِّ
الراء وفتح الٌاء بضمّ  وأبوجع ر   كالب وصلؾ الّراء وضمّ  التاء ب تح( تصرجون ومنها) ٌعقوب قرأ األعراف سورة  



  وُنشراً سكوُن الضّم فً الكّل ُالاّل  وفً الّنحِل معُه فً األصٌرٌِن ح ُصهم    55ٙ

 روى نونُه بالباِء ُنقطٌة أس ال  وفً الّنون فتُح الضّم شاٍؾ وعاصمٌ    59ٙ
ٌُؽشً اللٌل الّنهاَر( األعراؾ والّرعد ب تح الؽٌن وتثقٌل الشٌن  لؽٌن والباقون باسكان ا   قرأ شعبة وحمزة والكسائً )

والباقون بالنصب  ل برفع األربعةوالّنجوم مسّصرات(األعراؾ والّنح)والّشما والقمر وقرأ ابن عامر وتص ٌؾ الشٌن 

والّنجوُم مسصراُت( بالرفع وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً مسصراٍت وٌستثنى لح ع فً النحل) وكسر تاء

بسكون   ال رقان  شراً(ن)وةو الاي أرسل الرٌاح   النمل شراً( ن)وَمْن ٌرسل الّرٌاح   شراً(ن)وةو الاي ٌرسُل الرٌاح 

باء موحدًة مضمومةبا والباقون بضّمها اال عاصم فٌقرإة وقرأ حمزة والكسائً بنون م توحةالشٌن والباقون بضّمها   

   ورا ِمْن بلٍه ؼٌُرهُ ص ُ  رفعِه     بكلٍّ رسا والصؾُّ أبلؽكْم حال 9ٓٙ

مع أحقافها والواَو زْد بعَد ُم سدٌ    ن كْ إاً وباالصباِر بّنكُم عال   9ٔٙ  

ٌُّه كال 9ٕٙ ًُّ بّن لنا ةنا      وأو أمَن االسكاُن حرم    أال وعلى الحرم
بلّؽكم رساالت رّبً( فً الراء )مالكم ِمْن بله ؼٌره(حٌث جاء وقرأ ؼٌره برفعها وقرأ البصري )أقرأ الكسائً بص   

األحقاؾ بسكون الباء وتص ٌؾ الالم وؼٌره ب تح الباء وتشدٌد الالم  وقرأ ابن عامر الموضعٌن)وأبلؽكم ما أرسلُت به(

وقرأ ح ٌع ونافٌع )بّنكم لتؤتون الرجال( باإلصبار    )م سدٌن  قال المأل الاٌن استكبروا( بواو قبل قال وؼٌره بحافها 

وقرأ ح ٌع ونافٌع وابن كثٌر )بّن لنا ألجراً(     وؼٌرةما باالست هام قبل )بّنكم()ءبّنكم( وكّل على أصلِه فً الهمزتٌن 

باالصبار والباقون بهمزة االست هام قبل )بّن()ءبّن لنا( وكٌل على أصله )ءبّن لنا ألجراً( الشعراء بهمزتٌن للجمٌع وقرأ 

 اقون ب تح الواووالب  ولورش نقل الحركة فٌها       بإسكان الواو   )أو أمن أةل القرى(  نافع وابن كثٌر وابن عامر 

ًّ على صّصوا وفً ساحٍر بها   وٌونَا سّحاٍر ش ا وتسلسال 9ٖٙ    عل

سنقتُل واكسْر ضّمُه ُمتثّقال وفً الكّل تلقْؾ صؾُّ ح ٍع وضّم فً    9ٗٙ  

سٍن وفً ٌقتلوَن ُصا معاً ٌعرشوَن الكسُر ضّم كاي صالحّرب اكا حُ   و 9٘ٙ  

 وأنجى بحاِؾ الٌاء والنون ُكّ ال   الضّم ٌكسُر شافٌاً وفً ٌعُك ون    9ٙٙ
حرؾ جروقرأ نافٌع بٌاء مشّددة بعد الالم وقرأ حمزة أقول( بؤلٍؾ بعد الالم)على( )حقٌ  على أْن القرأ السبعة بال نافعاً 

لٌؾ أبعدةا بعد السٌن بحاٍء مشّددة م توحة   ( ٌونا)وقال فرعوُن ائتونً بكّل سّحارٍ   ()ٌؤتوب بكّل سّحارٍ   والكسائً 

 بسكون الالم  األعراؾ والشعراء وطهقؾ(وقرأ ح ٌع )تل    بؤلٍؾ بعد السٌن وبعدةا حاٌء مكسورة مصّ  ٌة  وؼٌرةما

                                                                                                                                                                              

 ال اء وفتح بالّتؤنٌث( لهم ت ّتح ال) ٌعقوب وقرأ  كالب وارصران( صالصة) بنصب( القٌامة ٌوم صالصة) أبوجع ر وقرأ

 األعراؾ( أبلّؽكم) الم بتشدٌد ٌعقوب وقرأ      ال اء وبسكان والتص ٌؾ بالّتاكٌر وصلؾ كالب وأبوجع ر التاء وتشدٌد

 األولى فً جع ر أبو ووافقهم كالب وصلؾ والرعد األعراؾ( الّنهار اللٌل ٌَؽّشً) شٌن وتشدٌد ؼٌن وب تح واألحقاؾ

( أنّ ) نون وفتح بتشدٌد( ال المٌن على هللا لعنة أن) جع ر أبو وقرأ(         ٌْؽشً) من الشٌن وصّ ؾ الؽٌن سّكن لكن

 بال ٌصرجُ  ال) بصلؾ وردان ابن وقرأ(        لعنة) ورفع وتص ٌ ها النون بسكون وٌعقوب كالب وصلؾ( لعنة) ونصب

         وردان البن ارصر الوجه وةو الراء وضمّ  الٌاء ب تح والباقون الراء وكسر الٌاء بضمّ ( نكداً 



صم وحمزة والكسائً )سنقتل أبناءةم( وتص ٌؾ القاؾ وؼٌره ب تح الالم وتشدٌد القاؾ وقرأ البصرّي وابن عامر وعا

والباقون ب تح النون وسكون القاؾ وضّم التاء مصّ  ة وقرأ السبعة بال   بضّم النون وفتح القاؾ وكسر التاء وتشدٌدةا 

وقرأ نافع ب تح الٌاء وسكون القاؾ وضّم التاء      نافعاً )ٌقتلون أبناءكم( بضّم الٌاء وفتح القاؾ وكسر الّتاء وتشدٌدةا

)على قوٍم ٌرةما بكسرةا وقرأ حمزة والكسائًاألنعام والّنحل بضّم الراء وؼرشون(ة وقرأ ابن عامر وشعبُة )ٌعمصّ  

 وؼٌره بإثباتهمابعد الجٌم وقرأ ابن عامر )وبا أنجاكم( بحاؾ الٌاء والنون    ٌعك ون( بكسر الكاؾ وؼٌرةما بضّمها 

ًّ فً الكهِؾ ُوّصال  ودّكاء ال تنوٌن وامُدْدهُ ةامزاً    92ٙ ش ا وعن الكوف  

وجمُع رساالتً حمْتُه اكورهُ وفً الّرشِد حّرب وافتِح الضّم شلشال   95ٙ  

ٌِّهم    99ٙ  بكسٍر ش ا واٍؾ واالتباُع او حال  وفً الكهِؾ حسناهُ وضّم حل
بحاؾ التنوٌن وألٍؾ بعد  قرأ حمزة والكسائً )جعله دكاً( األعراؾ وعاصم وحمزة والكسائً )جعلُه دكاً( الكهؾ   

والباقون فً الموضعٌن بالتنوٌن من ؼٌر ألٍؾ وال ةمز وقرأ البصرّي      الكاؾ بعدةا ةمزة م توحة والمّد المتصل 

وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )برسالتً( بؤلٍؾ بعد الالم على الجمع والباقون بحاؾ األلؾ على االفراد وقرأ 

والبصري )مما ُعلّمَت ُرشداً( الكهؾ ب تح الراء والشٌن والباقون  ا سبٌل الرشد( األعراؾ حمزة والكسائً )وبْن ٌرو

وأّما )وةٌئ لنا ِمْن أمرنا رشداً()ألقرَب ِمْن ةاا رشداً( الكهؾ فب تح الراء   فً الموضعٌن بضّم الراء وسكون الشٌن 

ٌّه                   م( بكسر الحاء اتباعاً لكسر الالموالشٌن للجمٌع وقرأ حمزة والكسائً )واّتصا قوم موسى من ُحل

وصاطَب ٌرحمنا وٌؽ ْر لنا شاا     وبا رّبنا رفٌع لؽٌرةما انجال   2ٓٓ  

   ومٌَم ابَن أُّم اكسْر معاً ُكْ َإ صحبٍة وآصارةْم بالجمِع والمّد ُكلاّل 2ٓٔ

الكسِر عّدال  صطٌئاتكْم وّحدهُ عنُه ورفعُه       كما ألّ وا والؽٌُر ب 2ٕٓ  

   ولكْن صطاٌا حجَّ فٌها ونوحها   ومعارًة رفٌع سوى ح صهم تال 2ٖٓ
 والباقون بٌاء الؽٌب قرأ حمزة والكسائً )لئن لم ٌرحمنا رّبنا وٌؽ ر لنا( بتاء الصطاب فً ال علٌن ونصب باء )رّبنا( 

 طه بكسر المٌم وقرأ ؼٌرةم بنصبهاٌبنإم( )رّبنا( وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائً )قال ابن أّم()قالورفع باء

                                                                                                                                                                             

على وقُلْ  اْشُددْ  ٌْتبعُ  مع ٌقتلو  تَحنْ  اْف  أال نِكداً  ؼٌُرهُ  بلهٍ  وَصْ  ُ   ٘ٔٔ  

ًِّ  واْضُممْ  ٌحلُ  ورسالتْ  لهُ   ٙٔٔ ٌِهمْ  وُحزْ    ِفدْ  ُحلِ ُحّمال صطٌئاتُ  ُتْؽَ رْ  َحْل  

ْلحدو ُحمْ  صاطباً  ٌقولوا كورشٍ   2ٔٔ ٌَ  اسِجال ٌْبِطشُ  طا ُضمَّ  فدْ  كحا اكسرْ   ُممِ    اْض  و

( نكداً  بال ٌصرجُ  ال صُبثَ  والاي) أبوجع ر وقرأ برفعها وارصران الراء بص   جاء حٌث( ؼٌره بلهٍ  ِمنْ ) أبوجع ر قرأ

 وارصران وكسرةا التاء وتشدٌد القاؾ وفتح الٌاء بضمّ ( أبناءكم ٌقتلون)أبوجع ر وقرأ  بكسرةا وارصران الكاؾ ب تح

 وارصران الباء وكسر م توحة التاء بتشدٌد الشعراء( الؽاوون ٌتبعهم) األعراؾ( ٌّتبعوكم ال)أبوجع ر وقرأ      كالب

 الّناا على) روح وقرأ  كالب جروارصران حرؾ( على)الالم بعد بؤلؾ( أقول ال أن على حقٌ )أبوجع ر وقرأ كالب

 الجمع على الالم بعد األلؾ بإثبات وروٌا وصلؾ كالب وأبوجع ر الّتوحٌد على األلؾ بحاؾ( برسالتً( )برساالتً



وؼٌره بكسر   وقرأ ابن عامر )وٌضع عنهم آصارةم( ب تح الهمزة وألٌؾ بعدةا وفتح الصاد وألٌؾ بعدةا على الجمع 

وقرأ ابن عامر )صطٌئتكم( باالفراد بدون ألؾ وؼٌره بالجمع وبثبات األلؾ وقرأ   الهمزة وسكون الّصاد على االفراد

ٌستثنى البصرّي فإّنه ٌقرأ )صطاٌاكم()ومما صطاٌاةم أؼرقوا( نوح و    ابن عامر ونافٌع برفع التاء وؼٌرةما بكسرةا 

                                            وقرأ السبعة بال ح صاً )قالوا معارةٌ بلى رّبكم( برفع الّتاء وح ٌع بنصبها

   وبٌٍا بٌاٍء أّم والهمُز كه ُُه        وِمْثُل رئٌٍا ؼٌُر ةاٌن عّوال 2ٓٗ

 بصلٍؾ وصّ ْؾ ٌمسكوَن ص ا ِوال  ٍا أسكْن بٌَن فتحٌِن صادقاً ئَ ٌْ وبَ    2ٓ٘
ٌٌّة ساكنٌة من ؼٌر ةمز وقرأ ابن عامر بكسر ا لباِء بعدةا ةمزة ساكنٌة قرأ نافٌع)بعااٍب بٌٍا( بكسر الباِء وبعدةا ٌاٌء مد

ٌّة مثل بعدةا ةمزة مكسو والباقون ب تح الباءك  بئرٍ  ثّم  ساكنةوجه آصرب تح الباء بعدةا ٌاٌء رئٌا ولشعبة رة ثّم ٌاٌء مد

 وقرأ شعبة )ٌمّسكون بالكتاب( بسكون المٌم وتص ٌؾ السٌن وؼٌره ب تح المٌم وتشدٌد السٌن  ةمزةٌ م توحٌة مثل حٌَدر

ٌّاِت مع فتِح تائِه    2ٓٙ وفً الّطوِر فً الّثانً  هٌٌر تحّمال   وٌقُصُر ار  

ٌُكسُر رفُع أّوِل الّطوِر للبصرّي وبالمّد كْم حال وٌاسٌَن دْم ؼصناً    2ٓ2  و
ٌّتهم( الثانً فً الطوربحاؾ األلؾ بعد ()قرأ ابن كثٌٍر وعاصم وحمزة والكسائً )ِمْن  هورةم اّرٌتهم ألحقنا بهم ار

ًّ )أّنا     وفتح التاء  الٌاء حملنا والباقون بإثبات األلؾ وكسر الّتاء وقرأ ابن كثٌر والبصرّي وعاصم وحمزة والكسائ

ّرٌاتهم(األول فً الّطور بالمّد وكسر وفتح الّتاء والباقون بالمّد وكسر الّتاء وقرأ البصرّي )وأْتبعناةم ااّرٌتهم( بالقصر

                                     والباقون بالقصر ورفع الّتاءواّتبعتهم(ألّنه ٌقرأ )الّتاء وابن عامر بالمّد ورفع الّتاء 

ٌُل   2ٓ5 حدوَن ب تِح الّضم والكسِر فُّصال   ٌقولوا معاً ؼٌٌب حمٌٌد وحٌُث   

 ٌاْرةْم ش ا والٌاُء ؼصٌن تهّدال وفً الّنحِل واالهُ الكسائً وجْزُمهم    2ٓ9
 والباقون بتاء الصطاب وقرأ  ة()أو تقولوا بّنما أشرب آباإنا( بٌاء الؽٌب فً ال علٌن قرأ البصري )أْن تقولوا ٌوم القٌام

                                                                                                                                                                              

ٌّهم ِمنْ ) صلؾ وقرأ  الالم وبسكان الحاء ب تح ٌعقوب وقرأ     كالب وأبوجع ر مشّددة وٌاء الالم وكسر الحاء بضمّ ( ُحل

 على الهمزة بعد بؤلؾ( صطٌئاتكم)و ال اء وفتح مضمومة تؤنٌث بتاء( صطٌئاتكم لكم تؽ ر) ٌعقوب وقرأ الٌاء وتص ٌؾ

 وقرأ  التاء وكسر بالجمع(  صطٌئاتكم)و م توحة بنون( نؽ ر) وصلؾ كالب وأبوجع ر ورش كقراءة التاء ورفع الجمع

 الاٌن واروا) صلؾ  وقرأ    كالب وارصران فٌهما الصطاب بتاء( أشرب بّنما تقولوا أو()القٌامة ٌوم تقولوا أن) ٌعقوب

 لسان)صلؾ وقرأ    كالب وارصران الحاء وكسر الٌاء بضم فّصلت( ٌُلحدون الاٌن بنّ ) األعراؾ( أسمائه فً ٌلحدون

( بها ٌبطشون أٌدٍ  لهم أمْ ) أبوجع ر وقرأ      الحاء وكسر الٌاء بضم وارصران والحاء الٌاء ب تح النحل( ٌلحدون الاي

               بكسرةا وارصران الطاء بضمّ  الدصان( نبطش ٌومَ ) القصع( لهما عدوٌّ  ةو بالاي ٌبطش أنْ ) األعراؾ

الِوال انصبِ  ٌَؽّشً واقرأْ  موةنٌ   َتحاً   اف  وُمْردفً اعلَمْ  كسرٍ  معْ  أنا وقصرَ   5ٔٔ  

ًَّ  طرى صاطبْ  ٌعملو َحال  9ٔٔ ْحَسبْ  ُحزْ  فتىً    أَْ ِهَرنْ  ح ٌَ  فاعَتال وصاطبَ  أُدْ  و
 م توحة ةمزة بعدةا كان بنْ  وٌمدةا وٌثبتها(وبشٌر ناٌرٌ  بال أنا بنْ )المكسورة الهمزة قبل( أنا)ألؾ بحاؾ أبوجع ر قرأ

  وصالً  للجمٌع فتحاؾ الهمزة ؼٌر حرؾ بعدةا كان وباا وق اً  بثباتها فً صالؾ وال كالب وارصران أومضمومة

 عاابً()أعجلتم بعدي ِمنْ ()أصاؾ بّنً)الكل فتحها(الاٌن آٌاتً عن()ال واحش ربً حّرم)األعراؾ فً  االضافة ٌاءات

( فال كٌدون ثمّ )األعراؾ فً الزوائد ٌاءات الكل أسكنها(اصط ٌتب بّنً()بسرائٌل بنً معً)أبوجع ر فتحها(به أصٌب

    ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها( تن رون فال)ٌعقوب الحالٌن وفً أبوجع ر الوصل فً أثبتها



ٌُلحدون فً أسمائه( ٌُلحدون بلٌه(النحل )بّن الاٌن   حمزة ب تح الٌاء والحاء )واِر الاٌن  ٌُلحدون فً آٌاتنا( )لسان الاي 

وقرأ آٌتً األعراؾ وفّصلت كالباقٌن فالباقون بضّم الٌاء وكسر الحاء فً         فّصلت ووافقه الكسائً فً آٌة النحل

وقرأ حمزة والكسائً )وٌارةم فً طؽٌنانهم ٌعمهون( بجزم الّراء وؼٌرةما برفعها وقرأ البصرّي وعاصم      الثالثة

ٌب وؼٌرةم بنون الع مة                                                                      وحمزة والكسائً بٌاء الؽ

والنوَن شركاً عن شاا ن ٍر ِمال وحّرْب وضّم الكسَر وامُدْدهُ ةامزاً    2ٔٓ  

 وٌتبعهم فً الّ لِة احتلَّ واعتلى ٌْتبعوكْم صّؾ مع فتِح بائِه    وال 2ٔٔ
قرأ ح ٌع وحمزة والكسائً وابن كثٌر والبصري وابن عامر )جعال له شركاء فٌما آتاةما( بضّم الشٌن وفتح الّراء  

وقرأ نافع وشعبة بكسر الشٌن وسكون الّراء وتنوٌن الكاؾ بدون ألؾ وال   وألٌؾ بعد الكاؾ بعدةا ةمزة بدون تنوٌن 

قرأ نافع )وبْن تدعوةم بلى الهدى ال ٌّتبعوكم()والّشعراء ٌّتبعهم و       ةمز ومال بكسرالمٌم ص ة لن ر ملًء أي قوي

الؽاوون( الشعراء بسكون التاء وفتح الباء وقرأ ؼٌره ب تح التاء وتشدٌدةا مع كسر الباء                             

ٌمّدوَن فاضُمْم واكسِر الضّم أعدال   وقُْل طائٌؾ طٌٌؾ رضًى حّقُه وٌا   2ٕٔ  

ًَ آٌاتً مضافاُتها العالً كالةما    رّبً معً بعدي وبنّ   و 2ٖٔ  عااب
قرأ الكسائً وابن كثٌر والبصري )باا مّسهم طائٌؾ من الشٌطان( بطاء م توحة بعدةا ٌاء ساكنة بدون ألٍؾ وال ةمٍز 

المٌم وؼٌره ب تح  وقرأ نافع )وبصوانهم ٌمّدونهم( بضّم الٌاء وكسر     وؼٌرةم بؤلٍؾ بعد الطاء بعدةا ةمزة مكسورة 

)ِمْن بعدي أعجلتم()بّنً أصاؾ()بّنً  )معً بنً بسرائٌل( )حّرم رّبً ال واحش( ٌاءات االضافةالٌاء وضّم المٌم       

اصط ٌتب()قال عاابً أصٌب به َمْن أشاُء()سؤصرُؾ عن آٌاتً الاٌن ٌتكّبرون(                                         

                                                  سورةُ األناال                                                             

   وفً ُمْردفٌَن الّداَل ٌ تُح نافٌع     وعْن قنبٍل ٌروى ولٌَا ُمعّوال 2ٔٗ

ٌُؽشً سما صّ اً وفً ضّمِه افتحوا    2ٔ٘  ِوال وفً الكسِر حّقاً والّنعاَا ارفعوا  و
فتح الّدال لم ٌصّح لقنبل من ولقنبل الوجهان ولكْن وجه     قرأ نافٌع )ِمن المالئكة مردفٌن( ب تح الّدال وؼٌره بكسرةا 

وقرأ نافع )بْا ٌؽّشٌكم النعاا( بضّم الٌاء وسكون الؽٌن وتص ٌؾ الشٌن وكسرةا وٌاٌء بعدةا ونصب     طرٌ  الّنا م 

صرّي ب تح الٌاء وسكون الؽٌن وفتح الّشٌن مصّ  ة وألٌؾ بعدةا ورفع )الّنعاا( والباقون وقرأ ابن كثٌر والب    النعاا

                                              بضّم الٌاء وفتح الؽٌن وتشدٌد الشٌن وكسرةا وٌاٌء بعدةا ونصب النعاا

لٌن ةنا ول       كن هللا وارفع ةاءه شا   2ٔٙ  ع ُكّ الوتص ٌ هم فً األوَّ
                                                                                                                                                                              

 ٌعقوب قرأ     األناال سورة                                                                                                 

 مصّ  ة وةاء ساكنة بواو( الكافرٌن كٌد موةن) ٌعقوب وقرأ     بكسرةا وصلؾ كالب وأبوجع ر الدال ب تح( مردفٌن)

 وصلؾ( النعاا) ونصب مكسورة مشّددة وشٌن م توحة بؽٌن( النعاا ٌؽشٌكم باْ ) وقرأ(   كٌد) ونصب النون وتنوٌن

 وتص ٌؾ( ٌؽشٌكم) ؼٌن وبسكون( كٌد)  ونصب النون وتنوٌن الهاء وتشدٌد( موةن) واو ب تح وأبوجع ر  فٌهما كالب

( تعملون) الصطاب بتاء( فاعلموا تولّوا وبنْ  بصٌر تعملون بما هللا فإنّ ) روٌا وقرأ( النعاا) ونصب مكسورة الشٌن

ًَ  َمنْ ) وٌعقوب صلؾ وقرأ الؽٌبة بٌاء والباقون  وال) أبوجع ر وقرأ     كالب وأبوجع ر وم توحة مكسورة بٌاءٌن (حٌ

  رواته لكثرة الصطاب وارت ع السٌن وكسر الصطاب بتاء وارصران السٌن وفتح الؽٌبة بٌاء( سبقوا ك روا الاٌن ٌحسبنّ 



 ٌُنّوْن لح ٍع كٌَد بالص ِ  عّوال َع وفٌه لم  وموةُن بالّتص ٌؾ اا 2ٔ2
 بتسكٌن النون مصّ  ةوةما األّوالن فً السورة    قرأ حمزة والكسائً وابن عامر )ولكّن هللا قتلهم()ولكّن هللا رمى(  

والباقون بتشدٌد النون م توحة ونصب ةاء اسم هللا أّما )ولكّن هللا سلّم()ولكّن هللا   وتكسر للساكنٌن ورفع ةاء اسم هللا 

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )الكم وأّن    ألّؾ بٌنهم( فبتشدٌد النون وفتحها ونصب ةاء اسم هللا للجمٌع 

الواو وتشدٌد الهاء وقرأ ح ٌع بحاؾ التنوٌن والباقون ب تح      هللا موةُن كٌد الكافرٌن( بسكون الواو وتص ٌؾ الهاء

وص   دال )كٌد( وؼٌره بالتنوٌن ونصب دال )كٌد(                                                                    

   وبعُد وبّن ال تح عّم عالً وف ٌهما الُعدوِة اكسْر حّقاً الضّم واعدال 2ٔ5

 با ص ا ةدًى   وبْا ٌتوّفى أّنثوهُ له ُمال   وَمْن حًٌ اكسْر ُم هراً  2ٔ9
قرأ نافع وابن عامروح ٌع )وأّن هللا مع المإمنٌن( ب تح ةمزة بّن وؼٌرةم وبعد أي بعد)وأّن هللا موةُن كٌد الكافرٌن( 

رأ ابن كثٌر وات   السبعة  على فتح ةمزة أّن )وأّن للكافرٌن عااب الّنار()وأّن هللا موةُن كٌد الكافرٌن( وق   بكسرةا 

وقرأ نافٌع وشعبُة والبّزي        والبصري )بْا أنتم بالعدوة الّدنٌا وةْم بالعدوة القصوى( بكسر العٌن وؼٌرةما بضّمها 

قون بٌاٍء مشّددة م توحة باالدؼام وقرأ ةشام وابن اكوان )وٌحٌى َمْن حًٌ( بٌاءٌن مكسورة وم توحة  باال هار والبا

 ُمال بضم المٌم الملح ة كناٌة عن الحجج        والباقون بٌاء الّتاكٌر    ء الّتؤنٌث فً )ٌتوّفى( )ولوترى با ٌتوّفى( بتا

   وبالؽٌِب فٌها تحسبّن كما فشا عمٌماً وقُْل فً الّنور فاشٌِه كّحال 2ٕٓ

 بة الّسلم واكسر فً القتاِل فطْب صال   وبّنهُم افتح كافٌاً واكسروا لشع   2ٕٔ
وقرأ حمزة         وؼٌرةم بتاء الصطاب   حمزة وح ع )والٌحسبّن الاٌن ك روا سبقوا( بٌاء الؽٌب قرأ ابن عامر و

بتاء الصطاب وفاشً القراءة ناشرةا كحال وؼٌرةما   وابن عامر )الٌحسبّن الاٌن ك روا معجزٌن( النور بٌاء الؽٌب  

ٌُعجزون( ب تح الهمزة وؼٌره بكسرةا وقرأ شعبة )وبْن جنحوا للّسلم(   أنار بصٌرة ؼٌره به  وقرأ ابن عامر )بّنهم ال 

 وقرأ حمزة وشعبة )فال تهنوا وتدعوا بلى الّسلم( القتال بكسر السٌن وؼٌرةما ب تحها      بكسر السٌن وؼٌره ب تحها 

 ِه ُنّ ال  وثانً ٌكْن ؼصٌن وثالثها ثوى    وضع اً ب تح الّضم فاشٌ 2ٕٕ
                                                                                                                                                                              

 أال معاً  أسارى نونٍ  بال اةمزْ   ُددِ   اْم  فحربِ  وُضع اً  ِطبْ  اْشُددْ  ُترةبو وفً  ٕٓٔ
 وعلم) أبوجع ر وقرأ الهاء وتص ٌؾ الراء بسكون والباقون الهاء وتشدٌد الراء ب تح( هللا عدوّ  به ترةبون) روٌا قرأ

 وبسكان الضاد بضمّ  وٌعقوب تنوٌن ؼٌر من م توحة وةمزة الؾ ال اء وبعد العٌن وفتح الضاد بضمّ ( ضع اً  فٌكم أنّ 

 ِمنَ  أٌدٌكم فً لَمنْ ()أسارى له تكون أنْ )أبوجع ر وقرأ      الضاد ب تح لكن كالب وصلؾ منصوبة ال اء وتنوٌن العٌن

 على األلؾ وحاؾ السٌن وسكون الهمزة ب تح وصلؾ    الجمع على بعدةا وألؾ السٌن وفتح الهمزة بضم( األسارى

                                                                                                     كالب وٌعقوب التوحٌد

ال حمٌداً  األْسرى واْقرأِ  ِفناً     افتحنْ  اي ِوالٌةَ  باْ  فؤَنِّثْ  ٌكونَ   ٕٔٔ  ُمَحصِّ
 ِمنْ  والٌتهم ِمنْ  لكم ما) صلؾ وقرأ التاكٌر بٌاء وصلؾ كالب وٌعقوب الّتؤنٌث بتاء( أسرى له تكونَ  أنْ ) أبوجع ر قرأ

 أنْ ) ٌعقوب وقرأ ب تحها وارصران الواو بكسر فصلؾ الكهؾ( الوالٌة ةنالب) وأّما  كالب وارصران الواو ب تح( شًء

 الهمزة بضم جع ر وأبو كالب وصلؾ التوحٌد على بعدةا األلؾ وحاؾ السٌن وسكون الهمزة ب تح( أسرى له ٌكون

جع ر أبو فتحها( أصاؾ بّنً()أرى بّنً) األن ال فً االضافة ٌاءات  الجمع على بعدةا وألؾ السٌن وفتح  

              



ٌكوَن مع األسرى األسارى ُحالً حال    وفً الّروم صْؾ عن صلِؾ فصٍل وأنث بْن    2ٕٖ  

   والٌتهم بالكسر فُز وبكه ه            ش ا ومعاً بّنً بٌاءٌِن أقبال 2ٕٗ
ْن ٌكن منكم مائٌة ٌؽلبوا أل اً( وؼٌرةم بتاء الّتؤنٌث وةو قرأ البصرّي وعاصٌم وحمزة والكسائً )ٌكْن( بٌاء الّتاكٌر )وب

مائة صابرةٌ( بٌاء الّتاكٌر وؼٌرةم بتاء الّتؤنٌث وةو وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )فإْن ٌكن منكم     الموضع الثانً 

زة وعاصم وقرأ حم    الثالث وأّما األول )بْن ٌكْن منكم عشرون( والرابع )وبْن ٌكن منكم ألٌؾ( فبٌاء الّتاكٌر للجمٌع 

الاي صلقكم ِمْن  عنه )هللاة وحمزة وح ٌع بصلؾ وقرأ شعب       ب تح الضاد وؼٌرةما بضّمها )وعلَم أّن فٌكم ضع اً( 

وؼٌرةم بضّمها وةو الثانً لح ٍع وقرأ  ضعٍؾ ثّم جعَل ِمْن بعد ضعٍؾ قّوًة ثّم جعَل ِمْن بعِد قوٍة ضع اً( ب تح الّضاد 

وقرأ )قُْل لمن فً أٌدٌكم من األسرى( بضّم الهمزة     البصرّي )أْن تكون له أسرى( بتاء الّتؤنٌث وؼٌره بٌاء الّتاكٌر 

وؼٌره ب تح الهمزة وسكون السٌن مثل قتلى )أْن ٌكون له أسرى( ب تح الهمزة  سٌن الم توحة مثل كسالى وألٌؾ بعد ال

قرأ حمزة )مالكم ِمْن َوالٌتهم( بكسر الواو وؼٌره ب تحها وقرأ حمزة والكسائً )ةنالب الوالٌة و وسكون السٌن للجمٌع

 )بّنً أرى ماال ترون()بّنً أصاؾ هللا( ٌاءات االضافة                   هلل الحّ ( الكهؾ بكسر الواو وؼٌرةما ب تحها 

                                              سورة الّتوبة                                                            

و وّحَد ح ٌّ مسجَد هللِا األّوال  كسُر ال أٌماَن عنَد ابن عامٍر   و ٌُ  2ٕ٘  

 وبالكسِر ُوّكالعزٌُر رضا نّع   عشٌراُتكم بالجمِع صدٌ  ونّونوا    2ٕٙ
قرأ ابن عامر )بّنهم ال أٌمان لهم( بكسر ةمزة )أٌمان( وؼٌره ب تحها وقرأ ابن كثٌر والبصري )ما كان للمشركٌن أْن 

ت األلؾ وأّما )بّنما ٌعمر وؼٌرةما بالجمع بإثبا    ٌعمروا مساجد هللا( بالتوحٌد )مسجد( بحاؾ األلؾ وسكون السٌن 

مساجد هللا( فبالجمع للجمٌع وقرأ شعبة )وعشٌراتكم( بؤلؾ بعد الراء على الجمع وؼٌره بدون ألٍؾ على االفراد وقرأ 

وؼٌرةما بدون تنوٌن     وكسر التنوٌن للساكنٌن وصال  الكسائً وعاصم )وقالت الٌهود عزٌٌر ابن هللا( بتنوٌن الراء

 و زْد ةمزًة مضمومًة عنُه واعقال  ّم الهاِء ٌكسُر عاصٌم ٌُضاةوَن ض   2ٕ2
                                                                                                                                                                              

                                   السالم علٌهما وهود وٌوُنس الّتوبة سورة                                            

نْ  عزٌرُ   ِبنْ  الِصالؾَ  ُسقاةَ  معها َعَمرهْ  وقُلْ   ٕٕٔ أال َعَشرْ  وعٌنَ  ُحزْ  فَنوِّ  

نْ   ٖٕٔ َمْدَصال ال تحِ  مع اسِكنْ  وِصؾَّ  بضمٍّ    ُحطْ  ٌَِضلُّ  اثنا واْمُددِ  جمٌعاً  فسكِّ  

فعُ  ُحزْ  الكلَّ   مزُ  ٌْل  مٌمَ  ُضمَّ  ثانٌاً  فاْنصبْ  وِكْلمةُ   ٕٗٔ  فال رحمةٍ  فً والرَّ

 ب تح( المسجد عمرة)و سا ٍ  جمع ٌاء ؼٌر منْ  السٌن بضمّ ( الحاج سقاة أجعلتم) بصلؾ وردان ابن قرأ التوبة سورة

 العٌن وكسر( سقاٌة)األلؾ بعد  م توحة وٌاء  السٌن بكسر الباقٌن كقراءة الثانً والوجه المٌم بعد ألؾ ؼٌر ِمنْ  العٌن

 تنوٌن بدون وارصران بعده للسكون التنوٌن كسر مع بالتنوٌن( عزٌرٌ ) ٌعقوب وقرأ( عمارة) المٌم بعد األلؾ وبثبات

 مداً  بعدةا للساكن( عشر اثنا) ألؾ وٌمدّ (  عشر تسعة()عشر أحد) بعدد المسبو ( عشر) عٌن باسكان أبوجع ر وقرأ

 وفتح الٌاء بضم وصلؾ الضاد وكسر الٌاء بضم( ك روا الاٌن به ٌضل) ٌعقوب وقرأ     العٌن ب تح وارصران مشبعاً 

 وارصران مصّ  ة الدال وبسكان المٌم ب تح( بلٌه لولّوا مدصالً  أو)ٌعقوب وقرأ الضاد وكسر الٌاء ب تح وأبوجع ر الضاد

 وارصران الثانً( كلمة) ل   أي وثانٌاً ( كلمة)بنصب( العلٌا ةً هللا وكلمة) ٌعقوب وقرأ مشّددة الدال وفتح المٌم بضمّ 

( أن سكم تلمزوا وال) التوبة( المّطوعٌن ٌلمزون()الصدقات فً ٌلمزب)جاء كٌؾ( ٌلمز)مٌم بضمّ  ٌعقوب وقرأ  برفعها

كالب وارصران( أان) على عط اً  بالرفع( منكم آمنوا للاٌن ورحمة) صلؾ وقرأ المٌم بكسر  وارصران الحجرات      



صحاٌب ولْم ٌصشوا ةناب ُمضلاّل   ٌضلُّ بضّم الٌاِء مع فتِح ضادهِ    2ٕ5  

   وأْن تقبَل الّتاكٌُر شاَع وصالُه ورحمٌة المرفوُع بالص ِ  فؤقبال 2ٕ9
وقرأ ح ع وحمزة       قرأ عاصٌم بكسر ةاء )ٌضاةون( وبهمزة مضمومة بعدةا وؼٌره بضم الهاء وحاؾ الهمزة 

وال ٌصشون مْن ٌنسبهم  وؼٌرةم ب تح الٌاء وكسر الّضاد    والكسائً )ٌضّل به الاٌن ك روا( بضّم الٌاء وفتح الضاد 

وقرأ حمزة والكسائً )أْن تقبل منهم ن قاتهم( بٌاء الّتاكٌر وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث وقرأ حمزة  بلى الّضالل فً قراءتهم 

منكم( بص   الّتاء عط اً على )صٌر لكم(وؼٌره برفعها                                             )ورحمٌة للاٌن آمنوا 

ٌُضّم تعاْب تاه بالنوِن ُوّصال 2ٖٓ ٌُعَؾ بنوٍن دوَن ضمٍّ وفاإهُ           و

   وفً االِه كسٌر وطائ ٌة بنص  ِب مرفوعِه عن عاصٍم ُكلُّه اعتلى 2ٖٔ

 ُه جالوتحرٌُب ورٍش قُربٌة ضمُّ    وِء مع ثاِن فتحهاوح ٌّ بضّم السَّ    2ٖٕ
)نعّاب( مضمومة وكسر اال )نعُؾ(وبنونبنون م توحٍة وبضّم فاء )بْن نعُؾ عن طائ ٍة  منكْم ُنعّاب طائ ًة(قرأ عاصمٌ 

ٌُعَؾ(و)ت ونصب تاء )طائ ة( والباقون بٌاء ْب( بالتاء وفتح الاالمضمومة مع فتح فاء ) وقرأ ابن  )طائ ة(ورفع تاء َعاَّ

وأّما )ال اّنٌن     وةو الثانً فً ال تح )علٌهم دائرةُ الّسوء( التوبة وال تح بضّم السٌن والباقون ب تحها كثٌر والبصري

وقرأ ورٌش )أال بّنها قُربٌة لهم( بضّم الّراء وؼٌرهُ باسكانها   باهلل  ّن السوء()و ننتم  نَّ الّسوء( فب تح السٌن للجمٌع 

صالَتَب وّحْد وافتح الّتا شااً عال  وِمْن تحتها المّكً ٌُجرُّ وزاَد ِمنْ    2ٖٖ  

 ص ا ن ٍر مع ُمرَجإَن وقْد حال وّحْد لهْم فً ةوَد ُترجُئ ةمزهُ   و 2ٖٗ
بجّر تاء تحتها وؼٌره بدون )ِمْن( وبنصب و  قرأ ابن كثٌر فً آٌة )والسابقون األّولون()ِمْن تحتها األنهار( ب  )ِمْن( 

بالتوحٌد وفتح التاء سائً وح ٌع )بّن صالتب سكٌن لهم( وةوالموضع الوحٌد المصتلؾ فٌه وقرأ حمزة والكتاء تحتها 

بالتوحٌد ةود وقرأ حمزة والكسائً وح ٌع )ٌا شعٌُب أصالتَب تؤمرَب(   وؼٌرةم بالجمع بواو قبل األلؾ وكسر الّتاء

 األحزاببالجمع ورفع التاء فً القراءتٌن وقرأ شعبُة وابن كثٌروالبصرّي وابن عامر)ترجً َمْن تشاء منهّن( وؼٌرةم

                                                                                                                                                                              

وءِ  الِصؾُّ  الُمْعارون وفً  ٕ٘ٔ اَ  ُحزْ  فارفعْ  واألنصار    فافتحاً  والسَّ والِوال وأُسِّ  

عَ  افَتحْ  اْتلُ  اْنصبِ  فسمِّ   ٕٙٔ مِّ     ِحمىً  باْ  ُتَقطَّ بلى قُلْ  الِصؾُّ  أنِ  بال فُزْ  وبالضَّ  

ْبَدُإا بّنهُ  افَتحْ  فشا أنِّثْ   ػُ   ٌزٌ  ِفدْ  وبالؽٌبِ  ُحزْ  صطاباً  ٌرونَ   2ٕٔ  اْنجلى ٌَ
 علٌهم) ٌعقوب وقرأ    الاال وتشدٌد العٌن ب تح وارصران الاال وتص ٌؾ العٌن بإسكان( المعارون وجاء) ٌعقوب قرأ

( واألنصار المهاجرٌن منَ  األولون والسابقون) ٌعقوب وقرأ   كالب وارصران السٌن ب تح وال تح التوبة( السوء دائرة

 وارصران( بنٌانه)ونصب متوالٌات فتحات بثالث( بنٌانه أّسا)أبوجع ر وقرأ بجّرةا وارصران( واألنصار)راء برفع

( بلى) ب ( تقطع أن بلى) ٌعقوب وقرأ   بضّمها وصلؾ التاء ب تح( قلوبهم تقطع أنْ  بال) وٌعقوب جع ر أبو وقرأ كالب 

( قلوب تزٌػ) صلؾ وقرأ  كالب جع ر وأبو الؽٌبة بٌاء وصلؾ الصطاب بتاء( أّنهم ٌرون أوال) ٌعقوب وقرأ( بال) مكان

الثالثة أسكنها( عدّواً  معً) أبوجع ر فتحها( أبداً  معً)  التوبة فً  االضافة ٌاءات الّتاكٌر بٌاء وارصران الّتؤنٌث بتاء  



ساكنة مكان الهمزة  والباقون بٌاء       )وآصروَن ُمرجون( بهمزة مضمومٍة بعد الجٌم بهمزة مضمومة بدل الٌاء  

                                           األحزاب وبحاؾ الهمزة فً التوبة وةو جمٌل حلٌو مؤصوٌا من قواعد اللؽة فً

  وعّم بال واِو الاٌن وضّم فً     َمن أّسَا مع كسٍر وبنٌاُنُه  2ٖ٘   

 ِوال

ُتقّطَع فتُح الضّم فً كامٍل عال    وُجرٍؾ سكوُن الّضم فً ص ِو كاملٍ    2ٖٙ  

   ٌزٌُػ على فصٍل ٌروَن ُمصاطٌب    فشا ومعً فٌها بٌاءٌِن ُحّمال 2ٖ2
)الاٌن( وؼٌرةما بالواو وقرآ)أفمْن أّسا بنٌانُه( )أم اوا مسجداً ضراراً( بؽٌر واو قبل)والاٌن اّتصرأ نافٌع وابن عامرق

قون ب تح الهمزة والسٌن ونصب )بنٌانه( بعد األلؾ والبااألولى ورفع نون مزة وكسر الّسٌنَمْن أّسا بنٌانُه( بضّم اله

 وقرأ حمزة وابن عامر    وؼٌرةم بضّمها عبُة وابن عامٍر)على ش ا ُجُرٍؾ( بسكوِن الّراء وقرأ حمزة وشنون)بنٌانُه(

الّتاكٌر ِد ما كاَد ٌزٌُػ قلوُب( بٌاء )بال أْن ُتَقّطع قلوبهم( ب تح الّتاء وؼٌرةم بضّمها وقرأ حمزة وح ٌع )ِمْن بعوح عٌ 

ٌُ تنون()ت وقرأ  وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث   ٌاءات االضافة   لؽٌبةاروَن( بتاء الصطاب وؼٌرهُ بٌاءحمزة )أوال ٌرون أنهم 

                                                    سورة ٌونس)معً أبداً()معً عدّواً(                                  

حمًى ؼٌَر ح ٍع طا وٌا صحبٌة ِوال   وبضجاُع را كلِّ ال واتِح اكُرهُ    2ٖ5  

وةا صْؾ رضًى حلواً وتحُت جنًى حالكْم صحبٍة ٌا كاَؾ والصلُؾ ٌاسرٌ و   2ٖ9  

   ش ا صادقاً حم ُمصتاُر صحبٍة  وبصٍر وةْم أدرى وبالصلِؾ ُمّثال 2ٗٓ

 ونافٌع  لدى مرٌٍم ةا ٌا وحا جٌُدهُ حال  واو الرا لورٍش بٌن بٌن  2ٗٔ
ٌونا وةود وٌوسؾ وابراةٌم والحجر)المر( الرعد )الر( مٍر وشعبة وحمزة والكسائً ألؾ راأمال البصرّي وابن عا

وأمال ابن عامر  وأمال شعبة وحمزة والكسائً ألؾ طا )طه()طسم( الشعراء والقصع)طا( النمل وألؾ ٌا )ٌا( 

ًّ بصلٍؾ ولكّنُه صارٌج عن طرٌ  النا م وال ٌقرأ له عنه بال  وشعبة وحمزة والكسائً ألؾ ٌا )كهٌعع( مرٌم والسوس

وأمال ورٌش والبصرّي وحمزة والكسائً وشعبة ألؾ ةا  بال تح وأمال شعبة والكسائً والبصرّي ألؾ ةا )كهٌعع( 

كسائً ألؾ حا )حم( ؼافر وفّصلت والشورى والزصرؾ والدصان والجاثٌة )طه( وأمال ابن اكوان وشعبة وحمزة وال

ه()وما أدرىب وأمال البصرّي وابن اكوان وشعبة وحمزة والكسائً ألؾ )أدرى( حٌث ورد )وال أدرىكم ب واألحقاؾ 

 رى( حٌث جاء ونافعٌ )الر()المر()أدقلٌل فً راوقرأ ورٌش بالتّ    ال تح واالمالة الصلؾ البن اكوان ماٌوم الّدٌن(ولكن 

                                                                                                                                                                              

                                             سرةابك وارصران الهمزة ب تح( الصل  ٌبدإ أّنه) أبوجع ر قرأ ٌونس سورة

ْمُكرو ُحمْ  كالّشامِ  لقَضى وقُلْ   5ٕٔ ْنُشُركمْ   ٌدٌ  ٌَ ٌَ  َحال ُحال أسِكنْ  ِقْطعاً  أُدْ  و
 وكسر القاؾ بضمّ  وارصران( أجلهم) الم ونصب بعدةا وألؾ والضاد القاؾ ب تح( أجلهم بلٌهم لقضً) ٌعقوب قرأ  

 والباقون الؽٌب بٌاء( ٌمكرون()تمكرون ما ٌكتبون رسلنا بنّ ) روح وقرأ( أجلهم)الم ورفع بعدةا م توحة وٌاء الّضاد

 وارصران  مضمومة وشٌن ساكنة نون ثمّ  م توحة بٌاء( والبحر البرّ  فً ٌنشركم الاي ةو)أبوجع ر وقرأ الصطاب بتاء

بالجمع ب تحها وارصران الطاء باسكان( اللٌل ِمنَ  قطعاً )ٌعقوب وقرأ مكسورة مشّددة وٌاء م توحة سٌن ثمّ  الٌاء بضمّ   



وقلّل ورٌش والبصرّي     ٌقلّل األلؾ من ةا وٌا )كهٌعع( ولكّن المحققٌن على أّن الّتقلٌل ةنا لورٍش وحده   براوٌٌه

                             ألؾ حا )حم( ولٌا لورٍش بمالة كبرى بال ألؾ ةا )طه( ومن لم ٌاكر من القّراء فله ال تح

وحٌُث ضٌاًء وافَ  الهمُز قنبال ساحٌر  بًى    ن ّصُل ٌا ح ٍّ عالً  2ٕٗ  

ًَ ال تحاِن مع ألٍؾ ةنا   2ٖٗ  وقْل أجُل المرفوُع بالّنصِب ُكّمال  وفً قُض
ٌُ ّصل ارٌات( بالٌاء وؼٌرةم بالنون وقرأ ابن كثٌر وعاصم وحمزة والكس ائً )قال قرأ ابن كثٌر والبصري وح ٌع )

وقرأ قنبل   الكافرون بّن ةاا لساحٌر مبٌن( بؤلٍؾ بعد السٌن وكسر الحاء وؼٌرةم بال ألٍؾ بكسر السٌن وبسكان الحاء 

)َمْن بلٌه ؼٌر هللا ٌؤتٌكم       )ةو الاي جعل الشما ضٌاًء( ٌونا )ولقْد آتٌنا موسى وةارون ال رقان وضٌاًء( األنبٌاء

ًَ بلٌهم أجلهم( ب تح القاؾ والّضاد وألٌؾ  بضٌاٍء( القصع بهمزة م توحة بدل الٌاء فً )ضٌاء( وقرأ ابن عامر )لقض

                   بعدةا ونصب الم )أجلهم( وؼٌره بضّم القاؾ وكسر الضاد  وٌاء م توحة بعدةا ورفع الم )أجلهم(

اٍد بصلٍؾ زكا وفً ال قٌامِة ال األولى وبالحاِل أُّوال  وقصُر وال ة 2ٗٗ  

 وفً الّروِم والحرفٌِن فً الّنحِل أّوال  وَن ةنا شاا وصاطَب عّما ٌشرك   2ٗ٘
قرأ قنبل والبزّي بصلؾ عنُه )وال أدرىكم به()ال أقسم بٌوم القٌامة( بحاؾ ألؾ )ال(والباقون بإثباتها وةو الوجه الثانً 

ٌّن المضارع للحال وأّما )وال أُقسم بالّن ا اللوامة()ال أقسم بهاا البلد( للبّزي وبحاؾ ا أللؾ تكون الالم الم ابتداٍء فٌتع

ٌُشركون  وما كان الّناا(  فبإثبات األلؾ للجمٌع وقرأ حمزة والكسائً بتاء الصطاب )ٌشركون( )سبحانُه وتعالى عّما 

ٌُنّزل المالئكة( النحل ٌونا والتً بعدةا ) هر ال ساد ( الروم والتً بع )صل  السموات واألر  بالحّ  تعالى   دةا )

ٌُشركون( النحل وؼٌرةما بٌاء الؽٌب وأّوال للبٌان ال لإلحتراز                                                      عّما 

ٌُّركم قُْل فٌِه ٌنُشُركْم ك ى     متاَع سوى ح ٍع برفٍع تحّمال 2ٗٙ    ٌس

 وبسكاُن قِطعاً دوَن رٌٍب ورودهُ  وفً باِء تبلو الّتاُء شاَع تنّزال   2ٗ2
ٌّركم( بضم الٌاء     قرأ ابن عامر )ٌنشركم( ب تح الٌاء وبعدةا نون ساكنة بعدةا شٌن معجمة مضمومة  والباقون )ٌس

بنصب العٌن وؼٌره برفعها  وقرأ ح ٌع )متاع الحٌوة الّدنٌا(  وبعدةا سٌن مهملة م توحة  بعدةا ٌاء مشّددة مكسورة 

)ةنالب تتلوا وقرأ حمزة والكسائً    وقرأ ابن كثٌر والكسائً )قطعاَ ِمَن اللٌل م لماً( بسكون الطاء وؼٌرةما ب تحها 

ٌّة مكان الباء الموّحدة التحتٌة فً قراءة ؼٌرةما                                                 كّل ن ا( بتاء مثّناة فوق

ٌّاً وةاهُ نل    2ٗ5  وأص ى بنو حمٍد وصّ ؾ شلشال  وٌا ال ٌهّدي اكسْر ص 
)أّمْن ال ٌهّدي( قرأ شعبة بكسر ٌائه وؼٌره ب تحها وقرأ عاصٌم بكسر ةائه وؼٌره ب تحها لكّن قالون والبصري ٌقرآن 

