
א  2א

 
 السراج المنير

 

 ثـيرـبن آاقـراءة 
 

  قنبـل والبـزيمن رواييت 
 

 اجلزء األول

 رواية البزي
 ويليه
 

 اجلزء الثاين

 رواية قنبـل
 
 
 
 :إعداد 

  عبد العزيز األنصاري
 
 



 2

 اإلهداء
 

 :أهدي هذا البحث املتواضع إىل

حريـصني علـى تعليمي القرآن الكريم،       أبـوي الكـرميني الـذين كانـا سـببا يف إلجيـادي، وكانـا                
فجـزامها اهلل خـري اجلـزاء، ورمحهمـا يف الدنـيا واآلخرة، وجعل هذا العمل يف موازين حسناهتما                   

 .يوم ال ينفع مال وال بنون ال من أتى اهلل بقلب سليم

 .وأهديه كذلك إىل مشاخيي الكرام على ما قدموا إيل من نصائح ومعلومات

: اضل العامل العالمة، خادم القرآن وعلومه بصفة عامة، الشيخ        وأخـص بالذكـر شـيخي الف      
 .عبد اهلل بن املدني حفظه اهلل تعاىل، وأمد يف عمره، وأمتع األمة اإلسالمية بعلمه

 .وإىل كل من خيدم كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم

 .قوال وعمالوإىل طلبة العلم واملعرفة املتمسكني بكتاب رهبم وسنة نبيهم 

 .وإىل كل الساهرين والغيورين على الدين احلنيف

 
 

<äjfjÒ<^Ú<ØÒ<îÏfèæ<lçÚ_<F^éÖ<^Â<êe^jÒ<_†Ïè<àÚ<kéÖ<^éÊ 
<äËŞ×e<àµ<á_<êc<Ø{ÃÖ<F^éÖ^ÃÊ<ðç‰æ<ë’Ïi<Üu†èæ 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 مقدمة

، ونعـوذ باهلل من شرور أنفسنا      ونستغفره، ونؤمن بـه ونـتوكل عليه      إن احلمد هلل حنمده ونستعينه    
إله إال اهلل وحده  ومن سيآت أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال   

شريك له، الذي أنزل الكتاب ومل جيعل له عوجا، فيه خري األولـيـن واآلخريـن، وأشهد أن حممدا                         ال
صلى على سبعة أحرف تيسيـرا ورفـقا بـأمته، بـطلب منه عبده ورسوله، الذي أنزل اهلل عليه القرآن 

 فـي احلديث الـمتفق عليه من حديـــث عبد اهلل بن عبـاس رضي اهلل عنهمـــا أن                        اهلل عليه وسلم   
أقرأني جربيل على حرف واحد، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى           {  :   قـــال رســول اهلل   

 ، ورضي اهلل عن صحابته الكرام، الذين نقلوا          اهلل عليه وسلم  صلى    )•(}انتهى إىل سبعة أحرف     
 .لنا القران غضا طريا كما أنزل، من حيث ترتيله ووجوه قراآته وكـل ما يتعلق به

فإنه لـما كان القران الكريم هو معجزة اهلل الباقية إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها،                     :أما بعـد 
 العصور واألزمان، فمنهم من خدم لغته، ومنهم من خدم                   سخر للقران خداما خيدمونه على مر          

بالغته، ومنهم من خدم وجوه إعرابه، ومنهم من خدم تفسريه، ومنهم من خدم علومه بصفة عامة،                     
ومنهم من خدمه من حيث وجوه قراآته، فكــل واحد من هؤالء خدم بابا من أبوابه، يــحـرُسه                              

، وإن كان كتاب اهلل يف غنى عن هذا كله، فلقد حفظه اهلل                ويـخدم كـتـاب ربه حتى ال يؤتى من قبله         
 . } إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{  :من كل شيء لقوله تعاىل

                                                           
א−• א}4607 {:א א}2980{:، ،:}

1355{،:}2255{. 
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 ثم إن هذا البحث هو جزء يسري من خدمة كتاب اهلل يتعلق بقراءة عبد اهلل بن كثري من                                 
رواية البزي، واجلزء الثاني     :   يتعلق بــ   اجلزء األول :  البزي، وقنبل، وقـد قسمته إىل جزأين        :  راويــيه
 ).السراج املنري يف قراءة عبد اهلل بن كثري : ( ، ومسيتهرواية قنبل: يتعلق بــ

 :وقد سلكت يف هذا البحث بعد املقدمة  اليت مررتَ بـــها ما يلي

البزي، أما قنبل فسأدعه إىل اجلزء الثاني         :   ـــ ترمجة لعبد اهلل بن كثري ثم للراوي األول وهو              1
 .الـمتعلق به

 .اآت ـــ مبحث يف مبادئ علم القر2 

 . ـــ ذكر األصول أوال كما يفعله القراء رمحة اهلل عليهم3

 . ـــ  تاءات البزي4

}   : ـــ ذكر  فرش حروف كل سورة على حدة، وتكون الكلمة القرآنية بني قوسني هكذا                       5
كل ما تكرر تقرر، وتسهيال على املبتدئيـن مثلي، ثم            :  مع إعادة بعض األصول بناء على قاعدة        {  

 .نـماذج تطبيقية زيادة يف التيسري: اأذكر أحيان

 .ال أذكــر الكـلـمـات الـتـي وافـق ابــن كــثيـر ورشـا فيها إال نـادرا: {تـنبـيـه}

 . ـــ اخلامتة6

أسأل اهلل العلي القدير أن يغفر يل خطــئي وتقصريي، كـما قــال                :و ختـاما هلذه املقدمة أقول     
 :مـعابـــن بــري يف الــدرر اللــــوا
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 لـكــــل ثــبــت فــاضــل نــحـريـر*   ومــــع ذا أقــــــر بــالـتـقــصيـــــر   

 يف الـقـول والـفعـل فـتـلـك النعمة* وأســأل اهلل تــعـالـى الـعصمــة  

 وأن يوفقنـي ملا حيبه ويرضاه، كما أسأله اإلخالص يف سائر األعمال الظاهرة والباطنة، وأن                   
ب العلم، وأن جيعله يف موازين حسناتي ووالدي ومشاخيي،  وكل من أعانين على إخراج                  ينفع به طال  

 .هذا البحث، إنه على كل شيء قدير، واحلمد هلل رب العلميـــــــــــــــــــــن

 

 

 

 

 

 أبو أنس عبد العزيز األنصاري 
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üëc@Z@r×@åi@a@‡jÇ@ò»‹m@ïØ¾a@òØß@õðŠbÓ 

بو حممد أو أبو معبد أو أبو سعيد عبد اهللا بن كثري بن             هو اإلمام أ  :  ابن كثري *  
املطلب بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن فريوزان بن هرمز موىل عمرو بن                  
علقمة، الكناين الداري املكي التابعي، إمام الـمكـيـيـن يف القراءة، أصله            

 .فارسي

عاوية، وأقام  مخس وأربعني للهجرة النبوية، يف أيام م      :  ولد ابن كثري سنة     *  
هو العطار،  :  مدة بالعراق، مث عاد إليها ومات هبا، وكان داريا مبكة، والداري            

داري، وكان فصيحا بليغا، أبيض اللحية، طويال أمسر        :  وأهل مكة يقولون للعطار   
جسيما، خيضب باحلناء، ذا سكينة ووقار، وكان  واعظا كبريالشأن، قال جرير بن             

 .ري فصيحا بالقرءان،  لقي بعض الصحابةرأيت عبد اهللا بن كث: حازم 

قرأ ابن كثري على جماهد، ودرباس موىل عبد اهللا بن عباس، وابن عباس               *  
 .  قرأ على أيب بن كعب وزيد بن ثابت، ومها قرآ على النيب 

عبد اهللا بن السائب الصحايب     :  وذكر الداين أن ابن كثري أخذ القراءة عن         *  
 .املخزومي، وعلى أيب بن كعب

أبوعمرو بن العالء، ومعروف بن مشكان وغريمها، قال محاد         :  من تالميذه   *  
 .رأيت أبا عمرو بن العالء يقرأ على عبد اهللا بن كثري: بن سلمة

ثقة، :  وابن كثري قليل احلديث، وثقه علي بن املديين وغريه، وقال ابن معني           *  
 .كان ابن كثري ثقة، له أحاديث صاحلة: وقال ابن سعد

در عبد اهللا بن كثري لإلقراء وصار إمام أهل مكة يف ضبط القرءان،              وتص*  
 .مل يكن مبكة أحد أقرأ من محيد بن قيس وعبد اهللا بن كثري: وقال ابن عيينة
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   ∗)120.(عشرين ومائة هـ: تـوفـي رمحه اهللا تعاىل سنة : وفاته* 
þ@ñuìß@ò»‹ma@‡¼éäÇ@Þëþa@ðëa‹Ûa@@ðjÛ 

 حممد بن عبد اهللا بن القاسم بن نافع بن أيب بزة املؤذن،             أمحد بن :  البزي هو *  
 .ويكىن أبا احلسن

ـ  :  ولد البزي سنة  *    أصله فارسي، البزي موىل     ✻)  170.(سبعني ومائة ه
بين خمزوم املكي املقريء، قاريء مكة، أذن يف املسجد احلرام أربعني سنة، قرأ               

 واضح، وعبد اهللا بن     القرءان على عكرمة بن سليمان، وأيب اإلخريط وهب بن         
زياد موىل عبيد بن عمري الليثي عن آخذهم عن إمساعيل بن عبد اهللا القسط، وهذا               

 .قرأ على عبد اهللا بن كثري باتفاق قاله أبو عمرو الداين

أبـو ربـيعة حممد بن إسحاق الربعي، وإسحاق اخلز         :  تالميذ الـبزي *  
د الرحـمن اللـهـبـي،   عي، واحلسن بن احلباب، وأمحد بـن فرح، وأبـو عب        
 .وأبو جعفر اللـهـبـي، وموسى بن هارون، وطائفة

وأقرأ الـبزي الناس بالتكبري من الضحى إىل الناس، قال احلسن بن             *  
الإله إال اهللا واهللا أكـــرب، وستأيت كيفيته       :  كيف التكبري؟ فقال  :  لبزيلاحلباب  

 .حب سنة،  وكان دينا صا{51}: إن شاء اهللا تعاىل يف موضعه، ص

(مخسيــن ومائـتـيـن هـ    :  تويف رمحة اهللا عليه مبكة  سنة      :  وفاته*  
250 .( 

 

 

                                                           
א:−∗ אא א א א.א

א)120(: ،:)170(،:)195(. 
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bîãbq@Z@pea‹ÔÛa@áÜÇ@ù†bjß@szjß 

 و ينحصر يف عشرة مبادئ

هو علم يعرف به كيفية أداء كلمات         :   ـــ تــعريــــفه  1
 .القرآن الكرمي، وطريق أدائها اتفاقا واختالفا، مع عزو كل وجه لناقله

ـ 2 كلمات الكتاب العزبز من حيث      :  ــ مـوضوعـــــــه  
 .أحوال النطق هبا، وكيفية أدائها

هي العصمة من اخلطإ يف النطق      :   ـــ ثـمرتـه وفـائـــدتـه   3
بالكلمات القرآنية، وصيانتها من التحريف والتغيري، والعلم مبا يقرأ به كل إمام من            

 . يقرأ بهأئمة القراءة، والتمييز بني ما يقرأ به وما ال

هو من أشرف العلوم الشرعية، لتعلقه       :   ـــ فضلـــــــه  4
 .بكالم رب العلمني

، مبعىن أنه   الــتبــايـــن:   ـــ نسبته لغــريه من العلــوم     5
 .علم مستقل بنفسه

أبو عمر حفص   :  أئـــمة القراءة، وقيل  :   ـــ واضعـــه  6
 224:  الم، املتوىف سنة  أبــو عبيد القاسم بن س    :  الدوري، وأول من دون فيه    

 .هــ

 .وجه مقروء به: علم القراآت، مجع قراءة مبعىن:  ـــ اسـمــــه7

من النـقـول الصحيحة والـمتواتــرة عـن   :   ـــ استمــداده  8
 . الـمـوصولة السند إىل رسول اهللا القراآتعلـمـاء 
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الوجوب الكـفائــي تعلما   :   ـــ حكـــم الشارع فيــه     9
 .وتعليما

ينقل ورش حركة   :  قواعده الكلية، كقوهلم  :   ـــ مسائــلــه  10
 .اهلمز إىل الساكن قبله بشروطه

  رمحه اهللا تعاىل هذه املبادئ العشرة  )1 (وقد نظم الصبان

 

 :يف ثالثة أبيات فقال

* إن مبــادى كـــل فن عشـــره             
 احلـدُّ واملـوضـوُع ثــم الثمــره

ـُه        ـــــــونسب ةٌ وفضلــ
واالسم االستمداد  *      واضـــــــع        ــوال

 حكم الشــارع

ومن   *  مسائـل والبعض بالبعض اكــتفى          
 درى الـجميع حــاز الشرفــا

brÛbq@Z@ðia@òíaëŠ@Þì–c 

òÜàjÛa@lbi 

                                                           
א−)( ، א، א א א אא א

، א א א{2}:אא א א:.)1303(:،
:،  .)38(:א
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يبسمل البزي بـــيـن كل سورتني ما خال بــني األنفال والتوبة،            
ي الوقف، والسكت، والوصل، وهي     وجيوز بينهما جلميع القراء ثالثة أوجه وه       

 .على هذا الترتيب 
òíbäØÛa@õbç@lbi 

هاء الكناية يصلها البزي إذا وقعت بـــني حمركني حيث وردت يف             
، وكذلك إذا وقعت بني ساكن قبلها و        {له و ملك  }  ،{إنه و كان  }  :القرآن مثل   

عـقـلـــوه }،  {فـيـه ي هدى  }  :متحرك بـعـدها حيث وردت مثـل    
، وهذا يف الوصل فقط {فأسقيناكموه و وما} ،{أنزلناه و يف ليلة القدر}  ،{و  وهم  

. 
Éà§a@áîß@lbi 

يضم البزي ميم اجلمع ويصلها بصلة يف مقدار حركتني إذا كان ما بعدها              
أنعمت عليهُم و   }  ،{عليكُم و أنفسكم    }  :حمركا سواء كان مهزة أم غريها مثل        
 وليقس على هذا ما لــم يقل، وهذه         ،{غري املغضوب عليهُم و وال الضالني     

 . الصلة إمنا تثبت وصال، أما إذا وقف على امليم فتسكن اتفاقا
†ë‡¾a@lbi 

Ý—n¾a@‡º{السماء} : مبقدار أربع حركات يف الوجه املقدم، مثل . 

@Ý—Ðä¾a@bßcë  { ءامنوا}  :، والبدل مثـــل  {مبا أنــــــزل }  :  مثل
 . فله فيهما القصر ال غري

 bßcë@@@@@µÜÛa@ ‡ß@             الذي بعد حرفيه مهز ويوقف عليه بالسكون مثل : {
، فله فيه قصر حبس وصال ، وأما يف الوقف فكــالعارض ،             {وَسْوء}  ،{شيء
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والذي ال يـوقــــف عليه بـــالسكــون ففيه قصر حبس وصال          
 .{ وسوءاتكم}، {و شيئا} ،{كـهـيئة} : ووقفا مثل 

òàÜ×@åß@åîmàa@lbi 

، وقس  {ءأسلمتم}،{ءأنذرهتم}:بالفتح فإنه يسهل الثانية مثل       فإن اتفقتا   
 . عليهما

وإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مكسورة فيحقق األوىل ويسهل الثانية            
 . ، وما  أشبه ذلك{أئــنكم{ }أءله،} ،{أءذا} :مثل

قل }  :وإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مضمومة فكذلك مثل            
 .شبه ذلك، وما أ{أءنزل}،{أؤنبئكم

 
µnàÜ×@åß@ò×‹¨a@À@µnÔÐn¾a@µmàa@lbi 

جا }  :إن كانت اهلزتان مفتوحتني فإن البزي يسقط األوىل وحيقق الثانية، مثل          
 .{جا أجلهم} ،{أمرنا

من }  : وإن كانت اهلمزتان مكسورتني فإنه يسهل األوىل وحيقق الثانية، مثل         
ـ   ، وما أشبه ذلك     {هؤالء إن كنتم  }  ،{النساء إال  يوسف، :  إال يف كلمة بـــ

بالسوو }  :، فإن اهلمزة األوىل تبدل واوا هكذا      {بالسوء إال ما رحم ربـي    }  :وهي
 .{بالسّو إال} :، مث تدغم األوىل يف الثانية ألهنما مثالن فتصري{إال

أولياء }  :وإن كانـتا مضمومتني فإنه يسهل األوىل وحيقق الثانية، مثل           
 .{ألئك

ÐÜnƒ¾a@µmàa@lbiµnàÜ×@åß@ò×‹¨a@À@µn 
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فإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مضمومة فإنه حيقق األوىل ويسهل الثانية،           
 .، مثل نافع{جاء أمة} :مثل

 وإن كانت األوىل مضمومة والثانية مفتوحة فإنه حيقق األولـى ويـبـدل          
ويا مساء  }  :  ، فتصري {ويا سـماء أقلعي  }  :الـثـانـية واوا مفتوحة، مثل    

 .   ،  كنافع{لعيَوق

وإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مكسورة فإنه حيقق األوىل ويسهل الثانية،           
 . ، كنافع{أم كنتم شهداء إذ حضر} :مثل

وإن كانت األوىل مكسورة والثانية مفتوحة فإنـه حيـقـق األوىل             
من }  :، فتصري {من السماء ءاية  }  :ويبـــــدل الثــانية ياء مفتوحة، مثل    

ـَــايةالسما  .، كنافع{ء ي

وإن كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة فإنه حيقق األوىل ويف الثانية             
، {يشاء إلـى صراط  }  :إبداهلا واوا مكسورة، وتسهيلها بني بيـن، مثل      :  وجهان

 .      ، كنافع {يشاء ِولـى صراط} :واإلبدال مقدم  هكذا
†‹Ð¾a@àa@lbi 

ÝÔäÛa 

 : لساكن قبلها يف ثالث كلماتينقل حركة اهلمز إىل ا

سأل، فــإنه ينقل حركـة الـهمزة إىل الساكــن       :  األمر من   :  األوىل  
، {وسئل القرية }  ،  {وسئـلـهم}  :قبلها ثــم يــحذف الـهمزة، مثل     

، {فســل العادين }،  {وسل القرية }  ،{وسلهم}  :، فيقول {فســئل العادين }
 .وقفا حيث وردبشرط أن تسبق الكلمة بواو أو فاء، وصال و
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، وصال  {والقَران}  ،{قَران}  :، عرف أو نكر فيقول      {قرءان}  : الثانية  كلمة  
 .ووقفا حيث ورد يف القَران الكرمي

كيفما جاءت، ينقل ــ يف الوجه املقدم       {  استــأيـئس}:  الثالثة كلمة 
} :  ــ حركة اهلمزة إىل الياء قبلها، مث حيذف اهلمزة فيقول                 

ـَـــَس ـَـاي ـَـس}، {استـ  .  ، وقس عليهما{ يــايـ
å×aìÛa@Òë‹zÜÛ@âbË†⁄aë@ŠbèÃ⁄a@lbi 

هل :  إذ، قد، تـاء التأنيث الساكنة، الما     :  هذا الباب له فصول ستة وهي       
 .وبل، حروف قربت خمارجها، وأحكام النون الساكنة والتنوين 

üëc@@ZÝ—Ï@@Zˆg       الصاد :  ، يـظهرها عند األحرف الستة املختلف فيها وهي
} ،{وإذ صرفـنا }  : والزاي واجليم والدال والتاء، مثــال ذلك        والسني

إذ }  ،  {إذ دخلوا }  ،{وإذ جـعلنا }  ،{وإذ زيـن هلم  }  ،{ولــوال إذ مسعتموه  
 .، وقس على ذلك {تصعدون

bîãbq@@@ZÝ—Ï@@Z‡Ó         الصاد :  ، يظهرها عند األحرف الثمانية املختلف فيها وهي
ولقد }  :سني واجليم، مثـال ذلك   والضاد والظاء والذال والزاي والشني وال      

} ،{قد شغفها }  ،{ولقد زينا }  ،{ولقد ذر أنا  }،  {فقد ظلم }  ،{قد ضلوا }  ،{صرفنا
 .{ ولقد جاءكم} ،{قد سـمع

brÛbq@@ZÝ—Ï@@Z@@@Lòä×bÛa@sîãdnÛa@ õbm       يظهرها عند األحرف الستة املختلف فيها 
جت نض}  :اجليم والصاد والزاي والثاء والظـاء والسني، مثال ذلك         :  وهي

كذبت }  ،  {كــلما خبت زدناهم   }  ،{حصرت صدورهم }  ،{جلودهم
 .{ أنبتت سبع سنابل} ،{كانت ظالـمة} ،{ثـمود



 14

bÈiaŠ@@ZÝ—Ï@@Z@@@Ýië@ Ýç@ ïßü        يظهرها عند األحرف الثمانية املختلف فيها ،
هل }  :التاء والنون والثاء والسني والظاء والضاد والزاي والطاء، مثال ذلك         :  وهي

بل }  ،{هل ثوب }  ،{بل نقذف }  ،{هل ندلكم }  ،{ل تأتيهم ب}  ،{تعلم له سـميا  
 .{ بل طبع} ،{بل زين} ،{بل ضلوا} ،{بل ظننتم} ،{سولت

bßb‚@@ZÝ—Ï@@Z@@bèuŠbƒß@oi‹Ó@Òë‹y     يــظهــر هذه  الكـلمات ،
} ،{عذت}  ،{نبذتـها}  ،  {خنسف هبم }  :املختـلــف فيها وهي   

} ،{وإن تعجب فعجب  }  ،{يغلب فسوف }  ، وما جاء منه،   {لبثت}  ،{أورثـتموها
ومن لــم يـتـب    }  ،{اذهب فمن }  ،{اذهب فــإن لــك   

، وما  {اختذمت}  ،{يرد ثواب }  ،{يفعل ذلك }  ،{يغـفـر لكم }  ،{فأولـئــك
، وصال،  {كـــهــيـعــص ذكر }،    {لـتخذت}  ،{أخذمت}  جاء منه، 

ن }  :، و {يـــس والــقران }  :وكذا الـنون عند الــــواو يف     
، {كــافــهـا يـا عــيـنــصـاد ذكر   }  :هكذا، وصال   {والـقـلم

 .{ نــــون والقلم} :، و{يـــــاســـيـن والقران} :و

، ففيهما وجهان مع تقدمي      {ويعذب من يشاء  }  ،{يلهث ذلك }  :وأما
 .اإلظهار

 .  ، ففيها وجهان مع تقدمي اإلدغام{اركب معنا} : وأما

 
òÛbß⁄a@lbi 

 .مـيـل قوال واحداأما اإلمالة بنوعيها فإنه ال يــــ
paõa‹Ûa@lbi 

 .أما الراءات فال يرققها إال بثالثة شروط 
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@Þëþa@Â‹“Ûa  :       أو يف   {رضوان}:إذا كسرت بنفسها يف أول الكلمة مثل ،
والطور }  :وأما يف آخرها فال يرققها إال يف الوصل مثل         {  فريق}  :وسطها مثل 

 .{ وكتاب

@ïãbrÛa@Â‹“Ûa  :       {املصري}  :متصلة هبا مثل  إذا سكنت وقفا وقبلها ياء ساكنة، {
 .{وخري

@sÛbrÛa@Â‹“Ûa  :           إذا سكنت وقبلها كسر الزم متصل هبا ومل يأت بعدها حرف
، أما إن أتى بعدها مستعل      {وفرعون}  ،{شرعة}  :استعالء يف الكلمة نفسها مثل    

 .، ففيها وجهان {كل فــرق كالطود العظيم} :فإهنا تفخم إال يف كلمة
pbßýÛa@lbi 

ات فال يــغـلـظـها إال فـي لـفـظ الـجـاللـة        أمـا الـالم 
إن }  :  بــشرط أن تــسبق بـــفتح أو ضم مـثــال ذلـــك        

} ،{وإذ قالوا اللـهم  }  ،{سبحانــك اللــهم }  ،{واعبدوا اهللا }  ،{اهللا}  ،{اهللا
 .{اللــهم

ðjÛa@paõbm 

يف البزي يشدد بعض التاآت      وفقين اهللا وإياك للصواب أن       القارئاعلم أيها   
وهي   كلمات من القران الكرمي، وسأذكرها يف مواضعها إن شاء اهللا تعاىل،             

 يكون على ها يف الوصل ــــكيفية قراءتو عنه من طريقيه معا ـةرويم

 :ثالثة أقسام

Þëþa  :  أو  ،{فرقـَّ فت }:يكون قبل التاء املدغمة متحرك من كلمة مثل       أن 
 .ة  فهذه جلي،{وفيهمـَّـ الذين ت}:من كلمتني حنو
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æbrÛaوآل }: سواء كان ألفا حنو     مد، يكون قبل التاء املدغمة حرف    أن  :  ي  
 ففي  ،{ىـلهـَّـت و    عنه }: أو كان حرف مد ناشئا عن الصلة حنو        ،{يممواـَّـت

  .هذه احلالة يكون حلرف املد اإلثبات لفظا مع مده مدا مشبعا للساكن الذي بعده

sÛbrÛa  :  حرف مد سواء كان ساكنا      يكون قبل التاء املدغمة ساكن غري     أن 
نارا }،{رتلخري من ألف شهر تَّ    }  : أو تنوينا حنو   ،{لقونهـَّـ ت  إذْ }:صحيحا حنو 

 إذ اجلمع بينهما جائز لصحة      ، ويف هذه احلالة جيمع بني الساكنني      ،{ظىـلـَّـت
   . واليلتفت ملن قال بعدم جواز اجلمع بني الساكنني،الرواية

Òë‹¨a@•‹Ï@lbi 

ما يذكر بداخل السور من كيفية قراءة كل كلمة خمتلف           :  وواملقصود به ه  
البيوت :  فيها بني القراء مع عزو كل قراءة إىل صاحبها مثل كسر الباء يف كلمة              

ـ     كبد صحبة، وضمها للباقني، وهذا الباب      :  املعرف واملنكر للمرموز هلم بــ
عيد بعض  سأذكره إن شاء اهللا تعاىل من أول القران إىل آخره سورة سورة، وسأ             

األصول تسهيال لطالب العلم، وسأذكر مناذج أحيانا هلذه الرواية حىت جيعلها             
 .الطالب نصب عينيه ليسري على هنجها إن شاء اهللا تعاىل

 

 

 
ò¥bÐÛa@ñŠì 

 بسم اهللا ارمحن الرحيم  

أنعمت عليهُم و غري املغضوب     }  ………………{  احلمد هللا العلمني  }
 اجلمع ويصلها بصلة يف مقدار حركتني إن وليها         يضم ميم {  عليهُم و وال الضالني     
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عليهُمو }  :  متحرك سواء كان مهزة أم ال حيث ورد يف القران الكرمي هكـذا            
 .{ غري

 سورة البقرة

يصل هاء الكناية بصلة يف مقدار حركتني يف كل ما شاهبه           {    فيه ي هدى    }  
الثانية بــني  يسهل اهلمزة   {  ءأنذرتـهم  }  .  فيهـي هدى :  يف القران هكذا تقرأ   

أال، واوا وصال بعد    :  يبدل مهزة {  السفهاء أال إهنم    }  .  بـني وكذا ما أشبهه   
هؤالء، وكذا ما   :  يسهل اهلمزة  من   {  هؤالء إن كـنتم    }  .  املضمومة حيث ورد  

فتلقى ءادم من ربه كـلمات     }  .  أشبهه يف القران إال فيما سيأيت يف سورة يوسف          
} .  كــلمات:  ورفـع الـتـاء مـن  ءادم،  :  بـنـصب الـمـيـم مـن  {  

اتـخـذتـم }  بــالـتــاء عـلى التأنيـث      {  وال تـــقبل منـهـا    
{ وقولوا حطة نغفر لكم     }  .بإظهار الذال عند التاء   {  وأخذمت  }  وما جاء منه،    {  

وما جاء منه يف القران     {  النبيني  }  .بالنون مفتوحة وكسر الفاء على التكلم        
 بالياء على     { عما يعملون أفتطمعون     }.هلمز حيث ورد   با   {الصابئني}  بالياء،
 قل    }. بوصل هاء الضمري وصال حيث ورد وما أشبهه          {عقلوه و وهم  }  .الغيبة  
 بالياء    {عبدون إال اهللا  ـي   ال }. باإلفراد   {خطيئته}  .   باإلظهار كما سبق     {أختذمت

 }. الدال فاء وضم ـن ال ـيــ هكذا بفتح التاء وتسك      {تفدوهم و }  .على الغيبة 
 أن يرتل   }. باهلمز حيث ورد     { بئسما وبئس  }.بإسكان الدال حيث ورد   {  القدس  

، إذا كان فعال    رتل وختفيف الزاي  حيث ورد      ـ ي :ونـن ن ـيـ بتسك {اهللا
مضارعا بغري مهزة، مضموم األول، مبنيا للفاعل، أو املفعول، أوله تاء، أو ياء، أو              

 ثالثة   إال يف  أنزل املعدى باهلمزة ،   :    نون، حيث أتى يف القران، على أنه مضارع       
التنبيه على ذلك   ي  ـ وسيأت مــوضع بالـحجر، وموضعان باإلسراء،   :  مواضع

ن ـ ول }اهلمزب  { بئسما }. بالياء كما سبق     { أنبياء اهللا  }.ي موضعه إن شاء اهللا    ـف
   {لــل وَجْبري ـجربيـل}  .بقسوصل هاء الضمري وصال كما      ـ ب   {يتمنوه و 
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   }. بزيادة ياء بعد اهلمزة      { وميكائيل }. حـيـث ورد  مـجيـح ال ـتـفـب
   { فقد ضل  }. بفتح النون األوىل والسني وجعل مهزة بعدها ساكنة            {ننسأها

 بضم التاء وفتح اهلمزة       {وال تسأل عن  }  .بإظهار الدال عند الضاد حيث ورد     
 }.طابـخـاء على ال  ـخـ بكسر ال    { واختذوا   } بالوقف   { وأمنا }.وضم الالم 

   {نا وأرْ }.افة  ـاء اإلض ـن ي ـيـتسكـ ب   {نـيـفـائـيت للط بي
  } . بواوين مفتوحني فصاد مثقلة      { ووصى   }.ن الراء حيث ورد   ـيـسكـتـب
 }. باهلمز حيث ورد     {الــئــ ل }. بالتسهيل كما سبقت اإلشارة إليه       {نتمأء
 ولو يرى الذين      }.ةـاء اإلضاف ـح ي ـتـفـ ب   {مـركـي أذك ـرونـاذكـف

 : بفتح النون من     {ر من ءامن  ـبـن ال ــكـ ول   }. بالياء على الغيبة     {ظلموا
 ورفع  ، بتنوين فدية    { فدية طعام مسكني     }. الرب وتشديدمها  : والراء من  ،لكنو

   { وقران ،رانــقـ ال }.ن  ـيــسكـ وإفراد م  ،طعام وإضافته إىل مسكني   
   {داع دعان  ال }.حبذف اهلمزة بعد نقل حركتها إىل الراء حيث ورد وصال ووقفا          

} ،   بتسكني ياء اإلضافة     { وليؤمنوا يب  }،  حبذف الياء الزائدة فيهما وصال ووقفا     
   {يوتــ البيوت وب  }،   بالفتح والتشديد للنون والراء      {ولكن الرب من اتقى   

   { فال رفث والفسوق وال جدال     }  ،بكسر الباء حيث ورد معرفا كان أومنكرا      
حىت يقول  }    ، جدال : الالم من  تح رفث وفسوق وف   : الثاء والقاف من   برفع

