
١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أزكى التحيات
� �


	�א��������������א���א���م������ �
  

  

  

  تأليف خادم كتاب اهللا المجيد
  محمد نبھان بن حسين مصري. د

  جامعة أم القرى –أستاذ القرآن والقراءات 
  

  



٢ 

  

  
  
  
  

  جميع الحقوق محفوظة
  الثانيةالطبعة 
٢٠٠٩-١٤٣٠  

  
  
  

  صرياملوقع اإللكرتوين للشيخ حممد نبهان م
  موقع علم القراءات

www.quraat.com 

  
  الربيد اإللكرتوين

quraat@gmail.com  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 

�  
���د�� �

َُؤيـــُد  ، احلمـــُد ِهللا الـــذي بَفضـــِلِه تَـــِتم الصـــاحلات
والصـــالُة والســـالم علـــى ســـّيِدنا ُحممـــٍد امل

وعلـى آلِـه ومجيـِع  ، نـاتوكاَن أمهها وأشَرُفها هـي آيَـاُت الُقـرءاِن الكـرِمي البيّ  ، بِاملعِجزات
  :وبعد ، أصحابِه َوأتَباِعِه أولواْ اِهلَمِم العالَِيات

علــى ريب عــّز وجــل َوَســألُته أن يُِعيَنــين علــى تــأليِف كتُــٍب يف إفــرَاِد الَعْشــِر َفطاَلمــا َمتَّنيــُت 
ُرواِـــا وقَـــد َصـــَدَر الِقـــرَاءاِت َوقَـــد أمتَمُتهـــا تَألِيفـــاً َفخـــرََج منهـــا الِقـــراءاُت الَعشـــِر ألئِّمِتهـــا وَ 

الذي لـُه هـذا  ، ُمعَظُمها ومل يَبَقى من القراءاِت السبِع إال ِقراءَة محزَة ابن حبيٍب الزّيات
ــُه  أزك��ى التحي��ات ف��ي ق��راءة ا�م��اِم حم��زَة اب��ن حبي��ٍب  [الِكتــاِب وأمسَيُت

  .من َطريِق الّشاِطبيةِ  ]الزّيات
  

وقـد سـّهَل اهللاُ َيل  ، إصـداِر هـذه القـراءةوقد جاءين عَشراِت االتصاالِت َيسـألونين عـن 
وقــد  ، فَألّفــُت هــذا الِكتــاب تَيِســرياً للــراِغِبَني يف ِقــراءِة اإلمــاِم محــزَة رْمحَــُة اِهللا عليــهِ أخــرياً 

والِقســُم الثــاين يف فُــرِش ِكِلماِــا  ، الِقســُم األوُل يف أُصــوِل هــذه الِقــراءة :َجَعلتُــُه ِقســَمنيِ 
بَني ثَناياها َكثرياً مَن اُألُصـوِل وجعلـُت رِوايـة حفـٍص ِنرباسـاً لـُه كغَـريِه  وهي تَتضّمُن أيضاً 

َؤلّفــات 
ُ
فــإن كــاَن اخلِــالُف ، فمــا وافــَق محــٌز حفصــاً أمهلــُت ذِكــرَُه ومــا َخاَلفــُه ذَكرتـُـهمــَن امل

َوافِـَق َوذَ  ، للرّاِويِني عن حفٍص قلُت يف اِخلالِف محزه
ُ
كـْرُت وما خاَلفـُه أحـَدُمها أمهلـُت امل

َخــاِلفْ 
ُ
فمــن  ، هــَو الّصــَوابْ كمــا أين ال أُنـَــّوُة يف عملــي هــذا حيــُث اَخلطــأُ َوارٌد كمــا   ، امل

َسـواٌء كـاَن عـن طريـِق َوجَد يف هذا الكتاِب خطئاً فَلُيَبادر يف ذلـَك مشـُكوراً تَنِبيِهنـا إلَيـِه 
ــِة الَعاَلِمّيــة يف الّشــَبكِة الَعنأو عــن طرِيــِق َموِقِعنــا  ، أو الفــاكسِ ، اهلـَـاِتفِ   :)انرتنــت(َكُبوتِّي

www.quraat.com ،  
 quraat@gmail.com وبريدنا اإللكرتوين  

الَحظاِت بالتّ 
ُ
ن يُبدي لنا تِلَك امل

َ
  .وفيِق َوَسَداِد اخلُطَواتمَع َدَعواتِنا مل
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 ِ سـِلمَني إن َشـآَء ويف
ُ
َقّدمة أَتَضرُّع إىل اهللا عز َوجل أن يَنَفَع ذا الكتـاِب امل

ُ
ايَِة هذِه امل

منـــى بنـــت  / كبـــرياً ابنُتنـــا كمـــا أشـــُكُر األخـــَت الَكرِميـــَة الـــيت بَـــذَلت ُجهـــداً    ، اهللا تعـــاىل
محمـد بـن  / نَـا َفَجزاهـا اهللاُ عنّـا خـرياً وَكـذلَك أتَقـّدُم بِالّشـكِر إىل ابنِ  صالح أحمد زين

الذي أشَرَف على إنَتاِج هذا الِكتاِب َسائالً اهللا عّز َوجـل أن َجيعـَل ُجهـَد  محمود حوّا
ثُوبَاتِ 

َ
  .هذين االبنِني يف اهللا مقُبوالً عندُه َويُِثيبَـُهما َخَري امل

  
َم يف إخـراِج الـذي أسـهَ  هاشـم مهـدي/كما ال أنسى دعـوايت لفضـيلِة الـدكُتور الشـيخ 

مــا أجـزى بـه ُحمِســناً  فجـزاُه اهللاُ مــن َرُجـٍل خـَري  ، لَّفاتِنـا وال سـيما هــذا الكتـاببعـَض ُمؤ 
  .رب األرباب

  
 ربنــا تقبّــل ِمنــا إنــَك أنــَت الّســميُع الَعلِــيم َوتُــب علينــا إنــَك أنــَت التّــواُب الــّرِحيم َوَصــل

بَـارَكَني وعلـى مجيـِع اللهّم على َسيِدنا حممٍد خـَري األّولِـَني َواآلِخـريَن وعلـى آلِـه الطّي
ُ
بِـَني امل

أصـــــحابِِه الـــــِذيَن َخّصـــــُهُم اهللاُ ِبُصـــــحَبِة نَبّينـــــا العظـــــيِم والـــــذي مل َحيـــــَظ نـــــيب بِأصـــــحاٍب  
رَسلني

ُ
سبحان ربـك رب العـزِّة عمـا َيِصـفوَن وسـالٌم علـى املرَسـلَني  ، كأصَحاِب َسّيِد امل

 .واحلمُد ِهللا رّب العاملني
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  :تعالى اهللا رحمه الكوفي حمزة اإلمام ترجمة ����

هــ وكـان إمـام النـاس )٨٠(هو محزة بـن حبيـب بـن عمـارة بـن إمساعيـل الكـويف ولـد سـنة 
يف القراءة بالكوفة بعد عاصم واألعمش و كان ثقـة كبـرياً حجـة رضـّياً قّيمـاً بكتـاب اهللا 

  .للحديث ورعاً  تعاىل جموداً عارفاً بالفرائض و العربية حافظاً 
لُّقب بالزيات ألنه كان جيلب الزيت مـن العـراق إىل حلـوان وجيلـب اجلـنب و اجلـوز منهـا 

  .إىل الكوفة
أدرك بعــض الصــحابة فهــو مــن التــابعني تلقــى القــراءة علــى أيب إســحاق عمــرو بــن عبــد 
اهللا السبيعي و حممد بن عبد الـرمحن بـن أيب ليلـى وأيب حممـد طلحـة بـن مصـرف اليـامي 

يب عبد اهللا جعفر الصادق بن حممد الباقر بـن زيـن العابـدين بـن احلسـني بـن علـّي بـن وأ
أيب طالب فقراءة محزة ينتهي سندها إىل علـّي بـن أيب طالـب و ابـن مسـعود عـن رسـول 

  .اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  :هـ ولإلمام محزة راويان مها)١٥٦(تويف سنة 

  .خالد -٢        خلف                              -١    
  
  :خلف الراوي ترجمة ����

هــ )١٥٠(هو خلف بن هشام بن ثعلب األسدي البغدادي وكنيته أبـو حممـد ولـد سـنة 
وحفــظ القــرآن وهــو ابــن عشــر ســنني وابتــدأ يف طلــب العلــم وهــو ابــن ثــالث عشــرة ســنة 

ن النحـو أشـكل علـّي بـاب مـ: عنـه أنـه قـال وكان إماماً كبرياً عاملاً ثقة زاهداً عابـداً روي
  .هـ)٢٢٩(رفته تويف سنة فأنفقت مثانني ألفاً حىت ع

  :خّالد الراوي ترجمة ����
هـــ )١١٩(د ســنة هــو خــّالد بــن خالــد الشــيباين الصــرييف الكــويف وكنيتــه أبــو عيســى ولــ

  .هـ وكان إماماً يف القراءة ثقة عارفاً حمققاً جموداً أستاذاً ضابطاً متقناً )١٣٠(وقيل سنة 
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زة وســـليم هـــو أخـــص أصـــحاب محـــ .بط أصـــحاب ســـليم وأجّلهـــمهـــو أضـــ: قـــال الـــداين
  .وأضبطهم وأقومهم حلروف محزة

  .هـ)٢٢٠( وتويف خّالد سنة
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مســـــــتحبٌة يف أول الـــــــتالوة ســـــــواٌء يف أول الســـــــورِة أو يف ُجزِءَهـــــــا وهـــــــذا قـــــــول 

ســواًء كانــت ة الــتالوِة وُيِســر ــا القــارئ ومــنهم مــن جعــَل االســتعاذة يف ايــ ، اُجلمهــورِ 
  .قراءته جهريًة أو سرية

�א������ �
ســواٌء ابتــدأ القــارُئ تالوتَــُه ــا أو أتــى ــا  ، ســنٌة مؤكــدٌة يف أوِل ســورِة الفاحتــة

وتسـقُط درجـاً  ، ويف غـري ذلـَك ُسـنٌة مؤكـدة يف أوِل ُكـل سـورٍة ابتـداءً  ، بعَد سورِة الناس
كمـا قـاَل ابـن   ، واٌء َوصَل القارُئ السورتِني بنَـَفٍس واحٍد أو َقَطَع بينُهمابَني السورتِني س

  .١٥٩_ ١٥٥ِإقناِعه اجلزء األول صفحة يف  الباذشّ 
   .َويـََتخيّـُر الَقارُئ يف البسملِة يف أجزاِء الُسوِر ابتداًء واإلتياُن ا هذا هو األفضل

�����מ��א��ْ� �
  :مثلُ  ، ّساِكِن بعَدها جيُب ضمهاإذا ُوِصَلْت ِميُم اَجلمِع بِال

وإذا ُســِبَقت ِمــيُم اجلمــِع قَبــَل الّســاِكِن ِــاٍء مســبوقٍة ِبكســٍر أو يــاٍء  ، ����ْلُمؤِمنُــونٱُهــُم ����
  :مثلُ َوصالً  حينئذٍ ُب ضم اهلاِء جيَِ وَكاَن بـَْعَد ِميِم اَجلْمِع َساِكن ساكنٍة 
َلِتِهُم - ���� َلِتُهُم ����          ����لتي َكانُوْا َعَليَهاٱِقبـْ    ����ليت َكانُواْ َعَليَهاٱِقبـْ
     ����يُرِيُهُم اهللا����            �يُرِيِهُم اهللا- ����
     ����ُُِم األْسَباب����           ����ِبِهُم األْسَباب- ����
     ����َعَليُهُم اْلِكَتاب����          ����َعَليِهُم اْلِكَتاب- ����

َضـم اهلَـاِء َوْصـالً وَوْقفـاً، َسـَواء   ����لَـَدْيِهمْ  ����، ����ِإلَـيِهمْ  ����، ����َعلَـيِهمْ  ����َولَـُه ِيف الَكِلَمـات
   :يف حنو  .َكاَن بـَْعَدَها َساِكْن أَم ال

  ���� مْ هُ يْـ لَ عَ  وبِ ضُ غْ المَ  يرِ غَ  َعَليُهمُ  تَ مْ عَ نْـ أَ  ينَ ذِ ال  اطِ رَ صِ   ����
  ���� مْ هُ رَ مْ وا أَ عُ مَ جْ أَ  ذْ إِ  ُهمُ لَديْـ  تَ نْ ا كُ مَ وَ   ����
  ����فَاْسأَُلوا  ُهمْ ى ِإلَيوحَ االً يُ جَ ال رِ إِ   ����
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  .هو الِتَقاء حرٍف ِحبرٍف حبيُث يِصرياِن َحرفاً مشدداً واحداً 

  .َفُكل ِمَن اإلدَغاِم متماثٌل وُمتقارب ، َوصغريٌ  ، كبريٌ    :وهو قسمان
�א!د �������מ�א�#��	�א��
��"ل �

ت
ُ
   :ماثِل الَكبِري الكلماُت التاليةهو احتاُد احلرَفِني خمرجاً وصفًة َوِحلمزََة مَن اإلدغاِم امل

حيُث أدَغـَم النُـوَن املرُفوعـِة بِـالنوِن بعـدَها  ، يف سورِة يوسف عليه السالم ����تَأَمنا���� -١
  .)تأَمنـَُنا( :حيُثً◌ أصُلَها ، َمع ُمالحظَِة إمشَاُم الضّمِة أِو اخِتالُسَها َلَدى اإلدغام

َغُم النـوُن األول يف النـوِن الثـاين مـَع مالحظـة تُـد ، األنعـام يف سـورةِ  ����أُتَحآجوني���� -٢
   )أُحتَآّجوَنِين ( :طوُل املد الالزم حيُثً◌ أصلها

حيـُث أصـلُه تُـدَغُم النـون يف النـون  ، يف سورِة الكهف ����َما َمّكني ِفيِه رَبي َخير���� -٣
  .)َمّكَنِين (
ــأُمُروني� -٤ ــَر اهللا َت ــْل أفـَغَي مــع مالحظــة لنــوَن يف النــوِن يُــدِغُم ا ، يف ســورة الزمــر �ُق

   .)تأمروَنِين (املد الالزم فأصلها 
ــــال����  -٥ ــــدوَنِن ِبَم ــــال أتُِم ــــاين َمــــَع  ، يف ســــورة النمــــل ����َق ــــوِن األوِل يف الث ُــــدِغم الن ي

             .)قال أمتدوين مبال( :مالَحظَة املد الالزم
$	��
�א!د �������מ�א�#��	�א�� �

  :ا بعدها يف الكلمات التاليةالّتاَء مبَِ  َحمَزةُ أدَغَم 
   ����َوالّصآفّـآت صّفاً ����   ِ◌   أدغَم التاَء يف الّصاد ����َوالّصآفّاِت َصّفاً ���� -١
  .����َوالزّاِجرآت زجراً ����أدغم التاَء يف الزاي        ����َوالّزاِجَراِت زَْجراً ���� -٢
  ����لَِيآت ذْكراً فَالّتا����أدَغَم الَتاَء يف الذاِل         ����فَالّتالَِياِت ِذْكراً ���� -٣
َمــَع مــد األلِــِف قبــَل  ����َوالــّذارِيَآت ذرواً ���� أدَغــَم الَتــاَء يف الــذالِ  ����َوالــّذارِيَاِت َذرواً ���� -٤

  .اإلدغاِم يف األمثلِة السابقة
  .����بـَّيت طآئَِفة����أدَغَم التاَء يف الطاِء  ����بـَّيَت طَآئَِفة���� -٥

  :اِل مثلاإلدغاُم واإلظهاِر يف التاِء عنَد الذ وِلخالدٍ 
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لِقَيآت ذْكراً ����        ����فَالُملِقَياِت ِذْكراً ���� -أ 
ُ
لِقَياِت ذِْكراً ���� - ����فَامل

ُ
  ����فَامل

  :مثل ويف التاء عنَد الصادِ 
ِغريآت صْبحاً ����        ����فَالُمِغيراِت ُصْبحاً ���� -ب

ُ
ِغرياِت ُصْبحاً ���� - ����فَامل

ُ
    ����فَامل

�א!د �������מ�א��%�	 �
  َوُمتَقارٌب  ، لٌ ُمتَماثِ   :َوهو ِقسَمان
   :مثل .هو إدغام احلرف مبثله ذاتاً َوصفة&��
��"ل�

  .����همتَجارتُ  َفَما رَِبَحت����   ����    التاء يف التاء    -١
  .����َفال ُيْسِرف في الَقْتل����   ����   الفاء يف الفاء    -٢
  .����◌ً إذ ذَهَب ُمَغاِضبا����   ����  الذال يف الذال   -٣
  .����َوَقد دَخُلواْ   ���� ����   الدال يف الدال  -٤
  .����َما ُهم منُكم����   ����      املِيم يف امليم -٥
   ����ِمن ناِصرِين   ���� ����  النون يف النون  -٦
    ����ْذَهب بِكَتاِبيٱ����   ����الباء يف الباء       -٧

��$	���
خمرجـاً َوصـفة أو خمرجـاً أو صـفة أو احتادمهــا يف ��هـو تَقـاُرب احلـرفني :�����א��
  .ا يف الصفةاملخرج واختالفهم

    ����إذ دَخُلواْ ����   ����  ����◌ْ إْذ َدَخُلوا����   :مثل ، الَذاَل يف الّدال حمزةُ أدغم 
    :مثل ، ويف التاء

   ����إذ تـَلّقونَُه بِأْلِسَنِتُكم����  ���� ����إْذ تـََلّقونَُه بِأْلِسَنِتُكم���� -
ســــورة البقــــرة  ����ٱّتَخــــْذُتم���� ،  ]١٥٣[ســــورة النســــاء   ����فَأَخــــْذتـُُهم����  ،  ����ٱَخــــْذتُ ����
سـورة الرعـد  ����فَٱتَخْذُتم���� ، ����أَخْذُتم����، ]٧٧[سورة الكهف  ����لٱّتَخْذتَ ���� ، ]٥١[
        ]١١٠[سورة املؤمنون  ����فٱتَخْذتُُموُهم���� ، ]١٦[

   ����َوإذ زيّن����  ����    ����زَيّن َوإذْ ����الذاَل يف الزاي  َخالدٌ وأدَغَم 
   ����َوإذ ّصَرفَنا���� ����    ����َصَرفَنا َوإذْ ����والذاَل يف الّصاد    

    ����إذ مسِّعُتُموه����  ����   ����َسِمعُتُموه إذْ ���� ال يف السني والذ
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   ����َقد تـَّبني���� ����   ����تـَبَـّينَ  َقدْ ���� :مثل ، الداَل يف الّتاءَحمَزُة وأدَغَم 
        ����يُرِد ثّواب���� ����   ����ثـََواب يُرِدْ ����َويف الثاء 

    ����َلَقد جآءَُكم����  ����  ����َجآءَُكم َلَقدْ ����َويف اجليم  
   ����َلَقد ضلّ ����    ����   ����َضلّ  َلَقدْ ����ويف الضاد 
   ����َلَقد ظَّلَمك����    ����  ����ظََلَمك َلَقدْ ����َويف الظاء 

       ����َوَلَقد ذرَأنَا����   ����   ����َذرَأنَا َوَلَقدْ ����ويف الذال  
      ����َوَلَقد زّيـَّنا����    ����    ����زَيـَّنا َوَلَقدْ ����ويف الزاي 
عَ ����    ����     ����َسِمعَ  َقدْ ����ويف السني  َِقد مس����     
    ����َقد شَغَفَها����  ����    ����َشَغَفَها َقدْ ����ويف الشني 
     ����َوَلَقد صرّفْـَنا����  ����    ����َصّرفْـَنا َوَلَقدْ ����ويف الصاد 

ُود���� ����   ����ثَُمود َكَذَبتْ ����َوأدَغَم التاَء يف الثاء  َكَذَبت مث����     
   ����َنِضَجت جُلوُدُهم���� ����    ����ُجُلوُدُهم َنِضَجتْ ����ويف اجليم 
      ����أثـَْقَلت دَعواْ ����     ����    ����واْ َدعَ  أثـَْقَلتْ ����ويف الدال 
      ����َخَبت زْدنَاُهم����  ����    ����زِْدنَاُهم َخَبتْ ����َويف الزاي 
   ����نـُزَلت سورَة����  ����    ����ُسورَة نـٌزَلتْ ����ويف السني 
      ����َحِصَرت صُدوَرُهم����  ����    ����ُصُدوَرُهم َحِصَرتْ ����ويف الصاد 
      ����اَلت طآئَِفةقَ ����  ����    ����طَآئَِفة قَاَلتْ ����ويف الطاء 
   ����َكاَنت ظاِلَمة����  ����    ����ظَاِلَمة َكاَنَ◌تْ ����ويف الظاء 

   ����َبل تّأتِيهم����  ����    ����تَأتيِهم َبلْ ���� َوأدَغَم الالم يف التاءَ 
           ����َهل ثـّّوب����  ����    ����ثـُوب َهلْ ����ويف الثاء 
      ����َبل رّفـََعه����  ����    ����رَفـََعهُ  َبلْ ����ويف الراء 

       ����َبل ّسّوَلت����  ����    ����َسّوَلت َبلْ ����ويف السني 
 بَـلْ ���� :فقـد أدَغـَم الـالَم يف الطـاء ِخبُْلـٍف عنـه يف سـورة النسـاء يف قولـه تعـاىل َخـالدٌ  َوأمـا
      ����َبْل طََبع����  ،   ����َبل طَّبع����  ����   ]١٥٥آية [ ����طََبع
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ـــَم  ـــدوِن ِخـــالف وهـــي خـــالدٌ أَْدَغ ـــاء يف الفـــاء يف مخســـَة مواِضـــَع أربعـــٌة منهـــا ِب  أوْ ���� :الب
 ، بالرعـــــد ]٥آيـــــة[ ����فـََعَجـــــب تَعجـــــبْ  َوإن���� ،بالنســـــاء ]٧٤آيـــــة[ ����َفَســـــوف يَغِلـــــبْ 

  .بطه  ]٩٧آية[ ����فَإن فَٱذَهبْ ����، باإلسراء ]٦٣آية[ ����َفَمن ٱْذَهبْ ����
ـــُه يف اخلَـــاِمُس  ـــبْ  لّـــمْ  َومـــن����ول ـــك يـَُت ـــة[ ����فَأْولَِئ اخلِـــالف ســـورة احلجـــرات  يف ]١١آي

  .����َومن ّمل يـَُتْب فَأْولَِئك���� –����ْولَِئكومن ّمل يـَُتب فّأ����اإلدغام َواإلظهار 
  بالبقرة  ����يـَُعذب من����   ����  ����ِمن يـَُعذبْ ����الباَء يف امليِم يف حمزُة َوأدَغم 

  .ِخبُلٍف عنه ]٤٢[ ود  ����مَعنا ٱرَْكب����فَأدغَم الباَء يف امليم يف  خالدٌ َوأما 
 :ويف الـذال يف قولـه تعـاىل  ����أورِثُتُموَهـا ، لَِبثْـتَ  ، لَِبثْـُتم����الثاء يف التاء َحمَزُة  وأدَغَم 

  .بِاألعراف  ����ذِلك يَلَهث����
�#מ��,)�+*�א�(���	�א���ذ#)	�� �

إذا َوقَـــع بَـــَني َوَهـــاِء الضـــمِري املكُســـوِر بِيـــاٍء  ، َهـــاِء الضـــِمري املضـــُموِم بِـــَواوٍ  َحمـــَزةُ  َوَصـــلَ 
  ����َسوَف ُيَحاَسبفَ ےبَِيِميِنهِ و فَأّما َمن أوِتَي ِكَتابَهُ ����املًُ◌حتركني مثل 

  :َوَلُه استثناءاٌت يف ذلك هي
  .أسَكَن اهلَاَء يف الكلمات التالية َوصالً َوَوقفاً  -أ

  .َمعاً يف سورة آل عمران ����إلَيك ۦ يُؤدهِ ���� :أوالً 
  .يف سورة النساء ����َجَهّنم ۦ َوُنصِلهِ ���� ، ����تـََوّلى َما ۦ نـَُولهِ ���� :ثانياً 
  .يت آل عمران والشورىيف سور  ����ِمنَها ۦ نُؤتِهِ ���� :ثالثاً 
  .يف سورة النمل ����إلَيِهم ۡ◌ فَألِقهِ ���� :رابعاً 

  .يف سوريت الشعراء واألعراف ����َوأَخاه ۡ◌ أرِجه���� :خامساً 
صـــَلُة ِخلَلَـــٍف قَـــوالً َواِحـــداً  َولَـــُه يف َهاِءَهـــا ال ����َويـَتّـْقـــهِ ����َكَســـَر الَقـــاَف َمحـــزَُة يف َكِلَمـــة   -ب
  .����َويـَتّـْقهْ ���� ، ����ۦَويـَتّـْقهِ ���� اإلسَكان َوِخلَالد الصَلُة وَ  ، ����ۦَويـَتّـْقهِ ����
  .فـََلُه َضّم اهلَاِء من دوِن صَلٍة َكَعاِصم ����يَرَضهُ ����أّما َهاُء  -ج
ـــهُ ����الكهـــف َو ســـورة ب ����أنَســـانِيهُ ����وََكَســـَر اهلـَــاَء مـــن قولـــه تعـــاىل  -د ســـورة ب ����اهللا َعَلي

  .����اهللا َعَليهِ ���� ، ����أنَسانِيهِ ����الفتح مع ترقيِق َلفِظ اَجلالَلة 
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 َألْهِلـــــهُ ���� بســــوريت طــــه والقصــــص ����ٱْمُكثُــــواْ  َألْهِلــــهِ ����َولَــــُه َضــــم اهلَــــاِء َوصــــالً يف -ـ هــــ
  .����ٱْمُكثُواْ 

  .انقَ رْ الفُ  ةِ ورَ يف سُ  ���� ِمَهاناً  ۦ فيه����يف  اءَ اهلَ  رَ صَ وقَ  -و
ــ اءَ َهــ فَ ذَ وَحــ -ز اتِ َمــلِ الً مــن الكَ وْصــ تَ كْ الس  ه����يــة الِ الت٢٥٩[البقــرة آيــة  ����يـََتَســن[، 
ــِدهَوا���� ــه ����،]٩٠[ســورة األنعــام آيــة  ����قْـَت ــْلطَانَِيه����،  ����َمالَِي ، ٢٨[ســورة احلاقــة  ����ُس

  ].١٠[سورة القارعة آية  ����َما ِهَيه ����،] ٢٩
  .����َما ِهَيه ����، ����ُسْلطَانَِيه����، ���� َمالَِيه ����اء يفح اليَ تْ فَـ  ةِ ظَ الحَ مُ  عْ مَ 

�א��)����������������د �
نَمــ

ُ
ّتِصــِل َوامل

ُ
َحرََكــاٍت َولَــيَس لَــُه يف َغــِري َذلــَك ِخــالٌف َمــَع  ِســت  َفِصــلِ ّد َمحــزَُة ُكــالً ِمــن امل

  .َحفصٍ 
 ����لظنونــــاا����: يـــة ِمـــن ُســـورة اَألْحـــزَابالِ الت  اتِ َمـــلِ فـــاً مـــن الكَ الً ووقْ ْصـــف وَ األلِـــ طَ قَ ْســـأَ 
  .)السبيل(، )الرسول(، )الظنون(  � ]٦٧[����السبيال���� ،]٦٦[����الرسوال���� ،]١٠[

��א�-)������������ز �
  :َمحزَُة َمهزََة االسِتفَهاِم يفزَاَد ) أ

  ����أإنكْم لتأتون���� � ]األعراف ٨١[ ����إّنُكْم لََتأُتون الرَجال���� -١
  ����أإن لنا���� �  ]األعراف ١١٣[ ����إّن لََنا ألجراً ���� -٢
  ����أأن كان���� � ]القلم ١٤[ ����أْن َكاَن ذا َماٍل َوبَِنين���� -٣
  ����َءَءامنتم به���� � ]األعراف ١٢٣[ ����َءاَمنُتْم بِهِ ���� -٤
  ����َءَءامنتم له���� � ]الشعراء ٤٩[ ، ]طه ٧١[ ����َءاَمنُتْم َله���� -٥
  ����ءإنكم لتأتون الفاحشة���� �]العنكبوت ٢٨[ ����إنكم لتأتون الفاحشة���� -٦
راء وذلـك ائر الُقـا ألفـاً كَسـاهلَُ دَ ا وإبْـهَ يلُ هِ ْسـام تَ اإلستفهَ  زةِ مهَ  دَ عْ بَـ  لِ الوصْ  ةِ زَ وله يف مهَْ ) ب
 ����َءآلــذَّكَرين����ا بيــونس، ويف يهَ عَ وِضــيف مَ  ����آلــئنءَ ���� بيـونس والنمــل، ويف ����َءآهللا���� يف 

  .عيها باألنعاموضِ يف مَ 
 ].٤٤[يف سورة فصلت  ����أاعجمي����ة مَ لِ يف كَ  ةَ يَ انِ الث  ةُ زَ مْ اهلَ  قَ قَ وحَ ) ج
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  :الهمزُة الساِكنُة المتوسطةُ / أوالً 

  :بَعَد الفتِح مثل أبَدَل اهلَمزَة الساِكَنَة املتوسطَة ألِفاً  -أ
   َكاساً   � َكأساً   ، الَباس   � الَبأس  ، تَاملون   � تَأَلُمون
  تَاثِيماً   � تَأثِيماً   ، يَاُكُلون � يَأُكُلون

   :َوأبَدَهلَا َواواً بَعَد الّضم مثل -ب
  َتُسوُهم � َتُسؤُهم ، ُسوَلك  � ُسؤَلك ، يومنون � يُؤِمُنون
  تُوِويه   � تؤويه ، يُوَفك  � يُؤَفك ، موِمنون � ُمؤِمُنون

   :َوأبَدَهلَا يَاًء بَعَد الَكسرَِة مثل -ج
  ِجيَنا � ِجئَنا ، ِبري   � بِئر   ، الذيب � الذئب   ، بِيس � بِئسَ 

  .ِشيُتَما � ِشئُتَما
  :الهمزُة الُمتَحركُة  المتوسطةُ / ثانياً 

فَإنُه ُيسـِقُط اهلَمـزََة َويَنُقـُل  ِف الساِكن َغَري األِلفاحلر إَذا َوَقَع اهلَمُز ُمَتَحركاً بَعَد � 
    :َحرََكتَـَها إَىل الساكن قَبَلها مثل

  َظَمان � َظمَئان  ، َجتَُرون � َتجئَـُرون  ، َتَسل       � َتْسأل
  الُقرَان � الُقرَءان   ، َمُسوالً   � َمْسُئوالً   ، ُيَسُلون   � ُيْسأُلون

ـــُه ُيســـهُل اهلَمـــزََة وال ُيســـِقطَُها إال إذا َكـــاَن ال  ، مـــَع طُـــوِل األلِـــِف َوَقصـــرِهِ ســـاكُن ألِفـــاً فَإن
   :مثل
ُكم � ُكمَءابَآؤُ  ُكم � أبـَْنآؤُُكم  ، َءابَآ ُ ُكم  � َءابَآءَُكم ، أبـَْنآ ُ    َءابَآ َ

ُكم � َجآءَُكم    الَقآِ ِمني � الَقآئِِمين ، الّسآِ لني � السآئِِلين ، َجآ َ
الزّائَِدِة فَإا تُبَدُل َواواً وال يوجـُد مثـاٌل لـذلك يف الساِكَنِة ا َوقـََعت اهلَمزَُة بَعَد الَواِو َوإذَ �

  .القرآن الكرمي
  َوإَذا َوقـََعت اهلَمزَُة بعِد الَواِو الساِكَنِة األصِلّية َجيوُز ِفيَها النقُل َواإلدَغاِم �

  ) َسوة ، َسَوة( � َسْوَءة        ،  ) َسواتكم ، َسَواِتُكم( � َسْوَءاِتُكم
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  ) َموالً  ، َموِالً ( � َمْوِئالً          ،     ) الّسّوى ، الّسَوى( � السوأى
ُووَدة( � الَمْوُءودة

َ
َوودة ، امل

  .)امل
اِء األوُل يف فَإن اهلمزََة تُبَدُل يَاًء َويُـدِغُم اليـ )١(زَائَِدةٍ َساِكَنٍة َوقـََعت اهلمزَُة بَعَد يَاٍء َوإذا �

 ، َخِطّيتُـــه � َخِطيَئتُـــه ،َخِطيّـــاتكم � َخِطيئَـــاِتُكم ، بَرِيـــون � بَرِيئُـــون :الثـــاين مثـــل
  َمرِيّاً  � َمرِيئاً 
   :ففيَها َوجهانِ  )٢(أصِليةٍ َساِكَنٍة َوإَذا َوقـََعت اهلَمزَُة بَعَد يَاٍء �

 :َقاُط اهلَمـزَِة َونَقـُل َحرََكَتهـا إَىل اليَـاِء  مثـلإبداُهلَا يَاًء َوإدَغاِم اليَـاِء األوِل يف الثـاِين أو إسـ
  .)َهَية –َهّية ( � َهْيَئة ، )َشيَـاً  –َشّياً ( � ئاً َشيْ 

  أّما إَذا َكاَنت الَهمزُة ُمَتحرَكة بَعَد ُمَتحرك َفِهي َعَلى ِتسَعِة أحَوال  ����
  :ًة مثلٍر فَإَا تُبَدُل يَاًء َمفُتوحَ اهلَمزَُة املفُتوحُة بعَد َكس -١
  السِيَية  � السِيَئة ، ِفَية � ِفَئة ، ِمَيَتني � ِمَئَتين ، ِمَية � ِمَئة 

  .َخاِطَية � َخاِطَئة ، نَاِشَية � نَاِشَئة
  :اهلمزَُة املفُتوَحة بَعَد َضم فَإَا تُبدُل َواواً مفُتوحًة مثل -٢

  ُمَوجالً  � ُمؤّجالً    ، ال تـَُواِخذنَا  � ُتؤاِخذنَا ال  ، يـَُويد  � يُؤيد
  ُمَوذن  � ُمَؤذن   ، فـَُواَدك   � فـَُؤاَدك   ، يـَُوّخر  � يـَُؤّخر

   :اهلمزَُة املفُتوحُة بَعَد فَتٍح فَإَا ُتَسّهُل َما َبَني اهلَمزَِة َواألِلف مثل -٣
  َمـَاب  � َمَئاب   ، َشنَـَان  � َشَنَئان   ،  َسَال  � َسأل     

ضموَمُة بَعَد فَتٍح فَإَا ُتَسّهُل َما َبَني اهلَمزَِة َوالَواِو مثلاهلمزَُة  -٤
َ
  :امل

   َساُلِقي � َسأُلِقي  ،  تَـُزُهم � تـَُؤزُهم  ، رُ ف  � رَُءوف
   .ُكم َيكَل ُ  � َيْكَلؤُُكم

  )يُوساً  ،وساً ُـ يَ ( ؛وجه ثانٍ فله إسقاطها  يـَُئوساً : مثل إذا مل تكن مرسومًة على واوو 
   :ا َبَني اهلَمزَِة والواو مثلهلمزَُة املضُمومُة بَعَد َضم فَإَا ُتَسهُل مَ ا -٥

                                                 

 .على وزن َفِعيُلون �ئونبري�: وهو وزن الكلمة مثل) فـََعلَ (هو ما زيد على الفاء والعني والالم  :احلرف الزائد )١(

 فـَْعالً  � �شيئاً �فهي اليت من بنية الكلمة مثل  :الياُء األصلية )٢(
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  ) ُروِسُكم(وفيها حذُف اهلمزَِة ألا حمذوفًة رمساً  ، ِسُكمو  ر ُ  � رُُءوِسُكم
  :املضُموَمُة بَعَد َكسٍر اهلَمزَُة  -٦

تســـهيل اهلمـــزة مـــا بـــني :  ثالثـــة أوجـــه .مســـتهزُِئون ، َفَمـــالُِئون ، أنِبئُـــوِني: لـــه يف مثـــل 
  .اهلمزة والواو ، وإبداهلا ياًء، وإسقاطها

، ) َفَمـاُلون ، َفَمالِــُيونَفَمالِــُون، ( � َفَمـالُِئون، ) أنبُـوِين أنبِــُوِين، أنبِــُيوِين ، ( �أنِبُئوِني
  ).، مستهزِيُون، مستهُزونمستهِزُ ون( �مستهزُِئون

                 .وجهان التسهيل واإلبدال.  ُئكَسنـُْقرِ ،   َوأُنـَبُئُكموله يف مثل 
  ).َسُنقِرُ ك، َسُنقرِيكَ ( � َسنـُْقرُِئك، )َوأُنبـُُكم، َوأُنبـيُكم( � َوأُنـَبُئُكم

  :اهلمزَُة املكُسورُة بَعَد َكسٍر فَإَا تسهُل َما َبَني اهلَمزَِة والياِء مثل -٧
ُكم  � بَارِِئُكم ، ـِنيَخاسِ  � َخاِسِئين ، َخاِطـِن � َخاِطِئين   بَاِر ِ

ــَد َضــٍم فَإَــا تســهُل مــا بــَني اهلَمــزَِة واليــاءِ  -٨  وتبــدل واواً وجــه ثــانٍ  اهلمــزَُة املكُســورُة بَع
  ).، ُسِولتَ ُسـِلت ( � ُسِئَلت  )ُسِوُلوا ،ُسـِلوا( � ُسِئُلوا :مثل
   :ِة والياِء مثلاهلمزَُة املكُسورُة بَعَد فَتٍح فإا تسهُل ما َبَني اهلمزَ  -٩

 .يَوَمـِذ � َيوَمِئذٍ  ، بَـِيس � بَِئيس ، ُمطَمـِنة � ُمطَمِئّنة

  .)رِيَيا(أو إظَهارَِها ) رِيّا(يَاًء َمَع إدَغاِمَها بِالَياِء بَعَدَها  ����ياً ۡ◌ رِء����تُبَدل َمهزَُة  ����
بِـالَواِو اُهلَا َواواً َمـَع إدَغاِمَهـا َوإبـدَ ) تُوِويـه(إبـَداُل اهلَمـزَِة َواواً َمـَع إظَهارَِهـا  ����تـُْئِويه����َويف ����

َواٍو  ِهـَي الـيت تنَقلـُب إىل واهلمـزةُ  إال أن الـَواِو ُهنَـا لَـَدى اإلدَغـاِم تَبَقـى َواواً ) تـُويه(بَعدها 
   باألحزاب ����تـُْئِوي����مث يُدَغُم الَواِو األوِل يف الثاِين َوِمثلَها 

َــا ، ُرؤيَــاك����ويف  ���� ــاي ، للرؤي َــاالر  ، ُرؤَي ــَع إظَهارهــا  :وجهــانِ  ����ؤي إبــداُل اهلَمــزَِة واواً َم
ّـــاك(َوإبـــداهلا يَـــاًء مـــَع إدَغامهـــا باليـــاِء بعـــدها  ، )الرويـــا ، رويـــاي ، للرويَـــا ، ُرويـــاك(  ، رُي

   )الريّا ، رُيّاي ، للريّا
ُهم����َوإَذا َوَقَف َعَلى ���� ُهم����َو  ����أنِبئـْ اِء َوجَهاِن الضـُم فَإن اهلَمزََة تُبدُل يَاًء َويف اهلَ  ����نـَبئـْ

  .)نَبيِهم –نَبيُهم ( ، )أنِبيِهم –أنِبيُهم ( :َوالَكسرِ 
و بِيَــاٍء فَإنــُه يُوقَـــف ت اهلَمــزَُة َمرُســوَمًة بِـــَواٍو أإَذا َكانـــأمــا  .َوَمــا ذَكرنَــاه َعــن اهلَمـــزَِة ِقياســاً 

   َقاطّي يُوَقف َعَليَها بِاإلسَعَليَها ِبرِمسَها َوإَذا َمل تُرَسم َعَلى ُكرسِ 
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ــيَس َهلـَـا رســٌم  - ُتســّهُل اهلمــزَُة  ����َخاِســِئين����، ����َخــاِطِئين����مثَــاُل اهلمــزَِة املكُســورَِة الــيت َل
  .)َخاسني، َخاطني(َوَتسُقُط َرمساً  )َخاِسـِني، َخاِطـِني(ِقَياساً 

ـــالُِئون ، ُمســـَتهزُِءون����َويف حنـــِو  ِة َففيَهـــا التســـِهيُل ِقياســـاً بـــَني اهلمـــزَ  ����َخـــاِطُئونال ، َفَم
ون(َوالَواِو   ، َفَمـالُيون ، ُمسـَتهزيُون(َواإلبَداُل يَـاًء َخاِلَصـًة ) اِطـُوناخلَ  ، َفَمالِـُون ، ُمسَتهِز ُ

  .  .)اطوناخل ، فمالون ، مستهزون(مساً  َواإلسَقاُط رَ ) اِطُيوناخلَ 
رُسومًة َِا َوال بِاليـاِء إَذا  َوال يُوَقف َعَلى اهلَمزَِة املَتوسطَِة بَعَد األِلِف بِالَواِو إَذا َكانت م����

 ، يـُـــَرآُءون ، نَـــآئُِمون����َكانـــت مرُســـومًة ِـَــا َوال بِاإلســـقاِط إَذا مل يكـــن هلـــا ُكرســـي مثـــل 
وإمنــا يوقـــُف عليَهــا بالتســـِهيل مـــع  ����ِنســـاَءنا ، أبناَءنــا ، ِنســـآؤُُكم ، أبنَـــاؤُُكم ، قَــآئُِلون

  .طُوِل األِلف وَقْصرَِها
  :َحرٍف زَاِئدٍ بِ الهمزُة المتوسطُة  

هـــي الـــيت تكـــوُن يف أوِل الكلمـــِة َمســـُبوَقٍة بِأَحـــد احلُـــُروِف  اهلمـــزَُة املتوِســـطُة حبـــرٍف زَائِـــدٍ 
   :الَعَشرَِة التالية

 –يــاُء النــداِء  –الــواو  –اهلـاء  –الــالم  –الكــاف  –الفـاء  –الســني  –البــاء  –اهلمـزة 
  .التعريف )أل(
حتقيـــُق  :رٍف زَائـــٍد مفتـــوٍح ففـــي اهلمـــزِة الثانيـــِة وجهـــانِ إَذا ُســـبَقت اهلمـــزُة املفتوحـــُة ِحبـــ �
  :مزَِة َوَتسِهيلَها َوقفاً مثلاهل
   )َءَاسلمُتم –َءأسَلمُتم (����  ���� َءأسلمُتم����
   )َالَعنتكم –َألعنتكم( ����  ����َألعَنَتُكم���� ، )َءاَنُتم –َءأنُتم ( ���� ����َءأنُتم����
 :ئــٍد َمكُســوٍر ففيَهــا التحقيــُق واإلبــَداُل يَــاًء مثــلُ َوإَذا ُســِبَقت اهلَمــزَُة املفُتوحــُة ِحبَــرٍف زَا ����
   )بَِيايَاتَِنا –بَِئايَاتَِنا ( ���� ����بَِئايَاتَِنا����
   )بِيَـيُكم –بِأيكم ( ����  ����بِأيُكم����
َوإَذا ُســبَقت اهلمــزَُة املضــُموَمُة ِحبــرٍف زَائــٍد مفتــوٍح ففيهــا الوجهــاِن التحقيــُق والتســهيُل  ����

  )َساُلِقي –أُلِقي سَ ( ����  ����َسأُلِقي���� :مثل
   )َساُرِيُكم –َسأُرِيُكم ( ���� ����َسأُرِيُكم����
   َوإذا ُسبَقت اهلمزَُة املضُمومُة ِحبرٍف زَائٍد مكُسوٍر ففيها ثالثُة أوُجهٍ  ����
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   :التحقيُق والتسهيُل َما بَني اهلمزَِة والواِو َوإبَداهلَا ياًء مضُمومًة مثل
    لُِيبني –ِالُبني  –ِألبني  ���� ����ألبين����
   لُِيخراهم –ِالُخراهم  –ِألُخراُهم  ���� ����ِألُخَراُهم����
    لُِيوالهم -ِالُوالهم  –ِألوالهم  ���� ����ِألُوالُهم����
  :َوإَذا ُسِبقت اهلمزَُة املكُسورَُة ِحبرٍف زَائٍد مفُتوٍح ففيها وجهانِ  ����

   :التحقيُق والتسهيُل َما بَني اهلَمزِة والَياِء مثلُ 
  فَِاخوانكم –فَإخوانكم  ���� ����خوانُُكمفَإ����/    أِان –أإن  ���� ����أإنَ ����

براهيم -َإلبراهيم  ����َإلبراِهيم     َالِ
التحقيـــُق  :َوإَذا كانـــت اهلمـــزُة املكســـورُة مســـبوقٍة ِحبـــرٍف زَائـــٍد مكســـوٍر ففيهـــا وجهـــانِ  ����

   فٰـ ليِالِ  –إليالف  ���� ����فإليلَٰـ ����والتسهيُل 
  . لَِبِامام -لَِبإمام  ����لَِبإَمام 

  :ليَها بَِثالثََة َعَشَر َوجهاً َمحزةُ َوَقَف عَ  ����ؤالءِ ◌ٰ َهـ���� ����
  . َحتِقيُق اهلمزَة األوَىل َوإبَداُل اهلَمزَِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
  . حتقيق األوىل وَتسِهيُل اهلَمزَة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
ـــَع طُـــوِل  -٨و٧و٦ ـــَع الَقصـــِر َتســـِهيُل اهلَمـــزََة األوىل َم نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــزَة الثّانيـــة َم

ُ
امل

  .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
  .َتسِهيُل اهلمَزَتِني َمَع طُوِل األلَِفنيِ  -٩

ــــَع _ ١٢و١١و١٠ ــــة َم ــــَدال اهلمــــزَِة الثّانِي نَفِصــــِل َوإب
ُ
ــــَع َقصــــِر امل ــــزَة األوىل َم َتســــِهيُل اهلَم

  . الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 
  .اهلَمَزَتِني َمَع َقصِر األلَِفنيِ  َتسِهيلُ  -١٣
  :َوإَذا ُسبَقت اهلمزَُة املفُتوحُة بِياِء النداِء ففيها ثالثُة أوجهٍ  ����
   ، ����يَآ إبراِهيم���� ، ����يآ أيها����حتقيُق اهلمزِة مع مد األلِف  -١
  .����يَآ َءاَدم���� ، ����يَآ أيتها����
   ، ����اِهيميَآ ِابر ���� ، ����يآ اَيها����تسهيُل اهلمزَِة َمع مد األلِف  -٢
  .����يَآ اَاَدم���� ، ����يَآ اَيتها����
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   ، ����براِهيميَا اِ ���� ، ����يهايا اَ ���� تسهيُل اهلمزَِة مع َقصِر األِلف -٣
  .����اَدميَا اَ ���� ، ����يَا اَيتها����
  :ففيها وجهانِ ) بِأل التعريفِ (َوإَذا كانت اهلمزَُة متوسطًة  ����

   َخَلَق السَمواتِ ����ُ◌ والسكت ، ����ضرَ َخَلَق السَمواِت ولَ ���� النقلُ 
  .����أرض ۜ◌ والْـ

 الهمزُة المتوسطُة  ِبَزاِئٍد َكِلمي:  
اهلمـــزَُة املتوســـطُة ِبزَائـــٍد َكِلمـــي هـــي مهـــزُة القطـــِع املســـُبوقِة ِمـــزَِة الوصـــِل املوقـــوِف َعَليَهـــا 

  .املتصلة مبا قبلها
وصــــولٌة إذا ُســــبَقت الكلمــــُة الــــيت يف أوهلـَـــا مهَزتَــــاِن َمهــــزَُة َوصــــٍل َوبعــــَدَها َمهــــزَُة َقطــــٍع م �

بِالكلمِة املنتِهيِة ِحبرِف مد يوقُف َعَليَها بِإسَقاط َمهزَِة الوصِل َوإسـَقاط حـرف املـِد قبَلَهـا 
   :بعَد الفتحِة مثل )٣( وإبداُل َمهزَِة القطِع ألِفاً 

  لَِقاَءنَاْت  � ����ِلَقاَءنَا ٱْئت����    ، اهلَُداتَِنا    � ����الُهَدى ٱْئِتَنا����
وقوف عليها فيها مهزُة َوصـٍل بعـدها مهـزُة قطـٍع والكلمـة الـيت قبلهـا َوإَذا كانت الكلمة امل

ليســت منتهيــًة حبــرِف مــٍد يوقــف علــى الكلمــة الثانيــة بإســقاط مهــزة الوصــل وإبــدال مهــزة 
   :بعد الضمِة مثل )٤(القطع واواً 

  )وقال فرعونُوتوين( � ����َوقَاَل ِفرَعوُن ٱئـُْتوِني����
   )وتناحلُِ يا صا( � ����يَا َصاِلُح ٱْئِتَنا����

  )السمواِت يتوين( � ����الّسَمَواِت ٱئـُْتوِني���� :مثل ، بعَد الكسرةِ  )٥(َوياًء 
  .)الِذ يُتمن( �  ����الذي ٱؤتُِمن����
  
  ...الهمزُة الساِكنُة المتطرفة/ اً ثالث

                                                 

 ) اهلدى(ونقصد بِاأللِف هنا األلِف املبدلَة من اهلمزة ال ألف كلمة  )٣(

 .ة من إشباع ضمة النون أو احلاءونقصد بالواو هنا الواو املبدلة من اهلمزة ال الواو املتولد )٤(

  .)الذي(وال ياء كلمة  ، ونقصد بالياء هنا الياء املبدلة من اهلمزِة ال الياء املتولدة من إشباع كسرة التاء )٥(
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ـــَرأ���� :أن تكـــون اهلمـــزة ســـاكنة بعـــد فـــتٍح مثـــل -١ ـــأْ  ، ٱق إن  ، وإن َيَشـــأ ، أم لـــم يـَُنّب
  .)نشا ، يشا ، ينّبا ، اقرا(إبدال اهلمزِة ألفاً مداً طبيعياً ويوقف عليها ب ����نَشأْ 

ــوِك امــَرأَ  ، َذرَأَ  ، بَــَدأَ ���� أن تكــون اهلمــزة مفتوحــة بعــد فــتح مثــل  -٢ إْذ  ، مــا كــان أب
ويوقـــف عليهـــا بإبـــدال اهلمـــزة ألفـــاً مـــداً  ����أن ال ملَجـــأَ  ، أْســـَوأَ  ، مبـــوأَ  ، فنتبـــرأَ  ، تَبـــرأَ 

   .)ال ملَجا ، أسَوا ، فنتربّا ، نتربّا ، امرَا ، اذرَ  ، ابدَ ( طبيعياً 
ويوقــف  ����نـَّبــئ ، َوَهّيــئ���� :أن تكــون اهلمــزة ســاكنة ســكوناً أصــلياً بعــَد كســٍر مثــل -٣

  )نـَيب  ، يَوَهي (عليها بإبدال اهلمزة ياًء ساكنة مداً طبيعياً 
ويوقـف  ����ِرئَ قُـ، ٱسـُتهِزئَ ���� :أن تكون اهلمزة مفتوحـة بعـد كسـر مرسـومة يـاًء مثـل -٤

  .قياساً َوَرمساً ) قُرِي، اسُتهزِي(عليها بإبدال اهلمزة ياًء مداً طبيعياً 
 ����الَخـْبءَ ���� أن تكون اهلمزة مفتوحة مكتوبة علـى السـطر وقبلهـا سـاكن صـحيح  -٥

قياســـاً ) اخلَـــبْ (حركتهـــا إىل البـــاِء مـــَع اإلســـكان ونَقـــُل  ، فيوقـــف عليهـــا بإســـقاُط اهلمـــزَةِ 
  .ورمساً 

  ����نـََبأُ  ، َظَمأُ  ، المألُ ���� كون اهلمزة مضمومة على ألٍف بعد فتٍح أن ت -٦
  وجٌه قياسي وهو تسهيلها بني اهلمزِة والواو :فيوقف عليها بوجهني

  .)نـََبا –نـََباَ ( ، )َظَما –َظَماَ ( ، )املال –املالُ ( :ووجٌه رمسي وهو إبداهلا ألفاً 
ِمـن  ، َعـِن الّنبَـأِ  ، إلَـى الَمـألِ ���� :مثلأن تكون اهلمزة مكسورة على ألٍف بَعَد فتح  -٧

وجــٌه قياســي وهــو تســهيلها بــني  :فيوقــف عليهــا بــوجهني ����مــن نَبــأِ  ، ِمــن َملَجــأٍ  ، َحَمــأٍ 
 –َمحـــِا ( ، )النبــا –النبــِا ( ، )املــال –املــِال (اهلمــزة واليــاء ووجــٌه رمســي وهــو إبــداهلا ألفــاً 

  .)نبا -نباِ ( ، )ملجا –ملجِا ( ، )محا
  ون اهلمزُة مكسورًة من دون كرسي وقبلها ساكٌن صحيح مثل أن تك -٨
إســـقاُط اهلمـــزِة ونقـــُل   :يف البقـــرة واألنفـــال فيوقـــف عليهـــا بـــوجهني ومهـــا ����بَـــيَن المـــْرءِ ����

  .رْوم قياساً وباإلسكان من دون نقل رمساً كسرا إىل الراء مَع اإلسكاِن وال
٩-  يف  ����وءٍ رُ قـُـ���� ، ا واو سـاكنة زائـدةقبلهـو أن تكـون اهلمـزة مكسـورة مـن دوِن كرِسـي

الــــواِو األول يف الثــــاين مــــَع  وإدغــــامُ  ، إبــــداُهلا واواً  :فيوقــــف عليهــــا بــــوجهني؛ســــورة البقرة
   .)قـُُروّ (اإلسكان والرْوم 
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١٠-  يقبلهـــــا واو ســـــاكن و أن تكـــــوَن اهلمـــــزُة مفتوحـــــة مـــــن دوِن كرِســـــيأصـــــلّي مـــــد ،  
وإدغـاُم الـواِو  ، إبـداُل اهلمـزِة فيِهمـا واواً  :وجهني مهافيوقف عليها ب ؛����السوءَ  ، ُسوءَ ����

ــوّ  ، ُســوّ (األوِل يف الثــاين مــَع اإلســكان  إســقاُط اهلمــزِة ونقــُل حركتهــا إىل الــواِو  ؛)الس ُمث
   .)السوْ  ، ُسوْ (مع اإلسكان 

 ، تـَبُــــوأَ ���� قبلهــــا واو ســــاكن أصــــِلّي مــــديّ و أن تكــــون اهلمــــزة مفتوحــــًة علــــى ألــــٍف  -١١
َوإدَغــام الــَواِو األوِل يف  ، إبــداُل اهلمــزَِة فيِهمــا َواواً  :فُيوقَــف عليهــا بــوجهني مهــا ����َيُســوأَ لِ 

ــــوّ (الثــــاين مــــَع اإلســــَكاِن  ــــا إىل الــــواِو مــــع ، )لَِيُســــوّ  ، تـَبـُ ُمث إســــَقاُط اهلَمــــزَِة َونَقــــُل َحرََكِتَه
  .)لَِيُسوْ  ، تـَبـُوْ (اإلسَكاِن 

 :مثـلُ  ، قَبَلَهـا يَـاء َسـاِكن أصـلي َمـديّ و دون كرسـّي  أن تكوَن اهلمزَُة مفتوحًة مـن -١٢
َوإدغـاِم اليـاِء األوِل  ، إبـداهلَا يَـاءً  :فُيوقف عليها بوجهني مهـا ����تَِفيءَ  ، ِجيءَ  ، ِسيءَ ����

مث إسـقاُط اهلمـزِة ونقـُل َحرََكتهـا إىل اليَـاِء  )  تَِفـيّ  ، ِجـيّ  ، ِسـيّ (يف الثاين مع اإلسـَكاِن 
   )تَِفيْ  ، ِجيْ  ، ِسيْ (مع اإلسكاِن 

 ، بِــــــآل عمــــــران ����ِمــــــْلءُ ����أن تكــــــون اهلمــــــزُة مضــــــمومًة وقبلهــــــا ســــــاكن صــــــحيح  -١٣
ـــر الَمـــْرءُ ���� ، بالنبـــأ ����يَنظُـــْر المـــْرءُ ���� ، بالنحـــل ����ِدْفءُ ����  ����ِمـــنُهْم ُجـــْزءٌ ����بعـــبس  ����يَِف

لهــا بإســقاُط اهلَمــزَِة َونَقــُل َحرَكتَهــا إىل الســاكن قب :فيوقــف عليهــا بثالثــِة أوُجــهٍ . .بــاحلجر
  .َمع اإلسكاِن والروم واإلمشام قياساً وبإسقاِط اهلمزِة مع سكوِن ما قبلها رمساً 

 :أن تكـــــون اهلمـــــزُة مضـــــمومًة مـــــن دون كرســـــّي وقبلهـــــا يـــــاًء ســـــاكنًة زائـــــدة مثـــــل -١٤
وإدغـــام اليـــاِء  ، بِإبـــداِل اهلمـــزَِة يـــاءً  :فيوقـــف عليهـــا بثالثـــِة أوجـــهٍ  ����النســـيءُ  ، بَـــِريءٌ ����

  )النسيّ  ، بَرِيّ ( والروِم واإلمشام  ، مع اإلسكاناألوِل يف الثاين 
 ، َشـآءَ  ، َجـآءَ  ، أَضـآءَ ���� ، أن تكون اهلمزُة مفتوحًة من دون كرسـّي وقبلهـا ألـف -١٥

   :فيوقف عليها بثالثِة أوجٍه وهي ����الدمآءَ 
 الدَما ، َشا ، َجا ، أَضا(إبداُل اهلمزِة ألفاً مع القصر والتوسط والطول يف املد(.  

 ، على وجـِه مـن رمسهـا باليـاِء بعـَد فَـتحٍ أن تكون اهلمزُة مكسورًة مرسومًة على ياٍء  -١٦
ــائِ ���� :مثــلُ  وجهــاِن قياســّياِن  :فيوقــف عليهــا بأربعــِة أوجــهٍ  باألنعــام ����المرســلين ِمــن نّب



٢٢ 

إبـــداهلا يـــاًء مـــع  :ووجهـــاِن رمســـاً ومهـــا ، وإبـــداهلا ألفـــاً  ، ومهـــا تســـهيلها بـــَني اهلمـــزَِة واليـــاءِ 
  .سكاِن والروماإل

ِلُكـل ���� :أن تكون اهلمـزُة مكسـورًة مرسـومًة علـى يـاٍء وقبلهـا حـرف مكسـور مثـل -١٧
وجهــــاِن قياســــيان ومهــــا  :فــــالوقف عليهــــا يكــــون بأربعــــِة أوجــــهٍ  ���� مــــن َشــــاطئِ  ، ٱمــــِرئٍ 

 )شــاطي -شــاطِى  ، امــري –امــرِى (وإبــداهلا يــاًء ســاكنًة  ، تســهيلها بــني اهلمــزِة واليــاءِ 
  .إبداهلا ياًء ساكنًة مث رومها فصارت ثالثُة أوجٍه أداًء وأربعًة تقديراً  :اً ومهاووجهاِن رمس

كأمثـــال ����أن تكـــوَن اهلمـــزُة مكســـورًة مرســـومًة علـــى واٍو وقبلهـــا حـــرف مضـــموم  -١٨
يف احلج وفـاطر لَـَدى َجرَهـا بقـراَءة َمحـزة فـالوقف عليهـا  ����َوُلْؤُلؤٍ ���� ، يف الواقعة ����اللؤُلؤِ 

إبـــداهلا واواً  ، تســـهيلها مـــا بـــَني اهلمـــزِة واليـــاءِ  :أوجـــٍه وجَهـــاِن قياســـاً ومهـــايكـــوُن بِأربعـــِة 
إبــداهلا واواً ســاكنًة مث  :ووجهــاِن َرمســاً ومهــا ، )ولولــو -ولــوِىل  ، اللولــو –اللــوِىل (َســاِكَنًة 

رومهــا فصــارت ثالثــُة أوجــٍه أداًء وأربعــًة تقــديراً مــع مالحظــة إبــداُل اهلمــزِة األوىل واواً يف 
   .األوجِه األربعةِ 

مكســورًة مــن دوِن ُكرســّي وقبلهــا واٍو ســاكٍن أصــلي مــدّي مثــل أن تكــون اهلمــزُة  -١٩
أو أن تكـــون اهلمـــزُة مكســـورًة مـــن دوِن ُكرســـي وقبلهـــا واِو لـــٍني  ����مـــن ُســـوءٍ  ، ِبُســـوءٍ ����

فيوقـف  ����السـْوءِ  َمثَـلُ  ، ظَـن السـْوءِ  ، ٱْمـَرَأ َسـْوءٍ  ، دآئَِرُة السـْوءِ ����ساكٍن أصلي مثـل 
وإدغاُم الـواِو األوِل يف الثـاين مـع اإلسـكان  ، إبداُل اهلمزِة واواً  :عليها بأربعِة أوُجٍه وهي

مث إســـقاُط اهلمـــزِة ونقـــُل َحرَكِتهـــا إىل الـــواِو مـــع اإلســـكاِن  )الســـوّ  ، ســـوّ  ، بســـوّ (والـــروم 
  .)السو ، سو ، بسو(والروِم 

 ����َشـيءٍ ����ِن كرسي وقبلها ياِء لٍني ساكٍن أصلي أن تكون اهلمزُة مكسورٍة من دو  -٢٠
   :فالوقف عليها يكوُن بأربعِة أوجٍه وهي. .ارور

  )شيّ (وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين مع اإلسكاِن والروِم إبداهلا ياٍء  -٢و١
  .)شي(مث إسقاُط اهلمزَِة ونقُل حركتَها إىل الياِء مع اإلسكاِن والروِم  -٤و٣

ُهّن َكـأنـ   ، إِن ٱْمـُرؤٌ ���� :كون اهلمزُة مضمومًة مرسومًة على واٍو بعـَد ضـٍم مثـلأن ت -٢١
 ، وجهـــاِن قياســـاً ومهــــا إبـــداُل اهلمـــزِة واواً ســــاكنةً  :فيوقـــف عليهـــا خبمســــِة أوجـــهٍ  ����ُلْؤلُـــؤٌ 

 :وثالثـــُة أوجـــٍه رمســـاً وهـــي، )لولـــوُ  -لولـــو  ، امـــر –امـــرو (وتســـهيلها بـــَني اهلمـــزِة والـــواِو 



٢٣ 

فصــارت أربعــة أوجــٍه أداًء وَمخســة تقــديراً مــع  ، واإلمشــامِ  واً مــَع اإلســكاِن والــرومِ إبـداهلا وا
  .مالحظِة إبدال اهلمزة األوىل واواً يف األوجِه كلها

ـــَدؤُ ���� :أن تكـــون اهلمـــزُة مضـــمومًة مرســـومًة علـــى واٍو بعـــَد فـــتٍح مثـــل -٢٢ حيـــُث  ����يـَْب
ــُؤاْ ���� ، يف يوســف ����اتـَْفتَـــؤُ ���� ، وقعــت كالمهــا   ����ال َتْظَمــُؤاْ  ، أتـَوَّكــُؤاْ ���� ، بالنحــل ����يـَتَـَفيّـ
ــــــْدَرُؤاْ ���� ، يف طــــــه ــــــور ����َي ــــــان ����يَعبَـــــــُؤاْ ���� ، يف الن ــــــُؤاْ ���� ، يف الفرق  ، يف الزخــــــرف ����يـَُنّش

ــــُؤاْ ���� ــــُؤاْ ���� ، يف القيامــــة ����يـَُنبّـ  ، ويف ص ، ويف إبــــراهيم والتغــــابن ، يف التوبــــة خبلــــفٍ  ����نـَبَـ
فيوقــــف علــــى اهلمــــزُة يف كــــل هــــذه . .وثالثــــٌة يف النمــــل فــــاألول يف املــــؤمنني ����الَمَلــــُؤاْ ����

 ، وإبــداهلا ألفــاً  ، تســهيلها بــني اهلمــزِة والــواو: وجهــاِن قياســاً ومهــا :األمثلــة خبمســِة أوجــهٍ 
  .إبداهلا واواً مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ  :وثالثٌة رمساً وهي

 :أن تكون اهلمزُة مضمومًة مرسومًة على ياٍء وقبلهـا حـرف صـحيح مكسـور مثـل -٢٣
ـــِدئُ  ، َيســـتهزئُ ���� ـــرئُ  ، يُب ـــرئُ  ، أبـــِرئُ  ، تُب ـــوئُ  ، أُب  المكـــرُ  ، يُنِشـــئُ  ، البـــاِرئُ  ، تـُبَـ

 ، وجهــاِن قياسـاً ومهــا تسـهيلها بــني اهلمـزِة والــواوِ  :فيوقــف عليهـا خبمســة أوجـهٍ  ����السـّيءُ 
واإلمشــاِم إبـداهلا يـاًء مــع اإلسـكاِن والـروِم  :وثالثــُة أوجـٍه رمسـاً وهــي ، وإبـداهلا يـاًء سـاكنةً 

  .فصارت أربعُة أوجٍه أداًء ومخسة تقديراً 
 :أن تكـــــون اهلمـــــزُة مضـــــمومًة أو مكســـــورًة مـــــن دون كرســـــي وقبلهـــــا ألِـــــٌف مثـــــل -٢٤
 -٣و٢و١ :فيوقـف عليهـا خبمسـِة أوجـهٍ  ����الِبغَـآءِ  ، من السـَمآءِ  ، َيَشآءُ  ، الُسَفَهآءُ ����

 إبداهلا ألفاً مع الطوِل والتوسِط والقصِر يف املد ،  
الطــــوِل  الــــروم وعليــــه تســــهيلها بــــني اهلمــــزِة وحــــرف املــــد اــــانِس حلركتهــــا مــــع -٥و٤

  .والقصرِ 
 :أن تكــــون اهلمــــزُة مضــــمومًة دون كرســــّي وقبلهــــا واٍو ســــاكٍن أصــــلي مــــدي مثــــل -٢٥
   :فيوقف عليها بستِة أوجٍه وهي ����لَتَـُنوأُ  ، السوءُ  ، ُسوءُ ����
  .ألوِل يف الثاين مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ وإدغاُم الواِو ا ، إبداهلا واواً  -٣و٢و١
  .مث إسقاُط اهلمزِة ونقُل حركتها إىل الواِو مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ  -٦و٥و٤



٢٤ 

 :أن تكـون اهلمـزُة مضــمومًة مـن دوِن كرسـي وقبلهــا يـاٍء سـاكٍن أصــلي مـدي مثــل -٢٦
كرسي وقبلها ياِء لـٍني سـاكٍن أو تكوُن اهلمزُة مضمومًة من دوِن   ����ُيِضيءُ  ، المِسيءُ ����

  :فيوقف على هاتني اهلمزتِني بستِة أوجٍه وهي ����َشيءٌ ���� :أصلي مثل
  .وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين مع اإلسكاِن والروِم واإلمشامِ  ، إبداهلا ياءً  -٣و٢و١
  .إسقاُط اهلمزِة ونقُل حركتها إىل الياِء مع اإلسكان والروِم واإلمشام -٦و٥و٤

ـــاِئ ���� :تكـــون اهلمـــزة مكســـورة مرســـومًة علـــى يـــاٍء وقبلهـــا ألـــٍف مثـــلأن  -٢٧ مـــن تِْلَق
 ����ِلَقـائِ  ، بِِلَقـائِ ���� ، يف النحل ����َوإيَتآئِ ���� ، بطه ����ئِ من َءانَآ���� ، يف يونس ����نفسي

إبــداهلا ألفــاً مــع  -٣و٢و١ :مخســة قياســاً وهــي :فيوقــف عليهــا بتســعِة أوجــهٍ . .يف الــرومِ 
  .الطوِل والتوسِط والقصرِ 

  .تسهيلها بَني اهلمزِة والياء مع الطوِل والقصرِ  -٥و٤
مث رومهــــا مــــع  ، إبــــداهلا يــــاًء ســــاكنًة مــــع الطــــوِل والتوســــِط والقصــــرِ  :وأربعــــٌة رمســــاً وهــــي

   .القصرِ 
 :أن تكــــون اهلمــــزُة مضــــمومًة مرســــومًة علــــى واٍو قبلهــــا ألــــٌف حمذوفــــٌة خطــــاً مثــــل -٢٨
 ����ُؤاْ أنبٰــَـ ����و  ، ويف الزمـر والشــورى واحلشــر ، يف املوضــعني األولــِني مـن املائــدة ����ُؤاْ َجـزَٰ ����

ٰــــ ���� ، يف األنعــــــــاِم والشــــــــعراء ٰــــ ���� ، يف األنعــــــــاِم والشــــــــورى ����ُؤاْ ُشرََكـــــ  ، يف الــــــــروم ����ُؤاْ َنَشـــــ
ٰــــ ���� ، يف غـــافر ����ُؤاْ ُدَعٰــــ ���� ، يف فـــاطر ����ُؤاْ ُعَلَمٰــــ ���� يف  ����ُؤاْ بـَلَـٰــــ ���� ، يف الصـــافات ����ُؤاْ البَـَل

فالوقف عليها يكوُن باثين عشر وجهاً مخسـة قياسـاً . .يف املمتحنة ����ُؤاْ بـَُرءَٰ ���� ، الدخان
   :وهي

  .إبداهلا ألفاً مع الطوِل والتوسِط والقصرِ  -٣و٢و١
  .تسهيلها مع الطوِل والقصرِ  -٥و٤

 ، إبداهلا واواً مع الطوِل والتوسـِط والقصـِر علـى أـا عـارض -٣و٢و١ :وسبعٌة رمساً هي
  مث  ، قصرِ اإلمشاِم مع الطوِل والتوسِط وال -٦و٥و٤مث 
            .روُم الواِو مع قصر األلفِ  -٧
 

 



٢٥ 

  :حكُم بعِض الهَمَزات في الكِلماِت التالية وقفاً 
               .)أِفَدة(أسَقَط محزُة اهلمزَة َونقَل َحركتها إىل الفاِء  /أْفِئَدة  -أ

ــــَدة  -ب ــــاِن النقــــُل َوالســــكت يف اهلمــــزِة األوىل وعلــــى كــــ/ َواألْفِئ ٍل منُهمــــا فيهــــا َوجَه
  .)أِفَدةسوالْ  - واَلِفَدة( :إسقاُط اهلمزِة الثانِية ونقُل حركتها إىل الفاءِ 

حّقــَق اهلمــزَة بعــد الــواِو َوَســّهلها َوأســقَط اهلمــزَة الثانيــة ونقــَل حرَكتهــا إىل / َوأْفِئــَدة  -ج
  .)َواَِفَدة –َوأِفَدة ( :الفاءِ 

  :رِة أوُجهٍ وقَف عليها محزُة بِعشَ / ُقْل أُؤنـَّبُئُكم  -د
  حتقيُق اهلمزِة األوىل والثانِية وتسِهيل الثالثة ما بني اهلمزِة والواو  -١
   .حتقيُق اهلمزِة األوىل والثانِية وإبداُل الثالثة يَاًء مضُمومة -٢
  حتقيُق اهلمزِة األوىل َوتسِهيُل الثانية َوالثالِثة  -٣
  .ال الثالثِة يَاءً حتقيُق اهلمزِة األوىل َوتسِهيُل الثانية َوإبد -٤
  األربعة السكُت يف اهلمزِة األوىل مَع هذِه األوُجِه ) ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥(
  .َوتسِهيُل اهلمزِة الثانية والثالثةإسَقاُط اهلمزِة األوىل ونقُل حركتها إىل الالم  -٩

  .إسقاُط اهلمزِة األوىل ونقُل حركتها إىل الالم وتسهيُل الثانِية َوإبداُل الثالثة -١٠
  :وقَف عليها محزُة ِبستِة أوُجهٍ / هـ األعَدآَء 

إسَقاُط اهلمزِة األوىل ونقُل حركتهـا إىل الـالِم َوإبـداُل الثانيـة مـع طـوِل األلـِف  -٣و٢و١
  .وتوسطه َوَقصره

  .السكُت يف اهلمزِة األوىل َوإبداُل الثانية مع مراتب املد الثالث -٦و٥و٤
مث إبــداُهلا واواً مــَع واواً َســاكنًة وتســهيُل اهلمــزِة الثانيــة  بإبــداُل اهلمــزِة األوىل/ اللْؤلــُؤ  -م

  .اإلسَكان والروم واإلمشَام
  .)لَوالو ( :مفتوحةً مزِة الثانية واواً بإبداُل اهلمزِة األوىل واواً َساِكنًة َوإبداُل اهل/ ُلْؤُلؤاً  -ل
ـــــِؤ  -ي ـــــة َوإبـــــداهلا واواً مـــــَع بإبـــــداُل اهلمـــــزِة األوىل واواً َســـــاِكنًة وبِتســـــِهيِل ال/ اللْؤل ثاني

  .اإلسَكاُن والروم
� �
� �
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��א��و�ول��و�א���2ول�� �
�  

َ
ع مثـــــــل  طْـــــــالقَ  مـــــــزةِ املبـــــــدوءة َ  مـــــــةِ لِ مـــــــع الكَ  عريـــــــفِ ود أل الت وُجـــــــ: ول هـــــــو وُصـــــــامل
  .����اُألخرى����،����اإلنسان����، ����األرض����
ــــن يَــــأَ : ول هــــو واملفُصــــ � كلمــــةِ ال يف أولِ  األوىل واهلمــــزةُ  الكلمــــةِ  اكن يف آخــــرِ أيت الس 

  .����من َأياٍم ُأخر����، ����أيمانكم لكتم����الثانية حنو 
 قِ الن : ا ومهَُ  ول بوجهنيِ على املوصُ  قف محزةُ يَ  �

ُ
ولـه وصـالً . تُ كْ الس  م ، ُمث د قَ ل وهو امل

 لَ كت قوالً واحداً عن خَ الس الده خلَ مِ دَ وعَ  كتُ ف ، والس.  
  .والسكت خللف وجه ثالثوأما املفصول فيوقف عليه بالنقل والتحقيق حلمزة،  �

ـــــ ف عليـــــه بـــــوجهنييوقَـــــمجـــــٍع ف ول مـــــيمِ اكن يف املفُصـــــوإذا كـــــان الس : حقيـــــق خلـــــالد الت
 َعَليُكْم ِأنِفسُكم����كت خللف والتحقيق والس����  

�א�
��ع��א���2ول��وא��و�ول��&�4א���ط���א�وא�د �
   :ووقف القارئ على الثاني فلهإذا سبَق الموصول المفصول  -أ

ــان بالســكِت يف املوصــول لكــٍل مــن خلــٍف وخــالدٍ تــأخُري الســك  ، ِت يف املفصــوِل واإلتَي
مث العطـــــُف بالســـــكت يف املفصـــــوِل  ، مث العطـــــُف بعـــــدِم الســـــكِت يف املوصـــــوِل خلـــــالدٍ 

 :كقوله تعاىل  ، واملوصوِل خللفٍ 

  ����يمٌ اٌب َألِ ْم َعذَ َلن َيُضروْا الّلَه َشْيئاً َولهُ  بِاِإليَمانِ ن الِذيَن اْشتَـَرُوْا اْلُكْفَر إِ ����
  :ووقف القارئ على الثانيإذا سبَق المفصول الموصول  -ب

  :ففيه أربعة أوجه  ����وكم أرسلنا من نبي في األولين���� :كقوله تعاىل
٢-١  ول كت يف املوصُ عدُم السكِت يف املفصول وعليه النقل والس.  
٤-٣  كُت يف الس املفصول وعليه الن ول كت يف املوصُ قل والس.  
  :إذا كان في المقطِع مفصوالِن فأكثر ووقفنا على األخير ففيه أربعة أوجهٍ  -ج

  .عدُم السكِت فيهما مجيعاً حلمزة/ األول 
  .عدُم السكِت يف األول والنقُل يف األخري حلمزةَ / الثاين 

  .السكُت يف األوِل والنقُل يف األخِري خللٍف وحده/ الثالث 
  .ألخِري خللٍف وحدهالسكُت يف األوِل وا/ الرابع 
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ٌة مْن َأي ضاً َأْو َفَمن َكاَن ِمنُكم مرِي ���� :كقوله تعاىل ر اٍم ُأخَ َعَلى َسَفٍر َفِعد����.  
  :ِن ووقف القارئ على الثانيإذا كان في المقطِع موصوال -د

الســــكُت يف األوِل والنقــــُل والســــكُت يف الثــــاين لكــــٍل مــــن خلــــٍف وخــــالد وهــــو الوجــــُه 
والوجه الثاين خلالٍد وحـدُه هـو عـدُم السـكِت يف األوِل والنقـُل فقـط يف  ، الوِحيد خللفٍ 

  .����باألفِق األعلى َوهوَ ���� :كقوله تعاىل  ، الثاين
�"א��	&و.��وא���	و	�وא���9و���"א�و0/�.�46�7+� �

�.����عن نفٍس شيئاً ����،�����خاِلُق كل شيءٍ ����، ����هذا شيءٌ ���� �
قفــاً النقــل واإلدغــام وعلــى كــل ففيهــا الســكت وصــالً خبلــف عــن خــالد؛ يف املرفوعــة و 

ـــروم واإلمشـــام واإلســـكان  ، َشـــّي  ُ شـــيُ ،  ،شـــي، شـــيُ (منهمـــا ال والـــروم ) شـــّي، شـــي ،
، ولـــيس يف املنصــــوبة إال ) ◌ِ   ، َشـــيّ شـــي، شـــيِ ، شــــّي، شـــي (واإلســـكان يف اـــرورة 

  .وذلك حلمزة براوييه. )شيا،شيا(النقل واإلدغام 
���#�מ�א�9ون�א���#��9وא�
9و�ن �

  .من دوِن غنةٍ  دَغم خلٌف النوَن بالواِو والياءِ أ
  .وسائر أحكام النون الساكنة والتنوين كحفصٍ  

�א�
��ع�א��و�ول�وא�%��9&���4ط��وא�د �
ــا أشــد مــنهم بطشــاً ومضــى ����قولــه تعــاىل  : يف املوصــول املســبوق بالغنــة حنــو  فأهلكن

  :أربعة أوجه  ����مثل األولين
  .لك خللف عدم الغنة مع النقل والسكت وذ ٢-١
  .مث الغنة مع النقل والسكت وذلك خلالد  ٤-٣

الذي جعل لكم األرض مهداً وجعل لكم ����وإذا سبق املوصول الغنة حنو قوله تعـاىل  
  :ففيها ثالثة أوجه  ����
١-  كت يف املوصول مع عدم الغنة خللف الس.  
٢-  كت يف املوصول مع الغنة خلالد الس.  
٣-  الغنة خلالد كت يف املوصول مععدم الس.  
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�א�
��ع�א��و�ول�وא���2ول�وא�%��9&���4ط��وא�د �
وفي األرض ����:  إذا اجتمع املوصول واملفصول والغنة يف مقطع واحد حنو قوله تعاىل

أربعة أوجه حلمزة وجهان خللف ففيها  ����قطع متجاوراٌت وجناٌت من أعناٍب وزرٍع 
  .ووجهان خلالد

١-  عدم السكت يف املفصول خللفكت يف املوصول مع عدم الغنة و الس.  
٢-  كت يف املوصول واملفصول مع عدم الغنة وجه ثاٍن خللفالس.  
٣-  كت يف املوصول مع الغنة وعدم السكت يف املفصول خلالدالس.  
٤-  كت يف املوصول واملفصول مع الغنةخلالدعدم الس.  

�א!�)���������������������� �
ــ نقِلبــة َوِهــي ِإىل الَيــاِء أَقْـــَرب،  ،اءِ َوهــي َلفــٌظ مــا بــَني األلــِف َوالَي

ُ
عــِن وتكــوُن يف األلــِف امل

رُسومِة ا
َ
  .ويف الفعِل ِبزِيادة تاِء الفاِعِل إلَيه ، الياِء أو امل

   :أمثلُة األلِف املماِل يف االسمِ 
  اهلَويان  ← َوىهَ الْ   ، الّنجِويان  ← الّنجَوى   ،  اهلَُديان  ← ُهَدىالْ 
   .قيانالتَ  ← َقىتَـ الْ 

   :أمثلتُه يف الفعل
  يُت دَ ه ← ىدهَ   ، اسَتويُت  ← استَـَوى  ، اشتَـَريُت  ← اشتَـَرى

مالُة يف االسِم املنَتهي بِألِف التأنِيث املقصورَِة  �
ُ
  وتُعرُف األلِف امل

   ِسيَما –الدنَيا  –أخَرى  –إحَدى            
الرباِعيــة ُمثّلثــة  )ِفعلــى –َفعلــى  –فُعلــى (َوتكــوُن يف االســِم املؤنــث الــذي علــى وزِن  ����

   :الفاِء مثلُ 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ِذكَرى   –ِضيَزى  –تَقَوى  –َموَتى  –ُقصوى  –ُحسنى 

ال علـى وزِن ِفِ◌عـاىل اخلُماسـّي  )َفعـاىل –فـَُعاىل (الِذي على وزِن وتكوُن يف االسِم ����
  :مثلُ  ]ألنُه ليَس موجوداً يف الُقرَءان[

�كيفما كانت )خطايا(َوُيسَتثىن كلمة  الَحوايا –يَتامى � -ُكَسالى   –َسارى أُ  �
قُصورة مثلُ  وتكوُن اإلمالَة يف اسِم االسِتفهاِم املرُسوِم بِاأللفِ  ����

َ
  :امل
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  .االسِتفَهاِمية أّنى –متى  –َعسى  –بَلى 
  :وتكوُن يف الكِلمِة املرُسومِة ألِفها بِالَياِء مثلُ  ����
  أعلى  ، أقَصى  ، أوفى  ، أدَنى  :ما كاَن على وزِن أفَعل كـ) أ(
  َمثوى  –مأوى  :ما كاَن مصدراً ِميمياً مثلُ ) ب(

  .)على حىت –إىل (إذا ُوقَف عليها و ��}َلدى الباب {َوُيسَتثىن مما ُرِسم بِالياِء 
   :األلِف اليت أصُلها واواً مثلُ َوال إمالَة يف  ����

حيــُث أصــُل األلــِف فيهــا واواً " عــال يف األرض" علــى مــن قولــه تعــاىل  –جنــى  –زكــى 
  فَإذا زِيَد الثالثّي حتّول إىل يَاٍء مثُل ) عَلوتُ  –جنوُت (مثُل 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������َدنى -اسَتعلى  – نَجى –أنجى          
نّسقِة بِالواِو وهـي الـيت يف سـورَِة الـنجِم مـن قولـه تعـاىل  }أحيا  {َوُمتاُل ألُف �����

ُ
وأنّـُه " امل

  .)فأحياكم( :وال ُمياُل غريها مثل" هَو أَماَت َوأحَيا 
  :َوإذا ُوِصلت األلُف املمالُة ِبَساكٍن فال إمالَة فيها مثلُ �����
   .ِذكَرى الدار ، الُقرى الّتي  ، َترى الّشمس  ، ُموَسى الِكتاب  ، يسى ابُن مريمعِ 

  :وََكذلَك لو َكاَن األلُف ُمنّوناً فال إمالَة فيِه َوصالً مثلُ 
  ُضحًى فَتولى  ، ُسدًى ألم  ، ُمسمًى عنده   ، ُهدًى للُمتِقين 

                                                                                                                                                :َوال إمالَة في الكلمات التالية
حــّق  –حميــاهم  –م خطــا يــاه -َخطايــاكم  –َخطايانــا  –َمرضــاة  –الرؤيَــا  –ُرؤيَــاي 
 –عصـاين  –أنسـاين  –فهـي ممالـة ) قَـد(بِــ أمـا الـيت ليسـت مسـبوقةً "قد َهداين  –تقاته 

  .دحاها –سجى  –طحاها  –تالها  –َءاتَاين  –َوأوصاين 
  :َوتُماُل الكلمات التالية وهي واويًة أصالً 

) يوسـف(ُرؤيَـاك  –) الـنجم(الُقـوى �–) حيث وقع(الربا  �–�)الضحى(والضحى �−�)الشمس(َوضحاها 

   –) النور(كاة مش –) األنعام(حمياي  – )يوسف(مثواي  –
  .)طه ، البقرة(هداي 

طــــه (أمــــاَل ُرؤوس اآلي املنَتِهيــــة بِــــاأللِف عــــدا مــــد الِعــــوض منهــــا وذلــــك يف ســــوَريت  ����
  :ِبدءاً من قوله تعاىلَواألربع اآليات من سوريت املعارج  ، )والنجم
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فــال �مــن اآليــة  والعشــِر اآليــات األخــرية مــن ســورة القيامــة بــدءاً  ، ����كــآل إنهــا لظــى����
َهــل أتــاك ����ورؤوس آيــات ســورة النازعــات بــدءاً مــن قولــه تعــاىل  ، ����ق وال َصــّلىصــدّ 

مل تنتهـي إال يف  إىل اية السورة َسوآًء انتهـت اآليـة باهلـاء واأللـِف أو  ����حِديُث موسى
وســورُة عــبس بــدءاً مــن اآليــة األوىل وانتهــاًء باآليــة  ، ����َوألنعــامكم –دحاهــا ����كلمــيت 

ســورة األعلــى وأواخــر آيــات ســورة الشــمس إال الكلمــات العاشــرة وأواخــر اآليــات مــن 
   :التالية

واآليـات الثمـاين مـن سـورة  ، وآخـر آيـات سـورة الليـل ، )فعقروهـا –طحاها  –تالها (
ـــدءاً مـــن ق ، )ســـجى(الضـــحى إال كلمـــة  ولـــه تعـــاىل واآليـــات التســـع مـــن ســـورة العلـــق ِب

   .����كآل إن اإلنسان ليطغى����
  .����رمى اهللا ولكنّ ����قوله تعاىل  يف األنفال من) رمى(وأمال  ����
 فهـو أعمـى هـذه فـي كـان ومـن����وضعيها بِاإلسراء مـن قولـه تعـاىل يف م) أعمى(و  ����

  .����أعمى األخرة في
  .����الجمعان َترآءا����ء من قوله تعاىل يف الشعرا) ترآءا(وامال الراَء يف  ����
راء وفصــلت ا باإلســيف موضــعيه) نَئـــا(وأمــال خلــٌف النــوَن واهلمــزَة واأللــَف مــن كلمــة  ����

  .وأما خالٌد فقد أمال اهلمزَة واأللَف دوَن النوَن فيها ، ����بجانبه ونئا����من قوله تعاىل 
َغيــــَر نَــــاِظريَن ����ســــورة األحــــزاب مــــن قولــــه تعــــاىل  يف) إنــــاه(وأمــــال محــــزُة األلــــَف يف  ����

   .����إنَاه
همــا أو كالهمــا فــال تقــل ل���� :مــن قولــه تعــاىل) ِكالمهــا(وأمــاَل األلــَف بعــد الــالِم يف  ����

 يف سورة اإلسراء ����أف.  
  :وأماَل محزُة األلَف يف الكلمات التالية ����
�������������������������������������������������������������������بالزمر�����يا َحسَرتى على َما فـَّرطت���� -ود  ����يا َويَلَتى ءأِلُد َوأنا عجوز����
  .بيوسف ����يا أَسَفى على يوُسف����
  :من املاضي الثالثي يف الكلمات العشر التاليةَوأماَل األلَف  ����
  .����َوَقد َخاَب مِن افترى����مثُل  ، َخاب -١
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 ، ����مــــَرأٌة َخافــــتوإِن ا���� ، ����َوَخــــاَف وعيــــد����مثــــُل  ، خــــاف ومــــا أِضــــيَف إليهــــا -٢
   .����خاُفوْا عليهم����
  .����انكحوا ما طَاَب لُكم مَن النسآءف����مثُل  ، )طاب( -٣
  .����ُم األرض ِبما رَُحبتاَقت عليِه◌ِ وضَ ����مثُل  ، )ضاقت( -٤
  .����ِبهم ما َكانُوا به َيسَتهزُِءونوحاَق ����مثُل  ، )حاق( -٥
ـــــا زاغ البصـــــر���� :مثـــــل ، ومـــــا أضـــــيَف إليهـــــا )زاغ( -٦  فلّمـــــا زاغـــــوا أزاَغ اهللا���� ����م

وإذ ����] ١٠[ويســــتثىن مــــن ذالــــك كلمــــة زاغ يف موضــــعيها يف األحــــزاب آيــــة  ����قُلــــوبـَُهم
  .����أم زاغت����] ٦٣[، ويف ص آية����زاغت

َجـآُءو علـى َقِميصـِه وَ ���� ، �لقْد َجـآءَكم ّموَسـى� مثل ، وما أضيَف إليها )جاء( -٧
ـــدٍم َكـــِذب ـــى إذا جآَءنَـــا� ، �مـــن بَعـــِد مـــا َجـــآَءُهم البيّـَنـــات� ، �ِب َفـــإذا ���� ، �حّت

  .�تـُْهم الَحَسَنة قالوْا لَنا هذهَجآءَ 
  .����إال ما َشآَء اهللا����مثُل  ، )َشاء( -٨
 فـَـَزادتـُْهم���� ، �َوزاَدُه َبسطََة فـي العلـِم َوالِجسـم� مثلُ  ، يهاوما أِضيَف إل )زَاد( -٩

  .����إيَماناً 
طففني ����بْل رَان على قلوِبهم����مثُل  ، )ران( -١٠

ُ
  .بِامل

يف ) َءاتِيـــك(َواأللـــَف يف  ، يف النســـاء) ِضـــعافاً (َوأمـــاَل خلـــٌف األلـــَف بعـــَد الَعـــني يف  ����
أنـا َءاتِيـَك بـِه قَبـَل ���� ، �َم ِمـن مَقاِمـكأنا َءاتيك به قبـَل أن تُقـو ���� :موِضعيها بالنمل

  .َوأما خالٍد فَلُه فيها اِخلالُف فتحاً َوإماَلةً  ، قوالً واِحداً  �أن يَرَتّد إليَك َطرُفك
اكٌن َسـواًء كانـت اليت ليس بعدها سَ ) رءا(َوأماَل محزُة الراَء واهلمزَة واأللَف من كلمة  ����

َوإَذا رَءاَك � ، �فلّمـا رَءاهـا َتهتَـز����مثل َلًة ِبضمٍري أو ُمتصِ  ، �رءا كوكباً ����ُجمّردًة مثل 
  .�َفرَءاُه َحسناً �، �الذين كفُروا

  :إذا وقَعت قبَل الَساكِن املقُصور مثلُ ) رءا(وأماَل الرّاَء وحدها يف  ����
وال إمالَة فيها إذا كانت متِصـلًة بسـاكٍن  ، ����رءا الذين –رءا الّشمس  –رَءا الَقمر ����

   .����رأيت –رأوهم  –أتُه ر ���� :متصٍل مثلُ 
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وآل � ، �ومــآ أدراَك ماِهيــه���� :مثــلُ ) أدراكــم –أدراك (وأمــاَل األلــَف مــَع الــرّاِء مــن  ����
  .�أدراكم به

  :َوأمال األلَف يف فواِتِح بعِض السور وهي ����
يف ســـورة يـــونس وهـــود ويوســـف  ����الــــر����مـــن قولـــه تعـــاىل ) الـــرا(يف هجـــاء  األلـــفَ  -١

   .يف الرعد ����رالـم����تعاىل ومن قوله  ، وإبراهيم واحلجر
ومـــن قولـــه تعـــاىل  ، يف ســـورة طـــه �طــــه����مـــن قولـــه تعـــاىل ) طـــا(لـــف يف هجـــاء األ -٢
  .يف النمل ����طس����ومن قوله تعاىل  ، يف الشعراء والقصص ����طسم����
  .����كهيعص، يس����من قوله تعاىل ) يا( األلِف يف هجاء -٣
  .����طه����:من قوله تعاىل) ها(األلف _ ٤
 ، اجلاثيـة  ، الـدخان ، الزخـرف ، يف الشـورى �حـم����:تعـاىل من قولـه) حا(األلف _ ٥

    .األحقاف
�א�
���ل �

 .برَ قْـ أَ  حِ تْ ة وإىل الفَ الَ لفٌظ َما َبَني الَفْتِح واإلمَ : التقليُل هو 

  .تْ عَ وقَـ  يثُ حَ  ����التوراة����:ية الِ الت  اتُ مَ لِ الكَ زُة محَْ  لَ ل قَـ  ����
  . ����روأحلواْ قومهم دار البوا����:يف قوله تعاىل البوار
  )القهارِ ( ويف

َ
  . ����هللا الواحد القهارِ ���� :تعاىليف قوله ا عيهَ وضِ يف مَ ورة جرُ امل

 -القــــرارِ  -ألبــــرارِ ا -األشــــرارِ ���� :مثــــلائني اــــرورة اآلخــــر الــــر  األلــــف يف ذاتِ  لَ لــــقَـ وَ 
  .�قرارٍ 

�א�<��=�وא�	א+א= �
ولـه يف الـراءات  ، كحفصٍ   ال يُغّلُظ محزَة الالَم إال يف لفظ اجلاللِة غِري املسبوقِة بالكسرِ 

  .ما حلفٍص أيضاً فيها
� �
� �
� �
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�@��6מ�א���د�زא?� �
وأشـــم خلـــف صـــاد . أشـــم محـــزة الصـــاد زايـــاً يف كلمـــة الصـــراط األوىل يف ســـورة الفاحتـــة 

  :الصراط يف مجيع مواضعها يف القرآن سواء كانت معرفة أم منكرة مثل 
  )ـراط الذينزصـ( � ����صراط الذين����) أ
 )ـراطاً مستقيماً زصـ( � ����صراطاً مستقيما����

  )ـراط مستقيمزإىل صـ( �  ����إىل صراط مستقيم����
  )ـراطيزوأن هذا صـ( � ���� يصراطوأن هذا ����
  )ـراطك املستقيمزصـ( �  ����صراطك املستقيم����
  )ـراط اهللا الذي لهزصـ( �  ����صراط اهللا الذين له����
  )ـراطزاهدنا الصـ( �  ����اهدنا الصراط����
نــــت ســــاكنة قبــــل الــــدال املفتوحــــة أو املضــــمومة أو وأشــــم محــــزة الصــــاد زايــــاً إذا كا) ب

 ����الرعـــــاء  رَ دِ ْصـــــيُ ����،  )عــــــدَ زْصــــــفَا( ����عدَ اْصـــــفَ ����،  )ــــــَدقُ زَأْصــــــ( ����أْصـــــَدقُ ���� املكســـــورة
  .  )ـُدُر الناُس◌ُ زَيْصـ(  ����الناسُ  َيصُدرُ ����،   )ـِدَر الرعاءُ زُيْصـ(

ـــــــزَ َمحْـــــــ مَ َشـــــــمـــــــا أَ كَ ) ج املصـــــــيطرون����لمـــــــيت اد زايـــــــاً خبلـــــــف عـــــــن خـــــــالد يف كة الص���� 
  .)ـيِطرزِمبَُصـ( ����مبصيطر����،  )ـيطرونزاملَصـ(

��)�+)א=�א!(�&��� �
  :التاليةَعَشر يف الكلمات  الياَء يف مواضعها اخلمَسةَ  أسكَن محزةُ 

ل لّــن َتخُرجــوا قــ���� مثــُلً◌  ، حيثمــا وقعــتســواًء كــان بعــدها مهــزٌة أو ال ) معــيَ ( -١
  .����معْي أبداً وَلن تُقاتِلوا معْي عدواً 

  .����إليك يديْ  بباسطٍ ����يف سورة املائدة من قوله تعاىل  )يَدَي إليك( -٢
  .����وأمْي إَلهيِن من دوِن اهللا����ىل يف سورة املائدة من قوله تعا )َوأمَي إهلَِني( -٣
  .����اهللاإن أجرْي إال على ����يف مجيع مواضعها مثُل  )أجرَي إال( -٤
قـاَل ال ����هـذه حفصـاً مـن قولـه تعـاىل  البقـرة موافقـاً يفسـورة يف  )َعهـِدْي الظـاملني( -٥

  .�يناُل عهدْي الظالمين
   :املواضع التاليةيف ) َعبادي( -٦
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  .����الذين ءامنوا قل لعباديْ ����من قوله تعاىل  سورة إبراهيم-
  .����الشكور عباديْ ����: ويف سورة سبأ من قوله تعاىل -
  .�عبادْي الصالحون����ويف سورة األنبياء -
  �الذين ءامنوا يا عباديْ ����سورة العنكبوت  ويف النداء كقوله تعاىل يف-
  .�الذين أسرفوا قل يا عباديْ ����وسورة الزمر  -
  .����ءاتانْي الكتاب����من قوله تعاىل  يف سورة مرمي) ءاتاين( -٧
  .�َسأصرف عن ءاياتيْ ����يف سورة األعراف من قوله تعاىل ) ءايايت( -٨
  .�هللا بضرإن أرادنْي ا����قوله تعاىل يف سورة الزمر من ) أرادين( -٩

  .�إن أهلكنْي اهللا����من قوله تعاىل  يف سورة امللك) أهلكين( -١٠
  .�حرم ربْي الفواحش� يف سورة األعراف من قوله تعاىل )ريب( -١١

  .�ربْي الذي يحيي ويميت����وله تعاىل ويف سورة البقرة من ق
ويف  ، �إنــي وجهــُت وجهــْي هللا����ان مــن قولــه تعــاىل يف ســورة آل عمــر ) وجهــي( -١٢
  .�إني وجهت وجهْي للذي����قوله تعاىل رة األنعام من سو 
  .�بيتْي للطآئِفين����يف مجيع مواضعها كقوله تعاىل ) بييتْ ( -١٣
  .�ما لْي ال أرى الهدهد����يف مجيع مواضعها كقوله تعاىل ) يل( -١٤
نبيــاء ويف ســورة األ ، �مســنْي الشــيطان����يف ســورة ص مــن قولــه تعــاىل ) مســين( -١٥

  .����نْي الضرمس����من قوله تعاىل 
  

�א���+א=�א�زوאAد �
 � �أتمــــدونن�أدغــــَم النــــوَن يف النــــوِن وزَاد يَــــاًء وصــــالً ووقفــــاً بعــــدها يف كلمــــة  -١
  ) أمتدوينّ (
  .وصالً ووقفاً بسورِة النملِ ) َءاتَاني(� ۦ ءاتان�حَذَف الياَء من كلمة  -٢
ْقفـاً َحـْذفـَُها مـع األوُجـه وْصـًال، َولَـه و ] ٤٠[إبـراهيم �دعـائي�أَثـَْبَت َمحْزُة الَياَء يف  -٣

  .اخلَْمَسُة الِقياِسية يف اهلَْمزَة
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  .بداية الثمن األول والجزء األول����الَحْمُد هللا َرب الَعاَلمين����)١(اآلية 

    .)َمِلكِ (محزُة َحَذَف األِلَف  :����َماِلكِ ����) ٣(ية اآل
   .)اطـر زـصال(محزَُة  أَشّم الّصاَد زَاياً  :����الصَراطَ ����) ٦(ية اآل
  .سائر القرآنيف هذه و ) اطـر زصـ( َخَلفٌ الّصاَد زَاياً أَشّم  :����ِصَراط����) ٦(ية اآل
  .ويف سائر القرآنهنا  )يُهملَ عَ (َضّم اهلَاَء ِفيِهَما محزُة : ���� )معاً (َعليِهْم ����) ٧(ية اآل

����  
��و	�Bא��)��	 �

   .َمحزةُ  َوقفاً أَماَل األِلَف ِفيِهَما  :����بِّهمرَ ُهدًى من  ، ُهدًى للُمّتقين����) ٥، ٢( تانياآل
 :َمحــزَةُ  أبــَدَل اهلمـزَة وقفــاً  :����بمـؤمنين  ، "كلــه"يُؤِمنــون ����) ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣(اآليـات 

  .)ِمبُومِنني، يُوِمُنون(
نَفِصَل ِست  :����َوَمآ أُنِزلَ  ، ِبَمآ أُنِزلَ ���� )٩ ، ٧ ، ٤(اآليات 