 كثٌر وابن عامر ب تح الٌاء ولقالون من طرٌ  الن م اسكان الهاء فله وجهان وقرأ ورش وابن   باصتالا فتحة الهاء 

                                                                                                                                                                              

ِهّدي  9ٕٔ ٌَ رحوا حوى َكْسُرةا باْ  الهاءِ  سكونُ  ٌَ ْجمعو ِطالً  صاِطبْ  وَفْل َطلى ٌَ  

اْسؤال طوى افَتحْ  فاْجمعوا وَوْصلٌ  كؤْكبرْ  شَركاَءكمْ  معْ  ُح َّ  ارفعْ  أَْصَؽرَ  بااً   ٖٓٔ  

حرُ    ٖٔٔ  ُحّمال باد َ  ببدالُ  لكمْ  بّنً  َ  فا اْتلُ  وافتحِ  ُحلىً  أصبرْ  أمْ  َءألسِّ
 وكسر الهاء بسكون وصلؾ الدال وتشدٌد الهاء بكسر وٌعقوب الدال وتشدٌد الهاء بسكون( ٌهّدي ال أّمنْ ) أبوجع ر قرأ

 = مما صٌر ةو)وأبوجع ر روٌا وقرأ الؽٌب بٌاء والباقون الصطاب بتاء( فلٌ رحوا)روٌا وقرأ      وتص ٌ ها الّدال



                     والهاء وكلّهم ٌشّددون الدال بال حمزة والكسائً فٌقرآن ب تح الٌاء وسكون الهاء وتص ٌؾ الدال

   ولكْن ص ٌٌؾ وارفِع الّناَا عنهما  وصاطَب فٌها ٌجمعوَن لُه ُمال 2ٗ9

وأصؽَر فارفعُه وأكبَر فٌصالوٌعُزُب كسُر الضّم مع سبٍؤ رسا    2٘ٓ  

ٌُحمالالمّد قطُع الّسحِر حكٌم تبّوآ    مع 2٘ٔ  بٌا وقِؾ ح ٍع لم ٌصّح ف
)لكن( وكسرةا وصالً للساكنٌن ورفع سٌن )الّناا()ولكّن الّناا أن سهم ٌ لمون( قرأ حمزة والكسائً باسكان نون  

وؼٌرةما بٌاء الؽٌب وقرأ الكسائً )وما ٌعزُب عن    وقرأ ةشام وابن اكوان  )ةو صٌٌر مما ٌجمعون( بتاء الصطاب 

)وال أصؽُر من الب وال أكبُر( وقرأ حمزة    رّبب( ٌونا )ال ٌعزب عنه مثقال اّرٍة( سبؤ بكسر الزاي وؼٌره بضّمها 

وقرأ البصرّي )قال موسى ما جئتم به الّسحر( بهمز قطٍع       ا للجمٌع مبرفع الراء والباقون بنصبها وفً سبؤ برفعه

ولم ٌصّح  مثل )آلّاكرٌن( فٌكون فً ةمزة الوصل ببدالها أل اُ مع االشباع أو تسهٌلها بٌن بٌن لإلست هام قبل )السحر( 

فً )تبّوءا( ببدال الهمزة ٌاًء م توحًة عند الوقؾ ولٌا له بال الّتحقٌ  وصال ووق اً                         عن ح ٍع 

قبُل ُمثقاّل واالسكانِ  ُن صّؾ مداً وما       َج بال تحِ لنو  وتّتبعاِن ا 2ٕ٘  

وفً أّنُه اكسْر شافٌاً وبنونِه ونجعُل صْؾ والصلُؾ ننِج رضًى عال   2ٖ٘  

ًَ مع أجري وبّنً ولً ُحال   2٘ٗ ًَ ٌاإةا  ورّب  وااَب ةو الّثانً ون س
ٌة وفتح وروي عن ابن اكوان اسكان التاء الثان  قرأ ابن اكوان )فاستقٌما وال تّتبعان( بتص ٌؾ النون وؼٌرهُ بتشدٌدةا 

)قال آمنت أّنه( بكسر ةمز)أّنه( وقرأ حمزة والكسائً       قرأ بهأي ضعَؾ ةاا الوجُه وال ٌُ الباء وتثقٌل النون وماج 

وؼٌره بالٌاء وقرأ الكسائً وح ٌع )ننِج المإمنٌن( وقرأ شعبة )وٌجعل الرجا( بنون بدل الٌاء     وؼٌرةما ب تحها 

أّما األول )ثّم ننّجً رسلنا(   بسكون النون وتص ٌؾ الجٌم وؼٌرةما ب تح النون وتشدٌد الجٌم وةاا ةو الموضع الثانً 

)ِمْن تلقاء ن سً بن أّتبع()قل بي ورّبً بّنه الحّ ()بّن أجري بال على ٌاءات االضافة ون وتشدٌد الجٌم للجمٌع فب تح الن

                                                                      هللا()بّنً أصاُؾ()ما ٌكون لً أْن أبّدله( عال جمع علٌا

                                                       سورة هود                                                             

   وبّنً لكم بال تِح حّ  رواتِِه        وبادَ  بعَد الّداِل بالهمِز ُحلاّل 2٘٘

   وِمْن كّل نّوْن مع قد أفلَح عالماً   فعّمٌِت اضُمْمُه وثّقل شااً عال 2٘ٙ
                                                                                                                                                                              

 وصلؾ ٌن الراء برفع( أكبر وال الب ِمن أصؽر وال)ٌعقوب وقرأ الؽٌبة بٌاء وروح وصلؾ الصطاب بتاء( تجمعون= 

 وقرأ بنصبها وارصران( شركاإكم) ةمزة برفع( وشركاإكم أمركم فؤجمعوا) ٌعقوب وقرأ  بنصبهما وأبوجع ر كالب

 به جئتم ما) أبوجع ر وقرأ      المٌم وكسر م توحة قطع بهمزة والباقون المٌم وفتح الهمزة بوصل( فاجمعوا) روٌا

 ةمزة بدون وارصران   المدّ  مع االبدال أو القصر مع التسهٌل وفٌه( ءآلاكرٌن) ب  فٌلح  است هام ةمزة مع( ءألسحر

 بال أجري بنْ ()لح ّ  بّنه ورّبً بي()أصاؾ بّنً()بنْ  ن سً تلقاء ِمنْ ()أبّدله أنْ  لً) ٌونا فً  االضافة ٌاءات  است هام

 وقؾ( المإمنٌن ننج) الحالٌن فً ٌعقوب أثبتها( تن رون وال) ٌونا فً الزوائد ٌاءات أبوج عر الجمٌع فتح( هللا على

 بإبدال ٌعقوب وقرأ كالب وٌعقوب الهمزة ب تح( ناٌر لكم بّنً) وصلؾ أبوجع ر قرأ هود سورة    بالٌاء ٌعقوب عندةا

كالب وارصران م توحة ٌاء( الرأي باد ) ةمزة                                                    



ًّ ةنا نعٌّ وفً الكّل ُعوِّ   وفً ضّم  2٘2 الَمجراةا سواةْم وفتُح ٌا بن  

 وسّكنُه زاٍب وشٌُصُه األّوال               وآصُر لقماٍن ٌوالٌِه أحمٌد  2٘5
)بّنً( وؼٌرةم بكسرةا بّنً لكم ناٌٌر مبٌن( ب تح ةمزة قرأ ابن كثٌر والبصري والكسائً )ولقد أرسلنا نوحاً بلى قومه

وقرأ ح ٌع )ِمْن كلٍّ زوجٌن( توحة بعد الّدال     )بادي الّرأي( بهمزة م توحة بعد الّدال وؼٌره بٌاء م وقرأ البصري 

( بضّم العٌن وتثقٌل سائً وح ٌع )فعمٌت علٌكم وقرأ حمزة  والك     ةود والمإمنون بتنوٌن )كّل( وؼٌره بال تنوٌن

علٌهم األنباء( القصع فب تح العٌن وتص ٌؾ المٌم للجمٌع وقرأ أّما ) فعمٌت  المٌم وؼٌرةم ب تح العٌن وتص ٌؾ المٌم 

ًّ اركب معنا( ب تح الٌاء وؼٌره       ( والباقون بضّمها حمزة والكسائً وح ٌع ب تح مٌم )َمجرىها وقرأ عاصم )ٌا بن

( ب تح الٌاء فً ٌوسؾ وثالث لقمان والصافات ووافقه البّزي فً األصٌر ًّ من لقمان وقنبل  بكسرةا وقرأ ح ٌع )ٌا بن

 والباقون بكسر الٌاء فً المواضع السّتة                 الٌاء البن كثٌر  من لقمان بإسكان واألول  باسكان الٌاء مصّ  ة

ًّ اا المال 2٘9    وفً عمٌل فتٌح ورفٌع ونّونوا  وؼٌَر ارفعوا اال الكسائ

وافتح ةنا نوَنُه دالةنا ؼصُنُه  مًى وةا حِ  لُّ وتْسؤلِن صّؾ الكهؾ  ِ    2ٙٓ  

 وٌوِمئٍا مع ساَل فافتْح أتى رضاً وفً الّنمِل حصٌن قبلُه الّنوُن ُثّمال   2ٙٔ
المال  روى الب عن        )ؼٌر(وفتح الالم بدون تنوٌن ونصب راء  صالح( بكسر المٌم ؼٌر )بّنه عملقرأ الكسائً 

وقرأ ابن كثٌر  ب تح المٌم ورفع الالم وتنوٌنها ورفع الراء والباقون       رضً هللا عنهما عائشة وأّم سلمة  األشراؾ

والباقون ب تح الالم  ن الالم وتص ٌؾ النون ووالبصرّي وعاصم وحمزة والكسائً )فال تسؤلنً عن شًء( الكهؾ بسك

وتص ٌؾ وقرأ البصرّي وعاصم وحمزة والكسائً )فال تسؤلِن ما لٌا لب به علم ( ةود بسكون الالم    وتشدٌد النون 

ولكن قرأ ابن كثٌر ب تح النون مشّددًة ونافٌع  وكسرةا وقرأ ابن كثٌر ونافع وابن عامر ب تح الالم وتشدٌد النون النون 

ب تح المٌم وؼٌرةما وقرأ نافع والكسائً )وِمْن صزي ٌومئا()ِمْن عااب ٌومئا(المعارج    وابن عامر بكسرةا مشّددًة  

وحمزة  عاصمب تح المٌم وؼٌرةم بكسرةا وقرأ  والكسائً )ِمْن فزٍع ٌومئا( النمل نافع وعاصم وحمزةبكسرةا وقرأ 

                                                          تنوٌن )فزٍع( وؼٌرةم بتركه ُثّمال أصلحالوالكسائً بالنون أي ب

جِم فُّصالٌُنّوْن على فصٍل وفً النّ  ثموَد مع ال رقاِن والعنكبوِت لم    2ٕٙ  

  وٌعقوُب نصُب الّرفِع عْن فاضٍل كال    نما لثموٍد نّونوا واص ضوا رضًى    2ٖٙ

   ةنا قاَل سلٌم كسُرهُ وسكوُنُه     وقصٌر وفوَ  الّطوِر شاَع تنّزال 2ٙٗ
                                                                                                                                                                              

نوا كالكسائً حبرٌ  ؼٌرَ  عملْ   ٕٖٔ فاْنقُال ِسْلمُ  حمىً  واتُربْ  ِفداً  ثمودَ    ونوِّ  

 ُمَثقِّال اْتلُ  كاّلً  بنْ  امرأَُتبْ  ف ِ    حا ونصبُ  فُزْ  ارفعنْ  وٌعقوبَ  سالمٌ   ٖٖٔ

 ورفع المٌم ب تح وارصران ؼٌر ونصب تنوٌن دون الالم وفتح المٌم بكسر( عمل( )صالح ؼٌر عمل بّنه) ٌعقوب قرأ

=(تبٌن وقدْ  وثمودا وعاداً ) ال رقان( الراّ  وأصحاب وثمودا) ةود( ثمودا بنّ  أال) صلؾ وقرأ ؼٌر ورفع الالم وتنوٌن  



)وعاداً وثمود وقد تبٌن لكم(    )وعاداً وثمود وأصحاب الّرّا( ال رقان  قرأ ح ٌع وحمزة )أال بّن ثمود ك روا رّبهم(

العنكبوت بال تنوٌن وؼٌرةما بالتنوٌن وقرأ حمزة و عاصٌم )وثمود فما أبقى( النجم بال تنوٌن وؼٌرةما بالتنوٌن وقرأ 

وقرأ ؼٌره ب تحها بال تنوٌن وقرأ ح ٌع وحمزة وابن عامر بنصب    الكسائً )أال بعداً لثمود( بص   الدال وتنوٌنه 

وقرأ حمزة والكسائً )قال سالم( ةود والاارٌات  ْن وراء اسح  ٌعقوب( وؼٌرةم برفعها وكال ح   باء ٌعقوب )ومِ 

                                 بكسر السٌن وسكون الالم وحاؾ األلؾ وؼٌره ب تح السٌن والالم وبثبات األلؾ بعده

اتَب ارفْع وأُبدالةنا ح ٌّ اال امر  وفاسِر أِن اسِر الوصُل أصٌل دنا وةا   2ٙ٘  

 وفً سعدوا فاضُمْم صحاباً وسْل بِه وصؾُّ وبْن ُكالً بلى ص ِوِه دال   2ٙٙ
)فؤسِر بؤةلب( ةود والحجر )فؤسر بعبادي( الدصان )أْن أسر بعبادي( طه والشعراء بوصل الهمزة قرأ نافٌع وابن كثٌر

ة قطٍع م توحة وسكون نون أْن وصالً ووق اُ وقرأ والباقون بهمز    وتكسر ةمزة أسر ابتداءً  وتكسر نون )أن( وصال

أّما )بّنا منّجوب وأةلب     ابن كثٌر والبصري )بال امرأتب( برفع التاء بدل من )أحٌد( وؼٌرةما بنصبها على االستثناء

وؼٌرةم  وقرأ حمزة والكسائً وح ٌع )وأّما الاٌن ُسعدوا( بضّم السٌن   بال امرأتب( العنكبوت فبنصب التاء للجمٌع 

وقرأ نافع وشعبة وابن كثٌر )وبن كالً( بسكون النون        ب تحها وسل به اي اسؤل عن أسباب سعادتهم لتكون مثلهم 

                                    وتص ٌ ها وؼٌرةم بتشدٌدةا م توحة دال أدلى دلوه بلى ص و الصؾ فاستصرجها

ٌُشّدُد لما كامٌل نّع فاعتلى فٌها وفً ٌاسٌن والطارِ  العال    و 2ٙ2  

ٌُرجُع فٌه الضمُّ وال تُح بْا عال وفً زصرٍؾ فً نّع لُسٍن بصل ِه    2ٙ5  و
ٌُوفٌّنهم()وبْن كلٌّ لّما جمٌٌع( ٌا )بْن كّل ن ٍا لّما علٌها  قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشدٌد مٌم )لّما()وبْن كاّل لّما ل

وقرأ عاصم وحمزة وةشام بصلؾ عنه )وبْن كلُّ الب لّما متاع الحٌاة الدنٌا(           وؼٌرةم بتص ٌ ها  ( الطار  حاف

وقرأ نافع وح ٌع )وبلٌه ٌرجع األمر كلّه( بضم     الزصرؾ بتشدٌد المٌم وؼٌرةم بتص ٌ ها وةو الوجه الثانً لهشام 

لجٌم                                                                         الٌاء وفتح الجٌم وؼٌرةما ب تح الٌاء وكسر ا

   وصاطَب عّما ٌعملوَن ةنا وآ   صَر الّنمِل علماً عّم وارتاَد َمنزال 2ٙ9

ًَ فاقبال 22ٓ    وٌاءاتها عّنً وبّنً ثمانٌاً        وضٌ ً ولكّنً وُنصح
                                                                                                                                                                              

 الجمٌع فً التنوٌن بال ٌعقوب وقرأ كالب وأبوجع ر باأللؾ وٌقؾ وصالً  بالتنوٌن النجم( أبقى فما وثمودا)العنكبوت=

 ةود( سالمٌ  قال) صلؾ وقرأ تنوٌن بال بال تح فالثالثة( لثمود بعداً  أال()صالحاً  أصاةم ثمود وبلى) وأما ألؾ بؽٌر وٌقؾ

 صلؾ وقرأ للجمٌع فبالنصب( سالماً  قالوا) وأّما     كالب وارصران وبالرفع بعدةا وألؾٌ  والالم السٌن ب تح والاارٌات

 وبن) أبوجع ر وقرأ كالب وارصران بالنصب( امرأتب بال) ٌعقوب وقرأ ٌعقوب باء برفع( ٌعقوب اسح  وراء وِمنْ )

                                                                        كالب وارصران( بنّ ) نون بتشدٌد( لٌوّفٌنهم لما كالً 

أال ُزلَ اً  فُ ْ  الكلِّ  وِصؾُّ  ُجدْ  وُزْص رؾٍ  وبٌا أتى الّطار ْ  معَ  ولّما  ٖٗٔ  

ةٍ  واْكِسَرنْ  وَصّ ؾْ  بضمٍّ   ٖ٘ٔ ٌَ  ُح َّال الّنْملِ  مع صاطبْ  ٌعملو وما   جنى ِبْق
ٌُوّفٌّنهم لما)أبوجع ر قرأ  جماز ابن وقرأ بالتص ٌؾ وٌعقوب( لّما) مٌم بتشدٌد الطار ( حاف  علٌها لّما()أعمالهم رّبب ل

 وردان وابن(  لما) مٌم بتشدٌد الزصرؾ( الدنٌا الحٌاة متاع لما الب كلّ  وبنْ )ٌا( محضرون لدٌنا جمٌعٌ  لما كلّ  وبن)

  =وقرأ ب تحها وارصران(زل اً )الم بضم(اللٌل ِمنَ  وُزل اً )أبوجع ر وقرأ األربعة فً بالتص ٌؾ وصلؾ بالتص ٌؾ وٌعقوب



ًَ ّعّدةا    22ٔ  ومع فطرْن أجري معاً ُتحِع ُمكمال  شقاقً وتوفٌقً ورةط
عامر )وما رّبب بؽافل عما تعملون( آصر ةود وآصر النمل بتاء الصطاب وؼٌرةم بٌاء الؽٌب قرأ ح ٌع ونافٌع وابن  

)عّنً بّنه ل رح()بّنً بااً لمن ال المٌن()بّنً أصاؾ( ثالثة )بّنً  ٌاءات االضافة   منزالً ٌنزل فٌه العلم    وارتاد طلب

)نصحً بْن أردُت()شقاقً أْن  )ولكّنً أرىكم( ضٌ ً ألٌا()فً  )بّنً أشهد هللا( )بّنً أرىكم( )بّنً أعوا بب( أع ب(

                                   ٌصٌبكم()وما توفٌقً بال باهلل()أرةطً أعّز علٌكم()فطرنً أفال()بْن أجري بال( بثنان

                                                     سورة ٌوسف                                                        

ًِّ آٌاٌت الِوالحِّ و وُ        وٌا أبِت افتْح حٌُث جا البِن عامرٍ  22ٕ  َد للمك
وقرأ ابن كثٌر )آًٌة للسائلٌن(    قرأ ابن عامر )ٌا أبت( ٌوسؾ ومرٌم والقصع والصافات ب تح التاء وؼٌره بكسرةا

ًَ ٌلً وأّما )وكؤٌن    بؽٌر ألؾ بعد ٌاء )آٌة( باالفراد  وؼٌره بإثباتها على الجمع والِوال القرٌبة أو اات القرب من ولِ

من آٌة فً السموات( آصر السورة باالفراد للجمٌع                                                                         

  ٌُص ى ُم ّصال   ؼٌاباِت فً الحرفٌن بالجمِع نافٌع     وتؤمُننا للكلِّ  22ٖ

ونرتْع ونلعْب ٌاُء حصٍن تطّوال   وأدؼَم مع اشمامُه البعُ  عنهُم    22ٗ  

ٌّال   وٌرتْع سكوُن الكسِر فً العٌِن او حمًى    22٘ وبشراَي حاُؾ الٌاِء ثبٌت وُم  

 ش اًء وقلّْل جهبااً وكالةما     عن ابن العال وال تح عنه ت ّضال   22ٙ
جمٌع القّراء )مالب ال لجمع ِبؤلٍؾ بعد الباء وؼٌره بحافها على االفراد ولالموضعٌن با)فً ؼٌابت الجب( فً  قرأ نافعٌ 

 واالشمام بإدؼام النون األولى فً واصتالا حركتها  ال ب صل النون األولى عن الثانٌة بوجهٌن الروم م صّ    تؤمّنا( 

والكسائً  نافع وعاصم وحمزةول ة الحرؾ المدؼم واالشمام أشهر حركاالدؼام بشارة بلى الثانٌة وضّم الش تٌن عقب 

ًّ لبصرّي ووؼٌرةم بالنون ول لعب( بالٌاء )ٌرتع وٌ سكون العٌن وؼٌرةم بكسرةا ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائ

 حة وصالً ساكنة وق اً م توشرى( بحاؾ الٌاء وؼٌرةم باثباتها )ٌا بللجمٌع وقرأ عاصم وحمزة والكسائًوالباء ساكنة 

                                                                                                                                                                              

 وقرأ   الٌاء وتشدٌد القاؾ وكسر لباءا ب تح والباقون الٌاء وتص ٌؾ القاؾ وسكون الباء بكسر( بقٌة أولو)جماز ابن= 

 ٌاءات    الؽٌب بٌاء وصلؾ كالب وأبوجع ر الصطاب بتاء النمل وآصر آصرةود( تعملون عما بؽافلٍ  رّبب وما) ٌعقوب

 بّنً()هللا أشهد بّنً()بب أعوا بّنً()أع بَ  بّنً()ال المٌن لمن بااً  بّنً) ثالثة( علٌكم أصاؾ بّنً)     ةود فً  االضافة

 ضٌ ً()تعقلون أفال فطرنً()أردتُ  بنْ  نصحً()أراكم ولكّنً)    اثنان( بال أجري بنْ ()فصور ل رحٌ  بّنه عّنً( )أراكم

 فال) ةود فً  الزوائد ٌاءات أبوجع ر الكلّ  فتح( علٌكم أعزّ  أرةطً()ٌصٌبكم أن شقاقً()باهلل بال توفٌقً()منكم ألٌا

      الحالٌن فً ٌعقوب أثبتها( تن رون فال)الحالٌن فً وٌعقوب وصالً  أبوجع ر أثبتها(ٌؤتِ  ٌومَ ()تصزون وال()تسؤلنِ 

                                             والّرعد السالم علٌه ٌوسف سورة                                           

جنُ  وافتحِ  بحاؾٍ  وحاشا ٌا وبعدُ  ونْرتعْ  أُدْ  افتحْ  أبتِ  وٌا  ٖٙٔ ال السِّ أوَّ  

ًَ  الِصؾُّ  اْتلُ  ُكّابو حمىً   2ٖٔ ٌُسقى     حامدٌ  ُنجِّ  َحال اْضُمماً  َصدَّ  الُكّ ارُ  معَ  و
( وٌلعب ٌرتع) ٌعقوب وقرأ بكسرةا وارصران التاء ب تح جاء حٌث( أبت ٌا) أبوجع ر قرأ السالم علٌه ٌوسف سورة

( ماةاا هلل حاش) ٌعقوب وقرأ ارصران وأسكنها بعدةا الٌاء وحاؾ العٌن جع ر أبو وكسر كالب وارصران الؽٌبة بٌاء

 السٌن ب تح(  أحبّ  السجنُ  ربّ )ٌعقوب وقرأ كالب وارصران ووق اً  وصالً  الشٌن بعد األلؾ بحاؾ( ماعلمنا هلل حاش)

=ٌعقوب بتشدٌدةاوقرأ وٌعقوب كالب وصلؾ الاال بتص ٌؾ(نصرنا جاءةم كابوا قد)أبوجع ر وقرأ بكسرةا وارصران  



الحاا الجٌم والباءم وجهبا بكسرمقدّ ال تح أٌضاً وةو لها ورش والوجهان للبصري ووأمال أل ها حمزة والكسائً وقلّ   

وةمُزهُ     لساٌن وضمُّ التا لوا ُصْل ُُه َدال ك إِ   وةٌَت بكسٍر أصُل  222  

الكلِّ حصٌن تجّمالوفً المصلصٌن   وفً كاَؾ فتُح الالم فً مصلصاً ثوى    225  

 فحّرب وصاطْب ٌعصرون شمردال  معاً وصُل حاشا حّج دأباً لح صهم   229
وقرأ ةشام بهمزة ساكنة بعد الهاء وؼٌره بٌاء     قرأ نافع وابن عامر )وقالْت ةٌت لب( بكسر الهاء وؼٌرةما ب تحها 

قرأ عاصم وحمزة والكسائً )بّنه كان مصلصاً( و  ساكنة وقرأ ابن كثٌر وةشام بصلؾ عنه بضّم التاء وؼٌرةما ب تحها

وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائً )المصلصٌن( حٌث جاء ب تح الالم وؼٌرةم      مرٌم ب تح الالم وؼٌرةم بكسرةا 

ل  )مصلصٌن له اوبدون    بكسرةا )بّنه ِمْن عبادنا المصلصٌن( وأّما فً ؼٌر مرٌم )مصلصاً له الدٌن()مصلصاً له دٌنً(

ٌره لّدٌن( فبكسر الالم جمٌعها اّت اقاً وقرأ البصري )حاش هلل( فً الموضعٌن بؤلؾ بعد الشٌن وصالً وحافها وق اً وؼا

التحقٌ   )سبع سنٌن دأباً( ب تح الهمزة وؼٌره بإسكانها وفً االسكان كّل على أصله فًبحافها فً الحالٌن وقرأ ح عٌ 

شمردال ص ٌ اً                      ( بتاء الصطاب وؼٌرةما بٌاء الؽٌبواالبدال وقرأ حمزة والكسائً )وفٌه ٌعصرون

ُن داٍر وح  اً حاف اً شاَع عّقالٍؾ وحٌُث ٌشاُء نو  ونكتْل بٌا شا 25ٓ  

   وفتٌتِه فتٌانِِه عن شااً وُرْد         باالصباِر فً قالوا أئّنَب دؼ ال 25ٔ
وقرأ ابن كثٌر )حٌث ٌشاء( بالنون وؼٌره  قرأ حمزة والكسائً )فؤرسل معنا أصانا نكتل( بٌاء الؽٌب وؼٌرةما بالنون 

وقرأ حمزة والكسائً وح ٌع )فاهلل صٌٌر حاف اً( باأللؾ بعد      بالٌاء أّما )نصٌب برحمتنا َمْن نشاء( فبالنون للجمٌع 

لٍؾ بعد الٌاء وبعدةا )ل تٌانه( بؤقل وقرأ حمزة والكسائً وح ع وقالجمع عاالحاء وؼٌرةم )ح  اً( بدون ألؾ عّقال 

واحدة على االصبار وؼٌره )بّنب ألنت ٌوسؾ( بهمزة وقرأ ابن كثٌر   ؾ وبتاء بعد الٌاء)ل تٌته( بدون ألنون وؼٌرةم 

 د طلب الدؼ ل العٌش الواسعراوالتسهٌل واالدصال وتركه ورْد   على االست هام وكّل على أصله فً التحقٌ بهمزتٌن 

أسوا اقلْب عن البّزي بصلٍؾ وأبدال  وٌٌؤا معاً واستٌؤَا استٌؤسوا وتٌ   25ٕ  

 ونوٌن ُعالً ٌوحى بلٌِه شااً َعال  وٌوحى بلٌهم كسُر حاِء جمٌعها   25ٖ
لّرسل()فلّما استٌؤسوا منه()وال قرأ البزّي )بّنه ال ٌٌؤا ِمْن روح هللا()أفلم ٌٌؤا الاٌن آمنوا( الرعد )حّتى باا استٌؤا ا

والباقون بٌاء ساكنة فجعل الهمزة مكان الٌاء وسكنها وأبدلها وجعل الٌاء مكان الهمزة وفتحها     تٌؤسوا ِمْن روح هللا(

ٌوسؾ والنحل واألول فً األنبٌاء وقرأ ح ٌع )بال رجاالً نوحً بلٌهم(  بعدةا ةمزة م توحة وةو الوجه الثانً للبزي 

 وقرأ حمزة والكسائً وح ع الثانً من      بالنون وكسر الحاء وٌاء بعدةا والباقون بالٌاء وفتح الحاء وألؾ بعدةا 

                                                                                                                                                                              

 الجٌم وتص ٌؾ وساكنة مضمومة بنونٌن وارصران الٌاء وفتح الجٌم وتشدٌد مضمومة واحدة بنون (نشاء َمنْ  فنجً)=

( أعصر أرانً) بثنان( أرانً بّنً()مثواي أحسنَ  رّبً بّنه()أنْ  لٌحزننً) ٌوسؾ فً  االضافة ٌاءات     الٌاء وبسكان

 مارحم بال( )الن ا بنّ  ن سً( )أرجع لعلً()سبع أرى بّنً()ببراةٌم آبائً()تركت بّنً ربً علمنً مما()أحمل أرانً)

 بّنً()هللا بلى وحزنً)   كالةما بثنتان(   أو أبً لً ٌؤان()أصوب أنا بّنً()الكٌل أوؾ أّنً()رحٌم ؼ ور ربً بنّ  ربً

( هللا بلى أدعو سبٌلً( )ٌشاء لما لطٌؾ رّبً بنّ  بصوتً وبٌن( )با بً أحسن وقد( )بّنه رّبً لكم أستؽ ر سوؾ( )أعلم

 حافها( ٌّت  َمنْ  بّنه()ٌرتع) الحالٌن فً وٌعقوب أبوجع ر الوصل فً أثبتها( تإتون حّتى)  ٌوسؾ فً الزوائد ٌاءات 

                            الحالٌن فً ٌعقوب أثبتهنّ ( ت ّندون أنْ  لوال()تقربون وال()فؤرسلون بتؤوٌله أنّبئكم) الكل



األنبٌاء )بال نوحً بلٌه( بالنون وكسر الحاء وٌاء بعدةا والباقون بالٌاء وفتح الحاء وألؾ بعدةا                      

ًَ ننجً احاْؾ وشّدْد وحّركاً كاا نْل وصّ ْؾ ُكّابوا ثابتاً تال 25ٗ    وثان

ٌُحِزُننً ُحال  وأّنً وبّنً  25٘ الصمُا رّبً بؤربٍع   أرانً معاً ن سً لَ  

ًَ بً ولً   25ٙ ًَ آبائً أبً فاصَش َموَحال   وفً بصوتً حزنً سبٌل  لعلّ
والباقون بإثبات   قرأ ابن عامر وعاصم )فنّجً َمْن نشاء( بنون مضمومة بعدةا جٌم مشّددة مكسورة بعد ٌاء م توحة 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )و ّنوا أّنهم قد ُكابوا( بتص ٌؾ       لجٌم وتسكٌن الٌاء نون ساكنة بعد النون وتص ٌؾ ا

)بّنً أرى()بّنً أنا أصوب()بنً أعلم()بّنه بّنً أرانً( بثنان)أّنً أوؾ الكٌل() ٌاءات االضافة  الاال وؼٌرةم بتشدٌدةا 

)أرانً أعصر(  )سوؾ أستؽ ر لكم رّبً بّنه( ً()بال مارحم رّبً بّن ربّ   )مّما علمنً ربً بّنً(  ربً أحسن مثواي(

)أرانً أحمل()وما أبّر  ن سً بّن ()لٌحزننً أن تاةبوا()وبٌن بصوتً بّن()وحزنً بلى هللا()ةاه سبٌلً أدعو()أحسن 

 بً با()حتى ٌؤان لً أبً()لعلً أرجع()آبائً ببراةٌم()أبً أو ٌحكم(فاصش موحال  تحاٌرمن الكالم عن بصوة ٌوسؾ

                                                       سورة الرعد                                                         

لدى ص ضها رفٌع على حقُُّه ُطال   أّوال نصٌٍل ؼٌِر صنواٍن  وزرعٍ    252  

ُل شلشال      واّكَر ُتسقى عاصٌم وابُن عامٍر  255 ٌُ ضِّ  وقْل بعَدهُ بالٌا 
وأّما )صنوان( )وزرٌع ونصٌٌل صنواٌن وؼٌُر( برفع الكلمات األربع وؼٌرةم بص ضها قرأ ابن كثٌروالبصري وح ع

وقرأ عاصم وابن عامر )تسقى بماء واحٍد( بٌاء التاكٌر     الثانٌة فبالص   للجمٌع طال جمع طلٌة وةً ص حة العن 

وقرأ حمزة والكسائً )وٌ ّضُل بعضها على بعٍ ( بالٌاء وؼٌرةما بالنون وبعده بعد ٌسقى     لّتؤنٌث وؼٌرةما بتاء ا

   وما ُكّرَر است هامُه نحُو آئاا           أئّنا فاو است هاٍم الكلُّ أّوال 259

سوى الّنازعاِت مع باا وقعْت ِوال  سوى نافٍع فً الّنمِل والّشام مصبٌر    29ٓ  

ودوَن عناٍد عمَّ فً العنكبوِت ُمْصبراً وْةَو فً الثانً أتى راشداً َوال   29ٔ  

سوى العنكبوِت وْةَو فً الّنمِل ُكْن رضاً وزاداهُ نوناً بّننا عنهما اعتلى   29ٕ  

 أصولهُم وامُدْد لوا حاف اً َبال  وعمَّ رضاً فً الّنازعاِت وةْم على    29ٖ
)أئاا متنا وكّنا تراباً   أئاا كّنا ع اماً ورفاتاً أئّنا( بثنان االسراء )   أئّنا ل ً صلٍ  جدٌد( )أئاا كّنا تراباً تكرر االست هام 

وع اماً أئّنا( المإمنون )أئاا كّنا تراباً وآباإنا أئّنا( النمل )أئّنكم لتؤتون ال احشة( )أئّنكم لتؤتون الرجال( العنكبوت )أئاا 

 تنا وكّنا تراباً )بئاا م د( السجدة )أئاا متنا وكّنا تراباً وع اماً أئّنا( بثنان الصافات ضللنا فً األرِ  أئّنا ل ً صلٍ  جدٌ

                                                                                                                                                                              

 بضمّ ( الك ار وسٌعلم) ٌعقوب وقرأ  الّتؤنٌث بتاء وارصران التاكٌر بٌاء( واحد بماء ٌسقى) ٌعقوب وقرأ الرعد سورة

 وتص ٌؾ وكسر بعدةا واأللؾ الكاؾ ب تح وأبوجع ر كالب وصلؾ الجمع على بعدةا واأللؾ ال اء وتشدٌد وفتح الكاؾ

 أبوجع رو كالب وصلؾ الصاد بضمّ  ؼافر( السبٌل عن وصدّ ) الرعد(السبٌل عن وصّدوا) ٌعقوب وقرأ  باالفراد ال اء

                            ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهنّ ( عقاب()مآب()المتعال()متاب) الرعد فً الزوائد ٌاءات  ب تحها 



قرأ السبعة بهمزتٌن على االست هام بال نافعاً   األّول   الواقعة )أئّنا لمردودون فً الحافرة أئاا( النازعات وع اماً أئّنا(

بال أّول الّنازعات وأّول عامر فقرأ أّول الجمٌع على الصبروابن على الصبرفً األول من الّنمل فبهمزة واحدة مكسورة 

ام وابن كثٌر باالست ه الّنا م وفً التٌسٌر له فٌه االصبار فٌكون له أول النازعات والنملوأّول الّنمل باستثناء  اقعة الو

وقرأ نافع والكسائً باالصبار فً الجمٌع بال ثانً        الثانً   وح ٍع ونافٍع وابن عامر فً أّول العنكبوت فباالصبار

وقرأ ابن عامر والكسائً ثانً النمل باالصبار مع زٌادة نون   لنافع باالست هام فباالست هام لهما وثانً النمل العنكبوت 

 والقراء على أصولهم فً الهمزتٌن وابن عامر والكسائً ثانً الّنازعات باالصبار وؼٌرةم باالست هام)بّننا( وقرأ نافع 

   وةاٍد وواٍل قْؾ وواٍ  بٌائِه     وباٍ  دنا ةْل ٌستوي صحبٌة تال 29ٗ

هم وبعُد صحاٌب ٌوقدوَن    29٘ وِل وانجلى   وضمُّ وصّدوا ثوى مع صّد فً الطَّ  

 تص ٌِ ِه ح ُّ ناصٍر     وفً الكافُر الكّ اُر بالجمِع ُالاّل  وٌْثبُت فً  29ٙ
وقؾ ابن كثٌر بالٌاء وحافها وصالً فً أربعة أل ا  حٌث جاءت )ولكّل قوم ةاد()وما لهم ِمْن دونه ِمْن وال()فما له  

ًّ وال وا ( الرعد )وما عند هللا با ( النحل  )وما كان لهم ِمَن هللا ِمْن وا (   ِمْن ةاد()ومالهم ِمَن هللا ِمْن وا ()ِمْن ول

وقرأ حمزة والكسائً وشعبة )أم ةل تستوي ال لمات والنور(   )فما له ِمْن ةاد( ؼافر والباقون بحافها وصالً ووق اً  

قرأ ح ٌع  أّما )قل ةل ٌستوي األعمى( فبٌاء التاكٌر للجمٌع وبعد )ةل تستوي(    بٌاء التاكٌر وؼٌرةم بتاء الّتؤنٌث 

مزة والكسائً )ومّما ٌوقدون علٌه( بٌاء الؽٌب وؼٌرةم بتاء الصطاب وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )وصّدوا عن وح

وقرأ ابن كثٌر والبصري وعاصم )ٌمحو هللا ما ٌشاء    السبٌل()وصّد عن السبٌل( ؼافر بضّم الصاد وؼٌرةم ب تحها 

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً          دٌد الباء وٌثبت( بسكون الثاء وتص ٌؾ الباء وؼٌرةم ب تح الثاء وتش

                                                                            )وسٌعلم الك اُر( بالجمع وؼٌرةم الكافر باالفراد
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لُ  امُدْدهُ واكسْر وارفِع القاَؾ شلشال   وفً الص ِ  فً هللا الاي الّرفُع عّم صا   292  

ًَّ اكسْر لحمزَة مجِمال    وفً الّنوِر واص ْ  كلَّ فٌها واألرَ  ةا   295 ةنا ُمصرص  

 حكاةا مع ال ّراء مع ولِد العال  كها وصٍل أو للساكنٌِن وقطرٌب   299
ببتداًء أو وصالً بما قبله والباقون  عز وجلّ  قرأ نافع وابن عامر )بلى صراط العزٌز الحمٌد   هللا( برفع ةاء اسم هللا 

وقرأ حمزة والكسائً )ألم تر أّن هللا صل  السموات واألر ()وهللا صل  كّل دابة من ماء( النوربإثبات   بص   الهاء 

والباقون بحاؾ األلؾ وفتح الالم   وص   )واألر ( بإبراةٌم و)كّل( النوربعد الصاء وكسر الالم ورفع القاؾ ألؾ 

( بكسر الٌاء المشّددة وؼٌره ب تحها وكسرت الٌاء لشبهها      والقاؾ ونصب )األر (و)كّل( ًّ وقرأ حمزة )بمصرص

فحافت النون لالضافة وأدؼمتا أو كسرت  ثانٌة لالضافة بالهاء فً علٌه فاألصل بمصرصٌنً فالٌاء األولى للجمع وال

            ألّن كالً منهما ساكن وةً لؽة بنً ٌربوع حكاةا قطرب وال راء وأبو عمرو بن العالء مجمالً آتٌاً بالجمٌل

                                                                                                                                                                              

                                      الكهف سورة إلى الّسالم علٌه ابراهٌم سورة من                               

 ُموِصال  افَتُحهُ  واْصِ ِ   َصَبْبنا أّنا اكِسَرنَّ  كاا ببتداءً  هللاِ  رفعَ  وِطبْ   5ٖٔ
 مطلقاً  بالص   وروح وصلؾ مطلقاً  بالرفع وأبوجع ر وصالً  وبالص   به ابتدأ باا( هللا  الحمٌد)ةاء برفع روٌا قرأ

مطلقاً  ال تح وصلؾ مطلقاً  الكسر وروح وأبوجع ر وصالً  وفتحها ببتداءً  الهمزة بكسر( الماء صببنا أّنا)روٌا وقرأ  



ٌضلّوا ٌضلُّ عْن    وأفئٌدٍة بالٌا بصلٍؾ لُه َوال  وضمَّ ِك ا حصٍن  5ٓٓ  

 كاَن لً بّنً عبادَي ُصْا ُمال  وفً لَتزول ال تُح وارفْعُه راشداً وما    5ٓٔ
قرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة والكسائً بضّم ٌاء )لٌضلّوا عن سبٌله()لٌضّل عن سبٌل هللا ( الحج ولقمان    

)فاجعل  وقرأ ةشام بصلؾ عنه بإثبات ٌاء ساكنة بعد الهمزة المكسورة  )لٌضّل عن سبٌله( الزمر والباقون ب تح الٌاء 

وقرأ الكسائً )لتزول منه الجبال( ب تح الالم األولى ورفع  أفئدة من الناا( والباقون بحافها وةو الوجه الثانً لهشام 

)وما كان لً علٌكم من سلطان()بّنً أسكنت()قل لعبادي  ٌاءات االضافة    الثانٌة وؼٌره بكسر األولى ونصب الثانٌة

                                                           سورة الحجر                                        الاٌن آمنوا(   

  بَّ ص ٌٌؾ بْا نما ُسّكرْت دنا        تنّزُل ضّم التا لُشعبَة ُمّثال  ورُ  5ٕٓ 

مالئكَة المرفوع عن شائٍد ُعال  ها واكسر الّزاي وانصِب الوبالّنون فٌ   5ٖٓ  

ٌّاً وما الحاُؾ أَّوال  وث 5ٓٗ ًّ نوُن تبّشرو     َن واكسرهُ حرم قَّل للمك  

وقرأ ابن كثٌر )سكرْت أبصارنا( بتص ٌؾ  قرأ نافٌع وعاصٌم )ربما ٌوّد الاٌن ك روا( بتص ٌؾ الباء وؼٌرةما بتشدٌدةا 

و ح ٌع  (المالئكة)الكاؾ وؼٌره بتشدٌدةا وقرأ شعبة )ما تنّزل المالئكُة بال بالحّ ( بضّم التاء وفتح الزاي ورفع تاء 

اء والباقون ب تِح التاء والزاي ورفع ت  (المالئكة)وحمزة والكسائً بنوٍن مضمومٍة بدل الّتاء وكسر الّزاي ونصب تاء 

وقرأ نافٌع بكسرةا مصّ  ًة  والباقوَن ب تحها مصّ  ًة     وقرأ ابن كثٌر ) فبَم ُتبّشرون( بتشدٌد النون وكسرةا )المالئكة( 

      ولٌا الحاؾ فً قراءة نافع لنون الرفع األولى بل لنون الوقاٌة والكسرة دالٌة على حافها أو على حاؾ الٌاء 

 طوا      وةنَّ بكسر النوِن رافقَن ُحّمالمعُه تقنطوَن وتقن   وٌقنط 5ٓ٘
                                                                                                                                                                              

دٌ  ؼٌُرةا ُحزْ  لُقمانَ  اْضُمَمنْ  ٌَِضلُّ   9ٖٔ ًِّ  وفُزْ     ٌَ ًٌّ  افتحْ  ُمْصِرِص  َحال كاا عل

ٌُضلوا) ٌاء بضم روح وقرأ كالب وارصران الٌاء بضم لقمان( هللا سبٌل عن لٌضلّ ) ٌعقوب قرأ  ببراةٌم( سبٌله عن ل

 وقرأ فبالضم لقمان  بال بال تح وروٌا   كالب وصلؾ وأبوجع ر الزمر(سبٌله عن لٌضلّ ) الحج(هللا سبٌل عن لٌضلّ )

ًّ ) صلؾ  الكلّ  أسكنها( علٌكم لً كان وما) ببراةٌم فً االضافة ٌاءات    كالب وارصران المشّددة الٌاء ب تح( ٌمصرص

 وصاؾ)ببراةٌم فً الزوائد ٌاءات أبوجع ر فتحها( أسكنتُ  بّنً) الباقون وفتحها روح أسكنها( آمنوا الاٌن لعبادي قُلْ )

 ٌعقوب الحالٌن وفً     أبوجع ر الوصل فً أثبتها( دعاءِ  وتقّبل(    )أشركتمونِ  بما) ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها( وعٌدِ 

ًّ  صراطٌ )ٌعقوب وقرأالحجر سورة  تنوٌن ؼٌر ِمنْ  ب تحهما وارصران منونة مشّددة الٌاء ورفع بكسرالالم( مستقٌم عل

ْقَنطُ   ٓٗٔ ٌَ ٌُْجَتلى َبعدُ  وما ٌُْنِزلْ  أباً  فافتحْ  نِ   وُتَبّشرو فُز الّنونِ  كسرُ  و  

 الُعال اْشُددِ  ُمْ ِرطونَ  ِحْ  ٌ  ٌدعونَ  اْت لُ  نوَنهُ  تشاّقونِ  افتحْ  ِش ِّ  الَقْدرِ  كما  ٔٗٔ
 كالب وٌعقوب  النون بكسر الزمر( هللا رحمة ِمنْ  تقنطوا ال) الروم( ٌقنطون ةم باا)الحجر( ِمنْ  ٌقنطُ  وَمنْ ) صلؾ قرأ

 عبادي نّبئ)الحجر  االضافة ٌاءات  كالب وارصران مصّ  ةً  النون ب تح( ُتبّشرونَ  فبمَ )أبوجع ر وقرأ ب تحها وأبوجع ر

( تصزون وال()ت ضحون فال)الحجر فً الزوائد ٌاءات أبوجع ر الكلّ  فتح(الّناٌر أنا بّنً()كنتم بنْ  بناتً) بثنتان(أنا أّنً

ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهما          



صؾٌّ وفً العنكبوِت نن  جٌّن ش ا ُمنجوَب صحبُتُه دالوُمنجوةُم    5ٓٙ  

 قدرنا بها والّنمِل صْؾ وعباِد مع     بناتً وأّنً ثمَّ بّنً فاعقال   5ٓ2
)باا ةْم ٌقنطون( الروم )ال تقنطوا ِمْن رحمِة هللا( الّزمر بكسر  قرأ الكسائً والبصريُّ )وَمْن ٌقنْط ِمْن رحمة ِ رّبِه( 

وقرأ حمزة والكسائً )بّنا لُمَنّجوةم()لُنَنّجٌّنُه وأةلُه( العنكبوت   الّنون وؼٌرةما ب تحها ُحّمال جمع حامل ٌعنً القار  

َنّجوَب وأةلب( بسكون الّنون وتص ٌؾ وقرأ شعبة وحمزة والكسائً وابن كثٌر )بّنا مُ       بسكون الّنون وتص ٌؾ الجٌم 

)بال امرأَتُه قّدرنا بّنها لِمَن الؽابرٌن()بال امرأتُه وقرأ شعبة         الجٌم والباقون فً الجمٌع ب تح الّنون وتشدٌد الجٌم 

أنا الؽ ور الّرحٌم(  )نّبئ عبادي أّنً ٌاءات االضافة      قّدرناةا ِمَن الؽابرٌن( النمل بتص ٌؾ الّدال والباقون بتشدٌدةا

                                        )ةإالء بناتً بْن كنتْم فاعلٌن()وقُْل بّنً أنا الّناٌُر المبٌن(
سورة النحل                                                                                    

شركاي الصلُؾ فً الهمز َةْلهال صّح ٌدعون عاصٌم وفً ٌُنبُت نونٌ و    5ٓ5  

 ال  وِمْن قبِل فٌهم ٌكسُر النوَن نافٌع       معاً ٌتوفىهْم لحمزَة ُوصِّ  5ٓ9
ٌُنبُت لكْم به الّزرَع( بالنون وؼٌرهُ بالٌاء وقرأ عاصٌم )والاٌن ٌْدعوَن ِمْن دوِن هللا( بٌاء الؽٌب وؼٌرهُ بتاء  قرأ شعبُة )

الهمزة بإثبات  والصحٌح      ْقرأ به )أٌَن شركائً( بحاِؾ الهمزِة وةو ةلهٌل ضعٌٌؾ ال ٌُ الصطاب وروي عن البّزّي 

تتوفاةم المالئكة  المً  وقرأ حمزة )الاٌن بكسر النوِن وؼٌرهُ  ب تحها  ( قبَل )فٌهم()تشاّقونكقراءة الجمٌع وقرأ نافعٌ 

ٌّبٌن( بٌاء الّتاكٌر فٌ هما وؼٌرهُ بتاء الّتؤنٌث                                           أن سهم()الاٌن تتوفاةُم المالئكُة ط

سما كامالً ٌهدي بضمٍّ وفتحٍة وصاطْب تروا شرعاً وارصُر فً كال   5ٔٓ  

ٌّإا ال    5ٔٔ ت  ٌَ مإّنُث للبصريِّ قبُل ُتقُّبال   ورا ُم ِرطوَن اكسْر أضًى   

 اطْب ٌجحدوَن ُمَعلاّل  وح ُّ صحاٍب ضمَّ نسقٌكمو معاً  لشعبَة ص 5ٕٔ
                                                                                                                                                                              

 وزاي ونون م توحة فوقٌة مثناة بتاء( بالروح المالئكة ٌنّزلُ ) روح قرأ النحل سورة                                    

( المالئكة) ونصب مصّ  ة الزاي وكسر ساكنة ونون مضمومة بٌاء وروٌا( المالئكة) وبرفع الزاي مشّدداً  م توحتٌن

 وقرأ بكسرةا وارصران الشٌن ب تح( األن ا بش ّ  بال)أبوجع ر وقرأ    الزاي وتشدٌد النون ب تح لكنْ  كالب وارصران

 وارصران الؽٌبة بٌاء( هللا دون ِمنْ  ٌدعون والاٌن) ٌعقوب وقرأ   كالب وارصران النون ب تح( فٌهم تشاقون) أبوجع ر

      مصّ  ة الراء وفتح ال اء بسكون وارصران مشّددة الراء وكسر ال اء ب تح( م رطون)أبوجع ر وقرأ الصطاب بتاء

ُحلى ٌَرْوا كاابَ  ِطبْ  فصاِطبْ  َحدونَ    وٌْج  بااً  وأَنِّثْ  ُحمْ  افَتحْ  وُنْسقٌكمُ   ٕٗٔ  

ٌُنِزلُ   ٖٗٔ ٌَْجزيَ  اْشُددْ  عنهُ  و اْنجال ُنْصِرجُ  َحال صاِطبْ  وٌَتِصاوا  باْ  نونٌ  لِ  

 أْوِصال ٌُلَّقاهُ  آَمْرنا َمدَّ  وُحزْ  ُحطْ  وّضمَّ  افَتحْ  أال افتحْ  وضمَّ  الٌا حوى  ٗٗٔ
 وقرأ مضمومة بنون وصلؾ م توحة الّتؤنٌث بتاء أبوجع ر وقرأ     النون ب تح والمإمنون النحل( نسقٌكم) ٌعقوب قرأ