وجه ـي ال ـهمزة ف ـتسهيل ال ـ  ب    {عنتكمأل}    ، بنصب يقول    {الرسول
تضار    ال } بإظهار الدال عند الظاء حيث ورد         {لمـ فقد ظ  }  ،قدمــمـال

   { فيضعفه }. أتيتم : حبذف حرف املد بعد مهزة       { ما أتيتم  }. بضم الراء    {والدة
 بفتح    { عسيتم }. يضعفه حيث ورد     ولفظ التضعيف  ،بكسر العني مشددة  

 بفتح    { ولوال دفع اهللا   }. بتسكني ياء اإلضافة       { مين إال من اغترف    }.السني
 }.الدال وتسكني الفاء ورفع العني وجر لفظ اجلاللة على اإلضافة حيث ورد             

   { البيع فيه ي والخلة والشفاعة     }.دال وقد سبق    ـان ال ـإسكـ ب   {قدسـال
ا ــ أن }.ة على البناء    ـة وشفاع ـ خل : والتاء من  ،عـيـب  بفتح العني من ال   
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 بتسكني الراء وقد      {ينوأْر  }  .وصال الوقفا ،  أنا  :دون مد ـ ب   {أحيي وأميت 
 بتشديد التاء     { وآلتيمموا }. بضم الياء وكسر العني مشددة         { يضعف }  .سبق

:  وانــظر تــاآت الـــبــزي ص    .وإشباع املد لكونه الزما يف الوصل     
 }. بضم الراء    {فرــ ونك   }فـوقـ بال   {مـو خري لك  ــهــ ف }.13

   فرهن }. بتسكني الذال وكسر الكاف خمففا       { فتذكر }. بفتح السني      {ميسرة
   .بضم الراء واهلاء وحذف األلف بعد اهلاء{ مقبوضة 

 منوذج تطبيقي

  *يعلمون ولكن ال :تعاىل ن بداية الفاحتة إىل قوله م

 .كــتب كــيـفية قــراءتــه، وسأرةـقـبـورة الـــمن س

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 إياك  )3  ( ملك يوم الدين   )2  ( الرمحن الرحيم  )1(احلمد هللا رب العلمني     
 صراط الذين أنعمت    )5  (ا الصراط املستقيم  ــاهدن)  4  (نـنعبد وإياك نستعي  

   )7 (الضالني ال غري املغضوب عليهُمو َو)6(عليهْم 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذن )  1(ذلك الكتاب الريب فيهي هدى للمتقني        ــــــــم  أل
والذين يؤمنون مبا أنزل    )  2(يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقنامهو ينفقون        

 أولئك على هدى من      )3  (إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة مهو يوقنون         
و ن كفروا سواء عليهم   ي إن الذ  )4  (فلحونـــموأولئك هم ال  و  مــرهب

ختم اهللا على قلوهبمو وعلى مسعهمو وعلى       )  5(ءانذرهتمو أم مل تنذرمهو اليؤمنون      
م وومن الناس من يقول ءامنا باهللا وبالي      )  6(وهلمو عذاب عظيم      أبصارمهو غشاوة 

وما خيادعون إال أنفسهمو       خيادعون اهللا والذين ءامنوا    )  7  (اآلخر وما مهو مبؤمنني   
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وهلمو عذاب أليم مبا كانوا       ض فزادهم اهللا مرضا    يف قلوهبمو مر   )8  (وما يشعرون 
 ) 10  (تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون        وإذا قيل هلمو ال   )  9(يكذبون  

 وإذا قيل هلمو ءامنوا كما ءامن       )11  (يشعرون  أال إهنمو هم املفسدون ولكن ال     
12  (مونيعل  الناس قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء أال إهنمو هم السفهاء ولكن ال           

(     

 سورة آل عمران

{ وجـهـي هللا    }  .  بالياء على الغيبة   {  يروهنم و مثليهم      }  
حبذف الياء الزائدة وصال    {  ومن اتبعن   }  .  بــــإسكــان يــاء اإلضافة  

فتــقبـل منـي  }  .بـإسكـان اليــاء حيث ورد   {  الـميت  }  .  ووقفا
كــذلـك {  وإنــي أعيــذها   }  بإسكـان يــاء اإلضافــة    {  إنك  

{ ونعلمه  }  بـإسكــانــها كــذلــك   {  اجعل يل ءاية    }  بـاإلسكان،  
بفتح الطاء فياء   {  طريا  }  بفتح اهلمزة والياء    {  ربكم و أينَ أخلق      }  بالنون  

بـمد {  هـاأنتـم  }  بـإسكـان الياء،   {  أنصاري إلـى   }  .  ساكـنـة فـراء 
بزيادة { ءأن يـؤتى أحد } بالوقف { ُهــدى اهللا } .طبيعي بعد اهلاء حيث ورد  

} هكذا بتاءين وضم الثانية،   {  ملا ءاتيتكم   }  .  مهزة االستفهام وتسهيل الثانية منهما    
بتشديد {  وآل تفرقوا   }  بتسكني نون ترتل  وفتح الزاي خمففا      {  أن ترتل التوراة    

} الــتـاء وإشبــاع الـمد اللـتـقـاء الساكــنـيــن           
حبذف األلف  {  مضعفة  }  بكسر الواو   {  ـيـن  مسوم}  بالياء،    {  األنـبـيـاء  

بزيادة واو قبل السني من     {  وسارعوا  }  بعد الضاد وتشديد العني حيث ورد،        
} بتشديد التاء وإشباع املد قبلها وصال مـع خلف         {  كنتم و متنون    }  سارعوا  
} )  إذ تصعدون   (  هكذا حيث ورد وعليه فيكون من قبيل املد املتصل ،           {  وكائن  

} بـضم امليم   {  ولـئن متم و    }  .بــالـيــاء على الغيبة    {  صري  يعملون ب 
بفتح الياء وضم الزاي حيث     {  حيزنك  }  بفتح الياء وضم الغني ،         {  أن يغل   
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{ ليبيننه للناس وال يكتمونه     }  .  بالياء على الغيبة  {  يعملون خبري لقد مسع     }  ورد،
الياء وكسر السني وضم    بفتح  {  فال حيسبنهم و بـما     }  بالياء فيهما على الغيبة     

 .  بكسر التاء مشددة من قتلوا{ وقاتلوا وقتلوا } الباء

 

 

 سورة النساء

 بإسقاط اهلمزة األوىل من كل مهزتني متفقتني بالفتح من          {السفها أموالكم   }  
ادة ـــ بزي   {اماـــ قي }. يف الوجه املقدم   مدـقصر ال يـــكلمتني و 

 بنصب تاء     { واحدة تـانـــوإن ك }  .اءـيـعد ال ــف ب ــــلأ
  ، جنات  و  يدخله } معا بفتح الصاد وبعدها ألف         { يوصى هبا أودين     }.واحدة
 }. بتشديد النون وإشباع املد      {نّآ واللذ }. بالياء فيهما على الغيبة        { نارا  و يدخله
   {ساء إال ـنـــ من ال  }.فى  ـخي   ال   { البيوت }. بفتح الياء مشددة     {مبينة
   {دخالـ م   }.انية كما سبق  ــثـق ال ـيـقـحـى وت ـل األول ـتسهيـب

 حبذف اهلمزة الواقعة بني السني والالم بعد نقل حركتها            {وا اهللا ل وس   }بضم امليم 
  تسوى   } حبذف األلف بعد الضاد وكسر العني مشددة         { يضعفها }،  نـإىل السي 

  بإسقاط اهلمزة األوىل وقصر املد يف        {أحد   جا   } بضم التاء وفتح السني خمففة     {
 وال يظلمون   } على اخلطاب     بالتاء   { كأن مل تكن     }الوجه املقدم كما سبق ذكره    

   } بالنقل كما سبق     { القران   } بالياء يف يظلمون على الغيبة       {فتيال أينما تكونوا  
   }المـالم من الس  ــد ال ـف بع ـــ بزيادة األل  { مؤمنا   السالم لست 

 بتشديد    {همـوفيـن تَّ ي الذ   } غري :نـضم الراء م  ـ ب   {ي الضرر ـري أول ــغ
 بضم الياء     {قرياـ يدخلون اجلنة واليظلمون ن      } قد سبق    {   هاأنتم     }التاء وصال 

 بضم النون     { والكتاب الذي نزل       }ونـلـدخـ ي :  خاء من ـح ال ـتـوف
   } بضم اهلمزة وكسر الزاي خمففة       { والكتاب الذي أنزل     }وكسر الزاي مشددة  
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 رتلـ ت   }خففةـدال م ـن وضم ال  ـيـعـالن  ـيـ بتسك   {التعدوا يف السبت  
   { األنبياء   } بإسكان الراء    { فقالوا أرنا اهللا     } بتسكني النون وكسر الزاي خمففة     {

 . بإظهار الدال عند الضاد حيث ورد وقد سبق { قد ضلوا }بالياء الخيفى

 سورة املائدة

اء  بتشديد الت    { تعاونوا آل و   } إن صدوكم  : بكسر مهزة    {قوم إن صدوكم  }  
 بكسر    {إىلو   وأرجلكم    و  برءوسكم   }13: ص  وانظر تاآت البزي   ،وإشباع املد 

زة ـمـهـاط ال ـإسقـــ ب   { أوجا أحد    }الم أرجلكم عطفا على برءوسكم    
   {دــي أري ـــ إن   }ان الياء ــإسكـ ب   {يكــدي إل ــ ي   }ىـاألول
  للسحت   }فتح الياء وضم الزاي   ـ ب   { الحيزنك   }ياء كذلك ـان ال ـإسكــب
   }اـذال فيهم ــضم ال ـــــ ب   {األذنــ واألذن ب    }اءــ بضم احل  {

  من يرتد    } بضم احلاء    { واجلروح قصاص  }،    فــوقـ بال   {السنـوالسن ب 
   { فما بلغت رسالته     } بضم احلاء    { والسحت   } بدال واحدة مشددة مفتوحة    {

هار الدال   بإظ   { فقد ضلوا    } باهلمز بعد الباء املكسورة      { والصابئون   }باإلفراد
 بتنوين تاء كفارة وضم امليم من         { كفارة طعام مساكني     }عند الضاد حيث ورد   

زاي ــح ال ــتــ بإسكان النون وف     { يرتل   }طعام مع إضافتها إىل مساكني    
   } سبق بآل عمرن     { فيكون طريا    } سبق   { القدس   } سبق ذكره    { القران   }خمففا

  كذلك   { مرتهلا   }خففاـي م زاـنون وكسر ال  لان ا ــإسكــ ب   {يرتل علينا 
 وأمي    } بتسهيل الثانية كما سبق      { ءأنت   } بإسكان ياء اإلضافة     { فإين أعذبه  }
  .م بضم امليم من يو { هذا يوم ينفع } بإسكان ياء اإلضافة {نـيـإهل

 سورة األنعام

 وكذا كل ما ، مثل ورش  { أءذا ، أينكم   } بإسكان ياء اإلضافة     {إين أمرت }  
 أفال    } بضم التاء الثانية من فتنتهم         { مل تكن فتنتهم     مث   }أشبههما

 الحيزنك    } يعقلون على الغيبة   :منالياء  ـ ب   {علمـون قد ن  ـــــلـقـعـي
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 بفتح الكاف األوىل وتشديد       {يكذبونك   ال   } بفتح الياء وضم الزاي      {الذي
   {م أرأيت   }ن نون يرتل وكسر الزاي خمففا     ـ بتسكي   { أن يرتل ءاية     }الذال بعدها 

 على    }مــكـتــ أرأي :باهلمز وكذا ما جاء منه مبدوءا هبمز االستفهام مثل        
   } إنه : بكسر مهزة    { إنه من عمل      } بالوقف   {مةــفسه الرح ــن
 باإلظهار    { قد ضللت  }سبيــل    :   بضم الم    {لــن سبي ــيـتستبــول

اء ــإسكان ي ــ ب   {ذيــي لل ـــ وجه   } ذكر   { جا أحدكم    }كما سبق 
 اع املد لكونه الزما   ـون وإشب ــ بتشديد الن    {يــ أحتاجون   }افةـــاإلض

 ،هاـ يبدون ، جيعلونه   } بتسكني النون وكسر الزاي خمففا        { يرتل به عليكم   }
ع ـــــــــــقطـقد ت ـ ل   } بالياء يف الثالثة على الغيبة       {وخيفون

     }يث ورد ـإسكان الياء ح  ـ ب   {ميتـ ال   }ينكمـ ب :ونـ بضم ن    {كمـينـب
   { دارست   }فةـفـخـ بفتح الراء م     { وخرقوا   } بكسر القاف    {مستقرف
ا ـ وحشرن   } بكسر مهزة إهنا     { إهنا إذا جاءت     }ادة ألف بعد الدال   ـزيـب

اء وكسر  ـفـ بضم ال    { وقد فصل    } بضم الباء    {م كل شيء قبال   ـعليه
 أومن    }اء وكسر الراء  ــحــضم ال ـ ب   {كمـيـلـ ما حرم ع     }صادـال

   { حرجا   } بإسكان الياء    { ضيقا   } باإلفراد   { رسالته   } بإسكان الياء    {كان ميتا 
   { حرمت ظهورها    } بإسكان الصاد وفتح العني خمففة        { يصعد   }بفتح الراء 

برفع   {   شركاؤا  ي فيهو   ميتة فهم      }اء حيث وردت  ـبإظهار تاء التأنيث عند الظ    
 بفتح    { ومن املعز    }التاء بتشديد     { قد خسر الذين قتلوا    }ميتة  :   من التاء األخرية 

لت ـمـ ح   }ون بالتاء ـــ أن تك    { إال أن تكون ميتة أودما        }نـالعي
 بإسكان    { ريب إىل صراط     } بتشديد التاء    { فتفرق بكم    } بإظهار التاء    {ظهورمها

  . بإسكان الياء { وممايت هللا } بفتح الياء األخرية { وحمياي }ياء اإلضافة

 سورة األعراف



 24

{ خالصة  }  بضم السني من لباس،     {  ولباس التقوى   }  الوقف،  ب{  وريشا  }  
جا أجلهم  }  بضم الياء وإسكان النون وكسر الزاي،       {  ما مل يرتل    }  بنصب التاء، 

أن مع فتحها   :  بتشديد نون {  أن لعنت اهللا    }  بـإسقاط الـهمزة األولـى،    {  
يرسل الريح  }  مثل جا أجلهم    {  تلقا أصحاب   }  ونصب الـتـاء من لعنت،     

{ إىل بلد ميت    }  بـإسكـان الياء من الريــح وحذف األلف بعدها،        {  نشرا  
العلـميـن }  بكسر الباء حيث ورد،      {  بيوتا  }  بإسكان الياء من ميت،      

هبمزة فواو  {  أو أمن   }  هبمزتـني األوىل حمققة والثانية مسهلة،      {  أيـنــكم  
 فالم فـألـف   بفتـح العـني {  حقيق على   }  ساكنة فهمزة مفتوحة فميم فنون،      
بــهمزة ساكــنة  {  أرجــئــُه و   }  متطرفة على أنـها حرف جر،       

{ هي تلقف   }  بـعد اجليم فـهاء كناية مضمومة موصولة باألعراف والشعراء،         
يقتلون أبناءكم  }  وصال ووقفا مثل نافع،     {  فرعون ءأامنتم   }  بتشديد التاء وصال،    

{ أرين أنظر إليك    }  يقتلون،  :  بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة من       {  
{ إينَ اصطفيتك   }  أنا، وصال،   :  بغري مد يف  {  وأنا أول   }  أرين،  :  بإسكان الراء من  

{ عذابــي أصيب به      }  إنـــي،  :  بفتح ياء اإلضافـــة من     
{ نـغفــر لـكـم      }  بــإسكــان ياء اإلضافة،         

بـكسـر {  خـطيــئاتـكم    }  بالـنـــــــون،    
بإسقاط األلف بيـن الــواو والسني      {  وسلهم  }  الـتـــــــاء،  

بعذاب }  حيث ورد هذا اللفظ بشرط أن يسبق بالواو أو الفاء،                  
ـَــئــيـــس   بفتح الـبـاء فـهمـزة مكسورة بعدها ياء ساكنة       {  ب

وإذ أخذ  }  بالياء على الغيبة،    {  أفال يعقلون والذين    }  بئيس،  :  فسني منونة من  
{ يلهث ذلك   }  ذريتهم،  :  بإفراد{  ريتهم  ربك من بين آدم من ظهورهم ذ       

ال يتبعوكم  }  جبمع شركاء،   {  جعال له شركاء فيما آتامها      }  باإلظهار مقدم وصال    
بطاء فياء ساكنة   {  مسهم طَــْيـٌف   }  بفتح الياء والتاء املشددة وكسر الباء،       {  

 .سبق حكمه{ القران } بفتح الياء وضم امليم، { ميدوهنم } بعدها فاء، 
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 ج تطبيقيمنوذ

 من بداية سورة األعراف

 إن الشيطان لكما عدو مبني: إىل قوله تعاىل من نفس السورة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ِكَتاٌب أُنِزلَ ِإلَْيَك فَال َيكُْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنهُو ِلُتنِذَر           )  1(الـمـص  
لَْيكُمو ِمْن َربِّكُمو َوالَ َتتَِّبُعوا ِمْن ُدوِنِه  اتَِّبُعوا َما أُْنِزلَ إِ   )  2(ِبِهـي َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمِنني    
َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها َبأُْسَنا َبَياًتا أَْو ُهمو          )  3(أَْوِلَياَء قَِليال َما َتذَّكَُّرونَ     

) 5(ا ِإنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني     فََما كَانَ َدْعَواُهمو ِإذْ َجاَءُهمو َبأُْسَنا ِإالَّ أَنْ قَالُو        )  4(قَاِئلُونَ  
فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيِهمو ِبِعلٍْم َوَما كُنَّا     )  6(فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ ِإلَْيِهمو َولََنْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني       

) 8(ُمفِْلُحونَ  َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزيُنُه فَأُْولَِئَك ُهْم الْ         )  7(غَاِئِبَني  
) 9(َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُه فَأُْولَِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهمو ِبَما كَاُنوا ِبآَياِتَنا َيظِْلُمونَ            

) 10(َولَقَْد َمكَّنَّاكُمو ِفي اَألْرِض َوَجَعلَْنا لَكُمو ِفيَها َمَعاِيَش قَِليال َما َتْشكُُرونَ              
مَّ َصوَّْرَناكُمو ثُمَّ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس          َولَقَْد َخلَقَْناكُمو ثُ  

قَالَ َما َمَنَعَك أَالّ َتْسُجَد ِإذْ أََمْرُتَك قَالَ أََناْ َخْيٌر           )  11(لَْم َيكُْن ِمْن السَّاِجِديَن     
قَالَ فَاْهِبطْ ِمْنَها فََما َيكُونُ لََك أَنْ       )  12(  ِمْنُهـو َخلَقَْتِني ِمْن َناٍر َوَخلَقَْتُهو ِمْن ِطنيٍ      
) 14(قَالَ أَنِظْرِني ِإلَى َيْوِم ُيْبَعثُونَ      )  13(َتَتكَبََّر ِفيَها فَاْخُرْج ِإنَك ِمن الصَّاِغِريَن       

(ُمْسَتِقيَم  قَالَ فَِبَما أَغَْوْيَتِني ألقُْعَدنَّ لَُهمو ِصَراطََك الْ      )  15(قَالَ ِإنَك ِمْن الُْمنظَِريَن     
ثُمَّ آلِتَينَُّهمو ِمْن َبْيِن أَْيِديِهمو َوِمْن َخلِْفِهمو َوَعْن أَْيَماِنِهمو َوَعْن َشَماِئِلِهمو            )  16

قَالَ اْخُرْج ِمْنَها َمذُْءوًما َمْدُحوًرا لََمْن َتِبَعَك        )  17(َوالَ َتِجُد أَكْثََرُهمو َشاِكِريَن     
َوَياآَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ     )  18(ْنكُمو أَْجَمِعَني   ِمْنُهمو َألْمَألنَّ َجَهنََّم مِ   

فََوْسَوَس )  19(فَكُلَا ِمْن َحْيثُ ِشئتَما َوال َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ فََتكُوَنا ِمْن الظَّاِلِمَني            
َما َوقَالَ َما َنَهاكَُما َربُّكَُما     لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن َسْوآِتهِ         

َوقَاَسَمُهما إنِّي  )  20(َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإال أَنْ َتكُوَنا َملَكَْيِن أَْو َتكُوَنا ِمْن الَْخاِلِديَن            
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ُتُهَما فََدلَّاُهَما ِبُغُروٍر فَلَمَّا ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآ       )  21(لَكَُما لَِمْن النَّاِصِحَني    
َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّة َوَناَداُهَما َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهكُـَما َعْن ِتلْكَُما             

 )22(الشََّجَرِة َوأَقُلْ لَكَُما ِإنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُمِبٌني 

 سورة األنفال

ـ }  بكسر الدال،    {  مردفني  }   { اُس  يــغشاكم الـنـع
{ النعاس  }  بــفــتــح الـيـاء بــعدها غيـن فشيـن بعدها ألف         

بضم الياء وتسكني النون وكسر الزاي      {  ويرتل  }  مرفوع بالضمة على أنه فاعل،      
: بكسر مهزة {  وإن اهللا مع    }  خمففة حيث ورد إال ما يستثىن وسيأيت يف مواضعه،          

ـَّــولوا   }  إن،   وآل }  وا، وكذا   تــولـ:  بتشديـد التاء من  {  وآل ت
ـَّــنازعــوا   { أخذمت  }  معا بـكسر الـعـيـن،    {  بالعـدوة  {  }  ت

 .باإلظهار

 سورة التوبة

هلْ }  باهلمز،  {  النسيء  }  بإفراد مسجد،   {  أن يعمروا مسجد اهللا      }  
ـَّــربصون   ويقولون هو أذن، قل    }  هل،  :  بتشديد التاء وإظهار سكون الم    {  ت

بضم التاء وإسكان النون وفتح الزاي      {  رتل  ت}  بضم الذال حيث ورد،     {  أذن  
بإسكان راء  {  أال إهنا قربة هلم     }  بضم السني،   {  دائرة السُّـــوء   }  خمففة،  
مبيم {  مرجئـــون  }  حتتها،  :  من، قبل كلمة  :  بزيادة{  جتري من حتتها    }  قربة،  

{ والـذيــن اختـذوا مسجدا    }  فراء فجيم فهمزة مضمومة بعدها واو فنون،        
 .بفتح اهلمزة وفتح السني مشددة: معا{ أسس بنيانه } الذين، : واو قبل: ةبزياد

 

 سورة يونس                      
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بالم مفتوحة فسني { قــال الـكــافــرون إن هـذا لساحر مبني       }  
نفسي إن  }  بالياء على الغيبة،    {  يفصل اآليات   }  لساحر،  :  مفتوحة بعدها ألف من   

: بكسر القاف وتسكني الطاء من    {  قطْعا من الليل      }  بإسكان ياء اإلضافة،  {  
أمن ال  }  كلمة،  :  باإلفراد هكذا {  كلمات ربك   }  بتسكني الياء،   {  املْيت  }  قطعا،  
ءآ }  سبق كذلك،   {  أرأيتم  }  سبق،  {  جا أجلهم   }  مثل ورش،   {  يهدي  

سبق {  حيزنك  }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  وريب إنه   }  معا هكذا،   {  لْـــئــان  
وإن }  بــإسكـان ياء اإلضافة،    {  أجري إال   }   بفتح الياء وضم الزاي،      أنه

بــتشديد الـتـاء وإخفــاء النون قبلها وعدم إدغامها،       {  تــولـــوا  
 .باإلفراد{ كلمة } سبق حكمه، { فسل } 

 سورة هود

{ يضعف هلم   }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  ذهب السيـــئات عين إنه     }  
{ إىل قومه أين لكــم نذير      }   بالتضعيف حيث ورد،     بياء فضاد فعني مشددة   

جا أمرنا  }  بإسكان الياء كذلــــك،    {  نصحي إن أردت    }  أين،  :  بفتح مهزة 
بإدغام الباء  {  اركب معنا   }  سبق حـكمه وكــذا كـل ما مـاثـلـه،       {  

ـَـــنَّ ما    }  يف امليم مقدم،     حبذف ياء اإلضافة وفتح النون مشددة      {  فال تسئل
} كذلك،  {  قال إين أشهد اهللا     }  بــإسكان ياء اإلضافة،    {  ري إال   أجــ}  

سبق أنه  {  أرأيتم  }  بتشديد التاء وإخفاء النون قبلها وعدم إدغامها،        {  فإن تولوا   
{ ءألد  }  بتسهيل اهلمزة األوىل وقد سبق نظريه،       {  ومن وراء إسحاق    }  باهلمز،  

ـِـئذ  ومن خزي   }  بتسهيل اهلمزة الثانية وقد سبق مثله،        بكسر امليم من   {  يوم
{ إين إذا   }  بضم التاء،   {  إال امرأتك   }  بعدم اإلمشام،   {  ســـىء هبم   }  يومئذ،  

بــــاإلسـكـــان أيـضا،  {  وما توفيقي إال بــــاهللا     }  باإلسكان،
آل }  بإثبات الياء وصال ووقفا،     {  يـوم يأتـــي   }  كذلك،  {  ضيفي أليس   }  
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بفتح الياء وكسر اجليم    {  وإليه يرجع األمر كله     }  بتشديد التاء وصال،    {  تكلم  
 .بالياء على الغيبة{ عما يعملون } يرجع، : من

 سورة يوسف

باإلفراد {  ءايت للسائلني   }  يقف عليها باهلاء،    {  ياأبت  }  سبق،  {  قرانا  }  
باإلفــراد {  يف غيابـــت    }  ءايت إن وقف،     :  ويقف باهلاء على   

هكذا، {  نرتعـــي ونلعْب     }  والــوقف بـالــهـــاء كـــذلك،  
بفتح اهلاء وتسكني الياء    {  َهــْيـُت لك   }  هكذا،  {  لَــَيْحـُزنِنـــَي  }  

} املخلصني، حيث وردت،    :  بكسر الالم من  {  من عبادنا املخِلصني    }  وضم التاء،   
أنا :  بعدم مد {  أنا أنبئكم   }  بتسهيل اهلمزة الثانية وقد سبق نظيريه،       {  ءأرباب  

بإسكان ياء  {  نفسي إن   }  سبق حكمه،   {  فسلْـه و   }  ل ما أشبهه،    وصال وكذا ك  
هكذا بإبدال األوىل واوا مكسورة     {  بالسُّــــوِّ إال ما رحم ريب      }  اإلضافة،  

إال }  بالسُّـوِو إال، فتدغم األوىل يف الثانية كما سبق،         :  وقبلها واو ساكنة هكذا   
ـبوؤا منها حيث   يـت}  بـإسكــان يــاء اإلضافـة،    {  ما رحم ريب إن     

تؤتونـي }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  أين أويف الكيل    }  بالنون على التكلم،    {  نشاء  
} أنا أنبئكـــــم،   :  مثل{  أنا أخوك   }  بإثبات الياء وصال ووقفا،     {  موثقا  

هكـــذا بنقل حركة اهلمز إىل الساكن قبلها، وكذا         {  استـــايـسـوا  
وحزنــي إىل  }  سبق،  {  وسل  }  ،  مــا جـــاء منه يف الـوجه الـمقدم     

ال }  بالنقل كما سبق،    {  وال تـــايسوا   }  بــــاإلسكــان،  {  اهللا  
بإسكان الياء األوىل وفتح الثانية،     {  إنـــْي أرانــــَي   }  كذلك،  {  يايس  

ريب }  حبذف مهزة االستفهام،    {  قـــالــوا إنـــك ألنـت  يوسف      }  
{ إخـوتــي إن   }  كــذلــك،  {  يب إذ أخرجنـي    }  باإلسكان،  {  إنه  

{ يل أبـــَي   }  بإسكان الياءيـــن معا،    {  ريب إين تركت    }  كذلك،  
} سبق حكمه يف آل عمران،      {  وكائـن  }  بإسكــان األوىل وفتـح الثانية،     
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بالنقل {  استايس  }  بالياء على الغيبة،    {  أفال يعقلون   }  باإلسكان،  {  سبيلي أدعوا   
 .كما سبق

 سورة الرعد

} برفع األمساء الثالثة األوىل وضم الرابع،       {   وخنيل صنوان وغري     وزرع}  
من هاد، املتعال، من    }  باالستفهام فيهما وتسهيل الثانية من املثالني،       {  أئذا أءنا   

من هادي،  :  يقف عليها بالياء حيث وردت هكذا        {  وال، من واق     
الـــــمـتعالــي، من والـــي، من واقــي، وأما الوصل          

ـْـِبت  }  بالنقل كما سبق،    {  يايــس  }  ها،  فبحذفـــ بضم الياء  {  ويـث
 .وتسكني الثاء وكسر الباء خمففة

 سورة إبراهيم

خبفض لفظ اجلاللة وصال     {  إىل صراط العزيز احلميد اِهللا الذي         }  
الريح يف يــــوم   }  حبذف الياء الزائدة،    {  وخاف وعيد   }  وابـــتداء،  

لـَيـضلوا عن  }  الريح،  :  ياء من بــكسر الــراء وتسكني ال   {  عاصف  
ال بيَع فيهـ ي وال خاللَ اللـُه       }  ليضلوا،  :  بفتح الياء وكسر الضاد من    {  سبيله  

ربنا }  خالل، ورفع اجلاللة،    :  ال بيع، وكذا الالم املتأخرة من     :  بفتح العني من  {  
 .بإثبات الياء وصال ووقفا{ وتقبل دعاءي 

 سورة احلجر

بكسر الكاف  {  سِكــرت أبصارنا   }  الباء،  بتشديد  {  ربَّـما يـود   }  
هذا {  وما نرتله إال بقدر معلوم      }  :بكسر الالم، قوله تعاىل   {  املخِلصني  }  خمففة،  

بكسر {  وِعـيون  }  مستثىن إذ يقرأ بالتشديد لكل القراء ألن املراد منه التكثري            
جا ءال    }  بتشديد النون مع املد املشيع ألنه الزم،      {  تبشرونِّ  }  العني حيث ورد،    

بنـايت }  وقد سبق نظيريمها،    {  وجا أهل   }  :  بـإسقاط اهلمزة األوىل وكذا   {  لوط  
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بالنقل وقد  {  والقَران  }  بكسر الباء،   {  ِبـيوتا  }  بتسكني ياء اإلضافة،    {  إن  
يقف عليها هباء السكت، إن     {  فبم  }  بتشديد التاء وصال،    {  ما ترتل   }  سبق،  

ما، االستفهامية اجملرورة  التـي حذف      :  منفبمه، وكذا كل ما ورد      :  وقف هكذا 
 .مـمه، فيمه، عمه، لـمه، فبمه، وهكذا يف الوجه املقدم: ألفها مثل

 

 

 سورة النحل

بضم الـيـاء وتسكــيـن النون وكسر     {  يرتل املـالئــكــة    }  
} سبق،  {  فسلوا  }  تشاقون،  :  بفتح نون {تشاقـونَ فيهم   }  الزاي خمففة،   

ـُسقيكم مما يف بطونه     }  اء،  بفتح الر {  مفَرطون   } نسقيكم،  :  بضم النون من  {  ن
{ ولنجزين  }  باقي،  :  بالياء وقفا هكذا  {  بـاق  }  بكسر الباء وقد سبق،     {  بيوتا  

بضم الياء  {  يـرتل  }  ولنجزين،  :  بالنون بـعد الالم على التكــلم من      
بتسكني {  القْدس  }  وتـسكــني النـون وكسر الــزاي مـخــففة،     

 .بكسر الضاد{ وال تك يف ِضـيق } د سبق بالبقرة، الدال وق

 سورة اإلسراء

بفتح {  خطاء كبريا   }  أف،  :  بفتح الفاء مشددة من   {  فال تقل هلما أفَّ     }  
{ كما يقولون   }  الطاء بعدها ألف فهمزة وتكون عندئذ من قبيل املد املتصل،            