ُ
  َمّد امل

   .ائِِر الُقرآنِ هنا ويف سَمحزُة َحرََكاٍت 
  األْرض  ، األنـَْهار، اآلِخرِ ، بِاآلِخَرةِ وَ ���� )٢٥ ، ٢٢ ، ١١ ، ٨ ، ٤(اآليات 

  .عن َخّالدٍ َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف  ؛َمحزةُ َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسْكِت  :����"معاً "
ّتِصلَ  :����"معاً "ئك ◌ٰ ُأولـ����) ١٧ ، ١٦ ، ٦ ، ٥(آليات ا

ُ
  ِست  َمّد امل

  .هنا ويف َسائِِر الُقرآنِ َمحزُة اٍت َحرَكَ 
ـــ ـــَذْرتـَُهمْ ����) ١٤، ١٣، ٦( اتاآلي ـــيِهْم َءأن ـــَذْرتـَُهْم أمْ ، َعل ـــواْ ، َءأن ـــْم َءاَمُن ـــْم ، َلُه َمَعُك
فُصوِل يف ِميِم اجلمِع  ����إنَّما

َ
  .ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفاَخَلٌف َسَكَت َعَلى امل

  ).َعَليـُْهم(محزة وصالً ووقفاً  اهلاءمعاً ضم  ����َعليِهمْ ����) ٢٠، ٦( ناتاآلي
ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����َخَلوْا إَلى، َعَذاٌب ألِيم����) ١٤ ، ١٠(اآليتان 

  .يقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 



٣٧ 

، َمَرضـــاً َوَلُهـــمْ ، َمـــن يـَُقـــول، ِغَشـــاَوٌة َوَلُهـــمْ ����) ٢٢ ، ١٩ ، ١٠ ، ٨ ، ٧(اآليـــات 
ْدَغَمَهـا بِـُدوِن ُغنّــٍة أ ����مْ أنـَداداً َوأنـتُ ، ِفَراشـاً َوالّسـَمآء ، يجعلـونَ  ُلَمـاٌت َوَرعـٌد َوبَـرقٌ ظُ 

  .َخَلفٌ 
  أَماَل ألَِفاَِا َمحزُة  ����بِالُهَدى ، َشآء، فـََزاَدُهمْ ����) ٢٠ ، ١٦ ، ١٠(اآليات 

  :َمحزةُ  أوَجهٍ  َوَقَف َعلى اهلمزَِة املضُمومِة ِخبَمسةِ  ����السَفَهآءُ ����) ١٣(ية اآل
  .أبَدَل اهلمزََة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
   .الطوِل َوالَقصرِ  وعليه مع الرومَسّهَل اهلمزََة  -٥و٤
   :حلَِمزََة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ����ُمْسَتهزُِءون����) ١٤(ية اآل
  .َتسِهيُل اهلمزَِة َما بَينَـَها َوَبَني الَواوِ  -١
  .)ُمسَتهزِيُون(إبَداُهلَا يَاًء َخاِلَصًة  -٢
  .)ُمسَتهُزون(إسَقاطَُها َمَع َضم الزّاي  -٣

  :َمحزةُ َف َعليَها ِخبَمسِة أوجٍه َوقَ  ����يستهزئُ ����) ١٥(اآلية 
  .اِكَنًة قياساً َتسِهيُل اهلمزَِة ُمثّ إبَداُهلَا يَاًء سَ  -٢و١
   .ا َوَروُمَها َوإمشَاُمَها َرمساً إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َمَع إْسَكانـُهَ  -٥و٤و٣

  .)َوجَهانِ (َحّقَق اهلمزََة َوَسّهَلَها َوقفاً َمحزَُة  ����َوأْبَصارِِهمْ ����) ٢٠(اآلية 
فُتوحـــِة بَِثالثَـــِة أوُجـــٍه  ����َوالّســـَماءَ ، أَضـــاءَ ����) ٢٢ ، ٢٠(اآليتـــان 

َ
َوقَـــَف َعَلـــى اهلمـــزَِة امل

  .َوالتّـَوّسُط َوالطولِ إبَداُل اهلمزَِة ألِفاً َمَع الَقْصِر  :َمحزةُ 
   .َمَع الطوِل َوالَقصرِ َمحزُة َسّهَل اهلمزََة ِفيِهَما َوقفاً  ����َمآءً ، بَِنآءً ����) ٢٢(اآلية 
  .)فَاتُواْ ( :َمحزةُ أبَدَل اهلمزََة ألِفاً َوقفاً  ����فَأتُواْ ����) ٢٣(اآلية 

����  
    .بداية الثمن الثاني  ����...أن َيضِرَب َمثالً ےإن اهللاَ ال َيْسَتْحِى ���� )٢٦(اآلية 

 ، أن يُوَصـل ، َكِثيراً َويَهِدي،  أن َيضِرب����)٤١ ، ٣٦ ، ٣٠ ، ٢٧ ، ٢٦(اآليات 
وقــس علــى  بِــال ُغّنــة خلََلــفٍ إدَغــاَم الّنــوِن يف الــَواِو َوالَيــاِء  ����َمســَتقر َوَمتــاعٌ  ، َمــن يُفِســدَ 
  .ذلك أمثاهلا



٣٨ 

بِالّنقـــِل   َوقَـــَف َعليَهـــا ����"ُكّلـــه"األْرض ����) ٣٦ ، ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٧(اآليـــات 
  . وقس على ذلك أمثاهلاَوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد  ؛َمحزةُ  َوالّسكتِ 
ـــات  ـــاً ����) ٣٣ ، ٢٨(اآلي يف مـــيم َعلـــى املفُصـــوِل َت َســـكَ  ����َلُكـــْم إنّـــي، وَُكنـــُتْم أْمَوات

  . وقس على ذلك أمثاهلاِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً َخلٌف اجلمع 
ـــا ـــتَ ����) ٣٦ ، ٣٥(ن اآليت ـــَكْن أن ـــى، ٱْس َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َســـكَ  ����َوَمتَـــاٌع إَل

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
ـــــــــات  ـــــــــتَـَوىٱ����) ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٤ ، ٢٩(اآلي ـــــــــّواُهنّ  ، ْس ـــــــــى، َفَس  ، فـَتَـَلّقـــــــــى، أَب

   .زَةُ أَماَهلُّن محَ  ����"وقفاً "ُهَدى
  :َمحزةُ َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه  ����الّسَمآءِ ����) ٢٩(اآلية 

  .إبَداُل اهلمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
   .الّطوِل َوالَقصرِ  الروم وعليه َمعَ بينها وبني الياِء َسّهَل اهلمزََة  -٥و٤

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزَةَ  ����َشـيءٍ ����) ٢٩(اآليـة 
يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة  ؛)َشـيِ ( َوقفـاً 

  .)َشيّ (َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
  .َتسِهيُل َمَع الّطوِل َوالَقصرِ َعَليَها َمحْزَة بالَوَقَف  ����لِْلَمَالِئَكة����) ٣٠(اآلية 
َمآءَ ����) ٣٠(اآليــة  إبــَداُل اهلمــزَِة ألِفــاً َمــَع الَقصــِر  :محــزةُ َوقَــَف َعليَهــا بَِثالثَــِة أوُجــٍه  ����الــد

  .َوالتّـَوسِط َوالطولِ 
  :َعَليَها ِبِسّتِة أوُجٍه َمحزةُ َوَقَف  ����األْسَمآءَ ����) ٣١(اآلية 

رَاِتِب الثالِث يف املد-٣و٢و١
َ
  بِالنقِل يف اهلَمزَِة األوَىل َوإبداُل الثانِيِة َمَع امل

  .َوِمثُل ذلَك على السكِت يف اهلمزِة األوَىل 
َتســــِهيُل اهلَمــــزِة َوإبـــــداهلَا  :َمحــــزَةُ أوجــــٍه  بَِثالثَـــــةِ َوقَــــَف َعليَهــــا  ����أنِبئُــــوِني����) ٣١(اآليــــة 

  .)أنبوين  ،أنبُيوين، أنبـُوين(َوإسَقاطَُها 
  :َوَقَف َعليَها َمحزَُة بَِعشرَِة أوُجهٍ  ����بِأسَمآءِ ����) ٣١(اآلية 

   .األوَىل َوإبَداُل الثّانِية ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  َحتِقيُق اهلَمزَة -٣و٢و١
  .َمَع الّطوِل َوالَقصرِ بينها وبَني الياِء َتسِهيُل اهلَمزَة الثّانِية  -٥و٤



٣٩ 

  .مفتوحةِه األوُجُه اخلَمَسِة تَأِيت َعلى إبَداُل اهلَمزَِة األوىل يَاًء َوَهذِ 
  :َمحزةُ  َوَقَف َعليَها بَِثالثََة َعَشَر َوجهاً  ����ؤالءِ ◌ٰ َهـ����) ٣١(اآلية 

   .َحتِقيُق اهلمزَة األوَىل َوإبَداُل اهلَمزَِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
   .َتسِهيُل اهلَمزَة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ ألوىل و حتقيق ا -٥و٤
ـــَع الَقصـــِر  -٨و٧و٦ نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــزَة الثّانيـــة َم

ُ
ـــَع طُـــوِل امل َتســـِهيُل اهلَمـــزََة األوىل َم

  .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
  .َتسِهيُل اهلمَزَتِني َمَع طُوِل األلَِفنيِ  -٩

ــــزَة األ_ ١٢و١١و١٠ ــــَع َتســــِهيُل اهلَم ــــة َم ــــَدال اهلمــــزَِة الثّانِي نَفِصــــِل َوإب
ُ
ــــَع َقصــــِر امل وىل َم

   .الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 
   .َتِني َمَع َقصِر األلَِفنيِ سِهيُل اهلَمزَ تَ  -١٣

يـــآ (َحتِْقيـــق اهلَْمـــزَُة َمـــع املـــد : َعَليَهـــا َمحْـــزَة بَِثالثَـــةِ أَْوُجـــه َوقَـــفَ  ����يـــآ ءادم����) ٣٣(اآليـــة 
  ).يآ اَادم ، يا اَادم(يُلَها َمع الطوِل َوالَقْصر ، َوَتْسهِ )ءادمُ 

 :َمـــَع َضـــم اهلـَــاِء وََكســـرَِهاَمحـــزُة وقفـــاً اهلَمـــزََة يَـــاًء َســـاِكَنًة أبـــَدَل  ����أنِبـــئُهم���� )٣٣(اآليـــة 
   .)أنبيِهم ، أنبيُهم(

   :َمحزةُ أوُجٍه  َوَقَف َعليَها بِأربَعةِ  ����ْسَمائِِهمبِأَ ����) ٣٣(اآلية 
  . اهلمزَِة األوىل َوَتسِهيُل اهلمزَِة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ َحتِقيق  -٢و١
  .إبَداُل اهلمزَِة األوىل ياًء َوَتسِهيل اهلمزَة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٤و٣

  .)ِشيُتَما( :َمحزةُ أبَدَل اهلمزََة ياًء َوقفاً  ����ِشئُتَما����) ٣٥(اآلية 
  .)َمااهلَُ فَأزَ ( :َمحزةُ  َوَخّفَف الالمَ ؛َد ألِفاً بَعَد الزّايزَا ����ُهَمافَأزَلّ ����) ٣٦(اآلية 
   .ال إَماَلَة ِفيَها حلَِمزَة ����ُهَداي����) ٣٨(اآلية 
  .)ُهميْـ لَ عَ ( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعَليِهمْ ����) ٣٨(اآلية 
  .زَةُ محَ َسّهَل اهلمزََة بَعَد األِلِف َمَع الّطوِل َوالَقصِر َوقفاً  ����إسَرآئِيل����) ٤٠(اآلية 

����  
  .بداية الثمن الثالث ����....أتَأُمُروَن الّناَس بِالِبر َوتَنَسوَن أنُفَسُكمْ ����) ٤٤(اآلية 



٤٠ 

ِخبُلــٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����َوإْذ َءاتَينَـا، لَكِبيـرًة إال����) ٥٣ ، ٤٥(اآليتـان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيق ؛وصالً ووقفاً عنُه 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ����ظََلْمـُتْم أنُفسـُكم، َوأنـُّهْم إلَيـهِ ����) ٥٤ ، ٤٦(اآليتان 
  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����َشيئاً َوال����) ٤٨(ية اآل
  :َمحزةُ َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني  ����َشيئاً ����) ٤٨(ية اآل
  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

  َمحزةُ ِفيِهما َوقفاً أبَدَل اهلمزََة  ����نؤِمن ، يُؤَخذُ  ����) ٥٥ ، ٤٨(اآليتان 
   .)نّوِمن ، يُوَخذ(

  .مع الّطوِل َوالَقصرِ َمحزُة اهلمزََة ِفيِهَما َوقفاً  َسّهلَ  ����ُكمِنَساءَ  ، أبـَْناءَُكم����) ٤٩(ية اآل
  :حلَِمزََة ِفيَها َوجَهاِن َوقفاً  ����وءَ سُ ����) ٤٩(ية اآل
  .)ُسوْ (إْسَكانـَُها  قُل َحرََكِتَها إىل الَواِو معَ إسَقاُط اهلمزَِة َونَ  -١
  .)ُسوّ (يف الثّانِية َمَع اإلسَكاِن َوإدَغاُم الَواِو األوَىل إبَداُل اهلمزَِة َواواً  -٢

  ����والّسلَوى ، ياُموَسى ، "معاً "ُموَسى����) ٥٧ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٥١(اآليات 
   .َمحزَةُ  أَماَهلُنّ 

   .)ّختَـتمٱ(أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَُة  ����ّتَخْذُتمْ ٱ����) ٥١(ية اآل
   .َمحزةُ َوقفاً َف ِفيِهَما أَماَل األلِ  ����نـََرى اهللا ، َموَسى الِكَتاب����) ٥٥ ، ٥٣(اآليتان 

   .)ِشيُتمْ (أْبَدَل اهلَمزََة يَاًء َوقفاً َمحزَُة  ����ِشْئُتمْ ����) ٥٨(ية اآل
   :َمحزةُ ِخبَمَسِة أوُجٍه  َوَقَف َعليَها ����الّسَمآءِ ����) ٥٩(ية اآل
   .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ _ ٣و٢و١
  .الّطوِل َوالَقصرِ الروم وعليه ِة َمَع مزَ َتسِهيُل اهلَ _ ٥و٤

����  
  .بداية الثمن الرابع ����....ْسَتْسَقى ُموَسى ِلَقوِمهِ ٱَوإْذ ����) ٦٠(اآلية 



٤١ 

 ، أدنَــــــــــــــــــى ، ْسَتْســــــــــــــــــَقىٱ����) ٧٣ ، ٧٠ ، ٦٧ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠(اآليــــــــــــــــــات 
  .َمحزَةُ  أَماَهلُنّ  ����الَموَتى، َشآء ، والّنَصاَرى، ياُموَسى، "معاً "موَسى

ـــان  ـــر ، األْرض����) ٦٢ ، ٦٠(اآليت ـــِل َوالّســـْكِت  ����األِخ َولَـــُه ؛َمحزةُ َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

  .وقس على ذلك أمثاهلاأْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة  ����طََعاٍم َواِحد���� )٦١(اآلية 
  .التْسِهيل َواِإلْبَدال:  نيهَ ِبَوجْ  َمحْزَةُ  َوَقَف َعَليَها ����والصابِِئين���� )٦٢(اآلية 

ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصـوِل َخلَــٌف َسـكَ  ����َوإْذ أَخــْذنَا، َمــْن َءاَمــن����) ٦٣ ، ٦٢(اآليتـان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً عنُه 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  ����ْم أنيَـأُمركُ ، فـََلُهـْم أْجـرُهم����) ٦٧ ، ٦٢(اآليتـان 
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

َتســِهيُل اهلَمــزَِة ِقَياســاً َوَحــذفـَُها  :قَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِــَوجَهنيوَ  ����َخاِســئين����) ٦٥(اآليــة 
  .)خاسني –َخاسـِن (:َرمساً 

ُهم(اء َمحزَُة وصالً وَوقفاً ضم اهل ����عليِهمْ ����) ٦٢، ٦١( اآليتان    ).َعَليـْ
 :َولَــُه َوقفـاً َوجَهــانِ )  ُهـْزؤاً (أسـَكَن الــزّاَي َوَمهَـَز الــَواَو َوصـالً َمحــزَُة  ����ُهــُزواً ����) ٦٧(يـة اآل
   .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الزّاي  -٢   .)ُهْزواً (إبَداُل اهلَمزَِة َواواً  -١

  .النقل َوالسْكت :  ِبَوْجَهني ةُ زَ يها محَ لَ عَ  فَ قَ وَ  ����اآلن���� )٧١(اآلية 
  :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمزَِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  ����الَمآءُ ����) ٧٤(اآلية 

  .أبَدَل اهلمزََة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
   .وِل َوالَقصرِ هلمزََة َمَع الّروَم َوَعَليِه الطّ َسّهَل ا -٥و٤

����  
   بداية الثمن الخامس ����....أفـََتطَمُعوَن أن يُؤِمُنوْا َلُكمْ ���� )٧٥(اآلية 

هلَمـزََة َمحـزَُة أبـَدَل ا ����ُمـؤِمِنين ، نُـؤِمن ، يُؤِمُنون، يُؤِمُنواْ ����) ٩١ ، ٨٨ ، ٧٥(اآليات 
   .)مومنني ، نومن ، يومنون ، يومنوا(ِفيَها َوقفاً 

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس  ����َسيَئًة َوأَحاَطت، يُؤِمُنوا أن����) ٨١ ، ٧٥(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا



٤٢ 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع  ����رَبُكْم أَفال، بَعُضُهْم إَلى����) ٧٦(اآلية 
  .ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  ����قُــْل أّتَخــْذُتم، يِهمَكَتبَــْت أيــدِ ����) ٨٠ ، ٧٩(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

   .)ّختَتمٱ(أدَغَم الّذال يف الّتاِء َمحزَُة  ����ّتَخْذُتمٱ����) ٨٠(ية اآل
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َمىَوالَيَتا، الُقرَبى، بـََلى����) ٨٣ ، ٨١(اآليتان 

   .)ال يعبدون(أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيبٍة  ����ال تَعُبُدون����) ٨٣(ية اآل
  .)َحَسناً (فـََتَح احلَاَء َوالّسَني  ����ُحْسناً ����) ٨٣(ية اآل

  ).َعَليـُْهم( ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����عليِهمْ ����) ٨٥(اآلية 
َوَحـَذَف األلِـَف بَعـَدَها َوأَمـاَل الـرّاَء مـزََة َوأْسـَكَن الّسـَني فـَـَتَح اهلَ  ����ُأَساَرى���� )٨٥(ية اآل

  .)َأْسَرى(َمحزَُة 
  ) تـَْفُدوُهم(فـََتَح الّتاَء َوأْسَكَن الَفاَء َوَحَذَف األِلَف  ����تـَُفاُدوُهم���� )٨٥(ية اآل

ـــاإلْثم����) ٨٦ ، ٨٥(اآليتـــان  ـــاألِخَرة، ِب ـــِل َوالّســـكْ  ����ِب ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْق َوَلُه ؛تِ َوَق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ـــــــــــات ا ـــــــــــآءَُكمْ  ، َتهـــــــــــَوى����)  ٨٩ ، ٨٦ ، ٨٥ ، ٨٧(آلي ـــــــــــّدنيا ، َج  ، "معـــــــــــاً "ال
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����"معاً "َجاَءُهم

����  
  .بداية الثمن السادس ����...َوَلَقْد َجآءَُكم موَسى بِالبَـيـَنات����) ٩٢(اآلية 
  أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحزَُة  ����َوَلَقْد َجاءُكم ����)٩٢( اآلية

  ). َولَقجاءَُكمْ (
   .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����َوُبشَرى، ُموَسى����) ٩٧ ، ٩٢(اآليتان 

  .)ّختَتمْ ٱ(أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَُة  ����ّتَخْذُتمْ ٱ����) ٩٢(اآلية 
ِخبُلـــٍف  َعلــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َت َســـكَ  ����قُـــْل إن، َوإْذ أَخـــْذنَا����) ٩٤ ، ٩٣( اآليتــان

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً عنُه 



٤٣ 

   .)قـُُلوُم( :َمحزَةُ  َضّم اهلَاَء َوصالً  ����قـَُلوبِهم����) ٩٣(اآلية 
ـــات  ـــؤِمِنين����) ١٠٠ ، ٩٧ ، ٩٣(اآلي ـــون، لِلُمـــؤِمِنين، ُم ـــَدَل اهلَمـــزََة َمحـــزَ  ����يُؤِمُن ُة أب

   .)يومنون، للمومنني، مومنني(ِفيَها َوقفاً 
ــــٌف َعلــــى  ����َولََتِجــــَدنـُّهْم أْحــــَرص ، إيَمــــانُكْم إن����) ٩٦ ، ٩٣(اآليتــــان  َســــَكَت َخَل

   .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ـــّوٍة وَ ����) ٩٥ ، ٩٣(اآليتـــان  ـــ، ْســـَمُعواْ ٱبُِق ـــن يـََتَمّن ـــٍة  ����وهَوَل أْدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــُدوِن ُغّن

  .وقس على ذلك أمثاهلا
ـــان  َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  ����"معـــاً " األِخـــَرة����) ١٠٢ ، ٩٤(اآليت

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
َمهـــــزًَة بَعــــــَدَها فـَـــــَتَح اجلِـــــيَم َوالـــــرّاَء َوزَاَد  ����َوِجبرِيـــــلَ ، ِلِجبرِيـــــلَ ����) ٩٨ ، ٩٧(اآليتـــــان 

َرئيل(    .)َوَجربَئيل، ِجلَبـْ
  زَاَد َمهزًَة َمكُسورًَة َوبعَدَها يَاًء َساِكنًة َمحزَُة َمَع  ����َوِميَكال����) ٩٨( اآلية

ّتصل 
ُ
د امل

َ
   .)يلَوِميَكآئِ (ُمالَحظَِة امل

  .محزَةُ أَماَل األِلَف ِفيَها  ����َجآَءُهمْ ���� )١٠١( اآلية
ــــ◌ٰ َولـــــ����) ١٠٢( اآليــــة َخّفــــَف الّنــــوَن وََكَســــَرَها َوصــــالً َمحــــزَُة  ����الّشــــَياِطيَن َكَفــــُرواْ  ِكنّ ـ

   .)الّشَياطنيُ (َوَرَفَع  ) ِكنِ اَولـ(
  .محزةُ أَماَهلَا  ����هُ اْشَترٱ����) ١٠٢(اآلية 
ضُموُمة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����َيَشآءُ ����) ١٠٥( اآلية

َ
  : َوَقَف َمحزَُة َعلى اهلَمزَة امل

    .اً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ أبَدَل اهلَمزََة ألِف -٣و٢و١
  .الّطوِل َوالَقصرِ  َمَع الّروَم َوَعَليهِ َسّهَل اهلَمزَة  -٥و٤

����  
  .بداية الثمن الّسابع ����....َما نَنَسْخ ِمْن َءايَةٍ ����) ١٠٦(اآلية 
؛ وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����ِمْن َءايـٍة أو����) ١٠٦(اآلية 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح



٤٤ 

َسَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  ����بـُْرَهاَنُكْم ِإن، لُهْم َأن ���� )١١٤، ١١١(اآليتان 
   .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس أ ����َوَمـن يـََتبـدل، ِمـن َولِـي����) ١٠٨ ، ١٠٧(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

ـــــــان اآل ـــــــان ، َواألرض����) ١٠٨ ، ١٠٧(يت ـــــــِل  ����بِاإليَم ـــــــَف َعليهمـــــــا َمحـــــــزُة بِالنْق َوَق
  .وقس على ذلك َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 
   :بِأْربـََعِة أوُجهٍ  َوَقَف َعَليَها َمحزَةُ  ����"ُكله" َشيءٍ ����) ١١٣ ، ١٠٩ ، ١٠٦(اآليات 

   اِن الياِء َوَروِمَها أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إَىل الَياِء َمَع إسكَ  -٢و١
َولَــُه َوصــالً  ؛أبــَدَل اهلَمــزََة يَــاًء َوأدَغــَم الَيــاَء األوَىل يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ _ ٤و٣

   .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
، ُموَســــى���� ) ١٢٠ ، ١١٧ ، ١١٤ ، ١١٣ ، ١١٢ ، ١١١ ، ١٠٨(اآليــــات 
ُهـــــَدى  ، َترَضــــى ، َقَضـــــى ، الــــّدنَيا ، َوَســـــَعى، "كلــــه"الّنَصـــــاَرى ، بـَلَــــى ، َنَصــــاَرى

   .أَماَهلُّن َمجيعاً  ����َجآَءك، الُهَدى ، )وقفاً (اهللا
  .)فقّضل(أدَغَم الّداَل يف الّضاِد  ����فـََقْد َضلّ ����) ١٠٨(ية اآل
 ، بِـأمره(حلَِمـزَُة َوقفـاً ) َوجَهـانِ (َحّقَق اهلَمزََة َوأبَدَهلَا يَاًء َمفُتوَحـًة  ����أْمرِهبِ ����) ١٠٩(ية اآل

   .)بَِيمرِه
  ).َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١١٢(اآلية 

  ا َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع َمّد األِلِف َوَقصرِهَ  ����َخآئِِفين����) ١١٤(ية اآل
   :َوَقَف َعليها َمحزَُة ِبوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ١٢٣(ية اآل
  .)َشَيا(إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرَكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلَمزَِة َوإدَغام الَياِء األوَىل يف الثّانِيِة  -٢

   .َوَوَصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد
����  

  .بداية الثمن الثامن ����....بتَـَلى إبَراِهيَم رَبهُ ٱَوإْذ ����) ١٢٤(اآلية 



٤٥ 

 ، بتَـَلـــــــــىٱ����) ١٣٦ ، ١٤٠ ، ١٣٥ ، ١٣٢  ،١٣٠ ،١٢٥ ، ١٢٤(اآليـــــــــات 
 ����َوِعيَســى ، ُموَســى ، )معــاً (َنَصــاَرى   ،صــطََفىٱ ، َوَوّصــىالــّدنَيا،  ، )وقفــاً (ُمَصــّلى 

   .أَماَهلُّن مجيعاً 
  .َوَسّهَلَها َوقفاً َمحزَةُ  َحّقَق اهلَمزَةَ  ����فَأَتّمُهنّ ����) ١٢٤(ية اآل

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة  ����َوَمن يـَْرغـب، تِخُذواٱَوأمناً وَ ����) ١٣٠ ، ١٢٥(اآليتان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

   .)بَيِيتْ للطآئفني(أْسَكَن الَياَء  ����بَيِتَي لِلطّآئِِفين����) ١٢٥(ية اآل
َوَلُه ؛َعليهما َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  َوَقفَ  ����األِخَرة، األِخر����) ١٣٠ ، ١٢٦(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����ْرزْق أهلَـهٱو ، بـََلداً َءاِمناً ���� )١٢٦(اآلية 

  .اهلاوقس على ذلك أمثيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً 
َضـــّم اهلـَــاَء َمحـــزُة َوَســَكَت َخلَـــٌف َعلَـــى ِمـــيم اَجلمـــِع  ����َعلـــيِهْم َءايَاتِـــك����) ١٢٩(يــة اآل

   .وقس على ذلك أمثاهلا) عليُهم ءاياتك(ه َوصالً َوَوقفاً ِخبُلٍف َعن
������������������������  

ــَفَهآُء ِمــَن النّــاسِ ����) ١٤٢(اآليــة  بدايــة الجــزء الثــاني والــثمن   ����....َســيَـُقوُل الس
  .األول

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس  ����أّمـًة َوَسـطاً ، َمـن َيَشـآء����) ١٤٣ ، ١٤٢(آليتـان ا
   .على ذلك أمثاهلا

  .)قبلتُهمُ (َضّم اهلَاَء َواملِيم َوصالً  ����ِقبَلِتِهم����) ١٤٢(اآلية 
  .)ـراطزصـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلٌف  ����ِصراط����) ١٤٢(ية اآل

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم  ����إيَمــاَنُكْم إن ، َجعلَنــاُكْم أّمــة���� )١٤٣(اآليــة 
   .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َولَــِئْن أتَيــت ، َلَكبيــَرًة إال����) ١٤٥ ، ١٤٣(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق قِ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

   .)َلَرُءف(َحَذَف الَواَو َمحزَُة  ����َلَرُءوف����) ١٤٣(ية اآل



٤٦ 

 ، َترَضــاَها،  "وقفــاً "هــدى ، نـَــَرىوالهــم، ����) ١٤٥ ، ١٤٤ ،١٤٢،١٤٣( اآليــات
   .أَماَهلَّن َمجيعاً  ����َجآَءك
 :َمحـــــزَةُ  أبـــــَدَل يَـــــاَء الَغيَبـــــة تَـــــاَء ِخطَـــــابٍ  ����َولَـــــِئن ����َعّمـــــا يعملُـــــوَن ����) ١٤٤( اآليـــــة

   .)تَعملون(
  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع الطوِل َوالَقصرِ  ����أبـَْنآَءُهمْ ����) ١٤٦(اآلية 

ــِدير����) ١٥٥ ، ١٤٨(اآليتــان  ا َمحــزَُة َوصــالً مــَســَكَت َعَليهَ  ����َشــيٍء ّمــنب ، َشــيٍء َق
   .ِخبُلٍف َعن َخالد

َوَلُه َوصــالً ؛بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  َوقَــَف َعليهمــا َمحــزةُ  ����األنفــس، األمــَوال����) ١٥٥(اآليــة 
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)عليُهم صلوات( َمحزَةُ  َضّم اهلَاء ����َعليِهْم َصَلوات����) ١٥٧(ية اآل
����  

  .بداية الثمن الثاني ����...َوالَمْرَوةَ إّن الّصَفا ����) ١٥٨(اآلية 
ــان  ــٌه َواِحــدٰ◌ إلَـــ ، أن َيطــَوف����) ١٦٣ ، ١٥٨(اآليت ــٌف بِــُدوِن ُغنّــٍة أْدَغَمَهــ ����ـ ا َخَل

  .وقس على ذلك أمثاهلا
َوأدَغَم ؛َمحـزَةُ َوَشـّدَد الطّـاَء َوأسـَكَن الَعـَني أبـَدَل التّـاَء يـاًء  ����َوَمن َتطَـوّع���� )١٥٨(ية اآل

   .)َوَمن َيّطوّع(النوَن يف الَياِء ِبال ُغنٍة َخَلٌف 
   .زَةُ أَماَهلَا محَ  ����بِالُهَدى ، َوالُهَدى����) ١٧٥ ، ١٥٩(اآليتان 

ــــــ ضــــــم اهلــــــاء َمحــــــزَُة وصــــــالً " كلــــــه" ����علــــــيِهمْ ����) ١٦٧، ١٦١، ١٦٠( اتاآلي
ُهم(وَوقفاً    ).َعَليـْ

َعلــــى املفُصـــوِل َخلَــــٌف َســـَكَت  ����لَــــْو أن، ُكّفــــاٌر أولَئِـــك����) ١٦٧ ، ١٦١(اآليتـــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َســـــَكَت َخلَــــٌف َعلـــــى  ����ُكنـــــُتْم إيّــــاه  ، هُكــــْم إلَـــــهٰ◌ َوإلَــــــ����) ١٧٢ ، ١٦٣(يتــــان اآل
  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

   .)الريح( :َمحزَةُ  َوَحَذَف األِلفَ  أْسَكَن الَياءَ  ����الريَاح����) ١٦٤(ية اآل



٤٧ 

ــــة  َوَلُه َوصــــالً ؛َعليهمــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  َوقَــــفَ  ����"معــــاً "األرض ����) ١٦٤(اآلي
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)إتّـبَـرّأ(أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَُة  ����إْذ تـََبرأ���� )١٦٦(ية اآل
َضّم اهلَـاَء َواملِـيَم َوصـالً َمحـزَُة  ����يُرِيِهُم اهللا ، ِبِهُم األسباب����) ١٦٧ ، ١٦٦(اآليتان 

  .)يُريُهُم اهللا، بابُُِم األس(
  .)فنتربا(أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����فـََنَتبَـّرأ���� )١٦٧(ية اآل
  وله حذفها حلذفها رمساً َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً  ����تـَبَـَرُءواْ ����) ١٦٧(ية اآل
   .)ُخْطَوات(أْسَكَن الطّاَء َمحزَُة  ����ُخطَُوات����) ١٦٩(ية اآل
   :َوَقَف َعليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����حَشآءِ َوالفَ ����) ١٦٩(ية اآل
  .إبَداهلُا ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
   .َتسِهيُلها َمَع الّروِم َعَلى الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
َولَــُه ؛)اَشــيَ (أســَقَط اهلَمــزََة َونـََقــَل َحرََكَتهــا إىل الَيــاِء َمحــزَُة َوقفــاً  ����َشــيئاً ���� )١٧٠(يــة اآل

ــَع اإلدَغــاِم  وقــس علــى َوَوَصــَلَها بِالّســكِت ِخبُلــٍف َعــن َخــالد ) َشــّيا(إبــَداُل اهلَمــزَِة يَــاًء َم
  . ذلك أمثاهلا

ــــة اآل َــــا����) ١٧٠(ي َــــآُؤُهم ، َءابَآَءن ــــَع الطّــــوِل  ����َءاب ــــف َمحــــزَُة َم ــــَد األِل ــــزََة بـََع َســــّهَل اهلَم
   .َوالَقصرِ 

   .َسّهَل اهلَمزََة ِفيِهَما َمحزَُة َوقفاً َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  ����َوِنَدآءً ، ُدَعآءً ����) ١٧١(ية اآل
  .َسّهَل اهلمزََة َوَحّقَقَها َوقفاً َمحزَُة َوال إَمالَة َلُه ِفيَها ����فَأْحَيا����)  ١٦٤(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثالث ����...لَيَس الِبر أن تـَُوّلوْا ُوُجوَهُكمْ ����) ١٧٧(اآلية 

  ، َوالَيتَـاَمى ، الُقربَـى ، وقفـاً "معـا" َوَءاتِـي����) ١٨٥، ١٨٢ ،١٧٨ ، ١٧٧(اآليات 
َلى وقفاً ،   ����َهـَداُكم   ، هـًدى وقفـاً، الُهـَدى،عتَـَدى ، خـاف ٱ األُنـَْثى بِـاألُنـَْثى،الَقتـْ

   .محزة أَماَهلَا
 َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  ����ِمـــْن أِخيـــه ، َمـــْن َءاَمـــن����) ١٧٨ ، ١٧٧(يتـــان اآل

   .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ُه ِخبُلٍف عن



٤٨ 

َوقَــــــَف َعليهمــــــا َمحــــــزُة بِالنْقــــــِل  ���� األنثَــــــى، األِخــــــر����) ١٧٨ ، ١٧٧(يتــــــان اآل
   .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى  ���� َعلــــيُكْم إَذا ، َذابَِعهــــِدِهْم إ����) ١٨٠ ، ١٧٧(يتــــان اآل
  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

   ّطوِل َوالَقصِر َوقفاً َمحزَةُ َسّهَل اهلَمزََة َمَع ال ����َوالّسآئِِلين����) ١٧٧(ية اآل
 )البــأس ، اءِ بالبأســ(أبــَدَل اهلَمــزََة ِيف  ����الَبــأس ، َوالّضــرآءِ  ، بِالَبأَســآءِ ���� )١٧٧(يــة اآل

إبـَداُل اهلَمـزَِة ألِفـاً َمـَع  :َمخَسـُة أوُجـٍه َوقفـاً  ����البأسـاء والضـراء���� َمحزَُة َوقفاً َوَلُه يف َمهَزَيت 
   .الّطوِل َوالَقصرِ  الروِم وعليه َوَتسِهيلها َمعَ ؛الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ 

   :هٍ َوَقَف َعليَها َمحزَُة ِبِسّتِة أوجَ  ����َشيءٌ ���� )١٧٨(ية اآل
   .)َشي(إىل الَياِء َمَع اإلسَكاِن َوالروِم واإلمشَاِم إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها  -٣و٢و١
َوَوصــَلَها ) َشــيّ ( َواإلمشَــام إبــَداُل اهلَمــزَِة يَــاًء َمــَع اإلدَغــام َوَعليــِه اإلســَكان َوالــرومِ  -٥و٤

   .َمحزَُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد
  .)وجهانِ (بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها َوَقَف َعليَها َمحزَُة  ����بِإحَسان���� )١٧٨(ية اآل
  .أدَغَمَها َخلٌف دون غّنة ����ـأْوِليٰ◌ ٌة يَـٰ◌ َحَيو����) ١٧٩(ية اآل
   .)ُمَوص (فـََتَح الَواَو َوَشّدَد الّصاَد َمحزَُة  ����ُموصٍ ����) ١٨٢(ية اآل

ِفيَهــا فَ ) أَُخــر(َوقَــَف َعَلــى إَذا  ����)معــاً (ُأَخــرَفِعــّدٌة مــْن أيّــاٍم ����) ١٨٥ ، ١٨٤(اآليتــان 
   :َوجهاِن ِحلمزة مهاأربَعَة أوُجٍه 

   .َدم الّسكِت فيِهما مجيعاً عَ  -١
   .يف الثاينّسكت يف األول َوالّنقل العدم  -٢

  . َووجهاِن خللٍف مها
  .السكُت يف األوِل َوالنقُل يف الثاين -٣
  .السكُت فيهما مجيعاً  -٤
ــاِء َخَلــٌف ِمــن  ����َفَمــن َتَطــوّعَ ����) ١٨٤(يــة اآل أبــَدَل الّتــاَء يَــاًء َمحــزَُة َوأدَغــَم الّنــوَن يف الَي

  .)َفمن َيّطوّع(ُدوِن ُغّنٍة 
   .)الُقرَان(أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إىل الرّاِء َوقفاً َمحزَُة  ����الُقرءان����)١٨٥(ية اآل



٤٩ 

   .َة َمَع الطوِل َوالَقصِر َمحزَُة َوقفاً َسّهَل اهلَمزَ  ����ُكمْ ِنَسآئِ ����) ١٨٧(ية اآل
  .)لتاكلوا ، تاكلوا(أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����لَِتأُكُلواْ  ، تَأُكُلواْ ����) ١٨٨(ية اآل

����  
  بداية الثمن الرابع ����...َيْسئَـُلوَنَك َعِن األِهّلة����) ١٨٩(اآلية 

ــــــــان اآل ــــــــة����) ١٩٧ ، ١٨٩(يت ــــــــاب، األِهّل ــــــــفَ  ����األلَب ــــــــِل  َوَق َعليهمــــــــا َمحــــــــزُة بِالنْق
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

  ، )واتوا ، تاتوا(أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة ِفيِهَما َوقفاً  ����َوأتُوا، تَأتُوا����) ١٨٩(ية اآل
  .)ُيوتالبِ (َكَسَر الَباَء ِفيِهَما َمحزَُة  ����"معاً "البـُُيوت ����) ١٨٩(ية اآل
 َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����فَإْن أْحِصرُتم، ِمْن أبَواِبَها����) ١٩٦ ، ١٨٩(يتان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
   .)تـَْقتـُُلوُهمْ (أْسَكَن الَقاَف َوَحَذَف األِلَف  ����تـَُقاتُِلوُهمْ ����) ١٩١(ية اآل
ـــاتُِلوُكمْ ����) ١٩١(يـــة اآل ـــاَء  ����يـَُق ـــاَف َوَحـــَذَف األلِـــَف َوَضـــّم الّت ـــاَء َوأْســـَكَن الَق ـــَتَح الَب فـَ
   .)يـَْقتـُُلوُكمْ (

   .)قـَتَـُلوُكمْ (َحَذَف األِلَف  ����قَاتـَُلوُكمْ ����) ١٩١(ية اآل
أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن ُغنـــة  ����َمـــن يـَُقـــول ، ِفتَنـــٌة َوَيكـــون����) ٢٠٠ ، ١٩٣(يتـــان اآل

   .على ذلك أمثاهلاوقس 
َقــــــــــــــى، ����) ٢٠١ ، ٢٠٠  ،١٩٨  ،١٩٧، ١٩٦ ،١٩٤، ١٨٩(اآليــــــــــــــات  َأتـْ

   .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����"معاً "الدنيا ، "معاً "ْعَتَدىٱ، "وقفاً "َهَداُكم، أذًى  ، الّتقوى
َســَكَت َخَلــٌف َعلــى  ����َكــذِكرِكْم َءابــآءَُكم  ، إَلــى بِأيــِديُكمْ ����) ٢٠٠ ، ١٩٥(يتــان اآل

  .م اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً املفُصوِل يف مي
   .َوقفاً ) وجهان(وحذَفها َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة  ����رُُءوَسُكم����) ١٩٦(اآلية 
   .َسّهَل اهلَمزََة َمَع الّطوِل َوالَقصِر َمحزَُة َوقفاً  ����َءابَآءَُكمْ ����) ٢٠٠(اآلية 

����  
  بداية الثمن الخامس ����...ُدوَداتذُْكُروْا اهللا في أيّاٍم ّمعٱوَ ����) ٢٠٣(اآلية 



٥٠ 

، ٢١٥، ٢١٤ ، ٢١٣ ، ٢١١ ، ٢٠٩ ، ٢٠٥ ، ٢٠٤ ، ٢٠٣(اآليــــــــــــــــــات 
نَيا، تـَّقــىٱ���� )٢١٧، ٢١٦ ــه، َجــاَءتُكم، َســَعى، تـَــَوّلى، "كلــه"الــد ، َجــاَءتُهم، َجاَءت
   .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����"وقفاً "َوَعَسى، فـََهَدى اهللا ، َوالَيَتاَمىَمتى، 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ����َكـْم َءاتَينَـاهم  ، ْم إلَيهأّنكُ ����) ٢١١ ، ٢٠٣(يتان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

أدَغَمَها َخَلٌف بدوِن غنة وقـس  ����َكآفًّة َوال  ، َمن يُعِجُبك����) ٢٠٨ ، ٢٠٤(يتان اآل
  .على ذلك أمثاهلا

ــــــــــِل  ����مبِــــــــــاإلث ، األرض����) ٢٠٦ ، ٢٠٥(يتــــــــــان اآل َوقَــــــــــَف َعليهمــــــــــا َمحــــــــــزُة بِالنْق
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

   .)َولبيس(أبَدَل َمهَزتـََها يَاًء َمحزَُة َوقفاً  ����َولَِبئسَ ����) ٢٠٦(اآلية 
   .)رؤف(َحَذَف الَواَو َمحزَُة  ����رَُءوف����) ٢٠٧(اآلية 
   .)ُخْطَوات(أسكَن الطّاَء َمحزَُة  ����ُخطَُوات���� )٢٠٨(اآلية 
   .)ياتيهم(أبَدَل َمهَزتـََها ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����يَأتِيَـُهم���� )٢١٠(اآلية 
  .)َترِجعُ (فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَُة  ����تـُْرَجعُ ���� )٢١٠(اآلية 

فُصــــوِل َت َعلـــى املَســـكَ  ����َحِبطَـــْت أعَمــــاُلُهم، ِمـــْن َءايَــــة����) ٢١٧ ، ٢١١(يتـــان اآل
   .ِقيقُ ؛ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحوصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها ����بِإذنِه����) ٢١٣(اآلية 
   .)ـراطز صـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخلٌف  ����ِصَراط���� )٢١٣(اآلية 
َولَـــُه يف َمهـــَزَيت  ؛َوقفـــاً ) البأســـاء(أبـــَدَل َمحـــزَُة َمهـــزََة  ����ءُ َوالضـــَرآ الَبأَســـآءُ ���� )٢١٤(اآليـــة 

ــــــاً َمــــــَع الَقصــــــِر َوالتّـَوســــــِط  :َمخَســــــة أوُجــــــٍه َوقفــــــاً ) البأســــــاء والضــــــراء( إبــــــَداُل اهلَمــــــزَة ألِف
   .الّطوِل َوالَقصرِ  الروِم وعليهِ  َوَتسِهيلها َمعَ ؛َوالّطولِ 
   :ِبَوجَهنيِ  َوَقَف َعليَها َمحزَةُ  ����َشيئاً ���� )٢١٦(اآلية 

   .)َشَيا(إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الَياِء  -١
   .)َشّيا(إبَداُل اهلَمزَة َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانَِية  -٢

����  



٥١ 

  بداية الثمن السادس  ����...َيْسئَـُلوَنَك َعِن الَخمِر َوالَميِسرِ ����) ٢١٩(اآلية 
  ). َكثري(الَباَء ثَاًء َمحزَُة  أبَدلَ  ����َكِبير����)  ٢١٩(اآلية 

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن ���� َوَلِكـن يُؤاِخـذُُكم ، يـٌر َوَمنَـاِفعَكثِ ����) ٢٢٥ ، ٢١٩(يتـان اآل
  .غنة وقس على ذلك أمثاهلا

َوقَــــــــَف َعليهمــــــــا َمحــــــــزُة بِالنْقــــــــِل  ����َواألِخــــــــَرة، األيــــــــات����) ٢٢٠ ، ٢١٩(يتــــــــان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا عن َخّالدٍ  َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلفٍ ؛َوالّسْكتِ 
 ، أنــــــى،"وقفـــــاً " اليتــــــامى، أذى ،َشـــــآء����) ٢٣٢  ،٢٢٣، ٢٢٠،٢٢٢( اآليـــــات

   .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����أزَكى
   .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوبَِتسِهيِلَها َوجَهانِ  ����ألعَنَتُكم����) ٢٢٠(اآلية 

َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  ����َولَـــْو أعَجَبـــتُكم ، قُـــْل إْصـــالح����) ٢٢١ ، ٢٢٠(يتـــان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
   .وقس على ذلك أمثاهلا.أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة ِخبُلٍف َعنه َوقفاً  ����يُؤِمنّ ����) ٢٢١(اآلية 
   .)َيطّهْرن(لطّاَء َواهلَاَء ُمَشّدَدَتِني َمحزَُة فـََتَح ا ����َيْطُهْرن����) ٢٢٢(اآلية 

َســـــَكَت َخَلـــــٌف َعلـــــى  ����ِإليَمـــــاِنُكْم أن ، َحـــــرِثُكْم أنّـــــى����) ٢٢٤ ، ٢٢٣(يتـــــان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

   .َوقفاً مفتوحًة زََة َواواً أبَدَل َمحزَُة اهلَم ����"معاً "يُؤاِخذُُكم ����) ٢٢٥(اآلية 
  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه ����وءُ فآ����) ٢٢٦(اآلية 
ــــُروءٍ ����) ٢٢٨(اآليــــة  اهلَمــــزَِة َواواً َوأدَغــــَم األّوَل يف الثّــــاين َمــــَع َمحــــزَُة بِإبــــَداِل َوقَــــَف  ����قـُ

   .اإلسكاِن َوالرومِ 
 :َف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بَِتســـِهيِل اهلَمـــزَِة َوَحتِقيِقَهـــا َوجَهـــانِ َوقَـــ ����بِإحَســـان���� )٢٢٩(اآليـــة 

   .)بِإحسان ، بِِاحسان(
   .)ُخيَافَا(َضّم الَياَء َمحزَُة  ����َيَخافَا���� )٢٢٩(اآلية 
   .)فقظَّلم(أدَغَم الّداَل يف الظّاِء َمحزَُة  ����فـََقْد ظََلم����) ٢٣١(اآلية 
   .زَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخّالدَسَكَت َعليَها محَ  ����َشيءٍ ����) ٢٣١(اآلية 



٥٢ 

 :َولَـُه َوقفـاً َوجَهـانِ  ) ُهْزؤاً ( أسَكَن الزّاَي َوَمهََز الَواَو َوصالً َمحزَةُ  ����ُهُزواً ����) ٢٣١(اآلية 
  .)ُهْزواً (إبَداُل اهلَمزَِة َواواً  -١

   .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الزّاي  -٢                    
����  

   بداية الثمن السابع ����....َوالَواِلَداُت يـُْرِضعَن أوالَدُهنّ ����) ٢٣٣( اآلية
وصـالً ِخبُلٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  ����نَفٌس إال، ِلَمْن أرَاد����) ٢٣٣(ية اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 
أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ����أشُهٍر َوعْشـراً ، ِتمأن يُ ����) ٢٣٤ ، ٢٣٣(يتان اآل

  .على ذلك أمثاهلا
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع  ����َعلَـيُكْم إذا، أَردُتْم أن����) ٢٣٣(ية اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
يَم ّوزَاَد ألِفـاً بَعـَدَها التّـاَء َوفـَـَتح املـ َضـمّ  ����"معـاً "َتَمسـوُهّن ���� )٢٣٧ ، ٢٣٦(اآليتـان 

   .)آسوُهنّ متَُ (
  .َمحزَةُ أَماَهلَُما  ����الُوسَطى ، لِلّتقَوى����) ٢٣٨ ، ٢٣٧( اآليتان

����  
   .بداية الثمن الثامن ����....أَلْم تـََر إَلى الذيَن َخَرُجوْا ِمن ِديَارِِهمْ ����) ٢٤٣(اآلية 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ����َعَسـيُتْم إن ، َوُهْم ألُـوف����) ٢٤٦ ، ٢٤٣(يتان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن ُغنـٍة وقـس  ����َمـن َيَشـآء، َكثيراً َواهللا����) ٢٤٧ ، ٢٤٥(يتان اآل
   .على ذلك أمثاهلا

   .)فـَُيَضاِعُفهُ (ُة َرَفَع الَفاَء َمحزَ  ����فـَُيَضاِعَفه����) ٢٤٥(اآلية 
قـَرَأَهــا بِالّســِني محــزُة ِخبُلــٍف عــن َخــالٍد َوبِالَصــاد ِخلــالٍد وجــٌه  ����ُســطَويَب����) ٢٤٥(اآليــة 

    .ثَانٍ 
، أنّــى ، َوزَاَده، ْصــطََفاهٱ ، "معــاً "ُموَســى ����)٢٤٨،٢٥١ ، ٢٤٧ ، ٢٤٦(اآليــات 

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����وءاتاه



٥٣ 

 ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ  ����َوَقْد أخرِجَنا����) ٢٤٦( اآلية
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ 

  ).َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِهمْ يْ لَ عَ ����) ٢٤٦(اآلية 
 )يـُـوِيت  ، يـُـوتْ ( :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإبــَداُل اهلَمــزَِة َواواً  ����يُــؤِتي، يـُـؤتَ ���� )٢٤٧(اآليــة 

   .َوِقس َعَلى ذِلَك أمثاُهلا
   :ِفيَها األوُجُه اخلَمسة حلَِمزََة َوقفاً  ����َيَشآءُ ����) ٢٤٧(اآلية 

   .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ _ ٣و٢و١
   .َتسِهيُل اهلَمزَِة َوَروُمَها َمَع الّطوِل َوالَقصرِ _ ٥و٤

  .)ِفَيه( :ُة َمهَزتََهَ◌ا يَاًء َمفُتوَحًة َوقفاً أبَدَل َمحزَ  ����ِفَئة����) ٢٤٩(اآلية 
َوَلُه َوصــــالً الّســــكُت ؛َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  َوقَــــَف َعليهــــا ����األرض����) ٢٥١(يــــة اآل

  .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
						  

بداية الجزء الثالـث   ����....تِلَك الّرُسُل َفّضْلَنا بَعَضُهْم َعَلى بَعض����) ٢٥٣(اآلية 
  .والثمن األول

   :َوَلُه َوقفاً َثالثُة أوُجهٍ  ؛َمحزَةُ  أَماَهلَُما ����"معاً "َشآَء ����) ٢٥٣(اآلية 
   .اإلبَداُل َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 

 ، َءاتَــــــاه ، أنّــــــى، الـــــُوثَقى ، جــــــآَءتُهم���� )٢٦٠ ، ٢٥٩ ، ٢٥٦، ٢٥٣( اآليـــــات
   .َمحزَةُ  أَماَهلُنّ   ����بـََلى ، الَموَتى
ــْن َءاَمــن����) ٢٥٨ ، ٢٥٣( اآليتــان ـــ ، َم ــهٰ◌ أْن َءاَت َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ـ

  .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
ـــة َـــأِتي����) ٢٥٤( اآلي ـــٌة َوال، أن ي ـــٍة َوقـــس علـــى ذلـــك  ����ُخّل ـــٌف بـــدوِن ُغّن ـــا َخَل أدَغَمَه
  .أمثاهلا

، تاخــذه( :أبــَدَل اهلَمــزََة ِفيِهَمــا َمحــزَُة َوقفــاً  ����تُــؤِمن، أُخــُذهتَ ����)٢٦٠ ، ٢٥٥( اآليتــان
   .)تومن
  . َوَحّقَقَهاَسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً  ����بِإذنِه����) ٢٥٥(اآلية 



٥٤ 

  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً وحذفها ����يـَُئوُده����) ٢٥٥(اآلية 
َوَلُه َوصــالً الّســكُت ؛ِل َوالّســْكتِ َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــ ����َواألرض����) ٢٥٥( اآليتــان

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
      .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����ِبَشيءٍ ����) ٢٥٥(اآلية 
    .)َرب الذي(َحَذَف الَياَء َوصالً َمحزَُة  ����رَبَي الذي���� )٢٥٨(اآلية 
  ) َواُِميت( :اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً ِخبُلٍف َعنهَسّهَل  ����َوأُِميت���� )٢٥٨(اآلية 
  )ِمَيه( :أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة يَاًء َمفُتوَحًة َوقفاً  ����"معاً "ِمْائَة ����) ٢٥٩(اآلية 
   .)لَِبتّ ( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحزَةُ  ����"كله" لَِبثتَ ����)٢٥٩(اآلية 
  )يـََتَسن ( :َوأثَبتَـَها َوقفاً َمحزَةُ  َوصالَ  أسَقَط اهلَاءَ  ����يـََتَسّنه����) ٢٥٩(اآلية 

 :َوصــالً  أبــَدَل َمهــزََة الَقطــِع َمهــزََة َوصــٍل َوَجــَزَم املِــيَم َمحــزَةُ  ����قــاَل أْعلَــمُ ���� )٢٥٩(يــة اآل
  .)عَلمْ ٱقَاَل (

   .)َفِصْرُهنّ ( :َكَسَر الّصاَد َمحزَةُ  ����َفُصْرُهنّ ���� )٢٦٠(اآلية 
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ����ُهـْم أجـرُهملَ  ، ْعَلْم أنٱوَ ����) ٢٦٢ ، ٢٦٠( اآليتان

   .وقس على ذلك أمثاهلا يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِإســـَقاِط اهلَمـــزة َونَقـــُل َحرََكِتَهـــا إَىل الـــزّاي  ����ُجـــْزءاً ����) ٢٦٠(اآليـــة  َوَق

   .)ُجزَا(َوأبَدَل نُوَن الّتنويَن ألِفاً 
  ) .أنبتسبع(أدغم التاء يف السن محزة  ����َأنـَْبَتْت َسْبعَ ���� )٢٦١(اآلية 
  .أَماَهلَا َمحزَُة َوقفاً  ����أذًى ّلُهم����) ٢٦٢(اآلية 
  ).َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِهمْ يْ لَ عَ ����) ٢٦٢(اآلية 

����  
  .بداية الثمن الثاني ����.....َقوٌل َمعُروٌف َوَمغِفَرة���� )٢٦٣(اآلية 
   .ا َمحزَةُ أَماَهلُمَ  ����َواألَذى، "وقفاً " أَذى����) ٢٦٤ ، ٢٦٣(اآلية 
أدَغَمَهــا َخَلــٌف بــدوِن ُغّنــة وقــس  ����َصــَدَقٍة يَتبَـُعَهــا ، َمعــُروٌف َوَمغِفــَرة����) ٢٦٣( اآليــة

  .على ذلك أمثاهلا



٥٥ 

ـــِل َوالّســـْكتِ  ����األِخـــر ، َواألَذى����) ٢٦٤( اآليـــة ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْق َوَلُه َوصـــالً ؛َوَق
   .وقس على ذلك أمثاهلا ُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ الّسك
َوإبــَداُل ، َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإبــَداِل اهلَمــزَِة األوَىل يَــاًء َمفُتوحــةً  ����رِئَــاءَ ���� )٢٦٤(اآليــة 

   .)رِيا(الثّانِيِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطوِل 
، يـُـوِمن( :َوقفــاً  ِفيِهَمــا َمحــزَُة اهلَمـزَةَ  أبــَدلَ  ����َويَــأُمرُُكم، يُــؤِمن����) ٢٦٨ ، ٢٦٤( اآليتـان
    .وقس على ذلك أمثاهلا.)َويَاُمرُُكم
وقـس علـى ذلـك َسَكَت َعَليَهـا َمحـزَُة َوصـالً ِخبُلـٍف َعـن َخـالد  ����َشيءٍ ����) ٢٦٤(اآلية 
   .أمثاهلا
   .)ِبرُبـَْوة( :َضّم الرّاَء َمحزَةُ  ����ِبَربـَْوة���� )٢٦٥(اآلية 
ــَوٍة أَصــابـََها، ِهمِمــْن أنُفِســ���� )٢٦٥( اآليــة ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِبَربـْ
  . وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

   .ِفيَها األوَجه اخلمسة حلَِمزََة َوقفاً  ����ُضَعَفآءُ ���� )٢٦٦(اآلية 
   .مَسة حلَِمزََة َوقفاً ِفيَها األوُجُه اخل ����بِالَفْحَشآءِ ����) ٢٦٨(اآلية 
   .)ِعّمافـَنَ ( :فـََتَح الّنوَن َمحزَةُ  ����فَِنِعما����) ٢٧١(اآلية 
   .)رْ َونَُكف ( :محزةُ أبَدَل الَياَء نُوناً َوَجَزَم الرّاَء  ����َويَُكفرُ ����) ٢٧١(اآلية 

����  
   .بداية الثمن الثالث ����....لَيَس َعَليَك ُهَداُهمْ ����) ٢٧٢(اآلية 

ـــــــــــات  ) ٢٨٦ ، ٢٨٢ ، ٢٨١  ، ٢٧٨،  ٢٧٦  ،٢٧٥ ، ٢٧٣ ، ٢٧٢(اآلي
، "وقفــــاً "، مســــمًى تـُــــَوّفى، َجــــآَءه ، فَــــانتَـَهى ، "كلــــه"الربَــــا  ، ِبِســــيَماُهم، ُهــــَداُهم����

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َموالنَا، َوأدَنى ، األخَرى ، "معاً "إحَداُهَما 
   .حلَِمزََة َوقفاً األوُجُه اخلَمَسة ����َيَشآءُ ����) ٢٧٢(اآلية 
َوَقــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتحِقيــِق اهلَمــزَِة َوإبــَداُهلَا يَــاًء َمفُتوحــًة  ����َفألنُفِســُكم����) ٢٧٢(اآليــة 
   .)فَِلَينُفسكم ، فألنفسكم( :َوجهانِ 
أدَغَمَهــا َخلَـٌف بــدوِن غنــٍة  ����ْمَرأتَــانٱفـََرُجـٌل وَ ، َمــن َيَشــآء����) ٢٨٢ ، ٢٧٢( اآليتـان

   .وقس على ذلك أمثاهلا



٥٦ 

َوقَــــــــــَف َعليهــــــــــا َمحــــــــــزُة بِالنْقــــــــــِل  ����األخــــــــــَرى ، األرض����) ٢٨٢ ، ٢٧٣( اآليتــــــــــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����"معاً " عليِهمْ ����) ٢٧٧، ٢٧٤( تاناآلي   ).َعَليـْ
ــْم أجــرُهم ����) ٢٧٧ ، ٢٧٤( اآليتــان ــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  ����"معــاً "فـََلُه َســَكَت َخَل

   .وقس على ذلك أمثاهلا ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
  .)ياكلون( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً  ����يَأُكُلون����) ٢٧٥( اآلية

 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����فـََنِظــَرٌة إلَــى ، َكّفــاٍر أثِــيم���� )٢٨٠ ، ٢٧٦( اآليتــان
   .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً  ِخبُلٍف عنهُ 

   .)فـََئاِذنُواْ ( :فـََتَح اهلَمزََة َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها وََكَسَر الّذاَل َمحزَةُ  ����فَْأَذنُواْ ����) ٢٧٩(اآلية 
   .)ّتّصّدُقواْ ( :َشّدَد الّصاَد َمحزَةُ  ����َتَصّدُقواْ ���� )٢٨٠(اآلية 

   .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����الشَهَداءِ ����) ٢٨٢(ة اآلي
     .)إن َتضل( :َكَسَر اهلَمزََة َمحزَةُ  ����أن َتِضل����) ٢٨٢(اآلية 
   .)فتذكرُ ( :َرَفَع الرّاَء َمحزَةُ  ����فـَُتذّكرَ ���� )٢٨٢(اآلية 
   .)رةٌ جتارٌة حاض( :َرفـََعُهَما َمحزَةُ  ����ِتَجارًَة َحاِضَرةً ���� )٢٨٢(اآلية 

����  
  بداية الثمن الرابع ����.....َوإن ُكنُتْم َعَلى َسَفر����) ٢٨٣(اآلية 
ــداًء   ؛)الــِذ يــُتمن(أبــَدَل اهلَمــزََة يَــاًء َمحــزَُة َوقفــاً  ����ؤتُِمــنٱالــِذي ����) ٢٨٣(اآليــة  ــُه ابِت َوَل

  .)أُوُمتن(َكَحفٍص إبَداُل اهلَمزَِة َواواً 
  .أدَغَمَها َخَلٌف بدوِن ُغّنة ����اَوَمن َيكُتمهَ  ، َسَفٍر َوَلم����) ٢٨٣( اآلية

ـــان َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َســـكَ  ����ُكـــٌل َءاَمـــن،  فَـــإْن أِمـــنَ ����) ٢٨٥ ، ٢٨٣( اآليت
  .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

ــذُب َمــن، فـَيَـْغِفــرُ ����) ٢٨٤(اآليــة  ــ ����َويـَُع ــاَء َوأدَغــَم الَب  :محــزةُ اَء يف املـِـيِم َجــَزَم الــرّاَء َوالَب
    .)ويعذمن، فيغفرْ (

َوَلُه َوصــــالً الّســــكُت ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����األرض����) ٢٨٤( اآليــــة
   .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



٥٧ 

َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  ����أنفَسُكْم أو����) ٢٨٤( اآلية
  .َوصالً َوَوقفاً 

 :َمحـزَُة َوقفـاً  ِفيِهَما أبَدَل اهلَمزََة َواواً  ����ُتؤاِخذنَا، َوالُمؤِمُنون����) ٢٨٦ ، ٢٨٥( اآليتان
   .)تواخذنا ، املومنون(

   .)وِكَتابَه( :محزةُ  َكَسَر الَكاَف َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها َوفـََتَح الَباءَ   ����وَُكتُِبه���� )٢٨٥(اآلية 
  :َمحزَُة بِثالثَِة أوُجهٍ  َوَقَف َعَليَها ����أْو أخطَأنَا����) ٢٨٦(اآلية 

أَو ( :إســـــقاُط اهلمـــــزَِة األوَىل َونقـــــُل حرَكتَهـــــا إىل الـــــواِو َوإبـــــداُل اهلمـــــزَِة الثانيـــــِة ألفـــــاً / ١
  .)ْخطَانَا

  .)أْو أخطَانَا( :َحتِقيُق اهلَمزِة األوَىل دوَن سكٍت َمَع إبداُل الثانية/ ٢
  .)أْخطَانَا سأو( :الثانية َحتِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َمع السكِت َوإبدالُ / ٣

						  
�و	)C�Bل��.*�	)אن�� �

  جلَِِميِع الُقرّاِء َوصالً فـَْتُح املِيِم َمَع الّطوِل َوالَقصِر  ����اهللا �الم ����) ١(اآلية 
  . هنا ويف سائر القرآنقـَّلَلَها َمحزَُة  ����الّتوراة����) ٣(اآلية 

نَيا، َرىَوُأخــــ، َيخَفــــى، "وقفــــاً "ُهــــدىً ����) ١٤ ، ١٣ ، ٥، ٤( اآليــــات أَمــــاَهلُّن  ����الــــد
   .َمحزَةُ 

   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  ����َشيءٌ ����) ٥(اآلية 
   .)َشيٌ (:إلسَكاِن َوالّروِم َواإلمشَامِ إسَقاُط اهلَمزَِة َونقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء َمَع ا_ ٣و٢و١
 :إلسَكاِن َوالـّروِم َواإلمشَـامِ يف الثّانِية َمَع ا إبَداُل اهلَمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل _ ٦و٥و٤
) َشي(.   

   .َوحلَِمزََة وصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
   :َوَقَف َعليَها َمحزَُة ِخبَمسِة أوُجهٍ  ����َيَشاءُ ، الّسَماءِ ����) ٦ ، ٥(اآليتان 

    .إبَداُل اهلَمزَِة َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ _ ٣و٢و١
��   .َمَع الّطوِل َوالَقصرِ ورومها سِهيُلَها تَ _ ٥و٤ �



٥٨ 

َوقَــــَف َعليِهَمــــا َمحــــزَُة بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َولَــــُه  ����األرَحــــام ، األرض����) ٦ ، ٥( اآليتــــان
  وقس على ذلك أمثاهلا  ؛َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

    .)تاويله( :َوقفاً  أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهَما ألِفاً َمحزَةُ  ����"معاً "تَأِويِله ����) ٧(اآلية 
ـــفٌ َســـكَ  ����رَحمـــًة إنّـــك����) ٨(اآليـــة   ؛وصـــالً ووقفـــاً ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل

   .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح
َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف َعنـه  ����َلُكـْم َءايـة، َعنُهْم أْمـَواُلُهم���� )١٣ ، ١٠(اآليتان 

  .لك أمثاهلاوقس على ذَوصالً َوَوقفاً 
 ؛أدَغَمُهَمــا َخلَـٌف بِــدوِن ُغنّــة ����َكـاِفَرٌة يـَــَرونـََهم،  َشــيئاً َوأولئــك����) ١٣ ، ١٠(اآليتـان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ���� )١٠(اآلية 

   .وقس على ذلك أمثاهلالٍف َعن َخالد َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُ  ؛)َشّيا
ـــٍة َمحـــزَةُ  ����َســـُتغَلُبون َوُتحَشـــُرون���� )١٢(اآليـــة   :أبـــَدَل تَـــاَء اِخلطَـــاِب ِفيِهَمـــا يَـــاَء َغيَب

  .)سُيغلبون وُحيشرون(
     .)َوبِيس( :أبَدَل َمهَزتـََها يَاًء َوقفاً َمحزَةُ  ����َوبِئسَ ���� )١٢(اآلية 
  َف َعَليِهَما َمحزَُة بِإبَداِل اهلَمزَِة يَاًء َوقَ  ����ِفئة ، ِفَئَتين���� )١٣(اآلية 

   .)ِفَية ، ِفَيَتني( :َمفُتوحةً 
   .)يـَُويّد( :َوَقَف َمحزَُة بِإبَداِل اهلَمزَِة َواواً َمفُتوحةً  ����يُؤيّد����) ١٣(اآلية 
   .محزةُ َسّهَل اهلَمزََة َوقفاً  ����الَمئَـاب����) ١٤(اآلية 





  
   الخامس  ِبَداية الُثُمن ����....جِلُكماْم ِبَخيٍر من ذَ ُقْل َأُؤنَِبُئكُ ����) ١٥(اآلية 
   :وقفاً  ِفيَها حلَِمزَة َعَشرَُة أوُجهٍ  ����ُقْل أؤنَِبُئُكم���� )١٥(اآلية 

   .)أؤنبـُكم( :َحتِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َوالثّانَِية َوَتسِهيُل الثّالِثَة -١
  ) أؤنبُيكم(:الثّالِثَة يَاًء َمضُمومةً ُل َحتِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َوالثّانِية َوإبَدا -٢
   .)أاُنبـُكم( :َتسِهيُل الثّانِية َوالثّالِثةَحتِقيُق األوَىل وَ  -٣
  .)أاُنبُيكم( :لثّانِية َوإبَداُل الثّالِثَةَحتِقيُق األوَىل َوَتسِهيُل ا -٤



٥٩ 

  . مع هذه األوجِه األربعةالّسكُت يف األوَىل  -٨و٧و٦و٥
  .)ُقَل اُنبـُكم( :َتسِهيُل الثّانِية َوالثّالِثةوَ  الّنقُل يف األوَىل  -٩

   .)ُقَل اُنبُيكم(:الثّانِية َوإبَداُل الثّالِثة الّنقُل يف األوَىل َوَتسِهيلُ  -١٠
َوَقَف َعليِهَمـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت َولَـُه  ����اإلسالم ، األنَهار����) ١٩ ، ١٥( اآليتان

  وقس على ذلك أمثاهلا ؛دَوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخال
ــان أدَغَمَهــا َخلَــٌف بــدوِن غنــة  ����َوَمــن َيْكُفــر ، ُمَطّهــَرٌة َورضــَوان����) ١٩ ، ١٥( اآليت

   .وقس على ذلك أمثاهلا
نَيا، َجآَءُهم���� )٢٨ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١٩(اآليات  أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����تـَُقاه، يـَتَـَوَلى، الد.  

  .)َوجهْي هللا( :محزةُ  أسَكَن الَياءَ  ����َوْجِهَي هللا����  )٢٠(اآلية 
 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����بَِعــَذاٍب ألِــيم، فـَُقــْل أْســَلمتُ ����) ٢١ ، ٢٠( اآليتــان

   .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبَوجَهنيِ  ����َءأسَلمُتم����) ٢٠(اآلية 

   .)َءَأسلمتم(َحتِقيُق اهلَمَزَتِني  -١
   .)َءَاسلمتم(َحتقيُق األوَىل َوَتسِهيُل الثّانِية  -٢

ــَتَح الَقــاَف َوزَاَد ألِفــاً بَعــَدَها وََكَســَر الّتــاَء  ����َويَقتـُلُــوَن الــذينَ ����) ٢١(اآليــة  َضــّم الَيــاَء َوفـَ
  .)يـَُقاتُِلونَ ( :محزةُ 

َمحــزَُة ِفيِهَمــا  إبــَداُل اهلَمــزَِة َواواً  ����الُمــؤِمِنين، نالُمؤِمُنــو  ، تُــؤِتي����) ٢٨ ، ٢٦( اآليتــان
وِمنني، املومنني ، تُويت( :َوقفاً 

ُ
   .)امل

  : َوَقَف َمحزَُة َعَلى اهلَمزَِة املضُموَمِة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����"األربعة"َتَشآُء ����) ٢٦(اآلية 
  .أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  . َسّهَل اهلَمزََة َمَع رومها وعليه الّطوُل َوالَقصر -٥و٤

  .َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُلٍف َعنه َوصالً َوَوقفاً  ����ُصُدورُِكْم أو����) ٢٩( اآلية
  .َحَذَف الَواَو َمحزَُة َوصالً َوَوقفاً َوَسّهَل اهلَمزََة َوقفاً  ����رَُءوف���� )٣٠(اآلية 





  
   السادس  بداية الثمن ����....طََفى َءاَدَم َونُوحاً صْ ٱإّن اهللا ����) ٣٣(اآلية 



٦٠ 

، ْصــــــطََفىٱ����) ٤٩ ، ٤٥ ، ٤٧  ،٤٢ ،٤٠ ، ٣٩  ،٣٧ ،٣٦ ، ٣٣(اآليــــــات 
نَيا ، " وقفـاً "ِعيَسـى ،َقَضـى ، "معاً "اْصطََفاكَ ،"كله"أّنى ، بَِيحيَ ، َكاألنَثى،  أنَثى الـد ،

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الَموَتى
أدَغَمَهــا َخلَـــٌف بــدوِن غنــٍة وقـــس  ����َمـــن َيَشــآء، حــاً َوَءالَونُو ����) ٣٧ ، ٣٣( اآليتــان

   .على ذلك أمثاهلا
َوَقــَف َعليِهَمــا َمحــزَُة بِالّنقــِل َوالّســكِت  ����َواإلبَكــار ، َكــاألنَثى����) ٤١ ، ٣٦( اآليتــان

   وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
ــًة إنّــك����) ٤١ ، ٣٨( اآليتــان ّــاٍم إال، طَّيَب ــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����أي ِخبُل

   .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  َوَقَف َعليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوجٍه  ����َيَشآءُ  ، الدَعآءِ ����) ٤٠ ، ٣٨(اآليتان 

  .سط والطولإبداُل اهلمزَِة ألِفاً مع القصر والتو  -٣و٢و١
  .تسهيلها ورومها مع الطول والقصر -٥و٤

   .)فناداه( :أبَدَل الّتاَء ألِفاً ُممَاَلًة َمحزَةُ  ����فـََناَدْتهُ ���� )٣٩(اآلية 
   .)إّن اهللا( :َكَسَر اهلمزََة َمحزَةُ  ����أّن اهللا���� )٣٩(اآلية 

َضـّم الشـَني َخمَّفَفــًة فـَـَتَح اليَـاَء َوأسـَكَن البَـاَء وَ  ����"معــاً "يـَُبشـُرك ���� )٤٥ ، ٣٩(اآليتـان 
    .)يـَْبُشُرك( :َمحزَةُ 
  .)َلَديُهم( :َمحزَةُ فيهما َضم اهلَاَء  ����"معاً "َلَديِهم ����) ٤٤(ية اآل

َســـَكَت َعَليَهـــا َخلَـــٌف ِخبُلـــٍف َعنـــه َوصـــالً  ����أقالَمهـــْم أيـُّهـــم، لَـــَديِهْم إذ����) ٤٤( اآليـــة
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَوقفاً 

  . قللهما َمحزَةُ  ����لتـْورَاة، التورَاةوا ����) ٥٠، ٤٨( اآليتان
   .)َونـَُعلُمه( :محزةُ أبَدَل الَياَء نُوناً  ����َويـَُعلُمه����) ٤٨(اآلية 
   .)َقجئتكم( :محزةُ أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم  ����َقْد ِجْئُتُكم���� ) ٤٩(اآلية 
ــةِ ����) ٤٩(اآليــة  َــاًء َوقفــاً َمــَع إ ����َكَهيَئ ــاأبــَدَل َمحــزَُة اهلَمــزََة ي ــةدَغ ــاِء األوَىل يف الثّانِي  ، م الَي

   )َكَهَيه،  َكهّيه(:وأسقط اهلمزَة ونقل حركتها إىل الياِء وجهانِ 



٦١ 

         .)بُِيوتكم( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوِتَكم����) ٤٩(اآلية 
  )وجيتكم( :أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َوقفاً  ����"معاً "َوِجْئُتُكم ����) ٥٠ ، ٤٩(اآليتان 

  .)مومنني( :أبدَل اهلمزَة َمحزُة واواً وقفاً  ����ينُمؤِمنِ ���� )٤٩(اآلية 
  .)ـراطز صـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخلٌف   ����ِصَراط���� )٥١(اآلية 





  
ُهُم الُكفرفـََلَما أحَ ���� )٥٢(اآلية    السابعبداية الثمن   ����...س ِعيَسى ِمنـْ

 يَــــــــا ، "معــــــــاً "ِعيَســــــــى ����) ٧٣  ،٦٨ ،٦١ ، ٥٩ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٢(اآليــــــــات 
نَيا، ِعيَســـى أَمـــاَهلُّن  ����"وقفـــاً "، َأْولِـــى، يـــؤتي"َوقفـــاً "ُهـــَدى اهللا ، الُهـــَدى، َجـــآَءك، الـــد

   .َمحزَةُ 
ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����ِمـْن إلَـه ، َمْن أنَصـاِري����) ٦٢ ، ٥٢( اآليتان

   .اهلاوقس على ذلك أمثِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛ووقفاً  وصالً  عنهُ 
َوَقَف َعليِهَمـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت َولَـُه  ����األيَات ، َواألِخَرة����) ٥٨ ، ٥٦( اآليتان

   وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
  ).فنـَُوفيهم(أبدل الياء نوناً َمحزَُة  ���� فَيَوفيِهمْ  ����) ٥٧(اآلية 

َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف  ����َوبَيَنُكْم أال ، أُجوَرُهم َوفيِهمْ نفَ ����) ٦٤ ، ٥٧( اآليتان
   .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصالً َوَوقفاً 

ـــّد  ����أبـَْنآَءنَـــا َوأبـْنَـــآءَُكم َوِنَســـآَءنَا َوِنَســـآءَُكم���� )٦١(اآليـــة 
َ
َســـّهَل اهلَمـــزََة َمحـــزَُة َمـــَع امل

   .َوالَقصِر َوقفاً 
َوقَـــَف َعَليِهَمـــا َمحـــزَُة ِخبَمَســــِة  ����"معـــاً "َيَشـــآُء  ،َســـَوآءٍ ����) ٧٤ ، ٧٣ ، ٦٤(اآليـــات 

   :أوُجهٍ 
  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  ورومها َتسِهيُلَها -٥و٤

، َشـَيا(َمـَع اإلدَغـام َواإلبـَداُل  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ���� )٦٤(اآلية 
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا



٦٢ 

أدَغَمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــة وقــس علــى  ����أن يُــؤَتى ، َشــيئاً َوال����) ٧٣ ، ٦٤( اآليتــان
  .ذلك أمثاهلا

  . قللها َمحزَةُ  ����التورَاة����) ٦٥(اآلية 
   .)املومنني( :فاً أبدَل اهلمزَة َمحزُة واواً وق ����الُمؤِمِنين����) ٦٨(اآلية 





  
  الثامنبداية الثمن   ����....لِكَتاِب َمن إن تَأَمْنهُ َوِمْن أْهِل ا����) ٧٥(اآلية 
يِهَمـا َوصـالً أبـَدَل َمحـزَُة الـَواَو ِفيِهَمـا َوقفـاً َوأسـَكَن اهلَـاَء فِ  ����"معـاً "يـُـَؤده ���� )٧٥(اآليـة 
   .)يـَُودهْ ( :َوَوقفاً 
دَغَمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـة وقـس علـى أ ����َسبيٌل َويـَُقولُـون ، بِِقنطَاٍر يُؤِده����) ٧٥(اآلية 

  .ذلك أمثاهلا
ــْن أْهــل����) ٧٥(اآليــة  ــْن إن، َوِم ــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َم وصــالً ِخبُل
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛ووقفاً 
   .)َقآِاماً ( :زَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع الّطوِل َوالَقصرِ َوَقَف َعَليَها محَ  ����قَآئِماً ����) ٧٥(اآلية 

َوقَــَف َعليِهَمــا َمحــزَُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َولَــُه  ����األِخــَرة، األّمّيــين����) ٧٧ ، ٧٥(اآليتــان 
  وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

 ، َجـــآءَُكم فـــى، اتقـــى، أو  ،بـََلـــى����) ٩١ ، ٨٦ ، ٨٤ ، ٨٢ ، ٨١ ، ٧٦(اآليـــات 
   .أَماُهلُّن َمحزَةُ  ����فْـَتَدىٱ، َوَجآَءُهم ، ُموَسى َوِعيَسى، تـََوّلى
ُهمْ ( ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����إليِهمْ ����) ٧٧(اآلية    ).ِإلَيـْ

َســـَكَت َعَليَهــا َخلَـــٌف ِخبُلـــٍف  ����ِلُكـــْم إْصـــِريٰ◌ ذَ ، يَـــأمرَُكْم أن����) ٨١ ، ٨٠(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا قفاً َعنه َوصالً َووَ 

   .)ِلَما ءاتيتكم( :َكَسَر الالَم َمحزَةُ  ����َ◌َلَما َءاتَيتَكم����) ٨١(ة اآلي
   .)أَختم( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َوأَخْذُتم����) ٨١(اآلية 
غُــون����) ٨٣(اآليــة  ، تبغــون( :أبــَدَل يَــاَء الَغيبــِة تَــاَء ِخطَــاٍب ِفيِهَمــا َمحــزَةُ  ����يـُْرَجُعــون، يـَبـْ

  .)ترجعون
ُهمْ ( ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَليِهمْ ����) ٨٧(اآلية    ).َعَليـْ



٦٣ 

						  
  الُجـزء الرابـعبدايـة   ����.....ل الطَعاِم َكـاَن ِحـالً لَِبنـي إسـرِآئِيل إالكُ ���� )٩٣(اآلية 

    .والثمن األول
  . ا َمحزَةُ مقلله ����التورَاة، بالتوراة����) ٩٣(اآلية 

 ، تتلــــى، "وقفــــاً "وهــــًدى ،فْـتَـــــَرىٱ����) ١١١ ، ١٠٥  ،١٠١،  ٩٦ ،٩٤( اآليــــات
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "أَذى ، َجآَءُهم
أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن ُغنـة وقـس  ����َوَمـن يَعَتِصـم، َحِنيفاً َوَما����) ١٠١ ، ٩٥(اآليتان 

  .على ذلك أمثاهلا
 فُصـــوِل َخلَـــفٌ َكَت َعلـــى املَســـ ����أّمـــٍة أخرَِجـــت، َمـــْن َءاَمـــن����) ١١٠ ، ٩٩(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلاقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
  ).ـرَاطزِصـ: (أَشم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراط����) ١٠١(اآلية 

لـٍف َسَكَت َعَليَها َخلَـٌف ِخبُ  ����َعَليُكْم إَذا، َعَليُكْم َءايَات����) ١٠٣ ، ١٠١(يتان اآل
   .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصالً َوَوقفاً 

ــور ، األرض����) ١٠٩(يــة اآل ــُه َوصــالً  ����األُم ــَف َعليِهَمــا َمحــزَُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َوَل َوَق
  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

   .)ِجعُ تـَرْ ( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����تـُْرَجعُ ����) ١٠٩(اآلية 
، تـــــامرون( :أبـــــَدَل اهلَمـــــزََة ِفيِهَمـــــا َمحـــــزَُة َوقفـــــاً  ����الُمؤِمنُـــــون، تَـــــأُمُرون����) ١١٠(اآليـــــة 
  .)املومنون

ُهمْ ( ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ١١٢(اآلية    )َعَليـْ




  

  الثانيبداية الثمن   ���� ........لَيُسوْا َسَوآءً ���� )١١٣(اآلية 
   .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتْسِهيِل اهلَمزَِة َمَع املد َوالَقْصرِ  ����َسَوآءً ����) ١١٣(اآلية 

َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِصــر أَصــاَبت ، ِمــْن أهــل����) ١١٧ ، ١١٣(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 



٦٤ 

أدَغَمَهـــا خلـــُف بـــدون غنـــة  ����َخَبـــاالً َوّدوا، قَآئَِمـــٌة يَتلُـــون����) ١١٨ ، ١١٣(اآليتـــان 
    .وقس على ذلك أمثاهلا

َوقَـَف َعليِهَمـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت  ����تٰ◌ األيـ ، األِخر����) ١١٨ ، ١١٤(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

َســَكَت َعَليَهـا َخلَــٌف  ����ُصــُدورُُهْم أكبَـر ، َعــنُهْم أمـَواُلُهم����) ١١٨ ، ١١٦(اآليتـان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف َعنه َوصالً َوَوقفاً 

نَيا����)  ١٣٠ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ، ١١٧(اآليات  بَا، ُبْشَرى، بـََلى، الدالر����  
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ 

 ، الُمؤِمنــــــــون، ُســــــــؤُهمتَ ، يَــــــــأُلوَنُكم����) ١٢٥ ، ١٢٢ ، ١٢٠ ، ١١٨( اتاآليــــــــ
وقـس  ؛)ويـاتوكم ، املومنـون، تسـوهم، يـالونكم( :اهلَمزََة َوقفاً ِفيهَ أبَدَل َمحزَُة ا ����َويَأُتوُكم

    .على ذلك أمثاهلا
ـــيئاً ����) ١٢٠(اآليـــة  ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِـــَوجَهنيِ  ����َش ـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَق ـــَع اإلدَغ ـــَداُل َم َواإلب

   .الّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدَوَوصَلَها بِ  ؛)َشّيا، َشَيا(
         .)إتـُّقول( :الّذاَل يف الّتاءِ  أدَغَم َمحزَةُ  ����إْذ تـَُقول����) ١٢٤( اآلية
   .)مسومني( :فـََتَح الَواَو َمحزَةُ  ����ُمَسوِمين����) ١٢٥(اآلية 
د َوالَقصرِ  ����َخآئِِبين����) ١٢٧(اآلية 

َ
    .)نيخآاِب( :َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع امل

   :حلَِمزََة ِفيَها َوقفاً ِسَتُة أوُجهٍ  ����َشيءٌ ����) ١٢٨(اآلية 
   .الّنقُل َمَع اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَام -٣و٢و١
   .اإلبَداُل َمَع اإلدَغاِم َوَعَليِه اإلسَكاُن َوالروُم َواإلمشَام -٦و٥و٤

   .َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
ُهمْ ( ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ْيِهمْ َعلَ ����) ١٢٨(اآلية    ).َعَليـْ
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����"معاً "َيَشآُء ����) ١٢٩(اآلية 

  .اإلبَداُل َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .الّتسِهيُل َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤





  



٦٥ 

  الثالث  بداية الثمن ����...غِفَرٍة من ربُكمْ َوَسارُِعوْا إَلى مَ ����) ١٣٣(اآلية 
َوَقَف َعليِهَما َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت  ����األنهار ، َواألرض����) ١٣٦ ، ١٣٣(يتان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
  :ُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ َوَقَف َعَليَها َمحزَ   ����السرآِء َوالضرآءِ ����) ١٣٤(اآلية 

  .اإلبَدال َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .الّتسِهيُل َوالّروم َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
 َت َعلــى املفُصــوِل َخلَـــفٌ َســكَ  ����لــنفٍس َأنْ  ، فَاِحَشــًة أو����) ١٤٥ ، ١٣٥(يتــان اآل

   .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ حَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالتّ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـِة  ����َوُهدًى َوَموِعظَة ، َوَمن يَغِفر����) ١٣٨ ، ١٣٥(يتان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 :أبــَدَل اهلَمــزََة ِفيِهَمــا َواواً َمحــزَُة َوقفــاً  ����الُمــؤِمِنين، ُمــؤمِنين����) ١٥٢ ، ١٣٩( اآليتــان

   .)املومنني، مومنني(
   .)قـُرْح( :َضم الَقاَف َمحزَةُ  ����"معاً "قـَْرح ����) ١٤٠(اآلية 

َوقَــَف عليهــا محــزُة بِإبــدال اهلمــزِة ألفــاً مــع القصــر والتوســِط  ����ُشــَهَدآءَ ����) ١٤٠(يــة اآل
  .والطولِ 
ـــيئاً ����) ١٤٤(اآليـــة  ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِـــَوجَهنيِ  ����َش ـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَق ـــَع اإلدَغ ـــَداُل َم َواإلب

   .صَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدَووَ  ؛)َشّيا، َشَيا(
َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُلٍف َعنـه  ����قـَْوَلُهْم إال، َحِسبُتْم أن����) ١٤٧ ، ١٤٢(يتان اآل

   .وقس على ذلك امثاهلا َوصالً َوَوقفاً 
   .)ُمَوجال( :أبَدَل اهلَمزََة َواواً َمفُتوحًة َوقفاً َمحزَةُ  ����ُمؤجالً ����) ١٤٥(اآلية 
َولَـُه لَـَدى الَوقـِف  ؛أْسـَكَن اهلَـاَء ِفيِهَمـا َمحـزَُة َوصـالً َوَوقفـاً  ����"معاً "نُؤتِِه ����) ١٤٥(اآلية 

   .)نؤتهْ ( :إبَداُل اهلَمزَِة َواواً 
   .)يُرثّواب( :أدَغَم الَداَل يف الثّاِء َمحزَةُ  ����"معاً "يُرِْد ثـََواب����) ١٤٥(اآلية 



٦٦ 

ــــــــــات  ــــــــــاً "ىهــــــــــدً و ����) ١٥٢، ١٥١ ، ١٥٠ ، ١٤٨ ، ١٣٨،١٤٥(اآلي ، "وقف
نَيا، فـََئاتَاُهم أَماَهلُّن َمحزَةُ  ���� "وقفاً "، مثوىَوَمأَواُهم، َموالُكم، "كله"الد.   
ـــــونـَُهم، َوَلَقـــــْد َصـــــَدَقُكم����) ١٥٢(اآليـــــة  ولقّصـــــدكم( :أدَغَمُهَمـــــا َمحـــــزَةُ  ����إْذ َتُحس ،

  .)إّحتسوم
   .أَماَل الرّاَء َواألِلَف َمحزَةُ  ����أرَاُكم����) ١٥٢(اآلية 





  
  الرابع  بداية الثمن ����...نإْذ ُتصِعُدوَن َوال تـَْلُوو ����) ١٥٣(آلية ا

  ) إتصعدون( :أْدَغَم َمحزَُة الّذاَل يف الّتاءِ  ����إْذ ُتْصِعُدون����) ١٥٣(اآلية 
 :أبــَدَل اهلَمــزََة ِفيِهَمــا َمحــزَُة َوقفـــاً  ����الُمــؤِمِنين، الُمؤِمنُــون����) ١٦٦ ، ١٦٠(  اتاآليــ

  .)املومنني ، املومنون(
ــــات اآل  )١٧٠  ،١٦٦ ،١٦٥ ، ١٦٢ ، ١٦١  ،١٥٦،  ١٥٥ ،١٥٣(ي

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َءاتَاُهم، أّنى، َوَمأَواه، تـَُوّفى  ، غًزى،" وقفاً " "معاً "ألتقى  ،ُأخَراُكم����
ــان  ــٍد َوالّرُســول����) ١٥٤ ، ١٥٣(اآليت ــٌف بــدوِن  ����نـَُعاســاً يَغَشــى ، أَح أدَغَمهــا َخَل

  .غنة وقس على ذلك أمثاهلا
   .)تَغشى( :أبَدَل يَاَء الّتذِكِري تَاَء تَأنِيث َوأَماَل األِلَف َمحزَةُ  ����يـَْغَشى����) ١٥٤(آلية ا

ـــْد أَهمـــتُهم���� )١٥٤(اآليـــة  ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  ����قُـــْل إن ، َق
   .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً 

َســــَكَت َعَليَهــــا َخَلــــٌف  ����َعــــنُهْم إن ، أَهمــــتُهْم أنُفَســــُهم���� )١٥٥ ، ١٥٤( اآليتــــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف َعنه َوصالً َوَوقفاً 

َوَقَف َعليِهَما َمحزَُة بِالّنقِل َوالّسكِت َوَلُه َوصـالً الّسـكُت  ����"معاً "األمر����) ١٥٤(اآلية 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ؛ِخبُلٍف َعن َخالد

  .)َعَليُهُم الَقتل( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعَليِهُم الَقتل����) ١٥٤(آلية ا
  ا محزُة بِأربعة أوجٍه موقف عليه ����"معاً "َشيٍء ����) ١٦٥ ، ١٥٤(يتان اآل
  .إبداهلا ياًء وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين َمع اإلسكاِن والروم -٢و١
  .اإلسكاِن والرومِ إسقاط اهلمزِة ونقُل حركتها إىل الياِء مع  -٤و٣



٦٧ 

  .) بُِيوِتُكم(كسر الباء محزة  ����بـُُيوِتُكم����) ١٥٤( ةاآلي
   :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحزَةُ  ����تَعَمُلوَن َبِصير����) ١٥٦(اآلية 

   .)يعملون بصري(
   .)ِمتم( :َكَسَر املِيَم ِفيِهَما َمحزَةُ  ����"معاً "ُمتم ���� )١٥٨ ، ١٥٧(اآليتان 

  )   جتمعون( :أبَدَل يَاَء الَغيَبَة تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ  ����َيْجَمُعون����) ١٥٧(اآلية 
   .)يـَُغلّ ( :َضّم الَياَء َوفـََتَح الَغَني َمحزَةُ  ����يـَُغلّ ����) ١٦١(اآلية 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����عليِهمْ ����) ١٧٠، ١٦٤( اآليتان   ).َعَليـْ
  





  
  .الخامس  بداية الثمن ����....بِِنْعَمٍة مَن اِهللا َوَفضلوَن َيْسَتْبِشرُ ���� )١٧١(اآلية 

ـــا ، "معـــاً "ُمـــؤِمِنين، الُمـــؤِمنين ����) ١٨٣ ، ١٧٩ ، ١٧٥ ، ١٧١(يـــات اآل  ����يَأتِيَـَن
  ) ياتينا ، مومنني، املومنني( :وقفاً  أبَدل اهلَمزََة َمحزَُة ِفيِهنّ 

ا خلٌف بدوِن غنٍة وقـس أدَغمهَ  ����َلن َيضرواْ ، َوَفضٍل َوأن����) ١٧٦ ، ١٧١( اآليتان
   .على ذلك أمثاهلا

   .)الُقرح( :َضّم الَقاَف َمحزَةُ  ����الَقْرح����) ١٧٢(اآلية 
َسَكَت َعَليَها َخلَـٌف ِخبُلـٍف  ����فـََلُكْم أْجر، فـََزاَدُهْم إيَماناً ����) ١٧٩ ، ١٧٣( اآليتان

   .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصالً َوَوقفاً 
  .)َقجمعوا( :َغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ أد ����َقْد َجَمُعواْ ����) ١٧٣(اآلية 

ــَزاَدُهم���� )١٨٥ ، ١٨٤ ، ١٨٠ ، ١٧٣( اآليــات ــاُهم، فـَ نَيا، َجــآءو، َءاَت الــد���� 
  .َمحزَةُ  أَماَهلُنّ 
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  ����ُسوءٌ ����) ١٧٤(اآلية 

   .)سوٌ ( :َواِو َمَع اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَامِ إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل ال -٣و٢و١
ــــــروِم  -٦و٥و٤ ــــــَع اإلســــــَكاِن َوال ــــــة َم ــــــَواِو األوَىل يف الثّانِي ــــــاُم ال ــــــزَِة َواواً َوإدَغ إبــــــَداُل اهلَم

  .)سو ( :َواإلمشَامِ 



٦٨ 

 ، الّنقــــــلُ  :َوقَــــــَف َعَليَهــــــا َمحــــــزَُة بِــــــَوجَهنيِ  ����"معــــــاً " َشــــــيئاً ����) ١٧٧ ، ١٧٦( اآليتــــــان
   .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا، َشَيا(إلبَداُل َمَع اإلدَغام َوا

َوقَـــــــَف َعليِهَمــــــا َمحـــــــزَُة بِالّنقـــــــِل  ����نٰ◌ بِاإليَمـــــــ ، األِخـــــــَرة����) ١٧٧، ١٧٦(اآليتــــــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوالّسكِت َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

َت َعلــى املفُصــوِل َســكَ  ����َقــّدَمْت أيــِديُكم ، اٌب أِلــيمَعــذَ ����) ١٨٢ ، ١٧٧(اآليتــان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بَِتحِقيـــِق اهلَمـــزَِة َوإبـــَداُهلَا يَـــاًء َمفُتوحـــًة  ����ألنُفِســـِهمْ ����) ١٧٨(اآليـــة 

   .)لَِينفسهم، ألنفسهم( :)وجهان(
   .)ُميَيز( :َضّم الَياَء َوفـََتَح املِيَم َوَشّدَد الَياَء َمكُسورًة َمحزَةُ  ����يَِميز����) ١٧٩(اآلية 

   .ِفيِهَما األوُجُه اخلَمَسِة َوقفاً حلَِمزَةُ  ����أغِنَيآءُ ، َيَشآءُ ����) ١٨١ ، ١٧٩(اآليتان 
ِخطَـــــــــاٍب  أبــــــــَدَل يَـــــــــاَء الَغيبَــــــــِة تَـــــــــاءَ  ����"معـــــــــاً "َيْحَســـــــــَبنّ ����) ١٨٠، ١٧٨( اآليتــــــــان

   .)حتسنب(:َمحزَةُ 
   .)لقّسمع( :أدَغَم َمحزَُة الّداَل يف السنيِ  ����َلَقْد َسِمع���� )١٨١(اآلية 
    .)سُيكَتب( :أبَدَل الُنوَن يَاًء َمضُمومًة َوفـََتَح الّتاَء َمحزَةُ  ����َسَنْكُتبُ ����) ١٨١(اآلية 
َلُهمُ ����) ١٨١(اآلية     .)وقتُلُهمُ ( :َرَفَع الالَم َمحزَةُ  ����َوقـَتـْ
  .)ويقول( :أبَدَل النوَن يَاًء َمحزَةُ  ����َونـَُقول����) ١٨١(اآلية 
  .)قّجآءكم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحزَةُ  ����َقْد َجآءَُكم����) ١٨٣(اآلية 





  
َلُوّن في أْمَوالِ ���� )١٨٦(اآلية    .السادسبداية الثمن   ����...ُكْم َوأنُفِسُكملَتُبـْ

، وأنفسـكم( :)وجهـان(َسّهَل اهلَمـزََة َوَحّقَقَهـا َمحـزَُة َوقفـاً  ����َوأنُفِسُكم����) ١٨٦(اآلية  
  .)واَنفسكم

  .َمحزَُة  أمالهما ����، أنثى"وقفاً "أًذى ����) ١٩٥، ١٨٦( اآليتان
َوقَـَف َعليِهَمـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت  ����َواألرض ، األُمـور����) ١٩٠ ، ١٨٦(يتان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛لٍف َعن َخالدَوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُ 
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َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����فـََقْد أخَزيَته، َعَذاٌب ألِيم����) ١٩٢ ، ١٨٨(يتان اآل
   .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  :وقف عليها محزُة بِأربعة أوجهٍ  ����َشيءٍ ����) ١٨٩(ية اآل
  .إبداهلا ياًء وإدغاُم الياِء األوِل يف الثاين َمع اإلسكاِن والروم -٢و١
  .إسقاط اهلمزِة ونقُل حركتها إىل الياِء مع اإلسكاِن والرومِ  -٤و٣

أدَغَمهـا َخلـٌف بـدون غنـٍة  ����ُمَناِدياً يـُنَـادي، ِقَياماً َوقـُُعوداً ����) ١٩٣ ، ١٩١( اآليتان
   .وقس على ذلك أمثاهلا

   .قـَّلَل الرّاَء َواألِلَف ِفيِهَما َمحزَةُ  ����ِلألبَرار ، األبَرار����) ١٩٨ ، ١٩٣(اآليتان 
َســَكَت َعَليَهــا َخَلــٌف ِخبُلــٍف  ����َلُهــْم أجــُرُهم ، رَبـُهــْم أنّــي����) ١٩٩ ، ١٩٥( اآليتــان

   .وقس على ذلك أمثاهلا َعنه َوصالً َوَوقفاً 
   .َمحزَةُ ) قَاتـَُلواْ (َوأّخَر ) واقُِتلُ (َقّدَم  ����َوقَاتـَُلوْا َوقُِتُلواْ ����) ١٩٥(اآلية 
   .)َسيـَيام( :أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتوَحًة َوقفاً  ����َسّيَئاتِِهم���� )١٩٥(اآلية 
   .أَماَهلَا َمحزَُة َوأبَدَل َمهَزتـََها ألِفاً َوقفاً  ����ُهم◌ٰ َمأوَ ����) ١٩٧(اآلية 

   .)مإلَيهُ ( :َضّم اهلَاَء ِفيَها َمحزَةُ  ����إلَيِهم����) ١٩٩(ية اآل
						  
*+�(�D*9�א�B�و	)�� �

   بداية الثمن السابع ����...يَا أيـَّها الّناُس اتـُّقوا رَّبُكم����) ١(اآلية 
   .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتْسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����َوِنَسآءً ����) ١(اآلية 
  .)واألرحامِ ( :َجّر املِيَم َمحزَةُ  ����َواألْرَحامَ ����) ١(اآلية 
ــى����) ٢(اآليــة  ــَواَلُهْم إَل ّــهُ ، أْم ــَواِلُكْم إن ــٍف َعنــُه َوصــالً َعَليِهَمــا َســَكَت  ����أْم ــٌف ِخبُل َخَل
  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَوقفاً 

ـــات  ـــاَمى����)١٠، ٨ ، ٦ ، ٣ ، ٢(اآلي ـــابَ ، "كلـــه"الَيَت ـــى، َط ـــى، َمثَن ـــى، أْدَن ، الُقْرَب
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َخاُفواْ ، وََكَفى
  .بِاِإلَمالِة حلَِمزَة ِخبُلٍف عن َخالد ����ِضَعافَاً ����) ٩( اآلية
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ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َســكَ  ����فَــإْن َءاَنْســُتمْ ، فـََواِحــَدًة أو����) ٦ ، ٣(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