 الصطاب بتاء( الطٌر بلى ٌروا ألم) ٌعقوب وقرأ  الؽٌب بٌاء والباقون الصطاب بتاء( ٌجحدون هللا أفبنعمة) روٌا

  =ٌعقوب وقرأ بالؽٌب وارصران بالصطاب فصلؾ( هللا صل  ما بلى ٌروا أولم) وأّما الؽٌب بٌاء وأبوجع ر كالب وصلؾ



ٌُضّل( بضّم الٌاء وفتح الّدال وألؾ بعدةا والباقون     قرأ نافع وابن كثٌر والبصري وابن عامر )فإّن هللا ال ٌهدي َمْن 

الصطاب وؼٌرةما وقرأ حمزة والكسائً )أولم ٌروا بلى ما صلَ  هللاُ ِمْن شًٍء( بتاء  ب تح الٌاء وكسر الّدال وٌاٌء بعدةا

وقرأ حمزة وابن عامر بتاء الصطاب الموضع األصٌر )أولم ٌروا بلى الطٌر مسصراٍت( وؼٌرةما بٌاء       بٌاء الؽٌب

ٌّإ  الله(  قبل )ُم رطون( الؽٌب وِكال ِحْ   وقرأ نافع )وأّنهم ُم رطون( بكسر الّراء وؼٌره ب تحها وقرأ البصري )تت 

وقرأ ابن كثٌر والبصري وح ع وحمزة والكسائً      لّتاكٌر أضًى جمع أضاة وةو الؽدٌروؼٌره بٌاء ا بتاء التؤنٌث

وقرأ شعبة )أفبنعمة هللا ٌجحدون( بتاء الصطاب وؼٌره بٌاء    )نسقٌكم( النحل والمإمنون بضّم النون وؼٌرةم ب تحها 

                )فما الاٌن فّضلوا( الؽٌب وتعلٌل الصطاب مناسبة )وهللا فّضل بعضكم على بعٍ ( والؽٌب لمناسبة

ال   5ٖٔ و عنكمو اسكاُنُه اائٌع ونْج          ِزٌّن الاٌن الّنون داعٌِه ُنوِّ  

   ملكُت وعنُه نّع األص ُش ٌاءهُ  وعنُه روى الّنقاُش نوناً مَوّةال 5ٔٗ

ٌُكسُر فً ضٌٍ  مع الّنمِل دُ     سوى الّشام ُضّموا واكسروا فتنوا لهم   5ٔ٘  صلالو
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً بإسكان عٌن )ٌوَم  عنكم( وؼٌرةم ب تحها وقرأ ابن كثٌر وعاصم )ولنجزٌّن 

الاٌن صبروا( بالنون والباقون بالٌاء والبن اكوان الوجهان ولكن الشاطبً ضّعؾ وجه الّنون وصححه ابن الجزري 

لتاء والباقون بضّم ال اء وكسر التاء وقرأ ابن كثٌر )وال تُب فً ضٌٍ ( وقرأ ابن عامر )ِمْن بعد ما فتنوا( ب تح ال اء وا

                                                 )وال تكْن فً ضٌٍ ( النمل بكسر الّضاد وؼٌره ب تحها
سورة االسراء                                                                                        

   وٌّتصاوا ؼٌٌب حال لٌسوَء نو    ُن راٍو وضمُّ الهمِز والمدِّ ُعّدال 5ٔٙ

ٌُلّقاهُ ٌضمُّ م 5ٔ2 امُدْدهُ واكسْر شمْردالك ى ٌْبلَُؽّن      شّدداً      سما و  

 ب تٍح دنا ك إاً ونّوْن على اعتال   وعْن كلهْم شّدْد وفا أؾِّ كلّها     5ٔ5
وقرأ الكسائً )لٌسوء وجوةكم( بالنون     قرأ البصري )أال ٌّتصاوا ِمْن دونً وكٌال( بٌاء الؽٌب وؼٌره بتاء الصطاب 

وقرأ نافع وابن كثٌر والبصري وح ع بضم الهمزة ومّدةا بواو ساكنة وؼٌرةم ب تح الهمزة وترب المّد   وفتح الهمز

وؼٌره ب تح الٌاء وسكون الالم وتص ٌؾ القاؾ     عامر )ٌلقاه منشورا( بضّم الٌاء وفتح الالم وتشدٌد القاؾ وقرأ ابن 

والباقون بحاؾ األلؾ وفتح     وقرأ حمزة والكسائً )بّما ٌْبلُؽنَّ عندب( بؤلؾ بعد الؽٌن وكسر النون مع المّد المشبع 

)أّؾ لكم ولما تعبدون( األنبٌاء )أّؾ لكما وابن عامر )فال تقُْل لهما أّؾ( وقرأ ابن كثٌر    النون وتشدٌد النون للجمٌع 

أتعداننً( األحقاؾ ب تح ال اء وؼٌرةما بكسرةا وح ع ونافع بتنوٌن ال اء وؼٌرةما بحاؾ التنوٌن                  

   وبال تِح والّتحرٌِب ِصطؤً ُمصّوٌب     وحّركُه المّكً ومدَّ وجّمال 5ٔ9
                                                                                                                                                                              

 بالنون( صبروا الاٌن ولنجزٌنّ ) أبوجع ر وقرأ      كالب وارصران الزاي وتشدٌد النون ب تح( ٌنزل بما أعلم وهللا)=

 ٌعقوب قرأ االسراء سورة    ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهما( فارةبون()فاتقون) النحل فً الزوائد ٌاءات بالٌاء وارصران

 الٌاء بضمّ  أبوجع ر لكن بالٌاء( القٌامة ٌوم له وٌصرج) وٌعقوب أبوجع ر وقرأ كالب وارصران بالصطاب( تتصاوا أال)

 بؤلؾ( مترفٌها أمرنا) ٌعقوب وقرأ   مكسورة وراء مضمومة بنون وصلؾ الراء وضمّ  الٌاء ب تح وٌعقوب الراء وفتح

 وارصران القاؾ وتشدٌد الالم وفتح الٌاء بضم( ٌلقاه كتاباً ) أبوجع ر وقرأ     ألؾ بؽٌر وارصران( آمرنا) الهمزة بعد

القاؾ وتص ٌؾ الالم وسكون الٌاء ب تح                                                                                     



ٌُسرْؾ شهوٌد وضّمنا   5ٕٓ   بحرفٌه بالقسطاا كسر شااً عال   وصاطَب فً 

ٌّئًة فً ةمزِه اضُمْم وةائِه      وَاّكْر وال تنوٌَن اكراً ُمَكّمال 5ٕٔ    وس
وابن كثٌر بكسر الصاء وفتح الطاء وألؾ بعدةا والباقون قرأ ابن اكوان )بّن قتلهم كان ِصطؤً كبٌراً( ب تح الصاء والطاء 

ء الؽٌب وقرأ حمزة والكسائً )فال تسرؾ فً القتل( بتاء الصطاب وؼٌرةما بٌا بكسر الصاء وسكون الطاء بدون ألؾ 

االسراء والشعراء بكسر القاؾ وؼٌرةم بضم القاؾ وقرأ ابن عامر )وزنوا بالقسطاا( وقرأ ح ع وحمزة والكسائً

ٌّئُه( بضّم الهمزة وبعدةا ةاء الضمٌر الماكر مضمومة  والباقون ب تح      وعاصم وحمزة والكسائً )كّل الب كان س

                                                                          الهمزة وبعدةا ةاء الّتؤنٌث منصوبة منّونةً 

وَصّ ْؾ مع ال رقاِن واضُمْم لٌْاكروا ش اًء وفً ال رقاِن ٌْاُكُر فُّصال   5ٕٕ  

   وفً مرٌٍم بالعكِا َح ٌّ ش اإهُ  ٌقولوَن عْن داٍر وفً الّثاِن ُنّزال 5ٕٖ

 ش ا واكسروا بسكاَن َرْجلَب ُعّمال   سما ِكْ لُه أّنْث ٌسّبُح عن حمًى    5ٕٗ
)ولقد صّرفناه بٌنهم لٌّاكروا( ال رقان بسكون الاال وضّم  حمزة والكسائً )ولقد صّرفنا فً ةاا القرآن لٌّاكروا(قرأ  

وقرأ حمزة )لَمْن أراد أْن ٌّاكر( ال رقان بسكون الاال وضّم   ماالكاؾ وتص ٌ ها وؼٌرةما ب تح الاال والكاؾ وتشدٌدة

وقرأ ابن كثٌر والبصرّي وحمزة والكسائً )أوال ٌاكُر االنساُن(   دٌدةما الكاؾ مصّ  ة وؼٌره ب تح الاال والكاؾ وتش

مرٌم ب تح الاال والكاؾ وتشدٌدةما والباقون بسكون الاال وضّم الكاؾ مصّ  ة وقرأ ح ٌع وابن كثٌر )قُْل لوكان معه 

والبصري وابن عامر )سبحانه  وقرأ عاصم ونافٌع وابن كثٌر    آلهٌة كما ٌقولون( بٌاء الؽٌب وؼٌرةما بتاء الصطاب 

ًّ )تسّبُح له السموات  وتعالى عّما ٌقولون( بٌاء الؽٌب والباقون بتاء الصطاب   وقرأ ح ٌع والبصرّي وحمزة والكسائ

   السبُع( بتاء الّتؤنٌث والباقون بٌاء الّتاكٌر وقرأ ح ٌع )بصٌلب ورجلب( بكسر الجٌم وؼٌره بسكونها

ٌُرسال   وٌْصسَؾ ح ٌّ نوُنهُ  5ٕ٘ ٌُرسَل  ٌُؽرَقكم واْثناِن  ٌُعٌدكْم        ف و  

 سما ِصْؾ نآى أّصْر معاً ةمَزهُ ُمال   صالَفَب فافتْح مْع سكوٍن وقْصرِه    5ٕٙ
                                                                                                                                                                              

ُ  وقُلْ  َحّقاً  افتحنْ  وأُؾِّ   ٘ٗٔ ُحمِّال وُنْرِسلَ  الٌا نعٌدَ  وَنْصِسؾْ    أتى َصطؤ  

دِ  طما اْتلُ  أنِّثِ  ٌمٌّ  وُنْؽِر َ   ٙٗٔ ٌحِ  ِبنْ  الُصْلؾَ  وشدِّ أُّصال  بالجمعِ  والرِّ  

 ُحمِّال الِصؾُّ  لنا َتْ ُجرْ  معْ  ِصالَفبَ    معاً  أُدْ  ناءَ  واألْنبٌا سبؤْ  كصادَ   2ٗٔ
 وقرأ تنوٌن ؼٌر ِمن بالكسر وصلؾ والتنوٌن بالكسر وأبوجع ر تنوٌن ؼٌر ِمنْ  ال اء ب تح جاء حٌث( أؾّ ) ٌعقوب قرأ

( ٌرسل()بكم ٌصسؾ أنْ ) ٌعقوب وقرأ الطاء وسكون الصاء بكسر وارصران والطاء الصاء ب تح( كبٌراً  صطؤ) أبوجع ر

 وصلؾ بالٌاء( فٌؽرقكم) روح قرأ قبله ما على معطوؾ ونؽر  كالب وارصران بالٌاء األربعة األفعال( ٌعٌدكم) بثنان

 الراء وتشدٌد الؽٌن ب تح آصر وجه وردان البن لكن  الرٌح أي الّتؤنٌث بتاء( فتؽرقكم) وروٌا أبوجع ر وقرأ   كالب

 م توحة بٌاء( الرٌاح)وسبؤ األنبٌاء(الرٌاح ولسلٌمان)ع(الرٌاح له فسصرنا)االسراء(الرٌاح ِمن قاص اً )أبوجع ر وقرأ 

 =االسراء( بجانبه وناء)أبوجع ر وقرأ(الرٌح)بالتوحٌد األلؾ وحاؾ الٌاء بسكون وارصران  الجمع على بعدةا وألؾ



قرأ ابن كثٌر والبصرّي بالنون األفعال الصمسة )أفؤمنتم أن ٌصسؾ بكم جانَب البرِّ أوٌرسَل علٌكم حاصبا()أم أمنتم أن 

كثٌر والبصري  وقرأ نافع وابن      ٌعٌدكم فٌه تارة أصرى فٌرسل علٌكم قاص ا ِمَن الّرٌح فٌؽرقكم( وؼٌرةما بالٌاء 

والباقون بكسر الصاء وفتح الالم  وألٌؾ بعدةا وقرأ   )وباا ال ٌلبثون صل ب( ب تح الصاء وسكون الالم بدون ألؾوشعبة 

 بنون وألؾ ثّم ةمزة مثل جاء وؼٌره )نؤى( بنون فهمزة ثم ألؾ مثل رأى ابن اكوان )وناء بجانبه(االسراء وفّصلت 
   ُت ّجُر فً األولى كتْقُتُل ثابٌت       وعمَّ ندًى كْس اً بتحرٌكِه َوال 5ٕ2

وفً الّروِم سّكْن لٌَا بالُصْلِؾ ُمْشكال وفً سبإٍ ح ٌع مع الشُّعراِء قُْل    5ٕ5  

ًَ انجال   5ٕ9  وقُْل قاَل األولى كٌَؾ داَر وُضمَّ تا علْمَت رضًى والٌاُء فً رّب
وؼٌرةما بضّم   كسائً )حّتى ت جر لنا( ب تح التاء وسكون ال اء وضّم الجٌم وتص ٌ ها مثل تقتل قرأ عاصم وحمزة وال

التاء وفتح ال اء وكسر الجٌم مشّددًة )فت ّجر األنهار( بالتشدٌد للجمٌع وقرأ نافٌع وابن عامر وعاصم )كما زعمَت علٌنا 

( )فؤسقْط علٌنا كس اً ِمن السماءعلٌهم كس اً ِمَن السماء( سبؤَط )أو تسقسٌن والباقون باسكانها وقرأ ح عٌ كس ا( ب تح ال

الشعراء ب تح السٌن وؼٌرهُ بإسكانها وقرأ ابن اكوان وةشام بصلٍؾ عنه )وٌجعله كس ا( الروم بتسكٌن السٌن والباقون 

فعل ماٍ  وؼٌرةما  وقرأ ابن عامر وابن كثٌر )قال سبحان رّبً( باأللؾ بعد القاؾ ب تحها وةو الوجه الثانً لهشام 

وقرأ الكسائً )لقْد علمَت ما أنزَل ةإالء( بضّم التاء وؼٌره ب تحها  فعُل أمر الالم وسكونبضّم القاؾ و حاؾ األلؾ 

                                      )قُْل لو أنتم تملكون صزائَن رحمِة رّبً باا ألمسكُتم( ٌاء االضافة
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ال  وسكَتُة حْ ٍع دوَن قطٍع لطٌ ٌة  على ألِؾ الّتنوٌِن فً ِعَوجاً بَ  5ٖٓ  

 ِم بْل راَن والباقوَن ال سكَت موَصال   وفً نوِن َمْن راٍ  وَمْرقدنا وال   5ٖٔ
 ٌع بالسكت على ألؾ )عوجا( الكهؾ )مرقدنا( ٌا ونون )َمْن را ( القٌامة والم )بل ران( المطّ  ٌن سكتة قرأ ح  

والباقون بدون سكت وٌبدل التنوٌن فً )عوجاً( كالوقؾ علٌه النقطاع الصوت        لطٌ ة وصالً الٌقطع فٌها الن ا 

ال منقوال                                                  وت هر النون والالم فً )َمْن( و )بْل( َبال اصتبَر  ُمو صَّ

وِمْن بعِدِه كسراِن عْن شعبَة اعتلى   وِمْن لْدِنِه فً الّضّم أسكْن ُمشّمُه    5ٖٕ  

 وُكلُّهُم فً الها على أْصلِه تال         وضمَّ وسّكْن ثّم ضمَّ لؽٌرِه  5ٖٖ
لّش تٌن عقب الّنط  بالحرؾ أو بشمامه الضّم وبكسر النون والهاء واالشمام ضّم اقرأ شعبُة بإسكان ضّمة الّدال مع  

وؼٌره بضّم الّدال وسكون النون وضم الهاء ولشعبة صلة الهاء بٌاء والبن كثٌرالصلة بواو ولٌا لؽٌرةما صلة ه مع

ال   5ٖٗ ُه   وتْزورُّ للّشامً كتْحمرُّ ُوصِّ  وقُْل ِمْرفقاً فتٌح مع الكسِر عمَّ
                                                                                                                                                                              

 الم توحة الالم بعد وألؾ الصاء بكسر( صالفب ٌلبثون ال) ٌعقوب وقرأ  رأى مثل( نؤى) وارصران جاء مثل وفصلت=

 ال اء وسكون التاء ب تح( لنا ت جر حّتى) ٌعقوب وقرأ  األلؾ وحاؾ الالم وسكون الصاء ب تح وأبوجع ر كالب وصلؾ

 االسراء فً االضافة ٌاء   مكسورة الجٌم وتشدٌد ال اء وفتح التاء بضم وأبوجع ر كالب وصلؾ  تقتل مثل الجٌم وضمّ 

 وفً أبوجع ر الوصل فً أثبتهما( المهتد فهو()بلى أصرتن لئن) الزوائد ٌاءات     أبوجع ر فتحها( ألمسكتم بااً  رّبً)

ٌعقوب الحالٌن                



ٌُّهم ُملِّئَت فً الالم ثقاّل 5ٖ٘    وتّزاوُر التَّص ٌُؾ فً الّزايِ ثابٌت وحْرم

 كْسٌر تؤّصال   بَوْرقكُم االسكاُن فً ص ِو ُحْلِوِه   وفٌِه عِن الباقٌنَ  5ٖٙ
وقرأ ابن عامر )باا      قرأ نافٌع وابن عامر )ِمْن أمِركم مرفقاً( فتح المٌم وكسر ال اء والباقون بكسر المٌم وفتح ال اء 

( بإسكان الزاي وتشدٌد الّراء مثُل تحمرُّ  وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )تزاوُر( ب تح الزاي وتص ٌ ها     طلعْت تزورُّ

وقرأ نافٌع وابن كثٌر )ولُملِئَت   وألٌؾ بعدةا وتص ٌؾ الّراء والباقون بتشدٌد الزاي م توحًة وألٌؾ بعدةا وتص ٌؾ الّراء 

ه( بإسكان الراء وؼٌرةم وقرأ حمزة وشعبة والبصرّي )بورقكم ةا ِمنهم رعباً( بتشدٌد الالم الثانٌة وؼٌرةم بتص ٌ ها 

بكسرةا والكسر ةو األصل واالسكان تص ٌؾ                                                                             

   وحْافَُب للّتنوٌِن ِمْن مائٍة ش ا وُتشرْب صطاٌب وْةَو بالجْزِم ُكّمال 5ٖ2

هِ  5ٖ5 ٌْ واالسكاُن فً المٌِم ُحّصال   وفً ُثُمٍر ضّمٌِه ٌ تُح عاصٌم بحرف  

   وَدْع مٌَم صٌراً منهما ُحكُم ثابٍت    وفً الوصِل لكّنا فُمدَّ لُه ُمال 5ٖ9

ال 5ٗٓ هُ    على رفِعِه حبٌر سعٌٌد تؤوَّ    واّكْر تكْن شاٍؾ وفً الح ِّ جرُّ
مر )وال ٌشرُب فً ُحكمِه أحداً( بتاء وقرأ ابن عا قرأ حمزة والكسائً )ثالثمائٍة سنٌن( بحاؾ التنوٌن وؼٌرةما بإثباتهِ 

وقرأ عاصم )وكان لُه ثمر()وأُحٌَط بثمره( ب تح الثاء والمٌم      الصطاب وجزم الكاؾ وؼٌرهُ بٌاء الؽٌب ورفع الكاؾ

والبصرّي بضم الثاء واسكان المٌم والباقون بضّم الثاء والمٌم وقرأ البصرّي وعاصم وحمزة والكسائً )ألِجَدّن صٌراً 

وقرأ ابن عامر )لكّنا ةو   وحاؾ المٌم التً بعدةا والباقون بضّم الهاء وبثبات المٌم بعدةا ب تح ةاء)منها( ها ُمْنقلباً(من

وقرأ حمزة والكسائً)ولْم تكْن لُه فئٌة(    )لكّنا(وصالً وؼٌرهُ بحافها وصالً وبثباتها وق اً للجمٌع  بإثبات ألؾ هللا رّبً(

ًّ )ا   اء الّتؤنٌث وؼٌرةما بتالّتاكٌربٌاء ةوالح  والباقون بكسرةا لوالٌة هلل الحّ ( برفع القاؾ وقرأ البصرّي والكسائ

ٌُِّر والى فتحها ن ٌر َمال 5ٗٔ    وعقباً سكوُن الّضمِّ نعُّ فتًى وٌا     نس

   وفً الّنوِن أّنْث والجباَل برفعهم  وٌوَم ٌقوُل الّنوَن حمزةُ فّضال 5ٕٗ
ــ                                                                                                                                                                            
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ًْ   َكُثْمِرهِ  بَوْر ِ  واكِسرْ  ُحزْ  وتْزَورُّ   5ٗٔ  َحال باْ  ُثُمرِ  ٌا اْتلُ  فتحا ُطوىً  بضّم

 بعدةا وألؾ مشّددة الزاي ب تح وأبوجع ر تحمرّ  ك  الراء وتشدٌد الزاي باسكان( كه هم عن تزورّ ) ٌعقوب قرأ     

 وروح وصلؾ كالب وأبوجع ر الراء بكسر( بورقكم) روٌا وقرأ     الزاي بتص ٌؾ لكن كالب وصلؾ الراء وتص ٌؾ

 وكان) وٌعقوب أبوجع ر وقرأ والمٌم الثاء ب تح وروح أبوجع ر وقرأ والمٌم الثاء بضم( بثمره) روٌا وقرأ بإسكانها

                                                                                   بضّمهما وصلؾ والمٌم الثاء ب تح( ثمر له

بَ   9ٗٔ ٌِّرُ  ِطبْ  أال لكّنا وَمدُّ  ُحلِّال بالَصْ ِ   الَح ُّ  كح ِع   جبالَ   ال  نَس
 وقرأ للجمٌع وق اً  وبثباتها وصالً  بحافها والباقون وصالً ( لكنا) ألؾ بإثبات( رّبً هللا ةو لكّنا) وروٌا أبوجع ر قرأ 

ٌّر وٌوم)ٌعقوب القاؾ بص  ( الح ّ  هلل الوالٌة ةنالب)ٌعقوب وقرأ كالب وارصران( الجبال)ونصب بالنون(الجبال نس  



 سوى عاصٍم والكسُر فً الالِم ُعّوال  لمْهلِكهْم ضّموا وَمهلَب أةلِه    5ٖٗ
ٌُّر     بضّمها قرأ عاصم وحمزة )وصٌٌر ُعْقباً( بسكون القاؾ وؼٌرةما وقرأ ابن كثٌر والبصري وابن عامر )وٌوَم ُنس

وؼٌرةم بالنون وكسر الٌاء ونصب الم )الجبال(       الجبال( بالتاء مكان النون وفتح الٌاء مشّددًة ورفع الم )الجبال(

)وجعلنا لمهلكهم موعداً()ما وقرأ السبعة بال عاصماً     وقرأ حمزة )وٌوَم ٌقوُل نادوا( بالنون مكان الٌاء وؼٌره بالٌاء

 وح ٌع ٌكسرةا        لكن شعبة ٌ تح الالم    وعاصم ب تح المٌم       شهدنا مهلب أةله( النمل بضّم المٌم وفتح الالم

   وةا كسِر أنسانٌِه ضّم لح صهْم ومعُه علٌِه هللاَ فً ال تِح َوّصال 5ٗٗ

اللُتؽرَ  فتُح الّضم والكسِر ؼٌبٌة  وقُْل أ   5ٗ٘ ةلها بالرفِع راوٌِه َفصَّ  

   وُمدَّ وصّ ْؾ ٌاَء زاكًٌة سما         ونوَن لدّنً صؾَّ صاحُبُه بلى 5ٗٙ

 تصْاَت فصّ ْؾ واكسِرالصاَء ُدْم ُحال   وسّكْن وأشمْم ضّمَة الدال صادقاً    5ٗ2
قوله وةا كسر  الّضمٌر وؼٌره بكسرةاقرأ ح ٌع )وما أنسىنٌه بال الشٌطان()وَمْن أوفى بماعاةَد علٌه هللا( بضّم ةاء 

وقرأ حمزة والكسائً )لٌؽر  أةلها( بٌاء الؽٌب م توحًة وفتح الراء ورفع الم أةلها والباقون بتاء       من باب القلب 

ًة( بؤلؾ بعد الزاي        الصطاب مضمومة وكسر الراء ونصب الم أةلها  ٌّ وقرأ نافٌع وابن كثٌر والبصري )ن ساً زك

شعبة لكن و       تص ٌؾ النون )ِمْن لدّنً عاراً( ب نافعٌ شعبة وؾ الٌاء وؼٌرةم بحاؾ األلؾ وتشدٌد الٌاء وقرأ وتص ٌ

وقرأ ابن كثٌر والبصري )التصاَت     والباقون بضّم الدال وتشدٌد النون ونافٌع بضّمها باسكان الدال واشمامها الضّم 

                          وؼٌرةما بتشدٌد التاء وفتح الصاء)لََتِصاَت( ء علٌه أجراً( بتص ٌؾ التاء األولى وكسر الصا

ل ةهنا    وفوَ  وتحَت الملِب كافٌِه  لاّلدِ بْ   وِمْن بعُد بالتص ٌؾ ٌُ  5ٗ5  

   فؤتبَع صّ ْؾ فً الّثالثِة ااكراً           وحامٌٍة بالمدِّ ُصحبُتُه َكال 5ٗ9

 جزاُء فنّوْن وانصِب الّرفَع واقبال    وصحابُهمْ وفً الهمز ٌاٌء عنهمو    5٘ٓ
ٌُبِدلُه أزواجاً( التحرٌم  ٌُبدلهما ربُّهما()أْن  ومن بعد )التصات( قرأ ابن كثٌر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )أْن 

ٌُبدلنا صٌراً منها( ن بسكون الباء وتص ٌؾ الّدال  الدال وقرأ ابن عامر  وقرأ نافع والبصرّي ب تح الباء وتشدٌد     )أْن 

والباقون       وعاصم وحمزة والكسائً )فؤتبع سبباً()ثّم أتبع سبباً( بثنان بهمزة قطٍع م توحٍة  مع تص ٌؾ التاء ساكنة 

وقرأ ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائً )فً عٌن حامٌة( بؤلؾ بعد الحاء وببدال  بهمزة وصل وتشدٌد التاء م توحة 

بحاؾ األلؾ مع بثبات الهمزة وقرأ ح ع وحمزة والكسائً )فلُه جزاًء الحسنى( بنصب )جزاًء( الهمزة ٌاًء وؼٌرةم 

                                                                               وتنوٌنها وؼٌرةم بحاؾ التنوٌن ورفع الهمزة

                                                                                                                                                                              

 فكمِّال  َنقولُ   ٌا  أُدْ  قُُبالً  ضّمَتً و وحامٌةٍ   أشهْدنا  افتحَ   وكنتُ   ٓ٘ٔ
 أبوجع ر وقرأ مضمومة المتكلم بتاء وارصران م توحة الصطاب بتاء( عضداً  المضلٌّن مّتصاَ  كنتُ  وما) أبوجع ر قرأ 

 بعد بؤلؾ( حامٌة عٌن فً) أبوجع ر وقرأ(    أشهدتهم ما) المضمومة المتكلم بتاء وارصران( أشهدناةم ما) الجمع بنا

 القاؾ بضمّ ( قبال العااب أوٌؤتٌهم) أبوجع ر وقرأ الٌاء مكان وبهمز األلؾ بحاؾ( حمئةٍ ) وٌعقوب كالب وصلؾ الحاء

كالب وارصران الؽٌبة بٌاء( نادوا ٌقول وٌوم) صلؾ وقرأ الباء وفتح القاؾ بكسر وٌعقوب كالب وصلؾ والباء  



دٌِن ُسداُ صحاُب ح ٍّ الضّم    5٘ٔ ٌاسٌَن ِشْد ُعال م توٌح و على ح ٍّ السُّ  

ُشّكال وفً ٌ قهون الضمُّ والكسر  وٌؤجوج مؤجوَج اةمز الكلَّ ناصراً    5ٕ٘  

هُ  صراجاً ش ا واعكْا فصْرُج له ُمال 5ٖ٘ ْب بها والمإمنٌن وُمدَّ    وَحرِّ
 وقرأ ابن كثٌر والبصري وح ٌع وحمزة والكسائً        قرأ ح ٌع وابن كثٌر والبصري )بٌن الّسدٌن( ب تح السٌن 

 م سّداً وِمْن صل هم سداً( ٌا ب تح السٌن)وجعلنا ِمْن بٌن أٌدٌه وقرأ ح ع وحمزة والكسائً ح السٌن ب ت )وبٌنهم سّداً(

المسكوت عنهم فً الثالثة بضّم السٌن وقرأ عاصم )بّن ٌؤجوج ومؤجوج م سدون()حّتى باا فتحت ٌؤجوج ومؤجوج( و

وقرأ حمزة والكسائً )الٌكادون ٌ قهون قوال( بضّم الٌاء   األنبٌاء بهمزة ساكنة فً األربعة وؼٌره بإبدال الهمزة أل اً 

وقرأ حمزة والكسائً )فهل نجعل لب صرجاً()أم تسؤلهم صرجاً( المإمنون    ر القاؾ وؼٌرةما ب تح الٌاء والقاؾ وكس

وقرأ ةشام وابن اكوان )فصراُج رّبب صٌٌر( المإمنون   براء م توحة بعدةا ألؾ وؼٌرةما بإسكان الراء وحاؾ األلؾ

                                                             بعدةا بإسكان الراء وحاؾ األلؾ والباقون ب تح الّراء وألؾ 

ْدفٌِن عْن شعبَة المال   ومّكننً أ هْر دلٌالً وسّكنوا    5٘ٗ مع الضّم فً الصُّ  

ناً    5٘٘ لدى رْدماً ائتونً وقبُل اكسر الِوال  كما حقُُّه ضّماهُ واةمْز ُمَسكِّ  

بُصْل ِه وال كسَر وابدْأ فٌهما الٌاَء ُمْبِدال  لشعبَة والّثانً فشا صْؾ  5٘ٙ  

 و ِزْد قبُل ةمَز الوصِل والؽٌُر فٌهما بقْطعهما والمدِّ بدءاً وموِصال   5٘2
رأ شعبة بضّم بنون مشّددة مكسورة وق اقون والب   )مامكننً فٌه رّبً( بنونٌن ص ٌ تٌن م توحة فمكسورة قرأ ابن كثٌر

ا ساوى بٌن الّصدفٌن( وقرأ ابن عامر والبصري وابن كثٌر بضّم الصاد والدال والباقون )حّتى باالصاد وسكون الّدال

وقرأ حمزة وشعبة بصلؾ عنه     ب تحهما وقرأ شعبة )ردماً ائتونً زبر الحدٌد( بكسر الّتنوٌن واسكان الهمزة وصالً 

فبهمزة وصٍل مكسورة وببدال  (ائتونً)ا بدآ وبا   )قال ائتونً أفرغ علٌه قطراً( ب تح الالم وال تكسر لتسكٌن الهمزة 

 فً البدء والوصل وةو الوجه الثانً لشعبة والباقون بهمزة قطع م توحة ومّدةا )آتونً(              الهمزة ٌاًء مّدًٌة 

دوا لحمزةَ  اسطاعوا فما وطاءَ    5٘5  ال شاؾٍ  الّتاكٌرُ  تن دَ  وأنْ  شدِّ  تؤوَّ
                                                                                                                                                                              

ٌَّةَ   ٔ٘ٔ ٌنِ  ضمُّ  َكَحْ ٍع  جزاءُ    ُحطْ  ِصؾَّ  ٌُبِدلُ  كلَّ  ٌْسمو زك ال َسدَّ ُحوِّ  

 فاقبال ٌَُص ِّؾُ  اسطاعوا فما وعْنهُ        فاِصرٌ  بالمدِّ  آتونِ  ةنا كسّداً   ٕ٘ٔ
ٌّةً  ن ساً ) روح قرأ  ٌعقوب وقرأ    راضٌة مثل( زاكٌة) وروٌا وأبوجع ر كالب وصلؾ ألؾ ؼٌر ِمنْ  مشّددة بٌاء( زك

 والقلم ن( منها صٌراً  ٌبدلنا أنْ )  التحرٌم( أزواجاً  ٌبدله أنْ )  الكهؾ( ربهما ٌبدلهما أنْ )  جاء كٌؾ( ٌبدل) دال بتص ٌؾ

 وأبوجع ر كالب وصلؾ منصوبةً ( جزاءً ) بتنوٌن( الحسنى جزاء فله)ٌعقوب وقرأ الدال بتشدٌد وأبوجع ر كالب وصلؾ

 السٌن بضم( سداً  وبٌنهم) ٌعقوب وقرأ كالب وارصران السٌن بضمّ ( السدٌن بٌن) ٌعقوب وقرأ  تنوٌن ؼٌر ِمنْ  بالرفع

 القطع ةمزة بعد بؤلؾ(  أفرغ آتونً)  صلؾ وقرأ ٌا( َسّداً  صل هم وِمنْ  سّداً )  وكالب  ب تحها وصلؾ كالب وجع روأب

 رّبً)  االضافة ٌاءات   كالب وارصران( اسطاعوا فما) طاء بتص ٌؾ صلؾ وقرأ كالب( آتونً ردماً ) كالب وارصران

  =دونً ِمنْ )(هللا شاء بنْ  ستجدنً)(أحداً  بربً أُشرب لمْ ( )ٌإتٌن أنْ  رّبً فعسى( )أحداً  برّبً أشرب وال( )بعّدتهم أعلم



 وما قبَل بْن شاَء المضافاُت ُتْجتال    ثالٌث معً دونً ورّبً بؤربعٍ    5٘9
له نقباً( بتص ٌؾ الطاء للجمٌع  والباقون بتص ٌ ها )وما استطاعوا قرأ حمزة )فما اسطاعوا أن ٌ هروه( بتشدٌد الطاء

وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث             ألّن التاكٌر ؼٌر حقٌقً حمزة والكسائً )قبل أن ٌن د كلمات ربً( بٌاء الّتاكٌروقرأ 

)ِمْن دونً أولٌاء()قُل رّبً أعلُم بعّدتهم()وال أشرُب برّبً أحداً()فعسى رّبً أن    )معً صبراً( ثالثة  ٌاءات االضافة

                                   حداً()ستجدنً بْن شاء هللا صابراً()ٌا لٌتنً لْم أُشرب برّبً أ ٌإتٌن(
سورة مرٌم                                                                                             

صلقُت صلقنا شاَع وجهاً ُمَجّمال  وحرفا ٌِرْث بالجزِم حلُو رضًى وقُْل     5ٙٓ  

ٌّاً شااً على   وضمُّ  5ٙٔ اً مْع ُجث ٌّ اً ُصل ٌّ ٌّاً كسُرهُ عنهما وقُْل       ُعت ُبك  

 وةمُز أَةْب بالٌا جرى ُحْلُو بحرِه   بصلٍؾ وِنسٌاً فتُحُه فائٌز ُعال   5ٕٙ
وقرأ حمزة والكسائً )وقد صلقناب(     والباقون برفعهما      قرأ البصري والكسائً )ٌرثنً وٌرث( بجزم الثاء فٌهما

ٌّاً( بكسر الباء وؼٌرةما بضّمها  وقرأ ح ع وحمزة        وؼٌرةما )صلقتب( وقرأ حمزة والكسائً )صّروا سّجداً وبك

ٌّاً( ٌّاً(  والكسائً بكسر العٌن والصاد والجٌم )وقد بلؽُت من الكبِر ِعت ٌُّهم أشدُّ على الرحمِن عِت اً  )أ ٌّ )ثمَّ  ()أولى بها ِصلِ

ٌّاً( ٌّاً( وؼٌرةم بضم العٌن والصاد والجٌم  لُنحضرّنهم حوَل جهّنَم جِث وقرأ ورٌش والبصرّي    )وناُر ال المٌَن فٌها جث

وقرأ حمزة وح ٌع )وكنُت   الهمزة والباقون بالهمزة وةو الوجه الثانً لقالون  لون بصلٍؾ عنه )ألةَب( بالٌاء بدلوقا

                                                                      تح النون وؼٌرةما بكسرةانسٌاً منسٌاً( )نسٌاً( ب

 وِمْن تحتها اكسْر واص ِ  الّدةَر عْن شااً وصؾَّ تساقْط فاصالً فُتُحّمال   5ٖٙ
                                                                                                                                                                              

( ترن بنْ ()ٌإتٌن أنْ ()ٌهدٌن أنْ ()المهتد)الزوائد ٌاءات الجمٌع أسكنها ثالثة( صبراً  معً)أبوجع ر السّتة فتح( أولٌاء=

 الحالٌن فً الكل أثبتها( شًء عن تسؤلنً فال) الحالٌن فً وٌعقوب وصالً  أبوجع ر السّتة أثبت(ُتعلّمنِ  أنْ ()نبػِ  كّنا ما)

                                         الارقان سورة إلى الّسالم علٌها مرٌم سورة منْ                                   

اً  واْضُممْ  ُحزْ  رفعُ  ٌَِرثْ   ٖ٘ٔ ٌّ  أال ألَةبْ  فً والهمزُ  ِفدْ  صلَْقُتبَ    وباَبُه  عت
اً ) أوائل بضمّ  صلؾ وقرأ كالب وارصران ال علٌن برفع( وٌرث ٌرثنً) ٌعقوب قرأ مرٌم سورة    ٌّ اً ()ُعت ٌّ اً ()ُبك ٌّ ( ُصل

 ألةب)أبوجع ر وقرأ كالب وارصران المضمومة المتكلّم بتاء قبلُ  منْ ( صلقتب وقد) صلؾ وقرأ كالب وارصران( ُجثٌاً )

                                                             الهمزة مكان بٌاء وٌعقوب كالب وصلؾ الالم بعد بهمزة( لب

َحال ُحال فاّكرْ  تّساقطْ  ٌَعلُ    ضاً   اْص  اكسر تحِتها وِمنْ  فُزْ  بكسرٍ  وَنسٌاً   ٗ٘ٔ  

دْ   ٘٘ٔ اُكرُ  ِطبْ  ُشدَّ  نورثْ  ٌَْحلُ  سَرنْ   فاك  وأنّ  ُحزْ  اْنصباً  قولُ  فتىً  وشدِّ  اعتال ٌَ
( تحتها) تاء وص  (ِمنْ )مٌم بكسر( تحتها ِمنْ  فنادىها) روح وقرأ كالب وارصران النون بكسر( نسٌاً  وكنت)صلؾ قرأ

 وفتح  الّتاكٌرم توحةً  بٌاء( رطباً  علٌب تساقط)ٌعقوب وقرأ تحتها ونصب المٌم ب تح وروٌا كالب  وصلؾ وأبوجع ر

 بنصب( ٌمترون فٌه الاي الح ّ  قول) ٌعقوب وقرأ    م توحة بتاءٍ  لكن  كالب وارصران( ٌساقط)السٌن وتشدٌد القاؾ

 ب تحها وروٌا وأبوجع ر كالب وصلؾ( بنّ ) ةمزة بكسر( ورّبكم رّبً هللا وبنّ ) روح وقرأ   برفعه وارصران( قول)

 أبوجع ر وقرأ مصّ  ة الراء وكسر و الواو بسكون والباقون الراء وتشدٌد الواو ب تح( عبادنا ِمنْ  نورث) روٌا وقرأ 

كالب وارصران والكاؾ الاال وتشدٌد ب تح( االنسان ٌاكر أوال)                                                           



وبالضّم والتص ٌِؾ والكسِر ح ُصهم وفً رفِع قوُل الح ِّ نصُب نٍد كال   5ٙٗ  

 وأصبروا    بصلٍؾ باا ما ُمتُّ موفٌَن ُوّصال  وكسُر وأنَّ هللا ااٍب  5ٙ٘
وؼٌرةم ب تح المٌم   قرأ نافع وح ٌع وحمزة والكسائً )من تحتها أال تحزنً( بكسر المٌم وص   تاء )تحتها(    

وفاصالً أي أّن )رطباً( م عول )ةّزي( وقرأ حمزة )تساقط( ب تح التاء والقاؾ وتص ٌؾ السٌن     ونصب تاء )تحتها( 

ٌّون وقد  وقرأ ح ٌع بضم الّتاء وكسر القاؾ وتص ٌؾ السٌن والباقون    فصل بٌنهما )تساقط ( تحّمال أي أجازه النحو

وقرأ عاصم وابن عامر )قول الحّ ( بنصب الالم والباقون برفعها وقرأ ابن عامر    ب تح الّتاء والقاؾ وتشدٌد السٌن 

( بهمزة       همزة وؼٌرةم ب تحها وعاصم وحمزة والكسائً )وبّن هللا رّبً( بكسر ال وروي البن اكوان )أءاا ما ِمتُّ

والباقون بهمزتٌن على االست هام وكٌل من     واحدٍة مكسورة على الصبر وبهمزتٌن م توحة ومكسورة على االست هام 

                                    لهمزتٌن وقد وّفى الرواةُ  بعهد نقل القراءة التً وصلوا بلٌهاالقراء على أصله فً ا

ُمدؼماً باسطاً ُمال دنا ِرئٌاً أبدلْ    وُنْنجً ص ٌ اً ُرْ  مقاماً بضّمِه    5ٙٙ  

 ش اًء وفً نوٍح ش ا َحقُُّه َوال  وُوْلداً بها والّزصرِؾ اضُمْم وسّكَنْن    5ٙ2
الجٌم وؼٌره ب تح النون وتشدٌد الجٌم وقرأ ابن كثٌر  قرأ الكسائً )ثّم ننجً الاٌن اتقوا( بسكون النون الثانٌة وتص ٌؾ

وقرأ قالون وابن اكوان )ةْم أحسُن أثاثاً ورءٌاً( بإبدال الهمزة ٌاًء  )أي ال رٌقٌن صٌٌر مقاماً( بضّم المٌم وؼٌره ب تحها 

)وقالوا اّتصا الّرحمن  داً(وقرأ حمزة والكسائً )ألوتٌّن ماالً وول    وبدؼامها فً الٌاء بعدةا وؼٌرةما بتحقٌ  الهمزة 

)قُْل بْن كان للّرحمن ولٌد فؤنا أّوُل العابدٌن( الزصرؾ  )وما ٌنبؽً للّرحمن أْن ٌّتصا ولداً( ولداً()أْن دعوا للّرحمن ولداً(

ْن لم عوا مَ بضم الواو وسكون الالم )ُوْلدا( والباقون ب تح الواو والالم وقرأ ابن كثٌر والبصري وحمزة والكسائً )واّتب

ٌزْدهُ مالُه وولدهُ( نوح بضّم الواو وسكون الالم وؼٌرةم ب تحهما                                                         

وطا ٌت ّطْرَن اكسروا ؼٌَر أثقال   وفٌها وفً الّشورى ٌكاُد أتى رضا    5ٙ5  

حال صْ ُوهُ ِوال وفً الّتاِء نوٌن ساكٌن حجَّ فً ص ا كماٍل وفً الّشورى   5ٙ9  

ًَ واجعْل لً وبّنً كالةما   ورّبً وآتانً مضافاُتها العال 52ٓ    ورائ
وقرأ البصري وحمزة وشعبة   قرأ نافٌع والكسائً )تكاد السمواُت( مرٌم والشورى بٌاء الّتاكٌر وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث

وكالب قرأةا البصري وشعبة فً الّشورى وقرأ   ة وابن عامر )ٌت ّطرَن منُه( بنون ساكنة بدل الّتاء وكسر الطاء مص ّ 

)ِمْن ورائً  ٌاءات االضافة   ِوال أي متتابعاً  المسكوت عنهم فً السورتٌن بتاء م توحة بدل النون وفتح الطاء مثّقلة 

         (آتانً الكتابوكانت()اجعْل لً آٌة()بّنً أعوا بالّرحمن()بّنً أصاؾ أْن ٌمّسب()سؤستؽ ُر لب رّبً بّنُه()
                                                                                                                                                                              

 َوال ُحطْ  والكسرَ  آدَ  افتحْ  أنا بّنً أنِّثِ  ٌكادُ  فافتحْ  نوحَ  ال ولداً  وفُزْ   ٙ٘ٔ
( ولداً  للرحمن دعوا أنْ ()ولداً  الرحمن اّتصا وقالوا()وولداً  ماالً  ألوتٌنّ ) جاء حٌث والالم الواو ب تح( ولداً ) صلؾ قرأ 

 فضمّ  نوح( صساراً  بال ولُدهُ  و مالهُ ) وأّما     كالب وارصران الزصرؾ( ولدٌ  للرحمن كان بنْ  قُل) مرٌم( ولداً  ٌتصا أنْ )

 والشورى مرٌم( ٌت ّطرنَ  السموات تكاد)أبوجع ر وقرأ ب تحهما وأبوجع ر كالب وٌعقوب فٌها الالم وسكنَ  الواو صلؾ

 لً اجعل) الكل أسكنها( وكانت ورائً ِمنْ ) مرٌم سورة فً  االضافة ٌاءات      كالب وارصران( تكاد) الّتؤنٌث بتاء 

اً  بً كان بّنه رّبً()أصاؾ بنّ ()أعوا بّنً()آٌة ٌّ                  الكل فتحها( الكتاب آتانً) أبوجع ر فتحها( ح 



سورة طه                                                                                      

معاً وافتحوا بّنً أنا دائماً ُحال  لحمزَة فاضُمْم كسرةا أةلِه امكثوا    52ٔ  

وفً اصترُتَب اصترناَب فاَز وَثّقال  ونّوْن بها والّنازعاِت طوًى اكا    52ٕ  

 تدا ؼٌرِه واضُمْم وأشرْكُه كلكال  وأّنا وشاٍم قطُع أْشُدْد وضمَّ فً اب   52ٖ
وقرأ ابن كثٌر     قرأ حمزة )فقال ألةله امكثوا( طه والقصع بضّم ةاء ضمٌر )ألةله( وصالً وؼٌره بكسرةا فٌهما

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )بالواِد         والبصري )بّنً أنا ربُّب( ب تح ةمزة )بّنً( وؼٌرةما بكسرةا

مشّددة )أّنا( بنون  وقرأ حمزة )وأنا اصترتب(  وؼٌرةم بدون تنوٌن     الُمَقّدا طوًى( طه والنازعات بتنوٌن )طوًى(

وقرأ ؼٌره )أنا( بنون مصّ  ة )اصترتب( بتاء مضمومة قبل الكاؾ    بدل الّتاء المضمومة  )اصترناب( بنون بعدةا ألؾٌ 

وقرأ )وأشركُه( بضمِّ الهمزة وقرأ ؼٌره     وقرأ ابن عامر )أشُدد بِه أزري( بهمزة قطٍع م توحٍة تثبُت وصالً وابتداًء 

                     فً الثانً والكلكل الّصدربهمزة وصٍل فً األول تحاؾ وصالً وتضّم ابتداًء وب تح الهمزة 

مهاداً ثوى واضُمْم سوًى فً نٍد كال  مع الّزصرِؾ اقصْر بعَد فتٍح وساكٍن    52ٗ  

   وٌكسُر باقٌهْم وفٌِه وفً ُسدًى مماُل وقوٍؾ فً األصوِل تؤّصال 52٘
والباقون      ٌم وسكون الهاء بدون ألؾقرأ عاصم وحمزة والكسائً )جعل لكم األر  مهداً( طه والّزصرؾ ب تح الم

وقرأ حمزة وعاصم وابن عامر )مكاناً سوًى( بضّم السٌن والباقون بكسرةا وفً   بكسر المٌم وفتح الهاء وألؾ بعدةا

                   )سوًى( و )سدًى( القٌامة االمالة فً الوقؾ ألّن مانع االمالة وصالً ةو التنوٌن وقد زال فً الوقؾ

   فٌْسَحَتكْم ضمٌّ وكسٌر صحاُبهم       وتص ٌُؾ قالوا بنَّ عالُمُه دال 52ٙ

 وافتِح المٌَم ُحّوالدنا فاجمعوا ِصْل     وةاٌِن فً ةااِن حجَّ وِثْقلُهُ  522
وقرأ ح ٌع         قرأ ح ٌع وحمزة والكسائً )فٌسحتكم بعااب( بضّم الٌاء وكسر الحاء وؼٌرةم ب تح الٌاء والحاء 

وقرأ البصري )ةاٌن(  مصّ  ة وؼٌرةما بتشدٌدةا م توحة  )بْن(   بإسكان نون   كثٌر )قالوا بن ةاان لساحران( وابن

وقرأ البصرّي )فؤجمعوا كٌدكم( بهمزة وصٍل   وقرأ ابن كثٌر بتشدٌد نون )ةاان( وؼٌره بتص ٌ ها   بالٌاء بدل األلؾ 

                                      قطٍع م توحة مطلقاً مع كسر المٌممحاوفة وصالً وابتداًء وب تح المٌم وؼٌره بهمزة 

                                                                                                                                                                              

 كالب وصلؾ بكسرةا وٌعقوب( بّنً) ةمزة ب تح( ربُّب أنا بّنً) أبوجع ر قرأ    طه سورة                               

ال ُحمْ  سوىً  اْضُممْ  أسنى كُنْصلِْ هُ    واْجِزَمنْ  لُِتْصَنعَ  سّكنْ  ِفدْ  اصترتُ  أنا  2٘ٔ وُطوِّ  

ْسَحتَ   5٘ٔ ٌَ ٌَّلُ  أنِّثْ  ُحزْ  وةاانِ     أجِمعوا وبالَقطعِ  اكسرْ  ُضمَّ  ف  ٌُجتلى ٌُص
( عٌنً على ولتصنع)أبوجع ر وقرأ كالب وارصران ال عل فً المتكلم وبتاء( أنا)نون بتص ٌؾ(اصترتب وأنا)صلؾ وقرأ

( نصلؾْ ) بجزم( أنتَ  وال نحن النصل هُ )أبوجع ر وقرأ    العٌن ونصب الالم بكسر وارصران العٌن وجزم الالم بتسكٌن

 وقرأ بالكسر جع ر وألبً كالب وصلؾ السٌن بضم( سوى مكاناً )ٌعقوب وقرأ الن ً على بالرفع وارصران الّنهً على

 قطع بهمزة فؤجمعوا) ٌعقوب وقرأ  ب تحهما وأبوجع ر كالب وصلؾ الحاء وكسر الٌاء بضمّ ( بعااب فٌسحتكم) روٌا

 التثنٌة وبؤلؾ م توحة( بنّ ) نون بتشدٌد( ةاان بن) ٌعقوب وقرأ    كالب وارصران أجمع ِمنْ  أمرٌ  المٌم وكسر م توحة

ٌّلُ ) روح وقرأ كالب وارصران         الّتاكٌر بٌاء والباقون الّتؤنٌث بتاء( بلٌه ٌص