 األول والثاين مع    يف املوضعني باالستفهام يف   {  أءذا، أءنا   }  بالياء على الغيبة،    
حىت ترتل علينا   }  :  وكذا{  ونرتل من القران    }  :تسهيـل الثانية منهما، قوله تعاىل    

هذان الــموضعـان استــثـنـيا مـما سبــق إذ        {  كتابا نقِره    
{ أرأيتك  }  بــتسهـيــــل الثانية،   {  ءأسجد  }  يقـِرؤمها بــالتشديد، 

بالنون يف األفعال   {  نغرقكم  خنسف، أونرسل، نعيدكم، فنرسل، ف     }  باهلمز،  
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بلفظ املاضي  {  قال سبحان   }  بتسكني السني،   {  كْسفا  }  اخلمسة على التكلم،    
بإسكان ياء { ريب إذا ألمسكتم } حبذف الياء وصال ووقفا،     {  املهتد  }  بدل األمر،   

 .بتسهيل األوىل{ هؤالء إال } سبق، { فسل } اإلضافة، 

 سورة الكهف

} حبذف الياء وصال ووقفا،     {  املهتد  }  فتح الفاء،   بكسر امليم و  {  مرفقا  }  
إن }  بدون مد أنا وصال،     {  أنا أكثر   }  بإثبات الياء وصال ووقفا،     {  يهديـنـي  

ـَّـُر  }  أنا أكثر،   :  مثل{  أنا أقل   }  بإثبات الياء يف احلالني،     {  ترنـي   ويوم ُتسي
} ضم الالم،   ب{  اجلبال  }  تسري،  :  بضم التاء وفتح الياء مشددة من      {  اجلبالُ  

ستجدين }  بإثبات الياء وصال ووقفا،     {  نبغـي، تعلمنـي، أخرتنـي، يؤتينـي     
ـْــِنـي  }  بإسكان ياء اإلضافة،     {  إن   بإسكان الالم وكسر   {  تسألـ

ـْــرا  }  النــون مــخـفـفـة،    } بإسكان الكاف،   :  معا{  نـــك
وكسر اخلاء  بفتح التاء األوىل خمففة     {  لـتـخـذت  }  بتشديد النون، {  لدين  

بضم الياء وتسكني الباء وكسر الدال      {  يبدهلما  }  وإظهار الذال وفتح التاء بعدها،    
بفتح {  ما مكـــَنـنـي   }  بفتح السني،   {  السَّـديــن، َسدا   }  خمففة،  

الكــاف مشددة بعدها نــــون مــفتوحة مـخففة فنون مـكسورة        
من دونـــي  }  الدال،  بضم الصاد مشددة وضم     {  الصُُّدفني  }  خمففة فياء،   

 .بإسكان ياء اإلضافة{ أولياء 

 منوذج تطبيقي

 وإذ قال موسى لفتاه، إىل آخر السورة: من قوله تعاىل من سورة الكهف

60(َوِإذْ قَالَ ُموَسى ِلفََتاُهو لَا أَْبَرُح َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقًُبا            
فَلَمَّا )  61(َمَع َبْيِنِهَما َنِسَيا ُحوَتُهَما فَاتََّخذَ َسِبيلَُه ِفي الَْبْحِر َسَرًبا         فَلَمَّا َبلََغا َمجْ  )  

قَالَ أََرأَْيَت ِإذْ   )  62(َجاَوَزا قَالَ ِلفََتاُهـو آِتَنا غََداَءَنا لَقَْد لَِقيَنا ِمْن َسفَِرَنا َهذَا َنَصًبا          
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ُحوَت َوَما أَْنَساِنيهي  ِإلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُهو         أََوْيَنا ِإلَى الصَّْخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت الْ     
قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا َنْبِغي فَاْرَتدَّا َعلَى آثَاِرِهَما        )  63(َواتََّخذَ َسِبيلَُهو  ِفي الَْبْحِر َعَجًبا     

 َوَعلَّْمَناُهـو ِمْن   فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُهـو َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا        )  64(قََصًصا
(قَالَ لَُهـو ُموَسى َهلْ أَتَِّبُعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمِني ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا           )  65(لَُدنَّا ِعلًْما 

(َوكَْيَف َتْصِبُر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ ِبِه ُخْبًرا       )67(قَالَ ِإنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا     )  66
قَالَ فَِإنْ اتََّبْعَتِني فَلَا    )69( ِإنْ َشاَء اللَُّه َصاِبًرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمًرا        قَالَ َسَتِجُدِنيْ )68

فَانطَلَقَا َحتَّى ِإذَا َرِكَبا ِفي     )70(َتْسأَلِْني َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنُهـو ِذكًْرا        
ا قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتْغِرَق أَْهلََها لَقَْد ِجئَْت َشْيئًا        السَِّفيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتْغِرَق أَْهلَهَ     

قَالَ لَا ُتَؤاِخذِْني ِبَما َنِسيُت     )72(قَالَ أَلَْم أَقُلْ ِإنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا       )71(ِإْمًرا
ا فَقََتلَُهو قَالَ أَقََتلَْت    فَانطَلَقَا َحتَّى ِإذَا لَِقَيا غُلَامً    )73(َولَا ُتْرِهقِْني ِمْن أَْمِري ُعْسًرا    

قَالَ أَلَْم أَقُلْ لََك ِإنََّك لَْن َتْسَتِطيَع       )74(َنفًْسا َزاِكَيةً ِبَغْيِر َنفٍْس لَقَْد ِجئَْت َشْيئًا ُنكًْرا       
 قَالَ ِإنْ َسأَلُْتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها فَلَا ُتَصاِحْبِني قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي            )75(َمِعي َصْبًرا 

فَانطَلَقَا َحتَّى ِإذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما             )  76(ُعذًْرا
ـَخذَْت َعلَْيِهـي أَْجًرا             (فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا ُيِريُد أَنْ َينقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ لَْو ِشئَْت لَـت

78(َوَبْيِنَك َسأَُنبِّئَُك ِبَتأِْويِل َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِهـي َصْبًرا       قَالَ َهذَا ِفَراُق َبْيِني     )77
أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الَْبْحِر فَأََرْدُت أَنْ أَِعيَبَها َوكَانَ َوَراَءُهمو            )

 فَكَانَ أََبَواُهـو ُمْؤِمَنْيِن فََخِشيَنا أَنْ      َوأَمَّا الُْغلَامُ )79(َمِلٌك َيأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَْصًبا    
فَأََرْدَنا أَنْ ُيْبِدلَـُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنُهـو َزكَاةً َوأَقَْرَب        )  80(ُيْرِهقَُهَما طُْغَياًنا َوكُفًْرا  

نَ َتْحَتُه كَرتٌ لَُهَما    َوأَمَّا الِْجَداُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي الَْمِديَنِة َوكَا        )81(ُرْحًما
َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلًحا فَأََراَد َربَُّك أَنْ َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا كَرتَُهَما َرْحَمةً ِمْن             

82(َربَِّك َوَما فََعلُْتُهـو َعْن أَْمِري ذَِلَك َتأِْويلُ َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِهـي َصْبًرا              
ِإنَّا َمكَّنَّا لَُهو   )83(ْن ِذي الْقَْرَنْيِن قُلْ َسأَْتلُو َعلَْيكُمـو ِمْنُهـو ِذكًْرا       َوَيْسأَلُوَنَك عَ )

َحتَّى ِإذَا َبلَغَ َمْغِرَب    )  85(فَاتَبَع َسَبًبا )84(ِفي الْأَْرِض َوآَتْيَناُهـو ِمْن كُلِّ َشْيٍء َسَبًبا      
 ِعْنَدَها قَْوًما قُلَْنا َياذَا الْقَْرَنْيِن ِإمَّا أَنْ        الشَّْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمئٍَة َوَوَجدَ      
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قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فََسْوَف ُنَعذُِّبُهو ثُمَّ ُيَردُّ ِإلَى         )86(ُتَعذَِّب َوِإمَّا أَنْ َتتَِّخذَ ِفيِهمو ُحْسًنا     
ِلًحا فَلَُهوَجَزاء الُْحْسَنى   َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصا    )87(َربِِّهي فَُيَعذُِّبُهو َعذَاًبا ُنكًْرا   

َحتَّى ِإذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمِس     )89(ثُمَّ اتَبَع َسَبًبا  )88(َوَسَنقُولُ لَهُو ِمْن أَْمِرَنا ُيْسًرا    
كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا ِبَما    )  90(َوَجَدَها َتطْلُُع َعلَى قَْوٍم لَْم َنْجَعلْ لَُهمو ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا         

َحتَّى ِإذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما قَْوًما         )92(ثُمَّ اتَبَع َسَبًبا  )91(ي ُخْبًرا لََدْيِه
قَالُوا َياذَا الْقَْرَنْيِن ِإنَّ َياُجوَج َوَماُجوَج ُمفِْسُدونَ ِفي        )93(لَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْولًا   

قَالَ َما  )94( َعلَى أَنْ َتْجَعلَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهمو َسدا       الْأَْرِض فََهلْ َنْجَعلُ لََك َخْرًجا     
آُتوِني )  95(َمكَّــَنِني ِفيِهي َربِّي َخْيٌر فَأَِعيُنوِني ِبقُوٍَّة أَْجَعلْ َبْيَنكُمو َوَبْيَنُهمو َرْدًما         

ذَا َجَعلَُهو َناًرا قَالَ    ُزَبَر الَْحِديِد َحتَّى ِإذَا َساَوى َبْيَن الصُّدفَْيِن قَالَ انفُُخوا َحتَّى إِ           
(فََما اْسطَاُعوا أَنْ َيظَْهُروُهو َوَما اْسَتطَاُعوا لَُهو َنقًْبا       )96(آُتوِني أُفِْرغْ َعلَْيِهي ِقطًْرا   

قَالَ َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَِإذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُهو َدكًّــا َوكَانَ َوْعُد َربِّي              )97
َنا َبْعَضُهمو َيْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي َبْعٍض َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر فََجَمْعَناُهمو            َوَتَركْ)98(َحقًّا
الَِّذيَن كَاَنْت أَْعُيُنُهمو ِفي    )  100(َوَعَرْضَنا َجَهنََّم َيْوَمِئٍذ ِللْكَاِفِريَن َعْرًضا    )99(َجْمًعا

َحِسَب الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ    أَفَ)101(ِغطَاٍء َعْن ِذكِْري َوكَاُنوا لَا َيْسَتِطيُعونَ َسْمًعا       
قُلْ َهلْ  )102(َيتَِّخذُوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِنْي أَْوِلَياَء ِإنَّا أَْعَتْدَنا َجَهنََّم ِللْكَاِفِريَن ُنُزلًا           

الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهمو ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهمو         )103(ُنَنبِّئُكُمو ِبالْأَْخَسِريَن أَْعَمالًا  
أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا ِبآَياِت َربِِّهمو َوِلقَاِئهِي      )104(ُبونَ أَنَُّهمو ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا   َيْحَس

ذَِلَك َجَزاُؤُهمو َجَهنَُّم   )  105(فََحِبطَْت أَْعَمالُُهمو فَلَا ُنِقيُم لَُهمو َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا        
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت     )106(ُزًؤاِبَما كَفَُروا َواتََّخذُوا آَياِتي َوُرُسِلي هُ     

108(َخاِلِديَن ِفيَها لَا َيْبُغونَ َعْنَها ِحَولًا     )107(كَاَنْت لَُهمو َجنَّاُت الِْفْرَدْوِس ُنُزلًا    
ِلَماُت َربِّي َولَْو   قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتنفََد كَ            )

قُلْ ِإنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُمو ُيوَحى ِإلَيَّ أَنََّما ِإلَُهكُمو ِإلٌَه َواِحٌد           )109(ِجئَْنا ِبِمثِْلِه َمَدًدا  
(فََمْن كَانَ َيْرُجوا ِلقَاَء َربِِّهي فَلَْيْعَملْ َعَملًا َصاِلًحا َولَا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّهي أََحًدا              

110( 
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 سورة مرمي

اجعل لــْي ءاية   }  بـــفتح الياء،   {  من وراءَي وكـــانــت    }  
ـَها    }  بضم امليم،   {  ُمــتُّ  }  بإسكان الياء،   {   ـَـحـتـ { فناداها َمــن ت

ـَـها،   :  بفتح امليم والتاء من قوله     { ربـــْي إنه كان    }  َمـــن حتـتـ
{ أءذا  }  يدخلون،  :  خلاء من بضم الياء وفتح ا   {  ُيدخلون اجلنة   }  بإسكان الياء،   

ـَّـــر   }  بضم امليم،   {  ما ُمــتُّ   }  مثل ورش،    ـَـذَّك بفتح الذال  {  أوال ي
{ أفرأيت  }  بضم امليم،   {  ُمـقاما وأحسن   }  مشددة وكـــذا الكــاف،    

 .بالتاء{  تكاد السموات } باهلمز، 

 سورة طه

} اء،  بإسكان الي {  لذكرْي إن   }  أين،  :  بفتح مهزة {  أنــي أنا   }  
} بإسكان الياء،   {  ويسر لــْي أمري    }  بإسكان الياء،   {  ولــــْي فيها   

لنفسَي اذهب، يف   }  بإسكان الياء،   {  عينـي إذ   }  بفتح الياء،   {  أخَي اشدد   
إن، :  بإسكان نون {  إنْ هذآنِّ   }  بفتح الياء فيهما مثل نافع،       {  ذكرَي اذهبا   
ـَّلقْف    }هذان مع املد املشبع للساكنني،      :  وتشديد نون  بتشديد التاء  {   بيمينك ت

فنسْي أفال  }  بكسر الباء وامليم،    {  بـِملكنا  }  مثل ورش،   {  قال ءأامنتم   }  وصال،  
{ برأسْي إين   }  بالياء وصال ووقفا،    {  تتبعنـي أفعصيت   }  بإسكان الياء،   {  

بياء {  فال يـخْف ظلما    }  ختلفه،  :  بكسر الالم من  {  لن ختِلـفه   }  باإلسكان،  
: بفتح مهزة {  تعرى وأنك   }  بالنقل وقد سبق،    {  قرانا  }  ها فاء ساكنة،    فخاء بعد 
 .بالياء على الغيبة{ أومل يأهتم } وأنك ، 

 سورة األنبياء

{ إينْ إله   }  باإلظهار،  {  كانْت ظاملة   }  بالنقل وقد سبق،    {  فسلوا  }  
أفإيـن }  أمل ير،   :  بإسقاط الواو بعد اهلمزة من    {  أمل ير الذين كفروا     }  باإلسكان،  
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ءأنت }  مثقال،  :  بفتح الالم من  {  وإن كان مثقال حبة     }  بضم امليم ،    {  مُّــّت  
 .أف: بفتح الفاء من{ أفَّ لكم } بالنقل، { فسلوهم } بتسهيل الثانية، { 

 سورة احلج

ثــمَّ }  ليضل،  :  بفتح الياء من   {  لــَيــضل عن سبيله     }  
{ ئـــني  والصابـــ}  بـتـسكـيـن الـــالم،   {  لْـيقطــع  

بكسر اهلمزة  {  ولؤلٍؤا  }  بتشديد النون مع املد املشبع،    {  هـــذآنِّ  }  باهلمز،  
بيتـْي للطائفني  }  بالياء وصال ووقفا،    {  والبادي  }  األخرية وصال وتسكينها وقفا،   

بتسكني {  فتْخـطَـفه  }  بإسكان الالم،   {  مثَّ لْــيقضوا   }  بإسكان الياء،   {  
بفتح الياء وتسكني الدال وفــتـح     {  إن اهللا َيْدفَُع    }  اخلاء وفتح الطاء خمففة،     

ـِلون بـأهنم   }  بفتح اهلمزة،   {  أذن للذين   }  الــفـاء،   بضم الياء  {  يقات
ـُْع   }  فـقـاف فـألف فـتاء مـكسورة،      بـفـتـح الـدال  {  ولـوال َدف

{ فكائن  }  حبذف الياء،   {  نكري  }  وتـسـكيـن الـفـاء فـعـني مضمومة،     
مما }  ألف ممدودة فهمزة فنون، وعليه فتكون من قبيل املتصل،            بفاف فكاف ف  

بدون ألف بعد   {  مَعجِّزين  }  سبق،  {  وكائـــن  }  بالياء على الغيبة،    {  يعدون  
ـُدخال  }  العني وكسر اجليم مـشددة،      السمــا أن  }  بضم الـمـيـم،   {  م

ما مل  }  بـإسقـاط األوىل وقد سبق نـظــريها غري ما مرة،          {  تــقـع  
ـُـِرتلْ   .بضم الياء وتسكني النون وكسر الزاي خمففة{ ي

 سورة املؤمنون

ـُنِبـت بالدهن   }  باإلفراد،  {  ألمانتهم  }   بضم التاء وتسكني النون    {  ت
ـُسقيكم  }  وكسر الباء،    بإسقاط األوىل وقد سبق    {  جا أمرنا   }  بضم النون،   {  ن

ـَهُجرون  }  أللف،  بالتنوين على ا  {  تتراً  }  بضم امليم،   {  ُمتم  }  نظريها،   سامرا تـ
أءنا ملبعوثون } بضم امليم، { ُمتنا } مثل ورش،  {  أءذا  }  بفتح التاء وضم اجليم،     {  
: بوصل{  عما يصفون عاِلِم الغيب     }  هبمزتني األوىل حمققة والثانية مسهلة،       {  
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بإسقاط األوىل وقد سبق نظريها،     {  جا أجلهم   }  عامل،  :  يصفون بعامل، مع كسر ميم    
فسل العادين  }  قل،  :  بصيغة األمر يف  {  قُلْ كم لبثتم    }  بكسر السني،   {  يا  ِسخر}  
 .بالنقل كما سبق{ 

 سورة النور

} بفتح اهلمزة يف الوجه املقدم،      {  رأَفة  }  بفتح الراء مشددة،    {  وفرضناها  }  
أنَّ }  لعنت،  :  أن، وفــتـح الـتـاء من   :  بفتح النون من  {  أنَّ لعنَت اهللا    

ـَّلقونه  }  غضب،  :  أن، وفتح الضاد والباء من    :  ح النون من  بفت{  غَضَب اهللا    إذْ ت
على البغاء إن  }  بكسر اجليم،   {  ِجيوهبن  }  بتشديد التاء مع إظهار الذال وصال،       {  
ـََّد     }  بتسهيل األوىل كما سبق،     {   ـََوق بفتح التاء والواو   {  كأهنا كوكب دري ت

} بكسر الباء،   {   بيوت   يف}  خمففتان وفتح القاف مشددة، وفتح الدال خمففة،         
سحاب وإضافته إىل ظلمات وكسر التاء منونة       :  بضم الباء من  {  سحاُب ظلماٍت   

فإن }  بضم الياء وتسكني النون وكسر الزاي خمففة،         {  ويرتل  }  ظلمات،  :  من
ـَّولوا   بتسكني {  وليْبـِدلـنـهم  }  بتشديد التاء وإخفاء النون قبلها وصال،       {  ت

 .ةالباء وكسر الدال خمفف

 سورة الفرقان

وجيعل، :  بضم الالم من  {  وجيعلُ لك   }  بالوقف،  {  جتري من حتتها األهنار     }  
بالياء على  {  ويوم حيشرهم   }  بفتح الضاد وتسكني الياء،     {  ضْيـقا مقرنني   }  

ـَّولوا   }  بتسهيل الثانية،   {  ءأنتم  }  الغيبة،   بتشديد التاء وإخفاء النون    {  فإن ت
بضم النون األوىل   {  ونرتل املالئكةَ   }  ر الباء،   بكس{  بيوت  }  قبلها وصال،   

{ يرسل الريح   }  بالنصب،  {  املالئكةَ  }  وتسكني النون الثانية وكسر الزاي خمففة،       
} بإسقاط األوىل وقد سبق نظريها،      {  شا أن يتخذ    }  بكسر الراء وتسكني الياء،     

ـُـ}  بفتح الياء وكسر التاء،     {  ومل َيـقِتـروا   }  بالنقل،  {  فسل   { َضـعَّـْف  ي
 .بياء مضمومة فضاد مفتوحة فعني مفتوحة مشددة ففاء ساكنة
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 منوذج تطبيقي

 :من قوله تعاىل

 وعباد الرمحن، من سورة الفرقان، إىل آخر السورة

َوِعَباُد الرَّْحَماِن الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرِض َهْوًنا َوِإذَا َخاطََبُهم الَْجاِهلُونَ قَالُوا           
َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا   )  64(َوالَِّذيَن َيِبيُتونَ ِلَربِِّهُمـو ُسجًَّدا َوِقَياًما     )  63(َسلَاًما

(ِإنََّها َسآَءْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما   )  65(اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما       
ـَــقْـِتـُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما     َوالَِّذيَن ِإذَا أَنفَقُوا لَْم ُيْسِرفُوا      )  66 (َولَْم ي
َوالَِّذيَن لَا َيْدُعونَ َمَع اللَِّه ِإلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا                )  67

 الَْعذَاُب َيْوَم   ُيَضــعَّْف لَهُ )  68(ِبالَْحقِّ َولَا َيْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما        
ِإلَّا َمْن َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُْولَِئَك        )  69(الِْقَياَمِة َوَيْخلُْد ِفيِهـي ُمَهاًنا   

َوَمْن َتاَب َوَعِملَ   )  70(ُيـَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاِتِهُمو َحَسَناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما        
َوالَِّذيَن لَا َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوِإذَا َمرُّوا ِباللَّْغِو       )  71(وُب ِإلَى اللَِّه َمَتاًبا   َصاِلًحا فَِإنَُّه َيتُ  

َوالَِّذيَن ِإذَا ذُكُِّروا ِبآَياِت َربِِّهُمـو لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما            )  72(َمرُّوا ِكَراًما 
ا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُيٍن َواْجَعلَْنا       َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لَنَ    )  73(َوُعْمَياًنا

75(أُْولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ ِبَما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسلَاًما        )  74(ِللُْمتَِّقَني ِإَماًما 
ْعَبأُ ِبكُـُمــو َربِّـي لَْولَا    قُلْ َما يَ  )  76(َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما    )  

ـُُمو فَقَْد كَذَّْبُتُمـو فََسْوَف َيكُونُ ِلَزاًما  )77(ُدَعاُؤك

 سورة الشعراء

بضم النون األوىل وتسكني النون الثانية وكسر الزاي         {  نرتل عليهم   }  
} هبمزة بعد اجليم فهاء مضمومة موصولة وصال،          {  أرجـئه و   }  خمففة،  

ـَّـلـقف   }   مثل ورش،    {أئـــــن لـنـا    بـتشديــد التاء  {  هَي ت
{ وِعــيون  }  بإسكان الياء،   {  بعبادي إنكم   }  مثل  ورش،    {  ءأامنتم  }  وصال،  
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فإهنم و عدو لـْي    }  باهلمز وقد سبقت،    {  أفرأيتم  }  بكسر العني حيث وردت،     
ث حي{  أجرْي إال   }  بإسكان الياء،   {  واغفر ألبــْي إنه    }  بإسكان الياء،   {  إال  

إال َخلُْق األولني   }  باإلسكان،  {  وَمن معْي من املؤمنني     }  وردت باإلسكان كذلك،    
{ بــيــوتـا  }  خلـــق،  :  بفتح اخلاء وتسكـــيـن الــالم من    {  

{ أفرأيت  }  بتسهيل األوىل كما سبق،     {  من السماء إن    }  بكسر الباء كما سبق،     
ـَّـرتل الشياطيـنُ  }  بالواو،  {  وتوكل  }  ذكر،   بتشديد التاء  {   تَّرتل   من ت

الشياطني :  من ترتل، وتشديد التاء وضم النون قبلها من       :  وإخفاء النون قبلها يف   
ـَّبعهم } ترتل،   .بفتح الياء وتشديد التاء بعدها وكسر الباء{ والشعراء يـت

 سورة النمل

بنونني األوىل  {  أو ليأتيـنَّــِنـي   }  بفتح الياء،   {  مالـَي ال أرى    }  
: بـفـتح الــهمزة من  {  سبأَ بنبٍإ   }  ددة والثانية مكسورة خمففة،     مفتوحة مش 

: هباء السكت إن وقف على    {  بـم يرجع   }  بنبإ،  :  سبـــأ، وكــسرها يف  
ءاتان، :  حبذف الياء من  {  ءاتاِن اهللا   }  بإسكان الياء،   {  إينْ ألقي   }  مبه،  :  مب، هكذا 

بـإسكـان الـياء،  {  ْي  ليبلونــ}  أنا، وصال،   :  بدون مد :  معا{  أناْ ءاتيك   }  
} بالياء يف احلالني،    {  أمتدونــنـي  }  بـتسهـيـل الثانية،   {  ءأشكــر  }  

{ الريح } كذلك، { أءلـه } مثل ورش، { أئـنـكـم } بكسر الباء، {  بيوهتم  
بل، وفتح  :  بإسكان الالم من  {  بلْ أْدَرك علمهم و   }  بكسر الراء وتسكني الياء،     
يف }  مثل ورش،   {  أءذا، أءنا   }  أدرك،  :   فكاف من  اهلمزة وإسكان الدال فراء   

بفتح {  وال َيسَمُع   }  بالوقف،  {  املوتى  }  بكسر الضاد وتسكني الياء،     {  ِضـيق  
يـــفعلــون }  بضم امليم،   {  الصمُّ  }  يسمع،  :  الياء وامليم وضم العني من    

: بكسر الـميم من  {  من فزع يــوِمــئذ    }  بـالياء على الغيبة،    {  من جاء   
 .بالياء على الغيبة{ عما يعملون } ومئذ، يـ

 سورة القصص
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بتشديد {  هاتيـــــــنِّ  }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  إينْ أريد أن    }  
النون مكسورة وجيوز يف مد ما قبلها ثالثــة أوجه ألنـــها من قبيــل             

} باإلسكان،  {  ستجدينْ إن   }  باهلاء وقفا،   {  ياأبت  }  مــد اللـني،   
ـِّــــك   بعدم {  رْدءا  }  بتشديد النون مع املد املشبع للساكنني،        {  فذآن

قال موسى ريب   }  بـحذف الياء الزائدة،    {  إينَ أخاف أن يكذبـــون     }  النقل،  
جيىب }  بضم الياء وفتح اجليم،     {  إلينا ال يرجعون    }  قال،  :  حبذف الواو قبل  {  أعلم  
 .باإلسكان{  يعلم عندْي أومل} سبقت، { أرأيتم } بالياء على الغيبة، { إليه 

 سورة العنكبوت

ألْف آل  :  بعدم النقل هكذا تقرأ وصال      {  ألــــمِّ أحسب    }  
ـِكم   }  هكذا باملد،   {  النشاءة  }  مِّـــيـــْم أحسب،    بضم {  مودةُ بيـن

إىل رْيب إنه   }  بكسر النون،   {  بينكم  }  التاء وإضافــتـهـا إلـى بــينكم،     
بكسرة خالصة  {  ســـيء  }  ثل ورش،   م{  أئنكم  }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  

بتسكــيـن النون  {  منجوك  }  بالواو،  {  النبوة  }  حتت السني أي بعدم اإلمشام،      
ءايت، والوقف  :  بإفراد{  ءايت من ربه    }  سبق،  {  البيوت  }  وضم اجليم خمففة،    

} باملد وقد سبق،    {  وكائـــن  }  بالنون،  {  ونقول ذوقوا   }  عليها باهلاء،   
بضم الياء  {  ويرتل  }  بإسكان الياء،   :  معا{  امليت  }  سكني الالم،   بت{  ولْيتمتعوا  

 .وتسكني النون وكسر الزاي خمففة

 سورة الروم

بفتح {  لــَيـربَوا  }  أتيتم،  :  هبمزة فتاء فياء فتاء فميم من     {  وما أتيتم   }  
بضم {  يرتل  }  بكسر الراء وتسكني الياء،     :  الثانية{  يرسل الريح   }  الياء والواو،   

وال َيـسَمـُع  }  بالوقف،  {  املوتى  }   وتسكني النون وكسر الزاي خمففة،       الياء
{ ولقْد َضربنا   }  بضم امليم،   :  يسمع، والصم :  بفتح الياء وامليم من   {  الصمُّ الدعاء   

 .باإلظهار
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 سورة لقمان

يابنـــــْي }  بضم الذال،   {  يف أذُنيه   }  بفتح الياء،   {  لـَيـضل عن   }  
بفتح الياء  {  يابنـــيَّ أقم   }  بفتح الالم،   {   تك مثقالَ    إن}  بإسكان الياء،   {  ال  

وأسبغ }  بتاء فصاد فعني مكسورة مثقلة فراء ساكنة،         {  وال تصعِّر   }  مشددة،  
} بنون فعني ساكنة فميم فتاء منصوبة منونة،         {  نعمة  {  }  عليكم نعمةً ظاهرةً    

ـَحُزنك   وتسكني النون  بضم الياء   {  ويرتل الغيث   }  بفتح الياء وضم الزاي،     {  ي
 .وكسر الزاي خمففة

 سورة السجدة

{ الذي أحسن كل شيء خلْـقه      }  بتسهيل اهلمزة األوىل،    {  السماء إىل   }  
هبمزتني مع تسهيل   {  أءنا لـفي   }  مثل ورش،   {  أءذا  }  خلقه،  :  بإسكان الالم من  

 .الثانية

 سورة األحزاب

بإسقاط {  ظنونا  ال}  بتسكني الياء وصال ووقفا يف الوجه األول،        {  الالي  }  
{ إن شا أو يتوب     }  سبق،  {  بيوتنا  }  الظنونَ، وتثبت وقفا،    :  األلف وصال هكذا  

نضعِّْف لــهـا  }  بفتح الياء مشددة،     {  بفاحشة مبـيَّـنة    }  سبق،  
بنون مضمومة فضاد فعني مكسورة مشددة فـفــاء ساكنة        {  الـعــذاَب  

ـِْرن يف  }  سبق،  {  إن  من النساء   }  بفتح الباء،   {  العذاَب  }  نضعف،  :  من وق
وآل }  سبق،  {  بيــوتكـــن  }  وقرن،  :  بكسر القاف من  {  بيوتكن  

ـَّـربجـن    { فـقـْد َضل     }  بتشديــد التاء وصال،       {  تـ
ترجـــئُ من  }  بالياء،  {  النبــي  {  }  للنبـي  }  بـاإلظـهـــــار،  

ـَّـبدل    }  باهلمز،  {   } ها،  بتشديـــد الـتـاء وإخفاء النون قبل    {  وال أن ت
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حبذف األلف وصال،   {  الرسوال  }  سبق،  {  أبناء إخواهنن   }  سبق،  {  فسلوهن  
 .وإثباهتا وقفا

 سورة سبأ

بكسر امليم،  {  عالـم  }  لتأتينكم،  :  بالوقف على {  لتأتينكم عالـِم الغيب    }  
{ من رجز أليم    }  بدون ألف بعد العني وكسر اجليم مشددة،       {  معجِّـزين  }  

{ كاجلوابــي  }  بتسهيل األوىل   {من السماء إن    }  بكسر الزاي ورفع امليم،   
بفتح {  لسبأَ  }  هبمزة مفتوحة بدل األلف،     {  منسأته  }  بـالياء وصال ووقفا،    

معجِّزين }  بباء فعني مكسورة مشددة فدال ساكنة،       {  قالوا ربنا بـعِّْد    }  اهلمزة،  
} وىل،  بتسهيل األ {  أهؤالء إياكم   }  بدون ألف بعد العني وكسر اجليم مشددة،        {  