اليَـاِء األوَىل  إدَغـامِ اِل اهلَمـزَِة يَـاًء َمـَع بـدَ بِإ َف َعَليِهَمـا َمحـزَةُ َوقَـ ����َمرِيئـاً  َهِنيئـاً ����) ٤(اآلية 
   .)مريّا ، هنّيا( :يف الثّانَِية

  .وقس على ذلك أمثاهلا .أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً  ����تَأُكُلوَها����) ٦(اآلية 
 ، إلــــيُهم( :محــــزةُ  َضــــّم اهلـَـــاَء ِفيِهمــــا ����"معــــاً "َعَلــــيِهم ، "معــــاً "إلَــــيِهم����) ٩، ٦( اآليتــــان
  .)عليُهم
َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ؛َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكتِ  ����"معاً "َواألقْـَربُون���� )٧(اآلية 

     .وقس على ذلك أمثاهلا .ِخبُلٍف َعن َخالد
ــــِه ����) ١١(اآليــــة  اهلَمــــزَِة َحتِقيــــُق  :َولَــــُه َوقفــــاً َوجَهــــان؛َكَســــَر اهلَمــــزََة َمحزَةُ  ����"معــــاً "َفألُم

   .الياءَوَتسِهيُلَها بِينَـَها َوبَني 




  

   .الثامن بداية الثمن ����....ْصُف َما تـََرَك أزَواُجُكمْ َوَلُكْم نِ ���� )١٢(اآلية 
   .)يوِصي( :أبَدَل األِلَف يَاًء َمحزَةُ  ����يـُْوَصى���� )١٢(اآلية 
ــــرَكُتْم إن ، أزَواُجُكــــْم إن����) ١٢(اآليــــة  فُصــــوِل يف مــــيم َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى امل  ����تـَ

  .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ــهٱ ، َوِصــّيٍة يُوِصــين����) ١٢(اآليــة  أدَغَمُهَمــا َخلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى  ����مــَرأٌة َوَل

  .ذلك أمثاهلا
وصـــالً ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَـــفٌ َســـكَ  ����أٌخ أو ، َكاللَــًة أو����) ١٢(اآليــة 
  .على ذلك أمثاهلاوقس  ُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنق ؛ووقفاً 

َولَـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَــَف َعليَهـــا ����األخ ، األنَهـــار����) ٢٣ ، ١٣(اآليتـــان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .) الِبُيوت(كسر الباء محزة  ����البـُُيوت����) ١٥(اآلية 
، يـــاتني( :أبـــَدَل اهلَمـــزََة ِفيِهَمـــا َمحـــزَُة َوقفـــاً  ����يَأتَِيانَِهـــا، يَـــأتِين���� )١٦ ، ١٥( ناآليتـــا
     .)ياتياا
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أَمــاَهلُّن  ����، أفضــىإْحــَداُهنّ ، فـََعَســى، يـَتَـَوفّــاُهنّ ����) ٢١، ٢٠ ، ١٩ ، ١٥(اآليــات 
   .َمحزَةُ 

   .مزَِة َوَحتِقيِقَهاَوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَ  ����فَئاُذوُهَما����) ١٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����عليِهمْ ����) ١٧(اآلية    ).َعَليـْ
    .)السيّـَيات( :أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتوَحًة َمحزَُة َوقفاً  ����الّسيَئات����) ١٨(اآلية 

َواإلبـَداُل َمـَع   ،الّنقلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبَوجَهنيِ  ����"معاً "َشيئاً ���� ) ٢٠ ، ١٩(اآليتان 
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا، َشَيا(اإلدَغام 

  )ُكْرهاً (ضم الكاف َمحزَُة  ����َكْرهاً ����) ١٩(اآلية 
  .)قّسلف( :أْدَغَم الّداَل يف السِني َمحزَةُ  ����"معاً "َقْد َسَلف����) ٢٣، ٢٢( آليتانا
ــة ا تســِهيِل اهلمــزِة مــع طــوِل األلــِف َوَقصــرِه وقــَف عليهــا محــزُة ب ����ُكمِنَســآئِ ����) ٢٣(آلي

  .وقس على ذلك أمثاهلا
						  

  .والثمن األول  الجزء الخامسبداية  .���� ..َوالُمْحَصناُت ِمَن النَساءِ ���� )٢٤(اآلية 
 لــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســَكَت عَ  ����طَــوالً أن ، َمَلَكــْت أيَمــانكم����) ٢٥ ، ٢٤(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ وَ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  ����أنُفَســُكْم إن ، ِلُكــْم أن'ذَ ����) ٢٩ ، ٢٤(اآليتــان 

  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
  )املومنات( :َواواً َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة  ����"معاً "الُمؤِمَنات ����) ٢٥(اآلية 
 –بِإميـــانكم (:وقـــَف عليَهـــا محـــزُة بتحقيـــِق اهلمـــزِة َوَتســـِهيلها ����بِإيَمـــانُكم���� )٢٥(اآليـــة 

  .)بِِاميانكم
  .)َأحصن( :فـََتَح اهلَمزََة َمحزَةُ  ����ُأْحِصنّ ����) ٢٥(اآلية 
أدغمَهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس علـــى  ����ُمَســـاِفَحاٍت َوال ، أن يَـــنِكح����) ٢٥(اآليـــة 

  .لك أمثاهلاذ
 ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا ����َواألقَربُـون ، اإلنَسان����) ٣٣ ، ٢٨(اآليتان 

  .َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
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 أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهــا إىل الَيــاِء َمــعَ  ����"معــاً "َشــيٍء ����) ٣٣ ، ٣٢(آليتــان ا
ـــاِء األوَىل يف )َشـــيِ (ا َوقفـــاً إْســـَكاَِا َوَروِمَهـــ ؛ َولَـــُه أيضـــاً إبـــَداُل اهلمـــزَِة يَـــاًء َمـــَع إدَغـــاِم الَي

  .)َشيّ (الثّانِية َمَع اإلسَكاِن َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 




  

  .نيالثابداية الثمن   ����....ْعُبُدوْا اهللاَ َوال ُتْشرُِكوْا بِِه َشيئاً ٱوَ ����) ٣٦(اآلية 
، "معــــــاً "الُقْربَــــــى ����) ٥٥ ،٥٤، ٥١، ٥٠، ٤٨ ،٤٥، ٤٣ ،٣٧، ٣٦(اآليــــــات 
 ����أْهـَدى ، فْـتَــَرىٱ ، "كله"وََكَفى ، َجاءَ ، َمْرَضى، َسَكاَرى ، "معاً "َءاتَاُهم ، َوالَيَتاَمى

 .أَماَهلُّن َمحزَةُ 

، َشـَيا(ُل َمـَع اإلدَغـام َواإلبـَدا ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ���� )٣٦(اآلية 
   َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

أدغَمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ����َوَمن َيُكـن ، َشيئاً َوبِالَوالِدين����) ٣٨ ، ٣٦(اآلية 
  .على ذلك أمثاهلا

 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����لَـْو َءاَمنُـواْ  ، َمَلَكْت أيَمـانكم����) ٣٩ ، ٣٦(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

   .)بالَبَخل( :فـََتَح الَباَء َواخلَاَء َمحزَةُ  ����بِالُبْخلِ ����) ٣٧(اآلية 
الثّانَِيــة  َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإبــَداِل اهلَمــزَِة األوَىل يَــاًء َوإبــَداُل اهلَمــزَةِ  ����رِئَــاءَ ����) ٣٨(اآليــة 

  .لِ َع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطو بَعَد األِلِف ألِفاً مَ 
َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســـكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهـــا ����"معـــاً "األِخــــر ���� )٣٩ ، ٣٨(اآليتـــان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  ). َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����عليِهمْ ����) ٣٩(اآلية 
  .)ُم( :َمحزَةُ ا ِفيهَضّم اهلَاَء  ����ِبِهمُ  ����) ٤٢( اآلية
َنا ���� )٤١(اآلية        .)جينا( :أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمحزَُة َوقفاً  ����"معاً "ِجئـْ
   .)َتسوى( :فـََتَح الّتاَء َوأَماَل األِلَف َمحزَُة  ����َتُ◌َسّوى����) ٤٢(اآلية 
   .)َلَمستم( :ألِلَف َمحزَةُ َحَذَف ا ����الَمْسُتم����) ٤٣(اآلية 



٧٣ 

 :َوقَـــــَف َعَليَهـــــا َمحـــــزَُة بَِتحِقيـــــِق اهلَمـــــزَِة َوَتْســـــِهيِلَها وجهـــــانِ  ����َوأيْـــــِديُكم����) ٤٣(اآليـــــة 
   .)واَيديكم، وأيديكم(

   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ����بِأْعَدآِئُكم���� )٤٥(اآلية 
   .الثّانَِيِة َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  َحتِقيِق اهلَمزَِة األوَىل َوَتسِهيلِ  -٢و١
   .إبَداُل اهلَمزَِة األوَىل يَاًء َوَتسِهيل الثّانَِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٤و٣

   .ِفيَها األوُجه اخلَمَسة حلَِمزَة َوقفاً  ����"معاً "َيَشآُء ����) ٤٨(اآلية 
    .)نضجّجلودهم( :ةُ أدَغَم الّتاَء يف اجلِيِم َمحزَ  ����َنِضَجْت ُجُلوُدُهم����) ٥٦(اآلية 





  
   الثالث  بداية الثمن ����....إّن اهللاَ يَأُمرُُكْم أْن تُؤدوْا األَمانَات����) ٥٨(اآلية 

، يـامركم( :أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة ألِفاً َوقفاً ِفيِهَمـا ����تَأِويالً  ، يَأُمرُُكم����) ٥٩ ، ٥٨(اآليتان 
   .)تاويال
   .)ّمانَعِ ( :َمحزَةُ فـََتَح الّنوَن  ����نِِعّما���� )٥٨(اآلية 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف   ����أنـُّهْم َءاَمنُـوا ، يَأُمرُكْم أن����) ٦٠ ، ٥٨(اآليتان 
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ُه َولَـ ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا ����األمر ، األَمانَات����) ٥٩ ، ٥٨(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٥٩(اآليـة 
اإلســَكاِن  ؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـعَ )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .)َشيّ (َخالٍد 
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  ����أن يـََتحــاَكمواْ  ، َخيــٌر َوأحَســن����) ٦٠ ، ٥٩(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
لـٍف ِخبُ َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����تـََعاَلْوا إَلى ، َوَقْد أِمُرواْ ����) ٦١ ، ٦٠(آليتان ا

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .أَماَهلُّن محزَةُ  ����وََكَفى ، "معاً "َجآُءوَك ����) ٧٠ ، ٦٤ ، ٦٢(اآليات 



٧٤ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٦٩، ٦٦( اآليتان   ).َعَليـْ
  .)ـراطاً زصـ( :أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ����ِصَراطاً ����) ٦٨(آلية ا

   .)ليبطَني ( :َوقفاً مفُتوحًة أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة يَاًء  ����لَيَُبطَئنّ ����) ٧٢(اآلية 
  .)مل يكن( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحزَةُ  ����َلْم َتُكن���� )٧٣(اآلية 





  
  الرابع  بداية الثمن ����....الذينَ  ْل في َسِبيِل اهللاِ فـَْليـَُقاتِ ����) ٧٤(اآلية 
   .)يغلّفسوف( :أدَغَم الَباَء يف الَفاِء َخالد ����يـَْغِلْب َفَسوفَ ����) ٧٤(اآلية 
  .)نوتيه( :أبَدَل اهلَمزََة َواواً َمحزَُة َوقفاً  ����نُؤتِيهِ ����) ٧٤(اآلية 

َولَـُه  ؛ِت َمحزةُ بِالّنقِل َوالّسك  َوَقَف َعليَها ����َواألِخَرة ، بِاألِخَرة����) ٧٧ ، ٧٤(آليتان ا
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

نَيا ����) ٨٤ ، ٨٠ ، ٨٣ ، ٨١ ، ٧٩ ، ٧٧ ، ٧٤(اآليــــات  تـَّقــــىٱ ، "معــــاً "الــــد ، 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����تـََوّلى ، "وقفاً "َعسى اهللا ، َجاَءُهم ، "معاً "وََكَفى 

دغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس أ ����يّـاً َواجَعـلَولِ  ، َوَمـن يـَُقاتِـل����) ٧٥ ، ٧٤(اآليتان 
  .على ذلك أمثاهلا

ِخبُلـــٍف  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــفٌ َســكَ  ����أْو أَشـــد ، فـَُيقتَـــْل أو����) ٧٧ ، ٧٤(اآليتـــان 
  .ِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً عنُه 
ُهمْ ( وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَُة وصالً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٨٠، ٧٧( يتاناآل   ).َعَليـْ

   .)يُظلمون( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحزَةُ  ����ُتظَلُمون����) ٧٧(اآلية 
  .)بيطّائفة( :أدَغَم الّتاَء يف الطّاِء َمحزَةُ  ����بـَيَت طَآئَِفة����) ٨١(اآلية 
 :إىل الـــرّاءِ وقـــَف عليَهـــا محـــزُة بِإســـَقاِط اهلمـــزِة َونقـــل حركتهـــا  ����الُقـــْرَءان����) ٨٢(اآليـــة 

  .)الُقرَان(
َسَكَت َخَلٌف َعلـى املفُصـوِل  ����لََيجَمعّنُكْم إَلى ، َجآَءُهْم أمر����) ٨٧ ، ٨٣(اآليتان 

  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
ــــة  َــــأس����) ٨٤(اآلي ــــؤِمِنين ، ب ــــزََة ِفيِهَمــــا أبــــَدَل َمحــــ ����بَأســــاً ، الُم ــــاس( :َوقفــــاً زَُة اهلَم ، ب
  .)اباس ، املومنني



٧٥ 

إْســَكاَِا َوَروِمَهــا  أْســَقَط َمحـزُة اهلَمــزََة َونـََقـَل َحرََكِتَهــا إىل اليَــاِء َمـعَ  ����َشــيءٍ ����) ٨٥(آليـة ا
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َعن  َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلفٍ 

   .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
  .)ـدقزأصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َمحزَةُ  ����أْصَدق����) ٨٧(اآلية 





  
   الخامسبداية الثمن   ����.....َفَما َلُكْم في الُمَناِفِقيَن ِفَئَتينِ ���� )٨٨(اآلية 
  .)فَيتني( :اً أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة يَاًء َمفُتوحًة َوقف ����ِفَئَتينِ ����) ٨٨(اآلية 

ــاٌق أو ، َمــْن أَضــل����) ٩٠ ، ٨٨(آليتــان ا ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِمَث
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

ــان  ــاً َوال ، َوَمــن ُيْضــِلل����) ٨٩ ، ٨٨(اآليت أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  ����َولِّي
  .ذلك أمثاهلاعلى 
د َوالَقصرِ  ����َسَوآءً ���� )٨٩(اآلية 

َ
   .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َمَع امل

   .أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة ألِفاً َوقفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  ����أْولِياءَ ����) ٨٩(اآلية 
لّتســـِهيَل َمـــَع الطّـــوِل َولَـــُه يف اهلَمـــزَِة َوقفـــاً ا؛أَمـــاَل َمحـــزَُة األِلفَ  ����َجـــآُءوُكم����) ٩٠(اآليـــة 
  .َوالَقصرِ 
   .)ورهمحصرصد( :أدَغَم الّتاَء يف الّصاِد َمحزَةُ  ����َحِصَرْت ُصُدورُُهم����) ٩٠(اآلية 

، تـََوفّـاُهم، الُحسَنى، الّدنيا، ألَقى، َشآءَ ����) ٩٩، ٩٧ ، ٩٥ ، ٩٤ ، ٩٠(اآليات 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "، عسى َمأَواُهم
َســـَكَت علـــى املفُصـــوِل يف مـــيِم اجلمـــِع  ����يـَُقـــاتُِلوُكْم أو ، رُهْم أنُصـــُدو ����) ٩٠(اآليـــة 

  .خلٌف خبلٍف عنه َوصالً َووقفاً 
  ). َعَليـُْهم(ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����عليِهمْ ����) ٩١، ٩٠(اآليتان 

  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزَة َوقفاً  ����َخطَئاً ����) ٩٢(اآلية 
  ) مومنة( :اهلمزَة ِفيهّن واواً وقفاً محزةُ أبدَل  ����"كله"ُمؤِمَنة ���� )٩٢(اآلية 
    .)فتثبتوا( :أبَدَل الَباَء ثَاًء َوالَياَء بِاًء َوالّنوَن تَاًء َمحزَةُ  ����"معاً "فـََتبَـيّـُنوْا ����) ٩٤(اآلية 



٧٦ 

  .)َلمالس ( :َحَذَف األِلَف َمحزَةُ  ����الّسالم����) ٩٤(اآلية 
قيــــــــــِق اهلمــــــــــزِة َوتســــــــــهيلها َوقــــــــــَف عليهــــــــــا محــــــــــزُة بِتح ����َوأنُفِســــــــــِهم����) ٩٥(آليــــــــــة ا
  .)واَنفسهم –وأنفسهم (:)وجهان(





  
  السادسبداية الثمن   ����....ن يـَُهاِجْر في َسِبيِل اهللاِ َومَ ����) ١٠٠(اآلية 
  .دغمُهما خلٌف بدوِن غنٍة أ ����َكِثيراً َوَسَعة  ، َوَمن يـَُهاِجر����) ١٠٠(اآلية 

َولَـُه  ؛الّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ بِ   َوَقَف َعليَهـا ����"معاً "األرض ����) ١٠١ ، ١٠٠(اآليتان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد

 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ����ُجنَـاٌح أن ، ُمَهاِجراً إلـى����) ١٠١ ، ١٠٠(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

ــيُكْم إن ، ْم أنِخفــتُ ����) ١٠٢ ، ١٠١(اآليتــان  َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل   ����َعَل
  يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا 

  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  ����َورَآِئُكم���� ) ١٠٢(اآلية 
، َأرَاك، َضــىَمرْ  ،"وقفــاً "أذًى  ،ُأخــَرى����) ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٥ ، ١٠٢(اآليــات 

     .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الّدنَيا، يـَْرَضى
  .)ياملون، تاملون( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة ألِفاً َوقفاً  ����يَأَلُمون، تَأَلُمون���� )١٠٤(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٠٩(اآلية    ).َعَليـْ
  .)بريّا( :َوقفاً َمَع اإلدَغام اهلَمزََة يَاءً  أبَدَل َمحزَةُ  ����بَرِيئاً ����) ١١٢(اآلية 

إْسـَكاَِا َوَروِمَهـا  أْسَقَط َمحزُة اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إىل الَياِء َمعَ  ����َشيءٍ ����) ١١٣(آلية ا
َكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســ)َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .)َشيّ (َخالٍد 




  

  السابعبداية الثمن   ����.....ٍر ِمن ّنجَواُهْم إالال َخيَر في َكِثي����) ١١٤(اآلية 



٧٧ 

) ١٢٨ ، ١٣٤ ، ١٣٢ ، ١٢٧ ، ١٢٤ ، ١٢١ ، ١١٥ ، ١١٤(اآليـــــــــــــــات 
ـــــَوّلى ، الُهـــــَدى ، َنجـــــَواُهم����  ، "وقفـــــاً "يـََتـــــاَمى النســـــاء ، يُتَلـــــى، أُنثَـــــى ، َمـــــأَواُهم، تـَ

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َخاَفت ، "معاً "الّدنَيا  ، وََكَفى، للَيَتاَمى
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصـوِل   ����َوإيّاُكْم أن ، َنجَواُهْم إال����) ١٣١ ، ١١٤(اآليتان 

  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ   ����ِبَصـــدَقٍة أو ، َمـــْن أَمـــر����) ١١٤(اآليـــة 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً 
أدغمُهَمــــا خلــــٌف بــــدوِن غنــــٍة  ����إنَاثــــاً َوإن ، َوَمــــن يَفَعــــل����) ١١٧ ، ١١٤(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
   .)ؤتيهي( :بَدَل الّنوَن يَاًء َمحزَةُ أ ����ؤتِيهنُ ���� )١١٤(اآلية 

، نولـــــهْ ( :أســــَكَن اهلَــــاَء ِفيِهَمــــا َمحــــزَُة َوصــــالً َوَوقفــــاً  ����َوُنْصــــِلهِ ، نـَُولــــهِ ����) ١١٥(اآليــــة 
   .)ونصلهْ 

ــــــان  ــــــؤِمِنين����) ١٢٤ ، ١١٥(اآليت ــــــؤِمن ، الُم ــــــدَل اهلمــــــزَة واواً فيِهمــــــا محــــــزُة  ����ُم أب
  .)مومن ، املومنني(:َوقفاً 

  .)فقّضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����فـََقْد َضلّ ����) ١١٦(اآلية 
ــة  ــَرنـُّهم����) ١١٩(اآلي ــا َوقفــاً َمحــزَُة  ����َوألُم ، وألمــرم( :)وجهــان(َســّهَل اهلَمــزََة َوَحّقَقَه

  .)وَالمرم
 ؛ةُ بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـز   َوقَـَف َعليَهـا ����األنَهـار ، األنَعـام����) ١٢٢ ، ١١٩(اآليتان 

   .َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)ـدقزأصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َمحزَةُ  ����أْصدق����) ١٢٢(اآلية 
إْسَكاَِا َوَروِمَهـا  أْسَقَط َمحزُة اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إىل الَياِء َمعَ  ����َشيءٍ ����) ١٢٦(اآلية 
اً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن ؛ َولَـُه أيضـ)َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

   .)َشيّ (َخالٍد 




  



٧٨ 

  .الثامنبداية الثمن   ����....يا أيـَها الذيَن َءاَمُنوْا ُكونُوْا قـَّواِمينَ ���� )١٣٥(اآلية 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����ُكَساَلى،  الَهَوى، َأْوَلى���� )١٤٢ ، ١٣٥(اآليتان 

  .)واْ تلُ ( :َحَذَف الَواَو األوَىل َمحزَةُ َضّم الالَم وَ  ����اْ وتـَْلوُ ���� )١٣٥(اآلية 
َســــَكَت َخلَـــٌف َعلــــى   ����َســــِمعُتْم َءايَـــات ، أنُفَســـُكْم أو����) ١٤٠ ، ١٣٥(آليتـــان ا

   .اً وقس على ذلك أمثاهلااملفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقف
  بِالّنقِل   َوَقَف َعليَها ����األِخر ، َواألقَربِين����) ١٣٦ ، ١٣٥(اآليتان 

  َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد ؛َوالّسكِت َمحزةُ 
  .أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����إن َيُكن����) ١٣٥(اآلية 

ــان  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َســكَ   ����َعــَذاباً ألِيمــاً  ، َغِنيّــاً أو����) ١٣٨ ، ١٣٥(اآليت
  .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)فقّضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����فـََقْد َضل����) ١٣٦(اآلية 
أبــدَل اهلمــزَة ِفــيهّن  ����"كلــه"الُمــؤِمِنين ����) ١٤٦ ، ١٤٤ ، ١٤١ ، ١٣٩(اآليــات 

  .)املومنني( :واواَ وقفاً محزةُ 
  .)نـُزل( :َضّم الّنوَن وََكَسَر الزّاَي َمحزَةُ  ����نـَّزلَ ����) ١٤٠(اآلية 
، والتســـهيل مـــع )ويســـتهزا( :أبـــَدَل َمحـــزَُة اهلَمـــزَُة ألِفـــاً َوقفـــاً  ����َوُيْســـَتهَزأ����) ١٤٠(اآليـــة 
  .الروم

   :الثَة َعَشَر َوجهًا◌َ َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِثَ  ����"معاً " ؤآلءِ ◌ٰ َهـ����) ١٤٣(اآلية 
ــــِة َمــــَع الَقصــــِر َوالّتوســــِط َوالطّــــوِل  -٣و٢و١ _ ٥و٤َحتِقيــــُق اهلَمــــزَِة األوَىل َوإبــــَداُل الثّانَِي

   .َحتِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َوَتسِهيُل الثّانَِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ 
د َوإبَداُل الثّانِ  -٨و٧و٦

َ
   .َيِة َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ َتسِهيُل اهلَمزَِة األوَىل َمَع امل

  .َتسِهيُل اهلَمَزَتِني َمَع طُوِل األلَِفنيِ  -٩
ـــَع الَقصـــِر َوالتوســـِط  -١٢و١١و١٠ ـــة َم ـــَع َقصـــِر األلِـــِف َوإبـــَداُل الثّانَِي َتســـِهيُل األوَىل َم

   .َوالّطولِ 
       .َتسِهيُل اهلَمَزَتِني َمَع َقصِر األلَِفنيِ  -١٣

																					  



٧٩ 

ـــوِء َمـــَن الَقـــوِل إالال ُيِحـــب اهللاُ الجَ ����) ١٤٨(يـــة اآل بدايـــة الجـــزء   ����....هـــَر بِالس
  .السادس والثمن األول

َت َعلــــى املفُصــــوِل َخلَـــــٌف َســــكَ   ����ِعلــــٍم إال ، َخيــــراً أو����) ١٥٧ ، ١٤٩(اآليتــــان 
  .هلاوقس على ذلك أمثاِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  :وقَف عليها محزُة بِأربعِة أوجهٍ  ����ُسوءٍ ����) ١٤٩(اآلية 
  إبداُل اهلمزِة واواً َوإدغاُم األوِل يف الثاين مَع اإلسَكاِن َوالّروم -٢و١
   إسقاُط اهلمزِة ونَقُل حرَكِتَها إىل الواِو قبَلها َمع اإلسَكاِن َوالّروم -٤و٣
أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى  ����ربِـَبعٍض َوَنكُفـ ، أن يـَُفّرقُـوا����) ١٥٠(آلية ا

  .ذلك أمثاهلا
ُــــؤتِيِهم����) ١٥٢(اآليــــة  ــــاً َمحزَةُ  ����ي ــــاَء نُون ــــَدَل الَي ــــا بِإبــــَداِل اهلَمــــزَِة َواواً ؛أب  :َوَوقَــــَف َعَليَه

  .)نوتيهم(
ضـــم اهلـــاء َمحـــزَُة وصـــالً وَوقفـــاً " كلـــه" ����َعَلـــْيِهمْ ����) ١٦٠، ١٥٩، ١٥٣( اآليـــات

ُهمْ (   ).َعَليـْ
  .)فقّسألوا( :أدَغَم الّداَل يف الّسِني َمحزَةُ  ����فـََقْد َسأُلواْ ����) ١٥٣(اآلية 

 ، "وقفـاً "بْـن ٱِعيَسـى ، َجـآَءتُهم ، "معـاً "ُموَسـى ����) ١٦١ ، ١٥٧ ، ١٥٣(اآليـات 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الربَا

 :َضـــــّم اهلـَــــاَء ِفيِهَمـــــا َمحـــــزَُة َوصـــــالً  ����َوأْخـــــِذِهم، َوقَـــــتِلِهم����) ١٦١ ، ١٥٥(اآليتـــــان 
  .)وأخذُهم، وقتلُهم(

  .)بطّبع( :أدَغَم الالَم يف الطّاِء َخالٌد ِخبُلٍف َعنهُ  ����َبْل طََبع����) ١٥٥(اآلية 
 ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَـَف َعليَهــا ����األِخــر ، األنِبيــآء����) ١٦٢ ، ١٥٥(اآليتــان 

  َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
أبـَدَل َمحـزَُة اهلَمـزََة  ����يُؤِمنُـون، "معـاً "والُمؤِمنُـون ، لَيُـؤِمَننّ ���� )١٦٢ ، ١٥٩(اآليتـان 

  .)يومنون، واملومنون، ليومنن( :ِفيَها ألِفاً َوقفاً 
  .)سُيؤتِيهم( :أبدَل النون يَاًء محزةُ  ����َسُنؤتِيِهم����) ١٦٢(اآلية 
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  .الثانيبداية الثمن   ����......إنّآ َأْوَحيَنآ إلَيكَ ����) ١٦٣(اآلية 
، " معــــــاً "وََكَفــــــى، ُموســــــى، َوِعيَســــــى����) ١٧١ ، ١٦٦ ، ١٦٤ ، ١٦٣(اآليــــــات 

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����ألَقاَها، "وقفاً "عيسى 
ـــَف َعليَهـــا ����َواألرض ، َواألســـَباط����) ١٧٠ ، ١٦٣(اآليتـــان  بِالّنقـــِل َوالّســـكِت   َوَق

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد  ؛َمحزةُ 
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  ����أن َيُكــون ، نُــوٍح َوالّنِبيــين����) ١٧١ ، ١٦٣(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
  .)زُبُوراً ( :َضّم الزّاَي َمحزَةُ  ����زَبُوراً ����) ١٦٣(اآلية 
   .)لَِيّال ( :أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً َمحزَُة ِخبُلٍف َعنهُ  ����لَِئال����) ١٦٥(اآلية 
  .)قّضلوا( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����َضّلواْ َقْد ����) ١٦٧(اآلية 

  .أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����"معاً "َقْد َجآءَُكم ����) ١٧٤ ، ١٧٠(اآليتان 
ـــا����) ١٧٢ ، ١٧١(اآليتـــان  َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى   ����َفَسَيحُشـــُرُهْم إلَيـــه ، َلُكـــْم إنَّم

  .ْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلااملفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف ع
 ؛وصـالً ووقفـاً لـٍف عنـُه َعلى املفُصوِل َخلَـٌف ِخبُ  َسَكتَ   ����َعَذاباً ألِيماً ����) ١٧٣(آلية ا

  .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح
   ).ـراطازصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراطاً ����) ١٧٥(آلية ا

إْسَكاَِا َوَروِمَهـا  َقَط َمحزُة اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إىل الَياِء َمعَ أسْ  ����َشيءٍ ����) ١٧٦(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

   .)َشيّ (َخالٍد 
						  
�و	)�Bא��)�A*د)�� �

  بداية الثمن الثالث   ����...يَا أيـَّها الذيَن َءاَمنواْ ����) ١(اآلية 
 ؛َســَكَت َعَليَهـــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلـــٍف َعــن َخـــالد ����اإلثـــم ، األنَعــام����) ٢ ، ١(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
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ـــى����) ٨ ، ٦ ، ٢ ، ١(اآليـــات  ـــاَهلُّن  ����قـــَوىلِلتّ  ، َجـــآء ، َمْرَضـــى ، الّتقـــوى، يُتَل أَم
  .َمحزَةُ 

َسّهَل َمحـزَُة اهلَمـزََة َوقفـاً َمـَع طُـوِل األلِـِف  ����َمآءً  ، الَقالِئد ، َشَعآئِر����) ٦ ، ٢(اآليتان 
  .َوَقصرِه

  .َمحزَُة َوقفاً  َسّهَل اهلمزَة بَني اهلمزِة َواألِلف ِفيهما ����"معاً "َشَنَئان ����) ٨ ، ٢(اآليتان 
ــ، َقــوٍم أن����) ٤ ، ٢(اآليتــان  ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ����ْل ُأِحــلّ ُق

  .وقس على ذلك أمثاهلا؛ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً 
ِخبُلـٍف َعنـُه َوصـالً  َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـفٌ  ����ُقمـُتْم إلَـى ، قـَْبِلُكْم إَذا����) ٦ ، ٥(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَوقفاً 
وقس ؛أدَغَمُهَمـــا َخلَـــٌف بِـــدوِن ُغنـــة ����َحـــَرٍج َوَلِكـــن ، َوَمـــن َيكُفـــر����) ٦ ، ٥(يتـــان اآل

  .على ذلك أمثاهلا
   .)َلَمستم( :َحَذَف األِلَف بَعَد الالِم َمحزَةُ  ����الَمْسُتم����) ٦(اآلية 
  أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطوِل  ����النَسآءَ ����) ٦(اآلية 
   .)وأرجِلكم( :َجر الالَم َمحزَةُ  ����َوأرجَلُكم���� )٦(اآلية 
  .)املومنون( :أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة َواواً َوقفاً  ����الُمؤمنون����) ١١(اآلية 





  
  .الرابعبداية الثمن   ����.....َوَلَقْد أَخَذ اهللاُ مِيثَاَق بَِني إْسَرآئِيل����) ١٢(اآلية 

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ����َشـيئاً إن ، َوَلَقْد أَخـذ����) ١٧ ، ١٢(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاالّتحِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل وَ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  .)سيّـَياتكم( :أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً  ����َسّيئاِتُكم���� )١٢(اآلية 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   قَـَف َعليَهـاوَ  ����األرض ، األنَهـار����) ١٧ ، ١٢(اآليتان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
   .)فقّضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����فـََقْد َضل����) ١٢(اآلية 
  .)َقِسّية( :َحَذَف األِلَف َوَشّدَد الَياَء َمحزَةُ  ����قَاِسَية����) ١٣(اآلية 
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َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف   ����ِفــيُكْم أنِبَيــآء ، ِمــنُهْم إال����) ٢٠  ،١٣(اآليتــان 
  ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  .)وجهان(َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوأبَدَهلَا يَاًء َوقفاً  ����يـَُنبئُهم����) ١٤(اآلية 
، ُموَســـى، َوالّنَصـــاَرى، اَرىَنَصـــ����) ٢٤ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٤(اآليـــات 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً "ياُموَسى ، َوَءاتَاُكم، َجآَءنَا
 :أدَغــــَم الــــّداَل يف اجلِــــيِم َوأَماَهلــــا َمحــــزَةُ  ����"كلــــه"قَــــْد َجــــآءَُكم ����) ١٩ ، ١٥(اآليتــــان 

   .)قّجاءكم(
  .)بِاذنه، بإذنه( :)نوجها(َحّقَق اهلَمزََة َوَسّهَلَها َمحزَُة َوقفاً  ����بِإذنِه����) ١٦(اآلية 
  .)ـراطزِصـ( :أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ����ِصَراط����) ١٦(اآلية 
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوجهٍ  ����َيَشآءُ ����) ١٧(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
  .َوالَقصرِ  الطولِ  َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع َروِمَها َوَعَليهِ  -٥و٤

  .وقس على ذلك أمثاهلا
َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  ����َشــيءٍ ����) ١٧(اآليــة 
  .أمثاهلا
  .أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����أن يُهِلك����) ١٧(اآلية 
   :حلَِمزََة َوقفاً أربَعَة أوجهٍ  ����َوأِحّبآُؤه����) ١٨(اآلية 

  .َحتِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َوَتسِهيُل الثّانَِية َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه -٢و١
  .َحتِقيُق اهلَمَزَتِني َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه -٤و٣

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٦، ٢٣( اآليتان   ).َعَليـْ
  .)مومنني( :َة واواً َوقفاً محزةُ أبدَل اهلمز  ����ُمؤِمِنين����) ٢٣(آلية ا

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها ����َوأِخي���� )٢٥(اآلية 




  

  .الخامسبداية الثمن   ����.....بـَْني َءاَدَم بِالَحق ٱْتُل َعَليِهْم نـََبأَ ٱوَ ����) ٢٧(اآلية 
ُهمْ (ُة وصالً وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَ " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٤، ٢٧( اآليتان   ).َعَليـْ
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ــْي َءاَدم����) ٢٧(اآليــة  ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِمــْن أَحــِدِهما ، ابَن
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً 

َولَــُه  ؛ّســكِت َمحــزةُ بِالّنقــِل َوال  َوقَــَف َعليَهــا ����األرض ، األِخــر����) ٣١ ، ٢٧(اآليتــان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)يدْي إليك( :أسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����َيِدَي إلَيكَ ����) ٢٨(اآلية 
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  ����َجِميعـــاً َوَمـــن ، ُغَرابـــاً يَبَحـــث����) ٣٢ ، ٣١(اآليتـــان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����الّدنَيا، يَاَويَلَتى����) ٣٣ ، ٣١(اآليتان 

  .ال إَماَلَة حلَِمزََة ِفيِهَما ����أحَيا ، أحَياَها����) ٣٢(اآلية 
ـــــــة  ـــــــآَءتُهم����) ٣٢(اآلي ـــــــْد َج ِـــــــَف َمحـــــــزَةُ  ����َوَلَق ـــــــاَل األل ـــــــّداَل يف اجلِـــــــيِم َوأَم ـــــــَم ال  :أدَغ

   .)ولقّجاءهم(
    : َعَشر َوجهاً َوَقَف َعَليَها َمحزَُة باثين ����ُؤاْ ◌ٰ َجزَ ����) ٣٣(اآلية 

  .)جزا( :َوالّتوسِط َوالطولِ  إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصرِ  -٣و٢و١
  .)جزآاَ : (مزَِة َمَع الطوِل والَقصرِ َتسِهيُل اهلَ  -٥و٤

   .ِقَياِسّيةَوَهِذِه اخلَمَسُة 
  .)جزآوْ ( :لِهِ األِلِف َوتـََوسِطِه َوطُو  إبَداُل اهلَمزَِة َواواً َساِكَنًة َمَع َقصرِ  -٨و٧و٦
ــــِه َقصــــرُ  -١١و١٠و٩ ــــا َوَعَلي ــــزَِة َواواً َمــــَع إمشَاِمَه ــــَداُل اهلَم ــــِف َوتـََوســــِطِه َوطُولِــــهِ  إب  :األِل
  .)جزآوُ (

  .)جزاوُ ( :َقطإبَداُل اهلَمزَِة َواواً َمَع َروِمَها َوَعَليِه الَقصُر فَـ  -١٢
  .وقَف عليَها محزُة بِأوجهها اخلمسة ����َيَشآءُ ����) ٤٠(اآلية 

  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٤٠(ية اآل




  

   السادس  بداية الثمن ����.....يا أيـَها الّرُسوُل ال َيْحُزنكَ ����)٤١(اآلية 
ِخبُلـٍف عنــُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َســكَ  ����إْن أوتِيـُتم ، ِلَقـوٍم َءاَخـرِين����) ٤١(اآليـة 

  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ َوَحلمزَة  ؛وصالً ووقفاً 
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، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ٤١(اآلية 
   .وقس على ذلك أمثاهلاَوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد  ؛)َشّيا

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى ذلـك  ����مِخـزٌي َوَلُهـ ، َوَمن يُرِد����) ٤١(اآلية 
   .أمثاهلا

ـــــات  ـــــّدنيا����) ٤٨، ٤٦ ،٤١،٤٢،٤٤(اآلي ـــــآُءوك، ال ـــــن ٱبِِعيَســـــى ، َج ـــــاً "ب ، "وقف
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����كله، هدىً  "وقفاً " ، هدىً َءاتَاُكم، َشآء، َجآَءك

 ؛َوالّســكِت َمحــزةُ بِالّنقـِل   َوقَـَف َعليَهــا ����َواألحبَــار ، األِخــَرة����  )٤٤ ، ٤١(اآليتـان 
  .َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  قـَّللُهَما محزُة وقس على ذلك أمثاهلا ����"كله"الّتورَاة ����) ٤٦، ٤٤ ، ٤٣( اتاآلي
   ).باملومنني( :أبَدل اهلمزَة واواً محزُة َوقفاً  ����بِالُمؤِمِنين����) ٤٣(اآلية 
  :َعَليَها َمحزَُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  َوَقفَ  ����ُشَهَدآءَ ����) ٤٤(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٥(اآلية    ).َعَليـْ
  .)ولِيحكمَ ( :َكَسَر الالَم َوَنَصَب املِيَم َمحزَةُ  ����َوْلَيحُكمْ ����) ٤٧(اآلية 





  
  السابعبداية الثمن   ����....يا أيها الذين ءامنوا ال تتخذوا����) ٥١(اآلية 

أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنـٍة وقـس  ����ُهزواً َوَلِعباً  ، َوَمن يـَتَـَولُهم����) ٥٧ ، ٥١(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا

، " وقفــــــــاً "فـََعَســــــــى، َنخَشــــــــى، َوالّنَصــــــــاَرى����) ٦٣ ، ٦١ ، ٥٢ ، ٥١(اآليــــــــات 
   .اَهلُّن َمحزَةُ أمَ  ����يَنَهاُهم، َجآُءوُكم

ــــَرى ، "وقفــــاً "فـَتَـــــَرى الــــذين ����) ٦٢ ، ٥٢(يتــــان اآل أَمــــاَل الــــرّاَء َواأللِــــَف َمحــــزَُة  ����َوتـَ
   .ِفيِهَما

   .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  ����آلِئم ، َدآئَِرة����) ٥٤ ، ٥٢(يتان اآل
َســَكَت َعلــى املفُصــوِل َخلَـــٌف  ����َحِبطَــْت أعَمـــاُلُهم ، أْو أمــر����) ٥٣ ، ٥٢(اآليتــان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 



٨٥ 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوقَف عليها بأوجهها اخلمسة محزُة  ����َيشآءُ ����) ٥٤(اآلية 
َولَـُه ؛)ْزؤاهـ( :َوصالً َمحزَةُ  أسَكَن الزاَي َوَمهََز الَواوَ  ����"معاً "ُهُزواً ����) ٥٨ ، ٥٧( اآليتان

   :َوقفاً َوجهانِ 
   .)اوَ زْ هُ ( :إبَداُل اهلَمزَِة َواواً  -١
  .)ُهزَا( :إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الزاي -٢ 

  )مومنني( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة واواً  ����ُمؤِمِنين����) ٥٧(اآلية 
  .ا األوُجُه الّثالثَة َوقفاً حلَِمزَةَ ِفيهِ  ����أولَِياءَ ���� ) ٥٧( اآليتان

   .)هّتنقمون( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َهْل تَنِقُمون����) ٥٩(ية آلا
  .)وعُبد الطاغوتِ ( :َضّم الَباَء َمحزَُة وََكَسَر الّتاءَ  ����َوَعَبَد الطّاُغوتَ ����) ٦٠(ية اآل

ــْحت ����) ٦٣ ، ٦٢(اآليتــان  ــُم الس وأكلُهــُم ( :اهلـَـاَء َواملـِـيَم َمحــزَةُ  َضــمّ  ����"معــاً "َوأْكِلِه
  .)السحت
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا ����َواألحبَـار ، اإلثـم����) ٦٣ ، ٦٢(اآليتان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)إليُهم، قوِهلُمُ ( :هلَاَء َمحزَُة ِفيِهَماَضّم ا ����إلَيِهم، َقوِلِهم����) ٦٦ ، ٦٣( اآليات
  .قللها َمحزَُة  ����التورَاة����) ٦٦(اآلية 
َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْنـــُه  ����ِمـــنُهْم أّمـــة����) ٦٦(اآليـــة 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً َوَوقفاً 




  

  .الثامنبداية الثمن   ����....يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك���� )٦٧(ية اآل
ــأَس ����) ٧٥ ، ٦٨( يتــاناآل  :ِفيِهَمــا َوقفــاً  أبــَدَل َمحــزَُة اهلَمــزَةَ  ����يُؤَفُكــون، يَــأُكالن ، َت
   .)يوفكون، ياكالن، تاس(

  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٦٨(اآلية 
  .قللها َمحزَُة  ����التورَاة����) ٦٨(اآلية 

َولَـُه  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحزةُ   َوَقَف َعليَها ����ِخراأل ، َواإلنِجيل����) ٦٩ ، ٦٨(اآليتان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا



٨٦ 

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  ����َوَفرِيقــاً يَقتـُلُــون ، طُغَيانــاً وَُكفــراً ����) ٧٠ ، ٦٨(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

َتســـِهيُل اهلَمـــزَِة َوإبـــَداُهلَا  :يَهـــا َمحـــزَُة بَِثالثـــة أوُجـــهٍ َوقَـــَف َعلَ  ����َوالّصـــابُِئون����) ٦٩(يـــة اآل
   .َوإسَقاطَُها

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٧٠، ٦٩( اآليتان   ).َعَليـْ
ــأَواه، َتهــَوى، َجــآَءُهم، َوالّنَصــاَرى����) ٧٨ ، ٧٥ ، ٧٢ ، ٧٠ ، ٦٩( اآليــات ، َوَم

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"اً وقف"ِعيَسى ابن ، أّنى
ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����َلَقْد أَخذنَا ، َمْن َءاَمن����) ٧٠ ، ٦٩(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)تكونُ ( :َرَفَع الّنوَن َمحزَةُ  ����َتُكونَ ����) ٧١(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٨٠، ٧١( اآليتان   ).َعَليـْ
  .)قّضلوا( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����َقْد َضّلوا����) ٧٧(ية اآل
   .أَماَل الرّاَء َواألِلَف َمحزَةُ  ����تـََرى����) ٨٠(ية اآل

اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم ����َلُهْم أنُفسـهم����) ٨٠(اآلية 
  .َوصالً َوَوقفاً 

						  
  .والثمن األول  الجزء السابعبداية   ����...َوإَذا َسِمُعوْا َمآ أنِزل����) ٨٣(ية اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����ْعَتَدىٱ، َجآَءنَا، تـََرىَنَصارى، ����) ٩٤ ، ٨٤ ، ٨٣، ٨٢( اآليات
  .ٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدَغَمَها خلٌف بدوِن غن ����أن يُدِخلَنا����  )٨٤(اآليتان 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَهـا ����األْيَمان ، األنَهار����) ٨٩ ، ٨٥(اآليتان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)مومنون(:واواً محزةُ أبدَل اهلمزَة  ����ُمؤِمُنون����) ٨٨(اآلية 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����فـََهْل أنُتم ، ِمْن أوَسط����) ٩١ ، ٨٩(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصالً ووقفاً عنُه 



٨٧ 

ــــيُكْم أو����) ٨٩(اآليــــة  ــــٌف َعلــــى املفُصــــوِل يف مــــيم  ����ِكســــَوتُهْم أو  ، أهِل َســــَكَت َخَل
  . ك أمثاهلااجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذل

  .)َعَقدمتّ ( :َخّفَف الَقاَف َمحزَةُ  ����َعّقدتم����) ٨٩(ية اآل




  

  ثانيبداية الثمن ال ����....َجَعَل اهللا الَكعبَة البيَت الَحَرام����) ٩٧(اآلية 
َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمـَع طُـوِل األلِـِف  ����َءابَآَءنَا، َوالَقآلِئد����) ١٠٤ ، ٩٧( اآليتان
  .َوَقصرِه
   .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٩٧(اآلية 

 ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا ����األلَبــاب ، األرض����) ١٠٠ ، ٩٧(اآليتــان 
   .َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

َسَكَت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف  ����شَيآءَعْن أ ، َوَلْو أعَجَبك����) ١٠١ ، ١٠٠(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

   .)تسوكم( :أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة َواواً َوقفاً  ����َتُسؤُكم����) ١٠١(ية اآل
  ).اقسأهلََ (أدغم محزة الدال يف السني  ����َقْد َسأََلَها����) ١٠٢(اآلية 

أدَغَمهـــا خلَــٌف بـــدوِن غنــٍة وقـــس  ����أن يَــأتُوا، َبِحيـــَرٍة َوال����) ١٠٨ ، ١٠٣(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا

ـــيئاً ����) ١٠٤(اآليـــة  ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِـــَوجَهنيِ  ����َش ـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَق ـــَع اإلدَغ ـــَداُل َم َواإلب
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا، َشَيا(

َســـَكَت َخلَـــٌف َعلـــى   ����بَيـــِنُكْم إَذا ، َعلَـــيُكْم أنُفســـُكم����) ١٠٦ ، ١٠٥(تـــان اآلي
   .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����أْدَنى، قـُْرَبى����) ١٠٨ ، ١٠٦(اآليتان 
ـــة اآل ـــَتَحقّ ٱ����) ١٠٧(ي ـــاَء َمحـــزَُة وَكَ  ����ْس َـــا َضـــّم َمهـــزَُة  ؛َســـَر اَحلـــاءَ َضـــّم الّت ِ ـــداًء َولَـــُه ابت

  ).اُْسُتِحق (الَوصلِ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٠٧(اآلية    ).َعَليـْ



٨٨ 

 :َكَســـــَر الـــــالَم َوفـَـــــَتَح النّـــــونَ َشـــــّدَد َمحـــــزَُة الـــــَواَو َمفُتوحـــــًة َو  ����األولَيَـــــانِ ����) ١٠٧(اآليـــــة 
  .)األّوِلنيَ (

����  
  لثابداية الثمن الث ����...َيوَم َيجَمُع اهللا الّرُسل����) ١٠٩(ية اآل

   )الِغيوب( :َكَسَر الَغَني َمحزَةُ  ����"معاً "الغُُيوب ���� )١١٦ ، ١٠٩(اآليتان 
أدَغـــَم الـــّذاَل يف  ����قَـــْد َصـــَدقْـَتنا، َوإْذ ُتْخـــِرج، إْذ َتْخُلـــق����) ١١٣ ، ١١٠(اآليتـــان 

  .)قّصدقتنا، إّخترج، لقإختّ ( :والّدال يف الّصاِد َمحزَةُ الّتاِء 
  

  .قَللَها محزةُ  ����الّتورَاة����) ١١٠(اآلية 
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها ����"كله"بِإْذِني����) ١١٠(اآلية 

ــــــــان  ــــــــوَتى، كلــــــــه" وقفــــــــاً "يَاِعيَســــــــى ����) ١١٦  ،١١٤، ١١٠،١١٢(اآليت ، الَم
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "عيسى
ـــَف َعليَهـــا  ����األكَمـــه ، َواإلنِجيـــل����) ١١٠(اآليـــة  ـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق َوَل

   .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����َوإْذ أوَحيـت ، إْذ أيّدّتك����) ١١١ ، ١١٠(اآليتان 

  .حِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالتّ  ؛ِخبُلٍف عنهُ 
ــان  ــنُهْم إن����) ١١٧ ، ١١٠(اآليت ــْم إال ، ِم ــٌف َعلــى املفُصــوِل يف   ����َلُه َســَكَت َخَل

   .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
  ).َساِحر: (فـََتَح السَني َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها وََكَسَر احلَاَء َمحزَةُ  ����ِسْحرٌ ����) ١١٠(اآلية 
  .أدغمَها َخَلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����أن يـَُنزل����) ١١٢(اآلية 

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوُجِه اخلَمَسة ����"معاً " الّسَمآءِ ����) ١١٤ ، ١١٢( اآليتان
  .)مومنني(:أبدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ����ُمؤِمنين����) ١١٢(اآلية 
  ) ُمنزُِهلَا( :َف الزّاَي َمحزَةُ أسَكَن الّنوَن َوَخفّ  ����ُمنَـزُلَها����) ١١٥(اآلية 
  .)وأِميْ ( :أسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����َوأُميَ ����) ١١٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ١١٧(اآلية    ).َعَليـْ
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َسَكَت َعَليَهـا َمحـزَُة َوصـالً ِخبُلـٍف َعـن َخـالد وقـس علـى ذلـك  ����َشيءٍ ����) ١١٧(اآلية 
  .اأمثاهل

						  
�و	)�Bא�E9F)�מ�� �

 ؛َوَصــــَلُهَما َمحـــزَُة بِالّســـكِت ِخبُلــــٍف عـــن َخــــالد ����"معـــاً "َ◌األرض ����) ٣ ، ١(اآليتـــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

   .وقس على ذلك أمثاهلا ؛أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن ُغّنةٍ  ����َ◌أَجالً َوأَجلٌ ����) ٢(اآلية 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����، فحاقَجآَءُهم، "وقفاً "ُمَسّمى ، َ◌َقَضى����) ١٠ ، ٥ ، ٢(اآليات 

  ).تاتيهم( :أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����َ◌تَأتِيِهم����) ٤(اآلية 
ــةٍ ����) ٤(اآليــة  ــْن َءاي ــات، َ◌ِم ــْن َءاي ــ ����ِم ــَف َعَليِهَمــا َمحــزَُة بِالّنقــل َوالّتحِقي ــٍف َوَق ِق وِخلَل

    .اوقس على ذلك أمثاهل؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف َعنه السكُت 
َســـَكَت َعَليَهـــا َخلَـــٌف ِخبُلـــٍف َعنــــُه  ����يَـــأتِيِهْم أنبَــــآء ، َ◌رَبِهـــْم إال����) ٥ ، ٤(اآليتـــان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوصالً َوَوقفاً 
َتَ◌ســــِهيُل  :َوقَــــَف َعَليَهــــا َمحــــزَُة بَِثالثَــــِة أوُجــــهٍ  ����َ◌َيْســــتَـْهزُِءون����) ١٠ ، ٥(اآليتــــان 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٩، ٦(اآلية اهلَمزَِة    ).َعَليـْ
  َوبِإسَقاِطَها َوَضّم الزّاي  ، َوإبَداُهلَا يَاءً  ، َما بَينَـَها َوَبني الَواو

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِإبَداِل اهلَمزَِة يَاًء َساِكَنة ����ْستـُْهِزئٱ◌َ ����) ١٠(اآلية 
  ).ال يُوِمُنون(ة واواً وقفاً َمحزَُة أبدل اهلمز  ����ال يُؤِمُنون����) ١٢(اآلية 

����  
  بداية الثمن الرابع ����....َ◌َوَلُه َما َسَكَن في الليِل َوالنّـَهارِ ����) ١٣(اآلية 
ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����قُــْل إنّــي ، قُــْل أَغيــر����) ١٩، ١٦(اآليــة 

  .س على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وق ؛وصالً ووقفاً 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا  ����األّولِـين ، َواألرض����) ٢٥ ، ١٤(آلية ا

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
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أدغمَهـا َخلَــٌف بـدوِن غنــٍة وقـس علــى ذلــك  ����إلَـٌه َواِحــد ، صــرفَمــن يُ ����) ١٤(اآليـة 
  .أمثاهلا
  .)َيصِرف( :فـََتَح الَياَء وََكَسَر الرّاَء َمحزَةُ  ����ُيصَرف���� )١٦(اآلية 
َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  ����َشــيءٍ ����) ١٧(اآليــة 
  .أمثاهلا
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  ����بَِريء���� )١٩(اآلية 

   .بَلَها ِفيَها َمَع اإلسَكاِن َوالّروِم َواإلمشَامإبَداُل اهلَمزَِة يَاًء َمَع إدَغام َما قَ 
) ٣٥ ، ٣٤ ، ٣١ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ٢٩، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢١ ، ١٩(اآليـــــــــــــــــــــــــــات 

ــَرى ، َجــآُءوك، فتَـــَرىٱ، َ◌ُأخــَرى����  ، أتَــاُهم ، َجــآَءتُهم ،بـََلــى  ،"معــاً "الــدنيا  ،"معــاً "تـَ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الُهَدى ، َشآء

  َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه  ����أبـَْنآَءُهم����) ٢٠(اآلية 
وقــــس علــــى ذلــــك ) يومنــــون( :أبــــدَل اهلمــــزَة واواً وقفــــاً محــــزةُ  ����يُؤِمُنــــون����) ٢٠(آليــــة ا

  .أمثاهلا
  .)مل يكن( :أبَدَل تَاَء الّتذِكِري يَاَء تَأنِيث َمحزَةُ  ����َلْم َتُكن���� )٢٣(اآلية 
َنتُهم����) ٢٣(اآلية    .)فتنَتهم( :َب الّتاَء َمحزَةُ َنصَ  ����ِفتـْ
  .)ربنا( :الَباَء َمحزَةُ َنَصَب  ����َنارَبـ ����) ٢٣(اآلية 

ــتُهْم إال����) ٢٥ ، ٢٣(اآليتــان  ــة ، ِفتَن ــوِبِهْم أِكّن َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل   ����قـُُل
  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .)يعقلون( :طَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحزَةُ أبَدَل تَاَء اخلِ  ����تَعِقُلون���� )٣٢(اآلية 
   .)ولقّجاءك( :أدَغَم  الّداَل يف اجلِيِم َمحزَُة َمَع اإلَمالة ����َ◌َوَلَقْد َجآَءكَ ����) ٣٤(اآلية 
  .ِفيَها األوُجُه اخلَمَسة حلَِمزََة َوقفاً  ����الّسَمآءِ ����) ٣٥(اآلية 
  .)بَيايه، بئايه( :اهلَمزَة َوإبَداِهلَا يَاءً َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق  ����بِئايَة���� )٣٥(اآلية 

����  
  خامسبداية الثمن ال ����....مإنَّما َيسَتِجيُب الذيَن يسَمُعونَ ����) ٣٦(اآلية 
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 ، "معــــــــــاً "أتَــــــــــاُكم ، الَمــــــــــوَتى����) ٥٤ ، ٥٠ ، ٤٣ ، ٤٧ ، ٤٠ ، ٣٦(اآليــــــــــات 
  .أَماَهلُّن َمحزَة ����َجآَءك، األْعَمى ، يُوَحى ، َجآَءُهم
ــًة َوَلكــن ، أن يـَُنــزل����) ٣٧(اآليــة  أدغمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى ذلــك  ����َءاي
   .أمثاهلا

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ   ����أَمٌم أمثَاُلُكم ، ُقْل إن����) ٣٨ ، ٣٧(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

َســــَكَت َعَليَهـــا َمحــــزَُة َوصـــالً ِخبُلــــٍف َعــــن َخـــالد َووقــــَف عليهــــا  ����َشــــيءٍ ����) ٣٨(اآليـــة 
   .وقس على ذلك أمثاهلا باألوجِه األربَعة

َولَـُه  ؛بِالّنقِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها  ����األيَات ، األرض����) ٤٦ ، ٣٨(اآليتان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

   .أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ����ِصَراط����) ٣٩(آلية ا
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل   ����َعَليهْم أبـَواب ، أرََءيَتكْم إن����) ٤٤ ، ٤٠(يتان اآل

  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
ـــة  ـــ ����َشـــآءَ ����) ٤١(اآلي ـــزَِة ألِف ـــَداُل اهلَم ـــُه َوقفـــاً إب ـَــا َمحـــزَُة َوَل ـــَع الَقصـــِر َوالتوســـِط أَماَهل اً َم
  .َوالطولِ 

، بالباســـاء( :أبـــَدَل اهلَمـــزََة ألِفـــاً َوقفـــاً َمحـــزَةُ  ����بَأَســـَنا، بِالَبأَســـآء����) ٤٣ ، ٤٢(اآليتـــان 
  .)باسنا

ضـــم اهلـــاء َمحـــزَُة وصـــالً وَوقفـــاً " كلـــه" ����َعَلـــْيِهمْ ����) ٥٣، ٥٢، ٤٨، ٤٤( يـــاتاآل
ُهمْ (   ).َعَليـْ

  .)ـدفونزيصـ( :ّصاَد زَاياً َمحزَةُ أَشّم ال ����َيصِدُفون����) ٤٦(اآلية 
  .)فإنه، إنه( :َكَسَر اهلَمزََة ِفيِهَما َمحزَةُ  ����فَأَنّه، َأنهُ ����) ٥٤(اآلية 
  .)وليستبني( :محزةُ أبَدَل الّتاَء يَاًء  ����َولَِتسَتِبين����) ٥٥(اآلية 
  .َوَقصرِهَسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف  ����أْهَوآءَُكم����) ٥٦(اآلية 
  .)قّضللت( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����َقْد َضَللت����) ٥٦(اآلية 
  .)يقِض احلق( :أبَدَل الّصاَد َضاداً َخِفيَفًة َمكُسورًة َمحزَةُ  ����يـَُقص الَحقّ ����) ٥٧(اآلية 
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����  
  .بداية الثمن السادس ����.....َوِعنَدُه َمَفاِتُح الغَيبِ ���� )٥٩(اآلية 
وصـالً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ   ����يَاِبٍس إال ، رََقٍة إالوَ ����) ٥٩(اآلية 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

ــة����) ٦٣ ، ٥٩(آليتــان ا أدغمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  ����َمــن يـَُنجــيُكم ، ِمــن َورََق
   .على ذلك أمثاهلا

َولَـُه  ؛بِالّنقِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها  ����األيَات ، األرض���� )٦٥ ، ٥٩(اآليتان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ـــــــــــــــات   ، يـَتَـَوفّـــــــــــــــاُكم����) ٧١ ، ٧٠ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٣ ، ٦٢ ، ٦١ ، ٦٠(اآلي
ـــآء ، "وقفـــاً "ُمَســـّمى ، لِيـَُقَضـــى ـــوالُهم ، َج ـــا، َم ـــذكَرى ، أنَجاَن ـــدنَيا ، كـــَرىذِ ، ال  ، ال

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الُهَدى ، "وقفاً "ُهَدى  ، َهَدانَا
  .)توفاه( :َحَذَف الّتاَء َوزَاَد ألِفاً ُممَاَلًة بَعَد الَفاَء َمحزَةُ  ����تـََوفـّْته����) ٦١(اآلية 
ــــوِقُكْم أو����) ٦٥( اآليــــة ــــٌف َعلــــى املفُصــــوِل يف مــــيم   ����أرُجِلُكــــْم أو ، َف َســــَكَت َخَل

  .لٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً اجلمع ِخبُ 
 :َمحــــــزَةُ َحــــــَذَف التّــــــاَء الثانيــــــة َوزَاَد ألِفــــــاً ُممَالَــــــًة بَعــــــَد الــــــواو  ����ْســــــَتهَوْتهُ ٱ����) ٧١(اآليــــــة 

  .)ستهواهٱ(
إبـَداُل اهلَمـزَِة ألِفـاً ) ائتنـا(َولَـُه َوصـًال بــ؛َوقفاً ) اهلـدى(أَماَل  ����ْئِتَناٱالُهَدى ����) ٧١(اآلية 

   .ةُ ِمن دوِن إَمالٍة َمحزَ 
����  

   سابعبَداية الثمن ال ����....َوإْذ قَاَل إبَراِهيم����) ٧٤(اآلية 
ــــات   ، أرَاك���� )٩٤ ، ٩٣ ، ٩٢ ، ٩١ ، ٩٠ ، ٨٨  ،٨٥ ، ٨٤ ، ٧٤(اآلي
، فَِبُهــَداُهمْ   ، جــاءك،"وقفــاً "، َهــدى"وقفــاً "ُهــدىً  ،َوِعيَســى ، َوَيحــيَ  ، "معــاً "ُموَســى 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����نـََرى ، َدىفـَُرا ، تـََرى، فتَـَرىٱ، الُقَرى، ِذكَرى



٩٣ 

َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ   ����ِبظُلٍم أولَِئك ، أصَناماً َءاِلَهة����) ٨٢ ، ٧٤(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً  ِخبُلٍف عنهُ 

َولَـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا ����"معـــاً "َواألرض ����) ٧٩ ، ٧٥(آليتـــان ا
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .أَماَل الرّاَء َواهلَمزََة َواألِلَف َمحزَةُ  ����رَأى َكوَكباً ����) ٧٦(اآلية 
أَماَل الرّاَء َوصـالً َولَـُه َوقفـاً إَمالَـُة  ����رَأى الشمسَ  ، رَأى الَقَمر����) ٧٨ ، ٧٧(اآليتان 

  .راِء َواهلَمزََة َواألِلفَ ال
  .)وجهْي هللا( :أسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����َوْجِهَي هللا����) ٧٩(اآلية 

أدغمَها َخَلٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى  ����أن َيَشآء ، َحِنيفاً َوَما����) ٨٠ ، ٧٩( تاناآلي
   .ذلك أمثاهلا

  .ال إَماَلَة حلَِمزََة ِفيَها ����َهَدانِ ���� ) ٨٠(اآلية 
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����اً َشيئ����) ٨٠(اآلية 

   .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٨٠(اآلية 

َســــَكَت َخَلــــٌف َعلــــى   ����اْ أيــــديِهْم أخرِجــــو  ، أّنُكــــْم أشــــرَكُتم����) ٩٣ ، ٨١(اآليتــــان 
  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  .ِفيَها األوُجُه اخلَمسَة حلَِمزََة َوقفاً  ����َنَشآءُ ����) ٨٣(اآلية 
  .)ْيسعوال ( :َشّدَد الالَم َمفُتوحًة َوأْسَكَن الَياءَ  ����َواْلَيْسعَ ����) ٨٦(اآلية 
  .)وجهان(َوقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وَتسِهيلها  ����إخَوانِِهموَ ����) ٨٧(اآلية 
  .أَشم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراط����) ٨٧(اآلية 
  .)قتِد ُقلٱ( :َحَذَف اهلَاَء َوصالً َمحزَةُ  ����قْـَتِدْه ُقلٱ���� )٩٠(اآلية 
   زَُة َوقفاً َسّهَل اهلَمزََة َمَع طوِل األِلِف َوَقصرِه محَ  ����َءابَآؤُكم����) ٩١(اآلية 



٩٤ 

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٩١(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 كُت ِخبُلٍف َعن َوالروِم َوَلُه َوصالً السّ 

  .)َشيّ (َخالٍد 
  .َوقَف عليها محزُة بِاألوجِه الستة ����َشيءٌ ����) ٩٣(اآلية 
  .)بيُنكم( :َرَفَع الّنوَن َمحزَةُ  ����بَيَنُكمْ ����) ٩٤(اآلية 
  .أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َوَلَقْد ِجئُتُمونَا����) ٩٤(اآلية 
   :ُة بِاثَين َعَشَر َوجهاً َوَقَف َعَليَها َمحزَ  ����ُشرََكآؤاْ ����) ٩٤(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع الروِم َوَعَليِه الطول َوالَقصر -٥و٤

  .َوَهِذِه اخلَمَسُة ِقَياِسّيةٌ 
  .إبَداُل اهلَمزَِة َواواً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطولِ  -٨و٧و٦
  إبَداُل اهلَمزَِة َواواً َمَع اإلمشَاِم َوَعَليِه الَقصر َوالتوسُط َوالطول  -١١و١٠و٩

  َمَع الروِم َوَعَليِه َقصُر األِلِف إبَداُل اهلَمزَِة َواواً  -١٢
   .َوَهذِه الّسبعُة َرِمسّية

����  
    الثامن  بداية الثمن ����...إّن اهللاَ فَاِلُق الَحب َوالنّـَوى���� )٩٥(ية اآل

 ، يوفكـون( :اهلَمـزََة ِفيِهَمـا َمحـزَُة َوقفـاً  أبـَدلَ  ����يُؤِمُنون، ُتؤَفُكون����) ٩٩ ، ٩٥( اآليتان
   .وقس على ذلك أمثاهلا) يومنون
، َوتـََعــاَلى ، "معــاً "أنّــى ، الّنــوى����) ١٠٩ ، ١٠٧ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٥( اآليــات

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآَءت ، َجآَءتُهم، َشآء
 ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َ◌قَـَف َعليَهـاو ����اآليـات ، اإلصَباح����) ٩٧ ، ٩٦(اآليتان 

  .َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
أدغمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة  ����ِلَقـوٍم يَعَلمـون ، َسَكناً َوالّشـمس����) ٩٧ ، ٩٦(اآليتان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا



٩٥ 

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  أْسـَقطَ  ����َشـيءٍ ����) ٩٩(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .لك أمثاهلاوقس على ذ) َشيّ (َخالٍد 
  .)ُمثُره( :محزةُ َضّم الثّاَء َواملِيم  ����ثََمرِه����) ٩٩(ية اآل

 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َفَمــْن أبَصــر ، ِمــْن أعَنــاب����) ١٠٤ ، ٩٩(اآليتــان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)قّجاءكم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����ءَُكمَقْد َجآ����) ١٠٤(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ١٠٧(اآلية    ).َعَليـْ
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  ����ُيشِعرُكْم أنَهـا ، َجآَءتُهْم َءاية����) ١٠٩(اآلية 

  .َوقفاً اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً وَ 
ـــون����) ١٠٩(اآليـــة  أبـــدل يـــاء الغيـــب تـــاء خطـــاب محـــزة، ولـــه وقفـــاً إبـــدال  ����ال يـُْؤِمُن

  ).ال تُوِمُنون(اهلمزة واواً 
						  

بداية الجزء الثـامن والـثمن   ����....َوَلْو أنـَّنا نـَّزلَنآ إلَيِهُم الَمآلِئَكة����) ١١١(ية اآل
   .األول

 َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����أطَعتُموهمَوإْن  ، َوَلْو أننا����) ١٢١ ، ١١١(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِإلَْيِهْم، َعَلْيِهمْ ����) ١١١(اآلية  ُهْم، َعَليـْ   ).إِلَيـْ
  .َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد َسَكَت َعَليَها ����َشيءٍ ����) ١١١(اآلية 

 :أبـــــَدَل اهلَمـــــزََة ِفيِهَمـــــا َوقفـــــاً َمحـــــزَةُ  ����ُمـــــؤِمِنين، لُِيؤِمنُـــــواْ ����) ١١٨ ، ١١١( اآليتـــــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا) مومنني ، ليومنوا(

أدغمَها َخَلٌف بدوِن غنٍة وقـس  ����َحَكماً َوُهو ، أن َيَشآء����) ١١٤ ، ١١١(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا



٩٦ 

  ،َولَِتصـــــــــــَغىَشـــــــــــآء ،  ، الَمـــــــــــوَتى����) ١٢٤ ، ١١٣ ، ١١٢ ، ١١١( اآليـــــــــــات
   .أَماَهلُّن َمحزَة ����نُؤتى ، َجآَءتـُْهم
 ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا ����بِـاألِخَرة ، اإلنس����) ١١٣ ، ١١٢(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  ����ُهـْم إال ، بَعُضُهْم إلَـى����) ١١٦ ، ١١٢(ن اآليتا

  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
  .)منَزل( :أسَكَن النوَن َوَخّفَف الزّاَي َمحزَةُ  ����ُمنَـزل����) ١١٤(ية اآل

  .)ُحرم( :اَء َمحزَةُ َضّم احلَاَء وََكَسَر الرّ  ����َحرم����) ١١٩(اآلية 
  ) رساالتِه( :محزةُ زَاَد ألِفاً بَعَد الالم وََكَسَر الّتاَء  ����ِرَسالََته����) ١٢٤(ية اآل
  .ِفيَها األوُجُه اخلَمَسُة حلَِمزََة َوقفاً  ����الّسَمآءِ ����) ١٢٥(ية اآل

  .أَشّم الصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراط����) ١٢٦(اآلية 
����  

  بداية الثمن الثاني   ����....السالِم ِعنَد رَبِهم َلُهْم َدارُ ����) ١٢٧(ية اآل
نَيا ،"معـاً "، َشـآءَمثـَواُكم����) ١٣٧ ، ١٣١ ، ١٣٠ ، ١٢٨(يات اآل الُقـَرى، الـد���� 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
ـــة  ـــا ����"معـــاً "اإلنـــس ����) ١٢٨(اآلي َولَـــُه َوصـــالً  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَه

  .قس على ذلك أمثاهلاالّسكت ِخبُلٍف عن َخالد و 
  .)حنشرهم( :أبَدَل الَياَء نُوناً َمحزَةُ  ����َيحُشُرُهم����) ١٢٨(ية اآل

أدغمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  ����بِــَبعٍض َوبَلغَنــا ، َجِميعــاً يَــا َمعَشــر����) ١٢٨(اآليــة 
   .على ذلك أمثاهلا

ــيُكْم َءايَــاِتي����) ١٣٠(اآليــة  َعلــى املفُصــوِل يف َســَكَت َخَلــٌف  ����أنُفِســِهْم أنـُّهــم ، َعَل
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

َوَقَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِإبـَداِل اهلَمـزَِة ألِفـاً َمـَع  ����ُشرَكآءُ  ، َيَشآءُ ����) ١٣٩ ، ١٣٣( اآليتان
  .ِف َوَقصرِهالَقصِر َوالتَوسِط َوالطوِل ُمثّ بَِتسِهيِلَها َمَع الروِم َوَعَليِه طُوِل األلِ 



٩٧ 

وصــــالً ِخبُلــــٍف عنــــُه  َت َعلــــى املفُصــــوِل َخلَــــفٌ َســــكَ   ����قَــــوٍم َءاَخــــرين����) ١٣٣(اآليــــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 

  .اَمَع َعَدِم الُغّنِة ِخلََلٍف ِفيهَ ) يكون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َمْن َتُكون����) ١٣٥(ية اآل
َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتســِهيِل اهلَمــزَِة َمــَع طُــوِل  ����ِلُشــرََكآئِِهم ، ِلُشــرََكآئَِنا����) ١٣٦(يــة اآل

  .األِلِف َوَقصرِه
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٣٧(اآلية    ).َعَليـْ

  .)حرمظهورها( :زَةُ أدَغَم الّتاَء يف الظّاِء محَ  ����ُحرَمْت ظُُهورَُها����) ١٣٨(ية اآل
  ).وال َقض (أدغم الدال يف الضاد َمحزَُة  ����َقْد َضلوا����) ١٤٠(اآلية 

����  
  بداية الثمن الثالث ����....َوُهَو الذي أنَشأ َجّناتٍ ����) ١٤١(ية آلا

أدغمَهـا َخلَـٌف بـدوِن  ����طَـاِعٍم َيطعُمـه ، معُروشاٍت َوَغيـر����) ١٤٥ ، ١٤١(اآليتان 
   .ثاهلاغنٍة وقس على ذلك أم

َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف   ����بِعلـٍم إن ، ُمخَتِلفاً أُكلُـه����) ١٤٣ ، ١٤١(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)ُمثُره( :َضّم الثّاَء َواملِيَم َمحزَةُ  ����ثََمرِهِ ����) ١٤١(ية اآل
  .)ِحَصاده( :َكَسَر احلَاَء َمحزَةُ  ����َصاِدهحَ ����) ١٤١(ية اآل

 ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها ����األنثـََيين ، األنَعام����) ١٤٣ ، ١٤٢(اآليتان 
  .َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)خْطوات( :أسَكَن الطّاَء َمحزَةُ  ����ُخطَُوات����) ١٤٢(ية اآل
  .ِفيَها الّتسِهيُل َواإلبَداُل ِلُكل الُقرّاء ����"معاً " َءآلذَّكَرينِ ����) ١٤٤، ١٤٣(اآليتان 
ــــَرىٱ، َوّصــــاُكم ����) ١٤٩ ، ١٤٨ ، ١٤٤( اآليــــات  ����، لهــــداكم"معــــاً "َشــــآء ، فْـتَـ

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
  .)كونتأن ( :َمحزَةُ  تاءً  الياءأبَدَل  ����ُكونأن يَ ����) ١٤٥(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٤٦(اآلية    ).َعَليـْ
   .أَماَل األِلَف بَعَد الَياِء َمحزَةُ  ����الَحَوايَا���� )١٤٦(ية اآل



٩٨ 

  .)محلظهورمها( :أدَغَم الّتاَء يف الظّاِء َمحزَةُ  ����َلْت ظُُهورُُهَماَحمَ ����) ١٤٦(ية اآل
  .)باسنا، باسه( :فاً َوقفاً أبَدَهلَُما َمحزَُة ألِ  ����بَأَسَنا، بَأَسهُ ����) ١٤٨، ١٤٧(ية اآل

إْسَكاَِا َوَروِمَهـا  أْسَقَط َمحزُة اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إىل الَياِء َمعَ  ����َشيءٍ ����) ١٤٨(اآلية 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

  .)َشيّ (ُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد َوالروِم َولَ 
  َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه  ����َءابَآؤنَا���� )١٤٨(ية اآل

َســـــَكَت َخلَـــــٌف َعلـــــى   ����َلَهـــــَداُكْم أجَمِعـــــين ، أنـــــُتْم إال����) ١٤٩ ، ١٤٨(اآليتـــــان 
  .فاً املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوق

����  
  .بداية الثمن الرابع ����....ُقْل تـََعاَلوْا أْتُل َما َحّرَم رَّبُكم َعَليُكم����) ١٥١(ية اآل

  ) ١٦٥ ، ١٦٤، ١٦١، ١٦٠، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ١٥٢ ، ١٥١( اآليات
 ، أهــــــَدى ، " معــــــاً وقفــــــاً "، َوهــــــدًى "وقفــــــاً "ُموَســــــى ، قـُْربَــــــى ، "كلــــــه"َوّصــــــاُكم ����

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ���� َءاتَاُكم،  ُأخَرى، ِنيَهَدا ، ُيْجَزى ، "معاً "َجآء
ــاَلوا أتــلُ ����) ١٥٢ ، ١٥١(اآليتــان  ــٌف َســكَ   ����نَفســاً إال ، تـََع َت َعلــى املفُصــوِل َخَل

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
  ����َعلَـيُكْم أال����) ١٥١(اآليـة 

َ
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه َسـَكَت َعلَـى امل

  . َوصالً َوَوقفا
ـــة ا ـــيئاً ����) ١٥١(آلي ـــَوجَهنيِ  ����َش ـــا َمحـــزَُة ِب ـــَف َعَليَه ـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَق ـــَع اإلدَغ ـــَداُل َم َواإلب
   .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا، َشَيا(

ا َخَلــــٌف بِــــدوِن غنــــة وقــــس علــــى ذلــــك أدَغَمَهــــ  ����َشــــيئاً َوبِالَوالــــدين����) ١٥١(اآليــــة 
   .أمثاهلا

  .)وإّن َهَذا( :َكَسَر اهلَمزََة َمحزَةُ  ����َوأن َهَذا����) ١٥٣(ية اآل
ــــان  ــــاً فيِهمــــا َخلَــــفٌ  ����ِصــــَراط ، ِصــــَراطي����) ١٦١ ، ١٥٣(اآليت  :أَشــــّم الّصــــاَد زَاي

    .)راطزِصـ –راطي زِصـ(



٩٩ 

إْســـَكاَِا  نـََقـــَل َحرََكِتَهـــا إىل اليَـــاِء َمـــعَ أْســـَقَط َمحـــزُة اهلَمـــزََة وَ  ����َشـــيءٍ ����  )١٥٤(اآليـــة 
ــَع )َشــيِ (َوَروِمَهــا َوقفــاً  ــة َم ــاِء األوَىل يف الثّانِي ــاِم الَي ــَع إدَغ َــاًء َم ــَداُل اهلمــزَِة ي ــُه أيضــاً إب ؛ َوَل

  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (اإلسَكاِن َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
  ) يومنون( :أبدَل اهلمزَة فيها واواً محزُة وقفاً  ����يُؤِمنون����) ١٥٤(آلية ا

َوَلُه َوصــــالً الّســــكُت ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����األرض����) ١٦٥(اآليــــة 
  .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)فقّجاءكم( :أْدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����فـََقْد َجآءَُكم����) ١٥٧(ية اآل
  ).ـِدفونز َيصـ(أشم فيهما الصاد زاياً َمحزَُة " معاً " ����َيصِدفون����) ١٥٧(اآلية 

  ) فَاَرُقوا( :زَاَد ألِفاً بَعَد الَفاِء َوَخّفَف الرّاَء َمحزَةُ  ����فـَّرُقواْ ����) ١٥٩(ية اآل
    .ال إَماَلَة حلَِمزََة ِفيَها ����َوَمحَياي����) ١٦٢(ية اآل

						  
�و	)�BאF.	)א/�� �

  .بداية الثمن الخامس ����المص����) ١(ية اآل
َهـا َخلَــٌف ِخبُلـٍف َعنــُه َسـَكَت َعَلي ����قـَْريَـٍة أهَلكَناَهــا ، ِكتَـاٌب أنــِزل����) ٤ ، ٢(يتـان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة وقفاً النقُل والتحقيُق ، وصالً ووقفاً 
 ، َفَجآَءَهـــــــــــــا، َوِذكـــــــــــــَرى����) ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٢، ٢٠، ٥ ، ٤ ، ٢(يـــــــــــــات اآل

ــَراُكم،  َهــَدىَجــآَءُهم ، مَدعــَواهُ   ���� ، نـََهاُكَمــا،  فــَدالُهَما،  َونَاَدُهَمــا،  الّتقــَوى،  يـَ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 

وقـس  ؛)باسـنا، للمـومنني( :أبَدَهلَُما َمحزَُة َوقفـاً  ����بَأَسَنا ، لِلُمؤِمِنين����) ٤ ، ٢(يتان اآل
  .على ذلك أمثاهلا

َســّهَل اهلَمــزََة َمحــزَُة ِفيِهَمــا  ���� ، َشــَمآئِِلِهمنَغــآئِِبي ، قَــآئُِلون����) ١٧، ٧ ، ٤( يــاتاآل
  .َوقفاً َمَع طوِل األِلِف َوَقصرِه

ــين ، َدعــَواُهْم إذ����) ١٨ ، ٥(يتــان اآل ــنُكْم أجَمِع ــٌف ِخبُلــٍف  ����ِم َســَكَت َعَليِهَمــا َخَل
  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َعنُه َوصالً َوَوقفاً 



١٠٠ 

ُهمْ (ضم اهلـاء َمحـزَُة وصـالً وَوقفـاً " معاً " ����مْ ، َعَلْيهِ  ِإلَْيِهمْ ����) ٣٠، ٧، ٦( اتاآلي  إِلَـيـْ
ُهمْ ،    ).َعَليـْ
وقـــس  ؛أدَغَمُهَمـــا َخَلـــٌف دوَن ٌغنّـــةٍ  ����لَِباســـاً يـُـــَواري، بِِعلـــٍم َوَمـــا����) ٢٦ ، ٧(يتـــان اآل

  .على ذلك أمثاهلا
  )راطكزِصـ(:أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ����ِصَراَطك����) ١٦(اآلية 

ــة اآل ــْذُءوماً ����) ١٨(ي ــِل َحرََكِتَهــا إَىل الــّذالِ  ����َم  :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإســَقاِط اهلَمــزَِة َونَق
  .)مُذوما(

َوقَـَف َعَليَهـا  ����َسـْوَءاِتُكم ، "الثالثـة"َسْوَءاتِِهَما����) ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٢ ، ٢٠(يات اآل
  .)سّواما ، َسَواَِِما( :َمحزَُة بِالّنقِل َواإلدَغام

  .)َختُرجون( :َح الّتاَء َوَضّم الرّاَء َمحزَةُ فـَتَ  ����ُتخَرُجون����) ٢٥(ية اآل
َثالثَــٌة َعَلــى اإلبــَداِل َوالَباِقَيــة َعَلــى :حلَِمــزََة ِفيَهــا َمخَســُة أوُجــهٍ  ����بِالَفحَشــآءِ ����) ٢٨(يــة اآل

  .الّتسِهيلِ 
����  

  بداية الثمن السادس   ����....يَابِني َءاَدَم ُخُذوْا زِيَنتُكم����) ٣١(ية اآل
أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن غنـــة   ����َخاِلَصـــًة يَـــوم ، َمســـِجٍد وَُكلُـــوا����) ٣٢ ، ٣١(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
ـــــــــّدنَيا����) ٤٦، ٤٤ ، ٤٣ ، ٣٩ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٢(اآليـــــــــات   ، ال

ـــَرىٱ ، تـَّقـــىٱ ، َجـــآء ، َونَـــاَدى ، "معـــاً "ُهـــَدانَا  ، ُأوالُهـــم ، ُأخـــَراُهم ، َجـــآَءتُهم ، فْـتَـ
   .َهلُّن َمحزَةُ أَما ���� ِبِسيَماُهم
ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ����أّمــٍة أَجــل ، قُــْل إنّمــا���� )٣٤ ، ٣٣(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصالً ووقفاً  عنهُ 
 :صــالً وَ وحــذفها إللتقــاء الســاكنني الَيــاَء َمحــزَُة  أســكن ����رَبــَي الَفــَواِحش����) ٣٣(يــة اآل
) ْالفواحش َريب(.  

ــان  ــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����َواإلنــس ، َواإلثــم����) ٣٨ ، ٣٣(اآليت َوَلُه ؛َوَق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



١٠١ 

فُصـوِل يف ِمـيِم  ����َلُهْم أبـَواب ، َعَليُكْم َءايَاِتي����) ٤٠ ، ٣٥(اآليتان 
َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
 ، بئاياتـه( :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوإبَداِهلَا يَـاًء َمفُتوحـةً  ����بَِئايَاتِه����) ٣٧(ية اآل

  .)بَياياته
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٥(اآلية    ).َعَليـْ

  .)حتتُهم( :ا َوصالً َوَوقفاً َضّم اهلَاَء َمحزَُة ِفيه ����َتحِتِهم ����) ٤٣( يةآلا
َحتِقيــُق اهلَمــزَِة َوَتســِهيُلَها ِحلمــزَة فيِهمــا  ����اُهم ألخــرَ  ، ألوالُهــم����) ٣٩ ، ٣٨(يتــان اآل

  .َوَلُه اإلَماَلَة ِفيِهَما؛َوقفاً مضمومًة  بَينَـَها َوَبَني الَواِو َوإبَداِهلَا يَاءً 
َوَخّفَف التّــــاَء ؛َوأســــكَن الَفــــاءَ أبــــَدَل التّــــاَء األوَىل يَــــاًء َمحــــزَُة  ����ال تـَُفــــتحُ ���� ) ٤٠(يــــة اآل

  .)َتحُ ـال يـُفْ ( :الثّانَِيةَ 
  .)لقجآءت( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����َلَقْد َجآَءت���� )٤٣(ية اآل

   .)َحتِتُهمُ ( :َضم اهلَاَء وصالً محزةُ  ����َتحِتِهمُ ����) ٤٣(اآلية 
وها( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحزَةُ  ����ُأورِثـُْتُموَها���� )٤٣(ية اآل أورمت(.  
  .)أن َلعنةَ ( :َشّدَد النوَن َوَنَصَب التاَء َمحزَةُ  ����أن لعَنةُ ����) ٤٤(ية اآل

����  
  بداية الثمن السابع   ����.....َوإَذا ُصرَِفْت أبَصارُُهمْ ����) ٤٧(ية اآل

َت َعلــــى املفُصــــوِل َســــكَ  ����أْن أِفيُضــــوا ، ُصــــرَِفْت أبَصــــارُهم����) ٥٠ ، ٤٧(اآليتــــان 
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 

َوَلُه ؛َوَقَف َعليها َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����َواألرض ، األعَراف����) ٥٤ ، ٤٨(آليتان ا
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ َوصالً 

أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن غنـــة  ����َلهـــواً َوَلِعبـــاً  ، رَِجـــاالً يَعرِفُـــونُهم����) ٥١ ، ٤٨(اآليتـــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

 ، "معـــــاً "َونَـــــاَدى ����) ٦٣ ، ٦٠ ، ٥٧ ، ٥٤  ، ٥٢ ،٥١ ، ٥٠ ، ٤٨(يـــــات اآل
ــَراك ، الَمــوَتى ، ْســتَـَوىٱ  ،"وقفــاً "هــدًى  ،نَنَســاُهم  ،الــّدنَيا ، أْغَنــى ، ِبِســيَماُهم  ، لَنَـ

 ����َجآءَُكم



١٠٢ 

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����الَمآءِ ����) ٥٠(ية اآل
  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .َها َوَعَليِه الطوُل َوالَقصرِ َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع َرومِ  -٥و٤
َناُهم���� )٥٢(ية اآل   )ولقّجئناهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َوَلَقْد ِجئـْ

 –يومنـون ( :أبـَدَل اهلمـزَة ِفيِهَمـا محـزُة َوقفـاً  ����تَأِويِلـه ، يُؤِمنُـون����) ٥٣ ، ٥٢(اآليتان 
  .)تاويله

  .)قّجاءت( :اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ أدَغَم الّداَل يف  ����َقْد َجآَءت����) ٥٣(ية اآل
  .)يـَُغشي( :فـََتَح الَغَني َوَشّدَد الشَني َمحزَةُ  ����يـُْغِشي����) ٥٤(ية اآل
، بــأمره( :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتحِقيــِق اهلَمــزَِة َوإبــَداِهلَا يَــاًء َمفُتوحــةً  ����بِــأمرِه����) ٥٤(يــة اآل

  .)بَيمره
   .)الريح( :الَياَء َوَحَذَف األِلَف َعَلى الّتوِحيدِ  أْسَكنَ  ����الريَاح���� )٥٧(ية اآل
  ����ُبْشراً ����) ٥٧(ية اآل

َ
  .)ْشراً نَ ( :محزةُ ضُموَمَة نُوناً َمفُتوحًة أبَدَل الَباَء امل

َوقَــــَف َعَليَهــــا َمحــــزَُة بِإبــــَداِل اهلَمــــزَِة ألِفــــاً َمــــَع الَقصــــِر َوالتَوســــِط  ����الَمــــآءَ ����) ٥٧(يــــة اآل
   .َوالّطولِ 

  .)أقلسحاباً ( :أدَغَم الّتاَء يف السِني َمحزَةُ  ����أقـَلْت َسَحاباً ����) ٥٧(ية اآل
فُصــوِل يف ِمـيِم اجلمــِع َخلَـٌف ِخبُْلــٍف عنــُه  ����أَوَعِجبــُتْم أن����) ٦٣(اآليـة 

َ
َســَكَت َعلَـى امل

  .َوصالً َوَوقفا
 :ِهلَا يَـــــاًء َمفُتوحـــــةً َوقَـــــَف َعَليَهـــــا َمحـــــزَُة بَِتحِقيـــــِق اهلَمـــــزَِة َوإبـــــَدا ����بِِئايَاتنـــــا����) ٦٤(اآليـــــة 

  .)بَياياتنا ، بئاياتنا(
����  

  بداية الثمن الثامن   ����.....أَخاُهْم ُهوداً َوإَلى َعاٍد ����) ٦٥(ية اآل
وصـالً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����ِمْن إَله ، َعاٍد أَخاُهم����) ٦٥(اآلية 
  .على ذلك أمثاهلاوقس  َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛ووقفاً 

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����فـَتَـَوّلى ، َوزَادَُكم ، َجآءَُكم ، لَنَـَراك����) ٧٩ ، ٦٩ ، ٦٦(يات اآل



١٠٣ 

   .أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن غنة وقس على ذلك أمثاهلا ����َسَفاَهٍة َوإنا����) ٦٦(اآلية 
فُصـــ ����َلُكـــْم َءايـــة ، أَوَعِجبـــُتْم أن����) ٧٣ ، ٦٩(آليتـــان ا

َ
ـــيِم َســـَكَت َعَلـــى امل وِل يف ِم

  . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
   قفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهو َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة وَ  ����َءابَآَءنَا����) ٧٠( يةاآل

   :وقَف عَليها محزُة ِبوجَهني ����َوَءابَآؤُكم����) ٧١(اآلية 
  .ل الثانِية َمَع طوِل األلِف َوقصرِهوَىل َوَتسِهيَحتِقيق اهلمزِة األ -١
  .َتسِهيِل اهلمَزتِني مَع طوِل األلِف َوَقصرهِ  -٢

أبـــــــــدَل اهلمـــــــــزَة ِفيهَمـــــــــا واواً محـــــــــزُة  ����ُمؤِمنـــــــــون ، ُمـــــــــؤِمِنين����) ٧٥ ، ٧٢(اآليتـــــــــان 
  .)مومنون –مومنني (:وقفاً 
ـــْد َجـــآَءْتُكم ����) ٨٥ ، ٧٣(يتـــان اآل ـــّداَل يف اِجلـــيِم وَ  ����"معـــاً "َق ـــَم ال ـــَف أدَغ ـــاَل األِل أَم

  .)قّجاءتكم( :ِفيِهَما َمحزَةُ 
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����ِبُسوءٍ ����) ٧٣(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع َروِمَها َوَعَليِه الطوُل َوالَقصرِ  -٥و٤

َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ؛َوَقَف َعليها َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����"معاً "ألرض ا����) ٧٤(اآلية 
  .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)بُِيوتاً ( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوتاً ����) ٧٤(ية اآل
 زَةِ ال َمهـــســـَقاِط مهـــزِة الوصـــِل َوإبـــدَ َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِإ ����ْئِتَنـــاٱيصـــالح ����) ٧٧(يـــة اآل

  .)يَا َصاِلُح وتنا( :َواواً  الَقطعِ 
  .)أَِإّنُكم( :زَاَد يف أّوِهلَا َمهزََة اسِتفَهاٍم َمحزَةُ  ����إّنُكم����) ٨١(ية اآل
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوُجِه اخلَمَسةِ  ����النَسآءِ ����) ٨١(ية اآل

ُهمْ َعلَ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٨٤(اآلية    ).يـْ
  .َوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف َوَقصرِه ����أشَيآَءُهم����) ٨٥(آلية ا

  .)راطزِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخلفٌ  ����ِصَراط����) ٨٦(اآلية 
����  



١٠٤ 

بدايـــة الـــثمن األول والجـــزء   ����......ْســـَتْكبَـُرواْ ٱقَـــاَل الَمـــألُ الـــذين ����) ٨٨(يـــة اآل
   .التاسع
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٩٦(اآلية    ).َعَليـْ

 ، ١٠٧ ، ١٠٤ ، ١٠٣ ، ١٠١ ، ٩٨ ، ٩٧  ،٩٦ ،٩٣ ، ٨٩(يـــــــــــــــــــــــات اآل
ـــــَوّلى ، َنّجانَـــــا����) ١١٦ ، ١١٥ ، ١١٣ ُضـــــَحى  ، "كلـــــه"الُقـــــَرى  ، َءاَســـــى ، فـَتَـ

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآُءو، َجآء ، فَألَقى ، "كله"ُموَسى  ، "وقفاً "
َت َعلــــى املفُصــــوِل َخَلــــٌف َســــكَ  ����َلَقــــْد أبَلغــــُتُكم ، َكــــِذباً إن����) ٩٣ ، ٨٩(اآليتــــان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٨٩(اآلية 
ـــٍف عنـــُه  ����إذاً  إّنُكـــمْ ����) ٩٠(اآليـــة  ـــٌف ِخبُْل ـــيِم اجلمـــِع َخَل فُصـــوِل يف ِم

َ
ـــى امل َســـَكَت َعَل

  . َوصالً َوَوقفا
َولَـــُه ؛ألِفـــاً َمحزَةُ  ]بالبأســـاء[أبـــَدَل اهلَمـــزََة األوَىل يف  ����َوالّضـــّرآء بِالَبأَســـآء����) ٩٤( يـــةاآل

  .اوقس على ذلك أمثاهل ]الضراء[وكذلَك َمهزَُة  ؛يف الثّانَِية األوُجُه اخلَمسة
َوَقــَف َعَليِهمــا َمحــزَُة بِإبــَداِل اهلَمــزَِة ألِفــاً َمــَع الَقصــِر  ����الّضــرآُء َوالّســرآءُ ����) ٩٥(اآليــة 

  .َوالتَوسِط َوالطوِل ُمثّ بَِتسِهيِلَها َمَع الروِم َوَعَليِه طُوِل األِلِف َوَقصرِه
َوَلُه ؛لّســـْكتِ َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوا ����"معـــاً "َواألرض ����) ١٠٠ ، ٩٦(اآليتـــان 

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة وقــس علــى ذلــك  ����بـََياتــاً َوُهــم ، أن يَــأتِيَـُهم����) ٩٧(اآليــة 
   .أمثاهلا

َســــّهَل اهلمــــزَة محــــزُة َوقفــــاً مــــَع طُــــوِل  ����إســــَرآئِيل ، نَــــآئُِمون����) ١٠٥ ، ٩٧(اآليتــــان 
  .األلِف َوَقصرِه

 :َوأَمــــــاَل األلِــــــَف َمحــــــزَةُ  ؛أدَغــــــَم الــــــّداَل يف اجلِــــــيمِ  ����َلَقــــــْد َجــــــآَءتُهموَ ����) ١٠١(يــــــة اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا )ولقّجاءهم(



١٠٥ 

ليومنـوا (:أبـدَل اهلمـزَة فيِهمـا محـزُة وقفـاً  ����تَأُمُرون ، لُِيؤِمُنوا����) ١١٠ ، ١٠١(اآليتان 
  .)تامرون –
  .)معْي بين( :صالً أسَكَن الَياَء َمحزَُة وَ  ����َمِعَي بَِني����) ١٠٥(ية اآل
  .)قّجئتكم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َقْد ِجئُتُكم����) ١٠٥(ية اآل
َوَشــــّدَد احلَــــاَء َوزَاَد ألِفــــاً بَعــــَدَها ؛َحــــَذَف األلِــــَف بَعــــَد السني ����َســــاِحرٍ ����) ١١٢(يــــة اآل

  .)َسحارٍ ( :محزةُ 
   .)أإّن لنا( :اٍم يف أّوِهلَازَاَد َمحزَُة َمهزََة اسِتفهَ  ����إّن لََنا���� )١١٣(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثاني   ����....َوأوَحيَنآ إَلى ُموَسى����) ١١٧( يةاآل
  .)تَلقف( :محزةُ فـََتَح الالَم َوَشّدَد الَقاَف  ����تـَْلَقف����) ١١٧(ية اآل
ـــات اآل ـــأِفُكون����) ١٣٢ ، ١٢٩ ، ١١٧(ي ـــا ، َي ـــا ، "معـــاً " تَأتِيَن ـــؤِمِنين، ِجئتَـَن  ����ِبُم

  .)مبومنني ، جيتنا ، تاتينا ، يافكون( :مزََة فيِهّن َمحزَُة َوقفاً أبَدَل اهلَ 
ِخبُلـٍف  َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  َسَكتَ  ����أْن َءاَذن ، أْن ألقِ ����) ١٢٣ ، ١١٧(اآليتان 

  َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
 ، ١٣٤ ، ١٣١ ، ١٢٩ ، ١٢٦ ، ١٢٨ ، ١٢٧ ، ١٢٢، ١١٧(يــــــــــــــــــات اآل

ــــــــا ، "كلــــــــه"ُموَســــــــى ����) ١٣٧ ، ١٣٨  بموســــــــى، ، َجــــــــآَءتُهم ، َعَســــــــى ، َجآَءتَن
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الُحسَنى ، "وقفاً " "معاً "يَاُموَسى

  .)منتمأَءا( :َمهزََة اسِتفَهاٍم َمحزَةُ زَاَد  ����َءاَمنُتم����) ١٢٣(ية اآل
فُصــوِل  ����َبنُكْم أجَمِعــينألَصــل  ، َلُكــْم إن����) ١٢٤ ، ١٢٣(آليتــان ا

َ
َســَكَت َعَلــى امل

  .يف ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
  َسهَل اهلمزَة محزُة وقفاً مع طوِل األلِف َوَقصرِه ����َجآَءتَنا����) ١٢٦(اآلية 

ا َخلَـٌف بِــدوِن غنــة أدَغَمَهــ ����َسـّيئٌة َيطّيــُروا ، َصــبراً َوَتوفّنــا����) ١٣١ ، ١٢٦(اآليتـان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

ــان  َوَلُه ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����"معــاً "األرض ����) ١٢٨ ، ١٢٧(اآليت
   .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



١٠٦ 

ــــــات  وقــــــَف  ����ِنَســــــآءَكم إســــــَرآئِيل ،  ، ِنَســــــآَءُهم����) ١٤١ ، ١٣٤ ، ١٢٧(اآلي
  .محزُة بتسهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصره عليهنّ 

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها ����َوَءاِلَهَتك����) ١٢٧(ية آلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ١٣٤، ١٣٣(اآليتان    ).َعَليـْ

  .)يعِكُفون( :محزةُ  َكَسَر الَكافَ   ����يَعُكُفون����) ١٣٨(اآلية 
����  

  بداية الثمن الثالث ����.....َعْدنَا ُموسى ثالثين ليلة◌ٰ َووَ ����) ١٤٢(ية اآل
  ) ١٥٢ ، ١٤٤ ، ١٥٥ ، ١٥٤ ، ١٥٠ ، ١٤٨ ، ١٤٣ ، ١٤٢( ياتاآل
هـــًدى ،"وقفـــاً "ُموَســـى الَغَضـــب  ، َتَجّلـــى ، "معـــاً "تـََرانِـــي  ، َجـــآء ، "كلـــه"ُموَســـى ����
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "َوأْلَقى األْلَواح  ، نـَْيا الد ، يَاُموَسى ، "وقفاً "

ــَروا ، لَيلــًة َوأتَممَناهــا����) ١٤٦ ، ١٤٢(اآليتــان  أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة  ����َوإن يـَ
   .وقس على ذلك أمثاهلا

ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َســكَ  ����ٱنظُــْر إلَــى ، أنظُــْر إلَيــك����) ١٤٣(اآليــة 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛فاً وصالً ووق

  .)دكاءَ ( :زَاَد َمهزًَة بَعَد األِلِف ِمن ُدوِن تَنويٍن َمحزَةُ  ����دَكا���� ) ١٤٣(ية اآل
  .)املومنني( :أبَدل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ����الُمؤِمِنين����) ١٤٣(اآلية 

ــــــــــِل  ����رضاأل ، األلــــــــــَواح����) ١٤٦ ، ١٤٥(اآليتــــــــــان  َوقَــــــــــَف َعليهــــــــــا َمحــــــــــزُة بِالنْق
 )١٤٥(اآليـة  َوَلُه َوصًال الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقـس علـى ذلـك أمثاهلـا؛َوالّسْكتِ 

  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����
 :زةُ وقـــَف عليهـــا بتحِقيـــِق اهلمـــزِة َوإبـــداهلا يَـــاًء مفتوحـــًة محـــ ����بِأحَســـنَها����) ١٤٥(اآليـــة 

  .)بَيحسنها –بِأحسنها (
 :أســكن اليَـاَء َمحــزَُة وحـذفها إللتقــاء السـاكنني َوصــالً  ����لـِذينَ ٱَءايَــاِتَي ����) ١٤٦(يـة اآل
  ) ينالذ  ءاياِيتْ (

   .)الرَشد( :فـََتَح الرّاَء َوالشَني َمحزَةُ  ����الرْشد����) ١٤٦(ية اآل



١٠٧ 

  .)مهِ ي لِ حِ ( :َكَسَر احلَاَء َمحزَةُ  ����ُحِليِهم����) ١٤٨(ية اآل
ــة اآل ــا����) ١٤٩(ي ــْر لََن ــا َويـَْغِف ــا رَبـَن ــِة تَــاَء ِخَطــاٍب فِ  ����يـَْرَحْمَن َــاَء الَغيَب ِهَمــا َمحــزَُة يأبــَدَل ي

  .)َترمحنا ربنا وتَغفر لنا( :َوَنَصَب الَباءَ 
  .)َقّضلوا(:أدَغَم الداَل يف الّضاِد محزةُ  ����َقْد َضّلوا����) ١٤٩(آلية ا

  .)م إنابن أُ ( :َكَسَر املِيَم َمحزَةُ  ����م إنْبَن أُ ٱ����) ١٥٠(ية اآل
  :ِستِة أوُجهٍ َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِ  ����األْعَدآءَ ����) ١٥٠(ية اآل
إسَقاِط اهلمزِة األوَىل َونقل َحرَكتَهـا إىل الـالِم َوإبـداُل الثانيـة مـَع طـول األلـِف  -٣و٢و١

  .َوتَوسطِه َوَقصره
  َوإبدال الثانِية َمع َمرَاِتب املد الثالث  الّسكُت يف اهلمزِة األوَىل  -٦و٥و٤

فُصوِل يف ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلـٍف عنـُه  ����أَعِجلُتْم أمر����) ١٥٠(اآلية 
َ
َسَكَت َعَلى امل

  . َوصالً َوَوقفا
  :َوقَف عليها محزُة ِبوجَهني ����َوألِخي����) ١٥١(اآلية 

  .)خيَوليَ  –وألخي ( :َحتِقيق اهلمزِة َوإبداهلا يَاًء مفُتوحة
   .)يايوِا◌ِ ، ياوإي( :ِحلمزةَحتِقيُق اهلَمزَِة َوَتسِهيُلً◌َها َوقفاً  ����يَ اَوإي ����) ١٥٥(ية اآل

َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِإبـــَداِل اهلَمـــزَِة ألِفـــاً َمـــَع الَقصـــِر َوالتَوســـِط  ����َتَشـــآءُ ����) ١٥٥(اآليـــة 
  .َوَقصرِه َوالطوِل ُمثّ بَِتسِهيِلَها َمَع الروِم َوَعَليِه طُوِل األِلفِ 

����  
نـَْيا َحَسَنةً ٱوَ ����) ١٥٦(ية اآل بداية الثمن الرابع ����....ْكُتْب لََنا في َهِذِه الد.  