ُل ُمْقبال 525 ٌَّ ٌُص    وقُْل ساحٍر سحٍر ش ا وتلّقُؾ ار  فِع الجزَم مْع أُنثى 

 والجزِم فُّصالش ا ال تصْؾ بالقصِر  وأنجٌُتكْم واعدُتكْم ما رزقُتكْم    529
وؼٌرةما بؤلؾ بعد السٌن الم توحة   قرأ حمزة والكسائً )بّنما صنعوا كٌُد سحر( بكسر السٌن واسكان الحاء )ِسْحر( 

ٌُّل بلٌه( بتاء الّتؤنٌث وؼٌره بجزم فاء توقرأ ) ما صنعوا( برفع ال اء  وقرأ ابن اكوان )تلّقؾُ   وكسر الحاء )ساحر(  ص

ٌّل( )تلّقؾْ  ٌسكن الالم وٌصّ ؾ القاؾ )َتْلقؾ( وؼٌره ب تح الالم وتشدٌد القاؾ  قد سب  أّن ح صاً و  ( وبٌاء الّتاكٌر )ٌص

ٌّباِت ما رزقتكم( بتاء مضمومة   وقرأ حمزة والكسائً )ٌا بنً اسرائٌل قد أنجٌتكم ِمْن عدّوكم وواعدتكم( )كلوا ِمْن ط

وقرأ حمزة )ال تصْؾ دركاً( بحاؾ     بعدةا ألٌؾ  وقرأ ؼٌرةما بنون م توحة    بدل النون واأللؾ فً األفعال الثالثة

                                                 األلؾ بعد الصاء وجزم ال اء وؼٌره بإثبات األلؾ بعد الصاء ورفع ال اء

ِحلَّ الضمُّ فً كسِرِه رضا    55ٓ ٌَ ُمَحلاّلوفً الِم ٌْحلِْل عنُه وافى   وحا ف  

ُنهًى وحمْلنا ضمَّ واكسْر ُمَثقِّال  وفً ُملكنا ضمٌّ ش ا وافتحوا أولً    55ٔ  

ٌَبصروا  شااً وبكسر الالم ُتْصلِ ُُه حال 55ٕ ًٍّ وصاطَب     كما عنَد حرم

ُه وفً ضّمِه افتْح عْن سوى ولِد العال 55ٖ    دراِب ومع ٌاٍء بنن ُخ ضمُّ
وؼٌره         قرأ الكسائً )فٌحّل علٌكم ؼضبً وَمْن ٌحلل علٌه ؼضبً( بضم الحاء فً األول وضّم الالم فً الثانً 

وقرأ حمزة والكسائً )بملكنا( بضّم       محلاّل جائزاً بكسرةما )أْن ٌحّل علٌكم ؼضٌب ِمْن رّبكم( بكسر الحاء للجمٌع 

وقرأ ابن عامر وح ع ونافع وابن كثٌر )ولكّنا حّملنا( بضّم الحاء        ةاالمٌم ونافٌع وعاصم ب تحها والباقون بكسر

وقرأ حمزة والكسائً )بما لْم ٌبصروا به( بتاء الصطاب       والباقون ب تح الحاء والمٌم وتص ٌ ها وكسر المٌم مشّددة 

ا ب تحها وقرأ السبعة بال البصري الم )تصل ه( وؼٌرةمٌاء الؽٌب وقرا البصري وابن كثٌر)لْن تصل ه( بكسروؼٌرةما ب

 )ٌوم ٌن خ فً الصور( بضم الٌاء وفتح ال اء وقرأ البصري بنون م توحة بدل الٌاء المضمومة مع ضم ال اء 

ٌَصْؾ وأّنَب   وبالقصِر  55ٗ ًِّ واجزْم فال   الفً كسِرِه ص وةُ الُعالللمك
                                                                                                                                                                              

َوال طما اْشُددْ  واكسرِ  حمْلنا اْضُممْ  كاا     اسِكَننْ  اكسري وبثري ارفعْ  تصاؾُ  ال وفُزْ   9٘ٔ  

ُمَجهِّال ُحلْ  بٌا نْن خْ  بدا وضمَّ   وافَتَحنْ  اعلَْمهُ  َص ِّؾِ  سّكنْ  لَُنحِر َ   ٓٙٔ  

ٌُْقضى  ٔٙٔ  اْنجلى ال وبّنبَ  وافتحْ  لٌِْعقوِبهمْ     َكَوْحٌهِ  وانِصبْ  سمِّ  بنونٍ  و
( أثري على أوالء ةمْ ) روٌا وقرأ كالب وارصران ال اء بعد ألؾ وبثبات بالرفع( والتصشى دركاً  تصاؾ ال)صلؾ قرأ

 مشّددة المٌم وكسر الحاء بضمّ ( حملنا ولكّنا) روٌا وقرأ        ب تحهما وارصران الثاء وسكون( أثري) ةمزة بكسر

 وردان فابن الراء وتص ٌؾ الحاء باسكان(  لنحرقنه)أبوجع ر وقرأ مصّ  ة والمٌم الحاء ب تح والباقون كالب وأبوجع ر

 وقرأ مشّددة وكسرالراء الحاء وفتح النون بضم وارصران الراء وكسر النون بضم جماز وابن الراء وضمّ  النون ب تح

ٌُه بلٌب ٌُقضى أنْ )ٌعقوب وقرأ كالب وارصران ال اء وفتح الؽٌبة ٌاء بضمّ ( ٌن خ ٌوم) ٌعقوب  مكان م توحة بنون( وح

( وحٌه) ورفع بعدةا وألؾ الضاد وفتح مضمومة بٌاء وارصران( وحٌه) نصب كما منصوبة وٌاء الضاد وكسر الٌاء

                                             كالب وارصران( أّنب) ةمزة ب تح (ت مإ ال وأّنب) أبوجع ر وقرأ فاعل نائب



أولً ح ٍ  لعلًّ أصً ُحال عن   مإنَّثٌ  وبالضّم ُترضى صْؾ رضاً ٌؤتهْم    55٘  

ًَ    واكري معاً بّنً معاً لً معاً حشرْ    55ٙ  انجالتنً عٌِن ن سً بّننً رأس
وقرأ شعبة ونافع قرأ ابن كثٌر )فال ٌصاؾ ُ لماً( بحاؾ األلؾ بعد الصاء وجزم ال اء وؼٌره بإثبات األلؾ ورفع ال اء 

وقرأ شعبة والكسائً )لعلّب ترضى( بضّم التاء وؼٌرةما  فٌها( بكسر ةمزة )وأّنب( وؼٌرةما ب تحها  )وأّنب ال َت مإ

)لعلًّ آتٌكم()أصً  ٌاءات االضافةوقرأ ح ٌع ونافع والبصري )أو لم تؤتهم( بتاء التؤنٌث وؼٌرةم بٌاء الّتاكٌر ب تحها 

 )ولً فٌها مآرب( )بّنً أنا رّبب( )بّنً آنسُت ناراً( )وال تنٌا فً اكري ااةبا( )وأقم الصلوة لاكري بّن الساعة( اشدد(

 (لى عٌنً با()واصطنعتَب لن سً باةب()بننً أنا هللا()والبرأسً بّنً)ولتصنع ع )حشرتنً أعمى( )وٌّسر لً أمري(

سورة األنبٌاء                                                                                             

ال واَو دارٌِه َوّصالوقُْل أَولْم    وقُْل قاَل عْن شهٍد وآصُرةا َعال   552  

مَّ بالّرفع ُوّكال  مُع فتُح الضّم والكسِر ؼٌبًة وُتس   555 ٌَْحصبً والصُّ سوى ال  

   وقال بِه فً الّنمِل والّروِم دارٌم  وِمثقاَل مع لقماَن بالّرفِع أُكمال 559
وؼٌرةم )قُْل رّبً( بضّم القاؾ     قرأ حمزة والكسائً وح ع )قال رّبً ٌعلم القول( ب تح القاؾ والالم وألؾ بٌنهما 

وقرأ ح ٌع )قال رّب احكم بالحّ ( آصر السورة ب تح القاؾ والالم وألؾ بٌنهما وؼٌره بضم  وسكون الالم بدون ألؾ

)أولم ٌر الاٌن ك روا( بحاؾ الواو بعد الهمزة وؼٌره بإثباتها وقرأ وقرأ ابن كثٌر      ون الالم بدون ألؾ القاؾ وسك

وقرأ ابن عامر )تسمع( حها وفتح المٌم ورفع مٌم )الصّم(( بٌاء الؽٌب وفت)وال ٌسمع الصّم الّدعاءامرالسبعة بال ابن ع

بٌاء وقرأ ابن كثٌر )وال ٌسمع الصّم( فً الّنمل والروم       بتاء الصطاب مضمومة وكسر المٌم ونصب مٌم )الصّم( 

نصب مٌم )الصّم( وقرأ وؼٌره بتاء الصطاب مضمومة وكسر المٌم و    الؽٌب م توحة وفتح المٌم ورفع مٌم )الصّم( 

نافع )وبْن كان مثقال حّبة()بّنها بْن تُب مثقال حّبٍة( لقمان برفع الم )مثقال( وؼٌره بنصبها                             

ٌُحصنكم صافى وأُنَِّث عْن كال 59ٓ    جااااً بكسر الضّم راٍو ونوُنُه   لِ
                                                                                                                                                                              

ثاً  ٌُْحِصنْ  نونَ  وِطبْ     بدا ٌؤِتهمْ  ُحلىً  الها فتحُ  وَزةرةَ   ٕٙٔ  وُجهِّال أُدْ  أنِّ  

 الُعال  ارفعِ  السماءَ  َنْطوي َجهِّالً  وأّنثاً  فشا حرامٌ  ُحزْ  َنْقِدرْ   الٌاءِ   مع  ٖٙٔ

 الصحؾ فً ما بٌنةُ  تؤتهم أولمْ ) وردان ابن وقرأ بسكونها وارصران( الدنٌا الحٌوة زةرة()زةرة)ةاء ب تح ٌعقوب قرأ

 بّنً()آتٌكم لعلً()ناراً  آنستُ  بّنً) طه  االضافة ٌاءات الّتؤنٌث بتاء والباقون كالب وصلؾ الّتاكٌر بٌاء( تؤتهم()األولى

 فً( )ااةب لن سً واصطنعتب()أصتب تمشً باْ  عٌنً(  )أمري لً وٌّسر()الساعة بنّ  لاكري()هللا أنا بّننً( )ربب أنا

 الثالثة أسكنها( اشُدد أصً()مآرب فٌها ولً) أبوجع ر الجمٌع فتح( أعمى حشرتنً لِمَ ()بّنً برأسً وال()ااةبا اكري

 الوقؾ فً ساكنة الوصل فً م توحة أثبتها(تتبعنِ  أال)بالٌاء ٌعقوب عنده ٌقؾ( بالواد بّنب نعلٌب فاصلع) الزوائد ٌاءات

 أبوجع ر وقرأ المضارعة بنون( بؤسكم ِمنْ  لنحصنكم) روٌا قرأ األنبٌاء سورة ٌعقوب الحالٌن فً وساكنة أبوجع ر

 بسكون وارصران بالجمع بعدةا وألؾ الٌاء ب تح( الرٌح ولسلٌمان)أبوجع ر وقرأ    الّتاكٌر بٌاء والباقون الّتؤنٌث بتاء

 =وكسر م توحة بنون وارصران الدال وفتح مضمومة بٌاء(علٌه نقدر لنْ  أن)ٌعقوب وقرأ باالفراد األلؾ وحاؾ الٌاء

  



وحرٌم وُننجً احاْؾ وثّقل كاي ِصال   كسِر والقصِر صحبةٌ وسّكَن بٌن ال   59ٔ  

نً بّنً عبادَي ُمجتال   و للكُتِب اجمْع عن شااً ومضافها    59ٕ  معً مسَّ
وح ٌع وابن عامر بتاء وقرأ شعبة )لُِتحصنكم ِمْن بؤسكم( بالنون     وؼٌره بضّمها قرأ الكسائً )جااااً( بكسر الجٌم 

الحاء وسكون الراء وحاؾ  وقرأ شعبة وحمزة والكسائً )وحرام على قرٌة( بكسر     الّتؤنٌث وؼٌرةم بٌاء الّتاكٌر 

وقرأ ابن عامر وشعبة )وكالب ننجً المإمنٌن( بحاؾ النون الثانٌة     األلؾ والباقون ب تح الحاء والراء وألؾ بعدةا

ًِّ الّسجل للكتب( بضم الكاؾ  وتشدٌد الجٌم وؼٌرةما بإثبات النون وتص ٌؾ الجٌم  وقرأ ح ٌع وحمزة والكسائً )كط

)ةاا اكر َمْن  ٌاءات االضافة  الجمع وؼٌرةم بكسر الكاؾ وفتح التاء وألؾ بعدةا على االفرادوالتاء بدون ألؾ على 

     معً واكر َمْن قبلً()مّسنً الّضّر()ومْن ٌقُل منهم بّنً بله()عبادي الصالحون(                                 
سورة الحج                                                                                         

لٌِقطْع بكسِر الالم كْم جٌُدهُ حال   ُسكارى معاً َسْكرى ش ا وُمحّربٌ    59ٖ  

ّطوفوا لُه      لٌِقضوا سوى َبّزٌهم ن ٌر جال 59ٗ ٌَ    لٌِوفوا ابُن اكواٍن لِ
وؼٌرةما   م بسكرى( ب تح السٌن وبسكان الكاؾ وحاؾ األلؾ بعدةاقرأ حمزة والكسائً )وترى الّناا سكرى وما ة

وقرأ ابن عامر وورش والبصري )ثّم لٌقطع( بكسر الالم وقرأ ابن اكوان        بضّم السٌن وفتح الكاؾ وألؾ بعدةا 

ا ت ثهم( بكسر )ولٌوفوا ناورةم ولٌطّوفوا( بكسر الالم فً ال علٌن وقرأ قنبل والبصري وابن عامر وورش )ثّم لٌقضو

    الالم وقرأ المسكوت عنهم بإسكان الالم

ورفٌع سواًء ؼٌُر ح ٍع تَنّصال   ومْع فاطِر انصْب لُإلإاً َن ُم أُل ٍة    59٘  

   وؼٌُر صحاٍب فً الّشرٌعِة ثّم وْل      ٌَوّفوا فحّرْكُه لُشعبَة أْثقال 59ٙ

 َمْنسكاً بالكسِر فً السٌِن شلشالفتصَط ُُه عْن نافٍع مْثلُه وقُْل معاً    592
                                                                                                                                                                             

 بتاء( نطوي ٌوم)أبوجع ر وقرأ   كالب وارصران ألؾ بعدةا والراء الحاء ب تح( قرٌة على وحرام)صلؾ وقرأ الدال=

(  السماء) ونصب بعدةا وٌاء الواو وكسر م توحة بنون وارصران (السماء) ورفع ألؾ بعدةا وواوٌ  مضمومة

ٌَْقضوا أتى    لٌِْقطعْ  رَبؤتْ  معاً  اةمزْ  ُضمَّ  ربِّ  وبا  ٗٙٔ أوال ٌا الالم أسِكنوا لِ  

 ُحلِّال بالمدِّ  وُمعاجزٌن  هما     فٌ  ٌنالُ  وأّنثْ  اي انصبْ  ولْإلإاً   ٘ٙٔ

( واكر معً َمنْ  اكر ةاا) األنبٌاء االضافة ٌاءات بكسرةا وارصران( ربّ ) باءِ  بضمّ ( بالح ّ  احكم ربّ )أبوجع ر قرأ

 الزوائد ٌاءات    الكلّ  فتحها( الصالحون عبادي()الّضر مسنً) أبوجع ر فتحها( بله بنً منهم ٌقل وَمنْ ) الكلّ  أسكنها

 وفصلت الحج( وربت اةتّزتْ )أبوجع ر وقرأ الحج سورة  ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها( فالتستعجلون) بثنان( فاعبدون)

 الالم باسكان( لٌقضوا ثمّ ()لٌقطع ثمّ ) وأبوجع ر روح وقرأ الهمزة بحاؾ وارصران( وربؤتْ ) الباء بعد م توحة بهمزة

 وقرأ بالجر وصلؾ كالب وأبوجع ر  بالنصب الحج( ولإلإاً ) ٌعقوب وقرأ      الالم بكسر وروٌا كالب وصلؾ فٌهما

 فٌهما الّتؤنٌث بتاء( ٌنالهُ  ولكنْ ()هللا ٌنال لنْ ) ٌعقوب وقرأ         بالجر وارصران بالنصب فاطر فً( ولإلإاً )أبوجع ر

  كالب وارصران الجٌم وتص ٌؾ العٌن بعد بؤلؾ سبؤ فً وبثنان الحج( معاجزٌن) ٌعقوب وقرأ الّتاكٌر بٌاء وارصران



قرأ عاصم ونافع)ِمْن اةٍب ولإلإا( الحج وفاطر بنصب الهمزة الثانٌة وؼٌرةما بص ضها وقرأ ح ٌع )سواًء العاكؾ( 

وقرأ ح ٌع وحمزة والكسائً )سواًء محٌاةم( الجاثٌة بنصب الهمزة وؼٌرةم برفعها    بنصب الهمزة وؼٌره برفعها 

وقرأ نافع )فتصط ه( ب تح الصاء       وقرأ شعبة )ولٌوفوا( ب تح الواو وتثقٌل ال اء وؼٌره بسكون الواو وتص ٌؾ ال اء 

()جعلنا منسكاً ةم علنا منسكاً لٌاكرواوقرأ حمزة والكسائً )ج      وتشدٌد الطاء وؼٌره بسكون الصاء وتص ٌؾ الطاء 

                                                                            وؼٌرةما ب تحها)منِسكاً( سٌن ناسكوه( بكسر 

ٌُدافُع و المضموُم فً أَِاَن اعتلى   595 وٌْدفُع ح ٌّ بٌَن فتحٌِه ساكٌن     

مْت صؾَّ بْا دال تا ٌقاتلو   نَ ح  وا وال تُح فً    نعمْ  599 عمَّ ُعالهُ ةدِّ  

 ها      ٌعّدون فٌه الؽٌَب شاٌَع ُدْصلاُلمِّ   وبصريٌّ أةلكنا بتاٍء وضَ  9ٓٓ
والباقون بضم الٌاء وفتح الدال وألؾ      قرأ ابن كثٌر والبصري )بّن هللا ٌدفُع( ب تح الٌاء وال اء وسكون الدال بٌنهما 

)أان( بضّم الهمزة وؼٌرةم ب تحها وقرأ    وقرأ نافع وعاصم والبصري )أاَن للاٌن ٌقاتلون(       بعدةا وكسر ال اء 

وؼٌرةم بكسرةا وقرأ نافع وابن كثٌر )لهّدمت( بتص ٌؾ الدال وؼٌرةم  ابن عامر ونافع وح ع )ٌقاتلون( ب تح التاء 

ٌّن ِمْن قرٌٍة أةلكتها( بتاء مضموم   بتشدٌدةا  بنون م توحة وألؾ بعدةا وقرأ  (ة وؼٌره )أةلكنىهاوقرأ البصري )فكؤ

                               حمزة والكسائً وابن كثٌر )كؤلِؾ سنٍة مما ٌعّدون( بٌاء الؽٌب وؼٌرةما بتاء الصطاب

ح ٌّ بال مدٍّ وفً الجٌِم ثّقال ن       وفً سبإٍ حرفاِن معها معاجزٌ 9ٓٔ  

ًَ جّمال  واألوُل مع لقماَن  9ٕٓ  ٌدعوَن ؼلّبوا   سوى ُشعبٍة والٌاُء بٌت
قرأ ابن كثٌر والبصري )والاٌن سعوا فً آٌاتنا معاجزٌن( الحج وسبؤ )والاٌن ٌسعون فً آٌاتنا معاجزٌن( سبؤ بحاؾ 

 وقرأ البصري وح ع والكسائً      األلؾ بعد العٌن وتشدٌد الجٌم وؼٌرةما بإثبات األلؾ بعد العٌن وتص ٌؾ الجٌم 

وحمزة )وأّن ما ٌدعون ِمْن دونه ةو الباطل( الحج )وأّن ما ٌدعون ِمن دونه الباطل( لقمان  بٌاء الؽٌب وؼٌرةم بتاء 

 )بٌتً للطائ ٌن(  ٌاء االضافة     بتاء الصطاب للجمٌع ف )بّن الاٌن تدعون ِمْن دون هللا لن ٌصلقوا اباباً( وأّما الصطاب

                                                   سورة المؤمنون                                      

  أماناتهْم وّحْد وفً ساَل دارٌاً صالتهُم شاٍؾ وع ماً كاي ِصال  9ٖٓ 
                                                                                                                                                                             

ْدعونَ   ٙٙٔ ٌَ ْحلُ  بضمٍّ  افتحْ  وُتن  ِبتُ  حمىً  سٌنا فْتحُ  األُصرى و ِكال أُدْ  ةٌهاتَ  ٌَ  

 ِبال وُحلىً  آةلٌ  تترا تنوٌنُ  نَ   تهجرو والّضمُّ  وال تحُ  اكسَرنْ  فللّتا  2ٙٔ
( دونهِ  ِمنْ  ٌدعون وأّنما) وأّما الصطاب بتاء وارصران الؽٌب بٌاء( ٌدعون()هللا دون ِمنْ  تدعونَ  الاٌن بنّ )  ٌعقوب قرأ

 الّزوائد ٌاءات أبوجع ر فتحها( للطائ ٌن بٌتً) الحج االضافة ٌاء  بالؽٌب وارصران بالصطاب فؤبوجع ر ولقمان الحج

( آمنوا الاٌن لهاد)  ٌعقوب الحالٌن وفً أبوجع ر الوصل فً أثبتها(والباد) الحالٌن فً ٌعقوب أثبتها( نكٌر كان) الحج

 تنبت) روح وقرأ بكسرةا وأبوجع ر كالب وصلؾ السٌن ب تح( سٌناء) ٌعقوب قرأ المؤمنون سورة وق اً  ٌعقوب أثبتها

 كلٌهما( ةٌهات)أبوجع ر وقرأ   الباء وكسر التاء بضم وروٌا كالب وصلؾ وأبوجع ر الباء وضم التاء ب تح( بالّدةن

 أبوجع ر وقرأ كالب وارصران الجٌم وضمّ  التاء ب تح( تهجرون سامراً )أبوجع ر وقرأ      بال تح وارصران بكسرالتاء

      ارصران وٌ تحها صلؾ وٌمٌلها كالب وصلؾ تنوٌن بال وٌعقوب وق اً  وباأللؾ(تترا رسلنا أرسلنا ثمّ ()تتراً )بتنوٌن

  



 بتنبُت والم توُح سٌناَء ُالاّل   مع الع ِم واْضُمْم واكسِر الضّم حقُُّه    9ٓٗ
وؼٌره بإثبات األلؾ      قرأ ابن كثٌر)والاٌن ةم ألمانتهم( المإمنون والمعارج بحاؾ األلؾ بعد النون على التوحٌد 

عد الالم على التوحٌد وؼٌرةم وقرأ حمزة والكسائً )والاٌن ةم على صالتهم ٌحاف ون ( بحاؾ الواو ب  على الجمع 

وقرأ ابن عامر وشعبة )فصلقنا المضؽة ع ماً فكسونا الع م( ب تح العٌن وسكون    بإثبات الواو بعد الالم على الجمع 

وؼٌرةما بكسر العٌن وفتح ال اء وألؾ بعدةا على الجمع وقرأ         ال اء وحاؾ األلؾ بعدةا فٌهما على التوحٌد 

وقرأ ابن عامر وعاصم     ر )تنبت بالدةن( بضّم التاء وكسر الباء وؼٌرةما ب تح التاء وضم الباء البصري وابن كثٌ

                                                        وحمزة والكسائً )ِمْن طور سٌناء( ب تح السٌن وؼٌرةم بكسرةا 

راً حقُُّه واكسِر الِوال  وضمٌّ وفتٌح َمنزالً ؼٌُر شعبٍة       ونّوَن تت 9ٓ٘  

 جرون بضمٍّ واكسِر الضّم أجمال ْ وأنَّ ثوى والنوَن صّ ْؾ ك ى وته   9ٓٙ
وقرأ ابن كثٌر والبصري  قرأ شعبة )وقل رّب أنزلنً منزالً ( ب تح المٌم وكسر الزاي وؼٌره بضم المٌم وفتح الزاي 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )وبّن ةاه أّمتكم(      ب التنوٌن )ثّم أرسلنا رسلنا تتراً( بتنوٌن راء )تتراً( وؼٌرةما بتر

وقرأ ابن عامر ب تح الهمزة واسكان النون مصّ  ة والباقون ب تح الهمزة وتشدٌد النون   بكسر ةمزة )بّن( وتشدٌد النون

 الوال أي الاي ٌلً )تترا(وؼٌره ب تح التاء وضّم الجٌم واكسر    وقرِأ نافع )سامراً تهجرون( بضّم التاء وكسر الجٌم 

   وفً الم هللِ األصٌرٌِن حافُها وفً الهاِء رفُع الجرِّ عْن ولِد العال 9ٓ2

ْكُه شلشال   9ٓ5  و عالُم ص ُ  الّرفِع عْن ن ٍروفْتُح شقوُتنا وامُدْد وحرِّ
اسم هللا بهمزة وصٍل م توحة قرأ البصري )سٌقولون هلل( الثانً والثالث بحاؾ الم الجر ورفع ةاء اسم هللا واالبتداء ب

وأّما الموضع األول فبإثبات الم الجر وجر اسم هللا فٌه للجمٌع وقرأ       والباقون بإثبات الم الجر وجر ةاء اسم هللا 

وقرأ حمزة والكسائً   ح ٌع وابن كثٌر والبصري وابن عامر )عالم الؽٌب والشهادة( بص   المٌم وؼٌرةم برفعها 

 وؼٌرةما بكسر الشٌن وسكون القاؾ وحاؾ األلؾ        نا شقوتنا( ب تح الشٌن والقاؾ وألؾ بعدةا )رّبنا ؼلبت علٌ

اً بها وبصاِدةا   على ضّمِه أعطى ش اًء وأكَمال 9ٓ9 ٌّ    وكسُرَب ُسصر

لجٌَم واكُمالَن فً الضمِّ فتٌح واكسر ا وفً أّنهْم كسٌر شرٌٌؾ وُترجعو   9ٔٓ  

ًَ عَ          دون شبٍّ وبعدهُ   وفً قاَل كْم قُْل  9ٔٔ  لاّلش ا وبها ٌاٌء لعلّ
ٌّاً( ع بضم السٌن والباقون بكسرةا وأكم ٌّاً()أّتصاناةم سصر ال أي أكمل قرأ حمزة والكسائً ونافع )فاّتصاتموةم سصر

 حمزة والكسائًوقرأ   )أّنهم ةم ال ائزون( بكسر الهمزة والباقون ب تحها وقرأ حمزة والكسائً      الضّم المت   علٌه

                                                                                                                                                                              

الِوال رفعِ وا معاً  أنْ  فرْضنا وَص ِّؾْ   فتىً  معاً  وقالَ  فِدْ  افتحْ  وبّنهمُ   5ٙٔ  

 أْوِصال  هللاِ  فً الَصْ  ُ  وبعدُ  ضاداً  افَتحنَّ  َؼِضبَ  اْنصَبنْ  بعدُ  اْشُدْدةما حال  9ٙٔ
 قاؾ بعد بؤلؾ( لبثتم بنْ  قال()لبثتم كم قال) صلؾ وقرأ كالب وارصران(أنهم) ةمزة ب تح( ال ائزون ةم أّنهم) صلؾ قرأ

( كابون بما) المإمنون الزوائد ٌاءات أبوجع ر فتحها( أعمل لعلًّ) المإمنون  االضافة ٌاء   كالب وارصران م توحة

         ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهنّ ( تكلمون وال()ارجعون ربّ ()ٌحضرون أنْ ()فاتقون) بثنان



كامالً واكُمال مثل واركضا كْن        )وأّنكم بلٌنا ال َترجعون( ب تح الّتاء وكسر الجٌم وؼٌرةما بضّم التاء وفتح الجٌم 

قرأ ابن كثٌر وحمزة و الكسائً )قال كم لبثتم فً األر ( بضم القاؾ وسكون الالم بصٌؽة األمر و        بالمعرفة  

وقرأ حمزة والكسائً )قُْل بْن لبثتم بال قلٌالً( بصٌؽة األمر    وؼٌرةم ب تح القاؾ والالم وألؾ بٌنهما بصٌؽة الماضً 

                        )لعلًّ أعمل صالحاً( علّل الكافر بلعلًّ االضافةٌاء وؼٌرةما قال بصٌؽة الماضً 
                                               سورة الّنور                                    

وح ٌّ وفّرضنا ثقٌالً ورأفٌة            ٌحّرُكُه المّكً وأربُع أّوال   9ٕٔ  

ُر أْن ؼضَب الّتص ٌُؾ والكسُر أُدصال  الح ِع صامسُة األصٌصحاٌب وؼٌُر    9ٖٔ  

ٌَرفُع بعُد الجرَّ ٌشهُد شائٌع   وؼٌِر أولً بالّنصِب صاحُبُه كال 9ٔٗ    و
وقرأ ابن كثٌر )وال تؤصْاكم بهما رأفة( ب تح   وؼٌرةما بتص ٌ ها    قرأ ابن كثٌر والبصري )وفّرضناةا( بتثقٌل الراء 

وقرأ ح ٌع وحمزة والكسائً )فشهادة أحدةم أربع شهادات( برفع العٌن وؼٌرةم        وؼٌره بسكونهاةمزة )رأفٌة( 

وقرأ ح ٌع )والصامسَة أْن ؼضَب هللا علٌها( بنصب تاء   بنصبها أّما )أْن تشهد أربَع شهاداٍت( فبنصب العٌن للجمٌع 

وقرأ نافٌع )أْن ؼضَب هللا علٌها(     ( فبرفع التاء للجمٌع ه)الصامسة( وؼٌره برفعها وأّما )والصامسَة أّن لعنت هللا علٌ

وؼٌره بتشدٌد النون م توحة وفتح ضاد )ؼضب(    بتص ٌؾ نون )أْن( ساكنة وكسر ضاد )ؼضب( ورفع ةاء اسم هللا

شعبة وابن عامر وقرأ  شهُد علٌهم( بٌاء الّتاكٌر وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث هللا وقرأ حمزة والكسائً )ٌوَم ٌ وجّر ةاء اسم

                                                                 أولً االربة( بنصب راء )ؼٌر( وؼٌرةما بجرةا )ؼٌرَ 

   ودّريٌّ اكسْر ضّمُه حّجًة رضا   وفً مّدِه والهمِز صحبُتُه حال 9ٔ٘
                                                                                                                                                                              

 ٌعقوب قرأ النور سورة                                                                                                       

( أن) نون وتص ٌؾ بإسكان( هللا ؼضب أن()هللا لعنت أن) ٌعقوب وقرأ   كالب وارصران الراء بتص ٌؾ( وفرضناةا)

 وصلؾ( ؼضب)و( لعنتَ ) ونصب فٌهما( أنّ ) نون بتشدٌد وأبوجع ر   الضاد فتح مع( ؼضب)و( لعنت) ورفع فٌهما

                                                                    كالب وارصران( هللا) ةاء بص   أبوجع ر وقرأ كالب

يٌّ  أدْ  اْنِصبُ  وؼٌرِ     ُحطْ  ُضمَّ  وِكْبَرهُ  اعلمْ  ٌَتؤَلَّ  وال  2ٓٔ ُمَثقِّال اْضُممْ  ُدرِّ  

ْاةبُ  َتَوقَّدْ  ِفدْ  ِحمىً   2ٔٔ ْحِسبُ     أُدْ  بكْسرٍ  اْضُممْ  ٌَ ٌَ ٌُْبَدال وَح ٌّ  فُ ْ  صاِطبْ  و  لِ
 وارصران م توحة مشّددة والم م توحة ةمزة وبعدةا الٌاء بعد م توحة بتاء( منكم ال ضل ألو ٌتؤلّ  وال) أبوجع ر قرأ 

 بضمّ ( كبرهُ  تولّى والاي) ٌعقوب وقرأ  مصّ  ة مكسورة والم  م توحة تاء وبعدةا الٌاء بعد الساكنة بالهمزة( ٌؤتلِ  وال)

 وصلؾ ٌعقوب وقرأ بالص   وارصران( ؼٌر) بنصب( االربة أولً ؼٌر) أبوجع ر وقرأ    بكسرةا وارصران الكاؾ

 وقاؾ م توحتٌن وواوٍ  بتاء( شجرة ِمن توقدُ ) أبوجع ر وقرأ   كالب وأبوجع ر الٌاء وتشدٌد الدال بضم( دريّ  كوكبٌ )

 وقرأ         الدال ورفع مصّ  ة القاؾ وفتح الواو وسكون التاء بضمّ  وصلؾ كالب وٌعقوب الدال وفتح مشّددة م توحة

( معجزٌن ك روا الاٌن تحسبنّ  ال) صلؾ وقرأ  ب تحهما وارصران الهاء وكسر الٌاء بضم( باألبصار ٌاةب) أبوجع ر

 الباء بسكون( أمناً  صوفهم بعد ِمنْ  ولٌبدلنهم) ٌعقوب وقرأ  السٌن بكسر لكن كالب وارصران السٌن وفتح الصطاب بتاء

                                                      الدال وتشدٌد الباء ب تح وارصران( ولٌبدلنهم) الدال وتص ٌؾ الموحدة

                                               



   ٌسّبُح فتُح البا كاا صْؾ وٌوقُد المإّنُث صْؾ شرعاً وح ٌّ ت ّعال 9ٔٙ
وقرأ شعبة وحمزة والكسائً والبصري بهمزة    رّي( بكسر الدال وؼٌرةما بضّمها قرأ البصري والكسائً )كوكب د

وقرأ ابن عامر وشعبة )ٌسّبح له فٌها( ب تح الباء الموحدة وؼٌرةما        فً موضع الٌاء الثانٌة والباقون بٌاء مشّددة 

فقرآ ٌاء الّتاكٌر بال ابن كثٌر والبصرّي بكسرةا وقرأ شعبة وحمزة والكسائً )ٌوقُد مْن شجرة( بتاء التؤنٌث وؼٌرةم ب

                                                                                         اشدٌدةالواو والقاؾ وتالتاء و  تحب

   وما نّوَن البّزي سحاٌب ورفعهم  لدى ُ لُماٍت جرَّ داٍر وأوصال 9ٔ2

ٌُبِدلَّن الصؾُّ صاحُبُه دال  مع الكسِر صادقاً كما استصلَؾ اضُمْمُه    9ٔ5 وفً   

 وال وقَؾ قبَل النصِب بْن قلَت أُبدال   وثانً ثالَث ارفْع سوى صحبٍة وقؾْ    9ٔ9
وقنبل بتنوٌنها وقرأ ابن كثٌر بجرِّ تاء ) لمات( )سحاب( قرأ البّزي بحاؾ تنوٌنوَ  بعٍ ()سحاٌب  لماٌت بعضها ف

وقرأ شعبة )كما استصلؾ الاٌن     أّما )ك لماٍت( فبص ِ  التاء للجمٌع  )سحاب( ورفع تاء ) لمات(والباقون بتنوٌن 

وقرأ شعبة وابن كثٌر )ولٌبدلّنهم ِمْن بعِد صوفهم أمناً( بسكون الباء   ِمْن قبلهم( بضّم التاء وكسر الالم وؼٌره ب تحهما 

قرأ نافع وابن كثٌر والبصرّي وابن عامر وح ع )ثالث عوراٍت و   وتص ٌؾ الدال وؼٌرةما ب تح الباء وتشدٌد الدال

وٌجوز الوقؾ قبل )ثالث( لمْن رفع ولمن نصب على أّنها       لكم( برفع الثاء وؼٌرةم بنصبها وةو الموضع الثانً

                                )ثالث( األولى فالوقؾعلى أّنها بدٌل ِمن أي اّتقوا وأّما م عول ل عٍل محاوؾ
                                                 سورة الارقان                                        

وٌؤكُل منها الّنوُن شاَع وجْزُمنا   وٌجعْل برفٍع دلَّ صافٌِه ُكمَّال   9ٕٓ  

   ونحشُر ٌا داٍر على فٌقوُل نو ُن شاٍم وصاطْب تستطٌعوَن ُعّمال 9ٕٔ

ٌُنصُب ُدصلاُل   وُنّزَل زْدهُ الّنوَن وارفْع وِصؾَّ وال   9ٕٕ  مالئكُة المرفوُع 
قرأ حمزة والكسائً )ٌؤكل منها( بالنون وؼٌرةما بالٌاء وقرأ ابن كثٌر وشعبة وابن عامر )وٌجعل لب قصوراً( برفع 

ب وؼٌرةما بالنون وقرأ ابن عامر وقرأ ابن كثٌر وح ع )وٌوم ٌحشرةم( بٌاء الؽٌ    الم )ٌجعل( وؼٌرةم بجزمها 

وؼٌره بٌاء الؽٌب     )فٌقول ءأنتم( بالنون وؼٌره بالٌاء وقرأ ح ٌع )فما ٌستطٌعون صرفاً وال نصراً( بتاء الصطاب 

 )المالئكة( زل( بزٌادة نون ساكنة وتص ٌؾ الزاي ورفع الالم ونصب تاء)وننْ  )ونّزل المالئكة تنزٌالً(  وقرأ ابن كثٌر
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ٌّةٍ  َجْمعُ  َتَشقَّ ْ  اْشُددْ  أال     نتَِّصاْ  وُجهِّلَ  بِاْ  ُحزْ  ٌا وَنْحُشرُ   2ٕٔ َحال ارِّ   

ؤْ   2ٖٔ ٌَ  أوِصال َصْل ُ  َحال وأَتباُعبَ  اْنِصَبنَّ  وَعْط هُ  ٌَضٌ ُ  ِفدْ  صاطبْ  ُمرُ  و
 أبوجع ر وقرأ بالنون وصلؾ( ٌحشرةم) الؽٌبة بٌاء( ٌعبدونَ  وما نحشرةم وٌومَ )وأبوجع ر ٌعقوب قرأ الارقان سورة

( تشّق  وٌوم) ٌعقوب وقرأ  الصاء وكسر النون ب تح وارصران الصاء وفتح النون بضم( أولٌاء ِمنْ  دونب ِمنْ  نتصا أنْ )

ٌّاتنا)الٌاء بعد بؤلؾ( أعٌن قّرة واّرٌاتنا)ٌعقوب وقرأ بتص ٌ ها وصلؾ كالب جع ر وألبً الشٌن بتشدٌد و  ال رقان ( ار

 االضافة ٌاءات     كالب وارصران الصطاب بتاء( تؤمرنا لما أنسجدُ ) صلؾ وقرأ األلؾ بحاؾ وصلؾ كالب وأبوجع ر

     وروح أبوجع ر فتحها( اتصاوا قومً بنّ ) الكل أسكنها( اّتصاتُ  ٌالٌتنً) ال رقان



                                                   وؼٌره بحاؾ النون وتشدٌد الزاي وفتح الالم ورفع تاء المالئكة

وٌؤمُر شاٍؾ واجمعوا ُسُرجاً ِوال تشّقُ  صؾُّ الشٌِن مع قاَؾ ؼالٌب    9ٕٖ  

 ٌُضاعْؾ وٌصلْد رفُع جزٍم كاي صال    ولْم ٌقِتروا اضُمْم عمَّ والكسَر ضمَّ ِثْ     9ٕٗ

وؼٌرةم  بتص ٌؾ الشٌن  (   ُ  األرُ  عنهم)ٌوَم تشقّ   (السماءائً )وٌوَم تشّقُ  قرأ البصري وعاصم وحمزة والكس

وقرأ حمزة والكسائً )وجعل فٌها     الؽٌب وؼٌرةما بتاء الصطاب حمزة والكسائً )لما تؤمرنا( بٌاءوقرأ   بتشدٌدةا 

 وقرأ نافع االفراد وؼٌرةما بكسرالسٌن وفتح الراء وألؾ بعدةا ب   ؼٌر ألؾ بالجمع  سراجاً( بضم السٌن والراء من

سرةا وقرأ وقرأ عاصم وحمزة والكسائً بضّم التاء وؼٌرةم بك  )ولْم ٌقتروا( بضم الٌاء وؼٌرةما ب تحها وابن عامر

 ودال)ٌصلد( والباقون بجزمهما)ٌضاعؾ( مِة وٌصلُد فٌه مهاناً( برفع فاءوشعبة )ٌضاعُؾ له العااب ٌوَم القٌاابن عامر

ِح ُ  صحبٍة       وٌلقوَن فاضُمْمُه وحّرْب ُمَثّقال  و وّحَد اّرٌاتنا  9ٕ٘  

 وكْم لو ولٌٍت تورُث القلَب أنُصال   سوى صحبٍة والٌاُء قومً ولٌتنً    9ٕٙ
وؼٌرةم بإثباتها بالجمع   قرأ البصري وشعبة وحمزة والكسائً )واّرٌاتنا قّرة أعٌن( بحاؾ األلؾ بعد الٌاء بالتوحٌد 

وؼٌرةم  بضم الٌاء وفتح الالم    ئً )وٌلقون فٌها( ب تح الٌاء وسكون الالم وتص ٌؾ القاؾ وقرأ شعبة وحمزة والكسا

 ٌن عه والأّنً ولٌتنً ٌإلم قلبه وقول االنسان لو     )بّن قومً اتصاوا()ٌا لٌتنً اّتصاُت( ٌاءات االضافة وتشدٌد القاؾ

                                                سورة الّشعراء                                      

ُ  اضُمْم وحّرْب به الُعاللْ َن ااع َوصَ     وفً حااروَن الَمدُّ ما ُثلَّ فارةٌ   9ٕ2  

 مع الهمِز واص ْضُه وفً صاَد ؼٌطال  كما فً نٍد واألٌكِة الالُم ساكٌن    9ٕ5
)وبّنا لجمٌع حاارون( بإثبات ألؾ بعد الحاء وؼٌرةم بحافها وقرأ ابن عامر ابن اكوان وعاصم وحمزة والكسائً قرأ

وؼٌرةم بحافها وقرأ نافع         وعاصم وحمزة والكسائً )وتنحتون من الجبال بٌوتاً فارةٌن( بإثبات ألؾ بعد ال اء 

والباقون ب تح الصاء     أي بالضم وابن عامر وحمزة وعاصم )بْن ةاا بال ُصلُ  األّولٌن( بضّم الصاء والالم وحرْب به 

وقرأ البصري وعاصم وحمزة والكسائً )كّاب أصحاب األٌكة( الشعراء )وأصحاب األٌكة( ع        وسكون الالم 

ٌُبدأ فٌها بهمزة وصٍل م توحة  والباقون )لٌكة( بالم م توحة   بسكون الالم بعدةا ةمزة قطٍع م توحة مع ص   الّتاء و
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 وسكون الهمزة ب تح( األرالون وأتباعب) ٌعقوب وقرأ  برفعهما وارصران ال علٌن بنصب( لسانً ٌنطل  وال صدري

 العٌن وفتح األلؾ وحاؾ م توحة مشّددة تاء بعدةا وصل بهمزة( واّتبعب)وارصران العٌن ورفع الباء بعد وألؾ التاء

 والالم الصاء بضم وصلؾ كالب وٌعقوب الكاب بمعنى وةو الالم وبسكان الصاء ب تح( األّولٌن صل ُ  بال) أبوجع ر وقرأ

نْ  اْنِصبْ  بعدُ  ُشدَّ  َنَزلْ   2ٗٔ  أال قُلْ  طابَ  وباْ  ٌا افَتحْ  َمُكثَ  ُحزْ  بِ     شها سَبؤْ  وَنوِّ

 وأبوجع ر كالب وصلؾ( األمٌن) ونون( الروح) حاء ونصب(  نزل) زاي بتشدٌد( األمٌن الّروح به نزلَ ) ٌعقوب قرأ

 بّنكم بعبادي()علٌكم أصاؾ بّنً()ٌكابون أن أصاؾ بنً) الشعراء    االضافة ٌاءات والنون الحاء ورفع الزاي بتص ٌؾ

( رّبً معً بنّ ) أبوجع ر فتحهنّ ( أعلم رّبً) مرات صما(  بال أجري()بّنه ألبً واؼ ر()بال لً عدوّ  فإّنهم( )مّتبعون

( ٌهدٌن فهو()سٌهدٌن()ٌقتلون أنْ ()ٌكّابون أنْ ) الشعراء الزوائد ٌاءات       الثالثة أسكنها( المإمنٌن ِمنَ  معً وَمنْ )

    الحالٌن فً ٌعقوب الجمٌع أثبت مّرات ثمان( وأطٌعون()كابون()ٌحٌٌن ثمّ ()ٌش ٌن فهو( )وٌسقٌن)



ٌُبدأ فٌها بالم م توحة بدون ةمزة وصٍل وال قطع مع فتح الّتاء    والؽٌطل الشجر الملتؾ بعضه على بع            و

   وفً نّزَل الّتص ٌُؾ والّروُح واألمٌ   ُن رفُعهما علٌو سما وتبّجال 9ٕ9

   وأّنْث ٌكْن للٌحصبً وارفَع آًٌة      وفا فتوّكْل واُو  ْمآِنِه حال 9ٖٓ

ًَ    وٌا صمِا أجري مع عبادي ولً معً    9ٖٔ  انجلى معاً مع أبً بّنً معاً رّب
وؼٌرةما بتشدٌد    قرأ ح ٌع ونافٌع وابن كثٌر والبصري )نزل به الّروح األمٌن( بتص ٌؾ الزاي ورفع الحاء والنون 

الزاي ونصب الحاء والنون وقرأ ابن عامر )أولم ٌكْن لهم آٌة( )تكن( بتاء الّتؤنٌث ورفع تاء )آٌة( وؼٌره بٌاء الّتاكٌر 

صري وعاصم وحمزة والكسائً )وتوّكل على العزٌز الرحٌم( بالواو والباقون بال اء ونصب )آٌة( وقرأ ابن كثٌر والب

)بّن معً  )عدوٌّ لً بال( )بعبادي بّنكم مّتبعون( )بْن أجري بال( صمسة مواضع الشعراء  ٌاءات االضافة       )فتوكل(

ٌُكابون(   ً أصاؾ علٌكم()رّبً أعلم بما تعملون()بنّ رّبً()وَمْن معً من المإمنٌن()واؼ ر ألبً بّنه()بّنً أصاؾ أْن 
                                                سورة الّنمل                                          

   شهاٍب بنوٍن ِثْ  وقُْل ٌؤتٌّننً  دنا َمُكَث افتْح ضّمَة الكاِؾ نوفال 9ٖٕ

 وسّكْنُه وانِو الوقَؾ ُزةراً وَمْندال   دوَن نوٍن حمًى ةدًى معاً سبؤَ افتْح    9ٖٖ
وقرأ ابن كثٌر )أو لٌؤتٌّنً( ب تح  قرأ عاصم وحمزة والكسائً )أو آتٌكم بشهاٍب( بتنوٌن الباء وؼٌرةم بحاؾ الّتنوٌن 

ر وقرأ عاصم )فمكث ؼٌ النون المشّددة وزٌادة نون مكسورة بعدةا وؼٌره بكسر الّنون المشّددة وحاؾ النون الّزائدة 

( سبؤ ب تح الهمزة بدون ( النمل )لقد كان لسبإٍ ِمْن سبإٍ  قرأ البصري والبّزي )وجئتبوبعٌد( ب تح الكاؾ وؼٌره بضّمها 

ٌّة الوقؾ والباقون بكسر الهمزة منّونة                                       تنوٌن )لسبؤَ( وقرأ قنبل بإسكان الهمزة بن

وٌا واسجدوا واْبدْأهُ بالضمِّ موِصال    بتلًى أال أال ٌسجدوا راٍو وقْؾ مُ    9ٖٗ  

   أراَد أال ٌا ةإالء اسجدوا وقْؾ       له قبلُه والؽٌُر أدرَج ُمْبِدال 9ٖ٘

 ولٌَا بمقطوٍع فقْؾ ٌسجدوا َوال   وقْد قٌَل م عوالً وأْن أدؼموا بال   9ٖٙ
وتنبٌه )ٌا( أداة نداء)اسجدوا( فعل أمر ورسم المصحؾ قرأ الكسائً )أال ٌسجدوا( )أال( بتص ٌؾ الالم حرؾ است تاح 

 وتؤوٌله أال ٌا ةإالء اسجدوا )اسجدوا(ؾ اضطراراً )أال( أو)ٌا( أوٌحتمل قراءته ومبتلى مصتبراً بالوقؾ وٌجوز الوق

 ار  لهموالباقون بتشدٌد الم )أال( وأصلها أْن ال فؤدؼمت فٌصل الق   وكالب )اسجدوا( ٌجوز الوقؾ على )ٌهتدون( ف
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 وصلؾ بالتنوٌن( بشهابٍ ) ٌعقوب وقرأ كالب وارصران فٌهما بالتنوٌن سبؤ( لسبإٍ  كان لقد)النمل(سبإٍ  ِمنْ  وجئتبَ )ٌعقوب

 ب تحها والباقون مصّ  ة النون بسكون( ٌحطمنكم ال) روٌا وقرأ       االضافة على التنوٌن بحاؾ جع ر وألبً كالب

 بتص ٌؾ( هلل ٌسجدوا أال) وروٌا أبوجع ر وقرأ     بضّمها والباقون الكاؾ ب تح( بعٌد ؼٌر فمكث) روح وقرأ مشّددة

                                                                                            بتشدٌدةا وروح وصلؾ( أال) الم

ّكرو بُ   ِصطا وَطرى َحال افَتحْ  وبنَّ  وبّنا  2٘ٔ اَّ والِوال ةادِ  أال أْدَربْ  ٌَ  

ٌَُصدِّ ْ  َحال    اْكِسرنْ  واْضُممِ  أُدْ  ُضمَّ  افتحْ  ٌُْصِدرَ  فتىً   2ٙٔ ٌُعَتال فااِنبَ  فه و  



وبعضهم جعله م عوال ل  )ٌهتدون( وال       )ٌهتدون أال ٌسجدوا( ألّن أن وما بعدةا مإّوٌل بمصدر بدل مْن )أعمالهم(

)ٌسجدوا( بال اضطرارا  وال وقؾ عند          اضطراراً  فال وقؾ عندةم عند أن بل عند )أال(أي أن ٌسجدوا زائدة 

ٌُعلنوَن على رضا 9ٖ2 ٌُص وَن صاطْب  ُتِمّدوننً االدؼاُم فاَز فثقاّل     و  

و وجٌه بهمٍز بعَدهُ الواُو ُوّكال   زكا مع الّسوِ  ساقٌها وسوِ  اةمزوا    9ٖ5  

تّنُه  ومعاً  فً الّنوِن  صاطْب شمردال 9ٖ9 ٌّ    نقولَّن فاضُمْم  رابعاً  وُنب
والباقون بٌاء الؽٌب وقرأ حمزة     )وٌعلم ما ٌص ون وما ٌعلنون( بتاء الصطاب فً ال علٌن الكسائً قرأ ح ع و   