رْيب إنه  }  بإسكان الياء،   {  إن أجرْي إال على اهللا       }  حبذف الياء،   {  نكري  
 .كذلك باإلسكان{ سـمـيع قريب 

 سورة فاطر

بإسكان {  إلـى بلد مْيت    }  بكسر الراء وتسكني الياء،     {  الريح فتثيـر   }  
{ أرأيتم  }  بكسر اهلمزة األخرية وصال، وتسكينها وقفا،        {  ولؤلؤا  }  الياء،  
جا }  باإلفراد والوقف عليها يكون باهلاء،      :  بينت{  فهم على بينت منه     }  ت،  سبق

 .بإسقاط األوىل{ أجلهم 

 منوذج تطبيقي

 :من قوله تعاىل من آخر سورة فاطر

  مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إىل آخر السورة

ـَِتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن عِ          ـَْنا الْك ـُمو ظَاِلٌم    ثُمَّ أَْوَرث ـْه َباِدَنا فَِمن
ِلَنفِْسهـِي َوِمْنُهمو ُمقَْتِصٌد َوِمْنُهمو َساِبٌق ِبالَْخْيَراِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو الْفَْضلُ             
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ـُْؤا          )  32(الْكَِبُري   ـُْؤل َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َول
َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ  ِإنَّ َربََّنا           )  33(مو ِفيَها َحِريرٌ  َوِلَباُسُه

الَِّذي أََحلََّنا َداَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َولَا            )  34(لََغفُوٌر َشكُوٌر   
فَُروا لَُهمو َناُر َجَهنََّم لَا ُيقَْضى َعلَْيِهمو         َوالَِّذيَن كَ )  35(َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب     

َوُهمو )  36(فََيُموُتـوا َولَا ُيَخفَُّف َعْنُهمو ِمْن َعذَاِبَها كَذَِلَك َنْجِزي كُلَّ كَفُوٍر            
ْركُمو َما  َيْصطَِرُخونَ ِفيَها َربََّنا أَْخِرْجَنا َنْعَملْ َصاِلًحا غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ أََولَْم ُنَعمِّ           
ِإنَّ )  37(َيَتذَكَُّر ِفيِهـي َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصٍري            

ُهَو الَِّذي  )  38(اللََّه َعاِلُم غَْيِب السََّماَواِت َوالْأَْرِض ِإنَُّهو َعِليٌم ِبذَاِت الصُُّدوِر           
ْرِض فََمْن كَفََر فََعلَْيِهـي كُفُْرُهـو َولَا َيِزيُد الْكَاِفِريَن         َجَعلَكُمو َخلَاِئَف ِفي الْأَ   

قُلْ )  39(كُفُْرُهمو ِعْنَد َربِِّهمو ِإلَّا َمقًْتا َولَا َيِزيُد الْكَاِفِريَن كُفُْرُهمو ِإلَّا َخَساًرا              
اذَا َخلَقُوا ِمْن الْأَْرِض أَْم     أََرأَْيُتمو ُشَركَاَءكُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُروِني مَ         

 ِمْنُهـو َبلْ ِإنْ    ✫لَُهمو ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت أَْم آَتْيَناُهمو ِكَتاًبا فَُهمو َعلَى َبيَِّنت            
ِإنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت َوالْأَْرَض     )  40(َيِعُد الظَّاِلُمونَ َبْعُضُهمو َبْعًضا ِإلَّا غُُروًرا       

(لَا َولَِئن َزالََتا ِإنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدِهـي ِإنَُّهـو كَانَ َحِليًما غَفُوًرا            أَنْ َتُزو 
ـُنَّ أَْهَدى ِمْن            )  41 َوأَقَْسُموا ِباللَِّه َجْهَد أَْيَماِنِهمو لَِئْن َجاَءُهمو َنِذيٌر لََيكُـون

اْسِتكَْباًرا ِفي الْأَْرِض   )  42(ُهمو ِإلَّا ُنفُوًرا  ِإْحَدى الْأَُمِم فَلَمَّا َجاَءُهمو َنِذيٌر َما َزادَ       
 • ِإلَّا ِبأَْهِلِهـي فََهلْ َيْنظُُرونَ ِإلَّا ُسنَّت       ∗َوَمكَْر السَّيِِّئ َولَا َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ        

أََولَْم َيِسُريوا  )  43(ْحِويلًاالْأَوَِّلَني فَلَْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْبِديلًا َولَْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه تَ          
ِفي الْأَْرِض فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهمو َوكَاُنوا أََشدَّ ِمْنُهمو قُوَّةً َوَما              
كَانَ اللَُّه ِلُيْعِجَزُهـو ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرِض ِإنَُّهـو كَانَ َعِليًما              

َولَْو ُيَؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس ِبَما كََسُبوا َما َتَرَك َعلَى ظَْهِرَها ِمْن َدابٍَّة َولَِكْن              )  44(يًراقَِد
 ) 45(ُيَؤخُِّرُهمو ِإلَى أََجٍل ُمَسمى فَِإذَا َجا أََجلُُهمو فَِإنَّ اللََّه كَانَ ِبِعَباِدِه َبِصًريا

                                                           
 .باإلفراد والوقف عليها باهلاء:  بينت- ✫
 .  يف الوجه املقدم، وكذا كل ما أشبهها يف القرانإال،:  تبدل مهزة- ∗
 .   يقف عليها باهلاء حيث وردت، وكذا كل تاء تأنيث رمست بالتاء املبسوطة يف اسم مفرد، أو مجع ويقرؤه باإلفراد- •
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 سورة يــــس

والقران }  نون عند الواو وصال مقدم،      بإظهار ال {  يــــس والقران   }  
} مثل ورش،   {  أئن ذكرتــم   }  بتسهيل الثانية،   {  ءأنذرهتم  }  بالنقل،  {  

{ وال ينقذون   }  بإسكان الياء، {  إينْ إذا   {  }  ءأنذرتـهم  }  :  مثل{  ءأتـخذوا  
{ ذريتهم  }  بكسر العني،   {  الِعـيون  }  بتسكني الياء،   {  املـْيـتة  }  حبذف الياء،   

بالياء على  {  أفال يعقلون   }  بضم الباء وفتح الالم خمففة،      {  جُبال كثريا   }  ،  باإلفراد
فال }  لينذر،  :  بالياء على الغيبة يف   {  لينذر من كان    }  بالنقل،  {  وقران  }  الغيبة،  

ـَحُزنك قوهلم   .بفتح الياء وضم الزاي{ ي

 سورة الصافات

ـُتـنـا  }  مثـــل ورش،   {  أءذا  }   } بــضم الـمـيم،   {  م
 {  أَوَءاباؤنا } بــهمـزتــيـن مـع تسهيل الثانية منهما، { نـــا أء

ـَّـنـــاصرون       }  مثــــل األزرق،        { آل ت
أءنــك {  }  أئــــنـا  }  بـــتـشــديــد الـــتـاء وصال،    

} بكسر الالم حيث وردت،      {  املخِلصني  }  مثــل ورش،   {  أءذا  {  }  
{ يا أبت   }  سكان ياء اإلضافة،    بإ{  ستجدينْ إن   }  حبذف الياء،   {  لــتردين  
هبمزة {  سالم على ِإلْــياسني    }  :  هكذا{  سالم على آل ياسني     }  باهلاء وقفا،   

 .مكسورة فالم ساكنة فألف

 سورة ص

بتسهيــل األوىل مثل قالون،    {  هـــؤالء إال   }  مثل ورش،   {  أءنزل  }  
واذكر }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  من بعدْي إنك    }  باإلظهار،  {  لقْد ظلمك   }  

: بتنوين التاء من  {  خبالصٍة ذكرى   }  عبدنا،  :  بإفراد{  عْبدنا إبراهيم وإسحاق    
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} بكسر السيـن،   {  ِسخريـا  }  بالياء على الغيبة،    {  ما يـوعـدون   }  خبالصة،  
 .باإلسكان{ لعنتـْي إلـى 

 سورة الزمر

إينْ }  بفتح الياء،   {  لـَيـضل عن سبيله    }  بالصلة،  {  يرضهــو لكم   }  
ولقْد }  من هادي،   :  بالياء وقفا، هكذا  :  معا{  من هاد   }  بإسكان الياء،   {  أمرت  
ساملا وكسر  :  باأللف بعد السني من   {  رجال ساملا لرجل    }  باإلظهار،  {  َضربنا  
ـِّـــــَي  }  سبقت،  {  أفرأيتم  }  الالم،   بتشديد النون وفتح الياء    {  تأمرون

 .مع املد املشبع للساكنني

 سورة غافر

ويـرتل }  بإفراد كلمت  والوقف بـالــهـاء،      {  ربكحقت كلمت    }  
{ التالقــي  }  بـضم اليـاء وتسكني النون وكسر الزاي خمففة،           {  

من واق } بالياء على الغيبة، { والــذين يـدعون }  بـاليــاء وصال ووقفا،    
وأن يَّـظَهـر يف   }  بفتـح الياء،   {  ذروينَ أقتل موسى    }  بـالــيـاء وقفا،   {  

{ الــفساُد  }  يظهـر،  :  بفتح الياء وفتح اهلاء والراء مـن     {  ساُد  األرض الف 
{ من هـاد   }  بــالياء يف احلالـيـن،    {  يــوم التنــادي   }  بضم الدال،   

} بالياء يف احلالني،    {  اتـبـعونــي أهدكم   }  بــالـهــاء وقـفـا،   
: عدم مد ب{  وأنا أدعوكم   }  يدخلون،  :  بضم الياء وفتح اخلاء من    {  يدخلون اجلنة   

هبمزة وصل  {  الساعة ادُخـلوا ءال    }  باإلسكان،  {  أمرْي إىل اهللا    }  أنا، وصال،   
ال تـنـفـع  }  فدال ساكنة فخاء مضمومة فالم مضمومة على األمر،            

سيدخلـون }  بفتح الياء،   {  ادعوينَ أستجب لكم    }  بالتاء،  {  الظـالـميـن  
{ سنت اهللا   }  الشني،  بكسر  {  ِشـيوخا  }  بضم الياء وفــتح اخلاء،     {  جهنم  

 .بإسقاط األوىل{ جا أمر اهللا } سنت، : باهلاء وقفا يف
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 سورة فصلت

ـُحشر أعداُء اهللا     }  مثل ورش،   {  أئنكم  }   بضم الياء وفتح الشني    {  ويوم ي
: هباء السكت يف  {  مل شهدمت   }  أعداء،  :  حيشر، وضم اهلمزة األخرية  من     :  من

أرنا، :  بتسكني الراء من  {  نا الذيـنِّ   أْر  }  لـــــم،  إن أراد الوقف عليها،       
} بالنقل،  {  قرانا  }  بتشديد النون وجيوز يف املد قبلها ثالثـة أوجه،         {  الذينِّ  }  

أين شركاءَي  }  ثـمرة،  :  بإفراد{  مثرة من أكمامها    }  بتسهيل الثانية،   {  ءأعجمي  
} لـي،  :  ريب، و :  بإسكان الياء يف  {  رْيب إن لـْي عنده     }  بفتح الياء،   {  قالوا  
 .سبقت{ أرأيتم 

 منوذج تطبيقي

 :من سورة فصلت من قوله تعاىل

 من غفور رحيم: وقال الذين كفروا ال تسمعوا، إىل قوله من نفس السورة

(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا ال َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقَُراِن َوالَْغْوا ِفيِهـي لََعلَّكُُمـو َتْغِلُبونَ            
ِذيَن كَفَُروا َعذَاًبا َشِديًدا َولََنْجِزَينَُّهُمـو أَْسَوأَ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ         فَلَُنِذيقَنَّ الَّ )  26

ذَِلَك َجَزاُءَوْعَداِء اللَِّه النَّاُر لَُهُمــو ِفيَها َداُر الُْخلِْد َجَزاًء ِبَما كَاُنوا ِبآَياِتَنا            )  27(
ـْـنِِّ أََضلَّاَنا ِمَن الِْجنِّ      َوقالَ الِذيَن كَفَُرْوا َربَّنَ   )  )  28(َيْجَحُدونَ   ـَا الـذَي ا أَْرن

ِإنَّ الِذيَن قَالُْوا   )  29(َوالِْإنِس َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا ِلـَيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَِلـيـَن         
ـَقَاُمْوا َتـَتَنـزَّلُ َعلَْيِهُم الَْمالِئكَةُ أَالَّ َتَخافُْوا َوالَ          ـُمَّ اْست  َتْحَزُنْوا  َربــنا اُهللا ثـ

َنْحُن أَْوِلَياُؤكُُمو ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا     )  30(وأبشروا ِبالَْجنَِّة الِتـي كُـنتُمو ُتوَعُدونَ      
) 31(َوِفي الْآِخَرِة َولَكُُمو ِفيَها َما َتْشَتِهي أَنفُُسكُُمـو َولَكُُمـو ِفيَها َما َتدَُّعونَ             

 )32(ُنـــُزلًا ِمْن غَفُـــوٍر َرِحيٍم 

 سورة الشورى
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{ تكاد  }  بالوقف،  {  وإىل الذين من قبلك     }  بفتح احلاء،   {  يوحى إليك   }  
ـَْبُشُر    }  بالتاء،   } بفتح الياء وتسكني الباء وضم الشني خمففة،         {  ذلك الذي ي

{ من مصيبة فبما    }  بضم الياء وتسكني النون وكسر الزاي خمففة،        {  يرتل الغيث   
{ إن يشأ يسكن الريح     }  بالياء وصال ووقفا،    {  ي  اجلوار}  بـما،  :  بزيادة فاء قبل  

: بـوصل{  عن كثري ويعلَم الذين      }  بكسر الراء وتسكــيـن الياء،      
ـ :  كــلمة : بــفـتـح امليم من  {  ويعلَم  }  ويعلم،  :  كـــثـيـر بـ

 .بفتح الالم واحلاء{ يرسلَ فيوحَي } ويعلم، 

 سورة الزخرف

مْيـتا }  وصل وفتح اهلمزة،    بــال{  صفحـا أن   }  سبـق،  {  قـرانـا  }  
هبمزة مفتوحة فشني مفتوحة فهاء مكسورة،      {  أََشهدوا خلقهم   }  بإسكان الياء،   {  
{ وسل  }  بفتح السني وتسكني القاف،     {  سقفا  }  بكسر الباء،   {  لبيوتــهم  }  

يا عباد،  :  حبذف الياء من  {  يا عباد ال خوف     }  بكسر الصاد،   {  يِصدون  }  بالنقل،  
ُيرجعون }  تشتهي،  :  هباء واحدة مكسورة فياء ساكنة من     {  نفس  ما تشتهـي األ  }  
{ يف السماء إله    }  بعدم املد وصال،    {  فأناْ أول   }  بضم الياء وفتح اجليم،     {  

 .بالياء على الغيبة{ فسوف يعلمون } بتسهيل األوىل، 

 سورة الدخان

تـــؤمنوا لــــْي  }  حبذف الياء،   {  ترمجون، فاعتزلـــــون   }  
يف }  بالياء على الغيبة،    {  يــغلي  }  بكسر العني،   {  وِعـيون  }  ان،  باإلسك{  

 .بفتح امليم{ َمـقام أميـن 

 سورة اجلاثية

 .سبقت{ أفرأيت } بكسر الزاي وضم امليم، { من رجز أليٌم } 
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 سورة األحقاف

{ ءأذهبتم  }  بالياء بعد الالم،    {  وليوفيهم  }  بفتح الفاء،   {  أفَّ لــكما   }  
 .بتسهيل األوىل{ أولياء أولئك } هيل الثانية، هبمزتني مع تس

 سورة القتال

} سبق،  {  جا أشراطها   }  هبمزة واحدة،   {  غري أسن   }  سبق،  {  وكائن  }  
 بفتح السني وقد سبق{ عَسيتم 

 .هكذا بقصر املد{ هاأنتم } بالبقرة، 

 سورة الفتح

{ بحوه  ليؤمنوا، ويعزروه، ويوقروه، ويس   }  بضم السني،   {  دائرة السُّـوء   }  
ومن يـــطـع اهللا ورسـولـــه    }  بالياء يف األفعال األربعة على الغيبة،       

} بالياء كذلك، {  ويعذبه  }  بـالـيـاء على الـغيبة،      {  يــــدخلــه  
ـَــأَه   .بفتح الطاء{أخرج شطـ

 

 سورة احلجرات

ـَّـجســـسوا     }   ـَّنابزوا، وآل ت بتشديد التاء وصال مع املد     {  وآل ت
ـَّعارفوا  ل}  املشبع،   } بتسكني الياء،   {  حلم أخيه مـْيـتا    }  بتشديد التاء،   {  ـتـ

 .بالياء على الغيبة{ واهللا بصري مبا يعملون 

 سورة ق

} بالنون،  {  يوم نقول   }  بضم امليم،   {  ُمـتنا  }  مثل ورش،   {  أءذا  }  
بالياء وقفا يف   {  يوم ينادي   }  بالياء،  {  ما يوعدون   }  بتسكني الياء،   {  مـْيـتا  
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حبذف {  ومن خياف وعيد    {  }  وعيد أفعيينا   }  كذلك،  {  املنادي  }  وجه املقدم،   ال
 .الياء  فيهما يف احلالني

 سورة الذاريات 

بكسـر الـعـيـن وقـد   {  وعيـــون ءاخــذيــــن      }  
 .سبــق ، وما بــقـي مـن الســورة واضـح

 سورة الطور

ـِـيون  }  بـاإلفراد،  {  ألـحقنا بـهـم ذريـتـهم     }    بكسر  {ع
 ال لغَو فيها وال} بكسر الالم، { وما أِلــتناهم } العيـن، 

إنه }  بالوقف،  {  ندعوه  }  تأثيم،  :  ال لغو، وامليم من   :  بفتح الواو من  {  تأثيَم  
 .بكسر اهلمزة{ هو الرب 

 سورة النجم

{ النشاءة  }  هبمزة ساكنة بعد الضاد،     {  ضــئـزى  }  باملد،  {  ومناءة  }  
عادا وصال، هكذا   :  بكسر تنوين {  عادا األولـى   }  فتوحة،  باأللف بعد الشني امل   

 .عاَدِن ألولـى: تقرأ

 

 سورة القمر

{ إلـى الداعـي   }  بـاليـاء وصال ووقفا،    {  يـدع الـداعـي   }  
{ ِعـيونا  }  بــإسكــان الكــاف،   {  نكْـر خشعا   }  كــذلــك،  

} مثل ورش،   {  أءلقي  }  حبذف الياء حيث ورد،     {  ونذر  }  سبق أنه بكسر العني،     
 .بإسقاط األوىل{ جا ءال 
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 سورة الرمحن

ـَخُرج منهما   }  سبق،  {  القران  }   { ِشواظٌ  }  بفتح الياء وضم الراء،     {  ي
 .بكسر السني{ وحناس } بكسر الشني، 

 سورة الواقعة

} بـهمزتـيـن مع تـسهيل الثانية،     {  أءنـا  }  مثـل ورش،   {  أءذا  }  
بتسهيل {  ءأنتم  {  }  أفرأيتم  }  بفتح الشني،       {  َشرب اهليم }  بضم امليم،   {  ُمـتنا  
 باأللف بعد الشني املفتوحة،{ النشاءة } بدال خمففة، { قَدرنا } الثانية، 

ـَّـفكهون    }   بتشديد التاء يف الوجه املقدم وصال      {  فظلتــــُم و تـ
 .مع املد املشبع للساكنني

 سورة احلديد

ـ   {  يـــنـزل  }   ون وكسر الزاي   بضم الياء وتــسكـيـن الـنـ
} بـتـشـديـد الـزاي،     {  وما نــزَّل من الـحـق     }  مـخـفـفـة،  

املَصدقني }  بضاد فعني مكسورة مشددة وحذف األلف بينهما،          {  فيضعِّفه  
بضاد فعني مفتوحة   {  يضعَّف هلم   }  بفتح الصاد خمففة فيهما،      {  واملَصدقات  

اهللا، :  هو بـيـن :  زيادةب{  فإن اهللا هو الغنـي     }  مشددة وحذف األلف بينهما،     
 .الغين: و

 سورة اجملادلة

} بسكون الياء يف احلالـيـن يف الوجه املقدم،         {  الــــــآلْي  }  
} بكسر الشني،   {  قيل انِشزوا فانِشزوا    }  بفتح الياء وضم الزاي،     {  لـَيحُزن  
 .بإسكان الياء{ ورسلْي إن } هبمزتني مع تسهيل الثانية، { أءشفقتم 

 سورة احلشر
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أو من وراء   }  بـــكسـر الـبــاء،   {   بـــيـوتـــهــم   }
 .بــاإلفراد{ جــدار 

 سورة املمتحنة

ـَّولوهم  }  باإلظهار،  {  فقْد َضـل   }  بعدم املد وصال،    {  وأناْ أعلم    }   أن ت
 بتشديد التاء وصال مع { 

بضمة واحدة  {  ُمـِتـمُّ نـــوِرِه   }  سبق،  {  وسلوا  }  إخفاء النون قبلها،    
 .نوره على اإلضافة: متم، وكسر الراء واهلاء من: يم منعلى امل

 سورة الصف

 .باإلسكان{ من أنصارْي إلـى  } 

 .الشيء فيها: سورة اجلمعة

 سورة املنافقون

بتشديد الواو األوىل   {  لـوَّْوا  }  بتسكني الشني،   {  خْشب مسندة   }  
 .بإسقاط األوىل{ جا أجلها } وتسكني الثانية، 

 سورة التغابن

بضم {  يضّعفه  }  بالياء كذلك،   {  يدخله  }  بالياء على الغيبة،    {  كفر عنه   ي}  
 .الياء وفتح الضاد وكسر العني مشددة وتسكني الفاء

 سورة الطالق

} بكسر الـبـاء،   {  بــيــوتـهـن  }  بــالـيـاء،  {  النبـي  }  
والـــــالْي } باإلظهار،  {  فقْد ظَـلم   }  بفتح الياء مشددة،    {  مبــيَّـنة  
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{ وكائن  }  بسكـــون الـياء وصال ووقفا يف الـــوجــه الـمقدم،        {  
 .بالياء على الغيبة{ يدخله } بإسكان الكاف، { نكْرا } سبق، 

 سورة التحرمي

} بـفـتـح الـجـيـم وقد سبق يف البقرة،         {  وَجـربيــل  }  
 .بـتـسـكـيـن الـبـاء{ يـبـدلــه 

 سورة امللك

ـَّــميــز   }   } بـتــشديد التاء وصال،     {  تـكـــــاُد ت
} حبذف الياء،   {  نكري  :  فكيف كان نذير، و   }  بتسهيل الثانية يف احلالني،     {  ءأمنتم  

 .باهلمز{ قل أرأيتم } بعدم اإلمشام، { سـيـــئت 

 منوذج تطبيقي

 :من قوله تعاىل من سورة امللك

 قل أرأيتم إن أهلكين، إىل آخر السورة

كَِنَي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَنا فََمْن ُيِجُري الْكَاِفِريَن ِمْن           قُلْ أََرأَْيُتُمـو ِإنْ أَْهلَ   
قُلْ ُهَو الرَّْحَمانُ آَمنَّا ِبِهـي َوَعلَْيهـِي َتَوكَّــلَْنا فََسَتْعلَُمونَ        )  28(َعذَاٍب أَِليم ٍ  

كُُمــو غَْوًرا فََمْن   قُلْ أََرأَْيُتُمـو ِإنْ أَْصَبَح َماؤُ    )  29(َمْن ُهَو ِفي َضلَاٍل ُمِبني ٍ      
 )30(َيأِْتيكُُمــو ِبَماٍء َمِعنيٍ 

 سورة القلم

} بتسكني الباء،   {  أن يْبــِدلنا   }  بإظهار النون وصال،    {  ن والقلم   }  
ـَّخريون     } بتشديد التاء وصال مع املد املشبع للساكنني،           {  ملـــآ ت

 .بضم الياء{ لــُيـزلقونك 
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 سورة احلاقة

بالياء {  قليال ما يؤمنون، قليال ما يذكرون       }  م الذال،   بض{  أذُنٌ واعية   }  
 .على الغيبة

 سورة املعارج

ـِـئذ ببنيه   }  باهلمز،  {  سأل سائل   }   { ألمانتهم  }  بكسر امليم،   {  يــوم
 .باإلفراد

 سورة نوح

بفتح { َودا وال سواعا } بضم الواو الثانية وسكون الالم، { َوُولْـــده  }  
 .ودا: الواو من

  اجلنسورة

أنه، وما بقي من السورة ال      :  بفتح مهزة {  وأنه ملا قام    }  ظاهر،  {  قرانا  }  
 .خيفى

 

 سورة املزمل

ـَـه  }  بفتح الفاء،   {  ونصفَه  }  واضح،  {  القران  }   ـُــلثـ بفتح {  وث
 .الثاء الثانية، وما بقي من السورة ال خيفى

 سورة املدثر

}  بفتح الدال،    :دبر:  ظرف، وكلمة {  إذا  {  }  إذا َدَبـــــَر   }  
 .بالياء على الغيبة{ وما يذكرون } بكسر الفاء، { مستنِفـرة 
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 سورة القيامة

} بكسر الراء،   {  فإذا بِرق   }  بالم فهمزة وعدم املد،     {  ألقسم بيوم   }  
 .بالياء فيهما على الغيبة{ حيبون، ويذرون 

 سورة اإلنسان

بعدم {  اريَر ِمن   قو}  مثل ورش وصال ووقفا يف الوجه املقدم،        {  سالسال  }  
بكسر {  خضٍر  }  بفتح الياء،   {  عالـَيــهم سندس   }  التنوين وصال ووقفا،    

 .بالياء على الغيبة{ وما يشاءون } بضم القاف، { وإستربٌق } الراء، 

 سورة املرسالت

بكسر العني، وما بقي من     {  وِعـيون  }  بفتح الدال خمففة،    {  فقدرنا  }  
 .السورة ال خيفى

 سورة النبأ

عـمـه، يف الوجه املقدم،    :  هباء السكت وقفا، هكذا   {  ـــــم  ع}  
 .وما بقي من السورة ال خيفى

 سورة النازعات

بتسهيل {  ءأنتم  }  هبمزتني مع تسهيل الثانية،     {  أءذا  }  مثل ورش،   {  أءنا  }  
فيم، إن وقف، وما بقي من      :  هباء السكت وقفا يف كلمة    {  فيم أنت   }  الثانية،  

 .السورة ظاهر

 بسسورة ع

ـَّـلهـى    }   شا }  بتشديد التاء وصال مع املد الشبع للساكنني،        {  عنه و ت
 .بإسقاط األوىل{ أنشره 
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 سورة التكوير

بكسر {  نـــشِّرت  }  بـكسر الـجـيـم مـخففة،    {  سِجـرت  }  
 .بالظاء لفظا{ بظـنـيـن } بكسر العني خمففة، { سِعرت } الشني مشددة، 

 سورة االنفطار

يــوم، وما بقي من    :  بضم امليم من  {  لك نفس   يـــــوُم ال مت  }  
 .السورة واضح

 .سورة املطففني ال شيء فيها

 سورة االنشقاق

: بفتح الباء من   {  لتركـــــَبـــن طبقا عن طبق        }  
 .لـتـركــبــن

 سورة الربوج

 .بكسر الظاء{ يف لوح حمفوظ } ظاهر، { بل هو قران } 

 سورة الطارق

مــــم، إن وقف، وما    :  وقفا يف كلمة  هباء السكت   {  مـــم خلق   }  
 .بقي من السورة ظاهر

 .سورة األعلى ال شيء فيها

 سورة الغاشية

ـُـسمع فيها ال غيةٌ      }   ال غية  }  ال يسمع،   :  بضم الياء على الغيبة من    {  ال ي
 .برفع التاء{ 
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 سورة الفجر

بالياء وصال ووقفا   {  بالـــوادي  }  بالياء وصال ووقفا،    {  إذا يسري   }  
 .وصال ووقفا كذلك{ أكـــرمنـي، أهانـــنـي } ك، كذل

 سورة البلد

} فك،  :  بفتح الكاف على أنه فعل ماض من      {  فــكَّ رقبةً أو أَطعـَم     }  
بفتح اهلمزة وامليم   {  أطعَم  }  حرف عطف،   {  أو  }  بنصب التاء منونة،    {  رقبة  

 .على أنه فعل كذلك

 منوذج تطبيقي

 الفجر والبلد: لسوريت

 

 

 الرمحن الرحيمبسم اهللا 

َهلْ )  4(َواللَّْيِل ِإذَا َيْسري ِ   )  3(َوالشَّفِْع َوالَْوْترِ )  2(َولََياٍل َعْشرٍ )  1(َوالْفَْجِر
ِإَرَم ذَاِت الِْعَماِد   )  6(أَلَْم َتَرى كَْيَف فََعلَ َربَُّك ِبَعاٍد       )  5(ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجرٍ    

) 9(َوثَُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّْخَر ِبالَْواِدي      )  8( الِْبلَاِد   الَّـِتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي    )  7(
) 12(فَأَكْثَُروا ِفيَها الْفََساَد ) 11(الَِّذيَن طََغْوا ِفي الِْبلَاِد ) 10(َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَْوَتاِد    

فَأَمَّا الِْإنَسانُ  )  14  (ِإنَّ َربََّك لَِبالِْمْرَصادِ  )  13(فََصبَّ َعلَْيِهمو َربَُّك َسْوطَ َعذَاٍب      
َوأَمَّا ِإذَا  )  15(ِإذَا َما اْبَتلَاُهـو َربُُّهـو فَأَكَْرَمُهـو َوَنعََّمُهـو فََيقُولُ َربَِّي أَكَْرَمِنْي          

كَلَّا َبل لَا ُتكِْرُمونَ    )  16(َما اْبَتلَاُهـو فَقََدَر َعلَْيِهـي ِرْزقَُهـو فََيقُولُ َربَِّي أََهاَنِنْي         
(َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْلًا لَما   )  18(َولَا َتُحضُّونَ َعلَى طََعاِم الِْمْسِكِني      )  17(يَم  الَْيِت
َوَجاَء )  21(كَلَّا ِإذَا ُدكَّت الْأَْرُض َدكًّا َدكًّا     )  20(َوُتِحبُّونَ الَْمالَ ُحبا َجما   )  19
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 ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َيَتذَكَُّر الِْإْنَسانُ َوأَنَّى لَُه       َوِجيَء َيْوَمِئذٍ )  22(َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّا َصفًّا     
فََيْوَمِئٍذ لَا ُيَعذُِّب َعذَاَبُهـو أََحٌد     )  24(َيقُولُ َيالَْيَتِني قَدَّْمُت ِلَحَياِتي     )  23(الذِّكَْرى  

اْرِجِعي ِإلَى  )  27(َياأَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ    )  26(َولَا ُيوِثُق َوثَاقَُهـو أََحدٌ   )  25(
 )30(َواْدُخِلي َجنَِّتي ) 29(فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) 28(َربِِّك َراِضَيةً َمْرِضيَّةً 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

لَقَْد )  3(َوَواِلٍد َوَما َولَدَ  )  2(َوأَْنَت ِحلٌّ ِبَهذَا الَْبلَِد     )  1(لَا أُقِْسُم ِبَهذَا الَْبلَدِ   
َيقُولُ أَْهلَكُْت  )  5(أََيْحسُب أَنْ لَْن َيقِْدَر َعلَْيِهـي أََحٌد       )  4( ِفي كََبدٍ  َخلَقَْنا الِْإنَسانَ 

َوِلَساًنـا ) 8(أَلَْم َنْجَعلْ لَُهـو َعْيَنْيِن ) 7(أََيْحسُب أَنْ لَْم َيَرُهـو أََحٌد)  6(َمالًا لَُبًدا 
(َوَما أَْدَراَك َما الَْعقََبةُ ) 11( الَْعقََبةَ فَلَا اقَْتَحَم)  10(َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن   )  9(َوَشفََتْيِن  

