
  

 

-١ - 

  

  ا�ستبرق
  

����� ��	
 �� ��� �� ��� ����� �  

 ����� ��	
 �� ����� ��	
 �� ����� ��	
 �� ����� ��	
 ��))))���
�������
�������
�������
����((((        
  

  تأليف خادم القرآن الكريم

�	�� ��� �� ����� ��   
  أستاذ القرآن والقراءات في جامعة أم القرى



  

 

-٢ - 

  
  
  
  
  
  
  
  

��א
�	وق����و����� �

��א
ط������
�א �
٢٠٠٩-١٤٣٠  

  
  للتواصل مع المؤلف
  الموقع اإللكتروني

www.quraat.com 

  البريد اإللكتروني
quraat@gmail.com



  

 

-٣ - 

������ �	��� 
� ��� 
�א
��	د�� �

الـــذي أنـــزل الكتـــاب علـــى عبـــده ورســـوله نبينـــا حممـــد الصـــادق  ،احلمـــد هللا رب العـــاملني
والتـابعني هلـم بإحسـان إىل  ،صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه ومجيـع أصـحابه الطيبـني الطـاهرين ،األمني

   :وبعد ،يوم الدين
فقــد ســألت اهللا عــز وجــل يف يــوم مــن األيــام أن ييســر يل توريــث كتــاب يكــون يل ســابقة 

إن مما يتبع املؤمن من حياته بعـد موتـه (( :�عمًال حبديث النيب األعظم  ،من دنياي إىل آخريت
وقــد مــن اهللا علــّي وشــرح صــدري لتــأليف بعــض الكتــب  .))علمــاً علمــه ونشــره أو مصــحفاً ورثــه

ومجيعهـا  ،والقـراءات الـثالث ،ة إفراداً ؛ حلفـص وشـعبة وقـالون وابـن كثـري ودوري البصـريالقراءاتي
  .طبعت وهللا احلمد

اإلسـتبرق فـي (وقـد أمسيتـه  ،وها أنذا أخرج هذا الكتاب السابع يف رواية ورش عن نـافع
من يتبعــه إن شــاء اهللا كتابنــا الثــا .مــن طريــق الشــاطبية )روايــة ورش عــن نــافع مــن طريــق األزرق

وقــد وجــدت هلــذه الكتــب  )الســنا الزاهــر فــي قــراءة اإلمــام الشــامي عبــد اهللا بــن عــامر(وهــو 
  .سواء األساتذة منهم أو الطالب ،ترحيباً من قبل كثري من أصحاب االختصاص يف القراءات

وقـــد  ،مث ذكـــرت خـــالف ورش لـــه ،وقـــد اعتمـــدت يف هـــذا الكتـــاب روايـــة حفـــص أصـــالً 
حيتـوي علـى  ،والقسـم الثـاين ،حيتوي علـى أصـول روايـة ورش :ولالقسم األ ،جعلته على قسمني

واعتمـدت يف   .وقد حاولت أن أحرر طرق الرواية ما استطعت إىل ذلـك سـبيالً  ،فرش الكلمات
كتابة كلماته على الرسم اإلمالئـي ورقمـت آياتـه وفـق مصـحف حفـص، ورمـزت لتسـهيل اهلمـزة 

على أن كل ذلـك  ،يان كيفية قراءة كل كلمةواجتهدت يف ب .أو حتته بوضع حركتها فوق األلف
  .القراء املتقنني املهرةأفواه ال يغين عن تلقي القراءة من 

 ،أن يثيب خرياً من كتب يل إمالئي له –تعاىل  –ذا الكتاب أسأل اهللا إذ أتقدم ِ  ينوإ
نا وأخص بالشكر منهم أخانا وولد ،فجزاهم اهللا خري اجلزاء ،ومن صححه وساعد على إخراجه

فجـزاه اهللا خـري اجلـزاء ونفـع  ،بـذل يف هـذا الكتـاب جهـداً مميـزاً الـذي  ،األستاذ حممـد حممـود حـوا
 ،أن يتقبـل مـين صـاحل العمـل وأن يصـلح حالنـا وأحـوال املسـلمني -عـز وجـل  -كما أسأله  .به

  .وأن يهدينا مجيعاً سواء السبيل
  .وصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  خادم القرآن الكرمي
  حممد نبهان بن حسني مصري
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   :اإلمام نافع

كــان   ،أصــله مــن أصــبهان ،إمــام أهــل املدينــة ،املــدين ،هــو أبــو عبــد الــرمحن الليثــي مــوالهم
قـرأت علـى  :أخذ القراءة عرضاً عن مجاعة من التابعني يف املدينة، قـال نـافع ،أسود اللون حالكاً 
  .سبعني من التابعني

وكـــان إذا تكلـــم يشـــم مـــن فمـــه رائحـــة  ،جلـــس لإلقـــراء يف املدينـــة أكثـــر مـــن ســـبعني ســـنة
ولكين رأيت فيمـا يـرى  ،ما أمس طيباً  :أتتطيب كلما قعدت تقرئ الناس ؟ قال ،املسك، فسئل

  .، فمن ذلك الوقت أشم من ّيف هذه الرائحةوهو يقرأ يف يف  � النائم النيب
وكـان  ،قـاً ومـن أحسـن النـاس قـراءةلُ من أطهر الناس خُ  كان نافع  :قال عنه تلميذه قالون

  .ستني سنة �صلى يف مسجد رسول اهللا  ،زاهداً جواداً 
  .هـ رمحه اهللا تعاىل رمحة واسعة١٦٩تويف سنة  

   :ترجمة اإلمام ورش
  .لبياضه )ورشاً (لقبه نافع  ،أبو سعيد املصري ،هو عثمان بن سعيد بن عبد اهللا

هـ ورحل إىل نـافع فعـرض ١١٠ولد مبصر سنة  ،قني مبصر يف زمانهوهو شيخ القراء واحملق
إذا قـرأ  ،كان ثقة حجة يف القراءة حسن الصوت  ،هـ١٥٥عليه القرآن عدة ختمات وذلك سنة 

 ،وإليـه انتهـت رئاسـة القـراءة يف مصـر يف زمانـه.يهمز وميد ويشدد ويبني اإلعراب وال ميله سـامعه
  .هـ١٩٧تويف مبصر سنة 

  :زرقاإلمام األ
، ثقــة حمقــق املعــروف بــاألزرق ،أبــو يعقــوب املــدين مث املصــري ،هــو يوســف بــن عمــرو يســار

، ي خلفـه يف القـراءة واإلقـراء مبصـروهـو الـذ ،أخذ القراءة عرضاً ومساعاً عـن اإلمـام ورش ،ضابط
ويف يف حـدود تـ ،وأتقن عنه األداء وجلـس لإلقـراء ،، وقرأ عليه عشرين ختمةلزم ورشاً مدة طويلة

 .هـ٢٤٠ام ع

  :لحــرزا
لإلمـــام القاســـم بـــن فـــريه  ،املعـــروف بالشـــاطبية) حـــرز األمـــاني ووجـــه التــــهاني(هـــو كتـــاب      

ـــه كتـــاب التيســـري يف القـــراءات الســـبع أليب عمـــرو الـــداينالشـــاطيب األندلســـي الضـــرير  ،، نظـــم في
لإلمام ) طيبة النشر( يف زماننا، والطريق الثاين هوالشهريين طريقني ال أحد ويعترب طريق الشاطبية

     .هـ ودفن يف سفح جبل املقطم يف القاهرة ٥٩٠الشاطيب سنة اإلمام  تويف. )١(حممد بن اجلزري

                                                           

بـــن حممـــد بـــن علــي بـــن يوســـف اجلــزري، إمـــام املقـــرئني وخامتـــة احملققــني ولـــد يف دمشـــق ســـنة  هــو حممـــد بـــن حممــد) ٢(١
  .سنة رمحه اهللا تعاىل ٨٢هـ وله من العمر ٨٣٣هـ، تويف يف شرياز سنة ٧٥٠
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   :وبعد ،وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده هللا احلمد
ا الشــيخ ســعيد بــن عبــد اهللا القــرآن الكــرمي بروايــة ورش عــن نــافع عــن شــيخن تلقيــت فقــد

وهو تلقاه عن الشيخ نوري بن أسعد الشحنة وهو عن الشيخ أمحد البـابويل وهـو  احلموياحملمد 
حممود الكيزاوي وهـو عـن الشـيخ أمحـد احللـواين وهـو عـن الشـيخ أمحـد املرزوقـي شـيخ  الشيخعن 
 علـىاألجهـوري وهـو  مبكة وهو عن الشيخ إبراهيم العبيـدي وهـو علـى الشـيخ عبـد الـرمحن القراء

وقـرأ الشــيخ عبــد الــرمحن ) ح(الشـيخ عبــدو الســجاعي وهـو علــى الشــيخ أمحــد بـن رحيــب البقــري
البقـري وهـو  قاسـموهـو علـى الشـيخ حممـد بـن  األجهوري على الشـيخ أمحـد بـن رحيـب البقـري،

اليمـين وهـو عـن  شـحاذةعلى الشيخ الزين عبد الرمحن بن شحاذة اليمين وهـو عـن والـده الشـيخ 
وهو عن كل من  األنصاريالشيخ الناصر حممد بن سامل الطبالوي وهو عن شيخ اإلسالم زكريا 

والشــيخ الشـــهاب أمحـــد  النـــويريالشــيخ رضـــوان العقــيب والشـــيخ أمحــد األميـــوطي والشـــيخ طــاهر 
وقــرأ عبــد ) ح(بــن اجلــزري  حممــد بــنالقلقيلــي وهــم علــى خامتــة احملققــني اإلمــام الشــمس حممــد 

إبراهيم السمديسي وهو على  الشيخعلى الشيخ علي بن غامن املقدسي وهو على الرمحن اليمين 
اجلزري على الشيخ أيب حممد عبد الـرمحن  ابنوقرأ  ،الشيخ أمحد األميوطي وهو على ابن اجلزري

الصـائغ وهـو علـى الشـيخ علـي بـن شـجاع  أمحـدالبغدادي الواسـطي وهـو علـى الشـيخ حممـد بـن 
اإلمــام القاســم بــن فــريه الشــاطيب وهــو علــى  علــىصــهر الشــاطيب وهــو  املعــروف بالكمــال الضــرير

بن جناح وهو على اإلمام أيب عمرو عثمان بـن  سليمانالشيخ حممد بن هذيل وهو على الشيخ 
  .سعيد الداين
روايــة ورش علــى اإلمــام أيب القاســم خلــف بــن إبــراهيم بــن خاقــان وهــو علــى  الــداين وقــرأ

أبـي و علـى املقـرئ إمساعيـل بـن عبـد اهللا النحـاس وهـو علـى املقـرئ  وهـجعفـر التجيـِيب  أيباملقرئ 
ورش عثمــان بــن ســعيد المصــري وهــو علــى اإلمــام وهــو علــى اإلمــام  يوســف األزرق يعقــوب

  .نافع
نافع على أيب جعفر يزيد بن القعقاع القارئ وأيب داود عبـد الـرمحن بـن هرمـز  اإلمام وقرأ

ــاح وأيب عبــد اهللا األعــرج رومــان مســلم بــن جنــدب اهلــذيل القــاص وأيب ر وح بــن وشــيبة بــن نص 
على  وهم �عبد اهللا بن عياش  ومواله �اهللا بن عباس  وعبد �وأخذ هؤالء عن أيب هريرة 

ُأيب وزيــد رضــي اهللا عــنهم  وأخــذ �زيــد بــن ثابــت  علــى �ابــن عبــاس  وقــرأ �ُأَيب بــن كعــب 
يـل عـن رب العـزة جـل جاللـه وتقدسـت وهـو تلقـاه مـن جرب عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 

  .أمساؤه
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  :معنــاه
  .التحسني :أ ـ التجويد لغةً      
  .)٣(خمرجاً وصفًة ومداً )٢(ومستحقه)١(هو إعطاء احلرف حقه :ب ـ اصطالحاً      
  :غايتـه
  .ونيل السعادة يف الدنيا واآلخرة ،صون اللسان عن اخلطأ يف قراءة القرآن الكرمي    

  :حـكمــه
عـن  ،والعمل بـه فـرض عـني إلمجـاع األمـة علمـاًء وقـراًء خلفـاً عـن سـلف ،تعلمه فرض كفاية    

   .بالعمل بـه وعدم تركه �النيب 
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  :االستعاذة :أوالً 
مستحبة عند اجلمهور يف أول كل قراءة سواء ابتدأ القارئ التالوة من أول السورة أو يف 

  .وتكفي القارئ استعاذة واحدة ولو للقرآن كله مامل يقطع قراءتـه ،هاجزئ

  :البسملة :ثانيــاً 
وهي آية شائعة نزلت للفصل بني السور ما عدا اليت يف  ����بسم الله الرحمن الرحيم  ����هي _ 

  :واليت هي جزء من قوله تعاىل ،]٣٠[سورة النمل 
  .����لرحيم إنـه من سليمان وإنـه بسم اهللا الرحمن ا ����   

  .)التوبة(سوى سورة براءة  ،سنة مؤكدة يف أول كل سورة _

  :حكم البسملة في ابتداء القراءة من أول السورة
للقارئ اخليار يف اجلمع بـني االسـتعاذة والبسـملة وأول السـورة أو تفريقهـا وذلـك يف أربعـة        

  :أوجه

                                                           

  .إخراجه من خمرجه وإعطاؤه صفاتـه الالزمة مثل اهلمس واالستعالء: حق احلرف) ١(
  .لعارضة، كاإلمالة والتفخيم واإلدغامهو اعطاؤه صفاتـه ا: مستحق احلرف) ٢(
  .حق املد حركتان واستحقاقه أكثر من ذلك بشرطه: مدا) ٣(
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بنفس وقطعهما عن أول  وصل االستعاذة بالبسملة ،قطع الجميع ،وصل الجميع       
  .قطع االستعاذة أي بنفس ووصل البسملة بأول السورة بنفس ،السورة

 َأُعـوُذ بِـاهللاِ  �:أي االستعاذة والبسملة وأول السورة بنفس واحد، مثال ذلك :وصل اجلميع_ أ 
  .�ِمَن الشْيطَاِن الرِجيِم ِبْسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم ُقل ُهَو اُهللا َأَحدٌ 

  :مثال ذلك ،كل صيغة منـها بنفس  :قطع اجلميع _ب 
ــــــــيطاِن الــــــــرِجيم ـَأُعــــــــوُذ بِاللــــــــ �       ــــــــَن الش ــــــــرِحيم  �  �ِه ِم    �ِبســــــــِم اِهللا الــــــــرحمِن ال

  .�ُقل ُهَو اُهللا َأَحٌد  �
  :مثال ذلك ،وصل االستعاذة بالبسملة بنفس وقطعهما عن أول السورة_جـ 

   .�ُقل ُهَو اهللاُ َأَحٌد  � �َن الشْيطَاِن الرِجيِم ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيْم َأُعوُذ بِاِهللا مِ  �       
  :مثال ذلك قطع االستعاذة أي بنفس، ووصل البسملة بأول السورة بنفس، _د 

ــيطَاِن الــرِجيْم  � ِحيِم  قُــل � �َأُعــوُذ بِــاِهللا ِمــَن الشحمِن الــرُهــَو اهللاُ  ِبســِم اِهللا الــر 
  .�َأَحدٌ 

  :حكم البسملة في جزء السورة
وإن شاء ترك _ وهو األفضل _ إن شاء بسمل  ،للقارئ اخليار يف وسط السورة

  .البسملة

  :حكم البسملة بين السورتين
  :للبسملة بني السورتني حالتان      

   .إسقاطها بني السورتني_ ب                 .إثباتـها بني السورتني_ أ 
  .١٦١_ ١٥٨ن الباذّش يف ِإقناِعه اجلزء األول صفحة كما قاَل اب

  :وعلى كل من احلالتني ثالثة أوجه جائزة
   :األوجه الثالثة الجائزة للبسملة بين السورتين_   ١

  .قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة ،قطع اجلميع ،وصل اجلميع    
  لسورة أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول ا :وصل اجلميع _أ 

   :مثال ذلك ،بنفس واحد    
  �َوِمْن َشر َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد ِبسِم اِهللا الرحمِن الرحيِم ُقل َأُعوُذ ِبَرب  الناسِ  �

  :مثال ذلك ،أي اإلتيان بكل صيغة منـها بنفس :قطع اجلميع _ب 
  .�ُقل َأُعوُذ ِبَرب الناِس  � �ِحيْم ِبسِم اِهللا الرحمِن الر  � �َوِمن َشر َحاِسٍد ِإَذا َحَسد ْ  �

  :مثال ذلك ،قطع آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة _جـ 
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  .�َأُعوُذ ِبَرب الناس ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم ُقل� �َوِمن َشر َحاِسٍد ِإَذا َحَسدْ �
   :)غيرالجائز(الوجه الممنوع _ ٢

  :مثال ذلك ،وقطعهما عن أول السورة وصل آخر السورة بالبسملة بنفس
  .�ُقل  َأُعوُذ ِبَرب  الناس  � �َوِمن َشر َحاِسٍد ِإَذا َحَسَد ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيْم  �
  :األوجه الثالثة الجائزة إلسقاط البسملة بين السورتين -٣

  .سورة األوىل بتنفسالوقف على آخر ال ،السكت بني السورتني ،الوصل بني السورتني      
   :مثال ذلك الوصل بني السورتني،_ أ 

  .�َسَد ُقل َأُعوُذ ِبَرب الناس  ومن شر حاسٍد ِإَذا حَ  �
  :مثال ذلك السكت بني السورتني،_ ب 

  .�ُقل َأُعوُذ ِبَرب النـاس سِمن َشر َحاِسٍد ِإَذا َحَسْد  �
، إذ أن الوقـف قال بـه ان البـاذش و وجه وجيـهوه ،الوقف على آخر السورة األوىل بتنفس_ جـ 

  :مثال ذلك ،السورة  آخرومن باب أوىل أن يكون يف ،على رؤوس اآلي سنة
  .�ُعوُذ ِبرب الناس أَ  ُقل � �َوِمن َشر حاِسٍد ِإَذا َحَسدْ  �
  مـــالحظـــة

 � :دأهاال بســملة يف أول ســورة التوبــة بــل يكتفــي القــارئ باالســتعاذة فقــط إذا مــا ابتــ
  .�َأُعوُذ بِاِهللا ِمَن الشيطَاِن الرِجيِم بـََراَءٌة ِمَن اِهللا َوَرُسوِله 

وأمــا إذا وصــلها بــآخر ســورة األنفــال ففيـــها األحكــام الثالثــة الــيت مــرت علــى إســقاط 
  .البسملة بني السورتني

  :مثال ذلك ،وصل آخر سورة األنفال برباءة دون سكت أو تنفس_ أ 
   .�ِبُكل َشيٍء عليٌم بـََراَءُة ِمَن اِهللا وَرُسوِله   ِإن اهللاَ  �

   :مثال ذلك ،السكت بينـهما بقدر حركتني دون تنفس_ ب 
  .�بـََراَءٌة ِمَن اِهللا َوَرُسوِله   س ِإن اَهللا ِبُكل َشيٍء َعليمْ  �

  :مثال ذلك ،الوقف بينـهما بتنفس_ جـ 
      .�بـََراَءٌة ِمَن اِهللا َوَرُسولِه  �. �ِإن اَهللا ِبُكل َشيٍء َعليْم  �

  
 

  

  

���� ���� ���� ����
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  :مثل ،هو نون لفظاً ال خطاً تثبت وصًال وتسقط وقفاً  :التنوين
  .كتاَبنْ  ،كتاِبنْ   ،وتقرأ وصًال كتابُنْ  .كتاباً  ،كتابٍ  ،كتابٌ          
  .اباكت  ،كتابْ   :ويوقف عليـها حبذف التنوين        

   :للنون الساكنة والتنوين أربعة أحكام
  .اإلخفاء ،اإلقالب ،اإلدغام ،اإلظهار

  :اإلظهــار: أوالً 
  .البيان :معناه يف اللغة -أ 

  .إخراج احلرف من خمرجه من غري غنة مستطالة :ويف االصطالح -ب 
جمموعـة  ،احللـق وهـي أحـرف )اهلمزة واهلاء والعني واحلاء والغني واخلاء( :هي ،ستة :أحرفه -جـ 

  :يف أول الكلمات اآلتية
  )أخي هاك علما حازه غير خاسر(               

  .ويكون اإلظهار يف الكلمة الواحدة ويف الكلمتني
  :أمثلة اإلظهار في الكلمة الواحدة -أ 

  .�الُمْنَخِنَقَة   ،َفَسيُـْنِغُضونَ   ،تـَْنِحُتونَ   ،يـَْنِعقُ   ،يـَْنهْوَن   ،أْوَن يـَنْ  �
   :أمثلتـه في الكلمتين -ب 

  .�ِمْن َخْيرٍ   ،ِمْن َغيرُِكم ،َوِمْن َحيثُ  ،ِمْن ِعْندِ  ،ِمْن َهادٍ   �
  :أمثلتـه في التنوين -جـ 

  .�َعِليٌم َخِبير ،َفظّاً َغِليظِ  ،َعِليٌم َحِكيم ،َحِكيٌم َعِليم ،ُجُرٍف َهارٍ  �
مـزة ألن اهلمـزة تسـقط وتنقـل مثال لإلظهار احللقي يف الكلمتني عنـد اهللورش وال يوجد 

   .حركتـها إىل النون أو التنوين
  :اإلدغــام :ثانيــاً 

  .اإلدخال :معناه يف اللغة -أ 
ـــــــــــــ التقـــــــــــــاء :ويف االصـــــــــــــطالح -ب  ـــــــــــــثـحـــــــــــــرف ب ـــــــــــــاً مشـــــــــــــدداً                                                  حرف حبي يصـــــــــــــريان حرف

  .كالثاين
  ).يرملون(ستة جمموعة يف كلمة  :أحرفه -جـ 

  :ينقسم إىل قسمني     
  :أمثلتـه ،وهو يف الالم والراء :اإلدغـام الكامل بال غنة - ١
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  .)ِمـلـُدن( ــــــ تقرأ ـــ �ِمن لـُدن  �
  .)ُهَد للمتقني(ـ ـــتقرأ  ـــ �هًدى لْلُمَتِقيَن  �
  ).ِمـربـهم(ـ ــــ تقرأ ـــ  �ِمن ربـهم  �
  ).غفوُر رحيم(ـ ـــتقرأ  ـــ �رِحيم رٌ َغُفـو  �

  :اإلدغـام بغنــة - ٢
  :وهو على قسمني )ينمو(وأحرفه أربعة جمموعة يف كلمة      

  .ناقص بغنة ،كامل بغنة                 
  :له حرفان مها النون وامليم :اإلدغام الكامل بغنة -أ 

   :األمثلة
  ).ِمـنـْعمة( ـــــ تقرأ ـــ ����ِمن نـْعـَمة  ����
  ).يومِئِذنـاعمة(ـ ــــــــ تقرأ  ����َيوَمئِـٍذ ناِعَمة  ����
   ).ِمـمـارج(ـ ــــ  تقرأ ـــ ����ِمن مـارِج  ����
  ).جـزاَء مـن(ـ ـــــ تقرأ ـــ ����َجَزاًء من  ����

  .مها الواو والياء ،له حرفان :اإلدغام الناقص بغنة_ ب 
   :األمثلة 
  ).ـويلغنه ِمـ(ــــ ــــــ تقرأ ـــ ����ِمن َولي   ����
   ).وهلمغنةغشاوةُ (ــــ ــــــــ تقرأ  ����غشاوٌة َولـهم  ����
  ).ـيقولغنةَمـ(ـــ ــــــ تقرأ ـــ ����َمن يَقول  ����
  .)ـيومغنةخطابَـ(ـــ ــــ تقرأ ـــ ����ِخطَابـًا َيوم  ����

ة وجب فإذا جاء النون وحرف اإلدغام يف كلمة واحد ،ويشرتط يف اإلدغام أن يكون يف كلمتني
  .اإلظهار المطلق: إظهاره، ويسمى هذا اإلظهار

  :هواإلظهارغرياحللقي وغريالشفوي، وهوثالثة أنواع: اإلظهار المطلق
وقــد ورد ذلــك يف  ،هــو التقــاء النــون الســاكنة مــع أحــد أحــرف اإلدغــام يف كلمــة واحــدة :األول

  :القرآن الكرمي يف أربع كلمات هي
نْـيَــا  ���� ١(����ِصـْنـَوان    ، ِقـْنـَوانٌ   ،بُـْنـيَـان  ،الد(   

   :إظـهار الـنون يف هجاء احلرف عند حرف اإلدغام وذلك يف :الثاني
  .على أحد الوجهني، والوجه اآلخر هو اإلدغام ����ن والَقـلَـم  ���� 

                                                           

  .  حيثما وردت يف القرآن: بنيان.           حيثماوردت يف القرآن: الدنيا) ١(
  .٤/الرعد : صنوان.                         ٩٩/األنعام : قنوان      
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  بينما تدغم النون من هجاء السني يف امليم األوىل من هجاء امليم يف      
  ).طاسيميم(قرأ ـــــ ـــــ ت )طاسْني ميم( :����طسم  ����

  .����يس والقرآن  �كما تدغم النون من هجاء السني يف الواو يف 
   ).ياسيوالقرآن(ـــ تقرأ ــــ ) ياسْني والقرآن( :����يس والقرآن  ����

  :إظهار النون وامليم لدى الوقف عليـهما بالسكون :الثالث
  .����الرْحَمِن الرِحيْم  ���� ����رب الَعاَلميْن  ����

   :اإلقـــالب :ثالثــاً 
  .حتويل الشيء عن وجهه :هو يف اللغة_ أ 

والباء هو حرفه  .جعل الـنون الساكنة والـتنوين ميماً خمفاة بغنة عند الباء :ويف االصطالح_ ب 
  .الوحيد

   :أمثلتـه 
  ).ِممْـَبعد(ـــ ــــــ تقرأ ـــ ����ِمْن بَـعد  ����
  ).األْمـِبياء(ـــ ـــتقرأ   ـــ ����األنـْـبِـياء  ����
  ).عليُمـْمبذات(ـــ ـــــ تقرأ ـــ ����عليٌم ِبَذات  ����

   :اإلخفــاء: رابعــاً 
  .السرت :معناه يف اللغة_ أ 

  النطق باحلرف على حالة متوسطة ما بني اإلظهار: يف االصطالح_ ب 
  .اإلخفاء الحقيقيويسمى  ،واإلدغام مع مراعاة الغنة     
  :التالية مخسة عشر حرفا هي أول الكلمات :حروفه_ جـ 
  صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما     دم طيبا زد في تقى ضع ظالما    
  )ظ ،ض،ف، ت ،ط، ز ،د ،س ،ق،ش،ج،ك،ث،ص،ذ(   

  :األمثلة
  مع التنوين  في كلمتين  في الكلمة  الحرف
  ����بريٍح صرصر  ����  ����صيام  منْ  ����  ����صورا منْ  ����  ص
  ����و طعاماً ذا  ����  ����ذا الذي  منْ  ����  ����ذرهم أنْ  ����  ذ
  ����نطفٍة ثـم  ����  ����ثَمرٍة  منْ  ����  ����ثورًا منْ  ����  ث
  ����أجٍر كريم  ����   ����كان   أنْ  ����   ����كاًال أنْ  ����  ك
  ����شيٍء جدال  ����  ����جاءَكم  أنْ  ����   ����جاكم أنْ  ����  ج
  ����جبارًا شقيا ����   ����شاء  لمنْ  ����   ����شورًا منْ  ����  ش
  ����عفوًا قديرًا  ����  ����قد  نْ أ ����  ����قلبون ينْ  ����  ق
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  مع التنوين  في كلمتين  في الكلمة  الحرف
  ����الما قيًال س����  ����ساللة  منْ  ����  ����سان اإلنْ ����  س
  ����قنواٌن دانية  ����  ����دآبة  منْ ����  ����دادًا أنْ  ����  د
  ����صعيدًا طيباً ����  ����طين  منْ  ����  ����طقون ينْ  ����  ط
  ����يومئٍذ زرقا ����  ����زللتم  فإنْ ����   ����زلناه أنْ ����  ز
  ����ذرٍة في  ����   ����فاتكم  وإنْ ����   ����فسكم أنْ  ����  ف
  ����جناٍت تجري ����  ����تحتها  منْ ����   ����تم كنْ   ����  ت
  ����ُة ضاحكة مسفر  ����   ����ضعف  منْ  ����  ����ضود منْ ����  ض
  ����ظًال ظليًال ����   ����ظلم  إال منْ ����   ����ظرون ينْ  ����  ظ

���� ���� ���� ����  

���%��
מ�א�
�&�%�מ�א �
  :للميم الساكنة عند أحرف اهلجاء ثالث حاالت

اإلظهــــار الشــــفوي ومسيــــت بالشــــفوية خلــــروج املــــيم مــــن  ،اإلخفــــاء الشــــفوي ،اإلدغــــام الشــــفوي
   .الشفتني

  :اإلدغـــام الشفوي: أوال
  :الساكنة يف مثلها فقط تدغم امليم    

   :األمثلة
  ).وسىجآءكم (ـ ــــ تقرأ ـــ ���� موسىجآءَُكْم  ����
  ).وما بكـمـن(ـ ـــتقرأ  ـــ ����َوَما ِبُكْم ِمن  ����
  ).مـا مهُـْنُكم(ـ ـــتقرأ  ـــ ����َما ُهْم ِمنُكم  ����
  ).وأنتمسلمون(ــ تقرأ ــــ  ���� وأنتْم مسلمون ����

  :اإلخفــاء الشفوي: ثانيا
حيث  ،واإلخفاء هو الوجه املختار من أحد الوجهني( ،له حرف واحد هو الباء فقط

  ).جيوز إخفاء امليم وإظهاره
أي _ عند اإلخفاء الشفوي واإلقالب تالصق الشـفتني ببعضـهما تالصـقا رقيقـاً  ويالحظ      

  .فتنيألن كًال مـن الباء وامليم خيرجان بانطباق الش_ عدم الضغط عليـهما ضغطا قويا 
   .وال انفراج بني الشفتني عند اإلخفاء حيث ال مسوغ هلذا االنفراج      
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   :األمثــلة
  ����وَأُن اْحُكْم بَينـهْم ِبَما   ،أَنُفسُكْم بِاتـَخاِذُكم   ،ِإلَيـهْم بِالـَمَودة  ����

  .له ست وعشرون حرفا، وأشد اإلظهار عند الواو والفاء :اإلظهار الشفوي: ثالثا
  :ــلةاألمثـ

ويشرتط يف إظهار امليم الساكنة عند اهلمزة أن يأيت امليم الساكن واهلمزة  :����ظـْمــآن  ���� :الهمزة
أما إذا جاء امليم الساكن متطرفـاً قبـل اهلمـزة واهلمـزة يف أول الكلمـة بعـده  ،بعده يف كلمة واحدة

  :فهو أحد أمرين
  :مثل إما أن يكون امليم ميم مجع فعندئذ ال بد من صلتـه بواو

  ).أمواتا~ كنتمو(ـ ـــــ تقرأ ـــ ����كنتم أمواتا   ����
  :مثل ،إىل امليم الساكن قبلهأو غري ميم اجلمع فيجب نقل حركة اهلمزة  
  )ْنـتمـأَمَ (تقرأ  ����أْم أنتم  ���� * )واعَلَمن اهللا(تقرأ  ����واعلْم أن الله  ����

  
 مثاله  الحرف مثاله  لحرفا

  ����ـهْم طَائَِفة ِمن ����  ط  ����وأَنُتْم تـَْتلون  ����  ت
  ����ِإنُكْم َظَلْمُتم  ����  ظ  ����ديارُِكْم ثُم  ����  ث
  ����ِمنُكْم ِعشُرون  ����  ع  ����إلَيُكْم َجِميًعا  ����  ج
  ����عَليـهْم غَــير  ����  غ  ����َغِنْمُتْم َحالال  ����  ح
  ����َوارزُُقوُهْم ِفيـها ����  ف  ����َتْسأُلُهْم َخرًجا  ����  خ
  ����ِقَياًما  َلُكمْ  ����  ق  ����قبِلِهْم َدمر اُهللا عليـهم  ����  د
  ����َأْم ُكنُتم  ����  ك  ����َمَلَكْت أَيَماُنُكْم َذِلك ����  ذ
  ����َأوالدُِكْم ِللذَكر  ����  ل  ����َعَليُكْم رَِقيًبا  ����  ر
  ����َوَلُكْم نِـْصف  ����  ن  ����ًأْم زَاَغت  ����  ز

  ����ثُم أنُتْم هؤآلِء  ����  هـ  ����َأْعَماُلُكْم َسالم عليكم  ����  س
  ����قـُُلوبـهْم وِجَلة وَ  ����  و  ����َجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا  ����  ش
  ����َذِلُكْم يُـوَعـظ  ����  ي  ����َعَليـهْم َصَلَوات  ����  ص
    ����ِفيُكْم َضْعًفا  ����  ض
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  :معنى الغنــة

   :صوت خيرج من اخليشوم، مركب يف جسم امليم والنون، وهي قسمان     
يف النـون  :ون يف موضـعنيوهي اليت يؤتى بـها دون استطالة لتمام النطق باحلرف، وتك :أصليـــة_ أ 

ويف النـــون واملـــيم الســـاكنتني املظهـــرتني إظهـــاراً حلقيـــاً أو شـــفوياً أو  ،واملـــيم املتحـــركتني اخلفيفتـــني
  .مطلقاً 

  :األمثلــة
  .����ـيَـا الدنْ  ،تَ َعمْ أَنْـ  ،َوال ُتمِسُكوا  ، َهونـاً   ،نُورٌ   ،َمـِلِك  ���� 
  :الفرعـيــة_ ب 

  .الصناعيةوتسمى  ،كتنيوهي الغنة املستطالة بقدر حر 
  .وموضع إلدغام الم أل التعريف يف النون ،مواضع الغنة الفرعية مثانية، أربعة للنون وثالثة للميم

  :مواضع إظهار الغنة بقدر الحركتين في النون_ ١
  .����ِإّني  ،الـتـنور ،َعَليـهن  ،إن كيدُكن  ���� :مثل ،النون املشدد_ أ 

   :مثل ،ملدغم يف أحد أحرف ينموالنون أو التنوين ا_ ب 
  .����بَردًا َوال َشَراباً     ،ِممن مَعك    ،َلن نصبر   ،َمن يـُقوُل  ����     

  :مثل ،النون أو التنوين املنقلب إىل ميم عند الباء_ جـ 
  .����ِبَما َتعَملون  يٌر خب   ،َمن أنـْـبـَأك    ،يـُْنـبـُت َلُكـم   ����

  :مثل ،خفي عند احلروف اخلمسة عشرالنون أوالتنوين امل_ د 
  .����َمن في السَمـوات     ،َأن َدَعوْا    ،ِإدا َتَكاد   ����      

  :مـواضعهــا في الميــم_  ٢
ــا ،ثُم   ���� :مثل ،امليم املشدد_ أ  ـوْا   ،َلمَوأَتِم����.  

   .���� ما هم منكم ،َوَلُكم ما َكَسبُتم ���� :امليم املدغم يف مثله، مثل_ ب 
  .����وأن احكْم بينهْم بما أنزل اهللا  ،فـََبشرُهم ِبَعَذاب ���� :مثل ،امليم املخفي عند الباء_ جـ 

  :موضعها في الم أل التعريف_  ٣
  .����النــاس  ،النـار ���� :مثل ،عند إدغام الم أل التعريف يف النون 

   :مالحظــة
وســـط الكلمـــة أوكانـــا يف  جيـــب إظهـــار الغنـــة علـــى النـــون واملـــيم املشـــددين ســـواء كانـــا يف

   :مثل ،آخرها لدى الوقف عليـهما مبقدار حركتني
���� ـاً ِبغَــّم  ،فَأَلِقيـه في الَيمغم،  ِمن الِجـن،  مع مالحظة املد الالزم يف ����َوال جــآن���� وال َجــآن����  
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  .وإظهار ،إدغام :لالم الساكنة حالتان

  .ويف آخرها ، وسطهاويف  ،يف أول الكلمة :مواضعها
 :وتنقسم إىل قسمني ،ألمساءا هي الم أل التعريف الداخلة على :الالم التي في أول الكلمة_  ١

  .قمرية_ ب  ،مشسية _ أ 

  :الــالم الشمسية_ أ 
إذا كـــان االســـم مبـــدوءاً بأحـــد حـــروف أول  ،وهـــي الـــالم املدغمـــة يف احلـــرف الـــذي بعـــدها    

  : عشرحرفاً  وهي أربعة ،الكلمات التالية
  ِطْب ثُم ِصْل رَِحًما تـَُفْز ِضْف َذا نَِعْم        

  دَْع ُسوَء ظَـن ُزْر َشرِيًفا ِلْلـَكَرمْ                                   
  ).َأطــآمة(ـ ــــــــ تقرأ ـــ ����الطآمُة  ���� :ط
َرَات(ـ ـــــ تقرأ  ـــ   ����الثَمَراِت  ���� :ث أَمث(.  
  ).َأصاِحلات( ـــــــــ تقرأ      ����الصـاِلَحات  ����: ص
  ).أَرمحن( ــــــــ تقرأ  ـــ  ����الرحمن  ���� :ر

  ).أَتائبون( ــــــــــ تقرأ   ����التــائـُِبون  ���� :ت
  ).َأضـالني(ـ ـــــ تقرأ  ـــ  ����الضـآلين ����: ض
  ).وذارِيات( ــــ تقرأ  ـــ ����والذارِيَـاِت  ���� :ذ
  ).أناس( ــــــــ تقرأ  ـــ ����الناس  ���� :ن 
  ).أَداعي(ـــــ تقرأ  ـــــ ـــ ����الداِعَي  ���� :د

  ).َأساِئحون( ــــ تقرأ  ـــ ����السـاِئحون  ����: س
  ).َأظـانني( ـــتقرأ  ـــ ـــ ����الظـآنِين  ���� :ظ
  ).أَزقوم( ـــــــ تقرأ  ـــ ����الزقوم  ���� :ز

س(ـ ـــــ تقرأ  ـــ ����الشمس  ���� :ش َأمش.(  
  ).أَليل(ـ ـــــــ تقرأ  ـــ ����الـيل  ���� :ل

  :الـالم القـمـريـة_ ب 
إبــغ حجــك (: هــي الــالم الــيت جيــب إظهارهــا إذا دخلــت علــى االســم املبــدوء بأحــد حــروف    

  :عدا اهلمزة اليت تسقط وتنقل حركتـها إىل الالم مثل )وخف عقيمه
   ����َاخلُْت  ← اُألخت ���� ����اََلْمر  ← اَألْمر ���� ����َلْرض اَ   ← األرض ����
  . ����اَلِيمان  ← اِإليمان ���� ����اَلِْنسان  ← اِإلنسان ����
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  :األمثــلـة
ــــر ����     ــــَنم  ،البَـَق ــــال  ،الحـــــَآقة ،الَغ ــــاِفُرون ،الِجَب ــــة ،الَك ـــــينـالخآئ  ،الَواِقَع  ،الفـــــآئُِزون  ،ِن

    .����الـُهون   ،َموتالـ ،الَياُقوت  ،الـَقريَة ،الَعـاِقَبة
         .وجيب إظهارها ،يف الفعل وهي إما أن تكون يف االسم أو :الــالم في وسط الكلمة_  ٢

   :أمثلتـها في االسم
  .����ُسْلطَـنا    ،َسـْلَسِبيال    ،أَْلَواِنُكـم   ،أَْلِسَنِتُكـم   ����

  :أمثلتـها في الفعل
  .����وقـُْلَن    ،قـُْلـنـَا  ،أنَزْلنـَـاهُ   ،َأدِخْلني  ،فَالْـتـََقَمهُ   ،اْلتـََقى ����

  :يف ،وهي اليت يف آخر احلرف أو الفعل :الالم المتطرفة_  ٣
  .����اجَعْل     ،قُـْل    ،بَـْل    ،َهـْل   ����

  .وإظهارها عند بقية احلروف ،وجيب إدغام هذه الالم مبثلها ويف الراء     
  :أمثلة إدغام الالم في الالم

   ����ُقْل ال َأُقوُل  ���� ����بْل ال ُتكرُِمون  ���� ����بْل ال يخافون  ����
  .����َواجَعْل ّلي  ���� ���� َهـْل َلُكم ����

  :أمثلة إدغام الالم في الراء
وجيـب إظهـار الـالم عنـد سـائر حــروف  ����َوقُــل رّب  ���� ����بَـل ربــُكم  ���� ����بَـل رفـََعـُه  ����

  :مثل ،اهلجاء املتبقية
  .����  َهْل ثـُّوب ،َبْل زَعمُتم ،َنحنُ  َبلْ  ،فـََهْل َترى ،َبْل سوَلت ،َبْل طََبع ����

  .إىل آخر احلروف املتبقية
  

����  ����  ����  ����  

��
�د�و&,��������+���א �
  .الزيادة :معناه لغة

  :وأحرفه ثالثة ،هوإطالة الصوت عند النطق باحلرف :واصطالحاً 
  .�ذِلَك الِكـتَـاُب ال رَيَب فيـه  � :األلف الساكن املفتوح ما قبله_ أ 

  .�قُـولُـوْا  � :كن املضموم ما قبلهالواو السا _ ب 
  .����يَـالَيَتِني َقدمُت ِلَحَياتي  � :الياء الساكن املكسور ما قبله_ ج 

  .)انُوِحيـهَ ( :وقد ُمجعت أحرفه الثالثة يف كلمة      
   :والمد قسمان

  .ـ فرعي ٢      .وهو الطبيعي ،ـ أصلي ١
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  ):األصلي(المد الطبيعي  :أوالً 
 ،ولــيس سببـــه اهلمــز أوالســكون )١(د الــذي ال تقــوم ذات احلــرف إال بـــههــو املــ :تعريفــه

  .ومقدار مده حركتان
 ،والفتحة نصف األلـف، والضـمة نصـف الـواو ،هي الفتحة أو الضمة أو الكسرة :الحـركـة     

  .والكسرة نصف الياء
  :أمثــلتـه

  .����َشانِئَـك    ،الَتفَرح    ،لك ١ذَ  � :األلف
  .����وَما قُِتُلوا      ،َماَماُتوا     ،وا ُقولُ  ���� :الــواو
  .����ِلَحَياِتي    ،َعَمِلي     ،ِلي   ���� :اليـــاء

األلف  ،مد العوض:  ومقدار مد كل منـها حركتان وهي :ملحقات المد الطبيعي ثالثة     
  .مد الصلة الصغرى ،)حي طهر(يف هجاء أحرف 

  :مـد الـعـوض_  ١
مامل يكن التنوين على تاء التأنيث  ،نصوب ألفاً لدى الوقفهو إبدال التنوين امل :تعريفه

  .املربوطة
  :تهأمثــلـ

  ).ُمقَتِدرَا(ـ ــــ تقرأ وقفاً ـــ ����ُمقَتِدرًا  ����
  ).َمــاَءا(ـ ــــ تقرأ وقفاً ـــ ����مـآًء   ����
  ).َعزِيـزَا(ـ ـــتقرأ وقفاً  ـــ ����َعزيـًزا  ����
ــــ تقـــر  ����إنـــا أعتـــدنا للكـــافرين سالســـًال  ���� ــــ ـــ سالســـًال (وتقـــرأ وصـــًال  )سالســـال(أ وقفـــا ـــ
  ).وأغالال
بإبـــدال  )قـــواريرا(تقـــرآن وقفـــا  :املنونتـــان بالنصـــب ����كانـــت قـــواريرًا قـــواريرًا مـــن فضـــة   ����

            .التنوين ألفاً 
ـــودا� ـــنجم٣٨،العنكبـــوت٣٨،الفرقـــان٣٨هـــود[ �وثَُم ـــة بالنصـــب تقـــرأ وقفـــاً ] ٥١،ال املنون

  .ن ألفاً، ويف حال الوصل يطبق احلكم التجويدي الناتج عن الوصلبإبدال التنوي) وَمثُوَدا(
   :مثاهلا ،يوقف عليـها باهلاء الساكنة ،وإذا كان التنوين على تاء التأنيث املربوطة     
  ����يَـأتِيـهـا ِرزقـُُهـا   ُمطــَمـئِـنةً  َكاَنت آِمَنةً   َوَضَرَب اُهللا َمَثال َقريَةً  ����
  ).قَــريـهْ (ــ ـــقرأ وقفاً ـ تــــــ ����َقريَـًة  ����
  ).آِمـنـهْ (ـ ـــــــ تقرأ وقفاً ـــ ���� آِمنَــةً  ����

                                                           

  .أي ال ميد أقل من حركتني )١(
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  ).ُمطَمئِـنـهْ (ـ ـــــــ تقرأ وقفاً  ���� ُمطـَمئــنــةً  ����

   :تنبيه في الوقف على الفعل الـمنون � 
وقد ورد ذلـك يف  ،إذا رمست نون التوكيد اخلفيفة بالتنوين املنصوب يوقف عليـها باأللف

  :القرآن الكرمي يف كلمتني
    )١(����ِمَن الصـِغرين  لَُيسَجَنن َولََيُكوناً  ����من قوله تعاىل . .ولَيكوناً  :أوالهما

  :فيوقف عليـها باأللف بدل التنوين          
  ).َولََيُكونَـا(ــ ـــتقرأ وقفاً  ـــ ����َولََيُكوناً  ����

  ).الصاغرين َولََيُكونَـمـنَ ( :فتقرأ ،وتوصل باإلدغام بغنة
  فيوقف   )٢(����لََنسَفعـاً بِالنـاِصَية   ����  :لََنسـَفـًعا من قوله تعاىل :ثانيتـهما

  :عليـها بإبدال التنوين املنصوب ألفاً           
  ).لََنْسَفَعـا(ــ ــــــــ تقرأ وقفاً  ����لَـَنسَفعاً  ����

  ).لناِصَيةلََنْسَفَعـْمِبا( :وتوصل بقلب التنوين ميما خمفاة عند الباء

      :من فواتح السور) حي طهر(األلف في هجاء األحرف الخمسة _ ٢
 ،طـا ،يــا ،حـا(: احلرف ذاتـه وألف بعـده ،ويتألف هجاء كل من هذه األحرف من حرفني      

  ).را ،هـا
 ،دون زيـــادة اهلمـــز بعـــد األلـــف يف األحـــرف اخلمســـة املـــذكورة ،ومقـــدار مـــده حركتـــان فقـــط     

  ).حـم(امليم يف  ودون تشديد
هــا . .ـ كهـيعص( ،)ـ طـا طـس( ،)ـ را الــر(، )ـ طـا هــا طــه( ،)ـ يــا يـس( ،)ـ حـا حـم( :أمثــلتـه

  .كما هو مبني يف باب اإلمالة والتقليل  مع مالحظة تقليل بعض هذه احلروف وإمالتـها ،)..يا

  :مد الصلة الصغرى_ ٣
   .بعد ميم اجلمعهي زيادة حرف مد بعد هاء الضمري أو  :الصــلة

وكسرتـه ياًء إذا وقع بني املتحـركني  ،هو جعل ضمة هاء الضمري واوا :الصلة الصغرى في الهاء
  .)هذه(ويلحق بـها اهلاء الثانية من كلمة  ،مامل يكن بعدها مهزة قطع

   :أمثــلة
  ).إنـهو هو(  ــــ تقرأ ــــــ ����ُهَو  ِإنـهُ  ����
  .)َهلُو َمايف السماوات( ـــتقرأ  ــ ـــ ����واتـاَما في السمَ  لهُ  ����

                                                           

  .٣٢/سورة يوسف ) ١(
  . ١٥/سورة العلق) ٢(



  

 

-١٩- 

  ).ومن آياتـهي خلق( ـــتقرأ   ـــ  ����َخلقُ  َوِمن َءايَاتـهِ  ����
  ).ُقل َهِذِهي َسِبيلي(ـ ــــ تقرأ ـــ  ����ُقل َهِذِه  َسِبيلي ����
  ).أرجِهي وأخاه(ـ ـــتقرأ  ــــــ ����أرجِه وأخاه  ����
  .)ويتقِهي فأولئك(ـ ــــ تقرأ ــــ ����ِه فأولئك ويتقِ  ����

حيـث اســتوفت شـروط الصــلة  )١(����يرضـه لكــم  ����  :مـن قولـه تعــاىل )يرضــه(وشـذت كلمـة     
   .وال صلة فيـها

  :اهلاءات اليت ال صلة فيـها مخس :تـنـبـيـه
  .املذكورة آنفا � يَرضه لكم  �اهلاء من كلمة  - ١
واهلــاء   ����كَرُمــونفـََواِكــُه َوُهــم م  ���� :اهلــاء الــيت مــن أحــرف الكلمــة األصــلية مثــل اهلــاء مــن - ٢

   ����نسَفعاً لَ  لئن لم ينتـهِ ����   ����ألرُجمنك  لَِئن َلم تَـنـتـهِ  ���� :من
  :مثل ،إذا وقعت هاء الضمري بني ساكنني - ٣

  .����َو َهَديـنَـاُه النـجَدين  ����  :يف اآلية )وهديناه(اهلاء من كلمة      
  .���� َعَليـه الذّكرُ  ����  :يف اآلية )عليـه(واهلاء من كلمة      

   :إذا وقعت بني متحرك وساكن مثل - ٤
  .����َلُه الـُملك وَلُه الـَحمُد  ����يف اآلية   )له(اهلاء من كلمة      

   :اهلاء إذا وقعت بني ساكن ومتحرك مثل -٥
 ����مهانا فيهِ ���� يف اآلية ) فيـه(واهلاء من كلمة  ����زٌ ِإلَيـه َكنْـ  ����يف اآلية   )إليـه(اهلاء من كلمة      

   .وأمثلتـها كثرية ،يـها ورش حفصاحيث خالف ف

  :الـمــد الفــرعي :ثانيـاً 
  .هو املد الزائد على الطبيعي بسبب اهلمز أو السكون :تعريفه     

  :وهو مخسة أنواع :الـمـد بسبب الـهـمز :أوالً 
           .املد الواجب املتصل_ أ      
  .املد اجلائز املنفصل_ ب     
   .ىمد الصلة الكرب _ جـ     

  .ومقدار مد كل منـها ست حركات 
  .ومقدار مده أربع حركات أو ست حركات: مد اللني املهموز_ د      
   .ومقدار مده حركتان أو أربع حركات أو ست حركات :مد البدل وشبـه البدل_ هـ      

                                                           

  .  ٧/سورة الزمر) ١(



  

 

-٢٠- 

   :الـمد الواجب المتصل_ أ 
  .احدةوهو أن يأيت حرف املد واهلمزة بعده يف كلمة و  :تعريفه     

  :األمثلــة
  .����قـَُروء   ،لَِيُسـوءوا   ،النِسيُء   ،بَرِيـئاً   ،َجــآَء   ،الـَمالَِئَكِة  ����

ومســي واجبــا إلمجــاع القــراء  ،ومســي متصــال ــيء حــرف املــد واهلمــزة بعــده يف كلمــة واحــدة     
  .ومقدار مده ست حركات ،على مده أكثر من حركتني

  :الـمـد الجائز المنفصل_ ب 
  .وهو أن يأيت حرف املد يف آخر الكلمة واهلمزة يف أول الكلمة بعده :تعريفه     

أرنــي   ،فــاذكروني أذكــركم    ،آَمنــا  اُقولُــو   ،أَنُفَســكم  اقُــو   ،َدُم اآيَـــ  ،يـهـــا اأيـ ���� :األمثــلـــة
  .����أنظرني إلى     ،أنظر 
  .يف أول الكلمة األخرى ومسي منفصًال لوجود حرف املد يف آخر الكلمة واهلمزة     
  .ومقدار مده ست حركات مثل املتصل ،ومسي جائزاً جلواز قصره عند بعض القراء     
  :مـد الصــلة الكبرى_ جـ 

 ،وهــو جعـل ضــمة هــاء الضـمري واواً وكسرتـــه يـاًء إذا وقــع بــني املتحـرك ومهــزة القطــع :تعريفـه     
  .قدار مده ست حركاتوم  ،وزيادة واو بعد ميم اجلمع قبل مهزة القطع

  :األمثلــة
  .)أَنا~وهو حياورُهو(ـ تقرأ ـــــ ــــ ����أنَا  َوُهَو يَحاِورُهُ  ����
  ).ِإىل اهللا~وأمرُهو(ــ تقرأ ـــــ ـــ ����ِإلى اهللا   َوَأمُرهُ  ����
  ).أن خلقكم~ومن آياتـهي(ـ ـــ تقرأ ـ ����َأن َخَلَقُكم   َوِمن آيَاتـه ����
  ).إنـه~عند ربـهي(رأ ــــ تق ـــ ����ِإنـه   ِعنَد رَبـه ����
  ).أُمتكم~وإن هِذِهي( ـتقرأ ـــ ــــ ����ُأمُتُكم  وإن َهِذهِ  ����
  .حيث خالف فيـها حفصا )إليـهم~ فأ لقهي(تقرأ  ــ  ــــ ����إليـهم  فألقهِ  ����
  ).آمنوا~إنـهمو( ـــــ تقرأ  ����إنـهم آمنوا بربـهم  ����
   ).أنفسكم ~عليكمو(ـ  ـ تقرأ ـــــــ ����عليكم أنفسكم  ����

  : اللين المهموز_ د 
  .هو الواو والياء الساكنان املفتوح ما قبلهما قبل اهلمزة

   :أمثلتـه
  .����ء يْ شَ   ،ـئـايْ شَ  ،َسـْوءة    ،َهـْيـئَـة   ،سـَْوء   ،يَـْيأس ����

   :ومقدار مده أربع حركات أو ست حركات وصال ووقفا، ويستثىن من ذلك ثالث كلمات
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  .����)   ٣(ءاتَسوْ   ، )٢(ودةءُ الـَموْ    ،)١(ئــال وْ مَ  ����      
  :ففي اللني فيـها وجهان )َسوءات(أما  .مطلقاً فيـهما يف اللني ال مد  )والـَمْوؤودة ،موئال(إال أن 

  .عدم املد مع تثليث البدل_ أ     
    .وتوسط اللني مع توسط البدل_ ب     
  :مد البدل وشبـه البدل_ هـ 

   :ة الثانية الساكنة حرف مد يناسب احلركة اليت قبلها مثلهوإبدال اهلمز  :مد البدل
  .����ِإيـالف    ،ِإيـتـاء   ،أوتي   ،ُأوذوا   ،آتى   ،آدم  ���� 

 وهو كل حرف مد أتى بعد اهلمزة يف الكلمة الواحدة :ويلحق مبد البدل شبـه البدل
   :، مثل)٤(وليس أصله مهزة 

     .����دعآئي ،آننَـش ،لَِيُسوءوا ،ـاتالسيـئ ،آبـمالْ  ،النبيئين����
ومقــدار مــد البــدل ومــا يلحــق بـــه حركتــان أو أربــع حركــات أو ســت حركــات ســواء كــان 

  .)٦(أو مغرياً  )٥(اهلمز ثابتا
  :أمثلة الهمز الثابت

   .����  ِإيالفهم  ،إيمان   ،أوتوا   ،أوذينا  ،آمنا   ،آية  ���� 
  : أمثلة الهمز المغير بالنقل

   ، )ِمنَـايَة( ← ����مَن آية ����  ، )لِيَماناَ ( ← ����اِاليمان  ����
  ).َاالخرة( ←  ����َاآلخرة ���� ،)قريِشِنيالفهم( ← ����قريٍش إيالفهم  ����

   :ومثال المغير باإلبدال
  .)ياهلةهؤالِء (ـ ـــــ تقرأ ـــ ���� آلهةهؤالِء  ����
  ).من السماِء يَاية(ـ ـــــــ تقرأ  ����من السماِء آية  ����

  :ومثال المغير بالتسهيل
     .)ل لوطاجاء اَ (ـ ـــتقرأ  ـــ ����جاَء آل لوط  ����
     .)وجاَء اَهل املدينة(ـ ـــــــ تقرأ  ���� وجاَء َأهل المدينة ����

  :ويستثنى من البدل ما يلي

                                                           

  .٥٨/الكهف) ١(
  . ٨/التكوير) ٢(
  . ١٢١/، وطــه٢٠،٢٢،٢٦،٢٧/األعراف) ٣(
 �سواءً  ،ماءً  �وال يلحق به مد العوض الناتج عن إبدال تنوين النصب على اهلمزة ألفاً حنو) ٤(

         .     هو اهلمز احملقق: اهلمز الثابت) ٥(
  . هو الذي تغري بالنقل أو التسهيل أو اإلبدال: اهلمز املغري) ٦(
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  .�إسراءيل  �كلمة   -١
  :مثل ،كل بدل بعد حرف ساكن صحيح  -٢

  ����  مْذؤوماً  ،قْرآن ،َظْمآن ،مْسؤوال ���� 
  :مثل، مبتدءاً بـه أو موصوالً مبا قبله إذا كان البدل بعد مهزة الوصل سواء كان -٣
   )السماواِت يتوين(ـــــ تقرأ وصال ــــ  ����توني في السماوات ائْ  ����

  )إيتوين( ــــ ـ وتقرأ ابتداًء                                     
  ).الذي متُِن(ــــ تقرأ وصال ــــ ـــ ����الذي اؤتمن  ����

  ).أومتن(ـ وتقرأ ابتداًء ـــ                                    
  ).فرعونوتوين(ــ ــــ تقرأ وصًال ـــ ����فرعوُن اْئتوني  ����

  )إيتوين( ــــ وتقرأ ابتداًء 
   )يقولوَذن يل(ــ ــــــ تقرأ وصًال ـــ ���� يقوُل اْئذن لي ����

   )ِإيذن يل(ــ ــــ وتقرأ ابتداًء         
  ����يؤاخذكم  ،ناتؤاخذ ���� :كيفما كان حاله مثل  :����يؤاخذ  ����  -٤
حيــث تقــرأ بنقــل حركــة اهلمــزة إىل الــالم وإدغــام نــون التنــوين فيـــها مــع )١(����عــادًا األولــى  ���� -٥

       ).عاَد ّلوىل(فتقرأ  :القصر فقط
  المجردة عن االستفهام  ����اآلن  ����مالحظة في كلمة 

  :اردة عن االستفهام وجهان ����اآلن  ����لورٍش عند االبتداء بكلمة 
  ).َأالن(ة الوصل وعليـه ثالثة البدل ـ إثبات مهز ١
وهو شأنه يف كـل أل تعريـف داخـل علـى مهـزة  ،)الن(ـ حذف مهزة الوصل وعليـه القصر فقط ٢

  .����األرض  ،اإلنسان ����قطع مثل 

  :الـمـد الفرعي الذي سببـه السكون :ثانيـاً 
  :وهو قسمان      

  .مد سكونـه أصلي_ ب               .مد سكونـه عارض_ أ 
   :له قسمان  :الـمد الذي سكونه عارض_ أ

  .املد العارض للسكون ومد اللني     
   :المد العارض للسكون_ ١

هو املد الطبيعي قبـل آخـر الكلمـة املوقـوف عليــها بالسـكون العـارض ومقـدار مـده  :تعريفه     
  .حركتان أو أربع أو ست حركات

                                                           

  .  ٥٠/سورة النجم ) ١(
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  :األمثــلـة
  .����يَعَمُلون   ،يُؤِمُنون   ،الِعَقاب   ،ان ُتَكّذبَ   ،الرِحيم  ،الَعـالمين ����

 ،هو املد الواجب املتصل قبل آخر الكلمة املوقوف عليـها بالسكون :المـد المتصل العارض
ومسي عارضا لسكون اهلمزة لدى  ،ومسي متصًال لوجود اهلمزة بعد حرف املد يف كلمة واحدة

  .لقوة اهلمز بعده وال أربع ره حركتنيوال جيوز قص ،ويوقف عليـه بالطول  ست حركات .الوقف
  :أمثــلتـه

  .���� وأنا بريء  ،ء اَلسُتن َكَأَحد ّمن الـنسَ   ،َثالثََة قـُُروء  ����
  :مـد اللـين_ ٢

ـــاء الســـاكنان املفتـــوح مـــا قبلهمـــا قبـــل آخـــر الكلمـــة املوقـــوف عليــــها  :تعريفـــه     هـــو الـــواو والي
  .)١(ة مهزةبالسكون العارض، شريطة أال يكون آخر الكلم

  .����َخـْوف    ،يَـْوم   ،َضْيف   ،اثنَـتَـْين  ���� :األمثــلة
وال مــد يف اللــني  ،كاملــد العــارض للســكون  ،ومقــدار مــده حركتــان أو أربــع أو ســت حركــات     
  .وصال

   :المـد الذي سكونـه أصلي وهو المد الالزم_ ب 
أصلياً أو حرفـاً مشـدداً يف الكلمـة  هو املد الذي يسبق حرفاً ساكناً سكوناً  :تعريف المد الالزم

  .ومقدار مده ست حركات ،أو احلرف
  .وكل منـهما مثقل وخمفف ،وحريف ،كلمي  :وهو قسمان

  :المد الالزم الكلمي :أوالً 
  :المد الالزم الكلمي المثقل_ أ 

  .ميوهو كثري الوقوع يف القرآن الكر  .هو املد الذي يسبق حرفاً مشدداً يف الكلمة :تعريفه     
  :أمثــلتـه

  .����الطـآمة   ،الصآخة  ،الضــآلـّين ،يـََتَمآسا ����
   :المد الالزم الكلمي المخفف_ ب 

ومقــدار مــده ســت  هــو املــد الـذي يســبق احلــرف السـاكن ســكوناً أصــلياً يف الكلمـة :تعريفـه     
  .حركات
   :األمثلة

  .الفتح واإلسكان: ا وجهانفيهإسكان الياء حيث له  لدى] ١٦٢:األنعام[����ومحياْي  ����
  ].٥١:يونس [����آآلن َوَقد ُكنُتم بـه َتسَتعِجُلون  ����

                                                           

  .سبق ذكر اللني املهموز يف املد الفرعي بسبب اهلمز )١(
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  .]٩٠:يونس[ ����آآلن وَقد َعَصيت  ����
لدى الوقف عليها حيث يسـقط اليـاء الـيت بعـد اهلمـزة ] ٤:، الطالق٤:األحزاب[  ����الالئي  ����

  ).الآليْ (ويبدل اهلمزة ياًء ساكنة 
  :����آآلن  ����تـنــبـيـه مـهـم على أوجه  

وله تسهيل مهزة الوصل قبل الالم وإبداهلا ألفاً   ،لورش إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم
  :ويكون له فيها مخس حاالت ،كسائر القراء

  :ففيها سبعة أوجه وصالً  موصولة بما بعدها مفردة )آآلن(إذا كانت كلمة  :الحالة األولى
وعليـــه املراتــب الــثالث يف البــدل _ ت ســت حركــا_ إبــدال مهــزة الوصــل ألفــاً مشــبعة _ ٣و٢و١
  ).القصر والتوسط والطول(
  .تسهيل مهزة الوصل مع تثليث البدل_ ٦و٥و٤
   .فهذه سبعة أوجه وصال ،إبدال مهزة الوصل ألفاً مداً طبيعياً مع قصر البدل_ ٧

  :مفردة موقوفاً عليها ففيها تسعة أوجه )آآلن(إذا كانت  :الحالة الثانية
على كل من  )القصر والتوسط والطول(املراتب الثالث  العارض للسكون لفيكون يف البد

  .يف مهزة الوصلالقصر والطول والتسهيل 
 � آمنــتم بــه آآلن ���� :موصــولة بمــا بعــدها مســبوقة ببــدل )آآلن(إذا كانــت  :الحالــة الثالثــة

  :ففيها ثالثة عشر وجهاً 
  .الالم البدل يف وقصر وعليه قصر األلف املبدلة من مهزة الوصل )آمنتم(قصر _ ١
   .الالم البدل يف طول األلف املبدلة من مهزة الوصل مع قصروعليه ) آمنتم(قصر _ ٢
  .الالم البدل يفتسهيل مهزة الوصل مع قصر ) آمنتم(قصر _ ٣
وعليـــه إشـــباع األلـــف املبدلـــة مـــن اهلمـــزة وعليـــه توســـط وقصـــر البـــدل يف  )آمنـــتم(توســـط _ ٥و٤

  .الالم
  .الالم البدل يفمع تسهيل اهلمزة وعليه التوسط والقصر  )آمنتم(توسط _ ٧و٦
  .البدل يف الالموعليه قصر األلف املبدلة من مهزة الوصل وعليه قصر  )آمنتم(توسط _ ٨
وعليــه إشــباع األلــف املبدلــة مــن مهــزة الوصــل مــع طــول وقصــر البــدل يف  )آمنــتم(طــول _ ١٠و٩

  .الالم
  .الالم البدل يف قصرالوصل مع الطول و يه تسهيل مهزة وعل )آمنتم(طول _ ١٢و١١
  .الالم البدل يفوعليه قصر األلف املبدلة من مهزة الوصل وعليه قصر  )آمنتم(طول _ ١٣

ففيهـا سـبعة وعشـرون وجهـاً  ليهـامسـبوقة ببـدل موقوفـاً ع )آآلن_ إذا كانـت  :الحالة الرابعة
  :وهي

الوصــل مــع املراتــب الـــثالث يف وعليــه طـــول األلــف املبدلــة مــن مهـــزة  ،)آمنــتم( قصــر_ ٣و٢و١
  .العارض
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  .مع تسهيل مهزة الوصل وعليه املراتب الثالث يف العارض)آمنتم(قصر_ ٦و٥و٤
مــــع قصــــر األلــــف املبدلــــة مــــن مهــــزة الوصــــل وعليــــه املراتــــب الــــثالث يف )قصــــر آمنــــتم_ ٩و٨و٧

  .العارض
راتـب الـثالث يف وعليه الطول يف األلف املبدلة من اهلمزة مـع امل )آمنتم( توسط_ ١٢و١١و١٠

  .العارض
  .مع تسهيل مهزة الوصل مع املراتب الثالث يف العارض )آمنتم( توسط_ ١٥و١٤و١٣
مــــع قصــــر األلــــف املبدلــــة مــــن اهلمــــزة مــــع املراتــــب الــــثالث يف  )آمنــــتم( توســــط_ ١٨و١٧و١٦

  .العارض
ـــتم( طـــول_ ٢١و٢٠و١٩ ـــه املراتـــب الـــثالث يف  )آمن ـــة مـــن اهلمـــزة وعلي مـــع طـــول األلـــف املبدل

  .لعارضا
  .مع تسهيل اهلمزة وعليه املراتب الثالث يف العارض)آمنتم(ل طو  _٢٤و٢٣و٢٢
ـــتم(طـــول _ ٢٧و٢٦و٢٥ مـــع قصـــر األلـــف املبدلـــة مـــن اهلمـــزة وعليـــه املراتـــب الـــثالث يف  )آمن

  .العارض
ففيهـا  �ة لمن خلفك آي …آآلن  � مع بدل بعدها )آآلن(إذا وصلت  :الحالة الخامسة

  :ثالثة عشر وجهاً 
  ).آية( البدل يف الالم وتثليث البدل يف إبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة مع قصر_ ٣و٢و١
  ).آية(الالم وعليه توسط  البدل يف إبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة مع توسط_ ٤
  ).آية(الالم وعليه طول  البدل يفإبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة مع طول _ ٥
  .وجه اخلمسة السابقةتسهيل مهزة الوصل مع األ_ ١٠و٩و٨و٧و٦

الـالم وثالثــة البــدل يف  البــدل يف قصـر األلــف املبدلــة مـن مهــزة الوصــل مـع قصــر_ ١٣و١٢و١١
  ).آية(

  مالحظة فيما لو سبقت همزة االستفهام همزة أل التعريف 
التســــهيل  :إذا ســــبقت مهــــزة االســــتفهام مهــــزة أل التعريــــف ففــــي مهــــزة أل التعريــــف وجهــــان     

  :وهي ، كلمتني وقعت كل منـهما يف موضعني من القرآن الكرميوذلك يف .واإلبدال
  .*مدالزم مثقل كلمي عند اإلبدال :� )٢(آهللاُ   ،)١( آلذَكَرين �

  :المد الالزم الحرفي :ثانياً 
   :وهي حروف،ويكون يف مثانية حروف نزلت يف فواتح السور

  )نقص عسلكم(
  ).ميمنون ـ قاف ـ صاد ـ َعني ـ سني ـ الم ـ كاف ـ (

                                                           

  ومنـهم من يسميـه مد الفرق *   . ٥٩/والنمل  ٥٩/يونس) ٢.   (١٤٣،١٤٤/األنعام  )١(
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 )نــون(يتوســطها حــرف مــد أو لــني، كــالواو يف  ،ويتــألف هجــاء كــل منـــها مــن ثالثــة أحــرف     
  .)َعني(وحرف اللني يف  ،)سني(والياء يف  )صاد(واأللف يف 

   :المد الالزم المثقل الحرفي_ أ 
  : وذلك يف حرفني فقط مها ،هو املد يف هجاء احلرف املدغم ثالثه فيما بعده :تعريفه     

  :األلف يف هجاء الالم لدى إدغام ميمها يف امليم_ 
  ).ـــــ آلميمــــــالْم ِميم  :مل(     

   :يف الشعراء والقصص) طسم(لدى إدغام نونـها يف امليم يف ) سني(والياء من _ 
  ).ـ سيميمـــــــــسْني ميم (

  .ومقدار مده ست حركات
   :المد الالزم المخفف الحرفي_ ب 

  ،و املــــــــــــــد يف هجــــــــــــــاء احلــــــــــــــرف الــــــــــــــذي مل يــــــــــــــدغم ثالثـــــــــــــــه فيمــــــــــــــا بعــــــــــــــدههــــــــــــــ :تعريفــــــــــــــه
 )قاف(و )كهيعص(والكاف والعني  والصاد من  ،)الر(كالالم من   :ومقدار مده ست حركات

  .)تلك.طس( و السني من  )نون(و
       . أي أربع أو ست حركات ،خباصة وجهان التوسط أوالطول )َعني(ويف       
  :وجهان لدى وصلها بلفظ اجلاللة ����الـم الله  ����)  آل عمران(ويف فاحتة       

  ).ميـــــَم اهللا(.. :طول الياء مع فتح امليم :أوالً 
  ).ميَم اهللا(..  :قصر الياء مع فتح امليم :ثانياً 

  :أيضا وجهان لدى وصلها مبا بعدها ����الم أحسب الناس  ���� ويف فاحتة العنكبوت
  ).ميـَم احسب الناس(..  :مزة بعدهاوإسقاط اهلطول الياء مع فتح امليم  :أوال
  ).ميَم اَحسب الناس... ( :وإسقاط اهلمزة بعدها قصر الياء مع فتح امليم :ثانيا

  :الحروف الهجائية التي نزلت في فواتح السور
  )طرق سمعك النصيحهْ (: نزل يف فواتح السور أربعة عشر حرفاً جمموعة يف

_ صـاد _ نـون _ الم _ ألـف _ كاف _ ني عَ _ ميم _ سني _ قاف _ راء _ طاء (      
  :وتنقسم إىل ثالثة أقسام ).هاء_ حاء _ ياء 

  .قسم المد فيـه وهو حرف األلف فقط_ أ 
  .)حي طهر( :قسم ميد حركتني وهي خسمة أحرف_ ب 
  ).نقص عسلكم( :قسم ميد ست حركات وهي مثانية_ جـ 
  

� � � �  
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�  א1
��/�א
�����0/�و,���و��	ط�و.*- �
  :القرآن الكرمي كلمتان تثبت ألفهما وقفا وتسقط وصاليف 
  :اليت ليس بعدها مهزة قطع مفتوحة أو مضمومة؛ مثل  :����أنا  ����_  ١
  .)إن أَنَـا(ـ ــــــ تقرأ وقفا ـــ ����إْن أنا إال نذير  ����

  .)إن أَن إال نذير(ـــ ـــوصال ـ وتقرأ                                
  .)فقال أَن ربكم( ـــوتقرأ وصالً  ـــ          ).فقال أنَـا(وقفا ـــــ  ـــ تقرأـــ ����فقال أنَـا ربكم  ����

  .وقس عليـها أمثاهلا

وصـال ســت  )أنـــا(مهـزة قطــع مفتوحـة أو مضـمومة وجــب مـد ألـف  )أنــا(ا إذا وقـع بعــد أمـ      
  :حركات على أنـها مد منفصل، مثل

  .����أنا أنبئكم ���� ����أنـآ آتيك  ���� 
  ]٣٨:سورة الكهف[ ����كنـا ل ����ألف _  ٢