وؼٌره بنونٌن ص ٌ تٌن      دة مكسورة مع المّد المشبع الثانٌة أي بنون مشدّ بمال( بإدؼام النون األولى فً   )أتمّدوننً

)بالسو  واألعنا ( ع )فاستوى على سوقه( ال تح  بهمزة وقرأ قنبل)وكش ت عن ساقٌها( النمل   سورة م توحة فمك

ٌّة وقرأ وال تح بهمزة مضمومة بعد السٌن بعوله وجه آصرفً ع  ساكنة بعد السٌن ةمز فٌهّن الباقون بؽٌردةا واو مد

ٌّت ٌِّه(وقرأ حمزة والكسائً )قالوا تقاسموا باهلل لنب تّنه()لنقولّن( بتاء الصطاب بدل النونّنُه وأةله ثّم لنقولّن لول ٌّ وضّم  )لنب

 والالموؼٌرةما بالنون فً ال علٌن مع فتح التاء       الثانً من الم وةً التاء من األول والالحرؾ الرابع من ال علٌن 

ٌُشركوَن نٍد حال 9ٗٓ    ومْع فتِح أنَّ الّناَا ما بعَد َمْكرةْم  لكوٍؾ وأّما 

   وشّدْد وصْل وامُدْد بل اّدارَب الاي     اكا قبلَُه ٌّاكروَن لُه ُحال 9ٗٔ
اةم( ب تح )فان ر كٌؾ كان عاقبة مكرةم أّنا دمرن قرأ عاصم وحمزة والكسائً )أّن الناا كانوا بآٌاتنا ال ٌوقنون(  

وقرأ عاصم والبصري )آهلل صٌٌر أّما ٌشركون( بٌاء الؽٌب وؼٌرةم   ةمزة )أّن( و )أّنا( والباقون بكسر الهمزة فٌهما 

( بتشدٌد الّدال م توحة وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )بل اّدارب علمهم فً ارصرة    بتاء الصطاب 

والباقون بتص ٌؾ الّدال ساكنة     ر عند االبتداء وتكسر الم )بل( وصال للساكنٌن وألؾ بعدةا وقبلها ةمزة وصٍل تكس

وقرأ ةشام والبصري )قلٌال ما ٌاكرون( بٌاء الؽٌب   وقبلها ةمزة قطع م توحة وصال وابتداًء وتسكن قبلها الم )بل( 

                                                                              وؼٌرةما بتاء الصطاب وةً قبل )ادارب(

وبالٌا لكٍل قْؾ وفً الّروم شملاَل  بهادي معاً تهدي فشا العمًِ ناصباً    9ٕٗ  

   وآتوهُ فاقُصْر وافتِح الضمَّ علُمُه  فشا ت علوَن الؽٌُب ح ٌّ له َوال 9ٖٗ
                                                                                                                                                                              

 روٌا وقرأ فٌهما بالكسر  روأبوجع كالب وصلؾ فٌهما الهمزة ب تح(كانوا الناا أنّ ()وقومهم دّمرناةم أّنا)ٌعقوب قرأ

 وأبوجع ر وٌعقوب الاال بتص ٌؾ فصلؾ    الؽٌبة بٌاء وروح كالب وصلؾ وأبوجع ر الصطاب بتاء( ٌّاكرون ما قلٌالً )

 وارصران بعدةا األلؾ وحاؾ ساكنة دال بعدةا م توحة وبهمزة( بلْ ) الم بإسكان( أدرب بلِ ) أبوجع ر وقرأ بتشدٌدةا

 والروم النمل(بهادي أنتَ  وما)صلؾ وقرأ ألؾ وبعدةا م توحة مشّددة دال بعدةا مكسورة وصل وبهمزة(بل) بكسرالم

 الكل ووقؾ مثلها مجرور ٌلٌها وما أي والوال كالب وارصران ( العمً)وص   ألؾ بعدةا م توحة وةاء موحدة بباء

 بّنً) النمل  االضافة ٌاءات ٌثبتها وٌعقوب وق اً  الٌاء ٌحافان وصلؾ فؤبوجع ر  الروم فً أّما النمل فً بالٌاء( بهادي)

ًّ  ألقً بّنً()ناراً  آنستُ   الثالثة أسكنها( الهدةد أرى ال مالً()أشكر أنْ  أوزعنً) أبوجع ر فتحها( ءأشكر لٌبلونً( )بل

 الوصل فً أثبتها( هللا آتان فما)    الحالٌن فً وٌعقوب أبوجع ر وصالً  أثبتها( بمال أتمّدونن)النمل  الزوائد ٌاءات   

 فً أثبتها( النمل واد)  روح الوقؾ فً وأثبتها روٌا الوقؾ فً وساكنة م توحة الوصل فً وأثبتها أبوجع ر م توحة

      وصالً  وحافوةا وق اً  الكلّ  أثبتها( العمً بهادي)ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها( تشهدون حّتى) ٌعقوب الوقؾ



 لٌبلونً الٌاءات فً قوِل َمْن بالومالً وأوزعنً وبّنً كالةما    9ٗٗ
وقرأ    قرأ حمزة )وما أنَت بهادي العمً( النمل والروم )تهدي( بتاء م توحة بعدةا ةاء ساكنة وبنصب ٌاء العمً  

وٌوقؾ عند )بهادي( )تهدي( بالٌاء   ؼٌره )بهادي( بباء موحدة مكسورة وفتح الهاء وألؾ بعدةا وبص   ٌاء العمً 

وقرأ ح ٌع وحمزة )وكلٌّ     فً الروم فوقؾ حمزة والكسائً بالٌاء وؼٌرةما على الدال وحاؾ الٌاء فً النمل وأّما 

وقرأ ابن كثٌر والبصري   أتوه داصرٌن( بهمزة من ؼٌر ألؾ بعدةا وفتح التاء وؼٌرةما بؤلؾ بعد الهمزة وضّم التاء 

)أوزعنً أن    )مالً ال أرى الهدةد( ٌاءات االضافة( بٌاء الؽٌب وؼٌرةم بتاء الصطاب وةشام )بّنه صبٌر بما ت علون

         أشكر()بّنً آنسُت ناراً()بّنً أُلقً بلً()لٌبلونً ءأشكر( فً قول َمْن بال أي صبر ةاا العلم وعلم أسراره
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ً ُنرَي ال تحاِن مع ألٍؾ وٌا       ئِه وثالٌث رفعها بعُد ُشكِّال  وف 9ٗ٘  

ُدَر اضُمْم وكسُر الضمِّ  امٌِه أْنهال  وُحزناً بضمٍّ مع سكوٍن ش ا وٌصْ    9ٗٙ  

 ضمِّ الّرةِب واسكْنُه ُاّبال كهؾُ  ُمْم فُزَت وال تَح َنْل وُصحبةٌ وِجاوٍة اضْ    9ٗ2
( )وٌرى( بالٌاء م توحة  وفتح الراء وألؾ بعدةا ورفع نون وةامان وجنودةما قرأ حمزة والكسائً )ونري فرعون 

والباقون )ونري( بنون مضمومة وكسر الراء وٌاء م توحة بعدةا ونصب          ودال )فرعون وةامان وجنودةما( 

تحهما وقرأ نافع وابن كثٌر األسماء الثالثة وقرأ حمزة والكسائً )عدّواً وُحزناً( بضم الحاء وسكون الزاي والباقون ب 

ٌُصدر الّرعاء( بضّم الٌاء وكسر الدال والباقون ب تح الٌاء وضّم الدال  وقرأ حمزة    وعاصم وحمزة والكسائً )حّتى 

وقرأ شعبة وحمزة وابن عامر والكسائً )ِمَن  وقرأ عاصٌم ب تحها والباقون بكسرةا   )أوجاوة ِمَن النار( بضّم الجٌم 

 وؼٌرةم ب تحها      وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً بسكون الهاء      الراء وؼٌرةم ب تحها الّرةب( بضّم 

وقُْل قاَل موسى واحِاِؾ الواَو ُدْصلاُل   جزَمُه فً نصوصِه ٌُصّدقنً ارفع    9ٗ5  

   نما َنَ ٌر بالضّم وال تِح ٌرجعو َن سحراِن ثْ  فً ساحراِن فُتْقبال 9ٗ9

ٌُجبى 9٘ٓ  صلٌٌط ٌعقلوَن حِ ْ ُتُه  وفً ُصسَؾ ال تحٌِن ح ٌع تنّصال   و
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 ردءاً )صلؾ وقرأ كالب وصلؾ وكسرالّدال الٌاء بضمّ  وٌعقوب الدال وضمّ  الٌاء ب تح( ٌُصدرالّرعاء حّتى)أبوجع ر قرأ

 بتشدٌدةا وروٌا كالب وصلؾ وأبوجع ر النون بتص ٌؾ( فاانب) روح وقرأ كالب وارصران القاؾ بجزم( ٌصّدقنً

ٌُجبى  22ٔ ةُ  واْنصبْ  حاِف ٌ  وَنْشؤةً  ُصِسؾْ  وَسمِّ  ِطبْ  فؤنِّثْ  و ٌُْجَتلى َمَودَّ  

ْنهُ   25ٔ قولُ  ومعْ   َفصاحةٍ  فً بٌَنكمْ  واْنِصبْ  ونوِّ ٌَ  اْنقاُل َكْسَرهُ  ولْ  الّنونُ  و
 لصسؾ) ٌعقوب وقرأ الّتاكٌر بٌاء والباقون كالب وأبوجع ر(تجبى)التؤنٌث بتاء(شًء كلّ  ثمراتُ  بلٌه ٌجبى)روٌا قرأ

( أنكحب أنْ  أرٌد بّنً()ٌهدٌنً أنْ  رّبً) القصع االضافة ٌاءات      السٌن وكسر الصاء بضمّ  وارصران ب تحتٌن( بنا

( أطلع لعلًّ) بثنان( بمن أعلم رّبً( )أصاؾ بّنً(  ) هللا أنا بّنً( )آتٌكم لعلًّ( )ناراً  آنستُ  بّنً( )هللا شاء بن ستجدنً)

 فً أثبتهما( ٌكابون أنْ ()ٌقتلون أنْ ) الزوائد ٌاءات  الثالثة أسكنها( ردءاً  معً)أبوجع ر الجمٌع فتح( ٌعلم أولم عندي)

ٌعقوب الحالٌن       



   و عندي واو الثُّنٌا وبّنً أربٌع لعلًّ معاً رّبً ثالٌث معً اعتلى 9٘ٔ
ٌُصدقنً( برفع القاؾ وؼٌرةما بجزمها وقرأ ابن كثٌر )قال موسى رّبً أعلم( بحاؾ الواو  قرأ حمزة وعاصٌم )ردءاً 

وقرأ عاصم وابن كثٌر والبصري وابن عامر )و ّنوا أّنهم بلٌنا  كما ةو رسم مصحؾ مكة وؼٌره بإثباتها  (قال)قبل 

وقرأ عاصم وحمزة والكسائً )قالوا سحران      ٌاء وكسر الجٌم ال ٌرجعون( بضم الٌاء وفتح الجٌم والباقون ب تح ال

وقرأ السبعة بال نافعاً  ت اةرا( بكسر السٌن وسكون الحاء والباقون )ساحران( بؤلؾ بعد السٌن الم توحة وكسر الحاء 

ٌُجبى بلٌه ( بٌاء الّتاكٌر والباقون بتاء الّتؤنٌث  ب وؼٌره بتاء الصطاب وقرأ وقرأ البصري )أفال ٌعقلون( بٌاء الؽٌ    )

 )عندي أولم ٌعلم(ٌاءات االضافة  تنّصال بصتارح ٌع )لصسؾ بنا( ب تح الصاء والسٌن وؼٌره بضم الصاء وكسر السٌن 

)لعلًّ  )بّنً أرٌد(  )بّنً أصاؾ(  )بّنً أنا هللا(  )ستجدنً بْن شاء هللا( او الثنٌا أي االستثناء بالمشٌئة )بّنً آنسُت ناراً(

 )فؤرسلُه معً ردءاً(     )رّبً أعلم َمْن(     )رّبً أعلم بمن(     )عسى رّبً أن ٌهدٌنً(     )لعلًّ أّطلع(      كم(آتٌ
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حّقاً وْةَو حٌُث تنّزال ٌروا صحبٌة صاطْب وحّرْب ومدَّ فً الّنشاءِة    9ٕ٘  

   موّدًة المرفوُع ح ُّ رواِتِه       ونّوْنُه وانصْب بٌَنكْم عمَّ صندال 9ٖ٘
وقرأ ابن كثٌر والبصري )الّنشؤة(      قرأ شعبة وحمزة والكسائً )أولم ٌروا كٌؾ( بتاء الصطاب وؼٌرةم بٌاء الؽٌب

ٌُنشُئ النشؤة ارصرة( ؾ بعدةا ب تح الشٌن وأل   وةم ثالثة  حٌث تنّزل أي حٌث جاء  والمّد المتصل فً الثالثة )ثّم هللا 

والباقون بإسكان الشٌن وحاؾ األلؾ  العنكبوت )وأّن علٌه الّنشؤة األصرى( النجم )ولقد علمتم الّنشؤة األولى( الواقعة 

وقرأ نافع وابن عامر وشعبة      وقرأ ابن كثٌر والكسائً والبصري )موّدة بٌنكم( برفع تاء )موّدة( وؼٌرةم بنصبها 

                                                        بتنوٌنها ونصب نون بٌنكم وؼٌرةم بترب التنوٌن وص   النون

ٌد          ةنا آٌٌة ِمْن رّبِه صحبٌة دال  وٌْدعوَن نجٌم حافٌ  وُمَوحِّ  9٘ٗ  

ٌُرجعو   9٘٘ ص ٌو وحرُؾ الّروِم صافٌِه ُحلاّلن   وفً ونقوُل الٌاُء حصٌن و  

وااُت ثالٍث سّكنْت با  نبّوئّن  مع  ص ِِّه  و الهمُز  بالٌاِء  شْملاَل   9٘ٙ  

ًَ الٌا بها انجال   وبسكاُن َول  فاكسْر كما حجَّ جا ندًى    9٘2  ورّبً عبادي أرض
وقرأ ابن كثٌر وشعبة   ةما بتاء الصطاب قرأ عاصم والبصري )بّن هللا ٌعلم ما ٌدعون( بٌاء الؽٌب )ٌدعون( وؼٌر  

وحمزة والكسائً )لوال أنزل علٌه آٌة ِمْن رّبه( بحاؾ األلؾ بعد الٌاء باالفراد وؼٌرةم بإثباتها على الجمع وقرأ نافع 

 وعاصم وحمزة والكسائً )ونقول اوقوا( بالٌاء وؼٌرةم بالنون وقرأ شعبة )ثّم بلٌنا ٌرجعون( بٌاء الؽٌب وؼٌره بتاء

                                                                                                                                                                              

 بعدةا ألؾ ؼٌر ِمنْ  الشٌن بإسكان والواقعة والنجم العنكبوت( الّنشؤة) ٌعقوب قرأ العنكبوت سورة                      

 مع( موّدة) بنصب وصلؾ( بٌنكم) نون وجرّ  تنوٌن ؼٌر ِمنْ ( موّدة) بنصب( بٌنكم موّدة) روح وقرأ   كالب وارصران

 أبوجع ر وقرأ( بٌنكم) نون وجرّ  تنوٌن ؼٌر ِمنْ ( موّدة) برفع وروٌا كالب وأبوجع ر(  بٌنكم)  نون ونصب التنوٌن

 وصلؾ كالب وٌعقوب الالم بكسر(  ولٌتمّتعوا) أبوجع ر وقرأ الؽٌبة بٌاء وصلؾ كالب وٌعقوب بالنون( اوقوا وٌقولُ )

 فً أبوجع ر فتحها( آمنوا الاٌن ٌاعبادي) أبوجع ر فتحها( بّنه رّبً بلى مهاجرٌ ) العنكبوت االضافة ٌاءات    بإسكانها

 العنكبوت الزوائد ٌاءات         الكلّ  أسكنها( واسعة أرضً بنّ ) الحالٌن فً باسكانها وارصران وق اً  وأسكنها الوصل

             الحالٌن فً ٌعقوب أثبتها( فاعبدون)



وللكل ضم حرؾ المضارعة وؼٌرةما بتاء الصطاب      ري )ثّم بلٌه ٌرجعون( بٌاء الؽٌبالصطاب وقرأ شعبة والبص

وقرأ حمزة والكسائً )لنبّوئّنهم( بثاء مثلّثة ساكنة بدل الباء الموّحدة مع تص ٌؾ الواو وٌاء   وفتح الجٌم فً السورتٌن 

ّنهم(  ٌَ والباقون بباء موّحدة م توحة بعد النون بعدةا واو مكسورة مشّددة وبعدةا ةمزة        م توحة بدل الهمزة )لُنثو

)مهاجٌر ٌاءات االضافة بكسر الالم وؼٌرةم باسكانها  وورٌش وعاصم )ولٌِتمّتعوا(م توحة وقرأ ابن عامر والبصري 

                                                                    بلى رّبً بّنُه()ٌاعبادي الاٌن آمنوا()بّن أرضً واسعة(
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   وعاقبُة الثانً سما وبنوِنِه       ُناٌُ  زكا للعالمٌَن اكسروا ُعال 9٘5

ْربو صطاٌب ضُ  9٘9 ٌَ  مَّ والواُو ساكٌن أتى واجمعوا آثاِركْم شرفاً َعال  ل
بنصبها  والباقون الثانٌة من الروم برفع الّتاء)عاقبة(قرأ نافع وابن كثٌر والبصري)ثّم كان عاقبة الاٌن أساءوا( الروم

ٌُاٌقهم بع  الاي عملوا( الروم  وقرأ قنبل     )كٌؾ كان عاقبة (األولى والثالثة من الروم فبرفع التاء للجمٌع  وأّما )ل

ٌُاٌقكم ِمْن رحمته( الروم فبالٌاء للجمٌع  قرأ ح ٌع)بّن فً الب رٌاٍت للعالِمٌن( الروم و  بالنون وؼٌره بالٌاء وأّما )ول

ربوا فً أموال الّناا( الروم بتاء الصطاب مضمومة وسكون الواو وؼٌره بٌاء )لِتوقرأ نافع م وؼٌره ب تحهاالبكسر ال

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائً وح ع )فانُ ْر بلى آثاِر رحمت هللا( الروم بؤلؾ بعد   الؽٌب م توحة ونصب الواو 

                                         على االفراد )أثر(ٌن الهمزة وألؾ بعد الثاء )آثار( بالجمع وؼٌرةم بحاؾ األل 

ال 9ٙٓ ًٌّ وفً الّطوِل حصُنُه   ورحمًة ارفْع فائزاً وُمحصِّ    وٌن ُع كوف

   وٌّتصَا المرفوُع ؼٌُر صحابهْم   ُتصّعْر بمدٍّ صؾَّ بْا شرُعُه حال 9ٙٔ

 تنوٌَن عْن ُحسٍن اعتالمَّ وال   وفً نعمًة حّرْب وُاّكَر ةاإةا وضُ  9ٕٙ
وؼٌرةم بتاء التؤنٌث وقرأ  قرأ عاصم وحمزة والكسائً )فٌومئٍا ال ٌن ع الاٌن  لموا معارتهم( الروم بٌاء الّتاكٌر   

                     وؼٌرةم بتاء التؤنٌث  نافع وعاصم وحمزة والكسائً )ٌوَم ال ٌن ع ال المٌن(ؼافر بٌاء الّتاكٌر 

                                                                                                                                                                              

                                             والّسجدة ولقمان الّروم سورة                                                  

 اْنقاُل ِكْس اً  ٌعً نونٌ  ٌاٌَقُهمُ   ُحزْ  وُضمَّ  لُِتْربوا صاِطبْ  ٌَْرجعو وِطبْ   29ٔ

 الجٌم وكسر م توحة الصطاب بتاء( ترجعون()المجرمون ٌبلا الساعة تقوم وٌوم ترجعون بلٌه ثمّ ) روٌا قرأ الروم

 أموال فً لتربوا) ٌعقوب وقرأ     الجٌم وكسر م توحة الؽٌبة بٌاء وروح الجٌم وفتح مضمومة بتاء وصلؾ وأبوجع ر

 روح وقرأ      الواو ونصب م توحة الؽٌبة بٌاء وصلؾ كالب وأبوجع ر الواو وبسكان مضمومة الصطاب بتاء( الّناا

 ب تحها وارصران السٌن بإسكان( كس اً  وٌجعله) أبوجع ر وقرأ الؽٌبة بٌاء والباقون بالنون( عملوا الاي بع  لناٌقهم)

                                        وسبؤ الشعراء فً الكلّ  وأسكنها بإسكانها وارصران أبوجع ر فتحها االسراء وفً

رْ  ُحزْ  وٌّتصاْ  فُزْ  نصبُ  رحمة بضمٍّ  وَضع اً   5ٓٔ  حال نعَمةً  حمى باْ  ُتَصعِّ
 ب تحها والباقون مصّ  ة النون بسكون( ٌستصّ ّنب) روٌا وقرأ كالب وارصران الثالثة فً(ضع اً ) ضاد بضم صلؾ قرأ

        بحافها وارصران وق اً  ٌعقوب أثبتها( العمً بهادي) الروم زائدة ٌاء مشّددة

 

 



مزة )ةدًى رأ حق لقمان                                                                                                        

بنصب الاال  والكسائً )وٌّتصاةا ةزواً(   وقرأ ح ٌع وحمزة برفع تاء )رحمٌة( وؼٌره بنصبها  ورحمٌة للمحسنٌن( 

وقرأ نافع وحمزة والكسائً والبصري )وال تصاعر( بؤلؾ بعد الصاد وتص ٌؾ العٌن وؼٌرةم         وؼٌرةم برفعها

ب تح العٌن وبهاء ضمٌر الم رد   نعمه(ح ٌع والبصري ونافع)وأسبػ علٌكم()وقرأ        بحاؾ األلؾ وتشدٌد العٌن 

        ٌث منصوبة منونًة بعد المٌموالباقون بسكون العٌن وبهاء الّتؤن    الماكر مضمومة بال تنوٌن بعد المٌم 

فشا َصْلَقُه الّتحرٌُب ِحْصٌن تطّوال سوى ابِن العال والبحُر أُص ً سكوُنُه    9ٖٙ  

 لِما صبروا فاكسْر وَصّ ْؾ شاا وقُْل بما ٌعملوَن اثناِن عْن ولِد العال   9ٙٗ
ص ً لهم( قرأ حمزة )فال تعلم ن ٌا ماأُ   السجدة برفع الراء والبصرّي بنصبها قرأ السبعة بال البصري )والبحر ٌمّدهُ( 

)صلقُه( وؼٌرةم ح الم تب لاي أحسن كلَّ شًٍء صلقُه()ابسكون الٌاء وؼٌره ب تحها وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائً

 زابألحا بكسر الالم وتص ٌؾ المٌم والباقون ب تح الالم وتشدٌد المٌموقرأ حمزة والكسائً )لّما صبروا(     بإسكانها  

 وؼٌره بتاء الصطاببٌاء الؽٌب  قرأ البصرّي )بّن هللا كان بما تعملون صبٌراً()وكان هللا بما تعملون بصٌراً()ٌعملون( 

حجَّ ُةّمالاكا وبٌاٍء ساكٍن            وبالهمِز ُكلُّ الالِء والٌاِء بعَدهُ  9ٙ٘  

 والهمُز زاكٌِه ُبّجالوقْؾ ُمسكناً   وكالٌاِء مكسوراً لَوْرٍش وعنهما    9ٙٙ
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )وما جعل أزواجكم الالئً ت اةرون( األحزاب )بْن أّمهاتهم بال الالئً     

بهمزة مكسورة بعد األلؾ بعدةا ٌاٌء  )والالئً لْم ٌحضَن( الطال    )والالئً ٌئسَن ِمَن المحٌِ (  المجادلة   ولَْدنهم(

وقرأ ورٌش    وقرأ البصري والبزي بٌاء ساكنة من ؼٌر ةمز وصال ووق اً ولهما فٌه المّد المشبع  اً مّدٌة وصالً ووق 

ولهم فٌه المّد     وةو الوجه الثانً للبصري والبزي    بحاؾ الٌاء بعد الهمزة وتسهٌل الهمزة بٌنها وبٌن الٌاء وصالً 

وٌجوز لهم الوقؾ بالتسهٌل بالروم مع المّد والقصر      ساكنة وٌقؾ الثالثة بإبدال الهمزة ٌاًء والقصر للهمز المؽٌر 

   وقرأ قنبل وقالون بحاؾ الٌاء الساكنة بعد الهمز مع تحقٌ  الهمز وصالً ووق اً مثل)السماء()ِمْن ماء(              

                                                                                                                                                                              

( ورحمة ةدىً ) صلؾ قرأ لقمان سورة                                                                                       

 وقرأ برفعها وأبوجع ر كالب وصلؾ الاال بنصب( وٌتصاةا علمٍ  بؽٌر) ٌعقوب وقرأ  كالب وارصران( رحمة) بنصب

( تصاعر) العٌن وتص ٌؾ الّصاد بعد بؤلؾ وصلؾ     ألؾ ؼٌر ِمنْ  العٌن بتشدٌد( صّدب ُتصّعر وال) وٌعقوب أبوحع ر

 العٌن ب تح وأبوجع ر كالب وصلؾ( نعمةً ) العٌن وبسكان منّونةً  م توحة الّتؤنٌث بتاء( نعمه علٌكم وأسبػ) ٌعقوب وقرأ

                                                                         الّسجدة سورة تنوٌن بدون للماكر مضمومة وةاء

 َوال ِطبْ  وبالكسرِ  َفْصلٌ  لما معْ   ُحهُ  وفْت  حمىً  أُْص ً االسكانُ  َصْلَقهُ  وباْ   5ٔٔ

 الٌاء بإسكان( لهم أص ً ما) ٌعقوب وقرأ     ب تحها وصلؾ كالب وٌعقوب الالم بإسكان( صلقه شًءٍ  كلّ ) أبوجع ر قرأ

 وأبوجع ر المٌم تشدٌد مع( وكانوا صبروا لما()لما) الم صلؾ وفتح   كالب وأبوجع ر ب تحها وصلؾ للمتكلّم أّنها على

                                                                             المٌم وتص ٌؾ الالم بكسر وروٌا كالب وروح

                                                    وفاطر وسبأ األحزاب سورة                                            

نونَ  ُحلىً  ٌعملوصاِطبْ  معاً   5ٕٔ  ُطال وٌّساءلو فُ ْ  مّداً  أْصتٌهِ  معَ  ِقؾْ  وال ُّ
 وارصران فٌهما بالصطاب( جاءوكم با  بصٌراً  ٌعملون بما()وتوّكل  صبٌراً  ٌعملون بما) ٌعقوب قرأ  األحزاب سورة 

 الوصل فً وٌحافها منها كلٍّ  آصر فً الوقؾ فً األلؾ بإثبات( السبٌال()الرسوال()ال نونا) صلؾ وقرأ           كالب

 وألؾ السٌن بتشدٌد( أنبائكم عن ٌّساءلون) روٌا وقرأ       الحالٌن فً ٌحافها وٌعقوب الحالٌن فً ٌثبتها وأبوجع ر

  األلؾ وحاؾ مصّ  ة السٌن بسكون والباقون ةمزةٌ  بعدةا



وفً الهاِء صّ ْؾ وامُدِد ال اَء ُاّبال وتّ اةروَن اضُمْمُه واكسْر لعاصٍم    9ٙ2  

 كما      ةنا وةناَب الّ اُء ُصّ َؾ نوفال   وص َّ ُه ثبٌت وفً قْد سمعْ  9ٙ5
قرأ عاصم )ت اةرون( األحزاب بضم الّتاء وفتح ال اء مصّ  ة وألؾ بعدةا وكسر الهاء مصّ  ة  مثل )تقاتلون( وؼٌره 

والهاء  بتص ٌؾ ال اءوالكسائً ب تح التاء والهاء وقرا ابن عامر بتشدٌد ال اء وألؾ بعدةا وتص ٌؾ الهاء وقرأ حمزة 

وقرأ عاصم     وقرأ نافع وابن كثٌر والبصري بتشدٌد ال اء والهاء وحاؾ األلؾ     وألؾ بٌنهما مثل )تناصرون(  

وكسر الهاء مصّ  ة وقرأ بضّم الٌاء وفتح ال اء مصّ  ة وألؾ بعدةا  )ٌ اةرون منكم()ٌ اةرون ِمْن نسائهم( المجادلة 

وقرأ نافع وابن كثٌر            تشدٌدةا وألؾ بعدةا وفتح الهاء مصّ  ة وحمزة والكسائً ب تح الٌاء وال اء وابن عامر 

والبصري ب تح الٌاء وال اء وتشدٌدةما ِمْن ؼٌر ألؾ                                                                     

فً ُحال ْةَو فً الوقؾِ  ح ُّ صحاٍب قصُر وصِل ال نوَن والّرسول الّسبٌال و و   9ٙ9  

 وآتوةا على المدِّ او ُحال  الّدصانِ  َمقاَم لح ٍع ُضمَّ والّثاِن عمَّ فً    92ٓ
السبٌال( األحزاب )وت ّنون باهلل ال نونا()وأطعنا الرسوال()فؤضلّونا بصري وح ع وحمزة والكسائًوالقرأ ابن كثٌر

ي بحافها وق اً وؼٌرةما بإثباتها وقرأ ح ٌع والبصروقرأ حمزة ون والالم وصالً وؼٌرةم بإثباتهاالنبحاؾ األلؾ بعد

ِمن الثانً وقرأ نافع وابن عامر)بّن المتقٌن فً مقام أمٌن(      ؼٌره ب تحهااألحزاب بضّم المٌم األولى و)ال مقام لكم(

وقرأ البصري    ع )وزروٍع ومقام أمٌن( فب تح المٌم للجمٌوأّما األول      األولى وؼٌرةما ب تحها الّدصان بضّم المٌم 

 هاونافع وابن كثٌر بحاف     توةا( وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )ثّم ُسئلوا ال تنة ألتوةا( بؤلؾ بعد الهمزة )ر

وقصُر ِك ا ح ٍّ ٌضاعْؾ ُمَثّقال   وفً الكلِّ ضّم الكسِر فً بسوةٌ ندى    92ٔ  

 وتعمْل ُنإِت بالٌاِء شْملاَلُن حسٍن   وبالٌا وفتُح العٌِن رفُع العااَب حص   92ٕ
 )لقد كان لكم فً رسول هللا أسوة حسنة(األحزاب)قْد كانْت لكم أسوة حسنة فً ببراةٌم(قرأ عاصم بضّم ةمزة )أسوة(

)ٌضاعؾ لها العااب( بالنون الممتحنة والباقون بكسرالهمزة وقرأ ابن كثٌروابن عامر )لقد كان لكم فٌهم أسوة حسنة(

ونافع وعاصم وحمزة والكسائً بالٌاء التحتٌة وألؾ بعد  (العاابَ )ونصبرةا بدون ألؾ )نضّعؾ( وكسوتشدٌد العٌن 

ٌُضّعْؾ( بالٌاء ( )العاابُ ورفعالضاد وفتح العٌن وتص ٌ ها  حاؾ األلؾ وتشدٌد العٌن ورفع وفتح الضاد ووللبصرّي )

 بٌاء الؽٌب وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث وبنون الع مةو)نإتها( ئً)وتعمل صالحاً( بٌاء الّتاكٌروقرأ حمزة والكسا (العااب)

                                                                                                                                                                              

ٌِّناتٍ  اْجمعْ  وساداِتنا  5ٖٔ ُحلى وكاا طما وارفعْ  فناً  قُلْ  لمٍ  وعا حوى ب  

ٌَّنتِ      فاِتحاً  الهمزَ  حمى وِمْنسؤْتهْ  ألٌمٌ   5ٗٔ ال والكسرُ  الّضمانِ  تَب ُطوِّ  

ُتمْ  بنْ  كاا  5٘ٔ َحال اْنِصبنْ  َبعدُ  بالنونِ  اْكِسرنْ  ُنجازي    اْكِسَرنْ  مسَكنِ  َوفُ ْ  َتَولٌَّ  

نا باعدَ  ُكلَّ  َنْجزي كالب  5ٙٔ عْ  أُِانْ  ارفعْ  اْفَتحِ  ربُّ  ِكال  حمىً  ٌَُسّمً فُزِّ
 بٌنات على فهم) ٌعقوب وقرأ   الّتاء ونصب األلؾ بحاؾ وارصران الّتاء وكسر الدال بعد بؤلؾ( ساداتنا) ٌعقوب قرأ

بحافها وصلؾ كالب وأبوجع ر الٌاء بعد بؤلؾ فاطر( منه  



  ٌِحلُّ سوى البصري وصاِتَم ُوّكال    وِقرَن افتِح بْا نّصوا ٌكوَن لُه ثوى   92ٖ

 ك ى وكثٌراً ُنْقطٌة تحُت ُن ِّال        ب تٍح نما ساداتنا اجمْع بكسرٍة  92ٗ
)أْن ٌكوَن  ب تح القاؾ وؼٌرةما بكسرةا وقرأ ةشام وعاصم وحمزة والكسائًوعاصم )وقرَن فً بٌوتكّن(قرأ نافع   

)الٌحلُّ لب النساء( بٌاء الّتاكٌر وقرأ البصري وقرأ السبعة بال البصري الّتؤنٌثبٌاء الّتاكٌر والباقون بتاء لهم الصٌرةُ( 

ٌٌّن( ب تح الّتاء وؼٌره بكسرةوقرأ عاصمبتاء الّتانٌث  اوقرأ ابن عامر)أطعنا ساداتنا(بؤلؾ بعد الدال وكسر )وصاتَم الّنب

ٌّة وؼٌره بالّثاء المثلثةاً كبٌراً( بالباءوقرأ عاصم )لعن    وؼٌره بحاؾ األلؾ بعد الّدال وفتح الّتاء الّتاء   الموحدة الّتحت
                                              سورة سبأ وفاطر                                 

   وعالِم قُْل عاّلِم شاَع ورفُع َصْ    ِضِه عمَّ ِمْن رجٍز ألٌٍم معاً ِوال 92٘

ونصسْؾ نشؤْ ُنسقْط بها الٌاُء شْملاَل   دلَّ علٌُمُه على رفِع ص ِ  المٌِم    92ٙ  

 ُن ةمَزِتِه ماٍ  وأْبدْلُه بْا حال   وفً الّرٌِح َرفٌع صحَّ ِمْنَسؤَتْه سكو   922
وقرأ ؼٌرةما بؤلؾ بعد العٌن   بالم مشّددة م توحة بعد العٌن بعدةا ألؾ  حمزة والكسائً )عالم الؽٌوب( قرأ  سبأ 

وقرأ نافع وابن عامر برفع المٌم والباقون بص ضها وقرأ ابن كثٌر وح ٌع )ِمْن رجٍز    وكسر الالم مصّ  ة بعدةا مٌم 

وقرأ   وؼٌرةما بص ضها    ألٌٍم   وٌرى الاٌن( سبؤ )ِمْن رجٍز ألٌٍم   هللا الاي سصر لكم البحر( الجاثٌة برفع مٌم ألٌم 

وؼٌرةما بالنون شملال أي     والكسائً )بْن نشؤ نصسؾ بهم األرَ  أو ُنسِقْط علٌهم( بالٌاء فً األفعال الثالثة حمزة 

بسكون وقرأ ابن اكوان )ِمْنسؤَته(   شمل األفعال الثالثة وقرأ شعبة )ولسلٌمان الرٌح( سبؤ برفع الحاء وؼٌره بنصبها 

مّد أل اً والباقون ب تحها                                                         الهمزة وقرأ نافٌع والبصرّي بإبدالها حرؾ 

ال   مساكِنهم سّكْنُه واقُصْر على شاا    925 وفً الكاِؾ فافتْح عالماً فُتبجَّ  

 ُنجازي بٌاٍء وافتِح الزاَي والك وَر رفٌع سما َكْم صاَب أُْكٍل أضْؾ ُحال   929
                                                                                                                                                                              

 وتص ٌؾ العٌن بعد بؤلؾ( الؽٌب عالم) صلؾ قرأ سبأ سورة                                                                

 عاابٌ  لهم) ٌعقوب وقرأ بص ضها وروح وصلؾ كالب وأبوجع ر المٌم برفع( عالم) روٌا وقرأ كالب وارصران الالم

 بعدةا م توحة بٌاء( الرٌاح ولسلٌمان)أبوجع ر وقرأ   بالص   وارصران( ألٌم) مٌم برفع والجاثٌة سبؤ( ألٌم رجزٍ  ِمنْ 

 كالب وصلؾ السٌن بعد م توحة بهمزة( منسؤته) ٌعقوب وقرأ         بعدةا األلؾ وحاؾ الٌاء بسكون وارصران ألؾ

ٌّنتِ )روٌا وقرأ أل اً  الهمزة بإبدال وأبوجع ر  الثالث وكسر والثانً األّول الحرؾ بضم القتال( تولٌّتم بنْ )سبؤ( الجنّ  تب

 ب تح( مساكنهم) وارصران ألؾ بال الكاؾ بكسر( مسكنهم)صلؾ وقرأ فٌهما الثالثة األحرؾ ب تح والباقون ال علٌن ِمنَ 

 وصلؾ( الك ور) ونصب بعدةا وٌاء الزاي وكسر بالنون( نجازي وةل)ٌعقوب وقرأ الكاؾ وكسر بعدةا وألؾ السٌن

 بالنون فاطر( ك ور كلَّ  نجزي كالب) ٌعقوب وقرأ( الك ور)ورفع بعدةا وألؾ الّزاي وفتح بالٌاء وأبوجع ر      كالب

 عٌن وب تح(رّبنا)باء برفع( أس ارنا بٌن باعد رّبنا)ٌعقوب وقرأ كالب وارصران(كلّ ) ونصب بعدةا وٌاء الزاي وكسر

 ةمزة ب تح( له أانَ  لَمنْ  بال)ٌعقوب وقرأ الدال وسكون العٌن بكسر( باِعدْ )و( ربنا) باء بنصب وارصران( باعد) ودال

 الّزاي وكسر ال اء بضمّ  وارصران والّزاي ال اء ب تح(فزع باا حّتى)ٌعقوب وقرأ بضّمها وصلؾ كالب وأبوجع ر(أانَ )

   



ًِّ جاَء ُمَثقَّال 95ٓ    وح ُّ لوا باعْد بقصٍر ُمشّدداً          وصّدَ  للكوف
بتسكٌن السٌن وحاؾ األلؾ بعدةا والباقون ب تح السٌن  ئً )لقد كان لسبإ فً()مسكنهم(قرأ ح ٌع وحمزة والكسا   

وقرأ نافع وابن كثٌر والبصري وابن عامر     لؾ بعدةا وقرأ ح ٌع وحمزة ب تح الكاؾ وؼٌرةما بكسرةاوبثبات األ

والباقون بنون مضمومة    ك ورالوشعبة )وةل نجازي بال الك ور( بٌاء مضمومة وفتح الزاي وألؾ بعدةا ورفع راء 

وقرأ البصري )أكل صمط( بحاؾ   فً القرآنكم صاب أي كم نزل مثله ونصب راء الك ور وكسر الزاي وٌاء بعدةا 

وقرأ ابن كثٌر والبصري وةشام )فقالوا رّبنا باعْد بٌن   تنوٌن )أكل( باالضافة وؼٌره بإثبات التنوٌن وترب اإلضافة  

ْد( بحاؾ األلؾ بعد الباء وتشدٌد العٌن وؼٌره بإثبات األلؾ بعد الباء وتص ٌؾ العٌن  عاصم وقرأ     أس ارنا( سبؤ )َبعِّ

                                            وحمزة والكسائً )ولقد صّد  علٌهم( بتثقٌل دال )صّد ( وؼٌرةم بتص ٌ ها 

وَمْن أاَن اضُمْم ُحلَو شرٍع تسلسال وفُّزَع فتُح الضّم والكسِر كامٌل    95ٔ  

ٌُهمُز التناُوُش  ُحلواً صحبةً  95ٕ وتَوّصال   وفً الؽرفِة الّتوحٌُد فاَز و  

ًَ الٌا مضافُها وقُْل رفُع ؼٌُر هللِا بالص ِ  ُشّكال   95ٖ  وأجري عبادي رّب
الزاي وقرأ البصري وحمزة اء والزاي وؼٌره بضّم ال اء وكسرقرأ ابن عامر )حّتى باا فّزع عن قلوبهم( سبؤ ب تح ال 

وقرأ حمزة )وةم فً الؽرفات آمنون( سبؤ )الؽرفة(    والكسائً )لَِمْن أاَن له( سبؤ بضم ةمزة )أان( وؼٌرةم ب تحها 

وقرأ البصرّي بسكون الّراء وحاؾ األلؾ بعد ال اء على الّتوحٌد وؼٌرهُ بضّم الراء وبثبات ألؾ بعد ال اء على الجمع 

مضمومة  والباقون بواو          وحمزة والكسائً وشعبة )وأّنى لهم الّتناإُش( سبؤ بالهمز المضموم مع المّد المتصل 

ًّ رّبً ب      ٌاءات االضافة  ّنه سمٌٌع فً سورة سبؤ )بْن أجري بال على هللا()وقلٌل ِمْن عبادي الشكور()فبما ٌوحً بل

                        بص   راء ؼٌر وؼٌرةما برفعها  ئً )ةل ِمْن صالٍ  ؼٌر هللا( قرأ حمزة والكسافاطرقرٌب( 

وُكلَّ به ارفْع وْةَو عْن ولِد الَعال   وَنجزي بٌاٍء ضمَّ مع فتِح زاٌِه    95ٗ  

ٌّناٍت    95٘ ٌّئ المص وِ  ةمزاً سكوُنُه فشا ب  قصُر ح ٍّ فتى َعالوفً الس
وؼٌره بنوٍن  بٌاء مضمومة مع فتح الّزاي وألؾ بعدةا ورفع الم )كّل(  بصرّي )كالب نجزي ُكّل ك ور( قرأ ال    

مز وصالً ووق اً )السٌئ( وقرأ حمزة بتسكٌن اله          م توحة مع كسر الّزاي وٌاء ساكنة بعدةا ونصب الم )كّل( 

ٌُّئ( فبرفع الهمز للجمٌعالمص و  ٌّئ( وأّما )وال ٌحٌ  المكُر الّس والبصرّي وحمزة وح ٌع كثٌروقرأ ابن  )ومكَر الّس

                      ؾ بعد النون على االفراد وؼٌرةم بإثباتها على الجمعمنه( بحاؾ األل )فهم على بٌنت
                                                                                                                                                                              

أال اكسرنْ  فضمَّ  َتْاةبْ  وؼٌُراْصِ ضنْ  ُحمْ  واوُ  تناإشُ  فُزْ  اْجمعْ  لُؽْرفةِ ا وفً  52ٔ   

ٌّئِ  وفً  ُحزْ  وضمَّ  افتحْ  ٌُْنَقعُ  اْنِصبْ  َنْ ُسبَ  لهُ   55ٔ  فُتَبّجال ةمَزهُ اكسرْ  الّس

 مضمومة بواو( التناوش) ٌعقوب وقرأ كالب وارصران ال اء بعد وألؾ الّراء بضم( آمنون الؽرفات فً وةمْ )صلؾ قرأ

 الكلّ  فتحها( الشكور عبادي)سبؤ االضافة ٌاءات قبلها متصل ومدّ  الواو مكان مضمومة بهمزة وصلؾ كالب وأبوجع ر

 أثبتهما( نكٌر كان فكٌؾ()كالجواب) سبؤ الّزوائد ٌاءاتأبوجع ر فتحها( قرٌب سمٌعٌ  بّنه رّبً()هللا على بال أجري بن)

 بالرفع وٌعقوب كالب وصلؾ( ؼٌر)راء بص  ( هللا ؼٌر صال ٍ  ِمنْ  ةل)أبوجع ر قرأ فاطر سورة  ٌعقوب الحالٌن فً

 بالّتؤنٌث والهاء التاء ب تح وارصران( ن سب)ونصب بالصطاب الهاء وكسر الّتاء بضمّ ( ن سبَ  تاةب فال)أبوجع ر وقرأ

 صلؾ وقرأ القاؾ وفتح الٌاء بضمّ  وارصران القاؾ وضمّ  الٌاء ب تح( عمره ِمنْ  ٌنقع وال) ٌعقوب وقرأ(ن سب) ورفع

ء ومكرَ ) ًّ                   الحالٌن فً ٌعقوب أثبتها( نكٌر كان فكٌؾ) زائدة ٌاء  كالب وارصران الهمزة بكسر( الس



                                                 سورة ٌس                                       

ْحِمالوصّ ْؾ فعّززنا لشعبَة مُ    وتنزٌُل نصُب الّرفِع كهُؾ صحاِبِه    95ٙ  

   وما عِملْتُه ٌحاُؾ الهاَء ُصحبٌة   و والقمَر ارفعُه سما ولقْد حال 952
وقرأ شعبة   بنصب الم )تنزٌل( وؼٌرةم برفعها   قرأ ابن عامروح ع وحمزة والكسائً )تنزٌل العزٌزالّرحٌم(   

وقرأ شعبة وحمزة والكسائً )وما        بتص ٌؾ الزاي األولى وؼٌره بتشدٌدةا وُمحمال حامال الكثٌر )فعّززنا بثالث(

وقرأ نافع وابن كثٌر والبصرّي )والقمر قّدرناه( برفع راء         عملْت أٌدٌهم( بحاؾ ةاء )عملتُه( وؼٌرةم بإثباتها 

                                                    ؾ فً نصبه    )القمر( وؼٌره بنصبها وأّما )أْن ُتدرَب القمر( فالصال

صّ ْؾ فتْكُمال سّكْنُه و وصا ٌصصموَن افتْح سما لُْا وأصِؾ ُحلَو برٍّ و   955  

وساكَن ُشْؽٍل ضمَّ اكراً وكسُر فً  الٍل بضمٍّ واقصِر الالَم شلُشال   959  

 أصو ُنصرٍة واضُمْم وسّكْن كاي َحال    هُ ِثْقلُ وقُْل ُجُبالً مع كسِر ضّمٌِه    99ٓ
                                                                                                                                                                              

                                                   والّصافات ٌس سورة                                                  

حةً  اِكْرُتمْ  َص ِّؾْ  فافَتحنْ  أئنْ   59ٔ ٌْ  الُعال فارفعِ  معاً  كانتْ  وواحدةً  وص
 الكاؾ بتص ٌؾ( اكرتم)أبوجع ر وقرأ       بكسرةا( أئن)وارصران الثانٌة الهمزة ب تح( اكرتم ءأن)أبوجع ر قرأ ٌس

 بنصبهما وارصران    برفعهما الموضعٌن فً( ةم فإاا واحدة صٌحة بال كانت بن) أبوجع ر وقرأ بتشدٌدةا وارصران

ٌَّةَ  طابَ  باْ  القمرْ  وَنْصبُ   9ٓٔ َحال فتىً  اكسرْ  أال اْسكنْ  ٌَْصصمونَ  حمىً     اْجمعنْ  ارِّ  

دْ   9ٔٔ َثقَّال الالمَ  حال ُجْبالً  با ُضمَّ  كهو فا فاكهٌنَ  أباً  واْقُصرْ  فشا وَشدِّ  

ْنِارَ     وُحطْ  فداً  َص ِّؾْ  ُضمَّ  افتحْ  َنْنُكاِ  ٌُهنْ   9ٕٔ ٌُ ْقِدرُ  صاطبْ  لِ ال الِحْقؾِ  ٌَ ُحوِّ  

أَْوِصال وكالَبزِّ  أدْ  أوْ  واْسكَننْ  فناً     زٌنةٍ  لَتنوٌنِ  واحِاؾْ  ةنا وطابَ   9ٖٔ  

َحال انصَبنْ  ربُّ  وهللاُ  فتىً  فافتحْ  ٌَِزؾُّ  طوىً  َتلَّ ى تا اُْشُددْ  تناصرو  9ٗٔ  

 اعَتلى أَْصلُهُ  اصط ى وصلُ  َحال  مدٌنً  وكال  أُدْ  كالَبْصرِ  وبلٌاسٌنَ  ربُّ  و  9٘ٔ
( اّرٌتهم حملنا) ٌعقوب وقرأ   برفعها وروح كالب وصلؾ( القمر) راء بنصب( قّدرناه والقمر) وروٌا أبوجع ر قرأ

 اّرٌتهم) وأّما  التوحٌد على التاء ونصب األلؾ حاؾ ولصلؾ كالب وأبوجع ر الجمع على التاء وكسر الٌاء بعد بؤلؾ

ٌّتهم بهم ألحقنا()بإٌمان اّرٌتهم واّتبعتهم) األعراؾ( أن سهم على وأشهدةم  صلؾ الطور وثانً فاألعراؾ   الطور( ار

 التاء وضمّ  الٌاء بعد بؤلؾ فٌعقوب الطور أولى وأما     التاء وكسر الٌاء بعد بؤلؾ وارصران التاء وفتح األلؾ بحاؾ

 الصاء بكسر صلؾ وقرأ     الّصاد وتشدٌد الصاء بإسكان( ٌصّصمون)أبوجع ر وقرأ     ألؾ ؼٌر ِمنْ  بضمها وارصران

 = وارصران ألؾ ؼٌر ِمن والمط  ٌن والطور الدصان(فاكهٌن)  (فاكهون)أبوجع ر وقرأ كالب وٌعقوب الصاد وتشدٌد



وقرأ البصري وقالون باصتالا     وتشدٌد الصاد )وةْم ٌصّصمون(قرأ نافٌع وابن كثٌر والبصري وةشام ب تح الصاء  

والباقون  ولقالون وجٌه آصر وةو سكون الصاء وتشدٌد الصاد    فتحة الصاء وقرأ حمزة بإسكان الصاء وتص ٌؾ الّصاد 

ن بسكونها وقرأ وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )فً ُشُؽٍل( بضّم الؽٌن والباقو  بكسر الصاء وتشدٌد الّصاد 

الكسائً وحمزة )فً  الل( بضّم ال اء وحاؾ األلؾ بعد الالم األولى والباقون بكسر ال اء وبثبات األلؾ وقرأ نافع 

وقرأ البصري وابن عامر بضّم الجٌم واسكان الباء   وعاصم )ولقد أضلَّ منكم جباّلً( بكسر الجٌم والباء وتشدٌد الالم 

                                                                   الجٌم والباء وتص ٌؾ الالم وتص ٌؾ الالم والباقون بضمّ 

ْب لعاصمٍ    99ٔ وحمزَة واكسْر عنهما الّضَم أثقال  وَنْنُكْسُه فاضُمْمُه وحرِّ  

ٌُنِاَر ُدْم ؼصناً واألحقاُؾ ةْم بها   99ٕ  بُصْلٍؾ ةدى مالً وبّنً معاً ُحال  ل
والباقون ب تح النون األولى     عاصم وحمزة )ننكسه( بضم النون األولى وفتح الثانٌة وكسر الكاؾ وتشدٌدةاقرأ    