أَْو )  15(َيِتيًما ذَا َمقَْرَبٍة    )  14(أَْو أَطَْعَم  ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة        )  13(فَكَّ َرقََبةً   )  12
ْوا ثُمَّ كَانَ ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر َوَتَواصَ         )  16(ِمْسِكيًنا ذَا َمْتَرَبٍة     

َوالَِّذيَن كَفَُروا ِبآَياِتَنا ُهمو     )  18(أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة     )  17(ِبالَْمْرَحَمِة  
 )  20(َعلَْيِهمو َناٌر ُموَصَدةٌ ) 19(أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة 

 سورة الشمس

 .بالياء على الغيبة، وما بقي من هذه السورة غري خاف{ وال خياف عقباها } 

 لسورة اللي

ـَّـلــظى }   .بتشديد التاء وصال مع إخفاء التنوين قبلها{ نارا ت

 منوذج تطبيقي

 الضحى والشرح والتني،مع كيفية التكبري الوارد عن البزي: لسور

إما ان تكتفي بالتكبري بني آخر السورة املختومة والبسملة،         :     وكيفيته هي 
التكبري وعلى البسملة،   ويف هذه احلالة جيوز لك أن تقف على آخر السورة وعلى            
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ولك ان تقف على البعض وتصل البعض ولك أن تصل اجلميع، وإما أن تزيد                
 .كلمة التوحيد قبل التكبري

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ـَْيِل ِإذَا َسَجى     )  1(َوالضَُّحى   ) 3(َما َودََّعَك َربَُّك َوَما قَلَى       )  2(َواللّ
أَلَْم َيِجْدَك  )  5(َولََسْوَف ُيْعِطيَك َربَُّك فََتْرَضى     )  4(ى  َولَلْآِخَرةُ َخْيٌر لََك ِمْن الْأُولَ    

فَأَمَّا الَْيِتيَم فَلَا   )  8(َوَوَجَدَك َعاِئلًا فَأَغَْنى    )  7(َوَوَجَدَك َضالًّا فََهَدى    )  6(َيِتيًما فَآَوى   
اللَّــُه )  11( فََحدِّثْ   َوأَمَّا ِبِنْعَمِة َربِّكَ  )  10(َوأَمَّا السَّاِئلَ فَلَا َتْنَهْر     )  9(َتقَْهْر  

 أكــبـر

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

الَّـِذي )  2(َوَوَضْعَنا َعـنـَك ِوْزَرَك     )  1(أَلَْم َنـْشَرْح لََك َصْدَرَك      
ِإنَّ َمَع الُْعْسِر   )  5(فَِإنَّ َمَع الُْعْسِر ُيْسًرا     )  4(َوَرفَْعَنا لََك ِذكَْرَك    )  3(أَنـقََض ظَْهَرَك   

 اللَّــُه أكــبـر ) 8(َوِإلَى َربَِّك فَاْرغَْب ) 7(ِإذَا فََرغَْت فَانَصْب فَ) 6(ُيْسًرا 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

لَقَْد َخلَقَْنا  )  3(َوَهذَا الَْبلَِد الْأَِمِني    )  2(َوطُوِر ِسيِنَني   )  1(َوالتِِّني َوالزَّْيُتوِن   
ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا   )  5(ـو أَْسفَلَ َساِفِلَني    ثُمَّ َرَدْدَناهُ )  4(الِْإنَسانَ ِفي أَْحَسِن َتقِْوٍمي     

) 7(فََما ُيكَذُِّبَك َبْعُد ِبالدِّيِن     )  6(َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت فَلَُهُمـو أَْجٌر غَْيُر َمْمُنوٍن        
 اللَّــُه أكــبـر ) 8(أَلَْيَس اللَُّه ِبأَْحكَِم الَْحاِكِمَني 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 سورة العلق

 .ال ختفى: الثالث{ أرأيت } 
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 سورة القدر

ـَّـرتل }   .بتشديد التاء وصال مع إخفاء التنوين قبلها{ من ألف شهر ت

 سورة البينة

 .بالياء: معا{ الربية } 

 .ال شيء فيها: الزلزلة إىل سورة الكوثر: ومن سورة

 سورة الكافرون

بتسكني الياء  {  لكــــم و دينكــم و ولــــْي ديـــن       }  
 .صال ووقفا يف الوجه املقدمو

 .سورة النصر ال شيء فيها

 سورة املسد

{ تـبـت يــــــدا أبــــي لـــْهـــب         }  
 .بـتـسـكـيـن الــهـــــاء

 .اإلخالص والفلق والناس ال شيء فيها: سور
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 اخلامتة

وهبذا مت هذا البحث بعون وتوفيق من اهللا عز وجل، فأسأله تعاىل أن يوفقين               
ا حيبه ويرضى وأن يرزقين علما نافعا وعمال صاحلا يقربين إىل رضوانه، كما أسأله              مل

أن يتجاوز عن سيئايت ووالدي ومشاخيي والسلميـن عامة إنه سـميـع              
الـدعـاء، والـحمد للـــه الـذي بــنعمته تــتم الصالـحات،         
واحلمد للـــه رب                            

 .العلمــــــــــــــــــــــــــني

 ويليه

 )قنبل ( ء الثاين املتعلق بالراوي الثاين اجلز

 كتبه  الفقري إىل ربه املترجي رمحته

 أبو أنس عبد العزيز األنصاري

 

 

 2سلسلة القراآت 

 

 اجلزء الثاين
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 قــنـبــــل روايــــة

 

 

 

 

 : كتبه 

 عبد العزيز األنصاري

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

ه، ونؤمن به  ونتــوكل عليه،      إن احلمد هللا  حنمده ونستعينه  ونستغفر        
ونعـوذ باهللا مــن شرور أنفسنــا ومن سيآت أعمالنا، من يهده اهللا فال              
مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن الإله إال اهللا وحده الشريك له،                

 .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 

 : أما بعـد

قنبل :   املتعلق برواية  فهذا هو اجلزء الثاين من قراءة عبد اهللا بن كثري وهو           
 .رمحهم اهللا تعاىل مجيعا

 وهذه ترمجة قنبل مقرئ مكة
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أبو عمر حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة              :  قنبل هو 
 . املخزومي، موالهم املكي

من هجرة املصطفى عليه أفضل     )  195(مخس وتسعني ومئة    :  ولد قنبل سنة  
اءة على أيب احلسن القواس، وأخذ القراءة عن        الصالة وأزكى التسليم، جود القر    

 .البزي أيضا، وانتهت إليه رياسة اإلقراء باحلجاز

أبو بكر بن جماهد، وأبو احلسن بن شنبوذ، وحممد         :  قرأ عليه خلق كثري منهم    
بن عيسى اجلصاص، وإبراهيم بن عبد الرزاق األنطاكي، مسع منه احلروف فقط،             

 .ألنه مل حياور عنده

أبو بكر حممد بن موسى الزينيب، وحممد بن عبد         :  إليه وقرأ عليه  وممن رحل   
 .العزيز بن الصباح، وابن شوذب الواسطي

 وكان قنبل قد ويل الشرطة مبكة يف وسط عمره، فحمدت سريته، مث إنه               
 .طعن يف السن وشاخ، وقطع اإلقراء قبل موته بسبع سنني

 ).291(هجرية إحدى وتسعني ومئتني : وتويف رمحه اهللا تعاىل سنة

واهللا أسأل أن يوفقين ملا حيبه ويرضى، كما أسأله التوفيق والسداد واإلخالص            
يف سائر األعمال الظاهرة والباطنة، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب                 

 .العلميـــــــــــــن

 

 

 

 أبو أنس عبد العزيز األنصاري
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 :وأما أصول رواية قنبل فأقول وباهللا التوفيق

 سملةباب الب

يبسمل قنبل بني كل سورتني ما خال بيــن األنفال والتوبة، وجيوز بينهما             
 .جلميع القراء ثالثة أوجه وهي الوقف والسكت والوصل

 باب هاء الكناية

هاء الكناية يصلها قنبل إذا وقعت بـــني حمركني حيث وردت يف القرآن            
 قبلها و متحرك    ، وكذلك إذا وقعت بني ساكن     {له و ملك  }  ،{إنه و كان  }  :مثل

أنزلناه و  }  ،{عقلوه و  وهم و يعلمون     }،  {فيه ي هدى  }  :بعدها حيث وردت مثل   
 .، وهذا يف الوصل فقط{فأسقيناكموه و وما} ،{يف ليلة القدر

 باب ميم اجلمع

يضم قنبل ميم اجلمع ويصلــها بصلة يف مـقدار حركتني إذا كان ما              
أنعمت عليهُم  }  ،{عليكُم و أنفسكم  }  :بعدها حمركا سواء كان مهزة أم غريها مثل       

، وليقس على هذا ما لــم يقل، وهذه        {و غري املغضوب عليهُم و وال الضالني      
 . الصلة إمنا تثبت وصال، أما إذا وقف على امليم فتسكن اتفاقا

 باب املدود
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يـمد قـنـبـل الـمتصل بـمقدار أربــع حـركـات فـي          
 .  {يســــــــوء}، {يضــيء} ،{جـاء} :الـوجـه الـمقدم مثل

} :، والـبدل مـثـل  {بـمـا أنـزل }  :وأما الـمنـفصل مـثـل  
 .، فـلـه فيـهـما القصر ال غيـر{أوتـــوا} ،{إيــمـان} ،{ءامن

وأما مد اللـيـن الــذي بــعد حرفـيه مهز ويوقف عليه بالسكون           
عارض، ، وأما يف الوقف فكال    {وَسْوء}  ،{شيء}:  فله فيه قصر حبس وصال، مثاله     

و }  ،{كهيئة}  :والذي ال يوقف عليه بالسكون ففيه قصر حبس وصال ووقفا مثاله          
 .{شيئا

 باب اهلمزتني من كلمة

} ،{ءأنذرهتم}  :فإن اتفقتا بالفتح فإن قنبال يسهل الثانية يف الوجه املقدم مثل          
 . ، وقس عليهما{ءأسلمتم

وإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مكسورة فيحـقق األوىل               
} ،{أءله}  ،{أءذا}:  يــسهــل الـثـانية مثل ورش، مثال ذلك        و

 . ، وما أشبه ذلك{أئــنــكم

} ،{قل أؤنبئكم }  :وإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مضمومة فكذلك مثل       
 .، وقس عليهما{أءنزل

 باب اهلمزتني املتفقتني يف احلركة من كلمتني

جاء }  : ويسهل الثانية مثل     إن كانت اهلزتان مفتوحتني فإن قنبال حيقق األوىل       
 .{جاء أجلهم} ،{أمرنا

من }  : وإن كانت اهلمزتان مكسورتني فإنه حيقق األوىل ويسهل الثانية مثل          
 .{هؤالء إن كنتم} ،{النساء إال
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 .{ أولياء ألئك} :وإن كانتا مضمومتني فإنه حيقق األوىل و يسهل الثانية مثل

 لمتنيباب اهلمزتني املخـتلفتني يف احلركة من ك

فإن كانت األوىل مفتوحة والثانية مضمومة فإنه حيقق األوىل ويسهل الثانية            
 .، كـــنافع{جاء أمة} :مثل

وإن كانت األوىل مضمومة والثانية مفتوحة فإنه حيقق األوىل ويبدل الثانية            
ويــا سـماء  }  :، كـــنافع، تقرأ هكذا   {يا مساء أقلعي  }  :واوا مفتوحة مثل  
 .   {َوقـلـعـي

إن كانت األوىل مفتوحة والثانية مكسورة فإنه حيقق األوىل ويسهل الثانية            و
 .، كنافع{أم كنتم شهدآء إذ حضر} :مثل

وإن كانت األوىل مكسورة والثانية مفتوحة فإنه حيـقـق األوىل              
} :، تقرأ هكذا  {من السماء ءاية  }:  ويبـــــدل الثــانية ياء مفتوحة مثل    

 .ــع، كـنـاف{من السماء يـــاية

وإن كانت األوىل مضمومة والثانية مكسورة فإنه حيقق األوىل ويف الثانية             
} :إبداهلا واوا مكسورة، وتسهيلها بني بيـن، واإلبدال مقدم كنافع، مثل         :  وجهان

 .{يشاء ولـى سراط } :، تقرأ هكذا{يشاء إىل سراط

 النقل :  باب اهلمز املفرد

سأل فإنه  :  األمر من :  لمتني األوىل ينقل حركة اهلمز إىل الساكن قبلها يف ك       
ينقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها مث حيذف اهلمزة بشرط أن تسبق الكلمة بواو              

، وصال  {فسل هؤالء }  ،{فسل الذين }،  {وسل القرية }  ،{وسلهم}  :أو فاء مثل  
} ،{قران}  :، عرف أو نكر فيقول    {قرءان}  :ووقفا حيث ورد،   الثانية كلمة       

 .   وقفا حيث ورد، وصال و{والقران
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 باب اإلظهار واإلدغام للحروف السواكن

إذ، وقد، وتاء التأنيث الساكنة، والما هل       :  هذا الباب له فصول ستة وهي     
 :وبل، وحروف قربت خمارجها، وأحكام النون الساكنة والتنوين

: إذ، فيظهرها عند األحرف الستة املختلف فيها بني القراء وهي         :  فصل:  أوال
} ،{وإذ صرفـنا }  : والزاي واجليم والدال والتاء مثال ذلك        الصاد والسني 

وإذ }  ،{وإذ جعلنا }  ،{وإذ زيـــن هلم   }  ،{ولـوال إذ سـمعتمـوه   
 .، وقس على ذلك{إذ تصعدون} ،{دخلوا

قد، يـــظهــرها عند األحــرف       :  فصل:   ثــانـيـا
 الصاد والضاد والظاء  :  الـثمـانـيـة الـمـختلف فيها بني القراء وهي      

والــذال والــزاي والشيـن والسيـن والـجيـم مثـــال           
} ،  {فـقـد ظـلم }  ،{قــد ضلــوا }  ،{ولـقد صرفنا }  :ذلـــك

، {ولقد جاءكم }  ،{قد مسع }  ،{قد شغفها }  ،{ولقد زينا }  ،{ولـقـد  ذر أنا   
 .وقس على ذلك

: تاء التأنيث، يظهرها عند األحرف الستة املختلف فيها وهي         :  فصل:  ثالثا
} ،{نضجت جلودهم }  :م والصاد والزاي والثاء والظاء والسني مثال ذلك        اجلي

كــانت }  ،{كذبت مثود }  ،{كــلما خبت زدناهم  }  ،{حصرت صدورهم 
 .، وقس على ذلك{أنبتت سبع سنابل} ،{ظاملة

المي هل وبل، يظهرها عند األحرف الثمانية املختلف فيها          :  فصل:  رابعا
والظاء والضاد والزاي والـطـاء مثــال     التاء والنون والثاء والسني     :  وهي
هل }  ،{بل نقذف }  ،{هل ندلكم }  ،{بل تأتيهم }  ،{هل تعلم له مسيا   }  :دلك
، وقس  {بل طبع }  ،{بل زين }  ،{بل ضلوا }  ،{بل ظننتم }  ،{بل سولت }  ،{ثوب

 .على ذلك
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} :حروف قربت خمارجها، يظهر هذه  الكلمات املختلف فيها        :  فصل:  خامسا
، وما  {لبثت}  ،{أورثــتـمـوها}  ،{عذت}  ،{ـهـانبذتــ}،  {خنسف هبم 
اذهب }  ،{اذهب فإن لك  }  ،{تعجب فعجب }  ،{يغلب فسوف }  جاء منه، 

} ،{يرد ثواب }  ،{يفعل ذلك }  ،{يغفر لكم }  ،{ومن مل يتب فألئــك   }  ،{فمن
كـــهــيـعــص }  ،{لـتـخذت}  ،{أخذمت}  ، وما جاء منه،   {اختذمت
، {ن والقلم} :، و{يـــس والقران} :، وصال، وكذا النون عند الواو يف{ذكر

} ،{كــافــهـا يـا عــيـنــصـاْد ذكر      }  :وصال هكذا  
 .{نــــونْ والقلم} ،{يـــــاســـيـْن والقران

، بالبقرة ففيهما وجهان مع تقدمي      {ويعذب من يشاء  }  ،{يلهث ذلك }  :وأما
 .  ، ففيها وجهان مع تقدمي اإلدغام{اركب معنا}: اإلظهار، وأما

 

  اإلمالةباب

 .أما اإلمالة بنوعيها فإنه ال يــــمـيـل قوال واحدا

 باب الراءات

 .أما الراءات فال يرققها إال بثالثة شروط

، أو يف   {رضوان}  :إذا كسرت بنفسها يف أول الكلمة مثل      :  الشرط األول 
والطور }  :، وأما يف آخرها فال يرققها إال يف الوصل مثل          {فريق}  :وسطها مثل 

 .{ وكتاب

} ،{املصري}  :إذا سكنت وقفا وقبلها ياء ساكنة متصلة هبا مثل        :  شرط الثاين ال
 .{وخري
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إذا سكنت وقبلها كسر الزم متصل هبا ومل يأت بعدها حرف           :  الشرط الثالث 
، وأما إن أتى بعدها مستعل      {وفرعون}  ،{شرعة}  :استعالء يف الكلمة نفسها مثل    

 .، ففيها وجهان{عظيمكل فــرق كالطود ال} :فإهنا تفخم إال يف كلمة

 باب الالمات

أما الـــالمات فـال يـغـلظـهـا إال يف لــفـظ              
الـجـاللـــة بـشـرط أن تـسبــق بــفـتـح أو ضم مثــال        

وإذ }  ،{سبحانــك اللــهم }  ،{واعبدوا اهللا }  ،{اهللا}  ،{إن اهللا }  :ذلــك
 . { اللــهم} ،{قالوا اللـهم

 

 

 

 باب فرش احلروف

كره إن شاء اهللا تعاىل من أول القران إىل آخره سورة سورة            هذا الباب سأذ  
وسأعيد بعض األصول تسهيال    }    {  :جاعال الكلمة القرآنية بني قوسني هكذا      

لطالب العلم، وسأذكر النماذج التطبيقيـة اليت ذكرهتا يف رواية البزي حىت جيعلها            
 .الطالب نصب عينيه، ليسري على هنجها إن شاء اهللا تعاىل

  الفاحتةسورة

 بسم اهللا ارمحن الرحيم  

بالسني حيث ورد يف    {  السراط، وسراط   }  ………{  احلمد هللا العلمني  }
أنعمت عليهــُم و غري املغضوب عليهــُم و       }  القران الكرمي يف الوجه املقدم،      

يضم ميم اجلمع ويصلها بصلة وصال يف مقدار حركتني إن وليها            {  وال الضالني 
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عليهُمو }  :ع أم ال حيث ورد يف القران الكرمي هكذا        متحرك سواء كان مهزة قط    
 .{عليكـمو أنفسكم} ،{غري

 سورة البقرة

يصـل هاء الكناية بصلة يف مقدار حركتني يف كل ما           {    فيه ي هدى    }  
يسهل {  ءأنذرهتـــــم  }  فيهـي هدى،   :  شاهبه يف القران، هكذا تقرأ     

}  وكذا ما أشبهه،     اهلمزة الثـــانية بــني بني يف الــــــوجه األول      
هؤالء }  .أال، واوا وصال بعد املضمومة حيث ورد      :  يبدل مهزة {  السفهاء أال إهنم    

فتلقى ءادم من ربه    }  يسهل اهلمزة الثانية، وكذا ما أشبهه يف القران،           {  إن كنتم   
وال }  كـــلـمات،  :  ءادم، ورفـع التاء من   :  بنصب امليم من  {  كلمات  

} وما جاء منه،    {  اختــذمت  }  لى التــأنيث،     بـــالتاء ع {  تـقـبل منها   
بالنون على  {  وقولوا حطة نغفر لكــم     }  بإظهار الذال عند التاء،   {  وأخذمت  

يف وما جاء منه يف الـقران بــالياء،       {  النبـيــيــن  }  الـتـكــلم،  
عما }    ، باهلمز حيث ورد     {الصابئني}    ،رميــمجيع ما ورد يف القرءان الك      

 بوصل هاء الضمري      { وهم  و عقلوه}    ، بالياء على الغيبة     {معونيعملون أفتط 
   {خطيئته}    ، باإلظهار كما سبق     { قل أختذمت  }.ما أشبهه كذا   و ،وصال حيث ورد  

 هكذا بفتح التاء    {هم و   تفدو}    ، بالياء على الغيبة     {يعبدون إال اهللا    ال}    ،باإلفراد
 ،بئسما}    ، حيث ورد   بإسكان الدال    {القدس}    ،وتسكني الفاء وضم الدال   

 يرتل وختفيف الزاي    : بتسكني نون    {أن يرتل اهللا  }    ، باهلمز حيث ورد     {وبئس
، إذا كان  فعال مضارعا بغري مهزة، مضموم األول، مبنيا للفاعل،             حيث ورد  خمففة

أو املفعول، أوله تاء أو ياء أو نون حيث أتى يف القران، على أنه مضارع  أنزل                  
 موضع باحلجر وموضعـان بــاإلسراء،   :   ثالثة مواضع   يف  إال املعدى باهلمزة ،  

 تـعالـى يف     إن شاء اهللا     الـتـنـبـيه على ذلـك      ي  ـأتـوسي
 {ه و   ولن يتمنو }  ،  قـما سب ـياء ك ـالـ ب   {اء اهللا ـيــأنب}    مـوضعــه،
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 ،لــجربيـل}    ،ما سبق ــاء الضمري وصال ك     ــوصل ه ــب
 بزيادة ياء     {يلـــائــميكو}    ،  مـيـجـتح ال ـفــ ب   {لــريـْوَجب

عل مهزة  ــن وج ـــفتح النون األوىل والسي   ــ ب   {ننسأها}  .  بعد اهلمزة 
، إظهار الدال عند الضاد حيث ورد     ـــ ب   {د ضل ـــفق}    ،عدها ساكنة ـب
 }،   بالوقف   {وأمنا}    ،المـ بضم التاء وفتح اهلمزة وضم ال        { وال تسأل عن   }

 نيـــفـــائـــــي للط ـبيت}    ، بكسر اخلاء على اخلطاب      {واختذوا
   {ووصى}    ،بتسكني الراء حيث ورد   {   وأرنا   }،  اء اإلضافة ـن ي ــ بتسكي {

الثانية تسهيل  ــ ب   {نتمأء}    ، بالياء   {النبيون}    ،بواوين مفتوحني فصاد مثقلة   
ي ــفاذكرون}    ،باهلمز حيث ورد  {   لئال   }   دلك، كما سبقت اإلشارة إىل   

}   ، بالياء على الغيبة     {ولو يرى الذين ظلموا   }    ،ضافة بفتح ياء اإل   {كم و   أذكر
 بفتح النون من لكن والراء        {رب من ءامن  ــولكن ال }  بضم الطاء،   {  خطوات  

 بتنوين فدية ورفع طعام وإضافته إىل         { فدية طعام مسكني   }  ،من الرب وتشديدمها  
إىل الراء  حبذف اهلمزة بعد نقل حركتها       { القران وقران  }  ،مسكني وإفراد مسكني  

اء الزائدة  ـيـذف ال ـحب{ان  ــداع دع ــال}    ،حيث ورد وصال ووقفا   
ن الرب  ــــولك}    ، بتسكني ياء اإلضافة     {وليؤمنوا يب }    ،فيهما وصال ووقفا  

بكسر الباء حيث   {  البيوت وبيوت   }    ،بالفتح والتشديد للنون والراء   {  من اتقى   
   {دالـ وال ج  سوقـف  ث وال ــ فال رف  }  ،ورد معرفا كان أومنكرا    

ول ــقـ حىت ي  }  ،دالـ ج ـــح  تــع رفث وفسوق وف   ــرفــب
إظهار الدال عند الظاء حيث     ــب{   فقد ظلم    }  ،بنصب يقول {  رسول  ــال

 ،حبذف حرف املد بعد مهزة أتيتم{  ما أتيتم } ،بضم الراء{  التضار والدة  }  ،ورد
، حيث ورد ه  ــفـفظ التضعيف يضع  ــ ول ،العني مشددة    بكسر   {فيضعفه}  
 مين إال   }   ، بفتح السني {   عسيتم   }بالسني،  {  واهللا يـقبـض ويــبـسط    }  

 بفتح الدال وتسكني الفاء       { ولوال دفع اهللا   }  ،بتسكني ياء اإلضافة  {  من اغترف   
 بإسكان الدال     { القدس }،  ورفع العني وجر لفظ اجلاللة على اإلضافة حيث ورد        
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 : البيع والتاء من   : بفتح العني من     {اعةي والخلة والشف     البيع فيه  }  ،وقد سبق 
وصال   أنا: بدون مد    {ي وأميت ــا أحي ــ أن }  ،اعة على البناء  ــخلة وشف 
بضم الياء وكسر   {   يضعف   }،  ن الراء وقد سبق   ــيـ بتسك   {وأرين}    ،الوقفا

 بفتح  { ميسرة} ، بضم الراء { ونكفر } بالوقف { فهو خري لكم }  ،العني مشددة 
بضم {   فرهن مقبوضة    }  ،بتسكني الذال وكسر الكاف خمففا    {     فتذكر }  ،السني

بإظهار الباء عند امليم    {  ويعذب من يشاء    }  ،  الراء واهلاء وحذف األلف بعد اهلاء     
  .يف الوجه املقدم

 منوذج تطبيقي

 :تعاىل ن بداية الفاحتة إىل قوله م

 .من سورة البقرة) 12 (يعلمون ولكن ال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 إياك  )3  ( ملك يوم الدين   )2  ( الرمحن الرحيم  )1(مد هللا رب العلمني     احل
(راط الذين أنعمت عليهْم     س  )5  (راط املستقيم ساهدنا ال )  4  (نعبد وإياك نستعني  

   )7 (الضالني الُمو َوـِهـ غري املغضوب علي)6

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

الذن )  1(  ي هدى للمتقني  ـذلك الكتاب الريب فيه   ــــــــمِّ    أل
والذين يؤمنون مبا أنزل    )  2(و ينفقون   يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقنامهُ     

 أولئك على هدى من      )3  (و يوقنون إليك وما أنزل من قبلك وباآلخرة مهُ        
و ن كفروا سواء عليهمُ   ي إن الذ  )4  (فلحونـــموأولئك هم ال      ومــرهب
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و وعلى  و وعلى مسعهمُ  تم اهللا على قلوهبمُ   خ)  5(و اليؤمنون   و أم مل تنذرمهُ   نذرهتُمأء
م وومن الناس من يقول ءامنا باهللا وبالي      )  6(و عذاب عظيم    وهلُم  و غشاوة   أبصارمهُ

خادعون إال  ـوما ي   خادعون اهللا والذين ءامنوا     ـ ي )  7  (و مبؤمنني اآلخر وما مهُ  
مو ـهـول  فزادهم اهللا مرضا    و مرض    يف قلوهبمُ  )8  (و وما يشعرون  فسهُمـأن

تفسدوا يف    و ال وإذا قيل هلمُ  )  9(بون  ذِّـكَانوا يُ ـــا ك ـمـعذاب أليم ب  
  (يشعرون  و هم املفسدون ولكن ال     أال إهنمُ  )10  (األرض قالوا إمنا حنن مصلحون    

و ءامنوا كما ءامن الناس قالوا أنؤمن كما ءامن السفهاء أال             وإذا قيل هلمُ   )11
     )12 (يعلمون و هم السفهاء ولكن الإهنُم

 سورة آل عمران

بإسكان {  وجهـي هللا     }  6:بالياء على الغيبة، حزب   {  يروهنم و مثليهم    }  
{ ءأسلمتم  }  بـحذف الـياء الزائدة وصال ووقفا،      {  ومن اتبعن   }  ياء اإلضافة،   

{ فتقبل منـْي إنك    }  بإسكان الياء حيث ورد،   {  امليت  }  بتسهيل اهلمزة الثانية،    
بإسكاهنا {  اجعل يل ءاية    }  كذلك،  {  يذها  وإين أع }  بإسكان ياء اإلضافة،    

} بفتح اهلمزة والياء،    {  ربكم و أين أخلق     }  بالنون،  {  ونعلمه  }  كـذلـك،  
} .  بكسر الباء وقد سبق   {  يف بيوتكم   }  بفتح الطاء فياء ساكنة فراء،    {  طريا  

{ هدى اهللا   }  هكذا بدون مد بعد اهلاء،      {  هأنتم  }  بإسكان الياء،   {  أنصاري إىل   
بزيادة مهزة االستفهام وتسهيـل الـثـانية      {  ءأن يؤتى أحد     }  قف،    بالو

{ لـمـا ءاتـيـتـكــم   }  بـالــواو حيث ورد،  {  النبوة  }  منهما،
{ األنـبياء  }  بـتـسهيل الـثـانية،   {  ءأقررتـــم  }  هكــذا بتـاءين،   

{ مضعفة  }  بكسر الواو،   {  مسومــني  }  سبق،  {  هــــأنـتم  }  بـالياء،  
} األلف بــعد الـضـاد وتـشـديـــد الـعـيـن،        بـحـذف  

هكذا {  وكــائـــن  }  سارعوا،  :  بزيادة واو قبل السني من    {  وسارعوا  
{  } إذ تـصعدون   }  حيث ورد، وعليه فيكون من قبيــل املــد املتصل،        
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بفتح {  أن يغل   }  بضم امليم،   {  ولئن متم   }  بالياء على الغيبة،    {  يــعملون بصري   
بفتح الياء  {  حيزنك  }  بكسر الباء وقد سبق،     {  يف بيوتكم   }  غني،  الياء وضم ال  

ليبيننه للناس وال   }  بالياء على الغيبة،  {  يعملون خبري لقد مسع     }  وضم الزاي،   
بفتح الياء وكسر السني    {  فال حيسبنهم مبا    }  بالياء فيهما على الغيبة،     {  يكتمونه  

 . شددة من قتلوابكسر التاء م{ وقاتلوا وقُـّتـلوا } وضم الباء ،

 سورة النساء

 من كل مهزتني     وتسهيل الثانية   اهلمزة األوىل  تحقيق ب {السفهاء أموالكم   }  
ادة ـزيـ ب   { قياما }،     يف الـــوجـه الـمقدم   متفقتني بالفتح من كلمتني   

 يوصى هبا   }  ،صب تاء واحدة  ـنـب{  ت واحدة   ـانـوإن ك }  ،  لف بعد الياء  أ
 بالياء فيهما     { يدخله نارا  ، يدخله جنات  }  ،ها ألف معا بفتح الصاد وبعد   {  أودين  

فتح الياء  ـب{   مبينة   }  ،بتشديد النون وإشباع املد   {  نّ  آ واللذ }  ،على الغيبة 
  مدخال }  ، كما سبق   يف الوجه املقدم    بتسهيل الثانية    {ن النساء إال  ـ م }  ،مشددة

واقعة ــهمزة ال ــذف ال ـحــ ب   {وا اهللا لــوس}    ،مــميـ بضم ال  {
 حبذف األلف بعد      { يضعفها }،  ني السني والالم بعد نقل حركتها إىل السني        ب

 أحدء   جا }،  بضم التاء وفتح السني خمففة    {  تسوى  }  الضاد وكسر العني مشددة     
 وال يظلمون فتيال أينما     }،   بالتاء   { كأن مل تكن   }  تسهيل الثانية كما سبق،    ب {

 السالم  }،   بالنقل كما سبق     {ران الق }،   يظلمون على الغيبة   : بالياء يف    {تكونوا
   {ر أويل الضرر  ـغي}   السالم   :الم من ـــزيادة األلف بعد ال   ــ ب   {لست