َســــــَكَت َخلَــــــٌف َعلــــــى   ����َعلَــــــيِهْم إلَــــــى ، ُمهِلُكهــــــْم أو����) ١٦٧ ، ١٦٤(اآليتـــــان 
  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

ـــات اآل ـــون����) ١٦٩، ١٦٣ ، ١٦١ ، ١٥٦(ي ـــئُتم، يُؤِمُن ـــأتِيِهمْ  ، ِش  ����، يأخـــذوهَت
وقـــس علـــى ذلـــك ) ، ياخـــذوهتـــاتيهم ، شـــيتم، يومنـــون( :مـــزََة فِـــيِهّن َوقفـــاً أبـــَدَل َمحـــزَُة اهل

  .أمثاهلا
 ؛َوقَـــَف َعليهــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����األّمـــيّ  ، األِخـــَرة����) ١٥٧ ، ١٥٦(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا دٍ َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّال 
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  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسَة َعَشَر َوجهاً  ����َمْن أَشآءُ ����) ١٥٦(ية اآل
  .َحتِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َوإبَداُل الثّانَِيِة ألِفاً َقصراً َوَتوسطاً َوطُوالً  -٣و٢و١
  .َتسِهيُلَها طُوالً َوَقصراً  -٥و٤

  .ِلَك َعَلى الّسكت َعَليَها◌ٰ الّنقِل يف اهلَمزَِة األوَىل وََكذَ َوَهِذِه اخلَمسُة تَأِيت َعَلى 
  . َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ١٥٦(آلية ا

ـــات اآل نَيا����) ١٦٩ ، ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٥٧ ، ١٥٦(ي ـــد ـــاُهم ، ال َه ـــى، َويـَنـْ  ُموَس
  .َماَهلُّن َمحزَةُ أ ����األْدَنى ، ْسَتْسَقاهُ ٱ ، َوالسْلَوى، " معاً "
أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة   ����أّمــٌة يَهــُدون ، َحَســنًة َوفــي����) ١٥٩ ، ١٥٦(آليتــان ا

   .وقس على ذلك أمثاهلا
  .قللها َمحزَُة  ����التوراة����) ١٥٧(اآلية 

ضــــم اهلــــاء " كلــــه" ����َعلَــــْيِهمْ ����) ١٦٩، ١٦٧، ١٦٢، ١٦٠، ١٥٧(اآليــــات 
ُهمْ (َمحزَُة وصالً وَوقفاً    ).َعَليـْ

   .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����الَخَبآِئث����) ١٥٧( يةاآل
َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِإبَداِل اهلَمـزَِة يَـاًء َوإدَغـاِم اليَـاِء األوَىل  ����ِتُكم◌ٰ َخِطيئَـ����) ١٦١(ية اآل

   .)خطّياتكم( :يف الثّانَِية
  .)إذ تأتِيهم(:محزةُ ◌ِ  َل يف التاءأدَغَم الّذا ����إْذ تَأتِيِهم����) ١٦٣(اآلية 

   .)معذرٌة إىل(:َرَفَع الّتاَء َمحزَةُ  ����َمْعِذرًَة إَلى����) ١٦٤(ية اآل
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأربـََعِة أوُجهٍ  ����السوءِ ���� )١٦٥(ية اآل
  .الّنقُل َمَع اإلسَكاِن َوالروم -٢و١
   .َوالّروماإلبَدال َمَع اإلدَغاِم َوَعَليِه اإلسَكان  -٤و٣

 -َخاســِن (:التسـهيُل واإلسـَقاط بـوجهنيوقَف عليها محـزُة  ����َخاِسِئين����) ١٦٦(اآلية 
  )َخاِسني

  .)وإذ تأذن( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َوإْذ تَأّذنَ ����) ١٦٧(ية اآل
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ـــــــِيَئات����) ١٦٨(يـــــــة اآل ُتوحـــــــةً َوقَـــــــَف َعَليَهـــــــا َمحـــــــزَُة بِإبـــــــَداِل اهلَمـــــــزَِة يَـــــــاًء َمف ����َوالس: 
  .)والسيـَيات(

  .)يعقلون( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحزَةُ  ����تَعِقُلون����) ١٦٩(ية اآل
����  

  بداية الثمن الخامس   ����....َوإْذ نـَتَـْقَنا الَجَبَل فـَْوَقُكم����) ١٧١(ية اآل
قـس أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة و   ����َمن يَهدِ  ، ظُّلٌة َوظَّنوا����) ١٧٨ ، ١٧١(اآليتان 

   .على ذلك أمثاهلا
ــــــــــى����) ١٨٨ ، ١٨٧ ، ١٨٥ ، ١٨٠ ، ١٧٦ ، ١٧٢( اآليــــــــــات ــــــــــَواه، بـََل ، َه
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َشآء، ُمْرَساَها، َعَسى، الُحْسَنى

َخَلــــٌف َســــَكَت َعلــــى املفُصــــوِل  ����يَلَهــــْث أو ، َوإْذ أَخــــذ����) ١٧٦ ، ١٧٢(آليتــــان ا
  .النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا َوحلَِمزََة َوقفاً  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َســـَكَت َخَلـــٌف   ����بَعـــَدهْم أفـَُتهِلكَنـــا ، أنُفَســـهْم أَلســـتُ ����) ١٧٣ ، ١٧٢(اآليتـــان 
  .َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

 ؛ِل َوالّســْكِت َمحــزةُ َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــ ����األرض ، يــاتاأل����) ١٧٦ ، ١٧٤(اآليتــان 
  .َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٧٥(اآلية    ).َعَليـْ
  .أدَغَم َمحزَُة الثّاَء يف الّذاِل َكَحفصٍ  ����ِلك◌ٰ يـَْلَهث ذ ����) ١٧٦(ية اآل

َوإبـداهلا َوَقَف َعَليِهَما َمحزَُة بَِتحِقيـِق اهلَمـزَِة  ����"معاً "تَِنا بِئايَا����) ١٨٢ ، ١٧٦( اآليتان
  .)يَاتنابَِيا ، بئاياتنا( :يَاًء مفتوحةً 

   .)ولقد ّذرأنا(:أدَغَم الّداَل يف الّذاِل َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َذرَأنَا����) ١٧٩(ية اآل
  ).َحدونيَل: (فـََتَح الَياَء َواحلَاَء َمحزَةُ  ����يُلِحُدون����) ١٨٠(اآلية 

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه ����أْسَمآئِه����) ١٨٠(ية اآل
 :أبـــــدَل اهلمــــزَة فيِهمـــــا واواً َوقفـــــاً محـــــزةُ  ����"معـــــاً "يُؤِمنـــــون ����) ١٨٨ ، ١٨٥(اآليتــــان 

   .)يومنون(
  ن َخالدٍ َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف عَ  ����َشيءٍ ����) ١٨٥(اآلية 
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  .)ويذْرهم( :َجَزَم الرّاَء بِالسكوِن َمحزَةُ  ����َوَيَذرُُهم����) ١٨٦(ية اآل
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  ����السوءُ ����) ١٨٨(ية اآل
  .نـَْقُل َحرََكِة اهلَمزَِة إَىل الَواِو َمَع اإلسَكاُن َوالّروُم َواإلْمشَام -٣و٢و١
ـــِة َوَعَليـــِه اإلســـَكاُن َوالـــّروُم  إبـــَداُل اهلَمـــزَةِ  -٦و٥و٤ َواواً َمـــَع إدَغـــاِم الـــَواِو األوَىل يف الثّانَِي

   .َواإلمشَام
����  

  بداية الثمن السادس ����.....ُهَو الِذي َخَلَقُكمْ ����) ١٨٩(ية اآل
ـــات ـــاَها����) ٢٠٣ ، ١٩٨ ، ١٩٦ ، ١٩٣ ، ١٩٠ ، ١٨٩( اآلي ـــا ، تـََغّش َءاتَاُهَم

ــَوّلى  ، "معــاً "لُهــَدى ا  ،"وقفــاً "فتعــالى  ،"معــاً " ــَراُهمْ  ، "وقفــاً "يـَتَـ َوُهــدى ، يُــوَحى، َوتـَ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "

أدغمهــا خلــٌف بــدوِن   ����أرُجــٌل يَمُشــون ، نَفــٍس َواِحــَدة����) ١٩٥ ، ١٨٩(اآليتــان 
   .غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا

َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  ����ِعبَـــاٌد أمثـــاُلُكم ، لَـــئْن َءاتَيَتنـــا����) ١٩٤ ، ١٨٩(اآليتـــان 
  .وقس على ذلَك أمثاهلا زََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق َوحلَِم ؛وصالً ووقفاً َخَلٌف ِخبُلٍف عنُه 

ـــيئاً ����) ١٩١(اآليـــة  ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِـــَوجَهنيِ  ����َش ـــام  ، الّنقـــلُ  :َوَق ـــَع اإلدَغ ـــَداُل َم َواإلب
   .الدٍ َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن خَ  ؛)َشّيا، َشَيا(

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل   ����َعلَـيُكْم أَدَعوتمـوُهم ، َتدُعوُهْم إَلى����) ١٩٣(اآلية 
  يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا 

َوقَــــَف َعَلــــيِهّن  ����َبَصــــآئِر ، طَــــآِئف، مُشــــرََكآءَكُ ����) ٢٠٣ ، ٢٠١ ، ١٩٥( اآليــــات
  .مزَِة َمَع طوِل األِلِف َوَقصرِهَمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَ 

، يومنـون( :أبـَدَل اهلَمـزََة َمحـزَُة ِفيِهَمـا َوقفـاً  ����قُـِرئ، يُؤِمنُـون����) ٢٠٤ ، ٢٠٣(يتان اآل
  .)قري

						� �
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  بداية الثمن السابع ����....َيْسئَـُلوَنَك َعِن األنَفال����) ١(ية اآل
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َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ؛يِهَمـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكتَوَقَف َعلَ  ����"معاً "األنَفال ����) ١(ية اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا؛ِخبُلٍف َعن َخالد

ـــؤِمِنين����) ١٩ ، ١٦ ، ١( يـــاتاآل ـــة ، ، ُم أبـــَدَل اهلَمـــزََة ِفيِهَمـــا َمحـــزَُة  ���� الُمـــؤِمِنينِفَئ
  .وقس على ذلك أمثاهلا) فَية، املومنني، مومنني( :َوقفاً 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����مْ َعَلْيهِ ����) ٢(اآلية    ).َعَليـْ
ـــيِهْم َءايَاتِـــه����) ٩ ، ٢(يتـــان اآل ـــٍف َعنـــُه  ����َلُكـــْم أنّـــي، َعَل ـــٌف ِخبُل َســـَكَت َعَليِهَمـــا َخَل

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً َوَوقفاً 
ــاً ����) ٢(يــة اآل ــْم إيَمان ُه ــ ����زَاَدتـْ ــٌف الّســكُت َعَل ــَف َمحــزَُة َوِخلََل ــاَل األِل ى اهلَمــزَِة َوصــالً أَم

  .َوَوقفاً 
وقس علـى ؛أدَغَمُهَمـا َخلَـٌف بِـدوِن ُغنّـةٍ  ����أن ُيِحـقّ  ، َمْغِفـَرٌة َوِرْزق����) ٧ ، ٤(يتـان اآل

  .)أن ّحيق، مغفرُة ّورزق( :ذلك أمثاهلا
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآءَُكم، رََمى، ُبْشَرى، "وقفاً "إحدى����) ١٧ ، ١٠، ٧( اآليات

  .)إذ ّتستغيثون( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����ِغيُثونإْذ َتستَ ����) ٩(ية اآل
وصـالً َخَلٌف ِخبُلٍف عنـُه َسَكَت َعلى املفُصوِل  ����ُمَتَحيزاً إَلى، ِلِقَتاٍل أو����) ١٦(ية اآل

    .وقس على ذلك أمثاهلا ، َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ  ؛ووقفاً 
   .هلَمزََة َوقفاً َوأَماَل األِلَف َمحزَةُ أبَدَل ا ����َوَمأَواه����) ١٦(ية اآل
 :َخّفـــَف النـــوَن وََكَســـَرَها اللِتَقـــاِء الّســـاِكَنِني َوصـــالً َمحـــزَةُ  ����"معـــاً "َوَلِكـــن ����) ١٧(يـــة اآل
   .)َوَلِكنِ (

  )موهٌن كيدَ (:نـَّوَن النوَن َوَنَصَب الّداَل َمحزَةُ  ����ُموِهُن َكيدِ ����) ١٨(ية اآل
  ).فقجاءكم( أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحزَةُ  ����آءَُكمفـََقْد جَ ����) ١٩(ية اآل

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ١٩(اآلية 
     .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا
  .)وإن اهللا( :اهلَمزََة َمحزَةُ َكَسَر  ����َوأن اهللا����) ١٩(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثامن ����....إن َشر الدَوآب ِعنَد اهللا����) ٢٢(ية اآل



١١٢ 

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها ����ألْسَمَعُهم����) ٢٣(ية اآل
َخلَـٌف ِخبُلـٍف  ُصـولِ ى املفَسَكَت َعل ����إْذ أنُتم ، َوَلْو أسَمَعُهم����) ٢٦ ، ٢٣(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا ، َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
إَىل الـــرّاِء َمـــَع  َوقَــَف َعَليَهـــا َمحــزَُة بِإســـَقاِط اهلَمــزَِة َونَقـــِل َحرََكِتَهــا ����الَمـــْرءِ ����) ٢٤(يــة اآل

مســــاً أســــَقَط اهلَمــــزََة َوأبـَْقــــى الــــراَء َعَلــــى ُســــُكوَِا أما رَ ؛اإلســــَكاِن َوالــــروِم َولَــــُه َهــــَذا ِقَياســــاً 
   .األصِلي
َولَــُه  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األّولِــين ، األرض����) ٣١ ، ٢٦(اآليتــان 

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
بتحقيــــِق اهلمـــــزِة  َوقــــَف عليهــــاثانيــــة و أمــــال َمحْــــزَُة األلـــــف ال ����فَئــــاَواُكم����) ٢٦(يــــة اآل

  .وتسهيلها
أدغمها خلٌف بدوِن غنـٍة وقـس علـى   ����إن يَنَتهوا ، ِفتَنٌة َوأن����) ٣٨ ، ٢٨(اآليتان 

   .ذلك أمثاهلا
َلى����) ٤٠ ، ٣١(يتان اآل   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الَموَلى، َموَالُكم، تـُتـْ

ُهمْ (زَُة وصالً وَوقفاً ضم اهلاء محَ " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٦، ٣١(اآليتان    ).َعَليـْ
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلـٍف عْنـُه   ����َعَليِهْم ءاياتَنا����) ٣١(اآلية 

  .َوصالً َوَوقفاً 
  .)سمعناق( :أدَغَم الّداَل يف السٍني َمحزَةُ  ����َقْد َسِمْعَنا����) ٣١(ية اآل
  .)أوليااَه( :َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهَسّهَل اهلَمزََة  ����أولَِياَءه����) ٣٤(ية اآل
   .)ـديةزوتصـ( :أَشم الّصاَد زَاياً َمحزَةُ  ����َوَتصِديَة����) ٣٥(ية اآل
  .)لُيَميز( :َضّم الَياَء َوفـََتَح املِيَم َوَشّدَد الَياَء َمكُسورًَة َمحزَةُ  ����لَِيِميزَ ����) ٣٧(ية اآل
   .)لفقّسّ◌◌َ ( :َم الّداَل يف السِني َمحزَةُ أدغَ  ����َقْد َسَلف����) ٣٨(ية اآل
  ) سنتمض(:أدَغَم الّتاَء يف السِني َمحزَةُ  ����َمَضْت ُسّنت���� )٣٨(ية اآل

				  
بدايـــة الـــثمن األول   ����..........ن َشـــيء ْعَلُمـــوْا أنَمـــا َغِنْمـــُتم ِمـــٱوَ ����) ٤١(يـــة اآل

  والجزء العاشر



١١٣ 

ـــــاَمى، بَـــــىالُقرْ ����)٥٠ ، ٤٨ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٤١(اآليـــــات   ،"وقفـــــاً "إلتقـــــى  ، َوالَيَت
نَيا ى، تـََرى، أَرى، أرَاَكُهم، ىَوَيْحيَ ، الُقْصَوى، الدأَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً " يـَتَـَوف.  
َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  ����َشــيءٍ ����) ٤١(اآليــة 
  .أمثاهلا

َســــــَكَت َخَلــــــٌف َعلــــــى   ����يُرِيُكمــــــوُهْم إذ ، مُكنــــــُتْم َءاَمنــــــتُ ����) ٤٤ ، ٤١(اآليتــــــان 
  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

َخلَـٌف ِخبُلــٍف َسـَكَت َعلـى املفُصــوِل  ����َولَـْو أرَاَكُهــم ، إْذ أنــُتم����) ٤٣ ، ٤٢(اآليتـان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ، قُ َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقي ؛وصالً ووقفاً عنُه 

أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   ����َومـن يـََتوكـل ، بَيَنٍة َوَيحـي����) ٤٩ ، ٤٢(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا

َولَـــُه  ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����األُمـــور ، األمـــر����) ٤٤ ، ٤٣(اآليتـــان 
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)َترِجع( :فـََتَح التاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����ْرَجعُ تُـ ����) ٤٤(ية اآل
  .)ِفَية( :َمفُتوحًة َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة يَاًء  ����ِفَئة���� )٤٥(ية اآل
إبــَداُل اهلَمــزَِة األوَىل يَــاًء َوإبــَداُل  :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِثالثَــِة أوُجــهٍ  ����رِئَــآءَ ����) ٤٧(يــة اآل

  .)ريا( :ثّانَِيِة ألِفاً َمَع َقصرِِه َوتـََوسطِه َوطُولِهاهلَمزَِة ال
َوقَـَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِإبـَداِل اهلَمـزَِة يَـاًء َوإدَغـاُم األوِل يف الثّـاِين َمـَع  ����بَِريءٌ ���� )٤٨(ية اآل

  .)بريّ ( :اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَامِ 
  .)وإذ زين( :الدأدَغَم الّذاَل يف الزّاي خَ  ����َوإْذ زَيّن����) ٤٨(ية اآل

  .وقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وتسِهيلها ����َوأدبَارِهم����) ٥٠(اآلية 
وقــــــــَف عليهــــــــا محــــــــزُة بتحِقيــــــــِق اهلمــــــــزِة َوإبــــــــداهلا يَــــــــاًء  ����بِأنُفســــــــهم����) ٥٣(اآليــــــــة 
  .)بَِينُفِسهم –بأنفسهم (:مفُتوحة
  .)نيومنو (:أبدَل اهلمزَة واواً َوقفاً محزةُ  ����يُؤِمُنون����) ٥٥(اآلية 

  .)إلَيُهم( :َضّم اهلاَء محزةُ  ����إلَيِهم����) ٥٨(آلية ا



١١٤ 

 :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتســِهيِل اهلَمــزَِة َمــَع طـُـوِل األلِــِف َوَقصــرِهِ  ����الَخــآئِِنين����) ٥٨(يــة اآل
  .)اخلااِنني(

  :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  ����َسَوآءٍ ����) ٥٨(ية اآل
  .اً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ إبَداُل اهلمزَِة ألِف -٣و٢و١
   .َسّهَل اهلمزََة بينها وبني الياِء َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤

����  
  بداية الثمن الثاني����.....َوإن َجَنُحوْا لِلسْلِم فاْجَنح َلَها����) ٦١(ية اآل
نَيا، أْسَرى����) ٧٥ ، ٧٠ ، ٦٧(ات ياآل أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أوَلى ، األْسَرى، الد.  

  .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����ايدو رِ َوإن يُ ����) ٦٢(اآلية 
ــــــالمؤِمِنين����) ٦٤ ، ٦٢(اآليتــــــان  أبــــــدَل اهلمــــــزَة فيِهمــــــا واواً وقفــــــاً  ����المــــــؤِمِنين، َوِب

  .)املومنني –وباملومنني (:محزةُ 
ِخبُلـٍف َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف  تَ َسـكَ   ����لَِنبـي أن ، لَـْو أنَفقـتَ ����) ٦٧ ، ٦٣(اآليتان 

  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)تمأخَ ( :أدَغَمَها َمحزَةُ  ����أَخْذُتم����) ٦٨( يةاآل
  .)وِاليتهم( :َكَسَر الَواَو َمحزَةُ  ����َواليَِتِهم����) ٧٢(ية اآل

فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع  َسـَكتَ   ����"معاً "بَعُضُهْم أولَِيآء ����) ٧٣ ، ٧٢(اآليتان 
َ
َعلَـى امل

  .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
َسَكَت َعَليَهـا َمحـزَُة َوصـالً ِخبُلـٍف َعـن َخـالد وقـس علـى ذلـك  ����َشيءٍ ����) ٧٢(آليتان ا

    .أمثاهلا
						  
�و	)�Bא�
Gو����� �

�ثمن الثالثبداية ال�����.....بـََرآَءٌة ِمَن اِهللا َوَرُسوِلهِ �����)١(ية اآل �
َوَلُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األكبَـر ، األرض����) ٣ ، ٢(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



١١٥ 

أدَغَمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـة وقـس   ����َوإن َيظَهـُروا ، أشُهٍر َواعَلمـوا����) ٨ ، ٢(اآليتان 
   .اعلى ذلك أمثاهل

َوَقــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإبــَداِل اهلَمــزَِة يَــاًء َوإدَغــاُم األوِل يف الثّــاِين َمــَع  ����بَــِريءٌ ����) ٣(يــة اآل
  .)بريّ ( :اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَامِ 

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   ����َوإْن أَحــد ، بَِعــَذاٍب ألِــيم����) ٦ ، ٣(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ وَ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع   ����َعهـــَدُهْم إلَـــى ، َعَلـــيُكْم أَحـــداً ����) ٤(اآليـــة 
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

  .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمإلَيُهم( :محزةُ ا فيهمَضّم اهلاَء  ����، َعَلْيِهمْ إلَيِهم����) ١٤، ٤( اآليتان   .)، َعَليـْ
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمــَع اإلدَغــام  ، الّنقــلُ  :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِــَوجَهنيِ  ����َشــيئاً ����) ٤(اآليــة 

  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا
ـــــه����) ١٤ ، ١٣ ، ٦(اآليـــــات  أبـــــدَل اهلمـــــزة فيِهمـــــا محـــــزُة  ����"معـــــاً "ُمـــــؤِمِنين  ، َمأَمَن

  .)مومنني -مامنه (:وقفاً 
  .)وتاىب( :َوَلُه إَماَلُة األِلِف بَعَد الَباءِ ؛أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����َوتَأَبى����) ٨(ية اآل
  .وجهان  َوقفاً وأسقطها َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة  ����َبَدُءوُكم����) ١٣(ية اآل
  .ِه اخلَمَسةِ َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوجُ  ����َيَشآءُ ����) ١٥(ية اآل

  .أماهلما َمحزَُة  ����، فـََعَسى" وقفاً " َوَءاَتى ����) ١٨(اآلية 
   .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����ِئك◌ٰ ُأْولـ����) ١٨(ية اآل

                                  ����  
  .رابعبداية الثمن ال ����.....أَجَعلُتْم ِسَقايََة الَحآج ����) ١٩(ية اآل

َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  ����اإليَمـــان ، األِخـــر����) ٢٣ ، ١٩(اآليتـــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

َســّهَل اهلَمــزََة َمحــزَُة ِفــيِهّن  ����"معــاً "َءابَــآءُكم  ، الَفــآئُِزون����) ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٠(يــات اآل
  .َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ 



١١٦ 

ــــــُرُهم����) ٢١(يــــــة اآل ــــــاَء وَ  ����يـَُبش ــــــَتَح الَي ــــــَني ُخمَّفَفــــــًة َمحــــــزَةُ أَ فـَ ــــــاَء َوَضــــــّم الش  :ْســــــَكَن الَب
  .)ْبُشرُُهميَـ (

  .وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة ألِفاً مَع املراتِب الثالث ����أولِيآءَ ����) ٢٣(اآلية 
أدَغَمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـة وقـس   ����َكِثيرٍة َوَيوم  ، يـََتوّلُهم َوَمن����) ٢٥ ، ٢٣(اآليتان 

   .على ذلك أمثاهلا
زَُة بَِتحِقيـِق َوقَـَف َعَليِهَمـا َمحـ ����"معـاً " بِـأفَواِهِهم، بِـأْمرِهِ ����) ٣٢ ، ٣٠ ، ٢٤( اآليات
   .)بَيفواههم ، بأفواههم/بَيمره  ، بأمره( :إْبَداِهلَا يَاًء َمفُتوَحةً اهلَمزَِة وَ 

ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ   ����إْذ أعَجَبتُكم ، ُقْل إن����) ٢٥ ، ٢٤(يتان اآل
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)ثمرحب( :أدَغَمَها َمحزَةُ  ����رَُحَبْت ثُم ����) ٢٥(ية اآل

  ����بِالُهَدى، أنى ، "وقفاً "النَصاَرى ، َضاَقتْ ����) ٣٣ ، ٣٠ ، ٢٥( اآليات
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ 

، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ٢٥(اآلية 
   .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوُجِه اخلَمَسةِ  ����َجَزآءُ ����) ٢٦(ية اآل

ـــــــ ـــــــؤِمِنين����) ٣٠ ، ٢٦(ان اآليت ـــــــدَل اهلمـــــــزَة فيِهمـــــــا واواً وقفـــــــاً  ����يُؤَفكـــــــون ، الُم أب
  .)يوفكون –املومنني (:محزةُ 
رَاتِـــِب  ����َشـــآءَ ����) ٢٨(يـــة اآل

َ
أَمـــاَل األلِـــَف َمحـــزَُة َولَـــُه يف اهلَمـــزَِة َوقفـــاً إبْـــَداُهلَا ألِفـــاً َمـــَع امل

   .الّثالثِ 
   .)بنٱعزيُر ( :َمحزَةُ  َحَذَف الّتنِوينَ  ����ْبنٱُعَزيٌر ���� )٣٠(ية اآل
  .)ُيَضاُهون( :أْسَقَط اهلَمزََة َوَضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����ُيَضاِهُئون����) ٣٠(ية اآل

فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع َخَلــٌف ِخبُْلــٍف   ����َورُهَبــانُهْم أربَابــاً ����) ٣١(اآليــة 
َ
َســَكَت َعَلــى امل

   .عنُه َوصالً َوَوقفا
  .)وياىب( :ُة َوقفاً َمَع إبَداِل اهلَمزَِة ألِفاً أَماَهلَا َمحزَ  ����َويَأَبى����) ٣٢(ية اآل

                                   ����  



١١٧ 

   بداية الثمن الخامس ����.....يَآأيـَّها الِذيَن َءاَمُنواْ ����) ٣٤(ية اآل
َوَلُه ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����َواألرض ، األحبَــار����) ٣٦ ، ٣٤(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا كُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ َوصالً السّ 
 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   ����َعــَذاباً ألِيمــاً  ، بَِعــَذاٍب ألِــيم����) ٣٩ ، ٣٤(اآليتــان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
نَيا، ىفـَُتْكـــوَ ، ُيْحَمـــى����) ٤٠ ، ٣٨ ، ٣٥( اآليـــات ـــْفَلى ، "معـــاً "الـــد الُعْلَيـــا، الس���� 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
وقــــَف عليهــــا محــــزُة بتحِقيــــِق اهلمــــزِة َوإبــــداهلا يــــاًء مفتوحــــًة  ����ألنُفِســــكم����) ٣٥(اآليــــة 

  .)لَينفسكم –ألنفسكم (:)وجهان(
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  ����لِيـَُواِطُئواْ ����) ٣٧(ية اآل

ـــَع َضـــّم الطّـــاِء ؛َوبِإبـــَداِهلَا يَاءً ؛مـــزَِة بَينَـَهـــا َوبَـــَني الَواوِ َتســـِهيُل اهلَ  ، واْ ليواِطـــ: (َوبِإســـَقاِطَها َم
  .)ليواطُواْ ، ليواطُيواْ 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة   ����أن ُيَجاِهــدوا ، َعامــاً َوُيحرمونــه����) ٤٤ ، ٣٧(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

فُصــــوِل يف ِمــــيِم اجلمــــِع   ����ٱثّــــاقَلُتْم إلَــــى ، َمــــاَلكْم إَذا����) ٣٨(اآليــــة 
َ
َســــَكَت َعلَــــى امل

  .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ٣٩(اآلية 

  .ن َخالدٍ َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف عَ  ؛)َشّيا
    .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٣٩(آلية ا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٢(اآلية    ).َعَليـْ
وقــــــــــَف عليهــــــــــا محــــــــــزُة بتحقيــــــــــِق اهلمــــــــــزِة وَتســــــــــهيِلها  ����َوأنُفســــــــــهم����) ٤٤(اآليــــــــــة 

  .)واَنفسهم –وأنفسهم (:)وجهان(
����  

  بداية الثمن السادس ����.....َوَلْو أرَاُدوْا الُخُروجَ ����) ٤٦(ة اآلي
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ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����َقْد أَخذنَا ، َوَلْو أرَادوا����) ٥٠ ، ٤٦(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس   ����َمــن يـَُقــول ، نُعــّدٌة َوَلكــ����) ٤٩ ، ٤٦(اآليتــان 
   .على ذلك أمثاهلا

فُصـــوِل يف ِمـــيِم   ����ِبُكـــْم أن ، مـــا زَاُدوكـــْم إال����) ٥٢ ، ٤٧(آليتـــان ا
َ
َســـَكَت َعلَـــى امل

  .اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
 ،َموالنَــا ، َجــآء ، ُدوُكــمزَا����) ٥٩ ، ٥٥ ، ٥٤  ،٥٢ ،٥١ ، ٤٨ ، ٤٧( اآليــات
نَيا، ُكَساَلى   ،"وقفاً " إحدى أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َءاتَاُهم، الد.  

َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األمور����) ٤٨(آلية ا
  .عن َخّالدٍ 

ـــولُ ����) ٤٩(يـــة اآل ـــَذنٱ يـَُق ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِإســـَقا ����ْئ زَِة ط مهـــزِة الَوصـــل َوإبـــَداِل َمهـــَوَق
  .)إيذن( :ويبتدئ بَِتحِقيِق َمهزَِة الَوصِل َوإبَداِل َمهزَِة الَقطِع يَاءً ؛)يقوُل وذن(:َواواً الَقطِع 

ـــــــان  أبـــــــدَل اهلمـــــــزَة فيِهمـــــــا واواً وقفـــــــاً  ����الُمؤِمنـــــــون ، َتُســـــــؤُهم����) ٥١ ، ٥٠(اآليت
  .)املومنون –تسوهم (:محزةُ 

ـــة  ـــِدينَ ����) ٥٢(اآلي َـــاءً  ����ابِأي ـــداهلا ي ـــزَِة َوإب ـــِق اهلَم ـــَف َعَليهـــا َمحـــزَُة بَِتحِقي ـــدينا ( :َوَق  -بأي
  .)بَييدينا

بصونه( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َهْل تـََرّبُصون����) ٥٢(ية اآل رت(  
  .)ُكْرهاً ( :َضم الَكاَف َمحزَةُ  ����َكْرهاً ����) ٥٣(ية اآل
  .)أن يـُْقبلَ ( :يَاًء َمحزَةُ أبَدَل الّتاَء  ����أن تـُْقَبل����) ٥٤(ية اآل
وقس علــى ؛َمحــزَُة َوقفــاً  أبــَدَل اهلمــزَة فيِهمــا ����يَــأُتون ، َتُســؤُهم����) ٥٤ ، ٥٠(يتــان اآل

  .)ياتون، تسوهم( :ذلك أمثاهلا
����  

  بداية الثمن السابع ����....إنّما الّصَدقَاُت لِلُفَقرآءِ ����) ٦٠(ية اآل
  .)ورمحةٍ ( :ةُ َجر التاَء َمحزَ  ����َورَحَمةً ����) ٦١(ية اآل



١١٩ 

ـــان  ـــيم����) ٦٥ ، ٦١(اآليت ـــَذاٌب أِل ـــاهللا ، َع ـــْل أِب ـــفٌ َســـكَ   ����ُق  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل
  .وقس على ذلك أمثاهلاَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق َوَحلمز  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 :زةُ أبــــدَل اهلمــــزَة فيِهمــــا واواً وقفــــاً محــــ ����ُمــــؤِمنين ، للُمــــؤِمِنين����) ٦٢ ، ٦١(اآليتــــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا) مومنني –للمومنني (

ــّوًة َوأكثَــر ، أن يُرُضــوه����) ٦٩ ، ٦٢(اآليتــان  أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس   ����قـُ
  .على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٧٣، ٦٤(اآليتان    ).َعَليـْ
ــان اآل ــتَـْهزُِءواْ ٱ���� )٦٥ ، ٦٤(يت ــُه إبــَداُهلَا ؛َســّهَل اهلَمــزََة َمحــزَُة َوقفاً  ����َتْســَتهزُِءون، ْس َوَل

  .يَاًء َوإسَقاطَُها َمَع َضم الزّاي
  .)يـُْعَف َعن( :أبَدَل النوَن يَاًء َمضُموَمًة َوفـََتَح الَفاَء َمحزَةُ  ����نـَْعُف َعن����) ٦٦(ية اآل
ــةَ ����) ٦٦(يــة اآل ــذْب طَآئَِف ــا ����منـَُع ــَني َوالــّذالَ أبــَدَل النــوَن َت ــَتَح الَع  َوَرفَــعَ ) تـَُعــذب( ًء َوفـَ
  .َمحزَةُ ) مطَآئَِفةُ (

نَيا ����) ٧٤ ، ٦٩(يتان اآل أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أغَناُهم ، "معاً "الد.  
َوَلُه ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األنَهــار ، َواألِخــَرة����) ٧٢ ، ٦٩(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َخّالدٍ  َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن
  .أبَدَهلَا َمحزَُة َوقفاً َمَع إَماَلَة األِلف ����ُهمٰ◌ َوَمأوَ ����) ٧٣(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثامن ����...َوِمنُهم ّمن َعاَهَد اهللا����) ٧٥(اآلية 

 ، َنجــــــَواهم ، َءاتـــــــُٰهم ، َءاتَـــــــٰنا����) ٩١ ، ٩٠ ، ٨٥ ، ٧٨ ، ٧٦ ، ٧٥(اآليــــــات 
نَيا أماهلُّن محزةُ  ����الَمرَضى ، آءَوجَ  ، الد.  

َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــٌف َســـكَ   ����َعـــَذاٌب ألِـــيم ، لَـــِئْن َءاتَتنـــا����) ٧٩ ، ٧٥(اآليتـــان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)الِغُيوب(:َكَسَر الَغَني َمحزَةُ  ����الغُُيوب����) ٧٨(ية اآل
أدَغَمَهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــة وقـــس   ����أبـــداً َولَـــن ، فـََلـــن يَغِفـــر����) ٨٣ ، ٨٠(اآليتـــان 

   .على ذلك أمثاهلا



١٢٠ 

  ) َمعيْ (:أسَكَن الياَء فيِهما َوصالً ووقفاً محزةُ  ����"معاً "َمِعَي ����) ٨٣(اآلية 
وقــــــــــَف عليهــــــــــا محــــــــــزُة بتحقيــــــــــِق اهلمــــــــــزِة وتســــــــــِهيلها  ����َوأوالُدهــــــــــم����) ٨٥(اآليــــــــــة 

  .)واَوالدهم –م وأوالده(:)وجهان(
   )أنزلت سورة(:أدَغَم التاَء يف الّسِني محزةُ  ����أنزَِلْت ُسورَة����) ٨٦(اآلية 
  :وقَف عليَها محزُة بَعَشرِة أوجهٍ  ����َوُهْم أغِنَيآءُ ����) ٩٣(اآلية 

  .حتِقيِق اهلمزِة األوَىل َمَع األوجُه اخلمَسة يف الثانِية -
  .اخلمَسةِ الّسكت يف اهلمزِة األوَىل مَع األوجِه  -

����  
  .بداية الجزء الحادي عشر والثمن األول ����....يَعَتِذُروَن إلَيُكمْ ����) ٩٤(آلية ا

ـــيُكْم إَذا����) ٩٤(اآليـــة  ـــيِهم ، إَل ـــيِم اجلمـــِع   ����رََجعـــُتْم إَل فُصـــوِل يف ِم
َ
ـــى امل َســـَكَت َعَل

  .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����لَْيِهمْ إِ ����) ٩٥، ٩٤(اآليتان    ).إِلَيـْ
ــارِكم����) ١٠١ ، ٩٤(اآليتــان  ــْن أخَب ــْن أهــل ، ِم َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َســكَ   ����ِم

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
" وقفـاً " وسيرى����) ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٧  ،١٠٥،  ١٠٢، ٩٦ ، ٩٤(آليات ا

أَمـــاَهلُّن  ����تَقـــَوى ، الّتقـــَوى ، الُحســـَنى ،"وقفـــاً "، فســـيرى" وقفـــاً "عســـى ، يَرَضـــى ، 
  .محزةُ 
  .أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َوأَماَل األِلفَ  ����َوَمأَواُهم����) ٩٥(ية اآل

َوَلُه ؛ِل َوالّســــْكتِ َوقَــــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــ ����"معـــاً "األعـــَراب ����) ٩٨ ، ٩٧(آليتـــان ا
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس  ����َمــن يَتِخــذ ، ُكفــراً َونَِفاقــاً ����) ٩٨ ، ٩٧(اآليتــان 
   .على ذلك أمثاهلا

ضـــم اهلـــاء َمحـــزَُة وصـــالً " كلـــه" ����َعَلـــْيِهمْ ����) ١٠٦، ١٠٣، ١٠٢، ٩٨(اآليـــات 
ُهمْ َعلَ (وَوقفاً    ).يـْ

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����الدَوآئِر����) ٩٨(ية اآل
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  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ����السْوءِ ����) ٩٨(ية اآل
  .اإسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَواِو ُمثّ إسَكانـَُها َوَروُمهَ  -٢و١
  .إبَداُل اهلَمزَِة َواواً َمَع إدَغاِم الَواِو األوَىل يف الثّانَِيِة ُمثّ إسَكانـَُها َوَروُمَها -٤و٣

ـــــــــة  ـــــــــان����) ١٠٠(اآلي ـــــــــِق اهلمـــــــــزِة وتســـــــــهيِلها  ����بِإحَس ـــــــــَف عليهـــــــــا محـــــــــزُة بتحقي وق
  .)بِاحسان –بإحسان (:)وجهان(

  .)سِيَيا(:اهلَمزَِة يَاءً  َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِإبَدالِ  ����َسيئاً ����) ١٠٢(ية اآل
  .)ُجْرفٍ ( :أْسَكَن الرّاَء َمحزَةُ  ����ُجُرفٍ ����) ١٠٩(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثاني   ����...إّن اهللا اشتَـَرى����) ١١١(اآلية 

ـــــات اآل ـــــتَـَرىٱ����) ١١٨ ، ١١٥ ، ١١٣ ، ١١١(ي ـــــى، ْش ـــــى، أوَف ـــــَداُهم، قـُْرَب  ، َه
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً "َضاَقت 

  .قـَّللها محزةُ  ����الّتورَاة����) ١١١(اآلية 
ـــــة  ـــــون����) ١١١(األي ـــــون َويـُْقتَـُل ُل ـــــّدَم الثّـــــاِين َمحـــــزَةُ  ����فـَيَـْقتـُ فـَيـُْقتَـلُـــــوَن ( :أّخـــــَر األوَل َوَق

  .)َويـَْقتـُُلون
َوقَــــــــَف َعليهــــــــا َمحــــــــزُة بِالنْقــــــــِل  ����َواألرض ، اإلنِجيــــــــل����) ١١٦ ، ١١١(اآليتــــــــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ّالدٍ َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن خَ ؛َوالّسْكتِ 

 :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِإسـَقاِط اهلَمـزَِة َونـَْقـُل َحرََكِتَهـا إَىل الـرّاءِ  ����َوالُقْرَءان����) ١١١(ية اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا) والقرَان(

ـــان  ـــى����) ١٢٠ ، ١١١(اآليت ـــْن أوَف ـــيالً إال ، َوَم  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــفٌ َســـكَ  ����ن
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛صالً ووقفاً و ِخبُلٍف عنُه 

   )املومنني(:وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة واواً  ����الُمؤِمنين����) ١١٢(اآلية 
أدَغَمَهـــا خلـــٌف بـــدوِن  ����موِعـــَدٍة َوَعـــدَها ، أن َيســـَتغِفروا����) ١١٤ ، ١١٣(اآليتـــان 

   .غنة وقس على ذلك أمثاهلا
فُصــوِل يف  ����َعلَـيِهْم إنـه ، أنـُّهـْم أصـَحاب����) ١١٧ ، ١١٣(يتـان اآل

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
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، تــربا(:َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإبـَداِل اهلَمــزَِة ألِفــاً  ����َمْلَجــأ، تـَبَـــرأ����) ١١٨ ، ١١٤( ناتـاآلي
  .)جامل

 َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِإبَداِل اهلَمزَِة ألِفاً وَتْسِهيِلها بـَْنيَ اهلمزِة والواوِ  ����َظَمأٌ ����) ١٢٠(ة اآلي
  ).َظَموُ  –َظَما ):( وجهان(
     .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ١١٥(آلية ا
ُهمْ (ُة وصالً وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَ " كله" ����َعَلْيِهمْ ����) ١١٨، ١١٧( آليتانا   ).َعَليـْ

  .)رُؤف( :َحَذَف الَواَو َمحزَةُ  ����َرُؤوف����) ١١٧(ية اآل
قياســـاً َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بَِتســـِهيِل اهلَمـــزَِة بَينَـَهـــا َوبَـــَني الـــَواِو  ����َيطَئُـــون����) ١٢٠(يـــة اآل

  ) ونيطَ ، َيطَـُون( :َوبِإسَقاِطَها رمساً 
  .)موطَيا( :َمحزَُة َوقفاً مفُتوحًة هلَمزََة يَاًء أبَدَل ا ����َموِطئاً ����) ١٢٠(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثالث ����...َوَما َكاَن الُمؤمنون����) ١٢٢(اآلية 

  َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����طَآئَِفة����) ١٢٢(ية اآل
فُصـوِل يف  ����فـَـَزاَدتُهْم إيَمانـاً  ، قَـوَمُهْم إَذا���� )١٢٤ ، ١٢٢(اآليتان 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

   .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِإلَْيِهمْ ����) ١٢٢(اآلية    ).إِلَيـْ
أدَغَمَها خلٌف بدوِن غنـة وقـس علـى ذلـك  ����إيماناً َوُهم ، َمن يـَُقول����) ١٢٤(اآلية 
   .أمثاهلا

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يـََراُكم ، "معاً "فـََزاَدتـُْهم، زَاَدْتهُ ����) ١٢٧ ،١٢٥ ، ١٢٤( اآليات
ــــــِني َمحــــــزَةُ  ����"معــــــاً "أُنزِلَــــــْت ُســــــورَة����) ١٢٧ ، ١٢٤(يتــــــان اآل أْدَغــــــَم الَتــــــاَء يف الس: 
  .)سورةأنزل(

ٌف َت َعلــــى املفُصــــوِل َخَلــــَســــكَ  ����َمــــّرًة أو ، رِجســــاً إلــــى����) ١٢٦ ، ١٢٥(اآليتــــان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)َترون( :أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ  ����يـََرون����) ١٢٦(ية اآل
  .َحَذَف الَواَو َمحزَُة َوَسّهَل َمهَزتـََها َوقفاً  ����رَُءوف����) ١٢٨(ية اآل
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لقـــد ( :أْدَغـــَم الـــّداَل يف اجلِـــيِم َمحـــزَُة َمـــَع إَمالَـــِة األلِـــفِ  ����َجـــآءَُكم َلَقـــدْ ����) ١٢٨(يـــة اآل
  .)ّجآءكم
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  .أَماَل الراَء َمحزَةُ  ����الـر����) ١(ية اآل
  .)نـَُفصل( :أبَدَل الَياَء نُوناً َمحزَةُ  ����يـَُفصل����) ٥(ية اآل

نَيا، ْســتَـَوىٱ����) ١٠ ، ٨ ، ٧ ، ٣( اآليــات أَمــاَهلُّن  ����"معــاً "َدْعــَواُهم  ، َمــأواُهم، الــد
  َمحزَُة 

   .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����ِلَقآَءنَا����) ٧(ية اآل
  .)وجهان(َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها  ����بِإيَمانِِهنّ ����) ٩(ية اآل

  ).حتتُهُم األَار(ضم اهلاء َمحزَُة وصالً  ����تِهُم األنهارتح����) ٩(اآلية 
����  

  بداية الثمن الرابع ����...َوَلْو يـَُعجُل اهللا للّناس����) ١١(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِإلَْيِهمْ ����) ١١(اآلية    ).إِلَيـْ

ــــمْ ����) ١٥ ، ١١( يتــــاناآل ــــيِهْم َأَجلُه ــــا ، إَل ــــيِهْم َءايَاتِن فيِهمــــا َمحــــزَُة َضــــّم اهلـَـــاَء  ����َعَل
  .َخَلٌف ِخبُلٍف َعنُه َوصالً َوَوقفاً  َوَسَكَت َعَلى املفصولِ 

 ، َخآلئِــــــف ، قَآئِمــــــاً  ، "معــــــاً "ِلَقآَءنَــــــا����) ١٨ ، ١٥ ، ١٤ ، ١٢ ، ١١( اآليــــــات
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����ُشَفَعآُؤنَا

َوَلُه ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األرض ، اإلنَســان����) ١٤ ، ١٢(تــان اآلي
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����َوَلَقْد أهَلكنَـا ، قَاِعداً أو����) ١٣ ، ١٢(اآلية 
  .فاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوق ؛وصالً ووقفاً عنُه 

ــىجــاءتهم، ����) ٢٤ ، ٢٣ ، ٢٢ ، ١٨ ، ١٧ ، ١٦ ، ١٥ ، ١٣( اآليــات َل ، تـُتـْ
َهـــــا، َوتـََعـــــاَلى ، ٱفْـتَــــــَرى ، أْدرَاُكـــــم ، َشـــــآء ، يُـــــوَحى  ، أنَجــــــاُهم ، َوَجـــــآَءُهمْ ، َجآَءتـْ
نَيا أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أتَٰـَها ، "معاً "الد.  



١٢٤ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٥(اآلية    ).َعَليـْ
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِِتْسَعِة أوُجهٍ  ����تِْلَقآىءِ ����) ١٥(ية اآل
  .)تلقا(:إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
  .)تلقااِ (:َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  -٥و٤

  .َوَهِذِه اخلَمَسة ِقَياِسية
  .)تلقايْ ( :أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َساِكَنًة َمَع َقصِر األِلِف َوتـََوّسِطِه َوطُولِه -٨و٧و٦
ّية .َروُم الَياِء بِالَكسِر َمَع الَقصرِ  -٩   .َوَهِذِه األربـََعِة َرمسِْ
  .)لبت ( :زَةُ أْدَغَم الثّاَء يف الّتاِء محَ  ����لَِبْثتَ ����) ١٦(ية اآل

بئاياتـه (:)وجهـان(وقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة َوإبـداهلا يـاًء  ����بِئايَاتِه����) ١٧(اآلية 
   .)بَياياته –
  )ُتشركون(:أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ  ����ُيْشرُِكون����) ١٨(ية اآل

ــان  لــٌف بــدوِن غنــة وقــس أدَغَمَهــا خ ����َمــن َيَشــآء ، أّمــًة َواِحــَدة����) ٢٥ ، ١٩(اآليت
   .على ذلك أمثاهلا

  .)ةٰ◌ مَتاُع احليو(:َرَفَع الَعَني َمحزَةُ  ����ةٰ◌ الحيو َمَتاعَ ����) ٢٣(ية اآل
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها اخلَمَسةُ  ����الّسَمآءِ ����) ٢٤(ية اآل

  .)راطزِصـ(:أَشّم الصاَد زَاياً َخلفُ  ����ِصَراط����) ٢٥(اآلية 
����  

  بداية الثمن الخامس   ����...َن أحَسُنوْا الُحسَنىلِلِذي����) ٢٦(اآلية 
َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َســكَ  ����ُمْظِلمــاً ُأْولَـــِٰئك ، ِذلــٌة أْولَـــِٰئك����) ٢٧ ، ٢٦(يتــان اآل

َوحلَِمـزََة  ، َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس علـى ذلـك أمثاهلـا ؛وصًال ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
  .ِهيُل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ َتس) أْولَـِٰئك(يف 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس  ����َمــن يَــرزُقكم ، َوزِيَــادٌة َوال����) ٣١ ، ٢٦(اآليتــان 
   .على ذلك أمثاهلا



١٢٥ 

ـــــــــــــــــــــــات اآل  ، ٤٩ ، ٤٧ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ٢٩ ، ٢٦(ي
 ، يـُْفتَــــــَرى ، يـُْهـــــَدى ، "معـــــاً "فَـــــأّنى ، َمـــــْوالُهم ، َفَكَفـــــى، الُحْســـــَنى����) ٥٠ ، ٤٨

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أتَاُكم ، َمَتى ، َشآء ، "معاً "َجآء ، فْـتَـَراهٱ
َسـّهَل َمحـزَُة اهلَمـزََة َوقفـاً  ����َوُشـرََكآؤُهم، ُشـرََكآِئُكم، َوُشـرََكآؤُكم����) ٣٤ ، ٢٨(يتان اآل

  .َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ 
فُصوِل يف ِميِم اجلمـِع َخلَـٌف  ����ْم إيّاهُكنتُ   ، َمَكاَنكْم أنُتم����) ٢٨(اآلية 

َ
َسَكَت َعَلى امل

  . وقس على ذلك أمثاهلاِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا 
ُلواْ ����) ٣٠(ية اآل ُلواْ (:أبَدَل الَباَء تَاًء َمحزَةُ  ����تـَبـْ   .)تـَتـْ

َوصــالً  َوَلهُ ؛َوَقــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����َواألْبَصــار ، َواألرض����) ٣١(اآليــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

أبـــدَل اهلمـــزَة فـــيِهّن  ����َيْســـَتْئِخرون ، تَأويلـــه ، يُؤِمنـــون����) ٤٩ ، ٣٩ ، ٣٣( آليـــاتا
  .وقس على ذلك أمثاهلا) يستاخرون –تاويله  –يومنون ( :وقفاً محزةُ 

  .)يْهِدي(:زَةُ الّداَل محَ  أْسَكَن اهلَاَء َوَخّففَ  ����يَِهدي����) ٣٥(ية اآل
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ٣٦(اآلية 

  . وقس على ذلك أمثاهلاَوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالٍد  ؛)َشّيا
  .)ـِديقزتصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َمحزَةُ  ����َتْصِديق����) ٣٧(ية اآل

ــــة  َوَرفــــَع ) وَلكــــنِ (َخّفــــَف النّــــوَن وكَســــرَها َوصــــالً محــــزُة  ����َوَلِكــــّن النّــــاسَ ����) ٤٤(اآلي
  .)الّناسُ (

  .)َحنُشرُُهم(:أبَدَل الَياَء نُوناً َمحزَةُ  ����َيحُشُرُهم����) ٤٥(اآلية 
  .)تجزونه(:أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َهْل ُتْجَزون����) ٥٢(اآلية 

����  
  بداية الثمن السادس ����...ُئوَنك أَحق ُهوَوَيسَتنبِ ����) ٥٣(اآلية 

ــْو أن����) ٥٩ ، ٥٤(اآليتــان  ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����قُــْل أرََءيــُتم ، َوَل
  .َوِقس على ذلك أمثاهلاوِحلمزَة وقفاً النقُل والتحقيُق  ؛وصالً ووقفاً عنُه 



١٢٦ 

َوَلُه َوصـالً ؛لنْقـِل َوالّسـْكتِ َوَقَف َعليها َمحزُة بِا ����"معاً "األرض ����) ٥٥ ، ٥٤(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة وقــس  ����إن يـَّتِبُعــون ، َحــق َوَلكــن����) ٦٦ ، ٥٥(اآليتــان 
   .على ذلك أمثاهلا

 .هلاوأما )قد ّجآَءتكم(:أدَغَم الّداَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َقْد َجآَءتُكم����) ٥٧(ية اآل

نَيا ، الُبْشَرى ، "وقفاً "ُهَدى ����) ٧٠ ، ٦٤ ، ٥٧( اآليات أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً "الد.  
فُصــــوِل يف ِمــــيِم اجلمــــِع  ����ُهــــْم إال ، َلُكــــْم أم����) ٦٦ ، ٥٩( آليتــــانا

َ
َســــَكَت َعلَــــى امل

   .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
ـــــــْرَءان����) ٦١(اآليـــــــة  اِط اهلمـــــــزِة َونقـــــــُل حرَكتَهـــــــا إَىل وقـــــــَف عليهـــــــا محـــــــزُة بِإســـــــقَ  ����قـُ

  .)قـُرَان(:الرّاءِ 
   .)َوآل أْصَغُر َوآل أكبَـرُ (:َرَفَع الراَءيِن ِفيِهَما َمحزَةُ  ����َوآل أْصَغَر َوآل أْكبَـرَ ����) ٦١(ية اآل
  .)إذ تفيضون( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����إْذ تُِفيُضون����) ٦١(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٦٢(اآلية    ).َعَليـْ
إبــداُل اهلمــزِة ألفــاً مــَع القصــِر  :َوقــَف عليَهــا محــزُة بِثالثــِة أوجــهٍ  ����ُشــرَكآءَ ����) ٦٦(اآليــة 

  .َوالتَوسِط والطول
����  

    بداية الثمن السابع ����...َواتُل َعَليِهْم نـََبأ نُوح����) ٧١(اآلية 
ــ ، نُــوٍح إذ����) ٧٢ ، ٧١(اآليتــان  ــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ����ْن أجــرِم ِخبُل

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٧١(اآلية    ).َعَليـْ

 ، نبـــا(:ا َمحـــزَُة َوقفـــاً أبـــَدهلََ  ����الُمـــؤِمِنين ، ِبُمـــؤِمِنين، نـََبـــأ����) ٨٧ ، ٧٨ ، ٧١(يـــات اآل
  .)املومنني ، مبومنني

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����َوُشرََكآءَُكم����) ٧١(ية اآل
  .)أْجرِْي إال(:أْسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����أْجِرَي إالّ ����) ٧٢(ية اآل
  .َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ وقفاً زَُة َسّهَل اهلَمزََة محَ  ����َخآلِئف����) ٧٣(ية اآل



١٢٧ 

ـــــــــة اآل ـــــــــا����) ٧٣(ي َـــــــــاًء  ����بِئايَاتِن ـــــــــَداِهلَا ي ـــــــــزَِة َوبِإب ـــــــــِق اهلَم ـــــــــا َمحـــــــــزَُة بَِتحِقي ـــــــــَف َعَليَه َوَق
  .)بَياياتنا، بئاياتنا(:)وجهانِ (

ــــــــــــــــــــــــــــــات ) ٨٨ ، ٨٧ ، ٨٤ ، ٨٣  ،٨١ ،٨٠ ، ٧٧ ، ٧٦ ،٧٥ ، ٧٤( اآلي
نَيا لموســى، ، َجــآءَ  ، َجــآءَُكم ، مَجــآَءهُ  ، "كلــه"ُموَســى ، َفَجــآُءوُهم���� أَمــاَهلُّن  ����الــد

  .َمحزَةُ 
َســــــَكَت َخَلــــــٌف َعلــــــى   ����َوَمإلْيِهــــــْم أن ، َجــــــآءَكْم أِســــــحر����) ٨٣ ، ٧٧(اآليتــــــان 

  .املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����"معــــاً "األرض����) ٨٣ ، ٧٨(اآليتــــان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
ُتــوِنيٱِفْرَعــوُن ����) ٧٩(يــة اآل زَِة ســَقاِط مهــزَِة الَوصــِل َوإبــَداِل َمهــَوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإ ����ئـْ

  .)فرعوُن وتُوين(:َواواً الَقطِع 
 :َوزاَد ألفـــاً بعـــدها محـــزةُ د احلَـــاَء مفُتوحـــًة َحـــَذف األلـــف َوَشـــد ����َســـاِحر����) ٧٩(اآليـــة 

   .)َسحار(
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن  غنـــٍة   ����ِقبَلـــًة َوأِقيمـــواْ  ، أن يَفِتـــنُهم����) ٨٧ ، ٨٣(اآليتـــان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا
  .)بُِيوتكم، بُِيوتاً (:َكَسَر الَباَء َمحزَُة ِفيِهَما  ����بـُُيوِتُكم، بـُُيوتاً ����) ٨٧(ية اآل

����  
  .بداية الثمن الثامن ����...َوَجاَوزنَا بَِبني إسَرآئِيل����) ٩٠(ية اآل

أدغمُهَما خلـٌف بـدوِن غنـٍة   ����َوإن يَمَسسك ، بَغياً َوعدواً ����) ١٠٧ ، ٩٠(اآليتان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

  .)إنّه( :)أنّه(َكَسَر اهلَمزََة َمحزَُة يف  ����َءاَمنُت أنهُ ����) ٩٠(ية اآل
ــان ا ــ����) ٩٨ ، ٩٢(آليت ــاَع ــت ، ْن َءايَاتَن ــٌة َءاَمَن  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ   ����َقرَي

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
  .)مبوا، بوانا( :أبَدَهلَُما َمحزَُة َوقفاً  ����ُمبَـّوأ، بـَّوأنَا����) ٩٣(ية اآل
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، َجـــــــــــــــــــآَءُهم����) ١٠٩ ، ١٠٨ ، ١٠٤ ، ٩٩ ، ٩٨ ، ٩٧ ، ٩٣(يـــــــــــــــــــات اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يُوَحى، ْهَتَدىٱ، يـَتَـَوفّاُكم، َشآءَ ، الّدنَيا ، َجآَءتُهم

  .)لقد ّجآءك( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَل األِلَف َمحزَةُ  ����َلَقْد َجآَءك����) ٩٤(ية اآل
ُهمْ عَ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٩٦(اآلية    ).َليـْ

ــــات ــــون����) ١٠٤، ١٠٣، ١٠١، ٩٩ ، ٩٦( اآلي ــــؤِمِنين ، "معــــاً "يُؤِمن ــــه"ُم  ����"كل
  .وقس على ذلك أمثاهلا) مومنني –يومنون (:ِفيهما واواً وقفاً محزةُ أبدَل اهلمزَة 

َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����األرض ، األِلــيم����) ٩٩ ، ٩٧(اآليتــان 
  .ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكت

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلـــٍف   ����َوَمّتعنَــاُهْم إلَــى����) ٩٨(اآليــة 
   .عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .)نـَُنج املؤمنني( :فـََتَح النون الثّانَِيَة َوَشّدَد اجلِيَم َمحزَةُ  ����نُنِج الُمؤِمِنين����) ١٠٣(ية اآل
  .)َقد ّجآءكم(:َمحزَةُ َوأَماَل األِلَف أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم  ����َقْد َجآءَُكم����) ١٠٨(ة ياآل

						  
�ود�,�B�و	)��� �

  .أَماَل الرّاَء َمحزَةُ  ����الـر����) ١(ية اآل
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����"وقفاً "ُمَسمى����) ٣(ية اآل
  .َخالدٍ  َوَصَلَها َمحزَُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن ����َشيءٍ ����) ٤(ية اآل

				  
بدايـة الجـزء الثـاني عشـر والـثمن   ����...َوَما من َدآبّـٍة فـي األرض إال����) ٦(اآلية 
  .األول

ــــَف َعليَهــــا����َواألرض ، األرض����) ٧ ، ٦(اآليتــــان  ــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوَق َوَل
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 ؛َف َعَليَها َمحزَُة بِإبَداِل اهلَمزَِة ألِفاً َمـَع الَقصـِر َوالّتوسـِط َوالطّـولِ َوقَ  ����الَمآءِ ���� )٧(ية اآل
  .طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ الروم وعليه َوبَِتسِهيِلَها َمَع 
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أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى   ����أن يـَُقولُـوا ، أيّـاٍم وََكـان����) ١٢ ، ٧(اآلية 
   .ذلك أمثاهلا

ــونّ ����) ٧(اآليــة  َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع   ����ُكْم أّيُكــْم أحَســنلََيبُل
  .ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  ).َساِحرٌ (بفتح السني وألف بَعَدَها وكسر احلاء َمحْزَُة  ����ِسْحرٌ ����) ٧(اآلية 
ِخبُلــٍف املفُصـوِل َخلَـٌف َت َعلــى َسـكَ   ����َولَـِئْن أَذقنَـا ، َولَـِئْن أّخرنَــا����) ٩ ، ٨(اآليتـان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َوبِإبَداِهلَا َوبِإسَقاِطَها ����َيْستَـْهزُِءون����) ٨(ية اآل
ــــَراهٱ، َجــــآء، ىيُــــوحَ ، َوَحــــاقَ ����) ١٨ ، ١٧ ، ١٥ ، ١٣ ، ١٢ ، ٨(يــــات اآل ، فْـتَـ

نَيا أَماَهلُّن َمحزَةُ  ���� فْـتَـَرى، ٱ ُموَسى،  الد.  
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ١٢(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِإلَْيِهمْ ����) ١٥(اآلية    ).إِلَيـْ

  .)يومنون( :قفاً زَُة وَ محَ  أبَدَل اهلمزَة واواً  ����يُؤِمُنون����) ١٧(ية اآل
َمحـــزَُة بِإبـــَداِل اهلمـــزَِة ألِفــــاً َمـــَع الَقصـــِر َوالتّـَوســــِط َوقَـــَف َعَليَهــــا  ����أْولِيَـــآءَ ����) ٢٠(يـــة آلا

  .)أولَِيا( :َوالطولِ 
����  

  بداية الثمن الثاني   ����...َمَثُل الَفرِيَقيِن َكاألعَمى����) ٢٤(اآلية 
ا َمحــزَُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َولَــُه َوصــالً َف َعَليهمــَوقَــ ����َكــاألْعَمى َواألَصــم ���� )٢٤(يــة اآل

  .)األعَمى(َوأَماَل أِلَف ؛الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ   ����َيوٍم ألِـيم ، نُوحاً إلى����) ٢٦ ، ٢٥(اآليتان 

  .ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ؛وصالً ووقفاً  عنهُ 
ــا����) ٢٨ ، ٢٧(اآليتــان  َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف   ����أرََءيــُتْم إن ، ُهــْم أرَاِذلَن

  ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا 
  .)الرّاي( :أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً  ����الرأي����) ٢٧(ية اآل
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 ، أرَاُكـم ، َءاتَـاِني ، نـَـَرى ، "معـاً "نـَـَراَك ����) ٤٠ ، ٣٥ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٧( اآليات
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآء، فْـتَـَراهٱ

  .وقس على ذلك أمثاهلا) أْجرِْي إال( :أْسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����أْجِرَي إالّ ����) ٢٩(ية اآل
   .أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����َمن يَنُصرِني����) ٣٠(اآلية 
  .)جادلتناقَ (:أدَغَم الداَل يف اجلِيِم محزةُ  ����َقْد َجاَدلَتنا���� )٣٢(اآلية 

ـــة ����َشـــآء����) ٣٣(يـــة اآل َماَل
ُ
ـــَع َمرَاتِِبَهـــا الّثالثـــة يف األلِـــِف امل  :أبـــَدَل اهلَمـــزََة َمحـــزَُة َوقفـــاً َم

  .)َشـا(
اًء َمـَع إدَغـاِم اليَـاِء إبـَداُل اهلَمـزَِة يَـ :َوَقَف َعَليَهـا َمحـزَُة بَِثالثَـِة أوُجـهٍ  ����بَِريءٌ ����)٣٥( يةاآل

   .)بريّ ( :األوَىل يف الثّانَِيِة َعَلى اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَامِ 
  .)َوجَهانِ (َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها  ����َوأْهَلك����) ٤٠(ية اآل
  .)ُكل زوجني( :َحَذَف الّتنِويَن َمحزَةُ  ����ُكل َزْوَجين����) ٤٠(ية اآل

����  
  .بداية الثمن الثالث ����...َوقَاَل ارَكُبوا فيها����) ٤١(آلية ا

ــــات ــــاَها����) ٦٠ ، ٥٨ ، ٥٤ ، ٤٥ ، ٤١( اآلي َــــاَدى، َوُمْرَس ــــَراكَ ٱ، "معــــاً " َون ، ْعتَـ
نَيا، َجآء أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الد.   
  .)يَابـَُين ( :َكَسَر الَياَء َمحزَةُ  ����يَابـَُني ����) ٤٢(ية اآل
  .أْدَغَم الَباَء يف املِيِم َخالٍد ِخبُلٍف َعنهُ  ����رَْكب مَعَناٱ����) ٤٢(ية اآل

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  ����ِمــدرَاراً َويَــزدُكم ، َمعــِزٍل يَــابني����) ٥٢ ، ٤٢( آليتــانا
  .وقس على ذلك أمثاهلا

  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����الَمآءِ ����) ٤٣(اآلية 

  .ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ  إبَداُل اهلَمزَةِ  -٣و٢و١
  .َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع َروِمَها َوَعَليِه الطوُل َوالَقصرِ  -٥و٤

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِمــْن أهِلــي ، ِمــْن أمــر����) ٤٥ ، ٤٣(اآليتــان 
  .لك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذ ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)َمآَاك(:َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����َمآَءكِ ����) ٤٤(ية اآل
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َولَـُه َوصـالً الّسـكت ِخبُلـٍف  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحزةُ   َوَقَف َعليَها ����األمر����) ٤٤(اآلية 
  .عن َخالد

ــان ا ٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم َســَكَت َخلَــ ����رَبـُّهــْم أال ، أنــُتْم إال����) ٦٠ ، ٥٠(آليت
  .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  ) .أْجرِْي إال: (أْسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����أْجِرَي إالّ ����) ٥١(اآلية 
  .)مبومنني(:أبَدَل اهلمزَة واواً َمحزَُة َوقفاً  ����ِبُمؤِمِنين����) ٥٣(ية اآل

  .ةَوقَف عليها محزُة بِأوجهها األربَع ����ِبُسوءٍ ����) ٥٤(اآلية 
  ).ـراطزصـ( أَشّم الصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراط����) ٥٦(اآلية 
، َشـَيا(َواإلبـَداُل َمـَع اإلدَغـام  ، الّنقـلُ  :َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ٥٧(اآلية 

  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا
  .الً ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوص ����َشيءٍ ����) ٥٧(اآلية 

����  
  بداية الثمن الرابع   ����...َوإَلى ثَموَد أَخاُهم َصاِلحاً ����) ٦١(اآلية 

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ����َعْن إبـَراِهيم ، ِمْن إَله����) ٧٤ ، ٦١(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

ـــة  ـــا ����األرض����) ٦١(اآلي ـــَف َعليَه ـــُه َوصـــالً الّســـكت  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق َوَل
  ِخبُلٍف عن َخالد

  .)َءابَآاُنا(:َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����َءابَآُؤنَا����) ٦٢(ية اآل
ــَني َوأْســـَكَن ا  ����قَــاَل َســالمٌ ����) ٦٩(يــة اآل قَـــاَل ( :لــالَّم َوَحــَذَف األلِــَف َمحــزَةُ َكَســَر الس

  .)ِسْلمٌ 
ـــــــــــــــــــــــات ) ٨٢ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٤ ، ٧٢  ،٦٩ ، ٦٦ ، ٦٥ ، ٦٣ ، ٦٢( اآلي

َهانَا���� الُبْشـَرى ،  جـاءت، ،َوَجآَءتْـهُ ، يَـاَويَلَتى ، بِالُبْشَرى ، "كله"َجآَء ، َوَءاتَاِني، أتـَنـْ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوَجآَءه، َوَضاقَ 

َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف   ����َلُكـــْم َءايـــة ، أرََءيـــُتْم إن����) ٦٤  ،٦٣(آليتـــان ا
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا



١٣٢ 

أدغمَهــا َخلَــٌف بــدوِن غنــٍة  ����َصــاِلحاً َوالــِذين ، َفَمــن يَنُصــرِني����) ٦٦ ، ٦٣(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ����ِبَسوءٍ ����) ٦٤(ية اآل
  .إْسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَواِو َمَع إسَكاَِا َوَروِمَها -٢و١
  .إبَداُل اهلَمزَِة َواواً َوإدَغاُم األوِل يف الثّاِين َمَع اإلسَكاِن َوالّرومِ  -٤و٣
أدَغـَم الـّداَل يف اجلِـيِم َوأَمـاَل األلِـَف  ����َجـآءقَـْد ، َوَلَقْد َجآَءت����) ٧٦ ، ٦٩(يتان اآل

  .)قد ّجاء، ولقد جاءت( :ِفيِهَما َمحزَةُ 
  .أَماَل الرّاَء َواهلَمزََة َمحزَةُ  ����رََءا���� ) ٧٠(ية اآل
وقـس علـى ) السـيـَيات( :َوقفـاً َمفُتوحـة  أبَدَل َمحزَُة اهلَمـزََة يَـاءً ���� السيَئات����) ٧٨(ية اآل

  .ذلك أمثاهلا
����  

  بداية الثمن الخامس ����...َوإلى َمدَين أَخاُهم ُشَعيباً ����) ٨٤(اآلية 
) ١٠٣ ، ١٠٢ ، ١٠١ ، ١٠٠ ، ٩٦ ، ٩٤ ، ٩١ ، ٨٨ ، ٨٤(يـــــــــــــــــــات اآل
ــَهَ◌اُكم، أرَاُكــم���� ــَراكَ ، أن ــَرى ، ُموَســى ، "معــاً "َجــآء ، لَنَـ ــم، َشــآء ، "معــاً "الُق  ، زَاُدوُه

    .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َخاَف 
ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ����أْو أن ، ِمــْن إلَــه����) ٨٧  ،٨٤(اآليتــان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 
َوقــَف عليهــا محــزُة بِتســِهيِل اهلمــزِة مــَع طــوِل األلــِف وَقصــرِه  ����أشــَيآَءُهم����) ٨٥(اآليــة 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا ����األِخـــَرة ، األرض����) ١٠٣ ، ٨٥( اآليتـــان

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
   .)مومنني(:أبَدَل اهلمزَة واواً وقفاً َمحزةُ  ����ُمؤِمِنين����) ٨٦(اآلية 

  : َعَشَر َوجهاً َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاثـَْين  ����ُؤاْ ٰ◌ َنَشـ����) ٨٧(ية اآل



١٣٣ 

إبَداُل اهلَمزَِة ألِفـاً َمـَع الَقصـِر َوالتّـَوسـِط َوالطّـوِل َوَتسـِهيُلَها َمـَع الطّـوِل  :َوِهيَ  َرِمسّيةٌ َمخَسٌة 
إبــــَداُل اهلَمــــزَِة َواواً َســــاِكَنًة َمــــَع الَقصــــِر  :َوَســــبَعٌة ِقَياِســــّية َوِهــــيَ  ؛)نشــــااُ ، نشــــا(:َوالَقصــــرِ 

  .َواواً ُمِشّمًة َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطوِل ُمثّ َواواً َمُروَمًة َمَع الَقصرِ  َوالّتوسِط َوالّطوِل مثُّ 
  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����َءابَآُؤنَا����) ٨٧(ية اآل

م َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــي  ����أَخـــاِلفُكْم إَلـــى ، أرََءيـــُتْم إن����) ٨٨(اآليـــة 
  .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

ُود(أَْدَغَم التاَء يف الثاِء َمحزَُة  ����بَِعَدْت ثَُمود����) ٩٥(اآلية  بعَدمث.(  
أدغمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ����رَِحيٌم َوُدود ، أن ُيِصيَبكم����) ٩٠ ، ٨٩(اآليتان 

   .على ذلك أمثاهلا
وه(:لّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ أدَغَم ا ����ّتَخْذتُُموهٱوَ ����) ٩٢(ية اآل واّختذمت(.  

  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ١٠١(اآلية 
����  

  .بداية الثمن السادس ����...َوأّما الِذيَن ُسِعُدوا����) ١٠٨(اآلية 
 ، "معــــــــــاً "َشــــــــــآء ����) ١٢٠ ، ١١٨ ، ١١٧ ، ١١٤ ، ١١٠ ، ١٠٨(يــــــــــات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوَجآَءك، الُقَرى ، "معاً "َرى ِذك ، "وقفاً "ُموَسى 
ــــــان اآل ــــــا ����األرض ، َواألرض����) ١١٦ ، ١٠٨(يت بِالّنقــــــِل َوالّســــــكِت   َوقَــــــَف َعليَه

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد ؛َمحزةُ 
  :َر َوجهاً َوَقَف َعليَها َمحزَُة بَِثالثََة َعشَ  ����ُؤآلءِ ٰ◌ َهـ����) ١٠٩( اآلية

   .َحتِقيُق اهلمزَة األوَىل َوإبَداُل اهلَمزَِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
   .َتسِهيُل اهلَمزَة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــزَة الثّانيـــة َمـــعَ  -٨و٧و٦

ُ
ـــَع طُـــوِل امل الَقصـــِر  َتســـِهيُل اهلَمـــزََة األوىل َم

  .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
   .َتسِهيُل اهلمزَة الثّانِية َمَع طُوهلَِِما فـََقط -٩

ــــَع _ ١٢و١١و١٠ ــــة َم ــــَدال اهلمــــزَِة الثّانِي نَفِصــــِل َوإب
ُ
ــــَع َقصــــِر امل ــــزَة األوىل َم َتســــِهيُل اهلَم

   .الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالّطولِ 



١٣٤ 

  .َقطَتسِهيُل اهلَمزَة األوَىل َمَع َقصرِِمهَا فَـ  -١٣
َت َعلــــى املفُصــــوِل َســــكَ   ����ِمّمــــْن أنَجينَــــا ، َوَلَقــــْد َءاتَينــــا����) ١١٦ ، ١١٠(اآليتــــان 

  . وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِِتسَعِة أوُجهٍ  ����أولياءِمْن ����) ١١٣( اآلية

  .)أوليا(:َحتِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َوإبَداُل الثّانَِيِة ألِفاً ِمبَرَاتِِبَها الّثالث -٣و٢و١
رَاتِــــِب الـــّثالث الّســـكُت َعلَـــى اهلَمــــزَِة األوَىل َوإبـــَداُل الثّانِيــــة ألِفـــاً  -٦و٥و٤

َ
 سِمــــْن (:بِامل

  .)أوليا
َر◌َ  -٩و٨و٧

َ
  .)مَن وليا(:اِتِب الّثالثالّنقُل يف األوَىل َوإبَداُل الثّانَِية ألِفاً َمَع امل

ــبِلُكْم أْولُــوا ����) ١١٦( اآليــة ــٍف  ����َق َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُل
  .وقس على ذلك أمثاهلاعْنُه َوصالً َوَوقفاً 

ــٍة يَنَهــون����) ١١٧، ١١٦(اآليتــان  ــا ، بَِقّي أدغمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــٍة  ����ِبظلــٍم َوأهلَه
   .وقس على ذلك أمثاهلا

  .)يـَْرِجع(:فـََتَح الَياَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����يـُْرَجع����) ١٢٣(ية اآل
  ).يـَْعَمُلون:(أَْبَدَل تَاَء اِخلطَاِب ياَء اْلَغْيَبِة َمحزَةُ  ����تـَْعَمُلون����) ١٢٣(اآلية 

						  
�و�/���B�و	��� �

  .أَماَل الرّاَء َمحزَةُ  ����الـر����) ١(ية اآل
  .)القرَان( :اهلمزَة محزُة َونَقَل َحرَكَتها إَىل الراِء وقفاً  أسَقطَ  ����الُقْرَءان����) ٣(اآلية 

  .)يا بين ( :َكَسَر الَياَء َمحزَةُ �����يَا بـَُني ����) ٥(ية اآل
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبَوجَهنيِ  ����رُْءيَاك����) ٥(ية اآل
  .)ُرويَاك( :اواً َمَع اإلظَهارِ أبَدَل اهلَمزََة وَ  -١
  .)رُياكَ ( :بعدها َغَمَها يف الَياءِ اًء َوأديَا إبَداُل الَواوِ  -٢

����  
  الثمن السابعبداية   ����...َلَقْد َكاَن في يُوُسفَ ����) ٧(اآلية 

  .َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ َوَقَف َعَليها  ����لِلسآئِِلين����) ٧(ية اآل



١٣٥ 

ّــا����) ١٤ ، ٨( اآليتــان ــه ، ُعصــَبٌة إن ــِئْن أَكَل ــٌف َســكَ  ����َل ــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَل ِخبُل
 .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

أدغمَهـــا َخَلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس  ����َجِميـــٌل َواهللا ، أرضـــاً َيخـــل����) ١٨ ، ٩( اآليتـــان
  .على ذلك أمثاهلا

  .لَروُم يف الّنوِن َكَسائِِر الُقرّاءِ حلَِمزَُة اإلمشَاُم َوا ����تَأَمنا����) ١١(ية اآل
، ياكلـــه( :أبـــَدَهلَا َمحـــزَُة َوقفـــاً  ����"كلـــه"الـــذْئب ، يَأُكلـــه����) ١٧ ، ١٤ ، ١٣( اآليـــات
  .)الذيب
 ، ْشـتَـَراهٱ ، يَا ُبْشـَرى ، فَأْدَلى ، "معاً " واَوَجآء����) ٢١ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٦( اآليات
َواه   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َعَسى، َمثـْ
َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع    ����َلُكـــْم أنُفُســـكْم أمـــراً ����) ١٨(اآليـــة 

   .ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
  .)بل سّوَلت( :َمحزَةُ  أدَغَم الالَم يف السني ����بْل َسوَلت����) ١٨(ية اآل

ــة  وجــآءت ( :َمحــزَةُ  أَمــاَل اِجلــيَم َوأدَغــَم التّــاَء يف الســنيِ  ����َوَجــآَءْت َســيارَة����) ١٩(األي
  .)سيارة
َولَـُه َوصـالً  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها ����األَحاِديث ، األرض����) ٢١(اآلية 

  .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .الّثالث َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِإبَداِل اهلمزَِة ألِفاً َمَع َمرَاتِِبَها ����الَفْحَشآءَ وَ ����) ٢٤(ية اآل
  .َلَة ِفيَها حلَِمزَةَ الَ إَما ����َمثَواي����) ٢٣(ية اآل
  .أَماَل اهلَمزََة َوالرّاَء َواألِلَف َمحزَةُ  ����"معاً "رََءا ����) ٢٨ ، ٢٤(يتان اآل
ِفيَها َثالُث َمفُصـوَالت فَـإَذا َوَقفـَت  ����َعَذاٌب ألِيم ، ُسوءاً إالّ ، َمْن أرَادَ ����) ٢٥(ية اآل

  :ا أربَعة أوُجهٍ لثّاِلِث فِفيهَ َعَلى ا
  عدم السكت يف األول والثاين والتحقيُق والنقُل يف الثالث ِحلمزَة  -٢و١
  .ِخلَلفالّسكُت يف األّوِل َوالثّاِين َوالّنقُل َوالّسكُت يف الثّاِلث  -٤و٣
  حلَِمزََة َوقفاً َتسِهيُل اهلَمزَِة ِقَياساً َوإسَقاطَُها َرمساً  ����الَخآِطِئين����) ٢٩(ية اآل

����  
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  بداية الثمن الثامن   ����...َوقَاَل ِنسَوٌة في الَمِدينة����) ٣٠(اآلية 
◌ّ  ����َقْد َشَغَفَها����) ٣٠(ية اآل َغَفهاق( :يِن َمحزَةُ أدَغَم الّداَل يف الشش(   

 ، نـَــَراكَ  ، "معــاً "أرَانِــي  ، لَنَـَراَهــا، فـََتاَهــا����) ٥٠ ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٣٦ ، ٣٠( اآليــات
  .َماَهلُّن َمحزَةُ أ ����هَجآءَ  ، أَرى، فَأنَساهُ 
ــيِهنّ ����) ٣١(اآليــة  ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َبشــراً إن ، أرَســَلْت إَل

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 
َوإسـَقاطَُها َمـَع إبـَداُل َوَقَف َعَليَها َمحـزَُة بِـَوجَهِني َتسـِهيُل اهلَمـزَِة  ����ُمّتَكئاً ����  )٣١(ية اآل

  .)متكا، متكـَا( :الّتنويِن ألِفاً 
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن  غنــٍة   ����أن يَأتَِيُكَمــا ، ِســكيناً َوقَالَــت����) ٣٧ ، ٣١(آليتــان ا

   .وقس على ذلك أمثاهلا
ــَف َعليَهــا ����راآلَخــ ،األيَــات����) ٣٦ ، ٣٥(اآليتــان  ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَق َوَل

  . الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً 
ـــــات ـــــه����) ٤١ ، ٣٧ ، ٣٦( اآلي ـــــا ، بَِتأِويِل ـــــه ، يَأتَِيُكَم ـــــَدَهلُّن َمحـــــزَُة َوقفـــــاً  ����رَأِس  :أب

  .وقس على ذلك أمثاهلا) رَاسه ، اتيكماي ، بتاويله(
َعليهـا بِأوُجههـا َوَصَلَها َمحزَُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعـن َخـالٍد ووقـَف  ����َشيءٍ ����) ٣٨(اآلية 
  .األربَعة

   :َوقَف َعليها محزُة بوجَهني ����لِلرْءيَا، رُْءيَاي����) ٤٣(ية اآل
  .)للرويا –روياي (إبَداُل اهلمزِة َواواً َمع إظَهارَِها  -
  .)للرُيّا –رُيّا (إبداُل اهلمزِة يَاًء مَع إدَغامَها بِالَياِء بَعَدها  -
   .يَها ألنـَّها َواِويّةال إَماَلَة فِ  ����َنَجا����) ٤٥(ية اآل

  .َوقف َعَليَها محزُة بَِتحِقيِق اهلمزِة َوَتسِهيلَها ����فَأرِسُلون����) ٤٥(اآلية 
  .)دابا(:؛ َوَلُه إبَداُهلَا ألِفاً َوقفاً )دأْبا(:أْسَكَن اهلَمزََة َمحزَةُ  ����َدَأباً ����) ٤٧(ية اآل

  .)تَعصرون(:زةُ أبَدَل يَاَء الَغيبِة تَاَء ِخطاٍب مح ����يَعِصُرون����) ٤٩(اآلية 



١٣٧ 

تُــوِنيٱالَمِلــُك ����) ٥٠(يــة اآل  ؛)امللــك(َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإبــَداِل اهلَمــزَِة َواواً َدرجــاً بِـــ ����ئـْ
   .وقس على ذلك أمثاهلاَوعنَد اإلبِتَداِء يَبَداُ َِمزَِة َوصٍل بَعَدها يَاًء َساِكَنة 

  .ربـََعةَوقَف َعَليها محزُة بِأوجهها األ ����ُسوءٍ ����) ٥١(اآلية 
  .َوَقَف َعَليِهَما َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����الَخآئِِنين���� ) ٥٢(ية اآل

				  
  .والثمن األول  بداية الجزء الثالث عشر ����...َوَما أبـَرُئ نَفِسي����) ٥٣(اآلية 

  .َوقَف عليها محزُة بِأوجههااألربـََعة ����بِالسوءِ ����) ٥٣(ية اآل
ـــان اآل ـــين����) ٥٩ ، ٥٤(يت ـــيٌن أِم ـــيُكم ، َمِك ـــْن أِب ـــفٌ َســـكَ  ����ِم  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����"معــــاً "األرض����) ٥٦ ، ٥٥(اآليتــــان 

  .كت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً السّ 
  .َوقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَمَسة وقس على ذلك أمثاهلا ����َيَشآءُ ����) ٥٦(اآلية 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآء ، َءاَوى، َقَضاَها، َوَجآء����) ٧٢ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٥٨(يات اآل
  .)لكتيَ ( :أبَدَل الّنوَن يَاًء َمحزَةُ  ����َنْكَتل����) ٦٣(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِإلَْيِهمْ ����) ٦٥(اآلية     ).إِلَيـْ

  .أدغمُهَما خلٌف بدوِن  غنٍة  ����بَاٍب َواِحد ، َكيٌل َيِسير����) ٦٧ ، ٦٥(اآليتان 
َوَصَلَها َمحزَُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعـن َخـالٍد َووقـَف عليهـا  ����َشيءٍ ����) ٦٨ ، ٦٧(اآليتان 

   .بِأوجهها األربـََعة
  .)مَوذن( :أبَدَل َمحزَُة اهلَمزََة َواواً َمفُتوحًة َوقفاً  ����ُمَؤذن���� )٧٠(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٧١(اآلية    ).َعَليـْ
  .ِلِف َوَقصرهَوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األ ����َجَزآُءه����) ٧٥(ية اآل

����  
  .بداية الثمن الثاني ����...قَاُلوْا إن َيسِرق����) ٧٧(ة اآلي

أدغمُهَمـا خلــٌف بـدوِن  غنــٍة وقــس  ����َمــن َوجــدنَا ، إن َيســِرق����) ٧٩ ، ٧٧(اآليتـان 
   .على ذلك أمثاهلا
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ــْد َســَرق����) ٨٣ ، ٧٧(يتــان اآل َــْل َســّوَلت، فـََق بــل ، فقــد ّســرق( :أدَغَمُهَمــا َمحــزَةُ  ����ب
  .)ّسولت

 ، "وقفـاً "َعَسى  ، نـََراك���� )٩٩ ، ١٠٠ ، ٩٦ ، ٨٨ ، ٨٤ ، ٨٣ ، ٧٨(يات اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ   ����َشآء، َءاَوى، أْلَقاهُ  ، "معاً "َجآَء ، ُمْزَجاة، يَا أَسَفى، َوتـََوّلى

ِخبُلـٍف  َسَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  ����َقْد أَخذ ، َفُخْذ أَحَدنا����) ٨٠ ، ٧٨(اآليتان 
  .فاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوق ؛وصالً ووقفاً عنُه 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ����َلُكـْم أنُفُسـكم ، َكِبيـُرُهْم ألَـم����) ٨٣ ، ٨٠(اآليتان 
  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

إســقاِط اهلمــزِة ونقــُل بِ : بوجهـانوقــَف عليهمــا محــزُة  ����يَــْايَئس ، تَْايَئســوا����) ٨٧(اآليـة 
  ). يـَيس –تيسوا ( واإلدغام.)يـََيس –تَيسوا ( :حركِتَها إىل الياءِ 

َوقَــــَف َعَليَهــــا َمحــــزَُة بَِتســــِهيِل اهلَمــــزَِة  ����َخــــاِطِئين ، َخــــاِطِئينلا����) ٩٧ ، ٩١( يتــــاناآل
  .ِقَياساً َوبِإسَقاِطَها َرمساً 

 :نيَوقَف َعليها محزُة بوجهَ  ����رُءيَاي����) ١٠٠(اآلية 

  .)روياي(إبَداُل اهلمزِة َواواً َمع إظَهارَِها  -
  .)رُيّا(إبداُل اهلمزِة يَاًء مَع إدَغامَها بِالَياِء بَعَدها  -

  ).قجَعَلها(أَْدَغم الدال يف اجلِيم َمحزَُة  ����قْد َجَعَلَها����) ١٠٠(اآلية 
 .مَسةِ َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها اخلَ  ����َيَشآءُ ����) ١٠٠(ية اآل





  
  بداية الثمن الثالث ����...َرب َقْد َءاتَيَتِني ِمن الملك����) ١٠١(ية اآل

ــا ����َواألرض ، األَحاِديــث����) ١٠١(اآليــة  َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت  َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَه
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ــــات اآل ــــد ����) ١١١ ، ١١٠ ، ١٠٩ ، ١٠١(ي ُــــوَحى، نَياال ــــَرى ، ي ــــَرى ، الُق  ، يُفتَـ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآَءُهم ، "وقفاً "َوُهًدى 
ــْد َءاتَيَتنــي����) ١٠٢ ، ١٠١(اآليتــان  ــآء ، َق ــْن أنَب  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����ِم

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
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أدغمُهَمــــا خلــــٌف  ����َحــــِديثاً يُفتَـــــَرى ، ُمســــِلماً َوألِحقِنــــي����) ١١١ ، ١٠١(يتــــان اآل
   .بدوِن  غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا

  .)لديُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َلَديِهم����) ١٠٢(ية اآل
وقـــس علـــى ذلـــك ) مبـــومنني(:أبـــدَل اهلمـــزَة محـــزُة واواً َوقفـــاً  ����ِبمـــؤِمِنين����) ١٠٣(اآليـــة 
   .أمثاهلا

أبــَدَل النــوَن يَـاًء َوأبــَدَل اليَــاَء بَعــَد احلَـاِء ألِفــاً َمــَع إَمالَتِــِه  ����نُــوِحي إلَــيِهم����) ١٠٩(يـة اآل
  .)إلَيُهم(َوَضّم اهلَاَء يف ؛)يُوَحى(:َمحزَةُ 
  .)يعقلون(:أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����تَعِقُلون����) ١٠٩(ية اآل
ــيَ ����) ١١٠(يــة اآل ضــُموَمِة َوَخّفــَف اجلِــيَم َوأســَكَن  زَاَد نُونــاً َســاِكَنةً  ����فـَُنج

َ
بَعــَد النــوِن امل

  .)فـَُننِجيْ (:الَياَء َمحزَةُ 
   .)ـديقزتصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َمحزَةُ  ����َتْصِديق���� )١١١(ية اآل

						  
�و	)�Bא�	G.د�  

  .أَماَل الرّاَء َمحزَةُ  ����الـر����) ١(ية اآل
  .ُجُه اخلَمَسِة الِقَياِسّيِة فـََقطِفيَها حلَِمزَة األو  ����بِِلَقآءِ ����) ٢(ية اآل
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����"وقفاً "ُمَسمى ، ْستَـَوىٱ���� )٢(يتان اآل
  .)يـَُغشي(:فـََتَح الَغَني َوَشّدَد الشَني َمحزَةُ  ����يـُْغِشي����) ٣(ية اآل
َواٌن َوَغيـــرُ ����) ٤(يـــة اآل خنيـــٍل صـــنواٍن َوزرٍع وَ (:َجـــر األْربـََعـــَة َمحـــزَةُ  ����َوَزرٌْع َوَنِخيـــٌل ِصـــنـْ

  .)وغريِ 
  .)ُتسقى(:أبَدَل الَياَء تَاًء َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����ُيْسَقى����) ٤(ية اآل
  .)ويُفضل( :أبَدَل النوَن يَاًء َمحزَةُ  ����َونـَُفضلُ ����) ٤(ية اآل

����  
  بداية الثمن الرابع ����...َوإن تَعَجب فـََعجٌب َقولُهم����) ٥(اآلية 

  ) تعجب فعجب:(الَباَء يف الَفاِء َخّالدٌ  أدَغمَ  ����تـَْعَجْب فـََعَجب����) ٥(ية اآل



١٤٠ 

ــان  َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����األرَحــام ، األغــالل����) ٨ ، ٥(اآليت
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)املثالتقـَْبِلُهُم (:َضّم اهلَاَء َمحزَُة َوصالً  ����قـَْبِلِهُم الَمُثالت����) ٦(ية اآل
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن  غنــٍة وقــس  ����َمــن َيَشــآء ، ُمنــِذٌر َوِلكــل����) ١٣ ، ٧(اآليتــان 

   .على ذلك أمثاهلا
  .أماهلن َمحزَةُ  ����أنثى، أعمى، مأواهم����) ١٨، ١٦، ٨(اآليات 

  . َوَصَلَها َمحزَُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالٍد وقس على ذلك أمثاهلا ����َشيءٍ ����) ٨( اآلية
ِخبُلـٍف عنـُه   َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  ����ِمـْن أَمـر ، َمْن أَسـرّ ����) ١١ ، ١٠(اآلية 

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 
 :َوقــــَف عليَهــــا محــــزُة بَِتحِقيـــِق اهلمــــزِة َوإبــــَداهلا يَــــاًء َمفُتوحــــةً  ����بِأنُفِســــهم����) ١١(اآليـــة 

  .)ُفِسهمبَين –بأنفسهم (
  .َوقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَمَسة ����َيَشآءُ ����) ١٣(اآلية 

  .)هل يستوي(:أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َهْل َتْسَتِوي����) ١٦(ية اآل
  .)أفاَختذمتْ (:أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����أفَاّتَخْذُتم����) ١٦(ية اآل

ُهمْ (الً وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَُة وص ����َعَلْيِهمْ ����) ١٦(اآلية    ).َعَليـْ
  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����ُجَفآءً ����) ١٧(ية اآل
  ) احلسىن(َوأَماَل ؛)لرُمُ (َضّم اهلَاَء َمحزَُة  ����ِلَربِهُم الُحْسَنى����) ١٨(ية اآل

����  
  بداية الثمن الخامس ����...أَفَمن يَعَلُم أنّما����) ١٩(اآلية 

ـــاتا ـــى����) ٣٤ ، ٣١ ، ٢٩ ، ٢٦ ، ٢٤ ، ٢٢ ، ١٩( آلي نَيا ، أْعَم ـــد  ، "كلـــه"ال
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "، لهدى الَموَتى، طُوَبى ، "معاً وقفاً "ُعْقَبى 

َولَـُه  ؛بِالّنقِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها ����األرض ، األلَباب����) ٢٥ ، ١٩(اآليتان 
  .َخالد وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن 

أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن  غنـــٍة  ����ِســـّراً َوَعالنَِيـــة ، أَفَمـــن يَعَلـــم����) ٢٢ ، ١٩(اآليتـــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا



١٤١ 

  .)السيـَية(:أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتوحًة َمحزَُة َوقفاً  ����السيَئة����) ٢٢(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٠، ٢٣(اآليتان    ).َعَليـْ
وصــالً ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َمــْن أنَــاب ، قُــْل إن����) ٢٧(اآليــة 
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

  .)مـَاب(:َسّهَلَها َمحزَُة َوقفاً  ����َمَئاب����) ٢٩(ية اآل
َوقَــــــَف َعَليَهــــــا َمحـــــــزَُة بِإْســــــَقاِط اهلَمـــــــزَِة َونـََقــــــَل َحرََكتَـَهـــــــا إَىل  ����يَـــــــْايَئس����) ٣١(يــــــة اآل

  .، وله إبداهلا ياء وإدغامها)يـََيسْ (:الَياءِ 
  .)ْستهزيٱ(:أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َساِكَنًة َوقفاً  ����ْستْهِزىءٱ����) ٣٢(ية اآل
م(:زَةُ أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء محَ  ����أَخْذتـُُهم����) ٣٢(ية اآل أَخذ(.  