ٌّاً( ٌا    وسكون الثانٌة وضّم الكاؾ وتص ٌ ها  ٌُنار َمْن كاَن ح وقرأ ابن كثٌر والبصري وعاصم وحمزة والكسائً )ل

ٌُنارالاٌن  لموا( األحقاؾ بٌاء الؽٌب وؼٌرةم بت اء الصطاب وروي عن البّزي فً األحقاؾ الوجهان والصحٌح أّنه )لِ

 )ومالً ال أعبُد الاي فطرنً()بّنً بااً ل ً ضالٍل مبٌن()بّنً آمنُت برّبكم فاسمعون(ٌاءات االضافة لٌا له بال الّتاء  
                                                سورة الّصافات                                   

   وصّ اً وزجراً اكراً أدؼَم حمزةٌ    وارواً بال روٍم بها التا فثقاّل 99ٖ

 المؽٌراِت فً اكراً وصبحاً فحصِّ   وَصاّلُدةم بالُصلِؾ فالُمْلقٌاِت فال   99ٗ
 بصلؾ الّاارٌات وأدؼم صالدأدؼم حمزة التاء )والّصافات ص اً()فالّزاجرات زْجراً()فالّتالٌات اكراً()والّاارٌات اْرواً( 

وال لصاّلد بل االدؼام ا اال هار والروم لحمزة موله فٌه    العادٌات )فالمؽٌراِت صبحاً(  المرسالت )فالملقٌات اكراً(

المح  ولهما المّد المشع بصالؾ السوسً فله االشارة بالروم وله القصر والّتوّسط والمّد                              

ٌّسمعوَن شااً َعالِصبوا ص وًة    بزٌنِة نّوْن فً نٍد والكواكِب ان   99٘  

   بثْقلٌِه واْضُمْم تا عجبَت شااً وسا    كٌن معاً أو آباإنا كٌَؾ َبلاّل 99ٙ
                                                                                                                                                                              

 بتشدٌدةا وروح الالم بتص ٌؾ فروٌا والباء الجٌم بضم(جبالً  منكم أضلّ  ولقد)ٌعقوب وقرأ ال اء بعد األلؾ بإثبات= 

 األولى النون ب تح( ننكسه) صلؾ وقرأ    الالم وتشدٌد والباء الجٌم بكسر وأبوجع ر والتص ٌؾ بالضمّ  كروٌا وصلؾ

اً  كان َمنْ  لٌنار) ٌعقوب وقرأ       كالب وارصران الكاؾ وتص ٌؾ وضمّ  الثانٌة واسكان ٌّ ٌُنار) ٌا( ح (  لموا الاٌن ل

 األحقاؾ( الموتى ٌحًٌ أن على بقادر) ٌعقوب وقرأ   الؽٌبة بٌاء وصلؾ كالب وأبوجع ر فٌهما الصطاب بتاء األحقاؾ

 على بقادر) روٌا وقرأ مضارع فعل الراء ورفع الدال وكسر األلؾ وحاؾ القاؾ وسكون م توحة بٌاء( على ٌقدر)

 وروح الموضعٌن فً الراء وجر بعدةا وألؾ القاؾ وفتح مكسورة موحدة بباء وارصران كالب(ٌقدرُ ()مثلهم ٌصل  أنْ 

 ٌا الزوائد ٌاءات أبوجع ر فتحها( برّبكم آمنت بّنً()ل ً بااً  بّنً()أعبد ال ومالً) ٌا  االضافة ٌاءات كالب ٌا فً

 أبوجع ر الوقؾ فً ساكنة وصالً  م توحة أثبتها(الرحمن ٌردن بنْ ) ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها( فاسمعون()ٌنقاون وال)

 وارصران( الكواكب)وجر التنوٌن بحاؾ( الكواكب بزٌنة) صلؾ قرأ الّصافات سورة ٌعقوب الوقؾ فً ساكنة وأثبتها

 لكم ما)أبوجع ر وقرأ ب تحها وارصران فٌهما(أو)واو بإسكان والواقعة الصافات(األّولون أوآباإنا)أبوجع ر وقرأ كالب

=  واحدة بتاء وارصران مصّ  ة  م توحة بتاء بها وٌبتد  الالزم والمدّ  كالبزي الوصل فً التاء بتشدٌد( تناصرون ال  



ٌُنَزفوَن الّزاي فاكسْر شااً وقُْل    992  فً األصرى ثوى واضُمْم ٌزفّون فاْكُمال   وفً 

وقرأ بنصب باء الكواكب وؼٌره بص صها وقرأ شعبة   ن وؼٌرةما بحافِه قرأ حمزة وعاصٌم )بزٌنٍة الكواكب( بالّتنوٌ

وقرأ وسكون السٌن وفتح المٌم  )الٌّسّمعون( بتشدٌد السٌن والمٌم وفتحهما وؼٌرةم بتص ٌ هماح ٌع وحمزة والكسائً

 )أو آباإنا األولون(وقرأ ابن عامروقالون           ب تحها اوؼٌرةموٌسصرون( بضم الّتاء  )بل عجبتكسائًحمزة وال

ٌُنزفون( بكسر الزاي وؼٌرةما وقرأ حمزة والكسائً )وال ب تحها  وؼٌرةماالصافات والواقعة باسكان الواو  ةم عنها 

وقرأ حمزة )فؤقبلوا بلٌه ٌِزّفون(   الزاي وؼٌرةم ب تحها والكسائً )ٌنزفون( الواقعة بكسر ب تحها وقرأ عاصم وحمزة

                                                                                                     بضم الٌاء وؼٌره ب تحها

وبلٌاَا حاُؾ الهمِز بالصلِؾ ُمّثال ومااا ُتري بالضّم والكسِر شائٌع    995  

ال     وؼٌُر صحاٌب رفُعُه هللاَ رّبكْم  999 وربَّ وبلٌاسٌن بالكسِر ُوصِّ  

 مع القصِر مع اسكاِن كسٍر دنا ؼنًى وبّنً واو الّثنٌا وأّنً أُْجمال   ٓٓٓٔ
ا وؼٌرةما ب تح الّتاء والراء وألٌؾ بعدة  قرأ حمزة والكسائً )فان ْر مااا ُتري( بضّم التاء وكسر الراء وٌاٌء بعدةا  

وقرأ ؼٌره بإثبات      وقرأ ابن اكوان )وبّن بلٌاا( بحاؾ ةمزة )بلٌاا( وصالً بصلؾ عنه فإاا ابتدأ بها فتح الهمزة 

وقرأ ح ع وحمزة والكسائً )هللا رّبكم ورّب آباءكم(    الهمز مكسورة وصالً وابتداًء وةو الوجه الثانً البن اكوان

وقرأ ابن كثٌر والبصري وعاصم وحمزة        ( وقرأ ؼٌرةم برفع الثالثة بنصب ةاء اسم )هللا( وباء )رّبكم( و)ربّ 

وؼٌرةم ب تح الهمزة وبثبات األلؾ    والكسائً )سالم على بلٌاسٌن( بكسر الهمزة وحاؾ األلؾ بعدةا وبسكان الالم 

 ( او الّثنٌا االستثناء بالمشٌئة)بّنً أرى()أّنً أابحب()ستجدنً بْن شاء هللا ٌاءات االضافة           بعدةا وكسر الالم 

                                              سورة ص                                       

عبَدنا قبُل ُدْصلاُلوضمُّ فواٍ  شاَع صالصٍة أضْؾ لُه الّرحُب وّحْد    ٔٓٓٔ  

 معاً شائٌد ُعالوثّقَل ؼساقاً  وفً ٌوعدوَن ُدْم حلًى وبقاَؾ ُدْم     ٕٓٓٔ
 وقرأ نافع وةشام )صالصة اكرى الّدار( بحاؾ     قرأ حمزة والكسائً )مالها ِمْن فوا ( بضّم ال اء وؼٌرةما ب تحها 

                                                                                                                                                                              

 م توحة بتاءواحدة بها وٌبتد  وصالً  تلّ ى تاء بتشدٌد( تلّ ى ناراً  فؤنارتكم)روٌا وقرأ الحالٌن فً م توحة محّققة= 

 ٌعقوب وقرأ كالب وارصران الٌاء ب تح(ٌزفّون بلٌه فؤقبلوا)صلؾ وقرأ الحالٌن فً واحدة بتاء وأبوجع ر وصلؾ وروح

 والم مكسورة بهمزة( ٌاسٌن بل) أبوجع ر وقرأ الثالثة برفع وأبوجع ر كالب وصلؾ الثالثة بنصب(  وربّ  رّبكم هللا)

 ِمنْ  من صلة الالم وكسر ألؾ بعدةا م توحة بهمزة كنافع ٌعقوب وقرأ  كالب عمرووصلؾ كؤبً بالٌاء موصولة ساكنة

 وارصران الوصل بكسرةمزة بها وٌبتد ( اصط ى لكاابون بّنهم و)من( اصط ى)ةمزة بوصل أبوجع ر وقرأ(ٌاسٌن)

 ستجدنً()أابحب أّنً()المنام فً أرى بّنً) الصاّفات  االضافة ٌاءات االست هام على الحالٌن فً م توحة قطع بهمزة

    ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهما( سٌهدٌن()لُتردٌن) الصافات الزوائد ٌاءات أبوجع ر فتحهنّ ( الّصابرٌن ِمنَ  هللا شاء بنْ 

                                               األحقاف سورة إلى ص سورة من                                          

ّبروا  9ٙٔ دَّ ٌَ  ُحّمال والنونَ  وافَتْحهُ  أال اْضُممْ  َدهُ  صا ُنْصبُ  َصؾَّ  وفا صاطبْ  لِ

 وتشدٌد الؽٌبة بٌاء وارصران لل عل فاءً  الواقعة الّدال وتص ٌؾ الصطاب بتاء( لتدّبروا()آٌاته لٌدّبروا) أبوجع ر قرأ ص

 أبوجع ر وقرأ االفراد على األلؾ بحاؾ وارصران الجمع على الٌاء بعد بؤلؾ(الرٌاح له فسصرنا)أبوجع ر وقرأ الدال

    الصاد وبسكان النون بضمّ  وصلؾ ب تحهما ٌعقوب وقرأ والصاد النون بضمّ ( وعااب بنصب)



وقبل )صالصة( قرأ ابن كثٌر )وااكر عبدنا ببراةٌم( ب تح العٌن  وؼٌرةما بإثباته وبضافتها لما بعدةا  (صالصة تنوٌن)

وقرأ ابن كثٌر   وبسكان الباء ِمْن ؼٌر ألؾ بعدةا على االفراد وؼٌره بكسر العٌن وفتح الباء وألؾ بعدةا على الجمع 

وقرأ ابن كثٌر )ةاا ما ٌوعدون          بٌاء الؽٌب وؼٌرةما بتاء الصطاب  (لٌوم الحساب والبصري )ةاا ما ٌوعدون

وقرأ حمزة والكسائً وح ٌع )فلٌاوقوه حمٌم وؼسا ( ع       لكّل أّواٍب ح ٌ (   بٌاء الؽٌب وؼٌره بتاء الصطاب

                                                                  )بال حمٌماً وؼّساقاً( الّنبؤ بتشدٌد السٌن وؼٌرةم بتص ٌ ها 

ووصُل اّتصاناةْم حال شرعُه ِوال  وآَصُر للبصري بضمٍّ وقْصِرِه    ٖٓٓٔ  

 وفالح ُّ فً نصٍر وصْا ٌاَء لً معاً وبّنً وبعدي مّسنً لعَنتً بلى   ٗٓٓٔ
بعدةا وؼٌره ب تح الهمزة وألؾ بعدةا وقرأ البصرّي بال ألؾ  )وأَُصُر ِمْن شكلِه أزواج( بضم ةمزة)أُصر(قرأ البصري

ٌّاً ( بهمزة وصل تسقط بالوصل )األشرار اتصاناةم( وٌبدأ بها بهمزة مكسورة        وحمزة والكسائً )أّتصاناةم سصر

ل( وقرأ حمزة وعاصم )فالح ( برفع القاؾ وؼٌرةما بنصبها )والحّ  أقو والباقون بهمزة قطٍع م توحة وصالً وبدءاً 

)ولً نعجٌة()ماكان لً ِمْن علم()بّنً أحببُت حبَّ الصٌر()ال ٌنبؽً ألحٍد ِمن  ٌاءات االضافة       بنصب قافها للجمٌع 

                                                                     ()بّنً مّسنً الشٌطان()لعنتً بلى ٌوم الّدٌن(بّنب بعدي
                                           سورة الّزمر                                      

ًٌّ فشا مدَّ سالماً مع ال   ٘ٓٓٔ كسِر َح ٌّ عبَدهُ اجمْع شمردال   أَمْن صؾَّ ِحرم  

ِه الّنصُب ُحّمال ٙٓٓٔ    وقُْل كاش اٌت ممسكاٌت منّوناً ورحمِتِه مع ُضرِّ

 ُع شاٍؾ م ازاِت اجمعوا شاَع َصْندال     وحّرْب وبعُد رفوُضمَّ قضى واكسْر    2ٓٓٔ

ماً لِ اوالباقون بتشدٌدةا وقرأ ابن كثٌر والبصري )ورجالً س قرأ نافع وابن كثٌر وحمزة )أّمْن ةو قانٌت( بتص ٌؾ المٌم 

ا هللا بكاٍؾ عبدهُ( وقرأ حمزة والكسائً )ألٌ  لرجٍل( بؤلؾ بعد السٌن وكسر الالم وؼٌرةما بحاؾ األلؾ وفتح الالم 

بعدةا على وؼٌرةما ب تح العٌن وسكون الباء وحاؾ األلؾ  )عباده( بكسر العٌن وفتح الباء وألؾ بعدةا على الجمع 

وقرأ البصري )كاش اُت ضّرِه()ممسكاُت رحمته( بتنوٌن )كاش ات( و)ممسكات( ونصب راء )ضّره( وتاء    االفراد 

ًّ )قضى علٌها الموَت( بضّم القاؾ وكسر      الّراء والّتاء )رحمته( وؼٌره بترب الّتنوٌن وص  وقرأ حمزة والكسائ

والباقون ب تح القاؾ والّضاد وألؾ بعدةا ونصب تاء )الموت( وقرأ     الّضاد وٌاء م توحة بعدةا ورفع تاء )الموت( 

     اد                               حمزة والكسائً وشعبة )بم ازاتهم( بؤلؾ بعد الزاي بالجمع وؼٌرةم بحافها باالفر

                                                                                                                                                                              

دِ  أَمنْ  أّنما   كسرَ  وأدْ  صاطبْ  ٌوعدو وُحزْ   92ٔ  أَْوَصال عباَدهُ  ِفدْ  اْعَلمْ  َشدِّ
ًّ  ٌوحى بنْ )أبوجع ر وقرأ كالب وارصران الصطاب بتاء( الحساب لٌوم توعدون ما ةاا)ٌعقوب قرأ  ناٌرٌ  أنا أّنما بال بل

 الثالثة أسكنها( علم ِمنْ  لً ماكان()واحدةٌ  نعجةٌ  ولً) ع  االضافة ٌاءات بال تح وارصران( بّنما) ةمزة بكسر( مبٌن

 ع الزوائد ٌاءات الكلّ  فتحها( الشٌطان مّسنً) أبوجع ر فتحهنّ ( بلى لعنتً()بّنب بعدي ِمنْ ()الصٌر حبّ  أحببتُ  بّنً)

 المٌم بتشدٌد( قانت ةو أّمن)وصلؾ أبوجع ر قرأ الّزمر سورة ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهما( عقاب فح ّ ()عااب ٌاوقوا)

 وٌعقوب كالب وصلؾ بالجمع بعدةا وألؾ الباء وفتح العٌن بكسر( عباده بكاؾٍ  هللا ألٌا)أبوجع ر وقرأ كالب وٌعقوب

                                                                           باالفراد األلؾ وحاؾ الباء وسكون العٌن ب تح

نِ  جناً  وَفْتحٌ  اْعلَمْ  حسرتايَ  وقُلْ   95ٔ ال وقْلبِ  أوأنْ  اْتلُ  ٌْدعو بنْ  الُصْلؾَ  وَسكِّ  

ْدُصلو ُحمْ  ادصلوا واْقطعِ  تنّوْنهُ   99ٔ ٌَ الُعال ٌن عُ  أنِّثنْ  ِطبْ  أال َجهِّلْ  نَ  س  



وِزْد تؤمرونً النوَن كه اً وعّم ِص ُُّه فتِّحْت صّ ْؾ وفً الّنبإِ الُعال    5ٓٓٔ  

 فَحّصالوبّنً معاً مع ٌاعبادي    لكوٍؾ وُصْا ٌا تؤمرونً أرادنً    9ٓٓٔ
قرأ ابن عامر)أفؽٌر هللا تؤمروَننً( بتص ٌؾ النون المكسورة وزٌادة نون م توحة قبلها ونافع بتص ٌؾ النون مكسورة  

وؼٌرةما بتشدٌد النون وقرأ حمزة والكسائً وعاصم )فتحت( )وفتحت أبوابها( الزمر )وفتحت السماء( النبؤ بتص ٌؾ 

)تؤمرونً أعبد()بْن أرادنً هللا()بّنً أمرت()بّنً أصاؾ()ٌا عبادي  ات االضافةٌاء   التاء بعد ال اء وؼٌرةم بتشدٌدةا

                                             سورة المؤِمن                            الاٌن أسرفوا(

بكاٍؾ ك ى أو أْن زِد الهمَز ُثمَّال  وٌْدعوَن صاطْب بْا لوى ةاُء منهُم    ٓٔٓٔ  

 ورفَع ال ساَد انصْب بلى عاقٍل َحال  وسّكْن لهْم واْضُمْم بٌْ هَر واكسرْن    ٔٔٓٔ
قرأ نافٌع وةشام )والاٌن تدعون ِمْن دونه ال ٌقضون بشًء( بتاء الصطاب وؼٌرةما بٌاء الؽٌب وقرأ ابن عامر )كانوا 

فً وأْن ٌ هر أوقرأ عاصم وحمزة والكسائً )      بهاء الؽٌب بكاؾ الصطاب وؼٌره )أشدَّ منهم(  ةم أشدَّ منكم قوًة(

 وقرأ نافع وح عٌ     وؼٌرةم بحاؾ الهمزة وفتح الواو       واألرِ  ال ساد( بهمزة م توحة قبل الواو وتسكٌن الوا

ٌُ هر( بضّم الٌاء وكسر الهاء ونصب دال )ال ساد(   والباقون ب تح الٌاء والهاء ورفع دال ال ساد           والبصري )

ِمْن حمٌٍد أْدصلوا ن ٌر ِصال  نّونوا فؤّطلَع ارفْع ؼٌَر ح ٍع وقْلِب    ٕٔٓٔ  

ن كهٌؾ سما واح ْ  مضافاِتها الُعال على الَوْصِل واْضُمْم كسَرهُ ٌتَاكَّرو   ٖٔٓٔ  

ًَ واْدعونً وبّنً ثالثٌة  لعلًّ وفً مالً وأَمرَي مع بلى ٗٔٓٔ    ارون
وقرأ ابن اكوان والبصري )على كلِّ قلٍب( بتنوٌن الباء     قرأ السبعة بال ح صاً )فؤطلُع( برفع العٌن وح ع بنصبها 

 وقرأ ابن كثٌر والبصري وابن عامر وشعبة )وٌوم تقوم الساعة أدصلوا( بهمزة وصل تسقط  وؼٌرةما بترب التنوٌن 

                                                                                                                                                                              

 باسكانها آصر وجه وردان والبن األلؾ بعد  الم توحة المتكلّم بٌاء( فرّطتُ  ما على حسرتاي ٌا)أبوجع ر قرأ          

 فتحهنّ ( أعبدُ  تؤمروّنً()أصاؾ بّنً()أمرتُ  بّنً)الّزمر االضافة ٌاءات(       حسرتى ٌا) المتكلّم ٌاء بحاؾ وارصران

   أبوجع ر الوقؾ فً وأسكنها الوصل فً فتحها( أسرفوا الاٌن عبادي ٌا) الكلّ  فتحها( هللا أرادنً بنْ ) أبوجع ر

 فبشر()آمنوا الاٌن ٌاعباد( )فاتقون) فً روح وافقه و روٌا الحالٌن فً أثبتهما( فاتقون ٌاعباد)الّزمر  الزوائد ٌاءات

 بٌاء( دونهِ  ِمنْ  ٌدعون والاٌن)أبوجع ر قرأ غافر سورة وق اً  الثانٌة ٌعقوب وأثبت الحالٌن فً الكل حافها( الاٌن عباد

 الهمزة بحاؾ وأبوجع ر كالب وصلؾ ساكنة واو بعدةا بهمزة( أو()ٌ هر أنْ  أو) ٌعقوب وقرأ كالب وارصران الؽٌبة

 ٌعقوب وقرأ كالب وارصران تنوٌن ؼٌر ِمنْ ( قلب) باء بكسر( متكّبرٍ  قلب كلّ  على) ٌعقوب وقرأ(   وأن) الواو وفتح

 وروٌا أبوجع ر وقرأ         كالب وارصران الصاء وكسر م توحة( أدصلوا) ةمزة بقطع( أدصلوا الساعة تقوم وٌوم)

 ال ٌومَ ) أبوجع ر وقرأ   الصاء وضمّ  الٌاء ب تح والباقون( سٌدصلون) الصاء وفتح الٌاء بضمّ ( داصرٌن جهّنم سٌدصلون)

         بالتواف  الّروم فً التً ومثلها الّتاكٌر بٌاء وصلؾ كالب وٌعقوب التؤنٌث بتاء( تن ع( )معارتهم ال المٌن ٌن ع

 مالً()األسباب أبلػ لعلًّ()ٌوم علٌكم أصاؾ بّنً()مثل علٌكم أصاؾ بّنً()ٌبّدل أنْ  أصاؾ بّنً)ؼافر االضافة ٌاءات    

( التال ِ ) ؼافر الزوائد ٌاءات   الكلّ  أسكنها( أستجب أدعونً()أقتل ارونً) أبوجع ر فتحهنّ ( هللا بلى أمري()أدعوكم

 الحالٌن وفً أبوجع ر الوصل فً أثبتها( أةدكم اّتبعونِ )    ٌعقوب الحالٌن وفً وردان ابن الوصل فً اثبتهما( التنادِ )

   ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها( عقابِ  كان فكٌؾ) ٌعقوب



وقرأ       وصال وبضّم الصاء وٌبتدأ بها بهمزة مضمومة والباقون بهمزة قطع م توحة وصال وابتداًء مع كسر الصاء 

)ارونً   ٌاءات االضافةطاب ابن عامر ونافع وابن كثٌر والبصري )قلٌال ما ٌتاّكرون( بٌاء الؽٌب والباقون بتاء الص

 )مالً أدعوكم بلى الّنجاة()وأفوُ  أمري بلى هللا( بّنً أصاؾ( ثالثة )لعلًّ أبلػ األسباب(أقتل()ادعونً أستجب لكم()
                                                  سورة ُفّصلت                                  

بِه كْسُرهُ اكا  وقوُل ممٌِل الّسٌِن للٌِّث أُصِمال  وبسكاُن نْحساٍت  ٘ٔٓٔ  

ِه وأَعداُء ُصْا والجمُع عمَّ عَقْنقال ٙٔٓٔ    وَنْحشُر ٌاٌء ُضمَّ مع فتِح ضمِّ

ًَ ال مضاُؾ وٌا رّبً بهِ   لدى َثَمراٍت ثمَّ ٌ 2ٔٓٔ الُصلُؾ ُبّجال ا ُشَركائ  

بكسر الحاء والباقون باسكانها ولم ٌصح عن أبً الحارث قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )فً أٌاٍم نحسات( 

وقرأ السبعة بال نافعاً )وٌوم ٌحشر أعداء هللا بلى الّنار( بٌاء مضمومة وفتح الشٌن ورفع ةمزة      اللٌث بمالة السٌن 

وما تصرج ) )أعداء( الثانٌة وقرأ نافع بنون م توحة وضّم الشٌن ونصب ةمزة )أعداء( وقرأ نافع وابن عامر وح عٌ 

)أٌن شركائً قالوا()ولئن رجعت  ٌاءات االضافةِمْن ثمراٍت( بؤلؾ بعد الّراء بالجمع وؼٌرةم بحاؾ األلؾ باالفراد  

 والعقنقل الكثٌب من الرمل وقٌل الوادي الواسع  بلى رّبً بّن لً( واصتلؾ فً األصٌرة عن قالون فله ال تح واالسكان 
                                      الّشورى والّزخرف و الّدخان سورة                         

ْ علو   5ٔٓٔ ٌَ َن ؼٌُر صحاٍب ٌعلَم ارفْع كما اعتلى وٌوحى ب تِح الحاِء داَن و  

مَّ فً الّنجِم شملاّلعمَّ كبٌَر فً   كبائَر فٌها ث   بما كسبْت ال فاءَ  9ٔٓٔ  

ٌُْرسَل فارفْع مْع فٌوحً ُمَسّكناً    ٕٓٓٔ  أتانا وأْن ُكنتْم بكسٍر شاا الُعال  و

بعدةا وقرأ ح ٌع  ب تح الحاء وألؾ بعدةا والباقون بكسر الحاء وٌاء ساكنة)كالب ٌوحً بلٌب(قرأ ابن كثٌر الشورى

ابن عامر ونافع )وٌعلم الاٌن وقرأ      )ت علون( بتاء الصطاب وؼٌرةم بٌاء الؽٌب)وٌعلم ما ت علون(وحمزة والكسائً

بل الباء وؼٌرةما ب اء )بما كسبت أٌدٌكم( من ؼٌر فاء قرةما بنصبها وقرأ نافع وابن عامر برفع المٌم وؼٌ ٌجادلون(

من ؼٌر ألؾ وال ةمز الباء وٌاء ساكنة بعدةا والنجم بكسر )كبٌراالثم( الشورىوقرأ حمزة والكسائً  قبل الباء )فبما(

 برفع الم )ٌرسل( فع )أو ٌرسل رسوالً فٌوحً(وبعدةا ةمزة مكسورة وقرأ نا)كبائر( ب تح الباء وألؾ بعدةا والباقون

                                                                                                                                                                              

                                                      فّصلت سورة                                                       

ُمَجهِّال واْرفعْ  اْتلُ  الٌا أعدا وَنْحُشرُ      حا كسرُ  وَنْحساتِ  ُحزْ  اْصِ  ْ  أتى سواءٌ   ٕٓٓ  

ٌُْرِسلُ    حمىً  فً ٌَُبّشرُ  ُحمْ  سّمى وبالّنونِ   ٕٔٓ ال عندَ  أال اْنِصبْ  ٌوحً و  ُحوِّ
ٌّامٍ  فً) أبوجع ر وقرأ  بنصبه وصلؾ بص ضهِ  وٌعقوب( سواءٌ ) برفع( للّسائلٌن سواءً ) ابوجع ر قرأ فصلت ( نحسات أ

 ورفع الشٌن وفتح الٌاء بضمّ  (هللاِ  أعداء ٌحشرُ  وٌومَ )أبوجع ر وقرأ         بإسكانها وٌعقوب كالب وصلؾ الحاء بكسر

( شركائً أٌن) فّصلتْ  االضافة ٌاءات      ( أعداءَ ) ونصب الشٌن وضمّ  م توحة بنون وٌعقوب كالب وصلؾ( أعداء)

( عباده هللا ٌبّشر الاي الب) وٌعقوب صلؾ قرأ الشورى  أبوجع ر فتحها( للحسنى عنده لً بنّ  رّبً بلى)  الكلّ  أسكنها

( ٌرسل)بنصب( فٌوحً رسوالً  ٌرسل أو)أبوجع ر وقرأ كالب وأبوجع ر مكسورة الشٌن وتشدٌد الباء وفتح الٌاء بضم

 ٌعقوب الحالٌن وفً أبوجع ر الوصل فً أثبتها( البحر فً الجوار) الشورى زائدة ٌاء  كالب وارصران( ٌوحً)و



 )أْن كنتم قوماً مسرفٌن( ونافعوقرأ حمزة والكسائً ؼٌره بنصب الالم وفتح ٌاء)فٌوحً(      و واسكان ٌاء )فٌوحً(

                                                                       الزصرؾ بكسرةمزة )أْن( وؼٌرةم ب تحها

ْنشؤُ فً ضمٍّ وِثقٍل صحاُبُه   عباُد برفْ  ٕٔٓٔ ٌَ ؼلؽال ِع الّداِل فً عندَ   و  

 ناً وفٌِه المدُّ بالصلِؾ بلاّل  وسّكْن وِزْد ةمزاً كواٍو أإشهدوا  أمٌ ٕٕٓٔ
وؼٌرةم ب تح   بضم الٌاء وفتح النون وتشدٌد الشٌن ٌَُنّشإا فً الحلٌة(  قرأ ح ٌع وحمزة والكسائً )أو َمنْ  الزخرف

ب تح الباء ئً )الاٌن ةم عباد الرحمن( وقرأ البصري وعاصم وحمزة والكسا      الٌاء وسكون النون وتص ٌؾ الشٌن 

رأ ورفع الدال والباقون )عنَد( بنون ساكنة وحاؾ األلؾ وفتح الدال وؼلؽل الماَء فً النبات أدصله فٌه وقوألؾ بعدةا 

ولقالون االدصال وتركه والباقون   بزٌادة ةمزة مضمومة بعد الهمزة الم توحة وسكون الشٌن  نافع )أُءشهدوا صلقهم (

                                                                           ب تح الهمزة والشٌن وعدم زٌادة الهمزة

ِه  ٖٕٓٔ وتحرٌِكِه بالضمِّ اّكَر أنبال      وقُْل قاَل عْن ُك ٍإ وَسق اً بضمِّ  

ال  وُحْكُم صحاٍب قصُر ةمزِة جاءنا    ٕٗٓٔ وأسِوَرةٌ سّكْن وبالقصِر ُعدِّ  

 ٌَصّدون كسُر الضمِّ فً ح ِّ نهشال  وفً َسلَ ا ضّما شرٌٍؾ وصاُدهُ    ٕ٘ٓٔ
وؼٌرةما بضم القاؾ      فعل ما  القاؾ والالم وألؾ بٌنهما )قال(  )قال أو لو جئتكم( ب تحقرأ ح ع وابن عامر  

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً )لبٌوتهم سق اً( بضّم السٌن والقاؾ والباقون   وسكون الالم فعل أمر 

)حّتى باا جاءنا( باضمار الواحد بدون ألؾ بعد  وقرأ البصري وح ع وحمزة والكسائً  ب تح السٌن وسكون القاؾ 

ٌع )أسورة( بسكون السٌن ِمْن ؼٌرألؾ وقرأ ح      الهمزة وؼٌرةم باضمار المثّنى وبثبات ألؾ بٌن الهمزة والّنون 

ها موقرأ حمزة والكسائً )فجعلناةم سل اً ( بضم السٌن والالم وؼٌرةما ب تح   بعدةا وؼٌره ب تح السٌن وألؾ بعدةا 

                       وقرأ حمزة وابن كثٌر والبصري وعاصم )باا قومب منه ٌصّدون( بكسر الصاد والباقون بضمها

                                                                                                                                                                              

 وأبوجع ر  رؾ منصوبة دال بعدةا العٌن بعد ساكنة بنون( عند()الرحمن عند ةم الاٌن) ٌعقوب قرأ الزخرف سورة

                                           الدال ورفع عبد جمع بعدةا وألؾ العٌن بعد م توحة بباء( عباد) وصلؾ كالب

ٌِّ ْ  كَحْ ٍع     وُحزْ  بااً  كبصرٍ  َسْق اً  وجئناكمُ   ٕٕٓ  ُحال َوأَسِوَرةٌ  ٌا ُنَق
 من  الهمزة بعد مضمومة بتاء( جئتكم) وارصران ألؾ بعدةا الهمزة بعد بنون( بؤةدى أولوجئناكم قُلْ ) أبوجع ر قرأ 

 كح ٍع  بضّمهما ٌعقوب وقرأ عمرو كؤبً القاؾ وسكون السٌن ب تح( فّضةٍ  ِمنْ  سق اً  لبٌوتهم)أبوجع ر وقرأ ألؾ ؼٌر

ٌّ )ٌعقوب وقرأ كالب وصلؾ  النون بتص ٌؾ(أونرٌّنب()ناةبنّ )روٌا وقرأ بالنون وارصران الؽٌبة بٌاء( شٌطاناً  له ُنق

 وارصران السٌن بسكون( أسورة) ٌعقوب وقرأ   فٌهما مشّددة ب تحها والباقون باأللؾ األولى على وٌقؾ فٌهما ساكنة

                                                                                          بعدةا وألؾ السٌن ب تح( أساورةٌ )

ِصدُّ  ُضمَّ  فتحانِ  ُسلُ اً  وفً  ٖٕٓ ْلقوْ   فُ ْ  ٌَ ٌَ ال بال ْتحِ  الّطورِ  كسالَ  و  أُصِّ
 الصاد بضمّ ( ٌصّدون منهُ  قومب  باا) صلؾ وقرأ  كالب وارصران والالم السٌن ب تح( سل اً  فجعلناةم) صلؾ قرأ    

 الالم واسكان الٌاء ب تح والمعارج والطور الزصرؾ( ٌالقوا حّتى) أبوجع ر وقرأ   بكسرةا وٌعقوب كالب وأبوجع ر

  القاؾ وضمّ  بعدةا وألؾ الالم وفتح الٌاء بضمّ  وارصران القاؾ وفتح األلؾ وحاؾ

                    



ٌُحّقُ  ثانٌاً                 وقُْل أل اً للكلِّ ثالثاً أُبِدال ٕٙٓٔ    ءآلهٌة كوٍؾ 

 ُترجعوَن الؽٌُب شاٌَع ُدْصلاُلوفً    وفً تشتهٌِه تشتهً َح ُّ ُصْحبٍة    2ٕٓٔ
)ءآلهتنا( بتحقٌ  الهمزة األولى وببدال الثالثة أل اً للجمٌع وأّما الثانٌة فقرأ عاصم وحمزة والكسائً )ءآلهتنا صٌرأم ةو(

وقرأ نافع وابن كثٌر والبصري وابن عامر بتسهٌلها بٌن بٌن وال ٌجوز االدصال ألحد بٌن األولى والثانٌة      بتحقٌقها

والباقون بإثباتها      بحاؾ الهاء الثانٌة وقرأ ابن كثٌر والبصري وشعبة وحمزة والكسائً )وفٌها ما تشتهً األن ا( 

   وؼٌرةم بتاء الصطاب   بٌاء الؽٌب  ٌه ٌرجعون( علم الساعة وبل وقرأ حمزة والكسائً وابن كثٌر)وعنده

وَن كما اْنجلىالضمَّ بعُد فً نصٌٍر وصاطْب ٌعلموفً قٌلِِه اكسْر واكسِر    5ٕٓٔ  

فَع ُثمَّال    بتحتً عبادي الٌا وٌؽلً دنا ُعال   9ٕٓٔ وربُّ السمواِت اص ضوا الرَّ  

 العاً وقُْل بّنً ولً الٌاُء ُحمِّ ربٌ  وضمَّ اعِتلوهُ اكسْر ؼنًى بّنَب افتحوا   ٖٓٓٔ
وصلتها بواو وقرأ وؼٌرةما ب تح الالم وضّم الهاء  قرأ حمزة وعاصم )وقٌله ٌارب( بكسر الالم والهاء وصلتها بٌاء 

فً الزصرؾ  ٌاءات االضافةوؼٌرةما بٌاء الؽٌب       آصر الزصرؾ بتاء الصطاب ابن عامر ونافع )فسوؾ ٌعلمون( 

وقرأ ابن كثٌر وح ع )كالمهل ٌؽلً(  الدخان         )تجري ِمن تحتً أفال تبصرون()ٌا عباد ال صوٌؾ علٌكم الٌوم(

لباء )رّب السموات واألر ( وقرأ عاصم وحمزة والكسائً بص   ا       الدصان بٌاء الّتاكٌر والباقون بتاء الّتؤنٌث 

وقرأ بضّمها  بكسر الّتاء والباقون لوه(البصري وعاصم وحمزة والكسائً )صاوه فاعتوقرأ       والباقون برفع الباء  

 )بّنً آتٌكم بسلطان()وبْن لم تإمنوا لً فاعتزلون(ٌاءات االضافة      ب تح الهمزة وؼٌره بكسرةا  الكسائً )ُا  بّنب(
                                          سورة الّشرٌعة واألحقاف                               

ال ٖٔٓٔ    معاً رفُع آٌاٍت على كسِرِه ش ا   وبنَّ وفً أْضمْر بتوكٌٍد أُوِّ

 بِه ال تُح واالسكاُن والقصُر ُشّمال  لَنجزَي ٌا نعٍّ سما وؼشاوًة    ٕٖٓٔ
                                                                                                                                                                              

رْ  وَتؽلً  فشا قٌلِهِ  فً النصبُ  ٌَْرجعونَ  وِطبْ   ٕٗٓ َحال اعتلو وَضمُّ  ُطلْ  فَاكِّ  

فعِ    حمىً  معاً  اكِسرْ  آٌاتٌ  باْ  وبالكسرِ   ٕ٘ٓ  طلى ٌْإمنو صاطباً  َفوزٌ  وبالرَّ
 وروح وأبوجع ر الجٌم وفتح الٌاء بضم لكنْ  كالب وصلؾ الجٌم وكسر م توحة الؽٌبة بٌاء( ٌرجعون وبلٌه)روٌا قرأ

 الالم بنصب( ٌاربّ  وقٌلهِ )صلؾ وقرأ الجٌم وكسر التاء ب تح وروح الجٌم وفتح التاء بضمّ  أبوجع ر لكنْ  بتاءالصطاب 

( علٌكم الصوؾ ٌاعباد)أبوجع ر فتحها( تبصرون افال تحتً ِمنْ )الزصرؾ االضافة ٌاءات كالب وارصران الهاء وضمّ 

( سٌهدٌن فإّنه فطرنً) الزصرؾ الّزوائد ٌاءات        الحالٌن فً الباقون وحافها وروٌا أبوجع ر الحالٌن فً سّكنها

 قرأ الّدخان سورة   ٌعقوب الحالٌن وفً أبوجع ر الوصل فً أثبتها( واّتبعونِ ) الحالٌن فً ٌعقوب أثبتهما( وأطٌعونِ )

 بكسرةا وأبوجع ر التاء بضمّ ( فاعتلوه) ٌعقوب وقرأ     الّتؤنٌث ٌتاء والباقون الّتاكٌر بٌاء( البطون فً تؽلً) روٌا

 الزوائد ٌاءات       الكلّ  أسكنها( لً تإمنوا لمْ  وبنْ ) أبوجع ر فتحها( آتٌكم بّنً) الدصان االضافة ٌاءات كالب وصلؾ

 وتصرٌؾ()آٌاتٌ  داّبة ِمنْ ) ٌعقوب قرأ الجاثٌة سورة     ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهما( فاعتزلونِ ()ترجمونِ  أنْ ) الدصان

 بتاء( ٌإمنون وآٌاتهِ ) روٌا وقرأ        كالب وأبوجع ر فٌهما بالرفع صلؾ وقرأ فٌهما( آٌات) تاء بجرّ ( آٌات الرٌاح

                                                                         الؽٌبة بٌاء وروح وأبوجع ر كالب وصلؾ الصطاب



وؼٌرةما     بكسر الّتاء  صتالؾ()آٌات لقوم ٌعقلون(قرأ حمزة والكسائً )وفً صلقكم()آٌات لقوٍم ٌوقنون()وا الجاثٌة

وقرأ عاصم ونافع       وأّما )رٌاٍت للمإمنٌن( فبكسر الّتاء للجمٌع  برفعها بإضمار بّن فً األولى وبّن فً فً الثانٌة 

وابن كثٌر والبصري )لٌجزي قوماً( الجاثٌة بالٌاء والباقون بالنون وقرأ حمزة والكسائً )وجعل على بصرِه ؼشاوًة( 

شّمال شمل      والباقون بكسر الؽٌن وفتح الشٌن وبثبات األلؾ بعدةا  ؾ األلؾ بعدةا ب تح الؽٌن وبسكان الشٌن وحا

الُمحسَّ   والساعَة ارفْع ؼٌَر حمزَة ُحسناً الو   ٖٖٓٔ  ُن بحساناً لكوٍؾ تحوَّ  

ال ٖٗٓٔ    وؼٌُر صحاٍب أحسَن ارفْع وقبلَُه وبعُد بٌاٍء ُضمَّ فعالِن ُوصِّ
وأّما )ما ندري ما الساعة(  فبرفع     بال حمزة )والساعة ال رٌب فٌها( الجاثٌة برفع التاء وحمزة بنصبها  السبعة قرأ

كون الحاء بهمزة مكسورة وس بحساناً( ووّصٌنا االنسان بوالدٌهقرأ عاصم وحمزة والكسائً ) األحقاف  الّتاء للجمٌع 

وال ألؾ والمحّسن ةو االحسان ألّن وسكون السٌن من ؼٌر ةمزضم الحاء والباقون)حسناً( بوفتح السٌن وألؾ بعدةا 

بنصب نون )أحسن(  م أحسن ما عملوا ونتجاوز( الشرع حّسنه وقرأ ح ٌع وحمزة والكسائً)أولئب الاٌن نتقّبل عنه

وةما  والباقون برفع نون )أحسن( وبٌاء مضمومة فً )نتقبل( و )نتجاوز(     وبنون م توحة فً )نتقّبل( و)نتجاوز( 

  فعالن قبله وبعده

هم بالٌا له ح ُّ نهشال        وقُْل عن ةشاٍم أْدؼموا تعداننً ٖ٘ٓٔ ٌَ نوّف  

فِع فاشٌِه ُنّوال   وقُْل ال ترى بالؽٌِب واضُمْم وبعَدهُ    ٖٙٓٔ مساكَنهم بالرَّ  

 وبّنً وأوزعنً بها ُصلُؾ َمْن تال      وٌاُء ولكّنً وٌا تعداننً  2ٖٓٔ
بنونٌن ص ٌ تٌن   وؼٌره باال هار اي    تعداننً أْن أُصرَج( بإدؼام النون األولى بالثانٌة أي بنون مشّددة قرأ ةشام )أ 

والباقون بالنون وقرأ حمزة  مكسورتٌن وقرأ ةشام وابن كثٌر والبصري وعاصم )ولٌوّفٌهم أعمالهم( بالٌاء بعد الالم 

ٌُرى بال مساكنهم(وعاصم )فؤص ٌُرى( مضمومة بٌاء الؽٌب  بحوا ال   والباقون )ترى( بتاء   )مساكُنهم(  ورفع نون )

                                                                                                                                                                              

فعُ  والساعةَ  حوى بنصبٍ  ثانٌاً  ُكلُّ  أال َجهِّلْ  بٌا لَِنْجزي  ٕٙٓ  ال الرَّ  فُصِّ

 وصلؾ م توحة بعدةا وٌاء الزاي وكسر الٌاء ب تح وٌعقوب بعدةا وألؾ الزاي وفتح الٌاء بضمّ ( لٌجزى)أبوجع ر قرأ

 الثانٌة وةً برفعها وارصران كلّ  بنصب( كتابها بلى ُتدعى أّمة كلُّ ) ٌعقوب وقرأ    م توحة نون الٌاء بدل لكن كالب

 كالب وارصران الساعة برفع( والّساعةُ  ح ّ  هللا وعد بنّ ) صلؾ وقرأ بنصبها صالؾ فال( أّمة كلّ  وترى) األولى وأّما

                                           الّرحمن سورة إلى األحقاف سورة من                                         

ُحلِّال الٌاء اسكنِ  أْملً تقطعو كعاصمٍ  والِوال ترى ُكرةاً  َفْصلُهُ  وُحزْ   2ٕٓ  

ٌُإتٌهِ  ُحزْ  صاطباً  والّثالثَ  ٌإمنوا ِطبْ  كاا ونبلوْ   5ٕٓ  ِوال ٌلً بنونٍ  س
( وفصالهُ ) وارصران( وَفْصلهُ ) األلؾ وحاؾ الصاد وبسكان ال اء ب تح( وفصالُهُ  وحملُهُ ) ٌعقوب قرأ األحقاف سورة

 كالب وصلؾ فٌهما الكاؾ بضم( ُكرةاً  وضعْتهُ  و ُكرةاً  أّمهُ  حملْتهُ ) ٌعقوب وقرأ  بعدةا وألؾ الصاد وفتح ال اء بكسر

 كالب وصلؾ كعاصم( مساكنهم) ورفع مضمومة الؽٌبة بٌاء( مساكنهم بال الٌرى) ٌعقوب وقرأ فٌهما بال تح وأبوجع ر

 كالب وأبوجع ر الصطاب بتاء(  لموا لٌنارالاٌن) ٌعقوب وقرأ(    مساكنهم) ونصب م توحة الصطاب بتاء وأبوجع ر

 أنْ  أوزعنً) األحقاؾ االضافة ٌاءات( بقادر) وارصران( الموتى ٌحًٌ أنْ  على ٌقدر) ٌعقوب وقرأ الؽٌبة بٌاء وصلؾ

     أبوجع ر فتحهنّ (أراكم ولكّنً()أصاؾ بّنً()أنْ  أتعداننً)الكلّ  أسكنها(أشكر



فً األحقاؾ )ولكّنً أراكم قوماً تجهلون( )أتعداننً  ٌاءات االضافة          نون )مساكنهم( وبنصبالصطاب م توحة 

                              أن أُصرج()بّنً أصاؾ علٌكم()أوزعنً أْن أشكر( وصالؾ القّراء فً فتحها وسكونها    
                                       من سورة محّمد إلى سورة الّرحمن                       

ٍة والقصُر فً آسٍن دال  وبالضّم واقصْر واكسِر الّتاَء قاتلوا   5ٖٓٔ على ُحجَّ  

ال 9ٖٓٔ ًَ ُحصِّ    وفً آن اً ُصلٌؾ ةدى وبضّمهم  وكسٍر وتحرٌٍب وأُمل
وؼٌرةما ب تح  بضّم القاؾ وحاؾ األلؾ بعدةا وكسر الّتاء  الاٌن قتلوا فً سبٌل هللا(قرأ ح ع والبصري )و القتال

 )ِمْن ماٍء ؼٌر آسٍن( بحاؾ األلؾ بعد الهمزة )أسٍن( مثل حاروقرأ ابن كثٌر      بعدةا وفتح الّتاء القاؾ وبثبات ألؾ 

ؼٌر ثابت من طرٌ  وةو  وؼٌره بإثباتها مثل ناصر وقرأ البّزي بصلؾ عنه )مااا قال آن اً( بحاؾ األلؾ بعد الهمزة 

وقرأ البصري )الشٌطان سّول لهم وأملى لهم(   الشاطبٌة عند أةل التحقٌ  والباقون بإثباتها وةو الوجه الثانً للبّزي 

( وؼٌره ب تح الهمزة والالم وألؾ بعدةا  ًَ وعلمْت قراءة الباقٌن من الن ائر   بضّم الهمزة وكسر الالم وفتح الٌاء )أُمل

ًَ بلٌهم أجلهم(                                                                             )ونرَي فرعون()لقُ  ض

نعلَم الٌا صْؾ ونبلَو واقبال ونبلونَّكم   وأسرارةْم فاكسْر صحاباً    ٓٗٓٔ  

ٌُإمنوا ح ٌّ وبعُد ثالثةٌ  ٔٗٓٔ وفً ٌاِء ٌإتٌِه ؼدٌٌر تسلسال        وفً   

بالِم كالَم هللِا والقصُر ُوكِّال عنهماُضّراً شاَع والكسرُ   وبالضّم  ٕٗٓٔ  

 بما ٌعملوَن حجَّ حّرَب شطؤهُ     ُدعا ماجٍد واقُصر فآزرهُ ُمال   ٖٗٓٔ
وقرأ شعبة )ولٌبلوّنكم حتى ٌعلم      بكسر الهمزة وؼٌرةم ب تحها  سائً )وهللا ٌعلم بسرارةم(قرأ ح ٌع وحمزة والك

قرأ ابن كثٌر والبصري  الاتح  وؼٌره بالنون   وٌبلَو أصباركم( بالٌاء فً األفعال الثالثة برٌن المجاةدٌن منكم والصا

والباقون بتاء الصطاب   بالٌاء فً األفعال األربعة وه وٌسّبحوه بكرة وأصٌالً( )لٌإمنوا باهلل و رسوله وٌعّزروه وٌوّقر

وقرأ حمزة والكسائً )بْن       بالٌاء وؼٌرةم بالنون ع ٌماً(ائً )فسٌإتٌه أجراً وقرأ البصري وعاصم وحمزة والكس

وقرأ حمزة والكسائً )ٌرٌدون أْن ٌبّدلوا كالم هللا( بكسر الالم وحاؾ   بضّم الضاد وؼٌرةما ب تحها بكم ضّراً(  أراد

بٌاء الؽٌب وؼٌره ( ان هللا بما ٌعملون بصٌراً )وكوقرأ البصرياأللؾ بعدةا وؼٌرةما ب تح الالم وبثبات األلؾ بعدةا 

 نها     وقرأ ابن اكوان )فآزره(وقرأ ابن كثٌر وابن اكوان )أصرج شطؤهُ( ب تح الطاء وؼٌرةما بسكو    بتاء الصطاب

                                                                                     بحاؾ األلؾ بعد الهمزة وؼٌره بإثباتها 

                                                                                                                                                                              

                                               (القتال) وسلم علٌه هللا صلى محّمد سورة                                   

 وكسر القاؾ وفتح التاء بضمّ  وارصران الطاء وبتص ٌؾ فتحتٌن بٌن ساكنة بقاؾ( أرحامكم وتقّطعوا) ٌعقوب قرأ     

 وألؾ والالم الهمزة ب تح وارصران ساكنة بعدةا وٌاء الالم وكسر الهمزة بضمّ ( لهم وأملً)ٌعقوب وقرأ مشّددة الطاء

 بإسكان( أصباركم ونبلوَ )روٌا وقرأ الثالثة ب تح والباقون الالم وكسر والواو التاء بضمّ ( تولٌّتم)روٌا وقرأ الالم بعد

ٌُإمنوا) ٌعقوب وقرأ    الاتح سورة( ونبلو()نعلم()ولنبلوّنكم) الثالثة األفعال فً بالنون والكل ب تحها والباقون الواو  ل

 أجراً  فسنإتٌه) روح وقرأ   كالب وارصران الصطاب بتاء األربعة األفعال( وٌسّبحوه وٌوّقروه وٌعّزروه ورسوله باهلل

                                                                     بالٌاء والباقون كالب وأبوجع ر المتكلّم بنون( ع ٌماً 

موا وفتحا صاطبْ  ٌعملو وُحطْ   9ٕٓ  أُعمال الجٌمِ  فً ال تحُ  ُحُجراتِ  حوى  ُتَقدِّ
كالب وارصران الصطاب بتاء( الاٌن ةم  بصٌراً  ٌعملون بما وهللا) ٌعقوب قرأ  