ظلمون ــي   يدخلون اجلنة وال   }،   قد سبق    { هأنتم }،   غري :ضم الراء من  ــب
 والكتاب  }،  ونـــــدخلـــ ي : بضم الياء وفتح اخلاء من       {قرياــن

 بضم    { والكتاب الذي أنزل   }،  مشددة بضم النون وكسر الزاي        {الذي نزل 
 بتسكني العني وضم الدال       { التعدوا يف السبت   }،  اهلمزة وكسر الزاي خمففة   
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 بإسكان    { فقالوا أرنا اهللا   }،   بتسكني النون وكسر الزاي خمففة       { ترتل }،  خمففة
 . بإظهار الدال عند الضاد حيث ورد وقد سبق { قد ضلوا}، الراء

 سورة املائدة

   {برءوسكم وأرجلكم إىل  }  ،   بكسر مهزة إن صدوكم      {ن صدوكم قوم إ }  
 بإسكان    {كـدي إلي ــ ي }،  مــ برءوسك :فا على ـبكسر الم أرجلكم عط   

فتح ـ ب   { الحيزنك }،  كــذلــاء ك ـيـإسكان ال ــ ب   { إين أريد  }،  الياء
 بضم    {األذنــ واألذن ب  }،   بضم احلاء    { للسحت }،  اء وضم الزاي  ـيـال
 }،  فــالوقــ ب {  نِّــالسـ ب نَّــسـ وال }،  ذال فيهما ـال

 بدال واحدة مشددة      { من يرتد  }،  اءـــ بضم احل    {روح قصاص ـــواجل
 }،   باإلفراد   {فما بلغت رسالته      }    ، بضم احلاء    { والسحت }،  مفتوحة

 بإظهار الدال عند الضاد       { فقد ضلوا  }،   باهلمز بعد الباء املكسورة      {والصابئون
 طعام مع   : وضم امليم من   ، كفارة : بتنوين تاء    {رة طعام مساكني   كفا }،  حيث ورد 

 }،  ففاــزاي خم ــ بإسكان النون وفتح ال      { يرتل }،   مساكني :إضافتها إىل 
 }،   سبق بآل عمرن     { فيكون طريا  }،   سبق   { القدس }،   سبق ذكره    {رانــالق

 إين أعذبه  ف }،   كذلك   { مرتهلا }،  نون وكسر الزاي خمففا   ل بإسكان ا    {يرتل علينا 
   { وأمي إهلني  }،   بتسهيل الثانية كما سبق      { ءأنت }،  إسكان ياء اإلضافة  ـ ب {

  . يوم: بضم امليم من { هذا يوم ينفع}، بإسكان ياء اإلضافة

 سورة األنعام

 كل ما   يف مثل ورش      { أءذا ، أينكم }،   بإسكان ياء اإلضافة     {إين أمرت }  
ـُتـتنـ ف :ية من ـانـثـاء ال ـتـ بضم ال    { مث مل تكن فتنتهم    }،  أشبههما ، همـ

  الحيزنك الذي  }،  عقلون على الغيبة  ـ ي :الياء يف ـ ب   { قد نعلم    عقلونــ أفال ي  }
 بفتح الكاف األوىل وتشديد الذال        {يكذبونك   ال }،   بفتح الياء وضم الزاي    {

 باهلمز  { أرأيتم}،  يرتل وكسر الزاي خمففا: بتسكني نون { أن يرتل ءاية }،  بعدها
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 رمحةـفسه ال ــ على ن  }،   أرأيتكم : ما جاء منه مبدوءا هبمز االستفهام مثل       وكذا
 : بضم الم    { ولتستبني سبيل  }،   إنه : بكسر مهزة    { إنه من عمل   }،   بالوقف {
  وجهي للذي  }،   ذكر   { أحدكم ء جا }،   باإلظهار كما سبق     { قد ضللت  }بيل،  س
، باع املد لكونه الزما    بتشديد النون وإش     {يـ أحتاجون }،   بإسكان ياء اإلضافة   {
  وخيفون، يبدوهنا، جيعلونه }،   بتسكني النون وكسر الزاي خمففا       { يرتل به عليكم   }
   { امليت }،   بينكم : بضم نون    { لقد تقطع بينكم   }،   بالياء يف الثالثة على الغيبة     {

 بفتح الراء     { وخرقوا }،   بكسر القاف    { فمستقر }،  بإسكان الياء حيث ورد   
،  إهنا : بكسر مهزة    { إهنا إذا جاءت   }،   بزيادة ألف بعد الدال      { دارست }،  خمففة

 بضم الفاء     { وقد فصل  }قبال،  :   من  بضم الباء    { وحشرنا عليهم كل شيء قبال     }
 }، سر الراءــاء وكــحـ بضم ال{، مـــ ما حرم عليك  }،  وكسر الصاد 

   {يقا ض }،   باإلفراد   {رسالتهحيث جيعل     }،   بإسكان الياء    {أومن كان ميتا  
،  بإسكان الصاد وفتح العني خمففة     { يصعد }،   بفتح الراء    { حرجا }،  بإسكان الياء 

 ميتة فهم فيه    }،   بإظهار تاء التأنيث عند الظاء حيث وردت         { حرمت ظهورها  }
خطوات }  ،   بتشديد التاء    { قد خسر الذين قتلوا    }،  برفع التاء األخرية    {  شركاؤا

 أن    {ون ميتة أودما  ــ إال أن تك   }،   العني  بفتح   { ومن املعز  }بضم الطاء،   {  
 بإسكان ياء     {راطس إىل    ريبْ }،   بإظهار التاء    { محلت ظهورمها  }،   بالتاء :تكون
 بفتح  {   وحميايَ }بــالسيـن يف الوجه املقدم حيث ورد،       :  {سراط}، و اإلضافة

  . بإسكان الياء { وممايت هللا}، الياء األخرية

 سورة األعراف

{ خالصة  }  لباس،  :  بضم السني من  {  ولباس التقوى   }  قف،  بالو{  وريشا  }  
جاء }  بضم الياء وإسكان النون وكسر الزاي،        {  ما مل يرتل    }  بنصب التاء،     

يرسل الريح  }  جاء أجلهم،   :  مثل{  تلقاء أصحاب   }  بتسهيل الثانية،   {  أجلهم  
كان بإس{  إىل بلد ميت    }  الريح وحذف األلف بعدها،     :  بإسكان الياء من  {  نشرا  
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العلمني }  بكسر الباء حيث ورد،     {  بيوتا  }  بالسني،  {  بسطة  }  ميت،  :  الياء من 
هبمزة فواو ساكنة   {  أو أمن   }  هبمزتني األوىل حمققة والثانية مسهلة،      {  أئــنكم  

بفتح العني فالم فألف متطرفة لكوهنا      {  حقيق على   }  فهمزة مفتوحة فميم فنون،     
اكــنـة بــعد اجليم فهاء    بــهمزة س {  أرجــئــه و   }  حرف جر،   

بإبدال اهلمزة  {  فرعونُ وأامنتم   }  كناية مضمومة موصولة باألعراف والشعراء،      
بضم الياء وفتح   {  يقتلون أبناءكم       }  ∗األوىل واوا وتسهيل الثانية بعدها ألف،       

بـإسكان {  أرين أنــــظر إليك    }  يقتلون،  :  القاف وكسر التاء مشددة من    
{ إينَ اصطفيتك   }  أنا وصال،   :  بغري مد يف  {  وأنـا أول   }  أرنــي،  :  الراء من 

بإسكان ياء اإلضافة،   {  عذايب أصيب به    }  إين،  :  بفتح يــاء اإلضافـــة من   
بإسقاط {  وسلهم  }  بكسر التاء،   {  خطيــئاتكم  }  بالنون،  {  نغفر لكم   }  

} ،  األلف بني الواو والسني حيث ورد هذا اللفظ بشرط أن يسبق بالواو أو الفاء             
ـَـِئــيـــس     بفتح الباء فهمزة مكسورة بعدها ياء         {  بعذاب بـ
أفـال }  فـعيل،  :  بئـيس، على وزن   :  ساكـنـة فسـني منونـة من    

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم        }  بالياء على الغيبة،    {  يـعقلـون والذين   
ـاء جعال له شرك  }  باإلظهار وصال،   {  يلهثْ ذلك   }  ذريتهم،  :  بإفراد{  ذريتهم  

بفتح الياء والتاء املشددة وكسر     {  ال يتبعوكم   }  شركاء با جلمع،    {  فيما آتامها   
بفتح {  ميدوهنم  }  بـطـاء فياء ساكنة بعدها فاء،      {  مسهم طَــْيـٌف   }  الباء،  

 .سبق حكمه{ القران } الياء وضم امليم، 

 منوذج تطبيقي

 :من بداية سورة األعراف إىل قوله تعاىل من نفس السورة

 * الشيطان لكما عـــدو مبـيـــنإن

                                                           
فرعون، : انية وصال، وأما إن وقف قنبل من طريقيه معا علىبإبدال األوىل واوا وحتقيق الث: فرعونُ َوءامنتم:  وصال من طريق ابن جماهد، ومن طريق ابن شنبوذ هكذا- ∗

 .وابتدأ مبا بعدها فمثل األزرق
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ِكـَتاٌب أُنِزلَ ِإلَْيَك فَال َيكُْن ِفي َصْدِرَك َحَرٌج ِمْنـُهــو         )  1(الـمـص  
اتَِّبُعوا َما أُْنِزلَ ِإلَْيكُــُمــو ِمْن      )  2(ِلُتنِذَر ِبـِهـي َوِذكَْرى ِللُْمْؤِمِنَني      

َوكَْم ِمْن قَْرَيٍة   )  3(ا ِمْن ُدوِنِهي أَْوِلَياَء قَِليال َما َتذَّكَُّرونَ         َربِّكُــُمو َوالَ َتتَِّبُعو  
فََما كَانَ َدْعَواُهمو ِإذْ َجاَءُهمو     )  4(أَْهلَكَْناَها فََجاَءَها َبأُْسَنا َبَياًتا أَْو ُهمو قَاِئلُونَ         

لَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ ِإلَْيِهمو َولََنْسأَلَنَّ      فَلََنْسأَ)  5(َبأُْسَنا ِإالَّ أَنْ قَالُوا ِإنَّا كُنَّا ظَاِلِمَني          
َوالَْوْزنُ َيْوَمِئٍذ الَْحقُّ فََمْن    )  7(فَلََنقُصَّنَّ َعلَْيِهمو ِبِعلٍْم َوَما كُنَّا غَاِئِبَني       )  6(الُْمْرَسِلَني  

ُنُه فَأُْولَِئَك الَِّذيَن   َوَمْن َخفَّْت َمَواِزي  )  8(ثَقُلَْت َمَواِزيُنُه فَأُْولَِئَك ُهْم الُْمفِْلُحونَ       
َولَقَْد َمكَّنَّاكُمو ِفي اَألْرِض َوَجَعلَْنا     )  9(َخِسُروا أَنفَُسُهمو ِبَما كَاُنوا ِبآَياِتَنا َيظِْلُمونَ       

َولَقَْد َخلَقَْناكُمو ثُمَّ َصوَّْرَناكُمو ثُمَّ قُلَْنا      )  10(لَكُمو ِفيَها َمَعاِيَش قَِليال َما َتْشكُُرونَ       
قَالَ َما  )  11(الِئكَِة اْسُجُدوا ِآلَدَم فََسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس لَْم َيكُْن ِمْن السَّاِجِديَن           ِللَْم

(َمَنَعَك أَالّ َتْسُجَد ِإذْ أََمْرُتَك قَالَ أََناْ َخْيٌر ِمْنُهـو َخلَقَْتِني ِمْن َناٍر َوَخلَقَْتُهو ِمْن ِطٍني                
قَالَ فَِبَما  )  15(قَالَ ِإنََّك ِمْن الُْمنظَِريَن     )  14(َعثُونَ  قَالَ أَنِظْرِني ِإلَى َيْوِم ُيبْ    )  13

ثُمَّ آلِتَينَُّهمو ِمْن َبْيِن أَْيِديِهمو َوِمْن      )  16(أَغَْوْيَتِني ألقُْعَدنَّ لَُهمو ِسَراطََك الُْمْسَتِقيَم      
قَالَ )  17(مو َشاِكِريَن   َخلِْفِهمو َوَعْن أَْيَماِنِهمو َوَعْن َشَماِئِلِهمو َوالَ َتِجُد أَكْثََرهُ        

) 18(اْخُرْج ِمْنَها َمذُءوًما َمْدُحوًرا لََمْن َتِبَعَك ِمْنُهمو َألْمَألنَّ َجَهنََّم ِمْنكُمو أَْجَمِعَني            
َوَياآَدُم اْسكُْن أَْنَت َوَزْوُجَك الَْجنَّةَ فَكُلَا ِمْن َحْيثُ ِشئتَما َوال َتقَْرَبا َهِذِه الشََّجَرةَ              

فََوْسَوَس لَُهَما الشَّْيطَانُ ِلُيْبِدَي لَُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما ِمْن         )  19(ِمْن الظَّاِلِمَني   فََتكُوَنا  
َسْوآِتِهَما َوقَالَ َما َنَهاكَُما َربُّكَُما َعْن َهِذِه الشََّجَرِة ِإال أَنْ َتكُوَنا َملَكَْيِن أَْو َتكُوَنا               

فََدلَّاُهَما ِبُغُروٍر فَلَمَّا   )  21(ِإنِّي لَكَُما لَِمْن النَّاِصِحَني     َوقَاَسَمُهَما  )  20(ِمْن الَْخاِلِديَن   
ذَاقَا الشََّجَرةَ َبَدْت لَُهَما َسْوآُتُهَما َوطَِفقَا َيْخِصفَاِن َعلَْيِهَما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّة َوَناَداُهَما            

22( لَكَُما ِإنَّ الشَّْيطَانَ لَكَُما َعُدوٌّ ُمِبٌني        َربُُّهَما أَلَْم أَْنَهكَُما َعْن ِتلْكَُما الشََّجَرِة َوأَقُلْ      
( 
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 سورة األنفال

بفتح الياء بعدها غني فشني     {  يغشاكم النعاُس   }  بكسر الدال،   {  مردفني  }  
بضم الياء  {  ويرتل  }  بعدها ألف والناس مرفـوع بـالضمة على أنه فاعل،          

} إن،  :  سر مهزة بك{  وإن اهللا مــع    }  وتسكني النون وكسر الزاي خمففا،       
بفتح احلاء والياء مشددة    {  َمْن َحيَّ عن بينة     }  معا بكسر العني،    {  بــالعدوة  

 .باإلظهار{ أخذمت } َحــيَّ، : من

 

 سورة التوبة

ويقولون }  باهلمز،  {  النسيء  }  مسجد،  :  بإفراد{  أن يعمروا مسجد اهللا      }  
ء وإسكان النون   بضم التا {  ترتل  }  بضم الذال حيث ورد،     {  هو أذن قل أذن     

أال إنـها قربة   }  بضم السـني،   {  دائرة السُّـــوء   }  وفتح الزاي خمففة،    
} حتتها،  :  من، قبل :  بزيادة{  جتري من حتتها    }  بـإسكان راء قربة،    {  لــهم  

والذين }  مبيم فراء فجيم فهمزة مضمومة بعدها واو فنون،         {  مرَجـئـــون  
بفتح اهلمزة وفتح   :  معا{  أسس بنيانه   }  ن،  الذي:  واو قبل :  بزيادة{  اختذوا مسجدا   
 .السني مشددة

 سورة يونس

بـالم مفتوحة فـسني   {  قــال الكــافرون إن هذا لساحر مبـني       }  
يفصل اآليات  }  باهلمز بدل الياء،    {  وضـئاء  }  لساحر،  :  مفتوحة بعدها ألف من   

حبذف {   به   وألدراكم}  بإسكان ياء اإلضافة،    {  نفسي إن   }  بالياء على الغيبة،    {  
بكسر القاف وتسكني الطاء    {  قطعا من الليل    }  األلف بعد الالم، أي بدون مد،       

: باإلفراد هكذا {  كلمات ربك   }  بتسكني الياء،   {  امليت  }  قطعا،  :  من
{ أرأيتم  }  سبق،  {  جاء أجلهم   }  مثل ورش،   {  أمن ال يهدي    }  كــلــمة،  
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ـ  {  ءآ لْـــئــان   }  سبق كذلك،    } د الـمشبـع،   معا هكــذا بــامل
سبق أنه بفتح   {  حيزنـك  }  بــإسكــان يـاء اإلضافة،    {  وربــي إنــه   
سبق {  فسل  }  بــإسكـان ياء اإلضافة،    {  أجــري إال   }  الياء وضم الزاي،    

 .باإلفراد{ كلمة } حكمه، 

 سورة هود

{ يضعف هلم   }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  ذهب السيـــئات عين إنه     }  
بفتح {  إىل قومه أين لكم نذير      }  ددة بالتضعيف حيث ورد،     بياء فضاء فعني مش   

بإسكان {  نصحي إن أردت    }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  ولكين أراكم   }  أين،  :  مهزة
{ اركب معنا   }  سبق حكمه، وكذا كل ما ماثله،       {  جـاء أمرنا   }  الياء كذلك،   

ـَـــنَّ ما    }  بإدغام الباء يف امليم مقدم،        اإلضافة  بــحذف يـاء {  فال تسئل
} باإلسكان أيضا،   {  فـطـرنـي أفال   }  وفـتــح الـنــون مشددة،    

سبق أنه  {  أرأيتم  }  كذلك باإلسكان،   {  قال إين أشهد اهللا     }  كذلك،  {  أجري إال   
{ ءألد  }  بتسهيل اهلمزة الثانية، وقد سبق نظريه،       {  ومن وراء إسحاق    }  باهلمز،  

: بكسر امليم من  {   خزي يومئذ    ومن}  بتسهيل اهلمزة الثانية وقد سبق مثله،        
{ إين إذا   }  بضم التاء،   {  إال امرأتك   }  بعدم اإلمشام،   {  ســـىء هبم   }  يومئذ،  

} باإلسكان أيضا،   {  وما توفيقي إال باهللا     }  ،  {إين أراكم   }  :  باإلسكان، وكذا 
بـإثبات الياء وصال ووقفا،    {  يوم يأتـــي ال تكلم     }  كذلك،  {  ضيفي أليس   

{ عما يعملون   }  يرجع،  :  بفتح الياء وكسر اجليم من    {  األمر كله   وإليه يرجع   }  
 .بالياء على الغيبة

 سورة يوسف

باإلفراد {  ءايت للسائلني   }  يقف عليها باهلاء،    {  ياأبت  }  سبق،  {  قرانا  }  
} باإلفراد والوقف باهلاء كذلك،     {  يف غيابت   }  ءاية إن وقف،    :  ويقف باهلاء على  

َهْيُت }  هكذا،  {  لَــَيْحـُزنِنـــَي  }  لوجه األول،   هكذا يف ا  {  نرتِع ونلعْب   
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بكسر {  من عبادنا املخلصني    }  بــفتح اهلاء وتسكني الياء وضم التاء،       {  لـك  
أنا }  بتسهيل اهلمزة الثانية وقد سبق نظريه،       {  ءأرباب  }  املخلصني،  :  الالم من 
سبق {  ل  فسلُه و ما با   }  أنا وصال وكذا كل ما أشبهه،        :  بعدم مد {  أنبئكم  

{ بالسُّـوء إال ما رحم ريب       }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  نفسي إن   }  حكمه،  
يتبوؤا منها  }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  إال ما رحم ريب إن      }  بتسهيل اهلمزة الثانية،    

} بإسكان ياء اإلضافة،    {  أين أويف الكيل    }  بالنون على التكلم،    {  حيث نشاء   
} أنا أنبئكم، : مثل{ أنا أخوك } وصال ووقفا، بإثبات الياء  {  تــؤتونـي موثقا   

{ إنـــْي أرانــــَي   }  باإلسكان،  {  وحزين إىل اهللا    }  سبق،  {  وسل  
حبذف مهزة  {  قالوا إنك ألنت يوسف      }  بإسكان الياء األوىل وفتح الثانية،       

ريب }  يتقي،  :  بإثبات الياء وصال ووقفــا يف    {  إنه من يتقي ويصرب     }  االستفهام،  
{ ريب إين تركت    }  كذلك،  {  إخويت إن   }  كذلك،  {  يب إذ   }  باإلسكان،  {  إنه  

{ وكائن  }  بإسكان األوىل وفتح الثانية،     {  يل أبـــَي   }  بإسكان الياءين معا،    
بالياء {  أفال يعقلون   }  باإلسكان،  {  سبيلي أدعوا   }  سبق حكمه يف آل عمران،      

 .على الغيبة

 سورة الرعد

} رفع األمساء الثالثة األوىل وضم الرابع،       ب{  وزرع وخنيل صنوان وغري     }  
{  } من هاد   }  باالستفهام فيهما وتسهيل الثانية من املثاليـن،        {  أئذا أءنا   

يقف عليها بـالياء حيث وردت       {  من واق   {  }  من وال   {  }  الـمتعال  
، وأما يف الوصل    {من واقي }  ،{من والــي }  ،{املتعايل}  ،{من هادي }  :  هكـذا

 .بضم الياء وتسكني الثاء وكسر الباء خمففة{ ثبت ويـ} فيحذفها، 

 سورة إبراهيم

خبفض لفظ اجلاللة وصال     {  إىل سراط العزيز احلميد اهللا الذي          }  
{ الريح يف يوم عاصف     }  حبذف الياء الزائدة،    {  وخاف وعيد   }  وابـــتداء،  
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ر بفتح الياء وكس  {  ليضلوا عن سبيله    }  الريح،  :  بكسر الراء وتسكني الياء من    
ال بيع وكذا   :  بفتح العني من  {  ال بيَع فيه ي وال خاللَ اُهللا        }  ليضلوا،  :  الضاد من 

حبذف الياء وصال   {  ربنا وتقبل دعاء    }  خالل ورفع اجلاللة،    :  الالم املتأخرة من  
 .ووقفا

 سورة احلجر

} بكسر الكاف خمففة،    {  سكرت أبصارنا   }  بتشديد الباء،   {  رمبا يود   }  
هذا مستثىن إذ   {  وما نرتله إال بقدر معلوم      }  :م، قوله تعاىل  بكسر الال {  املخلصني  

بكسر العـيـن  {  وعيون  }  يقرأ بالتشديد لكل القراء ألن املراد منه التكـثري         
بتشديد النون مع املد املشيع وصال ووقفا ألنه الزم،         {  فبم تبشرونِّ   }  حيث ورد،   

: ـذابتسهيــــل الـثـانــيـة، وك  {  جــاء ءال لـــــوط    }  
{ بيوتا  }  بتسكني ياء اإلضافة،    {  بنايت إن   }  وقد سبق نظريمها،    {  وجاء أهل   }  

 .بالنقل وقد سبق{ والقران العظيم } بكسر الباء، 

 سورة النحل

بضم الياء وتـسكـيـــن الـنـون وكـسر      {  يرتل املـالئكة   }  
، سبق{  فسلوا  }  تشاقون،  :  بفتح نون {  تشآقونَ فيهم   }  الــزاي مـخـففة،   

بضم {  نسقيكم مما يف بطونه     }  بفتح الراء،   {  مفرطون  }  سبق،  {  جاء أجلهم   }  
بكــسر الباء وقد   {  بــيــوتـــا  }  نسقيكــم،  :  النـــون من 

بالنون {  ولنجزين  }  باقي،  :  بالياء وقفا هكـــذا  {  وما عند اهللا باق     }  سبق،  
سكني النون وكسر   بضم الياء وت  {  يرتل  }  ولنجزين،  :  بعد الالم على التكلم من    

{ وال تك يف ضيق     }  بتسكني الدال وقد سبق بالبقرة،      {  القدس  }  الزاي خمففة،   
 .بكسر الضاد

 سورة اإلسراء
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خطاء }  أف، حيث وردت،    :  بفتح الفاء مشددة من   {  فال تقل هلما أف     }  
كما }  بفتح الطاء بعدها ألف فهمزة وتكون عندئذ من قبيل املد املتصل،            {  كبريا  

يف املوضعني باالستفهام يف األول     {  أءذا، أءنا   }   بالياء على الغيبة،     {يقولون  
قوله .    والثاين مع تسهيل الثانية منهما يف مجيع املواضع املختلف فيها بني القراء            

هذان {  حىت ترتل علينا كتابا نقِرؤه       }  :  وكذا{  ونرتل من القران    }  :تعاىل
} ا بـالـتـشديـد،   املوضعان استــثـنـيا مـما سبق،  إذ يـقرؤمه        

خنسف، أونرسل، نعيدكم،   }  باهلمز،  {  أرأيتك  }  بتسهيل الثانية،   {  ءأسـجـد  
بتسكني {  كسفا  }  بالنون يف األفعال اخلمسة على التكلم،       {  فنرسل، فنغرقكم   

} بلفظ الـماضــي بـدل األمـر،       {  قال سبحان ريب     }  السني،  
بإسكان ياء  {  ا ألمسكتم   ريب إذ }  بـحذف الياء وصال ووقفا،     {  الـمـهتـد  

 .بتسهيل الثانية{ هؤالء إال } سبق، { فسل } اإلضافة، 

 

 سورة الكهف

} حبذف الياء وصال ووقفا،     {  املهتد  }  بكسر امليم وفتح الفاء،     {  مرفقا  }  
أنا، وصال،  :  بدون مد {  أنـا أكـثر   }  بإثبات الياء وصال ووقفا،     {  يهديـنـي  

أنا :  مثل{  أنا أقل   }  ـاء يف احلالني،    بـــإثبات الـي {  إن تــرنـي   }  
: تسري، واجلبال :  بضم التاء وفتح الياء مشددة من     {  ويوم تسري اجلبال    }  أكـثر،  

{ نبغـي، تعلمـنـــي، أخرتنـــي، يـؤتـيـنـي      }  بضم الالم،   
} بإسكان ياء اإلضافة،     {  ستجدنــي إن   }  بإثبات الياء وصال ووقفا،      

ـْـــِنـي   } ن الـالم وكـسر النــون خمففة،       بــإسكـــا{  تسأل
لدين، :  بتشديد نون {  من لدّنــي   }  بــإسكـان الكاف،   :  معا{  نكـــرا  

ـَِخـذَْت}   ـَت بالم فتاء مفتوحة خمففة فخاء مكسورة فذال ساكنة مظهرة          {  ل
} بفتح السني،   {  سدا  :  السدين، و }  بضم الياء وتسكني الباء،     {  يبدهلما}  فتاء،  
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ـ  ـَّـَنـِن بـفتح الكـاف مشددة بـعدها نـون مفتوحة       {  ـي  ما مكـ
ـْن  }  مـخففة فـنون مكسورة مـخففة فياء،       بضم الصاد مشددة   {  الصُُّدفَي

 .بإسكان ياء اإلضافة{ من دونـــي أولياء } وضم الدال، 

 منوذج تطبيقي

 وإذ قال موسى لفتاه، إىل آخر السورة: من قوله تعاىل من سورة الكهف

60(َسى ِلفََتاُهو لَا أَْبَرُح َحتَّى أَْبلُغَ َمْجَمَع الَْبْحَرْيِن أَْو أَْمِضَي ُحقًُبا          َوِإذْ قَالَ ُمو  
فَلَمَّا )  61(فَلَمَّا َبلََغا َمْجَمَع َبْيِنِهَما َنِسَيا ُحوَتُهَما فَاتََّخذَ َسِبيلَُه ِفي الَْبْحِر َسَرًبا           )  

قَالَ أََرأَْيَت ِإذْ   )  62( لَِقيَنا ِمْن َسفَِرَنا َهذَا َنَصًبا     َجاَوَزا قَالَ ِلفََتاُهـو آِتَنا غََداَءَنا لَقَدْ     
أََوْيَنا ِإلَى الصَّْخَرِة فَِإنِّي َنِسيُت الُْحوَت َوَما أَْنَساِنيهي  ِإلَّا الشَّْيطَانُ أَنْ أَذْكَُرُهو               

ي فَاْرَتدَّا َعلَى آثَاِرِهَما    قَالَ ذَِلَك َما كُنَّا َنْبغِ    )  63(َواتََّخذَ َسِبيلَُهو  ِفي الَْبْحِر َعَجًبا     
فََوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُهـو َرْحَمةً ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُهـو ِمْن           )  64(قََصًصا

(قَالَ لَُهـو ُموَسى َهلْ أَتَِّبُعَك َعلَى أَنْ ُتَعلَِّمِني ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا           )  65(لَُدنَّا ِعلًْما 
(َوكَْيَف َتْصِبُر َعلَى َما لَْم ُتِحطْ ِبِه ُخْبًرا       )67(نََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا    قَالَ إِ )  66
قَالَ فَِإنْ اتََّبْعَتِني فَلَا    )69(قَالَ َسَتِجُدِنْي ِإنْ َشاَء اللَُّه َصاِبًرا َولَا أَْعِصي لََك أَْمًرا         )68

فَانطَلَقَا َحتَّى ِإذَا َرِكَبا ِفي     )70(ـو ِذكًْرا َتْسأَلِْني َعْن َشْيٍء َحتَّى أُْحِدثَ لََك ِمْنهُ       
السَِّفيَنِة َخَرقََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتْغِرَق أَْهلََها قَالَ أََخَرقَْتَها ِلُتْغِرَق أَْهلََها لَقَْد ِجئَْت َشْيئًا             

 لَا ُتَؤاِخذِْني ِبَما َنِسيُت     قَالَ)72(قَالَ أَلَْم أَقُلْ ِإنََّك لَْن َتْسَتِطيَع َمِعي َصْبًرا       )71(ِإْمًرا
فَانطَلَقَا َحتَّى ِإذَا لَِقَيا غُلَاًما فَقََتلَُهو قَالَ أَقََتلَْت         )73(َولَا ُتْرِهقِْني ِمْن أَْمِري ُعْسًرا    

ِطيَع قَالَ أَلَْم أَقُلْ لََك ِإنََّك لَْن َتْستَ      )74(َنفًْسا َزاِكَيةً ِبَغْيِر َنفٍْس لَقَْد ِجئَْت َشْيئًا ُنكًْرا       
قَالَ ِإنْ َسأَلُْتَك َعْن َشْيٍء َبْعَدَها فَلَا ُتَصاِحْبِني قَْد َبلَْغَت ِمْن لَُدنِّي             )75(َمِعي َصْبًرا 

فَانطَلَقَا َحتَّى ِإذَا أََتَيا أَْهلَ قَْرَيٍة اْسَتطَْعَما أَْهلََها فَأََبْوا أَنْ ُيَضيِّفُوُهَما             )  76(ُعذًْرا
ـَخذَْت َعلَْيِهـي أَْجًرا         فََوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا     (ُيِريُد أَنْ َينقَضَّ فَأَقَاَمُه قَالَ لَْو ِشئَْت لَـت

78(قَالَ َهذَا ِفَراُق َبْيِني َوَبْيِنَك َسأَُنبِّئَُك ِبَتأِْويِل َما لَْم َتْسَتِطْع َعلَْيِهـي َصْبًرا            )77
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ْحِر فَأََرْدُت أَنْ أَِعيَبَها َوكَانَ َوَراَءُهمو      أَمَّا السَِّفيَنةُ فَكَاَنْت ِلَمَساِكَني َيْعَملُونَ ِفي الْبَ      )
َوأَمَّا الُْغلَاُم فَكَانَ أََبَواُهـو ُمْؤِمَنْيِن فََخِشيَنا أَنْ        )79(َمِلٌك َيأُْخذُ كُلَّ َسِفيَنٍة غَْصًبا    

ْنُهـو َزكَاةً َوأَقَْرَب   فَأََرْدَنا أَنْ ُيْبِدلَـُهَما َربُُّهَما َخْيًرا مِ     )  80(ُيْرِهقَُهَما طُْغَياًنا َوكُفًْرا  
َوأَمَّا الِْجَداُر فَكَانَ ِلُغلَاَمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي الَْمِديَنِة َوكَانَ َتْحَتُه كَرتٌ لَُهَما             )81(ُرْحًما