����  
  السادسبداية الثمن   ����...َمَثُل الَجّنِة التي ُوِعَد المتّـُقون����) ٣٥(اآلية 

ــا ����األحــَزاب ، األنَهــار����) ٣٦ ، ٣٥(اآليتــان   ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَه
 .َوَلُه َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن  غنـٍة وقـس  ����َمن يُنِكر ، َدآِئٌم َوِظّلها����) ٣٦ ، ٣٥(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا

ـــى ����) ٤٣  ،٤٢ ،٣٧ ، ٣٥(يـــات اآل ـــى  ، َجـــآَءك ، كلـــه"وقفـــاً "ُعْقَب ـــاَهلُّن  ����َكَف أَم
  َمحزَةُ 

وصــالً ِخبُلــٍف عنــُه  َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ  َســَكتَ  ����أْن أعبُــد ، قُــْل إنّمــا����) ٣٦(اآليــة 
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 
  .)َمـَاب(:َوقَف َعليَها محزُة بَِتسِهيِل اهلمزةِ  ����َمئاب����) ٣٦(اآلية 

ــُدُهْم أو ، لُهــْم أزَواجــاً ����) ٤٠ ، ٣٨(اآليتــان  َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  ����نَِع
  .س على ذلك أمثاهلاميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وق

  .)ثَبتويُـ (:فـََتَح الثّاَء َوَشّدَد الَباَء َمحزَةُ  ����َويـُْثِبت����) ٣٩(ية اآل
						  

 



١٤٢ 

�و	)�B@ْ�	)א,*�מ�� �
�.أَماَل الرّاَء َمحزَةُ �����الـر�����)١(ية اآل �

  .أَشّم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ����ِصَراط����) ١(اآلية 
نَيا����) ٩، ٥،٦، ٣(يات اآل أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآَءتـُْهم، َجاُكمأن ، "كله"ُموَسى، الد.  
ــِة  ����َمــن َيَشــآءُ ����) ٤(يــة اآل َتَطرَف

ُ
ــٍة ووَقــَف َمحــزَُة َعَلــى اهلَمــزَِة امل أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــُدوِن ُغّن

  .بِأوُجِهَها اخلَمَسةِ 
 –اياتنـا بئ(:وقَف َعليَها محزُة بِتحِقيِق اهلمـزِة َوإبـداهلا يَـاًء مفُتوحـةً  ����بَِئايَاتِنا����) ٥(اآلية 
  .)بَياياتنا

ــآءَُكمْ ����) ٦(يــة اآل َوَقــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتســِهيِل اهلَمــزَِة َمــَع طُــوِل األلِــِف  ����ِنَســآءُكم، أبـَْن
  .َوَقصرِهِ 

  .)تأذنوإ(:أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َوإْذ تَأّذن����) ٧(ية اآل
����  

  بداية الثمن السابع ����...قَاَلْت ُرُسُلهْم أِفي اهللا َشك ����) ١٠(اآلية 
َولَـُه َوصـالً  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها ����"معاً "األرض����) ١٤، ١٠(اآليتان 

 .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع  ����أنــُتْم إال، َويُــؤخرُكْم إلَــى����) ١٠(اآليــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلاصالً َوَوقفاً ِخبُلٍف عْنُه وَ 

ــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����ِبُســلطَاٍن إال، إْن أنــُتم����) ١١، ١٠( اآليتــان ِخبُل
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)اُنَاءابا( :طوِل األلِف َوَقصره معَ َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً  ����َءابَآؤنَا����) ١٠(ية اآل
، َهــَدانَا، "وقفــاً "ُمَســمى ����) ٢٧، ٢١، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١٠(يــات اآل

نَيا، "وقفاً "َهَدانَا، َوُيْسَقى، ابخَ ، "معاً "َخاف ، فَأوَحى أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الد.  
ُدوِن ُغنّـٍة وقـس علـى أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـ  ����ِمـن َورَآئِـه، َمن َيَشآء����) ١٦، ١١(اآليتان 

 .ذلك أمثاهلا

  .)املومنون(:أبدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ����المؤِمنون����) ١١(اآلية 



١٤٣ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِإلَْيِهمْ ����) ١٣(اآلية    ).إِلَيـْ
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ����َشيٍء ����) ١٨(اآلية 

  َونـََقَل َحرََكِتَها إَىل الَياِء َمَع إسَكاِن الياِء َوَروِمَها   أسَقَط اهلَمزَةَ  -٢و١
َولَــُه َوصــالً  ؛أبــَدَل اهلَمــزََة يَــاًء َوأدَغــَم الَيــاَء األوَىل يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ _ ٤و٣

   .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
الَقـاَف  زَاَد ألِفاً بَعَد اخلَـاِء وََكَسـَر الـالَم َوَرفَـعَ  ����ألرضَ َوا َخَلَق الّسَماواتِ ����)١٩(ية اآل

   .)َواألرضِ  َخاِلُق السَماواتِ ( :محزةُ َوجّر الّضاَد 
  .)ِيلْ َعَليكم(:أْسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����ِلَي َعَليُكمْ ����) ٢٢(ية اآل
َشّدَدَة َمحزَةُ   ����ِبُمْصرِِخي ����) ٢٢(ية اآل

ُ
  .)صرخي مب(:َكَسَر الَياَء امل

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوبَِتسِهيِلَها ����فَأْخَلْفُتُكم����) ٢٢( يةاآل
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِه الِقَياِس اخلَمَسةِ  ����الّسَمآءِ ����) ٢٤(ية اآل
  .قـَّلَل األِلَف َبَني الرّاَءيِن َمحزَةُ  ����قـََرار����)  ٢٦(ية اآل

 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمزَِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  ����َيَشآءُ ����) ٢٧(آلية ا

  .أبَدَل اهلمزََة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
   .َسّهَل اهلمزََة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤

����  
  ثامنبداية الثمن ال ����...أَلْم تـََر إلى الِذين َبّدلواْ ����) ٢٨(اآلية 

ـــ����) ٣١، ٢٨(اآليتـــان  ـــٍة وقـــس   ����أن يَـــأِتي، راً َوأَحّلـــواُكْف أْدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــُدوِن ُغّن
  .على ذلك أمثاهلا

 .ا َمحزَةُ مقـَّلَلهَ  ����، القهارِ البَـَوار����) ٤٨، ٢٨( يتاناآل

َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه   ����َمِصيرُكْم إلى����) ٣٠(اآلية 
  .َوَوقفاً  َوصالً 

ــِذين����) ٣١(يــة اآل  :أســكن الَيــاَء َمحــزَُة وحــذفها إللتقــاء الســاكنني َوصــالً  ����ِلِعَبــاِدَي اّل
 .)ذينال  يْ لعبادِ (



١٤٤ 

َولَــــُه َوصــــالً ؛َوقَــــَف َعليهــــا بِالنْقــــِل َوالّســــْكِت َمحزةُ  ����األنَهــــار، َواألْرض����) ٣٢(اآليــــة 
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

، بِــأمره(حلَِمــزَُة َوقفــاً ) َوجَهــانِ (َحّقــَق اهلَمــزََة َوأبــَدَهلَا يَــاًء َمفُتوَحــًة  ����بِــأْمرِه����) ٣٢(يــة اآل
   .)بَِيمرِه

  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع الّطوِل َوالَقصرِ  ����َدآئَِبين����) ٣٣(ية آلا
أَمـاَهلُّن  ����تَغَشـى ،"وقفـاً "َوتـَـَرى ، َيْخَفى، َوَءاتَاُكم����) ٥٠، ٤٩، ٣٨، ٣٤(يات اآل

  .َمحزَةُ 
  وقَف عليها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة وَتسِهيلَها ����َسألُتُموه����) ٣٤(اآلية 

فصـــوِل بِالّنقـــِل َوالّتحِقيـــِق َوِخلََلـــٍف  ����فَاْجَعـــْل أفِئـــَدةً ����) ٣٧(يـــة اآل
َ
َوقَـــَف َمحـــزَُة َعَلـــى امل

 :اهلَمـزَِة َونَقـِل َحرََكِتَهـا إَىل الَفـاءِ  بِإسـَقاطِ ) أفئـدة(َوَوقَف َمحـزَُة َعلَـى ؛الّسكُت َوجٌه ثَالِـث
  .)أَفَده(

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����ِإلَْيِهمْ ����) ٤٣، ٣٨(اآليتان    ).إِلَيـْ
وتقبــل َربـَنــا (َوَصــَلَها َمحــزَُة بِإثَبــاِت الَيــاِء  ����رَبـَنــا َوتـََقبــْل ُدَعــآءِ ربـَنــا ����) ٤١-٤٠(يــة اآل

  .َوَوَقَف َعَليَها بِاألوُجِه اخلَمَسِة الِقَياِسية )اَربن دعائيْ 
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ����َشيءٍ ����) ٣٨(اآلية 

  أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إَىل الَياِء َمَع إسَكاِن الياِء َوَروِمَها   -٢و١
َولَــُه َوصــالً  ؛وَىل يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ أبــَدَل اهلَمــزََة يَــاًء َوأدَغــَم الَيــاَء األ_ ٤و٣

   .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد
   :َوَقَف َعليَها ِخبَمَسِة أوُجٍه َمحزةُ  ����الّسَمآءِ ����) ٣٨(اآلية 

   .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ _ ٣و٢و١
  .وعليه الّطوِل َوالَقصرِ َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع الروم _ ٥و٤
 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمزَِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  ����َهَوآءٌ ����) ٤٣(ية اآل

  .أبَدَل اهلمزََة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
   .َسّهَل اهلمزََة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤
  .َمحزَةُ اهلَاء وْصالً  َضم  ����يَْأتِِهم����) ٤٤(ية اآل



١٤٥ 
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بدايـــة الجـــزء الرابـــع عشـــر والـــثمن   ����...تِلـــَك َءايَـــاُت الِكتـــاب الــــر����) ١(يـــة اآل
  األول
  .أَماَل الرّاَء َمحزَةُ  ����الر����) ١(اآلية 

ا( :َشّدَد الّباَء َمحزَةُ  ����رُبََما����) ٢(ية اآل رمب(.  
ـــلَويُـ ����) ٣(يـــة اآل ـــُم األَم وُصـــوِل بِالّنقـــِل  ����ْلِهِه

َ
ـــَف َعَلـــى امل َضـــّم اهلـَــاَء َوصـــالً َمحـــزَُة َوَوَق

  .َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛َوالّسكتِ 
وصـالً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����ِمْن أّمة، َقريٍَة إال����) ٥، ٤(اآليتان 

  .َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل  ؛ووقفاً 
 :ألِفــاً َمحــزَُة َوقفــاً  ِفيِهَمــا أبــَدَل اهلَمــزَةَ  ����الُمْســَتْئِخرِين، َيْســَتْئِخُرون����) ٢٤، ٥( يتــاناآل
  .)املستاخرين، يستاخرون(

ـــة اآل ، يســـتهزِاُون( :وقفـــاً َســـّهَل اهلَمـــزََة َوأبـــَدَهلَا َوَحـــَذفـََها َمحـــزَُة  ����َيْســـَتهزُِءون���� )١١(ي
  .)يستهُزون، تهزُِوونيس
  .)سنةخلَ ( :أدَغَم الّتاَء يف السِني َمحزَةُ  ����َخَلْت ُسّنة����) ١٣(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٢، ١٤(اآليتان    ).َعَليـْ
  .)اولقد جعلن( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َجَعْلَنا����) ١٦(ية اآل

أْدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــُدوِن  ُغنّــٍة وقــس  ����أن َيكــون، بُروجــاً َوزيـّّناَهــا����) ٣١، ١٦(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا

   َسّهَل اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً َمحزَةُ  ����َخَزآئُِنهُ ����) ٢١(ية اآل
  .)الريحَ ( :ةُ أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحزَ  ����الريَاح����) ٢٢(ية اآل
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����أَبى����) ٣١(ية اآل

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ����َوألغـِويـَّنهْم أجَمِعـين، َلْم أُكـن����) ٣٩، ٣٣(اآليتان 
  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 



١٤٦ 

  .)ـراطزصـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلٌف  ����ِصراط����) ٤١(اآلية 
  .)وِعيون( :َكَسَر الَعَني َمحزَةُ  ����ونَوُعيُ ����) ٤٥(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثاني ����...نَبْئ ِعَباِدي أّني����) ٤٩(اآلية 

َولَـُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليهـا بِالنْقـِل َوالّسـْكِت َمحزةُ  ����األمـر، األلِـيم����) ٦٦، ٥٠(تان ياآل
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

 .)إذ دخلوا( :أدَغَم الّذاَل يف الّداِل َمحزَةُ  ����ُلواْ إْذ َدخَ ����) ٥٢(ية اآل

ــــُرك����) ٥٣(يــــة اآل ــــَني َمضــــُموَمًة َمحــــزَةُ  ����نـَُبش ــــوَن َوأســــَكَن البَــــاَء َوَخّفــــَف الشفـَــــَتَح الن: 
  .)نـَْبُشُرك(

أْدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــُدوِن ُغّنــٍة وقــس  ����أَحــٌد َوامُضــوا، َوَمــن يَقــُنط����) ٦٥، ٥٦(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  ����َخطُبُكْم أيّهـا����) ٥٧(اآلية 
  .َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ــــوُهْم أجَمِعــــين����) ٥٩(يــــة اآل ــــوَن َوَخّفــــَف اجلِــــيَم  ����َلُمَنجمحــــزةُ أْســـَكَن الن:) 
ُ
) نُجــــوُهممل

  .قَل ِفيَها حلَِمزََة َوقفاً ٍف َعنُه َوصالً َوَوقفاً َوال نَ ِخبُلخلٌف َوَسَكَت َعَلى املِيِم 
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����بيوتــاً َءاِمِنــين، لُــوٍط إنّــا����) ٨٢، ٥٩(اآليتــان 

  .ك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذل ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أْغَنى، "معاً "َجآَء ����) ٨٤، ٦٧، ٦١(يات اآل

 :أبـــــَدَل اهلمـــــزَة واواً وقفـــــاً محـــــزةُ  ����، للُمـــــْؤِمِنينتُـــــؤَمرون����) ٨٨، ٧٧، ٦٥( اتاآليـــــ
  .)، للمومننيتومرون(

  .وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (قفاً ضم اهلاء َمحزَُة وصالً ووَ " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٨٨، ٧٤(اآليتان    ).َعَليـْ

َولَـــُه َوقفـــاً الّنقـــُل َوالّتحِقيـــُق َوالّســـكُت ؛َكَســـَر البَـــاَء َمحزَةُ  ����بـُُيوتـــاً َءاِمِنـــين����) ٨٢(يـــة اآل
  .ِخلََلفٍ 

  .)ـدعزفاصـ(:أَشّم الّصاَد زَاياً َمحزَةُ  ����فَاْصدَع����) ٩٤(ية اآل



١٤٧ 

 :اهلَمـــــــزَِة َوبِإســـــــَقاِطَها َوقَـــــــَف َعَليَهـــــــا َمحـــــــزَُة بَِتســـــــِهيلِ  ����الُمْســـــــتَـْهزِِءين����) ٩٥(يـــــــة اآل
  .)املستهزين، املستهزاِين(

						  
�و	)�Bא�I9ْ���������ل��� �

  بداية الثمن الثالث ����...أَتى أمُر اهللا َفال َتسَتعِجُلوه����) ١(اآلية 
، َشــــآء، "معــــاً "َوتـََعــــاَلى ، أتَــــى����) ٢٩، ٢٨، ٢٦، ١٥، ١٤، ٩، ٣، ١(يــــات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َمثـَْوى، بـََلى، َوأتَاُهم، "وقفاً "فَأَتى ، ىَوألقَ ، "وقفاً "تـََرى و ، َلَهَداُكم
  .)تشركون( :محزةُ أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب  ����"معاً "ُيْشرُِكون ����) ٣، ١(ية اآل

ــْن أمــرِه����) ٢(اآليــة  ــِذروا، ِم ــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����أْن أن وصــالً ِخبُل
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َة َوَحلمز  ؛ووقفاً 

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس علـى  ����َشـَراٌب َوِمنـه، َمـن َيَشـآء����) ١٠، ٢(اآليتان 
 .ذلك أمثاهلا

َولَـُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسـْكِت َمحزةُ  ����اإلنَسان، َواألْرض����) ٤، ٣(اآليتان 
  .عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف 

الَفـــاِء َمـــَع  َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِإســـَقاِط اهلَمـــزَِة َونَقـــُل َحرََكتَهـــا إَىل  ����ِدْفءٌ ����) ٥(يـــة اآل
  .)ِدفْ ( :َوَلُه َرمساً إسَقاُط اهلَمزَِة َوُسُكوِن الَفاِء فـََقط؛اإلسَكاِن َوالروِم ِقَياساً 

  .)تاكلون( :اهلمزَة ألفاً وقفاً محزةُ أبَدَل  ����تَأُكلون����) ٥(اآلية 
َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  ����َلَهـداُكْم أجَمِعـين، أثَقاَلُكْم إلى����) ٩، ٧(اآليتان 

  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
  .)لرُءف(:َحَذَف الَواَو بَعَد الرّاِء َمحزَةُ  ����َلَرُءوفٍ ����) ٧(ية اآل
  .)ـدزقصـ(:الّصاَد زَاياً َمحزَةُ أَشّم  ����َقْصد����) ٩(ية اآل
ـــة اآل وقـــس علـــى ذلـــك  محـــزةُ َســـّهَل اهلَمـــزََة َمـــَع طُـــوِل األلِـــِف َوَقصـــرِِه  ����َجـــآئِر����) ٩(ي

   .أمثاهلا
 :بِالكسـرِ ) مسـخراتٌ (بِـالَفتِح َو ) الّنجوم(َنَصَب  ����َوالنُجوُم ُمَسّخَراتٌ ����) ١٢(اآلية 

  .محزةُ ) مسخراتٍ (



١٤٨ 

، بِــأمره(حلَِمــزَُة َوقفــاً ) َوجَهــانِ (اهلَمــزََة َوأبــَدَهلَا يَــاًء َمفُتوَحــًة  َحّقــقَ  ����بِــأْمرِه����) ١٢(اآليــة 
   .)بَِيمرِه

  .)تدعون( :أبَدَل الَياَء تَاَء ِخطَاب َمحزَةُ  ����َيْدُعون����) ٢٠(ية اآل
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����) ٢٠(اآلية 

  .)َشَيا(الَياِء إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً   ����َعَلْيِهْم السْقف����) ٢٦(اآلية    ).َعَليـْ
  .)يتوفاهم( :زَةُ أبَدَل تَاَء الّتأنِيِث يَاَء َتذِكٍري َوأَماَل األِلَف محَ  ����تـَتَـَوفاُهم����) ٢٨( يةاآل
  .ِفيَها األوُجُه األربـََعِة حلَِمزَة ����سوءٍ ����) ٢٨(ية اآل

����� �
   بداية الثمن الرابع ����...َوِقيَل للِذيَن اتّقواْ ����) ٣٠(اآلية 

نَيا ����) ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٤١، ٣٠(يـــات اآل َشـــآء، َوَحـــاقَ ، "معـــاً "الـــد ،
 .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����بـََلى، هداُهم، "وقفاً " هدى

َولَــــُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا بِالنْقــــِل َوالّســــْكِت َمحزةُ  ����األنَهــــار، األِخــــرة����) ٣١، ٣٠(آليتــــان ا
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة  ����َدآبٍّة َوالَمآلِئكة، َعدٍن َيدُخُلونها����) ٤٩، ٣١(اآليتان 
 .وقس على ذلك أمثاهلا

   َسّهَل اهلمزَة محزُة َوقفاً مَع طوِل األلِف َوَقصره ����َيَشآُءون����) ٣١(ية اآل
  ).يتوفاهم: (أبَدَل تَاَء الّتأنِيِث يَاَء َتذِكٍري َوأَماَل األِلَف َمحزَةُ  ����تـَتَـَوفاُهم����) ٣٢(اآلية 

  .)يأتيهم(:أبَدَل تَاَء الّتأنِيث يَاَء َتذِكري ����تَأتِيِهم����) ٣٣(ية اآل
  .َوقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة ����َيسَتهزُِءون���� )٣٤(اآلية 
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ����َشيءٍ ����) ٣٥(اآلية 

  أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكِتَها إَىل الَياِء َمَع إسَكاِن الياِء َوَروِمَها   -٢و١
َولَــُه َوصــالً  ؛ يف الثّانِيــِة َمــَع اإلســَكاِن َوالــّرومِ أبــَدَل اهلَمــزََة يَــاًء َوأدَغــَم الَيــاَء األوَىل _ ٤و٣

   .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا



١٤٩ 

ِخبُلـــٍف َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــٌف َســـكَ  ����شـــيٍء إَذا، َرُســـوالً أن����) ٤٠، ٣٦(اآليتـــان 
  .َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
ئـَنّـُهملَنُ ����) ٤١(ية اآل نهملنبويَ (:زَُة بِإبَداِل اهلَمزَِة يَاًء مفُتوحةً َوَقَف َعَليَها محَ  ����بَـو(.  
  .)يوَحى( :أبَدَل النوَن يَاًء َوالَياَء بَعَد احلَاِء ألِفاً َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����نُوِحي����) ٤٣(ية اآل

ُهمْ ( ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����ِإلَْيِهمْ ����) ٤٤، ٤٣(اآليتان    ).إِلَيـْ
  .)ُُِم األْرض( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����ِبِهُم األرض����) ٤٥(ية اآل
  .)لرُءف(:َحَذَف الَواَو بَعَد اهلَمزَِة َمحزَةُ  ����َلَرُءوف����) ٤٧(ية اآل

  ).أومل تروا( َمحْزَةُ  أَْبَدَل يَاَء الَغْيَبِة تَاَء ِخطَابٍ  ����َأَوَلْم يَروا����) ٤٨(اآلية 
  .)يومرون( :َمحزَةُ وقفاً أبَدَل اهلَمزََة َواواً  ����َمَرونيُؤ ����) ٥٠(ية اآل

����� �
  بداية الثمن الخامس ����...وقَاَل اهللا ال تَتِخُذوا����) ٥١(اآلية 

أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقـس  ����َوَلِكن يـَُؤً◌خرهم، إَلٌه َواِحد����) ٦١، ٥١(اآليتان 
 .على ذلك أمثاهلا

ـــ، َواألْرض����) ٥٨، ٥٢(اآليتـــان  ـــِل َوالّســـْكِت َمحزةُ  ����األنَثىِب ـــَف َعليهـــا بِالنْق ـــُه ؛َوَق َوَل
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ــُرون����) ٥٣(يــة اآل  :َوَقــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإســَقاِط اهلَمــزَِة َونَقــُل َحرََكِتَهــا إَىل اِجلــيمِ  ����َتْجئَـ
  .)َجترون(

َســـَكَت َخلَــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف  ����يُـــؤِخرُهْم إلــى، َعـــنُكْم إَذا����) ٦١، ٥٤(اآليتــان 
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ِخبُلـــٍف َت َعلــى املفُصـــوِل َخلَــٌف َســكَ  ����َلَقــْد أرَســـلَنا، ُهـــوٍن أم����) ٦٣، ٥٩(اآليتــان 
  . ى ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس عل ؛وصالً ووقفاً عنُه 
َوقَـَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َواإلدَغـاِم َوَعلَـى ُكـل ِمنُهَمـا اإلسـَكاِن  ����السوءِ ����) ٦٠(ية اآل

  .َوالرومِ 
وقــس علــى ) يــَوخرهم( :وحــًة َوقفــاً َمحــزَةُ َواواً َمفتُ  أبــَدَل اهلَمــزَةَ  ����يـُــَؤِخرُهم����) ٦١(يــة اآل

  .ذلك أمثاهلا



١٥٠ 

ـــــــات اآل ـــــــاألنثى، ����) ٧٠، ٦٨ ،٦٤ ،٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٨(ي  ،الُحْســـــــَنىب
أَمـاَهلُّن  ����يـَتَـَوفّـاُكم، َوأوَحى، َجآءَ ، "وقفاً "ُمّسمى ، "وقفاً "َوُهدًى ، يـَتَـَواَرى األعلى، 

  .َمحزَةُ 
  .وقس على ذلك) ُيوتاً بِ ( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����ُيوتاً بُـ ����) ٦٨(األية 
 :ِني َمحزةُ َوَقَف َعليَها ِبوجهَ  ����َشيئاً ����) ٧٠(اآلية 

  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  ) َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

  .وقس على ذلك أمثاهلا
 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمزَِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  ����َسَوآءٌ ����) ٧١(اآلية 

  .َل اهلمزََة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطولِ أبدَ  -٣و٢و١
   .َسّهَل اهلمزََة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤

����� �
  بداية الثمن السادس ����...َضَرَب اهللا َمثالً َعبداً ����) ٧٥(اآلية 
قــس علــى ذلــك َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد و  ����َشــيءٍ ����) ٧٥(اآليــة 
  .أمثاهلا

ــان  ــأُمر، ِســّراً َوَجهــراً ����) ٧٦، ٧٥(اآليت أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  ����َومــن َي
   .على ذلك أمثاهلا

ــ، بَــْل أكثــُرُهم����) ٧٩، ٧٥(اآليتــان  ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َروْا إلــىتـَ
  . وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوُبْشَرى، "وقفاً "َوُهًدى ، َموالهُ ����) ٨٩، ٧٦(يتان اآل

  .أَشم الصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراط����) ٧٦(اآلية 
ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  ����َواألبَصـــار، َواألرض����) ٧٨، ٧٧(اآليـــة  َوَلُه ؛َوَق

  .ن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عَ 
ـــــَداًء َِـــــا  ؛)ِإمَهـــــاِتُكم( َكَســـــَر اهلَمـــــزََة َواملـِــــيَم َوصـــــالً  ����أُمَهـــــاِتُكم����) ٧٨(يـــــة اآل َولَـــــُه ابِت

  .َكَحفصٍ 



١٥١ 

وُصـوِل َوبِاإلسـَقاِط  ����َواَألفئِـَدة���� )٧٨(ية اآل
َ
َوقَـَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكِت يف امل

  .الَفاءِ يف اهلَمزَِة بَعَد 
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ٧٨(اآليـة 

  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
  .)تـََرواْ ( :أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ  ����َرواْ أَلْم يَـ ����) ٧٩(ية اآل

 –يومنــون ( :أبــَدَل اهلمــزَة ِفيهمــا وقفــاً محــزةُ  ����بَأســُكم، يُؤِمنُــون���� )٨١، ٧٩(اآليتــان 
  .)باسكم

  ) بِيوتاً ، بِيوتكم( :َكَسَر الَباَء ِفيِهَما َمحزَةُ  ����بـُُيوتاً ، بـُُيوِتُكم����) ٨٠(ية اآل
مـزَِة أَماَل الرّاَء َوصالً َمحزَُة َوَلُه َوقفاً إَمالَـُة اهلَ  ����"معاً "رَأى الذين ����) ٨٦، ٨٥(يتان اآل

  .َوالرّاءِ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����ِإلَْيِهمْ ����) ٨٦(اآلية    ).إِلَيـْ

  .َسّهَل اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َمحزَةُ  ����ُشرََكآَءُهم����) ٨٦(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٨٩(اآلية    ).َعَليـْ

  :َوَقَف َعليَها َمحزَُة بَِثالثََة َعَشَر َوجهاً  ����َهـٰؤآلء����) ٨٩(ية اآل
   .َحتِقيُق اهلمزَة األوَىل َوإبَداُل اهلَمزَِة الثّانِية َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  ٣-و٢و١
   .َتسِهيُل اهلَمزَة الثّانِية َمَع الّطوِل َوالَقصرِ حتقيق اهلمزة األوىل و  -٥و٤
ـــَع الَقصـــِر َتســـِهيُل اهلَمـــزََة  -٨و٧و٦ نَفِصـــل َوإبـــَداُل اهلَمـــزَة الثّانيـــة َم

ُ
ـــَع طُـــوِل امل األوىل َم

  .َوالّتوسِط َوالّطولِ 
   .َتسِهيُل اهلمزَة الثّانِية َمَع طُوهلَِِما فـََقط -٩

ــــَع _ ١٢و١١و١٠ ــــة َم ــــَدال اهلمــــزَِة الثّانِي نَفِصــــِل َوإب
ُ
ــــَع َقصــــِر امل ــــزَة األوىل َم َتســــِهيُل اهلَم

   .َوالّطولِ  الَقصِر َوالتّـَوسطِ 
   .َتسِهيُل اهلَمزَة األوَىل َمَع َقصرِِمهَا فـََقط -١٣

����� �
  بداية الثمن السابع ����...إّن اهللا يَأُمر بِالَعدل����) ٩٠(اآلية 



١٥٢ 

، َشـآء، أْربَـى، َويَنَهـى ، الُقْربَـى  ����) ١٠٧، ١٠٢، ٩٧، ٩٣، ٩٢، ٩٠(يات اآل
نَيا، َوُبْشَرى ،"وقفاً "وُهدًى  ،أُنَثى ّن َمحزَةُ أَماهلَُ  ����الد.  

َوَلُه ؛َوقَـَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َوالّسـكتِ  ����األْيَمـان، َواإلحَسان����) ٩١، ٩٠(اآليتان 
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)وقد جعلتم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َوَقْد َجَعْلُتم����) ٩١(ية اآل
وصـالً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����ِمـْن أّمـة، ٍة أنَكاثـاً قـُـوّ ����) ٩٢(اآلية 
  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

َســَكَت َعَليَهــا َخلَــٌف ِخبُلــٍف َعنـــه  ����َلَجَعلُكــْم أّمــة، بَيــنُكْم أن����) ٩٣، ٩٢(اآليتــان 
   .ثاهلاوقس على ذلك أم َوصالً َوَوقفاً 

أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس علـــى  ����َوَلكـــن ُيِضـــل، أّمـــًة َواِحـــَدة����) ٩٣(اآليـــة 
   .ذلك أمثاهلا

  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوجهٍ  ����َيَشآءُ ����) ٩٣(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالطولِ  -٣و٢و١
  .َروِمَها َوَعَليِه الطوِل َوالَقصرِ َتسِهيُل اهلَمزَِة َمَع  -٥و٤
  .)وليجزين( :أبَدَل النوَن يَاًء َمحزَةُ  ����َولََنْجزَِينّ ����) ٩٦(ية اآل

  .)مومن( :أبَدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ����ُمؤِمن����) ٩٧(اآلية 
  .)يَلَحدون( :فـََتَح الَياَء َواحلَاَء َمحزَةُ  ����يـُْلِحُدون����) ١٠٣(ية اآل
  .)يهديُهم( :َضّم اهلَاَء َوصالً َمحزَةُ  ����ِديِهميَه����) ١٠٤(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����فَعَلْيِهمْ ����) ١٠٦(اآلية    ).فَعَليـْ
  :َة َوَسّهَلَها َوقفاً َمحزَةُ َحّقَق اهلَمزَ  ����َوأبَصارِِهم����) ١٠٨(ية اآل
  .)واَبصارهم، وأبصارهم(

����� �
  بداية الثمن الثامن ����...َيوَم تَأِتي ُكّل نَفسٍ ����) ١١١(اآلية 

، َوَهــــــداه، اجَتَبــــــاه، َجــــــآَءُهم، َوتـُــــــَوّفى����) ١٢٢، ١٢١، ١١٣، ١١١(اآليــــــات 
  .أَماهلُّن محزةُ  ����الدنَيا



١٥٣ 

َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����َعَذاٌب ألِيم، َكاَنْت َءاِمَنة����) ١١٧، ١١٢(اآليتان 
  .لّتحِقيقُ َة َوقفاً الّنقُل َواَوَحلمز  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

 :وقـــــَف عليهـــــا محـــــزُة بِتســـــِهيِل اهلمـــــزِة بـــــني اهلمـــــزِة َواليـــــاءِ  ����ُمطَمِئَنـــــة����) ١١٢(اآليـــــة 
  .)مطمـِنة(

  .)ولقد جاءهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َجآَءُهم����) ١١٣(ية اآل
  .مثاهلاأدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أ ����طَّيباً َواشُكرواْ ����) ١١٤(اآلية 
  َسَكَت َعَليَها َخَلٌف ِخبُلٍف َعنه َوصالً َوَوقفاً  ����ُكنُتْم إيّاه����) ١١٤(اآلية 
   .)وَاصَلحوا، وأصلحواْ ( :َحّقَق اهلَمزََة َوَسّهَلَها َوقفاً َمحزَةُ  ����َوأصَلُحوا����) ١١٩(اآلية 
 :ُتوحــــةً وقــــَف عليهــــا محــــزُة بتحقيــــق اهلمــــزِة َوإبــــداهلا يَــــاًء مف ����ألنُعِمــــه����) ١٢١(اآليــــة 

  .)لَينعمه –ألنعمه (
  .أَشّم الَصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراط����) ١٢١(اآلية 
ـــة  ـــَرة����) ١٢٢(اآلي ـــا َمحـــزَُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  ����األِخ َوَلُه َوصـــالً الّســـكُت ؛َوقَـــَف َعَليَه

  .ِخبُلٍف َعن َخالد
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٢٧(اآلية    ).َعَليـْ

						� �
�و	)�Bא!ْ�	)א+*�� �

بدايـة الجـزء الخـامس عشـر والـثمن   ����...ُسبَحاَن الِذي أسَرى بَِعبـِده����) ١(اآلية 
  .األول

موسـى،  ،أسَرى���� )١٩، ١٨، ١٥، ١٧، ١٤، ١٣، ٨، ٧، ٥، ٢، ١(يات اآل
، ُأخــــَرى، ْهَتــــَدىٱ، "معــــاً "وََكَفــــى ، يَلَقــــاه، َ َعَســــى، َجــــآءَ ، أوالُهمــــا ،"وقفــــاً "ُهــــدًى 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوَسَعى ، الَهاَيصْ 
َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِالّنقــِل َوالّســكِت َولَــُه َوصــالً الّســكُت ِخبُلــٍف  ����األْقَصــا����) ١(يــة اآل

  .َعن َخّالٍد َوأَماَهلَا َوقفاً 
ــان  ــا����) ٣، ١(اآليت ــْن َءايَاتِن ّــه، ِم ــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  ����نُــوٍح إن ِخبُل

  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً  وصالً 



١٥٤ 

ــان  ــَرةاآل، األرض����) ٧، ٤(اآليت ــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِالّنقــِل َوالّســكتِ  ����ِخ َوَلُه َوصــالً ؛َوَق
  .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  ) أسامت، باس( :ألِفاً َوقفاً  أبَدَهلَُما َمحزَةُ  ����أَسأُتم، بَأس����) ٧، ٥(يتان اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٦(اآلية    ).َعَليـْ

َوقَـــــــــَف َعَليَهـــــــــا َمحـــــــــزَُة بَِتحِقيـــــــــِق اهلَمـــــــــزَِة َوبِإبـــــــــَداِهلَا يَـــــــــاًء  ����ِألنُفِســـــــــُكم����) ٧(يـــــــــة اآل
  .)لَِينفسكم، ألنفسكم(:َمفُتوحةً 

  .)وءَ ليسُ ( :اهلَمزََة َمحزَةُ  اَو َوفـََتحَ َحَذَف الوَ  ����ئواْ ولَِيُسـ����) ٧(ية اآل
أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس  ����أن يَـــرَحَمكم، َمـــّرٍة َولِيَُتبـــُروا����) ٨، ٧(اآليتـــان 

    .على ذلك أمثاهلا
َســـَكَت َعَليَهــا َخلَـــٌف ِخبُلـــٍف َعنـــه  ����رَبكـــْم أن، أحَســـنُتْم أحَســـنُتم����) ٨، ٧(اآليتــان 

   .ك أمثاهلاوقس على ذل َوصالً َوَوقفاً 
  .)ويـَْبُشر( :فـََتَح الَياَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَني ُخمَّفَفًة َمحزَةُ  ����َويـَُبشر����) ٩(ية اآل

   .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ١٢(اآلية 
  .)مومن( :أبدَل اهلمزَة واواً محزُة وقفاً  ����ُمؤِمن����) ١٩(اآلية 

����  
  بداية الثمن الثاني ����...َوَقَضى رَبَك أال����) ٢٣( اآلية

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ����ِلمـن َيَشـآء، عظاماً ورفاتـاً ����) ٤٩، ٣٠(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا

، الُقربَـــــى، ِكالُهَمـــــا،  َوَقَضـــــى����) ٤٧، ٤٣، ٤٠، ٣٩، ٣٢، ٢٦، ٢٣(يـــــات اآل
    .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َنْجَوى، تـََعاَلىوَ ، أفَأْصَفاُكم، فـَتَـَلَقى، أْوَحى، الزَنى

ُلَغن ����) ٢٣(ية اآل   ).يبلغانِ ( :زَاَد ألِفاً بَعَد الَغِني وََكَسَر النوَن َمحزَةَ  ����يـَبـْ
   .)ُأف ( :َحَذَف الّتنِوين َمحزَةُ  ����ُأف ����) ٢٣(ية اآل

ـــين����) ٣٧، ٢٥(اآليتـــان  ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِالّنقـــ ����األرض، ِلألّواِب َوَلُه ؛ِل َوالّســـكتِ َوَق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا



١٥٥ 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����إلَـٰهاً َءاِخـر، َمغُلوَلًة إَلى����) ٣٩، ٢٩(آليتان ا
  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)فقد جعلنا( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َقْد َجَعَلَنافَـ ����) ٣٣(ية اآل
  .)ُتسرف( :محزةُ أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب  ����ُيْسِرف����) ٣٣(ية اآل
ــِني َوقفــاً  ����"معــاً "َمْســُئوالً ����) ٣٦، ٣٤(يتــان اآل أْســَقَط اهلَمــزََة َونـََقــَل َحرََكتَـَهــا إَىل الس

   .)مُسوالً ( :َمحزَةُ 
  .)تاويالً (:أبدَل اهلمزَة ألفاً محزُة َوقفاً  ����تَأِويالً ����) ٣٥(اآليتان 

  .)ليْذُكروا( :َخّفَف الّذاَل َساِكنًة َوَضّم الَكاَف ُخمَّفَفًة َمحزَةُ  ����لَِيذّّكُرواْ ����) ٤١(ية اآل
  ) ولقد ّصرفنا( :َمحزَةُ أدَغَم الّداَل يف الّصاِد  ����َوَلَقْد َصَرفْـَنا����) ٤١(ية اآل
َســَكَت َعَليَهــا َخَلــٌف ِخبُلــٍف َعنــه  ����قـُلُــوبُهْم أِكنّــة، ُهْم إاليَزِيــدُ ����) ٤٦، ٤١(تــان اآلي

  .َوصالً َوَوقفاً 
  .)تَقولون( :أبَدَل يَاَء الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ " معاً "����يـَُقوُلون����) ٤٣، ٤٢( يتاناآل

  .َخالد َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن ����َشيءٍ ����) ٤٤(اآلية 
����  

  بداية الثمن الثالث ����...ُقْل ُكونُوا ِحَجارةً ����) ٥٠(اآلية 
ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  ����َقريٍَة إال، ِحَجارًَة أو����) ٥٨، ٥٠(اآليتان 

  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 
ــاَهلُّن  ����ُأخــَرى ، َنّجــاُكم، وََكَفــى، َعَســى، َمَتــى����) ٦٩، ٦٧، ٦٥، ٥١(يــات اآل أَم

  .َمحزَةُ 
أدغمها خلٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ����، بعٍض وءاتيناهمَمن يُِعيدنَا����) ٥٥، ٥١( اآليتان

  .على ذلك أمثاهلا
َســــَكَت َعَليَهــــا َخَلــــٌف ِخبُلــــٍف َعنــــه  ����لَِبثــــُتْم إال، َفطَــــرُكْم أّول����) ٥٢، ٥١(اآليتــــان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً َوَوقفاً 
َســـّهَل محـــزُة اهلمـــزَة بـــَني اهلمـــزَِة والـــواو َوِفيهـــا َحـــذُف اهلمـــزِة  ����رُُءوســـهم����) ٥١(اآليـــة 

  .)ُروسهم –رُ  وسهم ( :ِحلذِفَها َرمساً 



١٥٦ 

  .)لبتم( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحزَةُ  ����لَِبْثُتم����) ٥٢(ية اآل
ــ ����َواألرض، ِلإلنَســان����) ٥٥، ٥٣(اآليتــان  َوَلُه ؛ّســكتِ َعَليَهــا َمحــزَُة بِالّنقــِل َواآ فَ َوَق

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  ).ربـُهُم الَوِسيَلة: (َضم اهلَاء وصالً َمحزَةُ  ����ربِهُم الَوِسيَلةُ ����) ٥٧(اآلية 

  ).عليُهم: (َضّم اهلَاَء َمحزَةُ " كله" ����َعَليِهم����) ٦٥، ٦٤، ٥٤(اآليات 
  .)زُبُوراً ( :َضّم الزّاَي َمحزَةُ  ����زَبُوراً ����) ٥٥(األية 

، ألدم( :َوقَـَف َعَليَهـا َمحـزَُة بَِتحِقيــِق األلِـِف َوبِإبـَداِهلَا يَـاًء َمفُتوحــةً  ����ألَدم����) ٦١(يـة اآل
  .)لَِيادم

  .)اذهب فمن( :أدَغَم الَباَء يف الَفاِء َخّالدٍ  ����ْذَهْب َفَمنٱ����) ٦٣(ية اآل
  .)ورْجلك( :أْسَكَن اجلِيَم َمحزَةُ  ����رَِجِلكوَ ����) ٦٤(ية اآل





  
  بداية الثمن الرابع ����...َوَلَقْد َكّرمَنا بَِني َءاَدم����) ٧٠(اآلية 
  .وقَف عليها محزُة بِتحقيِق اهلمزِة وتسهيلَها ����بِإَماِمِهم����) ٧١(اآلية 

ِخبُلــٍف لَــٌف َعلـى املفُصــوِل خَ  َســَكتَ  ����قَــْد أرســلنا، َفَمــْن أوتِــيَ ����) ٧٧، ٧١(اآليتـان 
  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

، ولــه وقــَف عليهــا محــزُة بِتســِهيِل اهلمــزِة مــا بــني اهلمــزِة والــواوِ  ����يَقــَرُءون����) ٧١(اآليــة 
  ).يْقَرون( )ونيقر ُ ( :احلذف

ــــــات اآل ــــــ����) ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣، ٨٩، ٨٤، ٨١، ٧٩، ٧٢(ي ، "معــــــاً "ى أْعَم
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����، فَأَبى، تـَْرَقى، الُهَدى، َجآَءُهم، َكَفى، َمأَواُهمأْهَدى، َجآءَ ، َعَسى

ــــَف َعَليَهــــا َمحــــزَُة بِالّنقــــِل َوالّســــكتِ  ����األرض، األِخــــَرة����) ٧٦، ٧٢(اآليتــــان  َوَلُه ؛َوَق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ٧٤(اآليـة 
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

ـــيِهمْ ����) ٩٥، ٧٤(اآليتـــان  ـــْيِهْم، َعَل ضـــم اهلـــاء فيهمـــا َمحـــزَُة وصـــالً وَوقفـــاً " معـــاً " ����ِإَل
ُهْم، َعَليُهم(   ).إِلَيـْ



١٥٧ 

أســَقَط اهلَمــزََة  ����"كلــه"الُقــْرَءان وقــرءان ، قــرءان، ����)٨٩، ٨٨، ٨٢، ٧٨(يــات اآل
    .)الُقرَانوقـُرَان، قـُرَان، ( :َونَقَل َحرََكتَـَها إَىل الرّاِء َوقفاً َمحزَةُ 

أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  ����ِصـــدٍق َوأخرِجِنـــي، أن يَبَعثـــك����) ٨٠، ٧٩(اآليتـــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

  .)للمومنني( :أبَدَل اهلمزَة واوا محزُة وقفاً  ����لُمؤِمِنينلِ ����) ٨٢(اآلية 
  .َوأَماَل اهلَمزََة فـََقط َخّالدٍ  ؛أَماَل الّنوَن َواهلَمزََة َمعاً َخَلفٌ  ����َونـََئا����) ٨٣(ية اآل

  .)يَوساً ( :َحذَف اهلمزَة وقفاً محزةُ  ����وساً يـَئُ ����) ٨٣(اآلية 
  .) ولقد صرفنا( :يف الّصاِد َمحزَةُ  أدَغَم الّدالَ  ����َوَلَقْد َصّرفنا����) ٨٩(ية اآل
  .)كْسفاً ( :أْسَكَن السَني َمحزَةُ  ����ِكَسفاً ����) ٩٢(ية اآل
  .)نقراُه( :َسّهَل اهلَمزََة َوقفاً َمحزَةُ  ����نـَْقَرُؤه����) ٩٣(ية اآل
   .)خبت زدناهم( :أدَغَم الّتاَء يف الزّاي َمحزَةُ  ����َخَبْت زِْدنَاُهم����) ٩٧(ية اآل

بئاياتنـا ( :وقـَف عليهـا محـزُة بِتحِقيـِق اهلمـزِة َوإبـداهلا يَـاًء مفُتوحـةً ����َئاياتِنابِ ����) ٩٨(اآلية 
  .)بَياياتنا –

����  
  بداية الثمن الخامس ����...أَوَلْم يـََروْا أنّا اهللا����) ٩٩(اآلية 

َوَلُه ؛َوقَـَف َعَليَهـا َمحــزَُة بِالّنقـِل َوالّســكتِ  ����اإلنَفــاق، َواألرض����) ١٠٠، ٩٩(اآليتـان 
  .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً 

أدغمُهَما خلٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ����ُمّبشراً َوَنِذيراً ، أن َيخُلق����) ١٠٥، ٩٩(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا

ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  ����َوَلَقْد َءاتَيَنا، َلْو أنُتم����) ١٠١، ١٠٠(اآليتان 
  . وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
، يَــا ُموَســى، ُموَســى، " وقفــاً "فــأبى����) ١١٠، ١٠٧، ١٠٤، ١٠١، ٩٩(يــات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الُحسَنى، يُتَلى، َجآء، َجآَءُهم
  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه ����َبَصآئِر����) ١٠٢(ية اآل
  .)تومنوا( :َوقفاً َمحزَةُ  أبَدَل اهلَمزََة َواواً  ����ُتؤِمُنواْ ����) ١٠٧(ية اآل



١٥٨ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٠٧( اآلية   ).َعَليـْ
						  
�و	)�Bא�#)-/*�� �

ُه اإلخَفـاِء ملَْ َيسـُكت َمحـزَُة َمـا بَـِني الَكِلَمتَـِني َوَيُكـوُن لَـ ����قـَيماً  ����سِعَوَجا����) ١(ية اآل
  .ِعنَد الَوصلِ 

  .)ويـَْبُشر( :فـََتَح الَياَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَني ُخمَّفَفًة َمحزَةُ  ����َويـَُبشر����) ٢(ية اآل
 ����فْـتَــَرى ٱ، "وقفـاً "ُهـًدى ، أْحَصـى، "وقفـاً "َأَوى ���� )١٥، ١٣، ١٢، ١٠(يات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
 :َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإبــَداِل اهلَمــزَِة يَــاًء َســاِكَنةً  ����"اً معــ"َوَهيــئ ���� )١٦، ١٠(يتــان اآل
   .)وهييْ (

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٥( اآلية   ).َعَليـْ
  .)فاوواْ ( :مزََة ألِفاً َمحزَُة َوقفاً أبَدَل اهل ����فَأُوواْ ����) ١٦(ية اآل

����  
  بداية الثمن السادس ����...طََلعتَوتـََرى الّشمَس إَذا ����) ١٧(اآلية 

نَيا، َعَسى، أزَْكى، "وقفاً "َوتـََرى���� )٢٩، ٢٨، ٢٤، ١٩، ١٧(يات اآل َهـَواه، الـد ،
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً " َشآءَ 

ِخبُلـٍف عنـُه َعلى املفُصوِل َخلَـٌف  َسَكتَ  ����يَوماً أو، ِمْن َءايات����) ١٩، ١٧(اآليتان 
  . الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصالً ووقفاً 

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى  ����َحــق َوأن، َمــن يَهــدِ ����) ٢١، ١٧(اآليتــان 
   .ذلك أمثاهلا

َسـَكَت َعَليَهـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف  ����رَّبُكـْم أعلَـم، َوَتحسـبُهْم أيـَْقاظـاً ����) ١٩، ١٨(اآليتان 
   .مثاهلاوقس على ذلك أ َعنه َوصالً َوَوقفاً 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " كله" ����َعَلْيِهمْ ����) ٢١، ١٨(اآليات    ).َعَليـْ
َســـّهَل اهلَمـــزََة َمـــَع طُـــوِل األلِـــِف َوَقصـــرِِه َمحـــزَُة َوقـــس علـــى ذلـــك  ����قَآئِـــل����) ١٩(يـــة اآل

  .أمثاهلا



١٥٩ 

  ).تملب(أَْدَغَم الثاَء يف التاِء َمحزَُة " معاً " ����لَِبْثُتم����) ١٩(اآلية 
  .)ِبَوْرقكم( :أْسَكَن الرّاَء ُمَفّخَمًة َمحزَةُ  ����ِبَورِِقُكم����) ١٩(ية اآل
  .)ماْئِة سنني( :َحَذَف الّتنِويَن َمحزَةُ  ����ِمْائٍَة ِسِنينَ ����) ٢٥(ية اآل

ـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  ����األنَهـــار، َواألرض���� )٣١، ٢٦( اآليتـــان َوَلُه ؛َوَق
  .ِخبُلٍف َعن َخالدَوصالً الّسكُت 

  وقَف عليها محزُة بَِتحِقيِق اهلمزِة َوتسِهيلها ����َوأسِمع����) ٢٦(اآلية 
  .)حتتُهمُ ( :َضّم اهلَاَء َواملِيَم َوصالً َمحزَةُ  ����َتحِتِهُم األنَهار����) ٣١(ية اآل

  :وقَف عليها محزُة بِأربَعة أوجهٍ  ����األرَآِئك����) ٣١(آلية ا
  .َوَتسِهيِل الثانِية مَع املد والَقصرحذفها  معاألوَىل  نقل حركة اهلمزة -٢و١
  . الثانية وعليه املد والَقصر تسهيلاهلمزِة األوىل مَع  السكت يف -٤و٣

����  
  الثمن السابعبداية   ����...َواِضِرْب َلُهم ّمثالً ����) ٣٢(اآلية 

ـــان اآل ـــاب����) ٤٥، ٣٢(يت ـــْن أعَن ـــاه،  ِم  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــفٌ َســـكَ  ����َكَمـــآٍء أنَزلَن
  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  ����أن يُــؤتينِ ، بَِنخــٍل َوَجعلَنــا����) ٤٠، ٣٢(اآليتــان 
   .على ذلك أمثاهلا

، َشــَيا(َداُل َمـَع اإلدَغـام َواإلبــ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ٣٣(يـة اآل
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
  .)بثُُمره، ُمثُر( :َضّم الثّاَء َواملِيَم ِفيِهَما َمحزَةُ  ����بَِثَمرِهِ ، ثََمر����) ٤٢، ٣٤(يتان اآل
  .َسّهَل اهلَمزََة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َمحزَةُ  ����قَآئَِمة����) ٣٦(ية اآل
نَيا ، فـََعَســى، َشــآء، َســّواكَ ����) ٤٩، ٤٧، ٤٦، ٤٥، ٤٠، ٣٩، ٣٧(يــات اآل الــد
    أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أْحَصاَها، وقفاً "فـَتَـَرى، "وقفاً "َوتـََرى، "معاً "

  .)إذ دخلت( :أدَغَم الّذاَل يف الّداِل َمحزَةُ  ����إْذ َدَخَلت����) ٣٩(ية اآل
ــان  ــنُهْم أحــداً ����) ٤٨، ٤٧(اآليت ــاكُ ِم علــى املفصــول يف مــيم َســَكَت  ����ْم َأول، خلْقَن

   .وقس على ذلك أمثاهلا َخَلٌف ِخبُلٍف َعنه َوصالً َوَوقفاً  اجلمع



١٦٠ 

  .)ومل يكن( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َوَلْم َتُكن����) ٤٣(ية اآل
  .)الوِالية(:َكَسَر الَواَو َمحزَةُ  ����الَواليَة����) ٤٤(ية اآل

َوَلُه َوصـــالً ؛َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحـــزَُة بِالّنقـــِل َوالّســـكتِ  ����"معـــاً "األرض ����) ٤٧، ٤٥(اآليـــة 
  .الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالد

  .)الريح( :أسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحزَةُ  ����الريَاح���� )٤٥(ية اآل
    .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٤٥(ية اآل
لقــد ( :أدَغــَم الــّداَل يف اجلِــيِم َوأبــَدَل اهلَمــزََة َوقفــاً َمحــزَةُ  ����ُمونَــاَلَقــْد ِجْئتُ ���� )٤٨(يــة اآل

  .)جيتمونا، جئتمونا
����  

  .بداية الثمن الثامن ����...َمآ أْشَهدتـُهْم َخلَق الّسَماوات����) ٥١(اآلية 
ُه َولَـ ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَهـا ����اإلنَسان، َواألرض����) ٥٤، ٥١(اآليتان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)ويوم نقول( :أبَدَل الَياَء نُوناً َمحزَةُ  ����َوَيوَم يـَُقول����) ٥٢(ية اآل
   .َوَلُه َوقفاً إَماَلُة الرّاِء َواهلَمزَِة َواألِلفَ ؛أَماَل الرّاَء فـََقط َوصالً َمحزَةُ  ����َورََءا����) ٥٣(ية اآل

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٥٤(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .وقس على ذلك أمثاهلا )َشيّ (َخالٍد 
  ) الُقرَان( :أْسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَىل الرّاءِ  ����الُقْرَءان����) ٥٤(ية اآل
  ) ولقد صرفنا( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َصّرفَنا����) ٥٤(ية اآل
، "معــــــــاً "الُهــــــــَدى، َجــــــــآَءُهم����) ٦٩، ٦٦، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٥(يــــــــات اآل
 .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َشآء، "معاً "ِلَفتَـٰهُ ، "معاً "ُموَسى ، لُقَرىا

إدَغـاَم النّـوِن يف الـَواِو َواليَـاِء خلَلَـٍف بِـال  ����َصاِبراً َوال، أن يُؤِمُنوا����) ٦٩، ٥٥(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا ُغّنة



١٦١ 

فُصوِل يف مـيم اجلمـع َسَكَت َعلى امل ����قـُُلوِبِهْم أِكّنة، رَبّهْم إال����) ٥٧، ٥٥(اآليتان 
  . َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

أْســـَكَن الـــزّاَي َوَمهَـــَز الـــَواَو َمحـــزَُة َوصـــالً َولَـــُه َوقفـــاً إســـَكاُن الـــزّاي  ����ُهـــُزواً ����) ٥٦(يـــة اآل
  .)ُهزَا، ُهْزوا(اي َوجٌه ثَانٍ َوإبَداُل اهلَمزَِة َواواً ٌمثّ إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الزّ 

وصـالً ِخبُلـٍف عنـُه  َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  ����أِكنّـًة أن، َوَمْن أظلَـم����) ٥٧(اآلية 
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛ووقفاً 

ــُه إبــَداُل وقفــاً ِو َمحــزَُة أســَقَط اهلَمــزََة َونـََقــَل َكســَرتـََها إَىل الــَوا ����َمَ◌ْوئِــالً ����) ٥٨(يــة اآل َوَل
  .)موال –َموِال ( :اهلَمزَِة َواواً َوإدَغاُم األوِل يف الثّاِين 

  .)ِكهمهلَ ِلمُ ( :َضّم املِيَم َوفـََتَح الالَم َمحزَةُ  ����ِكِهمِلَمهلِ ����) ٥٩(ية اآل
  زَُة َسّهَل اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً محَ  ����َغَدآَءنَا���� ) ٦٢(ية اآل
  .)أنسـِٰنيهِ ( :َكَسَر اهلَاَء َمحزَُة َوصالً  ����أنَسـِٰنيهُ ����) ٦٣(ية اآل
ـــات اآل ـــَي َصـــْبراً ����) ٧٥، ٧٢، ٦٧(ي َـــَة َمحـــزَةُ  ����َمِع ـــاَء يف َمَواِضـــِعَها الّثالث  :أْســـَكَن الَي
  .)معْي َصرباً (

ضـُمومَة يَـاًء َمفُتوحـةً  ����لِتـُغْـِرَق أْهَلَهـا���� )٧١(يـة اآل
َ
َوفـَـَتَح الـرّاَء َوَرفَـَع الم  أبـَدَل التّـاَء امل

   .)لَيغَرَق أهُلَها( :َمحزَةُ ) أهَلها(
أدَغـَم الـّداَل يف اجلِـيِم ِفيِهَمـا َمحـزَُة َولَـُه إبـَداُل  ����"معاً "َلَقْد ِجْئتَ ���� )٧٤، ٧١(يتان اآل

  .)جيت، لقد جئت( :اهلَمزَِة يَاًء َوقفاً 
 :زةُ َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني محَ  ����َشيئاً ����) ٧١(اآلية 

  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

����  
  .بداية الجزء السادس عشر والثمن األول ����...قَاَل أَلْم أُقل ّلك����) ٧٥(اآلية 
  .َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً يها َكَت َعلسَ  ����أَلْم أُقل����) ٧٥(اآلية 



١٦٢ 

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٧٦(يـة اآل
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 الروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن وَ 

  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
ـــاِء  ����طُغَيانـــاً وَُكفـــراً ، أن ُيَضـــّيفوهما����) ٨٠، ٧٧(اآليتـــان  إدَغـــاَم الّنـــوِن يف الـــَواِو َوالَي

   .وقس على ذلك أمثاهلا خلََلٍف ِبال ُغّنة
  ِق اهلمزِة وَتسِهيلهاوقَف عليها محزُة بتحقي ����فَأقَاَمه����) ٧٧(اآلية 

  .)لّتَخذت ( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����لَتَخْذتَ ����) ٧٧(ية اآل
ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����َعــْن أمــِري، أْن أِعيَبهــا����) ٨٢، ٧٩(اآليتــان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)مومنني( :أبدَل اهلمزَة واواً محزُة وقفاً  ����ُمؤِمِنين����) ٨٠(ية اآل

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����"معــــاً "األرض ����) ٩٤، ٨٤(اآليتــــان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد

  .)َحاِمَية( :محزةُ  وحةً مفتُ زَاَد ألِفاً بَعَد احلَاِء َوأبَدَل اهلَمزََة يَاًء  ����َحِمَئة����) ٨٦(ية اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآء، َساَوى، الُحْسَنى����) ٩٨، ٩٦، ٨٨(يات اآل
  .)السدين( :َضّم السَني َمحزَةُ  ����السدين����) ٩٣(ية اآل
  .)يُفِقُهون( :َضّم الَياَء وََكَسَر الَقاَف َمحزَةُ  ����يَفَقُهون����) ٩٣(ية اآل
  .)ياجوج وماجوج( :أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً ِفيِهَما َمحزَةُ  ����يَأُجوَج َوَمأُجوج����) ٩٤(ية اآل
  .)َخرَاجاً ( :فـََتَح الرّاَء َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها َمحزَةُ  ����َخْرجاً ����) ٩٤(ية اآل
  ).قَاَل أْتُوِين ( أْسكَن اهلَمزََة َوَحَذَف األِلَف َوصالً  ����قَاَل َءاتُوِني����) ٩٦(ية اآل

  .)اْسطاعوا( :الطاَء محزةُ  َشددَ  ����ٱْسطَاعوا����) ٩٧(اآلية 
  :َوَقَف َعليَها بَِثالثَِة أوُجٍه محزةُ  ����دَّكآءَ ����) ٩٨(اآلية 

  .إبَداُل اهلمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالطولِ 
����  

  بداية الثمن الثاني ����...َوَتركَنا بَعَضُهم َيومِئذٍ ����) ٩٩(اآلية 



١٦٣ 

إدَغـاَم النّـوِن يف الـَواِو َواليَـاِء خلَلَـٍف  ����إَلٌه َواِحـد، جَيوَمئٍذ يَُمو ����) ١١٠، ٩٩(اآليتان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة

ـــــان  ـــــنُهم����) ١٠٥، ١٠١(اآليت ـــــْت أعُي ـــــالُهم، َكان ـــــْت أعَم ـــــى َســـــكَ  ����َفَحِبَط َت َعل
ذلـك َوَحلمزَة َوقفاً الّنقـُل َوالّتحِقيـُق وقـس علـى  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  املفُصوِل َخَلفٌ 

   .أمثاهلا
  :َوَقَف َعليَها بَِثالثَِة أوُجٍه محزةُ  ����أولَِيآءَ ����) ١٠٢(اآلية 

  .إبَداُل اهلمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوسِط َوالطولِ 
َولَـــــُه َوصـــــالً  ؛بِالّنقـــــِل َوالّســـــكِت َمحـــــزةُ   َوقَـــــَف َعليَهـــــا ����بِاألخَســـــرِين����) ١٠٣(اآليـــــة 

  .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالدٍ 
نَيا����) ١١٠، ١٠٤(يتان اآل أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يُوَحى، الد.  
  َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����َوِلَقآئِه����) ١٠٥(ية اآل

أْســَكَن الــزّاَي َوَمهَــَز الــَواَو َمحــزَُة َوصــالً َولَــُه َوقفــاً إســَكاُن الــزّاي  ����ُهــُزواً ����) ١٠٦(اآليــة 
  ).ُهزَا، ُهْزوا(زَِة َواواً ٌمثّ إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الزّاي َوجٌه ثَانٍ َوإبَداُل اهلَم

  .)أن يَنفد( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����أن تَنَفدَ ����) ١١٠(ية اآل
َسـَكَت َعلـى املفُصــوِل يف مـيم اجلمـع َخلــٌف ِخبُلـٍف عْنــُه  ����إَلُهُكـْم إلَــه����) ١١٠(اآليـة 

   .قفاً َوصالً َووَ 
						 

�و	)��B)ْ	�)מ�� �
َوَلُه إدَغاُم الّداِل يف ِهَجاِء َصـاد َمـَع ؛أَماَل الَياَء فـََقط َمحزَةُ  ����كهيعص ِذكرُ ����) ١(ية اآل

  .)كهيعص ذكر( :الّذاِل َوصالً 
   .أَماَل األِلَف بَعَد الّداِل ِفيِهَما َمحزَةُ  ����فَناَداَها، نَاَدى����) ٢٤، ٣(يتان اآل
  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����رَآِءيوَ ����) ٥(ية اآل
أَمــاَهلُّن  ����، فَــأوَحى، "معــاً "أنّــى، "معــاً "يَـــَٰيْحَيى  ����) ٢٠، ١٢، ١١، ٨، ٧(يــات آلا

  .َمحزَةُ 
  .)ْبُشُركنَـ ( :فـََتَح النوَن َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَني ُخمَّفَفًة َمحزَةُ  ����نـَُبشُرك����) ٧(ية اآل



١٦٤ 

   .)خلقَناك( :أبَدَل التاَء نُوناً مفُتوحًة َوزاَد ألفاً بعدَها محزةُ  ����َخَلْقُتك����) ٩(اآلية 
ــة اآل ــَدَهلَا َمــَع اإلدَغــاِم َوجَهــِني َمحــزَُة َوقفــاً  ����َشــيَئاً ����) ٩(ي ــَل اهلَمــزََة لِليَــاِء َوأب ، َشــَيا( :نـََق
  .)َشيا

����  
   بداية الثمن الثالث ����...بِهِ َفَحملتُه فَانَتَبَذت ����) ٢٢(اآلية 

  .)قد جعل( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َقْد َجَعل����) ٢٤(ية اآل
  .)َتَساَقط( :فـََتَح الّتاَء َوالَقاَف َمحزَةُ  ����ُتَساِقط����) ٢٥(ية اآل

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����َكانْت أّمك،  فـََلْن أَكّلم����) ٢٨، ٢٦(اآليتان 
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
لقــد ( :أدَغــَم الــّداَل يف اجلِــيِم َمحــزَُة َولَــُه إبــَداُل اهلَمــزَِة َوقفــاً  ����َلَقــْد ِجْئــت����) ٢٧(يــة اآل

  .)ِجيت، جئت
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����  )٢٧(اآلية 

  .)َشَيا(ِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء إسَقاُط اهلمزَ  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

إدَغــاَم النّــوِن يف الــَواِو َوالَيــاِء خلََلــٍف بِــال  ����أن يـَّتِخــذ، ُســوٍء َوَمــا����) ٣٥، ٢٨( اآليتــان
   .وقس على ذلك أمثاهلا ُغّنة
ــ؛أســَقَط اهلَمــزََة َونـََقــَل َحرََكتَـَهــا إَىل الــَواِو َمــَع اإلســَكاِن َوالرومِ  ����ءٍ َســوْ ����) ٢٨(يــة اآل ُه َوَل

  .)َسوّ ، َسوْ ( :إبَداُهلَا َواواً َوإدَغاُمَها بِالَواِو َمَع اإلسَكاِن َوالّروِم َمحزَةُ 
  .)الِكتاب َءاتَانِ ( :َوصالً َمحزَةُ أسكن الياء وَحَذَفها  ����َءاتَاِنَي الِكَتاب����) ٣٠(ية اآل
  .)قوُل اَحلق( :َرَفَع الالَم َمحزةُ  ����َقوَل الَحق ����) ٣٤(ية اآل
، َعَســـى، َقَضـــى، ِعيَســـىفَناَداَهـــا،  ����) ٥٨، ٥١، ٤٨، ٣٥، ٣٤، ٢٤( يـــاتاآل

َلى، ُموَسى   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����تـُتـْ
ـــــاناآل ـــــفٌ  ����ِصـــــَراطاً ، ِصـــــَراط����) ٤٣، ٣٦( يت ـــــّم َخَل ـــــاً  أَش ـــــراطزصــــــ(الّصـــــاَد زَاي  - ـ
  .)ـراطاً زـص



١٦٥ 

ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����األمــر، األحــَزاب����) ٣٩، ٣٧(آليتــان ا َوَل
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 - ياتوننـــا( :َوقفــاً َمحـــزَةُ أبــَدَل اهلَمـــزََة ِفيِهمـــا  ����يُؤِمنـــون، يَأتُونـَنَـــا����) ٣٩، ٣٨( يتــاناآل
  .)يومنون

  .)قد ّجآَءِين ( :َوَلُه إَمالَتـَُها؛أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َقْد َجآَءِني����) ٤٣( يةاآل
  :وقَف عليها محزُة بِثالثِة أوجهٍ  ����يَآ إبَراِهيم����) ٤٦(اآلية 

  .حتِقيُق اهلمزِة مَع مد األلفِ  - ١
  .َتسِهيُل اهلمزِة َمع مد األلِف َوَقصره -٣و٢
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِه ����يلَوإْسَرآئِ ����) ٥٨(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٥٨(اآلية    ).َعَليـْ
  ).وِبِكيا(َكَسَر الَباء َمحزَُة  ����وبُِكيا����) ٥٨(اآلية 

����  
  بداية الثمن الرابع ����...َفَخلَف ِمن بَعِدِهْم َخلفٌ ����) ٥٩(اآلية 

ِخبُلـٍف َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����َلغواً إال، َخلٌف أَضاُعوا����) ٦٢، ٥٩(اآليتان 
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  .ِف وقصرهوقَف عليها محزُة بِتسهيِل اهلمزِة مع طول األل ����فَأْولَِئك����) ٦٠(اآلية 
   .)ماتيا: (َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمحزَُة  ����َمأتِّياً ���� )٦١(ية اآل

إدَغــاَم الّنــوِن يف الــَواِو َوالَيــاِء خلََلــٍف  ����أن يـَّتِخــذ، بُكــَرًة َوَعشــياً ����) ٩٢، ٦٢(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   يَهـاَوَقَف َعل ����اإلنَسان، َواألرض����) ٦٦، ٦٥(اآليتان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)هل تعلم( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َهْل تَعَلم����) ٦٥(ية اآل
  .)يَذكرُ ( :َشّدَد الّذاَل َوالَكاَف َمفُتوَحَتِني َمحزَةُ  ����َيْذُكرُ ����) ٦٧(ية اآل

َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع  ����ُهــْم أولَــى، أيـُّهــْم أَشــد����) ٧٠، ٦٩( اآليتــان
  . َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا



١٦٦ 

ــى����) ٩٤، ٧٦، ٧٠، ٧٣(يــات اآل َل ــى، تـُتـْ ــًدى، أْوَل أَمــاَهلُّن  ����أْحَصــاُهم، "وقفــاً "ُه
  .َمحزَةُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " كله" ����َعَلْيِهمْ ����) ٨٤، ٧٢، ٧٣(اآليات    ).َعَليـْ
  .)َورِيا، َورِيَيا(:َمحزَُة َمَع اإلظَهاِر َواإلدَغاِم َوقفاً ياًء أبَدَل اهلَمزََة  ����َورِْءياً ����) ٧٤(ية اآل
 :َضّم الَواَو َوأسَكَن الـالَم َمحـزَةُ " كله" ����، َوَلداً َوَوَلداً ����) ٩٢، ٩١، ٨٨، ٧٧(ية اآل
  .) َلداً ، وَ َوُوْلداً (

بئاياتنـا ( :وقَف عليها محزُة بِتحقيِق اهلمزِة َوإبـداهلا يَـاًء مفُتوحـةً  ����بِِئايَاتنا����) ٧٧(اآلية 
  .)بَياياتنا –
   :حلَِمزََة َمخَسُة أوُجهٍ ) إّداً (َوالَوقُف َعَلى ) إّداً (بـ) شيئاً (َوصُل  ����َشيئاً إدا����) ٨٩(ية اآل
ــــ -٣و٢و١ ــــَع نَق وُصــــوِل َم

َ
ــــٍف َوجــــٌه الَســــكُت يف امل فُصــــوِل َوالّســــكُت ِخلََل

َ
ــــُق امل ُل َوَحتِقي

   .ثَاِلثٌ 
فُصوِل ِخلَالٍد  -٥و٤

َ
وُصوِل َوالّنقُل َوالّتحِقيُق يف امل

َ
  َعَدُم الّسكِت يف امل

ئـتم(:أدَغـَم الـّداَل يف اجلِـيِم َمحـزَةُ  ����َلَقْد ِجْئـُتم����) ٨٩(ية اآل َولَـُه إبـَداُل اهلَمـزَِة  ؛)لقـد ج
  .)جيتم( :َوقفاً 
ــــــــة اآل ــــــــاِكَنًة َوَخّفــــــــَف الطّــــــــاَء وََكَســــــــَرَها  ����يـَتَـَفطــــــــْرن����) ٩٠(ي ــــــــاَء نُونــــــــاً َس أبْــــــــَدَل الّت

  .)يَنَفِطْرن(:َمحزَةُ 
  .)لَِتْبُشر( :فـََتَح الّتاَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَني ُخمَّفَفًة َمحزَةُ  ����لِتَُبشرَ ����) ٩٧(ية اآل
س( :يف الّتاِء َمحزَةُ  أدَغَم الالمَ  ����َهْل ُتِحس ����) ٩٨(ية اآل هل حت(.  

						  
(J�������ط�B�و	)�� �

  بداية الثمن الخامس ����طه����) ١(اآلية 
يعاً    .محزةُ أمال األِلَف ِيف ُرُءوِس اآلي مجَِ

  .أمال الطاء واهلاء محزة ����طه����) ١(اآلية 
اليَـاِء خلَلَـٍف إدَغـاَم النّـوِن يف الـَواِو وَ  ����َمهـداً َوَسـَلك، ِلَمن َيخَشى����) ٥٣، ٣( تاناآلي

   .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة



١٦٧ 

ــان  َولَــُه َوصــالً  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����"معــاً "األْرض ����) ٦، ٤(اآليت
  .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ـــٰكَ ����) ٥٠، ٢٠، ١٦، ١٥، ١١، ٩(يــات اآل ـــَٰها، أَت ــَواه، لُِتجــَزى، أت ـــَٰهافَأل، َه ، َق
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أعَطى

ِخبُلٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  ����بَِقَبٍس أو، َوَهْل أتَاك����) ١٠، ٩(اآليتان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً 

  .زَةُ أَماَل الرّاَء َواهلَمزََة َواألِلَف محَ  ����رََءا����) ١٠(ية اآل
  ).َألهلُه اْمُكثُوا (َمحزَُة وصالً ضم اهلاء  ����ِألَْهِلِه اْمُكثوا����) ١٠(اآلية 

َوُحتـــَذُف َوصـــالً َمنعـــاً محـــزُة َوقفـــاً  النـــوَن مـــع إثبـــات األلـــفِ َشـــّدَد  ����َوأنَـــا����) ١٣(يـــة اآل
  .الْلِتَقاء الّساِكَننيِ 

  .)ْختَـْرنَاكٱ( :محزةُ َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها  أبَدَل الّتاَء الثّانَِيَة نُوناً  ����ْختَـْرُتكَ ٱ����) ١٣(ية اآل
  .)َوِيلْ ِفيَها( :أْسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����َوِلَي ِفيَها����) ١٨(ية اآل
  .)سولك( :أبَدَل اهلَمزََة َواواً َمحزَُة َوقفاً  ����ُسْؤَلك����) ٣٦(ية اآل
 :ِفيِهَمـا َمحـزَةُ  يف التّـاِء  يف التّـاِء َوالثّـاءَ  أدَغـَم الـّذالَ  ����فـََلِبثْـتَ ، إْذ َتمِشـي����) ٤٠( ةياآل
  .)فلبت ، إذ متشي(

  .َوَلُه إَماَلُة األِلفِ  ؛َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتْسِهيُلَها ����َوأَرى����) ٤٦(ية اآل
َناك����) ٤٧(ية اآل ئناك( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َقْد ِجئـْ قد ج(.  
  .َلَها َمحزَُة بِالسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ َوصَ  ����َشيءٍ ����) ٥٠(ية اآل

����  
   بداية الثمن السادس ����...ِمنَها َخَلقَناُكم َوِفيَها نُِعيدُكم����) ٥٥(اآلية 

ِخبُلـٍف  َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ  ����َوَلَقْد أرَيناه، تَارًَة أخَرى����) ٥٦، ٥٥(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاَوالّتحِقيُق  قلُ َوَحلمزَة َوقفاً النّ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

إدَغاَم النّـوِن يف الـَواِو َواليَـاِء خلَلَـٍف  ����َعَذاباً َوأبَقى، َوأن ُيحَشر����) ٧١، ٥٩(اآليتان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ِبال ُغّنة
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ـــَولى����) ٧٧، ٧٢، ٦٥، ٦١، ٦٠( يـــاتاآل ، ُموَسىيٰـــَـ ، َخـــاب، "معـــاً "ُموَســـى، فـَتَـ
  .َمحزَةُ  أَماَهلُنّ  ���� َجآَءنَا

  .)إن هـَٰذانِ ( :َمحزَةُ ) إنْ (َشّدَد نُوَن  ����ِإْن َهـَٰذانِ ���� )٦٣(ية اآل
َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم   ����َلُكـــْم إنّـــه، ِســـحرِهْم أنّهـــا����) ٧١، ٦٦(اآليتـــان 

   .اجلمع َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا ����األنَهــار، األعلــى����) ٧٦، ٦٨(اآليتــان  َوَل

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)تـََلقف( :َشّدَد الَقاَف َمحزَةُ فـََتَح الالم و  ����تـَْلَقف����) ٦٩(ية اآل
كيــُد ( :َمحـزَةُ َوأسـَكَن احلَــاَء َكَســَر السـَني َوَحـَذَف األلِــَف  ����َكيــُد َسـاِحر����) ٦٩(يـة اآل

  .)ِسْحر
  .)منتمأَءا( :زََة اسِتفَهاٍم َمحزَةُ زَاَد يف أوِهلَا مهَ  ����َءاَمنُتم����) ٧١(ية اآل

  .َحَقَق اهلَْمزَة َوَسْهَلَها وْقفاً َمحْزَُة مع اإلمالة  ����وَأبـَْقى����) ٧١(اآلية 
  .)ال َختَفْ ( :َحَذَف األِلَف َوأسَكَن الَفاَء َمحزَةُ  ����ال َتَخافُ ����) ٧٧(ية اآل
   .)أَجنيُتُكم(:األِلَف َمحزَةُ أبدَل النوَن تَاًء َمضُموَمًة َوَحَذَف َ  ����نَـُٰكمأنَجي����) ٨٠(ية اآل
األلِـَف َمحـزَُة عَد الّداِل َوَحـَذَف  تَاًء َمضُمومًة بَ  أبدَل النونَ  ����َوَواَعْدنَـُٰكم����) ٨٠(ية اآل

  .)كمَوَواَعدت : (مع مالَحظَة إدغام الداَل يف التاءِ 
 :األلِـَف َمحــزَةُ عـَد الَقـاِف َوَحــَذَف تَـاًء َمضــُموَمًة بَ  أبــدَل النـونَ  ����مَرزَقْـنَــٰكُ ����) ٨١(يـة اآل
  .)رزقْـُتكم(

����  
  بداية الثمن السابع ����...َوَمآ أعَجَلَك َعن َقوِمك����) ٨٣(اآلية 

ــْم أْوآلءِ ����) ٨٦، ٨٤(اآليتــان  َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع   ����أْم أَردتّــم، ُه
  . َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلاَخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصالً 

إدَغــاَم النّـــوِن يف الـــَواِو َواليَــاِء خلَلَـــٍف بِـــال  ����قَـــوالً َوال، أن َيِحـــل����) ٨٩، ٨٦(اآليتــان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا ُغّنة
  .)ِمبُلِكَنا( :َضّم املِيَم َمحزَةُ  ����ِبَمْلِكَنا����) ٨٧(ية اآل
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ْلَنا����) ٨٧(ية اآل َمحَْلَنا( :يَم ُخمَّفَفًة َمحزَةُ فـََتَح احلَاَء َواملِ  ����ُحم(.  
ـــــَرى، " وقفـــــاً "أْلَقـــــى، " وقفـــــاً "موســـــى ����) ١٠٧، ٨٨ ،٨٧، ٨٦( يـــــاتاآل  ����ال تـَ

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ 
  .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����إلَيِهم����) ٨٩(ية اآل
نَـُؤم ����) ٩٤(ية اآل َنؤم : (ِة َوَتسِهيُلَهااهلَمزَ َوَلُه َوقفاً َحتِقيُق محزُة َكَسَر املِيَم  ����يـَبـْ   .)يـَبـْ

  .)براسي( :أبدَل اهلمزَة ألفاً وقفاً محزةُ  ����ِبَرأِسي����) ٩٤(اآلية 
  .)تـَْبصروا به( :الَغيَبِة تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ أبَدَل يَاَء  ����يـَْبُصُروْا بِهِ ����) ٩٦(ية اآل
  .)َهافنبتـ ( :أدَغَم الَذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����فـََنَبْذتـَُها����) ٩٦(ية اآل
  .)فاذهب فإن( :أدَغَم الَباَء ِيف الَفاِء َخالدٌ  ����فَاْذَهْب فَإنّ ����) ٩٧(ية اآل

ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِمــْن أنَبــآء، َوانظُــْر إلــى����) ٩٩، ٩٧(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  .َوَصَلَها َمحزَُة بِالسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ����َشيءٍ ���� )٩٨(ية آلا
  .)َقد سَبق(:أدَغَم الّداَل يف السِني َمحزَةُ  ����َقْد َسَبق����) ٩٩(ية اآل

َولَـُه َوصـًال الّسـكت ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحزةُ   َوقَـَف َعليَهـا ����األصَوات����) ١٠٨(اآلية 
  .ِخبُلٍف عن َخالد

  .)لَِبثتم( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء ِفيِهَما َمحزَةُ  ����"معاً "لَِبْثُتم����) ١٠٤، ١٠٣(يتان اآل
����  

  بداية الثمن الثامن ����...َوَعَنْت الوجوه للَحّي الَقّيوم����) ١١١(اآلية 
فـَتَـَعــاَلى ، َخــابَ ����) ١٣١، ١٢٥ ،١٢٣ ،١٢٢، ١٢١، ١١٤، ١١١(يــات اآل
نَيا، أْعَمى، " قفاً و "ُهدى ، ْجَتبَـٰهُ ٱ، َوَعَصى، يـُْقَضى، "وقفاً " أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الد.  

 إدَغــاَم النّــوِن يف الــَواِو َوالَيــاِء خلََلــٍف بِــال ُغنّــة ����ظُلمــاً َوال، َوَمــن يَعَمــل����) ١١٢(اآليــة 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

  .)مومن( :أبَدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ����ُمؤِمن����) ١١٢(اآلية 
 َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َوَمــْن أعــَرض، لــكَهــْل أدُ ����) ١٢٤، ١٢٠(اآليتــان 

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
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  النقِل َواإلدَغام   :وقَف عليها محزُة ِبوجهنيِ  ����َسْوَءاتـُُهَما����) ١٢١(ية اآل
  .)َسّواما –سَواِما (

  .ال إَماَلَة حلَِمزََة ِفيَها ����ُهَداي����) ١٢٣(ية اآل
َوَلُه  ؛بِالّنقِل َوالّسكِت َمحزةُ   َوَقَف َعليَها ����األوَلى، األِخَرة����) ١٣٣، ١٢٧(اآليتان 

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
  .َحّقَق اهلَمزََة َوَسّهَلَها َوقفاً َمحزَُة َمَع اإلَماَلة" معاً " ����َوأبـَْقى����) ١٣١، ١٢٧( يتاناآل
  :ِحلمزَة هيا َسبَعًة َوِعشُروَن َوجَهاً َلَدى الَوقِف َعَليهَ  ����َءانَآِءىَوِمْن ����) ١٣٠(ية اآل
  .)َءانَآ( :َحتِقيُق اهلَمزَِة َوإبَداُهلَا ألِفاً َقصراً َوتـََوسطاً َوطُوالً  -٣و٢و١
د َوالَقصرِ  -٥و٤

َ
  .)اِ َءانَآ(:َحتِقيُق اهلَمزَِة َوَتسِهيُل اهلَمزَِة األِخريَِة َمَع امل

   .َوَهِذِه األوُجه اخلَمَسِة ِقَياِسّية
رَاِتِب الّثالثِ  -٨و٧و٦

َ
  .)َءانَاي( :إبَداُل اهلَمزَِة يَاًء َساِكَنًة َمَع امل

َوَهــِذِه األوُجــُه التســَعِة تَــأِيت َعلَــى الّنقــِل َوَعلَــى الّســكِت  ؛إبــَداُل اهلَمــزَِة يَــاًء َمــَع الــرومِ  -٩
  .ِخلََلف

  .)أومل يَأم( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َلم تَأتِِهمأوَ ����) ١٣٣(ية اآل
  .)ـراطزالصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����الصَراط����) ١٣٥(ية اآل
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ـــاِس ِحَســـابـُُهم����) ١(اآليـــة  ـــَرَب للّن ـــثمن   ����...اقتَـ بدايـــة الجـــزء الســـابع عشـــر وال
   .األول

ِخبُلـٍف  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ   ����َقريٍَة أهَلكَناَها، إال ُمحَدثٍ ����) ٦، ٢(اآليتان 
  . وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً عنُه 

أَمـاَهلُّن  ����ْرَتَضـىٱ، َدْعـَواُهم، افْـتَــَراه، "وقفـاً "النْجـَوى ����) ٢٨، ١٥، ٥، ٣( اآليات
  .َمحزَةُ 

َوَلُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األّوُلون، َواألرض����) ٥، ٤(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 
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  .)باسنا، يومنون(:أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهَما َوقفاً َمحزَةُ  ����بَأَسَنا، يُؤِمُنون����) ١٢، ٦(يتان اآل
 :نوَن يَاًء َوالَياَء بَعَد احلَاِء ألِفاً ُممَاَلًة َمحـزَُة َوَضـّم اهلَـاءَ أبَدَل ال ����نُوِحي إلَيِهم����) ٧(ية اآل
  .)يُوَحى إلَيُهم(

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها اخلَمَسةَ  ����َنَشآءُ ����) ٩(ية اآل
  .َسَكَت َعَليِهَما َخَلٌف ِخبُلٍف َعنُه َوصالً َوَوقفاً  ����ِذكرُُكْم أَفال����) ١٠(اآلية 

  )كانت ظاِلمة(:أدَغَم الّتاَء يف الظّاِء َمحزَةُ  ����َكاَنْت ظَاِلَمة����) ١١(ية اآل
  .أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن غنة وقس على ذلك أمثاهلا ����ظَاِلَمًة َوأنَشأنَا����) ١١(اآلية 

أســَقَط اهلَمــزََة َونـََقــَل َحرََكتَـَهــا إَىل  ����ُيْســئَـُلون، ُيْســَئل، ُتْســئَـُلون����) ٢٣، ١٣( اآليتــان
  .)ُيَسلون، ُيَسل، ُتَسُلون(:َمحزَُة َوقفاً  السنيِ 
  .)مِعيْ ( :أْسَكَن الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����َمِعيَ ����) ٢٤(األية 

����  
  بداية الثمن الثاني ����...َوَمن يـَُقْل ِمنُهمْ ����) ٢٩(اآلية 

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـدوِن غنـة وقـس علـى  ����ِفتنَـٌة َوإلَينـا، َوَمن يـَُقل����) ٣٥، ٢٩(اآليتان 
   .أمثاهلاذلك 

َسـَكَت َعَليِهَمـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف  ����َءايَـاتي َسـأْورِيُكم،، ِمـنُهْم إنّـي����) ٣٧، ٢٩( اآليتان
  .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َعنُه َوصالً َوَوقفاً 

َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����األرض، َواألرض����) ٣١، ٣٠(اآليتــــان 
  .ٍد وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّال 

   .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٣٠(اآلية 
  .)يومنون( :أبَدَل اهلَمزََة َواواً َوقفاً َمحزَةُ  ����يُؤِمُنون����) ٣٠( اآلية
ـــْن أطَراِفهـــا، َعـــْن َءايَاتِهـــا����) ٤٤، ٣٢( يتـــاناآل ـــٌف َســـكَ   ����ِم َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل

  . َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه ِخبُلٍف 
  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����َذآئَِقة����) ٣٥( اآلية
  .أَماَل الرّاَء َواهلَمزََة َواألِلَف َمحزَةُ  ����رََءاك����) ٣٦( اآلية



١٧٢ 

َي َوَمهَـــَز الـــَواَو َمحـــزَُة َوصـــالً َولَـــُه َوقفـــاً إســـَكاُن الـــزّاي أْســـَكَن الـــزّا ����ُهـــُزواً ����) ٣٦( اآليـــة
  .َوإبَداُل اهلَمزَِة َواواً ٌمثّ إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الزّاي َوجٌه ثَانٍ 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����ُموَسى، وََكَفى، َفَحاق، َمَتى����) ٤٨، ٤٧، ٤١، ٣٨( اآليات
  .)وجوِهُهمُ (:َضّم اهلَاَء الثّانَِيَة َمحزَةُ  ����ُم النارُوُجوِههِ ����) ٣٩( اآلية
ـــأتِيِهم����) ٤٠( اآليـــة َـــْل َت ـــاِء َمحزَةُ  ����ب ـــُه إبـــَداُل اهلَمـــزَِة َوقفـــاً ؛أدَغـــَم الـــالَم يف الّت بـــل ( :َوَل
  .)تاتيهم، تأتيهم
  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة ����َيسَتهزُِءون����) ٤١(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����مْ َعَلْيهِ ����) ٤٤(اآلية    ).َعَليـْ
  :وقَف عليها محزُة بوجَهنيِ  ����َوَءابَآَءُهم����) ٤٤(اآلية 

  حتِقيُق اهلمزِة األوَىل َوَتسِهيُل الثانِية مَع طوِل األلِف َوَقصرِه -١
  .َتسِهيُل اهلمَزتِني مَع طوِل األلِف َوَقصرِه -٢

  .يَها َمحزَُة بِالّنقِل ُمثّ بِاإلدَغاِم َوجَهانِ َوَقَف َعلَ  ����َشيئاً ����) ٤٧( اآلية
����  

  بداية الثمن الثالث ����...َوَلَقْد َءاتَينا إبَراِهيمَ ����) ٥١(اآلية 
ِخبُلـٍف  َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ   ����ُجَذاذاً إال، َوَلَقْد َءاتَينا����) ٥٨، ٥١(اآليتان 

  . ّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوال ؛وصالً ووقفاً عنُه 
َسَكَت َعَليِهَما َخلَـٌف ِخبُلـٍف َعنـُه َوصـالً  ����أْم أنت، ُكنُتْم أنُتم����) ٥٥، ٥٤(اآليتان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا ؛َوَوقفاً 
َوقــس َعلَــى ذلــَك  ؛َســّهَل اهلَمــزََة َمحــزَُة َمــَع طـُـوِل األلِــِف َوَقصــرِهِ  ����َءابَآَءنَــا����) ٥٣( اآليــة
  .أمثاهلَا

َوَلُه ؛َوَقَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األخَسرِين، َواألرض����) ٧٠، ٥٦(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����نَاَدى، "وقفاً "فَتًى ����) ٧٦، ٦٠(اآليتان 
َغَمَها َخَلٌف ِبدوِن غنة وقس علـى أد ����َشيئاً َوال، فـََتًى َيذُكرهم����) ٦٦، ٦٠(اآليتان 

   .ذلك أمثاهلا



١٧٣ 

 :وقَف عليها محزُة بِثالثِة أوجهٍ  ����يَآ إبَراِهيم����) ٦٢(اآلية 

  .حتِقيُق اهلمزِة مَع مد األلفِ  - ١
  .َتسِهيُل اهلمزِة َمع مد األلِف َوَقصره -٣و٢

  .)َفَسُلوُهم( :إَىل السِني َمحزَةُ أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكتَـَها  ����َفْسئَـُلوُهم����) ٦٣( اآلية
   :َوحذِفهاوقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة  ����رُُءوِسِهم����) ٦٥(اآلية 

  .)روسهم –رُ  وسهم (
  .)أف ( :َحَذَف التنويَن محزةُ  ����أف ����) ٦٧(اآلية 
ذلـك  وقـس علـى .يـاء وقَف عليها محزُة بَتحِقيـِق اهلمـزِة َوإبـداهلا ����بِأمرِنَا����) ٧٣(اآلية 
  .أمثاهلا
  .)إلَيُهم(:َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����إلَيِهم����) ٧٣( اآلية

  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأْربـََعِة أوُجهٍ  ����"معاً "َسْوٍء ����) ٧٧، ٧٤( اآليتان
  .أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَىل الَواِو َمَع اإلْسَكاِن َوالرومِ  -٢و١
  .َوأدَغَم األوَل يف الثّاِين  أبَدَل اهلَمزََة َواواً  -٤و٣

  .وقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه ����الَخَبآِئث����) ٧٤(اآلية 
  .)لُِيحِصَنُكم(:أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����لُِتحِصَنُكم����) ٨٠( اآلية
  .)باسكم( :أبدَل اهلمزَة ألِفاً محزُة وقفاً  ����بَأِسُكم����) ٨٠(اآلية 
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٨١( اآلية

����  
  بداية الثمن الرابع ����...َوأيّوَب إْذ نَاَدى رَبه����) ٨٣(اآلية 
  .)مسِن الضر(: َمحزَةُ َأْسَكن الَياء وَحَذفـََها وْصالً  ����َمّسِنَي الضر����) ٨٣( اآلية

، "الّثالثـــة"نَـــادى ����) ١٠٨، ١٠٣، ١٠١، ٩٠، ٨٤، ٨٩، ٨٧، ٨٣( اآليـــات
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يُوَحى، َوتـَتَـَلقاُهم، الُحْسَنى، َيْحَيى، َوِذْكَرى
وقـــس علـــى ذلـــك ) املـــومنني( :أبـــدَل اهلمـــزَة واواً محـــزُة وقفـــاً  ����المـــؤِمِنين����) ٨٨(اآليـــة 
  .أمثاهلا
  ).َوِحْرمٌ (:َف َمحزَةُ َكَسَر احلَاَء َوأْسَكَن الرّاَء َوَحَذَف األلِ  ����َوَحَرامٌ ����) ٩٥(اآلية 



١٧٤ 

ـــــة ـــــأُجوج����) ٩٦( اآلي َـــــأُجوج َوَم ـــــا يف اَحلـــــاَلنيِ  ����ي ـــــَدَل اهلَمـــــزََة َمحـــــزَُة ِفيِهَم ـــــاجوج (:أب ي
  .)وماجوج
أدَغَمَهــا َخلَـــٌف بِــدوِن غنـــة وقـــس  ����َفَمــن يَعَمـــل، فَـــرداً َوأنـــت����) ٩٤، ٨٩(اآليتــان 

   .على ذلك أمثاهلا
َسـَكَت َعَليِهَمـا َخلَـٌف ِخبُلـٍف َعنـُه  ����ْم إلَـهإَلُهُكـ، أّمـُتُكْم أّمـة����) ١٠٨، ٩٢( يتاناآل

  .َوصالً َوَوقفاً 
َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــٌف َســـكَ   ����َقريَـــٍة أهَلكَناَهـــا، ُكـــل إلَينـــا����) ٩٥، ٩٣(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحق ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
َوَلُه ؛َوقَـَف َعليهــا َمحـزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األرض، كبَــراأل����) ١٠٥، ١٠٣(اآليتـان 

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
  .وقَف عليها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه ����الَمآلِئَكة����) ١٠٣(اآلية 
  .)الزبُور(:َضّم الزاَي َمحزَةُ  ����الزبُور����) ١٠٥( اآلية

ــــة ــــاِدَي الّصــــاِلُحونعِ ����) ١٠٥( اآلي ــــاء وَحــــَذفـََها وْصــــالً َمحــــزَةُ  ����َب ــــاِد ( :َأْســــَكن الَي ِعَب
  .)الّصاحلون

  :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  ����َسَوآءٍ ����) ١٠٩(اآلية 
  .إبَداُل اهلمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
   .الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ  َسّهَل اهلمزََة بينها وبني الياِء َمعَ  -٥و٤

 :َضــّم الَقــاَف َوَحــَذَف األلِــَف َوأْســَكَن الــالَم َمحــزَةُ  ����ْحُكــمٱقَــاَل َرب ����) ١١٢( اآليــة
) ُقْل َرب(.  