ــــ وتقــــرأ وصــــًال     .)لكنـا(ـــ ــــــــ تقرأ وقفا  ����لكنـا هو اهللا  ����       ـــــ ).لكــــّن هــــو اهللا(ـ ـــ
    

� � � �  

���2�
����ز"���א �
   :وهي قسمان. هي حرف خيرج من أقصى احللق متصف باجلهر والشدة :الهمزة

 .ومهزة وصل مهزة قطع ؛

أو ال  ،، و ترسم على صورة ألف أو واو أو ياءهي مهزة تثبت وقفاً ودرجاً  :همزة القطع :أوالً 
  .صورة هلا

 .حتقيق وتغيري :وهلمزة القطع حالتان    

  :النطق باهلمزة من دون تغيري؛ مثل :التحقيق_ أ 
 .���� يشاء ،ه  ؛ جئنا ؛ شـئناـ؛  تـؤوي   بـدأماعيل  ؛  مأوى  ؛  إن نشـأ ؛  ـإسأحمـد ؛  ����   

  :على ثالثة أنواع وهو :التغيير _ب 

 .النقل  - اإلبدال     -التسهيل   

وسـتأيت أمثلـة ذلـك يف  .وحـرف املـد اـانس حلركتهـاهو النطق باهلمزة مـا بـني اهلمـزة : التسهيــل
  .اهلمزتني من كلمة ومن كلمتني

  :إبـدال اهلمزة ألفاً أو واواً أو ياًء ؛ مثل :اإلبـدال
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ــــــــــــر  ���� ـــــــــــــير  ←بِْئ ـــــــــــــْئس  ����    ����ِب ــــــــــــيس  ←ِب ــــــــــــِذْئب  ����     ����ب ــــــــــــِذيب  ←ال    ����ال
ـــــــــــون  ���� ـــــــــــون  ←يـُْؤمن ُــــــــــــْؤخذ  ���� ����يُومن ـــــــــــَؤجال  ���� ����يُوخـــــــــــذ  ←ي ـــــــــــَوجال  ←ُم    ����ُم
  .����تَالمون  ←تَْألمون  ����   ����َماَمنـه  ←َمـْأمنـه  ����

 ����ضلَــــــرْ ا←األرض���� :مثــــــل .إســــــقاط اهلمــــــزة ونقــــــل حركتـــــــها إىل الســــــاكن قبلهــــــا :النقــــــــل
 ����الِْنسان←اإلنسان����

 :واهلمزة املقرتنة قسمان .وخيتلف حكم اهلمزة يف كونـها مفردة أو مقرتنة مع مهزة أخرى     

  :وإليك تفصيل ذلك .إما أن تكون اهلمزتان يف كلمة واحدة وإما أن تكونا يف كلمتني

   :الهمز الـمفرد :أوال
 :تبدل اهلمزة املفردة يف األحوال اآلتية

   :مثل ،إذا كانت فاء الكلمة ساكنة_ أ 
 .����ثيماً ات ←تَْأثيما  ����؛   ���� َمامنه ←َمـْأمنه   ����؛ ����يُومنوا  ←يـُْؤمنوا  ����

  :؛ مثل إذا كانت فاء الكلمة مفتوحة بعد ضم_ ب 
 .���� يـَُوده ←يـَُؤده  ���� ؛ ����ُمَوجال  ←ُمَؤجال  ����؛  ����ُتواخذنا  ←تـَُؤاخذنا  ����

   :إذا كانت اهلمزة عني الكلمة يف الكلمات الثالث_ جـ 
    ����بِـــــــــيس  ←بِْئـــــــــس   ����؛  ����الــــــــذيب  ←الــــــــذْئب  ����؛  ����بِـــــــــير  ←ر بِـــــــــئْ  ����
  .����بِـيسما ←بِْئسما  ����

  :تبدل اهلمزة يف كلميت_   د
 ]. ٩٦:واألنبياء٩٤:الكهف [ ����ياجوج وماجوج  ←يْأجوج ومْأجوج  ���� 

  ].١:املعارج[ ����سال  ←سـأل  ����: تبدل اهلمزة ألفا يف كل من_ هـ 

   .]١٤:سبأ[ ����منساتـه  ←منسأتـه  ����    

 .]حيثما وردت[ ����لِيَـال  ←لِئَــال  ���� :يف كلمة وتبدل ياءً 

 .]٨:؛ اهلمزة ٢٠:البلد[ ����ُموصدة  ←ُمـْؤصدة  ����وتبدل واوا يف كلمة 

  
  :الهمــزة غير المفردة: ثانياً 

                                                 :الهمزتان من كلمة_ أ 

نتـــــان يف أول الكلمــــة ؛ األوىل منــــــهما مهــــزة االســـــتفهام املفتوحــــة دائمـــــا ؛ مهــــا مهزتــــان مقرت      
:                                           وثانيتـهما مهزة من بنية الكلمة فتكون مفتوحة أومضمومة أو مكسورة ؛ مثاهلا

  .����؛  َأُؤنبئكم  ؛  َأُؤلقي  َأ ُؤنـزل أَأَنذرتـهم  ؛  أَأَلـد  ؛  أَئِفكـا  ؛  أَِئذ ا  ؛   أَِئن لنــا  ؛  ����
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                                                   :الهمــزتان المفتوحتان_ ١ 

                      .جيب يف الثانية منـهما التسهيل أو اإلبدال

أو  ،األلــفمــابني اهلمــزة و  )١(إذا كــان بعــد اهلمــزة الثانيــة حــرف ســاكن تســهل اهلمــزة الثانيــة –أ 
                                      :؛ مثل ست حركاتتبدل ألفاً مشبعة 

                  ).َء اَنْـذرتـهم(ــــ التسهيل  ـــــ ـــ ����َء أَنْـَذْرتـهم  ����

                    ).َء اْنْـذرتـهم( ــــ اإلبدال                                          

             ).َء اَْربـاب(ـــــ التسهيل  ـــــ ـــ  ����ْربـَاٌب َء أَ  ����

                     ).َء ْاْربـاب(ـ اإلبدال  ـــــ                                        

إذا كان بعد اهلمزة الثانية حرف متحرك تسهل اهلمزة الثانية أوتبدل ألفاً متد مدا طبيعيـا ؛  -ب 
                :      مثل

                  ).َء اَلِـد(ـــ ـــالتسهيل  ــــــ ����َء أَلِـد  ����

                   .كخالد )َء ْا لِـد(  ــــ اإلبدال 

 .          )أعجلتم(مثل  )َءاَِمنتم(ـ ــــ التسهيل ـــ ����َء َأِمنتم  ����

  .)ِمنتماءَ (ـ ــــ اإلبدال                            
                :الهمزة األولى مفتوحة والثانية مضمومة -٢

 :                  جيب تسهيل الثانية مابني اهلمزة والواو ؛مثل     

 .)أَونـزل(ــــ ـــــــ تقــرأ ـــ ����َأُؤنْـزل  ����

 .)٢()أَوْشِهدوا(ـــ ـــــــ تقــرأ ـــ ����َأُؤْشِهدوا  ����

          :لثانية مكسورةالهمزة األولى مفتوحة و ا - ٣
 :  جيب تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء ؛ مثل

   ).أَاِنـا(ــــ ـــــــ تقــرأ ـــ ����أَئِـنـا  ����
  )أَِامـة(ــــ ــــــ تقــرا ـــ ����أَئِمــة  ����

  .وهي الكلمة الوحيدة اليت اجتمعت فيـها مهزتان ليست أوالمها مهزة استفهام        

 إذا توالت ثالث مهزات جيب حتقيق اهلمزة األوىل وتسهيل الثانيـة وإبـدال اهلمـزة الثالثـة :ةمالحظ
يف  ����آَمنــتم ءَ ����وكلمــة  ]٥٨:الزخــرف[����نــاتُ َء آِلهَ ����وذلــك يف كلمــة  مــع مراتــب البــدل الــثالث،

حيــث يقــرأ ورش ِمــزة اســتفهام يف ] ٤٩:الشــعراء ٧١:، طــه١٢٣:األعــراف [مواضــعها الثالثــة 
  .أوهلا

                                                           

  . مستديرة كة فوق األلف، أما يف املصاحف فعالمتها نقطةرمزنا للهمزة املسهلة بوضع حر ) ١(
  .١٩فرش  سورة الزخرف آية : ينظر )٢(
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  :ـ الهمزتـان في الكلمتين ب
يف آخـر الكلمـة األوىل والثانيـة يف أول الكلمـة الـيت تليــها منهما األوىل  :الهمزتان في الكلمتين

   :وهي مثانية أنواع تنقسم إىل قسمني
 .متفقتان ؛ وخمتلفتان

 :الهمزتــان المتفقتان: أوالً 

هلمـزة الثانيــة مــن كــل منـــهما التســهيل وجيــب يف ا .مهـا املفتوحتــان واملضــمومتان واملكســورتان     
  .اإلبدال أو

 :أمثــلة الهمزتـين المفتوحتين

  ).جاَء َاَحدٌ (ـ تقرأ بالتسهيل ـــــ ـــ ����جـاَء َأَحـٌد  ����
  ).جاَء ْاَحدٌ (ـ تقرأ باإلبدال ـــــ                                   

 .حرك بعد اهلمزبدال حركتان فقط لوقوع حرف متعند اإل األلفوميد حرف 

  ).جاَء اَْمرُنَا(ــ ـــتقرأ بالتسهيل  ـــ ����جـاَء َأْمرنا  ����
  ).جاَء ْاْمرُنَا(ـ ــــ وتقرأ باإلبدال                               

  .وجيب هنا إشباع املد ست حركات عند اإلبدال لوقوع حرف ساكن بعد اهلمز 
  :مخسة أوجه )١(����جاء آل ����ويف 

  .مزة الثانية مع مراتب البدل الثالثتسهيل اهل -٣و٢و١
   .إبداهلا ألفاً مداً طبيعياً إلسقاط إحدى األلفني اللتقاء الساكنني -٤
  .إبداهلا ألفاً مداً مشبعاً للزوم السكون يف األلف الثانية-٥

   :أمثــلة الهمزتين المضمومتين
   .)اُولَِئكأولياُء (ـــ تقرأ بالتسهيل ــــ )٢(����َأولِيَــاُء ُأولَئـِك   ����

وميـد ولـيس يف القـرآن غـريه   .)أولياُء ْولَئِـك(ـ وتقرأ باإلبدال ــــ                                   
 .الواو عند اإلبدال حركتني فقط

 :أمثــلة الهمزتين المكسورتين

����  َماِء ِإنمن السماِء ِانّ ( ــــــــ تقرأ بالتسهيل  ����ِمَن الس.(  
مــع مالحظــة املــد املشــبع  ).مــن الســماِء يْـــنّ (ـــ وتقــرأ باإلبــدال ـــــ                                

 .لتشديد ما بعد اهلمزةست حركات 

  ).من السماِء ِاىل(ــــ تقرأ بالتسهيل ـــ  ����من السماء إلى األرض  ����

                                                           

  .٤١ :والقمر ،٦١ :احلجر) ١(

  . ٣٢: األحقاف) ٢(
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وميـد اليـاء حـركتني . (مـن السـماِء يْلـى (ـ وتقرأ باإلبدال ــ         
  .دلفتح الالم بعد امل

   :أوجه ثالثة ����من النساِء إن اتقيتن ���� ويف 
  )النساِء ِاِن اتقينت(التسهيل بني اهلمزة والياء  - ١
 .)اتقينت النساء يْـن( ألن األصل سكون النونإبدال اهلمزة الثانية ياًء مشبعًة  - ٢

  .بالكسر العارض للنونلدى الوصل اعتداداً إبدال اهلمزة الثانية ياء متد مداً طبيعياً  - ٣
  :ثالثة أوجـه]. ٣٣:النور[ ����البغـاِء ِإن  ����و ] ٣١:لبقرةا[����هـؤالِء إن  ����وضعي ويف م

  ).البغاِء ِان(؛       )هؤالِء ِان(              :التسهيل
      ).البغاِء يْـن(؛     )هـؤالِء يْـن(   :اإلبدال مداً مشبعاً 

  .)البغاِء يِـن(؛     )هـؤالِء ِين( :اإلبدال ياًء مكسورة
وهـــو إبـــداهلا يـــاء متـــد حـــركتني ) أردن(بــــ ) إن(لـــدى وصـــل وجـــه رابـــع  ����البغـــاِء ِإن أردن  ���� ويف

  .على النون اعتداداً باحلركة العارضة

  
   :الهمــزتان المختلفتـان :ثانياً 

إمـــا أن تكـــون األوىل مفتوحـــة والثانيـــة مضـــمومة؛ أو األوىل مفتوحـــة والثانيـــة مكســـورة؛ أو األوىل 
  ية مكســـــــــــــــــــــــورة ؛ـمفتوحـــــــــــــــــــــــة ؛ أو األوىل مضـــــــــــــــــــــــمومة والثانـــــــــــــــــــــــ ة والثانيـــــــــــــــــــــــةـمضمومـــــــــــــــــــــــ

وال يوجــد يف القــرآن مهزتــان األوىل منـــهما مكســورة والثانيــة  .أو األوىل مكســورة والثانيــة مفتوحــة
  .مضمومة

فيجب تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والواو ؛  :إذا كانت األوىل مفتوحة والثانية مضمومة_ 
  :مثل
  ).جاَء اُمة(ـ ــــ تقرأ  ـــ )١(����جاَء ُأمة  ����
  .وهو املثال الوحيد يف القرآن 

 واليـاءفيجب تسـهيل اهلمـزة الثانيـة مـابني اهلمـزة  :وإذا كانت األوىل مفتوحة والثانية مكسورة_  
  :؛ مثل
 ).ِاىل تفيءَ (ـــــ ـــــ  تقرأ ـــ ����تَـِفيَء ِإلى  ����

  :يجب إبدال اهلمزة الثانية واواً ؛ مثلف :وإذا كانت األوىل مضمومة والثانية مفتوحة_ 
  .)السفهاُء َوال( ـــــــ تقرأ ـــ ����السفهاُء َأال  ����

  :وإذا كانت األوىل مضمومـة والثانية مكسورة ؛ مثـل_ 
 :ففيـها وجهان ����يشـاُء ِإنـاثا  ����

                                                           

  .      ٤٤/املؤمنون ) ١(
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 ).يشاُء اِناثا(تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء       

  ).يشاُء ِوناثا(الثانية واوا مكسورة إبدال اهلمزة     

   :فيجب إبدال اهلمزة الثانية ياء مفتوحة ؛ مثل :وإذا كانت األوىل مكسورة والثانية مفتوحة_ 
  ).من السماِء يَو(ــ ـــــ تقرأ ـــ ����من السماِء َأو ����
  ).من السماِء يايَة( ــــــ تقرأ ـــ ����من السماِء آية  ����

   :لـهمزة الوص :ثانياً 
 :  ي مهزة تثبت ابتداًء وتسقط درجاً، وتكون يف احلرف ويف االسم ويف الفعله

 :همزة الوصـل في الحرف -أ 

 :وتقــــــرأ بإثبــــــات اهلمــــــزة ابتــــــداءً  ،ال توجــــــد مهــــــزة الوصــــــل يف احلــــــرف إال يف أل التعريــــــف
 ).الله ،الرحمن ،مينـالعال(

 :همزة الوصل في االسم -ب 

 :هي ،سبعة أمساء وردت يف القرآن الكرمي تكون مهزة الوصل يف االسم يف

 .����اثنتان أواثنتين  ،اثنان أو اثنين ،امرأة ،امرؤ ،ابنة ،ابن ،اسم ����

 :أمثــلتــها

  ).من بعِد ْمسه أمحد( ـــــ تقرأ وصال ـــــ ����من بعدي اسمه  ����: اسم
 ).عيَس ْبن مرمي(ـــــ تقرأ وصال ـــــ  ����عيسى ابن مريم  ����: ابن

 ).ومرَمي بْنة عمران( ـــــ تقرأوصال  ����يم ابنة عمران ومر  ���� :ابنة

 ).إِن ْمرؤ هلك(تقرأ وصال ـــ  ـــ ����إِن امرٌؤ هلك  ����: امرؤ

  ).قالِت ْمرأة العزيز(ــ نقرأ وصال ـــــ  ����قالِت امرأة العزيز  ����:امرأة
   ).حني الوصيِة ثْنان(ــ تقرأ وصال ـــــ  ����حين الوصيِة اثنان  ����:اثنان
 ).إَهلَِني ثْنني(تقرأ وصال ـــــ  ـــ ����إلهيِن اثنين ���� :اثنين

 ).منُه ثْنتا عشرة(ــ تقرأوصال ــــ  ����منه اثنتا عشرة عينا ����:اثنتان

 ).نتنيْثْ◌ْ◌ْ◌◌ْ  تَ كان  فإْن◌ْ (ــــ  تقرأ وصال ـــ  ����فإن كانتا اثنتين  ����:اثنتين

 :همزة الوصل في الفعل -جـ 

 .السداسي املبدوئني باهلمزة وأمرمها ومصدرمهاتكون يف أمر الثالثي وماضي اخلماسي و 

 .���� اخرج ،ادخل ،افتح ،اضرب ���� :، مثل)١( أمر الثالثي -١
                                                           

مــوز الفــاء ال مهــزة وصــل يف أمــر الثالثــي املثــال وال األجــوف وال اللفيــف املفــروق وال مه: مالحظــة علــى أمــر الثالثــي) ١(
 .وال املضعف

  ) وقعَ (فعل أمر، الواو جلماعة الفاعلني، ماضيه ): قعْ (، الفاء لالبتداء،�فقعوا له ساجدين  �حنو : املثال -أ 
 )قال، قام(ماضيهما  �قل اهللا ــ قم الليل  �: حنو :األجوف –ب 
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 :ماضي الخماسي وأمره ومصدره -٢

 .����ت اسود ،ابيضت ،اختلف ،انطلق ،انتقمنا ���� :مثل ،ماضي اخلماسي -

 .���� اقــتِربْ  ،اصطـِبرْ  ���� :مثل ،أمر اخلماسي -

 .���� انبعاثهم ،اختالف ���� :مثل ،مصدر اخلماسي -

 :ماضي السداسي وأمره ومصدره - ٣

 .���� اشمأزت ،استفَتحوا ،استكَبر ���� :مثل ،ماضي السداسي -

 .���� استعينوا ،استغِفر ���� :مثل ،أمر السداسي -

 .���� استغفاراً  ،استكباراً  ���� :مثل ،مصدر السداسي -

 :مثل ،وماسوى ما ذكرناه من اهلمزات يف القرآن مهزات قطع     

 .����  إسماعيل ،إلياس ،أتى ،أحمد ،إستبرق ����

  :حركات همزة الوصل ابتداءً 
 .���� اَلقرآن ،اَلرحيم ،اَلرحمن ���� :مثل ،تفتح مهزة الوصل يف أل التعريف ابتداءً  -أ 

  . ���� ُاضُطر ،ُادُخلوا ،ُاخُرج ����: تضم يف أول الفعل املضموم ثالثه، مثل -ب
ـــوا ،امُشــوا ���� :الكلمــات التاليــة وتســتثنى      ــوا، اتقــوااقُضــوا ،امُضـــوا ،ابـُن حيــث  ���� ، ايت

 .ضمة احلرف الثالث عارضة لصلتها بواو اجلماعة

 :حنو ،تكسر فيما سوى ذلك –جـ 

 .����ِافـتراء  ،ِابتغاء ،ِاقتـتل ،همِانبعاث ،ِاختالف ،ِاضرب ،ِاقرأ ����

 :مالحــظة

 :ل ألفــا أو تســهلإذا دخلــت مهــزة االســتفهام علــى مهــزة أل التعريــف تبــدل مهــزة أل الوصــ
 .����  )٢(آلذكرين  ، )١(آلله ���� :مثل ،وال تسقط .وجهان

  :تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل
إما أن حيرك بالفتح  ،إذا وقعت مهزة الوصل بعد احلرف الساكن ففي ذلك ثالث حاالت

 :أو بالضم أو بالكسر

  :لمث ،مهزة الوصل حيرك النون فيها بالفتح )ِمنْ (إذا سبقت  -أ 
                                                                                                                                              

 ).وقى(فاعلني، ماضيه فعل أمر، والواو جلماعة ال):قِ (�قوا أنفسكم �: حنو: اللفيف املفروق -جـ 

 ).أخَذ ــ أكلَ (ماضيهما  �خذ الكتاب، كلوا مما يف األرض  �: حنو: مهموز الفاء -د 

 )فر (فعل أمر، الواو جلماعة الفاعلني  ماضيه ): ِفروا(الفاء لالستئناف،  �ففروا إىل اهللا  �: حنو: املضعف -هـ 

  
  ١٤٣،١٤٤ سورة األنعام ) ٢(  . ٥٩، النمل ٥٩سورة يونس) ١(
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 .���� مَن األرض ،مَن الـسماء ���� 

 :مثل ،قبل مهزة الوصل بالضموواو اجلماعة بعد فتح حيرك ميم اجلمع  -ب 

 .����آتـَُوا الزكاة  ،اشتَرُوا الضاللة ���� ���� إليكُم السالم ،عليكُم الصيام ����     

حيرك احلرف الساكن قبل مهزة الوصل بالكسر إذا كانت مهزة الوصـل مفتوحـة أو مكسـورة  -جـ 
 :مثل ،ابتداء

 .���� أِن اصنع الفلك ،أِن اضرب ،أِن امشوا ����

 ).من علقِن ْقرأ( ـــــ تقرأ ـــ ���� من علٍق اقرأ ����

مـع مراعـاة  ).ِن اهللا الـذي سـخر لكـممـن رجـز ألـيمِ ( ـــ تقرأ ــــ ���� الله �من رجز أليٍم  ����
 .ترقيق لفظ اجلاللة لكسر ما قبله

 :مثل ،مهزة الوصل مضمومة ابتداءً  حيرك احلرف الساكن بالضم إذا كانت -د 

 ).جقالُت ْخرُ (ـ ـــــــ تقرأ ـــ ���� قالت اخرج ����

 ).دواأُن ْعـبُ (ـ ــــــــ تقرأ ـــ ���� أن اعبدوا ����

 ).صأُو نـْقُ (ــ ــــــــ تقرأ ـــ ���� نقصاأو  ����

 ).رْنظُ  نُ حمظورَ (ـــ ـــــ تقرأ ـــ ���� محظورًا انظر ����

  .)ضرْكُ نُ وعذابِ (ــ ــــتقرأ  ـــ ���� وعذاٍب اركض ����
متغـرية احلركــة حسـب موقــع حيــث مهـزة وصــلها  ����إِن امــرؤ  ����وال يقـاس علـى ذلــك كلمـة 

 .الكلمة من اإلعراب

 :مالحظة

يالحظ و  .لنايالحظ كسر نون التنوين وصال قبل مهزة الوصل املفتوحة أو املكسورة كما مثّ 
 .لناضم نون التنوين وصال قبل مهزة الوصل املضمومة كما مثّ 

  
  

�    �    �    � 

����������5ج�א
������و �
 :؛ هي خمارج احلروف سبعة عشر على املختار ؛ موزعة على مخسة مواضع     

  .اجلـوف  ؛   احلــلق   ؛   اللسـان   ؛   الشفتــان   ؛   اخليشــوم

   :الجــوف_  1
املد ؛ وفيــه خمـرج واحـد  هو اخلالء الداخل يف الفم عند تباعد الفكني لدى النطق بأحرف      

 :خيرج منـه أحرف املد الثالثة

 .األلف الساكنة املفتوح ما قبلها -أ 
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   .الواو الساكنة املضموم ما قبلها -ب 

  .الياء الساكنة املكسور ما قبلها -حـ 

 .وتسمى األحرف املدية أو اجلوفية

 :الحـــلق_  2

 .أقصى   ؛   أوسط   ؛   أدىنَ  :وفيـه ثالثة خمارج

 ).اهلمزة واهلاء( :أقصى احللق وخيرج منـه_ أ 

 ).العني واحلاء( :وسط احللق وخيرج منـه_ ب 

 ).الغني واخلاء( :أدىن احللق وخيرج منـه_ جـ 

 .وتسمى األحرف احللقية

 :اللســان_  3

 :وفيـه عشرة خمارج

  .)لقافا(أقصى اللسان مع استعالئه وما حياذيـه من احلنك األعلى وخيرج منـه  -أ 
 ).الكاف(أقصىاللسان مع استفاله وماحياذيـه من احلنك األعلى وخيرج منـه  -ب 

 .ويسميان باللهويني لقربـهما من اللهاة

اجلـــيم و الشـــني واليـــاء غـــري ( :وســـط اللســـان ومـــا حياذيــــه مـــن احلنــــك األعلــــــى وخيـــرج منــــه -جـــ 
؛ أو املكســورة  )يُوقنــون(مومة مثــل ؛ أو املضــ )يَعلمــون(؛ أي اليــاء املفتـــوحة مثــل  )املديــة
 ).عَليـهم(؛ أو الساكنة بعد فتح مثل  )يَـدِي اهللا(مثل 

  .وتسمى األحرف الشجرية ؛ ألنـها خترج من شجر اللسان أي أصله

حافــة اللســان ومــا حياذيـــها مــن األضــراس العلويــة اليمــىن أو اليســرى أو اليمــىن واليســرى معــا  -د 
 .روجه من احلافة اليسرى  أكثر وأسهلوخ ).الضاد( :وخيرج منـه

 ).الالم( :مابني حافيت اللسان و ما حياذيـهما من اللثة العليا بعد خمرج الضاد وخيرج منـه -هـ 

 :طـرف اللسـان ومـا حياذيــه مـن غـار احلنـك األعلـى أو فـوق أصـول الثنايـا العليـا وخيـرج منــه -و 
 ).النون(

حلنـك األعلــى مـع احنــراف عـن خمـرج النــون وهـو أدخــل طـرف اللسـان ومــا حياذيــه مــن غـار ا -ز 
 .)الراء(إىل ظهر اللسان وخيرج منـه 

  .طرفه :األحرف الذلقية ألنـها خترج من ذلق اللسان أي )الالم والنون والراء(وتسمى 

وتســمى األحــرف  )الــدال والتــاء  والطــاء( :طــرف اللســان وأصــول الثنايــا العليــا وخيــرج منـــه -ح 
 .اجللد :ـه خترج من اجللدة املغطية ألصول الثنايا العليا؛ والنطعالنطعية؛ ألن

من بني طرف اللسان ومن بني الثنايا العليا والسفلى مع انفراج ما بني الفكـني وخيـرج منــه  -ط 
وتسمى األحرف األسلية ألنـها خترج من منتـهى طـرف اللسـان؛  ).الزاي و السني والصاد(

  .وأسل الشيء منتـهى طرفه
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وتســـمى  )الثـــاء والـــذال و الظـــاء(ظهـــر طـــرف اللســـان وأطـــراف الثنايـــا العليـــا وخيـــرج منـــه  - ي
 .األحرف اللثوية لقربـها الشديد من لثة الثنايا العليا

 :الشـفـتـان_  4

  :وفيـهما خمرجان     

 ).الفاء(بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا وخيرج منـه  -أ 

ــــهما و  :مـــن الشـــفتني معـــا -ب  ـــواو غـــري املديـــة(خيـــرج من ؛ إال أن البـــاء  واملـــيم  )البـــاء واملـــيم وال
   .خيرجان بانطباق الشفتني ؛ والواو بانفتاحهما وتسمى األحرف الشفوية

 :مالحظـــة

 :الواو غري املدية هي

  .����كُفَوًا أحد   ����؛  ����قل هـَو اهللا أحد  ���� :الواو املفتوحة مثل -

  .����الُوثقى  ����؛  ����الُوسطى  ����؛  ����تلُووا  ���� :الواو املضمومة مثل -

يـَـْومهم ���� :الـواو السـاكنة بعـد فـتح مثـل .����ِوزرا  ����؛  ����ِوقـرا  ���� :الواو املكسورة مثـل -
  .����قَـْولهم  ����؛  ����

   :الخيشــوم_  ٥
كيفمـا  ،؛ وهـي صـفة الزمـة مركبـة يف جسـم املـيم والنون )الغنـة(وفيـه خمرج واحد ختـرج منـه       

 .مني أوخمفيني مشددين أوحمركنيكان حاهلما مظهرين أو مدغ

  يـهـاتـبـنـت
 :معرفة مخرج الحرف_ ١

إذا أردت معرفة خمرج احلرف فسـكن احلـرف أو شـدده وزد يف أولـه مهـزة فحيـث انتــهى بـك      
 .الصوت فثم خمرج احلرف

 ).أمْ (؛  )أقْ (؛  )أبْ ( :مثال

  :مخـارج الحروف المحققة والمقدرة_ ٢

ققــة ؛ حيــث ميكــن معرفـة خمرجهــا متامــا إال خمــرج اجلــوف فهــو مقــدر؛ كـل خمــارج احلــروف حم      
    .حيث ال ميكن حتديد مكان خمرجه من اجلوف

يالحظ أن عدد حروف اهلجاء مثانية وعشرون حرفاً، وعدد حروف التجويد ثالثـة وثالثـون  -٣
  .على حروف اهلجاء) الواو والياء(لزيادة اهلمزة وحريف املد واللني 
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  .عارضة_ الزمة  :صفات احلروف قسمان
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   :)الذاتية(الصفات الالزمة 
االســتعالء و اهلمس كــهـي الصــفات الــيت مــن ذات احلــرف والتنفــك عنــه وهــي حــق للحــرف       

  .وسائر الصفات اآلتية
 :)الزائدة(الصفات العارضة 

ؤثر يف ذاتـه وهـي الصـفات املسـتحقة هي الصفة املكملة للحرف حبيث لو انفكـت عنـه التـ     
 .الزائدة كالتفخيم واإلدغام واإلخفاء واإلمالة

 ):الذاتية(صفات الحروف الالزمة : أوال

  :عشر صفة ؛ وهي قسمان مثانيةوهي       

 .صفات غري متضادة_ ب                 .صفات متضادة_ أ 

 :متضادةـالصفات ال_ أ 

م إىل مخس جمموعـات ؛ يف كـل جمموعـة صـفتان متضـادتان تنقس إحدى عشرة صفةوهي       
؛ أي إذا وجــــدت صــــفة منـــــهما يف احلــــرف امتنــــع عليـــــه ضــــدها ؛ وال بــــد للحــــرف أن يتصــــف 

 :وهذه الصفات هي. بإحدامها

 .وضــده   اجلـهـر  .اهلمس-٢و1

  .الرخــاوةا وضــدمه .)التوسط(الشدة والبينية  ٥و٤و 3

 .االستفـالوضــده  .االستعــالء -٧و٦

  .االنفتاح وضـــده  .االطبــاق -٩و٨

 .وضـــده  اإلصمات   .اإلذالق -١١و١٠

  :الهمس وضده الجهر :أوال

؛ وحروفـه عشـرة  هو جريان النفس عنـد النطـق بـاحلرف لضـعف االعتمـاد علـى املخـرج :الهمس
 .)فحثه شخص سكت(جمموعة يف 

وحروفـه تسـعة عشـر  .ة االعتماد علـى املخـرجهو احنباس النفس عند النطق باحلرف لقو  :الجـهر
  .حرفا ؛ وهي باقي حروف اهلجاء

  :الشدة والبينية وضدهما الرخاوة :ثانيا

وحروفـه مثانيـة جمموعـة  .حـبس الصـوت عنـد النطـق بـاحلرف لقـوة االعتمـاد علـى املخـرج :الشدة
 .)أجد قط بكت(يف 

لـــن (وأحرفهـــا مخـــس جمموعـــة يف  وهـــي صـــفة وســـط بـــني الشـــدة والرخـــاوة ؛ )التوســـط( :البينيـــة
 .)عمر

وهـي جريـان الصـوت عنـد النطـق بـاحلرف ؛ وحروفـه بقيـة حـروف اهلجـاء ؛ وهـي سـتة  :الرخــاوة
 .عشر حرفا
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 :االستعالء وضده االستفال :ثالثا

خــــص (وأحرفـــه ســـبعة جمموعـــة يف  ،هـــو ارتفـــاع أقصـــى اللســـان عنـــد النطـــق بـــاحلرف:االســـتعالء
  .)ضـغط قـظ
 .وحروفه بقية حروف اهلجاء ،هو اخنفاض أقصى اللسان عند النطق باحلرف :االستـفــال

 :اإلطبـاق ضده االنفتـاح :رابعا

الصـاد  (هي  ،هو إلصاق أكثر اللسان على ما حياذيـه من احلنك األعلى وأحرفه أربعة :اإلطباق
 ).؛  الضاد ؛ الطاء  ؛ الظاء

ـــاح وحروفــه مخســة  ،األعلىعنــد النطــق بــاحلرفهــو جتــايف اللســان أو معظمــه عــن احلنــك  :االنفتـ
 .وعشرون حرفا هي بقية حروف اهلجاء

  :اإلذالق وضده اإلصمات :خامسا

حيـث خيـرج مـن طـرف  )بمن لُ  ر فَـ (: هو الطرف والسهوله ؛ وأحرفه ستة جمموعة يف :اإلذالق
  .)الفاء وامليم والباء(ومن طرف الشفتني   )الالم والراء والنون(اللسان 
ــــ وهــــو امتنــــاع املــــتكلم عــــن اإلتيــــان بكلمــــة رباعيــــة أو مخاســــية األصــــل خاليــــة مــــن  :ـاتاإلصمـ

  .وقيل  إنـها معربة )عسجد(أحدحروف اإلذالق إال كلمة 
  :الصفــات غــير المتضــادة_ ب 

   :وهي سبع صفات

  االحنراف - ٤      .اللني - ٣القلقلة      - ٢الصفري        - 1

 .االستطـالة - ٧التفشي      - ٦التكرار       - 5

    :وأحرفه ثالثة ،وهي صوت يشبـه صوت الطائر :الصفــير :أوال
  .)الصاد  ـ السني ــ  الزاي(      

ـــا ــــه وجهـــره؛ أي الحنبـــاس  :القلقلـــة: ثاني وهـــي اضـــطراب يف املخـــرج عنـــد النطـــق بـــاحلرف لشدت
احلـــرف الســاكن صـــوت والقلقلــة يف  )قطـــب جــد(وأحرفـــه مخســة جمموعــة يف  .الصــوت والــنفس

 .مستقل ليس بالفتحة وال بالضمة وال بالكسرة ؛ غري متأثر باحلركة اليت قبله

وهـو صـفة للـواو واليـاء السـاكنتني املفتـوح مـا قبلهمـا خلروجهمـا عنـد النطـق بــهما : اللــــين: ثالثــا
  .بيسر وسهولة

رج النــون عنــد النطــق وهــو صــفة للــالم والــراء حيــث ينحــرف اللســان عــن خمــ :االنحــراف: رابعــاً 
 .بـهما

وجيب ترك هذه الصفة ؛ حبيـث لـو  ،وله حرف واحد وهو الـراء ،وهو اإلعادة :التكرار: خامسا
أردنــا النطــق بــالراء لوجــب لصــق طــرف اللســان علــى مــا حياذيـــه مــن احلنــك األعلــى والســماح لــه 

  .بارتعادة واحدة

 .)الشني(واحد وهو وهو انتشار اهلواء يف الفم وله حرف  :التفشي: سادسا



  

 

-٣٩- 

   ).الضاد(وهي طول يف املخرج وله حرف واحد وهو  :االستطالة: سابعا

  مالحظة ما يتطلبه كل حرف من الصفات
أي البــد للحــرف مــن أن يتصــف بأحــد  ،ال بــد لكــل حــرف مــن مخــس صــفات متضــادة      

ينيـــة امتنـــع عليــــه وإذاكـــان فيــــه الشـــدة أو الب .فـــإذا كـــان فيــــه اهلمـــس امتنـــع عنــــه اجلهـــر ،الضـــدين
 :وإليك مثال على ذلك ،الرخاوة

 .هو متصف باجلهر والشدة و االستفال واالنفتاح واإلذالق :البــاء -

   .هو متصف باهلمس والرخاوة واالستفال واالنفتاح واالصمات :احلاء -
 .فحروف الصفات غري املتضادة يف كل منـها يوجد ست صفات    

مخـس متضـادة وصـفتان غـري  ،إال الراء الذي فيـه سبع صفات مخس متضادة وصفة غري متضادة
  .متضادتني

  ):الزائدة(صفات الحروف العارضة  :ثانيا

  :التفخيــم والترقيق
  .ن يطرأ على جسم احلرف وهو صفة زائدةهو ِمسَ  :التفخيم

 :واألحرف املفخمة قسمان     

 ).قظخص ضغط ( :قسم يفخم دائما وهي أحرف االستعالء السبعة -أ 

  :قسم يرقق أحيانا ويفخم أحيانا وهي أربعة -ب 
  ).الالم والراء واأللف والغنة(

 :أحرف االستعالء -أ 

  هي مفخمة دائما وأقوى درجات تفخيم حرف االستعالء      
  .����الصائمين ؛ الَغائبين ؛ للطَائفين  ����: إذا كان مفتوحا بعده ألف، مثل -

 .���� َضَرب ؛ طََبع ؛ دَخلوا ���� :مثل ،لفمث إذا كان مفتوحا ليس بعده أ -

 .����ى ؛ وُقولوا ُضِرب ؛ ُطوبَ  ���� :مثل ،مث إذا كان مضموما -

 .وهو أدىن درجات التفخيم .����زى ـية ؛ ضِ ـُدِخلت ؛ ِقْسم ���� :مثل ،مث إذا كان مكسورا -

  : مالحظة
ا كـان فمـ :وإذا كان حـرف االسـتعالء سـاكنا فمرتبـة تفخيمـه حبسـب حركـة احلـرف الـذي يسـبقه

ومــا كــان  .فهــو مــن املرتبــة الثانيــة ����َمْغــرب الشــمس  ،َمْطلــع الفجــر ����ســاكنا بعــد فــتح ؛ مثــل 
ومـا كـان سـاكنا بعـد   .فهو من املرتبـة الثالثـة ����ُمْطمئنة ؛ ُمْقمحون ـال ���� :مثل ،ساكنا بعد ضم

  .����الِمْصباح  ���� :مثل ،كسر فهو من املرتبة الرابعة

 :وهي أربعة :رقق أحيانااألحرف التي تفخم أحيانا وت -ب 
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 .الغنــة -األلف  -الالم  -الــراء  

   :تفخيم الراء وترقيقه :أوال
 .وجواز الوجهني، تفخيم وترقيق  :للراء ثالث حاالت      

 .يكون الراء متطرفا وغري متطرف

  .هو الذي يف آخر الكلمة :الراء المتطرف
  .طهاهو الذي يف أول الكلمة أو وس :والراء غير المتطرف

  :تفخيم الراء غير المتطرف

 :يفخم الراء غري املتطرف يف سبع حاالت 

  .����رَبنا ؛ رَحمة  ؛  اقتَربت ؛ يـََروا  ���� :مثل ،إذا كان مفتوحا -1

 .����ُروح ؛ ُرؤيا ؛ البُـُروج ؛ قـُُروء  ���� :مثل ،إذا كان مضموما -2

   .����َمْرجعكم  ؛  َأْرسلنا  ���� :مثل ،إذا كان ساكنا بعد فتح -3

  .����قُـْربانا  ؛  الـُمْرسلين  ���� :مثل ،إذاكان ساكنا بعد ضم -4

  .����اْرتبتم ؛  اْرجعوا  ���� :مثل ،بعد كسر عارض ساكنا إذاكان -٥

  .����رِب اْرجعون ؛ الِذي اْرتضى  ���� :إذا كان ساكنا بعد كسر مفصل، مثل -٦

  :مثـــــــل ،إذا كـــــــان ســـــــاكنا بعـــــــد كســـــــر أصـــــــلي وبعـــــــده حـــــــرف اســـــــتعالء غـــــــري مكســـــــور -٧
والكسر  .وال سادس هلا يف القرآن ����ِقْرطاس ؛ ِإْرصادا ؛ ِفـْرقـة ؛ ِمـْرصادا ؛ لبالـِمْرصاد  ����

  .األصلي هو الذي يثبت ابتداًء ووصال
  :ترقيق الراء غير المتطرف

 :حاالت أربعيرقق الراء غري املتطرف يف 

  .����ِرزقـا ؛ رِجاال ؛ أمـرِنـا ؛ مرِيج  ���� :ـ إذا كان مكسورا مثل١

   :مثل ،إذا كان ساكنا بعد كسر أصلي وليس بعده حرف استعالء ـ٢
  .����ِمـْرية   ؛   ِفـْرعون   ؛   ِشْرعة  ����

ــــ يرقــــق الــــراء املتحــــرك بالفتحــــة أو الضــــمة أو الكســــرة بعــــد الكســــر أو اليــــاء الســــاكن٣  :مثــــل ،ـ
ًرا  ،افِتَراءً  ساِحَران ؛���� ًرا ؛ كثيـْ   .����ِمَراًء ؛ القاِدُرون ؛ َخيـْ
  ����ذكراها ،اعتراك ،افتراه ،اشتراه���� :مثل ،لراء قبل األلف املقللـ يرقق ا٤

 :ويستثنى من ترقيق الراء الراءات في الكلمات التالية       

  .����ِإبـَْراهيم ؛ ِعْمران ؛  ِإْسَرائيل  ���� :يف كل كلمة أعجمية، مثل -١
 .����ِإرَم  ����الراء من كلمة  -٢

 .����َرارَا ؛  ِضَرارَا ِفَرارَا ؛ ِإصْ  ���� :مثل ،عند تكرار الراء -3

إال  ����ِإْصرًا  ،ِمصرَ  ����: لإذا فصل بني الكسر والراء حرف استعالء وجب تفخيم الراء، مث -٤
  .����ِإْخَراجا  ���� :مثل ،إذا كان حرف االستعالء هو اخلاء فإن الراء يرقق عند ذلك
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 ���� :مثل ،إذا جاء كسر بعده راء وبعد الراء ألف وحرف استعالء وجب تفخيم الراء -٥
  .����الِفَراق   ، اً إْعَراض

 :تفخيم الراء المتطرف

 :يفخم الراء املتطرف إذا كان موقوفا عليـه بالسكون يف أربع حاالت  

 .����للبَشْر   ،وال تَذرْ  ���� :مثل ،ـ بعد الفتح1

  . ����إن األبرارْ  ،هارـمن تحتها األن ���� :مثل ،ـ بعد األلف٢
  .����دُسْر  ،ُسُعْر  ���� :مثل ،الضمبعد   ـ٣
  .����مسطوْر   ،الطورْ  ���� :مثل ،عد الواوـ ب٤

 :ترقيق الراء المتطرف

 .����مـدِكـْر ؛ قد قِدرْ  ���� يرقق الراء املتطرف املوقوف عليـه بالسكون بعد الكسر - ١

رْ ���� :مثـــل ،اليـــاء الســـاكنبعـــد يرقـــق الـــراء املتطـــرف املوقـــوف عليــــه بالســـكون   -٢ ؛  الكبــــيـْ
ْر   .����خبـيـْ

ــــــــ -٣ ــــــــراء املتطــــــــرف املوقــــــــوف علي ــــــــل ،)١(بعــــــــد األلــــــــف املقلــــــــل ـه بالســــــــكونيرقــــــــق ال   :مث
 .����باألسحاِر  ،مع األبرارِ  ،من النارِ  ���� 

  ):التفخيم والترقيق(جواز الوجهين 

َران  ����جيوز تفخيم وترقيق الراء من كلمة  -١  ]. ٧١:األنعام[ ����حـيـْ

   :وجيوزالوجهان يف الكلمات الست التالية عند تنوينـها بالنصب وهي -٢
 .����رًا ؛ إْمرًا  ؛  وِصْهرًا  ؛  ِوْزرًا  ؛  ِحـْجـرًا  ِذْكًرا ؛  ِستْ  ����

 ].٣٢:املرسالت[ ����ِبَشَرٍر  ���� :جيب الرتقيق فقط يف رائي كلمة :مالحظة

   :المـال )تغليظ(تفخيم  :ثانيا
ــة -أ  إذا   :يفخــم الــالم يف لفــظ اجلاللــة الــذي مل يســبقه كســر ؛ أي :تفخــيم الم لفــظ الجالل

  .فتح أو ضمكان مبتدأ بـه أو سبق ب

  :األمثـــــلة
  .����ربكم  الّلهُ  ����؛        ����نور السماوات واألرض  الّلهُ   ����
   .����أحد  قل هَو الّلهُ  ����؛       ����الذي له ما في السماوات  الّلهُ  ����
 .���� يريُد الّلهُ  ����؛   ���� رسوُل الّلهِ  ����؛      ����كاَن  الّله   ����

  :ويرقق الالم من لفظ اجلاللة بعد الكسر ؛ مثل
  ؛  ����ومن يؤمن بِالّله  ����؛   ����ن يتقِ  الّله وم ����
 .����ِلله ما في السماوات  ����؛   ����قِل اللهم  ����

                                                           

  .لفظ ما بني األلف والياء: واإلمالة. لفظ ما بني الفتح واإلمالة: األلف المقلل )١(
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جيب تفخيم  الالم املفتوحة إذا وقعت بعد الصاد أو الطاء أو الظـاء املفتوحـة أو السـاكنة  -ب 
   :؛ مثل

 .����ظَـَلموا  ،َمْطَلع الفجر، َأظْـَلم ،الطالق ،أْصَلحوا ،َصلح ،الصالة ����

 :تنبيـهات

   :جيوز تفخيم الالم وترقيقه يف الكلمات الثالث التالية -
 .����يصـاَلحـا  ،ِفـَصـاالً  ،طَـالَ  ����    

   :التفخيم والرتقيق ؛ مثل  :وإذا كان الالم متطرفا موقوفا عليه بالسكون ففيه وجهان -
 .����فلما فَصَل  ،أن يوَصْل ����

الفـتح  :فيــها وجهـانومل تكـن رأس آيـة فلبة عن ياء وإذا وقف على الالم اليت بعدها ألف منق -
  .����ُمَصـلى  ، يْصَلى ���� :مثل ،والتقليل مع الرتقيق ،)التغليظ(مع التفخيم 

  .����فصلى  ،إذا صلى ����  :، مثلمع ترقيق الالمفإذا كانت رأس آية ففيها التقليل فقط 
   :تفخيم األلف وترقيقه :ثالثــا
تـراءى  ،اارً رَ ِفـ ،يريـد اللّـه ،قـال اللّـه ،الظـآنين ���� :مثـل ،املفخـم يفخم األلف بعد احلـرف     

  .����الطالق  ،الصالة ،الجمعان
وســارعوا إلــى مغفــرة مــن    ،ذلــك الكتــاب ال ريــب فيــه  ���� :مثــل ،ويرقــق بعــد احلــرف املرقــق

  .����ِمَراًء  ،افِتراًء  ،ربكم
  :تفخيم الغنة وترقيقها: رابعــا

، وهــي عنــد حــروف االخفــاء املســتعلية اخلمســةالتنــوين  تفخــم الغنــة إذا أخفــي النــون أو
  .)الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف(

  :األمثلة
  ،منضـــــــــــــود  ،مـــــــــــــن ضـــــــــــــعف  ،بـــــــــــــريٍح صرصـــــــــــــر  ،مـــــــــــــن صـــــــــــــيام  ،ينصـــــــــــــرون  ����
ظًال    ،من ظلم    ،ينظرون   ،ا  ـصعيدًا طيب   ،من طين   ،ينطقون   ،مسفرٌة ضاحكة   

   .����عفوًا قديرا    ،بون ينقل   ،أن قالوا    ،ظليال  

 

	 	 	 	  


����ل�	��

���وא������� א �
   .بني األلف والياء لفظٌ  :اإلمالة

    .����طـه  ���� :وليس لورش إمالة يف القرآن كله إال اهلاء من

  .لفظ مابني اإلمالة واأللف :التـقـليـل

  .فيـه الوجهان قسم مقلل دائما ؛ قسم جيوز :واأللفات املقللة قسمان
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   :األلـفـات المقـللة دائما -أ 
 .حيثما وردت من القرآن ����التوراة  ����ألف  :أوال

 .)املر ،الر ،حم( من فواتح السور ����حا  ؛  را  ���� يفاأللف  :ثانيا

 ،أخــرى،  مجراهــا ،القــرى ���� :األلــف الــذي أصــله يــاء أو مرســوم باليــاء بعــد الــراء ؛ مثــل :ثالثــا
مـن ذلـك  ويسـتثنى ).ذات الـراء(وتسـمى  ����اك أدر  ،تـرى ،افتـرى ،اشـترى ،سارىأُ  ،سكارى
 ����وال تقليـل يف يـاء  .حيث جيوز فيــها الفـتح والتقليـل] ٤٣:األنفال[   ����أراكهم ولو  ����كلمة 
  .]٤٨األنفال[ ����تراءت  ����و ] ٦١الشعراء[ ����تراءى 

   :األلف الذي يسبق الراء املتطرف املكسور ؛ مثل :رابعا
ويســتثىن مــن ذلــك   .����كمثــل الحمــاِر   ،مــن النــارِ  ،رارِ مــع األبــ ،عقبــى الــدارِ  ،مــن ديــارِهم ����

  ].٢٢املائدة[ ����جبارين  ����و]٣٦النساء[ ����والجاِر  ����كلميت 
 - يائيـــاً أو واويـــاً كـــان أصـــله   ســـواء -يف رؤوس اآلي  )هـــا(األلـــف الـــيت لـــيس بعـــدها  :خامســـا

؛ ألعلـى ؛ الليـل؛ ا؛ عـبس  طه ؛ النجم ؛ املعارج ؛ القيامة ؛ النازعات( :وذلك يف السور اآلتية
   .الضحى ؛ العـلق

ذِكراهـا �عـدا يف سـورة النازعـات   ����بناهــا ؛ فسـواها  ����مثـل  )هـا(األلفـات الـيت بعـدها  ولكن
 .ومجيع رؤوس آيات سورة الشمس ففيها الفتح والتقليل �

 ):الفتح والتقليل(األلفات التي يجوز فيـها الوجهان  -ب 

  :)ذات الياء(واليت تسمى 
   :الذي أصله ياء وليس بعده راء ؛ مثل األلف :أوال

  .����استوى  ،غوى ،هوى ،هدى ����
  :األلف الذي رسم بالياء وليس بعده راء ؛ مثل :ثانيا

 .����أسفى   ،عسى ،متى ،ويلتى ،حسرتى ،أنى ����

   :مما رسم بالياء الكلمات التالية ويستثنى
     .����على  ،حتى ،إلى ،ما زكى ،لدى ����

  :بفتح الفاء وضمها وكسرها ؛ مثل )ىفعل(ما كان على وزن  :ثالثا
  .  ����ِضيزى ،عيسى   ،ِإحدى ،ُطوبى ،ُموسى ،الُدنيا ،قَتلى ،َيحيى ،َمرضى ����

  :؛ مثل بفتح فائها وضمها )فـعـاىل(ما كان على وزن  :رابعا
 .����ُكسالى   ،الَحـوايا  ،يـََتامى ����

 .����ى َأْعـل ،َأْقصى ،َأْدنى ���� :؛ مثل )أفَعـل(ما كان على وزن  :خامسا

  .����َمْأَوى  ،َمـثْـَوى ����: ؛ مثل )َمـْفَعل(ما كان على وزن  :سادسا
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ـــــــــل  :ســـــــــابعاً  ـــــــــل ،يف رؤوس اآلي يف ســـــــــوريت النازعـــــــــات والشـــــــــمس  )هـــــــــا(األلفـــــــــات قب   :مث
 .����ضحاها  ،فسواها ���� 

   :حـاالت ذات الياء مع البدل
   :وجهأربعة أ فيهاعند وجود ذات الياء مع مد البدل يف اآلية الواحدة يكون     

 :ففي البدل  ����أَبى . .آلدم ���� ����آتى  ����مثل  ،إذا سبق البدل ذات الياء -أ 

  .مع فتح ذات الياء القصر - ١
  .التوسط مع التقليل - ٢
 .الطول مع الفتح والتقليل -٤و٣

  :ففيها ����فتلقى آدم  ����، مثل إذا َتقدمت ذات الياء على مد البدل -ب 
 .فتح ذات الياء مع القصر والطول - ١

  .ياء مع التوسط والطولتقليل ذات ال  - ٢
  :حاالت ذات الياء مع اللني املهموز

  :إذا تقدمت ذات الياء على اللني املهموز ففيها أربعة أوجه
  .فتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٢و١
  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٤و٣
  .����عليم  شيءسبع سماوات وهو بكل  فسواهنإلى السماء  استوىثم  ���� :مثال

  :وإذا تقدم اللني املهموز على ذات الياء ففيها أربعة أوجه
  .توسط اللني وعليه الفتح والتقليل -٢و١
  .طول اللني وعليه الفتح والتقليل -٤و٣
   ����  موالهوُهَو َكل على  شيءٍ ال يقِدُر على  ���� :مثال

  
	 	 	 	  

�א�د�����7מ�و&,������+� �
وهــو  ،مــا حرفــاً مشــدداً كالثــاينوالنطــق ِ  ،ل كالثــاينهــو جعــل احلــرف األو  :اإلدغـــام العـــام     

  .وصغري ،كبري  :قسمان
حبيـــث يصـــريان حرفـــاً واحـــداً  ،هـــو التقـــاء حـــرف متحـــرك بـــآخر متحـــرك :اإلدغـــام الكبيـــر     

   .مشدداً 
حبيـــث يصـــريان حرفـــاً واحـــداً  ،هـــو التقـــاء حـــرف ســـاكن بـــآخر متحـــرك: اإلدغـــام الصـــغير     

   :قسم إىل ثالثة أقساممشدداً وكال القسمني ين
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  ).متقارب -متجانس  -متماثل (              

   :اإلدغام الكبير المتماثل
لــــورش مثــــل يف القــــرآن هلــــذا اإلدغــــام وافــــق ســــائر القــــراء العشــــرة مــــع وجــــوب اإلمشــــام أو      

ن نافيــة والنــو ) ال(حيــث  )٢(����يُوُســف َعَلــى اـ تَأمنــ الــك الم����  :وهــو قولــه تعــاىل ،)١(االخــتالس
َمـا َمكنّـي  ����ومن اإلدغام الكبري أيضـاً  ،فأُدغم النون املرفوع يف النون الذي بعده ،مرفوعة إعراباً 

    .وليس لورش مثل يف اإلدغام الكبري يف املتجانس واملتقارب ،)مامكَنِين (وأصلها  ����

  .المتماثل والمتجانس والمتقارب :اإلدغام الصغير بأنواعه الثالثة
   :هو احتاد احلرفني خمرجاً وصفة مثل :ـ المتمــاثل ١

  ).رحبتجارم(ـ ــــــــ تقرأ  ����َجـَرتـُُهم ـتِ  رَِبَحتْ  ����
  ).طلعتـزَاور(ـ ـــتقرأ  ــــ����َورُ اـزَ تَ  ِإَذا َطَلَعتْ  ����
  ).وَقدخـلوا(ـ ـــــــ تقرأ ـــ ����َخُلوْا دَ  َوَقدْ  ����
  ).إذَهب(ـــ ــــــ تقرأ ـــ ����َهب ذَ  ِإذْ  ����
  ).يدرِكم املوت(ـــ ــــــــ تقرأ  ����ُكم الَموت درِكْ يَ  ����
  ).ُقال أَُقول(ـــ ــــ تقرأ ـــ ����ال َأُقوُل  ُقلْ  ����

  .����ي الـَقتل فِ  ُيسِرفْ  َفال����  :الفاء عند الفاء
  .����ِبَعَصاك  ِإضِربْ  ،ِكتَـاِبي بِ  اذَهبْ  ���� :الباء عند الباء

  .����َعَفْوا َوقَاُلوا  ���� :الواو الساكنة املفتوح ما قبلها عند الواو
  .����من ربـكم  َموِعظَـةٌ  َقد َجآَءتُكمْ  ���� :امليم عند امليم

  .����َواِحد َنصِبَر َعَلى َطَعامٍ  َلنْ  ���� :النون عند النون
  :مثل ،ة يف الياءالياء املدياملدية يف الواو وال  لواولوال إدغام      

   .����ى يـَُوسِوس الذِ  ���� ،����آَمنـُوا َوَعِمُلوا الصـاِلَحـات  ����
ويكــــون يف األحـــرف النطعيــــة  ،وهــــو احتـــاد احلــــرفني خمرجـــاً واختالفهمــــا صـــفة :المتجـــانس -٢

  .واللثوية والشفوية
، والتــــاء يف والتــــاء يف الـــدال وبـــالعكس ،تـــدغم التــــاء يف الطـــاء وبـــالعكس :األحـــرف النطعيـــة -

  .الظاء
  .والذال يف الظاء ،تدغم الثاء يف الذال :األحرف اللثوية -
  .تدغم الباء يف امليم :األحرف الشفوية -

  :األمثـــلـة
                                                           

  .١١/ يوسف ) ٢.                         (هو اإلتيان ببعض احلركة: االختالس )١(
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  :األحرف النطعية -أ 
  .)ودطائِفة(ـ ــــــــ تقرأ  ����طَـآئَِفة  َودتْ  ����   :التاء يف الطاء -

  .����كفرت طائفة  ���� ����آمنْت طائفة  ����  ����همْت طائفة  ���� :وأمثاهلا حنو
  .)ت طلئن بسـ( ــــــــ تقرأ  ����َت لَِئن بسطْ  ����   :الطاء يف التاء -

  .���� أحْطتُ  ���� ���� فرْطتُ  ���� ����م فرْطتُ  ���� :وأمثاهلا حنو
  :التاء يف الدال -

  .)أجيبت دعوتكما(ـ ــــــــ تقرأ  ����َدعَوُتُكَما  ُأِجيَبتْ  ����
  .����َدَعَوا  أَثَقَلتْ  ���� :وأمثاهلا حنو

  :الدال يف التاء -
  ).قـتـبَـَني ( ـــــــ تقرأ ـــ ����َبين ـتَ  َقدْ  ����

  .����صددتم ���� ����عقدتم  ����ثاهلا حنو وأم
   .)محلظهورمها(تقرأ ـــــ  ـــ ����حملْت ظهورهما����: التاء في الظاء -
  .����وأنعاٌم حرمْت ظهورها  ���� :ومثله  

  :األحرف اللثــوية -ب 
  ).ِإظَلموا(ـ ـــتقرأ  ـــ ����ظَـَلُموا  ِإذْ  ���� :الذال يف الظاء - 

  .����لك ١يلهْث ذَ  ����وال إدغام لورش يف 
  :مثل ،هو تقارب احلرفني خمرجاً وصفة :المتـقـــارب - ٣
  :الالم يف الراء -أ

  .)وقـرب(ــ ــــ تقرأ ـــ ����ّب َوُقْل رَ  ����
  :القاف يف الكاف -ب 

  ).َأمل َخنلـكـم(ـ ــــــ تقرأ   ���� ـمأََلم َنخُلْقكُ  ����
  :مثل ،)ويرمل(النون يف أحرف  –جـ  

  ).ِميـومهم( ــــــتقرأ  ـــ ����َيوِمِهم  ِمنْ  ����
  .)بفاحشِتمبينة(ـ ــــــــ تقرأ  ����ِحَشٍة ُمبَـيّـَنة ابفـ ����

  :الدال يف الضاد والظاء -د
  .)فقضل( ـــــتقرأ  ـــ ����ل ضَ  فقدْ  ����
  .)لقظلمك( ـــــــــــ تقرأ  ����لمك لقْد ظَ  ����

النــون ( :إدغــام احلــرف فيمــا بعــده ذاتــاً ال صــفة وذلــك يف ثالثــة أحــرف هــي :اإلدغــــام النــاقص
  :مثل ،)عند الواو أوالياء

  ).ـَواقغنةمـ(ــ ــــــ تقرأ ـــ ����َواق  منْ  ����
  ).ـَيعملغنةومـ(ــ ـــــــ تقرأ  ����يـَعــَمل  وَمنْ  ����
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  :مثل ،والطاء عند التاء -
  ).ـتطلئن بسـ(ــ ــــ تقرأ ـــ ����َت َبسطْ  لَِئنْ  ����

  :والقاف عند الكاف على أحد الوجهني -
  .)ُكمقأمل خنلـ(ــــ ـــــــ تقرأ  ����ـم كُ أََلم َنخلُـقْ  ����

     .)أمل خنلكم(إدغامه كامًال بكاف خالصة فتقرأ  :والوجه الثاين     
 ،بـل يبـدأ بالطـاء مث التـاء ،والقـاف عنـد الكـاف دون قلقلـة ،ويالحظ نطق الطاء عنـد التـاء     

  .وبالقاف مث الكاف من دون فصل بني احلرفني يف املثالني األخريين
وأمثلتــه قــد مــرت كلهــا يف أمثلــة  ،هــو إدغــام احلــرف فيمــا بعــده ذاتــاً وصــفة :واإلدغــام الكامــل

  .اإلدغام
  :والخالصـــة

   .والظاء ،والطاء ،والدال ،ـ أن التاء تدغم في التاء       
  .والضاد والظاء ـ وأن الدال يدغم في الدال و التاء       
  .ـ وأن الطاء يدغم في التاء       

  . ـ وال مثال للطاء في الدال وال للدال في الطاء في القرآن الكريم       
  .ـ والذال يدغم في الظاء       
   .ـ والقاف يدغم في الكاف       
  .ـ والالم يدغم في الراء       
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أن يطلقـوا علـى تغيـري احلـرف أو احلركـة أو الصـفة  - رمحهـم اهللا تعـاىل -لقد اعتـاد العلمـاء      

   :وقسموه إىل قسمني ،أو املخرج يف التالوة حلنا
  :حلن خفي ،حلن جلي      
 �بـالالم بـدل  )أْلَعمـت(فهو الذي يدركه العامل وغريه، مثـل النطـق بــ  :فأما اللحن الجلي     

 أَنَعمــتَ �بكســر التــاء بــدل فتحهــا ) أنعمــتِ ( بضــم التــاء أو بـــ )أنعمــتُ (بــالنون أوبـــ  � تَ َعْمــأنْـ 
�.  