َوكَانَ أَُبوُهَما َصاِلًحا فَأََراَد َربَُّك أَنْ َيْبلَُغا أَُشدَُّهَما َوَيْسَتْخِرَجا كَرتَُهَما َرْحَمةً ِمْن             
82(بَِّك َوَما فََعلُْتُهـو َعْن أَْمِري ذَِلَك َتأِْويلُ َما لَْم َتْسِطْع َعلَْيِهـي َصْبًرا              َر
ِإنَّا َمكَّنَّا لَُهو   )83(َوَيْسأَلُوَنَك َعْن ِذي الْقَْرَنْيِن قُلْ َسأَْتلُو َعلَْيكُمـو ِمْنُهـو ِذكًْرا        )

َحتَّى ِإذَا َبلَغَ َمْغِرَب    )  85(فَاتَبَع َسَبًبا )84(ًباِفي الْأَْرِض َوآَتْيَناُهـو ِمْن كُلِّ َشْيٍء َسبَ      
الشَّْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن َحِمئٍَة َوَوَجَد ِعْنَدَها قَْوًما قُلَْنا َياذَا الْقَْرَنْيِن ِإمَّا أَنْ               

ْوَف ُنَعذُِّبُهو ثُمَّ ُيَردُّ ِإلَى     قَالَ أَمَّا َمْن ظَلََم فَسَ    )86(ُتَعذَِّب َوِإمَّا أَنْ َتتَِّخذَ ِفيِهمو ُحْسًنا     
َوأَمَّا َمْن آَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا فَلَُهوَجَزاء الُْحْسَنى        )87(َربِِّهي فَُيَعذُِّبُهو َعذَاًبا ُنكًْرا   

َحتَّى ِإذَا َبلَغَ َمطِْلَع الشَّْمِس     )89(ثُمَّ اتَبَع َسَبًبا  )88(َوَسَنقُولُ لَهُو ِمْن أَْمِرَنا ُيْسًرا    
كَذَِلَك َوقَْد أََحطَْنا ِبَما    )  90(َدَها َتطْلُُع َعلَى قَْوٍم لَْم َنْجَعلْ لَُهمو ِمْن ُدوِنَها ِسْتًرا         َوَج

َحتَّى ِإذَا َبلَغَ َبْيَن السَّدَّْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما قَْوًما         )92(ثُمَّ اتَبَع َسَبًبا  )91(لََدْيِهي ُخْبًرا 
قَالُوا َياذَا الْقَْرَنْيِن ِإنَّ َياُجوَج َوَماُجوَج ُمفِْسُدونَ ِفي        )93(الَا َيكَاُدونَ َيفْقَُهونَ قَْولً   

قَالَ َما  )94(الْأَْرِض فََهلْ َنْجَعلُ لََك َخْرًجا َعلَى أَنْ َتْجَعلَ َبْيَنَنا َوَبْيَنُهمو َسدا             
آُتوِني )  95(َوَبْيَنُهمو َرْدًما َمكَّــَنِني ِفيِهي َربِّي َخْيٌر فَأَِعيُنوِني ِبقُوٍَّة أَْجَعلْ َبْيَنكُمو         

ُزَبَر الَْحِديِد َحتَّى ِإذَا َساَوى َبْيَن الصُّدفَْيِن قَالَ انفُُخوا َحتَّى ِإذَا َجَعلَُهو َناًرا قَالَ               
(فََما اْسطَاُعوا أَنْ َيظَْهُروُهو َوَما اْسَتطَاُعوا لَُهو َنقًْبا       )96(آُتوِني أُفِْرغْ َعلَْيِهي ِقطًْرا   

 َهذَا َرْحَمةٌ ِمْن َربِّي فَِإذَا َجاَء َوْعُد َربِّي َجَعلَُهو َدكًّــا َوكَانَ َوْعُد َربِّي              قَالَ)97
َوَتَركَْنا َبْعَضُهمو َيْوَمِئٍذ َيُموُج ِفي َبْعٍض َوُنِفَخ ِفي الصُّوِر فََجَمْعَناُهمو            )98(َحقًّا
الَِّذيَن كَاَنْت أَْعُيُنُهمو ِفي    )  100( َعْرًضا َوَعَرْضَنا َجَهنََّم َيْوَمِئٍذ ِللْكَاِفِرينَ   )99(َجْمًعا

أَفََحِسَب الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ    )101(ِغطَاٍء َعْن ِذكِْري َوكَاُنوا لَا َيْسَتِطيُعونَ َسْمًعا       
 قُلْ َهلْ )102(َيتَِّخذُوا ِعَباِدي ِمْن ُدوِنْي أَْوِلَياَء ِإنَّا أَْعَتْدَنا َجَهنََّم ِللْكَاِفِريَن ُنُزلًا           
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الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُهمو ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا َوُهمو         )103(ُنَنبِّئُكُمو ِبالْأَْخَسِريَن أَْعَمالًا  
أُولَِئَك الَِّذيَن كَفَُروا ِبآَياِت َربِِّهمو َوِلقَاِئهِي      )104(َيْحَسُبونَ أَنَُّهمو ُيْحِسُنونَ ُصْنًعا   
ذَِلَك َجَزاُؤُهمو َجَهنَُّم   )  105(ُهمو َيْوَم الِْقَياَمِة َوْزًنا   فََحِبطَْت أَْعَمالُُهمو فَلَا ُنِقيُم لَ    

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت     )106(ِبَما كَفَُروا َواتََّخذُوا آَياِتي َوُرُسِلي ُهُزًؤا     
108(َعْنَها ِحَولًا َخاِلِديَن ِفيَها لَا َيْبُغونَ     )107(كَاَنْت لَُهمو َجنَّاُت الِْفْرَدْوِس ُنُزلًا    

قُلْ لَْو كَانَ الَْبْحُر ِمَداًدا ِلكَِلَماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر قَْبلَ أَنْ َتنفََد كَِلَماُت َربِّي َولَْو                )
قُلْ ِإنََّما أََنا َبَشٌر ِمثْلُكُمو ُيوَحى ِإلَيَّ أَنََّما ِإلَُهكُمو ِإلٌَه َواِحٌد           )109(ِجئَْنا ِبِمثِْلِه َمَدًدا  

(فََمْن كَانَ َيْرُجوا ِلقَاَء َربِِّهي فَلَْيْعَملْ َعَملًا َصاِلًحا َولَا ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّهي أََحًدا              
110( 

 سورة مرمي

اجعــل لــْي ءاية   }  بـفـتـح الياء،   {  من وراءَي وكـــانت    }  
ـَــها    }  بضم امليم،   {  ُمــتُّ  }  بإسكان الياء،   {   { فناداهـا َمــن حتت
ـَـها،   :  ـتح امليم والتاء من قوله    بف { ربـــْي إنه كان    }  َمـــن حتـتـ

{ أءذا  }  يدخلون،  :  بضم الياء وفتح اخلاء من    {  يـدخلون اجلنة   }  بإسكان الياء،   
ـَّــُر    }  بضم امليم،   {  ما ُمــتُّ   }  مثل ورش،    ـَـذَّ كـ بـفتح {  أوال ي

{ أفرأيت  }  يم،  بضم امل {  مقاما وأحسن   }  الـذال مشددة وكـذا الكـاف،     
 .بالتاء{ تكاد السموات } باهلمز، 

 

 

 سورة طه

} بإسكان الياء،   {  لذكري إن   }  أين،  :  بفتح مهزة {  أنــَي أنا   }  
} بإسكان الياء،   {  ويسر لــْي أمري    }  بإسكان الياء،   {  ولــــي فيها   
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ي لنفسي اذهب، ويف ذكر   }  بإسكان الياء،   {  عيْين إذ   }  بفتح الياء،   {  اخَي اشدد   
إنْ، :  بإسكان نون {  إنْ هذآنِّ   }  بفتح الياء فيهما وصال كنافع،       {  اذهبا  

قال }  هذانِّ، مـع الـمد الـمشبع للساكـنـيـن،       :  وتـشديـد نـون 
فنسْي }  بكسر الباء وامليم،    {  بـِملكنا  }  يف الوجه األول على اإلخبار،      {  ءامنتم  

برأسْي إنــي }  صال ووقفا،   بالياء و {  تتبعنـي أفعصيت   }  بإسكان الياء،   {  أفال  
فــال }  ختلفه،  :  بكـــسر الـــالم من  {  لن ختِلفه   }  باإلسكان،  {  

بالنقل وقد  {  قرانا  }  بــيــاء فخاء بعدها فاء ساكنة،      {  يــَخـْف ظلما   
بالياء على  {  أولـم يأتــهم   }  وأنك،  :  بفتح مهزة {  تعرى وأنك   }  سبق،  
 .الغيبة

 سورة األنبياء

{ إينْ إله   }  باإلظهار،  {  كانْت ظَــالـمة   }  نقل وقد سبق،    بال{  فسلوا  }  
} ألـم ير،   :  بإسقاط الواو بعد اهلمزة من    {  ألـم ير الذين كفروا     }  باإلسكان،  

: بفتح الالم من  {  وإن كان مثقالَ حبة     }  بضم امليم ،    {  أفإيــن مُّــتَّ   
بــاهلمز بــدل الـيــاء، وقد سبق      {  وِضـئـآء  }  مثـقـــال،  

{ أفَّ لكم   }  بالنقل،  {  فسلوهم  }  بتسهيل الثانية،   {  ءأنت  }  ـيــونس،  ب
 .أف: بفتح الفاء من

 سورة احلج

{ والصابـــئـــني  }  ليضل،  :  بفتح الياء من  {  ليضل عن سبيله    }  
ـْـيقطع } بتشديد النون مع املد املشبع،   {  هـــذآنِّ  }  باهلمز،   بإسكان { مث ل
بالياء {  والبادي  }  ة األخرية وصال وتسكينها وقفا،      بكسر اهلمز {  ولؤلؤا  }  الالم،  

ـْيقضوا   }  بإسكان الياء،   {  بيتــْي للطائفني   }  وصال ووقفا،    بإسكان {  مث ل
ـَـْدفَـع    }  بتسكني اخلاء وفتح الطاء خمففة،      {  فتْخطَفه  }  الالم،   بفتح {  إن اهللا ي

} زة،  بـفتح اهلم {  أَذن للـذين   }  الياء وتسكـني الدال وفتح الفاء،        
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ـِـلون بأهنم    بفتح {  ولوال دفع   }  بضم الياء فقاف فألف فتاء مكسورة،       {  يقات
فكـــائـــن }  حبذف الياء،   {  نكري  }  الدال وتسكني الفاء فعني مضمومة،      

بفاف فكـاف فـألـف فـهمزة فــنـون، وعليه فــتـكــون من        {  
{ ـــن  وكائ}  بالياء على الغيبة،    {  مـما يعدون   }  قبـيـل الـمتصل،   

بضم {  مدخال  }  بدون ألف بعد العني وكسر اجليم مشددة،        {  معجزين  }  سبق،  
ما مل يرتل } بتسهيل الثانية وقد سبق نظريها غري ما مرة،      {  السماء أن تقع    }  امليم،  

 .بضم الياء وتسكني النون وكسر الزاي خمففة{ 

 سورة املؤمنون

ـ }  بــاإلفـراد،  {  ألمـانـتـــهم  }   ـُـنـبـت ب ـالـدهـن ت
} بـضم الـتـاء وتـسكــيـن النـــون وكــسر الـبـاء،         {  

بـتسهـيـل الـثـانية  وقد سبق     {  جــاء أمرنا   }  بضم النون،   {  نسقيكم  
سامرا }  بـالتـنـويـن على األلـف،    {  تتراً  }  بضم امليم،   {  ُمتم  }  نظريها،  

ـَـهُجرون   بضم {  ـتـنا  ُمـ}  مثل ورش،   {  أءذا  }  بفتح التاء وضم اجليم،     {  ت
عما يصفون  }  هبمزتني األوىل حمققة والثانية مسهلة،       {  أءنا ملبعوثون   }  امليم،  

{ جاء أجلهم   }  عالـم،  :  يصفون بعالـم، مع كسر ميم    :  بوصل{  عالـم الغيب   
قُلْ كم لبـثـتـم   }  بكسر السني،   {  ِسخريا  }  بتسهيل الثانية وقد سبق نظريها،      

 .بالنقل كما سبق{ فسل العاديــن  } قل،: بصيغة األمر يف{ يف األرض 

 سورة النور

أنَّ }  بفتح اهلمزة،   {  رأفة  }  بفتح الراء مشددة،    {  وفَــرَّْضــناها  }  
بفتح {  أنَّ غَضَب اهللا    }  لعنت،  :  أن، وفتح التاء من   :  بفتح النون من  {  لعنَت اهللا   
} ،ء  غضب، واهللا جمرور على اإلضافة    :  أن، وفتح الضاد والباء من    :  النون من 

على البغاء إن   }  بكسر اجليم،   {  ِجـيـوبـهـن  }  بضم الطاء،   {  خطُــوات  
ـَّـَد     }  بتسهيل الثانية كما سبق،     {   ـَـَوق بفتح التاء  {  كـأهنا كوكب دري ت
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ـِـيـوت   }  والواو خمففتان وفتح القاف مشددة، وفتح الدال خمففة،           { يف ب
سحاب، :  منبضم الباء منونة     {  سحاٌب ظـلمات   }  بكــسر الباء،   

بضم الياء وتسكني النون وكسر     {  ويرتل  }  بكسر التاء منونة،    :  {ظلمات}و
 .بتسكني الباء وكسر الدال خمففة{ وليـْبـِدلـنـهم } الزاي خمففة، 

 سورة الفرقان

: بضم الالم من  {  وجيعلُ لك قصورا    }  بالوقف،  {  جتري من حتتها األهنار     }  
بالياء {  ويوم حيشرهم   }  د وتسكني الياء،    بفتح الضا {  ضْيــقا مقرنني   }  وجيعل،  

} بـكسر الـبـاء،   {  بيــوت  }  بتسهيل الثانية،   {  ءأنتم  }  على الغيبة،   
بضم النـــون وتسكـــيـن الـنون وكسر     {  وننـزل املـالئـكــةَ   

بتسكـيـن ياء  {  إن قومـي اختذوا    }  بالنصب،  {  املالئكـةَ  }  الـزاي خمففة،   
{ شــاء أن يتخذ    }  بكسر الراء وتسكني الياء،     {  يرسل الريح   }  اإلضافة،  

ولـم }  بالنقل،  {  فسل  }  بتسهيـل الـثــانـيـة وقـد سبق نظيـرها،      
بياء مضمومة فضاد   {  ُيـَضعَّــْف  }  بفتح الياء وكسر التاء،     {  َيـقِتـروا  

 .هكذا بالصلة وصال{ فيه ي مهانا } مفتوحة فعني مفتوحة مشددة ففاء ساكنة، 

 بيقيمنوذج تط

 :من قوله تعاىل

 وعباد الرمحن، من سورة الفرقان إىل آخر السورة

َوِعَباُد الرَّْحَماِن الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى الْأَْرِض َهْوًنا َوِإذَا َخاطََبُهم الَْجاِهلُونَ قَالُوا           
َن َيقُولُونَ َربََّنا   َوالَِّذي)  64(َوالَِّذيَن َيِبيُتونَ ِلَربِِّهُمـو ُسجًَّدا َوِقَياًما     )  63(َسلَاًما

(ِإنََّها َسآَءْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما   )  65(اْصِرْف َعنَّا َعذَاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعذَاَبَها كَانَ غََراًما       
ـَــقْـِتـُروا َوكَانَ َبْيَن ذَِلَك قََواًما          )  66 (َوالَِّذيَن ِإذَا أَنفَقُوا لَْم ُيْسِرفُوا َولَْم ي
ْدُعونَ َمَع اللَِّه ِإلًَها آَخَر َولَا َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَِّتي َحرََّم اللَُّه ِإلَّا              َوالَِّذيَن لَا يَ  )  67
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ُيَضــعَّْف لَُه الَْعذَاُب َيْوَم    )  68(ِبالَْحقِّ َولَا َيْزُنونَ َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك َيلَْق أَثَاًما        
 َتاَب َوآَمَن َوَعِملَ َعَملًا َصاِلًحا فَأُْولَِئَك       ِإلَّا َمنْ )  69(الِْقَياَمِة َوَيْخلُْد ِفيِهـي ُمَهاًنا   

َوَمْن َتاَب َوَعِملَ   )  70(ُيـَبدِّلُ اللَُّه َسيِّئَاِتِهُمو َحَسَناٍت َوكَانَ اللَُّه غَفُوًرا َرِحيًما        
ا َمرُّوا ِباللَّْغِو   َوالَِّذيَن لَا َيْشَهُدونَ الزُّوَر َوِإذَ    )  71(َصاِلًحا فَِإنَُّه َيُتوُب ِإلَى اللَِّه َمَتاًبا     

َوالَِّذيَن ِإذَا ذُكُِّروا ِبآَياِت َربِِّهُمـو لَْم َيِخرُّوا َعلَْيَها ُصما            )  72(َمرُّوا ِكَراًما 
َوالَِّذيَن َيقُولُونَ َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُرِّيَّاِتَنا قُرَّةَ أَْعُيٍن َواْجَعلَْنا           )  73(َوُعْمَياًنا
75(أُْولَِئَك ُيْجَزْونَ الُْغْرفَةَ ِبَما َصَبُروا َوُيلَقَّْونَ ِفيَها َتِحيَّةً َوَسلَاًما        )  74(ِقَني ِإَماًما ِللُْمتَّ
قُلْ َما َيْعَبأُ ِبكُـُمــو َربِّـي لَْولَا      )  76(َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْسَتقَرا َوُمقَاًما    )  

ـُُمو فَقَْد كَذَّْبُتُمـو فََسْو  )77(َف َيكُونُ ِلَزاًماُدَعاُؤك

 سورة الشعراء

بضم النون األوىل وتسكني النون الثانية وكسر الزاي         {  نرتل عليهم   }  
هبمزة بـعد اجليم فهــاء مضمومة      {  أرجـئـُه و وأخاُه و      }  خمففة،  

مثل قالون،  {  ءأاَمنتم  }  مثل ورش،   {  أئـــن لـنـا   }  موصـولـة وصال،   
أفرأيتم }  بكسر العني حيث وردت،     {  وعيون  }  اء،  بإسكان الي {  بعبادْي إنكم   }  
واغفر ألبـْي إنه   }  بإسكان الياء،   {  فإهنم عدو لـْي إال     }  باهلمز وقد سبقت،    {  
ومن معْي من   }  باإلسكان كذلك،   :  حيث وردت {  أجرْي إال   }  بإسكان الياء،   {  

: لالم من بفتح اخلاء وتسكني ا   {  إال َخـلْـُق األولـيـن    }  باإلسكان،  {  املؤمنني  
بتسهيل الثانية كما   {  من السماء إن    }  بكسر الباء كما سبق،     {  بيوتا  }  خلق،  
ـَّـِبعهم   }  بالواو،  {  وتوكل  }  ذكر،  {  أفرأيت  }  سبق،   بفتح {  والشعراء يـت

 .الياء وتشديد التاء بعدها وكسر الباء

 سورة النمل

ايلَ ال أرى   م}  بإسكان ياء اإلضافة هنا وكذا األحقاف،       {  أوزعـنـْي أنْ   }  
األوىل مفتوحة مشددة   :  بنونـيـن{  أو ليأتيـنَّــِنــي   }  بفتح الياء،   {  
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: سبأ، وكسرها يف  :  بإسكان اهلمزة من  {  سَبـأْ بنبٍإ   }  والثانية مكسورة خمففة،    
بإسكان الياء وصال   {  أمتدونن ي   }  بإسكان الياء،   {  إنـْي ألقي   }  بنبإ،  
أنا، :  بـدون مد :  معا{  أنا ءاتيك   }  ءاتان،  :  حبذف الياء من  {  ءاتان اهللا   }ووقفا،

بتسهيل الثانية يف   {  ءأشكر  }  بإسكان الياء وصال ووقفا،     {  ليبلونـْي  }  وصال،  
} بكسر الباء،   {  بيوهتم  }  هبمزة ساكنة بعد السني،     {  سأْقيها  }  الوجه األول،   

ء، بكسر الراء وتسكني اليا   {  الريح نشرا   }  كذلك،  {  أءله  }  مثل ورش،   {  أئنكم  
بل، وفتح اهلمزة وإسكان الدال فراء      :  بإسكان الالم من  {  بلْ أَْدَرَك ِعلُْمُهم و   }  

مثل {  أءنا ملخرجون   }  هبمزتني مع تسهيل الثانية،     {  أءذا  }  أدرك،  :  فكاف من 
{ ال تسمع املوتى    }  بكسر الضاد وتسكني الياء،      {  يف ِضـيـق   }  ورش،  

ـَسَمـُع   }  بالوقف،   { الصمُّ  }  يسمع،  :  يم وضم العني من   بفتح الياء وامل  {  وال ي
{ من فزع يـوِمـئذ    }  بالياء على الغيبة،    {  يـفعلون من جاء    }  بضم امليم،   

 .بالياء على الغيبة{ عما يــعملون } يـــومـئـذ، : بكسر امليم من

 سورة القصص

بتشديد {  هاتيـــــــنِّ  }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  إنـْي أريد أنْ    }  
وجيوز يف مد ما قبلها ثالثة أوجه ألنــها من قبيل مد اللـيـن،            النون مكسورة   

} بـاإلسكان،  {  ستجدنــْي إنْ    }  بـالـهاء وقفا،    {  يـاأبت  }  
بعدم النقل،  {  ردءا  }  بتشديد النون مع املد املشبع للساكنني،       {  فذآنــــك  

يــكــذبـــــون، :  حبذف الياء الزائدة من   {  إينَ أخاف أن يكذبون     }  
إلينا ال ُيـرَجعون   }  قال،  :  بـحذف الواو قبل  {  ـــال موسى رَيب أعلم     قـ}  
{ أرأيتم  }  بالياء على الغيبة،    {  يـجـبـى إليه   }  بضم الياء وفتح اجليم،     {  

 .هبمزة بدل الياء بعد الضاد{ بضــئـاء } سبقت، 

 سورة العنكبوت
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ألْف آل  :  بعدم النقل هكذا تقرأ وصال     {  ألـــــمِّ أحسب   }  
{ مودةُ بيــِنكـــم   }  هكذا باملد،   {  النشآءة  }  ــيـــْم أحسب،   مِّـ

إىل }  بكسر النون،   :  بضم التاء وإضافـــتها إىل بينكــــم، وبينكــم     
{ ِسـيء  }  مثل ورش،   {  أئـنـكم  }  بــإسكان ياء اإلضافة،    {  رْيب إنه   

  { منُجوك}  بالواو،  {  النبوة  }  بكسرة خالصة حتت السني أي بعدم اإلمشام،         
ءايت من  }  سبق،  {  البيوت  }  بتسكـــيـن الـنـون وضم الـجيم خمففة،      

} بالنون،  {  ونقول ذوقوا   }  ءاية، والوقف عليها باهلاء،      :  بإفراد{  ربه  
ـْيتمتعوا  }  باملد وقد سبق،    {  وكائـــن   : معا{  املْيت  }  بتسكني الالم،   {  ول
 . الزاي خمففةبضم الياء وتسكني النون وكسر{ ويرتل } بإسكان الياء، 

 سورة الروم

ـَـربــَوا  }  أتيتم،  :  هبمزة فتاء فياء فتاء فميم من     {  وما أتيتم   }   بفتح {  لي
بكسر :  الثانية{  يرسل الريح   }  بالنون على التكلم،    {  لنذيقهم  }  الياء والواو،   

ال }  بضم الياء وتسكني النون وكسر الزاي خمففة،        {  يرتل  }  الراء وتسكني الياء،    
: بفتح الياء وامليم من   {  وال َيـسَمـُع الصمُّ الدعاء     }  بالوقف،  {  تى  تسمع املو 

 .باإلظهار{ ولقْد َضـربنا } بضم امليم، { الصم } يسمع، 

 سورة لقمان

يابنـــــْي }  بضم الذال،   {  يف أذُنيه   }  بفتح الياء،   {  لَيـضل عن   }  
بتسكني {   أقم   يابنـــْي}  بفتح الالم،   {  إن تك مثقالَ    }  بإسكان الياء،   {  ال  

وأسبغ }  بتاء فصاد فعني مكسورة مثقلة فراء ساكنة،         {  وال تصعِّـر   }  الياء،  
بنـون فـعـني ساكــنة فميم فتــاء منصوبة      :  نعمة{  عليكم نْعمةً ظاهرةً    

بضم الياء  {  ويرتل الغيث   }  بفتح الياء وضم الزاي،     {  حيزنــك  }  منونة،  
 .وتسكني النون وكسر الزاي خمففة
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 السجدةسورة 

{ الذي أحسن كل شيء خلْـقه      }  بتسهيل اهلمزة الثانية،    {  السماء إىل   }  
هبمزتني مع تسهيل   {  أءنا لفي   }  مثل ورش،   {  أءذا  }  خلقه،  :  بإسكان الالم من  

 .الثانية

 

 

 سورة األحزاب

بإسقاط األلف  {  الظنونا  }  مثل السماء وصال ووقفا حيث ورد،       {  الالء  }  
بفتح {  بفاحشة مبـيَّـنة   }  سبق،  {  إن شاء أو يتوب     }  سبق،  {  بيوتنا  }  وصال،  

ـَُضعِّْف هلا العذاَب    }  الياء مشددة،    بنون مضمومة فضاد فعني مكسورة      {  ن
{ من النساء إن    }  بفتح الباء،   {  العذاب  }  نضعف،  :  مشددة ففاء ساكنة من   

} وقرن،  :  بكــــسر القاف من  {  وِقرن يف بيــــوتكــن    }  سبق،  
ترجـــئُ }  بالياء،  {  للنيب، والنيب   }  باإلظهار،  {  فقْد َضل   }  ،  سبق{  بيوتكن  

حبذف {  الرسوال  }  سبق،  {  أبناء إخواهنـن   }  سبق،  {  فسلوهن  }  باهلمز،  {  من  
 .األلف وصال

 سورة سبأ

بكسر {  عالـم  }  لتأتينكم،  :  بالوقف على {  لتأتينكـُم وعالـِم الغيب    }  
من }  ـيـن وكـسر الـجيم مشددة،     بدون ألف بعد الع   {  معجِِّزين  }  امليم،  

بتسهيل {  من السماء إن    }  بكسر الزاي ورفع امليم،     {  رجــز ألـيــٌم   
هبمزة مفتوحة بدل األلف،    {  منسأته  }  بالياء وصال ووقفا،    {  كاجلوايب  }  الثانية،  

بباء فعني مكسورة مشددة    {  قالوا ربنا َبــعِّــْد    }  بإسكان اهلمزة،   {  لسبأْ  }  
أهؤالء }  بدون ألف بعد العني وكسر اجليم مشددة،        {  معجزين    }  فدال ساكنة، 
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بإسكان {  إن أجرْي إال على اهللا      }  حبذف الياء،   {  نكري  }  بتسهيل الثانية،   {  إياكم  
 .كذلك باإلسكان{ رْيب إنه سـميع } الياء، 

 سورة فاطر

{ إىل بلد مْيت    }  بكسر الراء وتسكني الياء،     {  الريح فـتـثـيـر   }  
أرأيتم }  بكسر اهلمزة األخرية وصال، وتسكينها وقفا،       {  ولؤلؤا  }  الياء،  بإسكان  

بــاإلفراد، والوقف عليها يكون    {  بينة  {  }  فهم على بينت منه     }  سبقت،  {  
بتسهيل الثانية { جاء أجلهم } سنة، حيث وردت،      :  باهلاء وقفا يف  {    سنت}باهلاء،

 .كما سبق

 منوذج تطبيقي

 :رة فاطرمن قوله تعاىل من آخر سو

  مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إىل آخر السورة

ـُمو ظَاِلٌم              ـْه ـَِتاَب الَِّذيَن اْصطَفَْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا فَِمن ـَْنا الْك ثُمَّ أَْوَرث
الْفَْضلُ ِلَنفِْسهـِي َوِمْنُهمو ُمقَْتِصٌد َوِمْنُهمو َساِبٌق ِبالَْخْيَراِت ِبِإذِْن اللَِّه ذَِلَك ُهَو             

ـُْؤا          )  32(الْكَِبُري   ـُْؤل َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخلُوَنَها ُيَحلَّْونَ ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن ذََهٍب َول
َوقَالُوا الَْحْمُد ِللَِّه الَِّذي أَذَْهَب َعنَّا الَْحَزنَ  ِإنَّ َربََّنا           )  33(َوِلَباُسُهمو ِفيَها َحِريرٌ  

ي أََحلََّنا َداَر الُْمقَاَمِة ِمْن فَْضِلِه لَا َيَمسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َولَا            الَِّذ)  34(لََغفُوٌر َشكُوٌر   
َوالَِّذيَن كَفَُروا لَُهمو َناُر َجَهنََّم لَا ُيقَْضى َعلَْيِهمو          )  35(َيَمسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب     

َوُهمو )  36( كَفُوٍر   فََيُموُتـوا َولَا ُيَخفَُّف َعْنُهمو ِمْن َعذَاِبَها كَذَِلَك َنْجِزي كُلَّ         
َيْصطَِرُخونَ ِفيَها َربََّنا أَْخِرْجَنا َنْعَملْ َصاِلًحا غَْيَر الَِّذي كُنَّا َنْعَملُ أََولَْم ُنَعمِّْركُمو َما              

ِإنَّ )  37(َيَتذَكَُّر ِفيِهـي َمْن َتذَكََّر َوَجاَءكُم النَِّذيُر فَذُوقُوا فََما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصٍري            
ُهَو الَِّذي  )  38(َه َعاِلُم غَْيِب السََّماَواِت َوالْأَْرِض ِإنَُّهو َعِليٌم ِبذَاِت الصُُّدوِر           اللَّ

َجَعلَكُمو َخلَاِئَف ِفي الْأَْرِض فََمْن كَفََر فََعلَْيِهـي كُفُْرُهـو َولَا َيِزيُد الْكَاِفِريَن             



 93

قُلْ )  39(الْكَاِفِريَن كُفُْرُهمو ِإلَّا َخَساًرا     كُفُْرُهمو ِعْنَد َربِِّهمو ِإلَّا َمقًْتا َولَا َيِزيُد         
ـُمو ُشَركَاَءكُم الَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَُروِني َماذَا َخلَقُوا ِمْن              أََرأَْيــتـ

  ِمْنُهـو✫الْأَْرِض أَْم لَُهمو ِشْرٌك ِفي السََّماَواِت أَْم آَتْيَناُهمو ِكَتاًبا فَُهمو َعلَى َبيَِّنت          
ِإنَّ اللََّه ُيْمِسُك السََّماَواِت    )  40(َبلْ ِإنْ َيِعُد الظَّاِلُمونَ َبْعُضُهمو َبْعًضا ِإلَّا غُُروًرا          

َوالْأَْرَض أَنْ َتُزولَا َولَِئن َزالََتا ِإنْ أَْمَسكَُهَما ِمْن أََحٍد ِمْن َبْعِدِهـي ِإنَُّهـو كَانَ َحِليًما              
ـُنَّ أَْهَدى         َوأَقَْسُموا ِباللَّ )  41(غَفُوًرا ِه َجْهَد أَْيَماِنِهمو لَِئْن َجاَءُهمو َنِذيٌر لََيكُـون

اْسِتكَْباًرا ِفي الْأَْرِض   )  42(ِمْن ِإْحَدى الْأَُمِم فَلَمَّا َجاَءُهمو َنِذيٌر َما َزاَدُهمو ِإلَّا ُنفُوًرا         
 ★ِهـي فََهلْ َيْنظُُرونَ ِإلَّا ُسنَّت       ِإلَّا ِبأَْهلِ  ∗َوَمكَْر السَّيِِّئ َولَا َيِحيُق الَْمكُْر السَّيِّئُ       