						  
D�K(��א�B�و	)�� �

  بداية الثمن الخامس ����...يَآ أيـَّها الّناُس اتـُّقوْا رَّبُكم����) ١(اآلية 
  :ليَها َمحزَُة ِبِسّتِة أوَجهٍ َوَقَف عَ  ����َشيءٌ ����) ١(اآلية 

   .)َشي(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الَياِء َمَع اإلسَكاِن َوالروِم واإلمشَاِم  -٣و٢و١



١٧٥ 

َوَوصــَلَها ) َشــيّ (إبــَداُل اهلَمــزَِة يَــاًء َمــَع اإلدَغــام َوَعليــِه اإلســَكان َوالــروِم َواإلمشَــام  -٥و٤
  .لٍف َعن َخالدَمحزَُة بِالّسكِت ِخبُ 

ــَني َوأْســَكَن الَكــاَف َوَحــَذَف األلِــَف َمحــزَُة  ����ِبُســَكاَرى، ُســَكاَرى����) ٢( اآليــة ــَتَح الس فـَ
  .)ِبَسْكَرى، َسْكَرى(:َمَع إَمالة األِلِف بَعَد الرّاءِ 

ـــــــَرى����) ١٧، ١٣، ١٥، ١١، ٩، ٨، ٦، ٤، ٥، ٢( اآليـــــــات ، "معـــــــاً وقفـــــــاً "َوتـَ
ــــَوالّهُ  ــــَوفى ،"وقفــــاً "ُمَســــمىً ، تـَ نَيا، الَمــــوَلى، "وقفــــاً "ُهــــدىً ، الَمــــْوَتى، يـُتَـ كلــــه"الــــد" ،

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوالنَصـَٰرى
أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة وقــس علــى ذلــك  ����ِعلــٍم َويـَّتبــع، َمــن ُيَجــاِدل����) ٣(اآليــة 
   .أمثاهلا

َوَلُه َوصــــــالً ؛ْكتِ َوقَـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْقـــــِل َوالّســـــ ����األرض، األرَحـــــام����) ٥(اآليـــــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����) ٥(اآلية 

 .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١

  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢
َســـَكَت َعَليَهـــا َمحـــزَُة َوصـــالً ِخبُلـــٍف َعـــن َخـــالد وقـــس علـــى ذلـــك  ����َشـــيءٍ ����) ٦(آليـــة ا

  . أمثاهلا
ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   ����َوإْن أَصــابَته، َفــإْن أَصــابَه����) ١١(اآليــة 

   .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً 
  .َسّهَل اهلَمزََة َوأْسَقَطَها َوقفاً َمحزَُة َوجَهانِ  ����َوالصابِِئين����) ١٧( اآلية
  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَمَسة ����َيَشآءُ ����) ١٨(اآلية 

����  
  بداية الثمن السادس ����...َهَذاِن َخصَماِن اخَتَصموا����) ١٩(اآلية 

ا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس أدغمُهَمـ  ����رَِجـاالً َوَعلـى، نَاٍر ُيَصـب����) ٢٧، ١٩(اآليتان 
   .على ذلك أمثاهلا

  ).ُرُءوِسُهمُ (:َضّم اهلَاَء َمحزَُة َوصالً  ����رُُءوِسِهمُ ����) ١٩( اآلية



١٧٦ 

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����ِمـْن أَسـاِور، َغم أِعيُدوا����) ٢٣، ٢٢(اآليتان 
 .ى ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس عل ؛وصالً ووقفاً عنُه 

ــان  ــار����) ٢٨، ٢٣(اآليت ــام، األنَه ــا ����األنَع ــَف َعليَه َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَق
  َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ُل َولَــُه َوقفــاً َعَليَهــا إبــَدا؛)ولؤلــؤٍ (:َوصــالً َجــر الــَواَو َمحـزَُة بِالَكســِر  ����َوُلْؤلُــؤاً ����) ٢٣( اآليــة
   :َوِيف الثّانَِيَة َوجَهانِ اهلَمزَِة األوَىل َواواً َساِكَنًة 

  .الّتسِهيُل َمَع الرومِ  -١
  .إبَداُلً◌َها َواواً َمَع اإلسَكاِن َوالرومِ  -٢

  .)ـراطزِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ����ِصَراط����) ٢٤( اآلية
  .)سواءٌ : (ُه َوقفاً األوُجُه اخلَمَسةَولَ  ؛َ◌َفَع اهلَمزََة َمحزَةُ ر ����َسَوآءً ����) ٢٥( اآلية

، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ٢٦(اآليـة 
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

  .)ِيتْ للطآئِفنيبَي( :أسَكَن الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����بـَْيِتَي لِلطآئِِفين����) ٢٦( اآلية
َوقَـــَف َعَليِهَمـــا َمحـــزَُة بَِتســـِهيِل اهلَمـــزَِة َمـــَع طُـــوِل  ����لِلطّـــآئِِفين َوالَقـــآئِِمين����) ٢٦( اآليـــة

  .األِلِف َوَقصرِِه َوقس على ذلك أمثاهلا
لَــى����) ٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣٠( اآليــات ، التـْقـــَوى، "وقفــاً "تـَْقـــَوى، "وقفــاً "ُمَســـمى، يـُتـْ
  .زَةُ أَماَهلُّن محَ  ����َهَداُكم
  .)َمنِسكاً (:َكَسَر السَني َمحزَةُ  ����َمنَسكاً ����) ٣٤(اآلية 

َسـَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصـوِل يف مــيم اجلمـع ِخبُلــٍف عْنــُه   ����فَــإَلُهُكْم إلَــه����) ٣٤(آليـة ا
     .َوصالً َوَوقفاً 

  .)وجبت جنوا( :أدَغَم الّتاَء يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َوَجَبْت ُجُنوبـَُها����) ٣٦( اآلية
����  

  بداية الثمن السابع ����...إّن اهللا يَُداِفع َعِن الِذيَن َءاَمنوا����) ٣٨(اآلية 
  .)أَِذن( :فـََتَح اهلَمزََة َمحزَةُ  ����ُأِذن����) ٣٩( اآلية
  .)يـَُقـِٰتُلون(:َكَسَر الّتاَء َمحزَةُ  ����يـَُقـٰتَـُلون����) ٣٩(اآلية 



١٧٧ 

ا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى أدغمُهَمــ  ����َوبَِيــٌع َوَصــَلَوات، أن يـَُقولُــوا����) ٤٠(اآليــة 
   .ذلك أمثاهلا

  .)هلدمت صوامع( :أدَغَم الّتاَء يف الّصاِد َمحزَةُ  ����َلُهدَمْت َصَواِمع����) ٤٠( اآلية
ِخبُلـٍف  فُصـوِل َخلَـفٌ َسـَكَت َعلـى امل ����َقريٍَة أهَلكَناَها، َحق إال����) ٤٥، ٤٠(اآليتان 

 .َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقلُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

َولَــــُه َوصــــالً  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحـــزةُ   َوقَــــَف َعليَهـــا ����األُمــــور، األرض����) ٤١(اآليـــة 
  الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ـــات ـــى، ُموَســـى����) ٥٢، ٤٦، ٤٤( اآلي  ����"وقفـــاً "أْلَقـــى ، َتَمنـــى، وقفـــاً " معـــاً " تـَْعَم
  .زَةُ أَماَهلُّن محَ 
ـــــان ـــــْذتـُُهم����) ٤٨، ٤٤( اآليت ـــــْذتـَُها، أَخ ـــــّذاَل يف التّـــــاءِ  ����أَخ ـــــا أدَغـــــَم ال  :َمحـــــزَةُ  ِفيِهَم

م( َها، أَخذأَخذتـ(.  
  .)يـَُعدون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����تـَُعدون����) ٤٧(اآلية 
  .)ـراطزِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ����ِصَراط����) ٥٤( اآلية

����  
  بداية الثمن الثامن ����...َذِلَك َوَمن َعاَقبَ ����) ٦٠(اآلية 

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����"معــــاً "األرض ����) ٦٤، ٦٣(اآليتــــان 
  َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .وقَف عليها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة َوإبداهلا ����بِأمرِه����) ٦٥(اآلية 
  .وقَف عليها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة َوتسِهيِلها ����بِإذنِه����) ٦٥(اآلية 
  .)َلَرُءف( :َحَذَف الَواَو َمحزَةُ  ����َلَرُءوف���� )٦٥( اآلية
  ).َمنِسكاً :(َكَسَر السَني َمحزَةُ  ����َمنَسكاً ����) ٦٧(اآلية 

َلــــى، "وقفـــاً "ُهــــًدى����)٧٨، ٧٢، ٦٧( اآليـــات  ،َمــــوالُكم، َوَســــماُكم، ْجَتبَـــاُكمٱ، تـُتـْ
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الَموَلى
أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   ����لَـن َيخُلُقـوا، ُسـلطَاناً َوَمـا����) ٧٣، ٧١(اآليتان 

   .على ذلك أمثاهلا



١٧٨ 

َســَكَت َخلَـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع   ����"معـــاً "َعلَـــيِهْم َءايَاتِنَـــا ����) ٧٢(اآليـــة 
 .   وقس على ذلك أمثاهلافيها وصالً ووقفاً وضم اهلاء ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .)تـَْرِجع( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����تـُْرَجُع األُمور���� ) ٧٦( اآلية
						  
�و	)�Bא����L*9ون�� �

  بداية الجزء الثامن عشر والثمن األول ����َقْد أفَلَح الُمؤِمنون����) ١(اآلية 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ����أيَمـانـُُهم َمَلكتْ ، َقْد أفَلح����) ٦، ١(اآليتان 

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
 -املومنـــــون ( :أبــــَدَل اهلمـــــزَة محـــــزُة وقفـــــاً  ����تَـــــأُكُلون، الُمؤِمنُـــــون����) ١٩، ١(اآليتـــــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا) تاكلون
َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم   ����ِمــنُهْم أن، أزَواِجِهــْم أو���� )٣٢، ٦( تــاناآلي

  .  اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
نَيا، َنّجانَا، َجآء، َشآء، بـْتَـَغىٱ����) ٣٣، ٢٨، ٢٧، ٢٤، ٧( اآليات الد����   

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
  .)َصالِِم( :َمحزَةُ  َحَذَف الَواوَ  ����َصَلَواتِِهم����) ٩(اآلية 

َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����األرض، اإلنَســان����) ١٨، ١٢(اآليتــان 
  َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .قـَّلَلَها َمحزَةُ  ����قـََرارٍ ����) ١٣(اآلية 
ُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة أدغم  ����أن يـَتَـَفّضـــل، َنِخيـــٍل َوأعَنـــاب����) ٢٤، ١٩( اآليتـــان

     .وقس على ذلك أمثاهلا
 :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  ����َسيَنآءَ ����) ٢٠(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ 
  .وقَف عليها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه ����َمآلِئَكة����) ٢٤(اآلية 

  ) ُكل َزوجني( :َحَذَف الّتنِوين َمحزَُة َوصالً  ����ُكل َزوَجين����) ٢٧( يةاآل
����  



١٧٩ 

  بداية الثمن الثاني ����َهيَهاَت َهيَهاَت ِلَما تُوَعدون����) ٣٦(اآلية 
، فْـتَــــَرىٱ، َنْحيَـــاالـــدنيا، ����) ٧٠، ٦٨، ٦٦، ٤٩، ٤٥، ٤٤، ٣٨، ٣٧( اآليـــات

َرا َلى ،"وقفاً "الكتابُموَسى ، ُموَسى، َجآء، تـَتـْ   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً "َجآَءُهم، تـُتـْ
أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس   ����ِكَتــاٌب يَنِطــق،  َكــِذباً َومــا����) ٦٢، ٣٨( اآليتــان

   .على ذلك أمثاهلا
ـــؤِمِنين����) ٣٨(اآليـــة  ـــدَل اهلمـــزَة واواَ وقفـــاً محـــزةُ  ����ِبُم وقـــس علـــى ذلـــك ) مبـــومنني( :أب
  .أمثاهلا
   .عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه وقفَ  ����غُثَآءً ����) ٤١(اآلية 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����ِمـْن أّمـة، قـُُروناً َءاَخرِين����) ٤٣، ٤٢( اآليتان
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً  عنهُ 

  .)يستاخرون( :ها محزُة بِإبداِل اهلمزِة ألفاً وقَف علي ����َيسَتئِخرون����) ٤٣(اآلية 
ــــث����) ٥٢، ٤٤(اآليتــــان  ــــاُهْم أَحاِدي ــــة، َوَجَعلَن ــــُتُكْم أّم ــــى   ����أّم ــــٌف َعل َســــَكَت َخَل

  .  املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
   .)رُْبوة( :َضّم الرّاَء َمحزَةُ  ����رَبـَْوة���� )٥٠(اآلية 

  .قـَّلَلَها َمحزَةُ  ����قـََرارٍ ����) ٥٠(ية اآل
  ).َلَديـُْهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َ◌َلدْيِهمْ ����) ٥٣(اآلية 
ــُرون����) ٦٤(اآليــة   :وقــَف عليهــا محــزُة بِإســَقاط اهلمــزِة ونقــُل حركتهــا إىل اجلــيم ����َيْجئَـ

  .)َجيَرون(
َولَــُه  ؛الّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ بِ   َوقَــَف َعليَهــا ����َواألرض، األّولِــين����) ٧١، ٦٨(اآليتــان 

  َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)َخرَاجاً َفَخرَاج(:فـََتَح الرّاَء َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها َمحزَةُ  ����َخْرجاً َفَخَراج����) ٧٢( اآلية

ـــــَراط، ِصـــــَراط����) ٧٤، ٧٣( اآليتـــــان ـــــراطزِصــــــ( :أَشـــــّم الّصـــــاَد زَايـــــاً َخَلـــــف ����الص ، ـ
  .)ـراطزالصـ

����  
  بداية الثمن الثالث ����...َوَلْو رَِحمَناُهم وََكَشفَنا َما ِبِهم����) ٧٥(اآلية 



١٨٠ 

 َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  ����َشـــِديٍد إَذا، َوَلَقـــْد أَخـــذنَاُهم����) ٧٧، ٧٦(اآليتـــان 
  .اهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمث ؛وصالً ووقفاً  ِخبُلٍف عنهُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٧٧(اآلية    ).َعَليـْ
أْسـَقَط اهلَمـزََة األوَىل َونـََقـَل َحرََكتَـَهـا إَىل الـالم  َوقفـاً َمحـزَُة َولَـُه  ����َواألْفِئَدة����) ٧٨( اآلية

  .)واَلِفَدة(: الَفاِء َمحزَُة َوقفاً الّسكُت َوجٌه ثَاٍن َوأْسَقَط اهلَمزََة الثّانَِية َونـََقَل َحرََكتَـَها إَىل 
َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوقَـَف َعليَهـا ����األرض، َواألبَصار����) ٧٩، ٧٨(آليتان ا

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 أدغمُهَمـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــةٍ   ����أن َيحُضـــرون، تـَُرابـــاً َوِعظَامـــاً ����) ٩٨، ٨٢(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا
َوَقَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِالّنقـِل َواإلدَغـاِم َوَعلَـى ُكـل ِمِ◌َُمـا اإلسـَكاُن  ����َشيءٍ ����) ٨٨( اآلية
  .َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخّالدٍ ؛َوالرومُ 

َلــى، َجــآء، فـَتَـَعــاَلى، فَــأّنى����) ١١٦، ١٠٥، ٩٩، ٩٢، ٨٩( اآليــات فـَتَـَعــاَلى ، تـُتـْ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"فاً وق"

  .)َعاملُِ ( :َرَفَع املِيَم َوصالً َمحزَةُ  ����َعاِلمِ ����) ٩٢(اآلية 
ـــان ـــا����) ١٠١، ١٠٠( اآليت ـــَع طُـــوِل  ����يـََتَســـآَءلون، قَآئُِلَه َســـّهَل َمحـــزَُة اهلَمـــزََة َوقفـــاً َم

   .وقس على ذلك أمثاهلا األِلِف َوَقصرِهِ 
  .)َشَقاَوتـَُنا( :َني َوالَقاَف َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها َمحزَةُ فـََتَح الش  ����ِشْقَوتـَُنا����) ١٠٦(اآلية 
، اخَســـُْوا( :ا َوجــٌه ثـَـانٍ َولَــُه إســَقاطُهَ ؛َســّهَل اهلَمــزََة َمحــزَُة َوقفاً  ����ْخَســُئواْ ٱ����) ١٠٨( اآليــة
  .)وااخسَ 
  .)ُسخرياً ( :َضّم السَني َمحزَةُ  ����ِسْخرِيّاً ����) ١١٠( اآلية
وهم( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����ُموُهمفَاتَخْذتُ ����) ١١٠(اآلية  َذمتفاخت(.  
  .)إم( :َكَسَر اهلَمزََة َمحزَةُ  ����أنـُهم����) ١١١( اآلية

  .)ُقلْ ( :بـََىن الِفعَلِني َعَلى األمر َمحزَةُ  ����"معاً "قَـَٰل ����) ١١٤، ١١٢( اآليتان
  .)لَبثتم( :لّتاِء ِفيِهَما َمحزَةُ دَغَم الثّاَء يف اأ ����"معاً "لَِبْثُتم ����) ١١٤، ١١٢( اآليتان



١٨١ 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل   ����أَفَحِسبُتْم أنّمـا، لَِبثتْم إال����) ١١٥، ١١٤(اآليتان 
  . يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  ). تـَْرِجُعونال(فـََتَح التاء وَكَسَر اجلِيِم َمحْزَُة  ����ال تـُْرَجُعون����) ١١٥(اآلية 
						  
�و	)�Bא�M9و	�� �

  بداية الثمن الرابع ����...ُسورٌَة أنَزلَناَها َوَفرضَناها����) ١(اآلية 
ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  ����زَانَِيًة أو، ُسورٌَة أنَزلَناها����) ٣، ١(اآليتان 

  .ذلك أمثاهلا َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ؛وصالً ووقفاً 
َولَــــُه َوصــــالً  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����بِاإلفــــك، األِخــــر����) ٢( اآليــــة

   الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا 
ِفــــيِهّن َواواً أبــــَدَل اهلَمــــزََة َمحــــزَُة  ����ُمــــؤِمِنين، "معــــاً " الُمــــؤِمِنين����) ١٧، ٣، ٢( اآليتــــان

  .)مومنني ، املومنني( :َوقفاً 
  .الثالثةا َمحزَُة بِأوُجِهَها َوَقَف َعَليه ����"معاً " ُشَهَدآءَ ����) ١٣، ٤( اآليتان
  .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  ����َجلَدًة َوال����) ٤(اآلية 
  .وقَف عليها محزُة بِتحِقيِق اهلمزِة َوتسِهيلها ����َوأصَلحوا����) ٥(اآلية 
َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه   ����أَحــِدِهْم أربَــع����) ٦(اآليــة 

     .َوصالً َوَوقفاً 
  .)واخلامسةُ ( :َرَفَع الّتاَء َوصالً َمحزَةُ  ����َوالَخاِمَسةَ ����) ٩(اآلية 

نَيا، تـََولى، "معاً "َجآُءوْا ����) ١٩، ١٤، ١٣، ١١( اآليات أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً "الد.  
ــــــــان  ــــــــذال يف الســــــــني خــــــــالد " معــــــــاً " ����ذ َســــــــِمْعُتُموهإِ ����) ١٦، ١٢(اآليت أدغــــــــم ال

عُتموه( ِإمس.(  
  ).إتـَلقونه( َمحْزَةُ  التاءأدغم الذال يف  ����ِإذ تـََلقونَه����) ١٥(اآلية 
  .)َرُءف( :َحَذَف الَواَو بَعَد اهلَمزَِة َمحزَةُ  ����رَُءوف����) ٢٠( اآلية

����  
  اية الثمن الخامسبد ����...يآ أيّها الِذيَن َءاَمنوا����) ٢١(اآلية 



١٨٢ 

أدغمُهَمـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى ذلـك   ����أبداً َوَلِكن، َوَمن يـَّتِبع����) ٢١(اآلية 
  .أمثاهلا
 ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����ِمْن أحٍد أبـداً ����) ٢١(اآلية 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز 
  .)ُخْطَوات( :أْسَكَن الطاَء َمحزَةُ " معاً " ����ُخطَُوات����) ٢١( اآلية
  .ال إَماَلَة ِفيَها حلَِمزَةَ  ����زََكى����) ٢١( اآلية
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها اخلَمَسةُ  ����َيَشآءُ ����) ٢١( اآلية

نَيا، الُقْرَبــى����) ٣٣، ٣٢، ٣٠، ٢٨، ٢٣، ٢٢( اآليــات معــاً "أزَْكــى ، "معــاً "الــد" ،
  .َمحزَةُ  ن أَماهلَُ  ����َءاتَاُكم، أليَاَمىا

  )املومنات( :أبدَل اهلمزَة واواً محزُة وقفاً  ����الُمؤِمَنات����) ٢٣(اآلية 
َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����اإلربَــة، َواألِخــَرة����) ٣١، ٢٣( اآليتــان

   .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
  .)َيشهد( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َتْشَهد����) ٢٤(ية اآل

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف   ����َلُهــْم إن، َعلَــيِهْم ألِســَنتُهم����) ٣٠، ٢٤(اآليتــان 
    .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (فاً ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوق ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٤(اآلية    ).َعَليـْ
  .)يوفيُهم( :وصالً َضّم اهلَاَء ِفيَها َمحزَُة  ����يـَُوفيِهم����) ٢٥( اآلية

، بُِيوتـــــاً ( :َكَســـــَر الَبـــــاَء ِفيِهَمـــــا َمحـــــزَةُ  ����بـُيُـــــوِتُكم، "معـــــاً "بـُُيوتـــــاً ����) ٢٩، ٢٧( اآليتـــــان
  .)بُِيوتكم
  .)ِجُيوِِنّ ( :َكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����ُجُيوِبِهن ����) ٣١(اآلية 

وقــَف عليهــا محــزُة بتســهيِل اهلمــزِة الثانيــة مــع  ����أْو أبنــآئِهن، أْو َءابــآئِهن����) ٣١(آليــة ا
  .)أوْ (طوِل األلِف َوَقصره وهذان الوجهاِن مع كٍل من النقُل والتحقيُق والسكُت يف 

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوُجِه اخلَمَسة ����النَسآءِ ����) ٣١( اآلية



١٨٣ 

وقـــَف عليهـــا محـــزُة بِتحقيـــِق اهلمـــزِة األوىل وتســـهيلها وعليـــه  ����َوإَمـــآِئُكم����) ٣٢( اآليـــة
  َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه الثانية  اهلَمزَةَ  َسّهلَ 
  .)يُغِنُهُم اهللا( :َضّم اهلَاَء َوصالً َمحزَةُ  ����يـُْغِنِهُم اهللا����) ٣٢( اآلية

����  
  سبداية الثمن الساد ����...اهللا نُوُر الّسَموات َواألرض����) ٣٥(اآلية 
  .)ُدريءٌ ( :َخّفَف الَياَء َوزَاَد َمهزًَة ُمنَـّونًَة بِالرّفِع َمحزَةُ  ����ُدري ����) ٣٥( اآلية
  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَمَسة وقس على ذلك أمثاهلا ����َيَشآءُ ����) ٣٥(اآلية 
ك أدغمُهَما خلٌف بدوِن غنٍة وقس علـى ذلـ  ����َغربِّيٍة َيكاد، َشرِقّيٍة َوال����) ٣٥(اآلية 
  .أمثاهلا
ــة  َولَــُه َوصــالً  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����األمثَــال، َواألرض����) ٣٥(اآلي

  الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)تُوقد( :أبَدَل الَياَء تَاًء َمحزَةُ  ����يُوَقد����) ٣٥(اآلية 
ـــة ـــيءٍ ����) ٣٥( اآلي ـــ ����َش ـــكِت ِخبُل ـــن َخـــّالٍد َوَصـــَلَها َمحـــزَُة بِالس علـــى ذلـــك وقـــس ٍف َع
  .أمثاهلا
  .)بُِيوت( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوت����) ٣٦( اآلية
 :املـِــيمِ  ُة بِإْســـَقاِط اهلَمـــزَِة ونقــُل حرَكتهـــا إىلَوقَـــَف َعَليَهـــا َمحــزَ  ����الظْمئَـــانُ ����) ٣٩( اآليــة

  .)الظَمان(
اً َمــــَع طـُـــوِل األلِــــِف َمحــــزَُة َوقفــــَســــّهَل اهلَمــــزََة  ����الَفــــائُِزون، َمــــآءً ����) ٥٢، ٣٩( اآليتــــان
  .َوَقصرِهِ 

ـــَرى ، يـََراَهـــا، يـَْغَشــــٰهُ ، فـََوفــــٰهُ ، َجـــآَءه����) ٤٧، ٤٣، ٤٠، ٣٩( اآليـــات ، "وقفـــاً "فـَتَـ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يـَتَـَولى
، َياَشــ(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ٣٩(اآليـة 

  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
ــٍض إَذا����) ٤٦، ٤٠( اآليتــان ــا، بَع ــْد أنَزلَن ــٌف َســكَ  ����َلَق ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَل

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 



١٨٤ 

الـالَم َوَجـر الَقـاَف  َوَرفَـعَ وََكسـَر الـالم  لِفاً بَعَد اخلاءاَد أزَ  ����َواهللاُ َخَلَق ُكل ����) ٤٥( اآلية
  .)ُكل واهللا َخاِلُق  ( :َمحزَةُ ) ُكل (يف 

  :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  ����َمآءٍ ����) ٤٥(اآلية 
  .إبَداُل اهلمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  -٣و٢و١
   .نها وبني الياِء َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ َسّهَل اهلمزََة بي -٥و٤

  .)ـرَاطزِصـ( :أَشم الّصاَد زَاياً َخَلفٌ  ����ِصَراط����) ٤٦( اآلية
    .)باملومنني( :أبدَل اهلمزَة محزُة واواً وقفاً  ����بِالُمؤِمِنين����) ٤٧(اآلية 
ــة  ــنَـُهْم إَذا����) ٤٨(اآلي ــٍف عْنــُه َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم   ����بَي اجلمــع ِخبُل

     .َوصالً َوَوقفاً 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٥٠(اآلية    ).َعَليـْ
  وقَف عليها محزُة بَتحِقيِق اهلمزِة وَتسِهيلها ����َوأطَعَنا����) ٥١(اآلية 

ــــــــة ــــــــهِ ����) ٥٢( اآلي ــــــــ ����َويـَتـْق ــــــــَلِة َمحــــــــزَُة ِخبُل ــــــــَع الص ــــــــاَف َواهلـَـــــــاَء َم ــــــــن َكَســــــــَر الَق ٍف َع

  .)ويتقهْ ( :َوِخلَّالٍد ُسُكوُن اهلَاِء َوجٌه ثَانٍ ) �َويـَتِقهِ (:الدخ
����  

  بداية الثمن السابع ����...َوأقَسموْا بِاهللا َجهَد أيَمانِِهم����) ٥٣(اآلية 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����ُقْل أِطيعوا، لَِئْن أَمرَتهم����) ٥٤، ٥٣(اآليتان 

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����"معــــاً "األرض ����) ٥٧، ٥٥(اآليتــــان 

  َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف َســَكَت   ����َلُكــْم َءايَاتِــه، َخــوِفِهْم أمنــاً ����) ٥٩، ٥٥(اآليتــان 

   .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ٥٥(اآليـة 
  َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

   أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����األْعَمى، َوَمأَواُهم، ْرَتَضىٱ����) ٦١، ٥٧، ٥٥( اآليات



١٨٥ 

  .)نبال َحيسَ ( :أبَدَل تَاَء اِخلطَاِب يَاَء َغيَبٍة َمحزَةُ  ����ال َتْحَسَبن ����) ٥٧( اآلية
  .)َثالثَ ( :َنَصَب الثّاَء َمحزَةُ  ����َثالثُ ����) ٥٨(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٥٨(اآلية    ).َعَليـْ
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوُجِه اخلَمَسة ����لِعَشآءِ ا����) ٥٨( اآلية

أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى ذلــك   ����ِبزِيَنــٍة َوأن، أن يَضــعن����) ٦٠(اآليــة 
   .أمثاهلا
ـــوِتُكم����) ٦١( اآليـــة ـــوت، بُِي ـــيِهّن َمحـــزَةُ  ����بُِيوتـــاً ، بُِي ـــاَء ِف ، بـُُيـــوت، بـُُيـــوتكم( :َكَســـَر الَب
  .)بـُُيوتاً 

ـــــة ـــــاِتُكم���� )٦١( اآلي ـــــَداًء َكَحفـــــصٍ ؛َكَســـــَر اهلَمـــــزََة َواملـِــــيَم َوصـــــالً َمحزَةُ  ����أُمَه ـــــُه ابِت  :َوَل
  .)ِإمَهاتكم(

  .)يسَتاذنوه( :أبدَل اهلمزَة ألفاً محزُة وقفاً  ����َيسَتْئِذنوه����) ٦٢(اآلية 
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٦٤(اآلية 

						  
�B�א�B2	�0ن��و	) �

  بداية الثمن الثامن ����...تـََباَرك الِذي نـَّزل الُفرقَان����) ١(اآلية 
ــــين، َواألرض����) ٥، ٢( اآليتــــان َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����األّوِل

  َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
ــٌة يَأكــل، َوَلــداً َوَلــم����) ٨، ٢( اآليتــان أدغمُهَمــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علــى   ����َجّن

  .ذلك أمثاهلا
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٢(اآلية 
ــة  ــيئاً ����) ٣(اآلي ــَوجَهنيِ  ����َش ــَف َعَليَهــا َمحــزَُة ِب ــَع اإلدَغــام ، الّنقــلُ  :َوَق ــَداُل َم ، َشــَيا(َواإلب

  َخالدَوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن  ؛)َشّيا
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َشآء، يـُْلَقى، تُْمَلى، فْـتَـَراهٱ����) ١٠، ٨، ٥، ٤( اآليات

  .)فقد جآُءو( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����فـََقْد َجآُءو����) ٤( اآلية



١٨٦ 

ُه ِخبُلـٍف عنـ َت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َسكَ  ����ُقْل أنَزَله، قوٌم َءاَخرون����) ٦، ٤(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 

  .)نَأُكل( :أبَدَل الَياَء نُوناً َمحزَةُ  ����يَأُكلُ ����) ٨(اآلية 
  .)َمُسوالً (:َمحزَةُ  وْقفاً أْسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَىل السِني  ����َمْسُئوالً ����) ١٦( اآلية
  .)َحنُشرُُهم(:أبَدَل الَياَء نُوناً َمحزَةُ  ����ُشُرُهمَيحْ ����) ١٧(اآلية 
 :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِثالثَِة أوُجهٍ  ����أولَِيآءَ ����) ١٨(اآلية 

  .إبَداُل اهلَمزَِة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوسِط َوالّطولِ 
  .)َيستطيعون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َيْسَتِطيُعون����) ١٩(اآلية 

����  
ـــاَل الـــِذين ال يَرجـــون����) ٢١( آليـــةا بدايـــة الجـــزء التاســـع عشـــر والـــثمن   ����...َوَق

  .األول
، ُبْشــــــَرى، نـَــــــَرى����) ٥٠، ٤٥، ٤٣، ٣٥، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٢، ٢١( اآليــــــات
  ����فَأَبى، َشَ◌آء، َهَواه، "وقفاً "ُموَسى، وََكَفى، َجآَءِني، يَاَويَلَتى

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة  ����إن يـَّتِخــذونك، َوأحَســن ُمســَتقّراً ����) ٤١، ٢٤( اآليتــان

   .وقس على ذلك أمثاهلا
أدَغــــَم الــــّذاَل يف التــــاِء َوالــــّداَل يف  ����َوَلَقــــْد َصرفْـَنـــــٰه، تَخــــْذتُ ٱ����) ٥٠، ٢٧( اآليتــــان

  .)ولقد صرفناه، اختذت ( :الصاِد َمحزَةُ 
ـــيِم  ����، هـــْم َأَضـــلّ ُوُجـــوِههْم إلـــى����) ٤٤، ٣٤( اآليتـــان فُصـــوِل يف ِم

َ
ـــى امل َســـَكَت َعَل

  . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����ِبَمثــٍل إال، َلَقــْد أَضــلِني����) ٣٣، ٢٩( اآليتــان

   .اهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمث ؛وصالً ووقفاً عنُه 
ــان ــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األمثَــال، ِلإلنَســان����) ٣٩، ٢٩( اآليت َوَلُه ؛َوَق

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
  .َوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف َوَقصرِه ����َجآَءِني����) ٢٩( اآلية



١٨٧ 

  .)فَوادك( :قَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة واواً َمفُتوحةً و  ����ُفؤادك����) ٣٢( اآلية
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها األربَعة ����السْوءِ ����) ٤٠(اآلية 
 :َولَــُه َوقفـاً َوجَهــانِ )  ُهـْزؤاً (أسـَكَن الــزّاَي َوَمهَـَز الــَواَو َوصـالً َمحــزَُة  ����ُهــُزواً ����) ٤١( اآليـة

  .)ُهْزواً (واً إبَداُل اهلَمزَِة َوا -١
   .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الزّاي  -٢                

  .)َنْشراً ( :أبَدَل الَباَء نُوناً َمفُتوحًة َمحزَةُ  ����ُبْشراً ����) ٤٨( اآلية
   .)ولقد ّصرفناه( :أدَغَم الداَل يف الّصاِد محزةُ  ����َوَلَقْد َصّرفَناه����) ٥٠( اآلية

 :محـــــزةُ َخّفــــَف الــــّذاَل ُمَســـــّكَنًة َوَخّفــــَف الَكــــاَف َمضــــُمومًة  ����لِيَــــذّّكُرواْ ����) ٥٠(اآليــــة 
  .)لَِيْذُكُرواْ (

����  
  بداية الثمن الثاني ����...َوهَو الِذي َمَرَج الَبحرَين����) ٥٣(اآلية 

ـــَراٌت َوَهـــذا����) ٥٧، ٥٣( اآليتـــان أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن غنـــة وقـــس  ����أن يـَّتِخـــذ، فـُ
   .اعلى ذلك أمثاهل

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِمــْن أجــر، ِملــٌح أَجــاج����) ٥٧، ٥٣( اآليتــان
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوزَاَدُهم، ْستَـَوىٱ، وََكَفى، َشآء����) ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧( اآليات
َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����األرض، َواألرض����) ٦٣، ٥٩( آليتــــانا

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
، يَأمرنــــا(:َولَـــُه إبــــَداُل اهلَمــــزَِة ألِفـــاً َوقفــــاً  ؛أبــــَدَل التّـــاَء يَــــاًء َمحــــزَةُ  ����تَأُمُرنَــــا����) ٦٠( اآليـــة
  .)يامرنا
  .)ُسُرجاً ( :الرّاَء َوَحَذَف األِلَف َمحزَةُ َضّم السَني وَ  ����ِسَراجاً ����) ٦١(اآلية 
  .)أن يَْذُكر( :أْسَكَن الّذاَل ُخمَّفَفًة َوَضّم الَكاَف ُخمَّفَفًة َمحزَةُ  ����أن َيذّكر����) ٦٢( اآلية

  .)ِفيِه ُمَهاناً (:َحَذَف ِصَلَة اهلَاَء َمحزَةُ  ����ُمَهاناً  �ِفيهِ ����) ٦٩( اآلية
  .)وذريتنا(:َذَف األِلَف َمحزَةُ حَ  ����َوُذرياتَِنا����) ٧٤( اآلية



١٨٨ 

  .)َويـَْلَقون( :فـََتَح الَياَء َوأْسَكَن الالَم َوَخّفَف الَقاَف َمحزَةُ  ����َويـَُلقونَ ����) ٧٥(اآلية 
  .َوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف َوَقصرِه ����ُدَعآؤُكم����) ٧٧( اآلية

						  
�و	)�Bא��M6)	)א+�� �

                                                    .بداية الثمن الثالث ����مطس����) ١( اآلية
طـــا ســـْني ( :َوأظَهـــر نـــوَن ِســـني عنـــد مـــيَم مـــيمأمـــال الطـــاء محـــزُة  ����طســـم����) ١( اآليـــة
  .)ِميم

  .وقس على ذلك أمثاهلا) مومنني( :أبَدَهلا َمحزَُة َوقفاً  ����ُمؤِمِنين����) ٣( اآلية
ُهمْ (اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ضم ����َعَلْيِهمْ ����) ٤(اآلية    ).َعَليـْ

 فٌ َســــَكَت َعلــــى املفُصــــوِل َخلَــــ ����ُمحــــَدٍث إال، َفظَلــــْت أعنَــــاقـُُهم����) ٥، ٤( اآليتـــان
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َســــَكَت َعلــــى املفصــــول يف مــــيم  ����إنكــــم إذاً ، نَبــــآءأَفَســــَيأتِيِهْم ����) ٤٢، ٦( اآليتــــان
  .وقس على ذلك أمثاهلاَخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً  اجلمع 

  .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمزََة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ����َيْسَتهزُِءون����) ٦( اآلية
ـــــان اآل ـــــِل َوالّســـــ ����َواألرض، األرض����) ٢٤، ٧(يت ـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْق َوَلُه ؛ْكتِ َوَق

   .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
فــــــألقى ، )كلــــــه( موســــــى، نــــــادى ����) ٤١، ٤٨، ٤٥، ٤٣، ٣٢، ١٠( اآليــــــات

  .أماهلن محزة ����جاء، )معاً (
أدَغَمَهــا َخلَــٌف بِــدوِن غنــة وقــس  ����َولِيــداً َولَِبثــت، أن يَُكــّذبون����) ١٨، ١٢( اآليتــان

   .على ذلك أمثاهلا
  َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه  ����إْسَرآئِيل����) ١٧( يةاآل

والـــذال يف التـــاء فيهمـــا ؛أدغـــم الثـــاء يف التاء ����اتخـــْذتَ ، ولبْثـــتَ ���� )٢٩، ١٨( اآليـــة
  .)اختذت ، ولبثت ( :محزةُ 
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����ِبَشيءٍ ����) ٣٠( اآلية
  .)تَلقف( :فتَح الالَم َوَشّدَد الَقاَف َمحزَةُ  ����تْلَقف����) ٤٥(اآلية 



١٨٩ 

   .)منتماءأ( :زاد مهزََة االستفَهاِم َمحزَةُ  ����ءامنتم���� )٤٩( اآلية
����  

  .بداية الثمن الرابع ����...َوأوَحيَنا إلى ُموَسى����) ٥٢( اآلية
  .َمحزَةُ  َهلُنّ أما ����)وقفاً (أتى ، )كله(ُموَسى ����) ٨٩، ٦٥، ٦٣، ٦١، ٥٢( اآليات
ِخبُلـٍف عنـُه  ى املفُصوِل َخلَـٌف َسَكَت َعل ����فَلْو أنّ ، أْن أْسر����) ١٠٢، ٥٢( اآليتان

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً 
ــِف َوَقصــرِه  ����َلغــآِئظون����) ٥٥( اآليــة َوقــَف عليَهــا محــزُة بتســِهيِل اهلمــزِة مــَع طــوِل األِل

   .وقس على ذلك أمثاهلا
  .)وِعيون( :كَسَر الَعَني َمحزَةُ  ����وُعيون����) ٥٧(اآلية 

أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن غنـــة وقـــس  ����أن يَغِفـــر، َجنّـــاٌت َوعيـــون����) ٨٢، ٥٧( اآليتـــان
  .على ذلك أمثاهلا

ءا الجمعــــان����) ٦١( اآليــــة ــــرَٰ َمحــــزَُة َولَــــُه َوقفــــاً تســــِهيُل اهلَمــــزَِة َواأللــــَف الــــرّاَء أَمــــاَل  ����تـَ
  .َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه قَبَلَها َوإَمالَتـَُها

  .)معْي ريب( :أسَكَن الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����مِعَي رَبي����) ٦٢( اآلية
َوَلُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسـْكتِ  ����"معاً "األِخرين ����) ٦٦، ٦٤( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٦٩(اآلية    ).َعَليـْ

ــؤِمِنين ����) ١٠٣، ١٠٢، ٦٧( اآليتــان ــيِهن َواواً  ����المــؤمنين، )معــاً (ُم أبــَدَل اهلَمــزََة ِف
  .وقس على ذلك أمثاهلا) املومنني، مومنني( :َمحزَُة َوقفاً 

  .)إذ تدعون( :ةُ أدَغَم الَذاَل يف الّتاِء َمحزَ  ����إْذ َتْدُعون����) ٧٢( اآلية
فُصـوِل يف ِمـيِم  ����يَنَفعـوَنُكْم أو، َيسَمعوَنُكْم إذ����) ٧٣، ٧٢( اآليتان

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
َوقفـاً نيـة مث أدغـم اليـاء األوىل يف الثاأبـَدَل اهلَمـزََة يَـاًء َمفُتوحـًة  ����َخِطيَئِتي����) ٨٢( اآلية
  .) يتَخِطي ( :َمحزَةُ 



١٩٠ 

مـــــــؤمنين ، )معـــــــاً (المـــــــؤمنين ����) ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١١٨ ( اآليـــــــات
  .)مومنني، املومنني( :أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهّن َواواً َمحزَةُ  ����)كله(

وقـــَف عليهــا محــزُة بَِتحِقيــِق اهلمـــزِة َوتســِهيلها وقــس علـــى  ����َوأِطيعُــون���� )١٠٨( اآليــة
   .ذلك أمثاهلا

ــة ا نَفصــلمث مــدها أســَكَن اليَــاَء محــزُة  ����إال أجــِريَ ����) ١٠٩(آلي
ُ
 أجــريْ ( :ِمــن قبيــِل امل

  .وقس على ذلك أمثاهلا) إال
����  

  .بداية الثمن الخامس ����...قَاُلوْا أنُؤِمُن َلك����) ١١١(اآلية 
َوقَـــــــــَف َعليهــــــــا َمحـــــــــزُة بِالنْقـــــــــِل  ����األّولِــــــــين، األرَذلُـــــــــون����) ١٣٧، ١١١( اآليتــــــــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ ؛َوالّسْكتِ 
فُصـــوِل يف  ����َلهـــْم أُخـــوُهم، ِحَســـابـُُهْم إال����) ١٢٤، ١١٣( اآليتـــان

َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

  . ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
وقــس علــى ذلــك ) املــومنني( :وقفــاً محــزةُ  أبــدَل اهلمــزَة واواً  ����الُمــؤِمِنين���� )١١٤( اآليــة
  .أمثاهلا

ِخبُلـــٍف  َت َعلــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َســـكَ  ����ُهـــوٌد أال، إْن أنـــا����) ١٢٤، ١١٥( اآليتــان
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
   .غنة وقس على ذلك أمثاهلا أدَغَمَها َخَلٌف ِبدونِ  ����فَتحاً َونّجنا����) ١١٨( اآلية
  .)ومن ّمِعيْ ( :أسَكَن الَياَء محزةُ  ����َوَمن ّمعيَ ����) ١١٨( اآلية

ــاَء محــزُة مث " كلــه" ����أجــِرَي إال����) ١٨٠، ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧(آليــات ا أســَكَن الَي
نَفصل

ُ
  .)أجرْي إال: (مدها ِمن قبيِل امل

  .)وِعيون( :زَةُ َكَسَر الَعَني فيهما محَ  ����)معاً (وُعيون ����) ١٤٧، ١٣٤( اآليتان
ود( :أدَغَم الّتاَء يف الثّاِء َمحزَةُ  ����َكّذَبْت ثَُمود����) ١٤١( اآلية كذبت مث(.  
    .)بُِيوتاً ( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوتاً ����) ١٤٩( اآلية
  .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعَليِهم����) ١٧٣( اآلية

����  



١٩١ 

  ة الثمن السادسبداي ����...أوُفوْا الَكيلَ ����) ١٨١( اآلية
  .َوقَف عليَها محزُة بتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األِلِف َوَقصرِه ����أشَيآَءُهم����) ١٨٣( اآلية

َوَلُه ؛والســكةَوَقــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل  ����األّولــين، األرض����) ١٨٤، ١٨٣( اآليتــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)كْسفاً ( :أسَكَن السَني َمحزَةُ  ����فاً ِكسَ ���� )١٨٧( اآلية
ـــات ـــؤمنين، )معـــاً (مـــؤِمنين ����) ٢١٥، ١٩٩، ١٩٠( اآلي ـــزََة فِـــيِهّن  ����الُم ـــَدَل اهلَم أب

  .وقس على ذلك أمثاهلا) املومنني، مومنني( :َوقفاً َمحزَُة 
نـّزَل ( :َمحـزَةُ  َشـّدَد الـزّاَي َوَنَصـَب احلَـاَء َوالنّـونَ  ����نـََزَل بِِه الروُح األِمـينُ ����) ١٩٣( اآلية

  .)بِه الروَح األِمنيَ 
فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع َخلَــٌف ِخبُْلــٍف عنــُه   ����َلُهــْم َءايَــة����) ١٩٧( اآليــة

َ
َســَكَت َعلَــى امل

  .َوصالً َوَوقفا
ِخبُلــٍف  ى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســَكَت َعلــ  ����َقريَــٍة إال، َءايــًة أن����) ٢٠٨، ١٩٧( اآليتــان

   .َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا َوَحلمزةَ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����إْسَرآئِيل����) ١٩٧( اآلية

أدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــدوِن غنــة وقــس   ����بَغَتــًة َوُهــم، أن يـَْعَلمــه����) ٢٠٢، ١٩٧( اآليتــان
   .على ذلك أمثاهلا

ــَراك، ِذكــَرى، أْغَنــى، َجــآَءُهم����) ٢١٨، ٢٠٩، ٢٠٧، ٢٠٦( اآليــات أَمــاَهلُّن  ����يـَ
  .َمحزَةُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٩٩(اآلية    ).َعَليـْ
						  
�و	)�Bא��N9ل��� �

  .بداية الثمن السابع ����...طس تِلَك َءايات الُقرَءان����) ١( اآلية
   .أَماَل الطَاَء َمحزَةُ  ����طس����) ١( اآلية



١٩٢ 

، َوُبْشـــــَرى، )وقفـــــاً (ُهـــــدى ����) ٢٠، ١٩، ١٣، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٢( اآليـــــات
 ����)وقفـاً (أَرى، تـَْرَضاه، َجآَءتُهم، َوّلى، )معاً (ياُموَسى ، َجآَءَها، ُموَسى، )وقفاً (لَُتلّقى

�.أَماَهلُّن َمحزَةُ  �
ُغنّـــٍة وقـــس  أْدَغَمَهـــا َخلَـــٌف بِـــُدونِ   ����بَِنبـــٍإ يَِقـــين، ُهـــدًى َوُبشـــَرى����) ٢٢، ٢( اآليتـــان

   . على ذلك أمثاهلا
  .)املومنني، للمومنني( :أبَدَهلَُما َمحزَُة َوقفاً  ����المؤمنين، للمؤمنين����) ١٥، ٢( اآليتان
َولَــُه َوصــالً  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����"معــاً "ِبــاألِخَرة ����) ٤، ٣( اآليتــان

  .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ   ����ِبَخبٍر أْو َءاِتكم����) ٧( اآلية

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا
  .أماَل الراَء واهلمزَة َواأللَف محزةُ  ����رََءاها����) ١٠( اآلية

  .َمحزَُة بِأوُجِهِهَما األربَعة َوقَف َعَليِهَما ����)معاً (ُسوٍء ����) ١٢، ١١( اآليتان
إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ١٦( اآليـة
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 
 َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن  َوالرومِ 

  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
  .)َما ِيلْ ال( :أسَكَن الَياَء محزَُة َوصالً  ����َما ِلَي ال����) ٢٠( اآلية
  َسّهَل اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً َمحزَُة  ����الَغآئِِبين���� )٢٠( اآلية
  .)فمُكثَ ( :لَكاَف َمحزَةُ َضّم ا ����َفَمَكثَ ����) ٢٢( اآلية
َمـــا ( :أبــَدَل التّــاَء يف الِفعلَـــِني يَــاَء َغيبَــٍة َمحــزَةُ  ����َمــا ُتخُفــوَن َوَمـــا تُعِلنُــون����) ٢٥( اآليــة

  .)خيفون َوَما يُعِلُنون
ُة َمحـزَ ُمث َأْسـَكنَـَها لِِلَوقْـِف أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَىل الَباِء  ����الَخْبءَ ����) ٢٥( اآلية
   .مساً رَ ِقَياساً وَ ) اَخلبْ (وقفاً 

����  
  .بداية الثمن الثامن ����...قَاَل َسَننظُرُ ����) ٢٧( اآلية



١٩٣ 

 :وصــــالً ووقفــــاً  َمحــــزَةُ ِفــــيِهن َضــــّم اهلـَـــاَء  ����"كلــــه" إلَــــيِهم����) ٣٧، ٣٥، ٢٨( اآليتــــان
  .)إلَيُهم(

   :أوُجهٍ  َوَقَف َعليِهن َمحزَُة ِخبَمَسةِ  ����"كله" الَمَلُؤاْ ����) ٣٨، ٣٠، ٢٩( اآليتان
  .أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َوَسّهلَها ِقَياساً  -٢و١
  .أبَدَل اهلَمزََة َواواً َمَع اإلسَكاِن َوالَروِم َواإلمشَام َرمساً  -٥و٤و٣

َخَلــٌف  َســَكَت َعلــى املفُصــولِ   ����َقريَــًة أفَســُدوها، قَاِطَعــًة أمــراً ����) ٣٤، ٣٢( اآليتــان
   .وقس على ذلك أمثاهلا ِقيقُ َوقفاً الّنقُل َوالّتح َوَحلمزةَ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقـس علـى   ����أن يَأُتوني، قـُّوٍة َوأولو����) ٣٨، ٣٣( اآليتان
   .ذلك أمثاهلا

َولَـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا ����األرض، َواألمـــر����) ٤٨، ٣٣( اآليتـــان
     .لٍف عن َخالدَوصالً الّسكت ِخبُ 

  .)تامرين( :أبدَل اهلمزَة ألفاً وقفاً محزةُ  ����تَأُمرِين����) ٣٣( اآلية
ــــة ــــّدوَننِ ����) ٣٦( اآلي ــــَدَها َمحــــزَةُ  ����أتُِم ــــوِن َوزَاَد يَــــاًء يف اَحلــــاَلِني بَع ــــوَن يف الّن  :أدَغــــَم الّن

) أمتدوين(.  
  .)ءاتانْ ، ءاتاِن اهللا( :ةُ زَ محَ ووقفاً أسَقَط الَياَء َوصالً  ����ءاتَاِنَي اهللا����) ٣٦( اآلية

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآَءتْ ، َءاتَاُكم، َجآء����) ٤٢، ٣٦( اآليتان
  .ِخبُلٍف َعنُهَما أَماَل األِلَف َخَلٌف وَخّالد ����"معاً "َءاتِيك ����) ٤٠، ٣٩( اآليتان

  .أَماَل اهلَمزََة َوالرّاَء َمحزَةُ  ����رََءاه����) ٤٠( اآلية
 علـى املفصـول يف مـيم اجلمـعَسـَكَت  ����،وقـومهم أجمعـين َمكرِِهْم أنـا ����) ٥١( اآلية

  .َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
  .)لُتبيُتنه( :أبَدَل الّنوَن تَاًء َمضُمومًة َوَضّم التاء الثانَِية َمحزَةُ  ����لَنُبَـّيتـُّنهُ ����) ٤٩( اآلية
   .)لَتقوُلن( :وحًة َوضّم الالَم َمحزَةُ أبَدَل الّنوَن تَاًء َمفتُ  ����لَنقوَلن����) ٤٩( اآلية
  .)ُمهَلك( :َضّم املِيَم َوفـََتَح الالَم َمحزَةُ  ����َمْهِلكَ ����) ٤٩( اآلية
  .)بُِيوم( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوتِِهم����) ٥٢( اآلية
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة األوجِه اخلَمَسة ����النَساءِ ����) ٥٥( اآلية



١٩٤ 

����  
   .بداية الجزء العشرون والثمن األول ����...َما كاَن َجواَب َقوِمهفَ ����) ٥٦( اآلية

أْدَغَمَهــا َخلَــٌف بِــُدوِن ُغنّـــٍة   ����قـَــَراراً َوَجعـــل، انَــاٌس يـََتطّهــرون����) ٦١، ٥٦( اآليتــان
  . وقس على ذلك أمثاهلا

َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم   ����بُرَهــاَنكْم إن، قَــريَتُكْم إنـُّهــم����) ٦٤، ٥٦( آليتــانا
   .الً َوَوقفاً جلمع َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوصا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٧٠، ٥٨(اآليتان    ).َعَليـْ
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ   ����بَــْل أكثــرُهم، َخيــٌر أّمــا����) ٦١، ٥٩( اآليتــان

   .حِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالتّ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)تشركون( :محزةُ أبَدَل الَياَء تَاًء  ����ُيشرُِكون����) ٥٩( اآلية

ـــــات ـــــالى ، اصـــــطََفى����) ٨٠، ٧٧، ٧٢، ٧١، ٦٣، ٥٩( اآلي ـــــى، )وقفـــــاً (تَع ، مَت
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الَموَتى، )وقفاً (لُهَدى ، َعَسى

َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����األرض، َواألرض����) ٦١، ٦٠( اآليتــان
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .َسهَل اهلمزَة محزُة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه وقفاً  ����َمآءً ����) ٦٠( اآلية
، وقـــَف عليهـــا محـــزُة بـــَوجهِني إبـــداُل اهلمـــزِة واواً مـــع اإلدغــــام ����الســـوءَ ����) ٦٢( اآليـــة

  .ِة ونقُل حركتها إىل الواِو مَع اإلسَكانَوإسَقاُط اهلمز 
  .)الريح( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف بَعَدَها َمحزَةُ  ����الريَاح����) ٦٣( اآلية
  .)راً ُنشْ ( :أبَدَل الَباَء نُوناً َمفُتوحًة َمحزَةُ  ����ْشراً بُ ����) ٦٣( اآلية
  .)للمومنني( :أبدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ  ����للُمؤِمِنين����) ٧٧( اآلية
 أبـــَدَل الَبـــاَء تَـــاًء َمفُتوحـــًة َوأْســـَكَن اهلـَــاَء َوَحـــَذَف األلِـــَف َمحـــزَةُ  ����ِبَهــــِٰدي����) ٨١( اآليـــة

  .)تـَْهِدي( :َوقفاً  َوأثـَْبَت الَياَء بَعَد الدالَ 
  .)الُعْميَ : (َنَصَب الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����الُعْمىِ ����) ٨١( اآلية

����  
  .بداية الثمن الثاني ����...لَقوُل عليهمَوإذا َوَقَع ا����) ٨٢( اآلية



١٩٥ 

َســَكَت َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع   ����ُتَكلمُهــْم أن، َعلــيهْم أخَرجنــا����) ٨٢( اآليــة
   .الً َوَوقفاً َخلٌف ِخبُلٍف عْنُه َوص

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����"معــــاً "األْرض ����) ٨٧، ٨٢( اآليتــــان
  .لٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكت ِخبُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٨٥، ٨٢(اآليتان    ).َعَليـْ
أْدَغَمَها َخَلٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس   ����َجاِمدًة َوهي، ِمّمن يُكّذب����) ٨٨، ٨٣( اآليتان

  . على ذلك أمثاهلا
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   ����َروْا أنــايـَــ، ِعلمــاً أّمــاَذا����) ٨٦، ٨٤( اآليتــان

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
ـــَرى، َشـــآءَ ، َجـــآُءو����) ٩٢، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٤( اآليـــات َجـــآَء ، )وقفـــاً (َوتـَ

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ ���� اْهَتَدى، "معاً "
  .)يومنون( :أبَدَل َمحزًَة اهلَمزََة َواواً َوقفاً  ����نيُؤِمُنو ����) ٨٦( اآلية
إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٨٨( اآليـة
اإلســَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع )َشـيِ (َوقفـاً 

  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
زون( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َهْل ُتجزون����) ٩٠( اآلية هل جت(.  
   .)القرَان( :أسقَط اهلمزَة ونقَل حرَكتَها إىل الرّاِء وقفاً محزةُ  ����الُقْرَءان����) ٩٢( اآلية
  .)يعملون( :أبَدَل الَتاَء يَاَء َمحزَةُ  ����تَعَمُلون����) ٩٣( يةاآل

						 
�و	)�Bא����)��ص�� �

  َوأظهَر نوَن ِسني عنَد ميِم ميمأَماَل الطّاَء َمحزَُة  ����طسم���� )١( اآلية
  . )طا سْني ِميم(

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َعَسى، َويـََرى، )كله(ُموَسى ����) ١٠، ٩، ٧، ٦، ٣( اآليات
  .)املومنون، يومنون( :أبَدَهلَُما َمحزَُة َوقفاً  ����الُمؤمنين، يُؤِمنون����) ١٠، ٣( اآليتان



١٩٦ 

َســـّهَل اهلَمـــزََة َمحـــزَُة ِفيِهَمـــا َمـــَع طـُــوِل األلِـــِف َوَقصـــرِِه  ����ِنَســـاَءُهم، أبنـــاءهم����) ٤( اآليـــة
  .َوقفاً 
ألِفـاً ُممَالَـة بعَد الـراِء الَياَء  أبَدَل الّنوَن يَاًء َمفُتوحًة َوفـََتَح الرّاَء َوأبَدلَ  ����َونُِري���� )٦( اآلية
   .)َويـََرى( :محزةُ 

فرعـــــوُن وهامـــــاُن ( :َرفَـــــَع الّثالثَـــــَة َمحـــــزَةُ  ����ِفرَعـــــوَن َوَهاَمـــــاَن َوُجنوُدُهَمـــــا����) ٦( اآليـــــة
  .)وجنوُدمها

  .)وُحْزناً ( :َضّم احلَاَء َوأْسَكَن الزّاَي َمحزَةُ  ����َوَحَزناً ����) ٨( اآلية
  .ّهَل اهلَمزََة َوأسَقَطَها َوقفاً َمحزَةُ سَ  ����َخـِٰطِئين����) ٨( اآلية

����  
  بداية الثمن الثالث ����...َوَحّرمَنا َعَليِه الَمَراضع����) ١٢( اآلية

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ����ِمْن أهلهـا، َهْل أُدلُكم����) ١٥، ١٢( اآليتان
  .على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

أْدَغَمَهـا َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس   ����َحـٌق َوَلِكـن، بَيٍت َيكُفلونه����) ١٣، ١٢( اآليتان
  . على ذلك أمثاهلا

، اْســـــــتَـَوى����) ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٥، ١٤( اآليـــــــات
، َفَسـَقى، ىَعَسـ، َيسـعى، "وقفـاً "أْقَصـا، َوَجآءَ ، "معاً "يَا ُموَسى، "معاً "ُموَسى، فـََقضى

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����شآء، "وقفاً "إحَدى، جآءه، )معاً ( إحَداُهَما، َفَجآَءتهُ ، تـََولى
ـــاألمس ����) ١٩، ١٨( اآليتـــان ـــَف َعليَهـــا ����"معـــاً "ِب ـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق َوَل

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
 أبـَدل َمحـزَُة اهلَمـزََة فِـيِهن ألِفـاً  ����اسـتئجرت، اسـتئِجره، رونيأتمِ ����) ٢٦، ٢٠( اآليتان

  .)استاجرت، استاجره، يامترون( :َوقفاً 
  .)دوُِمُ ( :َضّم اهلَاَء َمحزَُة َوصالً  ����دونِِهمُ ����) ٢٣( اآلية
 :َوَقَف َمحزُة َعلى اهلمزَِة املضُمومِة ِخبَمسِة أوَجهٍ  ����الّرعآءُ ����) ٢٣( اآلية

  .مزََة ألِفاً َمَع الَقصِر َوالّتوّسِط َوالطولِ أبَدَل اهل -٣و٢و١
   .َسّهَل اهلمزََة َمَع الّروَم َوَعَليِه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤



١٩٧ 

  .)ـدرزيص( :أَشم الصاَد زَاياً محزةُ  ����ُيصِدر����) ٢٣( اآلية
  :َوَقَف َعليَها ِخبَمسِة أوَجٌه َمحزةُ  ����اسِتحَيآءٍ ����) ٢٥( اآلية

  .ألِفاً َمَع الَقصِر َوالتّـَوّسِط َوالّطولِ  إبَداُل اهلمزَةِ  -٣و٢و١
   .َسّهَل اهلمزََة بينها وبني الياِء َمَع الروم وعليه الّطوِل َوالَقصرِ  -٥و٤

����  
  بداية الثمن الرابع ����...فـََلّما َقَضى ُموَسى األجل����) ٢٩( اآلية

ـــــــــات ، ٤٩، ٤٨، ٤٦، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣١، ٣٠، ٢٩( اآلي
، َوّلــى، "معــاً "يَــا موَســى، أتاَهــا، "كلــه"، ُموَســى"كلــه" "ُموَســى وقفــاً  ،َقَضــى����) ٥٠

نَيا، بِالُهــَدى، "وقفــاً "ُمفتَـــَرى، "معــاً " َجــآَءهم أتَــاُهم، "وقفــاً  معــاً "ىُهــدً ، األولَــى، الــد ،
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َهَواه، أهَدى، َجآءَ 

َوَلُه ؛النْقــــِل َوالّســــْكتِ َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِ  ����األيمــــن، األجــــل����) ٣٠، ٢٩( اآليتــــان
 .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)ألهِلهُ ( :َضّم اهلاَء محزُة َوصالً  ����ألهِلهِ ����) ٢٩( اآلية
ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����َوأْن ألقِ ، ِبَخبٍر أو����) ٣١، ٢٩( اآليتان

  .الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصالً ووقفاً 
  .)ُجذوة( :َضّم اجلِيَم َمحزَةُ  ����َجْذَوة����) ٢٩( اآلية

ــى، أن يَــا موســى����) ٣١، ٣٠( اآليتــان ــُدوِن ُغنّــٍة وقــس  ����َجــآٌن َوّل أْدَغَمَهــا َخلَــٌف ِب
   .على ذلك أمثاهلا

  .ةُ أَماَل الرّاَء َواهلَمزََة َواألِلَف َمحزَ  ����رََءاَها����) ٣١( اآلية
  .)الرهب( :َضّم الرّاَء َمحزَةُ  ����الرْهب����) ٣٢( اآلية
  .)معْي ردءا( :أْسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����َمِعَي رِدءا����) ٣٤( اآلية

ــــة ــــك����) ٣٥( اآلي َــــاًء مفتوحــــةً  ����بِأخي ــــداهلا ي ــــِق اهلمــــزِة َوإب  :وقــــَف عليهــــا محــــزُة بِتحِقي
  .)بَيخيك –بأخيك (

  .)ومن يكون( :ّتاَء يَاًء َمحزَةُ أبَدَل ال ����َوَمن َتكون����) ٣٧( اآلية



١٩٨ 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف  ����َوَجعلنـاُهْم أئَِمـة، أنّهْم إلينا����) ٤١، ٣٩( اآليتان
  . ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  )ونال يَرِجع( :فـََتَح الَياَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����ال يُرَجعون����) ٣٩( اآلية
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٥(اآلية    ).َعَليـْ

، املـــومنني( :َوقفـــاً أبــَدَل اهلَمـــزََة َمحـــزَُة ِفيِهَمـــا  ����فـــأتواْ ، المـــؤمنين����) ٤٩، ٤٧( اآليتـــان
  .)فاتوا
  .وقَف عليها محزُة بَِتسهيِل اهلمزِة مَع املّد والَقصر ����أهَوآَءُهم����) ٥٠( اآلية

����  
  .بداية الثمن الخامس ����...َوَلقْد َوصلَنا َلهُم الَقول����) ٥١( يةاآل

 ����"معـــاً "يـــأتِيُكم، تـَبَـّرأنـــا، يُؤتـــون، يُؤمنـــون����) ٧٢، ٧١، ٦٣، ٥٤، ٥٢( اآليـــات
  .)ياتيكم، تربانا، يوتون، يومنون( :َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهّن َمحزَُة 

ــات ــَدى ،يُتلــى����) ٧٠، ٦٨، ٦٧، ٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٥٣( اآلي ، ُيجبَــى، الُه
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����األولى، َوتَعالى، فعسى، وأبقى، "معاً "الدنيا، "معاً "الُقَرى
  .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهّن َمحزَةُ  ����"كله"َعَليِهم ����) ٦٦، ٦٣، ٥٩، ٥٣( اآلية
  .حةً وقَف عليها محزُة بإبدال اهلمزِة يَاًء مفُتو  ����الّسيَئة����) ٥٤( اآلية

َسَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف  ����َوَلكْم أعَمالُكم����) ٥٥( اآليتان
    .وقس على ذلك أمثاهلاعْنُه َوصالً َوَوقفاً 

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����ِمـْن أرِضـَنا، َمْن أحَببت����) ٥٧، ٥٦( اآليتان
  .ُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصالً ووقفاً عنُه 

أْدَغَمَها َخلَـٌف بِـُدوِن ُغنّـٍة وقـس علـى  ����َخيٌر َوأبَقى، َمن َيَشآء����) ٦٠، ٥٦( اآليتان
   .ذلك أمثاهلا

  .وقَف عليها محزُة بأوجهها اخلمسة ����َيَشآءُ ����) ٥٦( اآلية
ك وقــس علــى ذلــَســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد  ����َشــيءٍ ����) ٥٧( اآليــة
    . أمثاهلا
  .)يف ِإمَها( :َكَسَر اهلَمزََة َمحزَُة َوصالً  ����في أُمَهـا����) ٥٩( اآلية



١٩٩ 

  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����يـََتَسآَءُلون����) ٦٦( اآلية
 َوَلُه َوصــــالً الّســــكتُ ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����َواألِخــــَرة����) ٧٠( اآليــــة

  .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
����  

  .بداية الثمن السادس ����...إّن قَاروَن كاَن من َقوِم ُموَسى����) ٧٦( اآلية
ــــــــات ــــــــاك، فَبغــــــــى، ُموَســــــــى����) ٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٧٦( اآلي ، َءات

نيا أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يُلقى، بِالهدى، "وقفاً "ُيجزى ، "كله"َجآء ، يُلقاها، "معاً "الد.  
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٧٦(اآلية    ).َعَليـْ
َوَلُه َوصـــــالً ؛َوقَـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْقـــــِل َوالّســـــْكتِ  ����األرض، اآلخـــــرة����) ٧٧( اآليـــــة

  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
ِخبُلــٍف ٌف َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــَســكَ  ����ِلمــْن َءامــن، قَــْد أهَلــك����) ٨٠، ٧٨( اآليتــان

  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
أْدَغَمَها َخَلٌف ِبُدوِن ُغّنٍة وقس علـى  ����ِلمن َيَشآء، قـُّوًة َوأكَثر����) ٨٢، ٧٨( اآليتان

   .ذلك أمثاهلا
ْجرِمونُذنو (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً  ����ُذنوبِهُم الُمْجرُِمون����) ٧٨(اآلية 

ُ
  ).ُُِم امل

  .)فَية( :وقفاً  أبَدَل اهلَمزََة ِفَها يَاَء َمفُتوحًة َمحزَةُ  ����ِفئة����) ٨١( اآلية
  .)خلَُِسفَ ( :َضّم اخلَاَء وََكَسَر السَني َمحزَةُ  ����َلَخَسفَ ����) ٨٢( اآلية
     .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٨٨( اآلية
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  .بداية الثمن السابع ����الـم����) ١( اآلية
أْدَغَمَهــا َخَلــٌف بِــُدوِن ُغّنــٍة وقــس   ����أوثانــاً َويخلقــون، أن يُترَكــواْ ����) ١٧، ٢( اآليتــان

   .على ذلك أمثاهلا
  .وقَف عليها محزُة بإبدال اهلمزِة يَاًء مفُتوحةً  ����َسّيَئاتِهم����) ٧( اآلية



٢٠٠ 

ــــان َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����األرض ،اإلنَســــان����) ٢٠، ٨( اآليت
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك امثاهلا

نَيا، فأنَجاهُ ، َجآءَ ����) ٢٥، ٢٤، ١٠( اآليات أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوَمأَواُكم، الد.   
  .َعةَوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها األربَـ  ����َشيءٍ ����) ١٢( اآلية
ــٌف َســكَ  ����نُوحــاً إلــى، َوَلقــْد أرَســلنا����) ١٤( اآليــة ــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَل ِخبُل

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنـُه َوصـالً  ����َلكْم إن����) ١٦( اآلية
   .َوَوقفاً 
  .)أومل َتروا( :أبَدَل الَياَء تَاًء َمحزَةُ  ����أَوَلم يـََروا����) ١٩( اآلية
ــة َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتســِهيِل اهلَمــزَِة َوبِإبــَداِهلَا يَــاًء َســاِكَنًة ِقَياســاً  ����يـُْبــِدئُ ����) ١٩( اآلي

  .َوبِإبَداِهلَا يَاًء َرمساً َمَع اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَام
  .ا َمحزَُة بِأوُجِهَها اخلَمسةَوَقَف َعَليهَ  ����الّسمآءِ ، َيَشآءُ ����) ٢٢، ٢١( اآليتان

  .َسّهَل َمحزَُة اهلَمزََة َوقفاً  ����يَِئُسواْ ����) ٢٣( اآلية
  .)يومنون( :َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة ِفيَها َواواً  ����يُؤمنون����) ٢٤( اآلية
   .)اّختذمت ( :َمحزَةُ  أَدَغَم الّذاَل يف الّتاءِ  ����تَخْذُتمٱ���� )٢٥( اآلية

����  
  بداية الثمن الثامن   ����...مفـََئاَمَن َلُه ُلوط����) ٢٦( اآلية

َخلَـٌف ِخبُلـٍف  َسـَكَت َعلـى املفُصـولِ   ����َوُلوطـاً إذ، ُمَهاِجٌر إلى����) ٢٨، ٢٦( اآليتان
   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
نَيا����) ٤٥، ٣٩، ٣٣، ٣١، ٢٧( تاآليــا َضــاقَ ، بِالُبْشــَرى، "معــاً "َجــآَءت ، الــد ،

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����تَنَهى، ُموَسى
ـــان ـــراآل، ِخـــرةاآل����) ٣٦، ٢٧( اآليت ـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����ِخ ـــَف َعليهـــا بِالنْق ـــُه  ؛َوَق َوَل

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
   .)لَِقوِمِه َءإّنكم( :زَاَد َمهزََة االستفَهام ِفيَها َمحزَةُ  ����إّنكم ِلقومه ���� )٢٨( اآلية
  .)قالواْ وتنا( :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِإبَداِل اهلَمزَِة َواواً  ����ئِتَناٱقَالوْا ����) ٢٩( اآلية



٢٠١ 

ــيِهن  ����للمــؤمنين، َوتــأتون، "معــاً "لَتــأتون ����) ٤٤، ٢٩، ٢٨( اآليــات أبــَدل اهلَمــزََة ِف
  .)للمومنني، وتاتون، لتاتون( :َوقفاً زَُة محَ 

يَـّنه����) ٣٢( اآلية لنـُْنِجيَـّنه( :أْسَكَن الّنوَن الثّانَِية َوَخّفَف اجلِيَم َمحزَةُ  ����لَنـَُنج(.  
ــة ــاِء َمــَع  ����ِســيءَ ����) ٣٣( اآلي ــُل َحرََكتَـَهــا إَىل الَي ــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِإْســَقاِط اهلَمــزَِة َونـََق َوَق

  .)ِسيّ ، ِسيْ ( :بِإبَداِل اهلَمزَِة يَاًء َمَع إدَغاِم األوَىل يف الثّانَِيةوَ ، إسَكاَِا
  .)ُمْنُجوكَ ( :أْسَكَن الّنوَن َوَخّفَف اجلِيَم َمحزَةُ  ����ُمَنجوكَ ����) ٣٣( اآلية

أدغمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة    ����َوَعـــاداً َوثَمـــود، ِلَقـــوٍم يَعِقلـــون����) ٣٨، ٣٥( اآليتـــان
      .وقس على ذلك أمثاهلا

  .)ولَقد جاءهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َجاَءُهم����) ٣٩( اآلية
  .)الِبُيوت( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����البـُُيوت����) ٤١( اآلية
  .)تدعون( :أبدَل يَاَء الَغيبِة تَاَء ِخطاٍب محزةُ  ����َيدُعون����) ٤٢( اآلية
إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  زُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ أْسـَقَط َمحـ ����َشـيءٍ ����) ٤٢( اآليـة
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .)َشيّ (َخالٍد 
����  

الجــزء الَحــاِدي والعشــرون  بدايــة   ����...َوال ُتَجــاِدُلوْا أهــَل الِكَتــابِ ����) ٤٦( اآليــة
  .الثمن األولو 

ــــأتينهم، فكــــون يؤ ، "كلــــه" يؤمنــــون����) ٦٧ ،٦١ ،٥٣، ٥١، ٤٧( اآليــــات  ����ولَي
  .)ولياتينهم، يومن، يومنون( :َمحزَةُ َوقفاً بَدَل اهلَمزََة ِفيِهّن أ

أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  ����ًة َوِذكــَرىَلَرحمــ، َمــن يُــؤِمن����) ٥١، ٤٧( اآليتــان
   .على ذلك أمثاهلا

  .)َءايـَة(:َحَذَف األِلَف بَعَد الَياِء َمحزَُة َعَلى الّتوِحيدِ  ����َءايـٰت����) ٥٠( اآلية
َخلَــٌف ِخبُلــٍف َســَكَت َعلــى املفُصــوِل   ����بــْل أكثَــرُهم، قُــْل إنّمــا����) ٦٣، ٥٠( اآليتــان

    .َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا َوحلَِمزَةَ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 



٢٠٢ 

ــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����َواألرض، اآليــات����) ٥٢، ٥٠( اآليتــان ــُه  ؛َوَقــَف َعليهــا بِالنْق َوَل
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ـــــة ، َكَفـــــى،  َوِذكـــــَرى، يُتلَـــــى����) ٦٨، ٦٥، ٦٤، ٦١، ٥٥، ٥٣، ٥٢، ٥١( اآلي
 ����"وقفــاً "، مثــوىً فتَـــَرىٱ، َنّجــاُهم، الــّدنَيا، فَــأّنى، يَغَشــاُهم، َلَجــاءُهم، "وقفــاً "ُمَســّمى

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
فُصوِل يف ِميِم اجلمـِع  ����َنّجاُهْم إلى، َيكِفِهْم أنّا����) ٦٥، ٥١( اآليتان

َ
َسَكَت َعَلى امل

  .وقس على ذلك أمثاهلا َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٥١(آلية ا   ).َعَليـْ

  .)يِـِٰعَباِد الذين( :َوصالً َمحزَةُ  َهاَحَذفَـ َأْسَكَن الَياء و  ����ِعَباِدَي الذينيٰـ ����)٥٦( اآلية
يَــــاًء  َف الــــَواَو َوأبــــَدَل اهلَمــــزَةَ َســــاِكنًة َوَخّفــــ أبــــَدَل البَــــاَء ثَــــاءً  ����ئـَنّـُهملَنُبَـــــوّ ����) ٥٨( اآليــــة

  .)لَُنثْـِويـَنّـُهم( :َمفُتوحًة َمحزَةُ 
إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٦٢( اآليـة
اِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســكَ )َشـيِ (َوقفـاً 

  .)َشيّ (َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
  .)َوْلَيَتمتّـُعوا( :أْسَكَن الالَم َمحزَةُ  ����َولَِيَتَمتّـُعوا����) ٦٦( اآلية
  .َوقفاً َمع طُوِل األِلف وَقْصرَِها أَماهلَا َمحزَُة َوَسّهَل اهلَمزََة  ����َجاَءه����) ٦٨( اآلية

						  
�و	)�Bא��	Qوמ�� �

  .بداية الثمن الثاني ����الـم����) ١( يةاآل
، َوَجـــاَءتُهم، "وقفـــاً "ُمَســـّمى، الـــّدنَيا، "وقفـــاً "أدنَـــى����) ٢٧، ٩، ٨، ٧، ٣( اآليـــات
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����األعَلى

ــان  ــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األمــر، األرض����) ٤، ٣(اآليت َولَــُه َوصــالً  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْق
  .قس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد و 

ــٍذ يَفــرح����) ٩، ٤( اآليتــان ــاروا، َوَيومِئ ــّوٌة َوأَث أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس    ����قـُ
      .على ذلك أمثاهلا



٢٠٣ 

  .)املومنون( :بدَل اهلمزَة واواً وقفاً محزةُ أ ����المؤِمُنون����) ٤( اآلية
   :أوُجهٍ  َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِِتسَعةِ  ����بِِلَقآئ، ولقآئ����) ١٦، ٨( اآليتان

ُمثّ إبــَداُهلَا يَــاًء َســاِكَنةً  َمــَع َقصــِر األلِــِف َوتـََوســِطِه َوطُولِــِه ُمثّ َروُم  ؛أوُجــه الِقَيــاس اخلَمســة
  .الَياِء َمَع الَقصِر َوَهِذِه األوُجُه األربَعة َرِمسّية

  .اإلدغامالنقُل و َوَلُه َوقفاً ؛أَماَهلَا َمحزَُة َوصالً َوَوقفاً  ����السوأى����) ١٠( اآلية
  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة ����َيسَتهزُِءون����) ١٠( اآلية
  :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِخبَمَسِة أوُجهٍ  ����يـَْبَدؤاْ ����) ١١( اآلية

   .َتسِهيُل اهلَمزَِة مثّ إبَداُهلَا ألِفاً ِقَياساً  -٢و١
   .اِم َرمساً إبَداُل اهلَمزَِة َواواً َمَع اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَ  -٥و٤و٣

األوُجـُه اخلَمَسـُة الِقَياِسـّيِة  :َوَقَف َعَليَهـا َمحـزَُة بِـاثَين َعَشـَر َوجهـاً  ����ُشَفَعـٰؤاْ ����) ١٣( اآلية
مثّ إمشَــاُم الــَواِو َمــَع َقصــِر  ؛مثّ إبــَداُل اهلَمــزَِة َواواً َســاِكَنًة َمــَع َقصــِر األلِــِف َوَتوســِطِه َوطُولِــهِ 

   ؛هِ األِلِف َوَتوسِطِه َوطُولِ 
  .مثّ َروُم الَواِو َمَع َقصرِاألِلِف َوَهِذِه األوُجُه السبَعة َرمساً 

  .)َختُرجون( :فـََتَح الّتاَء َوَضّم الرّاَء َمحزَةُ  ����ُتخَرُجون����) ١٩( اآلية
َخلَـٌف ِخبُلـٍف عنـُه  َسـَكَت َعلـى املفُصـولِ   ����"معـاً "َومـْن ءايَاتـه ����) ٢١، ٢٠( اآليتان

  .َة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاَوحلَِمزَ  ؛وصالً ووقفاً 
  .)للعاَلِمني( :فـََتَح الالَم َمحزَةُ  ����لِلَعاِلِمين����) ٢٢( اآلية
، بــأمره(:َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتحِقيــِق اهلَمــزَِة َوبِإبــَداِهلَا يَــاًء َمفُتوحــةً  ����بِــأمرِه����) ٢٥( اآليــة
  .)بَيمره

����  
  بداية الثمن الثالث ����...لَيِه َواتـُّقوهُمِنيِبين إ����) ٣١(اآلية 
  .)فَاَرُقواْ ( :زَاَد ألِفاً بَعَد الَفاِء َوَخّفَف الرّاَء َمحزَةُ  ����فـَرُقواْ ����) ٣٢( اآلية
  ).َلديـُْهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َلدْيِهمْ ����) ٣٢(اآلية 

لـــى املفُصـــوِل َخَلـــٌف َت عَ َســـكَ   ����قَـــّدمْت أيـــِديِهم، رَحَمـــًة إذا����) ٣٦، ٣٣( اآليتـــان
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 



٢٠٤ 

ــِديِهْم إذا ����) ٥٣، ٣٦( اآليتــان فُصــوِل يف   ����، عــن ضــاللتهم إنأي
َ
ــى امل َســَكَت َعَل

  .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
  .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحزَةُ  ����"معاً "م َعليهِ ���� )٤٩، ٣٥( اآليتان
ــأِتي، يُؤمنــون����) ٥٣، ٤٣، ٣٧( اآليــات ُــؤمن، ي ــيِهّن َمحــزَُة  ����ي  :َوقفــاً أبــَدَل اهلَمــزََة ِف

  .وقس على ذلك أمثاهلا) يومن، يايت، يومنون(
  .ثاهلاأْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلٌف وقس على ذلك أم ����ِلَقوٍم يُؤِمنون����) ٣٧( اآلية

، َوتـََعـــاَلى، "وقفــاً "رِبَـــا، الُقربَــى����) ٥٢، ٥٠، ٤٨، ٤٧، ٤٠، ٣٩، ٣٨( اآليــات
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً "الَموَتى ، "وقفاً "فـَتَـَرى ، َفَجآُءوُهم

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٤٠( اآليـة
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (اً َوقفـ

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

   .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
  .)ُتشركون( :أبَدَل الَياَء تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ  ����ُيشرُِكون����) ٤٠( اآلية

َولَــــُه  ؛بِالّنقــــِل َوالّســــكِت َمحــــزةُ   َوقَــــَف َعليَهــــا ����"معــــاً " األرض����) ٥٠، ٤٢( اآليتــــان
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)الريح( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحزَُة َعَلى الّتوِحيد ����الريـٰح����) ٤٨( اآلية
  .ليها محزُة ِبِ◌أوجهها اخلمسة وقس على ذلك أمثاهلاوقَف ع ����َيَشآءُ ����) ٤٨( اآلية
أبَدَل البَـاَء تَـاًء َمفُتوحـًة َوأسـَكَن اهلَـاَء َوَحـَذَف األلِـَف َمحـزَُة َولَـُه  ����ِبَهـِٰدي����) ٥٣( اآلية

  .)تـَْهِدي( :إثَباُت الَياِء َوقفاً 
  .)يَ الُعمْ ( :َمحزَةُ َوصالً َنَصَب الَياَء َمفُتوحًة  ����الُعْمىِ ����) ٥٣( اآلية

����  
  بداية الثمن الرابع ����...اهللا الذي َخَلقُكم����) ٥٤(اآلية 
   .أْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلفٌ  ����َضعفاً َوَشيبة����) ٥٤( اآلية
  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلمسة ����َيَشآءُ ����) ٥٤( اآلية



٢٠٥ 

، يوفكــون( :زَةُ َمحــَوقفــاً أبــَدَل اهلَمــزََة ِفيِهَمــا  ����ِجئــتَـُهم، يُؤَفُكــون���� )٥٨، ٥٥( اآليتــان
  .)جيتهم
  .)لِبثـتم( :أدَغَم الثّاَء يف الّتاِء َمحزَةُ  ����لَِبْثُتم����) ٥٦( اآلية

ــا ����َواإليَمــان����) ٥٦(اآليــة  ــُه َوصــالً الّســكت  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَه َوَل
  .ِخبُلٍف عن َخالد

ِخبُلـــٍف املفُصـــوِل َخَلـــٌف  َت َعلـــىَســـكَ   ����فاصـــبْر إنّ ، إْن أنـــُتم����) ٦٠، ٥٨( اآليتـــان
  .ِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً عنُه 

ـــة ـــُتْم إال����) ٥٨( اآلي ـــُه   ����أن ـــٍف عن ـــٌف ِخبُْل ـــيِم اجلمـــِع َخَل فُصـــوِل يف ِم
َ
ـــى امل َســـَكَت َعَل

  .  َوصالً َوَوقفا
  )ولَقد ضَربَنا( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َضَربـَْنا����) ٥٨( اآلية

						  
�و	)�B��E�B)�ن�� �

  .)ورمحةٌ ( :َرَفَع الّتاَء َمحزَُة َوصالً  ����َورَْحَمةً ����) ٣(ية اآل
َلـــى، "وقفـــاً  كلـــه"ُهـــًدى ����) ٢٠، ١٥، ١٠، ٧ ، ٣،٥(يـــات اآل ، أْلَقـــى، َولّـــى، تـُتـْ

نَيا أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الد.  
  .)يات، يوتون( :َوقفاً ِفيِهَما َمحزَُة  أبَدَل اهلَمزَةَ  ����يأتِ ، يُؤتون����) ١٦، ٤(يتان اآل
 -١ :َوَلُه َوقفاً َوجَهـانِ )  ُهْزؤاً (أسَكَن الزّاَي َوَمهََز الَواَو َوصالً َمحزَُة  ����ُهُزواً ����) ٦(ية اآل

  .)ُهْزواً (إبَداُل اهلَمزَِة َواواً 
  .)ُهزَاً (إسَقاُط اهلَمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الزّاي  -٢
  .)يا بـَُين ( :َكَسَر الَياَء ِفيِهّن َمحزَةُ  ����"كله"يا بـَُني ����) ١٧، ١٦، ١٣(يات اآل
  .)وال ُتَصاِعر( :زَاَد ألِفاً بَعَد الّصاِد َوَخّفَف الَعَني َمحزَةُ  ����َوال ُتَصعر����) ١٨(ية اآل

ــِمِري تَــاء تَْأنِيــٍث ُمنَـ   ����نَِعَمــُه  ����)٢٠(اآليــة  ْصــِب َأْســَكَن الَعــَني َوأَبْــَدَل َهــاَء الضنَــًة بِالنو
  ).نِْعَمةً (

   .َسّهَل اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َمحزَةُ  ����َءابَآَءنَا���� )٢١(ية اآل
����  



٢٠٦ 

   بداية الثمن الخامس ����...َوَمن ُيسِلْم َوجَهُه إلى اهللا����) ٢٢(اآلية 
نيَ ، َنّجاُهم، "وقفاً "ُمَسمى ، الُوثـَْقى����) ٣٣، ٣٢، ٢٩، ٢٢(يات اآل أَمـاَهلُّن  ����االـد

  .َمحزَةُ 
أْدَغَمَهـا بِــُدوِن ُغنّـٍة َخلَــٌف وقــس  ����أقـالٌم َوالَبحــر، َوَمــن ُيســلم����) ٢٧، ٢٢(اآليتـان 

  .على ذلك أمثاهلا
ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا ����َواألرض، األُمــور����) ٢٥، ٢٢(اآليتــان  َوَل

  . أمثاهلاَوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك 
فُصــوِل يف ِمـــيِم   ����بَعـــُثُكْم إال، َنضـــطّرُهْم إلــى����) ٢٨، ٢٤(اآليتــان 

َ
َســَكَت َعلَـــى امل

  . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
ِخبُلـٍف َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف   ����َولَـْو أنّمـا، بَـْل أكثـُرُهم����) ٢٧، ٢٥(اآليتان 

  .اً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقف ؛وصالً ووقفاً عنُه 
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����) ٣٣(اآلية 

  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

  .)َويُنزِل( :أْسَكَن النوَن َوَخّفَف الزاَي َمحزَةُ  ����َويـُنَـزل����) ٣٤(األية 
						  
�و	)�Bא��Gْ�د)�� �

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َسواه، ْستَـَوىٱ، أتَاُهم، فْـتَـَراهٱ����) ٩، ٤، ٣(يات اآل
ــعَ  ����َشــيءٍ ����) ٧(يــة اآل ــاِء َم ــَل َحرََكِتَهــا إىل الَي َروِمَهــا إْســَكاَِا وَ  أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــزََة َونـََق

؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 
 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .)َشيّ (َخالٍد 
  :وقَف عليها محزُة بوجَهني ����َواألْفِئدة����) ٩(اآلية 

ألوَىل وعلــى كــٍل منُهمــا إســَقاُط اهلمــزِة الثانِيــة ونقــُل حركتهــا الّنقــُل والّســكت يف اهلمــزِة ا
  .)أِفَدةسوال -واَلِفدة ( :إىل الفاءِ 



٢٠٧ 

����  
  بداية الثمن السادس ����...ُقْل يـََتوفّاُكم ّمَلك الَموت����) ١١(اآلية 

ـــاُكم����) ٢٨، ٢٣، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٣، ١٢، ١١(يـــات اآل ـــَرى، يـَتَـَوّف ، تـَ
 ����َمتَـى، "وقفـاً "ُهـًدى، "وقفـاً "ُموَسـى ، األدنَـى، َفَمـأَواُهم، الَمـأَوى، تـََتَجاَفى، ُهَداَها

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ   ����َوَمْن اظَلم، َصاِلحاً إنّا����) ٢٢، ١٢(اآليتان 

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
أْدَغَمَهـــا بِـــُدوِن ُغنّـــٍة َخلَــــٌف  ����أن َيخرُجــــوا، ُســـجداً َوَســـّبحواْ ����) ٢٠، ١٥(يتـــان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا
  .)أُخِفيْ ( :أْسَكَن الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����ُأْخِفىَ ����) ١٧(ية اآل

ـــر، األدنَـــى����) ٢١(اآليـــة  ـــَف َعليَهـــا ����األكَب ـــُه َوصـــالً  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق َوَل
  .ّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلاال

وقـَف عليهـا محـزُة بِتسـِهيِل اهلمـزِة مـَع طـوِل األلـِف َوَقصـرِه وقـس  ����ِلَقآئِه����) ٢٣(ية اآل
  .على ذلك أمثاهلا

فُصـــوِل يف ِمـــيِم   ����َمَســـاِكنهم إن، ِمـــنُهْم أئِّمـــة����) ٢٦، ٢٤(يتـــان اآل
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

   .َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنهُ 
  .)ِلَما( :َكَسَر الالَم َوَخّفَف املِيَم َمحزَةُ   ����َلما َصبَـُرواْ ����) ٢٤(ية اآل

						  
�و	)�BאFْ�ز)א$�� �

  بداية الثمن السابع ����...يَآ أيّها الّنِبي اّتِق اهللا����) ١(اآلية 
 ،"وقفـاً "ِعيَسى ، َوُموَسى ، َأْوَلى، وََكَفى، يُوَحى����) ٩،١٠ ،٧، ٦، ٣، ٢(يات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآُءوُكمجاءتكم، 
  .)َتظَاَهرون( :فـََتَح الّتاَء َواهلَاَء َمحزَةُ  ����ُتظَاِهُرون����) ٤(ية اآل

  .وقَف عليها محزُة بتسهيِل اهلمزِة مع طوِل األلِف َوقصره ����أبَنآءَكم����) ٤(اآلية 



٢٠٨ 

أبــَدَل اهلَمــزََة ِفــيِهّن َواواً َمحــزَُة  ����المؤمنــون، نينالُمــؤم، بِــالُمؤِمِنين����) ١١، ٦(يتــان اآل
  .)املومنون، املومنني، باملومنني( :َوقفاً 

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ   ����ومْن أسَفل، ِمْن أنُفِسهم����) ١٠، ٦( اآليتان
  . وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف   ����َعلَـيُكْم إذ، بَعُضُهْم أوَلى����) ٦(اآلية 
َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
أْدَغَمَهـــا بِـــُدوِن ُغنّـــٍة َخلَـــٌف وقـــس  ����إن يُرِيـــدون، نُـــوٍح َوإبـــَراِهيم����) ١٣، ٧( اآليتـــان

   .على ذلك أمثاهلا
  .)عليُهم( :وصالً ووقفاً  َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحزَةُ  ����"معاً "َعَليِهم ����) ١٤، ٩(يتان اآل
  .)وإذ زاغت( :أدَغَم الّذاَل يف الزّاي َخّالدٍ  ����َوإْذ زَاَغت����) ١٠(ية اآل
  .)الظُنون( :محزةُ َوصالً َوَوقفاً  َحذَف األلفِ  ����الظُنونَا����) ١٠(ية اآل
َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   اَوقَــَف َعليَهــ ����األدبَــار، األبَصــار����) ١٥، ١١( آليتــانا

  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد
  .)ال َمَقام( :فـََتَح املِيَم قَبَل الَقاَف َمحزَةُ  ����ال ُمَقام����) ١٣(ية اآل
  .)بُِيوتنا( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوتـََنا����) ١٣(ية اآل
  .)مُسوالً ( :محزةُ رََكتَـَها إَىل السَني َوقفاً ْسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل حَ أ ����َمْسُئوالً ����) ١٥(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثامن ����...َقْد يَعَلُم اهللا الُمعوِقين����) ١٨(اآلية 

، الُمؤِمنُــــون، يَــــأتِ ، يُؤِمنُــــواْ ، يَــــأُتون����) ٢٥، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨(يــــات اآل
ـــؤِمِنين  ـــزََة فِـــيِهّن َمحـــزَُة  ����"معـــاً "الُم ـــاتون(: َوقفـــاً أبـــَدَل اهلَم ، املومنـــون، يـــات، يومنـــوا، ي

   .)املومنني
وََكَفـــــى ، َقَضـــــى، زَاَدُهـــــم، يـُْغَشـــــى، َجـــــآء����) ٢٨، ٢٥، ٢٣، ٢٢، ١٩(يـــــات اآل
نَيا، "وقفاً " أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الد.  

ِخبُلـٍف  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ   ����َلْو أنـُّهم، ِحَداٍد أِشَحة����) ٢٠، ١٩(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
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ـــَف َعليَهـــا ����"معـــاً "األحـــَزاب ����) ٢٠(اآليـــة  ـــُه َوصـــالً  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق َوَل
  .الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .لك أمثاهلاأْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلٌف وقس على ذ ����َوإن يَأت����) ٢٠(اآلية 
   .وقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلمزِة مع طول األلِف َوقصره ����أنَبآِئكم����) ٢٠(ية اآل
  .)ِإْسَوة( :َكَسَر اهلَمزََة َمحزَةُ  ����ُأْسَوة����) ٢١(ية اآل
  َوَلُه َوقفاً إَماَلُة الرّاِء َواهلَمزَة ؛أَماَل الرّاَء َوصالً َمحزَةُ  ����رََءا����) ٢٢(ية اآل

فُصـوِل يف ِمـيِم   ����َوأورَثُكْم أرَضُهم، زَاَدهْم إال����) ٢٧، ٢٢(اآليتان 
َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
رَاِتِب الّثالث َمَع اإلَماَلة َمحزَةُ  ����َشآءَ ����) ٢٤(ية اآل

َ
  .أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً بِامل

ُهمْ (قفاً ضم اهلاء َمحزَُة وصالً ووَ  ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٤(اآلية    ).َعَليـْ
  .)قـُُلوُِمُ ( :َضّم اهلَاَء َوصالً َمحزَةُ  ����قـُُلوِبِهمُ ����) ٢٦(ية اآل
  .َسّهَل اهلَمزََة َوقفاً َمحزَُة َوَلُه إسَقاطَُها ����َتطَُئوَها����) ٢٧(ية اآل

ا َوَروِمَهــا إْسـَكاَِ  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٢٧(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .)َشيّ (َخالٍد 
����  

ثمن  والــبدايــة الجــزء الثــاني والعشــرون   ����....َوَمــن يَقنُــْت ِمــنُكن����) ٣١(يــة اآل
        .األول

ــَرٌض َوقلــن، َوَمــن يَقُنــت����) ٣٢، ٣١(اآليتــان  ــٍة َخَلــٌف وقــس  ����َم أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغّن
  .على ذلك أمثاهلا

  .)ويعمل( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َوتَعَمل����) ٣١(ية اآل
  .)يُؤَِا( :أبَدَل النوَن يَاًء َمحزَةُ  ����نُؤتَِها����) ٣١(ية اآل
  .)َوِقْرن( :َكَسَر الَقاَف َمحزَةُ  ����َوقـَْرن����) ٣٣(ية اآل
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َلى، األوَلى����) ٤٨، ٣٩، ٣٧، ٣٦، ٣٤، ٣٣(يات اآل وََكَفـى ، "وقفاً "َقضى ، يـُتـْ
  أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أَذاُهم َقَضى، ،َتخَشاه، "وقفاً "َوَتخَشى ، "معاً "

ـــى����) ٣٣(اآليـــة  ـــَف َعليَهـــا ����األوَل ـــُه َوصـــالً  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوَق  الّســـكت َوَل
  .ِخبُلٍف عن َخالد

ِخبُلـٍف َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ   ����ُمؤِمنـٍة إَذا، ِمْن َءايـات����) ٣٦، ٣٤(اآليتان 
      .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)بُِيوتكن( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ " معاً " ����بـُُيوِتُكنّ ����) ٣٤، ٣٣( يتاناآل
الُمؤِمَنـــات ، "كلـــه"الُمـــؤِمنين ����) ٥٠، ٤٩، ٤٧، ٤٣، ٣٧، ٣٦، ٣٥(يـــات اآل
 :َوقفـــــاً أبـــــَدَل اهلَمـــــزََة فِـــــيِهّن َواواً َمحـــــزَُة  ����بِـــــالُمؤِمِنين، "معـــــاً "ُمؤِمَنـــــة ، ِلُمـــــؤِمن، "معـــــاً "
  .)باملومنني، مومنة، ملومن، املومنات، املومنني(

ــــِف وقــــَف  ����َوالّصــــآئَِمات����) ٣٥(اآليــــة  عليهــــا محــــزُة بِتســــِهيِل اهلمــــزِة مــــَع طــــوِل األل
  .َوَقصرِه

  .)فَقد ضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����فـًَقْد َضل����) ٣٦(ية اآل
  .)َوإذ تقول( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َوإْذ تـَُقول����) ٣٧(ة اآلي

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــلَ  ����َشـيءٍ ����) ٤٠(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

  .)َشيّ (َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
  .)وَخامتِ ( :َمحزَةُ  َكَسَر الّتاءَ  ����َوَخاَتم����) ٤٠(ية اآل
  .)سوُهنّ أن ُمتَآ( :يِم َمحزَةُ املِ  َضّم الّتاَء َوزَاَد ألِفاً بَعدَ  ����أن َتَمسوُهنّ ����) ٤٩(ية اآل
  .)َعليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعَليِهم����) ٥٠(ية اآل

����  
  .بداية الثمن الثاني ����...تـُْرِجي َمن َتَشآء����) ٥١(ية اآل
نَيا، إنَاه، "معاً "أْدَنى ����) ٥٩ ،٥٧، ٥٣، ٥١(يات اآل أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الد.  