 ،علـيِهم ���� :يف حنـو ،فهـو كـالنطق بالكسـرة مـا بـني الكسـرة والفتحـة :وأما اللحـن الخفـي     
  .����إليِهم 
  ���� يعلمون ،يؤمنون ����أو النطق بالواو ما بني الواو واأللف يف حنو      



  

 

-٤٨- 

  .���� منُهم ،يُكمعل ����أو النطق بالضمة ما بني الفتحة والضمة يف حنو      
 ،ومما يفسد التالوة تغيري احلرف بآخر أو احلركـة بغريهـا حبيـث ال يتماشـى مـع املعـىن القـرآين     

  :والصــواب) ظَــالل(فمــن ذلــك ماذكرنــاه مــن أمثلــة اللحــن اجللــي كــالنطق بالضــاد ظــاًء مثــل 

  .����َضالل ����
  .����وال الضآلين  ����والصواب ) وال الظآلني(ومثل  

 )ُســــم ( :بــــاألحرف اللثويــــة أحــــرف صــــفري أو العكــــس كــــالنطق بالثــــاء ســــينا مثــــل وكــــالنطق     
  .���� ثُم  ����والصواب 

  .����قون يسْ  ����والصواب ) ُقونيـَثْـ (: والعكس كالنطق بالسني ثاًء مثل     
  ����قل أعوذ  ����والصواب  )قل أعوز( :وكالنطق بالذال زاياً مثل     
   ����الزكاة  ����والصواب ) ةالذكا(:والعكس كالنطق بالزاي ذاال مثل     
  .����العظيم ����والصواب  )ميزالعصـ( :وكالنطق بالظاء صاداً ُمَشمة بزاي مثل     
  .����من محيص  ���� :وكالنطق بالصاد ثاًء مفخمة يف حنو     
ومن ذلك أيضاً النطق باجليم حرفاً ما بني القاف والكاف كاللهجة العامية املصـرية يف حنـو      
  .����نجزي المجرمين  ����

   :وكذلك ترقيق أحرف االستعالء األربعة املطبقة مثل     
  .����هي عصاي  ����والصواب ) هي عساي(جعل الصاد سينا يف حنو 

  .���� الضالين ����والصواب ) الدالني(أو جعل الضاد داًال يف حنو 
  .���� وطُِبع ����والصواب  )وتُبع(أو جعل الطاء تاًء يف حنو 
  .���� فَظلتم ����والصواب  )فذلتم(أو جعل الظاء ذاال يف حنو 

  .���� المستقيم ���� :والصواب )املصتقيم(وكذلك جعل السني صاداً يف حنو 
  .���� ِغسلين ����والصواب ) قسلني(أو جعل الغني قافاً يف حنو 

أو جعـل القـاف كافـاً يف  .���� الَقـدر ليلـة ����والصـواب  )ليلة الغدر(أو جعل القاف غينا يف حنو 
       .���� ستقيمـمال ����والصواب  )املستكيم(حنو 
  .أو جعلها حرفاً مابني القاف والكاف كما ينطق العوام من أهل اجلزيرة العربية وسائر البدو    

وكـذا إطالـة الغنـة لـدى الوقـف  ،حـن اخلفـيل ومما يكـره يف الـتالوة هـو مـا مثلنـاه عنـد ذكرنـا لِ      
   .�الرحيمْ  ،العالمينْ  � :على النون أوامليم غري املشددين بالسكون يف حنو
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� �

��א
��و,���� �
  .احلبس :الوقف لغة
  .كلمة بنية متابعة القراءة مع التنفس هو السكت على :واصطالحاً 

  :وينقسم إىل قسمني
  .وقف اختياري -                  .وقف اضطراري -

  :الوقف االضطراري :أوالً 
كالعطاس والسعال   ،يةللقارىء أن يقف حيثما اضطر إىل الوقف بأحد األسباب االضطرار      

  .وارجتاج القراءة وغري ذلك

  :الوقف على تاء التأنيث
   :مثل ،إذا رمست تاء التأنيث مبسوطة وقف عليها بالتاء     

ورحمُت  ����و  ����رحمَت ربك  ����و ] ٥٦ :، األعراف٢١٨ :البقرة[  ����رحمَت الّله  ���� -
   .)رمحتْ (وأمثاهلا ويوقف عليها بالتاء ]  ٣٢:الزخرف[  ����ربك 

  ).نعمتْ (ويوقف عليها ] ٢٣١:البقرة[  ����نعمَت الّله  ���� -
  ).امرأتْ (تقرأ وقفاً  ،حيثما وردت مضافة إىل زوج ����امرأت ���� -
تقــــرأ وقفــــاً ]  :٣٨األنفــــال[  ����ســــنُت األولــــين  ����و]  ٨٥:غــــافر[  ����ســــنَت اللّــــه  ���� -
  ).سنتْ (
  ).لعنتْ (وتقرأ وقفاً ]  ٦١:آل عمران[  ����لعنَت الّله  ���� -
  ).معصيتْ (وتقرأ وقفاً ] ٩و٨:اادلة[  ����معصيِت الرسول  ���� -
  .)كلمتْ (تقرأ وقفاً ] ١٣٧ :األعراف[  ����كلمُت ربك    ���� -
  ).بقيتْ (تقرأ وقفاً ] ٨٦:هود[  ����بقيُت الّله  ���� -
   )قرتْ (تقرأ وقفاً   ����قرُت عين  ���� -
  ).فطرتْ (تقرأ وقفاً  ����الّله  فطرتَ  ���� -
  ).شجرتْ (تقرأ وقفاً  ����شجرَت الزقوم  ���� -
  ).جنتْ (قرأ وقفاً ت ����جنُت نعيم  ���� -
  ).ابنتْ (تقرأ وقفاً  ����ابنَت عمران  ���� -
  :وإذا رسمت تاء التأنيث بالهاء يوقف عليها بالهاء نحو 
  .)رمحهْ (تقرأ وقفاً  ����رحمًة من عندنا  ���� -
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  ).نعمهْ (تقرأ وقفاً  ����وما بكم من نعمة فمن الّله  ���� -
  .)الواقعهْ (تقرأ وقفاً  ����الواقعة  ���� -
  ).احلاقهْ (تقرأ وقفاً  ����الحآقة  ���� -
  ).ذو الرمحهْ (تقرأ وقفاً  ����ُذو الرحَمة  ����  -

  :موصـولـالـمقـطـوع وال -
   :مثل ،إذا رمست كلمتان متصلتان وجب الوقف على الثانية منهما

  ).وأْن لو( :أصلها ،١٦:يف سورة اجلن ����َوأَلـو  ����
����  ألْن ال( :أصلها ����لَِئال.(  
  ).وإْن مــا( :أصلها ����َوِإمــا  ����
  ).ومْن مــا( :أصلها ����ِمما وَ  ����

    :مثل ،وإذا كتبتا منفصلتني يوقف على األوىل أو الثانية حسب االضطرار     
   ����أن ال يشــــــــــــــركن باللّــــــــــــــه  ����  ���� أن ال تعبــــــــــــــدوا إال اهللا ����  ����أن ال ملجــــــــــــــأ  ����
نرينــك بعــض الــذي ن َمــا فــإِ ����  ����ِمــن َمـــا ملكــت أيمــانكم  ���� ���� عنــه هــواَعــن مـــا نُ  ����

   ����نعدهم 

  :����أَيـــه  ����لوقف على ا -
  :يف ثالثة مواضع هيتبعاً لرمسها باهلاء من دون ألف  � أيه �ويوقف على      
  .] ٣١:سورة النور[  ����وتوبوا إلى اهللا جميعاً أَيَه الُمؤِمُنون  ����ـ 
  .]٤٩:سورة الزخرف[  ����َوقَاُلوْا يَــأَيــَه الساِحُر  ����ـ 
  ).أيها(وما سواها يوقف عليه باأللف ] ٣١:سورة الرمحن[ ���� الثـَقالنَسَنفُرُغ َلَكم أَيــَه  ����ـ 

  :الوقف على الالم المنفصلة عن االسم المجرور -
  :يوقف على الالم إذا انفصلت عن االسم ارور وذلك يف أربعة مواضع من القرآن، هي     

  ).َفَمالْ (ـ ـــتقرأ وقفاً  ـــ)١(�َفَماِل َهـُؤالِء الَقوم  �
  ).مالْ ( ـــــ تقرأ وقفاً ـــ)٢(�َماِل َهذا الكتـاب �
  ).مالْ (ـ ـــــ تقرأ وقفاً ـــ)٣(�ماِل َهَذا الرُسول  �
  ).فمالْ (ـ ــــ تقرأ وقفاً ـــ)٤(�َفَماِل الذيَن َكَفُروا  �

                                                           

                             .٣٦:سورة املعارج) ٤.                 (٧:الفرقان) ٢.  (٤٩:سورة الكهف.    ٧٨:سورة النساء) ١(
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  :الوقف االختياري :ثانياً 
  .جائز وممنوع :الوقف االختياري ينقسم إىل قسمني     

  :لجائزأ ـ الوقف ا
  :الوقف اجلائز ينقسم إىل ثالثة أقسام     

  .الوقف احلسن -٣        .الوقف الكايف -٢       .الوقف التام -١
كمـا   ،هو الوقف علـى مقطـع مت معنـاه ومل يتعلـق مـا بعـده بـه لفظـاً وال معـىن :الوقف التـــام -١

ايــة ذكــر اجلنــة أو أو ِ  ،افقنيويف أواخــر صــفات املــؤمنني أو الكــافرين أو املنــ ،يف أواخــر الســور
  :كالوقف على  ،اية القصصأو ِ  ،النار أو أحد املشاهد

  �َوَلُهم َعَذاٌب َعِظيم  �             �الُمفِلُحون  �    
  .�َوُهَو ِبُكّل َشيٍء َعِليم  �         �ِإن اهللا َعلى ُكّل َشيٍء قـَـِدير  �    

  .وكل ذلك يف أول سورة البقرة 
كـالوقف   ،هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلـق مابعـده بـه معـًىن اللفظـاً  :قف الكــافيالو  -٢

  :على
  �بـُون ذ كَ ِبَما َكانـُوا يُ  �     �َوَما ُهم ِبُمؤِمِنين  �     �يـُؤِمنـُوَن  �
  .�َولَـِكن ال َيشُعُرون  �      �مـُصِلحـُون  َنحنُ  �
  .وكل ذلك يف أول سورة البقرة 

حبيـث ال  ،هو الوقف على مقطع مت معناه وتعلق ما بعده به لفظاً ومعىنً  :ف الحســنالوق -٣
  .إذا كان يف غري رأس آية ،حيسن االبتداء مبا بعده دون الرجوع إىل مكان يصح االبتداء منه

  .����الَحمُد ِهللا َرّب الَعاَلِمين  ����كالوقف على لفظ اجلاللة من 
ـــوَن  ����يف  )املؤمنـــون( :وكـــالوقف علـــى كلمـــة ـــَح الُمؤِمُن ـــم فـــي َصـــالتِِهم  
قَـــد َأفَل الـــذين ُه

  .من سورة الفاحتة ����الرِحيم  ���� ����الَعـاَلِمين  ����وكالوقف على  .����َخاِشُعون 

  :ب ـ الوقــف الممنـــوع
  :والوقف املمنوع قسمان     
  .أقبح من القبيح -٢                 .قبيح -١    
؛ والفعـــل دون  كـــالوقف علــى املبتـــدأ دون اخلـــرب  ،عـــىنهـــو الـــذي مل يــؤد م :الوقــف القبـــيح -١

؛ وعلى احلرف املشـبه بالفعـل و  الفاعل؛ وعلى الفاعل دون املفعول؛ وعلى الشرط دون اجلواب
  :؛ كالوقف على الفعل الناقص دون امسيهما أو خربيهما

      .����قال الّله  ����من ) قال(
   .����محمد رسول الّله ���� من) حممد(وعلى 
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  .����وََكاَن الّله  ����من ) كان(وعلى 
  .����َوَمن يَفَعل َذلك يَلَق أَثَاماً  ����من ) يفعل(وعلى 

ويكفـر  ،وهـو الوقـف علـى عكـس املـراد وهـو حـرام دون اضـطرار :ـ الوقف األقبح من القبيح٢
  :املعتقد به كالوقف على

  .�َما  إن اَهللا ال َيسَتحيي َأن َيضِرَب مثالً  � :من قوله تعاىل) يستحيي(
  :من قوله تعاىل) الصالة(قف علىوكالو 

  .�يَا أَيـَها الذيَن آَمنـُوا ال تـَقَربُوا الصالَة َوأَنُتم ُسَكاَرى  � 
  :من قوله تعاىل) الظاملني(والوقف على 

  .�يُدِخُل َمن َيَشاُء في رَحَمِتِه َوالظاِلِميَن َأَعد َلُهم َعَذاباً أَلِيما  �
   :مثل ،أس اآلي مهما كان املعىن ومتابعة القراءة يف اآليةجيوز الوقف على ر  :تـنـبـيـه
  .�ِذبُون اَوِإنـُهم َلكَ الّلُه َوَلَد  
َأال ِإنـُهم ِمن ِإفِكِهم لَيَـُقوُلوَن  �
  .واَألوىل مراعاة املعىن �الذيَن ُهم َعن َصالتِِهم َساُهون  
 فـََويُلُ◌ ِللُمَصّلينَ  �

وال فــرق أن يكــون  ،حــظ إشــارات الوقــف يف القــرآن الكــرميو ال بــأس علــى القــارئ أن يال     
َمـــا ِإن  �: كـــالوقف علـــى جـــزء اآليـــة مـــن قولـــه تعـــاىل  ،الوقـــف اجلـــائز يف رأس اآليـــة أو يف جزئهـــا

مـن قولـه  �يـَُعّلُمـُه َبَشـر �والوقـف علـى  � الّلهَوالَموَتى يَبَعثـُُهُم   Θَيسَتِجيُب الذين يسَمُعون
ُم أَنـُهـــــم يـَُقولُـــــوَن ِإنَمـــــا يـَُعّلُمـــــُه َبَشـــــُرُ◌ ّلَســـــاُن الـــــذي يُلِحـــــُدوَن ِإلَيـــــِه َوَلَقـــــد نَعَلـــــ � :تعـــــاىل

  .�...َأعَجِمي
   .وليس يف القرآن وقف واجب شرعاً يأمث القارئ برتكه     
  

�    �    �    �  

  

�א$��������دא9 �
بتــــداء واال ،ينبغــــي علــــى القــــارئ أن يلــــتمس حســــن االبتــــداء كمــــا يلــــتمس حســــن الوقــــف      

  .وممنوع ،جائز: قسمان

  : االبتداء الجائز :القسم األول
  .وكاف ،تام: وهو نوعان      

ــــداء التـــــام -١ هـــو االبتـــداء مبقطـــع مت معنـــاه غـــري متعلـــق مبـــا قبلـــه ال  لفظـــاً وال معـــًىن،   :االبتـ
بَ �أو القصــص  �الـــم َذلِــَك الِكتَـــاُب ال رَيــَب ِفيــه  �كاالبتــداء بأوائــل الســور  ت ثَُمــوُد َكــذ

ِمنُهَمـا ِمائَـَة َجلـَدة  ِحـدٍ االزاِني فَاجِلُدوْا ُكـل وَ  الزانَِيُة وَ  �أو أول تقرير األحكام  �الُمرَسِلين 
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ُب الَيِمــــيِن َمــــآ اَوَأصــــحَ � :أو أول ذكــــر اجلنــــة أو النــــار أو أول ذكــــر صــــفات املــــؤمنني مثــــل �
 :مثـل ،أو املنـافقني �َن َكَفـُروا َسـَوآٌء َعلَـيِهم ِإن الـِذي �: أو الكافرين مثـل �ُب الَيِمين اَأصحَ 
  .�َوِمَن الناِس َمن يـَُقوُل آَمنا بِاِهللا َو بِالَيوِم اآلِخِر َوَما ُهم ِبُمؤِمِنين  �
هو االبتداء مبقطع مت معناه وتعلق مبـا قبلـه معـًىن ال لفظـاً، مثـل االبتـداء بــ :االبتداء الكافي -٢
 �واالبتـداء بــ  �ُيَخاِدُعوَن اَهللا والذيَن آَمُنوا  �واالبتداء بـ  �ى ّمن ربِّهم ُأولَِئَك َعَلى ُهدَ  �

ـــيٌم ِبَمـــا َكـــانُوا يُ  ـــَفَهآُء َوَلِكـــن ال  �واالبتـــداء بــــ  �بُون ذ َكـــَوَلُهـــم َعـــَذاٌب أِل ُهـــم ُهـــُم السَأال ِإنـ
  .�يَعَلُمون 

  :االبتداء الممنوع :القسم الثاني
  .وأقبح من القبيح ،بيحق: وهو نوعان     

هــو االبتــداء مبــا ال يعطــي معــًىن، كاالبتــداء بالفاعــل دون الفعــل، مثــل  :االبتــــداء القبيــــح -١
 .�نُـــوُحُ◌ رّب ِإنـُهـــم َعَصـــوني َقـــالَ  � :مـــن قولـــه تعـــاىل) نـــوٌح رب ِإنـُهـــم َعَصـــوِين (:االبتـــداء بــــ

َأرَأَيـَت �مـن قولـه تعـاىل ) الذي يكـذب بالـدين( واالبتداء بـاملفعول دون الفاعل، مثل االبتداء بـ
وكـــذلك ال يبتـــدئ القـــارئ بالصـــفة دون املوصـــوف وال بالبـــدل دون  ،�الـــذي ُيَكـــّذُب بِالـــّدين 

ــد وال باملضــاف إليــه دون املضــاف، وال يبتــدئ كــذلك بـــ  إال(املبــدل منــه والبالتوكيــد دون املؤك، 
 لكن،  لعل،   أنْ  ،كأن،  عسى ،أن.(  

مثـل  ،وهو االبتداء مبقطع يعطي معًىن عكس ما أراد الشـارع :االبتــداء األقبح من القبيح -٢
ومثـل االبتـداء  ،�َوقَـاُلوا اتَخـَذ الـرحَمُن َولَـدًا  � :مـن قولـه تعـاىل )اختذ الرمحن ولدا(االبتداء بـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل )إن اهللا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيح(ب   :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قول
  .وقس عليها أمثاهلا ،�ِإن اَهللا ُهَو المِسيُح ابُن َمريم َلَقد َكَفَر الذيَن قَاُلوا  � 

الـذيَن  �: وال حرج على القارئ أن يبتدئ برأس اآلية مهما كان املعىن مثل االبتداء باآليـة     
 :واالبتـداء باآليـة �الُمخَلصــِين  الّلهِ ِإال ِعَباَد  � :واالبتداء باآلية �ُهم َعن َصالتِِهم َساُهون 

ـــاَمى ألـــدنَيا واآلِخـــرِة َوَيســـفـــي ا �  �بِالبَـّينـــاِت َوالزبــــُر  � :واالبتـــداء باآليـــة �لوَنَك َعـــِن الَيَت
  .واَألوىل مراعاة املعىن يف االبتداء

وإن وقف على الكافي فاالبتداء بما  ،إن وقف على التام فاالبتداء بما بعده تام**    
فإذا كان  ،بعده قبيح مالم يكن رأس آيةوإن وقف على الحسن فاالبتداء بما  ،بعده كافٍ 

  .وهو خالف اَألولى رأس آية فاالبتداء بما بعده جائز
  

�   �   �   �  
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 ،وجيــوز الــروم علــى الكســرة والضــمة ،ســكان علــى احلركــات  الــثالثاألصــل يف الوقــف اإل     

  .واإلمشام على الضمة

  :الروم: أوالً 
  .هو إمساع احلركة للقريب دون البعيد -١     

  .ال يكون الروم إال يف الكسرة أو الضمة -٢     
  ).ال ميد فيه العارض(الروم كالوصل  -٣     

  :وهي ثالث حاالت )الكلمات اليت يكون فيها الروم( :حاالت الروم
  :يكون الروم في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد -أ 

  .����َولََياٍل َعشِر  ���� ����والَفجِر  ���� ����ِسحٌر مسَتِمٌر  ���� ����ق الَقَمرُ َوانشَ  ���� :األمثلة
  :يكون في الكلمة التي قبل آخرها حرف مد طبيعي -ب 
  ����َنسَتِعيُن  ����    ����َمـاِلِك َيوِم الّديِن  ����  ����الرحَمِن الرِحيِم  ���� :األمثلة    

  .����ٌب َعِظيٌم َوَلُهم َعَذا ����      ����َعَذاِب َيوٍم أَلِــيٍم  ����     
  :قبل آخرها مد متصل التي كلمةاليكون في  -جـ 

  :األمثـــلة 
  ����َكَما آَمَن السَفَهآُء   ����      ����نُتم َأَشد َخلقـًا َأِم السَمآُء اأَ  ����     
  .����استَـَوى ِإَلى السَمآِء  ����                   ����َلَسِميُع الدَعآِء  ����     

  .وميد ست حركات

  :إلشـماما :ثانياً 
  .هو حتريك الشفتني بال صوت إشارة إىل الضمة احملذوفة بـَُعْيَد الوقف على الكلمة -١    
  .ال يكون اإلمشام إال على الضم -٢    

  :وهي حاالت ثالث ،)الكلمات اليت يكون فيها اإلمشام(:حاالت اإلشــمام
  :يكون في الكلمة التي ليس قبل آخرها حرف مد -أ 

  .�ِفيِه ُمزَدَجٌر  �          �وَُكل َأمِر مسَتِقر  ���� :األمثــلة     
  :يكون اإلشمام على العارض للسكون -ب 
  .�ِإذ ُهم َعَليَها قـُُعوٌد  �     �َوَلُهم َعَذاٌب َعِظيٌم  � :األمثـــلة     

  :يكون في الكلمة التي قبل آخرها مد عارض متصل -جـ 
  .�َكَما آَمَن السَفَهآُء   �  �لًقا َأِم السَمآُء أَأنُتم َأَشد خَ  ���� :األمثـلة
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  أوجـه الوقف بالروم واإلشمام واإلسكان
  .الوقف على الكلمات اليت ليس قبل آخرها حرف مد طبيعي أو مد متصل عارض     

 ،على الكلمة املتحركة اآلخر بالفتحة أو الساكنة ،باإلسكان فقط ،يوقف بوجه واحد -١
  :مثــل
�  َسَقرْ ( ← �َسَقَر  �         )وتبّ (← � وتب(  
  )واْصَطِربْ ( ← �َواصطَِبر  �       )الدبـُرْ ( ←  �الدبـَُر  �
  .)فكبّـرْ (  ← �َورَبَك َفكّبر  �   )    قم فأَْنِذرْ ( ← �ُقم فَأَنِذر  �

يوقف على الكلمة املتحركة اآلخـر بالكسـر والـيت لـيس قبـل آخرهـا حـرف مـد علـى وجهـني  -٢
  .اإلسكان والروم :مها

  .�َولََياٍل َعشِر  �     �َوالَفجِر  �     �َمــِلِك  � :األمثــلة
 :هــي ،يوقــف علــى الكلمــة املتحركــة اآلخــر بالضــم والــيت لــيس قبــل آخرهــا مــد بثالثــة أوجــه -٣

  .اإلمشام ،الروم ،اإلسكان
  .� يـَاَصـاِلُح  �       �نَـعـُبُد  � :األمثـــلة

  :ت التي قبل آخرها حرف مد طبيعيالوقف على الكلما
يوقف على الكلمة املفتوحة اآلخر، اليت قبل آخرها حرف مد طبيعي بأوجه اإلسكان  -١

  ).الطول ،التوسط ،القصر( :الثالث
  .�َن ااإلنَسـ � �الّصَراَط  � �الَعاَلِميَن  �  �الُمؤِمُنوَن  � :األمثلة

  .وهو املد العارض للسكون    
 :كلمة املتحركة اآلخر بالكسر واليت قبل آخرها حرف مد طبيعي مثليوقف على ال -٢

   :هي ،بأربعة أوجه �ِبَعَذاٍب أَلِيٍم �
  .والوجه الرابع هو القصر على الروم ،األوجه الثالثة للعارض على اإلسكان وقد مرت آنفا

  �تعينُ نسـ � :يوقف على الكلمة املتحركة اآلخر بالضم واليت قبل آخرها مد طبيعي حنو -٣
   :هي ،بسبعة أوجه  � قعودٌ �

  .ـ القصر على الروم
  .ـ األوجه الثالثة للعارض للسكون

  .ألن اإلمشام كاإلسكان )الطول ،التوسط ،القصر( :ـ األوجه الثالثة على اإلمشام
  :الوقف على الكلمات التي آخرها مد متصل

ــــــــالفتح -١ ــــــــى الكلمــــــــة املتحركــــــــة اآلخــــــــر ب ــــــــف عل ــــــــيت آخرهــــــــا مــــــــد  ،يوق    :متصــــــــل مثــــــــلوال
وال  )حركـاتسـت (الطـول  :بوجـه واحـد علـى اإلسـكان وهـو ����آَء َجـوَ  ���� ����آَء شِبَما   ���� 

  .يأيت القصر لقوة اهلمزة بعده
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ِمـــَن  ���� :حنـــو مـــد متصـــل يوقـــف علـــى الكلمـــة املتحركـــة اآلخـــر بالكســـر والـــيت قبـــل آخرهـــا  -٢
  :بوجهني فقط ����ِمن مــآٍء  ���� ����السَمآِء 
  .مع املد املشبع فيهما  .الروم_ ٢     .اإلسكان_ ١ 

  :والــــــــيت آخرهــــــــا مــــــــد متصــــــــل حنــــــــو ،يوقــــــــف علــــــــى الكلمــــــــة املتحركــــــــة اآلخــــــــر بالضــــــــم -٣
  :مع املد املشبع فيها وهي بثالثة أوجه ����الُعَلَمـاُء  ���� ����َيَشآُء  ���� ����َنَشآُء  ���� 

  .اإلمشام -٣    .الروم -٢     .اإلسكان -١
  :مالحظات تتعلق بالروم واإلشمام

  .فتشم متييزاً هلا من اجلزم إىل الرفع )تأَمنـُنـَا(حيث أصلها  )١(� تَأَمـنـا �يف كلمة ـ يشم النون ١
   :مثل ،ـ ال روم وال إمشام يف تاء التأنيث املربوطة٢

  .�لَيَس ِلَوقـَعِتَها َكاِذبٌَة  �          �ِإَذا َوقـََعِت الَواِقَعُة     �
  :مثل ـ ال روم وال إمشام عند احلركة العارضة،٣

  .�ُكِتَب َعَليُكُم الِقَتاُل   �        �قَاَلِت امَرَأُت الَعزِيزِ  �   
  :واختلفوا يف إمشام وروم هاء الضمري يف حنو -٤

  .�َصلوه  � �َفغـُلوه  � �ِإنـُه  � �َأِخيِه  � �بِه كتُ و  � �لَِبِنيِه  �   
   :مثل ،وقوف عليهعند روم االسم امل املرومة سقوط التنوين دون احلركة -٥

  .�ِبعـَاٍد  �   �ُشُهوٌد  �   
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ـــاء املـــتكلم الـــيت تلحـــق األمســـاء واألفعـــال واحلـــروف :تعريفهـــا وهـــي دائـــرة مـــا بـــني الفـــتح  ،هـــي ي

  .واإلسكان

وجيــــب فــــتح يــــاء اإلضــــافة إذا وقعــــت قبــــل مهــــزة القطــــع ســــواء كانــــت مفتوحــــة أو مضــــمومة أو 
 :ثلم ،مكسورة

 ���� إن َأن ؛  ننـيَ حزِ يُ لَ تعـداننَي َأن ؛ أَي َأو يحكـم ؛ َي َأخـاف ؛ يـأذن لـَي أَبِـَي َأعلم ؛ إن
  .����ِإن شاء  يَ ؛ ستجدنِ كنتم ؛ بناتَي ِإن  النفس أنَي ُأوف ؛ إنَي ُأريد ؛ نفسَي ِإن 

 : ويستثىن من ذلك الياءات التالية

  .]٤٠:البقرة[  ����بعهدي ُأوف  ����
 .]١٥٢:البقرة[  ����كركم فاذكروني َأذ  ����

                                                           

  .١١: سورة يوسف  )١(
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  .]١٤ :األعراف[  ����أنظرني ِإلى  ����
    ].١٤٣ :األعراف[  ����أرني أَنظر  ����

 ].٤٩ :التوبة[  ����تفتني َأال  ����

 .]٤٧ :هود[  ����ترحمني َأكن  ����

 .]٣٣ :يوسف[  ����يدعونني ِإليـه  ����

 .]٩٦ :الكهف[  ����آتوني ُأفرغ  ����

  .]٤٣:مرمي[  ����فاتبعني َأهدك  ����

 .]٢٦:غافر[  ����ذروني َأقتل  ����

  .]٤١:غافر[  ����تدعونني ِإلى النار  ����
  .]٤٣:غافر[  ����تدعونني ِإليـه  ����
 .]٦٠:رغاف[  ����ادعوني َأستجب لكم  ����

  .]١٥ :األحقاف[  ����ذريتي ِإني تبت  ����
  .]١٠ :املنافقون[  ����أخرتني ِإلى أجل  ����

 وخــالف ورش حفصــا يف يــاءات اإلضــافة التاليــة الــيت لــيس بعــدها مهــز، حيــث أسكنـــها
  :حفص وفتحها ورش

  ]١٢٤ :البقرة[  ����ال ينال عهدي الظالمين  ����
  ]١٨٦ :البقرة[  ����وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون  ����
  ]  ١٦٢ :األنعام[  ����ومماتي هللا رب العالمين  ����
  ]٤١ :طه[  ����واصطنعتك لنفسي اذهب أنت  ����
  ]٤٢ :طه[ ����وال تنيا في ذكري اذهبا  ����
  ]٣٠ :رقانالف[  ����إن قومي اتخذوا هذا القرآن  ����
  ]٢١ :الدخان[  ����وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون  ����
  ] ٦ :الصف[  ����من بعدي اسمه أحمد  ����

  :وخالف ورش حفصا يف الياءات التالية حيث فتحها حفص وأسكنـها ورش
  ]٢٢ :إبراهيم[  ����وما كان لي عليكم من سلطان  ����
  ] ٢٠ :النمل[  ����مالي ال أرى الهدهد  ����
  ]٢٣ :ص[  ����ولي نعجة واحدة  ����
  ] ٦٩ :ص[ ����ما كان لي من علم  ����
  ]٢٨ :نوح[  ����ولمن دخل بيتي مؤمنا  ����

ـــــــي ����لفـــــــظ  ـــــــيس بعـــــــدها مهـــــــز ���� مع ـــــــيت ل ـــــــك ويســـــــتثنى .حيثمـــــــا وردت ال   :مـــــــن ذل
  .]١١٨ :الشعراء[  ����رب نجني ومن معي من المؤمنين  ���� 
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ومــن معــي أو  ���� ]٨٣ :التوبـة[  ����فقــل لــن تخرجــوا معــي أبــدا  ����الــيت بعــدها مهــز أمـا 
  .فقد فتحها ورش على أصله موافقاً حفصاً يف ذلك] ٢٨:امللك[  ���� رحمنا

  

� � � �  
  

����9א/�א
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يـاء (الم الكلمـة أو يـاء إضـافة غـري املرسومةسـواء كانـت  هـي اليـاء :تعريف الياء الزائدة

  .وتكون يف االسم ويف الفعل ،لفظاً  وتدور ما بني احلذف واإلثبات ،)املتكلم
  .وتسقط وقفا ورمسا ،لفظاً وصال  تثبت :حكمها

  الياءات التي هي الم الفعل
  اسم السورة  اآليــــة

  ١٠٥هود   ����يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنـه  ����
  ٦٤الكهف   ����قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا  ����
  ٤الفجر   ����والليل إذا يسر  ����

  الياءات الزوائد المضافة للفعل
  اسم السورة   ـةـــاآلي

  ٢٠آل عمران  ����اتبعن وقل أنا ومن  ����
  ١٨٦البقرة ����إذا دعان فليستجيبوا  ����
  ٤٦هود   ����فال تسألن ما ليس لك بـه علم  ����
  ٦٢اإلسراء  ����لئن أخرتن إلى يوم القيامة  ����
  ٢٤الكهف   ����عسى أن يـهدين ربي  ����
  ٤٠الكهف  ����أن يؤتين خيرا من جنتك  ����
  ٦٦الكهف   ����على أن تعلمن مما علمت رشدا  ����
  ٩٣طه   ����عن أفعصيت أمري أالتتب ����
  ٣٦النمل   ����قال أتمدونن بمال  ����
  ٣٤القصص   ����بون ذأخاف أن يك ����
  ٢٣يس   ����وال ينقذون  ����
   ٥٦الصافات   ����إن كدت لتردين  ����
  ٢٠الدخان  ����أن ترجمون  ����
  ٢١الدخان   ����فاعتزلون  ����
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ســـــــــــــــــــــــــتة مواضـــــــــــــــــــــــــع يف   ����ونذر  ����
٣٠و٢١و١٨و١٦القمــــــر

  ٣٩و٣٧و
  ١٥،١٦الفجر   ���� ربي أهانن ���� ����ربي أكرمن  ����

   
  الياءات الزوائد التي هي الم االسم

  اسم السورة  اآليــة
  ١٨٦البقرة   ����أجيب دعوة الداع إذا  ����
  ٢٥احلج  ����سواء العاكف فيـه والباد  ����
  ١٧، الكهف٩٧اإلسراء  ����فهو المهتد  ����
  ١٣سبأ   ����كالجواب   ����
  ١٥غافر   ����لينذر يوم التالق  ����
  ٣٢غافر  ����ناد إني أخاف عليكم َيوَم الت ����
  ٣٢الشورى  ����الجوار في البحر ومن آياته  ����
  ٤١ق   ����يوم يناد المناد من مكان بعيد  ����
  ٦القمر   ����يوم يدع الداع إلى شيء نكر  ����
  ٨القمر   ����مهطعين إلى الداع يقول  ����
  ٤الفجر   ����جابوا الصخر بالواد  ����

  
  الياءات الزوائد المضافة لالسم

  اسم السورة  اآليـة
  ٤٥و١٤،ق١٤إبراهيم  ����عيد و .. .����
  ٤٠إبراهيم   ����ربنا وتقبل دعاء  ����
، ٢٦، فـــــــــــاطر ٤٤احلـــــــــــج  مواضع ثالثة يف ����فكيف كان نكير  ����

   ١٨امللك 
  ١٧امللك   ����كيف  نذير   ����

  :تـنـبـيـه
ــان اهللا خيــر ممــا آتــاكم  ����حيــذف ورش اليــاء مــن   ،وقفــاً قــوًال واحــداً ] ٣٦النمــل [  ����فمــا آت
  .حفصويثبتها مفتوحة وصًال ك
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ن�א
��2وز
�א/�و�ش�!��0د�א
�دل�وذא/�א
��9وא��� 

  لين مهموز –ذات ياء –بدل   
   � شيئاً قنطارًا فال تأخذوا منه  إحداهن وآتيتم �

  .البدل وفتح  ذات الياء وتوسط اللني املهموز قصر - ١
  .ذات الياء وتوسط  اللني املهموز وتقليلتوسط البدل  - ٢
  .اء وعليه توسط وطول اللني املهموزوفتح  ذات الي البدلطول  -٤و٣
  .ذات الياء وعليه توسط وطول اللني املهموزتقليل البدل و  طول -٦و٥
  ذات ياء –لين مهموز  –بدل    
. .يا أيهـا الرسـول ال يحزنـك الـذين يسـارعون فـي الكفـر مـن الـذين قـالوا آمنـا بـأفواههم �

  ]٤١املائدة [  � الدنيا ....شيئاً 
  .توسط اللني املهموز وفتح  ذات الياءقصر    البدل   و  - ١
  .توسط   البدل   توسط اللني املهموز وتقليل الياء - ٢
  .طول   البدل   وتوسط اللني املهموز وعليه فتح  و تقليل الياء -٤و٣
  .طول   البدل   وطول اللني املهموز وعليه فتح  وتقليل  ذات الياء -٦و٥

  لين مهموز  –بدل     –ذات ياء 
  .]٢٥٩البقرة [  � شيء. .يةآ. .أنى �
  .فتح  ذات الياء وقصر البدل وتوسط اللني املهموز - ١
  .فتح  ذات الياء وطول البدل وتوسط  وطول اللني املهموز -٣و٢
  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وتوسط اللني املهموز -٤
  .تقليل ذات الياء وطول البدل وتوسط  و طول اللني املهموز -٦و٥

  بدل  –مهموز  لين –ذات ياء 
     .]٣١الرعد [  � آمنوا. .يْيأس. .الموتى �
   .فتح  ذات الياء وتوسط اللني املهموز وقصر البدل - ١
    .فتح  ذات الياء وطول اللني املهموز وطول البدل - ٢
  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني املهموز وعليه توسط  و طول   البدل -٤و٣
  .وز وطول   البدلتقليل ذات الياء وطول اللني املهم -٥

  بدل  –ذات ياء  -لين مهموز 
  .]٤٩آل عمران [  �..آية. .الموتى. .كهيئة الطير �
  .توسط اللني املهموز و فتح  ذات الياء وقصر وطول البدل -٢و١
  .توسط اللني املهموز و تقليل ذات الياء وتوسط وطول البدل -٤و٣
    .طول اللني املهموز فتح  ذات الياء وطول البدل -٥
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  .طول اللني املهموز وتقليل ذات الياء وطول البدل -٦
  

�   �   �   �  

   

@

���א1و%�@
 ���א/�و�ش�!�0א
و,���� �
  :ففيها األوجه التالية عند البدأ ا )٥١، ٢١(إذا كانت رأس آية كما يف سورة طه آية ) أ

ففيهـا ثالثـة ] ت يـاءبـدل بعـده ذا[النطق مزة وصل، وإثبات مهـزة القطـع بعـدها فيصـبح) ١   
  ).تثليث البدل مع تقليل ذات الياء ألا رأس آية(أوجه 

  ).قصر البدل مع التقليل(نقل حركتها لالم وإسقاط اهلمزة ففيها ) ٢   

	ـ��  ���� {إذا كانت األوىل ليست رأس آية مثل ) ب�� فيكـون االبتـداء ـا }���ـ� � ���
  :ب
بــدل وذات يــاء ليســت رأس [مــع اثبــات مهــزة القطــع فيكــون النطــق مــزة الوصــل مفتوحــة ) ١  
  .أوجه ٦يعين ) تثليث البدل مع الفتح والتقليل(ففيها ] آية
  ).القصر مع الفتح ، والقصر مع التقليل(نقل حركتها وإسقاط اهلمزة ففيها ) ٢  
  
   

��!	"�� #��$%�� ���$�& '()�� *+  
  
  
  

���� ���� ���� ����  
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���−א
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�א;��
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  الجزء األول 
  :ويبدأ من أول سورة الفاحتة :الثمن األول

�������
�و�"�א �
      .)َمِلك(حذف األلف  :)مالك(]١[

"�	�
��و�"�א �
  .فتح وتقليل )بالهدى/١٦(وقفا، )هًدى(]٥و٢[
  ).يومنون، مبومنني، أنومن( أبدل اهلمزة واوا )أنْؤمن/١٣()بمْؤمنين/٨()يْؤمنون(]٦و٤و٣[
  .غّلظ الالم فيهما )أظَلم /٢٠()الةالص(]٢[
) اآلخــرة(نقــل حركــة اهلمــزة إىل الــالم وثلــث البــدل، ورقــق الــراء يف  )اآلخــر/٨()وبــاآلخرة(]٤[

  ).الِخـرِ  ،ِبالِخرة(
. وصــــــــــل مــــــــــيم اجلمــــــــــع بــــــــــواو مديــــــــــة ســــــــــت حركــــــــــات )هم أم لــــــــــمعلــــــــــيهم ءأنــــــــــذرتَ (]٦[

  )أم مل~ موأاَنذرَ ~عليهمو(
  .وجهان )مأَانذرَ (، وله إبداهلا ألفا مشبعة )مأاَنذرَ (ثانيةسهل اهلمزة ال )همءأنذرتَ (]٦[
  .قلل األلف فيهن )للكافرين/٢٤()بالكافرين/١٩()أبصارِهم(]٢٠و٧[
  .ثلث البدل فيهما)آمنوا/ ٢٥( )آمنا](٨[
  .قصر البدل يف املواضع الثالثة مث وسطه مث طوله) معاً  آمن ،آِمنوا(]١٣[
  ).ُخياِدعون(اء وفتح اخلاء وزاد ألفا بعدها وكسر الدال ضم الي )ا َيْخَدعونمو (]٩[
نقــــل حركــــة اهلمــــزة إىل الســــاكن قبلهــــا  )هــــاراألنْ /٢٥)(األرض/١١،٢٢()عــــذاٌب ألــــيم(]١٠[

  .)لَْنهاراَ  ،َلْرضاَ  ،عذابَُن لِيم(
  )ُيَكذبون(ضم الياء وفتح الكاف وشدد الذال  )َيْكذبون](١٠[
  ).السفهاُء َوال(الثانية واوا أبدل اهلمزة  )السفهاُء أال(]١٣[
  :اجتمع يف اآلية بد ل وبدل عارض ففيها ستة أوجه )مستَـْهِزؤون.. .آَمنا ،آَمنوا(]١٤[

  .قصر األول وعليه تثليث البدل العارض - ٣و٢و١       
  .توسط األول وعليه توسط وطول البدل العارض - ٥و٤       

   .ارضطول األول وعليه طول البدل الع -٦        
  .رقق الراء فيهما )ِفراشاً / ٢٢( )ال يبِصرون](١٧[
  .املهموز التوسط والطول يف اللني :)شيء](٢٠[
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  ال تثليث يف األلف املبدلة من التنوين وقفاً  )بناءً ](٢٢[
  ).فاتوا(أبدل اهلمزة  )فْأتوا](٢٣[
  .الثـــمن ـهـــايةـــن )هم فيها خالدون(]٢٥[

*  *    *  *  
مـــــا بعوضـــــة فمـــــا  إن اهللا ال يســـــتحيي أن يضـــــرب مـــــثالً  � :ه تعـــــاىلـبـــــدأ بقولـــــوي :الـــــثمن الثـــــاين

  .�...فوقها
  .رقق الراء فيهن )الخاِسرون /٢٧( معاً )كثيرا(]٢٦[
/ ٣٩()ُأوف/٤٠()أنبئـــــــــــــــــــــــــــــــــــوني/٣١()ءادم /٣٥و٣٣و٣١( )آمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا(]٢٦،٤١[

  .ثلث البدل)آتوا/٤٣( )بآياتي/٤١()بآياتنا
  .ها ورققها وقفاً وغلظ ،غلظ الالم وصالً  )يوصلَ ](٢٧[
) اســــــكن أنــــــت/٣٥()ألــــــم أقــــــل /٣٣()األســــــماء/٣١()األرض(]٣٦و٣٣و٣٠و٢٩و٢٧[

 ،ألــــَم قُـــل ،َلْســـماء لَـــرض،(نقـــل حركـــة اهلمـــزة إىل الســـاكن قبلهـــا   )متـــاٌع إلـــى حـــين/٣٦(
  .)متاُعِن َىل  ،اسكَن ْنت

  ).أمواتا~وكنتمو(وصل امليم بواو مدية مشبعة  )وكنتم أمواتا(]٢٨[ 
  .بالفتح والتقليل )ياكمفأح(]٢٨[ 
 :اجتمــع ذات يــاء مــع لــني مهمــوز ففــي اآليــة أربعــة أوجــه )شــيء ...فســواهن ،اســتوى(]٢٩[

  .ـ فتح ذات الياء وعليه توسط اللني وطوله٢و١
  .ـ تقليل ذات الياء وعليه توسط اللني وطوله٤و٣                      

  )إَين أعلم(فتح الياء  )إنْي أعلم(]٣٣و٣٠[
  :فيها ثالثة أوجه )ؤالِء ِإنه(]٣١[

  .)هؤالِء ِان( :تسهيل اهلمزة الثانية بني بني -١
  ).هؤالِءيـْن( إبدال الثانية ياء ساكنة مع املد املشبع -٢     
   ).نيِ هؤالِء (إبدال اهلمزة الثانية ياء مكسورة  -٣     

فتصـــري ) وينأنبئـــ(و )آدم(وهـــذه األوجـــه الثالثـــة تـــأيت علـــى قصـــر وتوســـط وطـــول البـــدل يف 
ثالثـــة أوجـــه لـــدى الوقـــف العـــارض فيكـــون يف اآليـــة ســـبع ) صـــادقين(ويف  ،تســـعة أوجـــه

  .وعشرون وجهاً 
  )إين~ لكمو(وصل ميم اجلمع بواو مدية مشبعة  )لكْم إني](٣٣[
   :فيها أربعة أوجه )أبى.. .آلدم](٣٤[

  .قصر البدل وعليه الفتح -١
   .توسط البدل وعليه التقليل -٢     
  .طول البدل وعليه الفتح والتقليل -٤و٣     
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  .)كاِفٍر به/٤١(وال تقليل يف  ،بالتقليل فقط )النارِ  /٣٩()الكافرين(]٣٤[
  :لذات الياء مع البدل أربعة أوجه )فتلقى آدم(]٣٧[
  .التقليل مع التوسط والطول - ٤و٣       .الفتح مع القصر والطول -٢و١
  . أبدل اهلمزة ألفا )يْأتينكم(]٣٨[
  .بالفتح والتقليل )هداي ،هدًى وقفا(]٣٨[
  .بتفخيم الراء وعدم تثليث يف البدل )إسرائيل](٤٠[
  .غلظ الالم واأللف بعدها )الصالة](٤٣[

  .ـهـــاية الثـــمنـــن ):واركعوا مع الراكعين(
*  *    *  *  

  �..أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث
  .أبدل اهلمزة ألفا )أتْأمرون(]٤٤[
غلــظ الــالم  معــاً )َظَلمــوا/٥٩()،َظَلمونــا)الــالم األوىل(ظللنــا /٥٧()َظَلمــتم/٥٤()الصــالة(]٤٥[

  .فيهن
  .ن رقق الراء فيه  )غيَر الذي/٥٩( )خيرٌ /٥٤( )لكبيرةٌ (]٤٥[
]٤٦[) (وصل امليم بواو مع املد املشبع  )هم إليهوأن إليه ~موأ.(  
  .توسط اللني وطوله )اَشْيئ(]٤٨[
  ).نومن ،يوخذ(أبدل اهلمزة واوا  )نؤمن/٥٥()يُـْؤخذ(]٤٨[
  .ثلث البدل)آل فرعون(]٥٠و٤٩[
 /٥٨( )السلوى/٥٦() ياموسى/ ٥٥(ً◌ وقفـا )موسى الكتاب/٥٣()موسى(]٥٤و٥٣و٥١[

  .فتح األلف وقللها فيهن )خطاياكم
  ).اختـَتــم(أدغم الذال يف التاء  )اتـخـْذتـُم(]٥١[
  .قلل األلف بعد الراء  وقفاً  )نرى اهللا(]٥٥[
  ).يُغَفر لكم(أبدل النون املفتوحة ياًء مضمومة وفتح الفاء )نَغِفر لكم(]٥٨[
  .يــة الثمنانــهـــ )يفسقون](٥٩[

*  *   *   *  
  .�..  .وإذ استسقى موسى لقومه � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع

  .تح األلف فيهن وقللهاف )موسى/٦٠،٦١،٦٧()استسقى(]٦٠[
وال ترقيق يف راء  .)تـُثِـيرُ /٧١( )ِبْكرٌ / ٦٨( )ِقردة/٦٥(رقق الراء، وكذا يف  )خيرٌ  ،نصبر(]٦١[

  )ِمْصراً /٦١(
  .البدلثلث )بآيات/٦١(]٦١[
  ).النبيِئني(خـفف الياء وزاد مهزة بني الياءين  )النـبـيـيـن(]٦١[
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اجتمعـت ذات يـاء  )آياتـه.. .المـوتى /٧٣()لنبيئـينآيـات، ا ،باؤوا.. .ياموسى، أدنى(]٦١[
   :مع البدل، ففي كل آية أربعة أوجه

  .فتح ذات الياء وعليه قصر البدل وطوله -٢و١      
  .تقليل ذات الياء وعليه توسط البدل وطوله -٤و٣      

   .الراءقلل  )النصارى(]٦٢[
  ).الصاِبني(حذف اهلمزة  )الصابئين(        

  .البدلثلث )نخاسئي(]٦٥[
  )تومرن ،يامرُكم(أبدل اهلمزة فيهما  )تؤمرون ،يْأمركم](٦٨، ٦٧[
  ).ُهُزًؤا(أبدل الواو مهزة  )ُهـُزوا( ]٦٧[
  .وصالً ) قالوا(مع حذف واو  )نَال  قالُ (النقل وتثليث البدل  )قالوا اآلن(]٧١[
  .الثمن ـايةـــنـــه  )وما اهللا بغافل عما تعملون..(.]٧٤[

*  *     * *  
  .�.. .أفتطمعون أن يؤمنوا لكم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

 )مــؤمنين ،لــن نــؤمن/٩١)(بئســما/٩٠()يؤمنــون/٨٨)(أفتؤمنــون ،يــأتوكم/٨٥( )يؤمنــوا(]٧٥[
  .)بيسما، نومن، مومنني ،يومنون ،اتوكمييومنوا، (إبدال اهلمزة 

  ).إىل~ بعضهمو(وصل ميم اجلمع بواو مشبعة  )بعضهم إلى(]٧٦[
  .ثلث البدل)آمنا،آمنوا(       

  .رقق الراء فيهما )ِإخراجهم /٨٥()يِسرون(]٧٧[
  ).كتبَت ْيديهم(نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها  )كتبْت أيديهم(]٧٩[
   )قـُلَـتخـتم(نقل حركة اهلمزة وأدغم الذال يف التاء  )قْل أتخذتم(]٨٠[
  :أربعة أوجه )بلى(وفيها مع ذات الياء  )خطيئاته(مزة زاد ألفا بعد اهل )خطيئته.. .بلى(]٨١[
  ).خطيئاته(فتح ذات الياء وعليه القصر والطول يف البدل  -٢و١
  .وتقليل ذات الياء وعليه التوسط والطول يف البدل  -٤و٣
  .يف ذات الياء مع البدل األوجه األربعة املتقدمة )آتوا الزكاة.. اليتامى ،القربى(]٨٣[
  .مجيعا ااِ الفتح والتقليل يف ألف )هوىتَ /٨٧()دنيا،معاال(]٨٦و٨٥[
  .غلظ الالم )الصالة( ]٨٣[
ـــــاركم /٨٤( )النـــــارِ (]٨١[ ـــــارهم/٨٥()دي ـــــراء )ُأســـــارى ،دي  )الكـــــافرين/٨٩( األلـــــف بعـــــد ال

  .قوال واحدا ااِ التقليل يف ألف )للكافرين/٩٠(
  ).تظــاَهرون(شدد الظاء  )َتظَـاَهرون(]٨٥[

  ).عما يعملون(بياء الغيبة  )عملونعما ت(      
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مـع مـال حظـة نقـل حركـة اهلمـزة  .يف ذات الياء مع البدل األوجـه األربعـة )الدنيا باآلخرة(]٨٦[
  .ق الراء فيهايرقتو  )ِبالِخرة(إىل الالم 

  .الفتح والتقليل يف ألفهما وقفا )عيسى ابن مريم ،موسى الكتاب(]٨٧[
  ).أنـبِـئـَـاء اهللا(زة أبدل الياء مه )أنـبـيـاء اهللا(]٩١[
  .ثلث البدل) آمنوا(]٩١[

  .أبدل اهلمزة وهو نــهــايــة الثمن )مؤمنين(
*  *  *  *  

  .�.. .ولقد جاءكم موسى � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس
  ).اختـتم(أدغم الذال يف التاء   )اتخْذتم(]٩٢[
  .فتح األلف وقللها وقفاً )هدىً  /٩٧( )موسى](٩٢[
 )لبــــئس مــــا/١٠٢( )ال يؤمنــــون/١٠٠( )للمـــؤمنين/٩٧( )مــــؤمنين ،يــــأمركم ،سماـئْ بِـــ(]٩٣[

  .فيهناإلبدال 
  ).الخرة(ث البدل ثلّ و نقل حركة اهلمزة إىل الالم ورقق الراء  )اآلخرة(]١٠٢، ٩٤[
  ).خير/١٠٣()الِسْحرَ /١٠٢(رقق الراء وكذا يف  )بصير(]٩٦[
  .قلل األلف فيهن قوال واحدا )اشتراه/١٠٢)(للكافرين معا/٩٨،١٠٤()بشرى(]٩٧[
  ).ميكائـِل( مع إشباع املد املتصل زاد مهزة مكسورة بعد األلف )ميكال(]٩٨[
  .الثمن ايةـــنـــه )واهللا ذوالفضل العظيم(]١٠٥[

*    *  *  *  
  .�.. .ما ننسخ من آية � :ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن السابع

  :بعة أوجهالنقل ويف البدل واللني أر  )شيء..من آية(]١٠٦[
  .قصر البدل و توسط اللني - ١
   .توسط البدل واللني -٢
   .طول البدل وتوسط اللني وطوله -٤و٣

  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنون/١٢١()تأتينا/ ١١٨( )ييـأت/١٠٩()نـأت(]١٠٦[
ويف اآليــة ذات يــاء وبــدل ففيهــا األوجــه  ،النقــل و تثليــث البــدل )باإليمــان ...موســى(]١٠٨[

  .األربعة
       ) ـل(أدغم الدال يف الضاد  )فقْد ضلفـََقـض.(  
  .ولني مهموزاجتمع بدل  )شيء...إيمانكم(]١٠٩[
  .توسط اللني وطوله )شيئا/١٢٣()"كله"شيء(]١٠٩،١١٣[
  .رقق الراء فيهن )الخاسرون/١٢١()بشيرا،نذيرا/١١٩( )بصير/ ١١٠( )كثير(]١٠٩[
  .غلظ الالم فيهما )أظلم/١١٤()الصالة(]١١٠[
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   .التقليل فقط )النصارى/١٢٠، ١١٣()نصارى(]١١١[
الهدى،هــدى اهللا   ،ترضــى/١٢٠( )قضــى/١١٧()الــدنيا/١١٤()ســعى/١١٤()بلــى(]١١٢[

  الفتح والتقليل يف ألفاا مجيعا )وقفا
  ).اآلخرة(ورقق الراء يف  ذات ياء وبدل فيها األوجه األربعة )اآلخرة. .الدنيا](١١٤[
  ).وال َتْسألْ (اء وجزم الالم فتح الت )وال ُتْسَألُ ](١١٩[
   .الثمن يـــــةانـــهـــــ )والهم ينصرون(]١٢٣[

*    *  *  *  
  .�.. .بكلمات هُ وإذ ابتلى إبراهيَم رب  �ويبدأ بقوله تعاىل   :الثمن الثامن

فـــتح األلـــف فــــيهن  )موســـى، عيســـى/١٣٦)(اصـــطفى/١٣٢)(الـــدنيا/١٣٠)(ابتلـــى(]١٢٤[
  .وقللها

  ).عهدَي الظاملني(فتح الياء وصال  )عهدْي الظالـمين(]١٢٤[
  ).واختَذوا(فتح اخلاء  )واتِخذوا(]١٢٥[

  :وله يف الوقف وجهان ،غلظ الالم وصال )مصلى( 
  .والتقليل مع الرتقيق -                   .الفتح مع التغليظ -

  .رقق الراء )طهـرا(    
  .قلل األلف فيهن )نصارى/١٤٠و١٣٥()النار(]١٢٦[
  ).بِيس(أبدل اهلمزة ياًء  )سبئ(]١٢٦[
  ).آياتك~ عليهمو(وصل ميم اجلمع بواو وثلث البدل  )عليهم آياتك(]١٢٩[
 )الــدنيا( وفيهــا مــع ذات اليــاء )الِخــرة(نقــل حركــة اهلمــزة إىل الــالم ورقــق الــراء  )اآلِخــرة(]١٣٠[

  .األوجه األربعة
  ).وأوَصى(وفتح وقلل األلف  ،ةوأسكن الثاني ،زاد مهزة مفتوحة بني الواوين )ووصى(]١٣٢[
  ).شهداَء ِاذ(سهل اهلمزة الثانية  )ُشهداَء ِإذ(
فيهـا  ،اجتمع فيها بدل وذات يـاء  )النبيئون. .أوتي. .موسى وعيسى. .أوتي. .آمنا(]١٣٦[

   :أربعة أوجه
   .القصر وعليه الفتح -١
   .والتوسط وعليه التقليل -٢
  .والطول وعليه الفتح و التقليل -٤و٣

  ).النبيئون( خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بعدها )ونالنبي(]١٣٦[
  ).أم يقولون(بياء الغيبة  )أم تقولون(]١٤٠[

 :يف اهلمــزة الثانيــة وجهــانولــه  ،أســقط اهلمــزة األوىل ونقــل حركتهــا إىل الــالم )أَأَنــتمقــْل (
   ).َءانتم(واإلبدال ألفاً مشبعا  ،)أَاَنتم(التسهيل 
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  .مغلظ الال )ومن أظلم(
  .نــهـــاية اجلزء األول )يعملون](١٤١[

*  *    *  *  
  

  الجـزء الثاني 
  .�.. .سيقول السفهاء من الناس � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول

  .فتح األلف وقللها وقفاً  )هدى اهللا/ ١٤٣( )ما والهم(]١٤٢[
يشــاُء (اواً مكســورة وإبــداهلا و  ،)يشــاُء ِاىل(تســهيل اهلمــزة الثانيــة  :وجهــان )يشــاُء ِإلــى(]١٤٢[

  .)ِوىل
  ).أمة~ جعلناكمو(وصل ميم اجلمع بواو  )جعلناكم أمة وسطا(]١٤٣[

  .تثليث البدل )لرؤوف(
  .رقق الراء )الخيرات /١٤٨( )لكبيرة](١٤٣[
  .قلل األلف )نرى(]١٤٤[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )أوتوا. .ترضاها(]١٤٤[
  ).لَِئَنَتيتو (ل حركة اهلمزة نق )ولـَـِئْن أَتـَْيـتَ (]١٤٥[
  .تثليث البدل )أوتوا، ءاية(]١٤٥[
  ).يات(أبدل اهلمزة ألفا  )يَـْأت](١٤٨[
  .توسط اللني وطوله )بشيء/١٥٥( )شيء(]١٤٨[
  ).لِـيـَال(أبدل اهلمزة ياء  )لـِئـَال(]١٥٠[
  .غلظ الالم فيهن )َصَلوات/١٥٧()الصالة/١٥٣( )َظَلموا(]١٥٠[
  .اية الثمنـــهـــن )المهتدونوأولئك هم (]١٥٧[

*   *   *   *  
  .�... .إن الصفا واملروة � :يبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين

  .رقق الراء فيها )بالـمغـِفَرة/١٧٥()غير باغ/ ١٧٣( )شاِكرٌ ،خيراً (]١٥٨[
  .غلظ الالم فيهما )ظَلموا/ ١٦٥( )أصَلحوا(]١٦٠[
   ).لـَْرض( نقل حركة اهلمزة إىل الالم) األرض(]١٦٨، ١٦٤[
  .قلل األلف فيهن) على النارِ /١٧٥()من النارِ / ١٦٧()النهارِ (]١٦٤[
  .فتح األلف فيهن وقللها )بالهدى/١٧٥()الُهدى/ ١٥٩( )أحيا(]١٦٤[
   .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )آليات..أحيا(]١٦٤[
  .)ولو َترى(بتاء املخاطب مع تقليل األلف وقفا  )ولو يَرى الذين(]١٦٥[
  .فيهماالبدل ثلث )تبرؤوا](١٦٧[
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  ).خْطوات(أسكن الطاء  )خُطوات(]١٦٨[
  ).ياُكلون ،ياُمركم(أبدل اهلمزة فيهما ألفا  )يْأكلون/١٧٤)(يْأمرُكم(]١٦٩[
   :تقدم البدل على اللني املهموز ففيها أربعة أوجه )شْيئا. .آباءنا(]١٧٠[
  .دل وعليه توسط اللنيتوسط الب -٢    .قصر البدل وعليه توسط اللني -١
  .طول البدل وعليه توسط اللني وطوله -٤و٣
  ).رفمُن اضطُ (ضم النون وصال  )فمِن اْضُطر(]١٧٣[
  .يـة الثمنانــهـــ )بعيد شقاقٍ ](١٧٦[

*  *    *  *  
ْغِرب ولكن  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث

َ
ْشرِِق وامل

َ
 ليَس الِرب أن تولوا ُوُجوَهُكم ِقَبل امل

  .�... لّرب من آمن باهللا
]١٧٧[) (رفع الراء ورققها  )ليَس الـِبر ليَس الِرب.(  

) البر (خفف النون وكسرها ورفع الّرب ورقق الراء  )ولكن ولكِن الرب.(  
ويف البــدلني مــع ذات  )النبيـــِئني(خفــف اليــاء األول وزاد بعــده مهــزة مكســورة  )والنبيـيـــن(

  .الياء األوجه األربعة
ً◌ وقفــــا )القتلــــى/١٧٨(وقفــــاً ) آتــــى الزكــــاة()اليتــــامى( )القربــــى(وقفــــاً  )ءاتـــى المــــال(
ـــاألُنثى/١٧٨( ـــى ب ـــَداكم،الُهدى/١٨٥( وقفـــاً ) هـــدىً /١٨٥( )اعتـــدى ،األنث فـــتح  )َه

  .األلف وقللها فيهن
اجتمـــع فيهـــا بـــدل مـــع ذات يـــاء ففيهـــا األوجـــه  )اليتـــامى. .القربَـــى. .آتـــى..النبيئـــين](١٧٧[

  .األربعة
  .فيهماغلظ الالم  )فأْصَلح/ ١٨٢( )الصالة](١٧٧[
اجتمـع فيهــا بـدل وذات يــاء ولــني مهمـوز ففيهــا ســتة  )شــيء..األنثــى بــاألنثى. .آمنـوا](١٧٨[

  :أوجه
  .قصر البدل وعليه فتح ذات الياء وتوسط اللني -١
  .توسط البدل وعليه تقليل ذات الياء وتوسط اللني -٢
  .اء وتوسط اللني وطولهطول البدل وعليه فتح ذات الي -٤و٣
   .طول البدل وعليه تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٦و٥

  .نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها )األبيض، األسود](١٧٨[
  .رقق الراء )ولُِتَكبروا /١٨٥(معاً )خيرٌ / ١٨٤( )خيراً ](١٨٠،١٨٤[
  ).عامِ ط ةُ ِفديَ (حذف التنوين وجر امليم  )ِفْديٌَة َطَعامُ ](١٨٤[

  ).مساكنيَ (زاد ألفاً بعد السني وفتح النون  )مْسكين(      
  ) الداعي إذا دعاين فليستجيبوا(زاد ياًء فيهما وصال  )الداِع إذا دعان(]١٨٦[ 
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  .)وْليومنوا َيب لعلهم(أبدل اهلمزة واوا وفتح الياء وصال  )وْليُـْؤمنوا بْي لعلهم(]١٨٦[
  ).َفَالن(ل النقل وتثليث البد )فاآلن(]١٨٧[

) باِشروهن،  رقق الراء فيهما )تباِشروهن.  
    ).لتاكلوا ،تاكلوا(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً  )كلواأْ لِت ،وال تْأكلوا(]١٨٨[

  .ــــاية الثمنـــنـــه ):وأنتم تعلمون(
*    *  *  *  

  .�... .يسألونك عن األهلة � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع
  ).ةَهلِـل (حركة اهلمزة إىل الالم  نقل )األِهلة(]١٨٩[
]١٨٩[) رقق الراء )واستغِفروا(١٩٩( )خير الزاد/ ١٩٧( )وليَس الـبر.  

) البر (خفف النون وكسرها للوصل ورفع الراء ورققها  )ولكن ولكِن الرب .(  
  ).َواتـوا ،تـاتوا(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً  )وْأتوا ،تْأتوا (]١٨٩[
فتح  )هداكم/١٩٨( )التقوى/١٩٧( وقفاً  )أذىً / ١٩٦( معاً  )اعتدى/١٩٤( )اتَقى(]١٨٩[

  .األلف وقللها فيهن
  .نقلل األلف فيه )النـارِ /٢٠٠،٢٠١( )الكافرين(]١٩١[
  .تثليث البدل )رُؤوسكم(]١٩٦[
  :فيها سبعة أوجه )معاً الدنيا  ..آتنا..راً كْ ذِ . .آباءكم(]٢٠٠[

  .قيقه وفتح ذات الياء على كل منهما قصر البدل وعليه تفخيم الراء وتر -٢و١
  .توسط البدل وعليه تفخيم الراء وتقليل ذات الياء -٣
وعلـى كـل منهمـا فـتح ذات اليـاء  ،طول البدل وعليه تفخيم الراء وترقيقـه - ٧و٦و٥و٤

  .وتقليلها
  .النقل وترقيق الراء مع مراعاة أوجه البدل مع ذات الياء )معا اآلِخرة(]٢٠٠،٢٠١[
  .الثمن نـــهـــاية ) سريع الحسابواهللا(]٢٠٢[

*  *    *  *  
  .�واذكروا اهللا يف أياٍم معدودات   � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

   وقفـــــــــــاً  )فهـــــــــــدى اهللا/٢١٣()ســـــــــــعى ،تـــــــــــولى/٢٠٥)(الـــــــــــدنيا /٢٠٤( )اتقـــــــــــى(]٢٠٣[
  فتح األلف وقللها فيها  )معاعسى، /٢١٦()اليتامى/٢١٥()متى/٢١٤(

  ).ياتكم()لِبيس(أبدل اهلمزة فيهما  )يـْأتكم/٢١٤( )أتيهمي/ ٢١٠( )لبْئس(]٢٠٦[
  ).السـْلم(فتح السني  )السلم(]٢٠٨[
   ).ُخْطوات(أسكن الطاء  )ُخُطوات(
مــع .ذات يـاء وبـدل فيهمـا األوجـه األربعـة  )اآلخـرة. .الـدنيا/ ٢١٧( )آمنـوا. .الـدنيا](٢١٤[

  .ترقيق الراء
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  .تثليث البدل) أوتوه(]٢١٣[
ــــنال(]٢١٣[ ـــاء األوىل وزاد مهـــزة مكســـورة بعـــدها )نـبـيــي ومـــد األوىل ســـت حركـــات  ،خفـــف الي

  ).النـِبيـئِـني(وثلث البدل يف الثانية 
  .وجهان )يشاُء ِوىل(وأبدهلا واواً مكسورة  )يشاُء ِاىل(سهل اهلمزة الثانية  )يشاُء ِإلى(

  ).حىت يقولُ (رفع الالم  )حتى يقولَ (]٢١٤[
  :اجتمعت ذات ياء مع لني مهموز ففيها أربعة أوجه )شيئاً .. .)معاً ( عسى](٢١٦[

  .والطول التوسطفتح ذات الياء وعليه  -٢و١
  .تقليل ذات الياء وعليه التوسط والطول -٤و٣

  .رقق الراء فيهن )كاِفرٌ   ،وإخراج ،كبيرٌ / ٢١٧( )خيٌر لكم](٢١٦[
  .تقليل األلف )النــارِ ( 

  .الثمن نـــهـــاية )واُهللا غفوٌر رحيم](٢١٨[
*  *    *  *  

  .�. .يسألونك عن اخلمر وامليسر � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس
  .رقق الراء فيهن )غيَره/ ٢٣٠( )المغِفرة/٢٢١( كله )َخـير/٢٢٠،٢٢١( )كبير](٢١٩[
فــتح األلــف وقللهــا  )أزكــى/٢٣٢( )أنــى/ ٢٢٣( )وقفــاً  أذىً /٢٢٢( )اليتــامى ،الــدنيا](٢٢٠[

  .فيهن
  :ويف البدل مع ذات الياء أربعة أوجه ،النقل وترقيق الراء )واآلخرة](٢٢٠[

  .فتح ذات الياء وعليه قصر البدل وطوله -٢و١
  .تقليل ذات الياء وعليه توسط البدل وطوله -٤و٣

 )الطـــــــالق/٢٢٩( )إصـــــــالحا ،والمطلقـــــــات/٢٢٨() الطـــــــالق/ ٢٢٧( )الحصـــــــإ](٢٢٠[
  .نمعاً غلظ الالم فيه )تمطلق/٢٣٢و٢٣١(معاً  )طلقها/٢٣٠(

]٢٢١)[ ـــوا ،يـــْؤِمن ـــة يْؤمن  /٢٢٦( )المـــؤمنين ،فـــْاتوا/٢٢٣( )فـــْأتوهن /٢٢٢( )مـــْؤمن ،مْؤمن
أبـــدل اهلمـــزة فـــيهن حـــرف مـــد  )يـــْؤِمنُ /٢٣٢( )تْأخـــذوا/٢٢٩( )يـــْؤمن /٢٢٨( )يْؤلـــون

  .يناسب حركة ما قبله
  .قلل األلف )النارِ ](٢٢١[
  .ألفاً أبدل اهلمزة ) فأتوهن](٢٢٢[
  ).يواِخذُكم( وال تثليث يف البدل ،أبدل اهلمزة واواً مفتوحة معاً  )يـَُؤاِخذكم](٢٢٥[
  .تثليث البدل )فاُؤوا](٢٢٦[
  .النقل وتثليث البدل) اليوم اآلخر](٢٢٨[
  :ويف اآلية بدل متقدم على اللني املهموز ففيها األوجه التالية )آتيتموهن شْيئاً ](٢٢٩[

  .ه توسط اللنيقصر البدل وعلي -١



  

 

-٧٢- 

  توسط البدل وعليه توسط اللني  -٢
  .طول البدل وعليه توسط اللني وطوله -٤و٣

  .ال ترقيق للراء فيها )ِضراراً ](٢٣١[
  ).فَقظلم نفسه( وغلظ الالم أدغم الدال يف الظاء )فقْد ظَلَم نفسه(      

  ).ُهـُزؤاً (أبدل الواو مهزة  )ُهـُزواً ](٢٣١[
    .بدل وذات ياء فيها األوجه األربعة )أزكى –اآلخر ](٢٣٢[

  .الثمن نـهــاية )واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون(
*  *    *  *  

  .�. ..يرضعن أوالدهن والوالدات  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السابع
   غلظ الالم ورققها وجهان )فصاالً ](٢٣٣[
  .فيهنالراء  رقق )غير إخراج/ ٢٤٠( )ِسّراً /٢٣٥()خبير/ ٢٣٤( )بصيرٌ ](٢٣٣،٢٣٧[
ونقــــل حركــــة اهلمــــزة إىل الــــواو  ،أبــــدل اهلمــــزة الثانيــــة يــــاًء مفتوحــــة )النســــاِء َأو أكننــــتم(]٢٣٥[

  ).النساِءيـَوَكننتم(
 )وللمطلقــــات /٢٤١( )ات والصــــالةوَ الصــــلَ /٢٣٨( )طلقتمــــوهن/٢٣٧( )طلقــــتم](٢٣٦[

  .غلظ الالم فيهن
  ).قْدرُه(معاً أسكن الدال فيهما  )قَدرُه(

  .فتح األلف وقللها )الوسطى/٢٣٨( )للتقوى](٢٣٧[
  ).وصيٌة ألزواجهم(رفع التاء  )وصيًة ألزواجهم](٢٤٠[
  .الثمن هــــايةـــن )لعلكم تعقلون](٢٤٢[

*  *    *  *  
  .�أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارِهم  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثامن

  .قلل األلف )الكافرين/٢٥٠( )ديارِنا/٢٤٦( )ديارِهم](٢٤٣[
   .فتح األلف وقللها فيهن )أنى، اصطفاه/ ٢٤٧( )موسى/٢٤٨و٢٤٦( )أحياهم](٢٤٣[
  ).فيضاعُفه(رفع الفاء  )فُيضاعَفه](٢٤٥[
  .رقق الراء )كِثيرة](٢٤٩، ٢٤٥[
  ).يبُصط(قرأها بالصاد بدًال من السني  )يبُسط(]٢٤٥[
 )لنِيبٍْء هلم(سكنها وزاد بعدها مهزة خفف الياء و  )معاً ،نبيـهم/٢٤٨و٢٤٧()لنبٍي لهم](٢٤٦[

  ).نـبِـيـْئـُهم(
  .نقل حركة اهلمزة إىل الساكن قبلها )األرض/٢٥١()أخرجناوقْد (]٢٤٦[
  ).َعِسيتم(كسر السني  )عَسيتم](٢٤٦[
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ــة](٢٤٨[ اجتمــع يف اآليــات بــدل وذات يــاء  :)آتــاه/ ٢٥١( )ءاُل موســى وءاُل هــارون ..آي
  .ففي كل منها أربعة أوجه

  .نأبدل اهلمزة فيه )مؤمنين ،يْأتيكم/٢٤٨( )ييْؤت ،يْؤت](٢٤٧[ 
  .وغلظها ورققها وقفاً  ،وصالً غلظ الالم  )َفَصلَ ](٢٤٩[

  ).مَين إال(فتح الياء وصًال   )ِمنـْي إال(
  ).َغرفـَــة(فتح الغني  )غُـرفـةً (      

  .تثليث البدل  )آيات/٢٥٢( )ءامنوا](٢٤٩[
  ).ِدفَاعُ (ل وزاد ألفاً بعد الفاء كسر الدا  )عُ ْـ َدف](٢٥١[
  .اجلزء الثاين نــــهـــــاية ):وإنك لمن المرسلين(]٢٥٢[

*  *    *  *  

  الجـزء الـثـالث
  .�.. .تلك الرُسُل فّضلنا بعَضُهم على بعضٍ  �  :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول

وقفـــاً فـــتح  )أذىً /٢٦٢()بلـــى ،المـــوتى/٢٦٠()الـــُوثقى /٢٥٦( وقفـــاً  )عيســـى ابـــن](٢٥٣[
  .األلف وقللها

  .ثلث البدل )ءامنوا /٢٥٤()ءاتينا](٢٥٣[
ــْؤمن /٢٦٠( )فــْأت/ ٢٥٨( )يــْؤمن/ ٢٥٦( )التْأخــذه/ ٢٥٥( معــاً  )يــْأتي](٢٥٤،٢٥٨[  ،تـُ

  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتِـْيـَنكَ 
  .رقق الراء فيهما )ال إكراه/ ٢٥٦( )الكاِفرون](٢٥٤[
  . الساكن قبلهانقل حركة اهلمزة إىل  )األرض](٢٥٥[
  :اجتمع لني وبدل ففيها أربعة أوجه )يـَُؤوُده.. .بشيءٍ ](٢٥٥[

  .ـ توسط اللني وعليه ثالثة البدل٣و٢و١        
  .ـ طول اللني وعليه طول البدل٤         

  .يف البدل وذات الياء األوجه األربعة )آتاه](٢٥٨[ 
   .فصًال ست حركاتوصًال مداً من )أنا(مد ألف  )أنا ُأْحِيي(        

  .فيهما األلفقلل  )ِحماِرك/٢٥٩( )النـارِ ](٢٥٧[
  ).نُـْنِشـُرها(بالراء املرققة بدل الزاي  )نـُْنِشُزها(        

  :ففيها ستة أوجه ،يف اآلية ذات ياء وبدل ولني :)َشيءْ .. آية..أنى](٢٥٩[
  .فتح ذات الياء وعليه قصر البدل وتوسط اللني -١
  .لياء و عليه طول البدل وتوسط اللني وطولهفتح ذات ا -٣و٢
   .تقليل ذات الياء وعليه توسط البدل وتوسط اللني -٤
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  .تقليل ذات الياء وعليه طول البدل وتوسط اللني وطوله -٦و٥
   .نـهـــاية الثمن )فال خوٌف عليهم وال هم يحزنون](٢٦٢[

*  *    *  *  
رٌ قـَْوٌل َمْعرُ  �ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثاين   .�..  .وٌف َوَمْغِفَرٌة َخيـْ

 )مغِفــــــــــــــرة/ ٢٦٨( )بصــــــــــــــير/ ٢٦٥( )ال يقــــــــــــــِدُرون/٢٦٤() مغِفــــــــــــــَرة، َخيــــــــــــــر](٢٦٣[
  .رقق الراء فيهن )، خبيرخيرٌ /٢٧١( )كثيراً ،َخيراً /٢٦٩(

  .وقفاً فتح األلف وقللها )أذىً ](٢٦٣[
  .هلمزة فيهنأبدل ا )تؤتوها/٢٧١( )يْؤت ،يْؤتي/ ٢٦٩( )يْأُمرُكم/ ٢٦٨( )يْؤِمنُ ](٢٦٤[
اجتمع يف هذه اآلية ذات ياء وبدل ولـني مهمـوز ففيهـا مـا  )َشيء...اآلِخر.. .األذى](٢٦٤[

 ِ٢٥٩اآلية (ا يف الثمن السابق يف نظري.(   
  .قلل األلف فيهما )ِمن أنصارٍ /٢٧٠( )الكافرين](٢٦٤[
  ).ِبرُبـْوة(ضم الراء  )ِبَربـَْوة](٢٦٥[

  ).ـاُأْكـَله(أسكن الكاف  )ُأُكَلها(
  ).وُنَكفرْ (بالنون بدل الياء وجزم الراء  )وُيَكفرُ ](٢٧١[

   .الثمن نــهـــاية )واهللا بما تعملون خبير(
*  *    *  *  

  .�.. .ليَس َعَلْيَك ُهَداُهم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث
 ،معاً ِإحداهما  /٢٨٢( )تـَُوفى/٢٨١( )فانتهى/ ٢٧٥( )بسيماهم/ ٢٧٣( )هداهم](٢٧٢[

  .فتح األلف وقللها فيهن )َأدنى ،وقفاً مسمًى 
  .غلظ الالم فيهن )يُظَلمون/٢٨١( )الصالة/٢٧٧( )ُتظَلمون](٢٧٩و٢٧٢[
 ،صــــغيرًا أو كبيــــراً  ،فتــــذكرَ /٢٨٢( )َخيــــرٌ  ،فنِظــــرةٌ /٢٨٠( )ِســــّراً /٢٧٤( )ُأحِصــــروا](٢٧٣[

  .رقق الراء فيهن )حاِضَرة تديرونَها
  ).حيِسُبهم(كسر السني   )َيحَسبهم](٢٧٣[
  .قلل األلف فيهن )اُألخرى/٢٨٢( )كفارٍ /٢٧٦( )النارِ / ٢٧٥( )والنهارِ ](٢٧٤[
  .أبدل اهلمزة فيهن :معاً  )يـَْأب/٢٨٢( )فْأذنوا/٢٧٩( )يؤمنون/ ١٧٨( )يْأكلون](٢٧٥[

  .تثليث البدل )رؤوس(        
  .)الربا(ال تقليل لورش يف كلمة  :تنبيه

  ).تصدقوا(اد شدد الص )تَصدقوا](٢٨٠[
  ).ميُسرة(ضم السني  )ميَسرة](٢٨٠[
 )ِوذا الشـهداءُ (وأبـدهلا واواً مكسـورة  ،)الشـهداُء ِاذا(سهل اهلمـزة الثانيـة  )الشهداُء ِإذا](٢٨٢[

  .وجهان
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  .)الشهداِءَين(أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة وصًال  )الشهداِء أن(  
  ).حاضرةٌ  جتارةٌ (رفعهما  )تجارًة حاضرةً (        

  :ويف اآلية بدل ولني مهموز وذات ياء ففيها اثنا عشر وجهاً 
  .قصر البدل وعليه توسط اللني وفتح ذات الياء -١
  .توسط البدل وعليه توسط اللني وتقليل ذات الياء -٢
وعلى كل منهما فـتح وتقليـل ذات  ،طول البدل وعليه توسط اللني وطوله -٦و٥و٤و٣

  .الياء
  .وإبداهلا واواً  )الشهداُء ِإذا(تة تأيت على كل من تسهيل مهزة وهذه األوجه الس

  .الثمن نــــهـــاية )واهللا بكل شيء عليم](٢٨٢[
*  *    *  *  

   .� ...وإن كنتم على سفرٍ  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع
]٢٨٣)[ أبدل اهلمزة واواً مفتوحة  )تـَُؤاِخذنا/ ٢٨٥( )فـَْليُـَؤد  

، ولـدى االبتـداء أثبـت مهـزة الوصـل )الذيــُتمن(أبدل مهزة القطع ياًء وصـًال  )الذي اؤتمن(      
  ).أُومتُِن(مع القصر فقط وأبدل مهزة القطع واواً 

  ).ويعذبْ .. .فيغِفرْ (جزَم الفعلني  )َويـَُعذبُ .. .فـََيغِفرُ ](٢٨٤[
  .توسط اللني وطوله )شيء(        

  ).املومنون( أبدل اهلمزة واواً  )والمْؤمنون](٢٨٥[
  .ال ترقيق فيها )ِإْصراً ](٢٨٦[

  .فتح األلف وقللها )َموالنا(        
  .تقليل األلف )الكافرين(        

*  *    *  *  

���و�"�Bل� ��אن �
  .قلل األلف فيها )األبصارِ  ،ُأخرىو/١٣( )النارِ / ١٠( )التوراة](٣[
  فتح األلف وقللها وجهان  وقفاً  )هدىً ](٤[
فهـــذه أربعـــة (تح األلــف وقللهـــا وعلــى كـــل منهمـــا توســط اللـــني وطولــه فـــ )شـــيء. .يخفــى](٥[

  ).أوجه
  .رقق الراء )َلِعبَرة ..كاِفرة /١٣( )ُيَصوُرِ◌كم](٦[
  ).بيس ،تاويله(أبدل اهلمزة فيهما  )بْئس /١٢( )معاً  ،تأويله](٧[
  .توسط اللني وطوله )شْيئاً ](١٠[
  ).تـََروَم(بتاء اخلطاب  )يـََرونـَُهم](١٣[
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  ).يـَُويد(أبدل اهلمزة واواً مفتوحة  )يـَُؤيد(       
  وجهان) يشاُء ِون(وأبدهلا واواً مكسورة ) يشاُء ِان(سهل اهلمزة الثانية  )يشاُء إن(  

  :أوجه تسعةاجتمع ذات ياء وبدل عارض ففيها  )ـآبمَ ـال. .الدنيا](١٤[
  .سكانعلى اإل فتح ذات الياء وعليه قصروتوسط وطول البدل العارض -٣و٢و١
  .فتح ذات الياء وعليه قصر وطول البدل العارض على الروم -٥و٤
  .على اإلسكانتقليل ذات الياء وعليه توسط وطول البدل العارض  -٧و٦
  .على الروم تقليل ذات الياء وعليه توسط وطول البدل العارض -٩و٨

  .نــهــاية الثمن ):واهللا عنده حسن المآب](١٤] [١٤[
*  *    *  *  

  .�قل أُؤنبِـُئكم خبري من ذلكم  �ويبدأ بقوله تعاىل  :امسالثمن اخل
قُـــَل (نقـــل حركـــة اهلمـــزة إىل الـــالم وســـهل اهلمـــزة الثانيـــة بـــني اهلمـــزة والـــواو  )قـــل أُؤنَِبـــُئكم](١٥[

  ).نَـبـُئكماُ 
  .معاً قلل األلف فيهن) الكافرين/ ٣٢و٢٨( )النهارِ / ٢٧) (باألسحارِ /١٧( )النارِ ](١٦[
  ).ومن اتبعين وقل(أثبت الياء وصًال  )اتبَعنِ ](٢٠[