أََولَْم )  43(اللَِّه َتْبِديلًا َولَْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحِويلًا       •الْأَوَِّلَني فَلَْن َتِجَد ِلُسنَِّت      
 ِمْنُهمو  َيِسُريوا ِفي الْأَْرِض فََيْنظُُروا كَْيَف كَانَ َعاِقَبةُ الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهمو َوكَاُنوا أََشدَّ           

قُوَّةً َوَما كَانَ اللَُّه ِلُيْعِجَزُهـو ِمْن َشْيٍء ِفي السََّماَواِت َولَا ِفي الْأَْرِض ِإنَُّهـو كَانَ              
َولَْو ُيَؤاِخذُ اللَُّه النَّاَس ِبَما كََسُبوا َما َتَرَك َعلَى ظَْهِرَها ِمْن َدابٍَّة             )  44(َعِليًما قَِديًرا 

45(ِإلَى أََجٍل ُمَسمى فَِإذَا َجاء أََجلُُهمو فَِإنَّ اللََّه كَانَ ِبِعَباِدِه َبِصًريا          َولَِكْن ُيَؤخُِّرُهمو   
 ( 

 سورة يــــس

} بالنقل،  {  والقران  }  بإدغام النون يف الواو وصال،      {  ياسني وَّالقران   }  
بتسهـيـل {  ءأنـذرتــهـم  }  بالسني مــقدم حيث ورد،     {  على سراط   

ـ   { ءأختذوا } مثل ورش، { أئـن ذكـرتـم } ه األول،   الـثـانـية يف الـوج
وال }  بـــإسكــان الياء،   {  إينْ  إذا    }  ءأنذرتـــــهـم،  :  مثل

{ العيون  }  بتسكني الياء،   {  امليتة  }  بـحـذف الـياء الزائدة،    {  يـنـقذون  
} بضم الباء وفتح الالم خمففة، {  جُبال كثريا   }  باإلفراد،  {  ذريتهم  }  بكسر العني،   

                                                           
 .باإلفراد، والوقف باهلاء:  بينت- ✫
 . واوا مكسورة يف الوجه املقدم، وكذا كل ما أشبهها يف القران وصال: إال:  تبدل مهزة- ∗
 . يوقف عليها بالـهاء حيث وردت- ★
 .  حيث وردت، وكذا كل تاء تأنيث رمست بالتاء املبسوطة يف اسم مفرد، أو مجع ويقرؤه باإلفراد يقف عليها باهلاء- •
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بالياء على  {  لينذر من كان    }  بالنقل،  {  وقران  }  بالياء على الغيبة،    {  أفال يعقلون   
ـَحُزنك قوهلم } لينذر، : الغيبة يف  .بفتح الياء وضم الزاي{ فال ي

 سورة الصافات

هبمزتني مع تسهيل الثانية    {  أءنا  }  بضم امليم،   {  ُمتنا  }  مثل ورش،   {  أءذا  }  
مثل {  أءذا  {  }  أءنـك  {  }  أئـنــا  }  ألزرق،  مثل ا {  أَوَءاباؤنا  }  منهما،  
حبذف الياء  {  لتردين  }  بكسر الالم حيث وردت،      {  املخلصني  }  ورش،  

باهلاء {  يا أبت   }  بــإسكــان يـاء اإلضافة،    {  ستجدينْ إن   }  الزائــدة،  
ـْياسني    }  :  هكذا{  سالم على آل ياسني     }  وقفا،   هبمزة مكسورة  {  سالم على إل

 .ففالم ساكنة فأل

 

 سورة ص

{ هـــــــــؤالء إال   }  مثــل ورش،   {  أءنــــزل  }  
{ لـقْد ظَــلمــك   }  بتسهـيـل الـثـانيــة كـمــا سبق،      

بتسكيـن الـهمزة فوق الواو يف الوجه      {  بالســْؤق  }  بـــاإلظـهـار،  
واذكر عبدنــا إبراهيـم   }  بإسكان ياء اإلضافة،    {  من بعدْي إنك    }  املقدم،  

} خبالصة،  :  بتنوين التاء من  {  خبالصة ذكرى   }  عبدنا،  :  بإفراد{  وإسحـاق  
بـكسر {  سخريا  }  بـالـيـاء على الـغـيـبة،    {  مـــا يــوعدون   

بكسر الالم كما   {  املخلصني  }  بـاإلسـكـان،  {  لـعنتـْي إلـى   }  السيـن،  
 .سبق

 سورة الزمر

{  إينْ أمرت    }بفتح الياء،   {  لَيـضل عن سبيله    }  بالصلة،  {  يرضُه و لكم    }  
{ ولقْد َضـربنا   }  من هادي،   :  بالياء وقفا، هكذا  :  معا{  من هاد   }  بإسكان الياء،   
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ـِما لرجل    }  باإلظهار،   ساملا، وكسر الالم   :  باأللف بعد السني من   {  رجال سال
ـِّــــَي  }  سبقت،  {  أفرأيتم  }  بعدها،   بتشديد النون وفتح الياء    {  تأمرونـ

 .كننيمع مد الواو مدا مشبعا للسا

 سورة غافر

بـاإلفــراد، والـوقــف بــالــهـــاء،   {  كـــلمت  }  
بـضم اليـاء وتـسكــيـن الـنـون وكسر الزاي خمففة،       {  ويـنـزل  }  
من }  بالياء على الغيبة،    {  والذين يدعون   }  بالياء وصال ووقفا،    {  التالقــي  }  

} بفتح الياء،     {  ذروينَ أقتل موسى  }  من واقـــي،   :  باهلاء وقفا، هكذا  {  واق  
} يظهر،  :  بفتح الياء وفتح اهلاء والراء من     {  وأن َيـظَهـَر يف األرض الفساُد      

بالياء وقفا،  {  من هاد   }  بالياء يف احلالني،    {  يوم التنادي   }  بضم الدال،   {  الفساد  
بضم الياء وفتح   {  ُيـدَخلون اجلنة   }  بالياء يف احلالني،    {  اتبعونــي أهدكم   }  

{ أمرْي إىل اهللا    }  أنا، وصال،   :  بعدم مد {  وأنا أدعوكم   }  خلون،  يد:  اخلاء من 
هبمزة وصل فدال ساكنة فخاء مضمومة فالم       {  الساعةُ ادُخلُوا ءال    }  باإلسكان،  

بفتح {  ادعوينَ أستجب لكم    }  بالتاء،  {  ال تنفع الظاملني    }  مضمومة على األمر،    
} بكسر الشني،   {  ِشـيوخا  }  بضم الياء وفتح اخلاء،     {  سُيدَخلون جهنم   }  الياء،  

 .بتسهيل الثانية{ جاء أمر اهللا } سنة، : باهلاء وقفا يف{ سنت اهللا 

 سورة فصلت

ـُحشُر أعداُء اهللا     }  مثل ورش،   {  أئنكم  }   بضم الياء وفتح الشني    {  ويوم ي
بتسكني الراء  {  أْرنا الذيـــنِّ   }  أعداء،  :  حيشر، وضم اهلمزة األخرية من    :  من
قرانا }  بتشديد النون وجيوز يف املد قبلها ثالثة أوجه،         :  {لذيـــّنا}  أرنا،:  من
مثرة، :  بإفراد{  مثرت من أكمامها    }  بتسهيل الثانية مقدم،    {  ءأعجمي  }  بالنقل،  {  

بإسكان {  رْيب إن لـْي عنده     }  بفتح الياء،   {  أين شركاءَي قالوا    }  والوقف باهلاء   
 .سبقت{ أرأيتم } يل، : ريب، و: الياء يف
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 منوذج تطبيقي

 :من قوله تعاىل

 وقال الذين كفروا ال تسمعوا، من سورة فصلت، إىل قوله تعاىل

 من غفور رحيم: من نفس السورة

(َوقَالَ الَِّذيَن كَفَُروا لَا َتْسَمُعوا ِلَهذَا الْقَُراِن َوالَْغْوا ِفيِهـي لََعلَّكُمو َتْغِلُبونَ             
(َعذَاًبا َشِديًدا َولََنْجِزَينَُّهْم أَْسَوأَ الَِّذي كَاُنوا َيْعَملُونَ        فَلَُنِذيقَنَّ الَِّذيَن كَفَُروا    )  26
ذَِلَك َجَزاُء َوْعَداِء اللَِّه النَّاُر لَُهمو ِفيَها َداُر الُْخلِْد َجَزاًء ِبَما كَاُنوا ِبآَياِتَنا               )  27

ـْـنِّ      )  28(َيْجَحُدونَ   ـَا الـذَي  أََضلَّاَنا ِمَن الِْجنِّ    َوقالَ الِذيَن كَفَُرْوا َربََّنا أَْرن
ِإنَّ الِذيَن قَالُْوا   )  29(َوالِْإنِس َنْجَعلُْهَما َتْحَت أَقَْداِمَنا ِلـَيكُوَنا ِمَن الْأَْسفَِلـيـَن         

ـَقَاُمْوا َتـَتَنـزَّلُ َعلَْيِهُم الَْمالِئكَةُ أَالَّ َتَخافُْوا َوالَ َتْحَزُنْوا              ـُمَّ اْست َربَُّنا اُهللا ثـ
َنْحُن أَْوِلَياُؤكُُمو ِفي الَْحَياِة الدُّْنَيا     )  30(ُرواْ ِبالَْجنَِّة الِتـي كُـنتُمو ُتوَعُدونَ      َوأْبِش

ُنُزلًا )  31(َوِفي الْآِخَرِة َولَكُُمو ِفيَها َما َتْشَتِهـي أَنفُُسكُُمو َولَكُُمو ِفيَها َما َتدَُّعونَ            
 )32(ِمْن غَفُوٍر َرِحيٍم 

 سورة الشورى

{ تكاد  }  بالوقف،  {  وإىل الذين من قبلك     }  بفتح احلاء،   {  ك  يوحى إلي }  
يرتل }  بفتح الياء وتسكني الباء وضم الشني خمففة،        {  ذلك الذي َيـْبُشرُ  }  بالتاء،  
بزيادة {  من مصيبة فبما    }  بضم الياء وتسكني النون وكسر الزاي خمففة،        {  الغيث  
{ ن يشأ يـسكـن الريـح     إ}  بالياء وصال ووقفا،    {  اجلواري  }  مبا،  :  فاء قبل 

ـ :  كلمة:  بوصل{  عن كثري ويعلم الذين     }  بكسر الراء وتسكني الياء،      : كثري بـ
 .بفتح الالم واحلاء{ يرسل فيوحي } بفتح امليم، { ويعلم } ويعلم، 

 سورة الزخرف
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بإسكان {  ميتا  }  بـالوصل وفتح اهلمزة،    {  صفحا أن   }  سبق،  {  قرانـا  }  
هبمزة مفتـوحـة فشـيــن مفتــــوحة     {  أَشهدوا خلقهم   }  الياء،  

بفتح السني وتسكـني   {  سقفا  }  بكسر الباء،   {  لبيوهتم  }  فــهـاء مكسورة،   
بكسر {  يصدون  }  بإسكان الياء،   {  من حتتـْي أفال    }  بالنقل،  {  وسل  }  القاف،  
يا :  حبذف اليــاء بــــعــد الدال من    {  يا عباد ال خوف     }  الصاد،  
ـ }  عباد،   هبـــاء واحدة مكسورة فـياء    {  ي األنـــفس   ما تشتهـــ

{ فأنا أول   }  بضم الياء وفتح اجليم،     {  يرجعون  }  تشتهـي،  :  ساكــنة من 
بالياء {  فسوف يعلمون   }  بتسهيل الثانية،   {  يف السماء إله    }  بعدم املد وصال،    

 .على الغيبة

 سورة الدخان

ـ }  حبذف الياء الزائدة،    {  ترمجون، فاعتزلون   }   } باإلسكان،  {  ْي  تؤمنوا ل
 .بفتح امليم{ يف َمــقام } بالياء، { يغلي } بكسر العني، { وِعـيون 

 

 سورة اجلاثية

 .سبقت{ أفرأيت } بكسر الزاي وضم امليم، { من رجز أليم } 

 سورة األحقاف

بــاإلسكــــان كما  {  أوزعنـْي أن   }  بالياء،  {  لينذر الـذين   }  
{ وليوفيـهم  }   بــفتــح الـفـاء،    {أفَّ لكــما   }  سبــق يف النمل،    

بـهمـزتـني مع تسهيل الثانية يف     {  ءأذهـبتم  }  بـالـيـاء بـعـد الـالم،    
بتسهيل الثانية  {  أولياء أولئك   }  باإلسكان،  {  ولكنـْي أراكم   }  الوجه الـمقدم،   
 .يف الوجه املقدم



 98

 سورة القتال

بـهمـزة {    غــري أسن   }  سبــق،  {    وكــــائـــن  }  
{ جــاء أشـــراطــــها   }  فَــِعـل،    :  ــدة على وزن  واح

هكذا بدون  {  هأنتم  }  بفتح السني وقد سبق بالبقرة،      {  عَسـْيـتم  }  سبــق،    
 .فعلتم: مد على وزن

 سورة الفتح

ليؤمنوا، ويعزروه و، ويوقروه و ،      }  بضم السني،   {  دائرة السُّــوء   }  
ومن يطـع اهللا ورسوله و      }  الغيبة،  بالياء يف األفعال األربعة على      {  ويسبحوه و 

أخرج شطَــــأه  }  بالياء كذلك،   {  ويعذبه و }  بالياء على الغيبة،    {  يدخله و 
 .هبمزة ساكنة فوق الواو يف الوجه املقدم{ على ســْؤقه ي } بفتح الطاء، { و

 سورة احلجرات

ياء بال{  واهللا بصري مبا يعملون     }  بتسكني الياء،   {  حلم أخيه ي مْيــتـا     }  
 .على الغيبة

 

 سورة ق

} بالنون،  {  يوم نـقول   }  بضم امليم،   {  ُمتـنا  }  مثل ورش،   {  أءذا  }  
بالياء وقفا يف   {  يوم ينادي   }  بالياء،  {  ما يوعدون   }  بتسكني الياء،   {  مْيـتـا  

{ ومن خياف وعيد    {  }  وعيد أفعيينا   }  يف احلالني،   {  الـمنادي  }  الوجه املقدم،   
 .نيحبذف الياء يف احلال

 سورة الذاريات 
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بكسـر الـعـيـن وقـد   {  وعيـــون ءاخــذيــــن      }  
 .سبــق ، وما بــقـي مـن الســورة واضـح

 سورة الطور

وما }  بكسر العني،   {  ِعــيون  }  باإلفراد،  {  أحلقنا هبم ذريـَتـهم    }  
لواو بفتح ا {  ال لغَو فيها وال تأثيَم      }  بكسر الالم يف الوجه املقدم،      {  أِلـتـناهم  

إنه هو الرب   }  بالوقف،  {  ندعوه  }  تــــأثــيـَم،  :  ال لغَو، وامليم من   :  من
 .بالسني يف الوجه املقدم{ أم هم املسيطرون } بكسر اهلمزة، { 

 سورة النجم

النشآءة }  هبمزة ساكنة بعد الضاد،     {  ضـــئـزى  }  باملد،  {  ومنآءة  }  
عادا وصال، هكذا   :  كسر تنوين ب{  عادا األوىل   }  باأللف بعد الشني املفتوحة،     {  
 .{عاَدِن ألوىل} :تقرأ

 سورة القمر

بالياء وصال  {  إىل الداعـي   }  بـحذف الياء وصال ووقفا،     {  يدع الداع   }  
} سبق أنه بكسر العني،     {  ِعـيونا  }  بإسكان الكاف،   {  نكر خشعا   }  ووقفا،  

 مثل{ أءلــقي } حبذف الياء حيث ورد يف هذه السورة، { ونذر 

 .بتسهيل الثانية{ جاء ءال } ورش، 

 سورة الرمحن

ـَخُرُج منهما   }  سبق،  {  القران  }   { ِشواظ  }  بفتح الياء وضم الراء،     {  ي
 .بكسر السني{ وحناٍس } بكسر الشني، 

 سورة الواقعة
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بضم {  ُمتنا  }  هبمزتني مع تسهيل الثانية،     {  أءنا  }  مثــل ورش،   {  أءذا  }  
بـفـتـح {  َشـرب الــهـيـم   }  ق،  مثل األزر {  أَوَءاباؤنا  }  امليم،  

} بتسهيل الثانية،   {  ءأنـتـم  }  سبقت،  {  أفـــرأيتـم  }  الـشـيـن،  
 .باأللف بعد الشني املفتوحة{ النشآءة } بدال خمففة، { قَدرنا 

 سورة احلديد

بـضم الـــيــاء وتـسكــيــن الـنـون     {  يـنـزل  }  
بتشديد {  لـحق  وما نــزَّل مــن ا   }  وكـــسر الــزاي مـخففة،    

بضاد فعني مكسورة مشددة وحذف األلف بني الضاد والعني،         {  فيَضعِّفه  }  الزاي،
بضاد فعني  {  يَضعَّف هلم   }  بفتح الصاد خمففة فيهما،     {  املَصدقني واملَصدقات   }  

: بزيادة{  فإن اهللا هو الغنـي     }  مفتوحة مشددة وحذف األلف بني الضاد والعني،        
 .الغين: اهللا، و: هو بني

 سورة اجملادلة

} بفتح الياء وضم الزاي،     {  لَيـحُزن  }  كالسماء وصال ووقفا،    {  الالء  }  
هبمزتني مع تسهيل الثانية يف     {  أءشفقتم  }  بكسر الشني،   {  قيل انِشزوا فانِشـزوا    

 .بإسكان الياء{ ورسلـْي إن } الوجه املقدم، 

 سورة احلشر

 .باإلفراد{ من وراء ِجـَدار } بكسر الباء، { بيوهتم } 

 سورة املمتحنة

سبق، {  وسلوا  }  باإلظهار،  {  فقْد َضل   }  بعدم املد وصال،    {  وأناْ أعلم    }  
نوره :  متم، وكسر الراء واهلاء من    :  بضمة واحدة على امليم من    {  ُمِتمُّ نوِرِه ي  }  

 .على اإلضافة
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 سورة الصف

 .باإلسكان{ من أنصارْي إىل  } 

 .الشيء فيها: سورة اجلمعة

 نافقونسورة امل

بتشديد الواو األوىل   {  لـوَّْوا  }  بـتسكـيـن الشني،   {  خْشب مسندة   }  
 .بتسهيل الثانية{ جاء أجلها } وتسكني الثانية، 

 سورة التغابن

يَضعِّفْه  و   }  بالياء كذلك،   {  يدخله و }  بالياء على الغيبة،    {  يكفر عنه و    }  
 .ءبضم الياء وفتح الضاد وكسر العني مشددة وتسكني الفا{ 

 

 سورة الطالق

بكسر الباء،  {  بــيــوهتـن  }  بــــالــيــاء،  {  النـبـي  }  
{ والـــــالء  }  باإلظهار،  {  فقْد ظَلم   }  بفتح الياء مشددة،    {  مبـيَّـنة  }  

} بإسكان الكاف،   {  نكْرا  }  سبق،  {  وكائن  }  كالسماء يف احلالني وقد سبق،      
 .بالياء على الغيبة{ يدخله و 

 سورة التحرمي

 .بتسكني الباء{ يْبـِدله و } بفتح اجليم، {  وَجـربيل }

 سورة امللك
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بــإبـدال الـهمزة األولـى واوا     {  الـنشـــوُر َوأِمـنتم   }  
حبذف {  نكري  }  :  و{  فكيف كـان نذير      }  ∗وتـسـهـيـل الـثـانـية، 

 .باهلمز{ قلْ أرأيتم } بعدم اإلمشام، { ِســيـــئت } الياء فيهما، 

 قيمنوذج تطبي

 :من سورة امللك من قوله تعاىل

 قل أرأيتم إن أهلكين اهللا، إىل آخر السورة

قُلْ أََرأَْيُتمو ِإنْ أَْهلَكَِنَي اللَُّه َوَمْن َمِعَي أَْو َرِحَمَنا فََمْن ُيِجُري الْكَاِفِريَن ِمْن               
كـــلَْنا فََسَتْعلَُمونَ  قُلْ ُهَو الرَّْحَمانُ آَمنَّا ِبِهـي َوَعلَْيِهـي َتوَ      )  28(َعذَاٍب أَِليٍم   

قُلْ أََرأَْيُتمو ِإنْ أَْصَبَح َماُؤكُمو غَْوًرا فََمْن َيأِْتيكُمو         )  29(َمْن ُهَو ِفي َضلَاٍل ُمِبٍني      
 )30(ِبَماٍء َمِعٍني 

 سورة القلم

} بتسكني الباء،   {  أن يْبـِدلنا   }  بإظهار النون وصال،    {  ن والقلم   }  
 .بضم الياء{ لـُيـزلقونك 

  احلاقةسورة

بالياء {  قليال ما يؤمنون، قليال ما يذكرون       }  بضم الذال،   {  أذُن واعية    }  
 .على الغيبة

 سورة املعارج

ألمانتهم }  بكسر امليم،   {  يومـــِئــذ ببنيه   }    باهلمز،  {  سأل سائل   }  
 .باإلفراد{ 

                                                           
: النشوْر، وابتدأ مبا بعدها فيقول: بإبدال األوىل واوا وحتقيق الثانية وصال، وأما إن وقف على} النشوُر َوأِمـنتم {  من طريق ابن جماهد، ومن طريق ابن شنبوذ هكذا - ∗

 .تسهيل الثانيةب: ءأمنتم
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 سورة نوح

{ عا  َوّدا وال سوا  }  بضم الواو الثانية وسكون الالم،      {  َوُولْـــده و   }  
 .ودا: بفتح الواو من

 سورة اجلن

أنه، وما بقي من السورة ال      :  بفتح مهزة {  وأنه و ملا قام     }  ظاهر،  {  قرانا  }  
 .خيفى

 سورة املزمل

ـَه و }  بفتح الفاء،   {  ونصفَه و }  واضح،  {  القران  }   بفتح الثاء  {  وثلـث
 .الثانية، وما بقي من السورة ال خيفى

 سورة املدثر

مستنِفرة } بفتح الدال، { َدَبَر }  :  ظرف، وكلمة {  إذا  {  }  إذَا َدَبـــَر   }  
 .بالياء على الغيبة{ وما يذكرون } بكسر الفاء، { 

 سورة القيامة

بكسر الراء،  {  فـإذا بـِرق   }  بالم فهمزة مع عدم املد،      {  ألقسم بـيوم   }  
 بـالياء { حيبون، ويـذرون } 

 .  فيهما على الغيبة

 سورة اإلنسان
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قوارير }  هكـــذا وصال، ووقفـا بـإسكـان الـالم،      {  سالسل  }  
ـَـهم سندس   }  بعدم التنوين وصال ووقفا،     {  من   { خضر  }  بـفتح الياء،   {  عالي

 .بالياء على الغيبة{ وما يشاءون } بضم القاف، { وإستربٌق } بكسر الراء، 

 سورة املرسالت

ما بقي من   بكسر العني، و  {  وِعـيون  }  بفتح الدال خمففة،    {  فقَدرنا  }  
 .السورة ال خيفى

 سورة النبأ ال خيفى ما فيها

 سورة النازعات

بتسهيل {  ءأنتم  }  هبمزتني مع تسهيل الثانية،     {  أءذا  }  مثل ورش،   {  أءنا  }  
 .الثانية يف الوجه األول، وما بقي من السورة ظاهر

 سورة عبس

 .بتسهيل اهلمزة الثانية{ شاء أنشره } 

 سورة التكوير

بكسر {  نشِّرت  }  كـــسر الــجيــم مـخففة،    ب{  سِجـرت  }  
 .بالظاء لفظا{ بظنني } بكسر العني خمففة، { سِعـرت } الشني مشددة، 

 سورة االنفطار

يــوم، وما بقي من    :  بضم امليم من  {  يـــــوُم ال متلك نفس     }  
 .السورة واضح

 .سورة املطففني ال شيء فيها من الفرش
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 سورة االنشقاق

: بفتح الباء من   {  ـنَّ طبقا عن طبق        لتركـــــَبــ}  
ـَـن  .لـتـركــب

 سورة الربوج

 .بكسر الظاء{ يف لوح حمفوظ } ظاهر، { بل هو قران } 

 سورة الطارق ال خيفى ما فيها

 .سورة األعلى ال شيء فيها من الفرش

 

 سورة الغاشية

{ ال غية   }  ال يسمع،   :  بضم الياء على الغيبة من    {  ال ُيـسمع فيها ال غية      }  
 .برفع التاء

 سورة الفجر

بالياء وصال مثل   {  بالـــوادي  }  بالياء وصال ووقفا،    {  إذا يسري   }  
 .حبذف الياء وصال ووقفا فيهما{ أكـــرمن، أهانـــن } ورش، 

 سورة البلد

} فك،  :  بفتح الكاف على أنه فعل ماض من      {  فــكَّ رقبـة أو أطَعَم     }  
بفتح اهلمزة وامليم   {  أطعم  }  عطف،  حرف  {  أو  }  بنصب التاء منونة،    {  رقبة  

 .على أنه فعل كذلك

 منوذج تطبيقي
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 لسوريت الفجر والبلد

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

َهلْ )  4(َواللَّْيِل ِإذَا َيْسِري    )  3(َوالشَّفِْع َوالَْوْتِر   )  2(َولََياٍل َعْشٍر   )  1(َوالْفَْجِر  
ِإَرَم ذَاِت الِْعَماِد   )  6(ْيَف فََعلَ َربَُّك ِبَعاٍد     أَلَْم َتَرى كَ  )  5(ِفي ذَِلَك قََسٌم ِلِذي ِحْجٍر      

) 9(َوثَُموَد الَِّذيَن َجاُبوا الصَّْخَر ِبالَْواِدي      )  8(الَِّتي لَْم ُيْخلَْق ِمثْلَُها ِفي الِْبلَاِد       )  7(
) 12(ا الْفََساَد فَأَكْثَُروا ِفيَه) 11(الَِّذيَن طََغْوا ِفي الِْبلَاِد ) 10(َوِفْرَعْونَ ِذي الْأَْوَتاِد    

فَأَمَّا الِْإنَسانُ  )  14(ِإنَّ َربََّك لَِبالِْمْرَصاِد    )  13(فََصبَّ َعلَْيِهمو َربَُّك َسْوطَ َعذَاٍب      
َوأَمَّا ِإذَا َما اْبَتلَاُهو    )  15(ِإذَا َما اْبَتلَاُهو َربُُّهو فَأَكَْرَمُهو َوَنعََّمُهو فََيقُولُ َربَِّي أَكَْرَمِن          

(كَلَّا َبل لَا ُتكِْرُمونَ الَْيِتيَم      )  16(لَْيِهـي ِرْزقَُهو فََيقُولُ َربِّـَي أََهاَنــِن      فَقََدَر عَ 
) 19(َوَتأْكُلُونَ التَُّراثَ أَكْلًا لَما     )  18(َولَا َتُحــضُّونَ َعلَى طََعاِم الِْمْسِكِني      )  17

َوَجاَء َربَُّك  )  21( الْأَْرُض َدكًّا َدكًّا     كَلَّا ِإذَا ُدكَّتْ  )  20(َوُتِحبُّونَ الَْمالَ ُحبا َجما     
َوِجيَء َيْوَمِئٍذ ِبَجَهنََّم َيْوَمِئٍذ َيَتذَكَُّر الِْإْنَسانُ َوأَنَّى لَُه         )  22(َوالَْملَُك َصفًّا َصفًّا    

(و أََحٌد   فََيْوَمِئٍذ لَا ُيَعذُِّب َعذَاَبهُ   )  24(َيقُولُ َيالَْيَتِني قَدَّْمُت ِلَحَياِتي     )  23(الذِّكَْرى  
اْرِجِعي ِإلَى َربِِّك   )  27(َياأَيَُّتَها النَّفُْس الُْمطَْمِئنَّةُ    )  26(َولَا ُيوِثُق َوثَاقَُهو أََحٌد     )  25

 )30(َواْدُخِلي َجنَِّتي ) 29(فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي ) 28(َراِضَيةً َمْرِضيَّةً 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

) 3(َوَواِلٍد َوَما َولََد    )  2(َوأَْنَت ِحلٌّ ِبَهذَا الَْبلَِد     )  1  (ال أُقْـِسُم ِبـَهذَا الَْبلَدِ   
َيقُولُ )  5(أََيْحِسُب أَنْ لَْن َيقِْدَر َعلَْيِهـي أََحٌد       )  4(لقَْد َخلَقَْنا الِْإنَسانَ ِفي كََبٍد      

) 8( لَُهو َعْيَنْيِن    أَلَْم َنْجَعلْ )  7(أََيْحِسُب أَنْ لَْم َيَرُهو أََحٌد      )  6(أَْهلَكُْت َمالًا لَُبًدا    
َوَما أَْدَراَك َما   )  11(فَال اقَْتَحَم الَْعقََبةَ    )  10(َوَهَدْيَناُه النَّْجَدْيِن   )  9(َوِلَساًنا َوَشفََتْيِن   

(َيِتيًما ذَا َمقَْرَبٍة    )  14(أَْو أطَْعَم ِفي َيْوٍم ِذي َمْسَغَبةٍ     )  13(فَكَّ َرقََبـةً   )  12(الَْعقََبةُ  
ثُمَّ كَانَ ِمْن الَِّذيَن آَمُنوا َوَتـَواَصْوا ِبالصَّْبِر        )  16(يًنا ذَا َمْتَرَبٍة    أَْو ِمْسكِ )  15
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والَِّذيَن كَفَُروا ِبآَياِتَنا   )  18(أُْولَِئَك أَْصَحاُب الَْمْيَمَنِة    )  17(َوَتَواَصْوا ِبالَْمْرَحَمِة   
 )20( َعلَيـِهــمــو َناٌر ُموَصَدةٌ) 19(ُهمو أَْصَحاُب الَْمْشأََمِة 

 سورة الشمس

 .بالياء على الغيبة، وما بقي من هذه السورة غري خاف{ وال خياف عقباها } 

 سورة الليل ال ختفى

 .الضحى والشرح والتني، ال شيء فيها من الفرش: سور

 سورة العلق

 .ال ختفى: الثالث{ أرأيت } رأه، مقدم، : بعدم مد{ أن رَّأه استغىن } 

 .سورة القدر الختفى

  البينةسورة

 .بالياء: معا{ الربية } 

 .ال شيء فيها من الفرش: الزلزلة إىل سورة الكوثر: ومن سورة

 سورة الكافرون

 .ويل، وصال ووقفا: بتسكني ياء{ لكمو دينكمو ولـْي دين } 

 .سورة النصر ال شيء فيها من الفرش

 سورة املسد

 .بتسكني اهلاء{ تبت يدا أبـْي لــْهب } 

 .ال شيء فيها من الفرش: الفلق، والناساإلخالص، و: سور
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 خامتة نسأل اهللا حسنها

هبذا قد انتهى هذا البحث املتواضع، سائال املوىل جلت قدرته أن يوفقين ملا              
حيبه ويرضى، كما أسأله اإلخالص يف سائر األعمال الظاهرة والباطنة، وأن ينفع به             

لدي ومشاخيي، وكل من أعانين     طالب العلم، وأن جيعله يف موازين حسنايت ووا        
على إخراج هذا البحث، إنه على كل شيء قدير، واحلمد هللا رب                   

 .العلمــيـــــــــــن

 :بقلم

 عبد العزيز األنصاري

 مت صباح يوم األربعاء الثامن عشر ربيع الثاين

 وعشرين وأربعمائة وألف أربع عام

 .من هجرة املصطفى عليه الصالة والسالم

 .م11/01/0820:موافق
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