  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَمسة ����َتَشآءُ ����) ٥١(اآلية 
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ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ����َولَــْو أعَجبــك، ِمــْن أزَواج����) ٥٢(اآليــة 
   .لى ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس ع ؛وصالً ووقفاً 

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٥٢(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 لّسكُت ِخبُلٍف َعن َوالروِم َوَلُه َوصالً ا

  .)َشيّ (َخالٍد 
أْدَغَمَهــــا بِـــُدوِن ُغنّــــٍة َخلَـــٌف وقــــس علـــى ذلــــك  ����ِمـــن َورَآء، أن يـُـــؤَذن����) ٥٣(اآليـــة 
  .أمثاهلا
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف   ����َذِلُكـْم أطَهـر، َلُكْم إلى����) ٥٣(اآلية 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .اهلاِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمث
  .)بُِيوت( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوت����) ٥٣(ية اآل
الُمــؤِمِنين ، "معــاً "يُــؤُذون ، تُــؤُذواْ ، يُــؤِذي، يُــؤَذن����) ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٣(يــات اآل
، تـوذوا، يـوذي، يـوذن: (أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهّن َواواً َمحزَُة َوقفـاً  ����يُؤَذين، َوالُمؤِمَنات، "معاً "

  .)يوذين، واملومنات، املومنني، يوذون
 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����) ٥٤(اآلية 

  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  َقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونَـ  ����َشـيءٍ ����) ٥٤(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
َوقَـــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بَِتســـِهيِل اهلَمــزَِة َمــَع طـُــوِل األلِــِف َوَقصـــرِِه  ����ِنَســآئِِهنّ ���� )٥٥(يــة اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا
����  

  .بداية الثمن الثالث ����....لَِئن َلْم يَنَتِه الُمَناِفُقون����) ٦٠(ية اآل



٢١٢ 

 ؛ووقفـــاً  وصـــالً ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ   ����قُـــْل إنَمـــا����) ٦٣(اآليـــة 
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ 

ــاً َوال����) ٧١، ٦٥(اآليتــان  ــن يُِطــع، َولِي ــٌف وقــس علــى  ����َوَم ــٍة َخَل ــُدوِن ُغّن ــا ِب أْدَغَمَه
  .ذلك أمثاهلا

ــِبيالْ ، الرُســوالْ ����) ٦٧، ٦٦(يتــان اآل َحــَذَف األلِــَف ِمنُهَمــا َمحــزَُة َوقفــاً َوَوصــالً  ����الس: 
  .)بيلالس ، الرسول(

  .)كِثرياً ( :أبَدَل الَباَء ثَاًء َمحزَةُ  ����َكِبيراً ����) ٦٨(ية اآل
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����ُموَسى����) ٦٩(ية اآل

ــالُكم����) ٧١(اآليــة  ــٍف   ����َلُكــْم أعَم فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع َخَلــٌف ِخبُْل
َ
َســَكَت َعَلــى امل

  . عنُه َوصالً َوَوقفا
َولَـــُه َوصـــالً  ؛بِالّنقــِل َوالّســـكِت َمحــزةُ   َف َعليَهـــاَوقَــ ����اإلنَســـان، األَمانَـــة����) ٧٢(اآليــة 

     .  الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
املـــومنني ( :أبـــَدَل اهلَمـــزََة ِفيِهَمـــا َواواً َمحـــزَُة َوقفـــاً  ����الُمـــؤِمنيَن والُمؤِمنـــات����) ٧٣(يـــة اآل

  .)واملومنات
						  
R��(�(��B�و	)�� �

  .)يومنون، تاتينا( :أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهَما َمحزَُة َوقفاً  ����يُؤمنون، َناتأتِي����) ٨، ٣(يتان اآل
َحـــَذَف األلِـــَف بَعـــَد الَعـــِني َوَشـــّدَد الـــالَم َوزَاَد ألِفـــاً بَعـــَدَها  ����َعـــاِلِم الغَيـــب����) ٣(يـــة اآل

  .)َعالِّم الغيب( :َمحزَةُ 
  .َمحزَةُ  أَماَهلُنّ  ����أفتَـَرى، "وقفاً "َويـََرى ، بـََلى����) ٨، ٦، ٣(يات اآل
  .)ألِيمٍ ( :َجّر املِيَم َوصالً َمحزَةُ  ����ألِيمٌ ����) ٥(ية اآل
   .)ـراطزصـ(أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلٌف  ����ِصراط����) ٦(ية اآل
ــة اآل ــيِهّن يَــاًء َمحــزَةُ  ����ُنســِقط، َنخِســف، َنَشــأ����) ٩(ي ــوَن ِف ، َخيِســف، َيَشــأ( :أبــَدَل الّن

  .)ُيسِقط
  .)ُِم( :يَها َمحزَةُ َضّم اهلَاَء فِ  ����ِبِهم����) ٩(ية اآل



٢١٣ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٩(اآلية    ).َعَليـْ
  .)كْسفاً ( :أْسَكَن السَني َمحزَةُ  ����ِكَسفاً ����) ٩(ية اآل

����  
  بداية الثمن الرابع ����....َوَلَقْد َءاتَيَنا َداوَد ِمّنا َفضالً ����) ١٠(ية اآل

ِخبُلـٍف  ملفُصـوِل َخلَـفٌ َسـَكَت َعلـى ا  ����َعـْن أمرِنـا، اتَيناَوَلَقْد ءَ ����) ١٢، ١٠(اآليتان 
  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغنّــٍة َخَلــٌف وقــس  ����َوَمــن يَــزِغ، َســابَِغاٍت َوقَــدر����) ١٢، ١١(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلا

 :َمحــــــزَةُ  َأْســــــَكَن اليــــــاء وحــــــذفها وصــــــالً اللتقــــــاء الســــــاكنني ����َبــــــاِديَ عِ ����) ١٣(يــــــة اآل
  .)يْ عبادِ (

ــاألِخَرة، األرض����) ٢١، ١٤(اآليتــان  ــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوَقــَف َعليَهــا ����ِب َوَل
  . َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .زَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَةِ َوقَف َعَليَها محَ  ����ِمنَسأتَه����) ١٤(ية اآل
ـــان اآل ـــؤِمنين، تَأُكـــل����) ٢٠، ١٤(يت ـــزََة ِفيهِ  ����الُم ـــَدَل اهلَم ، تاكـــل( :َمـــا َمحـــزَُة وقفـــاً أب

  .)املومنني
  .)عليُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحزَةُ  ����"كله"َعَليِهم ����) ٢١ ،٢٠ ،١٦( ياتاآل

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  رََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل حَ  ����َشـيءٍ ����) ١٧(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����"وقفاً "قـًُرى ، "وقفاً "َرى القُ ����) ١٨(ية اآل
  )ولَقد صدق( :أَدَغَم الّداَل يف الّصاد َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َصّدق����) ٢٠(ية اآل
  .)أُِذنَ ( :َضّم اهلَمزََة َمحزَةُ  ����أِذنَ ����) ٢٣(ية اآل

����  
   بداية الثمن الخامس ����...ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم����) ٢٤(ية اآل



٢١٤ 

أْدَغَمَهـا بِـُدوِن ُغنّـٍة َخلَـٌف وقــس  ����َبِشـيراً َونَــِذيراً ، َمـن يَـرزقُكم����) ٢٨، ٢٤(اآليتـان 
    .على ذلك أمثاهلا

َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَهـا ����األغالل، َواألرض����) ٣٣، ٢٤(اآليتان 
  . َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

ــ����) ٢٧، ٢٤(اآليتــان  ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   ����قُــْل أُرونِــي، دًى أوُه
   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  . وقَف عليها محزُة بأوجهها الِثالثة ����ُشرََكآءَ ����) ٢٧(اآلية 
، الُهـَدى، ىتـَـرَ ، َمتَـى، "وقفـاً "هـدًى ����) ٤٣، ٣٧، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٤(يات اآل

َلى، زُْلَفى، َجآءَُكم   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآَءُهم، "وقفاً "ُمفتَـَرى، تـُتـْ
ُـــؤِمن، َتْســـَتْئِخُرون����) ٤١، ٣١، ٣٠(يـــات اآل ـــؤِمِنين، ن ـــون، ُم أبـــَدَل اهلَمـــزََة  ����ُمؤِمُن

  .)مومنون، مومنني، نومن، تستاخرون( :ِفيِهّن َوقفاً َمحزَةُ 
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه   ����بَعُضُهْم إلـى����) ٣١(آلية ا

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

   .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً َوَوقفا
إذ ( :َمـَع إبـَداِل اهلَمـزَِة ألِفـاً َوقفـاً أدَغَم الّذاَل يف التّـاِء َمحـزَُة  ����إْذ تَأُمُرونـََنا����) ٣٣(ية اآل
  .)مرونناتا

  .)الُغرَفة( :َمحزَةُ  َحَذَف األِلفَ  ����الُغُرفَات����) ٣٧(ية اآل
إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٣٩(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

 صالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َوالروِم َوَلُه وَ 

  .)َشيّ (َخالٍد 
  .)نقول، حنشرهم( :أبَدَل الَياَء ِفيِهَما نُوناً َمحزَةُ  ����يـَُقول، َيْحُشُرُهم����) ٤٠(ية اآل
  .)إليُهم( )عليُهم( :ضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����،إليهمَعَليِهم����) ٤٣،٤٤(ية اآل

  .زِة مع طوِل األلِف َوَقصرِهوقَف عليها محزُة بِتسِهيِل اهلم ����َءابَآؤُكم����) ٤٣(اآلية 
����  

  بداية الثمن السادس ����....ُقْل إنَما أِعُظُكم ِبَواِحَدة����) ٤٦(ية اآل



٢١٥ 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوأّنى، تـََرى، َجآء، َمثـَْنى َوفـَُراَدى����) ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٦(يات اآل
وصـالً ِخبُلـٍف عنـُه  فٌ َت َعلى املفُصوِل َخلَ َسكَ   ����ِبَواِحَدٍة أن، ُقْل إنَّما����) ٤٦(اآلية 
  .وقس على ذلك أمثاهلا َة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمز  ؛ووقفاً 

ـــُه   ����َلُكـــْم إن����) ٤٧(اآليـــة  ـــٍف عن ـــٌف ِخبُْل ـــيِم اجلمـــِع َخَل فُصـــوِل يف ِم
َ
ـــى امل َســـَكَت َعَل

  . َوصالً َوَوقفا
إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  إىل اليَـاِء َمـعَ  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا ����َشـيءٍ ����) ٤٧(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (َوقفـاً 

  .)َشيّ (َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
  .)أجريْ ( :أْسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����أْجِريَ ����) ٤٧(ية اآل
  .)الِغُيوب( :َكَسَر الَغَني َمحزَةُ  ����الغُُيوب����) ٤٨(ية اآل
  .)التناؤش( :َمهََز الَواَو َمحزَةُ  ����التـَناُوشُ ����) ٥٢(ية اآل
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ـــى����) ١٣، ١٢، ١١، ٨، ٥، ٣، ١(يـــات اآل َن ـــأّنى، َمثـْ نَيا، َف ـــد ـــَرَءاه، ال ـــى، فـَ ، أُنَث
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "ى ُمَسمّ ، "وقفاً "َوتـََرى 

  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلمسة وقس على ذلك أمثاهلا ����َيَشآءُ ����) ١(آلية ا
ــعَ  ����َشــيءٍ ����) ١(اآليــة  ــاِء َم ــَل َحرََكِتَهــا إىل الَي إْســَكاَِا َوَروِمَهــا  أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــزََة َونـََق
اًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـ)َشـيِ (َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .)َشيّ (َخالٍد 
  .)َغريِ ( :َوَرّقَق َلفُظ اَجلالَلةِ ؛َجر الرّاَء َمحزَةُ  ����َغيُر اهللا����) ٣(ية اآل
، توفكـــون( :َة َمحــزَُة ِفيِهَمــا َوقفــاً أبــَدَل اهلَمـــزَ  ����تَــأُكُلون، ُتؤَفُكــون����) ١٢، ٣( يتــاناآل

  .)تاكلون
  .)تـَْرِجع( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����تـُْرَجع����) ٤(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٨(اآلية    ).َعَليـْ



٢١٦ 

  .)يحالر ( :أْسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلَف َمحزَةُ  ����الريَاح����) ٩(ية اآل
����  

  بداية الثمن السابع ����....يَـٰأيـَها الّناس����) ١٥(ية اآل
  .)يات، يشا( :أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهَما ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����يَأتِ ، َيَشأ����) ١٦(ية اآل

ـــٍة َخَلـــٌف وقـــس علـــى  ����َواِزرٌَة ِوزرَ ، إن َيَشـــأ����) ١٨، ١٦(اآليتـــان  أْدَغَمَهـــا بِـــُدوِن ُغّن
  .ذلك أمثاهلا

، يـَتَـزَّكــــــى، تـَزَّكــــــى، قـُْربَــــــى، ُأخــــــَرى����) ٣٧، ٣٦، ٢٨، ٢٥، ١٩، ١٨(ت يـــــااآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآءَُكم، يُقَضى، "وقفاً "َيخَشى، َجآَءتُهم، األعَمى
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ   ����أْن أنــت، ُمثَقلــٌة إلــى����) ٢٣، ١٨(اآليتــان 

  . ّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً ال ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  :َوَقَف َعليَها َمحزَُة ِبِسّتِة أوَجهٍ  ����َشيءٌ ����) ١٨(اآلية 

   .)َشي(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إىل الَياِء َمَع اإلسَكاِن َوالروِم واإلمشَاِم  -٣و٢و١
َوَوصــَلَها ) َشــيّ (ســَكان َوالــروِم َواإلمشَــام إبــَداُل اهلَمــزَِة يَــاًء َمــَع اإلدَغــام َوَعليــِه اإل -٥و٤

   .َمحزَُة بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد
َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّسـكِت َمحــزةُ   َوقَـَف َعليَهــا ����األحيَــآء، األعَمــى����) ٢٢، ١٩(اآليتـان 

  . َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
  .ا محزُة بِأوجهها اخلَمَسةوقَف عليه ����َيَشآءُ ����) ٢٢(اآلية 
  ).َأخت (أَْدَغَم الذال يف التاِء َمحزَُة  ����َأَخْذتُ ����) ٢٦(اآلية 
  :وقَف عليها محزُة بِاثين عَشر وجهاً  ����ـُٰؤاْ الُعَلمَ ����) ٢٨(األية 

  .ألفاً مَع طُوِل األلِف وتوسطها َوَقصرِها إبدال اهلمزةُ  -٣و٢و١
  .وهذه اخلمسُة ِقياساً .صرَتسِهيلَها مَع الطوِل َوالقَ  -٥و٤
  .إبداهلا واواً مَع الطوِل والتَوسِط َوالقصر -٨و٧و٦
  .اإلمشَام مَع الطوِل والتوسِط والقصرِ  -١١و١٠و٩

  .َروِم الواِو مَع َقصِر األلفِ  -١٢



٢١٧ 

وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمـزِة األوَىل ) ولؤلؤٍ ( :جّر اهلمزَة محزةُ  ����َوُلؤُلؤاً ����) ٣٣(اآلية 
  .َساِكَنًة وبَتسِهيِل اهلمزِة الثانَِية َوإبداهلا واواً َمع اإلسَكاِن َوالروم واواً 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٦(اآلية    ).َعَليـْ
����  

   بداية الثمن الثامن ����...إن اهللا يُمِسك����) ٤١(ية اآل
ــْن أَحــد، إْن أمَســَكُهَما����) ٤١(اآليــة  ــٍف عنــُه ى املفُصــوِل َخَلــٌف َت َعلــَســكَ   ����ِم ِخبُل

   .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 
َولَـــُه  ؛بِالّنقـــِل َوالّســـكِت َمحـــزةُ   َوقَـــَف َعليَهـــا ����األَمـــم، َواألرض����) ٤٢، ٤١(اآليتـــان 

  . َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا
ُمَســـمًى  زادهـــم،  ،"وقفـــاً " إحـــَدى، أهـــَدى، )معـــاً (َجـــآَءُهم����) ٤٥، ٤٢(يتـــان اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآء، "وقفاً "

ُـــؤِخرُهْم إلـــى، زَادُهـــْم إال����) ٤٥، ٤٢(اآليتـــان  ـــيِم   ����ي فُصـــوِل يف ِم
َ
ـــى امل َســـَكَت َعَل

  . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
َوَوقَـَف َعَليَهـا ، ) السـيْئ َوَال (َصَلَها َمحزَُة بِإسَكاِن اهلَمـزَِة وَ  ����َوال السيئِ ����) ٤٣(ية اآل
  .)يالسي (مدية  إبَداِهلَا يَاًء َساِكَنةً ب

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٤٤(اآليـة 
اُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبــدَ )َشـيِ (َوقفـاً 

  .)َشيّ (َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
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  .إَماَل الَياَء َمحزَةُ  ����يس����) ١(ية اآل
  .)ـراطزِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ����ِصراط����) ٤(ية اآل
  .)يومنون( :أبَدَهلَُما َمحزَُة َوقفاً  ����)معاً (يُؤِمنون ���� )١٠، ٧(يتان اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٠(اآلية    ).َعَليـْ



٢١٨ 

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ١٢(اآليـة 
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )يِ َشـ(َوقفـاً 

 َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 

  .وقس على ذلك أمثاهلا) َشيّ (َخالٍد 
ّن أَمـاهلَُ  ����َيسـَعى، "وقفاً "أقَصى، َوَجآءَ ، َجاَءَهاالموتى، ����) ٢٠، ١٣، ١٢( ياتاآل

  .َمحزَةُ 
  .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����إلَيِهم����) ١٤(ية اآل
  .)وما ْيل ال( :أسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����َوَما ِلَي ال����) ٢٢(ية اآل

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����) ٢٣(اآلية 

  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(ُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية إبَدا -٢

����  
والـثمن    بداية الجـزء الثالـث والعشـرون����....َوَما أنَزلَنا َعَلى َقوِمه����) ٢٨(ية اآل

  .األول
ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــٌف َسـكَ   ����َرُســوٍل إال، َكانَــْت إال����) ٣٠، ٢٩(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
ــٍة َخَلــٌف  ����فـََلــٍك َيســَبحون، َصــيَحًة َواِحــَدة����) ٤٠، ٢٩( آليتــانا أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغّن

  .وقس على ذلك أمثاهلا
   .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمزََة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ����يستهزئون����) ٣٠(ية اآل
أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهّن ألِفاً َمحـزَُة  ����تَأُخُذُهم، يَأُكُلون، يَأتِيِهم����) ٤٩، ٣٣، ٣٠(يات اآل

  .)تاخذهم، ياكلون، ياتيهم( :َوقفاً 
فُصوِل يف ِميِم اجلمِع َخلَـٌف   ����نـُّهْم إلَيهمأَ ، َكْم أهَلكنا����) ٣١(اآلية 

َ
َسَكَت َعَلى امل

  .ى ذلك أمثاهلاِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس عل
  .)إليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����إلَيِهم����) ٣١(ية اآل



٢١٩ 

َولَــُه  ؛بِالّنقــِل َوالّســكِت َمحــزةُ   َوقَــَف َعليَهــا ����األزَواج، األرض����) ٣٦، ٣٣(اآليتــان 
  .َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

  .)ُيونالعِ ( :َكَسَر الَعَني َمحزَةُ  ����الُعُيون����) ٣٤(ية اآل
  .)ُمثُرِهِ ( :َضّم الثّاَء َواملِيَم َمحزَةُ  ����ثََمرِهِ ����) ٣٥(ية اآل
  .)تْ لَ مِ عَ ( :َحَذَف اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعِمَلْتهُ ����) ٣٥(ية اآل
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َمَتى����) ٤٨(ية اآل
  .)َخيِْصُمون( :َوَخّفَف الّصاَد َمحزَةُ أسَكَن اخلَاَء  ����َيِخصُمون����) ٤٩(ية اآل
  .)مرقدنا هذا( :ال َسكَت حلَِمزََة بَينَـُهَما ����َهَذاسَمْرَقِدنَا����) ٥٢(ة ياآل

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����) ٥٤(اآلية 

  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)اَشيّ (إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢
  .)ظُلل( :َوَحَذَف األِلَف َمحزَةُ  َضّم الظّاءَ  ����ِظَاللٍ ����) ٥٦(ية اآل
  .وإبداهلا وحذفهاَوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيل اهلَمزَِة  ����ُمتِكُئون����) ٥٦(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثاني ����....أَلْم أْعَهْد عَليكم����) ٦٠(ية اآل
، ـــراطزِصـــ( :ّم الّصــاَد زَايــاً فيِهمــا َخلَــفأَشــ ����الصــراط، ِصــراط����) ٦٦، ٦١(يتــان اآل

  .)ـراطزالِصـ
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ   ����يــَروْا أنّــا، َوَلقــْد أَضــل����) ٧١، ٦٢( آليتــانا

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)ُجُبَالً ( :لَباَء َوَخّفَف الالَم َمحزَةُ َضّم اجلِيَم َوا ����ِجِبال ����) ٦٢(ية اآل
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����بـََلى، فَأّنى����) ٨١، ٦٦(يتان اآل

أْدَغَمَهــا بِــُدوِن ُغّنــٍة َخَلــٌف وقــس علــى  ����مــن ُيحــيِ ، ُمِضــّياً َوال����) ٧٨، ٦٧(اآليتــان 
  .ذلك أمثاهلا

  .)ياكلون( :أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمحزَُة وقفاً  ����يَأُكُلون����) ٧٢(ية اآل



٢٢٠ 

َولَـُه  ؛بِالّنقـِل َوالّسـكِت َمحـزةُ   َوَقَف َعليَها ����األخَضر، اإلنَسان����) ٨٠، ٧٧(اآليتان 
  . َوصالً الّسكت ِخبُلٍف عن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا

 :َوَقَف َعليَها ِبوجَهِني َمحزةُ  ����َشيئاً ����) ٨٢(اآلية 

  .)َشَيا( إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياءِ  -١
 .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢

إْسـَكاَِا َوَروِمَهــا  أْسـَقَط َمحـزُة اهلَمـزََة َونـََقــَل َحرََكِتَهـا إىل اليَـاِء َمـعَ  ����َشـيءٍ ����) ٨٣(اآليـة 
يَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن ؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم ال)َشـيِ (َوقفـاً 

  .)َشيّ (َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن َخالٍد 
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 ����فَالتالِيَــــاِت ِذْكـــــراً ، فَـــــالزاِجَراِت زَْجــــراً ، َوالصــــافاِت َصــــّفاً ����) ٣، ٢، ١(يــــات اآل
د الالزِم ِسُت َحرََكـاتمَ  أدَغَمها َمحزَُة من ُدوِن َرومٍ 

َ
فـالزاجرآت ، والصـافآت صـفا( :َع امل

  .)فالتاليآت ذكرا، زجراً 
  .أماهلا َمحزَةُ  ����األعلى����) ٨(اآلية 

   .)َعِجبتُ ( :َضّم الّتاَء َمحزَُة َوصالً  ����عِجْبتَ ����) ١٢(ية اآل
����  

  بداية الثمن الثالث ����....احشروا الذين ظلموا����) ٢٢(ية اآل
  .أَشم الصاَد زَاياً َخلفٌ  ����ِصَراط���� )٢٣(اآلية 

ــــــِني َوقفـــــاً َمحــــــزَةُ  ����َمْســــــُئوُلون����) ٢٤(يـــــة اآل أســـــَقَط اهلَمـــــزََة َونـََقــــــَل َحرََكتَـَهـــــا إَىل الس: 
  .)َمُسوُلون(

َســّهَل َمحـــزَُة اهلَمــزََة َوقفــاً َمـــَع طُــوِل األلِـــِف  ����"معـــاً "يـََتَســآَءُلون ����) ٥٠، ٢٧(يتــان اآل
  .مثاهلاوقس على ذلك أَوَقصرِِه 
أدغمها خلٌف بدوِن غنـٍة وقـس   ����َغوٌل وال، بَعٍض يـََتَسآءُلون����) ٤٧، ٢٧(اآليتان 

     .على ذلك أمثاهلا



٢٢١ 

 :َمحـــــزَُة َواواً َوقفـــــاً ِفيِهَمـــــا أبـــــَدَل اهلَمـــــزََة  ����الُمـــــؤِمِنين، ُمـــــؤِمِنين����) ٨١، ٢٩( يتـــــاناآل
  .)املومنني، مومنني(

فُصــوِل يف ِمـــيِم  ����ُهــْم ألَفــواإنّـ ، فَأغَوينَــاكْم إنّـــا����) ٦٩، ٣٢(اآليتــان 
َ
َســـَكَت َعلَــى امل

  .اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����نَاَدانَا، األوَلى، َجآء����) ٧٥، ٥٩، ٣٧(يات اآل

ـــان  َولَـــُه  ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����األولـــى، األلِـــيم����) ٥٩، ٣٨(اآليت
  .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكتُ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٥(اآلية    ).َعَليـْ
  .)يُنزُِفون( :َكَسَر الزّاَي َمحزَةُ  ����يُنَزُفون����) ٤٧(ية اآل

َخلَـٌف ِخبُلـٍف َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل   ����َهْل أنـُتم، َوِعظاماً أِءنا����) ٥٤، ٥٣(اآليتان 
  .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .أَماَل الرّاَء َواهلَمزََة َمحزَةُ  ����فـََرَءاهُ ����) ٥٥(ية اآل
ـــة اآل ـــالُِئون����) ٦٦(ي ـــاء َســـّهَل اهلَمـــزََة َمحـــزَُة َوأســـَقَطَها َوأبـــَدَهلَا  ����َفَم ) فمـــالُ ن(.َوقفـــاً ي
  ).فماليون) (فمالون(

  .أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َضل����) ٧١(ية اآل
����  

  بداية الثمن الرابع ����َوإّن ِمن ِشيَعتِه َإلبَراِهيم����) ٨٣(ية اآل
   .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتحِقيِق اهلَمزَِة َوَتسِهيِلَها ����َإلبَراِهيم����) ٨٣(ية اآل
أَمـــاَهلُّن  ����"معـــاً "ُموَســـى، ءَشـــآ، أَرى، َجـــآءَ ����) ١٢٠، ١١٤، ١٠٢، ٨٤(يـــات اآل

  .َمحزَةُ 
 ����)كلـه(الُمؤِمِنين ، ُتؤَمر، تَأُكُلون����) ١٣٢، ١٢٢، ١١١، ١٠٢، ٩١(يات اآل

  .)املومنني، تومر، تاكلون( :أبَدَهلُّن َمحزَُة َوقفاً 
   )عليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَُة ِفيِهَما ����"معاً "َعَليِهم ���� )١٣٧، ٩٣( يتاناآل
  .)يُزِفون( :َمحزَةُ  الَياءَضّم  ����ونيَزِف ����) ٩٤(ية اآل



٢٢٢ 

 ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األِخــرين، األســَفِلين����) ١٠٨، ٩٨(اآليتــان 
  .َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

لــٍف َخلَـٌف ِخبُ َسـَكَت َعلــى املفُصـوِل   ����إْذ أبـق، َذاِهـٌب إلــى����) ١٤٠، ٩٩(اآليتـان 
  .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)تُري( :َضّم الّتاَء وََكَسَر الرّاَء َوأبَدَل األِلَف يَاًء َمحزَةُ  ����تـََرى����) ١٠٢(ية اآل
  .)يَا بـَُين ( :َكَسَر الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����يَا بـُّني ����) ١٠٢(ية اآل

  :عليها محزُة بِثالثِة أوجهٍ  وقفَ  ����يَآ إبَراهيم����) ١٠٤(آلية ا
  .حتقيُق اهلمزِة مَع طوِل األلفِ  -٢و١
  .مَع طوِل األلِف َوقصرِهتسهيُل اهلمزِة  -٣
اَل يف الّصاِد َمحزَةُ  ����َقْد َصدقت����) ١٠٥(ية اآل دقت( :أدَغَم الدَقد ص(   
ــــة اآل ــــا����) ١٠٥(ي ــــزَِة  ����الرْءَي ــــَداِل اهلَم ــــا َمحــــزَُة بِإب ــــَف َعَليَه ــــا اإلظَهــــار َوَق ــــُه ِفيَه َواواً َوَل

  .)الريّا –الرويَا ( :َواإلدَغام
     .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  ����ُمحِسٌن َوظَاِلم����) ١١٣(اآلية 

  .)ـراطزالِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ����الصَراط����) ١١٨(ية اآل
����  

  بداية الثمن الخامس ����يمفـََنبذنَاه بِالَعرآِء َوهَو َسقِ ����) ١٤٥(ية اآل
أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   ����إنَاثـاً َوهـم، ِمن يَقِطين����) ١٥٠، ١٤٦( يتاناآل

     .على ذلك أمثاهلا
ـــانا ـــٍف أو����) ١٥١، ١٤٧( آليت ـــم، أل َخلَـــٌف َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل   ����ِمـــْن إفِكِه

  .وقس على ذلَك أمثاهلا َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 
فُصـوِل  ����فاسـَتفِتِهْم أِلَربّـك، َفَمّتعَناُهْم إلى����) ١٤٩، ١٤٨(اآليتان 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .وقس على ذلك أمثاهلا يف ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
  .َوقفاً أَماَهلَا َمحزَُة  ����أْصطََفى����) ١٥٣(ية اآل

ــة  ــين����) ١٦٨(اآلي ــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األّوِل ــَف َعليهــا بِالنْق َولَــُه َوصــالً الّســكُت  ؛َوَق
  .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



٢٢٣ 

اَل يف السِني َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َسبَـَقت����) ١٧١(ية اآل بَـَقت( :أدَغَم الدَولَقد س(.  
						  

�و	)�Bص�� �
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َجآَءُهم����) ٤(ية اآل
  .َوَصَلَها َمحزَُة بِالسكِت ِخبُلٍف َعن َخّالدٍ  ����"معاً "َلَشيٌء ����) ٦، ٥( يتاناآل
  .)فـَُواق( :َضّم الَفاَء َمحزَةُ  ����فـََواق����) ١٥(ية اآل

����  
  بداية الثمن السادس ����...نـََبؤْا الَخصمَوَهْل أتَاك ����) ٢١(ية اآل
ــــــــــــــــى، أتَــــــــــــــــاك����) ٤٦، ٤٣، ٤١، ٤٠، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢١(يــــــــــــــــات اآل ، بـََغ

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "ِذكَرى ، َوِذكَرى، نَاَدى، الَهَوى، "معاً "ىَلُزلفَ 
َخَلــٌف ِخبُلــٍف َســَكَت َعلــى املفُصــوِل   ����بَعــٍض إال، َوَهــْل أتَــاك����) ٢٤، ٢١(اآليتــان 

   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
أدَغَمُهـــّن َمحـــزَُة  ����َلَقـــْد ظََلَمـــك، إْذ َدَخَلـــوا، ْذ َتَســـّوُرواْ إ����) ٢٤، ٢٢، ٢١(يـــات اآل

  .)لقد ظلمك، إذ دخلوا، إذ تسوروا( :َوصالً 
  .)ـراطزالِصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ����الصَراط����) ٢٢(ية اآل

     .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  ����ِتسٌع َوِتسُعون����) ٢٣(اآلية 
  .)وْيل نعجة( :أسَكَن الَياَء محزُة َوصالً  ����َوِلَي نَعجة����) ٢٣(ية اآل

  .سّهل اهلمزَة محزُة َوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا ����َمَئاب����) ٢٥(اآلية 
َولَـــُه  ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����َواألرض، األرض����) ٢٧، ٢٦(اآليتـــان 

  .لى ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس ع
  .)مسِينْ ( :َوصالً َمحزَةُ  هاَحَذفَ أسكن الياء و  ����َمسِنيَ ����) ٤١(ية اآل
  .)لـْيَسعَ ٱوَ ( :بَعَدَها َمحزَةُ  َوأسَكَن الياءَ الَم َمفُتوحًة لَشّدَد ا ����ْلَيَسعَ ٱوَ ����) ٤٨(ية اآل

����  
  لسابعبداية الثمن ا ����َوِعنَدُهْم قَاِصَرات الّطرِف أتَراب����) ٥٢(ية اآل

  .وقَف عليها محزُة بتسهيِل اهلمزةِ  ����َمئَـاب����) ٥٥(اآلية 



٢٢٤ 

أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   ����إن يُـوَحى، حميٌم َوغّساق����) ٧٠، ٥٧(اآليتان 
     .على ذلك أمثاهلا

فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع  ����ِبكــْم أنــُتم، ِبهــْم إنّهــم����) ٦٠، ٥٩(اآليتــان 
َ
َســَكَت َعَلــى امل

  .َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا َخَلٌف ِخبُْلٍف عنهُ 
َخلَـــٌف ِخبُلـــٍف  َســَكَت َعلـــى املفُصــولِ   ����ُســـخرياً أم، بَـــْل أنـــُتم����) ٦٣، ٦٠(اآليتــان 

   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .زَةُ أَماَهلُّن محَ  ����يُوَحى، األعَلى، نـََرى����) ٧٠، ٦٩، ٦٢(يات اآل
  .قـَلَلَها َمحزَةُ  ����األْشَرار����) ٦٢(ية اآل

َولَــُه  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األبَصــار، األشــَرار����) ٦٣، ٦٢(اآليتــان 
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

ــذناهمٱ( :َمكُســورٍَة َمحــزَةُ  أبــَدَل َمهــزَُة الَقطــِع َمهــزََة َوصــلٍ  ����أتَخــْذنَاُهم����) ٦٣(يــة اآل خت( 
  .مزة مكسورة ويبتدء

  .)ُسخرِيّاً ( :َضّم السَني َمحزَةُ  ����ِسخرِيّاً ����) ٦٣(ية اآل
  .)ِيلْ ِمن( :أسَكَن الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����ِلَي ِمن����) ٦٩(ية اآل

						  
	����(�Qز�א�B�و	)�� �

ـــات اآل ـــى����) ٧، ٦، ٥، ٤، ٣(ي ـــأّنى، "وقفـــاً "ىُمَســـمّ ، الصـــطََفى، زُْلَف ، يـَْرَضـــى، َف
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����ُأخَرى
  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة ����أولِياءَ ����) ٣(اآلية 
  .وقَف عليها محزُة بأوجهها اخلمسة ����َيَشآءُ ����) ٤(اآلية 

بتِـَداًء َضـم اهلَمـزَِة قَبَلَهـا َولَـُه ا َكَسـَر اهلَمـزََة َواملِـيَم َمحـزَُة َدرجـاً ِمبَـا ����أُمَهـاِتُكم����) ٦(ية اآل
  .)أُمهاتكم، ِإمَهاتكم( :َكَحفصٍ   َوفَتُح املِيمِ 

����  
   بداية الثمن الثامن ����...َوإَذا َمس اإلنَساَن ُضرّ ����) ٨(ية اآل



٢٢٥ 

َولَـُه َوصـالً  ؛َوَقَف َعليها بِالنْقـِل َوالّسـْكِت َمحـزةُ  ����األِخَرة، اإلنَسان����) ٩، ٨(اآليتان 
  .َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن

َخَلـــٌف ِخبُلـــٍف عنـــُه َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل   ����ِمـــْن أصـــَحاب، ُمِنيبـــاً إليـــه����) ٨(اآليـــة 
   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 

  .)أَمن( :َخّفَف املِيَم َمحزَةُ  ����َأمن����) ٩(ية اآل
ـــة  ـــاً َيحـــذر َســـاجداً ����) ٩(اآلي ـــٍة وقـــس علـــى ذلـــك  ����َوقَآئِم أدغمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غن
     .أمثاهلا

نَيا����) ٢٦، ٢٥، ٢٣، ٢١، ١٨، ١٧، ١٠(يــــات اآل وقفــــاً "يـُــــَوّفى، "معــــاً "الــــد" ،
  ����فَأتَاُهم، "وقفاً "ُهَدى، َلذِكَرى، فـَتَـَراهُ ، َهَداُهم، الُبشَرى

  . أَماَهلُّن َمحزَةُ 
فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَلـــٌف ِخبُْلـــٍف عنـــُه َســـَكَت عَ  ����ُهـــْم أْولـــوا����) ١٨(اآليـــة 

َ
َلـــى امل

  .َوصالً َوَوقفا
  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَمسة ����َيَشآءُ ����) ٢٣(اآلية 

  .)ولَقد ضربنا(:أدَغَم الّداَل يف الضاِد َمحزَُة َوصالً  ����َوَلَقْد َضَربـَْنا����) ٢٧(ية اآل
����  

   والثمن األولبداية الجزء الرابع والعشرون  ����...َفَمْن أظَلُم ِممن����) ٣٢(ية اآل
َخلَـٌف ِخبُلـٍف ِل َسـَكَت َعلـى املفُصـو   ����ُقْل أرََءيتم، َفَمْن أظلم����) ٣٨، ٣٢(اآليتان 

   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
   .مزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً أَماَهلَا َمحزَُة َوَسّهَل اهلَ  ����َجآَءه����) ٣٢(ية اآل
، اهتَـــــــَدى، َجـــــــآء، "وقفــــــاً "َمثـــــــَوى����) ٥٠، ٤٨، ٤٢، ٤١، ٣٣، ٣٢( يــــــاتاآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أْغَنى، َوَحاق، "وقفاً "ُمَسمى، األخَرى، "وقفاً "يـَتَـَوّفى
ف ����َوَيجـزِيـَُهْم أجـرُهم، َعـنُهْم أسـَوأ����) ٣٥( ةاآلي

َ
ُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َسـَكَت َعلَـى امل

   . َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
  .)ِعَباَده(:َكَسَر الَعَني َوفـََتَح الَباَء َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها َمحزَةُ   ����َعْبَدهُ ����) ٣٦(ية اآل



٢٢٦ 

ــٌة َوَلِكــن، َوَمــن ُيضــلل����) ٤٩، ٣٦( آليتــانا أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس   ����ِفتَن
      .لى ذلك أمثاهلاع

ـــَي اهللا����) ٣٨(يـــة اآل ـــاَء وَحـــَذفـََها  ����أرَاَدِن ـــةِ َأْســـَكَن الَي  :َوصـــالً َمحـــزَُة َوَرقّـــَق َلفـــظ اَجلالل
  .)أرادِن اهللا(

َولَــُه  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األنُفــس، َواألرض����) ٤٢، ٣٨(اآليتــان 
  .على ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤١(اآلية    ).َعَليـْ
َضــــــّم الَقــــــاَف وََكَســــــَر الّضــــــاَد َوأبــــــَدَل األلِــــــَف يَــــــاًء َمفُتوحــــــًة  ����َقَضــــــى����) ٤٢(يــــــة اآل

  .)ُقِضيَ (:َمحزَةُ 
  .)املوتُ ( :َرَفَع الّتاَء َمحزَةُ  ����الَمْوتَ ���� )٤٢(ية اآل

  .وقَف عليها محزُة بِأوجهها الثالثة ����َفَعآءَ شُ ����) ٤٣(اآلية 
 :َوَقَف َعليَها َمحزَُة ِبوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ٤٣(اآلية 

  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢
  .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمزََة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ����ونيستهزءُ ���� )٤٨(ية اآل
  .)يومنون( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة َواواً َوقفاً  ����يُؤِمُنون����) ٥٢(ية اآل

����  
   بداية الثمن الثاني ����....ُقْل يَـِٰعَبادَي الّذين����) ٥٣(ية اآل

  )يَا ِعباِد الذين( :َوصالً محزةُ  َحَذفـََها َأْسَكَن الَياَء مث ����يَاِعَبادَي الذين����) ٥٣(اآلية 
أدغمها خلٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى   ����بَغَتًة َوُهم، أن يَأتِيُكم����) ٥٥، ٥٤(اآليتان 

   .ذلك أمثاهلا
 يَــــــــا����) ٧٥، ٧٣، ٧٢، ٧١، ٦٨، ٦٧، ٦٠، ٥٩، ٥٨، ٥٧، ٥٦( يــــــــاتاآل

ـــَرى ، َهـــَداِني، َحســـَرَتى ـــَوى ، َجآَءتـــكَ ، "عـــاً م"بـََلـــى ،"وقفـــاً "مثـــوىً  ،"َوقفـــاً  كلـــه"تـَ َمثـْ
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ���� "معاً "َجآُءوَهاُأخَرى، ، َشآء، َوتـََعاَلى، "وقفاً "



٢٢٧ 

وصـالً َخَلٌف ِخبُلـٍف عنـُه َسَكَت َعلى املفُصوِل   ����"معاً "َلْو أن ����) ٥٨، ٥٧(اآليتان 
  .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛ووقفاً 

  .)َقد جآءتك( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَُة َوصالً  ����َقْد َجآَءتك����) ٥٩(ية اآل
  .)مبفازام( :َمحزَةُ زَاَد ألِفاً بَعَد الزاي  ����ِبَمَفازَتِِهم����) ٦١(ية اآل
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبِسّتِة أوُجهٍ  ����السوءُ ����) ٦١(ية اآل
ـــــَل َحرََكتهـــــا -٣و٢و١ ـــــَع اإلســـــَكاِن َوالـــــروِم َواإلمشَـــــامِ  إســـــَقاُط اهلمـــــزِة ونـََق  :إَىل الـــــَواِو َم
  .)السـوْ (
  .)السـوّ ( :إبَداِل اهلَمزَِة َواواً َمَع اإلدَغاِم َوَعَليِه اإلسَكاِن َوالروِم َواإلمشَامِ  -٦و٥و٤

َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  ����َشــيءٍ ����) ٦٢(اآليــة 
  .أمثاهلا

َولَــــُه  ؛َوقَــــَف َعليهــــا بِالنْقــــِل َوالّســــْكِت َمحــــزةُ  ����"معــــاً "َواألرض ����) ٦٧، ٦٣(تــــان اآلي
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

  .ِفيَها األوُجُه اخلَمَسِة حلَِمزَةِ  ����َوالشهَدآءِ ����) ٦٩(ية اآل
ــيُكْم َءايَــات����) ٧٣، ٧١( اآليتــان فُصــوِل يف ِمــيِم  َســَكتَ   ����رَبـُّهــْم إلــى، َعَل

َ
َعَلــى امل

  . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
     .وقَف عليها محزُة بِأوجهها اخلَمَسة ����َنَشآءُ ����) ٧٤(ية اآل

						  
	�����*&��� �B�و	)�� �

  بداية الثمن الثالث ����حم����) ١(اآلية 
  .أَماَل احلَاَء َمحزَةُ  ����حم����) ١(ية اآل
 :َمحـزَُة َوصـالً ِفهمـا أدَغـَم الـّذاَل يف التّـاِء  ����إْذ تُـدَعون، ْذتـُُهمفََأَخـ����) ١٠، ٥( يتاناآل
  .)إّتدعون - فَأَخذتـُهم(

أدغمهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس   ����َوإن ُيشـَرك، نُوٍح َواألحـزاب����) ١٢، ٥(اآليتان 
    .على ذلك أمثاهلا



٢٢٨ 

َولَــُه  ؛الّســْكِت َمحــزةُ َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل وَ  ����اإليَمــان، َواألحــَزاب����) ١٠، ٥(اآليتــان 
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

فُصـوِل يف   ����ِميَقـاِتكْم أنُفَسـكم، أنّهـْم أصـَحاب����) ١٠، ٦(اآليتان 
َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .ِميِم اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
وقـــس علـــى ذلـــك  َعَليَهـــا َمحـــزَُة َوصـــالً ِخبُلـــٍف َعـــن َخـــالدَســـَكَت  ����َشـــيءٍ ����) ٧(اآليـــة 
  .أمثاهلا

َخَلــٌف ِخبُلــٍف  فُصــولِ َســَكَت َعلــى امل  ����فـََهــْل إلــى، ِمــْن َءابَــآئِهم����) ١١، ٨(اآليتــان 
  .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)َوِقُهمُ ( :َء َواملِيِم َمحزَُة َوصالً َضّم اهلَا ����َوِقِهم����) ٩(ية اآل

  .)الّسيّـَيات( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة يَاًء مفُتوحةً  ����الّسَيَئات����) ٩(اآلية 
   .)تومنوا( :أبدَل اهلمزَة محزُة واواً وقفاً  ����ُتؤِمنوا����) ١٢(اآلية 

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����ُتْجَزى، َيخَفى����) ١٧، ١٦(يتان اآل
  .ِحلمزة يُوقُف عليها بأوجهها الستة ����َشيءٌ ����) ١٦( اآلية
  قـَّلَلَها َمحزَةُ  ����الَقّهار����) ١٦(ية اآل

����  
  بداية الثمن الرابع ����...  َأَوَلْم َيِسيُروْا في األْرض����) ٢١(ية اآل

َولَــُه َوصــالً  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����"معــاً " األرض����) ٢٩، ٢١(اآليــة 
  .لٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُ 

فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع   ����ِديــنُكْم أو، ُهــْم أَشــد����) ٢٦، ٢١( يتــاناآل
َ
َســَكَت َعَلــى امل

  .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
لـى أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس ع  ����أن يـَُبدل، قـُّوًة َوَءاثاراً ����) ٢٦، ٢١(اآليتان 

   .ذلك أمثاهلا
ُموَســـــــــــى ����) ٤٠، ٣٩، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣( يـــــــــــاتاآل
نَيا، أتَاُهم، َجآءَُكم، أَرى، َجآَءنَا، َجآَءُهم، "كله" أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أُنَثى، ُيجَزى، الد.  



٢٢٩ 

نـُه َخَلٌف ِخبُلـٍف ع َسَكَت َعلى املفُصولِ   ����أْو أن، َوَلَقْد َءاتَينا����) ٢٦، ٢٣(اآليتان 
  .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 

  َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����ِنَسآَءُهم����) ٢٥(ية اآل
  .)الَفَسادُ  ؛َيْظَهرَ ( :فـََتَح الَياَء َواهلَاَء َوَرَفَع الّداَل َمحزَةُ  ����الَفَسادَ ، يُْظِهرَ ����) ٢٦(األية 

  .)ُعذت ( :أدَغَم الّذاَل ِيف الّتاِء َمحزَُة َوصالً  ����ُعْذتُ ����) ٢٧(ية اآل
ـــْد َجـــآءَُكم����) ٣٤، ٢٨( يتـــاناآل ِفيِهَمـــا أدَغـــَم الـــّداَل يف اجلِـــيِم  ����َوَلَقـــْد َجـــآءَُكم، َوَق

  .)َوَلَقد جآءَُكم، َوَقد جآءَُكم( :َوصالً َمحزَُة َمَع إَماَلُة األِلفِ 
  .)فأطلعُ ( :َرَفَع الَعَني َمحزَةُ  ����فََأطِلعَ ����) ٣٧(ة ياآل

����  
  بداية الثمن الخامس ����....َويَـَٰقْوِم َما ِلى أْدُعوُكم����) ٤١(ية آلا

فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع   ����"معـــاً "أدُعـــوُكْم إلـــى ����) ٤٢، ٤١(اآليتــان 
َ
َســـَكَت َعلَــى امل

  .َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا
نَيا ����) ٦٢، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٥٣، ٥١ ،٥٠ ،٤٥ ،٤٣( يـــــــاتاآل معـــــــاً "الـــــــد" ،

، أتَــــاُهم، َوِذكــــَرى، "وقفــــاً "ُهــــًدى، الُهــــَدى، "وقفــــاً "ُموَســــى ، بـََلــــى، َوَحــــاق، فـََوقَـــــٰهُ 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����فَأنى، األْعَمى
ــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األشــَهاد، األِخــَرة����) ٥١، ٤٣(اآليتــان  ــُه  ؛َوَق َوَل

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
   .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا  ����ُغدواً َوَعِشياً ����) ٤٦(اآلية 

َخلَـٌف ِخبُلـٍف َسـَكَت َعلـى املفُصـوِل   ����َوَلَقْد َءاتَيَنا، فـََهْل أنُتم����) ٥٣، ٤٧(اآليتان 
  .َة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلاَوحلَِمزَ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  :وقَف عليها محزُة ِبستِة أوجه ����الُمِسيءُ ����) ٥٨(اآلية 
  .إبداُل اهلمزِة يَاًء َوإدَغاُم األول يف الثاين مع اإلسكان والروم واإلمشَام -٣و٢و١
  اإلمشام إسَقاُط اهلمزِة ونَقُل حركتها إىل الَياِء مع اإلسكان والروم وَ  -٦و٥و٤
ـــــان اآل ـــــون����) ٦٢، ٥٩(يت ـــــون، يُؤِمُن ـــــا َواواً َوقفـــــاً  ����ُتؤَفُك ـــــزََة َمحـــــزَُة ِفيِهَم ـــــَدَل اهلَم  :أب
  .)توفكون ؛يومنون(



٢٣٠ 

   . َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٦٢(اآلية 
  .ِف َوَقصرِهِ َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمَع طُوِل األلِ  ����بَِنآءً ����) ٦٤(ية اآل

����  
  بداية الثمن السادس ����....ُقْل إني نُِهيُت أنْ ����) ٦٦(ية اآل

وصــالً َخَلــٌف ِخبُلــٍف عنــُه َســَكَت َعلــى املفُصــوِل   ����أْن أعُبــد، قُــْل إنّــي����) ٦٦(اآليــة 
   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛ووقفاً 

ــــــــــَوفى، َجــــــــــآَءِني����) ٨٣، ٨٢، ٧٨، ٧٦، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦( يــــــــــاتاآل ، يـُتَـ
ــَوى، أنــى، َقَضــى، "وقفــاً "ُمَســّمىً  أَمــاَهلُّن  ����َوَحــاق، َجــآَءتُهم، أغَنــى، َجــآء، "وقفــاً "َمثـْ

  .َمحزَةُ 
  .)ِشُيوخاً ( :َكَسَر الشَني َمحزَةُ  ����ُشُيوخاً ����) ٦٧(ية اآل

دوِن غنــٍة وقــس علــى أدغمهــا خلــٌف بــ  ����ُمَســّمًى َوَلعلُكــم، َمــن يـَُتــوّفى����) ٦٧(اآليــة 
  .ذلك أمثاهلا

ــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األرض، األغــالل����) ٧٥، ٧١(اآليتــان  ــُه  ؛َوَقــَف َعليهــا بِالنْق َوَل
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

فُصـــوِل يف ِمـــيمِ   ����َويُـــرِيُكْم َءايَاتِـــه، َلُهـــْم أيـــن����) ٨١، ٧٣(اآليتـــان 
َ
 َســـَكَت َعَلـــى امل

  . اجلمِع َخَلٌف ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
  :َوَقَف َعليَها َمحزَُة ِبوجَهنيِ  ����َشيئاً ����) ٧٤(ية اآل
  .)َشَيا(إسَقاُط اهلمزَِة َونَقُل َحرََكِتَها إَىل الَياِء  -١
  .)َشّيا(إبَداُل اهلمزَِة يَاًء َوإدَغاُم الَياِء األوَىل يف الثّانِية  -٢
   .)تاكلون( :أبَدَل اهلَمزََة ِفيَها ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����تَأُكُلون����) ٧٩(ية اآل
  .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمزََة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ����َيْسَتهزُِءون����) ٨٣(ة اآلي

						  
�B���و	)�=��������D*�B&� �

  .أَماَل احلَاَء َمحزَةُ  ����حم���� )١(ية اآل
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����يُوَحى���� )٦(ية اآل



٢٣١ 

����  
  بداية الثمن السابع ����....ُقْل أئِنُكم لََتكُفُرون����) ٩(ية اآل

َخلَـٌف ِخبُلـٍف عنـُه  َسَكَت َعلـى املفُصـولِ   ����َطوعاً أو، ُقْل أئِّنكم����) ١١، ٩(اآليتان 
   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 

ـــان آلا ـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����َولِـــألرض، األرض����) ١١، ٩(يت َولَـــُه  ؛َوَق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا

وقــَف عليهــا محــزُة بَِتســِهيِل اهلمــزِة مــَع طــوِل األلــِف َوَقصــرِه  ����لِلّســآئِِلين����) ١٠(اآليــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

، فـََقَضــــــاُهنّ ، ْســــــتَـَوىٱ����) ٢٤، ٢٣، ٢٠، ١٧، ١٦، ١٤، ١٢ ،١١( يــــــاتاآل
نَيا ، َوأْوَحى أْرَداُكـم، َجآُءوَهـا، الُهـَدى، الَعَمـى، أخـَزى، َشـآء، َجـآَءتـُْهم، "معـاً "الد ،
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "أدراكم
ــة  ــا����) ١١(اآلي داُل مهــزِة وقــَف عليهــا محــزُة بإســَقاِط مهــزِة الَوصــِل َوإبــ ����َولِــألرِض ٱئِتَي

  .َوابتدأ ا كحفصٍ ) ولألرِض يتيا( :الَقطِع يَاًء َساِكنة
أدغمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس   ����أن يشـــَهد، َعـــاٍد َوثَمـــود����) ٢٢، ١٣(اآليتـــان 

   .على ذلك أمثاهلا
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع   ����ظََننُتْم أن، َخلِفِهْم أال����) ٢٢، ١٤( اآليتان

َ
َسَكَت َعَلى امل

  .ْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلاَخَلٌف ِخبُ 
  .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ " معاً " ����َعَليِهمْ ����) ٢٠، ١٦( يتاناآل
  .ِفيَها األوُجه األربـََعِة حلَِمزََة َوقفاً  ����َشيءٍ ����) ٢١(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثامن ����....َوقـَيْضَنا َلُهْم قـَُرنَآءَ ����) ٢٥(ية اآل
  .)َعَليُهم( :َمحزَةُ ِفيِهَما َضّم اهلَاَء  ����"كله" َعَليِهمْ ����) ٤٤، ٣٠، ٢٥( ياتاآل

َولَــــُه  ؛َوقَــــَف َعليهــــا بِالنْقــــِل َوالّســــْكِت َمحــــزةُ  ����"معــــاً "َواإلنــــس ����) ٢٩، ٢٥(اآليتــــان 
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



٢٣٢ 

 :ســـَقاِط اهلمـــزِة ونقـــُل حرَكتَهـــا إىل الـــرّاءِ وقـــَف عليهـــا محـــزُة بإ ����الُقـــرَءان����) ٢٦(اآليـــة 
  .)القرَان(

أدغمهــا خلـٌف بــدوِن غنــٍة   ����أَفَمـن يُلَقــى، َشــِديداً َولََنجــزِيّنهم����) ٤٠، ٢٧(اآليتـان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا

  .وقَف عليها محزُة بَتسِهيِل اهلمزِة مَع طوِل األلِف َوَقصرِه ����الَمآلِئَكة����) ٣٠(اآلية 
ـــاتاآل نَيا����) ٤٥، ٤٤، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٥، ٣١( ي ـــد ـــا ، ال ـــَرى ، "معـــاً "يـَُلقاَه تـَ
 ����"وقفـــاً "ُموَســـى ، "وقفــاً "َعَمـــى ، "وقفــاً "ُهـــدًى ، َجـــآَءُهم، يـُْلَقــى، الَمـــْوَتى، "وقفــاً "

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
ـــاناآلي ـــْن أحَســـن����) ٣٧، ٣٣( ت ـــه، َوَم ـــْن َءايَِت َخلَـــٌف فُصـــوِل َســـَكَت َعلـــى امل  ����َوِم

   .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلَك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً ُه ِخبُلٍف عن
  .)السيّـَية( :وقَف عليها محزُة بِإبداِل اهلمزِة يَاًء مفُتوحةً  ����الّسّيَئة����) ٣٤(اآلية 
ّــاه����) ٣٧(اآليــة  ــُتْم إي ــٍف عنــُه   ����ُكن فُصــوِل يف ِمــيِم اجلمــِع َخَلــٌف ِخبُْل

َ
ــى امل َســَكَت َعَل

  . الً َوَوقفاَوص
ــــــِني َوقفــــــاً َمحــــــزَةُ  ����َيْســــــَئُمون����) ٣٨(يــــــة اآل ــــــا إَىل الس  :أســــــَقَط اهلَمــــــزََة َونَقــــــَل َحرََكتَـَه
  .)َيَسمون(

  . َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٣٩(اآلية 
  .)يـَْلَحدون( :فَتَح الَياَء واحلَاَء محزةُ  ����يُلِحدون����) ٤٠(اآلية 
  .)ِشيتم( :أبدَل اهلمزَة يَاًء محزُة وقفاً  ����ِشئُتم����) ٤٠( اآلية
  .َحّقَق اهلَمَزَتِني َمحزَةُ  ����َءْاْعَجِمي ����) ٤٤(ية اآل

����  
والـثمن   بداية الجـزء الخـامس والعشـرون ����..إلَيِه يـَُرد ِعْلُم الساَعة����)٤٧(ية اآل

  األول
  .)َمثََرتْ ، َمثََرتٍ ( :َف َعَليَها بِالّتاءِ َحَذَف األِلَف َمحزَُة َوَوقَ  ����ثََمَراتٍ ����) ٤٧(ية اآل
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����لَْلُحْسَنى، أُنَثى����) ٥٠، ٤٧(يتان اآل



٢٣٣ 

وقــَف عليهــا محــزُة بِتســِهيِل اهلمــزِة مــع طــوِل األلــِف َوَقصــرِه  ����ُشــرَكآِءي����) ٤٧(اآليــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

  .)َيَسم( :َل َحرََكتَـَها إَىل السِني َوقفاَ َمحزَةُ أسَقَط اهلَمزََة َونـَقَ  ����ال َيْسَئم����) ٤٩(ية اآل
َوأَمـــاَل اهلَمـــزََة ُدون النـــون  ؛أَمـــاَل اهلَمـــزََة َوالنـــوَن َخَلـــٌف َعـــن َمحـــزَةُ  ����َونَــــَئا����) ٥١(يـــة اآل

  .َخّالدٍ 
َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  ����َشــيءٍ ����) ٥٣(اآليــة 
  .أمثاهلا

						  
�و	)�Bא�M6و	)1�� �

  .أَماَل احلَاَء َمحزَةُ  ����َحم����) ١(ية اآل
َولَــُه َوصــالً الّســكُت  ؛َوقَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســْكِت َمحــزةُ  ����األرض����) ٥، ٤(اآليتــان 

  .ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
  .)يُهمَعلَ ( :َضّم اهلَاَء َمحزَُة ِفيِهَما ����"معاً "َعَليِهْم ����) ٦(ية اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الَموَتى، َشآء، الُقَرى����) ٩، ٨، ٧(يات اآل

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل  ����أنُفَســُكْم أزَواجــاً ، َلَجَعَلُهــْم أّمــةً ����) ١١، ٨(اآليتــان 
  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .غنٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدغمَها خلٌف بدوِن  ����َواِحَدًة َوَلكن يُدِخل����) ٨(اآلية 
وقــس علــى ذلــك  َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد ����َشــيءٍ ����) ٩(اآليــة 
  .أمثاهلا

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوُجِه السّتة ����َشيءٌ ����) ١١(ية اآل
����  

ينِ ����) ١٣(ية اآل َن الدبداية الثمن الثاني ����....َشَرَع َلُكم م  
، َجــآَءُهم، َوُموَســى َوِعيَســى، َوصــى����) ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٤، ١٣(يــات اآل

نَيا، "وقفاً "ُمَسّمًى  أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����فْـتَـَرىٱ، الُقْرَبى، "وقفاً "تـََرى ، الد.  
  .وقَف عليها محزُة بأوجهها اخلمسة وقس على ذلك أمثاهلا ����َيَشآءُ ����) ١٣(اآلية 



٢٣٤ 

  .يَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهَوَقَف َعلَ  ����أْهَوآَءُهم����) ١٥(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٦(اآلية    ).َعَليـْ

   .)نُؤتِهْ ( :أسَكَن اهلَاَء َمحزَُة َوصالً َوَوقفاً  ����نُؤتِهِ ����) ٢٠(ية اآل
  :اثَين َعَشَر َوجهاً َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِ  ����ُشرََكآُؤاْ ����) ٢١(ية اآل

  .َمخَسٌة ِقَياِسّيٌة َوَسبَعٌةُ◌ َرِمسّية
  .)يـَْبُشر( :فـََتَح الَياَء َوأسَكَن الَباَء َوَضّم الشَني ُخمَّفَفًة َمحزَةُ  ����يـَُبشر����) ٢٣(ية اآل

����  
  بداية الثمن الثالث ����...َوَلْو َبَسَط اهللاُ الرْزق���� )٢٧(ية اآل
  .)يُنزِل( :َكَن الّنوَن َوَخّفَف الزّاَي َمحزَةُ أس ����يـُنَـزل����) ٢٨(ية اآل
نَيا����) ٤٥، ٤٤، ٣٨، ٣٦( ياتاآل َوتـَـَراُهم، "وقفـاً "َوتـَـَرى ، ُشوَرى، َوأبَقى، الد���� 

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
 :َكَســـَر البَـــاَء َوأثبَـــَت يَـــاًء بَعـــَدَها َوَحـــَذَف األلِـــَف َواهلَمـــزََة َمحـــزَةُ  ����َكبَـــآئِر����) ٣٧(يـــة اآل
  .)َكِبري(

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٨، ٤١(اآليتان     ).َعَليـْ
����  

  بداية الثمن الرابع ����....َوَما َكاَن لَِبَشرٍ ����) ٥١(ية اآل
  .)ـراطزصـ( :أَشّم َخَلف الّصاَد زَاياً  ����"معاً "ِصَراط ����) ٥٣، ٥٢(يتان اآل

 						    
/�	TQز�א�B�و	)�� �

  .أَماَل احلَاَء َمحزَةُ  ����حم���� )١(ية اآل
كسر اهلمزة َمحزَُة وصًال ،وإذا ابتـدأ ـا يبـدأ مـزة مضـمومة  ����ُأم الكتاب����) ٤(اآلية 

  ).إم الكتاب(
  .)إن كنتم( :َكَسَر اهلَمزََة َمحزَةُ  ����أن ُكنُتم����) ٥(ية اآل

ـــّي إال، َصـــفحاً أن����) ٧، ٥(اآليتـــان  لـــٍف عنـــُه َخَلـــٌف ِخبُ  َســـَكَت َعلـــى املفُصـــولِ  ����نَب
   .قس على ذلك أمثاهلاوَوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً 



٢٣٥ 

ـــْم أرســـلَنا����) ٢٠، ٦( اآليتـــان ـــْم إال، وََك ـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم  ����ُه َســـَكَت َخَل
  .وقس على ذلك أمثاهلااجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

َولَــُه َوصـــالً  ؛قَــَف َعليهــا بِالنْقــِل َوالّســـْكِت َمحــزةُ وَ  ����"معـــاً "األّولِــين ����) ٨، ٦(اآليتــان 
  الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ وقس على ذلك أمثاهلا

  .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمزََة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ����َيْسَتهزُِءون����) ٧(ية اآل
  .ةُ أَماَهلُّن َمحزَ  ����َشآء، َوأْصَفاُكم، َوَمَضى���� )٢٠، ١٦، ٨(ية اآل

أدغمَهـا خلــٌف بـدوِن غنــٍة وقــس  ����أَوَمـن يـَُنّشــؤا، َمهــداً َوَجَعــل����) ١٨، ١٠( اآليتـان
  .على ذلك أمثاهلا

  .)َختُرجون( :فـََتَح الّتاَء َوَضّم الرّاَء َمحزَةُ  ����ُتخَرُجون����) ١١(ية اآل
ا إَىل الـزّاي َوأبـَدَل َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِإسـَقاِط اهلَمـزة َونَقـُل َحرََكِتَهـ ����ُجْزءاً ����) ١٥(اآلية 

  .)ُجزَا(نُوَن الّتنويَن ألِفاً 
ـــــةاآل ـــــ����) ١٩( ي ـــــِني َوقفـــــاً َمحـــــزَةُ  ����ئَـُلونـَوَيْس ـــــا إَىل الس ـــــَل َحرََكتَـَه  :أســـــَقَط اهلَمـــــزََة َونـََق
  .)َوَيَسـُلون(

����  
  .بداية الثمن الخامس ����....قَاَل أَوَلْو ِجْئُتُكمْ ����) ٢٤(ية اآل
  .)قُـلْ ( :َها َعَلى األْمِر َمحزَةُ بـََنا ����قَالَ ����) ٢٤(ية اآل
ـــــــات اآل ـــــــَدىبِأ����) ٥٣، ٥١، ٤٧، ٤٦، ٣٨، ٣٥، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٢٤(ي ، ْه

نَيا ، "كله"َجآَءُهْم  أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآء، َونَاَدى، ُموَسى، َجآَءنَا، "معاً "الد.  
ِل األلـــِف وقـــَف عليهـــا محـــزُة بِتســـهيِل اهلمـــزِة الثانيـــِة مـــع طـــو  ����َءابَـــآءَكم����) ٢٤(اآليـــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلاوقصره 

  .)لِِبُيوِِم( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����"معاً "لِبـُُيوتِِهم ����) ٣٤، ٣٣(يتان اآل
  .الّتسِهيُل َواإلبَداُل َواَحلذف:حلَِمزََة َوقفاً َثالثَُة أوُجهٍ  ����يـَتِكُئون����) ٣٤( يةاآل

ُهمْ (قفاً ضم اهلاء َمحزَُة وصالً ووَ  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٢(اآلية    ).َعَليـْ
  .)ـراطزصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ���� ِصَراط����) ٤٣(يات اآل

  ).ُتَسـُلون: (أسَقَط اهلَمزََة َونـََقَل َحرََكتَـَها إَىل السِني َوقفاً َمحزَةُ  ����ُتسئَـُلون����) ٤٤(اآلية 



٢٣٦ 

  .)َأَساِورَة( :فـََتَح السَني َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها َمحزَةُ  ����َأْسِورَة����) ٥٣(ية اآل
  .)ُسُلفاً ( :َضّم السَني والالَم فيها محزةُ ����َسَلفاً ���� )٥٦(اآلية 
  .)وجهان(وقَف عليها محزُة بتحقيِق اهلمزِة وتسهيِلها  ����فَأطَاُعوه����) ٥٤(اآلية 

����  
  .بداية الثمن السادس ����....َوَلما ُضِرَب اْبُن َمْرَيَم َمثالً ����) ٥٧(ية اآل
  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����إْسَرآئِيل����) ٥٩(ية اآل

  ).ـراطزصـ( :أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ����"كله"ِصَراط ����) ٦٤، ٦١(اآليتان 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����فَأنى، بـََلى، َوَنْجَواُهم، ِعيَسى، َجآء����) ٨٧، ٨٠، ٦٣(يات اآل
َناُكمَلَقْد جِ ، َقْد ِجْئُتُكم����) ٧٨، ٦٣( يتاناآل  :َمحـزَةُ ِفيِهَمـا أدَغـَم الـّداَل يف اجلِـيِم ���� ئـْ
ئناكم، َقد جئتكم( لقد ج(.  

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٧١(اآلية    ).َعَليـْ
  .)تشتهي( :َحَذَف اهلَاَء َمحزَةُ  ����َتْشَتِهيهِ ����) ٧١(ية اآل
  .)أورثـتموها( :الّتاِء َمحزَةُ  أدَغَم الثّاَء يف ����ُأورِثـُْتُموَها����) ٧٢(ية اآل
َمحـــزَُة  أبـــَدَل اهلَمــزََة فِـــيِهنّ  ����يُؤِمنُــون، يُؤَفُكـــون، تَـــأُكُلون����) ٨٨، ٨٧، ٧٣( يــاتاآل

  .)يومنون، يوفكون، تاكلون( :َوقفاً 
  .)َلديُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َلَديِهم����) ٨٠(ية اآل
  .)ُوْلدٌ ( :َمحزَةُ  َضّم الَواَو َوأسَكَن الالمَ  ����َوَلد����) ٨١(ية اآل
  .)يُرجعون( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����رَجُعونتُ ����) ٨٥(ية اآل

						  
�و	)�Bא�دTQ)�����ن�� �

  .أَماَل احلَاَء َمحزَةُ  ����حم����) ١(ية اآل
َخَلــٌف ِخبُلــٍف َســَكَت َعلــى املفُصــوِل  ����َعــَذاٌب أِلــيم، ُمَبارَكــٍة إنّــا����) ١١، ٣(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق َوحلَِمزَ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
َولَـُه َوصـالً  ؛َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسْكِت َمحـزةُ  ����األّولِين، َواألرض����) ٨، ٧(اآليتان 

  وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



٢٣٧ 

َرى ،الذكَرى، أنى، "وقفاً "يـَْغَشى ����) ١٦، ١٣، ١١( ياتاآل    .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الُكبـْ
  .)مومنون( :أبَدَهلَا َمحزَُة َوقفاً  ����ُمؤِمُنون����) ١٢(ية اآل
  .)َوَقد جآَءُهم( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����َوَقْد َجآَءُهم����) ١٣(ية اآل

   قصرِهَسّهَل اهلمزَة محزُة وقفاً َمع طوِل األِلِف وَ  ����َعآِئُدون����) ١٥(اآلية 
����  

  .بداية الثمن السابع ����....َوَلَقْد فـَتَـنا قَبَلُهم����) ١٧(ية اآل
 ����َوَوقَـاُهم، "وقفاً "َموَلى، "معاً "األوَلى ، َوَجآَءُهم����) ٥٦، ٤١، ٣٥، ١٧(يات اآل

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
  .)ُعذت (:أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَُة  ����ُعْذتُ ����) ٢٠(ية اآل

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل  ����قَــبَلُهْم أهَلكَنــاُهم، َورَبُكــْم أن����) ٣٧، ٢٠(اآليتــان 
  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  .)َوِعُيون( :َكَسَر الَعَني ِفيِهَما َمحزَةُ  ����"معاً "َوُعُيون ����) ٥٢، ٢٥(يتان اآل
ُهمْ (صالً وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَُة و  ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٩(اآلية    ).َعَليـْ

  .)تَغِلي( :أبَدَل الَياَء تَاًء َمحزَةُ  ����يـَْغِلي����) ٤٥(ية اآل
						  
�و	)�Bא��)�"*�)��� �

  .أَماَل احلَاَء َمحزَةُ  ����حم����) ١(ية اآل
َولَـــُه َوصـــالً  ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����"معـــاً "األرض ����) ٥، ٣(اآليتـــان 

  .عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلاالّسكُت ِخبُلٍف 
  .)للمومنني( :ا َواواً َمحزَُة َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة ِفيهِ  ����للُمؤِمنُين����) ٣(يتان اآل
  .)َءايَاتٍ ( :َكَسَر الّتاَء ِفيِهَما َمحزَةُ  ����"معاً "َءايَاٌت ����) ٥، ٤(يتان اآل

لـــٌف بـــدوِن غنـــٍة وقـــس أدَغمَهـــا خ ����ِمـــن َورَآئِِهـــم، ِلَقـــوٍم يوِقنُـــون����) ١٠، ٤(اآليتـــان 
  .على ذلك أمثاهلا

  .)الريح( :أسَكَن الَياَء َوَحَذَف األِلفَ  ����الرياح����) ٥(ية اآل



٢٣٨ 

أبــدل يَـاِء الغيبـُةِ بتَــاِء اِخلطَـاب، مـع إبــَداَل اهلَمـزََة َواواً َوقفـاً َمحْــزَة  ����يـُْؤِمنُـون����) ٦(اآليـة 
  .)تُوِمُنون(

َلى����) ١١، ٨(يات اآل   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "ُهدىً ، تـُتـْ
َخلَـٌف ِخبُلـٍف عنـُه  َسَكَت َعلـى املفُصـولِ  ����بَِعَذاٍب ألِيم، أفّاٍك أثِيم����) ٨، ٧(آليتان ا

  .َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا ؛وصالً ووقفاً 
َوقفاً إبَداُهلَا َواواً َوإسـَقاِطَها  أْسَكَن الزّاَي َوَمهََز الَواَو َوصًال َمحزَُة َوَلهُ  ����ُهُزواً ����) ٩( يةاآل

  .)ُهزا، واُهزْ ( :َمَع فَتِح الزّاي َوجَهانِ 
ــة  ــيئاً ����) ٩(اآلي ــَوجَهنيِ  ����َش ــَف َعَليَهــا َمحــزَُة ِب ــَع اإلدَغــام ، الّنقــلُ  :َوَق ــَداُل َم ، َشــَيا(َواإلب

  َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد  ؛)َشّيا
   .)ألِيٍم اهللا( :ر املِيَم َمحزَةُ جَ  ����ألِيٌم اهللا����) ١١(ية اآل

����� �
  بداية الثمن الثامن ����....اهللاُ الذي َسّخر َلُكْم الَبحر����) ١٢(ية اآل

  .)لَنجزي( :أبَدَل الَياَء نُوناً محزةُ  ����لَِيجِزيَ ����) ١٤(اآلية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــات اآل ) ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣١، ٢٨، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢٠، ١٧(ي
نَيا ، َهـــَواه، ْجـــَزىَولِتُ ، "وقفـــاً "َوُهـــدًى ، َجـــآَءُهم���� َلـــى ، َوَنْحَيـــا، "معـــاً "الـــد ، "معـــاً "تـُتـْ

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوَمأَواُكم، نـَْنَساُكم، َوَحاقَ تدعى، ، َوتـََرى
ــــة اآل ــــَوةً ����) ٢٣(ي ــــَدَها َمحــــزَةُ  ����ِغشَٰ ِــــَف بَع ــــَني َوَحــــَذَف األل ــــَني َوأْســــَكَن الش ــــَتَح الَغ  :فـَ
  .)َغْشَوةً (

ـــاَعلـــيِهْم ءَ ���� )٢٥(اآليـــة  َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم  ����ًحّجـــتُهْم إال، ايَاتَِن
   . اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٥(اآلية    ).َعَليـْ
  .)والساعةَ ( :َنَصَب الّتاَء َمحزَةُ  ����َوالساَعُة ال����) ٣٢(ية اآل

ـــة  ـــاًء خالصـــًة  ����َيســـتهزُِءون����) ٣٣(اآلي ـــداهلا ي َوقـــَف عليهـــا محـــزُة بتســـهيِل اهلمـــزِة وإب
   .)يستهزون، يستهزيُون، يستهزُ ون(:وإسقاطها
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ــــة  ــــُزواً ����) ٣٥(اآلي ــــَداُهلَا َواواً  ����ُه ــــزّاَي َوَمهَــــَز الــــَواَو َوصــــالً َمحــــزَُة َولَــــُه َوقفــــاً إب أْســــَكَن ال
  .وقس على ذلك أمثاهلا) ُهْزوا، ُهزَا: (جَهانِ َوإسَقاِطَها َمَع فَتِح الزّاي وَ 

  .)اختَذمت ( :أدَغَم الّذاَل يف الّتاِء َمحزَةُ  ����تَخْذُتمٱ����) ٣٥(ية اآل
  )ال َخيُْرُجون( :فـََتَح الَياَء َوَضّم الرّاَء َمحزَةُ  ����ال ُيْخَرُجون����) ٣٥(ية اآل

						  
/����ْFא�B�و	)�� �

  لسادس والعشرون والثمن األولبداية الجزء ا ����حم����) ١(اآلية 
  .أَماَل احلَاَء َمحزَةُ  ����حم����) ١(ية اآل
لَـــــى، "وقفــــــاً "ُمَســـــمًى ����) ٢٠، ١٥، ١٢، ٩، ٨، ٧، ٣( يـــــاتاآل ، َجــــــآَءُهم، تـُتـْ
نَيا، تـَْرَضاه، َوُبْشَرى، ُموَسى، يُوَحى، َكَفى،  فْـتَـَراهٱ أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الد.  

َولَـُه َوصـالً  ؛َقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسـْكِت َمحـزةُ وَ  ����، األرضَواألرض����) ٤، ٣(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

 :َوقـَف عليهـا محـزُة بِإسـَقاِط مهـزِة الَوصـِل َوإبـدال مهـزِة القطـِع يَـاءً  ����ئـُْتوِنيٱ����) ٤(اآلية 
  .)السَماواِت يتوِين (

وصــــالً  َخلَــــٌف ِخبُلــــٍف عنــــهُ َعلــــى املفُصــــوِل َســــَكَت  ����ِعلــــٍم إن، أْو أثَــــارة����) ٤(اآليــــة 
  .قس على ذلك أمثاهلاوَوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحِقيُق  ؛ووقفاً 

أدغمها خلٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى  ����وََكانُوا أعدآءً ، ِممن َيدُعواْ ����) ٦، ٥(اآليتان 
  .ذلك أمثاهلا

  .َع طوِل األلِف وقصرهِ َوقَف عليها محزُة بتسهيِل اهلمزِة م ����أعَدآءً ����) ٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " كله" ����َعَلْيِهمْ ����) ١٨، ١٣، ٧(اآليات    ).َعَليـْ

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه َوصــالً ����ِبُكــْم إن����) ٩(اآليــة 
   .َوَوقفاً 

  .)ُأف ( :َحَذَف الّتنِويَن َمحزَةُ  ����ُأف ����) ١٧(ية اآل
   .)ولنوفيهم( :أبَدَل الَياَء نُوناً محزةُ  ����َولِيـَُوفيهم����) ١٩(اآلية 

����  
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  .بداية الثمن الثاني ����....ذُْكْر َأَخا َعادٍ ٱوَ ����) ٢١(ية اآل
، َوَحــاق، أْغَنــى، يـُــَرى، أرَاُكــم����) ٣٤، ٣٣، ٣٠، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٣(يــات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����بـََلى، الَموَتى، ُموَسىالُقَرى، 
َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس علــى ذلــك  ����َشــيءٍ ����) ٢٥(آليــة ا

  .أمثاهلا
   :َوَقَف َعَليَها َمحزَُة ِبَوجَهنيِ  ����ِئَدةَوأفْ ����) ٢٦(ية اآل

  .)َوأِفَدة( :َتَ◌حِقيُق اهلَمزَِة األوَىل َونَقُل الثّانَِية -١
 .)َدةاَفِ وَ ( :زَِة األوَىل َونقَل الثّانِيةَتسِهيُل اهلَم -٢

 .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َوإبَداِهلَا َوإسَقاِطَها ����َيْسَتهزُِءون����) ٢٦(ية اآل

  .)َوإذ صَرفَنا( :أدَغَم الّذاَل يف الّصاِد َخالدٌ  ����َوإْذ َصَرفْـَنا���� )٢٩(ية اآل
   .)الُقرَان( :َء محزةُ أسَقَط اهلمزَة َونَقَل حرَكتَها إىل الرّا ����الُقْرَءان����) ٢٩(اآلية 
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها اخلَمَسة ����أولَِيآءُ ����) ٣٢(اآلية 

						  
��)�Gٍد���B�و	)�� �

  أْدَغَمَها ِبُدوِن ُغّنٍة َخَلفٌ  �����فـََلن ُيِضل، ُمَحمٍد َوهو�����)٤، ٢(اآليتان  
�.وقس على ذلك أمثاهلا �

  .)قَاتـَُلواْ ( :الّتاَء َوزَاَد ألِفاً بَينَـُهَما َمحزَةُ فـََتَح الَقاَف وَ  ����قُِتُلواْ ����) ٤(ية اآل
   .بتسهيِل اهلمزِة مع طوِل األلِف َوَقصرهوقَف عليها محزُة  ����ِفَدآءً ����) ٤(اآلية 
 ؛وصـالً ووقفـاً َخَلٌف ِخبُلٍف عنـُه َسَكَت َعلى املفُصوِل  ����َويـُثَبْت أقَداَمُكم����) ٧(اآلية 

  .حِقيقُ َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالت
����  

  .بداية الثمن الثالث ����....أفـََلْم َيِسيُروْا في األرض����) ١٠(ية اآل
َولَـــُه  ؛َوقَـــَف َعليهـــا بِالنْقـــِل َوالّســـْكِت َمحـــزةُ  ����األنَهـــار، األرض����) ١٢، ١٠(اآليتـــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد 
ُهمْ (ُة وصالً وَوقفاً ضم اهلاء َمحزَ  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٠(اآلية    ).َعَليـْ



٢٤١ 

َمـوَلى ����) ٣٢، ٣٠، ٢٥، ٢٣، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٥، ١٢، ١١( ياتاآل
، َوَءاتَــاُهم، "وقفــاً "ُهــدًى ، زَاَدُهــم، "وقفــاً "ُمَصــّفى ، "وقفــاً "َمثــوىً ، ال َمــوَلى، "وقفــاً "

ـــَواُهم ـــأّنى، تـَْق ـــَواُكم، ِذكـــَراُهم، َجـــآَءتُهم، َف ـــأوَلى، َوَمث ـــى، َف ، "وقفـــاً "ُهـــَدى ال، َوأعَم
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ���� الُهَدى، ِبِسيَماُهم، َوأمَلى

ـــيِهّن  ����أمَعـــاَءُهم، "معـــاً "أْهـــَواَءُهم ����) ١٦، ١٥، ١٤(يـــات اآل َســـّهَل َمحـــزَُة اهلَمـــزََة ِف
  .َوقفاً َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِهِ 

  )فـََقد جآء(:زَةُ أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا محَ  ����فـََقْد َجآء����) ١٨(ية اآل
َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مـــيم  ����فَــاعَلْم أنـــه، َلُهــْم إَذا����) ١٩، ١٨(اآليتــان 

  . وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
، وللمـــومنني( :أبـــَدَل اهلمـــزَة َواواً َوقفـــاً َمحـــزةُ  ����َوالُمؤِمَنـــات، َولِلُمـــؤِمِنين����) ١٩(اآليـــة 
  .)ناتواملوم

نـُزلَـت ( :أدَغـَم التّـاَء يف السـِني ِفيِهَمـا َمحـزَةُ  ����أُنزَِلْت ُسورَة، نـُزَلْت ُسورَة����) ٢٠(ية اآل
  .)أُنزَِلت سورة، سورة
  .)الُقرَان(:أسَقَط اهلمزَة َونَقَل َحرَكتَها إىل الرّاء َوقفاً محزةُ  ����الُقْرَءان����) ٢٤(اآلية 
 :)وجهــــان(قَـــَف عليهــــا محــــزُة بتحقيــــِق اهلمــــزِة وتســــهيلها وَ  ����َوأدبَــــاَرُهم����) ٢٧(اآليــــة 

  .)واَدبارهم –وأدبارهم (
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ٣٢(اآليـة 

  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
����  

  .بداية الثمن الرابع ����....َءاَمُنواْ  يَـٰأيـَها الذينَ ����) ٣٣(ية اآل
  .)السلم( :َكَسَر السَني َمحزَةُ  ����السْلم����) ٣٥(ية اآل
نَيا����) ٣٦(ية اآل أَماَهلَا َمحزَةُ  ����الد.  
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِأوُجِهَها اخلَمَسة ����الُفَقَرآءُ ����) ٣٨(ية اآل

						  
 



٢٤٢ 

V
�و	)�Bא�2��� �
  .)ـراطاً زِصـ( :َشّم الّصاَد زَاياً َخَلفأ ����ِصَراطاً ����) ٢( يتاناآل

وقـس ) للمومنني، املومنني( :واواً َوقفاً محزةُ ا فيهِ أبدَل اهلمزَة  ����الُمؤِمِنين����) ٤( اآليتان
   .على ذلك أمثاهلا

َولَـُه َوصـالً  ؛َوَقَف َعليها بِالنْقِل َوالّسـْكِت َمحـزةُ  ����األنَهار، َواألرض����) ٥، ٤(اآليتان 
  .عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلفٍ 

  .)َسيـَياِِم( :أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتوحًة َمحزَُة َوقفاً  ����َسيَئاتِِهم����) ٥(ية آلا
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بِاألوُجِه األْربـََعة ����"كله" السْوءِ ����) ١٢، ٦(يتان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا) ُهمعلي(:َضم اهلاَء محزةُ " معاً " ����َعَليِهم����) ٦(آلية ا
أدَغَمَهـا خلـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس  ����َفَمـن يَمِلـك، َشـاِهداً َوُمبشـراً ���� )١١، ٨( آليتـانا

  .على ذلك أمثاهلا
َخلَـٌف ِخبُلــٍف عنــُه َســَكَت َعلـى املفُصــوِل  ����َشـيئاً إن، َوَمــْن أوفَــى���� )١١، ١٠(اآليـة 

  .وقس على ذلك أمثاهلايُق َوحلَِمزََة َوقفاً النقُل َوالتحقِ  ؛وصالً ووقفاً 
  ) َعَليِه اهللا( :َكَسَر اهلَاَء َوَرّقَق َلفُظ اَجلالَلِة َمحزَةُ  ����َعَليُه اهللا����) ١٠(ية اآل
   .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����األْعَمى، أْوَفى����) ١٧، ١٠(يتان آلا

  .)ُضرّاً ( :َضّم الّضاَد َمحزَةُ  ����َضّراً ����) ١١(ية اآل
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف   ����ِليهْم أبداً أه، ظََننُتْم أن����) ١٢(اآلية 

َ
َسـَكَت َعلَـى امل

  .ِخبُْلٍف عنُه َوصالً َوَوقفا وقس على ذلك أمثاهلا
  )َكِلِم اهللا( :َحَذَف األِلَف وََكَسَر الالَم َمحزَةُ  ����َكالَم اهللا����) ١٥(ية اآل
ُسدونـََنا( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َبْل َتْحُسُدونـََنا����) ١٥(ية اآل َبل حت(.  

����  
  .بداية الثمن الخامس ����....َلَقْد َرِضَي اهللاُ َعِن الُمؤِمِنين����) ١٨(ية اآل

  ).ـراطاً زِصـ: (أَشّم الّصاَد زَاياً َخَلف ����ِصَراطاً ����) ٢٠(اآلية 
ــة  ــؤِمِنين����) ٢٠(اآلي وقــس علــى ) للمــومنني: (أبــدَل اهلمــزَة فيِهــا واواً َوقفــاً محــزةُ  ����للُم

   .ثاهلاذلك أم



٢٤٣ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٤، ١٨( اآليتان   ).َعَليـْ
، وََكَفــى، بِالُهــَدى، َشـآء، التّـْقــَوى، َوُأخــَرى����) ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢١(يـات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����فَاْستَـَوى، ِسيَماُهم، تـََراُهم
  .َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد َسَكتَ  ����"معاً "َشيٍء ����) ٢٦، ٢١(اآليتان 

  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة بَِتسِهيِل اهلَمزَِة َوبِإسَقاِطَها ����َتطَُئوُهم����) ٢٥(ية اآل
  .)قـُُلوُِمُ ( :َضّم اهلَاَء َمحزَُة َوصالً  ����الحمية قـُُلوِبِهمُ ����) ٢٦(ية اآل
  .)َلَقد صَدق( :ِد َمحزَةُ أدَغَم الّداَل يف الّصا ����َلَقْد َصَدقَ ����) ٢٧(ية اآل
الرويــا ( :َوقَــَف َعَليَهـا َمحــزَُة بِإبــَداِل اهلَمــزَِة َمــَع اإلظَهــاِر َواإلدَغــامِ  ����الرْءيَــا����) ٢٧(يــة اآل
  .َوال إَماَلَة َلُه ِفيَها) الريّا –
  .قـَّللَها َمحزَةُ  ����التورَاة����) ٢٩(ية اآل

  .)وجهان(يِق اهلمزِة وتسهيلها قَف عليها محزُة بتحقو ����فـََئاَزرَه����) ٢٩(اآلية 
  .)ُِمُ ( :َضّم اهلَاَء َوصالً َمحزَةُ  ����الكفار ِبِهمُ ����) ٢٩(ية اآل

						  
�	)א=���و	)�Bא���� �

ــَبعٍض أن����) ٥، ٢(اآليتــان  ــْو أنـ ، ِل ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ُهــمَوَل
  .وقس على ذلك أمثاهلا قُ َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصالً ووقفاً 

َعَســـى ، األخـــَرى، إحـــَداُهَما، َجـــآءَُكم، لِلتّـْقـــَوى����) ١٣، ١١، ٩، ٦، ٣(يـــات اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أتَقاُكم، َوأُنَثى، "معاً "

أدَغمُهَمـــا بـــدوِن غنـــٍة خلـــٌف وقـــس  ����أن َيُكونُـــواْ ، َمغِفـــَرٌة َوأجـــر����) ١١، ٣(اآليتـــان 
  .على ذلك أمثاهلا

  .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����لَيِهمإ����) ٥(ية اآل
  )فـََتثَّبُتواْ ( :أبَدَل الَباَء ثَاًء َوالَياَء بَاًء َوالّنوَن تَاًء َمحزَةُ  ����فـََتبَـيّـُنواْ ����) ٦(ية اآل

َوَلُه َوصالً الّسـكُت ؛َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  ����اإليَمان، األمر����) ٧(اآلية 
  .د وقس على ذلك أمثاهلاِخبُلٍف عن َخّال 

  .وقفاً محزةُ ) وجهان(َحقَق اهلمزَة َوسّهلها  ����وأقِسطُواْ ����) ٩(اآلية 



٢٤٤ 

  .)يـَُتب فُأْولَِٰئك( :أدَغَم الَباَء يف الَفاِء َخالٌد ِخبُلٍف َعنهُ  ����يـَُتْب فَُأْولَِٰئك���� )١١(ية اآل
لـى املفُصـوِل يف مـيم َسَكَت َخلَـٌف عَ  ����أتَقاُكْم إنّ ، أَحدُُكْم أن����) ١٣، ١٢(اآليتان 

  .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
����  

  .بداية الثمن السابع ����....قَاَلِت األعَراُب َءاَمنا����) ١٤(ية اآل
َشــَيا، (الّنقـُل، َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام : َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ١٤(اآليـة 

  .ِخبُلٍف َعن َخالد؛ َوَوصَلَها بِالّسكِت )َشّيا
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ١٦(اآلية 

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َهَداُكم����) ١٧(ية اآل
						  

�و	)�Bق�� �
ـــــــاتاآل ـــــــآَءُهم����) ٢١، ١٧، ٨، ٥، ٢( ي ـــــــَرى، "معـــــــاً "َج ـــــــى، َوِذْك ـــــــاً "يـَتَـَلّق ، "وقف

   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوَجآَءت
  .وقف عليها محزُة بِأوجهها الستة ����َشيءٌ ����) ٢(اآلية 

َوَلُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  ����األرض، واألرض����) ٧، ٤(اآليتان 
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا

     .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����تَبِصَرًة َوِذكَرى����) ٨(اآلية 
ـــــِني َوأَماَهلـَــــا َمحـــــزَةُ  ����َوَجـــــآَءْت َســـــْكَرة����) ١٩(يـــــة اآل َوَجـــــآَءت (  :أدَغــــَم التّـــــاَء يف الس

  .)سْكرَة
  َسهَل محزُة اهلمزَة وقفاً مَع طوِل األلِف وقصرهِ  ����ِغطَآَءك����) ٢٢(اآلية 

����  
  .بداية الثمن الثامن ����....قَاَل َقرِيُنُه رَبـَّنا َما أْطغَيُتهُ ����) ٢٧(ية اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "أْلَقى ، َلذِكَرى، َوَجآء����) ٣٧، ٣٣(يتان اآل

ـــُه  ����ُهـــْم أَشـــد����) ٣٦(اآليـــة  َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْن
  .َوصالً َوَوقفاً 



٢٤٥ 

 ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  املفُصـوِل َخلَـفٌ  َسَكَت َعلـى ����قَلٌب أْو ألَقى����) ٣٧(اآلية 
  .زَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوحلم
  .)َوإدبَار( :َكَسَر اهلَمزََة َمحزَةُ  ����َوأْدبَار����) ٤٠(ية اآل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٤٥(اآلية    ).َعَليـْ
						  
�و	)�Bא�ذDא	���=�� �

  .ن ُدوِن َرومدَغَمَها َمحزَُة ِمبِد ُمشَبٍع مِ أ ����َوالّذارِياِت َذْرواً ����) ١(ية اآل
أدغمهــــــا  ����يُؤفـــــك ����ُمخَتلــــــفٍ ����،  ����َوإن����َلَصـــــاِدقٌ ����) ٩-٨، ٦-٥(اآليتـــــان 

  .خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا
َوحلمـزَة  ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����َمْن أِفك����) ٩(اآلية 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
  .)َوِعُيون( :َكَسَر الَعَني َمحزَةُ  ����َوُعُيون����) ١٥( اآلية
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َفَجآء، أتَاك، َءاتَاُهم����) ٢٦، ٢٤، ١٦(يات اآل

  َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقِل  ����األرض، َوباألسَحار����) ٢٠، ١٨(اآليتان 
  .أمثاهلاَوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك ؛َوالّسْكتِ 

َسَكَت َخَلٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه  ����أنُفِسُكْم أَفال����) ٢١(اآلية 
  .َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا

  .)ِمثلُ ( :َرفـََعَها َمحزَةُ  ����ِمْثلَ ����) ٢٣( اآلية
  .)ِسْلم( :َكَسَر السَني َوأسَكَن الالَم َوَحَذَف األِلَف َمحزَةُ  ����َسالم����) ٢٥(ية اآل
  .)إذ ّدَخُلواْ ( :أدَغَم الّذاَل يف الّداَل َمحزَةُ  ����إْذ َدَخُلواْ ����) ٢٥(ية اآل
  .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����إلَيِهم����) ٢٧(ية اآل

  )تاكلون(:وقَف عليها محزُة بإبداِل اهلمزِة ألفاً  ����تَأُكلون����) ٢٧(اآلية 
����  

والــثمن    بدايــة الجــزء الســابع والعشــرون ����....قَــاَل َفَمــا َخْطــُبُكم����) ٣١( اآليــة
   األول  



٢٤٦ 

  .)املومنني( :زَُة َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة ِفيِهَما محَ  ����"معاً "الُمؤِمِنين ����) ٥٥، ٣٥(يتان اآل
أَمــاَهلُّن  ����الـذكَرى ، "وقفــاً "أتَـى ، فـَتَـــَوّلى، ُموَسـى����) ٥٥، ٥٢، ٣٩، ٣٨(يـات اآل

  .َمحزَةُ 
ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َســاِحٌر أو، إْذ أرَســلَناه����) ٣٩، ٣٨(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
  .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َوصالً َمحزَةُ " معاً " ����َعَليِهمُ ����) ٤١، ٣٣( اآليتان

  .)َوَقومِ ( :َجّر املِيَم َمحزَةُ  ����َوَقومَ ����) ٤٦(ية اآل
  َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٤٩(اآلية 
  .)يَوِمُهمُ ( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َيوِمِهمُ ����) ٦٠( اآلية

						  
�و	�Bא�طMو	�� �

أدغمَهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  ����َجّنـــاٍت َونَِعـــيم، َخـــوٍض يَلعبُـــون����) ١٧، ١٢(اآليتـــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه  ����َعلــيُكْم إنَّمــا����) ١٦( اآليــة
  َوصالً َوَوقفاً 

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����َوَوقَانَا، َءاتَاُهم����) ١٨( اآلية
  .َوَقَف َعَليها َمحزَُة بِّتسِهيِل اهلَمزَِة َوإسَقاِطَها ����ُمّتِكِئين����) ٢٠(ية اآل

وقــس علــى ذلــك َعَليَهــا َمحــزَُة َوصـالً ِخبُلــٍف َعــن َخـالد  َسـَكتَ  ����َشــيءٍ ���� )٢١(اآليـة 
  .أمثاهلا
  .)تاثيم( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً  ����تَأثِيم����) ٢٣( اآلية

����  
  بداية الثمن الثاني ����....َوَيطُوُف َعَليِهم ِغلَماٌن لُهم����) ٢٤( اآلية
ُهمْ (اً ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقف ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٤(اآلية    ).َعَليـْ
  .وقَف عليَها َمحزُة بَتسهيِل اهلمزِة مَع املد والقصر ����يـََتَسآَءُلون����) ٢٥(اآلية 
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َوَوقَـَٰنا����) ٢٧( اآلية



٢٤٧ 

ـــِل َوالّســـْكتِ  ����َواألرض����) ٣٦(اآليـــة  ـــَف َعليِهَمـــا َمحـــزُة بِالنْق َوَلُه َوصـــالً الّســـكُت ؛َوَق
   .ِخبُلٍف عن َخّالد

لــٍف عـــن َخــالٍد والوجـــُه الثـــاين أَشــّم الَصـــاَد زَايــاً َمحـــزُة خبُ  ����الُمَصـــيِطُرون����) ٣٧(اآليــة 
صـ( :ِخلالٍد الصاُد اخلاِلَصة

ُ
    )املصيطرون –يِطرون زامل

  .)يومنون( :أبَدَهلَا َمحزَُة َوقفاً  ����يُؤِمُنون����) ٣٣( اآلية
  .)َيصَعُقون( :فـََتَح الَياَء َمحزَةُ  ����ُيْصَعُقون����) ٤٥(ية اآل

						  
�و	)�Bא�N9ْ�מ�� �

  .أَماَل َمحزَُة ُرُءوُس اآلي ُكلَها
أدغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس  ����قَِلــيالً َوأكــَدى، َوحــٌي يُــوَحى����) ٣٤، ٤(اآليتــان 

  .على ذلك أمثاهلا
َويف  حلَِمـزََة الّسـكُت يف األوَىل  ����األِخرُة َواألولَـى، بَاألُُفِق األْعَلى����) ٢٥، ٧( اآليتان
إن َوقَـــــف الّنقـــــُل َوالّســــكُت َوِخلَـــــالٍد َعـــــَدُم الّســــكِت يف األوَىل َوالّنقـــــُل فـََقـــــط يف  الثّانِيَــــة
  .الثّانَِية

  .ِفيَها األوُجُه الّثالثَِة حلَِمزََة َوَخالٍد َوقفاً  ����نَزَلًة أخَرى، أْو أْدَنى����) ١٣، ٩( اآليتان
، أىرَ ، زَاغَ ، "وقفـــــــــاً "يَغَشـــــــــى ، فَـــــــــأوَحى����) ١٨،٢٣، ١٧، ١٦، ١٠(يـــــــــات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"وقفاً "َتهَوى
  .)أفـََتْمُرونَهُ ( :فـََتَح الّتاَء َوأسَكَن املِيَم َوَحَذَف األِلَف َمحزَةُ  ����فـَُتَماُرونَهُ أَ ����) ١٢(ية اآل
  .أَماَل الرّاَء َواهلَمزََة َمحزَةُ  ����رََءاه����) ١٣(ية اآل
  .َوأَماَهلَا َمحزَةُ  أدَغَم الّداَل يف اجلِيمِ  ����َوَلَقْد َجآَءُهم����) ٢٣(ية اآل

  ).اهلدى مُ ربـهُ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً  ����ربِهم الهدى����) ٢٣(اآلية 
����  

  .بداية الثمن الثالث ����....وََكم من مَلكٍ ����) ٢٦( اآلية
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ���� )٢٦(اآليـة 

   .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد وقس على ذلك أمثاهلا ؛)َشّيا



٢٤٨ 

 ����فـََغّشــاَها، أغَنــى، ُيجـَزاه، َوأعطَــى، تـَــَوّلى����) ٥٤، ٤٨، ٤١، ٣٤، ٢٩( اآليـات
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 

  .)َكِبري( :َكَسَر الَباَء َوقـََلَب األِلَف يَاًء َوَحَذَف اهلَمزََة َمحزَةُ   ����َكَبائِر����) ٣٢(ية اآل
َولَـــُه ابِتـــَداًء َِـــا   ؛َكَســـَر اهلَمـــزََة َواملـِــيَم َوصـــالً ِمبَـــا قَبَلَهـــا َمحـــزَةُ  ����أُمَهـــاِتُكم����) ٣٢(يـــة اآل

  .)ِإمَهاِتُكم( :َكَحفصٍ 
ــا، َوأبَكــى����) ٥٢، ٤٨، ٤٤، ٤٣(اآليــات  ــى، َوأحَي وقــَف علــيهن  ����َوأطَغــى، َوأقَن

  .)وجهان(محزُة بتحِقيِق اهلمزِة َوتسهيلها 
						  
�و	)�Bא����	�� �

  .ا َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدَغمهُ  ����َوإن يـََروا����) ٢( اآلية
    بتسهيِل اهلمزِة مَع املد والقصر َوقَف َعليَها محزةُ  ����أْهَوآَءُهم����) ٣(اآلية 
  .أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَُة◌ً  ����َوَلَقْد َجآَءُهم����) ٤( اآلية

َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليِهَمــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����األجــــَداث، األنبَــــآء���� )٧، ٤(اآليتــــان 
  َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا

وقـــس علـــى ذلـــك َســـَكَت َعَليَهـــا َمحـــزَُة َوصـــالً ِخبُلـــٍف َعـــن َخـــالد  ����َشـــيءٍ ����) ٦(اآليـــة 
  .أمثاهلا
 ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه ى املفُصـوِل َخلَـٌف َت َعلَسكَ  ����ُخّشعاً أبَصاَرُهم����) ٧( اآلية

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
  .)َخاِشعاً ( :فـََتَح احلَاَء َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها وََكَسَر الشَني ُخمَّفَفٍة َمحزَةُ  ����ُخشعاً ����) ٧( اآلية

����  
َلُهْم َقوُم ����) ٩( اآلية   .بداية الثمن الرابع ����....نُوحٍ َكّذَبْت قـَبـْ
  .أدَغمُها َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����َمجُنوٌن َوازُدِجر����) ٩(اآلية 

   .)ِعُيوناً ( :َكَسَر الَعَني َمحزَةُ  ����ُعُيوناً ����) ١٢(ية اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����أْدَهى، فـَتَـَعاَطى، "وقفاً " فَاْلتَـَقى����) ٤٦، ٢٩، ١٢( اآليات
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " كله" ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٤، ٣١، ١٩(اآليات    ).َعَليـْ



٢٤٩ 

َســَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصــوِل يف  ����َونَبـئُهْم أن، َكـأنُهْم أعَجــاز����) ٢٨، ٢٠(اآليتـان 
  وقس على ذلك أمثاهلا ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

ُود( :لّتاَء يف الثّاِء َمحزَةُ أدَغَم ا ����َكّذَبْت ثَُمود����) ٢٣( اآلية َكّذَبت مث(  
َســَكَت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف ِخبُلــٍف عنــُه وصــالً ووقفــاً؛  ����َكــَذاٌب أِشــر����) ٢٥(اآليــة 

  .َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا
  .)ونَسَتعلمُ ( :أبَدَل الَياَء تَاَء ِخطَاٍب َمحزَةُ  ����َسَيعَلُمون����) ٢٦(ية اآل

  .)َوَلَقد صّبَحُهم( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحزَةُ  ���� َوَلَقْد َصبَحُهم����) ٣٨( اآلية
  .)َوَلَقد جآء( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َوأَماَهلَا َمحزَةُ  ����َوَلَقْد َجآء����) ٤١(ية اآل

 –وأمـر ( :)انِ وجهـ(وقَف عليهـا محـزُة بتحِقيـِق اهلمـزِة وتسـهيلها  ����َوأَمرّ ����) ٤٦(اآلية 
  .)واَمر

						  
�(��D	�א�B�ن◌ٰ ��و	) �

  .الثمن الخامسبداية   ����الّرحَمن����) ١(ية اآل
 :وقــــَف عليهــــا محــــزُة بإســــَقاِط اهلمــــزِة َونقــــل حركِتَهــــا إىل الــــراءِ  ����الُقــــرَءان����) ٢(اآليــــة 

   .)الُقرَان(
َوَلُه ؛الّســـْكتِ َوقَـــَف َعليِهَمـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل وَ  ����َواألرض، اإلنَســـان����) ١٠، ٣(اآليتـــان 

  َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا 
  .أدغمَها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����اِكَهٌة َوالنخلفَ ���� )١١( آليةا

  .)والّرحيانِ ( :َجّر الّنوَن َمحزَةُ  ����َوالّريَحانُ ����) ١٢( اآلية
ِل اهلمـــزِة األوَىل واواً َســـاِكَنًة َوَتســـِهيل وقـــَف عليَهـــا َمحـــزُة بِإبـــدا ����اللؤلُـــؤُ ����) ٢٢(اآليـــة 

  .)اللْوُلوْ  –اللْوُلُو ( :ُمث إبداهلا واواً مَع إسَكاِا َوروِمها َوإمشَاِمَهااهلمزِة الثانية 
  .)املنِشَئات( :َكَسَر الشَني َمحزَةُ  ����الُمنَشَئات����) ٢٤( اآلية
ــــات اآل ــــى����) ٥٤، ٤٦، ٤١، ٢٧(ي َق ــــيَماُهم، َويـَبـْ ــــ، ِبِس ــــى ، افَخ ــــاً "َوَجَن  ����"وقف

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
  .)َشان( :أبَدَل اهلَمزَة ألِفاً َمحزُة َوقفاً  ����َشأن����) ٢٩(اآلية 



٢٥٠ 

  .)َسَيفرُغُ ( :أبَدَل الّنوَن يَاًء َمحزَةُ  ����َسنَـْفُرغُ ����) ٣١( اآلية
َســَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مــيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنــُه  ����ْسـتطَعُتْم أنٱ����) ٣٣(اآليـة 

   .َوصالً َوَوقفاً 
 ؛وصــالً ووقفــاً ِخبُلــٍف عنــُه َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ِمــْن أقطَــار����) ٣٣(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
  .َوَقَف َعَليَها َمحزَُة َوَخَلف بِاألوُجِه الّثالثَة ����َحِميٍم َءان����) ٤٤( اآلية

						  
�و)א0*�)���و	)�Bא� �

  .بداية الثمن السادس ����إَذا َوقَعِت الَواِقَعة����) ١(ية اآل
ــــين، األرض����) ١٣، ٤(اآليتــــان  َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليِهَمــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����األّوِل

  َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا
َسَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  ����إّنُكْم أيّها، وَُكنتْم أزَواجاً ����) ٥١، ٧(اآليتان 

   وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
ـــنيِ َوقَـــَف َعَليَهـــا َمحــزَُة بِإســـَقاِط اهلَمـــزَِة َونَقــُل َحَر  ����الَمْشـــأَمة����) ٩( اآليــة َكِتَهـــا إَىل الش: 

شَ (
َ
  .)َمةامل

ُهمْ (َوقفاً ضم اهلاء َمحزَُة وصالً و  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٧(اآلية    ).َعَليـْ
أدَغمهـــا بـــدوِن غنـــٍة خلـــٌف  ����ِمـــن َيحُمـــوم، بِـــأكَواٍب َوأبَـــاريق����) ٤٣، ١٨(اآليتـــان 

   .وقس على ذلك أمثاهلا
  .)َعنيٍ وحورٍ ( :َلمتِني َمحزَةُ َجّر الكَ  ����َوُحوٌر َعينٌ ����) ٢٢(األية 
َســاِكنًة َوبتســـهيِل  وقــَف عليهــا محـــزُة بِإبــداِل اهلمــزِة األوَىل َواواً  ����اللؤلُــؤِ ����) ٢٣(اآليــة 

   .اهلمزِة الثانية َوبإبداهلا واواً مع اإلسكاِن والرومِ 
  .)تاثيماً ( :أبَدَل اهلَمزََة ألِفاً َمحزَُة َوقفاً  ����تَأثِيماً ����) ٢٥(ية اآل
  .َسّهَل اهلَمزََة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َمحزَُة َوقفاً  ����إنَشآءً ����) ٣٥(ية اآل
  .)ُعْرباً ( :َن الرّاَء َمحزَةُ أسكَ  ����ُعُرباً ����) ٣٧(ية اآل



٢٥١ 

ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����ِمْن أصَحاب، ُقْل إن����) ٩٠، ٤٩(اآلية 
   .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً 

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����األولى����) ٦٢(ية اآل
  .اهلَمزََة َوأبَدَهلَا َوأسَقَطَها َوقفاً َمحزَةُ َسّهَل  ����الُمنِشُئون����) ٧٢(ية اآل

����  
  .بداية الثمن السابع ����َفآل أقِسم ِبَمَواِقِع الّنُجوم���� )٧٥(ية اآل
  .)ِمبَْوِقع( :أسَكَن الَواَو َوَحَذَف األِلَف بَعَدَها َمحزَةُ  ����ِبَمَواِقع����) ٧٥(ية اآل

������  
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َوَلُه َوصــالً ؛َوَقــَف َعليِهَمــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����"معــاً "َواألرض ����) ٢، ١(اآليتــان 
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالد وقس على ذلك أمثاهلا

َســَكَت َعَليَهــا َمحــزَُة َوصــالً ِخبُلــٍف َعــن َخــالد وقــس  ����"معــاً "َشــيٍء ����) ٣، ٢( اآليتــان
  .على ذلك أمثاهلا

ـــات ، َيســـَعى، "وقفـــاً "َرىتـَـــ، الُحســـَنى، اســـتَـَوى����) ١٥، ١٤، ١٢، ١٠، ٤( اآلي
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َموالُكم، َمأَواُكم، َجآء، بـََلى، ُبشَراُكم

  .)تـَْرِجع( :فـََتَح الّتاَء وََكَسَر اجلِيَم َمحزَةُ  ����تـُْرَجعُ ����) ٥(ية اآل
فُصـــوِل يف مـــيِم اجلمـــِع  ����ِميثَـــاَقُكْم إن، َلُهـــْم أجـــراً ����) ٨، ٧( اآليتـــان