  .وجهان )آْسلمتم(وأبدهلا ألفاً مشبعة  ،)أََاْسلمتم(سهل اهلمزة الثانية  )أََأسلمتم(
 )ُيحـذرُكمو/٢٨،٣٠( )قديرٌ / ٢٦،٢٩( )الخيرُ / ٢٦( )واآلخرة/٢٢( معاً )بِصيرٌ ](١٥،٢٠[

    .رقق الراء فيهن )المصيرُ / ٢٨(
  ).النـبِـيـِئني(فف الياء وزاد مهزة مكسورة بني الياءين وثّلث البدل خ )النـبِـيـين](٢١[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين ،المؤمنون/٢٨( )يُتؤتِ /٢٦( )يْأمرون](٢١[
  .اجتمع ذات ياء وبدل ففيها األوجه األربعة )يتولى.. .ُأوتوا /٢٣( )اآلِخرة.. .الدنيا](٢٢[
  .غلظ الالم )يُظَلمون](٢٥[
  .توسط اللني وطوله )َشيء](٢٩و٢٦[
  :لني مهموز وذات ياء ففيها أربعة أوجه )تقاة.. .شيء](٢٨[

  .توسط اللني وعليه فتح ذات الياء وتقليلها -٢و١
  .طول اللني وعليه فتح ذات الياء وتقليلها -٤و٣

  .تثليث البدل )رُؤوف](٣٠[
  .الثمن نـــهـــــاية )ال يحب الكافرين](٣٢[

*  *    *  *  
  .�.. .ِإن اهللا اصَطَفى َءاَدم َونُوحاً  � :ويبدأ بقوله تعاىل :لسادسالثمن ا

  .ذات ياء وبدل فيها األوجه األربعة )اصطفى آدم](٣٣[
   .ال ترقيق يف راَءيهما )ِإسرائيل/٤٩( معاً )ِعمران](٣٥[
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إَين و ( )ِإنـك  مـينَ (فتح الياء فيهن وصال  )لي آية/٤١( )وِإني ُأعيذها/٣٦( )مني ِإنك](٣٥[
  ).ِيلَ آية( )أُعيذها

/ ٤٥( )معـــــاً  اصـــــطفاكِ /٤٢( )بَيحَيـــــى/ ٣٩( )أنـــــى/٤٧و٤٠و٣٧( )كـــــاألنَثى  ،أُنثـــــى](٣٦[
  .فتح األلف وقللها فيهن مجيعاً  )الموتى/ ٤٩( )قَضى/٤٧( )الدنيا

  ).وكَفَلها(خفف الفاء  )وكفَلها](٣٧[
  ).اءُ زكري(زاد مهزة مضمومة بعد األلف  :الثالثة )زكريا](٣٨و٣٧[
ــُرك/ ٤٥و٣٩( )الِمحــراب](٣٩و٣٧[ تــّدِخرون/٤٩( )كثِـــيراً /٤١( )عــاِقرٌ / ٤٠( معــاً )يبش( 

  .فيهنرقق الراء 
  ).ونَِبْيـئاً (خفف الياء وزاد مهزة بعد الياء الساكن  )ونبِـياً ](٣٩[
  .فيهنمعاً قلل األلف  )التوراةِ  /٤٨،٥٠( )واإلبكارِ ](٤١[
  .ت ذات ياء وبدل ففيها األوجه األربعةاجتمع )الدنيا و اآلِخرة](٤٥[ 
  .وجهان )يشاُء ِوذا(وأبدهلا واواً  )يشاُء ِاذا(سهل اهلمزة الثانية  )يشاُء ِإذا](٤٧[
  ).ِإينَ َأخلق(وفتح الياء  )أين(كسر مهزة   )أَني َأخلق](٤٩[ 

  :أوجهاجتمعت لني مهموز وذات ياء وبدل ففيها ستة  )آلية..الموتى. .كهْيـئـَة(       
  .توسط اللني وفتح ذات الياء وعليه قصر وطول البدل -٢و١
  .توسط اللني وتقليل ذات الياء وعليه توسط وطول البدل -٤و٣
  .طول اللني وفتح وتقليل ذات الياء وعلى كل منهما طول البدل -٦و٥
  ).طائِراً (زاد ألفاً بعد الطاء وأبدل الياء الساكنة مهزة مكسورة مع ترقيق الراء  )طَـْيراً (
  .فيهماأبدل اهلمزة  )مؤمنين ،تْأكلون(

  .الثمن ـــهــــايةـــن )صراط مستقيم](٥١[
*  *    *  *  

  .�... فلما أحس عيسى منهم الكفر � :ويبداً بقوله تعاىل :الثمن السابع
فــتح األلــف  )وقفــاً  الهــدى، هــدى اهللا/٧٣()وقفــاً  أولــى/ ٦٨( )ياعيســى/٥٥( )عيســى](٥٢[

  .فيهن وقللها
  ).أنصارَي إىل(فتح الياء وصًال  )أنصاري](٥٢[
  .رقق الراء فيهما )مطِهُرك/٥٥) (خير](٥٤[
اجتمــع يف اآليتــني بــدل وذات يــاء ففــي كــل  )آدم …عيســى / ٥٩( )الــدنيا و اآلخــرة](٥٦[

  .منهما األوجه األربعة
   ).أجورهم~فُنوفيهمو(بالنون بدل الياء مع صلة امليم وصالً  )فيوفيهم](٥٧[
  .توسط اللني وطوله )شيئا](٦٤[
  .قلل األلف فيهما )النهارِ / ٧٢( )التوراة](٦٥[
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   :وله يف اهلمزة وجهان ،حذف األلف بعد اهلاء )هـا أنتم](٦٦[
  ).َهآنْتم(وإبداهلا ألفاً مشبعة  )َهـاَنتم(التسهيل        

]٦٨)[ النيبءُ (خفف الياء وزاد مهزة مضمومة بعدها  )النبي.(  
  .فيهنأبدل اهلمزة واواً  )يؤتيه. .يؤتى..وال تْؤمنوا/٧٣( )المؤمنين](٦٨[

يف إبـدال اهلمـزة واواً و  ،اجتمع ذات ياء وبـدل ففيهـا األوجـه األربعـة )أوتيتم. .ىأن يؤتَ (
  ).يؤتى(

  .تثليث البدل وترقيق الراء)هخر آ](٧٢[
  .نــــهــاية الثمن )واهللا ذو الفضل العظيم](٧٤[

*  *    *  *  
  .�..َوِمْن أَْهِل الِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُه ِبِقْنطاٍر يـَُؤدِه ِإلَيك � :يبدأ بقوله تعاىلو  :الثمن الثامن

اإلبــدال فــيهن  )لتــؤمنن /٨١) (أيــأمركم ،يــأمركم/٨٠( )يؤتيــه/٧٩( معــا )تأمنــه، يــؤده](٧٥[
  .مجيعاً 

  .وصل اهلاء فيهما ورش بياء مدية معا )يؤده](٧٥[
  .لل األلف فيهماق )بدينارٍ  ،بِقنطارٍ ](٧٥[
فــتح األلــف  :)افتــدى/٩١( )موســى و عيســى/٨٤( )تــولى/٨٢( )، أوفــى، واتقــىبلــى](٧٦[

  .وقللها
  .النقل وتثليث البدل وترقيق الراء )اآلخرة](٧٧،٨٥[
  ).لتحِسبوه(كسر السني   )لَتحَسبوه](٧٨[
 )النبــوءة(وزاد مهـزة بعـدها خفـف اليــاء املشـددة  )والنـبــيون/٨٤( )النـبــيين/٨٠( )النــبوة](٧٩[

  ).النـبـيـئـون( )النـبـيـئـني(
  ).تـَْعَلمون(وأسكن العني وفتح الالم خمففة  التاءفتح  )تـَُعلمون](٧٩[
  ).واليامرُكم(أبدل اهلمزة ورفع الراء  )وال يأمرَكم](٨٠[
  .مع تثليث البدل )آتيَناكم(أبدل التاء نوناً بعدها ألف  )آتيُتكم](٨١[

  .وجهان )آْقررمت(وأبدهلا ألفاً مشبعة   )أاَْقررمت(سهل اهلمزة الثانية  )أََأقررتم(       
  ).أختم(أدغم الذال يف التاء  )أخذتم(  

  .رقق الراء فيهن )البر / ٩٢( )غير/ ٨٥( )أفغيرَ ](٨٣[
  ).تُرجعون. .تبغون(بتاء اخلطاب فيهما  )يُرَجعون. .يَـبـغون(

  .ذات ياء وبدل فيه األوجه األربعة )النبيئونأوتي . .موسى وعيسى](٨٤[
  .غلظ الالم )َأصَلحوا](٨٩[
  .اجلزء الثالثاية ـــنـــــه )فإن اهللا به عليم](٩٢[

*  *    *  *  
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  الجـــزء الرابع   
  .�كل الطعاِم كان حًال لبين إسراءيل   � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول

  .قلل األلف فيهن )النارِ /١٠٣( )كافرين/١٠٠( )افترى/٩٤( )بالتوراة ،التوراة](٩٣[
  .أبدل اهلمزة فيهن )تؤمنون،المؤمنون،تأمرون/١١٠( )يأمرون/ ١٠٤( )فْأتوا](٩٣[
  .فتح األلف وقللها فيهماوقفاً،  )أذىً / ١١١( )تقاته/ ١٠٢(وقفاً  )هدىً ](٩٦[
]٩٧)[ (فتح احلاء  )ِحــج َحج.(  
  .فيهما األوجه األربعةذات ياء وبدل  )آيات. .تتلى](١٠١[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )تقاته. .آمنوا](١٠٢[
  .رقق الراء فيهما )خيراً  ،خيرَ ](١١٠[
  .تثليث البدل )باُءوا](١١٢[

  ).نـبـئـَاءاال(أبدل الياء مهزة مفتوحة  )األنبِـياء(
  .ـــــاية الثمنـــنـه :)يعتدون(

*  *    *  *  
  .� ...ليسوا سواءً  � :وله تعاىلويبدأ بق :الثمن الثاني

ــــــــــــأمرون](١١٤[ ــــــــــــون، ي ــــــــــــْألونكم/١١٨)(يؤمن ــــــــــــون/١١٩()ي  )المــــــــــــؤمنين/١٢١( )تؤمن
أبــــدل اهلمــــزة  )تــــأكلوا/١٣٠) (يــــأتوكم/١٢٥( )للمــــؤمنين/١٢٤( )المؤمنــــون/١٢٢(

  .فيها
  .رقق الراء فيهن )يغِفر/١٢٩( )تصِبروا/١٢٥و١٢٠( )ِصر / ١١٧( )الخْيرات](١١٤[
  .)ُتكفـَروه. .تـَْفعلوا(بتاء اخلطاب فيهما  )يـُكَفروه.. .ايـَفعلو ](١١٥[
  .وسط اللني وطولهت )َشيء/ ١٢٨( )َشيئاً ](١١٦،١٢٠[
  .قلل األلف فيهن )للكافرين/١٣١( )بشرى/١٢٦( )النارِ ](١١٦[
  .فتح األلف وقللها )بـََلى/ ١٢٥( )الدنيا](١١٧[
  .غلظ الالم فيهما )َظَلَمهم.. .َظَلموا](١١٧[
  ).هآنْتم( واإلبدال )هاَنتم(وله يف اهلمزة وجهان التسهيل  ،حذف األلف )هاأنتم(]١١٩[
  ).ِضرْكميَ ال (كسر الضاد وجزم الراء   )ال َيُضركم](١٢٠[
  ).مسومني(فتح الواو  )مَسومين](١٢٥[
  .ـاية الثمنـــنـــــه )لعلكم ترحمون](١٣٢[

*  *    *  *  
  .�.. .وسارعوا إىل مغفرة من ربكم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث

  ).سارعوا إىل مغفرة(أسقط الواو األوىل  )وسارعوا](١٣٣[
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 /١٤٧( )كثيــرٌ / ١٤٦( )فِســيروا/ ١٣٧( )ُيِصــروا. .يَغِفــر/١٣٥( معــاً )مغِفــرة](١٣٣،١٣٦[
  .رقق الراء فيها )خير/ ١٥٠( )وِإسرافنا

  .غّلظ الالم )َظَلموا](١٣٥[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين/١٥٢( )بئسو/١٥١( )معا ،نؤته/١٤٥( )مؤمنين](١٣٩[
  .قلل األلف فيهما )الكافرين](١٤١،١٤٧[
  .توسط اللني وطوله )َشيئا](١٤٤[
  ).ُمَوجال(أبدل اهلمزة واواً مفتوحة  )ُمَؤجال](١٤٥[
تقدت ذات الياء على البدل ففيها األوجـه األربعـة مـع النقـل  )اآلخرة.. .الدنيا](١٥٢و١٤٥[

  ).اآلخرة(وترقيق الراء يف 
 ]١٤٦)[ َنِيبءٍ (خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )نبي.(  
  ).قُِتلَ (ضم القاف وحذف األلف وكسر التاء  )قَاَتلَ ](١٤٦[
مالحظـة النقـل وترقيـق  بدل وذات ياء ففيها أربعة أوجـه مـع )اآلخرة. .الدنيا..فآتاهم](١٤٨[

  .الراء يف اآلخرة
 )وقفــــــــــــاً وهــــــــــــدًى /١٣٨( )وقفــــــــــــاً مثــــــــــــوًى /١٥١( )اهممــــــــــــأو /١٥١( )مـــــــــــوالكم](١٥٠[

  .ف وقللهالفتح األ )فأتاهم/١٤١٨(
  .قلل األلف )أراكم](١٥٢[
  .نـــهـــــاية الثمن )واهللا ذو فضل على المؤمنين](١٥٢[

*  *    *  *  
   �.. .ون على أحدلوُ دون وال تَ صعِ ِإذ تُ  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع

  .لفقلل األ )ُأخراكم](١٥٣[
/ ١٦٢( )خيــــر ،لمغِفــــرة/ ١٥٧(معــــا  )بصــــيرٌ / ١٥٦،١٦٣( )غيــــر/١٥٤) (خبيــــر](١٥٣[

  .رقق الراء فيهن )يستبِشرون/١٧٠( )قدير/١٦٥( )المصير
 )تــوّفى/١٦١(وقفــا )ُغــزى/١٥٦( وقفــاً  معــاً  )التقــى الجمعــان ١٥٥/١٦٦( )يغَشــى](١٥٤[

  .فتح األلف وقللها فيهن )مأواه /١٦٢( )أَنـى/ ١٦٥(
  .توسط اللني وطوله: كله  )شيء](١٥٤،١٦٥[
  ).ِمتـم(معا كسر امليم فيهما  )ُمتم](١٥٨و١٥٧[
  ).َجتمعون(بتاء اخلطاب بدل الياء  )يجمعون](١٥٧[
ــــْأت /١٦١( )المؤمنــــون](١٦٠[ إبــــدال اهلمــــزة  )المــــؤمنين/١٦٦و١٦٤( )بــــئس/ ١٦٢( )ي

  .فيهن
  ).نيبء(خفف الياء ساكنة وزاد مهزة بعدها  )نبيّ ](١٦١[
]١٦١)[ (ضم الياء وفتح الغني  )يـَُغل يـَُغل.(  
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  .غلظ الالم )يُظَلمون(         
ُفِسكمـَعنَ (أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل النون  )عْن أنفسكم](١٦٨[    .)نـْ
  ).حتِسنبّ (كسر السني   )وال تحَسبنّ ](١٦٩[
  .فيها األوجه األربعة يف البدل وذات الياء )آتاهم](١٧٠[
  .ــاية الثمنـــنـه )هم يحزنونوال ](١٧٠[

*  *    *  *  
  .�... وفضل يستبشرون بنعمٍة ِمَن اِهللا  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

ـــــــرًا لهـــــــم/١٨٠( )خيـــــــٌر ألنفســـــــهم/ ١٧٨( )يستبِشـــــــرون](١٧١[ ـــــــر ،ميـــــــراث ،خي  )خبي
  .رقق الراء فيهن :)فقير/١٨١(

ـــو  ،المـــؤمنين/١٧٩( )مـــؤمنين/١٧٥( )المـــؤمنين](١٧١[ ـــؤمن أالّ  /١٨٣( )اتؤمن ـــا ،ن  ،يأتين
  .أبدل اهلمزة فيهن )تأكله

  .ثلث البدل)إيماناً ](١٧٣[
  ).وال ُحيزِنك(ضم الياء وكسر الزاي  )وال َيحُزْنك](١٧٦[
  :يف اآلية لني مهموز وبدل ففيها أربعة أوجه )اآلخرة. .شيئاً ](١٧٦[

  .توسط اللني وعليه قصر وتوسط وطول البدل -٣و٢و١
  . وعليه طول البدلطول اللني -٤

   :تقدم البدل على اللني ففيها أربعة أوجه )شيئاً . .باإليمان](١٧٧[
  .قصر البدل وعليه توسط اللني -١       
  .توسط البدل وعليه توسط اللني -٢       
  .طول البدل وعليه توسط وطول اللني -٤و٣       

  ).حيِسنبّ (كسر السني   معاً )وال يحَسبن ](١٨٠و١٧٨[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )آتاهم](١٨٠[
  ).نِبئاءاال(أبدل الياء مهزة  )األنبياء](١٨١[
  .غلظ الالم )بظالّم](١٨٢[
  .تثليث البدل )جاؤوا](١٨٤[
  .قلل األلف )عن النارِ ](١٨٥[

  .فتح األلف وقللها )الدنيا(        
  .ــاية الثمننــهـــ )روروما الحياُة الدنيا إال متاُع الغُ ](١٨٥[

*  *    *  *  
  .�.. .لتبلوّن يف أموالكم وأنفسكم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس

  .فتح األلف وقللها )مْأواهم/ ١٩٧( وقفاً  )أذىً ](١٨٦[
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ــــراً ](١٨٦[  ــــرن /١٩٥( )قــــدير/١٨٩( )تصــــِبروا ،كثي ــــرٌ /١٩٨( )ُألكف اصــــِبروا /٢٠٠( )خي
  .رقق الراء فيهن )وصاِبروا

  .أبدل اهلمزة فيهن )يـُْؤمن/١٩٩( )وبِْئس/١٩٧( )سفِبئْ ](١٨٧[ 
]١٨٨)[ ال حيِسنب(أبدل التاء ياء غيبة و كسر السني  )ال تحَسبن.(  

  ).حتِسَبنـهم(كسر السني   )تحَسَبنـهم(         
  .وّسط اللني وطّوله )شيء](١٨٩[
 )ارِهمديــــــــــ/١٩٥) (األبــــــــــرارِ /١٩٣) (أنصــــــــــارٍ /١٩٢( )النــــــــــارِ / ١٩١) (النهــــــــــارِ ](١٩٠[

  .قلل األلف قبل الراء فيهن مجيعاً  )لألبرارِ /١٩٨(
  .تقدمت ذات الياء على البدل ففيها األوجه األربعة )همسيَئاتِ . .ُأوذوا. .أُنثى](١٩٥[
  .هـــــاية الثمن والسورةـــن )لعلكم تفلحون](٢٠٠[

*  *    *  *  
  .ويبدأ من أول سورة النساء :الثمن السابع

��9����C��
�و�"�א �
  ).تساءلون(شدد السني  )َتَساءلون(]١[
  .نرقق الراء فيه )سعيراً /١٠( )فقيراً  ،ِإسرافاً  /٦( )كبيراً ، كثيراً ](٢، ١[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة  )وآتوا اليتامى](٢[
  .فتح األلف وقللها )الُقربى/٨) (كفىو/٦( )أدنى ،َمْثنـَى/٣( )اليتامى](١٠و٨و٦و٣[
  .معا أبدل اهلمزة فيهن )يأكلون/١٠( )فْليأكل ،تأكلوها/٦( )تؤتوا /٥( )تْأكلوا](٢[
  .عةببدل ولني مهموز فيها األوجه األر  )شيء. .وآتوا](٤[
الســفهاَء (وأبــدهلا ألفــاً مشــبعة  )مــوالكمالســفهاَء اَ (ســهل اهلمــزة الثانيــة  )الســفهاَء َأمــوالكم](٥[

   .وجهان  )لكماْمو اْ 
  ).قِـيَـماً (الياء  حذف األلف بعد )قياماً (     

  ).فِإنَـاَنستم(نقل حركة اهلمزة إىل النون وثّلث البدل  )فإن آنستم](٦[
  .غلظ الالم )وسيصلون](١٠[
  ).واحدةٌ (رفع التاء  )واحدةً ](١١[

  .ــــاية الثمنـــنــــه )حكيماً  عليماً (
*  *  *  *  

  .� ...ولكم نصف ما ترك أزواجكم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثامن
  )يوِصي(كسر الصاد وأبدل األلف بعدها ياء   )يوَصى](١٢[
  .رقق الراء فيهن )كثيراً   ،خيراً  ،عاشروهن/١٩( )غير](١٢[
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   ).نُدِخْله(معا  بالنون بدل الياء   )يُْدِخْله](١٤و١٣[
أبدل اهلمزة  )تأخذونه /٢١(  )أتْأخذونه ،تْأخذوا/٢٠( )هايْأتِـيَـانِ /١٦(معا  )يأتين](١٩و١٥[

  .يهنف
  .فتح األلف وقللها )أفضى/٢١( )يتوفاهن](١٥[
  .فيهماغلظ الالم  )َأصالِبكم /٢٣( )وأصلحا](١٦[
  .البدل فيهماثلث )اآلن ،السيئات](١٨[
يف هــذه اآليــة بـدل وذات يــاء ولـني مهمــوز ففيهــا ) شـيئا ..فعســى ..آتيتمــوهن ..آمنـوا](١٩[

  :ستة أوجه
  .سط اللنيقصر البدل وفتح ذات الياء وتو -١     
  .توسط البدل و تقليل ذات الياء وتوسط اللني -٢     
  .وطولهطول البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني  -٤و٣     
  .طول البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٦و٥     

  .فيها األوجه الستة اليت يف اآلية السابقة) شيئا ..إحداهنّ  ..آتيتم](٢٠[
  .وجهان )النساِءْيال( مشبعةوأبدهلا ياًء  )الالنساِء اِ (همزة الثانية ـسهل ال )اِء إالـالنس](٢٢[

  .ــــاية اجلزء الرابعـــنــه )غفوراً رحيما(      
*  *    *   *   

  الجــزء الخامس  
  .�.. .واحملصنات من النساء �ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن األول      

  .وجهان )النساِءْيال( مشبعة وأبدهلا ياًء  )الالنساِء اِ (انية همزة الثـسهل ال )النساِء ِإال](٢٤[
       ) (فتح اهلمزة واحلاء  )وُأِحل وَأَحل.(  

 )خبيـرا/٣٥) (كبيـرا/٣٤( )كبـائِر/٣١( )يسـيرا/٣٠) (خيـر ،تصـِبروا/٢٥( )غير](٢٥و٢٤[
  .رقق الراء فيهن مجيعا

  ).لََننوْ طَ (نقل حركة اهلمزة إىل نون التنوين  )َطوًال أن](٢٥[
  .أبدل اهلمزة فيهما )ال تأكلوا/٢٩( معاً )المؤمنات(        

  ).جتارةٌ (رفع التاء  )تجارةً ](٢٩[
  .ثلث البدل)سيئاِتكم](٣١[

  ).َمْدخالً (فتح امليم  )ُمْدخال(
  ).عاَقَدت(زاد ألفاً بعد العني ) عَقَدت](٣٣[

  .هموزاألوجه األربعة يف البدل واللني امل )شيءٍ .. .فآتوهم(
  .غلظ الالم )ِإصالحاً ](٣٥[

  .ـاية الثمنـــنــــه )عليماً خبيراً (
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*  *  *  *  
  .� واعُبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين

 يف هـــذه اآليـــة لـــني مهمـــوز وذات يـــاء) معـــاً  الجـــارِ و . .واليتـــاَمى "معـــاً " ىالُقربَـــ. .شـــيئاً ](٣٦[
  :ية أوجهففيها مثان )واجلارِ (
  .وتقليله )اجلارِ (توسط اللني وعليه فتح ذات الياء وفتح  - ٢و١
  .وتقليله )اجلارِ (توسط اللني وعليه تقليل ذات الياء وفتح  -٤و٣
 )اجلـارِ (طول اللني وعليه فتح ذات اليـاء وتقليلهـا وعلـى كـل منهمـا فـتح  - ٨و٧و٦و٥

   .وتقليله
إبــــدال اهلمــــزة فــــيهن  )اليْؤتــــون/٥٣( )ؤتيــــ/٤٠( )يْؤمنــــون/٥١، ٤٦ ،٣٨( )يـــْأمرون](٣٧[

  .مجيعا
  .يف البدل وذات الياء األوجه األربعة )آتاهم](٥٤و٣٧[
  .قلل األلف فيهن )افتَـَرى/٤٨( )أدبارِها/ ٤٧( )ُسكارى/٤٣( )للكافرين](٣٧[
  .النقل وتثليث البدل )اآلخر](٣٨[
  ).نةٌ حسَ (رفع التاء  )َحَسنـةً ](٤٠[
  .مع مالحظة الفتح والتقليل )َتسوى(وشدد السني  فتح التاء )ُتَسوى](٤٢[
  .غلظ الالم فيهما )يُْظَلمون/٤٩( )الصالة](٤٣[
  .فتح األلف وقللها) ءاتاهم/٥٤) (أهدى/٥١( )"كله"كفىو/٥٠،٥٥ ،٤٥( )مرضى](٤٣[
  .وجهان) ْاحد جاءَ (وأبدهلا ألفاً طبيعية  )حدجاَء اَ (سهل اهلمزة الثانية  )جاَء َأحد](٤٣[

  :مثانية أوجه هي) جاء أحد.. مرضى.. آمنوا(ويف     
  .قصر البدل وفتح ذات الياء مع تسهيل اهلمزة الثانية وإبداهلا ألفاً  -٢و١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء مع التسهيل واإلبدال -٤و٣
  .طول البدل وفتح ذات الياء مع التسهيل واإلبدال -٦و٥
  .التسهيل واإلبدالطول البدل وتقليل ذات الياء مع  -٨و٧

  .قللهما) افترى/٤٩( )أدبارهم](٤٧[
  )ُ◌ْنظرنفتيالً (ضم نون التنوين وصًال  )فتيًال انظر](٥٠-٤٩[
ـــــراً ،غير/٤٦( )نصـــــيرا](٤٥،٥٢[ ـــــرُ /٤٨) (خي ـــــرُ  ،اليـَْغِف ـــــرا/٥٣) (ويغِف  )ســـــعيرا /٥٥( )نقي

  .رقق الراء فيهن مجيعا )غيرها/٥٦(
  ).هؤالِء يَهدى( مفتوحةة ياًء أبدل اهلمزة الثاني )هؤالِء َأهدى](٥١[
  .ــاية الثمنـــنـــه )وندخلهم ظًال ظليال](٥٧[

*  *    *  *  
  .�...إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث
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  أبدل اهلمزة فيهن )ال يؤمنون/٦٥( )تأويال ،تؤمنون/٥٩( )يأمرُكم](٥٨[
  ).تـَُودوا(مفتوحة أبدل اهلمزة واواً  )تـَُؤدوا](٥٨[
رقــق  )، أو انِفــُرواواِحــْذركم فــانِفرُ /٧١( )خيــراً /٦٦( )ُأِمــروا/٦٠( )خيــرٌ  /٥٩( )بصــيراً ](٥٨[

  .الراء فيهن
  .قصر وتو سط وطول البدل )جاؤوك](٦٢[
]٦٤)[ م(أسقط  اهلمزة ونقل حركتها إىل الواو   )همولْو أن ولَو.(  

   .غلظ الالم )إذ ظلموا(       
  ).واجُ اخرُ  أوُ . .لواأُن اقتُ (ضم النون والواو وصال  )جواأِو اخرُ . .لواِن اقتُ أ](٦٦[

  .قلل األلف )من ديارِكم(      
  .)النِبيِئني(خفف الياء األوىل وزاد مهزة مكسورة بعدها  )النبيـين](٦٩[
  .فتح األلف وقللها )كفىو ](٧٠[
  ).مل يكن(بالياء بدل التاء  )لم تكن](٧٣[

  .ــهــــاية الثمنـــن )يمافوزًا عظ(
*  *  *  *  

  .�.. .فْليقاِتل يف سبيل اهللا � :ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الرابع
  .يف ذات الياء والبدل األوجه األربعة )الدنيا باآلخرة](٧٤[
  .أبدل اهلمزة )المؤمنين/ ٨٤( )نؤتيه](٧٤[
  .رقق الراء فيهن )كثيراً / ٨٢( )غيرَ /٨١( )خير/٧٧( )نصيراً ](٧٥[
  .فيهماغلظ الالم ) ُتْظَلمون ،الصالة](٧٧[
  .بدل وذات ياء ففيها األوجه األربعة )اتقى. .اآلخرة..الدنيا. .آتوا](٧٧[
  .وقفاً  فتح األلف وتقليله)عسى/ ٨٤( )كفىو/٧٩،٨١( )تولى](٨٠[
  .توسط اللني وطوله )َشيءْ ](٨٦، ٨٥[
  .ـــاية الثمنـــنــــه )ومن أصدق حديثا](٨٧[

*  *    *  *  
  .�...فما لكم يف املنافقني فئتني � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

 )خبيــرا ،كثيــرة/٩٤) (حريــرُ وت ،معــاً فتحريــُر  /٩٢( )تحِصــرَ /٩٠( )نصــيرا ،يهــاِجروا](٨٩[
  .رقق الراء فيهن )مصيرا ،فتهاِجروا/٩٧( )مغِفرةو /٩٦(

  .ثلث البدل)جاؤوكم](٩٠[
) مؤمنـــــــــا/٩٢،٩٣،٩٤(الثالثـــــــــة )مؤمنـــــــــة/٩٢( )مـــــــــؤمنل/٩٢( )يـــــــــْأمنوكم ويـــــــــأمنوا](٩١[

  .أبدل اهلمزة فيهن مجيعا )المؤمنين/٩٥(
  .األوجه األربعة يف البدل مع ذات الياء )الدنيا. .ألقى. .آمنوا](٩٤[
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  ).الَسَلم(حذف األلف  )السالم(      
  ).غريَ (نصب الراء ورققها  )غيرُ ](٩٥[
  .فتح األلف وقللها :قفاو  )عسى/٩٩( )توفاهم، مأواهم/٩٧( )الحسنى](٩٥[
  .نـــــهــــاية الثمن )وكان اهللا عفوًا غفوراً ](٩٩[

*  *    *  *  
  .�. .ومن يهاجر يف سبيل اهللا � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس

  .رقق الراء فيهن) ِحذرَكم ،ِحذرهم/١٠٢( )ُمهاِجراً  ،كثيراً ](١٠٠[
  .)جناُحَننْ (التنوين  أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل نون )جناٌح أن](١٠١[
  .غلظ الالم فيهن )الصالة](١٠١،١٠٢،١٠٣[
  ).أن~خفتمو(وصل امليم بواو مدية  )خفتْم أن](١٠١[
  .قلل األلف فيهن )أراك/١٠٥( )للكافرين ،ُأخرى/١٠٢( )الكافرين](١٠١[
زة أبـدل اهلمـ )، يـْألمونمعـاتـْألمون /١٠٤() المؤمنون/١٠٣( )، وْلتْأتمعاً وْليْأخذوا ](١٠٢[

  .فيهن
  .فتح األلف وقللها فيهن )الدنيا/ ١٠٩( )يرضى/١٠٨( )مرضى ،وقفاأذًى ](١٠٢[
ــتم/١٠٩[ وإبــداهلا ألفــاً مشــبعة  )هــاَنتم(تســهيلها  :حــذف األلــف ولــه يف اهلمــزة وجهــان )هــا أَن

  ).هآنْتم(
  .ني وطولهلتوسط ال )شيء](١١٣[

  .نــــهـــــاية الثمن )وكان فضل اهللا عليك عظيما(
*  *  *  *  

  .�.. .ال خَري يف كثٍري من جنواهم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السابع
ــــرَ ](١١٤[ ــــر/١١٥()خي ــــرُ (/١١٦( )صــــيراً م ،غي ــــا ،اليغِف ــــر/١١٩( )يغِفرم ــــُرن، خِس فلُيغيـ( 

ـــــراً /١٢٤( )نصـــــيراً  /١٢٣( ـــــرٌ /١٢٨( )نقي ـــــراً  ،ُأحِضـــــرت ،خي  )قـــــديرا /١٣٣( )خبي
  .رقق الراء فيها )بصيرا/١٣٤(

 يتـامى ،يُتلـى/١٢٧( )أُنثى/١٢٤( )مأواهم/١٢١( )الهدى ،تولى/١١٥( )همنجوا](١١٤[
  .فتح األلف وقللها فيهن )وكفى/١٣٢( )لليتامىوقفا، 

  .غلظ الالم فيهما )يُظَلمون/١٢٤( )ِإصالح](١١٤[
أبدل اهلمزة ) يْأت/ ١٣٣( )هنتؤتونَ /١٢٧( )مؤمن/١٢٤( )المؤمنين/١١٥( )نؤتيه](١١٤[

  .فيهن
  ).فقضلّ (أدغم الدال يف الضاد  )فقد ضل](١١٦[
  .توسط اللني وطوله )شيء](١٢٦[
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فـــتح اليـــاء وشـــدد الصـــاد وزاد ألفـــاً بعـــدها وفـــتح الـــالم مـــع تغليظـــه وترقيقــــه  )ُيْصـــِلحا](١٢٨[
  ).َيصاَحلا(

  .ثلث البدل فيهما)بآخرين/ ١٣٣( )أوتوا](١٣١[
  .)اآلخرة(وترقيق راء الياء والبدل  األوجه األربعة يف ذات )الدنيا واآلخرة. .الدنيا](١٣٤[
  .نـــــهــــاية الثمن )وكان اهللا سميعا بصيراً ](١٣٤[

*  *    *  *  
  .�...يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامني بالقسط � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثامن

  .األوجه األربعة يف البدل وذات الياء )الهوى. .َأْولى. .آمنوا](١٣٥[
  .رقق الراء فيهن )شاِكراً /١٤٧) (نصيراً /١٤٥( )ليغِفر/١٣٧( )خبيراً  ،فقيراً ](١٣٥[
  ).فقضلّ (أدغم الدال يف الضاد  )فقْد ضلّ ](١٣٦[
  .قلل األلف )من النارِ / ١٤٥( معاً )للكافرين/١٤١( )الكافرين](١٣٩،١٤٠،١٤٤[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤت/ ١٤٦( )المؤمنين](١٣٩،١٤١،١٤٤،١٤٦[
  ).نـُزل(النون وكسر الزاي ضم  )نـَزل](١٤٠[
  .األوجه األربعة يف ذات الياء والبدل )ُكسالى يراؤون](١٤٢[
  .غّلظ الالم فيهما )أْصَلحوا/١٤٦( )الصالة](١٤٢[
  ).الدَرك(فتح الراء  )الدْرك](١٤٥[
  ).إن~ذابكموعب(وصل امليم بواو مدية مشبعة  )بعذابكم إن](١٤٧[

  .اية الثمنـــــهنــ )وكان اهللا شاكرًا عليما(
*  *  *  *  

  الجــزء السـادس

  .�...وِء من القول إال من ظُِلمال حيب اهللا اجلهر بالس  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول
  .رقق الراء فيهن )كثيراً /١٦٠( )الكاِفرون/١٥١( )قديراً  ،خيراً ](١٤٩[
 ،المْؤتــون، يْؤمنــون، ،معــاالمْؤمنــون/١٦٢( )ليــْؤمنن/١٥٩) (يْؤمنــون/١٥٥( )نــْؤمن](١٥٠[

  .أبدل اهلمزة فيهن واواً  )سنُـْؤتيهم
  .قلل األلف فيهما :معا )للكافرين](١٥١،١٦١[
  ).سوف نوتيِهم(بالنون بدل الياء مع إبدال اهلمزة واواً  )سوف يؤتيهم](١٥٢[
   .اجتمعت ذات الياء مع البدل ففيهما أربعة أوجه )وآتينا موسى..موسى](١٥٣[ 

  .الياء مع قصر وطول البدلفتح ذات  -٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع توسط وطول البدل -٤و٣  

  ).واالتـََعد (فتح العني وشدد الدال  )واْعدُ التَـ ](١٥٤[
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  ).األنِبئاء(أبدل الياء مهزة  )األنِبياء](١٥٥[
  .فتح األلف وقللها وجهان :وقفا )عيسى ابن مريم](١٥٧[

  .م فيهماغلظ الال )الصالة/١٦٢( )َصَلبوه(       
  .اية الثمنـــنـــه )أولئك سنؤتيهم أجرًا عظيماً ](١٦٢[

*  *    *  *  
  .�.. .إنا أو حينا إليك � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين

  ).النبيـئِـني(أثبت مهزة بني الياءين وخفف الثانية  )النبيين](١٦٣[
  .ربعةاجتمعت ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األ )وآتينا.. .عيسى(       

  .فتح األلف وقللها وجهان )وكفى/١٦٦( )موسى](١٦٤[
  ).لَِيال(أبدل اهلمزة ياًء  )لَِئال](١٦٥[
  ).اَقضلو (أدغم الدال يف الضاد  )قْد ضلوا](١٦٧[
  .غلظ الالم )ظلموا](١٦٨[

  .رقق الراء فيهن )نصيراً /١٧٣( ))معاً (خيراً /١٧٠،١٧١( )يسيرا/١٦٩( )لَِيغِفر(       
  .ثلث البدل)فآمنوا](١٧٠[
  .وقفا الفتح والتقليل )عيسى](١٧١[
  .األوجه األربعة ذات ياء وبدل ففيها )وكفى. .فآمنوا. .ألقاها](١٧١[
  .توسط اللني وطوله )شيء](١٧٦[
  .هــــاية السورة والثمنـــن )واهللا بكل شيء عليم](١٧٦[

*  *    *  *  
 .من أول سورة املائدة ويبدأ :الثالث الثمن

�א
��?د"��"��و �
/ ٨( )مرضــى. .برؤوســكم..آمنــوا /٦() التقــوى. .شــنآن. .آمنــوا/ ٢( )يتلــى. .آمنــوا](١[ 

  :بدل وذات ياء يف كل آية أربعة أوجه  )للتقوى.  .شنآن. .آمنوا
  .وعليه فتح ذات الياء البدل قصر -١  
  .وعليه تقليل ذات الياء البدل توسط -٢
  .الياءفتح وتقليل ذات  وعليهالبدل  طول -٤و٣

  .املد فيه مد الزم مشبع )آمين](٢[
  ).اضطر فمنُ (ضم النون وصًال  )اضُطر فمنِ ](٣[
ـــرَكم/٦( )اآلخـــرة/ ٥( كلـــه)غيـــر/١،٣،٥( )شـــعائِر](٢[ رقـــق  )مغِفـــرة/٩( )خبيـــر/٨( )لُِيَطه 

  .الراء
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  .غلظ الالم )الصالة](٦[
  .وجهان )جاَءْاحد(وأبدهلا ألفاً ) جاَء َاحد(سهل اهلمزة الثانية  )جاَء َأحد(

  .أبدل اهلمزة واوا )المؤمنون](١١[
  .الثمن نـــــهـــاية )اهللا فليتوكل المؤمنون وعلى](١١[

*  *    *  *  
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  .غّلظ الالم )الصالة](١٢[

      ) ـــــَرن ـــــروا/١٣،١٤( )ألكِف ـــــراَ ك/١٥( معـــــاً  )ذُك ـــــر/١٨() قـــــديرٌ /٧( )ثي ) المصـــــيرُ  ،يغِف
  .رقق الراء فيهن) قديرٌ  ،نذيرٌ و  بشيرٌ /١٩(

  ).فقضل (أدغم الدال يف الضاد  )ضلّ  فقدْ ](١٢[
  .قلل األلف فيهن )أدبارِكم/٢١ )النصارىو/ ١٨( )نصارى](١٤[
  ).البغضاَء ِاىل( الثانيةسهل اهلمزة  )ِإلى البغضاءَ ](١٤[
  .ففيهما األوجه األربعة وبدلاجتمعت ذات ياء  )آتاكم. .موسى](٢٠[

  ).أنبئاء(مهز الياء  )أنبياء(  
  .فتح األلف وقللها )وءاتكم](٢٠[
  )يوت، مومنني، تاس(أبدل اهلمزة  )تأس/ ٢٦( )مؤمنين/ ٢٣( )يؤت](٢٠[
   :أوجهفيهما أربعة  )جبارين..ياموسى](٢٢[

  .هذات الياء وعليه فتح جبارين وتقليل فتحـ ٢و١      
  .ذات الياء وعليه فتح جبارين وتقليله تقليلـ ٤و٣      

   .الفتح والتقليل )ياموسى](٢٤[
  .الثمن نـــهـــاية )تأس على القوم الفاسقين فال](٢٦[

*  *    *  *  
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َنيْ ](٢٧[   .)ابنَـَيادم( إىل الياء وثّلث البدل هاحركتأسقط اهلمزة ونقل  )آدم ابـْ
  .)إَين أُريد ،إَين َأخاف(فتح الياء فيهما  )ُأريد إنيْ /٢٩()أخاف إنيْ ](٢٨[
  .قلل األلف فيهما )النارِ  من/٣٧( )النارِ  أصحاب](٢٩[
  :اجتمع لني مهموز مع ذات ياء ففيهما أربعة أوجه )ويلتىيا …معاً  )َسوَءة](٣١[

  .يه فتح ذات الياء وتقليلهاللني وعل توسط -٢و١
  .اللني وعليه فتح ذات الياء وتقليله طول -٤و٣

  .فتح ذات الياء وتقليله ):وقفا الناس أحيا( )أحياها](٣٢[
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  .رقق الراء فيهن )قديرٌ  ،يغِفرو/٤٠( )تقِدروا/٣٤( )كثيراً (
  .غلظ الالم فيهما )َأْصَلح/٣٩( )ُيَصلبوا](٣٣[

مع ترقيـق  معت ذات ياء مع بدل ففيهما األوجه األربعة اجت )في اآلخرة. .الدنيا في(
  .الراء

  .وطولهتوسط اللني  )شيء](٤٠[
  .نــــهـــاية الثمن )على كل شيء قدير واهللا(      

*  *    *  *  
  .�.. .أيها الرسول ال حيزنك يا � :تعاىل بقولهويبدأ  :السادس الثمن

  ).ُحيْزِنك(ضم الياء وكسر الزاي  )َيْحُزنك](٤١[
  .فيهن اهلمزةأبدل  )بالمْؤمنين/٤٣( )تْؤَتوه ،يـْأتوك ،تْؤمن(
  :ستة أوجه ففيهايف اآلية بدل ولني مهموز وذات ياء  )اآلخرة. .الدنيا. .شيئاً . .آمنا(
  .البدل وعليه توسط اللني وفتح ذات الياء قصر -١
  .البدل وعليه توسط اللني وتقليل ذات الياء توسط -٢
فـتح وتقليـل ذات وطولـه وعلـى كـل منهمـا  وعليه توسط اللـني البدل طول -٦و٥و٤و٣

  .الياء
  .فيهارقق الراء  )كِثيراً /٤٩( )الَخْيرات/٤٨( )الكاِفرون/٤٤( )اآلِخرة( )يَُطهر](٤١[
  :ففيهما أربعة أوجه مهموزاجتمع بدل ولني  )شيئا..جاؤوك](٤٢[

  .قصر البدل وعليه توسط اللني -١      
  .دل وعليه توسط اللنيتوسط الب -٢      
  .طول البدل وعليه توسط اللني وطوله -٤و٣      

  .قلل األلف فيهن )آثارِهم/٤٦(كله   )التوراة](٤٦و٤٤و٤٣[
  ).النبْيـُئون( وثلث البدل مهزة مضمومة بعدهاخفف الياء وزاد  )النبِـيـون](٤٤[
  .الفتح والتقليل: )بعيسى ابن/٤٦(كلها   )وقفاً  هدىً ](٤٤،٤٦[
  ).بُِلْذن وُلْذنَ (النقل وإسكان الذال فيهما  )باُألُذنِ  اُألُذنَ و](٤٥[
   .األربعة األوجهبدل وذات ياء ففيهما  )آتاكم](٤٨[
  ).ماحكُ  وأنُ (ضّم النون وصًال  )احكم وأنِ ](٤٩[
  .الثمننــــهـــاية  )يوقنون لقوم](٥٠[

*  *    *  *  
  �أولياء  والنصارىين آمنوا ال تتخذوا اليهود أيها الذ يا � :تعاىل بقولهويبدأ  :السابع الثمن

  .رقق الراء فيهن )وكثيرٌ / ٦٦( )كِثيراً /٦٤و٦٢( )والخنازيرَ  الِقَردة/٦٠( )دائِرة](٥٢[
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قلــل  )التــوراة /٦٦( )تــرىو/٦٢( )الكــاِفرين/٥٤(وقفــاً )الــذين فتــرى/٥٢( )النصــارى](٥١[
  .فيهناأللف 

  .وقللها األلففتح  )ينهاهم/٦٣( )وقفاً ، فعسى نخشى](٥٢[
 )لبـْئس /٦٣و٦٢( )مـْؤمنين/٥٧( )يْؤتُـون/٥٥) (يْؤتيـه ،المْؤمنين/٥٤( معاً )يْأتي](٥٢،٥٤[

  .اهلمزة فيهن أبدل
  )يقوُل الذين(أسقط الواو  )ويقوُل الذين](٥٣[
]٥٤)[ يرَتِددْ (فك اإلدغام وكسر الدال األوىل وأسكن الثانية  )يرَتد(  
  .الالم فيهما ظغل )الصالةِ /٥٨( )الصالةَ ](٥٥[
  ).هُزؤاً (أبدل الواو مهزة  )هُزَواً ](٥٨و٥٧[
  ).لبيس(معاً أبدل اهلمزة  )لبْئس](٦٢،٦٣[
  ).والبغضاَء ِاىل(سهل اهلمزة الثانية  )والبغضاَء إلى](٦٤[
  .الثمنــاية ـــنــــه )يعملون](٦٦[

*  *    *  *  
  .�. ..أيها الرسول بلغ يا � :تعاىل بقولهويبدأ  :الثامن الثمن

  ).رساالتِه(زاد ألفاً بعد الالم وكسر التاء  )رسالَته](٦٧[
قلــل  )تــرى /٨٠) (أنصــار مــن /٧٢( )النصــارى/٦٩( )التــوراة/٦٨( )الكــافرين](٦٨و٦٧[

  .األلف فيهن
  .توسط اللني وطوله )َشيء](٦٨[
ــرٌ /٧١( )كثيــراً ](٨١و٨٠و٧٧و٦٨[ رقــق الــراء  )غيــر/٧٧( )ويســتغِفرونه/ ٧٤( )بصــير ،كثي

  .فيهن
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنون/٨١( )لِبْئس/٨٠و٧٩) (يْؤفكون ،يْأكالن/٧٥( )تْأس](٦٨[
  )والصابُون(أسقط اهلمزة وضم الباء  )والصابئون](٦٩[
  .نوقللها فيه األلففتح  وقفاً )عيسى/ ٧٨( )مأواه/٧٢( )ىْهوَ ـتَ ](٧٠[
  .ياء ففيهما األوجه األربعة وذاتاجتمع بدل  )أنى. .اآليات](٧٥[
  ).َقضـلوا( الضادأدغم الدال يف  )َضلوا قدْ ](٧٧[
  )والنيبء(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )والنبيّ ](٨١[

  .السادسنـــــهـــــاية اجلزء  )فاسقون(
*  *    *  *  

        
  

 السابع  الجزء
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 والذينأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود  لتجدن � :تعاىل بقولهويبدأ  :األول الثمن
  .�.. .أشركوا

  .تقليل األلف )ترى/٨٣( )نصارى](٨٢[ 
  .رقق الراء فيهما )والميِسرُ /٩٠()تحرِيرُ / ٨٩( )يستكِبرون](٨٢[
  .اهلمزة فيهما واوا أبدل )مْؤمنون/٨٨( )نؤمن](٨٤[
  .مفتوحة واواً معاً أبدل اهلمزة  )يـَُؤاِخذكم](٨٩[
  .غلظ الالم )الصالة](٩١[
  :يف اآلية بدل ولني مهموز وذات ياء ففيها ستة أوجه )اعتدى. .بشيءٍ .. آمنوا](٩٤[

  .البدل وتوسط اللني وفتح ذات الياء قصر -١
  .البدل وتوسط اللني وتقليل ذات الياء توسط -٢
فتح ذات اليــاء وطولــه وعلــى كــل منهمــا توســط اللــني عليــه طــول البــدل و -٦و٥و٤و٣

  .وتقليلها
   )فجزاُء مثلِ (وجّر الالم  التنوينحذف  )مثلُ  فجزاءٌ ](٩٥[

  ).كفارُة طعامِ (حذف التنوين وجر امليم  )طعامُ  كفارةٌ (
  .هـــاية الثمنـــن )ُتحَشرون ِإلَيه الذي اهللا واتقوا](٩٦[

*  *    *  *  
 .�...اُهللا الكعبَة البيَت احلراَم ِقياماً للناسِ  جعل � :تعاىل بقولهويبدأ  :الثاين الثمن

  .وطولهتوسط اللني  )شيئاً /١٠٤( )شيء](٩٧[
  ).أشياَء ان(بني اهلمزة والياء  الثانيةسهل اهلمزة  )ِإن َأشياءَ ](١٠١[
  .قلل األلف )كافرين](١٠٢[
  .فيهما الراءرقق  )ُعِثر/١٠٧( )بحيَرة](١٠٣[
  .غلظ الالم )الصالة](١٠٦[
  .وتقليله األلففتح  )أدنى/١٠٨( )ُقربى](١٠٦[
  ).ُاسُتِحق عليهم(ضم التاء وكسر احلاء ابتداًء و  الوصلضم مهزة  )عليهم ِاستَحق](١٠٧[
  .أبدل اهلمزة )يْأتوا](١٠٨[

*  *    *  *  
  .�...جيمُع اُهللا الرُسل يومَ  � :تعاىل بقولهويبدأ  :الثالث الثمن

  .األلف وتقليله فتح: وقفاً )عيسى ابن/ ١١٤(وقفاً  )عيسى يا](١١٠،١١٢،١١٦[
  .قلل األلف )التوراة](١١٠[
  .رقق الراء) قدير/١٢٠( )يرخ/ ١١٤( )ِسْحر](١١٠[

   :اجتمع لني مهموز وذات ياء ففيهما أربعة أوجه )الموتى. .كهيئة(
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  .اللني وفتح وتقليل ذات الياء توسط -٢و١
  .اللني وفتح وتقليل ذات الياء طول -٤و٣
  .)طائِراً (زاد ألفاً بعد الطاء وأبدل الياء مهزة مكسورة ورقق الراء  )طَْيراً (

  ).ناكل( )مومنني(فيهما أبدل اهلمزة  )نْأكل /١١٣( )مْؤمنين](١١٢[
  ).فإَين أُعذبه، ِيلَ أن(فتح الياء فيهما  )أن ِلي/١١٦( )ُأعذبه فإني](١١٥[
ــــ( وصــــالً  ألفــــاً مشــــبعة وأبــــدهلا يف احلــــالني )أاَنــــت(ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة  )أَأَنــــت](١١٦[  )تأَاْْن

  .وجهان
  ).عبدواا أنُ (ضم النون وصًال  )اعُبدوا أنِ ](١١٧[
  ).هذا يومَ (نصب كلمة يوم  )هذا يومُ ](١١٩[
 .توسط اللني وطوله )شيء](١٢٠[

*  *    *  *  

�א���1מ���و�" �
  .األلف وتقليله فتح  وقفاً  )مسمىً  ،قضى](٢[
  .رقق الراء فيهن )خِسروا/١٢( )ِسيُروا/١١( )َسِخُروا/١٠( )ِسحرٌ /٧( )ِسركم](٣[
  .أبدل اهلمزة )يؤمنون/١٢( )يأتيهم/٥( )تأتيهم](٤[
  .ال ترقيق يف الراء )ِمدراراً ](٦[
  ).ولقُد اسُتهزِئ(ضم الدال وصًال  )ولقِد اسُتهزئ](١٠[

  .تثليث البدل )يستهِزؤون(
  .نــهـــــاية الثمن )ال يؤمنون فهم](١٢[

*  *    *  *  
  .�.. .ما سكن يف الليل والنهار وله � :تعاىل بقولهويبدأ  :الرابع الثمن

  .التقليل فيهن) النارِ /٢٧(معاً  )ترى/٢٧،٣٠( )افترى/٢١()ُأخرى/ ١٩()النهارِ و](١٣[
 )خســـــــــروا/٢٠( )ألُنـــــــــِذركم/١٩( )الخبيـــــــــر،القـــــــــاهر/ ١٨( )قـــــــــدير/١٧( )أَغيـــــــــرَ ](١٤[

  .رقق الراء فيهن )خير/٣٢( )يِزرون ،خِسر/٣١( )أساطير/٢٥(
  .فتح الياء فيهما وصالً  )أخاف إني/ ١٥( )أمرت إني](١٤[
  .وسط والطولالت ):شيء](١٧[
  :وبدل ففيها أربعة أوجه مهموزاجتمع لني  )وأوحي.. .شيء](١٩[

   .اللني وعليه تثليث البدل توسط -٣و٢و١
  .اللني والبدل طول -٤

  ).أَاِنكم(سهل اهلمزة الثانية  )أئنكم](١٩[
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  اهلمزة فيهن أبدل )فتأتيهم/٣٥()المؤمنين/ ٢٧()يؤمنوا/٢٥()يؤمنون](٢٠[ 
  .لالمغّلظ ا )أظلم](٢١[
  ).فـتـنَـَتهم(نصب التاء  )فـتـنَـتُـهم](٢٣[
  .البدلتثليث  )وُأوذوا/٣٤( )جاؤوك](٢٥[
  ).نكذُب ونكونُ (بالرفع فيهما  )ونكونَ  نكِذبَ ](٢٧[ 
  .الفتح والتقليل فيهن )الهدى/ ٣٥( )آتاهم/٣٤( )بلى/٣٠(معاً  )الدنيا](٢٩،٣٢[
  .ألوجه األربعةففيها ا وبدلذات ياء  )اآلخرة. .الدنيا](٣٢[
   )لُيْحزُِنك(ضم الياء وكسر الزاء  )لََيْحُزُنك](٣٣[

  ).ُيْكِذبونك(أسكن الكاف وخفف الذال  )ُيَكذبونك(
  .اجتمع بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )الهدى.. .بآية/٣٥( )أتاهم. .وأوذوا](٣٤[
  .الثمنهـــــايـة ـــن )تكونن من الجاهلين فال](٣٥[

*  *    *  *  
  .�. .يستجيب الذين يسمعون إمنا � :تعاىل بقولهويبدأ  :اخلامس الثمن

  .الفتح والتقليل )األعمى ،يوَحى/٥٠( )أتاكم/٤٠،٤٧( )والموتى](٣٦[
 )البصـير/٥٠) (غيـر/٤٦( )دابِـرُ /٤٥( )ذكـروا/٤٤( )أغيـر/ ٤٠( )يطيـر/٣٨( )قاِدر](٣٧[

  .رقق الراء فيهن )خير/٥٧(
  .وسط اللني وطولهت :كله  )شيء](٣٨،٤٤،٥٢[
ـــتكم](٤٧، ٤٠[ ـــتم/٤٦(معـــاً )أرَأَي ـــتكم(ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة  )أرأَي ألفـــاً  وأبـــدهلا)  أراَيـــتم( )أراَي

  .وجهان )أرايْتم( )أرايْتكم(مشبعة 
  .األربعة األوجهلني وبدل ففيها  )أوتوا. .شيء](٤٤[
  .فيهما الالمغلظ  )أصَلحو/ ٤٨،٥٤( )ظلموا](٤٥[
  .فيهما اهلمزةأبدل  )منونيؤ /٥٤( )يأتيكم](٤٦[
  ).فِإنه(كسر اهلمزة   )فأَنه](٥٤[
  ).سبيلَ (نصب الالم  )سبيلُ ](٥٥[
  ).قضللت(أدغم الدال يف الضاد  )ضللت قد](٥٦[
  .ـــهــــاية الثمنـــن )بالظالمين أعلم واهللا](٥٨[

*  *    *  *  
  .�... مفاتح الغيب وعنده � :تعاىل بقولهويبدأ  :السادس الثمن

 الهــدى ،هــدانا/ ٧١( )الــدنيا/٧٠( )مــوالهم/٦٢( )وقفــاً  مســمىً  ،لُيقضــى ،يتوفــاكم](٦٠[
  .الفتح والتقليل فيهن )وقفاً  هدىً  معاً،

  .قلل األلف فيهن )ذكرى/ ٦٩( )الذكرى/ ٦٨( )بالنهارِ ](٦٠[
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  .رقق الراء فيهن )الخبير/٧٣( )القاِدر/ ٦٥( )القاهر](٦١[
 ،)جـاَء اَحـدكم(وأبدهلا ألفاً مـدا طبيعيـاً  )جاَء َاحدكم( نيةالثاسهل اهلمزة  )َأحدكم جاءَ ](٦١[

  .وجهان
  ).أجنيتـنا(مفتوحة  تاءأبدل األلف ياًء وزاد بعدها  )أنجانا](٦٢[
  ).كمييـُْنجِ (أسكن النون وخفف اجليم  )يـَُنجيكم](٦٤[
  ).انظر نُ بعضِ ( وصالً ضم نون التنوين  )انظر بعضٍ ](٦٥[
  .التوسط والطول )شيء](٦٩[
  .أبدل اهلمزة )يؤخذ](٧٠[
  .مقدم يف األداء والتفخيموجهان  ،ترقيق الراء وتفخيمه: وقفاً  )َحيران](٧١[

فيـه  ولـيسوإبـدال مهـزة القطـع ألفـاً  )هدى(فيه لدى الوصل حذف ألف  )ائتـنا الهدى(
  .والتقليلففيه الفتح  )اهلدى(ولدى الوقف على  ).اهلَدى تِنا(وصًال إال الفتح 

  .مدا طبيعياً فقط )ِإيتنا(بكسر مهزة الوصل وإبدال مهزة القطع ياء  )ائتنا( يف اءواالبتد
  : فيهما أربعة أوجه هي)): وقفا(الهدى ..)وقفاً ..(حيران(
  .تفخيم الراء مع فتح وتقليل ذات الياء -٢و١
  .ترقيق الراء مع فتح وتقليل ذات الياء -٤و٣

  .غلظ الالم )الصالة](٧٢[
  .ــهــــاية الثمنـــن )الخبير الحكيم وهو](٧٣[

*  *    *  *  
  .�. .قال إبراهيم ألبيه آزر وإذ � :تعاىل بقولهويبدأ  :السابع الثمن

  .تقليل األلف بعد الراء معفتح الياء وصًال  )َأراك إني](٧٤[
  .البدل وثلثواهلمزة  الراءقلل  )كوكباً  رأى](٧٦[
  .وفتحهما وصالً  مزة فيهما وقفاً قلل الراء واهل )الشمس رأى/ ٧٨( )القمر رأى](٧٧[
  ).أحتآجوِين (خفف النون  )ني~أتحآجو](٨٠[
فتح الذات وتقليله وعلـى كـل  :ذات ياء ولني فيهما أربعة أوجه )شيء.. .شيئا. .هدان](٨٠[

  .منهما توسط اللني وطوله
  ).درجاِت َمن(حذف التنوين  )َمن درجاتٍ ](٨٣[

  .وجهان )ِونّ  نشاءُ ( مكسورةوأبدهلا واواً  )نشاُء ِانّ (نية سهل اهلمزة الثا )ِإنّ  نشاءُ (       
ـــى/٨٥( )معـــاً  موســـى(]٨٤،٩١[  )فِبُهـــداهم ،وقفـــاً معـــاً  اهللا هـــدى/٨٨،٩٠( )وعيســـى يحي

  .الفتح والتقليل فيهن )فراَدى/ ٩٤( )وقفاً  هدىً / ٩١(
  ).زكرياءَ (زاد مهزة مفتوحة بعد األلف  )زكريا](٨٥[
  ).النبوَء ة(مفتوحة  مهزةاو وزاد بعدها خفف الو  )النبوة](٨٩[
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 األلـفقلـل  )نَـرى/ ٩٤( )تـرى. .افتـرى/٩٣( )القـرى/ ٩٢( )ذكرى/ ٩٠( )بكافرين](٨٩[
  .فيهن

  :وبدل فيها ستة أوجهياء  وذات مهموز لني )آباءكم....موسى. .شيء](٩١[
  .توسط اللني مع فتح ذات الياء وقصر وطول البدل -٢و١  
  .قليل ذات الياء وتوسط وطول البدلتوسط اللني وت -٤و٣  
  .طول اللني مع فتح وتقليل ذات الياء وطول البدل -٦و٥  

  .فيهنرقق الراء  )تستكبرون ،غير/٩٣) (باآلخرة، لتنِذر/ ٩٢) (كثيرا(
  .أبدل اهلمزة :معا )يؤمنون](٩٢[

  .غلظ الالم )أظلم/ ٩٣( )صالتهم(
  .جه األربعةاألو  فيهمابدل ولني  )آياته. .شيء. .أوحي](٩٣[
  .اية الثمنـــنـــــه )تزعمون](٩٤[

*  *    *  *  
  .�. .اهللا فالق احلب والنوى إن � :تعاىل بقولهويبدأ  :الثامن الثمن

  .الفتح والتقليل )أنى/١٠١( )وتعالى/١٠٠( )فأنى ،النوىو](٩٥[
  .هنإبدال اهلمزة في )يؤمنوا/١١٠( )ليؤمنن/١٠٩(معا  )يؤمنون/٩٩،١٠٩( )تؤفكون](٩٥[
 )الليـــل(وجـــر الم  )جاِعـــلُ (اجلـــيم وكســـر العـــني ورفـــع الم  بعـــدأثبـــت ألفـــاً  )الليـــلَ  جَعـــل](٧٦[

  ) جاِعُل الليلِ (
ترقيـق  )يشِعرُكم/ ١٠٩) (بصائر/١٠٤) (الخبيرُ / ١٠٣( )غيرَ و ،خِضراً /٩٩( )تقديرُ ](٩٦[

  .الراء فيهن
  .والطولكله التوسط   )شيء](٩٩،١٠١،١٠٢[
  ).انظروا نُ متشابه( وصالً ضم نون التنوين  )انظروا متشابهٍ ](٩٩[

  .لني وبدل فيهما األوجه األربعة )آليات. .شيء(
  ).خرقواو (شدد الراء  )خَرقواو](١٠٠[
  .تثليث البدل )أوحي](١٠٦[
   .السابعـاية اجلزء ـــهـــن )يعمهون](١١٠[

*  *    *  *  
  

 الـثـامـن الجزء 

  .�.. .ننا نزلنا إليهم املالئكةأ ولو � :تعاىلويبدأ بقوله  :األول الثمن
  .األوجه األربعة ففيهااجتمعت ذات ياء ولني  )شيء. .الموتى](١١١[

  ).ِقَبالً (كسر القاف وفتح الباء   )قـُُبالً (
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/ ١١٨( )يؤمنــون/١٢٥، ١١٣( )نــؤمن/١٢٤(معــاً  )تــأكلوا/١١٩،١٢١( )ليُـْؤمنــوا](١١١[
  .أبدل اهلمزة فيهن )نْؤتى/١٢٤( )مؤمنين

  ).نَـِيبءٍ (خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )بي نَ ](١١٢[
   .ذات ياء وبدل فيها األوجه األربعة )باآلخرة. .ولِتصغى](١١٣[
رقــق  )أكــاِبرَ /١٢٣( )ظــاِهرَ /١٢٠( )كثيــراً / ١١٩(معــاً  )ذُِكــرَ /١١٨،١١٩( )أفَغْيــر](١١٤[

  .الراء فيهن
  .فيهماغلظ الالم  )فصل/١١٩( )مفصالً ](١١٤[
]١١٤)[ َزلٌ (أسكن النون وخفف الزاي  )لٌ ُمنَـز   ) ُمنـْ
  ).َكِلماتُ (اجلمع  علىزاد ألفاً بعد امليم  )َكِلَمتُ ](١١٥[
  ).لََيِضلون(فتح الياء  )لَُيِضلون](١١٩[
  ).ميتاً (شدد الياء  )مْيتاً ](١٢٢[

  .قلل األلف )للكاِفرين(
  :عة أوجهوذات ياء ففيهما أرب بدلاجتمع  )ُأوِتي. .نْؤتى. .آية](١٢٤[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١         
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢         
  .طول البدل وعليه فتح وتقليل ذات الياء -٤و٣         
  ).رساالتِه(زاد ألفاً بعد الالم وكسر التاء  )ِرسالََته(

  ).َحرِجاً (كسر الراء   )َحَرجاً ](١٢٥[
  .نــــهــــاية الثمن )م َيذكروناآليات لقو  فصلنا قد] ١٢٦[

*  *    *  *  
  .�.. .داُر السالِم عنَدربـِهم هلم � :تعاىل بقولهويبدأ  :الثاين الثمن

  ).َحنشرهم(بالنون بدل الياء  )يحُشرهم](١٢٨[
  .فتح األلف وقللها )مثواكم(

  .وذات ياء ففيهما األوجه األربعة بدلاجتمع  )الدنيا.. .آياتي](١٣٠[
  .أبلد اهلمزة ألفاً  )يأتيكم(]١٣٠[
  .رقق الراء) َخِسر/١٤٠) (معاً  افِتراءً / ١٤٠و١٣٨( )ِحْجر /١٣٨( )وينِذرونكم](١٣٠[
  .قلل األلف فيهن )الدارِ /١٣٥( )القرى/١٣١( )كافرين](١٣٠[
  ).حرمظهورها(أدغم التاء يف الظاء  )ُحّرمْت ظهورها](١٣٨[
  ).َقضلوا(اد  الض يفأدغم الدال  )َضلوا َقدْ ](١٤٠[
  .الثمنــاية ــــهـــن )كانوا مهتدين  وما](١٤٠[

*  *    *  *  
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  � ...الذي أَْنَشأ جناٍت َمْعروَشات وُهوَ  � :تعاىل بقولهويبدأ  :الثالث الثمن
  .رقق الراء كلها  )غير](١٤١،١٤٥[

  ).ُأْكــُله(أسكن الكاف  )ُأُكـُله(         
  ).صادهحِ (كسر احلاء   )َحصاِده(         

  ).ُخْطوات(أسكن الطاء  )ُخُطوات](١٤٢[
مهـــزة االســـتفهام ونقـــل حركتهـــا إىل الـــالم مـــع اإلبـــدال  أســـقط )َءالـــذَكَرين قـــلْ ](١٤٤و١٤٣[

  .)ُقَل اَذَّكَرين( والتسهيل  )ذَكَرين~ُقال(
  ).شهداَء اذ( الثانيةسهل اهلمزة  )ِإذ شهداءَ ](١٤٤[

  .يظ الالمالنقل وتغل )َأْظَلم فمنْ (         
  .قلل األلف )افترى(        

فـتح األلـف وقللهـا  )َلَهـَداكم/١٤٩( األلف الثانيـة بعـد اليـاء)الَحَوايا/١٤٦( )وصاكم](١٤٤[
  .فيهن

  ).فمُن اضطر(وصًال  النونضم  )اضُطر  ◌ِ  فمن](١٤٥[
  ).محلظهورمها(أدغم التاء يف الظاء  )حملْت ظهورهما](١٤٦[
  :بدل ولني مهموز ففيهما أربعة أوجه )شيء. .آباؤنا](١٤٨[

  .البدل وعليه توسط اللني قصر -١
  .البدل وعليه توسط اللني توسط -٢
  .البدل وعليه توسط اللني وطوله طول -٤و٣

   .أبدل اهلمزة واوا )يْؤمنون](١٥٠[
  .النقل وتثليث البدل وترقيق الراء )باآلخرة(  

) اية الثمنـــــهـــن )هم يَعدلونبرب.  
*  *  *  *  

  .�...قل تعالوا أتُل ما َحرَم رَبكم عليُكم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع
  .لني مهموز وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )وّصاكم. .شيئاً ](١٥١[
ـــــــــى](١٥٢[ ـــــــــاكم/١٥٣و١٥٢( )ُقرب ١٥٤( وقفـــــــــاً معاً )هـــــــــدىً و/١٥٤،١٥٧) (معـــــــــاً  وص /

  .أللف وقللها فيهنفتح ا )هداني/١٦١( )يجزى /١٦٠(وقفاً )موسى
  ).َتذكرون(شدد الذال  )تذَكرون](١٥٢[
  .بدل ولني مهموز ففيهما األوجه األربعة )شيء. .آتينا](١٥٤[
  ).يومنون ،تاتيهم، يايت(أبدل اهلمزة واواً  )يأتي ،تأتيهم/ ١٥٨( )يؤمنون](١٥٤[
رقـق  )ِوْزر ،واِزرة ،رتـزِ ، أَغيـر/ ١٦٤( )منتِظـرون ،انتِظـروا ،خيـراً / ١٥٨( )دراستهم](١٥٦[

  .الراء فيهن



  

 

-٩٩- 

  .ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )اتبآي. .أهدى](١٥٧[
  .غلظ الالم )صالتي/ ١٦٣( )يُْظَلمون/١٦٠( )أْظلم(         

  ).رَيب إىل،ومماَيت هللا(فتح الياء فيهما وصًال  )ومماتي هللا/ ١٦٢( )ربي إلى](١٦١[
  ).يماً ـقَ (د الياء مكسورة فتح القاف وشد )ِقـَيماً ](١٦١[
  :فيها أربعة أوجه )َمْحَيايَ ](١٦٢[

  .إسكان الياءمع مشبعة فتح األلف  -١  
  .الياء فتحمع مقصورة فتح األلف  -٢  
  .إسكان الياءمع  مشبعة تقليل األلف -٣  
  .تقليل األلف مقصورة مع فتح الياء -٤  

  .ويالحظ لدى إسكان الياء املد املشبع يف األلف
  ).أول~وأنا(أثبت األلف وصًال مدا منفصال  )أول وأنا](١٦٣[
  .قلل األلف )ُأخرى](١٦٤[
  .بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )آتاكم](١٦٥[
  .اية السورة والثمنـــنـــه )رحيم لغفورٌ  وإنه(

*  *    *  *  
  :ويبدأ من أول سورة األعراف الثمن اخلامس

����و�"�א1 ���א �
  .رقق الراء فيهن معاً )َخيرٌ /١٢،٢٦( )رواخسِ /٩( )لُِتنِذر](٢[
  .قلل األلف فيهما  )يراكم/٢٧( )نارٍ  من/ ١٢( )وِذكرى](٢[
  .أبدل اهلمزة واواً  )يْأمر/ ٢٨( )يؤمنون/٢٧()للمْؤمنين](٢[
  ).َتذّكرون(شدد الذال  )َتذَكرون](٣[
  .فتح األلف و قللها فيهما)َهَدى/٣٠( )دعواهم](٥[
اجتمع لـني مهمـوز وبـدل وذات يـاء  )التقوى. .َسْوءاتكم/ ٢٦( )هاكمانَ . ..هماَسوءاتِ ](٢٠[

  :فيها مخسة أوجه
  .عدم املد يف اللني وقصر البدل وفتح ذات الياء - ١
 .عدم املد يف اللني وتوسط البدل وتقليل ذات الياء - ٢

  .عدم املد يف اللني وطول البدل وفتح وتقليل ذات الياء -٤و٣
  .ل وتقليل ذات الياءتوسط اللني وتوسط البد -٥

اجتمـع ذات يـاء ولـني مهمـوز وبـدل ففيهـا مخســة  )وناداهمـا.. .هماسـوءاتِ .. .فـَدالهما](٢٢[
  :أوجه
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  .اللني وقصر البدل وعدم املد يففتح ذات الياء  -١
  .اللني وطول البدل وعدم املد يففتح ذات الياء  -٢
  .اللني وتوسط البدل وعدم املد يفتقليل ذات الياء  -٣
  .اللني وطول البدل وعدم املد يف تقليل ذات الياء -٤
   .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وتوسط البدل -٥
  .غلظ الالم )َظَلمنا](٢٣[ 
  ).ولباسَ (نصب السني  )ولباسُ ](٢٦[
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )هماسوءاتِ . .آدم](٢٧[

  .اللني عدم املد يفـ ثالثة البدل مع  ٣و٢و١
  .البدل وعليه توسط اللني ـ توسط٤

  ).الفحشاِء يـَتَـُقولون(أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة  )أَتقولون الفحشاءِ ](٢٨[
  ).وحيِسبون(كسر السني   )ويحَسبون(]٣٠[
  .ــاية الثمنـــنـــــه )مهتدون(

*  *           *  *  
  �...يا بين آدَم ُخُذوا زيَنَتُكم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس

  .اجتمع بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )اتقى..آدم/٣٥( )الدنيا. .آمنوا](٣٢[
  ).خالصةٌ (رفع التاء  )خالصةً (        

 ،)جــاَءاجلهم(وأبــدهلا ألفــاً مــداً طبيعيــاً  )جــاَء َاجلهــم(ســهل اهلمــزة الثانيــة  )جــاء أجلهــم](٣٤[
   .وجهان

  ).يستاِخرون(مع مالحظة ترقيق الراء يف أبدل اهلمزة ألفاً  )يأتينكم/٣٥( )يستأخرون(
  .غلظ الالم فيهما )أظلم/ ٣٧( )وأصَلح](٣٥[
قلــــل  )ألخــــراهم/ ٣٩( )خــــراهمأُ /٣٨( )كــــافرين ،افتــــرى/٣٧( )النــــارِ ](٣٦،٣٨،٤٤،٤٧[

  األلف 
  .بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )أوالهم/٣٩( )ألوالهم](٣٨[

  ).هؤالِء َيَضلونا(الثانية فيهما ياًء مفتوحة أبدل اهلمزة  )هؤالِء َأضلونا(       
  .ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )أورثتموها.. معا هدانا](٤٣[
  .فتح األلف وقللها فيهما )بسيماهم/٤٦( )ونادى](٤٤[
  ).ُمَوذن(أبدل اهلمزة واواً مفتوحة  )ُمَؤذن](٤٤[
  .رقق الراء )كاِفرون،باآلخرة](٤٥[
  .ـــــاية الثمنـــهـــن )ونوهم يطمع](٤٦[

*  *    *  *  



  

 

-١٠١- 

  .�هم تلقاَء َأصحاب النار قالوا  وإذا صرفت أبصارُ  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السابع
تلقــــاَء (وأبــــدهلا ألفــــاً مشــــبعة  )تلقــــاَء اصــــحاب(ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة  )تلقــــاَء أصــــحاب](٤٧[

  ).ْاصحاب
  .األلفقلل  )لنراك/٦٠( )الكافرين/٥٠( )النارِ ](٥٠و٤٧[
/ ٥٧) (اســتوى/ ٥٤(وقفــاً  )هــدىً / ٥٢( )أغنــى ،بســيماهم/٤٨( ،معــاً )ونــادى](٥٠، ٤٨[

  .فتح األلف وقللها فيهن )الموتى
  .رقق الراء فيهن )نِذركميُ لِ  ،ِذكرٌ /٦٣( )غيُره/٥٩( )خِسروا، غير/٥٣( )تستكِبرون](٤٨[ 
  ).دخلوا نُ برمحـةِ (ضم نون التنوين وصًال  )ادخلوا برحمةٍ ](٤٩[
  ).املاِءِ◌ يَو(أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة  )الماِء َأو](٥٠[
  .اجتمعت ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )آياتنا. .ننساهم..الدنيا](٥١[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتي ،تأويله/ ٥٣( )يؤمنون](٥٢[
  .غلظ الالم )إصالحها](٥٦[
  ).ُنُشراً (شني أبدل الباء نوناً مضمومة وضم ال )ُبْشراً ](٥٧[

  ).َتذكرون(شدد الذال  )َتذَكرون(       
  ).إَين أخاف(فتح الياء ) أخاف إنيْ ](٥٩[
]٦٤)[ ــهــــاية الثمنـــن )َعمين قوماً  كانوا همإن.  