ص ا واكسروا أدباَر بْا فاَز ُدصلاُل  وفً ٌعملوَن ُدْم ٌقوُل بٌاٍء بْا    ٗٗٓٔ  

َم صنَدال  ٘ٗٓٔ    وبالٌا ٌنادي قْؾ دلٌالً بُصْل ِِه  وقُْل ِمْثُل ما بالّرفِع شمَّ

عقِة اقُصْر ُمْسكَن العٌِن راوٌاً    ٙٗٓٔ َؾ ُحمَّال وفً الصَّ  وقوَم بص ِ  المٌِم شرَّ
)ٌوم  وقرأ نافع وشعبة    ق  سورةبٌاء الؽٌب وؼٌره بتاء الصطاب  (تعملون بما قرأ ابن كثٌر )وهللا بصٌر الحجرات

بكسر الهمزة وؼٌرةم ب تحها  وحمزة وابن كثٌر)وأدبار السجود( وقرأ نافع       بالٌاء وؼٌرةما بالنون  نقول لجهّنم(

ووقؾ الباقون بحافها وةو الوجه الثانً البن كثٌر وحاؾ الٌاء وصال   بالٌاء  )ٌوم ٌناد( ووقؾ ابن كثٌر بصلؾ عنه

كسائً وقرأ ال     برفع الالم وؼٌرةم بنصبها  ة )مثل ما أّنكم تنطقون( وقرأ حمزة والكسائً وشعب الذارٌات  للجمٌع

وؼٌره بإثبات ألؾ بعدةا مع كسر العٌن وعرفت بؤمثالها  بحاؾ األلؾ بعد الصاد وسكون العٌن  )فؤصاتهم الصاعقة(

والباقون بنصبها     بص   المٌم  ائً والبصري  )وقوم نوٍح( وقرأ حمزة والكس          )فؤصاتكم الصاعقة( البقرة 

اّتبعْت وما ألْتنا اكسروا ِدنٌاً وبنَّ افتحوا الَجالوبصٍر وأْتبعنا بوا    2ٗٓٔ  

ٌَصعقوَن اضُمْمُه َكْم َنعَّ والُمسٌ   5ٗٓٔ لساٌن عاَب بالُصلِؾ ُزمَّالطروَن  ْ رضاً   

   وصاٌد كزايٍ قاَم بالُصْلِؾ ضْبُعُه     وكّاَب ٌروٌِه ةشاٌم ُمَثّقال 9ٗٓٔ
بقطع الهمزة وتص ٌؾ التاء واسكانها واسكان العٌن وبعدةا نون م توحة قرأ البصري )والاٌن آمنوا وأتبعناةم(  الطور

ؼٌر نون وال  بعدةا ألؾ والباقون )واّتبعتهم( بوصل الهمزة وفتح الّتاء مشّددة وفتح العٌن وبعدةا تاء ساكنة مثّناة ِمنْ 

ب تح الهمزة  ً )بّنه ةو البّر الرحٌم(ائوقرأ نافع والكس)وما ألتناةم( بكسر الالم وؼٌره ب تحها      ألؾ وقرأ ابن كثٌر

وقرأ ةشام وقنبل وح ع بصلؾ    ا قون( بضم الٌاء وؼٌرةما ب تحهوؼٌرةما بكسرةا وقرأ ابن عامر وعاصم )ٌصع

 والباقون بالصاد       وقرأ صلؾ وصالد بصلؾ عنه بإشمام الصاد زاٌاً   )أم ةم المصٌطرون( بالسٌن بدل الصادعنه 

                                                                                                                                                                              

 الّدال وكسر التاء بضم وارصران والدال والقاؾ التاء ب تح( هللا ٌدي بٌن التقّدموا) ٌعقوب قرأ         الحجرات سورة

                                                      بضّمها وارصران الجٌم ب تح( الحجرات وراء ِمنْ ) أبوجع ر وقرأ

َبعتْ  و ِحْ  اً  اْنصباً  وقومِ   أُدْ  ٌقولُ  ونونَ  حرزٌ  وبْصَوِتكمْ   ٕٓٔ َحال واتَّ  

بَ  والَحْبرُ  ِفدْ  الجمعِ  مع بُمصٌِطرٍ  فً والصادُ  اْرفعنْ  بعدُ  و  ٕٔٔ َثّقًال  َكاَّ  

ال الؽٌبُ  ستعلمو بااً  اْصِ  ْ  وُمسَتِقرٌّ  ُحمْ  َتمروَنهُ  طلْ  الالتَ  كاا  ٕٕٔ  فُضِّ
 والصاء الهمزة ب تح وارصران الجمع على التاء وكسر الصاء وسكون الهمزة بكسر( بصوتكم بٌن فؤصلحوا) ٌعقوب قرأ

   الّزوائد ٌاءات كالب وارصران بالنون( نقول()لجهّنم ٌقول ٌوم) أبوجع ر قرأ ق سورة      التثنٌة على ساكنة وٌاء

 أبوجع ر الوصل فً أثبتها(قرٌب مكانٍ  منْ  المناد)وق اً  ٌعقوب أثبتها(ٌناد ٌوم) ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهما بثنان(وعٌد)

 بص ضها وصلؾ كالب وأبوجع ر المٌم بنصب( نوح وقومَ ) ٌعقوب قرأ         الّذارٌات سورة     ٌعقوب الحالٌن وفً

 ٌعقوب قرأ الطور سورة  ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهنّ ( تستعجلون فال()ٌطعمون أنْ ()لٌعبدون) الّاارٌات الّزوائد ٌاءات

 وارصران الجمع على الٌاء بعد وبؤلؾ(اّرٌاتهم)برفع ٌعقوب وقرأ كالب وارصران الّتوحٌد مع وصلٍ  بهمزة(واّتبعْتهم)

ٌّتهم بهم ألحقنا)     االفراد على األلؾ وحاؾ بالرفع  بحاؾ وصلؾ التاء وكسر الٌاء بعد بؤلؾ وٌعقوب أبوجع ر( ار

      كالب وارصران الصالصة بالصاد الطور( المصٌطرون) الؽاشٌة(بمصٌطر) صلؾ وقرأ الّتاء وفتح األلؾ



وقرأ ةشام )ما كاب ال إاد مارأى( النجم بتشدٌد الاال وؼٌره  النجم       وةو الوجه الثانً لح ع وصالد  الصالصة 

                                     دنٌا ِمن الدنو والجالء الوضوح والّزمل الضعٌؾ والضبع العضد بتص ٌ ها

   تماروَنُه تمرونُه وافتحوا شااً   مناءَة للمّكً زِد الهمَز واح اِل ٓ٘ٓٔ

ٌَهمُز ضٌ   ٔ٘ٓٔ  حمٌداً وصاطْب ٌْعلموَن فِطْب َكال  زى ُصّشعاً صاشعاً ش ا و
وؼٌرةما بضّم الّتاء وفتح المٌم   ب تح التاء وسكون المٌم ِمْن ؼٌر ألؾ  ائً )أفتمارونه على ما ٌرى(قرأ حمزة والكس

مّد متصل وؼٌره بترب بزٌادة ةمزة م توحة بعد األلؾ و  )ومناءة الثالثة األصرى(وقرأ ابن كثٌر         وألؾ بعدةا 

ري وحمزة والكسائً وقرأ البص   القمر     بهمزة ساكنة بدل الٌاء وؼٌره بالٌاء وقرأ ابن كثٌر)قسمة ضٌزى(الهمز 

وقرأ حمزة       وؼٌرةم بضّم الصاء وفتح الشٌن مشّددة    ب تح الصاء وألؾ بعدةا وتص ٌؾ الشٌن وكسرةا  )صاشعاً(

                                     كال المرعى   القمر بتاء الصطاب وؼٌرةما بٌاء الؽٌبوابن عامر )سٌعلمون ؼداً( 
                                           سورة الّرحمن                                       

ٌحاُن رفُع ثالثها بنصٍب ك ى والّنوُن بالصْ ِ  ُشكِّالو   ٕ٘ٓٔ  والحبُّ او الرَّ
بنصب الباء والاال والنون ونصب الاال باأللؾ ألنها من األسماء  قرأ ابن عامر )والحّب او العصؾ والّرٌحان(   

الستة وقرأ حمزة والكسائً برفع الباء ورفع الاال بالواو وص   النون والباقون برفع الثالثة                         

بالكسِر فاحِمالوفً الُمْنشآُت الشٌُن     وٌصُرُج فاْضُمْم وافتِح الضمَّ بْا حمى    ٖ٘ٓٔ  

ٌُّهم جَ    صحٌحاً بُصلُؾ ن رُغ الٌاُء شائٌع    ٗ٘ٓٔ الشواٌ  بكسِر الضمِّ مك  

ْطِمْث فً األولى ُضمَّ ُتهدى وُتقبال    ورفَع نحاٌا َجرَّ ح ٌّ وكسَر مٌ   ٘٘ٓٔ ٌَ ِم   

شٌوٌخ وَنعُّ اللٌِث بالضمِّ األّوال   للٌِّث فً الّثاِن وحَدهُ  وقاَل بهِ    ٙ٘ٓٔ  

ٌّهما تشا   وجٌٌه وبعُ  الُمْقرئٌَن بِه تال 2٘ٓٔ    وقوُل الكسائً ُضمَّ أ
 وقرأ حمزة وشعبة  والباقون ب تح الٌاء وضّم الراء    قرأ نافع والبصري )ٌصرج منهما اللإلإ( بضم الٌاء وفتح الراء

                                                                                                                                                                              

 الّتاء بتشدٌد( الالت أفرأٌتم) روٌا وقرأ بتص ٌ ها وارصران الاال بتشدٌد( ال إاد كاب ما) أبوجع ر قرأ الّنجم سورة

 كالب وصلؾ المٌم وبسكان الّتاء ب تح( أفتمرونه) ٌعقوب وقرأ            الّتاء بتص ٌؾ والباقون( الالت) الالزم وبالمدّ 

( مستقرٍّ ( )مستقرّ  أمر وكلّ ) أبوجع ر قرأ القمر سورة       بعدةا وألؾ المٌم وفتح الّتاء بضمّ ( أفتمارونه) وأبوجع ر

 فً أثبتهما بثنان( الداع)القمر الّزوائد ٌاءات     كالب وارصران(ؼداً  سٌعلمون) صلؾ وقرأ بالرفع وارصران بالص  

                                              ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها ستة( ونارِ ) ٌعقوب الحالٌن وفً أبوجع ر الوصل

                                            الممتحنة سورة إلى الّرحمن سورة من                                        

ال ُشْربَ  أال واْصِ  ْ  فشا عٌنٌ  رُ    وحو طرا نحااٌ  افتحْ  الُمْنِشآتُ  فشا  ٖٕٔ فُضِّ  

 فاُل وِصلْ  اْضُممْ  أْن روا كحْ ٍع  وبعدُ  أُِصاْ  وحمىً  طوى اْضُممْ  فروحُ  ب تحٍ   ٕٗٔ
 بالجر وروح كالب وصلؾ وأبوجع ر بالرفع( وُنحااٌ ) روٌا وقرأ كالب وارصران الشٌن ب تح( المنشآتُ ) صلؾ قرأ

    ٌعقوب الوقؾ فً أثبتها( الجوار) زائدة ٌاء



وقرأ حمزة والكسائً         بصلؾ عنه )المنشئات فً البحر( بكسر الشٌن وؼٌرةما ب تحها وةو الوجه الثانً لشعبة 

وقرأ ابن كثٌر )شوا  مْن نار( بكسر الشٌن وؼٌرةما بضمها وقرأ ابن كثٌر     )سن رغ لكم( بالٌاء وؼٌرةما بالنون 

وقرأ دوري الكسائً )فٌهّن قاصرات الّطرؾ لم ٌطمثهّن( بضم     والبصري )ونحاا( بجر السٌن وؼٌرةما برفعها 

وله وجه آصر بضم األولى   وقرأ اللٌث بعكسه بكسر األولى وضّم الثانٌة      لثانٌة المٌم وكسر المٌم فً )ٌطمثهّن( ا

وروي عن الكسائً التصٌٌر فً ضّم واحدة منهن األولى أو الثانٌة وال ٌجمع بٌنهما بضّمهما   وكسر الثانٌة كالدوري 

                                                                          معاً وال بكسرةما معاً  فهً ثالثة وجوه أو مااةب

   وآصُرةا ٌا اي الجالِل ابُن عامٍر  بواٍو ورسُم الّشاِم فٌِه تمّثال 5٘ٓٔ
بالواو  كما رسم فً مصحؾ الشام وؼٌره   قرأ ابن عامر )تبارب اسم رّبب او الجالل واالكرام( آصرسورة الرحمن 

 وأّما )وٌبقى وجه ربب او الجالل واالكرام( فبالواو للجمٌع              ؼٌرةم  )اي الجالل( بالٌاء كما فً مصاحؾ

                                     سورة الواقعة والحدٌد                                                       

فاعتلىوُعرباً سكوُن الضمِّ ُصّحَح وحوٌر وعٌٌن ص ُ  رفعهما ش ا    9٘ٓٔ  

ندى الصْ ِو واست هاُم بّنا ص ا ِوال    وِصؾُّ قدْرنا داَر واْنضمَّ ُشْرَب فً    ٓٙٓٔ  

ال   ٔٙٓٔ بموقِع باالسكاِن والقصِر شائٌع وقْد أصَا اْضُمْم واكسِرالصاَء ُحوَّ  

   ومٌثاقُكم عنُه وكلٌّ ك ى وأن  رونا بقطٍع واكسِر الضمَّ فٌصال ٕٙٓٔ
)عرباً أتراباً( وقرأ شعبة وحمزة  وؼٌرةما برفعهما بص   الراء والنون  )وحور عٌن(لكسائً قرأ حمزة وا الواقعة

بتص ٌؾ الدال وؼٌره بتشدٌدةا وقرأ حمزة وقرأ ابن كثٌر)نحُن قّدرنا بٌنكم الموت(  اء وؼٌرةما بضّمها    بسكون الر

 )بّنا لمؽرمون( بزٌادة ةمزة است هام م توحةوقرأ شعبة  الهٌم( بضم الشٌن وؼٌرةم ب تحها      )شربوعاصم ونافع 

لباقون ب تح الواو وألؾ وا( باسكان الواو وحاؾ األلؾ بعدةا جوم)بموقع النّ وقرأ حمزة والكسائً     بحافها  وؼٌره 

 وؼٌره ب تح الهمزة والصاء ونصب ّم الهمزة وكسرالصاء ورفع القاؾ)وقد أصا مٌثاقكم( بضقرأ البصريّ  الحدٌد بعدةا

                                                                                                                                                                              

 وأبوجع ر كالب وٌعقوب برفعهما( عٌن وحورٌ ) صلؾ قرأ الواقعة سورة                                                 

 الّراء بضمّ (  فروحٌ )    روٌا وقرأ بضّمها وأبوجع ر كالب وٌعقوب الشٌن ب تح( الهٌم شرب) صلؾ وقرأ بص ضهما

 وارصران كح ع القاؾ ونصب والصاء الهمزة ب تح( مٌثاقكم أصا وقدْ ) ٌعقوب قرأ الحدٌد سورة     ب تحها والباقون

                                كالب وارصران ال اء وضمّ  مضمومة وصلٍ  بهمزة( نقتبا ان رونا) صلؾ وقرأ كالب

ٌُإَصا  ٕ٘ٔ َحال وآتاكمُ  طبْ  ٌكونوا وصاِطبْ   باْ  اْشُددِ  َنزلَ  حمى باْ  أنِّثْ  و  

ال وأْكثرُ  رفعٌ  باْ  دولةٌ  نُ      ٌكو معاً  أّنثْ  كالّشام وٌّ اَةرو  ٕٙٔ ُحصِّ  

 َحال ُجُدرٍ  معْ  ص ِّْ هُ  ٌُْصِربو ُطوىً     َتْنَتجو معَ  ٌْنَتجو ٌتناَجو وفُزْ   2ٕٔ
( الح ّ  ِمنَ  نزلَ  وما) أبوجع ر الّتاكٌروقرأ بٌاء وصلؾ( تإصا)الّتؤنٌث بتاء( فدٌةٌ  منكم ٌإصا ال) وٌعقوب أبوجع ر قرأ

 وال) ٌعقوب وقرأ الؽٌبة بٌاء والباقون الصطاب بتاء( كالاٌن تكونوا وال) روٌا وقرأ   كالب وارصران الزاي بتشدٌد

       كالب وارصران( آتاكم) الهمزة بعد األلؾ بإثبات( آتاكم بما ت رحوا



وؼٌره بنصبهاوقرأ حمزة)ان رونا نقتبا ِمْن نوركم( بهمزة  كلٌّ وعد هللا الحسنى( برفع كٌل  القاؾ وقرأ ابن عامر)و

قطع م توحة وصالً وابتداًء مع كسر ال اء وقرأ ؼٌره بهمزة الوصل تضمُّ فً االبتداء وتسقط  بالوصل وبضم ال اء 

ٌُإصا ؼٌُر الّشام ما نزَل الص ٌُؾ بْا عزَّ والّصاداِن ِمْن بعُد ُدْم ِصال   ٖٙٓٔ و  

ًُّ ةوآتاكُم و   ٗٙٓٔ الاحِاْؾ فاقصْر ح ٌ اً وقُْل ةوالؽن  عمَّ َوصالً ُمَوصَّ
)وما وقرأ نافع وح عٌ وقرأ ابن عامر بتاء اّتؤنٌث    )فالٌوم ال ٌإصُا منكم فدٌٌة( بٌاء الّتاكٌر قرأ السبعة بال ابن عامر

)بّن المّصدقٌن قرأ ابن كثٌر وشعبة  و            )وما نزل(نزَل ِمَن الحّ ( بتص ٌؾ الّزاي والباقون بتشدٌدةا وِمْن بعدِ 

وؼٌرةما بتشدٌدةما وعلم الّتص ٌؾ بالعطؾ وقرأ البصري )وال ت رحوا بما آتاكم(     والمّصدقات( بتص ٌؾ الصادٌن 

ًّ الحمٌد( بحاؾ ل   )ةو(  بحاؾ األلؾ بعد الهمزة وؼٌره بإثباتها وقرأ نافع وابن عامر )وَمْن ٌتولَّ فإّن هللا ةو الؽن

                                                                            ؼٌرةما بإثباته وصالً ُمَوّصال أي نقالً بالتواترو
                                           سورة المجادلة إلى سورة ن من                              

مُه واضُمْم جٌَمُه فُتكمِّال   وفً ٌتناجوَن اقُصِر النونَ  ٘ٙٓٔ ساكناً وقدِّ  

 عالً عمَّ واْمُدْد فً المجالِِا نوفال وكسَر انِشزوا فاضُمْم معاً ص َو ُصْلِ ِه    ٙٙٓٔ
الجٌم )ٌْنَتجون(  بنون ساكنة بعد الٌاء وبعدةا تاء م توحة وحاؾ األلؾ وضمّ حمزة )وٌتناجون باإلثم( قرأ   المجادلة 

)تناجٌتم()فال تتناجوا(  وأّما  ه  بتاء م توحة بعد الٌاء بعدةا نون م توحة وبعدةا ألؾ وفتح الجٌم وؼٌرمثل )ٌنتهون( 

بضّم الشٌن فٌهما اا قٌل انشزوا فانشزوا( وقرأ ح ٌع ونافٌع وابن عامر وشعبة بصلؾ عنه )وب )ٌتناجون(  فللجمٌع ك 

 وقرأ عاصم )فً المجالا(    الوجه الثانً لشعبةوةووٌبتد  بضم الهمزة والباقون بكسر الشٌن وٌبتد  بكسرالهمزة 

 الّنوفل كثٌر العطاءاأللؾ باالفراد ك  )المسجد(  بإسكان الجٌم وحاؾوؼٌره     بؤلؾ بعد الجٌم الم توحة على الجمع 

ٌُصفً ُرسُ و   2ٙٓٔ أنِّْث ٌكوَن بصلِؾ ال ومْع دولةٌ ربوَن الّثقٌَل ُحزْ لً الٌا   

ال  وكسَر جداٍر ُضمَّ وال تَح واْقُصروا    5ٙٓٔ  اوي أُسوٍة بّنً بٌاٍء َتوصَّ
ٌُصربون بٌوتهم( ب تح الصاء وتشدٌد وقرأ البصريّ  الحشرواحدة فً المجادلة )ورسلً بّن هللا قويٌّ عزٌز(ٌاء إضافة  (

الّتؤنٌث ورفع تاء )دولة( تاء الّتاكٌر وٌاء وقرأ ةشام )كً الٌكون دولة( ب   الصاء وتص ٌؾ الّراءالّراء وؼٌره بسكون 

وقرأ نافٌع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائً)أْو ِمْن وراِء ُجُدر( بضم الجٌم    وؼٌره بالّتاكٌر ونصب تاء )دولًة( 

 فً الحشر )بّنً أصاؾ هللا(  ٌاء اإلضافةالّدال وألؾ بعدةا  والباقون بكسرالجٌم وفتح  والدال وحاؾ األلؾ بعد الّدال

                                                                                                                                                                              

 م توحة ةاء بعدةا وألؾ ال اء وتشدٌد الٌاء ب تح( ٌ اةرون والاٌن( )ٌ اةرون الاٌن) أبوجع ر قرأ المجادلة سورة

 (نجوى ِمنْ  ٌكون ما) أبوجع ر وقرأ  األلؾ وحاؾ الهاء بتشدٌد لكن كالب وٌعقوب   كالب وصلؾ عامر كابن مصّ  ة

 بالنصب وارصران بالرفع( دولة) أبوجع ر وقرأ الّتاكٌر بٌاء وارصران فٌهما الّتؤنٌث بتاء( ٌكون()دولة ٌكون ال كً)

 ب تح (تتناجوا فال()باالثم وٌتناجون) صلؾ وقرأ بالنصب وارصران( أكثر) برفع( معهم ةو بال أكثر وال) ٌعقوب وقرأ

 بعد ساكنة بنون( تنتجو فال()ٌنتجون) روٌا وقرأ  كالب وروح وأبوجع ر  م توحة جٌم بعدةا وألؾ الثالثة األحرؾ

 ألؼلبنّ ) المجادلة االصافة ٌاء الجٌم وضمّ  األلؾ وحاؾ م توحة تاء النون وبعد الثانٌة فً التاء وبعد األولى فً الٌاء

 كالب وارصران الراء بتص ٌؾ (بٌوتهم ٌصربون) ٌعقوب قرأ الحشر سورة     وصالً  أبوجع ر فتحها( بنّ  ورسلً أنا 

 فً فتحها( هللا أصاؾ بّنً) الحشر االضافة ٌاء  كالب وارصران والدال الجٌم بضمّ ( ُجُدر وراء ِمنْ  أو) ٌعقوب  وقرأ 

                                                                     أبوجع ر الوصل



ٌُ صُل فتُح الّضمِّ نعٌّ وصاُدهُ    9ٙٓٔ ال   و ْقُل شافٌِه ُكمِّ بكسٍر ثوى والثِّ  

ْنُه واْص ْ  نوَرهُ عن شااً دَ  وفً ُتْمسكوا ِثْقٌل َحال وُمتمُّ ال    2ٓٓٔ  التنوِّ
وقرأ عاصم وحمزة والكسائً بكسر الّصاد وؼٌرةم   قرأ عاصم )ٌ صُل بٌنكم( ب تح الٌاء وؼٌره بضّمها    الممتحنة

وقرأ    وؼٌرةم بسكون ال اء وتص ٌؾ الّصاد     وقرأ حمزة والكسائً وابن عامر ب تح ال اء وتشدٌد الّصاد   ب تحها 

قرأ  الصفّ ؼٌره بسكون المٌم وتص ٌؾ السٌن        و البصري )وال تمسكوا بعصم الكوافر( ب تح المٌم وتثقٌل السٌن 

وكسر ةاء الّضمٌر  )نوره(  وص ع راء  )متم(  بحاؾ تنوٌن   ح ٌع وحمزة والكسائً وابن كثٌر )وهللاُ متّم نوره(

قون بتنوٌن )متّم( ونصب راء )نوره( وضّم ةاء الضمٌر                                                            والبا

وهلِل ِزْد الماً وأنصاَر نّوناً         سما وُتَنّجٌكم عن الّشاِم ُثّقال   2ٔٓٔ  

َحالوُصشٌب سكوُن الضمِّ زاَد رضاً   وبعدي وأْنصاري بٌاِء بضافٍة    2ٕٓٔ  

كوَن بواٍو وانصِبوا الجزَم ُح َّالأ  وَصؾَّ لَووا بل اً بما ٌعملوَن ِصْؾ    2ٖٓٔ  

َؾ ُرفِّ    وبالُػ ال تنوٌَن مع ص ِ  أْمرِه    2ٗٓٔ  اللح ٍع وبالّتص ٌؾ عرَّ
والباقون  قرأ نافع وابن كثٌر والبصري )كونوا أنصار هللا( بتنوٌن )أنصاراً( وزٌادة الم الجّر قبل اسم هللا عز وجّل  

وؼٌره بسكون  وقرأ ابن عامر )تنجٌكم ِمْن عااٍب ألٌم( ب تح النون وتثقٌل الجٌم     بحاؾ التنوٌن وبترب زٌادة الالم 

وقرأ قنبل    المنافقونفً الصؾ )ِمْن بعدي اسمُه أحمد()َمْن أنصاري بلى هللا(  ٌاءات االضافةالنون وتص ٌؾ الجٌم  

وقرأ نافع )لّووا رإوسهم( بتص ٌؾ الواو    والكسائً والبصري )كؤّنهم صشٌب مسّندة( بسكون الشٌن والباقون بضّمها 

أ البصري )فؤّصدَ  وقر  بٌاء الؽٌب وؼٌره بتاء الصطاب صبٌربما تعملون( األولى وؼٌره بتشدٌدةا وقرأ شعبة )وهللا 

قرأ  الطالق حّ ال جمع حافل الممتلئ علماً وؼٌره بحاؾ الواو وجزم النون     وأكوَن( بواو بعد الكاؾ ونصب النون

 ونصب راء)بالٌػ( كسرةاء الضمٌر وؼٌره بتنوٌنراء )أمرِه( و )بالُػ( وص  ح ٌع )بّن هللا بالُػ أمرِه( بحاؾ تنوٌن

                                                                                                                                                                              

                                                 الِجنّ  سورة إلى الممتحنة سورة ِمن                                       

ٌُْ َصلُ   5ٕٔ  َحال أُكنْ  ٌَْسري والِصؾُّ  أُدْ  ِثْقلٌ  لََوْوا  كَحْ ِصهم حاوٍ  أنصارَ  معْ  و
 ال اء سكون ولهما الّصاد وفتح الٌاء بضمّ  وأبوجع ر الّصاد وكسر الٌاء ب تح(بٌنكم ٌ صلُ )ٌعقوب قرأ الممتحنة سورة

 الهاء وجر تنوٌن بال( هللا أنصار كونوا) ٌعقوب قرأ الصفّ  سورة  مشّددة الّصاد وكسر ال اء وفتح الٌاء بضم وصلؾ

 بعدي ِمنْ ) الصؾ االضافة ٌاءات     الجرّ  بحرؾ الهاء وجرّ  بالتنوٌن( هلل أنصاراً ) وأبوجع ر كالب وصلؾ باالضافة

 لّووا) أبوجع ر قرأ المنافقٌن سورة       أبوجع ر فتحها( هللا بلى أنصاري َمنْ ) وٌعقوب أبوجع ر فتحها( أحمد اسمهُ 

 واو بحاؾ( الصالحٌن ِمن وأكنْ ) ٌعقوب وقرأ   بتص ٌ ها وروح كالب وروٌا وصلؾ األولى الواو بتشدٌد( رءوسهم

                                                                            كالب وارصران وجزمها الكاؾ بعد التً( أكن)

ْجَمُعكم  9ٕٔ ٌَ عو فً َتدعونَ  ِفدْ  ت اوتِ    ٌا كْسرُ  ُوْجدِ  ِحمىً  نونٌ  و ُحلى تدَّ  

ْسؤلُ  ٌّاّكرو ٌُإمنو وُحطْ   ٕٕٓ  ُحمِّال صطٌئاتِ  وشهاداتِ  أال    اْضُمماً  ٌَ
( ُوجدكم ِمنْ ) روح قرأ الطالق سورة  الؽٌبة بٌاء وارصران المتكلّم بنون( ٌجمعكم ٌومَ ) ٌعقوب قرأ الّتغابن سورة  

      بضّمها والباقون الواو بكسر



ُرّفال ُعّ ما              قرأ الكسائً )عرؾ بعضُه( بتص ٌؾ الّراء وؼٌره بتشدٌدةا التحرٌم)أمَره( وضّم ةاء الضمٌر 

ٍت    2٘ٓٔ على القصِر والّتشدٌِد ش َّ تهلُّال  وضمَّ نصوحاً شعبٌة ِمْن َت وُّ  

وفً الوصِل األولى قنبٌل واواً أبدال   مو فً الهمزتٌِن أُصولُه تُ نْ مِ وا   2ٙٓٔ  

 ْ  معً بالٌا وأةلكنً اْنجلىَن َمْن رُ  فُسحقاً سكوناً ضمَّ مع ؼٌِب ٌعلمو   22ٓٔ
قرأ حمزة والكسائً )ما  الملك           وؼٌره ب تحها ِمْن أّول كلمة )نصوحاً( النون نصوحاً( بضّم  قرأ شعبة  )توبة

والباقون بإثبات األلؾ وتص ٌؾ الواو  ترى فً صلِ  الرحمِن ِمْن ت اوت( بحاؾ األلؾ بعد ال اء وتشدٌد الواو )ت ّوت(

وصالً وتسهٌل الثانٌة وقرأ قنبل )ءأمنتم َمْن فً السماء( بإبدال الهمزة األولى واواً صالصًة     شّ  تهلاّل  هر ضٌاإه 

وقد جاء حكمه وقواعده فٌها فً باب الهمزتٌن ِمْن    )الّنشوروأمنتم(  وفً االبتداء ٌحّق  األولى وٌسّهل الثانٌة مطلقاً 

وقرأ الكسائً )فستعلمون َمْن ةو فً والباقون بسكونها   اء وقرأ الكسائً )فسحقاً ألصحاب السعٌر( بضّم الح   كلمة 

فً   ٌاءات االضافة ضالٍل مبٌن( بٌاء الؽٌب وؼٌره بتاء الصطاب وأّما )فستعلمون كٌؾ ناٌر( فبتاء الصطاب للجمٌع 

                                                                                  (وَمْن معً أورحمنا())بْن أةلكنً هللاالملب 

                                    ِمْن سورة ن إلى سورة القٌامة                                     

ب روًى َحال 25ٓٔ ٌَزلقونَب صالٌد وَمْن قبلُه فاكسْر وحرِّ هُم فً     وضمُّ

 وُسلطانٌه ِمْن دوِن ةاٍء فتوَصال  وٌص ى ش اًء مالٌه ماةٌه فِصلْ    29ٓٔ
ٌُزلقونب بؤبصارةم( قرأ السبعة بال نافعاً  سورة القلم قرأ الكسائً والبصري  الحاقة      بضم الٌاء وقرأ نافٌع ب تحها)ل

وقرأ حمزة والكسائً )ال ٌص ى  وؼٌرةما ب تح القاؾ واسكان الباء )وجاء فرعون وَمْن قبلُه( بكسر القاؾ وفتح الباء 

)وما الحاقة  وقرأ حمزة )ما أؼنى عّنً مالٌه ةلب عّنً سلطانٌة(       وؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث نكم صافٌة( بٌاء الّتاكٌرم

                  أدرىب ماةٌه( القارعة بحاؾ ةاء السكت فً الثالث وصالً وبثباتها وق اً وؼٌره بإثباتها فً الحالٌن

عُرُج ُرّتالوٌّاّكروَن ٌإِمنوَن َمقالُ    5ٓٓٔ ٌَ ُه            بُصلٍؾ لُه داٍع و  

 الوٌاٍء أُبدَ ِمْن واٍو أُن داٍن وؼٌُرةم ِمَن الهمِز أوْ وساَل بهمٍز ؼص   5ٔٓٔ
والباقون بتاء     قرأ ةشام وابن كثٌر وابن اكوان بصلؾ عنه )قلٌالً ما تإمنون()قلٌالً ما تاّكرون( بٌاء الؽٌب فٌهما  

قرأ  المعارج       والباقون بتشدٌدةا   وحمزة والكسائً بتص ٌؾ اال )تاكرون( األنعام أن ح صاً سب  فً الصطاب و

قرأ عاصم وحمزة والكسائً وابن كثٌر والبصري  و        اء التاكٌر وؼٌره بتاء الّتؤنٌثالكسائً )ٌعرج المالئكة( بٌ

 مزة وقٌل ببدلت من الهمزة أو ِمن الواو أو ِمَن الٌاء)سؤل( بهمزة م توحة بعد السٌن ونافع وابن عامر بؤلؾ مكان اله

                                                                                                                                                                              

( تّدعون به كنتم) ٌعقوب وقرأ      كالب وارصران الواو وتص ٌؾ ال اء بعد بؤلؾ( ت اوت ِمنْ ) صلؾ قرأ الملك سورة

( أو معً وَمنْ ) الكلّ  فتحها( أةلكنً بنْ ) لملبا االضافة ٌاءات     م توحة بتشدٌدةا وارصران وتسكٌنها الّدال بتص ٌؾ

 (ٌإمنون ما قلٌالً ) ٌعقوب قرأ الحاّقة سورة    ٌعقوب الحالٌن فً أثبتهما( نكٌر()ناٌر) الّزوائد ٌاءات أبوجع ر فتحها

 سورة       بتشدٌدةا وارصران الاال بتص ٌؾ صلؾ ولكن الصطاب بتاء وارصران فٌهما الؽٌبة بٌاء( ٌاكرون ما قلٌال)

 وارصران الدال بعد بؤلؾ( بشهاداتهم)ٌعقوب وقرأ ب تحها وارصران الٌاء بضمّ ( حمٌمٌ  ٌسئلُ  وال)أبوجع ر قرأ المعارج

 (بال دعائً) نوح  االضافة ٌاءات   كالب وارصران الهمزة بعد بؤلؾ( صطٌئاتهم مما) ٌعقوب قرأ نوح سورة بحافها 

  ٌعقوب الحالٌن فً أثبتها( وأطٌعونِ )نوح زائدة ٌاء الثالثة أسكنها(مإمناً  بٌتً)أبوجع ر فتحهما( أعلنتُ  بّنً)



شهاداِتهْم بالجمِع َحْ ٌع تقّبال ونّزاعًة فارفْع سوى ح صهْم وقُْل    5ٕٓٔ  

ْب بِه ُعالب   5ٖٓٔ كراٍم وقُْل ُوّداً به الضمُّ أُعمال  لى ُنُصٍب فاضُمْم وحرِّ  

   دعائً وبّنً ُثمَّ بٌتً مضافُها مع الواِو فافتْح بّن كْم شرفاً َعال 5ٗٓٔ
وقرأ ح ٌع )والاٌن ةم بشهاداتهم قائمون( بإثبات   برفع التاء وح ع بنصبها  قرأ السبعة بال ح صاً )نّزاعة للشوى(

وقرأ ح ع وابن عامر )بلى نصٍب ٌوفضون( بضم النون      ألؾ بعد الّدال على الجمع وؼٌره بحافها على االفراد 

قرأ نافع )وال تارّن وّداً( بضم واو )وداً( وؼٌره ب تحها  نوحسورة       والصاد وؼٌرةما ب تح النون واسكان الصاد 

قرأ ابن عامر وح ع   الجنّ          فً سورة  نوح )دعائً بال فراراً()بّنً أعلنت لهم()بٌتً مإمناً(  ٌاءات االضافة

أن لن  )وأّنا  نّنا  )وأّنه كان ٌقول( اثنً عشر موضعاً )وأّنه تعالى(فً وحمزة والكسائً ب تح الهمزة مع الواو قبلها 

)وأّنهم  ّنوا()وأّنا لمسنا السماء()وأّنا كّنا نقعد()وأّنا الندري()وأّنا مّنا الصالحون()وأّنا  نّنا  )وأّنه كان رجال( (تقول

                                                لن نعجز()وأّنا لّما سمعنا()وأّنا مّنا المسلمون( والباقون بكسر الهمزة ن أ

   وعْن كلّهْم أّن المساجَد فْتُحُه   وفً أّنُه لّما بكسٍر ُصوى الُعال 5٘ٓٔ

   وَنْسلُكُه ٌا كوٍؾ وفً قاَل بّنما   ةنا قُْل فشا َنّصاً وطاَب تقبُّال 5ٙٓٔ

   وقُْل لَِبداً فً كسرِه الضمُّ الزٌم بُصلٍؾ وٌا رّبً مضاٌؾ تجّمال 52ٓٔ

 فاكسروهُ كما َحكوا وربُّ بص ِ  الّرفِع صحَبُتُه َكالطؤً وطاًء ووَ    55ٓٔ
وقرأ شعبة ونافع )وبّنه لّما قام عبد هللا( بكسر الهمزة وؼٌرةما ب تحها وقرأ    )وأّن المساجد هلل( ب تح الهمزة للجمٌع 

 ّنما أدعو رّبً( بضموقرأ حمزة وعاصم )قُْل ب    عاصم وحمزة والكسائً )ٌسلْكه عااباً صعداً( بٌاٍء وؼٌرةما بنون 

                                                                                                                                                                              

                                            الُمْرسالت سورة إلى الجنّ  سورة من                                       

لْ  تقولَ          أبٌ  افتحاً  لّما كانَ  تعالى وأّنهْ   ٕٕٔ أال بّنما وقُلْ  ُحزْ  تَقوَّ  

ْجزَ  حوى اْصِ  ْ  وَربُّ  َوطؤ مَ    وحا طرى َفُضمَّ  ٌعلمْ  فتىً  وقالَ   ٕٕٕ َحال باْ  الرِّ  

ْاُكرُ      َدَبرْ  وباا حكى أَدبرْ  وباْ  َفُضمَّ   ٖٕٕ ٌَ وسالسالً  ُحلىً  ٌُمنى أُدْ  و  

نْ      أّوال قوارٌرا ُطلْ  فاْقُصرْ  الوقؾِ  لدى  ٕٕٗ  َوال ِطبْ  الوقؾِ  فً والَقْصرُ  فتىً  فنوِّ

 وأنّ ( )ن رٌ  استمع أّنه) بال الباقً وكسر( لّما وأّنه) و( كان وأّنه) و( تعالى وأّنه) ةمزة ب تح أبوجع ر قرأ الجنّ  سورة

 تقول) ٌعقوب وقرأ للجمٌع بال تح وصلؾ( قام لّما وأّنه()هلل المساجد وأنّ )بال الجمٌع بكسر وٌعقوب فبال تح(هلل المساجد

 بالٌاء( عااباً  ٌسلْكهُ )وصلؾ ٌعقوب وقرأ الواو وبسكان القاؾ بضمّ  وارصران مشّددة والواو القاؾ ب تح( والجنّ  االنا

 وألؾ والالم القاؾ ب تح صلؾ وقرأ الالم وسكون القاؾ بضمّ ( رّبً أدعو بّنما قُلْ ) أبوجع ر وقرأ    بالنون وأبوجع ر

( أمداً  رّبً له ٌجعلُ  أمْ ) الجنّ  االضافة ٌاء ب تحها والباقون الٌاء بضمّ ( قدْ  أن لٌعلمَ ) روٌا وقرأ كالب وٌعقوب بٌنهما

           أبوجع ر فتحها



وقرأ ةشام بصلؾ عنه )كادوا ٌكونون علٌه()لبداً( بضّم   تح القاؾ والالم وألؾ بٌنهما بالقاؾ وسكون الالم وؼٌرةما 

قرأ ابن  المّزّمل ّن )أْم ٌحعُل له رّبً أمداً(      فً الجٌاء االضافة      الالم وؼٌره بكسرةا وةو الوجه الثانً لهشام 

وقرأ ؼٌرةما ب تح الواو وسكون  عامر والبصري )أشدُّ وطاء( بكسر الواو وفتح الطاء وألؾ بعدةا مع المّد المّتصل 

والباقون برفعها        بص   الباء  )رّب المشر ( وقرأ شعبة وحمزة والكسائً وابن عامر      الطاء ِمْن ؼٌر ألؾ

ال  بًى  ا ُثلُثْه فانصْب وفا نصِ هِ وث   59ٓٔ وُثلثً سكوُن الضمِّ الَح وجمَّ  

ْن عن اجِتلى  ووالّرجَز ضمَّ الكسَر ح ٌع باا ُقِل بْا    9ٓٓٔ وأْدبَر فاةمْزهُ وسكِّ  

   فباِدْر وفا ُمستْن ره عمَّ فتُحُه  وما ٌْاُكروَن الؽٌُب ُصعَّ وُصلاّل 9ٔٓٔ
والباقون بص ضهما وقرأ ةشام )ِمْن ثلثً   والثاء ل اء قرأ عاصم وحمزة والكسائً وابن كثٌر )ونص ه وثلثه( بنصب ا

قرأ ح ٌع )والّرجز فاةجر( بضّم راء )الّرجز( وؼٌره بكسرةا  المّدثر      اللٌل()ثلثً( بسكون الالم وؼٌره بضّمها 

وؼٌرةم ب تح الاال وألؾ    وقرأ ح ٌع ونافع وحمزة )واللٌل با أدبر( بسكون الاال وفتح ةمزة )أدبر( وسكون داله 

وقرأ نافع وابن عامر )مستن رة( ب تح ال اء وؼٌرةما بكسرةا وقرأ السبعة     همزة وفتح الّدالالبعدةا و )دبر( بحاؾ 

                                 بال نافعاً )وما ٌاكرون بال أْن ٌشاء هللا( بٌاء الؽٌب وقرأ نافع )تاكرون( بتاء الصطاب  

                                               من سورة القٌامة إلى سورة الّنبأ                                         

   ورا بِرَ  افتْح آِمناً ٌاروَن مع ٌحّبوَن ح ٌّ كؾَّ ٌمنى ُعالً َعال 9ٕٓٔ
كثٌروالبصري وابن عامر)بل تحّبون العاجلة وقرأ ابن    قرأ نافٌع)فإاا برَ ( ب تح راء )برَ ( وؼٌره بكسرةاالقٌامة 

ًٍّ ٌمنى( بٌاء الّتاكٌروؼٌره بتاء الّتانٌث  وتارون ارصرة( بٌاء الؽٌب فٌهما وؼٌرةم بتاء الصطاب وقرأ ح ٌع )ِمْن من

وبالقصِر قْؾ ِمْن عْن ةدًى ُصْل ُهم فال  سالسَل نّوْن بْا رووا َصْرفُه لنا    9ٖٓٔ  

رضا َصْرفِه واقصْرهُ فً الوقِؾ فٌَصال فنّوْنُه بْا دنا زكا وقوارٌراً    9ٗٓٔ  

   وفً الّثاِن نّوْن بْا رَووا صرَفُه وقُْل ٌُمدُّ ةشاٌم واق اً معهُم ِوال 9٘ٓٔ
والباقون بحاؾ  قرأ نافع والكسائً وشعبة وةشام )سالسال( بإثبات التنوٌن فٌه وصالً وببداله أل اً فً الوقؾ    الدهر

وقرأ ابن اكوان وح ٌع والبزي بصلؾ عنهم وحمزة وقنبل بحاؾ األلؾ وق اً واسكان الالم وقرأ        وصالً التنوٌن 

وح ع والبزي وقرأ نافٌع وابن كثٌر والكسائً  البصري ب تح الالم وبثبات ألؾ بعدةا وةو الوجه الثانً البن اكوان 

 والباقون بحاؾ      وببداله أل اً فً الوقؾ وصالً لتنوٌن وشعبة )قوارا( فً الموضع األول )كانت قوارٌرا( بإثبات ا

                                                                                                                                                                              

 ٌعقوب وقرأ كالب وارصران الطاء وبسكان الواو ب تح( وطؤً  أشدّ  ةً) ٌعقوب قرأ المّزّمل ةسور                       

 بضم( والّرجز) وٌعقوب أبوجع ر قرأ المّدثر سورة       برفعها وأبوجع ر كالب وصلؾ الباء بص  ( المشر ِ  ربّ )

 وأبوجع ر كالب وصلؾ الدال وسكون م توحة بهمزة( أدبر)و الاال بإسكان(أدبر با)ٌعقوب وقرأ بكسرةا وصلؾ الراء

 كالب وارصران الؽٌبة بٌاء( ٌاكرون وما) أبوجع ر وقرأ    الدال وفتح الهمزة بحاؾ( دبر) و بعدةا وألؾ الّاال ب تح

ًٍّ  ِمنْ ) ٌعقوب قرأ القٌامة سورة ( سالسال) روٌا قرأ االنسان سورة    الّتؤنٌث بتاء وارصران الّتاكٌر بٌاء( ٌمنى من

 وأبوجع ربالتنوٌن باأللؾ وٌقؾ الوصل فً ٌوافقهم وروح كالب وصلؾ وصالً  تنوٌن وبدون الوقؾ فً األلؾ بحاؾ

 كالب وأبوجع ر وق اً  وباأللؾ وصالً  بالتنوٌن األولى( قوارٌرا) وةً( قوارٌرا كانت)صلؾ وقرأ باأللؾ وٌقؾ وصالً 

 أبوجع ر( فّضة ِمنْ  قوارٌرا) باأللؾ وٌقؾ وصالً  التنوٌن بترب وروح  وق اً  ألؾ وبدون وصالً  تنوٌن بدون وروٌا

          ألؾ بدون والوقؾ وصالً  التنوٌن بترب وارصران باأللؾ وٌقؾ وصالً  بالتنوٌن



والباقون ب تح الراء وبثبات األلؾ وق اً وأّما )قوارٌرا مْن  التنوٌن وصالً وقرأ حمزة بحاؾ األلؾ واسكان الراء وق اً 

وببداله أل اً عند الوقؾ والباقون بحاؾ التنوٌن وقرأ ةشام وصالً ٍة( فقرأ نافع والكسائً وشعبة بإثبات التنوٌن فٌه فضّ 

 ره و زكا نماٌعبر بها بدال من فلٌت شعري أي تدبّ  فال    والباقون بحاؾ األلؾ وبسكان الراء      بإثبات األلؾ وق اً 

وُصضٌر برفِع الص ِ  عمَّ حالً عال  وعالٌهُم اسكْن واكسِر الضمَّ بْا فشا    9ٙٓٔ  

ًُّ نصٍر وصاطبوا تشاءوَن حصٌن ُوّقتْت واُوهُ َحال   92ٓٔ واستبرٌ  حرم  

   وبالهمِز باقٌهم قدْرنا ثقٌالً بْا   رسا وجماالٌت فوّحْد شااً َعال 95ٓٔ
وقرأ نافع وابن عامر والبصري   الهاء وؼٌرةما ب تح الٌاء وضّم الهاء قرأ نافع وحمزة )عالٌهم ( بسكون الٌاء وكسر

وقرأ نافع وابن كثٌر وعاصم )واستبرٌ ( برفع القاؾ وؼٌرةم           وح ٌع )صضر( برفع الراء وؼٌرةم بص ضها

وؼٌرةم بٌاء الؽٌب وقرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائً )وما تشاءون بال أْن ٌشاء هللا( بتاء الصطاب         بص ضها 

والباقون بهمزة مضمومة وقرأ نافع         قرأ البصري )وباا الّرسُل وّقتْت( بواو مضمومة مكان الهمزة  المرسالت

وقرأ ح ٌع وحمزة والكسائً )كؤّنه جمالت ص ر( بحاؾ األلؾ    والكسائً )فقدرنا( بتثقٌل الدال وؼٌرةما بتص ٌ ها 

                                              بعد الالم باالفراد وؼٌرةم بإثباتها على الجمع 
                                      من سورة الّنبأ إلى سورة العلق                          

ًّ أقبَ   وقُْل البثٌ 99ٓٔ الَن القصُر فاٍش وقُْل َوال كااباً بتص ٌؾ الكسائ  

 وفً رفِع با ربُّ السمواِت صْ ُضُه الوٌل وفً الّرحمِن نامٌِه َكمَّال   ٓٓٔٔ
وقرأ الكسائً )الٌسمعون فٌها لؽواً  قرأ حمزة )البثٌن فٌها أحقاباً( )لبثٌن( بحاؾ األلؾ بعد الالم وؼٌره بإثباتها  الّنبأ

وقرأ ابن عامر وعاصم     باً( بتص ٌؾ الاال وؼٌره بتشدٌدةا وأّما )وكّابوا بآٌاتنا كّااباً( فبتشدٌد الاال للجمٌع وال كّاا

رب السموات وقرأ عاصم وابن عامر )    وحمزة والكسائً )رّب السموات واألر ( بص   الباء والباقون برفعها 

    بص   النون فً ل   )الرحمن( وؼٌرةما برفعها                                    وما بٌنهما الرحمن ( واألر  

                                                                                                                                                                              

 ِوال ِحمىً  الصطابُ  وٌشاءون أال   اْص ضاً  وبسَتْبر ُ  فُزْ  اْنصبْ  وعالٌهمُ   ٕٕ٘
 بص   أبوجع ر وقرأ الهاء وكسر الٌاء باسكان وأبوجع ر كالب وٌعقوب الهاء وضمّ  الٌاء بنصب( عالٌهم) صلؾ قرأ

 بتاء( ٌشاءون وما) ٌعقوب وقرأ بجّرهِ  وصلؾ( صضرٍ ) برفع وٌعقوب أبوجع ر وقرأ     كالب وارصران( استبر ٍ  و)

                                        الغاشٌة سورة إلى الُمرسالت سورة منْ               كالب وارصران الصطاب

ُطلى اْنَطلِقوا افتحِ  جماالتُ  وُضمَّ   أُدْ  َصؾَّ  وبالواوِ  ةمزاً  أُقَِّتتْ  وُحزْ   ٕٕٙ  

حمنُ  ربُّ  فُ ْ  وُمدَّ  ٌدٌ   الِبثٌنَ  َقْصرٌ  و  بثانٍ   2ٕٕ  ُحمِّال بالَصْ ِ    والرَّ
 القاؾ وتص ٌؾ الهمزة بدل بالواو وأبوجع ر كالب وصلؾ القاؾ وتشدٌد بالهمزة( أّقتت) ٌعقوب قرأ المرسالت سورة

 على بإثباتها وارصران( جمالت)  الالم بعد األلؾ بحاؾ وصلؾ بكسرةا والباقون الجٌم بضم( جماالت) روٌا وقرأ

( فٌها البثٌن) روح قرأ الّنبأ سورة  بكسرةا والباقون(  لٍّ  بلى انطلقوا) الثانٌة( انطلقوا) الم ب تح روٌا وقرأ الجمع

 ومابٌنهما واألر  السموات ربّ ) ٌعقوب وقرأ       كالب وروٌا وأبوجع ر بإثباتها وصلؾ الالم بعد األلؾ بحاؾ