َ
َســـَكَت َعلـــى امل

  .ٍف عنه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلاَخَلٌف ِخبُل
ِخبُلـٍف عنــُه  َت َعلـى املفُصــوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����َمـْن أنَفــق، َوقَـْد أَخــذَ ����) ١٠، ٨(اآليتـان 

   .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً 
  .)مومنني( :قفاً أبَدَل اهلَمزََة واواً َمحزَُة وَ  ����ُمؤِمِنين����) ٨(ية اآل
  .)َلرُءف( :َحَذَف الَواَو َمحزَةُ  ����َلَرُءوف����) ٩(ية اآل

  .)ُفهفيضاعِ ( :َضّم الَفاَء َمحزَةُ  ����فـَُيَضاِعَفهُ ����) ١١(اآلية 
َوقَــــَف َعليَهــــا َمحــــزُة بِتحِقيــــِق اهلَمــــزِة وإبــــداهلا يَــــاًء مفتوحــــًة  ����َوبِأيَمــــانِِهم����) ١٢(اآليــــة 

  .)موبَييَما –وبأميام ( :)وجهان(



٢٥٢ 

أبـــَدَل َمهـــزََة الَوصـــِل َمهـــزَُة َقطـــٍع َمفُتوحـــًة وََكَســـَر الظّـــاَء  ����نظُُرونَـــاٱَءاَمنُـــوْا ����) ١٣(يـــة اآل
  .)ءامنواْ أَنِظُرونَا( :َمحزَةُ 
  .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����ِفديٌَة َوال����) ١٥( اآلية

����  
   بداية الثمن الثامن ����.....أَلْم يَأِن لِّلِذين َءاَمُنوا����) ١٦(ية اآل

  .)نـَزل( :َشّدَد الزّاَي َمحزَةُ  ����نـََزل����) ١٦(اآلية 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٧، ١٦(اآليتان    ).َعَليـْ
نَيا����) ٢٧، ٢٣، ٢٠( اآليــات أَمــاَهلُّن  ����"وقفــاً "بِِعيَســى ، َءاتَــاُكم، فـَتَـــَراه، "معــاً "الــد

   .َمحزَةُ 
  .أدغمها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����َمن َيَشآء����) ٢١(اآلية 

  وقف عليِهَما محزُة بأوجهها اخلمسة  ����"معاَ " َيَشآءُ ����) ٢٩، ٢١( اآليتان
َرأَها����) ٢٢(ية اآل    .)نرباَها(َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً  ����نـَبـْ
  .)بالَبَخل( :زَةُ فـََتَح الَباَء َواخلَاَء محَ  ����بِالُبْخل����) ٢٤(ية اآل
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بدايـــة الـــثمن األول والجـــزء   ����....قَـــْد َســـِمَع اهللا قـــول التـــي تجـــادل����) ١(يـــة اآل
  .الثامن والعشرون

ع( :أدَغَم الّداَل يف السِني َمحزَةُ  ����َقْد َسمع����) ١(ية اآل َِقد مس(.  
   .)َيظاَهُرون( :ّدَد الظَاَء َوفـََتَح اهلَاَء َمحزةُ فـََتَح الياَء َوشَ  ����يُظَاِهُرون����) ٣، ٢( اآليتان
َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصـوِل يف مـيم اجلمـع  ����أّمَهاتهْم إال، َ◌أّمَهاتِهْم إن����) ٢(اآلية 

   .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
ِخبُلــٍف  فُصــوِل َخلَــٌف َت َعلــى املَســكَ  ����َعــَذاٍب ألِــيم، إْن أّمَهــاتـُُهم����) ٤، ٢(اآليتــان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 
ـــان  ـــا، َوُزوراً َوأن����) ٣، ٢(اآليت ـــٍة وقـــس علـــى  ����أن يـََتَمآّس ـــٌف بـــدوِن غن ـــا َخَل أدَغَمَه

  .ذلك أمثاهلا



٢٥٣ 

، "معــــــاً "الّنْجــــــَوى ، أْدنَــــــى، أحَصــــــاه����) ١٣، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦( اآليــــــات
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً " َنْجَواُكم، َوالتّـْقَوى، َجآُءوك
ــاَجون����) ٨(اآليــة  ــَف  ����َويـَتَـَن ــاَء نُونــاً َســاِكَنًة َوالّنــوَن تَــاًء َمفُتوحــًة َوَحــَذَف األِل أبــَدَل الّت

  .)َويـَْنَتُجونَ ( :َوَضّم اجلِيَم َمحزَةُ 
ْجِلس( :األِلَف َمحزَةُ  أسَكَن اجلِيَم َوَحَذفَ  ����الَمَجاِلس����) ١١(اآلية 

َ
  )امل

  .)انِشُزواْ فانِشُزواْ ( :َكَسَر الّشَني ِفيِهَما َمحزَةُ  ����نُشُزوْا فانُشُزواٱ����) ١١(اآلية 
����  

  .بداية الثمن الثاني ����....أَلْم تـََر إَلى اّلِذين تـََوّلوْا َقوماً ����) ١٤(ية اآل
ُهمْ (زَُة وصالً وَوقفاً َضم اهلاء محَ " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ١٩، ١٤(اآليتان    ).َعَليـْ

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����فَأنَساُهم����) ١٩(ية اآل
  ).قلوُِم اإلميَان(َضم اهلَاء َمحزَُة َوْصالً  ����قلوْبِهْم اإليمان����) ٢٢(اآلية 
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َلُه َوصـالً وَ ؛َوقَـَف َعليِهَمـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األبَصار، األرض����)٢، ١(اآليتان 
  وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

وصـالً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����لِيَنٍة أو، ِمْن أهل����) ٥، ٢(اآليتان 
   .وقس على ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 

  .)ْعبالر  قـُُلوُِمُ ( :َء َمحزَُة َوصالً َضّم اهلَا ����ْعبَ الر  قـُُلوِبِهمُ ����) ٢(ية اآل
  .)بُِيوِِم( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوتِِهم����) ٢(ية اآل
نَيا، فَأتَـــاُهم����) ١٠، ٧، ٣، ٢(يـــات اآل َءاتَـــاُكم، والَيَتـــاَمى، الُقْربَـــى، الُقـــَرى، الـــد ،

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآُءو، نـََهاُكم
أدَغَمُهَمــا َخلـــٌف بــدوِن غنــٍة وقــس علـــى  ����َخيــٍل َوال، اْ أن َيخرُجــو ����) ٦، ٢(اآليتــان 

   .ذلك أمثاهلا
ـــُه  ����َ◌ظََننـــُتْم أن����) ٢( اآليـــة َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْن

   .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً َوَوقفاً 



٢٥٤ 

  .)املومنني( :ا واواً َوقفاً َمحزةُ بَدَل اهلَمزََة ِفيهِ أ���� الُمؤِمِنين����) ٢( اآلية
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٣(اآلية    ).َعَليـْ
  .َوَقف عليَها َمحزُة بِأوُجهها اخلَمسةُ  ����َيَشآءُ ����) ٦(اآلية 
   .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٦(اآلية 
   .)إلَيُهم( :َضّم اهلَاَء ِفيِهَما َمحزةُ  ����إلَيِهم����) ٩(اآلية 
      ).َلَرُءف(َحَذف الواو َمحزَُة  ����َلَرُءوف����) ١٠(اآلية 

����  
  .بداية الثمن الثالث ����....أَلْم تـََر إَلى اّلِذين نَافـَُقواْ ����) ١١(ية اآل

  ).إلخواُُِم الذين(ضم اهلاء َمحزَُة وصالً  ����إلخوانِِهم الذين����) ١١(اآلية 
َكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه َســ ����ِفــيُكْم أحــداً ����) ١١(اآليــة 

   .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً َوَوقفاً 
  ).املومن: (أبَدَل اهلَمزََة ِفيِها واواً َوقفاً َمحزةُ  ����الُمؤِمن����) ٢٣(اآلية 

ــــَرًى ����) ٢٤، ١٩، ١٤(يــــات اآل أَمــــاَهلّن  ����الُحســــَنى، فَأنَســــاُهم، َشــــّتى، "وقفــــاً "قـُ
  .َمحزَةُ 
  .َوقَف عليها محزُة بتسهيل اهلمزِة مع طوِل األلِف وقصره ����الَفآئُِزون����) ٢٠(ية اآل
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َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم  ����َوإيّـــاُكْم أن، َ◌َوَعـــدوُّكْم أولَِيـــآء����) ١(اآليـــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َجآءَُكم����) ١(ية اآل
   .)إلَيُهم( :َمحزةُ ا ِفيهِ َضّم اهلَاَء " معاً " ����إلَيِهم����) ١( اآلية
  .ا َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلاأدَغَمهُ  ����َوَمن يَفعله����) ١( اآلية
  .)فَقد ضل( :أدَغَم الّداَل يف الّضاِد َمحزَةُ  ����فـََقْد َضلّ ����) ١(ية اآل

  .َوَقَف عليَها َمحزُة بَتسهيل اهلَمزِة مع طوِل األلِف َوقصره ����آءً أعدَ ����) ٢(اآلية 
  ) يـَُفصل( :َضّم الَياَء َوفـََتَح الَفاَء َوَشّدَد الّصاَد َمحزَةُ  ����يـَْفِصلُ ����) ٣(اآلية 



٢٥٥ 

   .)ِإسَوة( :َمحزةُ ِفيِهَما َكَسَر اهلَمزَة  ����"معاً " ُأْسَوة����) ٦، ٤( اآليتان
  .َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت  ����َشيءٍ ����) ٤(اآلية 
َولَــُه َوصــالً الّســكُت ِخبُلــٍف  ؛ا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ َوقَــَف َعليِهــ ����األِخــر���� )٦( اآليــة

       .عن َخّالدٍ 
����  

   بداية الثمن الرابع ����....َعَسى اهللا أن َيجَعل����) ٦(ية اآل
ــــــاُكم ، "وقفــــــاً "َعَســــــى ����) ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧(يــــــات اآل ، َجــــــآءَُكم، "معــــــاً "َويَنَه

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآَءك
   ).إلَيُهم: (َضّم اهلَاَء ِفيِها َمحزةُ  ����إلَيِهم����) ٨(اآلية 
  .أدَغَمُها َخلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����َقِديٌر َواهللا����) ٧(اآلية 
اهلمزِة وَتسهيلها بـني اهلمـزِة  َوقَف عليَها َمحزُة ِبوجَهِني حتقيقُ  ����بِإيَمانِِهنّ ����) ١٠(اآلية 
   .)بِِاميان –بِإميان ( :والياءِ 
  .)مومنون( :أبَدَل اهلمزَة َواواً َوقفاً َمحزةُ  ����ُمؤِمُنون����) ١١(اآلية 
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ١٢(اآليـة 

   .الّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدَوَوصَلَها بِ  ؛)َشّيا
َوَقَف َعَليَها محزُة بوجهِني َحتقيُق اهلمزِة وتسهيلها بني اهلمـزِة  ����َوأرُجِلِهنّ ����) ١٢(اآلية 

   .)َواَرجلهن –َوأرجلهن ( :واأللف
َوَقَف َعليِها َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكِت؛َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ِخبُلـٍف  ����األِخَرة����) ١٣(اآلية 

  .دٍ عن َخّال 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٣(اآلية    ).َعَليـْ

						  
/���G��א�B�و	)�� �

َوَلُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليِهَما َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����اإلسالم، األرض����) ٧، ١(اآليتان 
   وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 



٢٥٦ 

، َجـآَءُهم، "َمعاً وقفـاً "ِعيَسى ، زَاُغواْ ، ُموَسى����) ١٤، ١٣، ٩، ٧، ٦، ٥( اآليات
  .أَماَهلُّن َمحزةُ  ����َوُأخَرى، بِالُهَدى، فْـتَـَرىٱ، يُدَعى

ـــــان ـــــؤُذونَِني����) ١٣، ٥( اآليت ـــــؤِمِنين، ُت ـــــ ����الُم ـــــزَة ِفيِهَم ـــــَدَل اهلَم  :ا َواواً َوقفـــــاً َمحـــــزةُ أب
   .)املومنني، توذونين(

  .ّلَلَها َمحزَةُ قَـ  ����الّتورَاة����) ٦(ية اآل
  .)َساِحر( :فـََتَح الِسَني َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها وََكَسَر احلَاَء َمحزةُ  ����ِسْحرٌ ����) ٦(اآلية 

ِخبُلــٍف  َت َعلــى املفُصــوِل َخلَــفٌ َســكَ  ����َعــَذاٍب ألِــيم، َوَمــْن أظَلــم����) ١٠، ٧(اآليتــان 
   .ذلك أمثاهلا َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ؛وصالً ووقفاً عنُه 

َوإبـداهلا يَــاًء َوقـَف عليَهـا َمحــزُة بتسـهيل اهلمــزِة بـَني اهلمـزِة والــَواو  ����لُِيْطِفئُــواْ ����) ٨(اآليـة 
   .)لِيطُفوا، ليطِفُيوا، ليطفـُوا( :وإسقاطها

 :ا يَـــــاءً جهِني حتقيـــــُق اهلَمـــــزِة َوإبـــــَداهلَوقـــــَف عَليَهـــــا َمحـــــزُة بـــــوَ  ����بِـــــأفَواِهِهم����) ٨(اآليـــــة 
  .)بَِيفواههم – بِأفواههم(

َســـَكَت َخَلـــٌف َعلـــى املفُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع ِخبُلـــٍف عْنـــُه  ����َ◌َلُكـــْم إن����) ١١(اآليـــة 
  .َوصالً َوَوقفاً 

  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة ِفيِهَما َوقفاً مع طول األلِف وقصره ����"معاً " طَآئَِفةٌ ����) ١٤(اآلية 
						  
������و	)�Bא���� �

  بداية الثمن الخامس ����...ا في الّسَمَواتُيَسبح ِهللا مَ ����) ١(ية اآل
َوَلُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليِهَمـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األميين، األرض����) ٢، ١(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ملفُصـوِل يف مـيم َسَكَت َخَلٌف َعلى ا ����َزَعمُتْم أّنُكم، َعَليِهْم َءايَاتِهِ ����) ٦، ٢(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
  .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعَليِهم����) ٢(ية اآل

  .أدَغَمَها خلٌف بدوِن غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا ����َمن َيشاءُ ����) ٤(اآلية 
  .قـَّلَلَها َمحزَةُ  ����الّتورَاة����) ٥(ية اآل



٢٥٧ 

ِخبُلـٍف  َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����ِتَجارًَة أو، َقّدَمْت أيِديُكم����) ١١، ٧(اآليتان 
  .َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة ِفيِهَما َوقفاً مع طول األلِف وقصره ����قَآئِماً ����) ١١(اآلية 
						  
�و	)�Bא���9��&*�*ون�� �

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����كَجآءَ ����) ١(ية اآل
َسـَكَت َخلَــٌف َعلـى املفُصـوِل يف مــيم اجلمـع ِخبُلــٍف  ����بِـأنُهْم َءاَمنُــوا���� ) ٣،٦(اآليتـان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا عْنُه َوصالً َوَوقفاً 
����  

  .بداية الثمن السادس ����...َوإَذا رَأيتَـُهم تُعجبَك أجَساُمُهم����) ٤(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً " معاً " ����َعَلْيِهمْ ����) ٦، ٤(اآليتان    ).َعَليـْ
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����َجآء، أّنى����) ١١، ٤( اآليتان

  أدَغَمَها بدوِن غنٍة َخلٌف وقس على ذلك أمثاهلا  ����َوإن يـَُقوُلواْ ����) ٤( اآلية
، يوفكــون( :ا َوقفــاً أبــَدَل اهلمــزَة َمحــزُة ِفيِهَمــ ����َوللُمــؤِمِنين، يُؤَفُكــون����) ٨، ٤( اآليتــان

  .)وللمومنني
  :وقَف عليَها محزُة بوجهنيِ  ����رُُءوَسُهم����) ٥(اآلية 
  .)َسهمُرُ و (اهلمزِة َوالواِو تسهيُل اهلمزِة بني / ١
   .)ُروسهم(َحَذف اهلمزَة حلذفها رمساً / ٢

َســـــَكَت َخَلـــــٌف َعلـــــى  ����َعَلـــــيهْم أســـــَتغَفرت، التلهكـــــْم َأمـــــواِلكم����) ٦،٩(اآليتـــــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً  املفُصوِل يف ميم

َوَلُه َوصــالً ؛َوَقــَف َعليِهَمــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األَعــز، األرض����) ٨، ٧(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ـــة  ـــفٌ َســـكَ  ����نَفســـاً إَذا����) ١١(اآلي ـــفٍ  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَل ـــُه  ِخبُل  ؛وصـــالً ووقفـــاً عن
  .َوالّتحِقيقُ  َوحلمزَة َوقفاً الّنقلُ 

						  



٢٥٨ 

�ن���%D
�و	)�א��� �
َوَلُه َوصــالً ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األرض، واألرض����) ٣، ١(اآليتــان 

  . وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
      .َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالدَسَكَت  ����"معاً "َشيٍء ����) ١١، ١(اآلية 

ــنُكم����) ٦، ٢(اآليتــان  ــُدونـََنا، َكــاِفٌر َوِم وقــس أدَغَمَهــا َخَلــٌف بــدوِن غنــة  ����أَبَشــٌر يَه
  .على ذلك أمثاهلا

، مــومن( :بــَدَل اهلمــزَة فيِهمــا َواواً َمحــزُة َوقفــاً أ ����الُمؤِمُنــون، ُمــؤِمن����) ١٣، ٢(اآليتــان 
  .)املومنون

ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����ُمِصــيبٍة إال، َعــَذاٌب ألِــيم����) ١١، ٥(ن اآليتــا
  .وقس على ذلك أمثاهلا يقُ َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً عنُه 

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����بـََلى، "وقفاً "ْسَتغَنى ٱوَ ����) ٧، ٦( اآليتان
						  
�و	�א�ط�N<ق�� �

  .بداية الثمن السابع ����....َها الّنِبّي إَذا طَّلقُتُم النَساءيَأيـ ����) ١(ية اآل
  .)فَقد ظَلم( :أدَغَم الّداَل يف الظّاِء َمحزَةُ  ����فـََقْد ظََلم����) ١(ية اآل
  .)بُِيوِِن( :َكَسَر الَباَء َمحزَةُ  ����بـُُيوتِِهنّ ����) ١(ية اآل

ــأتِين����) ٤، ١(اآليــة  ــ ����ِئــيٰ◌ أشــُهٍر َوالـــ، أن َي ــٌف بــدوِن غنــة وقــس علــى أدَغَمَه ا َخَل
   .ذلك أمثاهلا

َوَلُه َوصــالً ؛َوقَـَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األحَمــال، األِخــر����) ٤، ٢(اآليتــان 
   . وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

لــٍف ِخبُ  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����فَــإْن أرَضــعن، ِبَمعــروٍف أو����) ٦، ٢(اآليتــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصالً ووقفاً عنُه 

       .َسَكَت َعَليِهّن َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����"كله"َشيٍء ����) ١٢، ٣(اآليتان 
  .)مرَهبَاِلٌغ أ( :نـَّوَن الَغني َمْرُفوَعًة َوَنَصَب الرّاء َمحزَةُ  ����بَاِلُغ أمرِه����) ٣(ية اآل
  .)َقد جَعل( :أدَغَم الّداَل يف اجلِيِم َمحزَةُ  ����َقْد َجَعلَ ����) ٣(ية اآل



٢٥٩ 

َســَكَت َخلَــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  ����َعَلــيُكْم َءايــات، ِنَســآِئُكْم إن����) ١١، ٤(اآليتـان 
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .)سيـَياتِه( :َمفُتوحًة َوقفاً  أبَدَل اهلَمزََة َمحزُة يَاءً  ����َسيَئاتِه����) ٥(اآلية 
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َءاتَاَها، َءاتَاه، ُأخَرى����) ٧، ٦( اآليتان

						  
�و	)�א�
�D	��מ�� �

  بداية الثمن الثامن ����....يَأيـَّها الّنِبّي ِلَم ُتِحرم َما أحل اهللاُ ����) ١(ية اآل
 ����َوَمـــأَواُهم، َيســَعى، "معـــاً "َعَســى ، َمـــواله، َمــوالُكم����) ٩، ٨، ٥، ٤، ٢(يــات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ 
َوحلمـزَة  ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����َوإْذ أَسر����) ٣(اآلية 

  .يقُ َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ 
 :أبـــــدَهلُّن َمحــــــزَُة َواواً َوقفــــــاً  ����يُــــــؤَمُرون، ُمؤِمنَــــــات، الُمــــــؤِمِنين����) ٦، ٥، ٤(اآليـــــات 

   .)يومرون، مومنات، املومنني(
ــــــَتَح اجلِـــــيَم َوالــــــرّاَء َوزَاَد َمهـــــزًَة َمكُســـــورَة  ����ِجْبرِيـــــل����) ٤(يـــــة اآل  :َمحــــــزَةُ وبـَْعــــــَدَها يَـــــاء فـَ
َرئِ (   .)ليَجبـْ

  .)فَقد صَغت( :أدَغَم الّداَل يف الّصاِد َمحزَةُ  ����فـََقْد َصَغت����) ٤(ية اآل
َمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـة وقـس علـى ذلـك أدغَ  ����ٍت َوأبَكاراً ٰ◌ ثـَّيبَـ، أن يُبِدَله����) ٥(اآلية 
   .أمثاهلا
ــــٰ◌ تَــــ����) ٥(اآليـــة  َســـّهَل اهلَمـــزََة فيِهَمـــا َمحـــزَُة َوقفـــاً َمـــَع طـــوِل  ����تٰ◌ ِئَحــــٰ◌ َســــ، تٰ◌ ئَِب

  .األِلِف َوقصره
َوأبَكـاراً ( :)وجهـانِ (َوَقَف عليَها َمحـزَُة بَتحِقيـِق اهلَمـزَِة َوتسـِهيلها  ����َوأبَكاراً ����) ٥(اآلية 

  .)راً َواَبكا –
  :َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً مع طول األلِف وقصره ����َمآلِئَكة����) ٦(اآلية 
  .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٨(اآلية 
  )َسيـَياِتكم( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة يَاًء مفتوحًة َوقفاً  ����َسيَئاِتُكم����) ٨(اآلية 



٢٦٠ 

َوَلُه َوصــالً الّســكُت ِخبُلــٍف ؛َوقَــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األنَهــار����) ٨(اآليــة 
   .عن َخّالدٍ 

 –َوبِأميـانكم ( :وقـَف عليهـا محـزُة بـوجهِني التحقيـُق واإلبـدال ����َوبِأْيَمـانِِهم����) ٨(اآلية 
  .)يَماِِمَوبِيَ 

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٩(اآلية    ).َعَليـْ
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َوقَـَف َعَليَهــا َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ  ����َشـيئاً ����) ١٠(اآليـة 

   .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا
  ) وَِكَتابِه: (فـََتَح الّتاَء َوزَاَد ألِفاً بَعَدَها َمحزَةُ  ����وَُكتُِبه����) ١٢(ية اآل

						  
��و	)�Bא���X�� �

ـــِدِه الُملـــك����) ١(يـــة اآل ـــِذي بَِي ـــاَرك ال الجـــزء التاســـع والعشـــرون  بدايـــة   ����....تـََب
  .الثمن األولو 

وقــس  ا َمحـزَُة َوصـالً ِخبُلــٍف َعـن َخـالدَســَكَت َعَليِهَمـ ����"معـاً " َشـيءٍ ����) ٩، ١( اآليتـان
  .على ذلك أمثاهلا

ـــة  ـــْم أحَســـن����) ٢(اآلي ـــوَُكْم أّيُك ـــٌف َعلـــى امل ����لَِيبُل فُصـــوِل يف مـــيم اجلمـــع َســـَكَت َخَل
  .وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـة وقـس علـى  ����أن َيخِسف، َعَمًال َوُهوَ ����) ١٦، ٢(اآليتان 
   .ذلك أمثاهلا

  .)تـََفّوت( :َحَذَف األِلَف َوَشّدَد الَواو َمحزَةُ  ����ُوتتـََفا����) ٣( اآلية
  .)َهل تـَرى( :َمحزَةُ ) تـََرى(أدَغَم الالَم يف الّتاِء َوأَمال  ����ىَهْل تـَرَ ����) ٣(ية اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َمَتى، أهَدى، بـََلى، الّدنَيا����) ٢٥، ٢٢، ٩، ٥(يات اآل

ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسكَ  ����َشيٍء إن، يَنَقِلْب إلَيك����) ٩، ٤(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاُق الّنقُل َوالّتحِقيَوحلمزَة َوقفاً  ؛وصالً ووقفاً 

   .)َخاِسَياً : (َوقفاً أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتوحًة َمحزَُة  ����َخاِسئاً ����) ٤( اآلية
  .)َوَلَقد زّينا( :أدَغَم الّداَل يف الزّاي َمحزَةُ  ����َوَلَقْد زَيـّّنا����) ٥(اآلية 



٢٦١ 

  ) َقد جآَءنَا( :َوأَماَهلَا َمحزَةُ  أدَغَم الّداَل يف اجلِيمِ  ����َقْد َجآَءنَا����) ٩( اآلية
َوَلُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����"معـاً "األرض ����) ١٦، ١٥(اآليتان 

  . وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
  .)ـراطزِصـ( :زَاياً َخَلف أَشّم الّصادَ  ����ِصَراط����) ٢٢( اآلية

النقـُل والسـكُت يف اهلمـزِة األوَىل  :َوَقف عليها محـزُة بـوجهنيِ  ����ِئَدةَواألفْ ����) ٢٣(اآلية 
  .)أِفَدةـۜ◌ َوالْـ –َواَلِفَدة (وعلى كٍل منهما إسَقاط اهلمزِة الثانية ونقُل حركتها إىل الفاِء 

إســَقاُط اهلَمــزَِة ونقــُل َحرَكِتهــا إىل  :َوَقــَف عَليَهــا محــزَُة بــوجهنيِ  ����ِســيَئت����) ٢٧(اآليــة 
  .)ِسّيت - ِسَيت(:وإبداُل اهلَمزَِة يَاًء َمَع اإلدغامِ ، الياءِ 
  .)أهَلَكِينْ ( :أسَكَن الَياَء َمحزَُة َوصالً  ����أْهَلَكِنيَ ����) ٢٨( اآلية

َمِعــْي ( :أســَكَن اليَــاَء َمحــزُة َوصــالً َمــع مراعــاة املــد اجلــائز املنفصــل ����َمِعــيَ ����) ٢٨(اآليــة 
   .)أو
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  .بداية الثمن الثاني ����ن َوالَقَلِم َوَما َيسطُُرون����) ١(ية اآل
ــان  ــٍض يـَتَـلَـــ����، ����َوإن����ِبَمجنُــونٍ ����) ٣٠، ٣-٢(اآليت ــونٰ◌ بَع أدَغَمهــا خلــٌف  ����َوُم

  .بدوِن ُغنٍة وقس على ذلك أمثاهلا
ِـــيم����) ١٤-١٣، ١٢(اآليتـــان  ـــٍد أث ِـــيمٍ ����، ����ُمعَت َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  ����نأأ����زَن
  .وقس على ذلك أمثاهلاحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق وَ  ؛ووقفاً وصالً ِخبُلٍف عنُه َخَلٌف 
  )أأن كان( :زَاَد محزُة َمهزَة اسِتفهاٍم َمفُتوحة ����أن كان����) ١٤(اآلية 
َلى����) ٥٠، ٤٨، ٣٢، ١٥( اآلية    .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����فَاْجَتَباه، نَاَدى، َعَسى، تـُتـْ

ـــان  ـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  ����األِخـــَرة، األّولِـــين����) ٣٣، ١٥(اآليت َوَلُه ؛َوَق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

َســّهَل اهلَمــزََة َمحــزَُة ِفيِهَمــا َوقفــاً مــع طــول  ����ِبُشــرََكآئِِهم، نَــآئُِمون����) ٤١، ١٩( اآليتــان
   .)بشركآِاهم - نَآِامون( :األلِف وقصره



٢٦٢ 

َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف  ����ْم ألَــمأوَســطُهُ ، َحــرِثُكْم إن����) ٢٨، ٢٢(اآليتــان 
  .ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
						  
�(�N0S(��א�B�و	)�� �

  .بداية الثمن الثالث ����الَحآقة����) ١(ية اآل
طَغَـــــا ، َوَجـــــآء، َصـــــْرَعى، "وقفـــــاً "تَــــــَرىفَـ ، أْدرَاك����) ٢٨، ١١، ٩، ٧ ،٣(يـــــات اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����ىأغنَ ، "وقفاً "

ُود( :أدَغَم الّتاَء يف الثّاِء َمحزَةُ  ����َكّذَبْت ثَُمود����) ٤(ية اآل َكَذَبت مث(.  
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٧(اآلية    ).َعَليـْ
  .أدغمها خلٌف بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا ����لََياٍل َوثََمانَِية����) ٧(اآلية 

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل  ����فَأَخـَذُهْم أْخـَذةً ، َكـأنـُّهْم أعَجـاز����) ١٠، ٧( اآليتان
  .يف ميم اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  ..)فـََهل تـَرى( :َمحزَةُ َوأَماَهلَا أدَغَم الالَم يف الّتاِء  ����فـََهْل تـََرى����) ٨( اآلية
  .)بِاخلَاِطَية: (وقفاً َمفُتوحًة َمحزَُة  أبَدَل اهلَمزََة يَاءً  ����بِالَخاِطَئة����) ٩(ية اآل

ــةً ����) ١٩، ١١-١٠(اآليتــان  ّــا����رَابَِي ــي، إن  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����َمــْن أوِت
  .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

َوَلُه َوصـالً ؛زُة بِالنْقِل َوالّسـْكتِ َوَقَف َعليها محَ  ����األيّام، األرض����) ٢٤، ١٤(اآليتان 
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

    .)أرَجآِاَها( :َسّهَل اهلَمزَة َمحزَُة َوقفاً مع طوِل األِلِف َوَقصرِهِ  ����أرَجآئَِها����) ١٧(اآلية 
  .وأماهلا )َخيَفى( :أبَدَل الّتاَء يَاًء َمحزَةُ  ����َتخَفى����) ١٨( اآلية
  َوَقَف عليها محزُة بِالتسِهيِل َمع طوِل األلِف َوقصره  ����َهآُؤمُ ����) ١٩(ية اآل

ـــهْ ����) ٢٩، ٢٨( اآليتـــان ـــ ����َهَلـــك�سَمالَِي  :اِء ِمـــن ُدوِن َهـــاءٍ َوَصـــَلُهَما َمحـــزَُة بَِفـــتِح الَي
  .)َهلك َماِيلَ (

  .)سلطَاِينَ ( :َحَذَف اهلَاَء َوصالً َمحزَةُ  ����ُسلطَانَِيه����) ٢٩(ية اآل



٢٦٣ 

ــــة اآل ــــَدَهلَا َوَحــــَذفـََها َوقفــــاً  ����الَخــــاِطُئون����) ٣٧(ي ــــزََة َوأب ـــــُون( :َســــّهَل َمحــــزَُة اهلَم ، اخلَاِط
  .)اخلَاطُون، اخلَاِطُيون

  .)تومنون( :أبَدَل اهلَمزََة واواً َمحزَُة َوقفاً  ����ُتؤِمُنون����) ٤١(ية اآل
						  
�و	)�Bא��)�)�	�ج�� �

أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن  ����يـَُبّصـرونهم َحِميمـاً ، بَِعـَذاٍب َواِقـع����) ١١-١٠، ١(اآليتان 
  .غنة وقس على ذلك أمثاهلا

 لـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـَكَت عَ  ����َمـــْن أدبَـــر، إنـُّهـــم����َجِمـــيالً ����)١٧، ٦-٥(اآليتـــان 
  .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .ُة الراَء واألِلفأَماَل َمحزَ  ����َونـََراه����) ٧(اآلية 
ــــَوى، َلظَــــى����) ١٨، ١٧، ١٦، ١٥( اآليــــات ــــَوّلى، لِلش  َمحــــزَةُ  أَمــــالَ  ����فَــــأوَعى، َوتـَ

  .رؤوس اآلي
ا َمحـزَُة بَِتحِقيـِق اهلَمـزَِة وَتسـِهيلها َمـَوقَـَف َعَليهِ  ����فَـأوَعى، َوأِخيـه����) ١٨، ١٢( اآليتان

  .)فَاَوعى -فَأوعى ، َوَاخيه –َوأخيه ( :)وجهان(
َوَقَف عليها محزُة بِإبدال اهلمزِة َواواً َمـع اإلظَهـار واإلدَغـام بـالواو  ����تُئِويه����) ١٣(ة اآلي

  .)تـُويه –تُوِويه ( :)وجهان(اليت بعدها 
َوَلُه َوصـًال الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسـْكتِ  ����األرض����) ١٤( اآلية

  .وقس على ذلك أمثاهلا عن َخّالدٍ 
  )نزاعةٌ (َرَفَع التاَء َمحزُة  ����نزاعةً ����) ١٦(ية اآل

����  
  .بداية الثمن الرابع ����إّن اإلنَساَن ُخِلَق َهُلوعاً ����) ١٩(ية اآل

َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكِت؛َوَلُه َوصــــالً الّســــكُت  ����اإلنَســــان����) ١٩(اآليــــة 
   . وقس على ذلك أمثاهلا ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ــان ــون����) ٣٣، ٢٣( اآليت مــع طــول َوقفــاً ِفيِهَمــا َســّهَل اهلَمــزََة َمحــزَُة  ����قَــآئُِمون، َدآئُِم
  .)َقآِاُمون - َدآِامون( :األلِف وقصره



٢٦٤ 

  .)مامون( :أبَدَل اهلَمزََة ألفاً َمحزَُة وقفاً  ����َمأُمون����) ٢٨(اآلية 
ُصـوِل يف مـيم َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املف ����ِمنُهْم أن، أزَواِجِهْم أو����) ٣٨، ٣٠(اآليتان 

  .اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً وقس على ذلك أمثاهلا
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����بـْتَـَغىٱ����) ٣١( اآلية
  ) ِبَشَهاَدِِم( :َحَذَف األِلَف بَعَد الّداِل َمحزَةُ  ����ِبَشَهاَداتِِهم����) ٣٣(ية اآل
  .)َنْصبٍ ( :فـََتَح الّنوَن َوأسَكَن الّصاَد َمحزَةُ  ����ُنُصبٍ ����) ٤٣(ية اآل

						  
Zو�����B9�B�و	)���� �

وصـــالً ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلــى املفُصـــوِل َخلَـــفَســـكَ  ����أن أنـــِذر، نُوحـــاً إلَـــى����) ١(اآليـــة 
  .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛ووقفاً 

نــة وقــس علـــى أدَغمَهـــا خلــٌف بــدوِن غ ����لَــيالً َونـََهــاراً ، أن يَــأتِيَـُهم����) ٥، ١(اآليتــان 
  .ذلك أمثاهلا

 :)وجهـــــان(َوقَـــــَف عليهـــــا َمحـــــزَُة بَِتحِقيـــــِق اهلَمـــــزَِة َوتســـــهيِلها  ����َوأِطيُعـــــون����) ٣(اآليـــــة 
  .)َواَِطيعون –َوأِطيُعون (

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  ����َلُهْم إسَراراً ، َويـَُؤِخرُكْم إَلى����) ٩، ٤(اآليتان 
  .قفاً وقس على ذلك أمثاهلااجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َووَ 

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����َجآء، "وقفاً "ُمَسّمى ����) ٤( اآلية
أبَدَل اهلَمزََة َمحـزَُة فـيِهّن  ����َوالُمؤِمَنات، َولِلُمؤِمِنين، ُمؤِمناً ، يـَُؤّخر����) ٢٨، ٤(اآليتان 

  .)واملومنات، وللمومنني، مومناً ، يـَُوّخر( :َوقفاً 
َوَلُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����"اً معـ"األرض ����) ١٩، ١٧(اآليتان 

  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
  .)َوُوْلُدهُ ( :َضّم الَواَو َوأسَكَن الالَم َمحزَةُ  ����َوَوَلُدهُ ����) ٢١( اآلية
  .)بَيِيتْ ( :أسَكَن الَياَء َمحزَةُ  ����بَيِتيَ ����) ٢٨(ية اآل

						  
� �



٢٦٥ 

B�و	)��D*ن��א� �
  .بداية الثمن الخامس ����....ُقْل ُأوِحَي إَليّ ����) ١(ية اآل

ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصوِل َخلَـٌف َسكَ  ����أَشٌر أرِيدَ ، ُقْل أوِحي����) ١٠، ١( اآليتان
  .قُ َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصالً ووقفاً 

ـــان ـــِدي����) ٣-٢، ٢-١( اآليت ـــاً يَه ّـــه، َعَجب ـــٍة أدغمَ  ����أحـــداً َوأن ـــٌف بـــدوِن غن ـــا َخَل َه
  .وقس على ذلك أمثاهلا

ـــــــــَزاُدوُهم، تـََعـــــــــاَلى����) ٢٨، ٢٧، ١٣، ٦، ٣( اآليـــــــــات ، ْرَتَضـــــــــىٱ، الُهـــــــــَدى، فـَ
   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َوأحَصى

َسَكَت َخَلٌف َعلى املفُصوِل يف مـيم اجلمـع ِخبُلـٍف عْنـُه َوصـالً  ����ظََننُتْم أن����) ٧( اآلية
  .َوَوقفاً 
  .)ُمِلَيت( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً  ����تُمِلئَ ����) ٨(اآلية 

َوَلُه َوصـــالً ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  ����األرض، األن����) ١٠، ٩( اآليتـــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)َلَديُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َلَديِهم����) ٢٨( اآلية
      .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٢٨(ية اآل

						  
�و	)�Bא���ز��D*�Dل�� �

ـــان ـــيالً ����) ٥-٤، ٤-٣( اآليت ـــْرتِيالً ����، ����أو����قَِل ّـــا����تـَ َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  ����إن
  .أمثاهلاوقس على ذلك َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 

أدَغَمهـا خلــٌف بـدوِن غنــٍة وقــس  ����يَومـاً َيجَعــل����، ����َوطئــاً َوأقــَوم����) ١٧، ٦( اآليتـان
  .على ذلك أمثاهلا

  .)َرب املشرق( :َجّر الَباَء َمحزَةُ  ����َرب الَمشِرق����) ٩( اآلية
 َوَلُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����"معـاً "األرض ����) ٢٠، ١٤( اآليتان

  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
   أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َمْرَضى، أْدَنى، َشآء، فـََعَصى����) ٢٠، ١٩، ١٦( اآليات



٢٦٦ 

����  
  .بداية الثمن السادس ����....إّن رَّبَك يَعَلمُ ����) ٢٠( اآلية
  .)الُقرَان( :ِفيَها النقُل حلَِمزََة َوقفاً  ����الُقرَءان����) ٢٠( اآلية

						  
	D"Dد��و	)�Bא���� �

  .)َوالرجز( :َكَسَر الرّاَء َمحزَةُ  ����َوالرْجزَ ����) ٥(ية اآل
أدَغمهـا َخلـٌف بـدون  ����َوَجعلت ����َوِحيداً ����،����َيوَمِئٍذ َيوم����) ١٢-١١، ٩( اآليتان

  .غنة وقس على ذلك أمثاهلا
 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسـكَ  ����إنّـهُ ����َصـعوداً ، أْن أزِيـد����) ١٨-١٧، ١٥( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلاَوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛ووقفاً وصالً ِخبُلٍف عنُه 
، يـُـوثَر( :أبــَدَل اهلَمــزََة ِفيِهمـا َواواً َمحــزَُة َوقفــاً  ����والُمؤِمنُــون، يـُـؤثَر����) ٣١، ٢٤( اآليتـان

  .)واملومنون
إلحـَدى ، ِذْكَرى، أْدرَاك����) ٥٦، ٥٥، ٥٢، ٤٧، ٣٧، ٣٥، ٣١، ٢٧( اآليات

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����التّـْقَوى، يُؤَتى، أتَانَا، "معاً "َشآء ، "وقفاً "
  َسّهل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َمع طوِل األِلِف َوقصرِِه  ����َمآلِئَكة����) ٣١( اآلية

َسـَكَت َخلَـٌف َعلـى املفُصـوِل يف مـيم  ����نأِمـنُكْم ، ِعـّدتـَُهْم إال����) ٣٧، ٣١( اآليتان
  .س على ذلك أمثاهلاوق اجلمع ِخبُلٍف عْنُه َوصالً َوَوقفاً 

  .ا األوَجه اخلمسة حلَِمزََة َوقفاً ِفيِهمَ  ����"معاً " َيَشآءُ ����) ٣١( اآلية
َســـّهَل اهلَمـــزََة َمحـــزَُة وقفـــاً َمـــَع طـــوِل  ����الَخآِئِضـــين، يـََتَســـآَءُلون����) ٤٥، ٤٠(اآليتـــان 

  .األِلِف َوقصرِهِ 
َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوَقَف َعليها َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األِخَرة����) ٥٣( اآلية

  .عن َخّالدٍ 
						  
�و	)�Bא��*�)��)��� �

  .بداية الثمن السابع ����آل أُْقِسُم بَِيوِم الِقَياَمة����) ١( اآلية



٢٦٧ 

َوَلُه َوصـــالً ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  ����"معـــاً "اإلنَســـان ����) ٥، ٣( اآليتـــان
  .ذلك أمثاهلا وقس على الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ــــــــــى����) ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٢، ٣١، ١٥، ٤( اآليــــــــــة ، بـََل
ــَوّلى، َصــّلى، أْلَقــى ، َفَســّوى، "وقفــاً "ُســدًى ، "معــاً "فَــأوَلى ، "معــاً "أولَــى، يـََتَمطّــى، َوتـَ

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الَمْوَتى، َواألُنَثى
ــٍذ أيــن����) ١٥، ١٠( اآليتــان ــْو ألَقــى، َيوَمِئ ِخبُلــٍف َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــٌف َســكَ  ����َوَل

  .وقس على ذلك أمثاهلاُق َوحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقي ؛وصالً ووقفاً عنُه 
أدَغَمهـــا خلـــٌف بـــدوِن غنـــٍة  ����أن يُفَعـــل، َولَـــو����َبِصـــيرةٌ ����) ٢٥، ١٥-١٤( اآليتـــان

  .وقس على ذلك أمثاهلا
  .)قـُرَانَه، َوقـُرَانَه( :الّنقُل حلَِمزََة َوقفاً  ِفيِهَما ����قـُْرَءانَه، َوقـُْرَءانَه����) ١٨، ١٧( اآليتان

بون( :أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَةُ  ����َبْل ُتِحّبون����) ٢٠(ية اآل َِبل حت(.  
  .)َمن راق( :أدَغَم الّنوَن يف الرّاِء ُدوَن َسكٍت َمحزَةُ  ����رَاقٍ سَمْن ����) ٢٧(ية آلا

  .)ُمتَىن ( :أَماَهلَا َمحزَةُ أبَدَل الَياَء تَاًء وَ  ����يُمَنى����) ٣٧(ية اآل
						  
�و	)�Bא!�9)�ن�� �

أَمـاَهلُّن  ����ُتَسـّمى، َوَجـَزاُهم، َوَلّقـاُهم، فـََوقَـاُهم، أتَـى����) ١٨، ١٢، ١١، ١( ياتاآل
  .َمحزَةُ 

ـــٍة إَذا، َهـــْل أَتـــى����) ٢، ١( اآليتـــان  ِخبُلـــٍف عنـــهُ  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفٌ َســـكَ  ����نُطَف
  .وقس على ذلك أمثاهلا يقُ قفاً الّنقُل َوالّتحقِ َوحلمزَة وَ  ؛وصالً ووقفاً 

ــة ــيئاً ����) ١( اآلي ــَوجَهنيِ  ����َش ــَف َعَليَهــا َمحــزَُة ِب ــَع اإلدَغــام ، الّنقــلُ  :َوَق ــَداُل َم ، َشــَيا(َواإلب
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالد ؛)َشّيا

بـدوِن غنــٍة وقـس علــى  أدَغَمَهـا َخلَــفٌ  ����َعينــاً َيشـَرب، َشــاِكراً َوإّمـا����) ٦، ٣( اآليتـان
  .ذلك أمثاهلا

ـــة ــــ����) ٤( اآلي ـــالْ ٰ◌ َسَل ـــَف َعَليهـــا ����ِس ـــن دو  َوَق ـــالِم ِم ـــٍف بَعـــَدَهاَمحـــزَُة بِإســـَكاِن ال  :ِن أِل
  .)َسالِسلَ ( :َوَوَصَلها بَِفتِح الالِم ِمن دوِن أِلف، )ِسلْ ٰ◌ َسلَـ(



٢٦٨ 

ُه َوصــالً الّســكُت ِخبُلــٍف َولَ ؛َوَقــَف َعليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ  ����األبــَرار����) ٥(اآليــة 
  .عن َخّالدٍ 

  :َوقَف عليها محزُة بِأربعِة أوجهٍ  ����األرَآِئك����) ١٣(اآلية 
  .َوتسِهيُل اهلمزِة الثانيِة َمع املد َوالقصرِ  وحذفها األوَىل  نقل حركة اهلمزة -٢و١
  .الثانية َوعليِه املد والقصرِ  وتسهيل اهلمزةاهلمزِة األوىل  السكت على -٤و٣

ــَوارِيرا����) ١٥(ة اآليــ ويُوصــُلَها . َمحــزةُ َمــَع إســَكاِن الــرّاِء قَــف َعليهــا حبــذِف األلِــِف وَ  ����قـَ
  .براء َمْفُتوَحة

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٥، ١٤( اآليتان   ).َعَليـْ
����  

  .بداية الثمن الثامن ����....َوَيطُوُف َعَليِهم ِوْلَدانٌ ����) ١٩(ية اآل
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٩(اآلية    ).َعَليـْ
وقف عليها محزُة بِإبـدال اهلمـزِة األوىل واواً سـاكنًة وإبـدال اهلمـزِة  ����ُلؤُلؤاً ����) ١٩(اآلية 

   .)ُلَواُلوْ ( :الثانية واواً مفتوحةً 
  .)الِْيِهمعَ ( :أسَكَن الَياَء وََكَسَر اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعالِيَـُهم����) ٢١(ية اآل
  .)َوإسَتربقٍ  ُخْضرٍ ( :َمحزَةُ َوالَقاَف ِفيِهَما َجّر الرّاَء  ����َوإسَتبَرقٌ  ُخْضرٌ ����) ٢١(ية اآل

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����َشآء، َوَسَقاُهم����) ٢٩، ٢١( اآليتان
َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْنــُه  ����ِمــنُهْم َءاثِمــاً ����) ٢٤( اآليــة

  .َوَوقفاً َوصالً 
						  
=>(�	��و	)�Bא���� �

ــذٍ ، َوالّناِشــَرات����َعصــفاً ����) ١٥، ٣-٢(اآليتــان  ــٌل َيوَمِئ أدَغَمَهــا َخلــٌف بــدوِن  ����َوي
   .غنٍة وقس على ذلك أمثاهلا

شـَبِع  خبُلـٍف َعنـهُ  أدَغـَم التّـاَء يف الـّذاِل َخـّالدٍ  ����فَالُملِقَياِت ِذْكَراً ����) ٥( اآلية
ُ
َمـَع املـّد امل

لِقَيآت، ذِْكراً  فامللقياتِ : (عنَد اإلدغامِ  يف األِلفِ 
ُ
  .)ذكراً  فَامل



٢٦٩ 

ِخبُلـٍف عنـُه َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����نُْذراً إنَّما، ُعذراً أو����) ٧ -٦،٦(اآليتان 
  .قس على ذلك أمثاهلاوَ َوالّتحِقيُق  َوحلمزَة َوقفاً الّنقلُ  ؛وصالً ووقفاً 

  .زَةُ أَماَهلَا محَ  ����أْدرَاك����) ١٤( اآلية
َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  ����األِخـــرِين، األّولِـــين����) ١٧، ١٦( اآليتـــان

  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
  .قـَّلَلَها َمحزَةُ  ����قـََرار����) ٢١( اآلية
  .)َوِعُيون( :َكَسَر الَعَني َمحزَةُ  ����َوُعُيون����) ٤١(ية اآل
  .)يومنون(:أبَدَل اهلَمزََة َواواً َمحزَُة َوقفاً  ����يُؤِمُنون����) ٥٠(ية اآل

						  
R�N9�א�B�و	)�� �

  .الثمن األولالجزء الثالثون و بداية   ����َعّم يـََتَسآَءُلون����) ١(ية اآل
  َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة وقفاً َمَع طوِل األِلِف َوقصرِِه  ����يـََتَسآَءُلون����) ١( اآلية

ـــــان ـــــِل َوالّســـــْكتِ  ����رض، واألرضاأل����) ٣٧، ٦( اآليت ـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْق َوَلُه ؛َوَق
  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

أدَغَمهــا خلــٌف  ����يَــوم ����ِميَقاتــاً ، َوالِجَبــال ����ِمَهــاداً ����) ١٨-١٧، ٧-٦( اآليتــان
  .بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا

 َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ ����  َفَكانْت أبوابا، َوَجّناٍت ألَفافاً ���� )١٩، ١٦( اآليتان
  .وقس على ذلك أمثاهلاالّنقُل َوالّتحِقيُق  َوقفاً  َوَحلمزةَ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه 

  .)فكاَنت سراباً ( :أدَغَم الّتاَء يف السِني َمحزَةُ  ����َفَكانْت َسَراباً ����) ٢٠( اآلية
  .)َمـَاباً ( :زَُة َوقفاً َسّهَل اهلَمزََة محَ  ����"معاً " َمَئاباً ����) ٣٩، ٢٢( اآليتان

  .)لَِبِثني( :محزةُ َحَذَف األِلَف بَعَد الالم  ����بِِثينٰ◌ لَـ����) ٢٣(ية اآل
    .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ٢٩(اآلية 
ــدَُكْم إال����) ٣٠(اآليــة  ــٍف عْنــُه  ����نَزِي ــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُل َســَكَت َخَل
    . َوَوقفاً َوصالً 
  .)الّرمحنُ ( :َرَفَع الّنوَن َمحزَةُ  ����نِ ٰ◌ الرحَمـ����) ٣٧( اآلية



٢٧٠ 

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َشآءَ ����) ٣٩(ية اآل
						  
�و	)�Bא��N9ز�.)�=�� �

أدَغمَها خلٌف بدوِن غنـٍة  ����أمراً َيوم، َوالّناِشطَات����َغرقاً ����) ٦-٥، ٢-١( اآليتان
  .وقس على ذلك أمثاهلا

َت َعلـــى املفُصـــوِل َســـكَ  ����ذَهـــْب إلَـــىٱ، أبَصـــارَُها����َواِجَفـــةٌ ����) ١٧، ٩-٨( اآليتـــان
   .وقس على ذلك أمثاهلا الّنقُل َوالّتحِقيقُ  َوقفاً  َوَحلمزةَ  ؛وصالً ووقفاً ِخبُلٍف عنُه  َخَلفٌ 
  .)نَاِخرة( :زَاَد ألِفاً بَعَد الّنوِن َمحزَةُ  ����َنِخَرة����) ١١( اآلية
ـــــــــاآل ، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥( اتي

ــــــاك����) ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤ طُــــــَوى ، نَــــــاَداه، ُموَســــــى، أَت
، َيْســـَعى، َوَعَصـــى، "معـــاً "الُكبـــَرى ، فَـــأرَاه، فـََتخَشـــى، تـَزَّكـــى، "معـــاً " طََغـــى، "وقفـــاً "

ــَرى، َســَعى، َجــآَءت، َيخَشــى، َواألوَلــى، األعَلــى، فـََنــاَدى نَيا، يـَ معــاً "المــأَوى، الــد" ،
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����الَهَوى، "وقفاً " َونـََهى، َخاف

َوَلُه َوصـالً ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األعَلى، اآلية����) ٢٤، ٢٠( اآليتان
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

، بـََناَهـــــــــــا����) ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٣٢، ٣١، ٢٩، ٢٨، ٢٧( اآليـــــــــــات
 ����َيخَشــاَها، ُمنتَـَهاَهــا، ِذكَراَهــا، مْرَســاَها، أْرَســاَها، َوَمْرَعاَهــا، "معــاً "ُضــَحاَها، ّواَهاَفَســ

  .أَماَل األِلَف قـَْبَل اهلَاِء َمحزَةُ 
ــُتْم أَشــد����) ٢٧( اآليــة ــُه  ����َءأن َســَكَت َخَلــٌف َعلــى املفُصــوِل يف مــيم اجلمــع ِخبُلــٍف عْن

  .َوصالً َوَوقفاً 
  . إَماَلَة ِفيَها حلَِمزَةَ ال ����َدحاَها����) ٣٠( اآلية
 :وْجَهــــاِن  يَــــاًء َمفُتوحـــًة َوقفـــاً  اأبـــَدهلَ َحَقــــَق َمحـــزَُة اهلَْمـــزَُة و  ����َوِألنَعـــاِمُكم����) ٣٣( اآليـــة

  ).َوِألَنَعامكم(، )َولَِينَعامكم(
اوى( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة ألفاً َوقفاً " معاً " ����الَمأوى����) ٤١، ٣٩( تاناآلي

َ
  .)امل

						  



٢٧١ 

�B.)�)س��و	)� �
  .بداية الثمن الثاني ����َعَبَس َوتـََوّلى����) ١(ية اآل
ـــــــــَوّلى����) ٣٣، ٢٢، ١٢، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(يـــــــــات اآل ، َوتـَ

، َيخَشـى، َيسـَعى، َجـآَءك، َتَصـّدى، ْسَتغَنىٱ، الذّكَرى، "معاً "يـَزّّكى ، األعَمى، َجآَءه
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����َجآَءت، "معاً "َشآء ، تـََلّهى

َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهـــا َمحــــزُة بِالنْقـــِل َوالّســــْكتِ  ����اإلنَســـان، األعَمــــى����) ١٧، ٢( اآليتـــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .)فـََتنَفُعهُ ( :َرَفَع الَعَني َمحزَةُ  ����فـََتنَفَعهُ ����) ٤( اآلية
ِخبُلــٍف عنــُه  املفُصــوِل َخلَــفٌ  َعلــىَســَكَت  ����ِمــْن أِخيــه، ِمــْن أي����) ٣٤، ١٨( اآليتــان

  .ِقيُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتح ؛وصالً ووقفاً 
     .َسَكَت َعَليَها َمحزَُة َوصالً ِخبُلٍف َعن َخالد ����َشيءٍ ����) ١٨( اآلية

ــاً ����) ٣٧، ٢٨-٢٧( اآليتــان أدَغمهــا خلــٌف بــدوِن غنــٍة  ����َشــأٌن يُغِنيــه، َوِعنبــاً ����َحّب
  .وقس على ذلك أمثاهلا

: َحَقــــَق َمحـــزَُة اهلَْمـــزََة وأبـــَدَهلا يَــــاًء َمفُتوحـــًة َوقفـــاً وْجَهــــاِن  ����َوِألنَعـــاِمُكم����) ٣٢( آليـــةا
  ).َوِألَنَعامكم(، )َولَِينَعامكم(

َوقَــَف َعَليَهـــا َمحــزَُة بِإســـَقاِط اهلَمــزَِة َونَقـــُل َحرََكِتَهــا إَىل الـــرّاِء َمـــَع  ����الَمـــْرءُ ����) ٣٤( اآليــة
  .)املرْ ( :َواإلمشَاماإلسَكاِن َوالروُم 
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، َدةووُ اْلَمــــ( :)وجهــــان(النقــــِل َواإلدَغــــام َوقَــــَف َعليَهــــا َمحــــزَُة بِ  ����َدةوءُ وْ َمــــالْ ����) ٨( اآليــــة
  .)َدةوو اْلمَ 

محــزُة وقفــاً ) وجهــان(َســّهَل اهلمــزَة بــني اهلمــزَِة واليــاِء َوأبــدَهلا َواواً  ����ُســِئَلت����) ٨( اآليــة
  .)ُسوَلت، ُسـَِلت(

  .)ُنشرت( :َشّدَد الشَني َمحزَةُ  ����ُنِشَرت����) ١٠( اآلية
  .)ُسِعَرت( :َخّفَف الَعَني َمحزَةُ  ����ُسعَرت����) ١٢(ية اآل



٢٧٢ 

أدَغمهــا خلــٌف بــدون غنــة  ����أن َيســَتِقيم، َوَمــا ����أِمــينٍ ����) ٢٨، ٢٢-٢١( اآليتــان
  .وقس على ذلك أمثاهلا

  .رّاء َمحزَةُ أَماَل اهلَمزََة وال ����رََءاه����) ٢٣( اآلية
َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوَقَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����بِاألُفقِ ����) ٢٣( اآلية

  .عن َخّالدٍ 
  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َشآء����) ٢٨( اآلية

						  
�و	)�Bא�29ط�	�� �

  .بداية الثمن الثالث ����نَفَطَرتٱإَذا الّسَمآُء ����) ١(ية اآل
َوَلُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  ����األبَرار، اإلنَسان����) ١٣، ٦( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
   أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����"معاً "أْدرَاك ، َشآء، َفَسّواكَ ����) ١٨، ١٧، ٨، ٧( اآليات

بُون����) ٩(ية اآل بُون( :زَةُ أدَغَم الالَم يف الّتاِء محَ  ����َبْل ُتَكذ َكذَبل ت(.  
ــان أدَغَمَهــا  ����َيصــلونها ����َجِحــيٍم ، َوإن ����نَِعــيٍم ����) ١٥-١٤، ١٤-١٣( اآليت

  .َخلٌف بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا
  .َسّهَل اهلَمزََة َمحزَُة َمَع طُوِل األِلِف َوَقصرِِه َوقفاً  ����بَِغآئِِبين����) ١٦( اآلية
، َشــَيا(َواإلبــَداُل َمـَع اإلدَغـام ، الّنقـلُ  :َمحـزَُة بِـَوجَهنيِ َوقَـَف َعَليَهــا  ����َشـيئاً ����) ١٩( اآليـة
  .َوَوصَلَها بِالّسكِت ِخبُلٍف َعن َخالدٍ  ؛)َشّيا

						  
�و	)�Bא���ط�2D*2*�ن�� �

ـــٍف عنـــُه  ����َكـــاُلوُهْم أو����) ٣( اآليـــة ـــٌف ِخبُْل فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَل
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

  .َوصالً َوَوقفا
ــان ــذٍ ، َوَمــا ����ِســّجيٍن ����) ١٠، ٨-٧( اآليت أدَغَمَهــا خلــٌف بــدوِن غنــة  ����َويــٌل َيوَمِئ

  .وقس على ذلك أمثاهلا
َلى، "معاً "أدرَاك ����) ١٩، ١٣، ٨( اآليات   .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����تـُتـْ



٢٧٣ 

 ؛وصـــالً ووقفـــاً ِخبُلـــٍف عنـــُه وِل َخَلـــٌف َســـَكَت َعلـــى املفُصـــ ����ُمعَتـــٍد أثِـــيم����) ١٢( اآليـــة
   .يقُ ُل َوالّتحقِ َوَحلمزَة َوقفاً الّنق

ـــان ـــين����) ١٨، ١٣( اآليت ـــَرار، األوِل ـــِل َوالّســـْكتِ  ����األبـْ َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْق
  .وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

بَـــل ( :أدَغـــَم الـــالَم يف الـــرّاِء َوأَماَهلـَــا ِمـــن ُدوِن َســـكٍت َمحـــزَةُ  ����رَانسبَـــْل ����) ١٤( اآليـــة
  .)نرا

  .قـَّلَلَها َمحزَةُ  ����األبَرار����) ١٨( يةاآل
  :وقف عليها بِأربعِة أوُجٍه محزةُ  ����األرَآِئك����) ٣٥، ٢٣(اآليتان 

  :َوقَف عليها محزُة بِأربعِة أوجهٍ  ����األرَآِئك����) ١٣(اآلية 
  .نقل حركة اهلمزة األوَىل وحذفها َوتسِهيُل اهلمزِة الثانيِة َمع املد َوالقصرِ  -٢و١
 .على اهلمزِة األوىل وتسهيل اهلمزة الثانية َوعليِه املد والقصرِ  السكت -٤و٣

  .)أْهِلُهمُ ( :َضّم اهلَاَء َواملِيَم َمحزَُة َوصالً  ����أْهِلِهمُ ����) ٣١(ية اآل
  .)فَاِكِهني( :زَاَد الِفاً بَعَد الَفاِء َمحزَةُ  ����َفِكِهين����) ٣١(ية اآل

ُهمْ (وَوقفاً  ضم اهلاء َمحزَُة وصالً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٣٣(اآلية    ).َعَليـْ
  .)َهل ثوب( :أدَغَم الالَم يف الثّاِء َمحزَةُ  ����َهْل ثـُوب����) ٣٦(ية اآل

						  
�و	)�Bא�69*���ق�� �

  .بداية الثمن الرابع ����نَشّقتٱإَذا الّسَمآُء ����) ١(ية اآل
َوصــالً  َوَلهُ ؛َوقَـَف َعليهــا َمحـزُة بِالنْقــِل َوالّسـْكتِ  ����اإلنســان، األرض����) ٦، ٣( اآليتـان

  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلـى املفُصـوِل َخلَـٌف َسـكَ  ����َمـْن أوتِـيَ ، َكـاِدٌح إلـى����) ٧، ٦( اآليتان

  . وقس على ذلك أمثاهلايُق َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحقِ  ؛وصالً ووقفاً 
َمَها خلٌف بدوِن غنـة أدغَ  ����َوأّما ����َمسُروراً ، ِحَساباً َيِسيراً ����) ١٠-٩، ٨( اآليتان

  .وقس على ذلك أمثاهلا
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����بـََلى، َيْصَلى����) ١٥، ١٢( اآليتان



٢٧٤ 

  .)لَتَـرَْكَنبّ ( :فـََتَح الَباَء َمحزَةُ  ����لَتَـرَْكُبنّ ����) ١٩(ية اآل
  .)يومنون( :أبَدَل اهلَمزََة َواواً َوقفاً َمحزَُة◌ً  ����يُؤِمُنون����) ٢٠( اآلية
  .)َعَليُهمُ ( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����مُ َعَليهِ ����) ٢١( اآلية

						  
�وج	��و	)�Bא���� �

دَغَمَهـا َخلَـٌف بـدوِن غنـٍة وقـس علـى أ ����أن يُؤِمُنوا، َوَشاِهٍد َوَمشُهود����) ٨، ٣(ية اآل
  .ذلك أمثاهلا

َوَلُه َوصالً ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  ����َواألرض، األخُدود����) ٩، ٤(يتان اآل
   .وقس على ذلك أمثاهلا كُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ السّ 
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه َوصـالً  ����ِمنُهْم إال����) ٨( يةاآل

َ
َسَكَت َعلَـى امل

   .َوَوقفا
ــعَ  ����َشــيءٍ ����) ٩(يــة اآل ــاِء َم ــَل َحرََكِتَهــا إىل الَي إْســَكاَِا َوَروِمَهــا  أْســَقَط َمحــزُة اهلَمــزََة َونـََق
؛ َولَـُه أيضـاً إبــَداُل اهلمـزَِة يَـاًء َمـَع إدَغــاِم اليَـاِء األوَىل يف الثّانِيـة َمـَع اإلســَكاِن )َشـيِ (اً َوقفـ

  َوالروِم َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف َعن 
  .)َشيّ (َخالٍد 
ِجيدِ : (َجّر الّداَل َمحزَُة َوصالً  ����الَمِجيدُ ����) ١٥(اآلية 

َ
  ).امل

  .ا َمحزَةُ أَماهلََ  ����أتَاك����) ١٧(ية اآل
						  
�و	�Bא�ط�N	�ق�� �

  .ا َمحزَةُ أَماَهلُمَ  ����"وقفاً "تُبَلى، أْدرَاك����) ٩، ٢(يتان اآل
َوَلُه ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����َواألرض، اإلنَســــان����) ١٢، ٥(يتــــان اآل

  .َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
ـــان اآل ـــٍق ����) ١٠، ٧-٦(يت ـــوّ ، َيخـــُرج ����َداِف ـــٌف بـــدون غنـــٍة  ����ٍة َوالقـُ ـــا َخَل أدَغَمَه

  .وقس على ذلك أمثاهلا



٢٧٥ 

َسهَل اهلمزَة فيهما وقفاً محزُة مَع طُوِل األلِـِف  ����الّسَرآئِر، التّـَرآِئب����) ٩، ٧(يتان اآل
  .َوقصرهِ 

						  
7��.Fא�B�و	)�� �

  .محزةُ أمال األلف يف رؤوس اآلي مجيعاً 
ـــــــــى����) ١٢، ١١، ٧، ١( يـــــــــاتاآل ، "وقفـــــــــاً "األشـــــــــَقى ، َشـــــــــآء، "وقفـــــــــاً " األعَل

  .أماهلُن محزةُ  ����"وقفاً "يصَلى
َوَلُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  ����األشَقى، األعَلى����) ١١، ١(يتان اآل

   .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
ِخبُلـٍف عنـُه  لَـفٌ وِل خَ َسـَكَت َعلـى املفُصـ ����فَـذَكْر إن، غُثَآًء أحـَوى����) ٩، ٥(يتان اآل

   .وقس على ذلك أمثاهلاَوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق  ؛وصالً ووقفاً 
  أدَغَمَها َخَلٌف بدون غنة  ����َخيٌر َوأبَقى، َمن َيخَشى����) ١٧، ١٠(يتان اآل
  )َبل تؤثرون:(أدَغَم الالَم يف الّتاِء َمحزَُة َوصالً  ����َبْل تُؤثُِرون����) ١٦(ية اآل

						  
�و	)�Bא�%��6*�)��� �

   أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����تـََوّلى، ُتْسَقى، َتصَلى، أتَاكَ ����) ٢٣، ٥، ٤، ١( ياتاآل
أدَغَمَهـــا َخَلـــٌف بِـــدوِن غنـــة  ����ُوُجـــوه����ُجـــوٍع ، ُوُجـــوٌه َيوَمِئـــذٍ ����) ٨-٧، ٢(تـــان ياآل

   .وقس على ذلك أمثاهلا
ــة����) ٦، ٥(يتــان اآل ــاٌم إال، َعــيٍن َءانَِي ِخبُلــٍف عنــُه لــى املفُصــوِل َخَلــٌف َت عَ َســكَ  ����طََع

  .الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصالً ووقفاً 
َوَلُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����األرض، اإلبل����) ٢٠، ١٧(يتان اآل

  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا
ُهمْ (زَُة وصالً وَوقفاً ضم اهلاء محَ  ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٢(اآلية    ).َعَليـْ

، وخلــالد وجــه آخــر أَشــّم الصــاَد زَايــاً َمحــزَُة ِخبُلــٍف َعــن َخــالد ����ِبُمَصــيطر����) ٢٢(يــة اآل
  .بالصاد



٢٧٦ 

						  
�و	)�Bא�2��	�� �

أدَغَمَهـــا َخلَـــٌف بـــدوِن  ����َيوَمِئـــٍذ يـََتـــذّكر، َوالّشـــفع����َعْشـــٍر ����) ٢٣، ٣-٢(يتـــان اآل
  .ُغّنة
   .)َوالِوْتر( :َكَسَر الَواَو َمحزَةُ  ����رَوالَوتْ ����) ٣(ية اآل
وصـــالً ِخبُلـــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصـــوِل َخلَــفٌ َســـكَ  ����ألَــم ����ِحجـــرٍ ���� )٦-٥(يتــان اآل

  .َوَحلمزَة َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ  ؛ووقفاً 
َوَلُه ؛َوقَـــَف َعليهـــا َمحـــزُة بِالنْقـــِل َوالّســـْكتِ  ����اإلنَســـان، األوتَـــاد����) ١٥، ١٠(يتـــان اآل

  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا َوصالً 
ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ١٣(اآلية    ).َعَليـْ

أَمـــاَهلُّن  ����الــذكَرى، أنّــى، َوَجــآء، "معـــاً "ـــهُ ٰ◌ بـْتَـلَـــٱ����) ٢٣، ٢٢، ١٦، ١٥(يــات اآل
  .َمحزَةُ 
ْطَمـِّنة( :زََة َوقفاً َسّهَل َمحزَُة اهلَم ����الُمْطَمِئّنة����) ٢٧(ية اآل

ُ
  .)امل
						  
�و	)�Bא��)��د�� �

وقـس علـى ذلـك أدَغَمَهـا َخلَـٌف بـدون غنـة  ����َلن يَقـِدر، َوَواِلٍد َوَما����) ٥، ٣(يتان اآل
  .أمثاهلا

َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����اإلنَسان����) ٤(ية اآل
   .عن َخّالدٍ 

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����أدرَاك����) ١٢( يةاآل
ِخبُلـٍف عنـُه  لى املفُصوِل َخَلٌف َسَكَت عَ  ����أْو إْطَعام ����رَقـََبٍة ����) ١٤-١٣(يتان اآل

  .وقس على ذلك أمثاهلا الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوقفاً َوَحلمزَة  ؛وصالً ووقفاً 
فُصـوِل يف ِمـيِم اجلمـِع  ����ُهْم أصَحاب����) ١٩(ية اآل

َ
َخلَـٌف ِخبُْلـٍف عنـُه َسـَكَت َعلَـى امل

   .َوصالً َوَوقفا



٢٧٧ 

 :أســــــَقَط اهلَمــــــزََة َونـََقــــــَل َحرََكتَـَهــــــا إَىل الّشــــــِني َمحــــــزَُة َوقفــــــاً  ����الَمْشــــــَئَمة����) ١٩(يــــــة اآل
َشَمة(

َ
  .)امل

ُهمْ (ضم اهلاء َمحزَُة وصالً وَوقفاً  ����َعَلْيِهمْ ����) ٢٠(اآلية    ).َعَليـْ
  .)موصدة( :َمحزةُ َوقفاً  أبَدَل اهلَمزََة َواواً  ����ُمؤَصَدة����) ٢٠(ية اآل

						  
�و	)�Bא��N6س�� �

) ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ٣، ١(يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات اآل
، َدّســـاَها ، َخـــاب، زَّكاَهـــا، َوتـَْقَواَهـــا، َســـّواَها، بـََناَهـــا، يَغَشـــاَها، َجّالَهـــا، َوُضـــَحاَها����

  .َماَهلُّن َمحزَةُ أ ����ُعقَباَها، َفَسّواَها، َوُسقَياَها، أشَقاَها، ِبطَغَواَها
  .ا حلَِمزَةمَ ال إَماَلَة ِفيهَ  ����َطَحاَها، َتالَها����) ٦، ٢(يتان اآل
َوَلُه َوصــــالً الّســــكُت ؛َوقَــــَف َعليهــــا َمحــــزُة بِالنْقــــِل َوالّســــْكتِ  ����َواألرض����) ٦(يتــــان اآل

   .ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
َوَحلمـزَة  ؛وصـالً ووقفـاً  ِخبُلـٍف عنـهُ  َت َعلى املفُصوِل َخَلفٌ َسكَ  ����َقْد أفْـَلح����) ٩(ية اآل

  .وقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ 
  )َعَليُهم( :َضَم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعَليِهم����) ١٤(ية اآل
  .)َكّذَبت ّمثود(:أدَغَم الّتاَء يف الثّاِء َمحزَةُ  ����َكّذَبْت ثَُمود����) ١١(ية اآل

						  
�و	)�Bא���ل�� �

ـــــــــات اآل ، ١٥، ١٤، ١٣ ،١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢، ١(ي
، أعطَـــــى، َلَشـــــّتى، َواألنثَـــــى، َتَجلّـــــى، يَغَشــــى���� )٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦

، َواألولَـى، لَلُهـَدى، تـَـَرّدى، لِْلُعسـَرى، ْسَتغَنىٱوَ ، لِْلُيسَرى، "معاً "بَالُحسَنى ، تـَّقىٱوَ 
ــَوّلى، "وقفــاً "األشــَقى، َيصــالَها، تـََلظَــى ، األعَلــى، ىُتجــزَ ، يـَتَـزَّكــى، "وقفــاً "األتَقــى، َوتـَ
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يَرَضى

َوَلُه َوصـالً ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����َلألِخَرة، َواألنَثى����) ١٣، ٣(يتان اآل
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالٍد وقس على ذلك أمثاهلا



٢٧٨ 

ـــة اآل ـــى����) ٥(ي ـــُه َت َعلـــى املفُصـــوِل َخلَـــٌف َســـكَ  ����َمـــْن أْعَط  ؛وقفـــاً وصـــالً و ِخبُلـــٍف عن
  .َوَحلمزَة وقفاً الّنقُل َوالّتحِقيقُ 

						  
7(�B)�א�B��و	 �

، فـَئَـاَوى، فـََترَضـى، األولَـى، قـَلَـى، َوالُضـَحى���� )٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ١(يات اآل
  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����فَأغَنى، فـََهَدى
  .ال إَماَلَة ِفيَها حلَِمزَة ����َسَجى����) ٢(اآلية 

َوَلُه َوصـــــالً ؛َوقَـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْقـــــِل َوالّســـــْكتِ  ����لَـــــىاألو ، َوَلألِخـــــَرة����) ٤(يـــــة اآل
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

						  
Z	N6�א�B�و	)�� �

  .َسَكَت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َوصالً ِخبُلٍف عنهُ  ����إنّ  ����ُيْسراً ����) ٦-٥(يتان اآل
						  
�و	)�Bא�
�ن��� �

َوَلُه َوصــالً ؛ليهــا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ َوقَــَف عَ  ����اإلنَســان، األمــين����) ٤، ٣(يتــان اآل
  .الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

ـــٍف عنـــُه  ����فـََلُهـــْم أجـــرٌ ����) ٦(يـــة اآل فُصـــوِل يف ِمـــيِم اجلمـــِع َخَلـــٌف ِخبُْل
َ
َســـَكَت َعَلـــى امل

  . َوصالً َوَوقفا
						  

�ق���و	)�Bא��)�� �
َوَلُه َوصــالً ؛بِالنْقــِل َوالّسـْكتِ  َوقَـَف َعليهــا َمحـزةُ  ����األكـرم، اإلنَســان����) ٣، ٢( اآليتـان

  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 
، ْســــــــــــَتغَنىٱ، لََيْطغَــــــــــــى����) ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٦(يــــــــــــات اآل

  .أَماَهلُّن َمحزَةُ  ����يـََرى، َوتـََوّلى، بِالّتقَوى، الُهَدى، َصّلى، يَنَهى، الّرجَعى
  .َل الرّاَء َواهلَمزََة َمحزَةُ أَما ����رََءاهُ ����) ٧(ية اآل



٢٧٩ 

ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����أْو أَمــر، َعبــداً إَذا����) ١٢، ١٠(يتــان اآل
  .الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوَحلمزَة َوقفاً  ؛وصالً ووقفاً 

  .)َخاطَية( :َمحزةُ أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتوحًة َوقفاً  ����َخاِطَئة����) ١٦( ةاآلي
						  
�و	)�Bא���ْد	�� �

  .أَماَهلا َمحزَةُ  ����أْدرَاك����) ٢(ية اآل
َوَحلمـزَة  ؛وصـالً ووقفـاً ِخبُلـٍف عنـُه  َت َعلى املفُصـوِل َخلَـفٌ َسكَ  ����ِمْن أْلفِ ����) ٣(ية اآل

  .َوقفاً الّنقُل َوالّتحِقيُق 
						  
��9D*�(��א�B�و	)�� �

وصــالً ِخبُلــٍف عنــُه  َلــفٌ َت َعلــى املفُصــوِل خَ َســكَ  ����"معــاً "ِمــْن أْهــل ����) ٦، ١(يتــان اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّنقُل َوالّتحِقيقُ َوقفاً َوَحلمزَة  ؛ووقفاً 

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َجآَءتـُْهم����) ٤(ية اآل
رَاِتِب الّثالثِ  ����ُحنَـَفآءَ ����) ٥(ية اآل

َ
  .َوقفاً  يف املد أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة َمَع امل

َوَلُه َوصــالً الّســكُت ِخبُلــٍف ؛ا َمحــزُة بِالنْقــِل َوالّســْكتِ َوقَــَف َعليهــ ����األنَهــار����) ٨(يــة اآل
  .عن َخّالدٍ 

						  
�و	)�Bא�زD�ز)����� �

َوَلُه َوصـــــالً ؛َوقَـــــَف َعليهـــــا َمحـــــزُة بِالنْقـــــِل َوالّســـــْكتِ  ����"معـــــاً "األرض ����) ٢، ١(يـــــة اآل
  .وقس على ذلك أمثاهلا الّسكُت ِخبُلٍف عن َخّالدٍ 

  .ا َمحزَةُ أَماهلََ  ����أوَحى����) ٥(ية اآل
  .أدغمَها َخَلٌف بدون غنة وقس على ذلك أمثاهلا ����َيوَمِئٍذ َيصُدر����) ٦(ية اآل
  .)ـدرزَيصـ( :أَشّم الّصاَد زاياً َمحزَةُ  ����َيصُدر����) ٦(ية اآل
ــَرْوْا أْعَمــاَلُهم����) ٦(يــة اآل  ؛وصــالً ووقفــاً ِخبُلــٍف عنــُه  َت َعلــى املفُصــوِل َخَلــفٌ َســكَ  ����لِيـُ

  .قُل َوالّتحِقيُق النّ َوقفاً َوَحلمزَة 



٢٨٠ 

						  

�و	)�Bא��)�د*�)�=�� �
ـــالُمِغيَراِت ُصـــبحاً ����) ٣(يـــة اآل ـــادِ أدغـــَم التـــاَء يف  ����َف خبلـــٍف عنـــُه مـــَع املـــد خـــالٍد  الص

  .)فَاملِغريآت صبحاً ، فاملغرياِت ُصبحاً ( :املشبِع يف األلِف عند اإلدغامِ 
َســَكَت َعلــى املفُصــوِل  ����أَفــال����َلَشــِديدٌ ، إنّ  ����َجمعــاً ����) ٩-٨، ٦-٥( اآليــات

  .َخَلٌف َوصالً ِخبُلٍف عنهُ 
َوَلُه َوصـالً الّسـكُت ِخبُلـٍف ؛َوقَـَف َعليهـا َمحـزُة بِالنْقـِل َوالّسـْكتِ  ����اإلنَسان����) ٦(ية اآل

  .عن َخّالدٍ 
  .أدَغَمَها َخَلٌف َوصالً ِبدوِن غّنة ����َوإنّه����َلَكُنودٌ ����) ٧-٦(ية اآل

						  
�و	)�Bא����	�.)��� �

  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����"معاً "أدرَاَك ����) ١٠، ٣( يتاناآل
  .أدَغَمَها َخَلٌف ِبدوِن ُغّنٍة َوصالً  ����َوَما����َهاِويٌَة ����) ١٠-٩(ية اآل
َوأثَبتَـَهـــا َوقفـــاً ) َمـــاِهَي نَـــار(َحـــَذَف اهلـَــاَء الســـاِكَنَة َمحـــزَُة َوصـــالً  ����َماِهَيـــهْ ����) ١٠(يـــة اآل
    .)َماِهَيهْ (

						  
	�"�(#D
�و	)�Bא��� �

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����أْلَهاُكمُ ����) ١(ية اآل
						  
�و	)�Bא��)�	�� �

  ال خالف فيها حلَِمزَة
						  
�و	)�Bא�-��)ز)�� �

  .)َمجّعَ ( :َشّدَد املِيَم َمحزَةُ  ����َجَمعَ ����) ٢(ية اآل
  .أدَغَمَها َخَلٌف دوَن ُغّنة ����َماالً َوَعّدَده����) ٢(ية اآل
  .ةُ أَماَهلَا َمحزَ  ����أدرَاك���� )٥(ية اآل



٢٨١ 

النقــِل َوالســكِت يف اهلمــزِة األوَىل وَعلــى كــٍل َوقَــَف َعَليَهــا َمحــزَُة بِ  ����األْفِئــَدة����) ٧(يــة اآل
  .)ـأِفَدةۜ◌ ال –اَلِفَدة ( :منهما إسقاُط اهلمزِة الثانَية ونقُل حركتها إىل الفاءِ 

  .)وَصَدةَعَليُهم م ( :أبَدَل اهلَمزََة َمحزَُة َوقفاً َضّم اهلَاَء وَ  ����ؤَصَدةَعَليِهم م ����) ٨(ية اآل
  .)ُعُمد( :َضّم الَعَني َواملِيَم َمحزَةُ  ����َعَمد����) ٩(ية اآل

						  
�و	)�Bא�2*�ل�� �

  .أدَغَمَها َخَلٌف دوَن غنٍة َوصالً  ����َوأرَسل����َتضِليلٍ ����) ٣-٢(ية اآل
  .)َعَليُهم( :َضّم اهلَاَء َمحزَةُ  ����َعَليِهم����) ٣(ية اآل
 ؛وصـــالً ووقفـــاً ِخبُلـــٍف عنـــُه  َت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــفكَ َســـ ����طَيـــراً أبَابِيـــل����) ٣(يـــة اآل

  .الّنقُل َوالّتحِقيُق َوقفاً َوَحلمزَة 
  .)َماُكول( :أبَدَهلَا َمحزَُة َوقفاً  ����َمأُكول����) ٥(ية اآل

						  
�و	)B0�B	)�ش�� �

ـــَريشٍ ����) ٢ -١(يـــة اآل َســـَكَت َعلـــى املفُصـــوِل َخَلـــٌف َوصـــالً ِخبُلـــٍف  ����ِفِهـــمٰ◌ لَــــۦإ����قـُ
  .عنهُ 
  .أدَغَمَها َخَلٌف دوَن غنة ����ُجوٍع َوَءاَمنَـُهم����) ٤(ية اآل

						  
�B�א���.ون��و	) �

  ال خالَف فيَها حلمزة
						  
�و	)�Bא�#)و")	�� �

  .َسَكَت َعلى املفُصوِل َخَلٌف َوصالً ِخبُلٍف عنهُ  ����إنّ  ����َواْنَحرْ ����) ٣-٢(ية اآل
   .)َشانَِيك( :حًة َمحزَُة وقفاً أبَدَل اهلَمزََة يَاًء َمفُتو  ����َشانَِئك����) ٣(ية اآل
َوَلُه َوصالً الّسكُت ِخبُلٍف عـن ؛َوَقَف َعليها َمحزُة بِالنْقِل َوالّسْكتِ  ����األبَتر����) ٣(ية اآل

  .َخّالدٍ 
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�و	)�Bא�#)�&*	�ون�� �
  .)َوِيلْ ( :َمحزَةُ أسَكَن الَياَء َوصالً  ����َوِليَ ����) ٦(ية اآل

						  
	�N9�א�B�و	)�� �

  .أَماَهلَا َمحزَةُ  ����َجآء����) ١(ية اآل
						  
�و	)�Bא��)�)د�� �

  وقس على ذلك أمثاهلا دوَن غّنةٍ بأدَغَمَها َخَلٌف  ����َلَهٍب َوَتبّ ����) ١(ية اآل
  .أَماَهلَُما َمحزَةُ  ����َسَيصَلى، أغَنى����) ٣، ٢(يتان اآل
  .)َمحّالةُ ( :َمحزَةُ َرَفَع الّتاَء َوصالً  ����َحّماَلةَ ����) ٤(ية اآل

						  
B�א!T<ص���و	) �

ــــة اآل ــــواً أَحــــد����) ٤(ي ــــَدَها َمحــــزَةُ  ����ُكُف ــــاَء َوزَاَد َمهــــزًَة بَع ــــاً ( :أســــَكَن الَف ــــٍف ، )ُكْفئ َوِخلَل
  :اً َوَحلمزَة َوقف ؛وصالً ووقفاً الَسَكَت َعلى املفُصوِل ِخبُلٍف عنُه 

  ).ُكفاً ( نقل حركة اهلمزة إىل الفاء وحذف اهلمزة )١
  ).اُكْفو (إبدال اهلمزة واواً على الرسم  )٢

						  
�و	)�Bא�2�ق�� �

 ِخبُلـــٍف عنـــهُ  َخلَــٌف َســـَكَت َعلــى املفُصـــوِل  ����َغاِســٍق إَذا، قُـــْل أُعـــوذ����) ٣، ١(يــة اآل
  الّنقُل َوالّتحِقيُق وقس على ذلك أمثاهلا  َوَحلمزةَ  ؛وصالً ووقفاً 

						  
�و	)�Bא��9س�� �

مـزَة َوحلَ  ؛وصـالً ووقفـاً  ِخبُلـٍف عنـهُ خلٌف َسَكَت َعلى املفُصوِل  ����ُقْل أُعوذ����) ١(ية اآل
  .َوقفاً النقُل َوالتحِقيقُ 
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السـالم علـى املبعـوث رمحـة للعـاملني وعلـى آلـه وصـحبه و احلمد هللا رب العاملني والصـالة 
  :وبعد، أمجعني

وي مولـداً املكـي احلم، حممد نبهان بن حسني مصري :فإين أنا املفتقر إىل اهللا عز وجل
إقامــة قــد قــرأت القــرآن كــامالً غيبــاً بقــراءة اإلمــام محــزة بــن حبيــب الزيــات علــى شــيخنا 
الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد احلموي وهو تلقاه عن الشيخ نوري بن أسـعد الشـحنة 
وهو عـن الشـيخ أمحـد البـابويل وهـو عـن الشـيخ حممـود الكيـزاوي وهـو عـن الشـيخ أمحـد 

وقد أجازين ا الشيخ عبد الغفـار الـدرويب بسـنده عـن الشـيخ عبـد العزيـز ) ح(احللواين 
عيون السود عن الشيخ حممد سليم احللواين عن الشـيخ أمحـد احللـواين وهـو عـن الشـيخ 
أمحد املرزوقي شيخ القراء مبكة وهو عن الشيخ إبراهيم العبيـدي وهـو علـى الشـيخ عبـد 

جاعي وهو علـى الشـيخ أمحـد بـن رحيـب الرمحن األجهوري وهو على الشيخ عبدو الس
وقرأ األجهوري على الشيخ أمحد البقري وهو على الشـيخ حممـد بـن قاسـم  )ح(البقري 

البقــري وهــو علــى الشــيخ الــزين عبــد الــرمحن بــن شــحاذة اليمــين وهــو عــن والــده الشــيخ 
شـــحاذة اليمـــين وهـــو عـــن الشـــيخ الناصـــر حممــــد بـــن ســـامل الطـــبالوي وهـــو عـــن شــــيخ 

يـــــا األنصـــــاري وهــــو عـــــن كـــــل مــــن الشـــــيخ رضـــــوان العقــــيب والشـــــيخ أمحـــــد اإلســــالم زكر 
األميـــوطي والشـــيخ طـــاهر النـــويري والشـــيخ الشـــهاب أمحـــد القلقيلـــي وهـــم علـــى خامتـــة 

وقــرأ عبــد الــرمحن اليمــين علــى ) ح(احملققـني اإلمــام الشــمس حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري 
 يسـي وهـو علـى الشـيخ الشيخ علـي بـن غـامن املقدسـي وهـو علـى الشـيخ إبـراهيم السمد

وقــرأ ابــن اجلــزري علــى الشــيخ أيب حممــد عبــد ، أمحــد األميــوطي وهــو علــى ابــن اجلــزري
الــرمحن البغــدادي الواســطي وهــو علــى الشــيخ حممــد بــن أمحــد الصــائغ وهــو علــى الشــيخ 
علي بن شجاع املعـروف بالكمـال الضـرير صـهر الشـاطيب وهـو علـى اإلمـام القاسـم بـن 

ى الشيخ حممد بن هذيل وهو على الشيخ سليمان بـن جنـاح وهـو فريه الشاطيب وهو عل
  .على اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين
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وقــرأ الــداين روايــة خلــف عــن محــزة علــى الشــيخ أيب احلســن طــاهر بــن غلبــون وهــو علــى 
الشــيخ حممــد بــن يوســف اِجلرتكــي وهــو علــى الشــيخ أيب احلســني بــن بويــان وهــو علــى 

الكــرمي قبــل أن يُقــرئ باختيــار خلــف وهــو علــى اإلمــام خلــف  الشــيخ إدريــس بــن عبــد
  .وهو على سليم وهو على اإلمام محزة

وقــرأ الــداين روايــة خــالد علــى أيب الفــتح الضــرير وهــو علــى عبــد اهللا بــن احلســني املقــرئ 
وهو على حممد بن أمحد بن شنبوذ وهـو علـى أيب بكـر حممـد بـن شـاذان اجلـوهري وهـو 

وقـرأ اإلمـام محـزة علـى اإلمـام جعفـر  .م وهو على اإلمام محـزةعلى خالد وهو على سلي
الصادق على أبيه حممد الباقر على أبيه زين العابدين بن احلسني علـى أبيـه احلسـني بـن 

وقـرأ محـزة علـى األعمـش علـى حيـىي بـن وثـاب علـى  .علي على أبيه علي بن أيب طالب
حممــد بــن أيب ليلــى علــى أيب  وقــرأ محــزة علــى .علقمــة النخعــي علــى عبــد اهللا بــن مســعود

  املنهـــــــال علـــــــى ســـــــعيد بـــــــن جبـــــــري علـــــــى عبـــــــد اهللا بـــــــن عبـــــــاس علـــــــى أيب بـــــــن كعـــــــب 
  .وقــــــرأ محــــــزة أيضــــــاً علــــــى محــــــران بــــــن أعــــــني علــــــى أيب األســــــود علــــــى عثمــــــان وعلــــــي 

وقــرأ عثمــان وعلــي وأيب وابــن مســعود علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو علــى 
  .ب العزة جل جالله وتقدست أمساؤهاألمني جربيل عليه السالم عن ر 

  
� �
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، ومل يكـن لـُه كفـواً أحـد، الـذي مل يلِـْد ومل يُولَـدْ ، الَفرُد الّصـمد، احلمُد ِهللا الواحِد األحد
ــــــــــــــــــاِطن                                             وقــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــانين عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل ، هــــــــــــــــــو األوُل واألخــــــــــــــــــُر والظــــــــــــــــــاِهُر والب

     وكان الَفرَاُغ منُه ليلة االثنِني ، على تأليِف هذا الكتاب فلُه احلمُد واملّنة
     هـ املوافق ليلِة التاسِع ١٤٢٩/ التاسع والعشريَن من رمضان لعام    
      .للّصوابإنه املوفق ، ٢٠٠٨/ والِعشرين من الشهر التاسِع امليالدّي    

علـــى ســـيد املرســـلني وأصـــلي وأســـلم  .تبـــارك امســـُه وتعـــاىل َجـــّدهمحـــُده فأَســـبُحُه َوأ       
            َهاشــــم وعلـــى آلــــِه عبـــد اهللا بــــن عبـــد املطلــــُب بـــن بــــن واآلخــــرين حممـــٌد وســـيد األولـــَني 

أتباعـــِه إىل يـــوم علـــى عـــنهم ورضـــوا عنـــه و  اهللاوأصـــحابِه وأصـــهارِه وأنصـــارِه الـــذيَن رضـــي 
  .الدين

  سَن اخلتاَم يل وِلَسآئِر املسلمنيأسأُلك اللهّم حُ              
  سبحان ربَك رب العزِة عما َيصُفون                  

  وسالٌم على املرسلَني واحلمُد هللا                     
  .رب العاملنيِ                               
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  ٣  مقدمة
  ٥  الرتاجـــــم

  ٧  محزة رواية أصول
  ٨  االستعاذة
  ٨  البسملة

  ٨  اجلْمعِ  ميمُ 
  ٩  اإلدَغـــام

  ٩  املتماثل الكبري ـاماإلدَغـ
  ٩  املتقارب الكبري اإلدَغــام
  ١٠  الصغري اإلدَغــام

ذَكر الَضمري َهاءِ  ُحكمُ 
ُ
  ١٢  امل

ـــــد
َ
  ١٣  امل

  ١٣  اهلَــمـــزُ 
  ١٤  عليها الوقف لدى اهلمزة تغيري

 ٢٦  املوصول واملفصول 

  ٢٦  الواحد املقطعِ  يف واملوصولِ  املفصولِ  اجتماعُ 
 ٢٧  الوقف على شئ املرفوعة وارورة واملنصوبة 

  ٢٧  والتنوين الساكنة النون أحكام
  ٢٧  اجتماع املوصول والغنة يف مقطع واحد 

 ٢٨       اجتماع املوصول واملفصول والغنة يف مقطع واحد                                      

  ٢٧  لَـــــةاإلَما
 ٣٢  التقليل 

  ٣٢  والراءات الالمات
 ٣٣  إمشام الصاد زاي 

  ٣٣  اإلضافــة يَاَءات
  ٣٤  الزوائد الياءات

  ٣٦  الَفاحتة سورةُ 
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  ٣٦  البَـَقرة سورةُ 
  ٥٧  ِعمرَان آلِ  ُسوَرةُ 
  ٦٩  النَساءِ  ُسوَرةُ 
ائَِدة ُسوَرةُ 

َ
  ٨٠  امل

  ٨٩  األنـَْعام ُسوَرةُ 
  ٩٩  األعرَاف ُسوَرةُ 
  ١١٠  األنَفال ُسوَرةُ 
  ١١٤  التوبـة ُسوَرةُ 
  ١٢٢  ���� يُونس ُسوَرةُ 
  ١٢٨  � ُهود ُسوَرةُ 
  ١٣٤  � يُوسف ُسورةُ 
  ١٣٨  الرعد ُسوَرةُ 
  ١٤١  إبـْرَاِهيم ُسوَرةُ 
  ١٤٥  اِحلْجر ُسوَرةُ 
  ١٤٧  النْحـــلِ  ُسوَرةُ 
  ١٥٣  اإلْسرَاءِ  ُسوَرةُ 

  ١٥٧  الَكهفِ  وَرةُ سُ 
  ١٦٣  َمْرميَ  ُسوَرةُ 
  ١٦٦  طَــــــهَ  ُسوَرةُ 
  ١٧٠  األنِبَياء ُسوَرةُ 
  ١٧٤  اَحلج  ُسوَرةُ 
ؤِمنون ُسوَرةُ 

ُ
  ١٧٧  امل

  ١٨٠  النور ُسوَرةُ 
  ١٨٥  الُفرقان ُسوَرةُ 
  ١٨٧  الشَعرَاء ُسوَرةُ 
  ١٩١  الّنملِ  ُسوَرةُ 
  ١٩٥  الَقَصــص ُسوَرةُ 
  ١٩٩  الَعنَكبوت ُسورةُ 
  ٢٠٢  ومالـر  ُسوَرةُ 
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  ٢٠٤  ُلْقَمان ُسوَرةُ 
  ٢٠٦  السْجَدة ُسوَرةُ 
  ٢٠٧  األْحزَاب ُسوَرةُ 
  ٢١٢  َسبَــأ ُسوَرةُ 
  ٢١٥  فَاِطـــر ُسوَرةُ 
  ٢١٧  ـــسيـ سورةُ 
  ٢١٩  الصـآفـات ُسوَرةُ 
  ٢٢٢  ص ُسوَرةُ 
  ٢٢٣  الزَمــــر ُسوَرةُ 
  ٢٢٦  َغـافِـــر ُسوَرةُ 
  ٢٣٠  ُفصلَــت ُســوَرةُ 
  ٢٣٢  الشوَرى ُسوَرةُ 
  ٢٣٣  الزخُرف ُسوَرةُ 
َخــ َرةُ ُسو  ٢٣٥  انالد  

  ٢٣٦  اجلَاثَِية ُسوَرةُ 
  ٢٣٨  األْحَقاف ُسوَرةُ 
 ُحمَمدٍ  ُسوَرةُ   ٢٣٩  
  ٢٤١  الَفتح ُسوَرةُ 
  ٢٤٢  اُحلُجرَات ُسوَرةُ 
  ٢٤٣  ق ُسوَرةُ 
  ٢٤٤  الّذارِيات ُسوَرةُ 
  ٢٤٥  الطور ُسورةُ 
  ٢٤٦  الّنْجم ُسوَرةُ 
  ٢٤٧  الَقمر ُسوَرةُ 
  ٢٤٨  نالّرمحٰـَ  ُسوَرةُ 
  ٢٤٩  الَواِقَعة ُسوَرةُ 
  ٢٥٠  احلديد سورة
َجاِدلَة َرةُ ُسو 

ُ
  ٢٥١  امل

  ٢٥٢  اَحلشر سورةُ 



٢٨٩ 

مَتَحَنة سورة
ُ
  ٢٥٣  امل

  ٢٥٤  الصـــف ُسوَرةُ 
  ٢٥٥  اُجلُمعة ُسوَرةُ 
َناِفِقون ُسوَرةُ 

ُ
  ٢٥٦  امل

  ٢٥٧  التّـَغابُن ُسوَرة
  ٢٥٧  الطّـالق ُسورة
  ٢٥٨  الّتحرِمي ُسوَرة
لك ُسوَرةُ 

ُ
  ٢٥٩  امل

  ٢٦٠  الَقَلم ُسوَرةُ 
  ٢٦١  احلَآقّـَة ُسوَرةُ 
َعارِج ُسوَرةُ 

َ
  ٢٦٢  امل

  ٢٦٣  � نُــوح ُسوَرةُ 
  ٢٦٤  اِجلنّ  ُسوَرةُ 
ُّزمــل ُسوَرةُ 

  ٢٦٤  امل
ّدثّر ُسوَرةُ 

ُ
  ٢٦٥  امل

  ٢٦٥  الِقَياَمة ُسوَرةُ 
  ٢٦٦  اإلنَسان ُسوَرةُ 
رَسالت ُسوَرةُ 

ُ
  ٢٦٧  امل

  ٢٦٨  النّبأ ُسوَرةُ 
  ٢٦٩  الّنازَِعات ُسوَرةُ 
  ٢٧٠  َعَبس ُسوَرةُ 
  ٢٧٠  الّتكوِير ُسوَرةُ 
  ٢٧١  االنفطار ُسوَرةُ 
طَفِفني ُسوَرةُ 

ُ
  ٢٧١  امل

  ٢٧٢  االنِشَقاق ُسوَرةُ 
  ٢٧٣  البُـُروج ُسوَرةُ 
  ٢٧٣  الطّارِق ُسورةُ 
  ٢٧٤  األعَلى ُسوَرةُ 
  ٢٧٤  الَغاِشَية ُسوَرةُ 



٢٩٠ 

  ٢٧٥  الَفجر ُسوَرةُ 
  ٢٧٥  البَـَلد ُسوَرةُ 
  ٢٧٦  الّشمس ُسوَرةُ 
  ٢٧٦  الليل ُسوَرةُ 
  ٢٧٧  الُضَحى سورةُ 

 ٢٧٧  سورة الشرح

  ٢٧٧  التنيِ  ُسوَرةُ 
  ٢٧٧  الَعلَـق ُسوَرةُ 
  ٢٧٨  الَقْدر ُسوَرةُ 
  ٢٧٨  البَـيـَنة ُسوَرةُ 
  ٢٧٨  الزّلزَلَة ُسوَرةُ 
  ٢٧٩  الَعاِديَات ُسوَرةُ 
  ٢٧٩  الَقارَِعة ُسوَرةُ 
  ٢٧٩  الّتَكاثُر ُسوَرةُ 
  ٢٧٩  الَعصر ُسوَرةُ 
  ٢٧٩  اهلَُمَزة ُسوَرةُ 

  ٢٨٠  الِفيل وَرةُ سُ 
  ٢٨٠  قـُرَيش ُسوَرةُ 
  ٢٨٠  املاعون ُسوَرةُ 
  ٢٨٠  الَكوثَر ُسوَرةُ 
  ٢٨١  الَكاِفُرون ُسوَرةُ 
  ٢٨١  الّنصر ُسوَرةُ 
َسد ُسوَرةُ 

َ
  ٢٨١  امل

  ٢٨١  اإلخالص ُسوَرةُ 
  ٢٨١  الفلق ُسوَرةُ 
  ٢٨١  الناس ُسوَرةُ 
  ٢٨٢  محزة اإلمام لقراءة مصري نبهان حممد الشيخ سند

  ٢٨٤  اخلامتــــة
  ٢٨٥  الفهرس



٢٩١ 

  