*  *    *  *  

  .�...وإىل عاٍد أخاهم هوداً  � :ويبدأ بقوله تعاىل  الثمن الثامن
   )رَ دابِـــــــــــــــ/٧٢( )فـــــــــــــــانتِظروا/٧١( )ِذركمليُـْنــــــــــــــ ،ِذكـــــــــــــــرٌ /٦٩( )غيــــــــــــــُره](٨٥و٧٣و٦٥[

  .رقق الراء فيهن  )فاصِبروا/ ٨٧( )خيرٌ /٨٧و٨٥( )كاِفرون/ ٧٦(
  .قلل األلف فيهما )دارهم/ ٧٨( )لَنراك](٦٦[
  ).بصطة(أبدل السني صاداً  )بسطة](٦٩[
ـــــا](٧٠[ ـــــْؤمنين/ ٨٥و٧٢()فْأتن ـــــون/٧٥( )فيْأخـــــذكم ،تْأكـــــل/٧٣()م  )أتـــــْأتون/٨٠( )مْؤمن

  .أبدل اهلمزة فيهن )يْؤمنوا/٨٧( )تونلتأْ /٨١(
، ويف االبتــداء أثبــت مهــزة الوصــل )يــا صــاحلوتنا(أبــدل اهلمــزة واواً وصــًال  )يــا صــالُح ائتنــا](٧٧[

  ).إيتنا(وأبدل اهلمزة بعدها ياًء 
  .فتح األلف وقللها )فتولى](٧٩[
  .غّلظ الالم )ِإصالِحها](٨٥[
  .الثامن اجلزءاية ـــهـــن )وهو خير الحاكمين](٨٧[

*  *  *  *  



  

 

-١٠٢- 

  
  

  .�... قال املأل الذين استكربوا من قومه � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول
  :ذات ياء ولني مهموز ففيهما أربعة أوجه )شيء. .نّجانا](٨٩[

  .ـ فتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله ٢و١
  .ـ تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله ٤و٣

  .رقق الراء فيهن )لساِحر/١٠٩( )الخاِسرون/ ٩٩( )لخاِسرون/ ٩٠( )خير](٨٩[
قلــل األلــف ) الكــافرين/١٠١) (القــرى/١٠١و٩٨و٩٧و٩٦( )كــاِفرين/٩٣( )دارِهــم](٩١[

  .فيهن
  :اجتمع ذات ياء وبدل ففيها أربعة أوجه )بآياتنا. .موسى(/١٠٣( )آسى.. .فتولى](٩٣[

  .هـ فتح ذات الياء وعليه قصر البدل وطول٢و١
  .ـ تقليل ذات الياء وعليه توسط البدل وطوله٤و٣

]٩٤)[ نـبِـيءٍ (خفف الياء مسكنة وزاد مهزة بعدها  )نبي.(  
ـــــــــــأت/١٠٦( )ليْؤمنـــــــــــوا/١٠١( )يـــــــــــأَمن/٩٩()يـــــــــــأتيهم](٩٨و٩٧[ ) تـــــــــــأمرون/١١٠( )َف

  .أبدل اهلمزة فيهن )يْأتوك/١١٢(
  )أََوِمن(ا إىل الواو أسكن الواو وأسقط اهلمزة بعدها ونقل حركته )أَو َأِمن](٩٨[
  .فتح األلف وقللها) فألقى/١٠٧( )موسى/١١٥و١٠٤( وقفاً )ُضحىً ](٩٨[
  ).نشاُء َوَصْبناهم(أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة  )َأَصْبناهم نشاءُ ](١٠٠[
  .غّلظ الالم )فظلموا](١٠٣[
  ).حقيٌق َعَلي (أبدل األلف ياًء مشددة مفتوحة  )َعَلى حقيقٌ ](١٠٥[

  ).معْي بين(أسكن الياء  )بني معيَ (          
  ).وأخاه يْ أرجهِ (كسر اهلاء ووصلها   )أرِجهْ ](١١١[
  .َث البدلثلّ  )وجاؤوا](١١٦[

  .ـــهــاية الثمنـــن )عظيم بسحرٍ  وجاؤوا(         
*  *  *  *  

  .�...وأوحينا إىل موسى � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين
ـــــــــــــــــــ/١٣١( )عســـــــــــــــــــى/١٢٩( كلـــــــــــــــــــه)موســـــــــــــــــــى](١٢٨و١٢٧و١٢٢و١١٧[    )موسىـِب

  فتح األلف وقللها فيهن  )الحسنى/١٣٧(معاً وقفا)ياموسى /١٣٨و١٣٤(
  ).تَلقف(فتح الالم وشدد القاف  )تـَْلَقف](١١٧[
  .أبدل اهلمزة فيهن )لنْؤمننّ /١٣٤( )بمْؤمنين ،تأتنا/١٣٢( )تأتينا/١٢٩( )يْأفكون](١١٧[
  .ورققها وقفاً وصًال وغلظها  غّلظ الالم )بطَـلَ ](١١٨[

   الجـزء التـاسـع



  

 

-١٠٣- 

  وثلّـــــــــــث األلـــــــــــف بعـــــــــــدها زاد مهـــــــــــزة اســـــــــــتفهام وســـــــــــهل اهلمـــــــــــزة الثانيـــــــــــة )آمنـــــــــــتم](١٢٣[
  ).َء اَْامنتم( 

   )َسنَـْقـُتل(فتح النون وأسكن القاف وضم التاء خمففة  )سنُـَقـتـل](١٢٧[
  .رقق الراء فيهن )أَغيرَ /١٤٠) (طائُرهم/١٣١( )واصِبروا/١٢٨( )قاِهرون](١٢٧[
  .غلظ الالم  )مَفّصالت](١٣٣[
  ) يـَْقـُتلون(خمففة  فتح الياء وأسكن القاف وضم التاء  )يُـَقـتلون](١٤١[

  .ـــهــــاية الثمنـــن )من ربكم عظيم(       
*  *    *  * 

َلةً  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث   .�...َوَواَعْدنا موسى ثالثَني لَيـْ
/ ١٥٢() ألقـــى/١٥٠( )تجلـــى /١٤٣(كلـــه   )موســـى(]١٥٥، ١٥٠، ١٤٨، ١٤٣، ١٤٢[

  .فتح األلف وقللها )وقفاً   وهدىً  وقفا، موسى/١٥٤( )الدنيا
  ).ولكُن انظر(ضم النون وصًال  )ولكِن اْنظر](١٤٣[

  .معاً قلل األلف فيهما )تراني(
  ).أول وأنآ(أثبت األلف وصًال مّداٌ منفصًال  )أولُ  وأنا(       
  .أبدل اهلمزة فيهن )يْؤمنوا/١٤٦( )وايْأخذ ،وْأمر/١٤٥( )المؤمنين(       

  .ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )آتيتك. .يا موسى](١٤٤[
  ).برساليت(حذف األلف بعد الالم  )برساالتي(         

  .توسط اللني وطوله :معا )شيء](١٤٥[
  .النقل وتثليث البدل وترقيق الراء )اآلخرة](١٤٧[
  ).َقضـلوا(يف الضاد  أدغم الدال )َضلوا قدْ ](١٤٩[
  .أبدل اهلمزة ياءً  )بِْئَسما](١٥٠[

  ).بعدَي أََعِجلتم(فتح الياء  )َأَعِجلتم بعديْ (         
  ).تشاُء َونت(أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة  )أَنت تشاءُ ](١٥٥[

  .وهو نــــهـــــاية الثمن ،رقق الراء )خير الغافرين(
*  *    *  *  

  .� ...واكُتْب لنا يف هذِه الدنيا حسنًة ويف اآلخرة � :ه تعاىلـيبدأ بقولو  :الثمن الرابع
  :اجتمع ذات ياء وبدل ولني مهموز ففيها ستة أوجه )شيء. .اآلخرة..الّدنيا](١٥٦[

  .فتح ذات الياء وقصر البدل وتوسط اللني -١
  .فتح ذات الياء وطول البدل وتوسط اللني وطوله -٣و٢
  .توسط البدل وتوسط اللنيتقليل ذات الياء و  -٤
  .تقليل ذات الياء وطول البدل وتوسط اللني وطوله -٦و٥



  

 

-١٠٤- 

  ).عذاَيب ُأصيب(فتح الياء وصًال  )ُأصيب عذابيْ ](١٥٦[
   معـــــــــــاً )تـــــــــــْأتيِهم/ ١٦٣( )يـــــــــــْؤمن/١٥٨( )يـــــــــــْأمُرهم/١٥٧( )يْؤمنـــــــــــون ،يْؤتـــــــــــون](١٥٦[

  .أبدل اهلمزة فيهن )يْؤَخذ ،يْأخذوه ،يْأُخذون ،يْأتِهم /١٦٩(
]١٥٨ ،١٥٧)[ النِيبْء(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )معاً  النبي.(  
  .قلل األلف )التوراة](١٥٧[

َهاهم(            :ذات ياء وبدل ففيهما أربعة أوجه )آمنوا.. .يـَنـْ
  .ـ فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله٢و١
  .ـ تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله٤و٣

فـتح األلـف وقللهـا  )األدنـى/١٦٩()السـلوىو ،اسَتْسقاه/١٦٠( )معاً  موسى](١٦٠ ،١٥٩[
  .فيهن

  .غلظ الالم فيهن )الصالةَ / ١٧٠( )معاً  َظَلموا/١٦٢،١٦٥( )َظَلمونا ،ظـلـْلنا](١٦٠[
  ).تُـْغـَفر(أبدل النون تاًء مضمومة وفتح الفاء  )نَـغِفر](١٦١[

  )خطيئاُتكم(رفع التاء ثلث البدل  )خطيئاِتكم(  
رقـق الـراء  )خيـرٌ ، اآلخـرة/١٦٩( )ِقـَردةً /١٦٦( )ذكـروا/١٦٥( )حاِضرة/١٦٣()غير(]١٦٢[

  .فيهن
  ).معذرةٌ (رقق الراء ورفع التاء  )معِذرةً ](١٦٤[
  ).بِْيسٍ (كسر الباء وحذف اهلمزة   )بَِئيسٍ ](١٦٥[
  .ـاية الثمنـــهـــن )المصِلحين](١٧٠[

*  *    *  *  
  .�...همفوقَ  إْذ نـََتقنا اجلبلَ و  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

  ).ُذريــاِم(زاد ألفاً بعد الياء وكسر التاء  )ُذريَتهم](١٧٢[
  .فتح األلف وقللها )ُمْرَساها/١٨٧( )َعَسى/١٨٥( )الُحْسنى/١٨٠( )بـََلى(       

  .اجتمع ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )بآياتنا..هواهُ ](١٧٦[
  .)يْلَهـثـَْو ترتْكـه(أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الثاء  )َأوْ  يـَْلَهثْ (        

  .ال إدغام للثاء يف الذال )ذِلك يـَْلَهثْ (         
رقــق الــراء  )وبِشــيرٌ  نــذيرٌ /١٨٨( )نــذيرٌ /١٨٤( )يـُْبِصــرون ،كثيــراً /١٧٩( )الخاِســرون](١٧٨[

  .فيهن
  :عة أوجهاجتمع لني مهموز وذات ياء ففيهما أرب )عَسى. .َشيء](١٨٥[

  .ـ توسط اللني وعليه الفتح والتقليل٢و١
  .ـ طول اللني و عليه الفتح والتقليل٤و٣ 

  .فيهنأبدل اهلمزة  )تأتيكم/ ١٨٧( )يـُْؤِمنون](١٨٥،١٨٨[ 



  

 

-١٠٥- 

  ).ونََذُرهم(بالنون بدل الياء  )وَيَذرُهم](١٨٦[
  .وجهان )ِون السوءُ (ورة وأبدهلا واواً مكس )نالسوُء اِ (سهل اهلمزة الثانية  )ِإن السوءُ ](١٨٨[

  .ـاية الثمنــــــــهـــن )يـُْؤمنون(
*  *  *  *  

   �.. .هو الذي خَلَقُكم ِمن نـَْفٍس واِحدة�: ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس
  :اجتمع ذات ياء وبدل ففيهما أربعة أوجه )آتيتـنا. .تـََغشاها](١٨٩[

  .ـ فتح ذات الياء وعليه قصر البدل وطوله٢و١
  .تقليل ذات الياء وعليه توسط البدل وطولهـ ٤و٣

  ).ِشرْكاً (كسر الشني وأسكن الراء ونون الكاف وحذف اهلمزة   )ُشرَكاءَ ](١٩٠[
  .اجتمع بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة :معا )آتاهما(        

ـــوِحي/٢٠٣( )وقفـــاً  يتـــَوّلى/١٩٦( )معـــاً  الُهـــدى /١٩٨ ،١٩٣( )"وقفـــاً " فتعـــالى](١٩٠[ ، ي
  .فتح األلف وقللها فيهن )وقفاً  دىً هو

  .توسط اللني وطوله )َشيئاً ](١٩١[
  ).ال يَـْتـَبعوكم(أسكن التاء وفتح الباء  )يَـتـِبعوُكم ال](١٩٣[
 )يـُْقِصــــــرون /٢٠٢( )ُمْبِصــــــرون/٢٠١( )تـُْنِظــــــرون/١٩٥) (معــــــاً  يـُْبِصــــــرون](١٩٨ ،١٩٥[ 

  .رقق الراء فيهن )َيْسَتْكِبرون/٢٠٦) (بصائِر/٢٠٣(
  ).قُل اْدعوا(ضم الالم وصًال  )قِل اْدعوا](١٩٥[
  .قلل األلف )وتراهم](١٩٨[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يْؤمنون ،تْأتِهم/ ٢٠٣( )وأمر](١٩٩[
  ).يُـِمدوم(ضم الياء وكسر امليم  )يَُمـدونَهم](٢٠٢[
  .ـــهــاية السورة والثمنـــن )َيْسُجدون وله](٢٠٦[

*  *    *  *  
  .ويبدأ من أول سورة األنفال :بعالثمن السا

���ل������و�"�א�����1 �
  .أبدل اهلمزة )المْؤمنين/١٩ ،١٧ ،٥( )المْؤمنون/٤ ،٢()مْؤمنين](١[
  .رقق الراء )خير/ ١٩( )لُِيّطهرَكم/١١( )داِبر ،غيرَ /٧( )مغِفرةو/٤( )ِذكر](٢[
  .غلظ الالم )الصالة](٣[
  .فتح األلف وقللها فيهما )ىرمَ /١٧( )مأواهو /١٦( )"وقفاً " إحدى](٧[
  .قلل األلف فيهن )النارِ  ،للكافرين/١٤( )ُبشرى/١٠( )الكافرين](٧،١٨[
  ).ُمرَدفني(فتح الدال  )ُمْرِدفين](٩[
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  ).يـُْغِشيكم(أسكن الغني وخفف الشني  )يـَُغشيكم](١١[
  ).بِيس(أبدل اهلمزة  )بْئسَ ](١٦[
  ).ُمَوهنٌ (نون فتح الواو وشدد اهلاء ونون ال )ُموِهنُ ](١٨[

  ).كيدَ (نصب الدال  )كيدِ (        
   .توسط اللني وطوله )شيئاً ](١٩[
  .ــهـــــاية الثمنـــن )َيْسَمعون ال وهم](٢١[

*  *    *  *  
  .�...الصم الُبكمإن َشر الدَواب ِعْنَد اِهللا  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثامن

ــراً ](٢٣[  )َبِصــيرٌ /٣٩( )الخاِســرون/٣٧( )يْســتَـْغِفرون/٣٣( )رُ أســاطي/٣١( )خيــر/٣٠( )َخْي
  .رقق الراء فيهن )النِصير/٤٠(

  .غّلظ الالم فيهما )صالُتهم/٣٥( )َظَلموا](٢٥[
  .بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )فآواكم](٢٦[
  .ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )آياتنا. .تتلى](٣١[ 
أبـــدل اهلمـــزة الثانيـــة يـــاًء مفتوحـــة وأبـــدل مهـــزة الوصـــل يـــاًء مـــّدا طبيعيـــاً  )تنـــائْ ا َأوِ  الســـماءِ ](٣٢[

  ).السماِء يَِو يْتنا(
  .فتح األلف وقللها فيهما )الـَمْولى ،َمْوالكم](٤٠[
  .اجلزء التاسعاية ــــهـــن )ونعم النصير(   

*  *    *  *  

  الجزء العــاشر
  .�...ا َغِنْمُتمواعلموا أَمنّ � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول

اجتمــع يف اآليــة لــني مهمــوز وذات يــاء وبــدل ففيهــا  )آَمْنــُتم. .واليتــامى القربــى. .َشــيء](٤١[
  :ستة أوجه

  .ـ توسط اللني وفتح ذات الياء وقصر البدل وطوله٢و١
  .ـ توسط اللني وتقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله٤و٣
  .ما طول البدلـ طول اللني وفتح وتقليل ذات الياء وعليه٦و٥

 وقفـاً  )يـََتوفى /٥٠() أراكهم/٤٣( )َيحَيى/٤٢( )الُقْصوى، الدنيا/٤٢( ◌ً وقفـا )تَقىالْ ](٤١[
  .فتح األلف وتقليله

]٤٢)[ َحِييَ (فك اإلدغام وقرأه بياءين خفيفتني أوالمها مكسورة والثانية مفتوحة  )َحي.(  
  .يهنقلل األلف ف )َترى/٥٠( )َأرى/٤٨( )من ديارِهم( ]٤٧[
  .رقق الراء فيهن )يـَُغيروا. .ُمَغيراً /٥٣()واْصِبروا/٤٦( معاً )كثيراً ()قديرٌ (]٤٥ ،٤٣، ٤١[
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]٤٨)[ (وقلل الراء فتح الياء  )ْي أرىإن َأرىإين .(  
  .فتح الياء وصالً  )إني أخاف(  

  .َغلظ الالم )ِبَظالّم](٥١[
  .أبدل اهلمزة )يُؤمنون](٥٥[
  ).َحتِْسَنب (بدل الياء مع كسر السني  بالتاء )َيْحَسَبنّ ](٥٩[
  :بدل ولني مهموز ففيهما أربعة أوجه )َشيء. .آَخرِين](٦٠[

  .ـ قصر البدل وتوسط اللني١
  .ـ توسط البدل وتوسط اللني٢
  .ـ طول البدل وتوسط اللني وطوله٤و٣

  .غلظ الالم )ُتظلمون(       
  .ــاية الثمنـــنــــه )تظلمون ال وأنتم(       

*  *    *  *  
   .�..وإن َجَنُحوا للسلم فاجنح هلا � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين

  .أبدل اهلمزة فيهن )المْؤمنون/٧٤( )يْؤتكم/٧٠( )المْؤمنين/،٦٥ ،٦٤( )بالُمْؤمنينو ](٦٢[
 )النــِبــــْيء(خفـــف اليــاء ســاكنة فيهمــا وزاد مهـــزة بعــد اليــاء  )لِنبــيّ /٦٧( )النبــي](٦٤،٦٥،٧٠[

  ).نَـبِـيءلِ (
 )بصــــيرٌ معــــاً، يُهــــاِجروا  /٧٢( معــــاً )خيــــراً / ٧٠( )صــــاِبَرة/٦٦( )صــــاِبرون ،ِعشــــُرون](٦٥[ 

  .رقق الراء فيهن )مغِفَرة/٧٤( )كبيرٌ /٧٣(
فـإن ( )َتُكـنوإن (تاء التأنيث بدل ياء الغيبة ب )ضعفًا فإن يكن/٦٦( )مائتين وإن يكن](٦٥[

  .)تكن
  .)ُضْعفاً (ضم الضاد  )َضْعفاً ](٦٦[
  .قلل األلف فيهما )األْسرى/٧٠( )َأسرى](٦٧[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )اآلخرة. .الدنيا](٦٧[
  ).أَخــتم(أدغم الذال يف التاء  )َأَخْذُتم](٦٨[
   .بدل ولني مهموز فيهما األوجه األربعة )شيء. .آمنوا](٧٢[
  :ني مهموز ففي اآلية ستة أوجهاجتمع بدل وذات ياء ول )َشيء. .َأولى. .آمنوا](٧٥[

  .ـ قصر البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني١
  .ـ توسط البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني٢
  .ـ طول البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله٤و٣
  .ـ طول البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله٦و٥

  .ورة والثمنهـــاية الســـن )شيء عليم بكلإن اهللا ](٧٥[
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*  *    *  *  
  .ويبدأ من أول سورة التوبة :لثمن الثالثا

��و�"�א
�و�� �
  .رقق الراء فيهن )خبير/١٦( )بإخراج/١٣( )ظاِهروايُ  ولم/٤()خير/٣( )غير](٣و٢[ 
  .فيهما قلل األلف )النارِ /١٧( )الكافرين](٢[
  .توسط اللني وطوله )شيئاً ](٤[
  .غلظ الالم فيها )الصالة](١٨و١١و٥[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين/١٦( )مؤمنين/١٤و١٣( )مؤمن/١٠( )مأمَنه](٦[
  .أبدل اهلمزة وفتح األلف وقللها )تأبى](٨[
  .سهل اهلمزة الثانية )أَئِمة](١٢[
  .بدل وذات ياء ففيها األوجه األربعة )فعسى. .الزكاة آتىو ..اآلخر..آمن](١٨[
  .الفتح والتقليل وقفاً  )وآتى الزكاة](١٨[
  .اية الثـمــنـــنــــه )المهتدين من(      

*  *  *  *  
  .�..أجعلتم سقاية احلآج � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع

ــــــــــرهم](٢١[ ) ُأِمــــــــــروا /٣١( )صــــــــــاِغرون/٢٩( )كثيــــــــــرة/٢٥( )عشــــــــــيرتكمو/٢٤( )يبِش
  .رقق الراء فيهن )لُِيظِهره/٣٣( )الكاِفرون/٣٢(

  ).ناَ  شاءَ  إن( )نأولياَء اِ (هل اهلمزة الثانية فيهما س )إن  شاءَ  إن/٢٨( )أولياَء ِإن](٢٣[
  .أبدل اهلمزة فيهن )ويأبى/٣٢()يؤفكون/٣٠( )يؤمنون/٢٩()المؤمنين/٢٦()يأتي](٢٤[
  .توسط اللني وطوله )شيئاً ](٢٥[
  .قلل األلف  :وقفاً )النصارى/ ٣٠( )الكافرين](٢٦[
  ).نعزيُر اب(رقق الراء وحذف التنوين  )ُعَزيـٌْر ابن](٣٠[

  ).يضاُهون(ضم اهلاء وحذف اهلمزة  )ُيضاِهـئـُون(        
  .الفتح والتقليل فيهن )هدىـبال/٣٣( وقفاً )يأبىو/٣٢( )أّنى](٣٠[
  .ـــاية الــثمــنـــنـه )ولو كره المشركون](٣٣[

*  *    *  *  
  .�..راً من األحبارـيا أيها الذين آمنوا إن كثي � :بدأ بقوله تعاىليو  :الثمن اخلامس

  .رقق الراء فيهن) خري/٤١( )، قديرٌ ، غريكمتنِفروا/٣٩(معاً  )انِفروا/٤١و٣٨( )كثرياً ](٣٤[
  .التقليل فيهن مجيعاً  )الغارِ /٤٠( )الكافرين/٣٧()نارِ /٣٥( )األحبارِ ](٣٤[
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  .أبدل اهلمزة فيهن )يْؤمنون/٤٥و٤٤( )يسَتْأذنك/٤٥و٤٤( )لََيأكلون](٣٤[
   .الفتح والتقليل فيهن )اليَ ى، العُ فلَ السُ /٤٠( )ىفُتكوَ  ،ىُيحمَ ](٣٥[
  ).النسي (أبدل اهلمزة ياًء وأدغم الياء األوىل فيها  )النِسيءُ ](٣٧[

        ) (فتح الياء وكسر الضاد  )ُيَضل َيِضل.(  
  ).سوُء َوعماهلم(أبدل اهلمزة الثانية واواً  )َأعمالهم سوءُ (        

والنقــل وترقيــق الــراء يف  .ل وذات يــاء ففيهــا األوجــه األربعــةبــد )اآلخــرة. .الــدنيا. .آمنــوا(]٣٨[
  ).اآلخرة(

  .ـاية الثمنــــهـــن )يترددون](٤٥[
*  *    *  *  

  .�. .له وا د ألعَ   اخلروج ا أرادو   ولو � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس
 وصـــًال متـــد مبقـــدار حـــركينتأســـقط مهـــزة الوصـــل وأبـــدل مهـــزة القطـــع واوا  )يقـــوُل ائـــذن](٤٩[

  ).ِإيَذن( حتقيق مهزة الوصل وإبدال مهزة القطع ياءً  :وعند االبتداء ،)يقوُلْوَذن(
  .قلل األلف )بالكافرين(       

  .فتح ذات الياء وتقليلها) الدنيا/٥٥( )ُكسالى/٥٤( وقفاً )إحدى/٥٢( )موالنا](٥١[
  .أبدل اهلمزة فيهن )سُيؤتينا/٥٩( )يأتون/٥٤( )المؤمنون](٥١[
  .غلظ الالم )الصالة](٥٤[
  .رقق الراء )نو كاِفرُ ](٥٥[
  ).فإُن ْعطوا(نقل حركة اهلمزة إىل النون  )وافإن ُأعطُ ](٥٨[
  :بدل وذات ياء ففيها أربعة أوجه )آتاهم](٥٩[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١       
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢        
  .التقليلطول البدل مع الفتح و  - ٤و٣        
  .ـهــــاية الثمنـــن )راغبون(        

*  *    *  *  
   .�.. .إمنا الصدقات � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السابع

]٦٠)[ ــــــــــــْؤذون/٦١( )ةفــــــــــــالُمَؤل ــــــــــــْؤمن، معــــــــــــاً  ي ــــــــــــؤمنين/٦٢() للمــــــــــــؤمنين/ ٦١( )ي  )م
 معـــــــاً )المؤمنـــــــون/٧٢، ٧١( )المؤتفكــــــات/٧٠( )هميـــــــأتِ  /٧٠()يــــــأمرون/٧١و٦٧(
  .أبدل اهلمزة فيهن مجيعاً  )بئسو/٧٣( )يؤتون /٧١( معاً  )مناتالمؤ و/٧٢و٧١(

  ).النِيبء(خفف الياء وزاد بعدها مهزة  )النبيّ ](٧٣و٦١[
  ).أُْذن(أسكن الذال فيهما  ):ُأُذنُ ( )ُأُذنٌ ](٦١[
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  .تثليث البدل )استهِزؤوا](٦٤[
فيهــا ســـتة  ،كونيف اآليــة بــدالن الثـــاين منهمــا بـــدل وعــارض للســـ) تســـتهزئون. .وآياتــه](٦٥[

   :أوجه
   .قصر البدل األول وتثليث الثاين-١  
  .توسط األول وتوسط وطول الثاين -٢  
   .طول األول وطول الثاين -٣  

  .رقق الراء فيهما )خيراً /٧٤( )الخاِسرون/٦٩( )تعتِذروا](٦٦[
  ).يُعفَ (أبدل النون ياء مضمومة وفتح الفاء  )نـَْعف](٦٦[

  ).تـَُعذب طائَفةٌ (بدل النون تاًء مضمومة وفتح الذال ورفع طائفة أ )طائفةً  نـَُعذب(       
   .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )الدنيا واآلخرة. .أغناهم/٧٤( )الدنيا واآلخرة](٦٩[
  .الفتح والتقليل )مأواهمو](٧٣[
  .غلظ الالم )الصالة](٧١[
  .ـهـــــاية الــثــمنـــن )نصير وال](٧٤[

*  *    *  *  
  .�..ومنهم من عاهد اهللا � :ويبدأ بقوله تعاىل :ثمن الثامنال
  .بدل وذات ياء ففي كل منهما األوجه األربعة )آتاهم/٧٦( )آتانا](٧٥[
  .الفتح والتقليل )المرضى/٩١( )الدنيا/٨٥( )نجواهم](٧٨[
ــــــرهم](٧٨[ ــــــرُ /٨١( )يغِفــــــر/٨٠( )ســــــِخرَ /٧٩( )ِس ــــــراً /٨٢( )واتنِف  )كــــــاِفرون /٨٥( )كثي

  .رقق الراء فيهن )المَعذرون/ ٩٠( )خيراتال/٨٨(
  .أبدل اهلمزة فيهن )لِيؤذن/ ٩٠( )استأذنك/٨٦( )فاستأذنوك/٨٣( )نيالمؤمن](٧٩[
  ).مِعْي عدوا(أسكن الياء وصًال  )معَي عدواً ](٨٣[
  .اية الثمنـــــــهـــن )ما ينفقون](٩٢[

*  *    *  *  
  :الجزء الحادي عشر

  �إمنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء � :تعاىله ولـويبدأ بق :الثمن األول
 )المؤمنـــــــــون /١٠٥( )يأخـــــــــذو/١٠٤( )يـــــــــؤمن/٩٩( )نـــــــــؤمن/٩٤( )يســـــــــتأذنونك](٩٣[

  .أبدل اهلمزة فيهن)المؤمنين/١٠٧(
ــرة ،الــدوائِر/٩٨( )تعتــِذروا ،يعتــِذرون](٩٤[ ــُرهم/١٠٣( )داِئ رقــق الــراء  )خيــر /١٠٩( )ُتَطه

  .فيهن
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ــــــــــــــارِكم](٩٤[    )وقفــــــــــــــاً  فســــــــــــــيرى/١٠٥( )األنصــــــــــــــارِ و/١٠٠( )وقفــــــــــــــاً  وســــــــــــــيرى ،أخب
  .قلل األلف فيهن )نارِ  ،هارٍ  /١٠٩( 

 )التقــــوى /١٠٨( )الُحســــنى/١٠٧(وقفــــاً  )عســــى/١٠٢( )يرضــــى ال/٩٦( )مــــأواهم](٩٥[
  .فتح األلف وقللها فيهن )تـقوى/١٠٩(

   .توسط وطول اللني املهموز )دائرة السْوء](٩٨[
  .فيهاغلظ الالم  )صلوات](٩٩[

  ).رُبةـقُ (ضم الراء  )ْربةـقُ (       
  .ففيها األوجه األربعة )عسى(وإن وقف على  .تثليث البدل )آَخرون](١٠٢[
  ).صلواِتك(باجلمع وكسر التاء وتغليظ الالم  )صالَتك](١٠٣[
  ).الذين اختذوا(أسقط الواو  )والذين اتخذوا](١٠٦[
  .ال ترقيق يف الراء )إرصاداً ](١٠٧[
ــَس (ورفــع النــون الثانيــة فيهمــا  ،ضــم اهلمـزة وكســر الســني األوىل :معــاً  )بُنيانَـــه ســسَ أَ ](١٠٩[ ُأس

  ).بنيانـُه
  ).َقطعَ ـتُ (ضم التاء  )تـََقـطعَ ](١١٠[

  .ـاية الثمنـــنـــــه )عليم حكيم(         
*  *    *  *  

  .�..فسهمإن اَهللا اشرتى من املؤمنني أن �: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الثاين
  .قلل األلف فيهن )األنصارِ / ١١٧( )التوراة ،اشترى](١١١[
  .أبدل اهلمزة :معا )المؤمنين](١١٢و١١١[
   .فتح األلف وقللها )أوَفى](١١١[
رقـــق  )كبيـــرةً  وال صـــغيرةً /١٢١( )يســـتغِفروا/١١٣( )اآلِمـــرون/ ١١٢( )فاستبِشـــروا](١١١[

  .الراء فيهن
]١١٣)[ ١١٧( )للنبي / النيبء) (للنِيبء(الياء وزاد مهزة بعدها  خفف )النبي(.  
  .بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )ُقربى. .آمنوا](١١٣[
  :ذات ياء ولني مهموز ففيهما أربعة أوجه )شيء. .َهداهم](١١٥[

  .فتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٢و١        
  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٤و٣         

  ).َتزيغُ (تاء التأنيث بدل الياء ب )يَـزِيغُ ](١١٧[
  .نـــــهــاية الثمن )يعملون](١٢١[

*  *    *  *  



  

 

-١١٢- 

  .�. .ينفروا كآفةِـ وما كان املؤمنون ل � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث
  .أبدل اهلمزة )بالمؤمنين/١٢٨( )المؤمنون](١٢٢[

  .رقق الراء )كاِفرون/١٢٥( )يستبِشرون/١٢٤( )ولُِينِذروا ،لَِينِفُروا(         
  .قلل األلف فيهما )يراكم/١٢٧( )الكفارِ ](١٢٣[

*  *    *  *  

��و�"�و�س� �
  .قلل الراء فيهما )النهارِ /٦() الر](١[
  .رقق الراء فيهما )يدبـرُ / ٣( )الكاِفرون](٢[

  ).َلِسْحرٌ (ورقق الراء  وأسكن احلاء كسر السني وحذف األلف  )َلَساِحرٌ (      
  .فتح األلف وقللها )مأواهم/٨( )الدنيا/٧( )وىاست](٣[

  ).تذكرون(شدد الذال  )تذَكرون(      
  ).نـَُفصل(بالنون بدل الياء  )يـَُفصـلُ ](٥[
  :اجتمع ذات ياء وبدل ففيهما أربعة أوجه )آياتنا. .الدنيا](٧[

  .فتح ذات الياء وعليه قصر وطول البدل -٢و١     
  .الياء وعليه توسط وطول البدلتقليل ذات  -٤و٣     

  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة) وآخر دعواهم... دعواهم](١٠[

  .رقق الراء) آِخرُ ( 
) ــاية الثمنـــنـه )العالمين رب.  

*  *    *  *  
  .�..ولو يـَُعجُل الّله للناس � :ويبدأ من قوله تعاىل :الثمن الرابع

  .لالم فيهماغلظ ا )َأظَلم/ ١٧( )َظَلموا](١٣[
  .أبدل اهلمزة فيهما )يْأكل/٢٤( )لِيُـْؤمنوا](١٣[
وعنـد  ،)تنَـالقاءَ (أسقط مهزة الوصل وأبدل مهـزة القطـع ألفـاً  :لدى الوصل )ائت لقاءنا](١٥[

  ).ِإيـت(أثبت مهزة الوصل وأبدل مهزة القطع ياًء  :االبتداء
   .يهما األوجه األربعةذات ياء وبدل ف) اآليات. .أتاها/٢٤( )آياتنا. .تتَلى](١٥[
  معـــــــــــــــــــاً  )الـــــــــــــــــــدنيا/٢٤و٢٣( )أنجـــــــــــــــــــاهم/٢٣( )تعـــــــــــــــــــالىو/ ١٨( )يـــــــــــــــــــوَحى](١٥[

  .فتح األلف وقللها فيهن )أتاها/ ٢٤(
   .فتح الياء فيهن وصالً  )َأخاف إنـي ،ِإن نفِسي ،َأن لِـي](١٥[
  .قلل األلف فيهن )دارِ /٢٥( )افترى/١٧( )أدراكم](١٦[
  .رقق الراء فيهن )قاِدرون/٢٤( )كمُيَسيـرُ /٢٢( )فانتِظروا](٢٠[
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  ).متاُع احلياة(رفع العني  )متاعَ (](٢٣[
  .وجهان)  ِوىل يشاءُ (وأبدهلا واواً  )ىليشاُء اِ (سهل اهلمزة الثانية  )ِإلى يشاءُ ](٢٥[

  .اية الثمنـــــــهـــن )مستقيم صراطٍ (        
*  *    *  *  

  .�..للذين أحسنوا اُحلسىن وزيادة � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس
ــــــى/٢٩( )ســــــَنىالحُ ](٢٦[ ــــــأن /٣٤و٣٢( )مــــــوالهم/٣٠( )فكَف  )يُهــــــَدى /٣٥(معــــــاً،  )ىف

  .فتح األلف وقللها فيهن  )أتاكم/٥٠( )متى/٤٨(
  .قلل األلف فيهن )النهارِ /٤٥( )افتراه/٣٨( )يفترى/٣٧( )النارِ ](٢٧[
  .الراء فيهنرقق  )خِسر/٤٥( )يبِصرون/٤٣( )يَُدبر](٣١[
  ).كلمات(زاد ألفاً بعد امليم  )كِلَمت](٣٣[
أبدل اهلمزة  :معاً ) يؤمن/٤٠( )تأويله هميأتِ /٣٩( )فْأتوا/٣٨( )يْؤفكون/٣٤( )يْؤمنون](٣٣[

  .فيهن
  ).يـََهدي(فتح اهلاء  )يَِهدي](٣٥[
  .معاً توسط اللني وطوله )شيئاً ](٤٤و٣٦[
  ).رهمَحنش(بالنون بدل الياء  )يحشرهم](٤٥[
  .غلظ الالم فيهما )ظَلموا/٥٢( )يظَلمون](٤٧[
 )ْاجلهــم جــاءَ ( مــداً طبيعيــاً  وأبــدهلا ألفــاَ  )جــاَء َاجلهــم(ســهل اهلمــزة الثانيــة  )لهــمَأجَ  جــاءَ ](٤٩[

  .وجهان
  .ورقق الراء أبدل اهلمزة ألفاً  )يستْأِخرون(       

  .وجهان )أرآيْتم(مشبعة  وأبدهلا ألفاً  )يتمأراَ (سهل اهلمزة الثانية  )تمأرأَيْ ](٥٠[
  :مفردة ففيها سبعة أوجه وصالً  )آآلن(إذا كانت كلمة  ):آآلن](٥١[

وعليـــه املراتــب الثالثــة يف _ ســت حركـات _ إبـدال مهــزة الوصــل ألفـاً مشــبعة _ ٣و٢و١
  ).القصر والتوسط والطول(البدل 

  .تسهيل مهزة الوصل مع تثليث البدل_ ٦و٥و٤
   .فهذه سبعة أوجه وصال ،مداً طبيعياً مع قصر البدل إبدال مهزة الوصل ألفاً _ ٧

القصر والتوسط والطول على كل من  :ولو وقف عليها فيكون يف البدل املراتب الثالث
  .القصر والطول والتسهيل

ففيهــا  � آمنــتم بــه آآلن ����  امبــا قبلهــا مــن البــدل ومل يوقــف عليهــ )آآلن(وإذا وصــلت 
  :ثالثة عشر وجهاً 

  .وقصر البدل بعد الالموعليه قصر األلف املبدلة من مهزة الوصل  )آمنتم(قصر _ ١
  .قصر البدل بعد الالمطول األلف املبدلة من مهزة الوصل مع _ ٢
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  .قصر البدل بعد الالمتسهيل مهزة الوصل مع _ ٣
وعليه إشباع األلف املبدلة من اهلمزة وعليه توسـط وقصـر البـدل  )آمنتم(توسط _ ٥و٤

  .الالم بعد
  .و قصر البدل بعد الالممع تسهيل اهلمزة وعليه التوسط  )آمنتم(توسط _ ٧و٦
قصــر البـدل بعــد وعليــه قصـر األلـف املبدلــة مـن مهــزة الوصـل وعليـه  )آمنـتم(توسـط _ ٨

  .الالم
ــتم(طــول _ ١٠و٩ وعليــه إشــباع األلــف املبدلــة مــن مهــزة الوصــل مــع طــول وقصــر  )آمن

  .الالم بعدالبدل 
  .قصر البدل بعد الالمه تسهيل مهزة الوصل مع الطول وعلي )آمنتم(طول _ ١٢و١١
قصـر البـدل بعـد وعليـه قصـر األلـف املبدلـة مـن مهـزة الوصـل وعليـه  )آمنتم(طـول _ ١٣
  .الالم

  :مث وقف عليها ففيها سبعة وعشرون وجهاً وهي )آمنتم(ولو وصلها مع 
اتـب الـثالث وعليـه طـول األلـف املبدلـة مـن مهـزة الوصـل مـع املر  ،آمنـتمقصر _ ٣و٢و١

  .العارضالبدل يف 
  .العارض البدلمع تسهيل مهزة الوصل وعليه املراتب الثالث يف  آمنتمقصر _ ٦و٥و٤
مع قصر األلف املبدلة من مهزة الوصل وعليـه املراتـب الـثالث يف  آمنتمقصر _ ٩و٨و٧

  .العارض البدل
املراتـــب وعليـــه الطـــول يف األلـــف املبدلـــة مـــن اهلمـــزة مـــع  آمنـــتمتوســـط _ ١٢و١١و١٠

  .العارض البدلالثالث يف 
  .مع تسهيل مهزة الوصل مع املراتب الثالث يف العارض آمنتمتوسط _ ١٥و١٤و١٣
مع قصـر األلـف املبدلـة مـن اهلمـزة مـع املراتـب الـثالث يف  آمنتمتوسط _ ١٨و١٧و١٦

  .العارض البدل
ثالث يف مع طول األلف املبدلة من اهلمزة وعليـه املراتـب الـ آمنتمطول _ ٢١و٢٠و١٩

  .العارض البدل
ــــتم(طــــول _ ٢٤و٢٣و٢٢ ــــثالث يف  )آمن ــــه املراتــــب ال  البــــدلمــــع تســــهيل اهلمــــزة وعلي

  .العارض
مع قصـر األلـف املبدلـة مـن اهلمـزة وعليـه املراتـب الـثالث  )آمنتم(طول _ ٢٧و٢٦و٢٥
  .العارض البدليف 

  .هـــــاية الثمنـــن )تكسبون كنتم بما](٥٢[ 
*  *    *  *  

  .�. .وهُ  ويستنبؤونك أحقٌ  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس
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  .فيهماتثليث البدل  )يإي و رب  ،يستنبئونك](٥٣[
        ) (فتح الياء  )ي إنهورب َإنهوريب .(  

   .غلظ الالم فيهما )يُظَلمون ،َظَلمت](٥٤ب
  .فتح األلف وقللها فيهن :معاً  )الدنيا/٦٤،٧٠(وقفاً  )وهدى](٥٧[
  .أبدل اهلمزة واواً  )للمؤمنين](٥٧[
  .رقق الراء فيهما )مبِصراً /٦٧( )خير](٥٨[
   .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة وجها )أرأيتم](٥٩[

أســقط مهــزة االســـتفهام ونقــل حركتهــا إىل الــالم مـــع إبــدال مهــزة الوصــل ألفـــاً  )قــل آهللا(  
  .مشبعة أوتسهيلها

  .تقليل األلف )البشرى](٦٤[
  .ذات ياء وبدل فيها األوجه األربعة )ِخرةاآل. .الدنيا](٦٤[
  ).ُحيزِنك(ضم الياء وكسر الزاي  )َيحُزنك](٦٥[
  ).شركاَء ِان(سهل اهلمزة الثانية بني اهلمزة والياء  )ِإن شركاءَ ](٦٦[
  .ــاية الثمنـــنـــــه )يكفرون](٧٠[

*  *    *  *  
  .� …واتُل عليِهم نبَأ نوح  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السابع

ـــــــــــــــحرُ /٨١( )الســـــــــــــــاِحرون ،أِســـــــــــــــحرٌ / ٧٧( )َلِســـــــــــــــحر/٧٦( )تُنِظـــــــــــــــرون](٧١[ الس(   
  .رقق الراء فيهن )كثيراً  /٩٢(

  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنوا/٨٨( )المؤمنين/ ٨٧( )بمؤمنين/٧٨( )ليؤمنوا](٧٤[
  .ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )آتيت. .موسى/٨٨( )بآياتنا موسى](٧٥[
  .فتح ذات الياء وتقليلها )الدنيا/ ٨٨(كله  ) موسى](٨٨و٨٤و٨١و٨٠و٧٧[
تســقط مهــزة الوصــل وتبــدل مهــزة القطــع واواً تناســب الضــمة  :يف الوصــل )ائتــوني فرعــون](٧٩[

وإبــدال مهــزة  مكســورة إثبــات مهــزة الوصــل :ويف االبتــداء ).فرعونُوتُــوين(مــّداً طبيعيــاً قبلهــا 
   )ِإيتوين( مّداً طبيعياً القطع ياًء 

   .ذات ياء وبدل يف كل منهما األوجه األربعة )تبَـوءا. .موسى/٨٧( )آمن لموسى](٨٣[
  .قلل األلف )الكافرين](٨٦[
   .غلظ الالم )الصالة](٨٧[
  ).لَيضلوا(فتح الياء  )لُِيضلوا](٨٨[
  ).يبتجِ قُد (أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الدال  )أجيبت قدْ ](٨٩[

  .ــــاية الثمننـــــهـ )يعلمون ال(        
*  *    *  *  
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  .�..وجاوزنا ببين إسرائيل البحر � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثامن
  :مفردة ففيها سبعة أوجه وصالً  )آآلن(إذا كانت كلمة  )ءاآلن](٩١[

وعليـــه املراتــب الثالثــة يف _ ســت حركــات _ إبــدال مهــزة الوصــل ألفــاً مشــبعة _ ٣و٢و١
  ).القصر والتوسط والطول(البدل 

  .تسهيل مهزة الوصل مع تثليث البدل_ ٦و٥و٤
   .فهذه سبعة أوجه وصال ،إبدال مهزة الوصل ألفاً مداً طبيعياً مع قصر البدل_ ٧

القصر والتوسط والطول على كل من  :ولو وقف عليها فيكون يف البدل املراتب الثالث
  .القصر والطول والتسهيل

ففيهــا ثالثــة  � لمــن خلفــك آيــة …آآلن  �مــع بــدل بعــدها  � آآلن �وإذا وصــلت 
  :عشر وجهاً 

  .)آية(إبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة مع قصر الالم وتثليث _ ٣و٢و١
  .)آية(إبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة مع توسط الالم وعليه توسط _ ٤
  ).آية(إبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة مع طول الالم وعليه طول _ ٥
  .مع األوجه اخلمسة السابقةتسهيل مهزة الوصل _ ١٠و٩و٨و٧و٦

ـــة البـــدل يف _ ١٣و١٢و١١ ـــة مـــن مهـــزة الوصـــل مـــع قصـــر الـــالم وثالث قصـــر األلـــف املبدل
  ).آية(

  .رقق الراء فيهن) خير/١٠٩( )فانتِظروا ،ينتِظرون/١٠٢) (كثيراً ](٩٢[
  .رقق الراء 
  ).كلمات(زاد ألفاً بعد امليم على اجلمع  )تكلمَ ](٩٦[
أبــــدل  )المــــؤمنين /١٠٤و١٠٣( )تــــؤمن/١٠٠( )مــــؤمنين/ ٩٩( معــــاً )يؤمنــــون](٩٦،١٠١[

  .اهلمزة فيهن
   .فيه األوجه األربعة) الدنيا..آمنوا..إيمانُها. .آمنت](٩٨[
  .فتح ذات الياء وتقليلها )يُوَحى/١٠٩( )اهتدى/١٠٨( )يتوفاكم/ ١٠٤( )الدنيا](٩٨[
  ).قُل انظروا(ضم الالم وصًال  )قِل انظروا](١٠١[
  ).نُـنـَج (فتح النون الثانية وشدد اجليم  )نُـْنـجِ ](١٠٣[

*  *    *  *  
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  .قلل الراء )الر](١[
  .رقق الراء فيهن) يِسرون/٥( )قدير/٤( )استغفروا/٣( )وبشير نذيرٌ ](٢[
   .وقفاً فيها الفتح والتقليل )مسمىً ](٣[
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  ).يوت(أبدل اهلمزة واوا  )يؤتو(
  ).فإَين أخاف(فتح الياء وصًال  )َأخاف فإني(      

  .اجلزء احلادي عشرنـــــهـــاية  )الصدور بذات عليمٌ ](٥[
*  *    *  *  

  الجزء الثاني عشر

  .�وما من دآبة يف األرض إال على اهللا رزقها  � :ويبدأ بقوله تعاىل الثمن األول
   )يبِصـــــــــــرون/٢٠( )كـــــــــــاِفرون/١٩( )نـــــــــــذير/١٢( )، كبيـــــــــــرمغِفـــــــــــرة/١١( )ِســـــــــــحر](٧[

  .رقق الراء فيهن )اآلخرة/٢٢ ،١٩، ١٦( )خِسروا/٢١(
  .أبدل اهلمزة فيهن :معا )يؤمنون/١٧( )فْأتوا/١٣( )يأتيهم](٨[
  ).عَين إنه(فتح الياء وصًال  )إنه عني](١٠[
  :وجهأذات ياء ولني مهموز فيها أربعة  )شيء. .يوَحى](١٢[

     .فتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٢و١
  .وطوله تقليل ذات الياء وتوسط اللني -٤و٣

  .التقليل فيهما )افترى/١٧( )افتراه](١٣[
  .الفتح والتقليل فيهما )موسى/١٧( )الدنيا](١٥[
   .غلظ الالم) أظلم](١٨[
  .ـاية الثمنــــهـــن )فيها خالدون](٢٣[

*  *    *  *  
  .�.. .َمـَثُل الفريقني � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين

  .الفتح والتقليل )كاألعمى](٢٤[
   )تذكرون(شدد الذال  :معاً )تذَكرون](٢٤،٣٠[
  .رقق الراء فيهن )سِخروا/٣٨( )ِإجرامي/ ٣٥( )خيراً /٣١( )نذير](٢٥[
  .فتح الياء فيهن وصالً  )نصِحي إن/٣٤( )إني ِإذاً /٣١( )إني أخاف](٢٦[
  .قلل الراء فيهن )افتراه/٣٥( )أراكم/ ٢٩( )، نرىمعاً ما نراك ](٢٧[
  .وجهان )أرآيـْـتم(وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أراَيتم(هلمزة الثانية سهل ا )أرأَيتم](٢٨[

  :األوجه األربعة ابدل وذات ياء فيه )آتاني(       
  .التوسط مع التقليل -٢              .قصر البدل مع الفتح -١       
  .الطول مع الفتح والتقليل -٤و٣       

  .فتح العني وخفف امليم )فُعّميت(



  

 

-١١٨- 

  .فتح الياء وقلل األلف )أراكم ولكني](٢٩[
  .إبدال اهلمزة فيهن )يْأتيه/٣٩( )يْؤمن/٣٦( )يْأتيكم/ ٣٣( )تناأْ ف/٣٢( )هميْؤتيَ  لن](٣١[
  .غلظ الالم )ظلموا](٣٧[
  وأبــــــــــــدهلا ألفــــــــــــاً مشــــــــــــبعة  )جــــــــــــاَء اَمرنــــــــــــا(ســــــــــــهل اهلمــــــــــــزة الثانيــــــــــــة  )َأمرنــــــــــــا جــــــــــــاءَ ](٤٠[

  .وجهان )جاَءْاْمرنا(
  ).كل زوجني(تنوين حذف ال )زوجين كلٍ (      
  .اية الثمنـــــهـــن )قليل إال(      

*  *    *  *  
  .�. .وقال اركبوا فيها �ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثالث

  ).هاـυُمجريـ(ضم امليم وقلل الراء  )هاـυَمجري](٤١[
  .فتح األلف وتقليله )الدنيا/٦٠( )نادىو/٤٥و٤٢( )مرساهاو(        

       ).يابين (لياء كسر ا  )بني  يا](٤٢[
  ).اركْب َمعنا(أظهر الباء عند امليم  )اركب معنا(      
  .قلل األلف فيهن )جبارٍ /٥٩( )اعتراك/٥٤( )الكافرين(      

  ).يا مساُء َوقلعي(أبدل اهلمزة الثانية واواً  )يا سماُء َأقلعي](٤٤[
رقق الراء  )غيركم/٥٧( )تنِظرون/٥٥( )استغفروا/٥٢( )غيره/٥٠( )غير](٤٦[

  .فيهن
  )فال تسأَلين ما ليس(فتح الالم وشدد النون وزاد ياء بعدها وصالً  )فال تسأَْلنِ ](٤٦[
فتح  )ُأشهد إني/ ٥٤( )أفال فطرني/ ٥١( )إني أعوذ /٤٧( )إني أعظك](٤٦[

  .الياء فيهن وصالً 
  .أبدل اهلمزة واواً  )بمؤمنين](٥٣[
  .هماتوسط اللني وطوله في )شيء ،شيئاً ](٥٧[
  .وجهان :سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة )َأمرنا جاءَ ](٥٨[
  .هـــــاية الثمنـــن )هود قوم](٦٠[

  .�. .وإىل مثود أخاهم صاحلاً  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع
  فيهنرقق الراء  )نِكَرهم/٧٠( ،كله )غير/٧٦، ٦٣،٦٥) (فاستغفروه ،غيُره](٦١[
  .ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )باؤناآ. .أتنهانا](٦٢[
  .وجهان )أرآيْتم(وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أراَيتم(سهل اهلمزة الثانية  )أرأَيتم](٦٣[

  .بدل وذات ياء ففيهما األوجه األربعة )آتاني(       
  .أبدل اهلمزة فيهما )ذكمخفيأ ،تأكل](٦٤[
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  قلل األلف فيهن  )البشرى/٧٤( )بالبشرى/٦٩( )ديارِهم/٦٧( )دارِكم(]٦٥[
وإبـداهلا ألفـا  ،تسـهيل اهلمـزة الثانيـة :فيهمـا وجهـان )جاَء َأمر/٧٦( ،معـاً )َأمرنا جاءَ (]٦٦،٨٢[

  .مشبعة
    )يوَمئذ(فتح امليم  )يوِمِئذ](٦٦[
  .غلظ الالم )ظلموا](٦٧[
  ).مثوداً (نون الدال  )ا ثمودَ ](٦٨[
   .وأشبعه وصالً  قلل الراء واهلمزة وثلث البدل وقفاً  )رءا(]٧٠[
υـυِإسح وراءِ (]٧١[ υυورائِيْسـحاق(مشـبعة وأبـدهلا يـاًء مديـة  )وراِء ِاسـحاق(سهل اهلمزة الثانية  )ق( 

  .وجهان
  ).يعقوبُ (رفع الباء  )يعقوبَ (       

  .ذات ياء ولني فيهما األوجه األربعة )لشيء. .ويلتىيا (]٧٢[
  .وجهان )أَاْلد(هلا ألفاً مدا طبيعياً وأبد )أَاَلد(سهل اهلمزة الثانية  )أَأَلد(      

  .السني ضمةكسرة أشم   )ِسيءَ (]٧٧[
  ).ضيفَي أَليس(فتح الياء وصًال  )أَليس ضيفي(]٧٨[
  ).فاسر( مهزة القطعوصل  )فَأسرِ ](٨١[
  .نـــــهــــاية الثمن )ببعيد](٨٣[

*  *    *  *  
  .�. ..وإىل مدين أخاهم شعيباً  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

ـــُره(]٨٤[ ـــر/٨٦( )غي ـــراً / ٩١( )واســـتغِفروا/٩٠( )خي ـــرَ /١٠١() كثي  )بـــاآلخرة/ ١٠٣( )غي
  .رقق الراء فيهن  )زفيرٌ / ١٠٦(

  .فتح الياء وصًال وقلل الراء )إني أراكم(]٨٤[
  .فتح الياء وصالً  )أعز  أرهطي/٩٢( )أن شقاقي/٨٩( )إال توفيقي/٨٨()أخاف إنيو(]٨٤[
  .إبدال اهلمزة )يأتيه/٩٣( )كتْأمر /٨٧( )مؤمنين](٨٦[
  ).أَصَلَواتك(زاد ألفاً بعد الواو على اجلمع وغلظ الالم  )أصالتك(]٨٧[

 ،)ِونــــك نشـــاءُ (وأبـــدهلا واواً مكســــورة  )نشــــاُء اِنـــك(ســــهل اهلمـــزة الثانيـــة  )ِإنـــك نشـــاءُ (       
  .وجهان

  .وجهان ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة )أرأَْيتم(]٨٨[
  .الفتح والتقليل )هاكمأنْ (       
  .تغليظ الالم )ظلمناهم/١٠١( )ظلموا/٩٤،١٠١( )اإلصالح(]٨٨[
  .فلمعا قلل األ)القرى/١٠٠،١٠٢( )ديارِهم/٩٤( )لنراك(]٩١[
  .)اتـخـتموه(أدغم الذال يف التاء  )تموهذْ اتخ(]٩٢[
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جــاَء (وأبــدهلا ألفــاً مشــبعة  )جــاَءاَمر(ســهل اهلمــزة الثانيــة  )َأمــر جــاءَ /١٠١( )َأمرنــا جــاءَ (]٩٤[
  .وجهان )ْمرنااْ 

  .ذات ياء وبدل ففيهما األوجه األربعة )بآياتنا. .موسى(]٩٦[
   ).بيس(أبدل اهلمزة فيهما  :معا)بئس(]٩٨،٩٩[
  .توسط اللني وطوله )شيء(]١٠١[
  .)نـَُوِخره( أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورقق الراء )نَؤِخره(]١٠٤[
  ).يايت(وصًال زة وأثبت ياًء بعد التاء أبدل اهلم )يْأت(]١٠٥[
  .قلل األلف )النارِ (]١٠٦[
  .ـــهــــاية الثمنـــن )يريد لما](١٠٧[

*  *    *  *  
  .�. .وأما الذين سعدوا � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس

  ).َسِعدوا(فتح السني  )ُسِعدوا](١٠٨[
  .رقق الراء) ونمنتِظرُ  ،واوانتِظرُ  /١٢٢()بصير/ ١١٢)(خبير/ ١١١()غير](١٠٩و١٠٨[
  .وقفاً الفتح والتقليل )موسى](١١٠[
   .)وإْن كال لـَما(أسكن النون خمففة وخفف امليم  )وإّن كال لـما](١١١(
  .غلظ الالم فيهن )الصالة/١١٤( ،معا)ظلموا(]١١٣،١١٦[
  .قلل األلف فيهن )القرى/١١٧( )النهار/١١٤( ،معا)ذكرى](١١٤،١٢٠[
  .أبدل اهلمزة فيهما )يؤمنون/١٢١( )نللمؤمني(]١٢٠[

*  *    *  *  

�����و�"�و�� �
  .قلل الراء )الر(]١[
]٥)[ (كسر الياء   )يابني يا بين.(  

  .فتح ذات الياء وتقليلها )رؤياك(     
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )تْأويل](٦[
  .ــاية الثمنـــهـــن )حكيم عليم(]٦[

*  *    *  *  
  .�. .لقد كان يف يوُسف � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس

  .ضم نون التنوين وصالً  )مبيٍن اقتلوا](٨[
  ).غيابات(زاد ألفاً بعد الباء فيهما  :معاً  )غيابت](١٠،١٥[
  .ويف اإلدغام وجهان كحفص ومها اإلمشام واختالس الضمة ،أبدل اهلمزة ألفاً  )تأمنا](١١[
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  .)يرتِع ويلعب(كسر العني   )يرتعْ ](١٢[
  .أبدل اهلمزة فيهن )ويلتأْ /٢١( )نمِ بمؤْ /١٧( )يأكله](١٣[
ــــــــــــــي](١٣[ ــــــــــــــتح يــــــــــــــاء املــــــــــــــتكلم وصــــــــــــــًال  )أن ليحزنن ــــــــــــــزاي وف ــــــــــــــاء وكســــــــــــــر ال   ضــــــــــــــم الي

  ).لَـُيحزِنَين أن(
  .)الذيب( أبدل اهلمزة ياءً  :كله  )الذئب](١٣،١٤،١٧[
  .رقق الراء )لخاِسرون](١٤[
  .ثّلث البدل )على جاؤواو](١٨[
  .الفتح والتقليل )فتاها/٣٠( )مثواي/٢٣( )مثواه، عسى/٢١( )فأدلى](١٩[
  ).يا بشراي(قلل األلف وزاد ياء مفتوحة بعدها  )شرىبُ  يا](١٩[
  .امقلل الراء فيه) لنراها( )اشتراه](٢١[
  .قصر وتوسط وطول البدل على التقليل فقط )رأى](٢٤،٢٨[
  ).ِهْيتَ (كسر اهلاء   )َهْيتَ ](٢٣[

  .فتح الياء وصالً  )َأحسن ربي(       
  ).نهالفحشاِء اِ (سهل اهلمزة الثانية  )ِإنه الفحشاءِ ](٢٤[
  .نـــــهــــاية الثمن ثّلث البدل وهو )الخاطئين](٢٩[

*  *    *  *  
  .�. .وقال نسوة يف املدينة � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثامن

  .فتح ذات الياء وقللها فيهن )للُرؤيا ،رؤياي/٤٣( )فأنساه /٤٢( )فتاها](٣٠[
  .فيهماقلل الراء  )نراك /٣٦( )راهالنَ (  ]٣٠[
  ).وقالُت اخرُج(ضم التاء وصًال  )وقالِت اخرج](٣١[
  .فتح الياء فيهن وصًال وقلل الراء )إني َأرى/٤٣( معاً )يإني أرانِ ](٣٦[
   )يؤمنــــــــــــون/٣٧( كلـــــــــــه  )بتأويلــــــــــــه/٣٦،٣٧،٤٥(معـــــــــــاً  )يأتيكمــــــــــــا/٣٧( )تأكـــــــــــل](٣٦[

   )تــــــــــــــأكلون/٤٧( )لبتأويــــــــــــــ/٤٤(معــــــــــــــا  )يــــــــــــــأكلهن/٤٣،٤٦( )فتأكــــــــــــــل/٤١(
  .أبدل اهلمزة فيها مجيعاً  )يأكلن/٤٨(معاً  )ييأتِ  /٤٨،٤٩(

) رَ ِذْكــــ/٤٢( )خيــــرٌ /٣٩( )بــــاآلخرة، كــــاِفرون/٣٧( )أعِصــــرُ / ٣٦(معــــاً  )الطيــــرُ ](٣٦،٤١[
  .رقق الراء فيهن )يعِصرون/٤٩(

  .فتح ياء املتكلم فيهن )أرجع لعلي/٤٦()ِإبراهيم آبائي/٣٨( )ِإني ربي](٣٧[
  :فيهما أربعة أوجهمهموز بدل ولني  )شيء.. .بائيآ](٣٨[

    .التوسط فيهما -٢       .قصر البدل وتوسط اللني -١
  .طول البدل وتوسط وطول اللني -٤و٣

  .وجهان )بابآرْ (وأبدهلا ألفاً مشبعة  )بابأاَرْ (سهل اهلمزة الثانية  )بابٌ أََأرْ ](٣٩[
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  .غلظ الالم )فيصَلب](٤١[
  ).املألُ َوفتوين(أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة  )يالمألُ َأفتونِ ](٤٣[
  
   .حركات ٦أثبت األلف مداً منفصال  )أنا أُنبُئكم](٤٥[
  ).دأْبـاً (أسكن اهلمزة  )دأَبـاً ](٤٧[
 ).وينامللكــو تُــ(يف الوصــل أســقط مهــزة الوصــل وأبــدل مهــزة القطــع واواً  )يائتــونِ  الملــك](٥٠[

ــــــــــــــــداًء حقــــــــــــــــق مهــــــــــــــــزة الوصــــــــــــــــل  ــــــــــــــــدل مهــــــــــــــــزة القطــــــــــــــــع يــــــــــــــــاًء  مكســــــــــــــــورةوابت   وأب
  ).إيتوين(

   .النقل وتثليث البدل )اآلن حصحص](٥١[
  .اجلزء الثاين عشرـــهـــــاية ـــن )اخلائنني](٥٢[

*  *    *  *  
  الجزء الثالث عشر 

  �... .وما أُبرئ نفسي � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول
  .فتح الياء فيهن وصالً  )إني أَنا/٦٩()ي ُأوفِ أن /٥٩()نفسي إن، ربي ِإن](٥٣[
   مشـــــــــبعة وأبـــــــــدهلا يـــــــــاًء مديـــــــــة  )البالســـــــــوِء اِ (ســـــــــهل اهلمـــــــــزة الثانيـــــــــة  )بالســـــــــوِء ِإال](٥٣[

  .وجهان ).ْيال بالسوءِ (
   أســـــــــــقط مهـــــــــــزة الوصــــــــــــل وأبـــــــــــدل مهـــــــــــزة القطـــــــــــع واواً وصــــــــــــالً  )يـملك ائتونِــــــــــــالـــــــــــ](٥٤[

  .)امللُك ْوتوين(
لــه ابتــداًء و ، )قــاالتوين( طــع ألفــاً وصــالً أســقط مهــزة الوصــل وأبــدل مهــزة الق )قــال ائتــوني](٥٩[

  ).إيتوين(وإبدال مهزة القطع ياًء مكسورة حتقيق مهزة الوصل 
  .أبدل اهلمزة فيها )لِيأخذ/٧٦( )لتأتـُنـني ،تؤتونِ /٦٦( )تأتوني](٦٠[
 )العيـرُ /٧٠( )يسيرٌ  كيل..ونميرُ /٦٥( )ُمنِكرون/٥٨(مجيعـاً  )خير() اآلخرة(]٥٧،٥٩،٦٤[

  .فيهنرقق الراء 
  ).جاَء ِاخوة(سهل اهلمزة الثانية  )جاء ِإخوة](٥٨[
  .ثّلث البدل )يُأوفِ ](٥٩[
  ).لِِفـتـيَـِته(حذف األلف وأبدل النون تاء  )لفتيانه](٦٢[
  ).ِحْفظاً (كسر احلاء وحذف األلف وأسكن الفاء   )حاِفظاً ](٦٤[
  .معاً وسط اللني وطوله )شيءٍ ](٦٧،٦٨[
  :ت ياء فيها أربعة أوجهلني وذا )قضاها. .شيء](٦٨[

   .توسط اللني وفتح الذات وتقليله -٢و١      
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  .طول اللني وفتح الذات وتقليله -٤و٣
  :بدل وذات ياء فيها أربعة أوجه )آوى](٦٩[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١      
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢      
  .الياءطول البدل وعليه فتح وتقليل ذات  - ٤و٣     

   .حركات ٦وصًال ومدها مداً منفصًال  )أنا(أثبت ألف   )أنا أخوك(  
  ).ُمـَوذن(أبدل اهلمزة واواً مفتوحة  )ُمـَؤذن](٧٠[
  ).وعاِء خيَِيه(معاً أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة  )وعاِء َأخيه](٧٦[

  ).درجاِت من(حذف التنوين  )من درجاتٍ (       
  .نـــــهــــاية الثمن )ي علم عليموفوق كل ذ(       

*  *    *  *  
  .�...قالوا إن يسرق � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين

ـــــــــــراً ](٧٨[ ـــــــــــرهم/٨٠( )كبي ـــــــــــر ،كبي ـــــــــــر/ ٨٢،٩٤( )خي    )الكـــــــــــافرون/ ٨٧(معـــــــــــاً  )العي
  .رقق الراء فيها )أستغِفرُ / ٩٨( )البشيرُ /٩٦(معاً  )بصيراً /٩٣،٩٦( )يغِفر/٩٢(

  .اءقلل الر  )نراك](٧٨[
  .أبدل اهلمزة فيهن )تْأويل/١٠٠( )وْأتوني،يأتِ /٩٣( )يأتيني/٨٣( )يْأذن/٨٠( )نأخذ](٧٩[
  .توسط اللني وطوله فيهن )يـَْيأس ،تـْيأسوا/٨٧( )أستْيـَأسوا](٨٠[
   )ربـــــــــــي إنـــــــــــه/٩٨( )إنـــــــــــي أعلـــــــــــم/٩٦( )حزنـــــــــــي إلـــــــــــىو/٨٦( )لـــــــــــي أبـــــــــــي أو](٨٠[

  .فتح الياء فيهن وصالً  )إخوتي إن ،ذبي إ/١٠٠(
   )ألقـــــــــــــــاه/٩٦( )ُمزجـــــــــــــــاةٍ /٨٨( )ياأســـــــــــــــفى. .تـــــــــــــــولىو/٨٤(وقفـــــــــــــــاً  )عســـــــــــــــى](٨٣[

  .وقللها فيهن ذات الياءفتح  )رْؤياي/١٠٠(
  ).أَاِنك(سهل اهلمزة الثانية  )أَِإنك](٩٠[
   :ففي اآلية ستة أوجه )َخلاطئني(إذا وقف على  )َلخاطئين. .آثرك](٩١[

   .قصر البدل األول وتثليث الثاين -٣و٢و١  
   .البدل األول وتوسط الثاين وطوله توسط -٥و٤  
   .طول البدل األول وطول الثاين -٦  

  .غلظ الالم )فصـََلت](٩٤[
  .بدل وذات ياء ففيها األوجه األربعة )آوى](٩٩[
  .وجهان )ِونـه يشاءُ (وأبدهلا واواً مكسورة  )يشاُء اِنه(سهل اهلمزة الثانية  )ِإنه يشاءُ ](١٠٠[

  .اية الثمنــــــنــــه )العليم الحكيم(        
*  *    *  *  
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  .�...رب قد آتيتين من امللك � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث
  .بدل وذات ياء فيها األوجه األربعة )الدنيا. .آتـيـتني](١٠١[
ـــــــــــــــــــأتيهم/١٠٧( )يـــــــــــــــــــؤمن/١٠٦( )بمـــــــــــــــــــؤمنين/١٠٣( )ويـــــــــــــــــــلأت](١٠١[   معـــــــــــــــــــاً  )ت