   النون ورفع الباء بجر وصلؾ برفعهما وأبوجع ر( الرحمن) ونون( ربّ ) باء بص  ( الرحمن



ًٌّ أثقال ٔٓٔٔ    وناصرًة بالمدِّ ُصْحبُتهم وفً  تزّكى تصّدى الّثاِن حرم

   فتن ُعُه فً رفعِه نصُب عاصٍم        وبّنا صَببنا فتحُه َثْبُتُه تال ٕٓٔٔ

رْت ثْقُل ُنشِّرْت    ٖٓٔٔ رْت عْن أولى َمالشرٌعُة ح ٍّ    وَص ََّؾ ح ٌّ سجِّ  سعِّ
وقرأ نافٌع وابن كثٌر )بلى أْن   قرأ شعبة وحمزة والكسائً )ع اماً ناصرة( بؤلؾ بعد النون وؼٌرةم بحافها  النازعات

 عبس      ا موالباقون بتص ٌ ه   الزاي والصاد الحرؾ الثانً منهما )فؤنَت له تصّدى( عبا بتشدٌد النازعات تزكى(

ّاكرى( بنصب العٌن وؼٌره برفعها وقرأ  عاصم وحمزة والكسائً )أّنا صببنا الماء( ب تح ةمزة قرأ عاصم )فتن عه ال

قرأ ابن كثٌر والبصري )وباا البحار سّجرْت( بتص ٌؾ الجٌم وؼٌرةما بتشدٌدةا   التكوٌرا( وؼٌرةم بكسرةا       )أنّ 

ٌد الشٌن وؼٌرةم بتص ٌ ها وقرأ ح ٌع ونافٌع وقرأ ابن كثٌر والبصري وحمزة والكسائً )وباا الّصحؾ ُنشرْت( بتشد

                                                        بتشدٌد العٌن والباقون بتص ٌ ها (وابن اكوان )وباا الجحٌم سّعرتْ 

لََب الكوفً وحقَُّب ٌوُم ال ٗٓٔٔ    و ا بضنٌٍن َح ُّ راٍو وَصؾَّ فً  فعدَّ

هُ راشداً َوالوفً فاكهٌَن    ٘ٓٔٔ ْم َمدَّ  اقُصْر ُعالً وِصتاُمُه     ب تٍح وقدِّ
بال اء وؼٌرةم بالضاد وقرأ عاصم وحمزة والكسائً قرأ ابن كثٌر والبصري والكسائً )وما ةو على الؽٌب ب نٌن( 

)ٌوم( وؼٌرةما فع مٌم قرأ ابن كثٌر والبصري )ٌوم ال تملب( بر االناطاربتشدٌدةا    )فعّدلب( بتص ٌؾ الّدال وؼٌرةم

وقرأ الكسائً )صتاُمُه مسب( ب تح   قرأ ح ٌع )انقلبوا فكهٌن( بحاؾ األلؾ بعد ال اء وؼٌره بإثباتها المطّااٌنبنصبها 

 وؼٌره بكسر الصاء وبعدةا تاء م توحة بعدةا ألؾ     الصاء وألؾ بعدةا بدالً ِمْن تؤصٌرةا وبعدةا الّتاء )صاتمُه( 

ٌُصلّى ثقٌالً  ٙٓٔٔ ُضمَّ عمَّ رضاً دنا  وبا َتركَبنَّ اضُمْم حٌاً عمَّ ُنّهال    

 مجٌِد ش ا والصؾُّ قّدَر ُرّتال فً ال وْةوُصعَّ ومح وٌ  اص ْ  رفعُه    2ٓٔٔ
                                                                                                                                                                              

دْ   قُتِّلتْ  ارٌ     ُمنْ  ونونُ  ِطبْ  ناصرهْ  اْشُددْ  َحال تزّكى  5ٕٕ  رتْ  أال َشدِّ  ِطال ُسعِّ

( نصرة ع اماً )روٌا وقرأ بتص ٌ ها وصلؾ كالب وأبوجع ر الّزاي بتشدٌد( تزّكى أنْ  بلى)ٌعقوب قرأ الّنازعات سورة

 بترب وارصران الراء بتنوٌن( ٌصشاةا َمنْ  منارٌ )أبوجع ر وقرأ بحافها وروح وأبوجع ر كالب وصلؾ النون بعد بؤلؾ

 عٌن بتشدٌد روٌا وقرأ بالتص ٌؾ وارصران األولى التاء بتشدٌد(قتلت انبٍ  بؤيّ )جع ر أبو قرأ التكوٌر سورة التنوٌن

                                                                          بتص ٌ ها وروح وصلؾ كالب وأبوجع ر( سّعرت)

ُجهِّال وتْعِرؾُ  أُدْ  ؼٌباً  ُتكّابُ   ٌا  نٌنِ  وضادُ  َص ِّؾْ  ُنشِّرتْ  وُحزْ   9ٕٕ  

 َحال  صاطباً  ٌإثرو كَحْ ٍع  البروجِ  آصرَ  و ٌَْصلى اْتلُ  و باْ  ُحزْ  وَنْضرةُ   ٖٕٓ
 وٌعقوب بالتشدٌد( سجرت) وصلؾ أبوجع ر وقرأ بالتشدٌد وصلؾ كالب وأبوجع ر الشٌن بتص ٌؾ( نشرت)ٌعقوب قرأ

 أبوجع ر قرأ االناطار سورة بال اء( ب نٌن) وروٌا كالب وصلؾ وأبوجع ر بالضاد( بضنٌن) روح وقرأ  بالتص ٌؾ

 بضمّ ( وجوةهم فً تعرؾُ ) وأبوجع ر ٌعقوب قرأ المطّااٌن سورة   بالصطاب وارصران الؽٌبة بٌاء( ٌكابون بلْ  كال)

   ( نضرة)ونصب الّراء وكسر الّتاء ب تح وصلؾ(نضرة) ورفع الّراء وفتح التاء



قرأ نافٌع وابن عامر والكسائً وابن كثٌر )وٌصلى سعٌراً( بضّم الٌاء وفتح الّصاد وتشدٌد الالم وؼٌرةم      االنشقاق

وقرأ البصري ونافع وابن عامر وعاصم )لتركُبّن( بضم الباء وؼٌره ب تحها  ب تح الٌاء وسكون الّصاد وتص ٌؾ الالم 

وقرأ حمزة والكسائً )او العرش المجٌد(  قرأ السبعة بال نافعاً )فً لوٍح مح و ( بص   ال اء ونافع برفعها  البروج

ًّ )والاي قّدر( بتص ٌؾ الّدال وؼٌره  األعلى بص   الّدال وؼٌرةما برفعها               بتشدٌدةاقرأ الكسائ

ٌُضمُّ ُحْز ص ا ُتسَمُع الّتاكٌُر َح ٌّ واو ِجالُحزْ وبْل ٌإثروَن    5ٓٔٔ وتصلى   

مصٌطراً أشِمْم ضاَع والُصْلُؾ قُلِّال   وضمَّ أولو ح ٍّ والؼٌٌة لهْم    9ٓٔٔ  

ًُّ ُمَثّقال ٓٔٔٔ    وبالّسٌِن لُْا والَوتِر بالكسِر شائٌع  فقّدَر ٌروي الٌْحصب
قرأ البصرّي وشعبة )تصلى ناراً(    الغاشٌةٌره بتاء الصطاب  بٌاء الؽٌب وؼ قرأ البصرّي )بْل تإثرون الحٌاة الّدنٌا(

وقرأ نافع    والبصري )التسمع فٌها الؼٌة( بٌاء الّتاكٌروؼٌرةما بتاء الّتؤنٌث لتاء وؼٌره ب تحها وقرأ ابن كثٌربضّم ا

وقرأ صلؾ وصالد )الؼٌة( ء )الؼٌة( وؼٌرةم ب تحه ونصب تاءرعة ورفع تاوابن كثٌر والبصري بضّم حرؾ المضا

قرأ  الاجرلصاد وةوالوجه الثانً لصالد      وقرأ ةشام بالسٌن والباقون با بمصٌطر( بإشمام الصاد زاٌاً نه )بصلؾ ع

 بتشدٌد الدال وؼٌره بتص ٌ ها)فقدر علٌه رزقه( وقرأ ابن عامر او وؼٌرةما ب تحها الوحمزة والكسائً )والوتر( بكسر

ٌحّضوَن فتُح الضمِّ بالمدِّ ُثّمال    وأربُع ؼٌٍب بعَد بْل ال حصولُها   ٔٔٔٔ  

ٌُعّاُب فافتْحُه وٌوِثُ  راوٌاً   وٌاءاِن فً رّبً وفبَّ ارفعْن ِوال ٕٔٔٔ    

ناً    ٖٔٔٔ نهالمع الّرفِع بطعاٌم ندًى عمَّ فا  وبعُد اْص ضاً واكسْر وُمدَّ منوَّ  

 وال عمَّ فً والّشمِا بال اِء وانجلى  ومْإصدةٌ فاةمْز معاً عْن فتًى حمًى    ٗٔٔٔ
                                                                                                                                                                              

 لوحٍ  فً) وقرأ الالم وتص ٌؾ الصاد وبسكان الٌاء ب تح( سعٌراً  وٌصلى) أبوجع ر قرأ والبروج االنشقاق سورة      

 الصطاب بتاء( تإثرون بلْ ) ٌعقوب قرأ األعلى سورة    فٌهما كالب  وارصران فٌهما كح ع ال اء بص    (مح و 

                                           القُرآن آخر إلى الغاشٌة سورة من                             كالب وارصران

ٌُسَمعُ   ٖٕٔ ًّ  ٌا كالكوؾِ  بعدُ  ما معْ  و ٌّابهمْ       أُص د وب أُعِمال فقّدرَ  شدِّ  

 َحال ُحالً  كَحْ ٍع  بطعامٌ  َفبُّ  افتحاً  ٌوث ُ  ٌَُعّابُ  باْ  فاْمُددْ  تُحّضونَ   ٕٖٕ
 الّتاكٌر بٌاء وروٌا كالب وصلؾ(الؼٌة) ونصب م توحة الصطاب بتاء( التسمع)وأبوجع ر روح قرأ الغاشٌة سورة

 قرأ الاجر سورة       بالتص ٌؾ وارصران( بٌابهم) ٌاء بتشدٌد( بٌابهم بلٌنا بنّ )أبوجع ر وقرأ( الؼٌة) ورفع مضمومة

 بعد وألؾ الصطاب بتاء( تحاّضون وال) أبوجع ر وقرأ    بتص ٌ ها وارصران الدال بتشدٌد( رزقه علٌه فقدر) أبوجع ر

ٌُعّابُ ) ٌعقوب وقرأ(   ٌحّضون) األلؾ وحاؾ الحاء ضمّ  و الؽٌب بٌاء وٌعقوب كالب وصلؾ الم توحة الحاء  وال()ال

 أبوجع ر فتحها( أةانن رّبً()أكرمن رّبً)ال جر  االضافة ٌاءات          بكسرةما وارصران والثاء الاال ب تح( ٌوث ُ 

ٌعقوب الحالٌن أثبتهافً( بالوادِ ) الحالٌن فً وٌعقوب أبوجع ر الوصل فً أثبتها( أةاننِ ()أكرمنِ ()ٌسرِ )الزوائد ٌاءات  

  



وؼٌره بتاء الصطاب وقرأ عاصم قرأ البصرّي األفعال بعد )بل ال( )تكرمون()تحّضون()تؤكلون()تحّبون( بٌاء الؽٌب 

وقرأ الكسائً )فٌومئٍا     والباقون بضّم الحاء وحاؾ األلؾ    وحمزة والكسائً )تحاّضون( ب تح الحاء وألؾ بعدةا 

 ٌاءات االضافةوالّثاء  وؼٌره بكسر الّاال للم عول بالبناء )ٌوث (وثاء عاابه أحٌد وال ٌوث ( ب تح اال )ٌعّاُب(الٌعّاُب 

زة )فّب رقبة أو بطعام( برفع كاؾ )فب( وص   قرأ عاصم ونافع وابن عامر وحم البلد  )رّبً أكرمْن()رّبً أةانن( 

نوٌن المٌم مرفوعة والباقون ب تح الكاؾ ونصب الّتاء وفتح ةمزة تاء )رقبة( وكسر ةمز )بطعام( وألؾ بعد العٌن وت 

وقرأ ح ٌع وحمزة والبصرّي )مإصدة( البلد والهمزة بسكون      )أطعم( وحاؾ األلؾ وحاؾ تنوٌن المٌم وفتحها 

 ما بالواووؼٌرةوقرأ نافع وابن عامر)فال ٌصاؾ عقباةا( بال اء  الشمس      الهمزة وؼٌرةم بواو ساكنة بدل الهمزة

                                      من سورة العلق إلى آخر القرآن                                           

ُصْا به ُمَتَعّمالهُ ولْم ٌؤوار    وعْن قنبٍل قصراً روى ابُن مجاةدٍ  ٘ٔٔٔ  

ِة فاةمْز  ٙٔٔٔ ٌَّ  آةالً  ُمَتؤّةال  وَمْطلِع كسُر الالِم رحٌب وحْرفًِ ال  بر
روى ابن مجاةٍد عن قنبل )أْن رآه استؽنى( بحاؾ األلؾ بعد الهمزة )رأه( بصلٍؾ ولم ٌعمل به وةو ثابت عنه   العلق

قرأ الكسائً )حّتى مطلِع ال جر( بكسر الالم بعد الطاء وؼٌره  القدرأللؾ وةو الوجه الثانً لقنبل      وؼٌره بإثبات ا

وابن اكوان )أولئب ةم شّر البرٌئة()أولئب ةم صٌر البرٌئة( بهمزة م توحة بعد الٌاء الساكنة مع  قرأ نافع البٌنةب تحها 

المّد المن صل وؼٌرةما بٌاء مشّددة م توحة بعد الّراء                                                                       

سا وجّمَع بالتشدٌِد شافٌِه َكمَّالوتا َترُونَّ اضُمْم فً األولى كما ر   2ٔٔٔ   

ٌِّهم تال   وُصحبة 5ٔٔٔ ٌِن فً عمٍد وَعوا إلٌالِؾ بالٌا ؼٌُر شام الضمَّ  

ال وبٌالِؾ كلٌّ وْةَو فً الصطِّ ساقٌط    9ٔٔٔ ولً دٌِن قُْل فً الكافرٌَن َتحصَّ  

نوا أبً لوةاء    ٕٓٔٔ  ُنّزالحّمالُة المرفوُع بالّنصِب وَ   هٍب باالسكاِن دوَّ
 ترُوّنها( فب تح التاء للجمٌعوأّما )ثّم ل      )لترُونَّ الجحٌم( بضم التاء وؼٌرةما ب تحهاقرأ ابن عامر والكسائً  التكاثر

وقرأ شعبة وحمزة    قرأ حمزة والكسائً وابن عامر )الاي جمع ماالً( بتشدٌد المٌم )جّمع( وؼٌرةم بتص ٌ ها  الهمزة

قرأ السبعة بال ابن عامر )إلٌالؾ  قرٌش       والكسائً )فً عمٍد( بضّم العٌن والمٌم وؼٌرةم ب تحهما وعوا ح  وا 

 فً ٌاء للجمٌع وةاه الٌاء ساقطةوأّما )بٌالفهم( فبإثبات ال قرٌش( بٌاء ساكنة بعد الهمزة وابن عامر بحاؾ ةاه الٌاء 

                                                                                                                                                                              

 كالب وارصران منونة المٌم ورفع العٌن بعد وألؾ بكسرالهمزة(بطعام)و(رقبة)وجرِّ (فبّ )برفع ٌعقوب قرأالبلد سورة 

ٌّةِ  مْعهُ  لَُبداً  وقُلْ   ٖٖٕ دُ  البر َثقِّال وَجّمعَ  فُزْ  فاكسرْ  وَمْطلعِ          أدْ  شدِّ  

ْعلُ  أال  ٖٕٗ  تَكمَّال ِحْصنٌ  ال اء سكونُ  وُكْ إاً    بالفِهم مْعهُ  اْتلُ  لٌالؾِ  ٌَ
ٌّة)أبوجع ر قرأ البٌنة بتص ٌ ها وارصران الباء بتشدٌد( لبداً  ماالً )أبوجع ر قرأ  كالب وارصران الٌاء بتشدٌد بثنان( البر

 وروح أبوجع ر قرأ الهمزة سورة     ب تحها وارصران( مطلع) الم بكسر( ال جر مطلع حّتى) صلؾ قرأ القدر سورة

 ِمنْ  ساكنة بٌاء( لٌالؾ)أبوجع ر قرأ قرٌش سورة بالتص ٌؾ وروٌا كالب وصلؾ( جمع) مٌم بتشدٌد(ماالً  جمع الاي)

 الهمزة بعد وبٌاء األولى فً الٌاء قبل الهمزة بإثبات وارصران بعدةا ٌاء ال  مكسورة بهمزة( بالفهم) وقرأ  ةمز ؼٌر

   الثانٌة فً



)تّبت ٌدا أبً لهب( ابن كثٌرقرأ  المسد فً سورة الكافرون )ولً دٌن( ٌاء اإلضافةالمصحؾ العثمانً واألولى ثابتة 

 ( بنصب التاء وؼٌره برفعهاوقرأ عاصم )حّمالة ء للجمٌع )اات لهب( فب تح الهاوأّما    بإسكان الهاء وؼٌره ب تحها 

                                           باب الّتكبٌر                                                              

الّااكرٌَن فُتمِحالوال تعُد روَ   ِروى القلِب اْكُر هللا فاستسِ  ُمْقبالً    ٕٔٔٔ  

   وآثْر عن ارثاِر َمْثراَة عْابِه     وما ِمْثلُُه للعبِد حصناً وموئالً  ٕٕٔٔ
أرضه الصضراء الواسعة  فٌجّؾ قلبب واصتر  ٌروي وٌشبع القلب اكر هللا تعالى فاطلب السقٌا مقبالً علٌه وال تتجاوز

 األصبار الواردة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كما ورد فً   والملجؤ الح   فهومكانه الكثٌر الندا  مإثراً ومقدماً 

   وال عمٌل أنجى لُه ِمْن عااِبِه      ؼداَة الجزا ِمْن ِاْكِرِه ُمَتقّبال ٖٕٔٔ

   وَمْن شؽَل القُرآُن عنُه لساَنُه    ٌنْل صٌَر أجِر الّااكرٌَن ُمَكّمال ٕٗٔٔ

 مع الصتِم حاّلً وارتحاالً ُمَوّصال  وما أفضُل األعماِل بال افتتاُحُه    ٕ٘ٔٔ
ٌُنجٌه من عااب هللا       باا كان الاكر ُمتقّبالً عند هللا تعالى صالصاً من شوائب الرٌاء  فلٌا للعبد عمل أرجى له أْن 

و باا انشؽل العبد بالقرآن عن    افضل منه عن معاا بن جبل رضً هللا عنه ما شًء أنجى من عااب هللا من اكر هللا

الرّب عّز وجّل مْن شؽله القرآن عن  ٌقول ))قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم        الاكر نال أجر الااكرٌن كامال 

ومن  ((ك ضل هللا على صلقه   وفضل كالم هللا على سائر الكالم    اكري ومسؤلتً اعطٌتُه أفضل ما أعطً السائلٌن 

عن ابن عباا قال قال رجل ٌا رسول هللا أي العمل أحّب بلى هللا قال      أفضل األعمال قراءة القرآن مرًة بعد مرة 

وموّصال  ((لقرآن بلى آصره كلّما حّل ارتحلالاي ٌضرب من أّول ا))قال وما الحال المرتحل    قال ((الحاّل المرتحل))

وفً رواٌة الصاتم الم تتح أي كلّما صتم القرآن افتتحه بقراءة أصرى وهللا أعلم  له  ب تح الصاد أْن ٌصل آصر القرآن بؤوّ 

ٌُروى ُمسْلسالً  وفٌِه عن المّكٌَن تكبٌُرةم مع ال   ٕٙٔٔ  صواِتِم قُْرَب الصتِم   

ال   2ٕٔٔ باا كّبروا فً آِصِر الّناِا أْرَدفوا مع الحمِد حّتى الُم لحوَن تَوسُّ  

حى وبعٌ  لُه ِمْن آصِر اللٌِل َوّصالوقاَل بِه ا   5ٕٔٔ  لبّزيُّ ِمْن آصِر الضُّ
ٌٌّن رواٌة مسلسلة  التكبٌر مع الّسور الصواتم رواه البّزي عن عكرمة بن سلٌمان عن  فً القرآن روي عن القراء المك

ًّ صلى هللا علٌه وسلم  اسماعٌل بن عبد هللا عن عبد هللا بن كثٌر عن مجاةد عن ابن عباا عن أبً بن كعٍب عن النب

وقرءوا ال اتحة وأّول سورة البقرة   رواه البٌهقً فً الشعب والحاكم فً المستدرب وكّبر القّراء فً آصر سورة الّناا

ولم ٌرو التكبٌر بٌن         تقّرباً بلى هللا عز وجل بتالوة كالمه سبحانه وتعالى الم لحون  وأولئب ةم حّتى ٌصلوا بلى

ال البزي بالتكبٌر من آصر سورة الضحى وةو أرجح ورواٌة أصرى من آصر اللٌل أي أّول الضحى ال اتحة والبقرة وق

 فإْن شئَت فاقطْع دوَنُه أو علٌِه أْو صِل الكلَّ دوَن القطِع مْعُه مبْسمال   9ٕٔٔ
                                                                                                                                                                              

 فً ٌعقوب أثبتها( دٌن) الكافرون زائدة ٌاء  الثالثة أسكنها( دٌن ولً) الكافرون  االضافة ٌاء الكافرون سورة       

 فً بالهمز والثالثة   بضّمها وأبوجع ر   كالب وصلؾ ال اء بسكون( أحد ك واً ) ٌعقوب قرأ اإلخالص سورة   الحالٌن

الثالثةالقّراء  صالؾ ن م تكّمل أي تكّمال الحالٌن                                                                                   



ٍن فللّساكنٌِن اكسْرهُ فً الَوْصِل    ٖٓٔٔ   ُمْرسالً وما قبلَُه ِمْن ساكٍن أْو ُمَنوَّ

 وال َتِصلْن ةاء الّضمٌِر لِتوَصال وأْدرْج على بعراِبِه ما سواةما    ٖٔٔٔ
حكم وصل الّسورتٌن مع الّتكبٌرأن ٌقؾ القار  دون التكبٌرعند آصر السورة أوٌصل التكبٌر بآصرالسورة وٌقؾ عنده 

)بّنه كان تواباً()وبلى رّبب فارؼب( وجب أوٌصل الجمٌع بدون قطع مع البسملة وباا كان آصر السورة ساكناً أو تنوٌناً 

)ةو  )وٌمنعون الماعون(  )بالصبر( كسره لوصله بالتكبٌراللتقاء الساكنٌن مرسال مطلقاً والمحرب ٌبقى على حركته 

األبتر( وباا كان آصرةا ةاء ضمٌر حافت صلتها للساكن بعدةا )لمْن صشً رّبه( كما سب  فً ةاء الكناٌة             

   وقُْل لَْ ُ ُه هللاُ أكبْر وقبلَُه          ألحمَد زاَد ابُن الحباِب فهلَّال ٕٖٔٔ

   وقٌَل بهاا عْن أبً ال تِح فارٍا  وعْن قنبٍل بعٌ  بتكبٌرِه تال ٖٖٔٔ
دة عن البزي زٌا  وأبو ال تح فارا بن أحمد شٌخ الدانً  وروى ابن الحباب     هللا أكبر والتكبٌر عند علماء القراءة 

وعن قنبل لم ٌرو بال التكبٌر هللا أكبر     التهلٌل قبله البله بال هللا وهللا أكبر وزاد آصرون بعده وهلل الحمد ةٌلل أي ةلّل

                      وروي عنه تركه والتكبٌر عنه له األحكام التً سبقت عند البّزي باالبتداء واالنتهاء
                                     خارِج الحروِف وصااتِهاباب م                            

قاِد فٌها ُمَحّصال ٖٗٔٔ    وةاَب موازٌَن الحروِؾ وما حكى جهابَاةُ النُّ

   وال رٌبٌة فً عٌِنهنَّ والربا وعنَد صلٌل الّزٌِؾ ٌصُدُ  االبتال ٖ٘ٔٔ
ٌّز بها كّل حرٍؾ عن ارصر  والحاا  الّنقاد الاٌن  وصا أقوال الجهاباة المتقنون    صا مصارج حروؾ الهجاء التً ٌتم

ٌّزون الجٌد ِمْن ؼٌره الاي ةو محّصل مجموٌع فً كتبهم وال شّب أّن كّل حرؾ من ةاه الحروؾ له مصرجه         ٌم

فٌه فال ٌنبؽً أن تكون فٌه زٌادة وال نقصان وعند الّنط  باألحرؾ ٌكشؾ القراء المعوج من الصحٌح        وص اته

                                                                     جودة ورداءة الدراةم بصوتهاكما تكشؾ  باالصتبار

ال ٖٙٔٔ ٌٌِنِهنَّ ِمَن األُلى     عنوا بالمعانً عاِملٌَن وقُوَّ    وال بدَّ فً تع

ال  فؤبدأُ منها بالمصارِج ُمرِدفاً      لهنَّ بمشهوِر  2ٖٔٔ  الصِّ اِت ُم صِّ
البّد ِمن تعٌٌن مصارج الحروؾ وص اتها أصاا عن األئمة المتقّدمٌن المهتّمٌن بمعنى المصارج وقواعدةا وبهاا العلم  

ناً  والمصرج ةو مكان صروج الحرؾ  قاموا تعلّما وتعلٌماً وعمال  ٌّ وأبتدأ مما اكرت بالمصارج متبعاً لهّن بالص ات مب

َل الحْلِ  ُجّمال   الحلِ  واثناِن وْسطُه  ثالٌث بؤقصى   5ٖٔٔ وحْرفاِن منها أوَّ  

وحرٌؾ لُه أقصى اللساِن وفوقُه ِمَن الحنِب اح ْ ُه وحرٌؾ بؤس ال   9ٖٔٔ  

ال ٓٗٔٔ    ووْسُطهما ِمْنُه ثالٌث وحافُة ال    لساِن فؤقصاةا لحرٍؾ تَطوَّ

ٌُمنى ٌكوُن ُمقلاّل  بلى ما ٌلً األضراَا وْةَو لدٌهما   ٌعزُّ  ٔٗٔٔ وبال  



 ٌلً الحنَب األعلى ودونُه او ِوال   وحرٌؾ بؤدناةا بلى ُمْنتهاهُ قْد    ٕٗٔٔ
أقصى الحل  ٌصرج منه ثالثة أحرؾ الهمزة والهاء واأللؾ ووسطه وٌصرج منه اثنان العٌن والحاء وأدناه مما  الحلق

مع مافوقه من الحنب األعلى  ِمْن أقصى اللسان اللسان  ط  ٌلً ال م وٌصرج منه الؽٌن والصاء جّمال أي الحرفان بالن

 ما ومن وسط اللسان مع    ومن أس ل مع ماٌحااٌه من وسط الحنب األعلى ٌصرج حرؾ الكاؾ ٌصرج حرؾ القاؾ 

وأقصى حافة اللسان ٌتطول بلى ما ٌلً    الجٌم والشٌن والٌاء    ٌحااٌه من وسط الحنب األعلى ٌصرج ثالثة حروؾ 

ومن   ٌصرج حرؾ الّضاد   األضراا الٌسرى وةو األكثر أو الٌمنى وةو قلٌل أو الٌمنى والٌسرى وةو نادر صعب

ودون حرؾ الالم حرؾ ٌتبعه    مع ما ٌلٌه من الحنب األعلى ٌصرج حرؾ الالم أدنى حافة اللسان بلى منتهى طرفه 

                                                     النون من طرؾ اللسان وما ٌحااٌه من لثة الثناٌا العلٌا وةو حرؾ 

وكْم حاِاٍ  مع سٌبوٌِه بِه اْجتال وحرٌؾ ٌدانٌِه بلى الّ هِر َمْدصٌل    ٖٗٔٔ  

ًِّ معناهُ قُّوال  وِمْن طرٍؾ ةنَّ الّثالُث لقُْطرٍب    ٗٗٔٔ  وٌحٌى مع الِجرم
ة الثناٌا العلٌا أس ل من مصرج النون وما ئال بلى مصرج الالم وحرؾ ٌصرج من  هر اللسان مع ما ٌحااٌه من لث   

وأما قطرب وٌحٌى ال راء و الجرمً فٌرون أن الالم والنون والراء ِمن مصرج    قلٌال وةو ماةب سٌبوٌه وَمْن تبعه 

                             واحد وةو طرؾ اللسان                                                                        

ناٌا ثالثٌة   وِمْنُه َوِمْن أطراِفها ِمْثلها انجلى ٘ٗٔٔ    وِمْنُه وِمْن ُعلٌا الثَّ

ًَ الُعال  وِمْنُه وِمْن بٌِن الّثناٌا ثالثٌة    ٙٗٔٔ وحرٌؾ ِمَن أطراِؾ الّثناٌا ة  

 الشَّ تٌِن قُْل وللّش تٌِن اجعْل ثالثاً لِتْعدال   وِمْن باطِن السُّ لى منَ  2ٗٔٔ
األسنان األربعة المتقدمة تصرج الطاء والدال المهملتٌن والّتاء المثناة فو   وِمْن طرؾ اللسان وأصول الثناٌا العلٌا  

اللسان من بٌن  ومن طرؾ     ومن طرؾ اللسان وأطراؾ الثناٌا العلٌا تصرج ال اء والّاال المعجمتان والثاء المثلثة 

ومن أطراؾ الثناٌا العلٌا ومن باطن        الثناٌا العلٌا ال أصولها وال أطرافها تصرج الصاد والسٌن المهملتان والزاي

الش ة الس لى ٌصرج حرؾ ال اء ومن بٌن الش تٌن الواو بان تاحهما والمٌم بانطباقهما والباء                   

ٍل ِمْن كِ  5ٗٔٔ لِم بٌتٌِن جمعها     سوى أربٍع فٌهنَّ كلمٌة أّوال  وفً أوَّ  

ٌُسرى ضارٍع الَح نوفال   9ٗٔٔ أةاَع حشا ؼاٍو صال قارٍ  كما جرى شْرُط   

 ص ا سجُل ُزةٍد فً وجوِه بنً َمال رعى ُطهَر دٌٍن تّمُه ِ لُّ اي ثنا    ٓ٘ٔٔ
وقد ضمن البٌتٌن معان  األحرؾ من فكلها األولى الكلمة بال البٌتٌن كلمات أوائل فً مصارجها مع الحروؾ رتب وقد

وةكاا شرط من كان ضارعاً صاشعاً أن ٌ هر كثٌر       جمٌلة كالب ومعناةا أفزع حسن قراءة الصاشع حشا الضال 

العطاء فٌسلب بالسامعٌن سبٌل الٌسرى وٌسهله وكالب حاف  طهارة دٌنه أتم الب الدٌن برشاد شٌخ اي ثناء أصا ص ة 

                                                                      ّزةد متص اً بالحسب منتسباً بلى الشرؾوعاء ال

ٌُْجَتلى ٔ٘ٔٔ ُة تنوٌٍن ونوٍن ومٌٍم بْن سكنَّ وال ب هاَر فً األنِؾ     وؼنَّ
وعندما تتحرب أو تسكن م هرة      مصرج ؼّنة التنوٌن والنون والمٌم فً األنؾ بن كّن ساكنات مدؼمات أو مص ٌاتٍ 



فكّل واحدة من مصرجها واعتبر التنوٌن حرفاً ؼٌر النون ألنه لم ٌثبت صطاً وٌبدل وق اً                        

وُمسَتِ ٌل فاجمْع باألضداِد أشُمال    وجهٌر وَرصٌو وان تاٌح ص اُتها    ٕ٘ٔٔ  

ْت كقطٍب للّشدٌدِة ُمّثال   ٖ٘ٔٔ فمْهموُسها عشٌر حثْت كسَؾ شْصصِه  أجدَّ  

  وواٌي حروُؾ المّد والّرصِو كمَّال   َنْل  وما بٌَن َرصٍو والّشدٌدِة عمر   ٗ٘ٔٔ

 ةَو الّضاُد والّ ا أُعجما وبِن أْةِمال  وِقْ  ُصعَّ ضؽٍط سبُع ُعلٍو وُمْطَبٌ     ٘٘ٔٔ
وضده  االستاالو   االطباقوضده  االناتاحو     الشدةوضدةا  الرخاوةو    الهمسوضّده  الجهرص ات الحروؾ  

 أجدت كقطبوحروؾ الشدة ثمانٌة      والباقً حروؾ الجهر   حثت كسف شخصهحروؾ الهما عشرة  االستعالء

 ق  خص ضغطبعة وحروؾ االستعالء س    والباقً حروؾ الرصاوة  عمر نلوصمسة متوسطة بٌن الشدة والرصاوة  

والباقً الحروؾ المن تحة األشمل الصاد والضاد والطاء وال اء وحروؾ االطبا  أربعة      وباقً األحرؾ مست لة 

و أجدت كقطب امرأة مجدة   جمع شمل وةو الشتات ومعنى حثت كسؾ شصصه نثرت التراب فقطع شصع الرجل 

                      كقطب ٌدور علٌه الرحى وواي الواو واأللؾ والٌاء حروؾ المّد كّملت الحروؾ الرصوة         

ٌُها  ٙ٘ٔٔ ص ٌٌر وشٌٌن بالتَّ شً تعمَّال      وصاٌد وسٌٌن مهَمالِن و زا  

لّضاُد لٌَا بؤؼ الكما الُمستطٌُل ا  وُمْنحرٌؾ الٌم وراٌء وُكّررْت    2٘ٔٔ  

   كما األلُؾ الهاوي وآوي لعلٍَّة  وفً قُطُب جدٍّ صمُا قْلقلٍة ُعال 5٘ٔٔ

   وأعرفُهنَّ القاُؾ كلٌّ ٌُعّدةا      فهاا مع الّتوفٌِ  كاٍؾ ُمَحّصال 9٘ٔٔ
ص ة  التكرٌرو    ص ة الالم والراء االنحرافو ص ة الشٌن التاشً والزاي والمهملتان ص ة الصاد والسٌن  الصاٌر

والحروؾ األربعة فً آوي توصؾ بحروؾ العلة اال الهمزة     ص ة الضاد والهوي ص ة األلؾ االستطالة الراء  و

وأعرفها وأشهرةا  قطب جدص ة  القلقلةو ولكن عدةا النا م معهم لما دصلها من التص ٌؾ بالحاؾ والتسهٌل والقلب 

وما اكرته من مصارج الحروؾ وص اتها كاؾ للطالب باا وفقه هللا تعالى لمعرفته حال تحصٌله أو العلم         القاؾ

                                                   باب خاتمة الشاطبٌة                               محّصل لقصد الطالب

إلكمالِها حسناَء مٌمونَة الِجال   وقْد وّفَ  هللا الكرٌُم بمّنِه         ٓٙٔٔ  

   وأبٌاُتها ألٌؾ تزٌُد ثالثًة         ومع مائٍة سبعٌَن ُزةراً وُكّمال ٔٙٔٔ
بٌتاً  ألف ومائة وثالثة وسبعونوأبٌاتها  مباركة البروز    قد وف  هللا الكرٌم بمّنه النا م التمام القصٌدة حسنة الل   

                                                                                                                                                                             

                                                       الّدرة صاتمة                                                           

رةِ  ن امُ  وتمَّ   ٖٕ٘  َتَ ّإال فؤْحِسنْ  حّجً أضا وعام      بعّدةا احِسبْ  الدُّ
 رمزٌ الحروؾكل حرؾ ٍ ِمَن  أنْ  من العلماء تعارؾ حسبما حروفها عدد منْ  احسبهُ  أبٌاتها وعدد القصٌدة ن م كمل

  



مضٌئة المبنى كاملة المعنى                                                                                                   

كما عرٌْت عْن كلِّ عوراَء ِمْ صال   وقْد ُكسٌْت منها المعانً عناًٌة    ٕٙٔٔ  

ةًة ع وتّمْت بحمِد هللا فً الَصْلِ  سْهلًة    ٖٙٔٔ ن منطِ  الُهجِر ِمقوالمَنزَّ  

ٌُؽضً تجمُّال ٗٙٔٔ    ولكّنها تبؽً ِمَن الّناا ُك إةا    أصا ثقٍة ٌع و و

ال ٘ٙٔٔ ٌَّب األن اِا أحسْن تؤوُّ ٌِّها       فٌا ط    ولٌَا لها بال انوُب َول
سهلة األل ا   والحمد هلل  وقد كملت  ولم ٌتصلّلها اي عبارة قبٌحة  قد ألبست القصٌدة المعانً الشرٌ ة اةتماماً بشؤنها 

وبْن وجد فٌها عٌبا تؽاضى  مبّرأة عن فاحش القول وساقطه وةً تطلب قارئاً مماثالً لها فً الكمال أمٌناً على مافٌها 

                  عنه ولٌا لهاه القصٌدة عٌب بال انوب نا مها فٌا صادقاً وٌا طاةر القلب اجتهد فً تحسٌن تؤوٌلها

تاً فتًى كاَن لإلنصاِؾ والحْلِم َمعقال   ٙٙٔٔ ٌِّ ٌّاً وم وقُْل رحَم الّرحمن ح  

ُه بجوازِه  وبْن كاَن زٌ اً ؼٌَر صاٍؾ ُمَزلاّل 2ٙٔٔ ٌَ ٌُدنً سع    عسى هللاُ 

ال 5ٙٔٔ    فٌا صٌَر ؼّ اٍر وٌا صٌَر راحٍم     وٌا صٌَر مؤموٍل جداً وَت ضُّ

 ةا    حنانٌب ٌا هللاُ ٌا رافَع الُعال  أقِْل عثرتً وان ْع بها وبقْصد 9ٙٔٔ
له الرحمة  هللا  فاسؤل   اسؤل هللا تعالى الرحمة لكل صاحب مروءة منصؾ بكالمه وحلٌم عند قدرته ٌلجؤ بلٌه الناا 

وال بد من أن ٌ هر فٌه  وبن كان الٌصلو من العٌوب    حٌا ومٌتا فهو ٌتوقع أن ٌكرمه هللا تعالى بالقبول وٌن ع بعلمه 

ٌا صٌر من ؼ ر الانوب وصٌر محسن راحم      الزلل وأْن ٌسهل مروره على الصراط عند وروده ثم دعا هللا سبحانه

وان ع بقصٌدتً وما قصدت بلٌه الطالبٌن  واستر صطٌئتً  اؼ ر زلتً   لعباده وصٌر مت ضل مرجٍو لكل صٌر ومن عة 

ة واألصروٌة ٌامن رفع السموات العلى                            المقبلٌن علٌها وأكرمنً بالرحمة وتمام النعمة الدنٌوٌ

   وآصُر دعوانا بتوفٌِ  رّبنا         أِن الحمُد هلِل الاي وحَدهُ َعال 2ٓٔٔ

ِد الصلِ  الّرضا ُمتَنّصال 2ٔٔٔ ٌِّ    وبعُد صالةُ هللِا ثمَّ سالُمُه      على س
                                                                                                                                                                              

 ثالثون والالم واحد أل ها  (الّدرة) كلمةوتارٌصها فً كلمتٌن فاحسب عدد أبٌات القصٌدة فً كلمة بلى عدد صاٍع به ف

 وتارٌصها عدد أبٌات القصٌدة              ومائتان أربعون مجموعها فٌكون صمسة والهاء مائتان والراء أربعة والدال

 مجموعها    عشرة والٌاء ثالثة والحٌم ثمانٌة والحاء واحد الثانٌة واأللؾ ثمانمائة والضاد واحد األلؾ ( حجً أضا)

 على بعدةا حث ت اإال حجً أضا وقال         الدرة فٌه ون م فٌه حج الاي العام ةو وااب وثمانمائة وعشرون ثالثٌ 

                                                                                              ت ّإال فؤحسن فقال الت اإل

ال وكٌؾَ  واؾٍ  البالِ  اشتؽالِ  وُعْ مُ   نَ ْمُتها بنجدٍ  أوطانٍ  ؼرٌبةُ   ٖٕٙ  

المال أشرؾَ  المصط ى الشَّرٌؾَ  مقامَ  ال  وَزوريَ  الحرامِ  البٌتِ  عنِ  ُصِدْدتُ   2ٖٕ  



   محّمٍد المصتاِر للمجِد كعبًة   صالًة تباري الّرٌح مْسكاً وَمْندال 2ٕٔٔ

   وتْبدي على أصحاِبِه ن حاِتها          بؽٌِر تناٍه زرنباً وقَرْن اُل 2ٖٔٔ
ٌشٌر بلى معنى )وآصر    الاي ال بله ؼٌره العلً الكبٌر   وآصر دعائنا بسبب توفٌ  رّبنا ةو أن الحمد هلل أوال وآصراً 

ًّ  دعواةم أن الحمد هلل رب العالمٌن(  عند وبعد الدعاء نصلًّ ونسلم بمعنى الرحمة والتكرٌم لسٌد المصلوقات المرض

فهو كالقبلة فً توجه الصل  بلٌه وكالكعبة ٌطوؾ بها المجد والشرؾ      باده هللا وعند صلقه المإمنٌن والمصتار من ع

وت هر على أصحاب النبً صلى    صالة تجري مجرى الرٌح وتن ع بؤثرةا مشبهة للمسب والمندل فً انتشار طٌبها 

بالزرنب والقرن ل وةاا آصر وأتباعه روائحها الطٌبة بدون تناه وال انقطاع دنٌا وآصرة شبٌهة  هللا علٌه وسلم وأحبابه 

 نسؤل هللا تعالى أن ٌتقبله وٌن ع به وٌكرم كّل من ساةم به بحسن الصاتمة  خالصة شرح الشاطبٌة المسمى بالتسهٌل 

                                                                                                                                                                              

قنً  5ٖٕ ألُقتال وِكْدتُ  شٌئاً  تركوا فما      ؼْ لةً  باللٌلِ  األعرابُ  وَطوَّ  

ًُّ  اللُّطؾُ  فؤْدركنً  9ٖٕ نً الَصِ  زةَ      وَردَّ ٌْ َتَك َّال َمنْ  جاءنً حّتى ُعَن  

وسهِّال مرادي بلِّؽنً ربِّ  فٌا         آمناً  لطٌبةَ  وبٌصالً بحْملً  ٕٓٗ  

تال وَمنْ  األنامِ  صٌر على وصلِّ  انوبنا واؼ ِرْ  الشَّملِ  بجمعِ  وُمنَّ   ٕٔٗ  

 العرا  أر  بلى تهامة ِمنْ  ارت ع ما كلّ  ةو ونجد بنجد ن مها رّنه     الوطن عن بالؽربة موصوفة القصٌدة وكانت

 وقد البال اشتؽال ٌكون ال كٌؾ وٌقول    لها تعر َ  التً الّشدائد ِمنَ  له حصل لما    القلب مشؽول الّن م أثناء وكان

 الّنبً وزٌارة  الحرام البٌت عن وصّدوةم فٌه كان الاي الركبِ  على صرجوا األعراب أنّ  ِمنْ  لنا سٌقعّ  ما له حصل

ٌّؤ حّتى ٌقتلوه وكادوا معه ما كلّ  وأصاوا  وسلم علٌه هللا صلى  المدٌنة بلى بإٌصاله تكّ لَ  َمنْ  وكرمه بلط ه تعالى هللا ة

ٌّة  هللا صلى الّنبً ومسجد   الحرام البٌت ِمنَ  أراد ما ٌبلّؽه أنْ  وال رج بالوصول علٌه منّ  كما وجلّ  عز هللا ودعا الّنبو

ًّ  على بالصالة قصٌدته وصتم انبه ٌؽ ر أنْ  هللا ودعا بؤةله  شمله ٌجمع وأنْ  وسلم علٌه  وَمنْ  وسلم علٌه هللا صلى النب

 وكرمه تعالى هللا باضل العشرة للقراءات المتّممة المضٌئة الّدرة شرح تمّ  و تبعهم وَمنْ  والّتابعٌن الصحابة ِمن تاله

 س        مٌع قرٌ          ب مجٌ    ب بّنه  وال رج بالهداٌة المسلمٌن وعلى علٌنا ٌمنّ  أن تعالى ونسؤلهالمسّمى بالّتسهٌل 

العالمٌن ربّ  هلل الحمد أنِ  دعوانا وآخر                                          

 

 

 

 

 



وفصوله الكتاب أبواب  
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 الص حة رقم                                    ال صل أو الباب اسم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ٕ                                                      رحاالش مقدمة 

ٖ                                          االمام الشاطبً    ترجمة  

ٔٔترجمة االمام ابن الجزري                                        

ٕٔ                                                       الن م مقّدمة  

ٕٓباب االستعااة                                                      

ٕٔ                                                       البسملةباب   

ٕٕ      سورة أّم القرآن                                              

ٖٕ                                                الكبٌر االدؼامباب   

 ٕ٘باب بدؼام الحرفٌن المتقاربٌن فً كلمة وفً كلمتٌن           

2ٕ                                                   الكناٌة ةاءباب  

 9ٕ                                                 والقصر المدّ باب 

ٖٓ                                           كلمة ِمنْ  نباب الهمزتٌ  

ٕٖالهمزتان ِمْن كلمة فً الّدرة                                       

ٖٖ                                         كلمتٌن ِمنْ  نباب الهمزتٌ 
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ٖٗ                                                 الم رد الهمز باب  

ٖ٘باب الهمز الم رد فً الّدرة                                        

ٖٙ                         قبلها الساكن بلى الهمزة حركة نقل باب  

2ٖالهمز فً الّدرة                      النقْل والسكت والوقؾ على  

5ٖ                             باب وقؾ حمزة وةشام على الهمز  

ٓٗ                                            باب اال هار واالدؼام  

ٓٗ                                            اال با            اكر   

ٓٗاكر دال قد                                                          

ٔٗاكر تاء الّتؤنٌث                                                     

ٔٗاالدؼام الصؽٌر فً الّدرة                                          

ٕٗ              اكر الم ةل وبل                                      

ٕٗباب اّت اقهم على بدؼام با وقد وتاء الّتؤنٌث وةل وبل            

ٖٗباب حروؾ قربْت مصارجها                                       

ٖٗباب أحكام الّنون الساكنة والّتنوٌن                                 
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ٗٗ                                                واالمالة ال تح باب  

ٗٗأحكام النون الساكنة والتنوٌن فً الّدرة                           

9ٗ           الوقؾ فً الّتؤنٌث ةاء بمالة فً الكسائً ماةب باب 

9ٗ                                         الّراءات فً مااةبهم باب 

ٔ٘                                                       الالمات باب  

ٔ٘الّراءات الالمات والوقؾ على المرسوم فً الّدرة                

ٕ٘باب الوقؾ على أواصر الكلم                                       

   ٖ٘                                   الصط مرسوم على الوقؾباب 

٘٘                                 االضافة ٌاءاتباب مااةبهم فً  

5٘                                                الّزوائد ٌاءاتباب   

9٘الٌاءات الّزوائد فً الّدرة                                          

 ٔٙ                               البقرة سورة   الحروؾ فرش باب

2٘                                                  عمران آل سورة 

5ٓ                                                       الّنساء سورة  
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5ٗ                                                      المائدة سورة 

5ٙ                                                      األنعام سورة 

9ٖ                                                   األعراؾ سورة 

92                                                      األن ال سورة 

99                                                       التوبة سورة 

ٔٓٔ                                         السالم علٌه ٌونا سورة 

ٖٓٔ                                           السالم علٌه ةود سورة  

ٙٓٔ                        علٌه السالم                 ٌوسؾ سورة  

  5ٓٔ                                       سورة الّرعد                

9ٓٔ                                      علٌه السالم   ببراةٌم سورة  

ٓٔٔ                         سورة الحجر                               

ٔٔٔ                                                   سورة الّنحل      

ٕٔٔ                                        سورة االسراء              

ٗٔٔ                                                      الكهؾ سورة  
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٘ٔٔسورة الكهؾ فً الّدرة                                               

5ٔٔ                                                          مرٌم سورة 

ٕٓٔ                                                           طه سورة 

ٕٕٔ                                                       األنبٌاء سورة 

ٖٕٔ                                                         الحج سورة 

ٕٗٔ                                                    المإمنون سورة 

ٕٙٔ                                                         الّنور سورة  

2ٕٔسورة ال رقان                                                         

5ٕٔسورة الّشعراء                                                        

9ٕٔسورة الّنمل                                                           

ٖٔٔ                                   سورة القصع                    

 ٕٖٔسورة العنكبوت                                                    

ٖٖٔ                            بلى سورة سبؤ         الروم سورة ِمنْ   

ٖٖٔسورة الروم ولقمان والّسجدة فً الّدرة                             
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ٖٗٔ                            سورة األحزاب وسبؤ وفاطر فً الّدرة  

ٖٙٔ                                                   وفاطر سبؤ سورة 

5ٖٔ                                                           ٌا سورة 

9ٖٔ                                                     الّصافات سورة 

ٓٗٔ                                                           ع سورة 

ٔٗٔ                                                        الّزمر سورة 

ٕٗٔ                                                       المإمن سورة 

ٖٗٔ                                                       فّصلت سورة 

ٖٗٔ                               والّدصان والّزصرؾ الّشورى سورة  

٘ٗٔسورة الشرٌعة واألحقاؾ                                            

ِٙٗٔمْن سورة األحقاؾ بلى سورة الرحمن فً الّدرة                  

2ٗٔ     جّل جالله  الرحمن سورة بلى صلى هللا علٌه وسلم سور محمد  ِمنْ  

9ٗٔ                                           سبحانه وتعالى الّرحمن سورة  

9ِٗٔمْن سورة الّرحمن بلى سورة الممتحنة فً الّدرة                  



وفصوله الكتاب أبواب  
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الص حة رقم                                      ال صل أو الباب اسم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٓ٘ٔ  الواقعة والحدٌد                                             سورة 

ٔ٘ٔ                                  ن سورة بلى مجادلةال سورة ِمنْ   

ٕ٘ٔ                    الّدرة فً الجنّ  سورة بلى الممتحنة سورة ِمنْ  

ٖ٘ٔ                            القٌامة          سورة بلى ن سورة ِمنْ   

ِٗ٘ٔمْن سورة الجّن بلى سورة المرسالت فً الّدرة                   

٘٘ٔ                         الّنبؤ           سورة بلى القٌامة سورة ِمنْ   

ِٙ٘ٔمْن سورة الّنبؤ بلى سورة العل                                       

ِٙ٘ٔمْن سورة المرسالت بلى سورة الؽاشٌة فً الّدرة                 

5٘ٔ                ِمْن سورة الؽاشٌة بلى آصر القرآن فً الّدرة        

9٘ٔ                                   القرآن آصر بلى العل  سورة ِمنْ   

ٓٙٔباب الّتكبٌر                                                           

ٔٙٔباب مصارج الحروؾ وص اتها                                      

ٌّة ٖٙٔ                                        والّدرة باب صاتمة الّشاطب 

ٙٙٔ                                             وفصوله الكتاب أبواب 