  .أبدل مهزان مجيعاً  )يؤمنون/١١١(
 )خيـرٌ . .يسـيروا/١٠٩( )بصـيرة/١٠٨( )ذكـر/١٠٤( )اآلخـرة/١٠١،١٠٩( )رفاطِ ](١٠١[

  .رقق الراء فيهن )ةعبرَ /١١١(
  .فتح الياء وصالً  )سبيلي َأدعو](١٠٨[
  .وله فيها الفتح والتقليل )يوَحى( أبدل النون ياًء وأبدل الياء ألفاً  )نوِحي](١٠٩[
  .قلل الراء فيهن )يفترى/١١١( )القرى](١٠٩[
  .توسط وطول اللني )ـْيـَأساستَ ](١١٠[

  ).ُكذبوا(شدد الذال  )ُكِذبوا(         
  ).فـَنُـْنِجِ◌يْ (وخفف اجليم وأسكن الياء  قبل اجليمزاد نوناً ساكنة  )فُنجيَ (      

  .توسط اللني وطوله )شيء](١١١[
  .التقليلو وقفاً الفتح  )هدىً (         

*  *    *  *  

�و�"�א
� د�� �
  .اءقلل الر  )الـمـر](١[

  .أبدل اهلمزة واواً  )يؤمنون(      
  :ذات ياء وبدل فيها أربعة أوجه )اآليات. .استوى](٢[

  .فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله -٢و١      
  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله -٤و٣      
  .وقفاً فتح ذات الياء وتقليله)مسمىً (      
  .فيهمارقق الراء  )متجاِورات/٤( )يدبر(      

  ).وزرٍع وخنيٍل صنواٍن وغريِ (جّر الكلمات األربع  )وزرٌع ونخيٌل صنواٌن وغيرُ ](٤[
  .األوجه األربعة ) آليات(وفيها مع  )ُتسقى(بالتاء بدل الياء  )يسقى(     
  ).ُلْكل(أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم وأسكن الكاف  )اُألُكل(     
  .الثمناية ــــــهـــن )يعقلون(     

*  *    *  *  
  .�.. .وإن تعجب فعجب قوهلم �ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الرابع

  ).أَِاذا(اهلمزة الثانية  سهل )أَِإذا](٥[ 



  

 

-١٢٥- 

  .)ترابَِنّنا(ونقل حركة اهلمزة الثانية إىل نون التنوين  )إنا(أسقط مهزة االستفهام  )أَِإنا(      
  .قلل األلف فيهن )ينفر الكا/ ١٤( )ربالنها/١٠( )بمقدار/ ٨( معاً  )النارِ ](٥،١٧[
  .فيهنرقق الراء  )البصيرُ و/١٦( )يُـغيروا ،يُغير/١١()الكبير/ ٩()منِذر/ ٧()مغِفرة(]٦[
  :ذات ياء ولني فيهما أربعة أوجه )شيء.. .أُنثى](٨[

  .والطول التوسطالتقليل مع  - ٤و٣  .والطول التوسطالفتح مع  -٢و١
  .وطول اللني فيهما توسط )شيء/ ١٦( )بشيء](١٤[
  ).أفاختـتم(أدغم الذال يف التاء  )َأفاتـخذتم](١٦[

  .وقللها فيهما األلففتح  )مأواهم ،الُحسنى/ ١٨( )األعمى(       
  ).توقدون(اخلطاب بدل الياء  بتاء )يوِقدون](١٧[
  .اهلمزة ياءً  أبدل )بْئسو](١٨[

  .ـاية الثمنـــنــــه )المهاد وبئس(       
*  *    *  *  

  .(.. .يعلم أَمنا أُنزل إليك أفمن :)ويبدأ بقوله تعاىل :اخلامس الثمن
فــتح األلــف  :وقفــاً )َلهــدى/٣١( معــاً  )الــدنيا/٢٦(معــاً وقفــاً  )عقبــى/ ٢٢،٢٤( )أعمــى](١٩[

  .فيهن وقللها
  .غلظ الالم فيهن )َصَلح/٢٣( )الصالة/٢٢( معاً  )يوصل](٢١،٢٥[
  .رقق الراء فيهن )َرتُسـيـ /٣١( )ويقِدر/٢٦( )ِسّراً ](٢٢[
  .ثّلث البدل )ويدرؤون](٢٢[
  .قلل األلف فيهن )دارِهم/٣١(مجيعاً )الدارِ ](٢٤،٢٥ ،٢٢[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )اآلخرة... معاً  الدنيا](٢٦[
  :بدل وذات ياء وبدل عارض )مآب. .طوبى. .آمنوا](٢٩[

  .العارض قصر البدل مع فتح ذات الياء وثالثة -٣و٢و١  
  .قصر البدل األول مع فتح ذات الياء وقصر العارض مع الروم -٤  
توسط البدل األول وتقليل ذات الياء وتوسط وطول العـارض علـى اإلسـكان _ ٧و٦و٥  

  .وتوسط العارض على الروم
  .طول البدل األول مع فتح ذات الياء وطول البدل على اإلسكان والروم -٩و٨

  .مع التقليل وطول البدل مع اإلسكان والرومطول البدل األول  -١١و١٠
  :ذات ياء ولني مهموز وبدل فيها ستة أوجه )آمنوا. .يـَْيَأس ..الموتى](٣١[

  .فتح ذات الياء وتوسط اللني وقصر البدل وطوله -٢و١  
  .فتح ذات الياء وطول اللني وطول البدل - ٣
  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وتوسط البدل و طوله -٥و٤



  

 

-١٢٦- 

  .قليل ذات الياء وطول اللني وطول البدلت  -٦
  .أبدل اهلمزة  )يأِتي](٣١[
  ).ولقُد استهزئ(ضم الدال وصًال  )استهزئَ ولقِد ](٣٢[

  ).أخـتهم(أدغم الذال يف التاء  )همتُ أخـذْ (       
  ).وَصدوا(الصاد  فتح )وُصدوا](٣٣[
   .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )اآلخرة. .الدنيا](٣٤[

  .اية الثمنـــنـــه )واق من(
*  *    *  *  

  .(.. .اجلنة اليت وعد املتقون مثل :)ويبدأ بقوله تعاىل :السادس الثمن
  ).ُأْكلها( الكاف أسكن )ُأُكلها](٣٥[
  .فتح األلف وقللها فيهن )كفى/ ٤٣(وقفاً  مجيعاً  )عقبى](٣٥،٤٢[
  .قلل األلف فيهما )الدارِ / ٤٢( )الكافرين](٣٥[
 -٣و٢و١ : يف اآلية بدالن الثاين منهما بدل عارض فيها تسعة أوجه) مآب. .همآتينا](٣٦[

   .قصر البدل األول وتثليث الثاين
   .توسط البدل األول وتوسط الثاين وطوله -٥و٤  
   .طول البدل األول وطول الثاين -٦  
  .ثالثة البدل األول مع قصر البدل الثاين على الروم -٩و ٨و ٧  

  
  .الراءق رق )ينِكرُ ](٣٦[
  .أبدل اهلمزة فيهما )نأتي/ ٤١( )يأتي](٣٨[
  ).ويُـثَـبــت(فتح الثاء وشدد الباء  )ويُـثْـبِـت](٣٩[
ــار](٤٢[ علــى اإلفــراد وحــذف األلــف بعــدها الكــاف وزاد ألفــاً بعــدها وكســر الفــاء  فــتح )الُكف

   )الكاِفرُ (وررق الراء 
*  *    *  *  

��Eא8מ���و�"� �
  .قلل األلف فيهن )صبارٍ /٥( )ينللكاِفر /٢( )الـر](١[
  ).ُه الذيـالل(رفع لفظ اجلاللة  )ِه الذيـالل](٢[
ذات يــاء وبــدل فيهــا  )آلِ . .أنجــاكم. .موســى/٦( )موســى بآياتنــا/٥( )اآلخــرة...الــدنيا](٣[

   :أربعة أوجه
  .مع قصر البدل وطوله الياءفتح ذات  -٢و١
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  .مع توسط البدل وطوله الياءتقليل ذات  -٤و٣
  .ترقيق الراء )اآلخرة](٣[
  .الفتح والتقليل) موسى](٨[
  .أبدل اهلمزة )يأتكم](٩[
  .نــــهـــــاية الثمن )إليه مريب(

*  *    *  *  
  .(...رسلهم أيف اهللا شكّ  قالت :)تعاىلويبدأ بقوله  :السابع الثمن

  .رقق الراء فيهن )اآلخرة/٢٧( )ونيقِدرُ  ال/١٨( )نلنصِبرَ و/١٢( )ليغِفرَ ](١٠[
  .قلل األلف فيهما )قرارٍ /٢٦( )جبارٍ ](١٥[
  ).يـَُوِخركم(اهلمزة واواً مفتوحة ورقق الراء  أبدل )كميؤخرَ ](١٠[
فــتح األلــف وقللهــا  )ويســقى/١٦( )فــأوحى/١٣(معــاً  )هــدانا/١٢،٢١( وقفــاً  )مســمىً ](١٠[

  .فيهن
دل اهلمـزة أبـ )تـْؤتي /٢٥( )ويـأت/١٩( )ويْأتيـه/١٧( )المؤمنون ،نْأتيكم/١١( )فْأتونا](١٠[

  .فيهن
  .ذات ياء وبدل فيها األوجه األربعة )آذيتمونا.. .هدانا](١٢[
  ).واستفتحوا وخابوعيدي (الياء بعد الدال وصًال  أثبت )وعيد](١٤[
  ).الرياح(ألفاً بعد الياء على اجلمع  زاد )الريح](١٨[

  .توسط اللني وطوله )شيء(       
  .ألوجه األربعةلني وذات ياء فيها ا )هدانا. .شيء](٢١[
  ).ْيل عليكم(أسكن الياء وصًال  )عليكم ليَ ](٢٢[
  ).ُأْكلها(الكاف  أسكن )ُأُكلها](٢٥[
  ).ْجتثت نُ ةِ خبيثـ(ضم نون التنوين وصًال فتقرأ  )اجتثت خبيثةٍ ](٢٦[
  .األربعةاألوجه  فيهابدل وذات ياء   )الدنيا.. .آمنوا](٢٧[

  ).يشاُء وَمل(ة واواً مفتوحة أبدل اهلمزة الثاني )أَلم يشاءُ (      
  .الثمن نـــــهــــاية )يشاء(      

*  *    *  *  
  .(..تر إىل الذين بدلوا نعمت اهللا كفراً  أمل )تعاىلويبدأ بقوله  :الثامن الثمن

قلـــل األلـــف  ) وقفـــاً  وتـــرى المجـــرمين/ ٤٩( )القهـــارِ /٤٨( )النـــارِ / ٣٠( )البـــوارِ دار ](٢٨[
  .فيهن

  .غلظ الالم فيهن معاً )ظَلموا/٤٤،٤٥(مجيعاً  )الصالة/٣١،٣٧،٤٠( )يَـصلونَها](٢٩[
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  .ياء اهلمزةأبدل  )بئسو](٢٩[
  .رقق الراء فيهن )قِطران /٥٠( )غير/٤٨( )كثيراً /٣٦( )ِسّراً /٣١( )كممصيرَ ](٣٠[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتيهم/٤٤( )وللمؤمنين/٤١( )يأتي](٣١[
  :وجهأوذات ياء فيها أربعة  بدل )آتاكمو](٣٤[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١      
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢      
  .طول البدل وفتح وتقليل ذات الياء -٤و٣      

  .األلف وقللها فيهما حفت )وتغَشى /٥٠( )عصاني](٣٦[
  ).إَين َأسكنت(فتح الياء وصًال  )َأسكنت إني](٣٧[
  .وجه األربعةذات ياء ولني فيها األ )شيء ..يخفى](٣٨[
  .وثلث البدل )دعاِئي ربنا(أثبت الياء وصًال  )ربنا دعاءِ وتقبل ](٤٠[
  ).حتِسنب(معاً كسر السني  )تحَسبن](٤٢،٤٧[
  ).همَوخرَ يُـ (أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ورقق الراء  )يـَُؤِخرهم](٤٢[
  .ثّلث البدل )رؤوسهم](٤٣[
  .ء الثالث عشرواجلز  السورةنــــهـــاية  )األلباب ولوأ](٥٢[ 

*    *  *  *  
  

 الرابع عشر الجزء

  ويبدأ من أول سورة احلجر :الثمن األول

�א
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  .التقليل فيهما )نارِ  /٢٧( )الر](١[
   .أبدل اهلمزة فيهن )المستأخرين/٢٤( )يؤمنون/١٣( )يأتيهم/١١( )تأتينا/٧( )يأكلوا](٣[
  .اهلمزة ورقق الراء أبدل )يستأِخرون](٥[
  .ترقيق الراء فيهن )تسكرَ  /١٥( معاً  )الذكرَ  ،ذكرُ ال](٦،٩[
  ).املالئكـةُ  تَـنَـزل(أبدل النون األوىل تاء مفتوحة وفتح الزاي ورفع املالئكة  )المالئكةَ نُـنَـزل ](٨[
  .ثّلث البدل )يستهزؤون](١١[
  .توسط وطول اللني معا )شيء](١٩،٢١[
  .الفتح والتقليل )ىأبَ ](٣١[
   ).ْدخلوهانُ وعيونٍ (ضم نون التنوين وصًال  )ٍن ادخلوهاوعيو ](٤٥،٤٦[
  .اية الثمنـــنــــه )بمخرجين منها هم وما](٤٨[
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*  *    *  *  
  .(.. .عبادي أين أنا الغفور الرحيم نبئ )تعاىلويبدأ بقوله  :الثاين الثمن

  .فتح الياء فيهن وصالً  )إني أَنا/٨٩( )بناتي ِإن/٧١( )عبادي أَني](٤٩[
  .فيهن الراءرقق  )النذيرُ /٨٩( )يستبِشرون/٦٧( )داِبر/٦٦( )ـشركنُـبَ ](٥٣[
  ).تبشروِن قالوا(رقق الراء وكسر النون  )تبشرونَ ](٥٤[
وأبــدل اهلمــزة الثانيــة ألفــاً  ،سـهل اهلمــزة الثانيــة مــع قصــر البــدل وتوسـطه وطولــه )جــاء آل](٦١[

  .مخسة أوجه ،مع القصر والطول
  .وجهان ،مشبعةهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً سهل ا )جاَء َأهلو/٦٧( 
  .األلف وقللها فتح )َأغنى](٨٤[
  .مهزة القطع وصل )فَأسر](٦٥[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتيك/ ٩٩( )تؤمر/٩٤( )للمؤمنين/٨٨و٧٧( )تؤمرون](٦٥[
  .ثّلث البدل )المستهزئين](٩٥[
  .ــاية السورة والثمنـــنــــه )اليقينيأتيك ](٩٩[

*  *    *  *  
  .من أول سورة النحل ويبدأ :الثالث الثمن

�א
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ــــــــــــــى](١[  ــــــــــــــأتى/٢٦( )وألقــــــــــــــى/١٥( )لهــــــــــــــداكم/ ٩( )تعــــــــــــــالى/١،٣( )أت   وقفــــــــــــــاً  )ف

  .فتح األلف وقللها فيهن :وقفاً ) مثوىً /٢٩( )بلى .تتوفاهم/٢٨( )وأتاهم/٢٦(
   )تِســـــــــــــــــــرون/١٩( )ِخرَ مـــــــــــــــــــوا/١٤( )ئِرٌ جـــــــــــــــــــا/٩( )والحميـــــــــــــــــــرَ /٨( )واأنـــــــــــــــــــِذرُ ](٢[

) أســـــاطير/٢٤( )يســـــرون/٢٣( )مســـــتكِبرون ،منِكـــــرة ،اآلخـــــرة /٢٢( )غيـــــر /٢١(
  .رقق الراء فيهن )يِزرون/٢٥(

  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنون/٢٢( )لتأكلوا/١٤( )تأكلون](٥[
  .البدلثّلث  )لرؤوف](٧[
  ).والنجومَ (بالفتحة  هانصب )والنجومُ ](١٢[

  ).مسخراتٍ (بالكسر  هانصب )مسخراتٌ (       
  .قلل األلف فيهن )الكافرين/٢٧( )أوزارِ /٢٥(وقفاً )وترى](١٤[
  ).َتذكرون(الذال  شدد )تذَكرون](١٧[
  ).تدعون(اخلطاب  بتاء )يدعون](٢٠[

  توسط اللني وطوله  )شيئاً (       
  .ثلث البدل وقفاً ) شركائي](٢٧[
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  ).تشاّقوِن فيهم(كسر النون وصًال   )تشآقونَ (
  ).بيسفل(اء اهلمزة ي أبدل )فلبئس](٢٩[

  .اية الثمنـــنــــه )المتكبرين(       
*  *    *  *  

  .�...للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل :)تعاىلويبدأ بقوله  :الرابع الثمن
رقـق الـراء  )يسـتكبرون /٤٩( )داِخـرون/٤٨( )الذكر/٤٤( )فسيروا/٣٦( )خيرٌ  ،خيراً ](٣٠[

  .فيهن
  ). اآلخرة(مع ترقيق الراء يف  ،ما اآلوجه األربعةذات ياء وبدل فيه )اآلخرة. .الدنيا](٣٠[
تثليــــث البــــدل  )لـــرؤوف/٤٧( )الســــيئات/٤٥( )سيئات،يســــتهزؤون/٣٤( )يشـــاؤون](٣١[ 

  .فيهن
فتح األلف  )بلى/٣٨( )هداهم، يُهدى/٣٧(وقفا )هدىً /٣٦( )الدنيا/٤١( )تتوفاهم](٣٢[

  .فيهن وقللها
  
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمرون/٥٠( )ذهميأخ/٤٦،٤٧( )يأتيهم/٤٥( )يأتي ،تأتيهم](٣٣[
  .الالم غلظ )ظلمهم](٣٣[
  .بدل وبدل عارض فيها ستة أوج لدى الوقف) يستهزؤون. .سيئات](٣٤[
  :لني وبدل فيها أربعة أوجه )آباؤنا..شيء](٣٥[

    .ثالثة البدل وعليهني لتوسط ال -٣و٢و١
  .البدل طولطول اللني وعليه  -٤

  ).أُن اعبدوا(ن وصًال ضم النو  )اعبدوا نِ أ](٣٦[
  وفيها الفتح والتقليل)يُهَدى( ل وأبدل الياء ألفاً االياء وفتح الد ضم )يَهِدي](٣٧[
  ).يُوَحى(النون ياًء والياء ألفاً وفيها الفتح والتقليل  أبدل )نوِحي](٤٣[
  .الثمنــاية ـــهـــن )يؤمرون](٥٠[

*  *    *  *  
  .(..ني اثننيـهυـــــهللا ال تتخذوا إلا وقال )تعاىلويبدأ بقوله  :اخلامس الثمن

  .رقق الراء فيهن )قديرٌ /٧٠( )لعبرة/٦٦( )شربُ / ٥٨،٥٩( )أفغيرَ ](٥٢[
وقفــــاً  معــــاً  )هــــدىً و /٦٤( )الحســــنى/٦٢( وقفــــاً )مســــمىً ( )األعلــــى/ ٦٠( )بــــاألنثى](٥٨[

  .فتح األلف وقللها فيهن )يتوفاكم/٧٠)(وأوحى/٦٨( )فأحيا/٦٥(
]٥٨)[ مالال غلظ )ظَـل.  
  .الراء قلل )يتوارى](٥٩[
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  .)يستأخرون(ورقق راء  ،أبدل اهلمزة فيهن )يستأِخرون/٦١(كله )يؤمنون](٧٢و٦٤و٦٠[
  :بدل ولني مهموز وذات ياء فيها ستة أوجه )األعلى. .ءالسوْ . .اآلخرة](٦٠[

  .قصر البدل وتوسط اللني وفتح ذات الياء -١  
  .الياءتوسط البدل وتوسط اللني وتقليل ذات  -٢  
  .طول البدل وتوسط اللني وفتح ذات الياء وتقليلها -٤و٣  
  .طول البدل وطول اللني والفتح والتقليل -٦و٥  
  .)اآلخرة(ويالحظ ترقيق راء   

  .اهلمزة واواً مفتوحة وال بدل فيها أبدل )يؤاِخذ](٦١[ 
  .ورقق الراءأبدل اهلمزة واواً مفتوحة  )همرَ يؤخِ (       

  .، وجهانمداً طبيعياً ألفاً  وأبدهلاسهل اهلمزة الثانية  )مَأجله جاءَ (     
  ).ُمْفرِطون(كسر الراء   )ُمْفَرطون](٦٢[
   .ذات ياء وبدل فيها األوجه األربعة )آلية. .فأحيا](٦٥[
  ).َنسقيكم(النون  فتح )ُنسقيكم](٦٦[
  .توسط اللني وطوله :معا)شيئاً ](٧٣و٧٠[
  .الثمن يةـهـــــاـــن )ال تعلمون موأنت](٧٤[

*  *    *  *  
  .(...مملوكاً  اهللا مثًال عبداً  ضرب :)تعاىلويبدأ بقوله  :السادس الثمن

  .رقق الراء فيهن )الكافرون ،ينكرونها/٨٣( )قديرٌ /٧٧( )سراً /٧٥( معاً  )يقِدر](٧٦و٧٥[
  .توسط وطول اللني )شيئاً /٧٨(مجيعاً )شيء](٨٩و٧٧و٧٥[
  .يهما األوجه األربعةلني مهموز وذات ياء ف )مواله…  شيء](٧٦[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤذن/٨٤( )يؤمنون/٧٩( )يأمر..يْأت](٧٦[
  .وقفاً فتح األلف وقللها)هدىً ](٨٩[
  ).كمظَعنِ (العني  فتح )كمظْعنِ ](٨٠[

  .فيهن األلفقلل  )بشرىو/٨٩( )وأشعارِها وأوبارِها(       
  .وصالً قلل الراء واهلمزة وال تقليل فيهن  :وقفاً  )رأى](٨٥،٨٦[
  .الالم غلظ )ظلموا](٨٥[
  .الثمناية ـــنـــــه )للمسلمين وبشرى](٨٩[

*  *    *  *  
  .�...اهللا يأمر بالعدل إن :)تعاىلويبدأ بقوله  :السابع الثمن

  .معاً أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنون/١٠٤،١٠٥( )مؤمن/٩٧( )يأمر](٩٠[
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ا األوجــــه مــــفيه يــــاءوذات بــــدل  )اآلخــــرة. .الــــدنيا/١٠٧( )القربــــى وينهــــى.. .وإيتــــاء](٩٠[
  .األربعة

  ).تذكرون( الذالشدد  )تذَكرون(
  .فتح األلف وقللها فيهن) وقفاً وهدىً /١٠٢( )أنثى/٩٧( )أربى](٩٢[
  .رقق الراء فيهما )ونالخاسرُ  ،اآلخرة/ ١٠٩( )خير](٩٥[
  ).ولَيجزين(بدل النون  بالياء )ولنجزين](٩٦[
  .قلل األلف فيهن )رهموأبصا/١٠٨( )الكافرين/١٠٧( )بشرى](١٠٢[
  .ثّلث البدل فيهن )باإليمان ،إيمانه](١٠٦[
  .ـــاية الثمنــــهـــن )رحيم لغفور](١١٠[

*  *    *  *  
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  .أبدل اهلمزة فيهما )يأتيها/١١٢( )تأتي](١١١[
]١١١)[ فتح األلف وقللها فيهن )الدنيا/١٢٢()اجتباه وهداه/١٢١()ىوتوف.  
  .غلظ الالم فيهن )وأصلحوا/ ١١٩( )ظلمناهم/١١٨( )يظَلمون](١١١[
  ).فمُن اضطر(ضم النون وصًال   )فمِن اضطر](١١٥[
  .رقق الراء فيهما )خير/ ١٢٦( )شاِكراً / ١٢١( )غير( ] ١١٥[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة مع ترقيق الراء )اآلخرة..الدنيا](١٢٢[
  .الرابع عشر واجلزءنــــهــــاية السورة  )محسنون](١٢٨[

*  *    *  *  
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  .األلف فيهن قلل )ُأخرى/١٥( )النهارِ /١٢( )للكافرين/٨( )الديارِ /٥( )أسرى](١[
 )كفـى/١٤،١٧( )يلقـاه/١٣( )عسـى/٨(اً وقف )هدىً ، )وقفاً (موسى/ ٢(وقفاً  )األقصا](١[

  .فتح األلف وقللها فيهن )اهتدى/١٥(معاً 
ـــــــــــرا/٤،٩( )البصـــــــــــير](١[ ـــــــــــرا/٦(معـــــــــــاً )كبي ـــــــــــرا. .ليتبـــــــــــرواو ،اآلخـــــــــــرة /٧( )نفي    )تتبي

ــرُ /٩( )حصــيراً /٨( واِزرَة  تــِزرُ /١٥( )طــائَِره/١٣( )مبِصــرة/١٢() بــاآلخرة/١٠( )ويـَُبش
  .الراء فيهن مجيعا رقق )وَلآلخرة/٢١( )بصيرا خبيرا/١٧( )تدميرا/١٦( )◌َ ِوزر

   :بدل وذات ياء فيها أربعة أوجه ):أوالهما/ ٥( )موسى آتينا](٢[

  عشر الخامس لجزءا
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  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

  .تثليث البدل )لِيسوؤوا](٧[
  .أبدل اهلمزة فيهن )مؤمن/١٩( )ؤمنوني/١٠( )المؤمنين](٩[
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء. .آيتين](١٢[

  .قصر البدل وتوسط اللني -١
  .توسط البدل واللني -٢
  .طول البدل مع توسط وطول اللني -٤و٣

  .ورقق الالم مع تقليل األلف ،غّلظ الالم مع فتح األلف )يصالها](١٨[
  .مع ترقيق الراء .هما األوجه األربعةبدل وذات ياء في )وسعى اآلخرة](١٩[
  ).ْنظُرنُ حمظورَ (ضم نون التنوين وصًال  )انُظر محظوراً ](٢٠[
  .ــاية الثمنـــهـــن )مخذوال مذموماً ](٢٢[

*  *    *  *  
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 )نجــوى /٤٧( )ىوتعــال/٤٣( )أفأصــفاكم/٤٠( )فتلقــى/٣٩( )ىـنَــالز /٣٢( )وقضــى](٢٣[
  .فتح األلف وقللها فيهن

 )خيـر/٣٥( معـاً ) كبيـرا/٣١،٤٣( )بصـيرا خبيـراً . .ويقـِدر/٣٠( )تبذيرا/٢٦( )صغيرا](٢٤[
  .رقق الراء فيهن )باآلخرة/٤٥(

  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )القربى. .آت](٢٦[
  ).الُقسطاسب(ضم القاف  )الِقسطاسب](٣٥[
  .أبدل اهلمزة فيهما )نونيؤم/٤٥( )تأويال](٣٥[
  .تثليث البدل )الُفؤاد](٣٦[
  .)َسـيــَئةً (منونة بالفتح فتح اهلمزة وأبدل هاء الغيبة تاء تأنيث مربوطة  )سـيــئـُـهُ ](٣٨[
  :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )آخر. .َأوحى](٣٩[

  .فتح ذات الياء وقصر وطول البدل -٢و١
  .وطول البدل تقليل ذات الياء وتوسط -٤و٣

  ).كما تقولون(بتاء اخلطاب  )يقولون كما](٤٢[
  .)ُيسبح(بياء الغيبة  )واتماالسله  تسبح](٤٤[
  .قلل األلف )أدبارِهم](٤٦[
  )ْنظرنُ مسحورَ (ضم نون التنوين وصًال  )مسحورًا انظر](٤٨-٤٧[
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  .سهل اهلمزة الثانية )أِئذا](٤٩[
  .)نانِ رفاتَ (حركة اهلمزة الثانية إىل نون التنوين قبلها  ونقلأسقط مهزة االستفهام  )أئنا(       
  .الثمنـــــاية ـــهـــن )جديداً  خلقاً (       

*  *    *  *  
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  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )عسى. .متى. .رؤوَسهم](٥١[
  ).النبـيـئِـيـن(بعدها وثلث البدل  ورةياء األوىل و زاد مهزة مكسخفف ال )النبيين](٥٥[
  ).قُل ادعوا(ضم الالم وصًال  )ادعوا قلِ ](٥٦[
  .رقق الراء فيهما )كبيراً / ٦٠( )ُمبِصَرة](٥٩[
  .غلظ الالم )فظلموا](٥٩[
  .قللها فيهنو فتح األلف  )نجاكم/٦٧( )كفىو/٦٥( وقفاً )الرؤيا(]٦٠[
). آْســـُجد(، وأبـــدهلا ألفــاً مشــبعة ســـت حركــات )أَاْســُجد( ل اهلمـــزة الثانيــةســه )أََأســجد](٦١[

  ..وجهان
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة وجهان )أرأَْيتك](٦٢[

  ).أخرتين إىل( وصالً حركات  ٦ومدها مداً منفصًال ياًء بعد النون أثبت  )أخْرتنِ (       
  ).وَرْجِلك(أسكن اجليم  )ورَِجِلك](٦٤[
  .قلل األلف )ُأخرى](٦٩[

  .الثمن ـايةـــــهـــن )تبيعاً  به(       
*  *    *  *  
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  .النقل وتثليث البدل )أوتي فمن](٧١[
  .تثليث البدل فيهن )أوتيتم/٨٥( )يؤوسا/٨٣( )ونؤ يقرَ ](٧١[
  .فيهما غلظ الالم )الصالة/٧٨( )يظلمون](٧١[
  :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )اآلخرة... )معاً ( أعمى](٧٢[

  .مع ترقيق الراء.فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله -٢و١       
  .مع ترقيق الراء .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله -٤و٣       

ــــ/٩١( )ظهيــــراً /٨٨( )كبيــــراً /٨٧(معــــا )نصــــيراً /٨٠ ،٧٥( )غيــــُره](٧٣[ تفجيــــراً  ،رَ فتُـَفج (
  .رقق الراء فيهن )سعيراً /٩٧( )بصيراً  خبيراً /٩٦(

  .ني وطولهلال توسط  )شيئاً ](٧٤[
  ).َخـْلـَفـك(الم وحذف األلف لفتح اخلاء وأسكن ا )ِخالَفك](٧٦[
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ـــــــى/٩٣( )فـــــــأبى/٨٩( )أهـــــــدى/٨٤( )عســـــــى](٧٩[ ـــــــ /٩٤( )ترق ـــــــى/٩٦( )هدىـال  )كف
  .فتح األلف وقللها فيهن )مأواهم/٩٧(

ــــــــــــــأتوا/٨٨( )مــــــــــــــؤمنينلل](٨٢[ ــــــــــــــأتون ،ي ــــــــــــــؤمن/٩٠،٩٣( )ي ــــــــــــــأتِ /٩٢(معــــــــــــــاً  )ن    )يت
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنوا/٩٤(

  :أربعة أوجه فيها )نأىو](٨٣[
  .القصر يف البدل مع فتح األلف -١       
  .التوسط مع تقليل األلف -٢       
  .الطول مع الفتح والتقليل -٤و٣       

  ).تـَُفجرَ (وكسر اجليم مشددة ورقق الراء  ضم التاء وفتح الفاء )تِْفُجر](٩٠[
  ).املهتدي ومن(أثبت ياًء بعد الدال وصًال  )المهتدِ ](٩٧[
  .سهل اهلمزة الثانية )أَِإذا](٩٨[

  ).نانِ رفاتَ (ونقل حركة اهلمزة الثانية إىل نون التنوين قبلها أسقط مهزة االستفهام  )أَِإنا(       
  .الثمناية ـــــــهـــن )جديداً (       

*  *    *  *  
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ـــــــ/١٠٥( )اآلخـــــــرة/١٠٤( )بصـــــــائِر/١٠٢( )قـــــــاِدر](٩٩[ ـــــــ بشراً ـُم  /١٠٧،١٠٩( )راً ـونذي
  .رقق الراء فيهن )تكبيراً  /١١١( معاً )ِخرونيَ 

وقللهـــا  األلـــفتح فـــ )الحســـَنى/١١٠( )يتَلـــى/١٠٧(معـــاً )موســـى/١٠١( وقفـــاً  )فـــأبى](٩٩[
  .فيهن

  ).رَيب ِإذاً (فتح الياء وصًال  )ِإذاً  ربي](١٠٠[
  :بدل وذات ياء فيهما أربعة أوجه )ياموسى. .موسى آتينا](١٠١[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

ــــة ســــهل اهلمــــزة الثا )ِإال هــــؤالءِ ](١٠٢[ ــــة مشــــبعة  )هــــؤالِء ِاال(ني ــــاء مدي  )هــــؤالِءْيال(وأبــــدهلا ي
  .وجهان

  .أبدل اهلمزة )تؤمنوا](١٠٧[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )تتلى. .أوتوا. .آِمنوا(         

  .)واوا، أُو ادعُ قُل ادعُ (ضم الالم والواو وصًال  )أِو ادعوا ،ادعوا قلِ ](١١٠[
  .مغلظ الال )بصالتك(        
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  .وصالً ال سكت بينهما  )قيما .عوجاً ](١[
  .رقق الراء فيهن )وينِذر/٤( )ويبشر ،لينِذر](٢[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتون/١٥( )يؤمنوا/٦( )المؤمنين](٢[
  .)آثارِهم(وثلث البدل يف  ،قلل األلف فيهن )افترى/١٥( )آثارِهم](٦[
  .فتح األلف وقللها فيهن وقفاً )ىدً ه/١٣( )أحصى/١٢(وقفاً  )أوى](١٠[ 
  .الالم غلط )أظلم](١٥[
  .هــــاية الثمنـوهو ن ).َمرِفقا(فتح امليم وكسر الفاء  )ِمرفقاً ](١٦[

*  *    *  *  
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   .وقفاً قلل الراء)وترى](١٧[
  .يهماغلظ الالم ف )تَلعْ اط /١٨( )تعَ لَ طَ (
  ).تـَزاَور( الزايشدد  )تَزاَور(       

ـــــــــــــ](١٧[ ـــــــــــــ/٢٤( )هتدِ مُ ـال ـــــــــــــت اليـــــــــــــاء فيهمـــــــــــــا وصـــــــــــــًال  )هدينِ ـَي ـــــــــــــدي و (أثب    )نمـــــــــــــاملهت
  ).يهديين ريب(

  ).وحتِسبهم(كسر السني   )وتحَسبهم](١٨[
  .فيهن الراءرقق  )أساِور/٣١( )ظاِهرا ِمراءً /٢٢( )يْشِعَرن /١٩( )ِذراَعيه](١٨[
  ).ولَـُملـْئت(شدد الالم  )ْئتولَـُملِ ](١٨[
  .فتح األلف وقللها فيهن )هواه. .الدنيا/٢٨( )عَسى/٢٤( )أزكى](١٩[
  .أبدل اهلمزة فيهن )بِئس ،فليؤمن/٢٩( )فليأتكم](١٩[
  ).رَيب أعلم(فتح الياء وصًال  )ربي أعلم](٢٢[
  .توسط اللني وطوله) لشيء](٢٣[
  .يهماتثليث البدل ف )متكئين/٣١( )ُأوِحي](٢٧[
  .ــاية الثمنــــــهـــن )حسنت مرتفقا](٣١[

*  *    *  *  
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  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيئاً . .آتت](٣٣[
  .قصر البدل وتوسط اللني -١
  .توسط البدل واللني -٢
  .طول البدل وتوسط وطول اللني -٤و٣

  ).ُأْكَلها(أسكن الكاف  )ُكَلهاأُ (    
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  ).بُِثُمرِه ،ُمثُرٌ (ضم الثاء وامليم فيهما  )بَِثَمرِه/٤٢( )ثََمرٌ ](٣٤[
 كلـــــــه )خيـــــــرٌ /٤٤،٤٦( )ِصـــــــراً تمن/٤٣(معـــــــاً  )خيـــــــرا/٣٦،٤٠(معـــــــا  )يحـــــــاِوره](٣٤،٣٧[

  .رقق الراء فيهن )حاِضرا ،كبيرة صغيرة وال، يغاِدرُ /٤٩( )ُنَسيـرُ /٤٧( )مقتِدراً /٤٥(
  ).أنآ أقل( )أنآ أكثر(مداً منفصًال وصًال  )أنا(  أثبت ألف )أنا أقل /٣٩( )أنا أكثر](٣٤[
  ).منُهما(ضم اهلاء وزاد ميماً بعدها  )منَها](٣٦[
  .الفتح و التقليل فيهن )أحصاها/٤٩( )الدنيا/٤٥،٤٦( )فعسى/٤٠( )سواك](٣٧[
   فتح الياء وصالً  )ربي أن/٤٠(معاً )بربي أحدا](٣٨،٤٢[
  ).يوتيين خريا(أبدل اهلمزة وزاد ياًء بعد النون وصًال  )يؤتين](٤٠[
  .غلظ الالم )طَلبا](٤١[
  ).ُعُقباً (ضم القاف  )ُعْقباً ](٤٤[
  .فيها األوجه األربعةذات ياء ولني مهموز  )شيء. .الدنيا](٤٥[
  .وقفاً قلل األلف فيهما)فترى/٤٩(وقفاً  )وترى](٤٧[
  ).بيس(ء أبدل اهلمزة يا )بئس](٥٠[

  .ــاية الثمنــــهـــن )للظالمين بدال(       
*  *    *  *  
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 .ثلث البدل وقفاً ) شركائي](٥٢[

  .وثلث البدل وقفاً األلف الراء و وقفاً قلل  )ورأى](٥٣[
  .للني وطولهتوسط ا )شيئاً /٧٤ ،٧١(معا )شيء](٧٠ ،٥٤[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتيهم. .تأتيهم..يؤمنوا](٥٥[
  .فتح األلف وقللها فيهن )ِلفتاه/٦٠(معاً )موسى/٦٠،٦٦( )الهدى](٥٥[
  .رقق الراء فيهن )صاِبراً /٦٩( )تصِبر/٦٨( )ذُكر/٥٧( )أُنِذروا/٥٦( )او ويستغِفر ](٥٥[
  ).قِـَبال(كسر القاف وفتح الباء   )قـُُبال](٥٥[
  .)ُهُزؤا(مهز الواو  )هُزوا(]٥٦[
  .غلظ الالم فيهن :معا)فانطلقا/٧١،٧٤( )َظَلموا/٥٩( )َأظلم](٥٧[
   :بدل وذات ياء فيهما أربعة أوجه )الهدى. .بآيات](٥٧[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١
  توسط البدل وتقليل ذات الياء  -٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

  ).تـَُواِخذين() يـَُواخذهم(أبدل اهلمزة واواً مفتوحة فيهما  )يتـَُؤاخذنِ /٧٣( )يـَُؤاخذهم](٥٨[
  .)آثارمها(قلل األلف فيهما  وثلث البدل يف  )آثارهما/٦٤( )القرى](٥٩[
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  ).لِـُمـْهَلِكِهم(ضم امليم وفتح الالم  )لِـَمـْهِلِكهم](٥٩[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )لفتاه آتنا](٦٢[
  .وجهانمشبعة وقفاً  وأبدهلا ألفاً  يف احلالني سهل اهلمزة الثانية )يتأرأ](٦٣[

  .الفتح والتقليل مع كسر اهلاء وصالً  )أنسانيهُ (       
  .أثبت الياء فيهما وصالً  )تعلَمنِ / ٦٦( )نبغِ ](٦٤[
  ).معْي صرباً (أسكن الياء فيهما  )معَي صبراً ](٦٧،٧٢[
  .فتح الياء وصالً  )إن ستجدني](٦٩[
  ).تسأَلَـين (فتح الالم وشدد النون  )تسأْلِني عن](٧٠[
  .وجهان ،رقق الراء وفخمها فيهما )ِإمراً /٧١( )ِذكراً /٧٠[
  ).زاِكَية(زاد ألفاً بعد الزاي وخفف الياء  )زَِكية](٧٤[
  .اخلامس عشر وهو نـــهـاية اجلزء )ُنُكراً (ضم الكاف  )ُنْكرا](٧٤[

*  *    *  *  
  الجزء السادس عشر
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  .أسكن الياء )معَي صبراً ](٧٥[
  .معاً توسط اللني وطوله )شيءٍ ](٨٤ ،٧٦[
  ).لُدِين (خفف النون  )َلُدني](٧٦[
  .غلظ الالم فيهما )ظَلم/٨٧( )فانَطلقا](٧٧[
  ).الختَت (أدغم الذال يف التاء  )التخْذتَ ](٧٧[
أبـدل اهلمــزة  )ومــأجوج يـأجوج/٩٤( )تأويـل/٨٢( )مــؤمَنين/٨٠( )يأخـذ/٧٩( )بتأويـل](٧٨[

  .فيهن
  ).يـُبَـدَهلما(فتح الباء وشدد الدال  )يـُْبِدلهما](٨١[

  .رقق الراء فيهما )خيرٌ /٩٥( )خيراً (       
  .رقق الراء وفخمها وجهان )ِستراً /٩٠( )ِذكراً ](٨٣[
   :ولني مهموز فيهما أربعة أوجه بدل )سبباً  شيءٍ  ...آتيناه](٨٤[

  .قصر البدل وتوسط اللني -١
  .توسط البدل واللني -٢
  .طول البدل وتوسط اللني وطوله -٤و٣

   ).مث اتـَبع( )فاتـَبع(وصل مهزة القطع وشدد التاء  معاً  )أتْـَبع/٨٩،٩٢( )فأَْتبع](٨٥[
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  ).ُنُكراً (ضم الكاف  )ُنْكراً ](٨٧[
  :بدل وذات ياء فيهما أربعة اوجه )آتوني. .ساوى..آتوني/٩٦( )الحسنى. .آمن](٨٨[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

  ).جزاءُ (رفع اهلمزة من غري تنوين  )جزاًء الحسنى](٨٨[
  ).ُسّداً ( )السدين( فيهما نيضم الس )َسّداً  /٩٤( )السدين](٩٣[
  ).دّكاً (نون الكاف وحذف اهلمزة  )دكاءَ ](٩٨[

  .ــاية الثمنـــنــــه )وعد ربي حقاً (       
*  *    *  *  
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  .قلل األلف )للكافرين](١٠٢ ،١٠٠[
  ).ءدوَين أوليا(فتح الياء وصًال  )دوني أولياء](١٠٢[

  ).أولياَء اِنا(سهل اهلمزة الثانية  )أولياَء ِإنا(  
  .فتح األلف وتقليله )يوحى/١١٠( )الدنيا](١٠٤[
  ).حيِسبون(كسر السني   )يحَسبون](١٠٤[
  ).هُزؤاً (مهز الواو  )هُزواً ](١٠٦[
  

*  *    *  *  
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  .قلل اهلاء والياء  )كهيعص](١[
  .رقق الراء فيهن )الـِمحراب/١١( )كنـَُبشرُ /٧( )عاِقراً /٥،٨( )كرُ ذِ ](٢[
  .)زكرياءَ ( بعد األلف منصوبة زاد مهزة )زكريا](٢[

  ).زكرياَء ِاذ(سهل اهلمزة الثانية  )زكرياَء ِإذ(     
  .األلف وقللها فيهن حفت )فأوَحى/١١(معاً )أنى/ ٨،٢٠( )يحيى/٧( )نادى](٣[
  .ث البدلثلّ  )ورائي](٥[
  .مزة الثانية وأبدهلا واواً وجهانسهل اهل )يازكرياُء ِإنا](٧[
  ).ُعِتيا(ضم العني  )ِعِتيا](٨[
  .توسط اللني وطوله )شيئاً ](٩[
  .فتح الياء فيهما وصالً  )إني َأعوذ/١٨( )لي آية](١٠[
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  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )آتيناه. .يايحيى](١٢[
  ).لِيَـَهبَ (أبدل اهلمزة ياًء  )ألهب](١٩[
  .ـهـــــاية الثمنـــن )مقضياً  وكان أمراً ](٢١[

   *    *   *    *  
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  ).ِنسياً (كسر النون   )َنْسياً ](٢٣[
 )عســـــــــى /٤٨( )قضـــــــــى/٣٥(وقفـــــــــاً  )عيســـــــــى/٣٤( )وأوصـــــــــاني/٣١( )فناداهـــــــــا](٢٤[

  .نفتح األلف وقللها فيه )تتلى/٥٨( )موسى/٥١(
  ).َتساَقط(فتح التاء والقاف وشدد السني  )ُتَساِقط](٢٥[
  .توسط اللني وطوله فيهما )َسْوءٍ /٢٨( )شيئاً ](٢٧[
  :بدل وذات ياء فيهما أربعة أوجه )آتاني](٣٠[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

  .خفف الياء وزاد مهزة بعدها كله)نبيا](٥٤،٥٦ ،٥١،٥٣ ،٤٩ ،٤١ ،٣٠[
  .غلظ الالم )بالصالة](٥٥ ،٣١[
  ).قوُل احلق(رفع الالم  )قوَل الحق](٣٤[
]٣٦)[ (فتح اهلمزة  )اهللا وِإن وَأن.(  
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأمر/٥٥( )يأتك/٤٣( )يؤمنون/٣٩( )يأتوننا](٣٨[
  .ق الراء فيهمارق )سأستغِفرُ /٤٧( )يُبِصرُ ](٤٢[
  .فتح الياء فيهما وصالً  )ربي ِإنه/٤٧( )إني َأخاف](٤٥[
  ).خمِلصاً (كسر الالم   )مخَلصاً ](٥١[
]٥٨)[ ينالنـِبيِئني(تثليث البدل   معخفف الياء وزاد مهزة بعدها  )بِـيالن(.  

  .بدل وذات ياء فيها األوجه األربعة )آيات. .تتلى. .آدم(       
       ) ــاية الثمنـــنـــــه )اوُبكي.  

   *    *   *    *  
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  .غلظ الالم فيهن )َأطلع/٧٨( )يُظَلمون/٦٠( )الصالة](٥٩[
  :وجهأبدل ولني مهموز فيهما أربعة  )شيئاً .. .آمن](٦٠[

  .قصر البدل وتوسط اللني -١
  .اللنيتوسط البدل و  -٢
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  .طول البدل وتوسط اللني وطوله -٤و٣
  .أبدل اهلمزة فيهما )يأتينا/٨٠( )مأتِيا](٦١[
  .سهل اهلمزة الثانية )أِإذا](٦٦[
  .رقق الراء فيهن )وتنِذرَ . .لتَبشرَ /٩٧( )َتِخر و/٩٠( كله )خيرٌ /٧٣،٧٦( )لَُنْحِضَرنهم](٦٨[
 )ُعِتيـا( )ُجثيـا(ضـم كسـرة احلـروف األوىل منهـا  )ياِصـلِ /٧٠( )ِعِتيا/٦٩(معا  )ِجِثيا](٦٨،٧٢[

  ).ُصِليا(
  .فتح األلف وقللها فيهن )أحصاهم/٩٤(وقفاً )هدىً /٧٦( )َأولى](٧٠[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )آياتنا. .تتلى](٧٣[
ولـــه يف  .وجهـــان )رآيْـــتفأ(فـــاً مشـــبعة لوأبـــدهلا أ )راَيـــتفأ(ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة  )أَيـــتفر أ](٧٧[

  .الوقف التسهيل فقط
  .تثليث البدل )ُألوتـََين(       

  .تقليل األلف )الكافرين](٨٣[
  ).َيكاد( أبدل تاء التأنيث ياءً  )َتكاد](٩٠[
  .هـــــاية السورة والثمنـــن )ركزاً ](٩٨[

   *    *    *    *  
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  .مال اهلاء إمالة كربى وهي اإلمالة الكربي الوحيدة لورشأ )طـه](١[
 )الُحسـنى/٨) (وأخفـى /٧( )استوى/٥(وقفًا )العلى/٤(معًا  )يخشى/٣،٤٤( )لتشقى](٢[

 )طُـوى/١٢( )ياموسـى /٤٩ ،٤٠ ،١١،١٧،١٩،٣٦(وقفـاً )هـدىً /١٠( )موسـى/ ٩(
 معــــــاً  )األولــــــى/٢١،٥١( )فتــــــردى/ ١٦)(تســــــعى/١٥،٢٠(معــــــاً )يُــــــوحى /١٣،٣٨(
ــــــى/٢٤،٤٣( ــــــى /٤٥(معــــــاً  )طغ ــــــولىو/٤٨( )الهــــــدى/٤٧( )يطغ  )هــــــدى/٥٠( )ت
  .قوًال واحداً  قلل األلف فيهن )النهى/٥٤( )شتى/٥٣( )ينسى/٥٢(

ـــــــــــــــــذِكرة](٣[ ـــــــــــــــــر /٧( )ت ـــــــــــــــــراً /٢٩( )هاتَ ســـــــــــــــــيرَ /٢١( )الس    )كثيـــــــــــــــــراً /٣٤ ،٣٣( )وزي
  .رقق الراء فيهن )بصيراً /٣٥(

وقفـــــــاً  )الكبـــــــرى اذهـــــــب/٢٣( كلـــــــه)رىُأخـــــــ/٣٧ ،١٨،٢٢( )النـــــــارِ  /١٠( )الثـــــــرى](٦[
  .قلل األلف فيهن )وأرى/٤٦(

  .الفتح والتقليل فيهن )فألقاها/ ٢٠( )هواه/ ١٦( )أتاها/ ١١( )أتاك](٩[
  .قلل الراء واهلمزة مع تثليث البدل )رأى](١٠[
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   )إننــــــــي أنــــــــا اهللا/١٤( )كبــــــــإنــــــــي أنــــــــا ر /١٢( )لعلــــــــي آتــــــــيكم ،آنســــــــت نــــــــيإِ ](١٠[
فـتح اليــاء ) ذكــري اذهبــا/٤٢( )لنفســي اذهـب/٤١( )ي ِإذعيــن/٣٩( )لـي أمــري/٢٦(

  .فيهن وصالً 
  .حذف التنوين وقلل األلف وصال ووقفاً ألنه من رؤوس اآلي )ُطوىً ](١٢[
  .غلظ الالم )الصالة](١٤[
  :أربعة أوجه فيهابدل وذات ياء  )لِــُتجزى. .آتية](١٥[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١
  .ت الياءتوسط البدل وتقليل ذا -٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

  .أبدل اهلمزة فيهن )فْأتِياه /٤٧( )يأخذه/٣٩( )يؤمن](١٦[
   )ةـبآي/ ٤٧( )وتيتد أُ ـق/٣٦(معًا  )األولى/٥١ ،٢١( )آِربـم](١٨[

  .تثليث البدل )آليات/٥٤( )أوِحي /٤٨(
   :ذات ياء ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء. .أعطى](٥٠[

  .ع توسط وطول اللنيمفتح ذات الياء  -٢و١
  .تقليل ذات الياء مع التوسط والطول -٤و٣

  ).ِمهاداً (كسر امليم وزاد ألفاً بعد اهلاء   )داً َمهْ ](٥١[
  .ـاية الثمنـــــهـــن )ُألولي النهى](٥٤[

  *    *     *    *  
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  .قلل األلف )افترى/٦١( )ىُأخر ](٥٥[
  .تثليث البدل )آمن/٨٢( )آذن/٧١( )آمنا/٧٠( )آياتنا](٥٦[
ــى](٥٦[ ــا موســى /٦٥و٥٧( )وأَب  )أتــى /٦٩ ،٦٠( )ضــحىً /٥٩(وقفــاً )ســوىً /٥٨(معــاً  )ي

 )ألقــى /٦٥( )اســتعلى /٦٤( )الُمثلــى /٦٣( )النجــوى/٦٢( )موســى/٧٧و٦٧و٦١(
 )الُعلى /٧٥( )يحيى /٧٤( )وأبقى/٧٣) (الدنيا /٧٢( )األعلى/ ٦٨( )تسعى/٦٦(
 )هــــــــــوى/٨١) (الســــــــــلوى /٨٠( )هــــــــــَدى /٧٩( )تخشــــــــــى /٧٧( )تزّكــــــــــى /٧٦(
  .قلل األلف فيهن )اهتدى/٨٢(

  .أبدل اهلمزة فيهن )مؤمناً  يأته ومن/ ٧٥( )يأت /٧٤( )ثم ْأتوا/ ٦٤( )فلنأتينك](٥٨[
  ).ِسوى(وقلل األلف قوًال واحداً كسر السني   )ُسوى](٥٨[
  .الفتح والتقليل فيهن )موسى يا /٦٥( معاً )موسى/ ٦١،٧١( )ولىفت](٦٠[
   ).فَيسَحتكم(فتح الياء واحلاء  )فُيسِحتكم](٦١[
  ).إن هذان( )إن(شدد النون يف  )إن هذان](٦٣[
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ـــحر ،لكبيـــركم/ ٧١( )الســـاِحر/ ٦٩( )لســـاِحران(   خيـــر/ ٧٣(  )ليغِفـــر/ ٧٣( )الس( 
  .رقق الراء فيهن

  ).تَلقف(لالم وشدد القاف فتح ا )تْلقف](٦٩[
  .مع تثليث البدل )منتماأَاَ (زاد مهزة االستفهام وسهل اهلمزة الثانية  )آمنتم](٧١[
  .أبدل اهلمزة واواً ورقق الراء )نؤثرك](٧٢[
   :ربعة أوجهأ يف البدل مع األلف اليت بعد الياء )خطايانا. .آمنا](٧٣[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء - ١
  .يل ذات الياءتوسط البدل وتقل - ٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

  )أِن اسر(أبدل مهزة القطع مهزة وصل وكسر النون قبلها وصًال  )أن أسر](٧٧[
  .ة الثمنـــايـــنـــــه )ثم اهتدى](٨٢[

*  *    *  *  
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  .التقليل فيهن قوًال واحداً  )موسى/ ٩١( )لِترَضى/٨٤( )ياموسى](٨٣[
  .نالفتح والتقليل فيهوقفاً،  )ألَقى/ ٨٧( معاً  )موسى](٨٨ ،٨٦[
  .غلظ الالم ورققها وجهان وصًال ووقفاً  )أفطالَ ](٨٦[
ـــبعن](٩٣[ ـــاء وصـــالً  )أال تت أفعصـــيت ~أال تتبعـــين( حركـــات ٦ومـــدها مـــداً منفصـــًال  أثبـــت الي

  ).أمري
  .مزةأبدل اهل )ال تأخذ](٩٤[

  ).برأسَي إين(فتح الياء وصًال  )برأسي إني(
  .التوسط والطول )شيء](٩٨[
  :فيها مخسة أوجه )ِذكراً . .آتيناك](٩٩[

  .قصر البدل مع تفخيم الراء وترقيقها -٢و١  
  .توسط البدل مع التفخيم -٣  
  .طول البدل مع التفخيم والرتقيق -٥و٤  

  .تفخيم الراء وترقيقه )ِوزراً ](١٠٠[
  .قلل الراء )ترى(]١٠٧[
  .ايـــة الثمـنـــهـــن )علماً ](١١٠[

*  *    *  *  
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 ) تأتِهم ،يأتينا /١٣٣( )وْأمر/ ١٣٢( )ولم يؤمن/ ١٢٧( )يأتينكم/ ١٢٣( )مؤمن](١١٢[
  .أبدل اهلمزة فيهن

  .تفخيم الراء وترقيقه )ِذكراً ](١١٣[
 )هداي/ ١٢٣( وقفاً )هدىً / ١٢٣( )اجتباه/ ١٢٢( )يُقَضى. .)وقفا( فتعالى](١١٤[

  .الفتح والتقليل )أعمى/ ١٢٥(
  .ثالثة البدل مع التقليل قوًال واحداً  )األولى/ ١٣٣( )فتشقى. .يا آدم( )أََبى..آلدم](١١٦[
  ).وإِنك(كسر اهلمزة   )وأَنك](١١٩[
   .قلل الراء )تعرى](١١٨[
/ ١٢٤( )يشـــَقى/١٢٣( )وَهـــَدى/١٢٢( )فَغـــَوى/ ١٢١( )يبَلـــى/ ١٢٠( )ضـــَحىت](١١٩[

ـــــى/ ١٢٧،١٣١( )تنَســـــى/ ١٢٦( )أعمـــــى  )مســـــمى/ ١٢٩( )النهـــــى/١٢٨( )وأبق
قللهــــن قــــوًال  )اهتــــدى/ ١٣٥( )ونخــــزى/١٣٤( )للتقــــوى/ ١٣٢( )ترَضــــى/ ١٣٠(

  .واحداً 
  :فيها مخسة أوجه )آدم عصىو. .هماَسوآتِ ](١٢١[

  .وعليه قصر البدل وفتح ذات الياء واوالعدم املد يف  - ١
  .وتوسط البدل وتقليل ذات الياء الواوعدم املد يف  - ٢
  .وطول البدل وفتح وتقليل ذات الياء الواوعدم املد يف  -٤و٣
  .وتوسط البدل وتقليل ذات الياء الواوتوسط  -٥

  .قللهما قوالً واحداً ألما رأس آية عند ورش) الدنيا/ ١٣١( وقفاً  )هدىً (]١٢٣[
  ).تَين أعمىر حش(فتح الياء وصًال  )حشرتني أعمى](١٢٥[
  .رقق الراء )خير/ ١٣١() اآلخرة/١٢٧( )بصيراً ](١٢٥[
  .قلل األلف قوالً واحداً  )النهارِ ](١٣٠[
  .غلظ الالم )بالصالة](١٣٢[
  .السادس عشراجلزء ِاية نــهــاية السورة و  )ومن اهتدى](١٣٥[

*  *  *  * 

  اجلزء السابع عشر
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  .أبدل اهلمزة فيهن )يأكلون/ ٨( )يؤمنون/٦( )فليأتنا/ ٥( )أتونأفت/ ٣( )يأتيهم](٢[
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  .فتح األلف وقللها وجهان )ارتضى/ ٢٨( )دعواهم/١٥(وقفاً )النجوى](٣[
  .غلظ الالم )ظلموا](٣[
/ ٢١) (يستحِســــرون، تكِبرونســــي/١٩)(مِذكــــرُك/١٠)(شــــاِعرٌ /٥)(، تبِصــــرونالســــحرَ ](٣[

  .رقق الراء فيهن :معاً  )ِذكر/ ٢٤( )نِشرونيُ 
]٤)[ قل ريب(بناها على األمر  )يقال رب.(  
  .قلل الراء )افتراه](٥[
  .وله فيها الفتح والتقليل )يوَحى(معاً أبدل النون ياًء والياء ألفاً  )نوحي](٢٥ ،٧[
  ).كانظـاملة(اء أدغم التاء يف الظ )ظالمة كانتْ ](١١[
  ).معْي وذكر(أسكن الياء  )من معَي وذكر](٢٤[
  .نــــهـــــاية الُثمن )وهم من خشيته مشفقون](٢٨[

*  *    *  *  
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]٢٩)[ ء وصالً افتح الي )ي إلهإن.  
  .توسط اللني وطوله )شيئاً  ،شيء](٤٧و٣٠[
  .نأبدل اهلمزة فيه )نأتي/ ٤٤( )تأتيهم/٤٠( )ؤمنوني](٣٠[
  .قلل الراء واهلمزة مع تـثليث البدل )رآك](٣٦[

  ).هُزؤاً (أبدل الواو مهزة  )هُزواً (  
  .رقق الراء فيهن )منِكُرون ،ِذكرٌ / ٥٠( )أنِذرُكم /٤٥( )سِخروا/ ٤١( )كاِفرون](٣٦[
  .الفتح والتقليل فيهما )كفىو/ ٤٧( )متى](٣٨[
  ).ولقُد استهزئ(ضم الدال وصًال  )ولقِد استهزئ(]٤١[
  .ثلث البدل )يستهزئون](٤١[
  .قلل األلف فيها )والنهارِ ](٤٢[
  .وجهان وصًال ووقفاً  ،ورققهاغلظ الالم  )طال](٤٤[
  .سهل اهلمزة الثانية فيهما )إذا الدعاءَ ](٤٥[
  .غلظ الالم )تظَلم](٤٧[
  ).مثقالُ (رفع الالم  )مثقالَ ](٤٧[
  :يف هذه اآلية سبعة أوجه )ذكراً . .آتينا موسى](٤٨[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء وتفخيم الراء وترقيقه -٢و١  
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء وتفخيم الراء -٣

  .طول البدل وفتح وتقليل ذات الياء وعلى كل منها تفخيم الراء وترقيقه -٧و٦و٥و٤
  .نــهــاية الثمن )منكرون](٥٠[
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*  *    *  *  
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  .النقل وتثليث البدل )ولقد آتينا](٥١[
رقــق الـــراء  )شـــاِكُرون/ ٨٠( )والطيـــر/ ٧٩( )الخيــرات/ ٧٣( )كبيـــُرهم/ ٦٣( )كبيــراً ](٥٨[

  .فيهن
   .وقفاً الفتح والتقليل )فتىً ](٦٠[
  .أبدل اهلمزة )فأتوا](٦١[
ـــة  )أأنـــت](٦٢[ ـــت(ســـهل اهلمـــزة الثاني ـــت(وقفـــاً وأبـــدهلا ألفـــاً مشـــبعة  )أاَن وعلـــى كـــل مـــن  )أاْن

  ).آهلتنا(الوجهني تثليث البدل يف 
  .ثلث البدل )وإيتاء /٧٣( )رؤوسهم](٦٥[
  .سهل اهلمزة الثانية )أئمة](٧٣[
  .غلظ الالم )الصالة وإقام](٧٣[
  . مهموز فيهما األوجه األربعةبدل ولني )قوم سوء..بآياتنا/٧٧( )قوم َسوء. .آتيناه](٧٤[
  .الفتح والتقليل )نادى إذ](٧٦[
  ).لُيحِصنكم(بالياء بدل التاء  )لتحصنكم](٨٠[
  .نـــهـــاية الثمن )حافظين](٨٢[

*  *    *  *  
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 )تتلقــاهم/ ١٠٣( )نىالحســ/١٠١( )يحيــى/ ٩٠( )فنــادى/ ٨٧( معــاً )نــادى إذ](٨٣،٨٩[
  .فيهن الفتح والتقليل) يوَحى/١٠٨(

  .قلل الراء )وذكرى](٨٤[
  .اهلمزة فيهن أبدل )ومأجوج يأجوج/ ٩٦( )مؤمن وهو/ ٩٤( )المؤمنين](٨٨[
  .رقق الراء فيهن )زفيرٌ / ١٠٠( )الخيرات/ ٩٠( )خير/ ٨٩( )نقِدرَ ](٨٧[
  .)وزكرياَء ِاذ(هلمزة الثانية بعد األلف وسهل امفتوحة زاد مهزة  )إذ رياكوز ](٨٩[
  .غلظ الالم )وأصلحنا](٩٠[
  .)هؤالء يَاِهلة(أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة وثلث البدل  )آلهة هؤالءِ ](٩٩[
  ).تابلكِ ل(كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على اإلفراد   )تبللكُ ](١٠٤[
  ).ُقل رب(بناها على األمر  )رب قالَ ](١١٢[
  .نــهــاية السورة والثمن )صفونت](١١٢[

*  *    *  *  
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  .توسط اللني وطوله :كله  )شيء](١[
 )النصـارى/ ١٧(وقفـاً  )وتـرى األرض/ ٥( )، بسكارىسكارى /٢(وقفـاً ) الناس وترى](٢[

  .قلل الراء فيهن
 :)المـولى/ ١٣( )الموتى/٦( )الدنيا/ ١٥، ٩( وقفـاً )هدىً /٨( وقفاً  )مسمىً /٥( )تواله](٤[

  .الفتح والتقليل فيهن
  .رقق الراء فيهن :معاً )وكثيرٌ /١٨( )العشيرُ / ١٣( )خِسر ،خري/ ١١() قدير/٦( )ونُِقرّ ](٥[
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً وجهان )إلى نشاءُ ](٥[
  .مهموز فيهما األوجه األربعة ذات ياء ولني  )شيء … الموتى /٦( )شيئاً . .يتوفى](٥[
  .غلظ الالم )ظالّمب](١٠[
  .مع ترقيق الراء ي اآلخرة ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة :معاً  )واآلخرة الدنيا](١١[
  .معاً أبدل اهلمزة ياءً  )لبئس](١٣[
  ).مث لِيقطع(كسر الالم   )ْليقطع ثم](١٥[
  .األربعة بدل ولني مهموز فيهما األوجه )شيء..آمنوا](١٧[
  ).الصابنيو (أسقط اهلمزة  )الصابئينو](١٧[
  .نـــهـــايـــة الثمن )يشاء ما](١٨[

*  *    *  *  
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  .قلل األلف )نارٍ  من](١٩[
 )شــــعائرَ / ٣٢( )الطيــــرُ / ٣١( )غيــــرَ /٣١( )خيــــر/٣٠()الفقيــــرَ / ٢٨( )،حريرٌ أســــاِور](٢٣[

  .رقق الراء فيهن )لتكبروا/ ٣٧( )خيرٌ /٣٦) (ذكرَ  /٣٥(
  ).سواءٌ (رفع اهلمزة  )سواءً ](٢٥[

  ).البادي ومن(أثبت الياء وصًال  )ومن البادِ (
  .أبدل اهلمزة )يأتين ،يأتوك](٢٧[
  ).مث لِيقضوا(كسر الالم   )ْليقضوا ثم](٢٩[
الفـتح  )هـداكم، التقوى /٣٧(وقفـاً )ثم مسمىً  /٣٣(وقفاً )القلوب تقوى/ ٣٢( )يتلى](٣٠[

  .والتقليل فيهن
  ).فَتَخطُفه(اء وشدد الطاء فتح اخل )هفُ طَ خْ فتَ ](٣١[
  .غلظ الالم )الصالة](٣٥[
  .نــهـــايـــة الثمن )المحسنين](٣٧[

*  *    *  *  
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  .تثليث البدل )آياتناب /٥٧() أوتوا/ ٥٤( )آمنوا](٥٦و٣٨[
 )مغِفـــرة/ ٥٠( )نـــذير/ ٤٩( )المصـــير/ ٤٨( )يســـيروا/ ٤٦( )كثيـــراً  /٤٠() َلقـــدير](٣٩[

  .رقق الراء فيهن )خير/٥٨(
  .قلل األلف فيهما )للكافرين/ ٤٤( )ديارِهم](٤٠[
  ).ِدفاع(كسر الدال وفتح الفاء وزاد ألفاً بعدها   )َدفع](٤٠[
  ).هلُِدمت(خفف الدال  )لُهدمت](٤٠[
  .غلظ الالم )معطلة/ ٤٥( )الصالة/ ٤١( )وصلوات](٤٠[
  .الفتح والتقليل) )وقفاً (ألقى ،تمنى/ ٥٢( معاًوقفاً )تعَمى/٤٦( )موسى](٤٤[
ــــــــــــــــذال يف التــــــــــــــــاء فيهمــــــــــــــــا  )هاأخــــــــــــــــذتُ /٤٨( )همـأخذتــــــــــــــــ](٤٤[    )أخــــــــــــــــتهم(أدغــــــــــــــــم ال

  ).أختها(
  ).نكريي فكأين(وصًال زاد ياًء بعد الراء  )فكأين نكيرِ ](٤٤[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتيهم ،تأتيهم/٥٥( )فيؤمنوا/ ٥٤( )بئرو](٤٥[
  ).نيبء(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )نبيّ ](٥٢[

   .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة)آياته. .تمنى(  
  ).َمدخالً (فتح امليم  )ُمدخالً ](٥٩[
  .نــهــاية الثمن )حليم لعليم](٥٩[

*  *    *  *  
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   .قلل األلف )النهارِ ](٦١[
 )بصــــير/ ٧٥( )المصــــيرُ / ٧٢( )يســــير/ ٧٠( )خبيــــر/ ٦٣( )الكبيــــر /٦٢( )بصــــير](٦١[

  .رقق الراء فيهن )النصيرُ / ٧٨( )الخير/٧٧(
  ).تدعون(أبدل الياء تاء  )يدعون](٦٢[
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة وجهان )أنَ  السماءَ ](٦٥[

  .ثلث البدل )لرؤوف(
  .الفتح والتقليل :وقفاً  )هدىً / ٦٧( )أحياكم](٦٦[
    .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )آياتنا. .تتلى](٧٢[

  .أبدل اهلمزة ياءً  )وبئس(
  .توسط اللني وطوله )شيئاً ](٧٣[
  :ية أربعة أوجهآليف ا )المولى. .موالكم.. واآتُ .. سماكم. .اجتباكم](٧٨[

   .فتح ذات الياء مع قصر البدل وطوله -٢و١  
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  .تقليل ذات الياء مع توسط البدل وطوله -٤و٣
    .غلظ الالم )الصالة](٧٨[
  .نـهاية السورة واجلزء السابع عشر )ونعم النصير(

*  *  *  * 

  اجلزء الثامن عشر
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  .أبدل اهلمزة فيهن )يأكل/٣٣،)كله( تأكلون/ ٣٣، ٢١، ١٩( )المؤمنون](١[
  .غلظ الالم )ظلموا/ ٢٧( )صَلواتِهم/ ٩( )صالتِهم](٢[
) خيـرُ /٢٩(معًا  )غيُره/٣٢، ٢٣( )َلِعبَرة/ ٢١( )كثيرة/٢١و١٩( )لقادرون/١٨( )غيرَ ](٦[

   .نرقق الراء فيه  )لخاِسُرون/ ٣٤(
  .الفتح والتقليل )َنّجانا/ ٢٨( )ابتغى](٧[
  .قلل األلف )قرارٍ ](١٣[
  .ثّلث البدل )آخر](١٤[
  ).ِسيناء(كسر السني   )َسْيناء](٢٠[
  ).َنسقيكم(فتح النون  )ُنسقيكم(  ]٢١[
  .وجهان ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مداً مشبعاً  )َأْمرنا جاءَ ](٢٧[

  ) زوجني(ن حذف التنوي )زوجين كل كل.(  
  ).أُن اعُبدوا(ضم النون وصًال  )اعُبدوا أنِ ](٣٢[
  .ترقيق راء اآلخرة واألوجه األربعة يف البدل وذات الياء  )الدنيا. .اآلِخرة](٣٣[
  .نـــهــــايــة الثمن )مخرجون](٣٥[

*  *    *  *  
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  .وقفاً الفتح التقليل فيهن)الكتاب موسى/ ٤٩( )موسى/ ٤٥( )نحياو ،نياالد](٣٧[
  .قلل األلف فيهن )قرارٍ /٥٠( )تترى/ ٤٤( )افترى](٣٨[
ـــؤمنأ/٤٧(كلـــه )يؤمنـــون/ ٧٤، ٥٨، ٤٤) (بمـــؤمنين](٣٨[ ـــْأت/ ٦٨) (ن ـــون/ ٦٠( )ي  )يؤت

  .أبدل اهلمزة فيهن
  .أبدل اهلمزة ألفاً ورقق الراء )يستأِخرون](٤٣[
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  .سهل اهلمزة الثانية )ُأمة جاءَ (]٤٤[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )بآياتنا ...موسى](٤٥[
  ).رُبوة(ضم الراء  )رَبوة](٥٠[
]٥٢)[ هذه(فتح اهلمزة  )هذه وِإن وأن(.  
  ).أحيِسبون(كسر السني   )أيحَسبون](٥٥[
رقق  )باآلخرة/٧٤( معاً  )خيرٌ /٧٢( )منِكرون/٦٩( )ساِمراً / ٦٧(معاً  )الخيرات](٦١، ٥٦[

  .الراء فيهن
  .غلظ الالم )يظَلمون](٦٢[
   :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )تتلى. .آياِتي](٦٦[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء - ١
 .توسط البدل وتقليل ذات الياء - ٢

  .طول البدل وفتح وتقليل ذات الياء -٤و٣
  ).رونَجِ (ضم التاء وكسر اجليم ورقق الراء  )َتهُجرون](٦٧[
  .نـــهـــــاية الثمن )لناكبون](٧٤[

*  *    *  *  
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  .قلل األلف )والنهارِ ](٨٠[
  ).أِاذا(سهل اهلمزة الثانية  )أِئذا](٨٢[

ة إىل نــون التنــوين ونقــل حركــة اهلمــزة الثانيــ) إنــا(أســقط مهــزة االســتفهام  )أَئِنــا وعظامــاً (  
  .)نانِ وعظامَ (

معـــاً  )خيـــرٌ /١١٨، ١٠٩( )خِســـروا/١٠٣( )لقـــاِدُرون/ ٩٥( )يجيـــرُ / ٨٨( )أســـاطيرُ ](٨٣[
  .رقق الراء فيهن )الكاِفُرون/ ١١٧(

  ).تذكرون(شدد الذال  )تذَكرون](٨٥[
  .توسط اللني وطوله )شيء](٨٨[
  .الفتح والتقليل فيهن وقفاً  )اهللا فتعالى/ ١١٦( )فتعالى/ ٩٢( )فأنى](٨٩[
  ).عاملُ الغيب(رفع امليم  )عالِم الغيب](٩٢[
  .وجهان ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مداً طبيعياً  )جاَء َأحدهم](٩٩[
  .فتح الياء وصالً  )لعلي أعمل](١٠٠[
  .بدل وذات ياء فيها األوجه األربعة )آياِتي تتلى](١٠٥[
  ).فاختـتموهم(التاء  أدغم الذال يف )فاتخْذتموهم](١١٠[

  ).ُسخرِيا(ضم السني  )ِسخريا(  
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  .نـــهـــاية السورة والثمن )الّراحمين](١١٨[
*  *    *  *  
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  .ثلث البدل )آيات](١[
  ).تذكرون(شدد الذال  )تذَكرون(  

) المؤمنــون، المؤمنــات/١٢( )يــأتوا/٤،١٣(معــاً ) المــؤمنين/٣، ٢( )تؤمنــون ،تأخــذكم](٢[
  .أبدل اهلمزة فيهن  )مؤمنين/١٧(

  .غلظ الالم )َأصَلحوا](٥[
  .وجهان ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة )ِإال شهداءُ ](٦[

  ).أحِدهم أربعَ (نصب العني  )أربعُ  أحِدهم(  
]٧)[ أْن لعنتُ (خفف النون ورفع العني  )تَ لعن أن.(  
واخلامسـُة  أْن (رفع اخلامسة وخفف النون وكسر الضاد  )أن غَضب اهللا عليها مسةَ والخا](٩[

  ).غِضب
  .رقق الراء فيهن )خيراً / ١٢( )ِكبَره. .خيرٌ ](١١[
  .الفتح والتقليل )تولى](١١[
  ).حتِسبونه. .حتِسبوه(كسر السني فيهما   )تحَسبونَهو. .تحَسبوه](١٥و١١[
  .ورقق الراء ات ياء وبدل فيهما األوجه األربعةذ )الدنيا واآلخرة في](١٩، ١٤[
  .ثلث البدل وهو نـــهــايــة الثمن )رحيم رؤوف](٢٠[ 

*  *    *  *  
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  ).ُخْطوات(أسكن الطاء : معاً )ُخُطوات](٢١[
ــأمر](٢١[ ــوا ،يأتــل/ ٢٢( )ي / ٣٠( )يــؤَذن/ ٢٨( )تستأنســوا/ ٢٧( )المؤمنــات/ ٢٣( )يؤت

  .أبدل اهلمزة فيهن )للمؤمنات/ ٣١( )للمؤمنين
ـــى](٢٢[ الفـــتح والتقليـــل )  )األلـــف بعـــد املـــيم(األيـــامى/ ٣٢(معـــاً  )أزكـــى/ ٣٠، ٢٨( )الُقرَب

  .فيهن
 ،خيـــراً / ٣٣( )خبيـــرٌ / ٣٠( )خيـــر/ ٢٧(معــاً  )غيـــر/٢٩، ٢٧( )مغِفـــرة/ ٢٦( )يغفـــر](٢٢[

  .رقق الراء فيهن) اههنإكر 
  :مع ترقيق الراء يف اآلخرة ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )واآلِخرة الدنيا](٢٣[

  .فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله -٢و١  
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  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله -٤و٣  
  ).تذكرون(شدد الذال  )تذَّكرون](٢٧[
  .قلل األلف )أبصارِهن/ ٣١( )أبصارِهم](٣٠[
  .واواً )املؤمنون(كحفص، وأبدل مهزة) أيه(حذف األلف يف ) المؤمنون أيه](٣١[
  :يف هذه اآلية ستة عشر وجهاً  )الدنيا.. إن البغاءِ ..آتاكم. .آتوهم](٣٣[

قصـــر البـــدل وفـــتح ذات اليـــاء وعليـــه تســـهيل اهلمـــزة الثانيـــة مث إبـــداهلا يـــاًء مديـــة  -٤-١
  .أربعة أوجه ، إبداهلا ياًء مكسورةمث إبداهلا ياًء مداً طبيعياً مث ،مشبعة

  .توسط البدل وتقليل ذات الياء وعليه األوجه األربعة للهمزة -٨-٥
  .طول البدل وفتح ذات الياء وعليه األوجه األربعة للهمزة -١٢-٩

  .طول البدل وتقليل ذات الياء وعليه األوجه األربعة للهمزة -١٦-١٣
  .)مبينات(فتح الياء  )مبَـينات](٣٤[

  .نـــهــــايــــة الثمن )للمتقني(  
*  *    *  *  
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  .توسط اللني وطوله )شيء](٣٥[
  .غلظ الالم )صالته/ ٤١( )الصالة](٣٧[
  ).حيِسبه(كسر السني   )يحَسُبه](٣٩[
  .ألوجه األربعةلني مهموز وذات ياء فيهما ا )فوفّاه. .شيئاً ](٣٩[
  .الفتح والتقليل )يتوّلى/٤٧( )يغشاه(]٤٠[
  .قلل األلف فيهن )األبصارِ / ٤٤( )باألبصارِ وقفاً،  :فترى الودق/ ٤٣( )يراها](٤٠[
  .رقق الراء فييهن )قدير/ ٤٥( )لعبرة/ ٤٤( )المصيرُ / ٤٢( )الطيرُ ](٤١[
  .بدل اهلمزة فيهنأ )المؤمنين/٥١( )يأتوا/٤٩( )بالمؤمنين/٤٧( )يـَُؤلف](٤٣[
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة وجهان )يشاُء ِإلى/ ٤٦( )يشاُء ِإن](٤٥[
  ).مبينات(فتح الياء  )مبينات](٤٦[
  ).فأولئك يويتِقهِ (كسر القاف ووصل كسرة اهلاء بياء   )ويتْقِه فأولئك](٥٢[

  .ـاية الثمنـــنـــــه )الفائزون(  
*  *    *  *  
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  .رقق الراء فيهن )خيرٌ  ،غيرَ / ٦٠( )الظهيرة/٥٨( )المصيرُ / ٥٧( )خبيرٌ ](٥٣[
  .ذات ياء ولني مهموز فيهما األوجه األربعة )شيئاً . .ارتضى](٥٥[
  .معاً غلظ الالم)صالة/ ٥٨( )الصالة](٥٦[
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  ).ال حتِسنب( كسر السني) التحَسبن](٥٧[
  .والفتح التقليل يف ذات الياء ،ال إبدال يف اهلمزة )ومأواهم](٥٧[
ــــــــئس](٥٧[ ــــــــْأكلوا/٦١( )اســــــــتْأذن ،فْليســــــــتأذنوا/٥٩( )لِيســــــــتأذنكم/٥٨( )ولب معــــــــاً  )ت

أبـــدل اهلمـــزة  )فـــْأذن، اســـتأذنوك ،يؤمنـــون ،يســـتأذنوه، يســـتأذنونك ،المؤمنـــون/٦٢(
  .فيهن

  .الفتح والتقليل )األعمى](٦١[
  .نـــــهــــاية الثمن )عليم](٦٤[

*  *    *  *  
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ـــــــــــــــــر/٦( )أســـــــــــــــــاطير/٥( )تقـــــــــــــــــديراً /٢( )نـــــــــــــــــذيراً ](١،٧[ ١١( )خيـــــــــــــــــراً /١٠( )الس/ 
ـــراً و/١٢)(ســـعيراً  ـــراً /١٤()زفي ـــرٌ /١٥()كثي ـــذكر/١٨( )مصـــيراً و، خي ـــراً /١٩) (ال  )كبي

  .الراء فيهن مجيعاً  قرق )بصيرا ،أتصِبرون/ ٢٠(
  .قلل الراء )افتراه](٤[

  .تثليث البدل فيهما )يشاؤون/١٦( )جاؤوا(      
  .فتح األلف وتقليله )يلَقى/٨( )تمَلى](٥[
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )ليأكلون/ ٢٠(معا  )يأكل](٧،٨[
  ).نْـظرنُ مسحورَ (ضم نون التنوين وصًال  )انظر مسحوراً ](٨[
  ).حنشرهم(ل الياء بالنون بد )يحشرهم](١٧[

  ).نتمأَاْ (وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أَاَنتم(سهل اهلمزة الثانية  )أَأَنتم(       
  ).هؤالِء ميَ (أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة  )َأم هؤالءِ (       

  ).يستطيعون(بياء الغيبة  )تستطيعون](١٩[
  .ايـــة الـثـمـنـــنـــــه )بصيراً ](٢٠[

*  *  *  *  
  تاسع عشرالجزء ال
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  .تقليل األلف فيهن )الكافرين/ ٢٦( )بشرى /٢٢( )نرى](٢١[
ـــــــراً ](٢١[ ـــــــرٌ /٢٤( )كبي ـــــــراً /٣٥()تفســـــــيراً /٣٣( )ونصـــــــيراً / ٣١( )عســـــــيراً /٢٦( )خي  )وزي

 )كثيــــراً /٤٩)(راً ييســــ/٤٦( )ُأمِطــــرت/٤٠( )تتبيــــراً /٣٩( )يــــراً كث/٣٨()تــــدميراً /٣٦(
 .رقق الراء فيهن )كبيراً /٥٢( )نذيراً /٥١(

  .تفخيم الراء وترقيقه )ِحجراً (]٢٢[
  ).تشققُ (شدد الشني  )َتَشققُ ](٢٥[
  ).اتـخـت (أدغم الذال يف التاء  )اتخـْذت](٢٧[
الفـــتح  )فـــأَبى/٥٠( )هـــواه/٤٣(وقفـــاً )موســـى الكتـــاب/٣٥( )وكَفـــى/٣١( )ويلَتـــى يـــا](٢٨[

  .والتقليل
  ).قومَي اختذوا(فتح الياء وصًال  )اتخذوا قوِمي](٣٠[
  ).نِيبء(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )نِبيّ ](٣١[
  .وله فيها تثليث البدل ،ال إبدال فيها )فَؤادك](٣٢[
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )يأتونك](٣٣[
  ).ومثوداً (نون الدال بالنصب  )وثموَدا](٣٨[
  ).السوِء يـََفلم(أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة  )َأفلم السوءِ ](٤٠[
  ).هُزؤاً (مهز الواو  )هُزواً ](٤١[
 )مـن يْـتاأر (وصـًال  مشـبعة ا ألفـاً ـهــيف احلـالني وأبدل )أراَيـت(سـهل اهلمـزة الثانيـة  )أرأيت](٤٣[

ك على اإلبـدال فـتح ذات اليـاء وتقليلها وكذل) هواه(وعلى التسهيل فتح ذات الياء يف 
  .وتقليلها) هواه(يف 

  ).حتِسب(كسر السني   )تحَسب](٤٤[
  ).ُنُشراً (أبدل الباء نوناً وضمها مع الشني  )ُبْشراً ](٤٨[
  .تقليل األلف )الكافرين](٥٢[

  .نــــهـــايـــة الـثمـن )كبيراً  جهاداً (        
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*  *  *  *  
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  .تفخيم الراء وترقيقه )ِصهراً / ٥٤( )ِحجراً ](٥٣[
  .ترقيق الراء )قديراً ](٥٤[
ــــــــراً /٥٦( )ظهيــــــــراً  ،الكــــــــاِفر](٥٥[ ِســــــــراجاً  /٦١(معــــــــاً )خبيــــــــراً /٥٨،٥٩( )ونــــــــذيراً  مبش

  .رقق الراء فيهن )وايِخرُ . .واذّكرُ /٧٣( )ِكراماً /٧٢()منيراً 
  .فتح األلف وتقليله )استَوى/٥٩( )وكَفى](٥٨[
  .وجهان) نشاَء اْ ( مشبعة وأبدهلا ألفاً ) شاَء اَن(سهل اهلمزة الثانية )شاَء َأن](٥٧[
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )تأمرنا](٦٠[
  ).يُـْقتِـروا(ورقق الراء ضم الياء وكسر التاء  )يـَْقُتروا](٦٧[
  ).فيِه مهاناً (ال صلة يف اهلاء  )مهاناً  يفيه](٦٩[
  .نـــهـــايـــة السورة والــثــمن )اً ِلزام](٧٧[

*  *  *  *  
  .ويبدأ من أول سورة الشعراء :الثمن الثالث
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   )فـــــــــــــــــأت/ ٣١( )فأتيـــــــــــــــــا/١٦( )فســـــــــــــــــيأتيهم/٦( )يـــــــــــــــــأتيِهم/٥( )مـــــــــــــــــؤمنين](٣،٨[

  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين/ ٥١( )أفكونـيَ /٤٥( )يأتوك/٣٧( )تأمرون/٣٥(
  .)آية(مع تثليث البدل يف  )السماِء ياية(مزة الثانية ياء مفتوحة أبدل اهل )السماِء آية](٤[

  .غلظ الالم )فظلت(      
  .ثلث البدل )يستهزئون](٦[
األلـف ( خطايانـا /٥١(معـاً  )فـألقى/٣٢،٤٥(كله   )موسى/ ١٠،٤٣،٤٥،٤٧( )نادى](١٠[

  .فتح األلف وتقليله فيهن) )بعد الياء
  ).أِن يت(ء أبدل مهزة القطع يا )أِن ائت](١٠[
  ).إَين أخاف(فتح الياء وصًال  )إني أخاف](١٢[
  .ف فيهماألقلل ال )سحارٍ / ٣٧( )الكافرين](١٩[
  ).اتـخـت (أدغم الذال يف التاء  )اتخْذت](٢٩[
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  .رقق الراء فيهن  )يغِفرَ /٥١( )ضيرَ ال /٥٠( )السحرَ  ،كملكبيرُ /٤٩( )لساحرٌ ](٣٤[
  ).وأخاه −أرجهِ (اء وصل اهلاء بي )أرجْه وأخاه](٣٦[
  .سهل اهلمزة الثانية )أِئن](٤١[
  ).تَلقف(فتح الالم وشدد القاف  )تْلقف](٤٥[
  ).منتمااَ  ءَ (وثّلث البدلزاد مهزة االستفهام وسهل اهلمزة الثانية  )آمنتم](٤٩[
  .ـايـــة الثمنـــنـــــه )أول المؤمنين](٥١[

*  *  *  *  
  .����... وأوحينا إلى موسى � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع

  .فتح األلف وقللها فيهن: وقفاً )أَتى(كله )موسى](٥٢،٦١،٦٣،٦٥[
  ).أِن اْسر(كسر النون وصًال ووصل مهزة القطع   )أْن أسر](٥٢[
  .فتح الياء فيهن وصالً  )ألبي إنه/ ٨٦( )عدٌو لي إال/٧٧( )بادي إنكمـبع](٥٢[
  ).حِذرون(حذف األلف ورقق الراء  )حاِذرون](٥٦[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة :وقفاً ) تراءى الجمعان](٦١[
  ).معْي ريب(أسكن الياء وصًال  )معَي ربي](٦٢[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين/ ١٠٢(معاً  )مؤمنين](٦٧،١٠٣[
  ).نبَأ اِبراهيم(سهل اهلمزة الثانية  )نبَأ ِإبراهيم](٦٩[
  .وجهان) يْتماأفر ( مشبعة وأبدهلا ألفاً  )فراَيتمأ(سهل اهلمزة الثانية  )أفرأيتم](٧٥[
  .رقق الراء فيهما )ينتِصرون/ ٩٣( )يغِفر](٨٢[
  .الثمن هـــــايـــةـــن )وأطيعون](١١٠[

*  *    *  *  
  .�قالوا أنؤمن لك واتبعك األرذلون  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الخامس

مجيعــــــــاً  )مــــــــؤمنين /١٢١،١٣٩،١٥٨،١٧٤( )المــــــــؤمنين/ ١١٤،١١٨( )أنــــــــؤمن](١١١[
  .أبدل اهلمزة فيهن )أتأتون/١٦٥( )فيأخذكم/١٥٦( )فأت/١٥٤(

  .رقق الراء )نذير](١١٥[
  .يف هذا املوضع كحفص) مـعي(فتح  ياء  ) ومن مـعَي من المؤمنين](١١٨[
  .فتح األلف وقللها )جبارِين](١٣٠[
  .وصالً  الياءفتح  )إني أخاف](١٣٥[
  ).رِهنيف(أسقط األلف  )فارِهين](١٤٩[
  ).لَيَكةَ (أسقط اهلمزتني وفتح الالم والتاء  )اْأليكةِ ](١٧٦[
  .ــهـــــايـــة الثمنـــن )رب العالمين](١٨٠[

*  *    *  *  



  

 

-١٥٧- 

  .����أوفوا الكيل من المخِسرين   ���� :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس
  ).بالُقسطاس(ضم القاف  )بالِقسطاس](١٨٢[
  ).كْسفاً (أسكن السني  )ِكَسفاً ](١٨٧[

  .وجهان  )السماِء ْين( مشبعةوأبدهلا ياًء  )السماِء ِان(مزة الثانية ـسهل اهل )السماِء إن(      
  ).رَيب أعلم(فتح الياء   )ربي أعلم](١٨٨[
أبــــدل اهلمــــزة ) المــــؤمنين/٢١٥( )فيــــأتيهم/٢٠٢( )يؤمنــــون/٢٠١()مــــؤمنين](١٩٠،١٩٩[

  .فيهن
 ،وجهــان وصــالً ) يْــتاأفر (ة شــبعبــدهلا ألفــاً موأ )أفراَيــت(ســهل اهلمــزة الثانيــة  )أفرأيــت](٢٠٥[

  .وسهلها وجهاً واحداً وقفاً 
  .فتح األلف وتقليله )أغنى ما](٢٠٧[
  .رقق الراء فيهن )كثيراً /٢٢٧( )تكعشيرَ /٢١٤( )منِذرون](٢٠٨[
  .قلل األلف فيهما )يراك/٢١٨( )ذكرى](٢٠٩[
  ).فتوكل(بالفاء بدل الواو  )وتوكل](٢١٧[
  ).يْتَبعهم(أسكن التاء خمففة وفتح الباء  )ميتبعه](٢٢٤[
  .غلظ الالم) أيّ  ظلموا](٢٢٧[

  .ـــهـــــايــة السورة والثمنـــن )ينقلبون(         
*  *    *  *  

  .ويبدأ من أول سورة النمل :الثمن السابع

�و�"�א
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  .وقفاً فتح األلف وتقليله )هدىً ](٢[

  .لفتقليل األ  :وقفاً )أرى/٢٠( )وبشرى(     
أبـــدل اهلمــــزة  )ليـــأتيني/٢١( )المــــؤمنين/١٥( )يؤمنـــون ال/٤( )ويؤتـــون/٣( )للمـــؤمنين](٢[

  .فيهما
  .غلظ الالم )الصالة](٣[
  .تثليث البدل وترقيق الراء )باآلخرة](٥و٤و٣[
  .فتح األلف وتقليله )ترضاه/١٩( )موسى يا /٩( وقفاً )لَتُـَلقى](٦[
   :أربعة أوجهذات ياء وبدل فيهما  )آنست… موسى ](٧[

  .وقصر البدل وطوله ـ فتح ذات الياء٢و١
  .ـ تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله٤و٣

  ).إَين آنست(فتح الياء وصًال  )إني آنست(       
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  .)قبسبشهاِب (حذف التنوين  )بشهابٍ (  
  .قلل األلف )في النارِ ](٨[
ـــى. .رآهـــا](١٠[ ـــراء واهلمـــزة مـــع مراتـــب البـــدل )ياموســـى..ول وّىل (الـــثالث، وفيهـــا مـــع قلـــل ال

   :أربعة أوجه)وموسى
  .)وىل وموسى(وفتح  )رآها(تقليل قصر البدل  -١
  .يف الثالث توسط البدل مع التقليل -٢
  .)موسى(ويف  )وىل(تقليل رآها وعليه الفـتح والتقليل يف طول البدل مع  -٤و٣

  .رقق الراء فيهن) غيرَ /٢٢( )الطيرَ /٢٠( )وحِشر/١٧( )ِسحر،مبِصرة/١٣()مدِبراً (      
  .غلظ الالم )ظلم](١١[
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه  )شيء…ت ـوأوتي/٢٣( )شي. .وأوتينا](١٦[

  .ـ قصر البدل وتوسط اللني١
  .ـ توسط البدل وتوسط اللني٢
  .ـ طول البدل وتوسط وطول اللني٤و٣

  .فتح الياء وصالً  )أوزعني أن](١٩[
  ).مايل ال أرى(ياء أسكن ال )ما لَي ال أرى](٢٠[
  ).فمُكث(ضم الكاف  )فَمَكث](٢٢[
  ).يعلنون. .خيفون(بياء الغيبة فيهما  )ما تخفون وما تعلنون](٢٥[
  .ـاية الثمنـــهـــن )رب العرش العظيم](٢٦[

*  *    *  *  
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  ).إليهم −فألقهِ ( مشبعة صل اهلاء بياءو  )فألِقْه إليهم](٢٨[
  .وأبدهلا واواً مكسورة وجهان ،سهل اهلمزة الثانية )المألُ إني](٢٩[
  .فتح الياء وصالً  )ليبلوني أأشكر/٤١( )إني أُلقي(       

ــــــأمرين/ ٣٣( )وْأتــــــوني](٣١[ ــــــأتيني/٣٨( )فلنــــــأتينهم/ ٣٧( )ت ــــــأتون/٥٤( )يــــــأتوني ،ي  )أت
  .فيهنأبدل اهلمزة  )لتأتون/٥٥(

  .أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة فيهما وصالً  )المألُ أيكم/ ٣٨( )المأل أفتوني](٣٢[
ـــــروا/٤١( )مســـــتِقراً /٤٠( )صـــــاِغرون/٣٧( )خيـــــرٌ /٣٦( )فنـــــاِظرة](٣٥[ قـــــوارير/٤٤( )نك( 

  .رقق الراء فيهن )تبِصرون /٥٤( )طائِركم/٤٧( )تستغِفرون/٤٦(
  .أثبت الياء وصالً  )أتمدونن](٣٦[

  .وفتح الياء وصًال كحفضثلث البدل ووقف حبذف الياء قوًال واحداً  )آتان(  
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )آتاكم ،آتان(  



  

 

-١٥٩- 

  .معاً أثبت األلف مشبعة وصالً )أنا آتيك](٣٩،٤٠[
  .تقليل الراء واهلمزة وتثليث البدل )رآه](٤٠[

  .وجهان ،شبعةألفاً مدمي اسهل اهلمزة الثانية وأبدهل )أََأشكر(  
  .ثالثة البدل )وأوتينا](٤٢[
  .قلل األلف )كافرين](٤٣[
  .غلظ الالم )ظلموا/٥٢( )ظلمت](٤٤[
  ).أُن اعبدوا(ضم النون وصًال  )أِن اعبدوا](٤٥[
  ).ُمهَلك(ضم امليم وفتح الالم  )َمهِلك](٤٩[
  ).نا دمرناهمإِ (كسر اهلمزة   )رناهمم أنا د](٥١[
  .الثانية سهل اهلمزة )أئنكم](٥٥[

  .اجلزء التاسع عشرنـــهـــايــــة  )تجهلون(        
*  *  *  *  

  
  الجزء العشرون
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  .وفتحها قلل األلف فيهن )الموتى/٨٠( )عسى/٧٢( )متى/٧١( )اصطفى](٥٩[
  .كحفص  ،انوسهل مهزة الوصل وأبدهلا ألفاً وجه )هلل آ](٥٩[
  .رقق الراء فيهن )سيروا/٦٩( )أساطير/٦٨( )اآلخرة/ ٦٦( )خير](٥٩[
  ).ُتشركون(بتاء اخلطاب  )ُيشركون](٥٩[
  .وقفاً الفتح والتقليل)لهدىً /٧٧(وقفاً )تعالى اهللا](٦٣[
  .سهل اهلمزة الثانية فيهن كله  )أإله](٦٠،٦١،٦٢،٦٣،٦٤[
  ).تذكرون(شدد الذال  )تذكرون](٦٢[
  ).ُنُشراً (أبدل الباء نوناً وضم الشني  )ْشرابُ ](٦٣[
  ).إذا(أسقط مهزة االستفهام  )أئذا كنا](٦٧[

  .سهل اهلمزة الثانية )أئنا(  
  .أبدل اهلمزة )يؤمن/ ٨١( )للمؤمنين](٧٧[
  .سهل اهلمزة الثانية )الدعاَء ِإذا](٨٠[
  .ايـة الثمنـــنـــــه )مسلمون](٨١[

*  *  *  *  
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  ).ِإن الناس(كسر اهلمزة   )أن الناس](٨٢[
  .ثلث البدل )جاؤوا](٨٤[
  .غلظ الالم )ظلموا](٨٥[
  .رقق الراء فيهن )خير/٨٩( )خبير/ ٨٨( )مبِصرا](٨٦[
  .أبدل اهلمزة )يؤمنون](٨٦[
  ).آُتوه(التاء زاد ألفاً بعد اهلمزة مع ثالثة البدل وضم  )أَتوه](٨٧[
  .تقليل األلف فيهما )النارِ / ٩٠( وقفاً )وترى](٨٨[

  ).حتِسبها(كسر السني   )تحَسبها(  
  ).فزعِ (حذف التنوين  )فزعٍ ](٨٩[
  .فتح األلف وتقليله )اهتدى](٩٢[

*  *  *  *  
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  .فتح األلف وقللها فيهن )عسى/٩(كله   )موسى](١٠و٧و٣[
  .أبدل اهلمزة )المؤمنين/ ١٠( )يؤمنون](٣[
  .سهل اهلمزة الثانية )أئمة](٥[
  :ستة أوجه) خاطئني(ويف الوقف على  ،تثليث البدلني وصالً  )خاطئين ..آل](٨[

   .قصر األول والقصر والتوسط والطول يف الثاين -٣و٢و١
  .توسط األول والتوسط والطول يف الثاين -٥و٤
   .طول األول وطول الثاين -٦

  .وذات ياء فيهما األوجه األربعةبدل  )موسى. .فؤاد](١٠[
  .نـــــهــــايــــة الثمن )اليشعرون](١١[

*  *  *  *  
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  :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )واستوى آتيناه](١٤[
  .ـ فتح ذات الياء مع القصر والطول٢و١
  .مع التوسط والطول ـ تقليل ذات الياء٤و٣  

وقفــــــــــــــــاً  )أقصــــــــــــــــا/٢٠( )ياموســــــــــــــــى/١٩،٢٠( )ضىـفقــــــــــــــــ/١٥( )موســــــــــــــــى](١٥،١٨[
 )إحــدى/ ٢٧( )إحــداهما/٢٥،٢٦( )تــولى ،فســقى/٢٤( )عســى/٢٢()يســعى/٢٠(

  .فتح األلف وتقليله :وقفاً 
  .غلظ الالم )ظلمت](١٦[
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  .رقق الراء فيهن )خيرَ /٢٦( )قيرٌ ـف/٢٤( )كبيرٌ   ،ُيصِدرَ /٢٣( )ظهيراً ](١٧[
  .رقق الراءو أبدل اهلمزة  )يأتمرون](٢٠[
  .أبدل اهلمزة فيهن )تأجرني/٢٧( )استأجرت ،استْأجره](٢٦[
  .فتح الياء فيهن وصالً  )ستجدني إن ،إني أريد/٢٧( )ربي أن](٢٢[
  .ة الثمنـــايـــهـــن )وكيل](٢٨[

*  *  *  *  
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 )موسـى. .أوتي /٤٨( )األولى ..آياتنا/٤٣( )موسى بآياتنا/٣٦( )آنس..موسىقضى](٢٩[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة معاً 

ـــــــــــــا/٣٠،٣١( )أتاهـــــــــــــا/٣٠(كلـــــــــــــه وقفـــــــــــــاً )موســـــــــــــى](٢٩،٤٣،٤٤[   معـــــــــــــاً  )موســـــــــــــى ي
) األولــــــــــى/٤٣( )ياـالدنــــــــــ/ ٤٢(كلــــــــــه   )موســــــــــى /٤٨ ،٣٧،٣٨() بالهــــــــــدى/٣٧(
فتح األلف وتقليله  )هواه/٥٠( )أهدى/٤٩( )أتاهم /٤٦(معاً وقفاً  )هدىً /٤٣،٥٠(

  .فيهن
ربـــــي  /٣٧( )إنـــــي أخـــــاف/٣٤( )إنـــــي أنـــــا اهللا/٣٠( )لعلـــــي آتـــــيكم ،إنـــــي آنســـــت](٢٩[

  فتح ياءات اإلضافة فيهن مجيعاً وصًال  )لعلي أطلع/٣٨()أعلم
  ).ِجذوة(كسر اجليم   )َجذوة](٢٩[
  .قلل األلف فيهن )لدارِ ا/٣٧(وقفاً  )مفترىً /٣٦(معاً  )النارِ ](٢٩،٤١[
ولــدى اجتمــاع بــدهلا مــع  ،مــع مراتــب البــدل الــثالث قلــل الــراء واهلمــزة قــوًال واحــداً ) رآهــا](٣١[

  .األوجه األربعة) اآلمنين..ياموسى..ولى(
  .)موسى(ويف ) وىل(تقليل رآها وعليه الفـتح والتقليل يف طول البدل مع  -٤و٣
  .رقق الراء فيهن )كاِفرون/٤٨( )لتنِذر/٤٦( )بصائر/٤٣( )ِسحر/٣٦( )مدِبراً ](٣١[
  .فتح اهلاء )الرهب](٣٢[
أســكن اليــاء وأســقط اهلمــزة ونقــل حركتهــا إىل الــدال مــع بقــاء التنــوين وصــًال  )عَي ردءاً ـمــ(]٣٤[

  ).ردا(ويوقف عليها مبد العوض دون مهز 
  ).يصدْقين(أسكن القاف  )يصدقُني(
  .)قالوين يكذب(أثبت الياء وصًال  )ُيكذبون(

  ).يَرِجعون(فتح الياء وكسر اجليم  )يُرَجعون](٣٩[
  .سهل اهلمزة الثانية )أئِمة](٤١[
  .أبدل اهلمزة فيهما )فأتوا/٤٩( )المؤمنين](٤٧[
  ).َساِحران( ورقق الراء زاد ألفاً بعد السني وكسر احلاء )ِسحران](٤٨[
  .نـــــهـــــايـــــة الثمن )الظالمين](٥٠[
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*  *    *  *  
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  .معاً أبدل اهلمزة فيهن )يأتيكم/٧١،٧٢( )يؤَتون/٥٤( )يؤمنون](٥٢[
  :وجهأذات ياء وبدل فيهما أربعة  )ان آمَ . .يتَلى](٥٣[

  .ـ فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله٢و١  
  .ـ تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله٤و٣  

  .تثليث البدل )ويدرؤون(]٥٤[
  .)جتىب(بالتاء بدل الياء  )يجبى](٥٧[
   :ذات ياء وبدل ولني مهموز فيها ستة أوجه )شيء. ُتجَبى.آمنا. .الهَدى](٥٧[

  .ـ فتح ذات الياء وقصر البدل وتوسط اللني١  
  .ـ فتح ذات الياء وطول البدل وتوسط اللني وطوله٢،٣  
  .توسط اللنيـ تقليل ذات الياء وتوسط البدل و ٤  
  .ـ تقليل ذات الياء وطول البدل توسط اللني وطوله٦و٥  

  .رقق الراء )تبِصرون/٧٢(معاً )غير/٧١،٧٢) (واآلخرة/٧٠( )خير/٦٠( )بِطرت](٥٨[ 
  .قلل الراء :معاً  )القرى](٥٩[
  :بدل ولني وذات ياء فيها ستة أوجه )الدنيا .شيء.أوتيتم](٦٠[

  .ذات الياءـ قصر البدل وتوسط اللني وفتح ١  
  .ـ توسط البدل وتوسط اللني وتقليل ذات الياء٢  
  .ـ طول البدل وتوسط اللني وفتح ذات الياء وتقليلها٤و٣  
  .ـ طول البدل وطول اللني وفتح ذات الياء وتقليله٦و٥  

  .فتح األلف وتقليله )وتعالى/٦٨( )الدنيا/٦١( )وأبقى](٦٠[
  .ثلث البدل وقفاً ) شركائي](٧٤، ٦٢[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )األولى/ ٧٠( )فعسى. .نآم](٦٧[
  .ألفاً مدية مشبعة وجهان وأبدهلا سهل اهلمزة الثانية )أرأيتم](٧١،٧٢[
  .نـــــهـــــايـــة الثمن )يفترون](٧٥[

*   *  *  *  
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فيهمـــا  ،يف كـــل منهمـــا ذات يـــاء وبـــدل )أوتـــي. .الـــدنيا/٧٩( )آتينـــاه. .فبَغـــى..موســـى](٧٦[
  .األوجه األربعة

بــدل وذات يــاء يف كــل منهمــا األوجــه  )يـَُلقاهــا. .أوتــوا/٨٠( )الــدنيا. .اآلخــرة.. آتــاك](٧٧[
  .األربعة
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  .ترقيق الراء مع أوجه البدلمعاً  )اآلخرة](٧٧،٨٣[
  ).أوملعندَي (فتح الياء وصًال  )عندي أولم](٧٨[
  .رقق الراء فيهن )ظهيراً /٨٦( )الكاِفرون ،يقِدر/٨٢( )رونبِ الصا/٨٠(معاً  )خير](٨٠،٨٤[
  .قلل األلف فيهما )للكافرين/٨٦( )دارِهبِ و](٨١[
  ).ُخلِسف(ضم اخلاء وكسر السني  )بنا لَخَسفَ ](٨٢[
  .فتح األلف وتقليله )يُلقى/٨٦( )بالهَدى /٨٥(وقفاً )ُيجَزى](٨٤[
  .فتح الياء وصالً  )أعلم ربي](٨٥[ 
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء..آخر](٨٨[ 

  .قصر البدل وتوسط اللني -١
  .توسط البدل واللني -٢ 
  .طول البدل وتوسط وطول اللني -٤و٣

  .نــــهــايـــــة السورة والثمن )ترَجعون وإليه](٨٨[
*  *    *  *  
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وعندئـذ جيـوز يف املـيم  ،فيها وصًال إسقاط اهلمزة ونقل حركتهـا إىل املـيم )أحسب � ألم](١[
  .الطول والقصر

  .رقق الراء )قديرٌ  ،سيروا/٢٠( )يسير/١٩( )خير/١٦( )لنكِفَرن](٧[
  .تثليث البدل )أوذيَ ](١٠[
   :ني مهموز فيه ستة أوجهبدل وذات ياء ول )شيء. .خطاياهم.. .خطاياكم. .آمنوا](١٢[

  .ـ قصر البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني١  
  .ـ توسط البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني٢  

  .ـ طول البدل وفتح ذات الياء ووتوسط اللني وطوله٤و٣
  .ـ طول البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله٦و٥

  .ورقق الراء يف اآلخرة جه األربعةبدل ولني مهموز فيهما األو  )شيء. .اآلخرة](٢٠[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )آليات. .فأنجاه](٢٤[

  .قلل األلف )النارِ (  
   .أبدل اهلمزة واواً  )يؤمنون(  

  ).اختتم(أدغم الذال يف التاء  )اتخذتم](٢٥[
  ).مودًة بيَنكم(نصب التاء منونة ونصب نون بينكم  )بيِنكم مودةَ (  
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  .الفتح والتقليل )مأواكمو. .الدنيا(
  .اية الثمنــــهـــن )ناصرين من(
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  .رقق الراء فيهما )كرذِ ولَ /٤٥( )اآلِخر/٣٦( )اآلِخرة/ ٢٧( )مهاِجر](٢٦[

  .فتح الياء وصالً  )إنه ربي(  
  ).َءةالنُبو (خفف الواو وزاد مهزة بعدها  )النبُـوة](٢٧[
  :فيهما أربعة أوجه ،يف كل منهما بدل وذات ياء )تنَهى. .أوِحي/ ٤٥( )الدنيا. .آتيناه](٢٧[

  .ـ قصر البدل وفتح ذات الياء١  
  ـ توسط البدل وتقليل ذات الياء ٢  
  .ـ طول ابدل وفتح وتقليل ذات الياء٤و٣  

  .أبدل اهلمزة فيهن )للمؤمنين/٤٤( )تأتونو/٢٩(معاً  )لتأتون](٢٨،٢٩[
  .سهل اهلمزة الثانية )أئِنكم](٢٩[
  .وله إبداهلا ياًء ابتداء كحفص ،أبدل مهزة القطع واواً وصالً  )ائتنا قالوا](٢٩[
  .قلل األلف فيهما )دارِهم/ ٣٧( )بالُبشرى](٣١[
  ).ُسِ◌يء(السني ضمة  كسرة  أشم )ِسيء](٣٣[
  .فتح األلف وقللها )موسى](٣٩[
  ).ومثوداً (نون الدال  )وثموَدا](٣٨[
  ).تدعون(بتاء اخلطاب  )يدعون](٤٢[
  .غلظ الالم معاً  )الصالة](٤٥[

  .نَــهاية اجلزء العشرين )تصنعون ما(  
*  *    *  *  

 والعشرين الحادي الجزء
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  .غلظ الالم فيهما )أظلم/ ٦٨( )ظَلموا](٤٦[
ـــؤمن/٤٧(كلـــه   )يؤمنـــون](٤٧،٥١،٦٧[ ـــأتينهم/ ٥٣( )ي أبـــدل اهلمـــزة ) يؤفكـــون/ ٦١( )ولي

  .فيهن
رقـــق الـــراء  )اآلِخـــرة/٦٤( )ويقـــِدرُ / ٦٢( )الخاِســـرون/ ٥٢( )نـــذيرٌ / ٥٠( )الكـــاِفرون](٤٧[

  .فيهن
  .ثلث البدل )أوتوا](٤٩[
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/ ٦٤( )افأحيـ/ ٦٣( )فأنى/ ٦١( )يغشاهم/ ٥٥() مسمىً /٥٣( )كَفى/ ٥٢( )يتلى](٥١[
  .فتح األلف وقللها فيهن: وقفاً  )مثوىً / ٦٨( )نجاهم/ ٦٥( )الدنيا

  .قلل األلف فيهن )للكافرين ،افترى/٦٨( )بالكافرين/٥٤( )وذكرى](٥١[
  .نــــهــــاية السورة والثمن )المحسنين عـمَ لَ  اهللا وإن](٦٩[

*  *    *  *  
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  .فتح األلف وقللها :وقفاً  )مسمىً  /٨( وقفاً )ىأدنَ (]٣[
  .أبدل اهلمزة واواً  )المؤمنون](٤[
/ ٢٠) (ظِهــــــرونتُ / ١٨()اآلِخــــــرة/ ١٦()يســــــيروا/ ٩()كــــــاِفرونل، كثيــــــراً /٨()ظــــــاِهراً ](٧[

  .رقق الراء فيهن )تنتِشرون
   :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )اآلِخرة. .الدنيا](٧[

  .)اآلخرة(مع ترقيق راء  .ء وقصر البدل وطولهـ فتح ذات اليا٢و١  
  .)اآلخرة(مع ترقيق راء  .ـ تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله٤و٣

  .)عاقبةُ (رفع التاء  )عاقبةَ ](١٠[
  .ثلث البدل وقفاً ) أساؤوا(
   :فيها لدى الوقف عليها أربعة أوجه )السوآى(  
  .ـ قصر األلف بعد اهلمزة مع فتحها١  
  .لف مع تقليلهاـ توسط األ٢  

  .ـ طول األلف مع فتحها وتقليلها٤و٣
   :أوجه سبعةففيها  منفصالً  اً فتكون عندئذ مد )يستـهزئون…بآيات (وإذا وصلت  

  ).يستهزئون(وعليه ثالثة العارض  )بآيات(وقصر البدل  )السوآى(فتح  -٣-١  
  .وطول البدل وعليه طول العارض )السوآى(فتح  -٤  
  .وعليه توسط البدل وتوسط وطول العارض )السوآى(تقليل  -٦و٥  
  .وعليه طول البدل وعليه طول العارض )السوآى(تقليل  -٧  

  .قلل األلف فيهما )النهارِ /٢٣( )كافرين](١٣[ 
  ).للعاَلمني(فتح الالم  )للعاِلمين](٢٢[
  .فيه النقل وفتح وتقليل ذات الياء )األعلى](٢٧[
  .غلظ الالم )ظَلموا](٢٩[
  .ـــــاية الثمنـــنـــــه )ونيعلم ال](٣٠[
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*  *    *  *  
  .�...منيبني إليه واتقوه � :ويبدأ من قوله تعاىل  :الثمن الثالث

  .غلظ الالم )الصالة](٣١[
ــرات/٤٦( )ســيروا/٤٢( )خيــر/٣٨( )ويقــِدر](٣٧[ ــ ،فتثيــرُ  /٤٨( )مبش  /٥٠( )ونرُ يستبِش

  .رقق الراء فيهن )قدير
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمن /٥٣( )منينالمؤ /٤٧( )يأتي /٤٣( )يؤمنون](٣٧[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )القربى.. .فآت](٣٨[
  ).ِلُرتبُوا(بتاء اخلطاب املضمومة وإسكان الواو  )لَِيربـَُوا](٣٩[
  .لني مهموز وذات ياء فيهما األوجه األربعة )وتعالى...شيء](٤٠[
  .فيهما قلل األلف :وقفاً  )فترى/ ٤٨( )الكافرين](٤٥[
  .ثلث البدل )فجاؤوهم](٤٧[
  ).رِ ـأَثَ (أسقط األلفني بعد اهلمزة والثاء على اإلفراد  )آثارِ ](٥٠[

  :ذات ياء ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء. .الموتى(  
  .ـ فتح ذات الياء مع توسط اللني وطوله٢و١
  .ـ تقليل ذات الياء مع توسط اللني وطوله٤و٣

  .وقللها فتح األلف )الموتى](٥٢[
  ).الدعاَء ِاذا(سهل اهلمزة الثانية  )ِإذا الدعاءَ (

  .نـــهــــايــة الــثــمــن )مسلمون فهم](٥٣[
*  *  *  *  

  .�.. .اهللا الذي خلقكم من ضعف � :ويبدأ بقوله تعالى :الثمن الرابع
  ).ُضعفاً  ،ُضعف(ضم الضاد فيهن قوًال واحداً  )َضعفاً (معاً  )َضعفٍ ](٥٤[
  .رقق الراء فيهن )تـهممعِذرَ / ٥٧( )غير/ ٥٥( )القدير](٥٤[
  .أبدل اهلمزة واواً  )يؤفكون](٥٥[
  .ثلث البدل )أوتوا](٥٦[
  .غلظ الالم )ظلموا(]٥٧[
  ).تنفع(بالتاء بدل الياء  )ينفع](٥٧[
  ).ولقضربنا(أدغم الدال يف الضاد  )ضربنا ولقدْ ](٥٨[

*  *    *  *  
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  .فتح األلف وتقليله )الدنيا/ ١٦()وألقى/١٠(ا مجيعاً وقف )هدىً (]٣،٥،٢٠[
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  .غلظ الالم :معاً  )الصالة](١٧ ،٤[
  .أبدل اهلمزة فيهن )وْأمر/ ١٧( )يْأت/ ١٦( )ويْؤتون](٤[
  .رقق الراء فيهن) ظاِهرة/٢٠( )خبير/ ١٦( )المصير/ ١٤( )مستكِبراً /٧( )باآلِخرة](٤[
  ).ويتخُذها(رفع الذال  )ويتخَذها](٦[

  ).هُزؤاً (مهز الواو  )هُزواً (  
   :ذات ياء وبدل فيها أربعة أوجه )ولى. .آياتنا. .تتلى](٧[

  .ـ فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله٢و١  
  .ـ تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله٤و٣

  ).أُْذنيه(أسكن الذال  )أُذنِيه](٧[
  .)أُن اشكر(ضم النون وصًال  )أِن اشُكر](١٤، ١٢[
  ).يا بُـنَـي (كسر الياء   :الثالثة )ـي بُـنَ يا ](١٣،١٦،١٧[
  .الفتح والتقليل )الدنيا](١٥[
  ).مثقالُ (رفع الالم  )مثقالَ ](١٦[
  ).وال تصاِعرْ (خفف العني و زاد ألفاً بعد الصاد  )وال تصعر](١٨[
  .نـــهــــايــة الثــمـــن )السعير عذاب](٢١[

*  *    *  *  
  .�.. .ومن يسلم وجهه إىل اهللا � :ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن اخلامس

  .فتح األلف وتقليله :وقفاً  )مسمىً  /٢٩( )ثَقىالوُ ](٢٢[
  ).ُحيزِنك(ضم الياء وكسر الزاي  )َيحُزنك](٢٣[
  .رقق الراء فيهن )الكبيرُ  /٣٠(معاً )خبيرٌ  /٢٩،٣٤( )بصيرٌ ](٢٨[
  .قلل األلف )ختارٍ  /٣٢( )صبارٍ  /٣١( )النهارِ ](٢٩[
  ).ما تدعون(اخلطاب بدل الياء  بتاء )ما يدعون](٣٠[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )بآياتنا. .نجاهم](٣٢[
   :لني مهموز وذات ياء فيهما أربعة أوجه )الدنيا. .شيئاً ](٣٣[

  .ـ توسط اللني وفتح ذات الياء وتقليلها٢و١  
  .ـ طول اللني وفتح ذات الياء وتقليلها٤و٣  

*  *    *  *  

��و�"�א
��د" �
  .قلل األلف )تراهاف](٣[
  .رقق الراء فيهن )كاِفرون/١٠ )يَدبـرُ /٥( )لتنِذر](٣[
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  .فتح األلف وتقليله)سواه /٩( )استوى /٤( )أتاهم](٣[
 متـــــــد مـــــــداً طبيعيـــــــا وأبـــــــدهلا يـــــــاءً  )الســـــــماِء ِاىل(ســـــــهل اهلمـــــــزة الثانيـــــــة  )ِإلـــــــى الســـــــماءِ ](٥[

  .وجهان )ىَل◌َ  السماِءيْ (
  .سهل اهلمزة الثانية )أِئذا](١٠[

  ).إنا(أسقط مهزة االستفهام  )أئنا(  
  .نـــهــــايــة الثمن )ونرُ كافِ (  

*  *    *  *  
  .�قل يتوفاكم مَلك املوت  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس

وقفاً  )هدىً  /٢٣( )األدَنى/٢١( )فمأواهم /٢٠( )تتجافى/ ١٦( )يتوفاكم](١١[ 
  .فتح األلف قللها فيهن )متى/٢٨(
  .قلل األلف فيهما )النارِ  /٢٠( )ترى](١٢[
  .تثليث البدل فيهما )إيـمانـهم/٢٩( )رؤوسهم](١٢[
بـدل وذات يـاء  )وقفـاً  موسى… آتينا /٢٣( )المأوى. .آمنوا/١٩( )هداها…آلتينا ](١٣[

  :يف كل منهن أربعة أوجه
  .قصر البدل وفتح ذات الياء -١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء -٢
  .ح والتقليلطول البدل مع الفت -٤و٣

  .أبدل اهلمزة فيهن )تأكل /٢٧( )مؤمناً /١٨( )يؤمن](١٥[
  .رقق الراء فيهن )منتِظرون/٣٠( )يبِصرون /٢٧( )ذُّكر /٢٢( )يستكِبرون ،ذّكروا](١٥[
  .غلظ الالم )أظلم(]٢٢[
  .فيهما سهل اهلمزة الثانية )الماَء ِإلى/٢٧( )أئـمة(]٢٤[
  .الثمــنة و السور ــهــــاية ـــن )منتِظرون](٣٠[

*  *    *  *  
  .من أول سورة األحزابويبدأ  :الثمن السابع

Iو�"�א�1زא�� �
  ).النبـيء(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )النبيّ ](١،٦،١٣[
  قلل األلف فيهن  )هاأقطارِ / ١٤( )للكافرين /٨( )الكافرين](١[
  .معاً فتح األلف وقللها فيهن )َأولى /٦( )وكَفى /٣( )يوَحى](٢[
  .رقق الراء فيهن )نصيراً  /١٧( )يسيراً  /١٤( )الحناِجر /١٠( )بصيراً  /٩( )راً خبي](٢[
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 ،)الـال ِ ( حذف الياء بعد اهلمزة وسهل اهلمزة وصًال وقفـاً مـع طـول األلـف وقصـره )الالئي](٤[
  ).الآليْ (وله إبداهلا ياًء ساكنة وقفاً مع مد األلف املشبع 

  ).َتظهرون(تح اهلاء وشددها وحذف األلف فتح التاء وشدد الظاء وف )ُتظاِهرون](٤[
النـيبُء (خفف الياء وزاد مهـزة بعـدها مث أبـدل اهلمـزة الثانيـة واواً مفتوحـة وصـًال  )النبي أولى](٦[

  ).َووىل
  .أبدل اهلمزة فيهن )يستأِذنو /١٣()المؤمنون /١١()المؤمنين ،بالمؤمنين](٦[
اء األوىل وزاد بعدها مهزة، فيجتمـع بـدل وذات خفف الي )وقفاً  عيسىو موسى و  ..النبيين](٧[

  .ياء ففيهما األوجه األربعة
  .تثليث البدل )جاؤوكم](١٠[

  .أثبت األلف وصًال ووقفاً  )الظنونا(  
  ).َمقام(فتح امليم  )ُمقام](١٣[
  ).ألَتوها(أسقط األلف بعد اهلمزة  )آلَتوها](١٤[
  .ننــــهـــــاية الـثـمــ )نصيراً  وال ولياً ](١٧[

*  *    *  *  
  .�… قد يعلم اهللا املعوقني منكم  � :ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثامن

أبـدل  )المـؤمنين /٢٣،٢٥( )المؤمنـون/ ٢٢( )يـأت/٢٠،٣٠( )يؤمنـوا /١٩( )يأتون](١٨[
  .اهلمزة فيهن

  .أبدل اهلمزة ورقق الراء )تأِسرونو](٢٦[
  .الفتح والتقليل فيهن )الدنيا/٢٨( وقفاً ) اهللا وكَفى/ ٢٥( )قضى /٢٣( )يُغَشى](١٩[
ـــر /٢١( )يســـيراً ](١٩،٣٠[ ـــراً ،اآلِخ ـــر /٢٣( )كثي ـــراً  /٢٥( )ينتِظ / ٢٩( )قـــديراً  /٢٧( )خي

  .رقق الراء فيهن )اآلخرة
  ).حيِسبون(كسر السني   )يحَسبون](٢٠[
  ).ِإسوة(كسر اهلمزة   )ُأسوة](٢١[
   .وقفاً قلل الراء واهلمزة وثّلث البدل )رأى](٢٢[
  .وجهان )شاَءاو(، وأبدهلا ألفاً مدية )شاَء اَو(سهل اهلمزة الثانية  )َأو اءش](٢٤[
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء. .تطؤوها(]٢٧[

  .قصر البدل وتوسطه مع توسط اللني -٢و١
  .طول البدل مع توسط اللني وطوله -٤و٣

  ).النيبء(معاً خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )النبيّ ](٢٨،٣٠[
  .نـــهــــاية اجلزء احلادي والعشرين )يسيراً ](٣٠[

*  *    *  *  
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  الجزء الثاني والعشرين 

  .�… ومن يقنت منكن هللا ورسوله  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول
لمــؤمن وال / ٣٦( )المؤمنــات/ ٣٥،٤٩( كلــه  )المــؤمنين/ ٣٥،٣٧،٤٧،٥٠( )هــانؤتِ ](٣١[

  .بدل اهلمزة فيهنأ)مؤمنة/ ٥٠( )بالمؤمنين/ ٤٣( )مؤمنة
  .خفف الياء وزاد مهزة بعدها )النبي](٤٥،٥٠ ،٣٢،٣٨[
 مديــة مــع القصــر والطــول وصــالً وأبــدهلا يــاء ) النســاِء ِان(ســهل اهلمــزة الثانيــة )النســاِء ِإن](٣٢[

فلـيس لـه علـى وجـه اإلبـدال إال اإلشـباع يف ) إن(وإن وقـف علـى ، )اتقيـنت ْين ~النساءِ (
  .املد

  .اجتمع ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )آيات. .يتَلى/ ٣٤( )تِينوآ. .األولى](٣٣[
  .غلظ الالم  )طلقتموهن/ ٤٩( )الصالة](٣٣[
ــــركم تطهيــــراو](٣٣[ ــــراً / ٣٤()يطِه / ٣٥(معــــاً ) كثيــــراً /٣٥،٤١( )والصــــابرات/ ٣٥( )خبي

ق الـراء رقـ )كبيـراً / ٤٧( )ِسـراجًا منيـرا/٤٦( )مبشـرًا ونـذيرا/ ٤٥( )مغِفـرة ،الذاِكرات
  .فيهن مجيعاً 

 /٤٨(معـاً ) وكفـى/٣٩،٤٨( )قضـى ،تخشـاه ،وقفـاً : وتخشـى /٣٧(وقفـاً ) قضى اهللا](٣٦[
  .الفتح والتقليل فيهن )أذاهم

  ).كون هلمت(بالتاء بدل الياء  )يكون لهمَ (
  ).فقضل(أدغم الدال يف الضاد  )ضل فقدْ (  

  ).خاتِـمو (كسر التاء   )خاتَـمو](٤٠[
  ).النبيئني(الياء األوىل وزاد مهزة بعدها خفف  )النبيين(  
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء..النبيئين(  

  .قصر البدل وتوسط اللني - ١
  .توسط البدل وتوسط اللني - ٢
  .طول البدل وتوسط اللني وطوله -٤و٣

  :ة أوجهسفيها مخ )ِذكرا. .آمنوا](٤١[
  .قصر البدل مع تفخيم الراء وترقيقه -٢و١
  .لبدل وتفخيم الراءتوسط ا -٣
  .طول البدل وتفخيم الراء وترقيقه -٥و٤

 )النـــيبء ِونّـــا(وأبـــدهلا واواً مكســـورة  )النـــيبُء اِنـــا(ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة  )النبـــيء إنـــا](٤٥،٥٠[ 
  .وجهان

  .قلل األلف )الكافرين](٤٨[
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  :فيكون فيها ،خفف الياء وزاد مهزة مكسورة بعدها )أراد إن للنبيءِ ](٥٠[
  .اهلمزة الثانية وصًال ووقفاً  تسهيل -١
   .وقفاً )إنْ (إبدال اهلمزة الثانية ياًء مدية مشبعة لدى الوقف على  -٢
 ،إىل النون) أراد(مع اإلشباع والقصر وصًال ونقل حركة مهزةياًء مدية إبدال اهلمزة الثانية  -٤و٣

  .وجهان
  ).َونالنيبُء (أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة  )َأن ءُ النبي](٥٠[
  .نـــهـــــاية الـثـمـن )غفورًا رحيماً ](٥٠[

*  *    *  *  
  .�.. .ترجي من تشاء منهن � :ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثاين

 ذات يــاء وبــدل يف كــل منهمــا األوجــه األربعــة )الــدنيا واآلخــرة/ ٥٧( )آتيتـــهن. .أدنــى](٥١[
  .مع ترقيق الراء يف اآلخرة

  .اء فيها األوجه األربعةبدل وذات ي )إناه. .آمنوا](٥٣[
  ).النيبء(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  كله  )النبيّ ](٥٦،٥٩ ،٥٣[
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ياء مدية، وجهان )أبناِء إخوانـهن/ ٥٥( )النبيِء إال](٥٣[
) ،المؤمنـــــــات ،المــــــؤمنين/٥٨) (يـــــــؤذون/٥٨و٥٧( )يــــــؤذي ،مستئنســـــــينَ  ،يــــــؤذن](٥٣[

   .أبدل اهلمزة فيهن )يؤَذين، المؤمنين/٥٩(
  .رقق الراء فيهما )فانتِشروا ،غير](٥٣[
  :بعة أوجهر بدل ولني مهموز فيهما أ )شيء…  آبائهن](٥٥[

  .وتوسط اللني ،قصر البدل -١  
  .توسط البدل وتوسط اللني -٢  
  .توسط اللني طولهو طول البدل  -٤و٣  

  ).نبناِء َخيواِ أ(أبدل اهلمزة الثانية ياء مفتوحة  )هنأبناِء َأخواتِ ](٥٥[
  .فتح األلف وقللها )أدنى](٥٩[
  .نــــهـــاية الـثـُمن )غفورًا رحيما](٥٩[

*  *  *  *  
  .�. .لئن مل ينتـه املنافقون � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث

  .رقق الراء فيهن )نصيراً / ٦٥( )سعيرا/ ٦٤( )ونكيجاِورُ ](٦٠[
  .فيهماقلل األلف  )النارِ / ٦٦( )الكافرين](٦٤[
  .أثبت األلف فيهما وصًال ووقفاً  )السبيال/ ٦٧( )الرسوال](٦٦[
  .)كثرياً ( بالثاء بدل الباء مع ترقيق الراء )كبيراً ](٦٨[
  :بدل وذات ياء فيهما أربعة أوجه )موسى. .آذوا. .آمنوا](٦٩[
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  .قصر البدل وفتح ذات الياء - ١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء  - ٢

  .وتقليل ذات الياء طول البدل وفتح   -٤و٣  
  .أبدل اهلمزة فيهما )المؤمنين و المؤمنات](٧٣[

*  *    *  *  

J���"و��� �
  .نرقق الراء فيه )باآلخرة/٨( )المغِفرة/ ٤( )الخبير ،اآلِخرة](١[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنون /٨( )لتأتينكم. .تأتينا](٣[

   .الفتح والتقليل )بلى(  
  ).عاملُ (رفع امليم  )عالمِ ](٣[
  ).أليمٍ (جر امليم  )أليمٌ ](٥[
  .قلل األلف فيهما )افترى/ ٨( ،وقفاً )ويرى](٦[
  .ثلث البدل )أوتوا](٦[
  ).ْسفاً كِ (أسكن السني  )َسفاً كِ ](٩[

  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ياًء مشبعة  وجهان )السماِء إن(     
  .نـــهــــايــة الـثــُمـن )منيب عبدٍ (     

*  *  *  *  
  .�. .ولقد آتينا داود منا فضالً   � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع

  .رقق الراء فيهن )الكبير/ ٢٣( )سيروا،السيرَ  ،ظاِهرة/ ١٨( )بصير/ ١١( )والطير](١٠[ 
  ).اجلوايب وقدور(أثبت الياء وصًال  )وقدور الجوابِ و](١٣[
  ).ـهتاكل منساتَ (أبدل اهلمزة فيهما  )ـهتَ أَ منسَ  تأكل](١٤[
  ).مساكنهم(فتح السني وزاد ألفاً بعدها وكسر الكاف  )نهممْسكَ ](١٥[
  ).ذواتَـُيْكل(همزة ونقل الضمة إىل الياء وأسكن الكاف ـأسقط ال )ُكلٍ أُ  ذواَتيْ ](١٦[
مـــع الفـــتح  )جيـــاَزى(وبـــاأللف بـــدل اليـــاء يف آخـــره  ،باليـــاء بـــدل النـــون يف أولـــه) نجـــازي](١٧[

  .والتقليل
  ).الكفورُ (رفع الراء  )الكفورَ (       

  .قلل األلف فيهن )صبارٍ  ،أسفارِنا/ ١٩(وقفاً  )قرى ،القرى](١٨[
  .غلظ الالم )ظلموا](١٩[
  ).صَدق(خفف الدال  )صّدق](٢٠[
  .أبدل اهلمزة فيهما )يؤمن/ ٢١( )المؤمنين](٢٠[
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  .رقق الراء يف اآلخرة و األوجه األربعةبدل ولني مهموز فيهما  )شيء… باآلخرة ](٢١[
  . )قُل ادعوا(ضم الالم وصًال  )ادعواقِل ](٢٢[
  .نـــهــــاية الـثـمـن )الكبير](٢٣[

*  *  *  *  
  .�..قل من يرزقكم من السماوات واألرض � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

  .فتح األلف وتقليله )الهدى/ ٣٢( )متى/ ٢٩( ،وقفا )هدىً ](٢٤[
ــــــــــــذيراً ](٢٨[ ــــــــــــر/ ٣٩(معــــــــــــاً  )رُ ويقــــــــــــدِ / ٣٦،٣٩( )كــــــــــــاِفرون/ ٣٤( )بشــــــــــــيرًا ون    )خي

  .رقق الراء فيهن )ِسحرٌ / ٤٣(
  .أبدل اهلمزة ورقق الراء )تستْأِخرون](٣٠[
  .أبدل اهلمزة فيهن )مؤمنون/٤١( )تأمروننا/ ٣٣( )مؤمنين ،نؤمن](٣١[
  .قلل األلف فيهن: وقفاً  )مفترىً /٤٣()النارِ / ٤٢()النهارِ و /٣٣) (ترى](٣١[
يف كـــل منهمـــا ذات يـــاء وبـــدل فيهمـــا  )آياتنـــا. .لـــىتت/ ٤٣( )آمنـــون. .آمـــن. .زلفـــى](٣٧[

  .األوجه األربعة
  .بالنون فيهما بدل الياء )يقول. .يحشرهم](٤٠[

  .وجهان ،مشبعة سهل اهلمزةالثانية وأبدهلا ياًء مدية )أهؤالِء ِإياكم(  
  .غلظ الالم )ظلموا](٤٢[
  .لثمنوهو نـهــاية ا )نكيري قل(زاد ياًء بعد الراء وصًال  )نكير](٤٥[

*  *    *  *  
  .�..قل إمنا أعظكم بواحدة � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس

  .نفتح األلف وقلله فيه )ىوأن / ٥٢( )مثنى وفرادى](٤٦[
  .رقق الراء وصالً  )نذير](٤٦[
  ).رَيب إنه(فتح الياء وصًال  )إنه ربي](٥٠[
 .قلل األلف )ترى](٥١[

 *  *    *  *  
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  :ذات ياء ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء. .مثنى](١[
  .فتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٤و٣  
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة وجهان )يشاُء ِإن(  

رقق  )مواِخر/ ١٢( )يسير/ ١١( )فتثيرُ / ٩( )كبير  ،مغِفرة/ ٧( )غير/٣() قدير(]١[
  .راء فيهنال
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  .فتح األلف وتقليله: وقفاً  )مسمىً / ١٣( )أنثى/ ١١( )الدنيا /٥() فأنى](٣[
  .أبدل اهلمزة)تأكلون /١٢( )تؤفكون](٣[
  .قلل الراء واهلمزة وثلث البدل )فرآه](٨[
  وقفاً قلل الراء )وترى](١٢[
  .قلل األلف )النهارِ ](١٣[
  .ـمـننـــهــــايــة الـث )وال ينبئك مثل خبير](١٤[

*  *    *  *  
  .�..يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا � :ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن السابع

 )العلمــــاُء ِان ،الفقـــراُء ِاىل(ســـهل اهلمـــزة الثانيـــة  )العلمـــاُء إن/ ٢٨( )الفقـــراُء ِإلـــى اهللا](١٥[ 
  .وجهان )العلماُء ونّ  ،الفقراُء ِوىل(وأبدهلا واواً مكسورة 

  ).ويات(اهلمزة ألفاً  أبدل )ويأت](١٦[
 بشـيراً  /٢٤(معـاً  )نـذير/ ٢٣،٢٤( )البصيرو/ ١٩( )المصير ..تنِذرُ ..ة ِوزرَ تِزُر واِزرَ ](١٨[

 ،أســاِور/ ٣٣( )الكبيــر ،بــالخيرات/ ٣٢( )لخبيــر بصــير/ ٣١(  )ِســّرا/ ٢٩( )نــذيراً و
   .رقق الراء فيهن مجيعاً  )النذير ،غير/ ٣٧( )حرير

  .قلل الراء فيهن :معاً )ينالكافر  /٣٩( )ُأخرى](١٨[
   .لني مهموز وذات ياء فيهما األوجه األربعة )قربى. .شيء](١٨[
  .غلظ الالم )الصالة](٢٩و١٨[
ــــى](١٨[ ــــى. .تزك فــــتح األلــــف  )يُقضــــى/ ٣٦(وقفــــاً   )يخشــــى /٢٨( )األعمــــى/١٩( )يتزَك

  .وتقليله
  ).أخـت (أدغم الذال يف التاء  )أخْذت](٢٦[
   ).نكريي أمل(وصًال مداً منفصًال اد ياء بعد الراء ز  )ألم .نكيرِ ](٢٦[
  .وجهان )تمأرآيْ (  مشبعة وأبدهلا ألفاً مدية )أراَيتم(سهل اهلمزة الثانية  )أرأيتم](٤٠[

  ).بينات(زاد ألفاً بعد النون  )بينتٍ (  
  .نـــــهــــاية الثمن )غروراً  إال](٤٠[

*  *    *  *  
  .�..إن اهللا ميسك السماوات واألرض أن تزوال � :ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الثامن

  .رقق الراء فيهن )بصيراً / ٤٥( )قديراً  .يسيروا/ ٤٤(معاً  )نذير](٤٢[
  .وقفاً فتح الذات وتقليله )مسمىً / ٤٦(وقفاً  )إحدى ،َأهدى](٤٢[
  .جهانو  )السيُء وِال(وأبدهلا واواً مكسورة  )ِاال السيء(سهل اهلمزة الثانية  )يُء ِإالسّ ال](٤٣[
 ،يواخــــذ( ورقــــق الــــراء يف الثانيــــة ،أبــــدل اهلمــــزة  فيهمــــا واواً مفتوحــــة )يــــؤخرهم ،يؤاِخــــذ](٤٦[

  ).يَوخرهم
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 )لهـمجـاء ْاجَ (وأبـدهلا ألفـاً مـداً طبيعيـاً   )جـاء َاجلهـم(سهل اهلمزة الثانية   )أجلهم جاءَ ](٤٦[
  .وجهان

  .نـــهـــاية السورة )بصيرا](٤٥[

*  *  *  *  

��و�"�س �
   .)ياسيو القرآن( بغنة يف الواو )سني(أدغم نون  )لقرآنيس وا](١[
   ).تنـزيلُ (رفع الالم  )تنـزيلَ ](٥[
  .رقق الراء فيهن )كمطائِرُ / ١٩( )بمغِفرة ،الذكرَ  ،تنِذرُ / ١١( )ونيبِصرُ / ٩( )أُنِذر](٦[
  .معاً أبدل اهلمزة )يؤمنون](٧،١٠[
  ).اً ُسدّ (معاً ضم السني  )َسّداً ](٩[
  .وجهان ،مشبعة وأبدهلا ألفاً مدية ،سهل اهلمزة الثانية فيهما )أأَتِخذ/ ٢٣( )رتـهمأأَنذ](١٠[
  :ففيها ستة أوجه ،يف اآلية ذات ياء وبدل ولني مهموز )شيء ،آثارَهم ،الموتى](١٢[

  .فتح ذات الياء وقصر البدل وتوسط اللني_ ١
  .فتح ذات الياء وطول البدل وتوسط اللني وطوله_ ٣و٢
  .ذات الياء وتوسط البدل وتوسط اللنيتقليل _ ٤
  .تقليل ذات الياء وطول البدل وتوسط اللني وطوله_ ٦و٥

  .سهل اهلمزة الثانية )أِئن](١٩[
  .الفتح والتقليل )يسعى ،وقفاً )أقصا](٢٠[
  .فيها األوجه األربعة ،بدل ولني مهموز )شيئاً . .آلهة](٢٣[

  ).ينقذوين إين(وصًال مداً منفصًال زاد ياًء بعد النون  )ينِقذونِ (  
]٢٤)[ إَين إذاً، إَين آمنت(فتح الياء فيهما وصالً  )آمنت إني/٢٥( )ِإذاً  يإن(.  
  .اجلزء الثاين والعشريننـــهــــايــة  )المكَرمين](٢٧[

*  *    *  *  
  
  

  .�… وما أنزلنا على قومه  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول
أبــدل اهلمـــزة  )تأخـــذهم/ ٤٩( )تـــأتيهم/ ٤٦( )لِيــأكلوا/ ٣٥()يـــْأكلون/ ٣٣( )ميــأتيه](٣٠[

   .فيهن مجيعاً 
  ).لـَما(خفف امليم  )لـما](٣٢[

  الجزء الثالث والعشرون
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  ).امليتة(شدد الياء مكسورة  )المْيتة](٣٣[
  .رقق الراء )تقديرُ ](٣٨[
  ).والقمرُ (رفع الراء  )والقمرَ ](٣٩[
  .قلل األلف )النهارِ ](٤٠[
  ).ذرّياِم(زاد ألفاً بعد الياء وكسر التاء  )ذرّيَتهم](٤١[
  .الفتح والتقليل )متى](٤٨[
  ).َخيَصمون(فتح اخلاء  )َيِخصمون](٤٩[
  ).مرقدنا هذا(ال سكت بني الكلمتني  )هذا .مرقدنا](٥٢[
  .غلظ الالم )ظَلمتُ ](٥٤[
  ).شْغلٍ (أسكن الغني  )شُغلٍ ](٥٥[
  .ـننـــهــــايــة الـثـم )المجرمون](٥٩[

*  *    *  *  
  .�. .أمل أعهد إليكم يا بين آدم � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثاين

  ).ُن اعبدوينأَ و (ضم النون وصًال  )وأِن اعبدوني](٦١[
رقـق الــراء  )يِسـرون/ ٧٦( )لتنـِذرَ / ٧٠( )كــرٌ ذِ  ،الشـعرَ / ٦٩( )يبِصـرون/ ٦٦( )كثيـراً ](٦٢[

  .فيهن
  .غلظ الالم )اصَلوها](٦٤[
  .الفتح والتقليل )بلى/ ٨١( )فأنى](٦٦[
  .)نَـْنُكْسهُ (أسكن النون الثانية وضم الكاف خمففة فتح النون األوىل و  )نُـَنكسه](٦٨[

  ).تعقلون(بتاء اخلطاب  )يعقلون(  
  ).لتنذر(بالتاء بدل الياء  )لُِينذر](٧٠[

  .قلل األلف )الكافرين(  
  .أبدل اهلمزة ألفا )يأكلون](٧٢[
  ).ُحيزِنك(ياء وكسر الزاي ضم ال )َيحُزنك](٧٦[
  .نـــهــــايــة الـسورة )ُترجعون](٨٣[

*  *    *  *  
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رقق الراء  )داِخرون /١٨( )ِسحر/ ١٥( )يستسِخرون/ ١٤( )ذكروا/ ١٣( )راتفالزاجِ ](٢[

  .فيهن
  .تفخيم الراء وترقيقه )ِذكراً ](٣[
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  .فتح األلف وتقليله )األعلى/ ٨( )الدنيا](٦[
  )بزينِة الكواكب(حذف التنوين  )نٍة الكواكببزي](٦[
  ).يْسَمعون(أسكن السني خمففة وخفف امليم  )يسّمعون](٨[
  .سهل اهلمزة الثانية )أئذا](١٦[

 وأسـقط اهلمـزة الثانيـة ونقـل حركتهـا إىل النـون )إنـا(أسقط مهـزة االسـتفهام  )أئنا وعظاماً (  
  ).نانِ وعظامَ (

  .ـُمننــهـــاية الث )تكذبون](٢١[
*  *    *  *  

  .� احشروا الذين ظلموا وأزواجهم �  :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الثالث
  .غلظ الالم )فاطلع/ ٥٥( )ظلموا](٢٢[
  .أبدل اهلمزة فيهما )المؤمنين/ ٨١( )مؤمنين/ ٢٩( )تأتوننا](٢٨[
  .رقق الراء فيهن )خير /٦٢( )قاِصرات/ ٤٨( )يستكِبرون](٣٥[
  .فيهماسهل اهلمزة الثانية  )أئنك/ ٥٢( )أئنا](٣٦[
  .سهل اهلمزة الثانية )أئذا](٥٣[

 وأسـقط اهلمـزة الثانيـة ونقـل حركتهـا إىل النـون )إنـا(أسقط مهـزة االسـتفهام  )أئنا وعظاماً (  
  ).نانِ وعظامَ (

  .قلل الراء واهلمزة وثلث البدل )فرآه](٥٥[
  ).لرتديين ولوال(زاد بعد النون ياء وصًال  )لتردين](٥٦[
   .بدل وذات ياء فيها األوجه األربعة )األولى](٥٩[
  ثلث البدل فيهما  )فمالئون/ ٦٦( )رؤوس](٦٥[
  .تثليث البدل وتقليل األلف قبل الراء )آثارِهم](٧٠[
  ).ولَقضـل(أدغم الدال يف الضاد  )ضل ولقدْ ](٧١[
  .فتح األلف وتقليله فيهما )نادانا](٧٥[
  .لـثـمـننـــهــــايــة ا )اآلَخرين](٨٢[

*  *    *  *  
  .�وإن من شيعته إلبراهيم  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع

  .سهل اهلمزة الثانية )أئفكاً ](٨٦[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين/١٣٢و١٢٢و١١١( )تؤمر/ ١٠٢( )تأكلون](٩١[
]١٠٢)[ (كسر الياء   )يابني يا بين.(  

  .وصالً  فيهنلياء فتح ا )إن يستجدنِ )(أذبحك ينّ أَ )(أرى ينّ إِ (
  .تقليل األلف بعد الراء فيهما )ترى( )أرى(  
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  .معاً  الفتح والتقليل)موسى/١٢٠و١١٤( )الرؤيا](١٠٥[
  ).نبيئاً (خفف الياء وزاد مهزة بعدها   )نبياً ](١١٢[
  ).اللـُه ربكم ورب (رفع الكلمات الثالث  )ورب  ربكم اللـهَ ](١٢٦[
يف مــع القصــر والتوســط والطــول وكســر الــالم ة وزاد ألفــاً بعــدها فــتح اهلمــز  )ياســين ِإل](١٣٠[

  ).آل ياسني(البدل 
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )يبعثون يوم إلى](١٤٤[

*  *    *  *  
  .�فنبذناه بالعراء وهو سقيم   � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس

  .فتح األلف وتقليله :وقفاً )َأصطفى](١٥٣[
  ).تذّكرون(ال شدد الذ )تذَكرون](١٥٥[
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )فأتوا](١٥٧[
  .فخم الراء ورققها وجهان )ِذكراً ](١٦٨[
  .رقق الراء فيهما معاً )يبِصرون](١٧٩و١٧٥[
  .اية السورةــهــن  )والحمد هللا رب العالمين](١٨٢[

*  *    *  *  

���و�"�ص �
) والطيـــر/ ١٩( )الـــذكر/ ٨( )بـــاآلخرة/ ٧( )واصـــِبروا/ ٦( )ســـاِحر ،الكـــاِفرون ،منـــِذر](٤[

  .رقق الراء فيهن )كثيرا/ ٢٤( )المحراب/ ٢١(
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )لشيء. .آلهتكم/ ٦( )لشيء. .اآللهة](٥[

  .قصر البدل وتوسط اللني_ ١  
  .توسط البدل واللني_ ٢  
  .طول البدل وتوسط اللني وطوله_ ٤و٣  

  .افيهمغلظ الالم  )الخطاب فصلو/ ٢٠( )وانطلق](٦[
  .سهل اهلمزة الثانية )أؤنزل](٨[
 )أصحاُب لَيَكة(وصًال أسقط مهزة الوصل والقطع وفتح الالم والتاء  )األيكة أصحابُ و](١٣[

  ).لَْيكة(وابتدأ فيها بالالم املفتوحة 
  .وجهان) ْيال~هؤالءِ (وأبدهلا ياًء مشبعة  )هؤالِء ِاال(سهل اهلمزة الثانية  )إال هؤالءِ ](١٥[
  .نـــهــــايــة الـثـمــن )لخطابا فصل](٢٠[

*  *    *  *  
  .�.. .وهل أتاك نبأ اخلصم � :ويبدأ بقوله تعاىل :السادس الثمن
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  .ف وقللها فيهنلفتح األ )نادى/٤١( )الهوى/ ٢٦()بَغى/ ٢٢()أتاك](٢١[
  .رقق الراء فيهن )كثيرة/ ٥١( )ِذكرٌ / ٤٩( )صاِبراً / ٤٤( )كثيراً / ٢٤( )الِمْحراب](٢١[
  ).وْيل نعجة(أسكن الياء  )نعجة ليَ و ](٢٣[
  ).لَقظـلمك(وغلظ الالم أدغم الدال يف الظاء  )ظلمك لقدْ ](٢٤[
  :يف ذات الياء والبدل لدى الوقف تسعة أوجه) مآب..زلفى](٤٠، ٢٥[

  .فتح ذات الياء وعليه ثالثة البدل مع اإلسكان -٣و٢و١  
  . البدل مع الرومفتح ذات الياء وعليه القصر والتوسط والطول يف -٥و٤  
  .تقليل ذات الياء وعليه توسط وطول البدل مع اإلسكان -٧و٦  
  .تقليل ذات الياء وعليه توسط وطول البدل مع الروم -٩و٨ 

 وقفـاً  )ذكـرى، الـدارِ / ٤٦( )واألبصـارِ / ٤٥( )ذكرىو/ ٤٣( )كالفجارِ / ٢٨( )النارِ ](٢٧[
  .قلل األلف فيهن )األخيارِ / ٤٧،٤٨(

  .فتح ياء اإلضافة فيهن وصالً  )إنك بعدي/ ٣٥( )تأحبب إني](٣٢[
  .)رُْكضنُ وعذابِ (ضم نون التنوين وصًال  )وعذاٍب اركض](٤١[
  ).خالصةِ (حذف التنوين  )بخالصةٍ ](٤٦[
  .قلل األلف وقفاً ورقق الراء وقفاً ) ذكرى](٤٦[
  .ثلث البدل )متكئين](٥١[
  .يــة الـثــمــنانــهـــ )وشراب](٥١[

*  *    *  *  
  .�وعندهم قاصرات الطرف أتراب  � :ويبدأ بقوله تعاىل :السابع منالث
  .رقق الراء فيهن )ذكر/ ٨٧( )خير/ ٧٦( )نذير/ ٧٠( )منِذرٌ / ٦٥( )قاِصرات](٥٢[
  .غلظ الالم )يصلونها](٥٦[
  .أبدل اهلمزة )فبئس(]٥٦،٦٠[
  ).َغَساقو (خفف السني  )غساقو](٥٧[
قلـــل األلـــف ) نـــارِ / ٧٦( )الكـــافرين/ ٧٤( )شـــراراأل ،نـــرى/ ٦٢( )النـــارِ ](٦٤ ،٦١ ،٥٩ [

  .فيهن
  ).ُسخرياً (ضم السني  )ِسخرياً ](٦٤[
   ).ْيل من(أسكن الياء وصًال  )لَي من](٦٩[
   .الفتح والتقليل )يوَحى/ ٧٠( )األعلى](٦٩[
  .فتح الياء وصالً  )إلى لعنتي](٧٨[
]٨٤)[ (نصب القاف  )فالحق فاحلق.(  
  .ـايــة السورةنـــهـــ )حين بعد](٨٨[
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*  *    *  *  
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فــتح األلــف وتقليلــه  )يرضــى/ ٧( )فــأنى/ ٦(وقفــاً ) مســمىً / ٥( )الصــطفى/ ٤( )زلفــى](٣[

  .فيهن
  .رقق الراء فيهن )ِوزر واِزرة تِزرُ / ٧( معاً  )يكورُ ](٥[
  .قلل األلف فيهما )أخرى/ ٧( )النهارِ ](٥[
  .صلة كحفصقرأها بضم اهلاء دون  )يرضُه لكم](٧[

  .نـــهــــايــة الـثـمـن )الصدور(
*  *  *  *  

  .�..وإذا مّس اإلنسان ضر  � :ويبدأ بقوله تعاىل  الثمن الثامن 
  .ف فيهنلقلل األ )لذكرى..فتراه/ ٢١()الُبشرى/ ١٧()النارِ (]١٩، ١٦ ،٨[
  ).أَمن(خفف امليم  )أمن](٩[
  .رقق الراء وثلث البدل )اآلخرة(]٩[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )يوفى. .الدنيا ..آمنوا](١٠[
  .رقق الراء فيهن )غير/٢٨( )تقشِعرُ /٢٣( )خِسروا/١٥( )الصاِبرون](١٠[
  .فتح الياء فيهما )أخاف إني/ ١٣( )أمرت إني](١١[
  .الفتح والتقليل فيهن )فأتاهم/ ٢٥(وقفاً )اهللا هدى/ ٢٣( )هَداهم](١٨[
  .مع ترقيق راء اآلخرةفيها األوجه األربعة  :ياء وبدل ذات )اآلخرة. .الدنيا](٢٦[
  ).ضربناقول(أدغم الدال يف الضاد  )ضربنا ولقدْ ](٢٧[
  .نـــهــــاية اجلزء الثالث والعشرين )تختصمون](٣١[

*  *    *  *  
  

  اجلزء الرابع والعشرون
  .�فمن أظلم ممن كذب على اهللا   � :ويبدأ من قوله تعاىل :الثمن األول

  .غلظ الالم فيهن )ظلموا/ ٥١ ،٤٧( )أظلم](٣٢[
  .الفتح والتقليل )أغنى/ ٥٠( )اهتدى/ ٤١( وقفاً )مثوىً ](٣٢[
  .قلل األلف فيهما )األخرى/ ٤٢( )للكافرين](٣٢[
]٣٥)[ رقـق الـراء  )ويقـِدرُ / ٥٢( )فـاِطرَ / ٤٦( )يستبِشرون ،باآلخرة،)معاً (ذِكر/ ٤٥( )رَ لُِيكف

  .فيهن
  .هلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة، وجهانسهل ا )أفرأيتم](٣٨[
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  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنون/ ٥٢ ،٤٥( )يأتيه](٤٠[
   .والتقليل حالفت) -وقفاً  – مسمىً .. .قضى … -وقفاً – يتوفى](٤٢[

   :وفيها مع ما قبلها أربعة أوجه ،تثليث البدل )آليات(
  .فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله -٢و١
  .ياء وتوسط البدل وطولهتقليل ذات ال -٤و٣

   :وقفاً فيها ستة أوجه )يستهزءون..سيئات](٤٨[
   .قصر األول وقصر وتوسط وطول الثاين -٣و٢و١
   .توسط األول وتوسط وطول الثاين -٥و٤
   .طول األول وطول الثاين -٦

  .نــــهـــاية الثمن )يؤمنون لقوم](٥٢[
*  *  *  *  
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  .رقق الراء )يغِفرُ ](٥٣[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يأتكم/ ٧١(معاً )يأتَيكم](٥٥ ،٥٤[
 )وتعــالى/ ٦٧(وقفــاً ) المتكبــرين مثــوى، مثــوىً / ٦٠،٧٢()هــداني/ ٥٧()حســرتىيــا ](٥٦[

  .الفتح والتقليل فيهن
  .قلل األلف فيهن )أخرى/ ٦٨(معاً )الكافرين/ ٥٩،٧١(معاً وقفاً  )ترى](٥٨،٦٠[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )آياتي. .بلى](٥٩[
  .رقق الراء فيهن )ينِذرونكمو/ ٧١( )أفغيرَ / ٦٤( )الخاسرون](٦٣[
  ).تأمروِينَ أعبد(خفف النون وفتح الياء أبدل اهلمزة و  )أعبد تأمروني](٦٤[
  .النقل وتثليث البدل )ُأوحيَ  ولقدْ ](٦٥[
  ).بالنبيئني( وثلث البدل خفف الياء األوىل وزاد مهزة بني الياءين )بالنبيـين(]٦٩[
  .غلظ الالم )يُظَلمون](٦٩[
  .ثالثة البدل :معاً  )جاؤوها](٧٣ ،٧١[
  ).فتحت(شدد التاء معاً  )فِتحت](٧٣ ،٧١[
  .األوجه األربعةبدل وذات ياء فيهما  )بلى. .آيات](٧١[
  .اءأبدل اهلمزة ي )فبئس](٧٢[
  .نــــهــــاية السورة والثمن )العالمين رب](٧٥[

*  *    *  *  
  .ويبدأ من أول سورة غافر :الثمن الثالث
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  .قلل ألف احلاء )حم](١[
  .رقق الراء فيهن )البصير/٢٠( )الكاِفرون/ ١٤( )ويستغِفرون/ ٧( )المصيرُ ](٣[
  ).فأختهم(أدغم الذال يف التاء  )فأخذُتهم](٥[
  .أبدل اهلمزة فيهن )تؤمنوا/ ١٢( )ويؤمنون/ ٧( )أخذوهلي](٥[
  ).كلمات(زاد ألفاً بعد امليم  )ربك كلَمت](٦[
  .قلل األلف فيهما )القهارِ / ١٦( )النارِ  أصحاب](٦[
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء. .آمنوا](٧[

  .قصر البدل وعليه توسط اللني -١

 .توسط البدل واللني -٢

  .ل البدل وتوسط اللني وطولهطو   -٤و٣
  .غلظ الالم )صَلح](٨[
  .)التالقي يوم(أثبت الياء بعد القاف وصًال  )التالقِ ](١٥[
   :ياء ولني مهموز فيهما أربعة أوجه ذات )شيء. .يخفى](١٦[

  .فتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله-٤و٣

  .لتقليلالفتح وا )تجزى](١٧[
  ).تدعون(بتاء اخلطاب  )يدعون](٢٠[

  .نـــهــــايــة الثـمن )البصير(  
*  *    *  *  

  .�.. .أومل يسريوا يف األرض � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع
  .رقق الراء فيهما )ساِحر/ ٢٤( )يسيروا](٢١[
  .اإلبدال فيهن )مؤمن/ ٢٨،٤٠( )يؤمن/ ٢٧( )تأتيهم](٢٢[
مـع ترقيـق .ذات يـاء وبـدل فيهمـا األوجـه األربعـة )اآلخـرة. .الـدنيا/ ٣٩( )بآياتنا موسى](٢٣[

  ).اآلخرة(الراء يف 
  قلل األلف فيهن )القرارِ / ٣٩( )بارٍ ج/٣٥( )أرى/ ٢٩( )نيالكافر ](٢٥[
  .الفتح والتقليل فيهما )أنثى ،يجزى/ ٤٠(معاً ) موسى](٣٧ ،٢٦[
  .لياء فيهمافتح ا )لعلي أبلغ/ ٣٦(كله  )إني أخاف](٢٦،٣٠،٣٢[
  . )ديَنكم َوأن يظِهرَ ( ورقق الراء وفتح الواو) أو(أسقط مهزة  )دينكم أو أن يظِهر](٢٦[
  .)يومالتنادي ( وصالً  أثبت ياًء بعد الدال )التنادِ ](٣٢[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )أتاهم. .آيات](٣٥[
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  ).فأطلعُ (رفع العني  )فأطلعَ ](٣٧[
  ).وَصدّ ( فتح الصاد )وُصدّ (  

  .نـــهــــاية الثـمن )حساب بغير](٤٠[
*  *    *  *  

  .� ..ويا قوم مايل أدعوكم إىل النجاة � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس
  .فتح الياء وصالً )أمري إلى/ ٤٤( )مالي أدعوكم](٤١[
/ ٥٤) (الـــــــدارِ /٥٢( )الكـــــــافرين/ ٥٠()الغفـــــــارِ / ٤٢(مجيعـــــــاً )النـــــــارِ ](٤٩ ،٤١،٤٣،٤٧[

  .التقليل فيهن )اإلبكارِ و/ ٥٥( )ذكرىو
   .أثبت األلف مشبعة وصالً  )وأنا أدعوكم](٤٢[
   :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )سيئات..فوقاه/ ٤٥( )اآلخرة. .الدنيا](٤٣[

  .فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله -٤و٣  

/ ٦١( )يســتكبرون/ ٦٠( )البصــيرُ / ٥٦،٥٨( )ِكبــرٌ / ٥٦( )تـــهممعِذرَ / ٥٢( )بصــيرٌ ](٤٤[
  .فيهن ترقيق الراء )مبِصراً 

  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤفك/ ٦٣() تؤفكون/٦٢( )يؤمنون/ ٥٩( )تأتيكم](٥٠[
  .الفتح والتقليل :وقفا )هدىً / ٥٤( )بلى](٥٠[
ــــــدنيا. .آمنــــــوا](٥١[ ــــــاهم. .آيــــــات/ ٥٦( )الهــــــدى) وقفــــــاً ( موســــــى آتينــــــا/ ٥٣( )ال  )أت

  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )آمنوا.. األعمى/٥٨(
  ).يتذكرون(بياء الغيبة  )تتذكرون](٥٨[
  :لني وذات ياء فيهما أربعة أوجه )ىفأن . .شيء](٦٢[

  .توسط اللني مع الفتح والتقليل_٢و١
  .طول اللني مع الفتح والتقليل_ ٤و٣
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )العالمين رب](٦٥[

*    *  *  *  
 …قل إين نـهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا �: ويبدأ بقوله تعاىل :السادس الثمن

�.  
وقفًا الفتح والتقليل  )مثوىً / ٧٦( )أّنى/ ٦٩( )قضى/ ٦٨(وقفًا )مسمىً  ،يُتوفى](٦٧[

  .فيهن
  .بدل وذات ياء فيها األوجه األربعة )أنى. .آيات](٦٩[
  .التقليل فيهما )الكافرين/ ٧٤( )النارِ ](٧٢[
  .أبدل اهلمزة ياء )فبئس](٧٦[
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  .أبدل اهلمزة ألفاً  )تأكلون/ ٧٩( )يأتي](٧٨[
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة وجهان )َأمر جاءَ ](٧٨[
  .رقق الراء فيهن )الكاِفرون/ ٨٥( )يسيروا/ ٨٢( )تنِكرون/ ٨١( معاً )خِسرَ و](٧٨،٨٥[
  .وبدل فيهما األوجه األربعةذات ياء  )أغنى … آثاراً و](٨٢[
  .ثلث البدل )يستهزؤون](٨٣[

*  *    *  *  
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  ).حا(قلل األلف من  )حم](١[
  .رقق الراء فيهن )غيرُ / ٨( )كاِفرون/ ٧( )واستغِفروه/ ٦( )ونذيراً  بشيراً ](٤[
  .الفتح والتقليل )يوَحى](٦[
  .أبدل اهلمزة واواً  )يْؤتون](٧[

  .ل ورقق الراءثّلث البد) باآلِخرة(  
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )ممنون](٨[

*  *    *  *  
  .�.. .قل أئنكم لتكفرون � :ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن السابع

  ).ُقَل اِنكم(وأسقط اهلمزة األوىل ونقل حركتها إىل الالم  ،سهل اهلمزة الثانية )أئِنكم قل](٩[
  ) لُهــــــــــــدىا ،العمــــــــــــى /١٧( )الــــــــــــدنيا ،وأوَحــــــــــــى ،فقضــــــــــــاهن/ ١٢( )اســــــــــــتوى](١١[

  .الفتح والتقليل فيهن :وقفاً )مثوىً / ٢٤( )أرداكم/ ٢٣(
  ).لألرض يْتيا(أبدل مهزة القطع ياًء وصًال  )ائتيا لألرضو](١١[
  .رقق الراء فيهن )يصِبروا/ ٢٤( )كثيراً  ،تستِترون/ ٢٢( )كاِفرون/ ١٤( )تقديرُ ](١٢[
  ).ْحنسات(أسكن احلاء  )نِحسات](١٦[

  :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )أخزى. .ةآلخر ا. .الدنيا(  
  .، مع ترقيق راء اآلخرةفتح ذات الياء وعليه قصر البدل وطوله -٢و١
  .، مع ترقيق راء اآلخرةتقليل ذات الياء وعليه التوسط والطول -٤و٣

  .)حنُشر أعداءَ (ونصب أعداء مع ضم الشني بدل الياء  املفتوحة بالنون )أعداءُ  ُيحَشر](١٩[
  .قلل األلف )النارِ (  

  .ثلث البدل )جاؤوها](٢٠[
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )المعتبين](٢٤[

*    *  *  *  
  .�. .وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم � :ويبدأ من قوله تعاىل: الثمن الثامن
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  .)جزاُء َوعداء(أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة  )جزاُء َأعداء](٢٨[
  .رقق الراء فيهن )مغِفرة/ ٤٣( )بصير ،خير/ ٤٠( )قدير/٣٩( )وأبِشروا](٣٠[
  .مع ترقيق راء اآلخرة ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )اآلخرة. .الدنيا](٣١[
  .الفتح والتقليل: وقفاً )موسى/٤٥(معاً  )يـَُلّقاها](٣٥[
  .قلل األلف فيهن )النارِ / ٤٠(وقفاً )ترى/ ٣٩( )والنهارِ ](٣٨[
  :فيها ستة أوجه :بدل وذات ياء ولني مهموز )شيء .الموتى. .أحياها. .آياته](٣٩[

  .قصر البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني -١
   .توسط البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني -٢
  .طول البدل وفتح ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٤و٣
  .طول البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٦و٥

دل ب :وقفاً )عمىً . .همآذانِ . .وقفاً  هدىً ..آمنوا. .آياته/ ٤٤( )آمنا. .لقىيُ . .آياتنا](٤٠[
  .وذات ياء فيها األوجه األربعة

  .أبدل اهلمزة فيهما )يؤمنون/ ٤٤( )يأتيه /٤٢( )يْأِتي](٤٠[
  .وجهان :وأبدهلا ألفاً مشبعة ،كحفص  سهل اهلمزة الثانية )عجمياَ ءَ ](٤٤[
  .غلظ الالم )بَظالم](٤٦[

  .نينـــهــــايــة الـجـزء الرابع والعشر  )بيدللع(  
*  *    *  *  

  
  والعشرون الجزء الخامس

  .�  …إليه يرد علم الساعة  � :ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )آذنّـاك ..شركاِئي. .أُنثى](٤٧[
  .تثليث البدل )فيؤوس](٤٩[
  ).رَيب إن( فتح الياء وصالً  )إن ربي](٥٠[

  .الفتح والتقليل )ُحسنىلْ لَ (  
   :فيها أربعة أوجه )ونأى](٥١[

  .قصر البدل مع الفتح - ١
  .توسط البدل مع التقليل - ٢
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  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣
  .وجهان )أرآيْتم(وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أراَيتم(سهل اهلمزة الثانية  )أرأَيتم](٥٢[
  .مهموز فيهما أربعة أوجه بدل ولني )شيء. .آياتنا](٥٣[

  .قصر البدل مع توسط اللني - ١
  .توسط البدل واللني - ٢
  .طول البدل وتوسط وطول اللني -٤و٣

*  *    *  *  

Kو��;
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  ).حا(تقليل األلف من  )حم](١[
   ).يكادُ (بالياء بدل التاء  )تكاد](٥[
رقق الراء  )ويقِدر/١٢( )البصيرُ  ،فاِطرُ /١١( )قديرٌ /٩( )وتنِذرَ  ،لتنِذرَ /٧( )ويستغِفرون](٥[

  .فيهن
  .قلل الراء )القرى](٧[
  :ذات ياء ولني مهموز فيهما أربعة اوجه )شيء..الموتى](٩[

  .فتح ذات الياء مع توسط اللني وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع توسط اللني وطوله -٤و٣

  .نـــهــــايــة الـثـمـن )عليم](١٢[
*  *    *  *  

  .�.  .شرع لكم من الدين � :بقوله تعاىلويبدأ   :الثمن الثاين
  .الفتح والتقليل )وقفاً  مسمىً / ١٤( )عيسىو ،موسىو ،وّصى](١٣[
  .ماثلث البدل فيه )يشاؤون/ ٢٢( )أورِثوا](١٤[
  .رقق الراء فيهن )الكاِفرونو/ ٢٦) (يُبشر /٢٣()الكبير/ ٢٢)(المصيرُ ](١٥[
  .مزة فيهنأبدل اهل )يأذن/ ٢١( )نؤته/ ٢٠( )يؤمنون](١٨[
مع وجه أبدل وذات ياء فيهما أربعة  )القربى. .آمنوا/ ٢٣( )الدنيا.. )معاً ( اآلخرة](٢٠[

  : )اآلخرة(ترقيق راء 
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  .قصر البدل وفتح ذات الياء - ١
  .توسط البدل وتقليل ذات الياء - ٢
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣

  .رقق الراء فيهن )افترى/ ٢٤(وقفاً )ترى](٢٢[
   ).يفعلون(بالياء بدل التاء  )نتفعلو ](٢٥[
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )عذاب شديد](٢٦[

*  *    *  *  
  .�.. .ولو بسط اهللا الرزق لعباده � :ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثالث

  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً مكسورة  وجهان )يشاُء إناثاً / ٤٧( )يشاُء إنه](٢٧[
/ ٣٩( )يغِفرون، كبائِرَ / ٣٧( )خيرٌ / ٣٦(معًا  )قديرٌ / ٢٩،٥٠( )بصيرٌ  خبيرٌ ](٢٧[

  .رقق الراء فيهن )خِسروا/ ٤٥( )ينتِصرون
  )مبا كسبت(حذف الفاء  )فبما كسبت](٣٠[
  .وال تقليل له فيها).اجلواري يف(أثبت الياء بعد الراء وصًال  )الجوارِ ](٣٢[
  .فيهن وحةاملفت غلظ الالم )وأصلح/ ٤٠( )الصالة/ ٣٨) (لنفيظلَ ](٣٣[
  ).الرياح(زاد ألفاً بعد الياء على اجلمع  )الريح](٣٣[
  .األلف فيهنقلل  )وتراهم/ ٤٥(وقفاً )وترى/ ٤٤( )شورى/ ٣٨( )صبارٍ ](٣٣[
  ).ويعلمُ (رفع امليم  )ويعلمَ ](٣٥[
  :أوجه ةفيه بدل ولني وذات ياء فيها ست )آمنوا. .وأبقى..الدنيا..شيء. .أوتيتم](٣٦[

  .وتوسط اللني وفتح ذات الياء قصر البدل_ ١
  .توسط البدل وتوسط اللني وتقليل ذات الياء_ ٢
  .طول البدل وتوسط اللني مع الفتح والتقليل_ ٤و٣
  .طول البدل وطول اللني مع الفتح والتقليل_ ٦و٥

  .أبدل اهلمزة )يأتي](٤٧[
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )قديرٌ  عليم](٥٠[
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*  *    *  *  
  .�..وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً  � :دأ بقوله تعاىلويب: الرابع الثمن

  ).يرسلُ (رفع الالم  )يرِسلَ ](٥١[
  )فيوحْي بإذنه(أسكن الياء وصًال  )فيوِحيَ (  
  .وجهان )يشاُء ِونه(وأبدهلا واواً مكسورة  )يشاُء اِنه(سهل اهلمزة الثانية  )ِإنه يشاءُ (  

  .رقق الراء )صيرٌ ت](٥٣[
*  *    *  *  

��"�א
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  ).حا(قلل األلف من  )حم](١[
  .رقق الراء فيهن )غيرُ / ١٨( )بشر/ ١٧( )الذكرَ ](٥[
  ).إن كنتم(كسر اهلمزة   )أن كنتم](٥[
  ).نيبء(معاً خفف الياء وزاد بعدها مهزة  )نبي ](٧و٦[
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )يأتيهم](٧[

  .ثلث البدل )يستهزؤون(  
  .لفتح والتقليل فيهماا )وأصفاكم/ ١٦( )ومضى](٨[
  .)ِمَهاداً (كسر امليم وفتح اهلاء وزاد ألفاً بعدها   )َمْهداً ](١٠[
]١٧)[ والرتقيق والتغليظ أوىل وصًال وله وقفاً التغليظ غلظ الالم )ظل.  
  ).يـَْنَشأُ (فتح الياء وأسكن النون وخفف الشني  )يُنشأ](١٨[
  .)عنَد الرمحن(أللف وفتح الدال أبدل الباء نوناً وحذف ا )ِعباُد الرحمن](١٩[
  ).أُاْشِهدوا(لها وأسكن الشني سهو مهزة االستفهام مهزة مضمومة بعد زاد  )َشِهدواأَ ](١٩[
  .ثلث البدل وقلل األلف قبل الراء :معاً )آثارِهم](٢٣ ،٢٢[
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )مقتدون](٢٣[

*  *    *  *  
  .�... أولو جئتكم بأهدى قال �:  ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس
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  .)ولَ قْل أوَ (بناها على األمر  )ولَ أوَ  قال](٢٤[
ذات ياء وبدل فيهما  )موسى بآياتنا/ ٤٦( )اآلخرةو  الدنيا/٣٥( )آباءكم. .بأهدى](٢٤[

  .مع ترقيق الراء يف اآلخرة األوجه األربعة
/ ٤٩( )كرٌ لذ / ٤٤( )مقتِدرون/ ٤٢( )خيرٌ / ٣٢،٥٢( )ِسحر/ ٣٠()كاِفرون(]٣٠ ،٢٤[

  .رقق الراء فيهن )تبِصرون/ ٥١( )الساِحرُ 
  .الفتح والتقليل )نادىو/ ٥١( )الدنيا](٣٢[
   .البدل فيهما ثلث )أوحي/ ٤٣( )يتكئون](٣٤[
  ).َلَما متاع(خفف اليم  )َلما متاعُ ](٣٥[
  ).وحيِسبون(كسر السني   )ويحَسبون](٣٧[
  .وثلث البدل  )ءاناجا(زاد ألف التثنية بعد اهلمزة  )جاءنا](٣٨[

  ).فبيس(أبدل اهلمزة  )فبئس(  
  .غلظ الالم )ظلمتم](٣٩[
  ).حتَيت أفال(فتح الياء وصًال  )تحتي َأفال](٥١[
  ).أَساوِرَة(فتح السني وزاد بعدها ألفاً ورقق الراء  )رةأْسوِ ](٥٣[
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )لآلخرين](٥٦[

*  *    *  *  
  .�.. .وملا ُضرب ابن مرمي مثالً  � :تعاىلويبدأ بقوله  :الثمن السادس

  ).يُصدون(ضم الصاد  )يِصدون](٥٧[
  .مع تثليث البدل يف اهلمزة الثانيةسهل اهلمزة الثانية  )أآلهتنا](٥٨[
  .رقق الراء فيهما )ِسرهم/ ٨٠( )ةكثيرَ / ٧٣( )خيرٌ (  ]٥٨[
  .الفتح والتقليل فيهن )ىفأن / ٨٧( )بلى ،نجواهم/ ٨٠( )عيسى](٦٣[
  .غلظ الالم )ظلمناهم/ ٧٦( )ظلموا](٦٥[
  .أبدل اهلمزة فيهن )يؤمنون/ ٨٨( )يؤفكون/ ٨٧()تأكلون/ ٧٣()تأتيهم](٦٦[
  ).يا عبادي(أثبت الياء يف احلالني  )ال ياعباد](٦٨[
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  .ثلث البدل )أورثتموها](٧٢[
  ).حيِسبون(كسر السني   )يحَسبون](٨٠[
  .داً منفصالً وصًال م )أنا(أثبت ألف  )أول فأنا](٨١[
υـυِإل اءِ ـالسم](٨٤[ υυهـل السماء يْ ( متد مداً طبيعياوأبدهلا ياًء  )السماِء اِله(سهل اهلمزة الثانية  )هـυ( 

  .وجهان
  ).وقيَلهُ (نصب الالم وضم اهلاء  )وقيِله](٨٨[
  .وهو نـهاية السورة )تعَلمون(بتاء اخلطاب  )يعلمون](٨٩[

*  *    *  *  

���و�"�א
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  ).حا(ف من لل األقل )حم](١[
]٧)[ (رفع الباء  )رب رب.(  
  .أبدل اهلمزة فيهما )مؤمنون/ ١٢( )تأتي](١٠[
  .الفتح والتقليل )ىأن  /١٣(وقفاً )يـَْغَشى](١١[
  .قلل األلف فيهما )الكبرى/ ١٦( )الذكرى](١٣[
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )منتقمون](١٦[

*  *    *  *  
   .�.  .ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون � ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السابع

  .فتح ياء اإلضافة فيهما )لي فاعتزلون /٢١( )آتيكم إني](١٩[ 
  .أثبت ياء زائدة وصًال فيهما )فاعتزلون/ ٢١( )ترجمون](٢٠[
  .فيهماأبدل اهلمزة  )فأتوا/ ٣٦( )تؤمنوا](٢١[
  ).فاسر(وصل مهزة القطع  )فأسر](٢٣[
  .يهما األوجه األربعةبدل وذات ياء ف )األولى](٣٥[
  .رقق الراء )خيرٌ ](٣٧[
  .معاً وقفاً الفتح والتقليل )مولىً ](٤١[
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  ).تغلي(بالتاء بدل الياء  )يغلي](٤٥[
  ).فاعتُلوه(ضم التاء  )فاعِتلوه](٤٧[
  ).ُمقام(ضم امليم  )َمقامٍ ](٥١[
  .بدل وذات ياء فيها األوجه األربعة )ووقاهم األولى](٥٦[

*  *    *  *  
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  ).حا(قلل األلف من  )حم](١[
  .أبدل اهلمزة فيهما )يؤمنون/ ٦( )للمؤمنين](٣[
  .قلل األلف )والنهارِ ](٥[
ذات ياء وبدل فيهما  )بآيات. .وقفا هدىً / ١١( )تتلى ..آيات /٨( )آياتٌ . .فأحيا](٥[

   :أربعة أوجه
  .فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله_ ٢و١  
  .ء وتوسط البدل وطولهتقليل ذات اليا_ ٤و٣  

]٨)[ رقق الراء فيهما )مستكِبراً  ُيِصر.  
  .بدل ولني مهموز فيهما األوجه األربعة )آياتنا شيئاً ](٩[
  ).هُزؤاً (مهز الواو  )هُزواً ](٩[
  .وهو نـــهــايــة الثمن )رجٍز أليمٍ (جر امليم  )أليمٌ  رجزٍ ](١١[

*  *    *  *  
  .�..  .اهللا الذي سخر لكم البحر �  :ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثامن

  .رقق الراء فيهما )بصائِرُ / ٢٠( )يغِفروا](١٤[
  ).النبوءة(خفف الواو وزاد بعدها مهزة  )النبّوةو](١٦[
    )ونحيا ،الدنيا/ ٢٤( )هواه/ ٢٣( )ولتجزى/ ٢٢(وقفًا  )هدىً و](٢٠[

  .فتح والتقليل فيهنلا )مأواكمو ،ننساكم/ ٣٤( )ُتدعى/ ٢٨(
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بدل وذات ياء  )الدنيا. .آيات/ ٣٥( )تتلى … آياتي/ ٣١( )محياهم. .يئاتالس](٢١[
  .فيها األوجه األربعة

  ).سواءٌ (رفع اهلمزة  )سواءً ](٢١[
  .غلظ الالم )يظَلمون](٢٢[
  .وجهان) أفرآْيت(وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أفراَيت(سهل اهلمزة الثانية  )أفرأيت](٢٣[

  ).تذّكرون(شدد الذال  )تذَكرون(  
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )بآياتنا. .آياتنا … تتلى](٢٥[
  ).قالو تُوا(أبدل مهزة القطع واواً وصًال  )ائتوا قالوا](٢٥[
  .الراء لقل )وترى](٢٨[
يكون يف اآلية ) يستهزؤون(ولدى الوقف على  ،نيثلث البدل )يستهزؤون ..سيئات](٣٣[

  :ستة أوجه
  .وسط وطول الثاينقصر األول وقصر وت-٣و٢و١  
   .توسط األول وتوسط وطول الثاين -٥و٤  
  .طول األول وطول الثاين -٦  

َتم(أدغم الذال يف التاء ) اتخْذتم](٣٥[ اخت.(  
  ).هزؤاً (مهز الواو  )هزواً (

  .اجلزء اخلامس والعشرين السورة و نـــهـايـة )الحكيم العزيز](٣٧[
*  *    *  *  

 

  الجزء السادس والعشرون
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  ).حا(قلل األلف من  )حم](١[
  .الفتح والتقليل )الدنيا/ ٢٠( )ترضاه/ ١٥( )موسى/ ١٢( )يوَحى /٩(وقفاً )مسمىً ](٣[
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/ ١٧( )لتنـــِذر/ ١٢( )خيـــراً / ١١( )نـــذيرٌ / ٩( )ِســـحر/٧( )ُحِشـــر/ ٦()أنـــِذروا](٣[
  .لراء فيهنرقق ا )تستكبرون /٢٠( )أساطير

  .وجهان) أرآيْتم( وأبدهلا ألفاً مشبعة )أراَيتم(همزة الثانية ـسهل المعاً )أرأْيتم](١٠و٤[
  ).ْي ُتوِين  السماواتِ (أبدل مهزة القطع ياًء وصًال  )ائتوني السماوات](٤[
  .قلل األلف فيهن )النارِ / ٢٠( )وُبشرى/ ١٢( )افتراه/ ٨( )كافرين](٦[
   :ت ياء وبدل فيها أربعة أوجهذا )آياتنا. .تتلى](٧[

  .فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله_ ٢و١  
  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله_ ٤و٣  

  :لني مهموز وذات ياء فيهما أربعة أوجه )كفى. .شيئاً ](٨[
  .توسط اللني مع الفتح والتقليل_ ٢و١  
  .طول اللني مع الفتح والتقليل_ ٤و٣  

  .الغيبة تاء خطاب ورقق الراءأبدل ياء  )لينِذر](١٢[ 
  .غلظ الالم فيهما )يظَلمون/ ١٩( )ظَلموا](١٢[ 
  ).ُحْسناً (أسقط اهلمزة واأللف وضم احلاء وأسكن السني  )إحساناً ](١٥[

  ).َكرهاً (فتح الكاف  :معا )ُكرهاً (  
  .فتح الياء فيهما )أن أتِعدانني/ ١٧( )أن أوزعني(  

  ).يُتقبل(ة أبدل النون ياًء مضموم )نتقبل](١٦[
  ).أحسنُ (رفع النون  )أحَسنَ (  
  ).يُتجاوز(بياء مضمومة بدل النون  )ونتجاوز(  

  ).ولُنوفّيهم(بالنون بدل الياء  )ولُِيوفّيِهم](١٩[
  .نــــهــــايــــة الـثـمـن )تفسقون](٢٠[

*  *    *  *  
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  )أراكم(فتح الياء فيهما وقلل الراء يف )أراكم ولكني/ ٢٣()أخاف إني(]٢١[
  .أبدل اهلمزة فيهما )فْأتنا ،لتْأفكنا](٢٢[
  .رقق الراء فيهن )قديرٌ / ٣٣( )تدمرُ / ٢٥( )ممِطُرنا](٢٤[
  ).َترى(بتاء مفتوحة بدل الياء مع تقليل الراء  )يُرى](٢٥[

  ).مساكَنهم(نصب النون  )مساكُنهم(  
ذات ولــني مهمــوز وبــدل فيهــا ســتة أوجــه وصــًال  )يســتهزؤون. .بآيــات..ءشــي. .أغنــى](٢٦[

  :وتسعة وقفاً 
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والقصـر والتوسـط  )بآيـات(فـتح ذات اليـاء وتوسط اللـني وقصـر البـدل األول  -٣و٢و١  
  ).يستهزؤون(والطول يف البدل الثاين 

 وطول البدل الثاين )بآيات(فتح ذات الياء وتوسط اللني وطول البدل األول  -٤  
  ).يستهزؤون(

وطول البدل الثاين  )بآيات(فتح ذات الياء وطول اللني وطول البدل األول  -٥  
  ).يستهزؤون(

تقليل ذات الياء وتوسط اللني وتوسط البدل األول وتوسط وطول البدل  -٧و٦  
  .الثاين

  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطول البدلني -٨  
  .البدلني تقليل ذات الياء وطول اللني وطول -٩  

  .قلل األلف فيهن )هارٍ نَ / ٣٥( )النارِ / ٣٤( )القرى](٢٧[
  .الفتح والتقليل )بلى/ ٣٤( )موسى](٣٠[
أوليــاُء ( متــد مــدا طبيعيــاً وأبــدهلا واوا  )أوليــاُء اُولئــك(ســهل اهلمــزة الثانيــة  )ُأولئــك أوليــاءُ ](٣٢[

  .وجهان )ولئك
  .ما األوجه األربعةذات ياء ولني مهموز فيه )شيء. .بلى.. الموتى](٣٣[

*  *    *  *  

  ������و�"�������د�
  .غلظ الالم )حوأصلَ (]٢[
  ).قاتَلوا(فتح القاف والتاء وزاد ألفاً بينهما  )قُـِتلوا](٤[
  .نـــهـــايـــة الـثـمـن )أعمالهم فأحبط](٩[

*  *    *  *  
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  .رقق الراء فيهن )خيراً / ٢١( )ذِكرَ و/ ٢٠( )مغِفَرةو/ ١٥( )ناِصرَ / ١٣( )يسيروا](١٠[
قلــل  )أدبــارِهم/ ٢٥( )ذكــراهم/ ١٨( )النــارِ  فــي/ ١٥( )الكــافرين/ ١١( )وللكـافرين](١٠[

  .األلف فيهن
ذات يـــاء وبـــدل   )تقـــواهم وآتـــاهم. .وقفـــاً  هـــدىً / ١٧( )ىمـــولَ . .آمنـــوا. .وقفـــاً  مـــولىً ](١١[

  :هفيهما أربعة أوج
  .فتح ذات الياء مع قصر البدل وطوله_ ٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع توسط البدل وطوله_ ٤و٣  

  .أبدل اهلمزة فيهن)والمؤمنات وللمؤمنين/ ١٩( )هميَ تأت /١٨( )ويْأكلون كما تْأكل](١٢[



  

 

-١٩٥- 

 )وأعمــــى/ ٢٣( )مثــــواكمو/ ١٩( )ىفــــأن / ١٨(وقفــــاً فيهمــــا  )مصــــفىً  /١٥( )مثــــوىً ](١٢[
  .الفتح والتقليل فيهن مجيعاً  )بسيماهم/ ٣٠( )أملى ،فاً وق الهدى/ ٢٥(

  .ثالثة البدل) آنفاً  ،أوتوا](١٦[
ـــ جـــاءَ ](١٨[ ـــة  )راطهاَأْش جـــاَء (مشـــبعة هلا ألفـــاً مديـــة دوأبـــ )راطهاجـــاَء َاْشـــ(ســـهل اهلمـــزة الثاني

  .وجهان )راطهاآشْ 
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )فأولى. .آمنوا](٢٠[
  ).تميعسِ (كسر السني   )عَسيتم](٢٢[
  ).َأسرارهم(فتح اهلمزة  )ِإْسرارهم](٢٦[
  األوجه األربعةذات ياء ولني مهموز فيهما  )شيئاً . .الهدى](٣٢[
  .نـــهـــــايـــة الـثـمـن )وسيحبط أعمالهم](٣٢[

*  *    *  *  
D��	�� ��,��D��	�� ��,��D��	�� ��,��D��	�� ��,��::::    1�23 .�(/� 0���&: � K� �(2�
0 �(H�F ��`�� ���0 ��K� �(2�
0 �(H�F ��`�� ���0 ��K� �(2�
0 �(H�F ��`�� ���0 ��K� �(2�
0 �(H�F ��`�� ���0 ��........ �.  

  .رقق الراء فيهن )غيرَكم/ ٣٨( )يَـِترَكم/ ٣٥( )غِفرَ ي](٣٤[
  .الفتح والتقليل )الدنيا](٣٦[

  .أبدل اهلمزة فيهما )يؤتكم. .تؤمنوا(  
 مشـــبعة وأبـــدهلا ألفـــاً  )هـــاَنتم(حـــذف األلـــف بعـــد اهلـــاء وســـهل اهلمـــزة الثانيـــة  )أنـــتم هـــا](٣٨[

  .وجهان )هآنتم(
*  *    *  *  

L�����
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ــر](٢[ ــر/ ٥( )ليغِف ــرَ / ٦( )ويكف ــذيراً  مبّشــراً و/ ٨( )مصــيراً  ،ةدائ  )تعــزروه وتــوقروه/ ٩( )ون

  .رقق الراء فيهن )يغِفر/ ١٤( )سعيراً / ١٣( )خبيراً / ١١(
/ ١٥( )يـــــؤمن/ ١٣( )والمؤمنـــــون/ ١٢( )لتؤمنـــــوا/ ٩()المؤمنـــــات/ ٥()المـــــؤمنين](٥و٤[

  .أبدل اهلمزة فيهن مجيعا )يؤتكم/ ١٦( )لِتأخذوها
  .مجيعا توسط اللني وطوله )السوء(]١٢، ٦[
  .فتح األلف وتقليله )األعمى/ ١٧( )ىوفَ أَ ](١٠[
  ).عليِه اهللا(كسر اهلاء   )هـعليُه الل](١٠[
  ).فسنوتيه(بالنون بدل الياء مع إبدال اهلمزة  )فسيؤتيه](١٠[
  .قلل األلف )للكافرين](١٣[
  .غلظ الالم )انطلقتم](١٥[
  ).نعذبه. .ندخله(فيهما بدل الياء  بالنون )يعذبه. .يدخله](١٧[
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  .نــــهـــــايـــة الثـمـن )أليماً (  
*  *    *  *  
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 ..مؤمنــون/ ٢٥( )للمــؤمنين، هاتأخــذونَ / ٢٠( )هايأخــذونَ / ١٩(معــاً  )المــؤمنين](٢٦و١٨[

  .أبدل اهلمزة فيهن )مؤمنات
   )بصــــــــــــيراً / ٢٤( )نصــــــــــــيراً / ٢٢( )قــــــــــــديراً ، تقــــــــــــِدروا/ ٢١(معــــــــــــاً )كثيــــــــــــرة](٢٠ ،١٩[

  .رقق الراء فيهن )مغِفرة/ ٢٩( )ليظِهره/ ٢٨(
  .قلل األلف فيهن )التوراة ،تراهم،الكفارِ / ٢٩( )أخرىو](٢١[
  .ث البدلثل  )ؤوهمتطَ ](٢٥[
  .ذات ياء ولني مهموز فيهما األوجه األربعة )شيء. .التقوى](٢٦[
  .ذات ياء وبدل فيهن األوجه األربعة )رؤوسكم. .آمنين. .الرؤيا](٢٧[
  .الفتح والتقليل فيهما )كفىو. .بالهدى](٢٨[
  .ذات ياء وبدل فيهما األوجه األربعة )آمنوا. .فاستوى. .فآزره. .سيماهم](٢٩[

*  *    *  *  
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  ).لنيبءا(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )لنبي ا](٢[
  .الفتح والتقليل فيهن )أتقاكم ..وأنثى/١٣( )إحداهما/ ٩( )لتقوىل](٣[
  .رقق الراء فيهن )خبير/ ١٣( )كثيراً / ١٢(مجيعاً  )خيراً / ١١و٥( )مغِفرة](٣[
  .فيهماأبدل اهلمزة  )يْأكل/ ١٢( )ونالمؤمن/ ١٠( )المؤمنين](٩[

  .قلل الراء )اُألخرى(  
  ).ِاىلتفيَء (سهل اهلمزة الثانية  )تفيَء ِإلى(  

  :بدل وذات ياء فيهما أربعة أوجه )اإليمان. .معاً  عسى..آمنوا](١١[
  .قصر البدل مع فتح ذات الياء  -١  
  .توسط البدل مع تقليل ذات الياء -٢  
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣  

  .أبدل اهلمزة ياءً  )بئس](١١[
  ).ميتاً (شدد الياء  )مْيتاً ](١٢[
  .ــــايـــة الـثـمـننـــه )خبير عليم](١٣[

*  *    *  *  
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  .بدل ولني مهموز فيهما األوجه األربعة )شيئاً . .آمنا](١٤[
  .أبدل اهلمزة واواً  )المؤمنون/ ١٥( )تؤمنوا](١٤[
  .ذات ياء وبدل فيها األوجه األربعة )لإليمان هداكم](١٧[
  .رقق الراء )بصيرٌ ](١٨[

*  *    *  *  
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  .فيهنرقق الراء  )ةتبِصرَ / ٨( )رونالكافِ  ،منِذر](٢[
  .سهل اهلمزة الثانية )أِئذا](٣[
  .قلل األلف فيهما )كفارٍ / ٢٤( )ذكرىو](٨[
أو  )لَيكـة(ا بـالم مفتوحـة ويبـدأ ِـ )لَيكـة(أسـقط اهلمـزة ونقـل حركتهـا إىل الـالم  )األيكة](١٤[

  .وجهان )الَيكة(بألف الوصل معها 
  ).وعيدي أفعيينا(وصًال ومدها مداً منفصًال ست حركات أثبت الياء  )وعيد(  

  .وقفاً الفتح والتقليل )يتلقى](١٧[
  .نـــهــــايــة الـثـمـن )الشديد العذاب في](٢٦[

*  *    *  *  
D����� ��,��D����� ��,��D����� ��,��D����� ��,��::::    1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&::::    ����    .c��
0 �� �H�� .H�	A '�A.c��
0 �� �H�� .H�	A '�A.c��
0 �� �H�� .H�	A '�A.c��
0 �� �H�� .H�	A '�A.... .. .. .. ..����....        

  .ظ الالمغل )بظالم](٢٩[
  ).يقول(بالياء بدل النون  )نقول](٣٠[
  .رقق الراء فيهن )يسير ..ِسراعا/ ٤٤( )المصير/ ٤٣( )غير](٣١[
  .)ْدخلوهانُ منيبِ (ضم نون التنوين وصًال  )منيٍب ادُخلوها](٣٣[
  .ثلث البدل )يشاؤون](٣٥[
  .قلل األلف فيهما )بجبار/ ٤٥( )لذكرى](٣٧[
  .قليلوقفاً الفتح والت )ألقى](٣٧[
  ).وإدبارَ (كسر اهلمزة   )أدبارَ و](٤٠[
  .أثبت الياء فيهما وصالً  )وعيد/ ٤٥( )المنادِ ](٤١[

*  *    *  *  

/�����و�"�א
�ذא� �
  .أبدل اهلمزة فيهما )تأكلون/ ٢٧( )يؤفك](٩[
  .قلل األلف فيهما )باألسحارِ / ١٨( )النارِ ](١٣[
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   :بدل وذات ياء فيهما أربعة أوجه )آتاهم. .آخذين](١٦[
  .قصر البدل مع فتح ذات الياء -١  
  .توسط البدل مع التقليل -٢  
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣  

  .فيهما رقق الراء )تبِصرون/ ٢١( )يستغِفرون](١٨[
  .الفتح والتقليل )أتاك](٢٤[
  .اجلزء السادس والعشريننـــهــايــــة ) العليم الحكيم](٣٠[

*  *    *  *  
  

  ونالجزء السابع والعشر 
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  .معاً أبدل اهلمزة )المؤمنين](٥٥ ،٣٥[
  .معاً رقق الراء فيهن )نذيرٌ / ٥٠،٥١( )فِفّروا/ ٥٠( )ساِحر/ ٣٩،٥٢( )غير](٣٦[
  .الفتح والتقليل :وقفاً  )أتى/ ٥٢( )فتولى/ ٣٩( )موسى](٣٨[
  ).تذّكرون(دد الذال ش )تذَكرون](٤٩[
  .قلل األلف )الذكرى](٥٥[
  .غلظ الالم )ظلموا](٥٩[

*  *    *  *  

���و�"�א
�ط�و� �
  .رقق الراء فيهن )تصِبرواأو ال فاصِبروا/ ١٦( )تبِصُرون، أفِسحرٌ / ١٥( )سيراً ..تسيرُ ](١٠[
  .قلل األلف )نارِ  إلى](١٣[
  .غّلظ الالم )اصَلوها](١٣[
  :ات ياء فيها أربعة أوجهبدل وذ )ووقاهم. .آتاهم](١٨[

  .قصر البدل مع فتح ذات الياء -١  
  .توسط البدل مع التقليل -٢  
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣  

  .ثلث البدل )متكئين](٢٠[
  :بدل ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء. .بإيمان. .آمنوا](٢١[

  .قصر البدل وتوسط اللني -١  
  .توسط البدل واللني -٢  
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  .طول البدل وتوسط اللني وطوله -٤و٣  
  ).مذرياِ (وكسر التاء زاد ألفاً بعد الياء على اجلمع  )هم ذرّيَتهمبِ ](٢١[
  .وهو نــهـــايـــة الـثـمـن .أبدل اهلمزة )تأثيم](٢٣[

*  *    *  *  
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  .لالفتح والتقلي )ووقانا](٢٧[
  ).أنّه(فتح اهلمزة  )إنه](٢٨[
  .رقق الراء فيهما )غيرُ / ٤٣( )شاِعرٌ ](٣٠[
  .أبدل اهلمزة )فليأت/ ٣٨( )فليأتوا/٣٤( )يؤمنون/ ٣٣( )تأمرهم](٣٢[
  .مع مراعات ترقيق الراء بالصاد وجهاً واحدا )المصيطرون](٣٧[
  ).َيصَعقون(فتح الياء  )ُيصَعقون](٤٥[
  .غلظ الالم )ظلموا](٤٧[

*  *    *  *  

���و�"�א
�����מ �
   :رؤوس اآلي

 )األعلــى/ ٧( )فاســتوى/ ٦( )القــوى/ ٥()يــوحى/ ٤( )الهــوى/٣( )غــوى/ ٢( )هــوى(]١[
   )المنتهــــــــــــــــــــى/ ١٤( )أوحــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا/ ١٠()أدنــــــــــــــــــــى/ ٩( )فتــــــــــــــــــــدلى/ ٨(
/ ٢٢( )األنثــــى/٢١()العــــزى/١٩()طغــــى ومــــا/١٧()يغشــــى مــــا/١٦()المــــأوى/١٥(

  .ل فيهن قوًال واحداً التقلي )تمنى ما /٢٤()الُهَدى/٢٣( )ضيزى
  .رقق الراء )ةدرَ السِ  /١٦( )ةدرَ سِ  /١٤( )ِمرة](٦[
  .فتح األلف وتقليله وقفاً  )هوىتَ  /٢٣( )يغشى/ ١٦( )فأوحى](١٠[
  .ثلث البدل )الفؤاد](١١[
  .تقليل الراء واأللف وثّلث البدل )رآه/ ١٣(معاً )رأى(]١٨ ،١١[
   .قللهن )األخرى/ ٢٠( )الكبرى/ ١٨()خرىاأل/ ١٣( )يرى(]١٢[
  .وجهان) أفرآيْتم(وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أفراَيتم(سهل اهلمزة الثانية  )أفرأيتم](١٩[

  .)اآلخرة(تثليث البدل فيهن وترقيق راء  )اآلخرة واألولى/٢٥()آباؤكم](٢٣[
  .نــهــايـــة الـثـمـنقللها قوالً واحداً وهو  )األولى](٢٥[

*  *    *  *  
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  .توسط اللني وطوله )شيئاً ](٢٨، ٢٦[
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  .أبدل اهلمزة فيهن )والمؤتفكة/ ٥٣( )يؤمنون /٢٧( )يأذن](٢٦[
  .ثلث البدل ورقق الراء )باآلخرة](٢٧[

  :رؤوس اآلي
 )اتقــى/ ٣٢( )بالُحســنى/ ٣١( )اهتـدى/ ٣٠( )الــدنيا /٢٩( )األنثــى/ ٢٧()ويرَضـى(]٢٦[

/ ٣٨( )وفّـــــــى/ ٣٧( )موســـــــى/ ٣٦( )يـــــــرى /٣٥( )وأكـــــــدى/ ٣٤( )تـــــــولى/ ٣٣(
/ ٤٣( )المنتهـــــــــــــى/ ٤٢()األوفـــــــــــــى/ ٤١()يُـــــــــــــرى /٤٠()ســـــــــــــعى/٣٩()ُأخـــــــــــــرى

/ ٤٩()وأقنــى/٤٨)(األخــرى/ ٤٧()ُتمنــى/ ٤٦()األنثــىو/ ٤٥()وأحيــا/٤٤()وأبكــى
ــــى/٥٠،٥٦()عرىالِشــــ ــــ/٥١(معــــاً ) األول / ٥٤()وىـأهــــ/ ٥٣()وأطغــــى/ ٥٢( )قىـأب
  .التقليل فيهن قوًال واحداً   )تتمارى/ ٥٥( )غّشى

ـــولى](٢٩[ الفـــتح والتقليـــل  )فغشـــاها/ ٥٤( )أغنـــى/ ٤٨( )ُيجـــزاه/ ٤١( )وأعطـــى /٣٤( )ت
  .فيهن

  .ثالثة البدل مع التقليل فقط يف ذات الياء )الحسنى. .أساؤوا](٣١[
  .فيهن رقق الراء )نذير/ ٥٦( )ِوْزرَ  ةواِزرَ  ،تِزر/ ٣٨( )المغِفرة، كبائِرَ ](٣٢[
  .وجهان ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة )أفرأيت](٣٣[
مــع   )عــاَد لّــوىل(قطــع وأدغــم التنــوين يف الــالم ومهــزة الالوصـل  ةأســقط مهــز  )عــادًا األولــى](٥٠[

وإسـقاطها  )اَلُـوىل(ولـه ابتـداًء إثبـات مهـزة الوصـل مفتوحـة  )األوىل(تثليث البـدل يف عدم 
  ).ُلوىل(

  ).ومثوداً (نون الدال  )وثمودَ ](٥١[
  .غلظ الالم )أظلم](٥٢[

*  *    *  *  

����	�
���و�"�א �
  .رقق الراء فيهن )عِسرٌ ، الكاِفرون/ ٨( )منـتـِشرٌ / ٧( )مستِقر / ٣( )مستِمر ، ِسحرٌ ](٢[
  .معاً أثبت الياء وصالً  )الداعِ ](٨، ٦[
  .نــــهــــايـــة الـثـُمـن )رٌ عسِ ](٨[

*  *    *  *  
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  .رقق الراء )وازُدِجرَ ](٩[
 )خيرٌ / ٤٣( )مستِقر / ٣٨( )األِشرُ / ٢٦( )أِشرٌ  ،الذكرُ / ٢٥()ُكِفرَ / ١٤( )ُقِدرَ ](١٢[
  .رقق الراء فيهن )منتِصر/ ٤٤(

  .وقفاً   الفتح والتقليل )فالتقى الماء](١٢[
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ُــ](٣٩ ،٣٧ ،١٦،١٨،٢١،٣٠[ ، ولــه وقفــاً التفخــيم والرتقيــق ،أثبــت اليــاء فــيهن وصــالً  )ُذرِ ـون
  .والتفخيم أوىل

  .سهل اهلمزة الثانية )أؤلقي](٢٥[
  .فيهما فتح األلف وقللها )أدهى/ ٤٦( )فتعاطى](٢٩[
وأبــدهلا ألفــاً مــع  ،ســهل اهلمــزة الثانيــة مــع القصــر والتوســط والطــول يف البــدل )آل جــاءَ ](٤١[

  .سة أوجهمخ ،القصر والطول
  .قلل األلف )النارِ  في](٤٨[
  .نــــهــــايـــة السـورة و الـثـُمن )مقتِدرٌ ](٥٥[

*  *    *  *  
7��I� ��,��:  �w	�� ?�(= '&0 �� 0���&�.  

�������و�"�א
�����ن� �
رقـق  )خيـرات/ ٧٠) (صـراتاق/٥٦( )تـنـتــِصران/ ٣٥( )واإلكرام/٧٨ ،٢٧( )تخِسروا](٩[

  .الراء فيهن
  .نقلل ألفاِ  )أقطارِ / ٣٣( )نارٍ  من/ ١٥،٣٥( )كالفخارِ ](١٤[
  ).ُخيرَج( الراءضم الياء وفتح  )َيخرج](٢٢[
  .فتح األلف وقللها وقفاً )وجَنى الجنتين/ ٥٤( )بسيماهم/ ٤١( )ويبقى](٢٧[
  .أبدل اهلمزة واواً  )فيؤخذ](٤١[
  .ثلث البدل )متكئين](٧٦ ،٥٤[
  .والـثـُمنيـــة السـورة  انـــهـــ )واإلكرام](٧٨[

*  *    *  *  
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��و�"�א
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  .ثلث البدل )المنشئون/ ٧٢( )فمالئون/ ٥٣( )متكئين](١٦[
  ).يُـْنـَزفون(فتح الزاي  )يُـْنـزِفون](١٩[
  .إبدال اهلمزة ألفاً  )تأثيماً ](٢٥[
  .هنرقق الراء في )تذِكرة/ ٧٣( )يِصرون/ ٤٦( )كثيرة](٣٢[
  .سهل اهلمزة الثانية )أئذا](٤٧[

وأسـقط اهلمـزة الثانيـة ونقـل حركتهـا إىل نـون  )إنـا(أسـقط مهـزة االسـتفهام  )أئنـا وعظاماً (  
  .)نانِ وعظامَ (التنوين 
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  .وجهان ،مجيعاً سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة )أفرأيتم](٥٨،٦٣،٦٨،٧١[
  .وجهان )آنْتم(وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أاَنتم(الثانية سهل اهلمزة كله  )أنتمأ ](٥٩،٦٤،٦٩،٧٢[
  :بدل وذات ياء فيها أربعة أوجه )األولى](٦٢[

  .ت الياءاقصر البدل مع فتح ذ -١  
  .توسط البدل مع التقليل -٢  
   .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣  

  ).تذّكرون(شدد الذال  )تذَّكرون](٦٢[
  .الـثـمـن نــــهـــايـــة )العظيم](٧٤[

*  *    *  *  
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  .رقق الراء فيهما )غريَ / ٨٦( )تبِصرون](٨٥[

���و�"�א
���د�د �
  )خبيـــــــــــــر ،ميـــــــــــــراث/ ١٠( )كبيـــــــــــــرٌ / ٧( )بصـــــــــــــير/ ٤( )والظـــــــــــــاِهرُ / ٣()قـــــــــــــديرٌ ](٢[

  .رقق الراء فيهن )المصير/ ١٥( )وظاِهُره/١٣(
  :مع ترقيق الراء يف اآلخرة  هموز أربعة أوجهامللني البدل و رقق الراء ويف ال )شيء ..خراآل](٣[

  .قصر البدل وتوسط اللني -١  
  .توسط البدل واللني -٢  
  .طول البدل وتوسط اللني وطوله -٤و٣  

فـــتح  )مـــوالكم ،مـــأواكم/ ١٥( )بلـــى/ ١٤( )يســـعى/ ١٢( )الحســـنى/ ١٠( )اســـتوى](٤[
  .األلف وتقليله

  .قلل األلف فيهن )بشراكم ،وقفاً  ترى/ ١٢( )النهارِ ](٦[
أبـدل اهلمـزة ) بـئسو، يؤخـذ/ ١٥()والمؤمنات المؤمنين/ ١٢()مؤمنين، لتؤمنوا،تؤمنون](٨[

  .فيهن
  .ث البدلثلّ  )لرؤوف](٩[
  ).فيضاِعُفه(رفع الفاء  )فيضاِعَفه](١١[
  .انوجه ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة )أمر جاء](١٤[
  .نـــهـــايـــة الـثـمـن )المصير](١٥[
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أبـدل اهلمـزة  )يـؤتكم /٢٨( )ويأمرون /٢٤( )تأَسوا/ ٢٣(معاً  )يؤتيه/ ٢١،٢٩( )نأْ ـي](١٦[

  .فيهن
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  .تثليث البدل )أوتوا](١٦[
  .نوجها ،تغليظ الالم وترقيقه )عليهم فطال(  

رقــق الــراء  )يقــِدرون/ ٢٩( )يســيرٌ / ٢٢(معــاً )مغفــرة/ ٢٠،٢١(مجيعــاً )وكثيــرٌ ](١٦،٢٦،٢٧[
  .فيهن

مـع مراعـات ترقيـق الـراء يف  عـة أوجـهبذات يـاء وبـدل فيهمـا أر  )الـدنيا. .اآلِخـرة. .الدنيا](٢٠[
   :اآلخرة

  .فتح ذات الياء مع قصر البدل وطوله -٢و١  
  .لبدل وطولهتقليل ذات الياء مع توسط ا -٤و٣  

  .ث البدل يف الثاينوثلّ  فيهما قلل األلف )همآثارِ / ٢٦( )فتراه](٢٠[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )آتاكم](٢٣[
  ).فإن اهللا الغين احلميد)(هو(الضمري حذف )فإن اهللا هو الغني الحميد(]٢٤[
  ).النبوءة(خفف الواو وزاد مهزة بعدها  )النبّوة](٢٦[
  .وقفاً الفتح والتقليل )بعيسى](٢٧[
  .)لَيال(أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة  )لئال](٢٩[
  .السابع والعشرين نــهـــايـــة السورة و اجلزء )العظيم](٢٩[

*  *    *  *  
  

  الجزء الثامن والعشرون
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  .رقق الراء فيهن )خيرٌ / ١٢( )يرٌ خب/ ٣،١١،١٣( )فتحريرُ / ٣( )بصيرٌ ](١[
  ).َيظهرون(وأسقط األلف  مشددة معاً فتح الياء وشدد الظاء وفتح اهلاء )يُظَاِهرون](٢،٣[
وأبـدهلا يـاء سـاكنة وقفـاً  )الال ِ (مع الطول والقصرحذف الياء وسهل اهلمزة وصًال  )الالئي](٢[

  ).يْ آلوال(مع املد املشبع 
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنون/ ١٠( )فبئس/ ٨( )لتؤمنوا](٤[
  .قلل األلف )وللكافرين](٤،٥[
  :ذات ياء ولني مهموز فيهما أربعة أوجه )شيء..أدنى. .نجوى/ ٧( )شيء..أحصاه](٦[

  .فتح ذات الياء مع توسط اللني وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع توسط اللني وطوله - ٤و٣  

  :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )آتوا. .نجواكم/ ١٣( )جاؤوك. .النجوى](٨[
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  .فتح ذات الياء مع قصر البدل وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع توسط البدل وطوله -٤و٣  

   .غلظ الالم )الصالة/ ١٣) (يصَلونَها](٨[
  .بدل وذات ياء فيهما األوجه األربعة )نجواكم. .آمنوا/ ١٢( )التقوى. .آمنوا](٩[
  :ذات ياء وبدل ولني مهموز فيها ستة أوجه )شيئاً  ..آمنوا.. النجوى](١٠[

  .فتح ذات الياء مع قصر البدل وتوسط اللني -١  
  .فتح ذات الياء مع طول البدل وتوسط اللني وطوله -٣و٢  
  .تقليل ذات الياء مع توسط البدل واللني -٤  
  .تقليل ذات الياء مع طول البدل وتوسط اللني وطوله -٦و٥  

  ).لُِيحزِن(م الياء وكسر الزاي ض )لَِيحُزن](١٠[
   )اِْلس(أسكن اجليم وحذف األلف بعدها على اإلفراد  )الَمَجاِلس](١١[
  .وجهان) آْشفقتم(وأبدهلا ألفاً مشبعة  )أَاشفقتم(سهل اهلمزة الثانية  )أََأشفقتم](١٣[
  .نـــهـــايـــة الـثـمـن )خبيٌر بما تعملون](١٣[

*  *    *  *  
:��,�� ��,��:��,�� ��,��:��,�� ��,��:��,�� ��,�� : : : :�&�&�&�&1�23 .�(/� 0��1�23 .�(/� 0��1�23 .�(/� 0��1�23 .�(/� 0��::::����    S��$l K� qb� ً��(A �(�(3 ��`�� 1O 	3 J0S��$l K� qb� ً��(A �(�(3 ��`�� 1O 	3 J0S��$l K� qb� ً��(A �(�(3 ��`�� 1O 	3 J0S��$l K� qb� ً��(A �(�(3 ��`�� 1O 	3 J0.... . . . .����        

  .قلل األلف )أصحاب النارِ ](١٧[
  ).حيِسبون(كسر السني   )يحَسبونو](١٨[
  .الفتح والتقليل )فأنساهم](١٩[
  .رقق الراء )َتهمعشيرَ / ٢٢( )الخاِسرون ،اهللا ذكر(  ] ١٩[
  .)ورسلَي إن(فتح الياء وصًال  )ورسلي](٢١[
  .أبدل اهلمزة )يؤمنون](٢٢[

*  *    *  *  
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قلــل  )أهــل القــرى/ ٧( )عــذاب النــارِ / ٣( )يــا أولــي األبصــارِ / ٢(معــاً )مــن ديــارِهم](٨، ٢[

  .األلف فيهن
  .الفتح والتقليل )فأتاهم](٢[

  .أبدل اهلمزة )المؤمنين](٢[
  .رقق الراء )قديرٌ  /٦( )فاعتِبروا](٢[
ذوات يـاء وبـدل فيهـا األوجـه  )هـاكمنَ ..آتـاكم. .اليتـامى. .القربـى/ ٧( )اآلخـرة. .الدنيا](٣[

  .األربعة
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  .ث البدلثلّ  )رؤوف. .جاؤوا/ ١٠( )وقفاً  تبوؤوا ،أوتو](٩[ 
  ).ويوثِرون(أبدل اهلمزة ورقق الراء  )ويؤثِرون](٩[
  .نــهـــاية الثمن )رحيم](١٠[

*  *    *  *  
@��,�� ��,��@��,�� ��,��@��,�� ��,��@��,�� ��,��::::    1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&::::    ����    J0J0J0J0     �(/e�� ��`�� 1O 	3 �(/e�� ��`�� 1O 	3 �(/e�� ��`�� 1O 	3 �(/e�� ��`�� 1O 	3…    ����....        

  .قلل األلف فيهن )النارِ  أصحاب/ ٢٠( )النارِ  في/ ١٧(وقفاً )قرىً ](١٤[
  ).حتِسبهم(كسر السني   )تحَسبهم](١٤[
  .فيهنالفتح والتقليل  )الحسنى/ ٢٤( )فأنساهم/ ١٩( )شتى](١٤[
  .فتح الياء وصالً  )أخاف إني](١٦[
  .رقق الراء فيهما )رُ المصو / ٢٤()المتكبـرُ  /٢٣( )خبيرٌ ](١٨[
  .أبدل اهلمزة )المؤمن](٢٣[

*  *    *  *  
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  .معاً أبدل اهلمزة )تؤمنوا](١،٤[
  .رقق الراء فيهن )اآلخرَ / ٦( )المصيرُ  ،ألستغِفرن/ ٤( )بصيرٌ / ٣( )تِسرون](١[
   .أثبت األلف مشبعة وصالً  )وأنا أعلم](١[
]١)[ ل(لضاد أدغم الدال يف ا )فقْد ضلفقض.(  
  ).يُفَصل(ضم الياء وفتح الصاد  )ليَفصِ ](٣[
  )ِإسوة(كسر اهلمزة   )ُأسوة](٤،٦[
  .مفتوحةواواً أبدل اهلمزة الثانية  )أَبداً  والبغضاءُ ](٤[
  .هـــاية الثـُمنـــن )الحميد الغني](٦[

*  *    *  *  
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   .وقفاً الفتح والتقليل )عسى اهللا](٧[
  .رقق الراء فيهن )مهاِجرات/ ١٠( )خراجكمإ/ ٩( )قديرٌ ](٧[
  .الفتح والتقليل :معا )ينهاكم](٨،٩[
  .معاً قلل األلف فيهن)الكفارِ  إلى/ ١٠،١١(معاً )ديارِكم](٨،٩[
  .فيهنأبدل اهلمزة  )يأتين/ ١٢( )مؤمنون/ ١١( )مؤمنات/ ١٠( )المؤمنات](١٢ ،١٠[
وأبــدهلا واواً  )النــيبء ِاذا(وســهل اهلمــزة الثانيــة  ،مزة بعــدهاـخفــف اليــاَء وزاد هــ )إذا بي ـنـــال](١٢[

  .وجهان )النيبُء ِوذا(مكسورة 
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   .ثلث البدل ورقق الراء )اآلخرة.. آمنوا](١٣[
*  *    *  *  
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  .تح والتقليل فيهنالف )بالهدى/ ٩( )ىعيُد/ ٧(معاً وقفاً )عيسى/ ٦،١٤( )موسى](٥[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين/ ١٣( )تؤمنون /١١( )يْأِتي/ ٦( )تؤذونني](٥[
  .قلل األلف فيهن )وأخرى/ ١٣( )افترى/ ٧( )التوراة](٦[

  .رقق الراء فيهن )خيرٌ / ١١( )هليظِهرَ / ٩( )الكاِفرون/ ٨( )ِسحرٌ  ،مبشراو](٦[
  .فيهماياء وصًال فتح ال )إلى أنصاري/ ١٤( )اسمه بعدي](٦[
  .غلظ الالم )أظلم](٧[
  .ثلث البدل )وائُ ليطفِ ](٨[

  ) نورَه(نون امليم ونصب الراء  )نورِه متم متم.(  
  ).أنصاراً لِله(وزاد الم اجلر للفظ اجلاللة بالنصب نون الراء  )اهللا أنصارَ ](١٤[

  الـثُـمـن السورة و  نـــهـــاية )ظاِهرين(  
*  *    *  *  

7��I� ��,��7��I� ��,��7��I� ��,��7��I� ��,��::::    �2��� ?�(= '&0 �� 0���&�2��� ?�(= '&0 �� 0���&�2��� ?�(= '&0 �� 0���&�2��� ?�(= '&0 �� 0���&....        
��������
���و�"�א �

  .أبدل اهلمزة فيهما )بئس/ ٥( )يؤتيه](٤[
  .قلل األلف فيهما )الحمارِ  ،التوراة](٥[
  .رقق الراء فيهن )كثيراً  ،فانتِشروا/ ١٠( )خيرُ  ،معاً  خيرٌ / ٩،١١( )ِفرونت](٨[
  .غلظ الالم )الصالة/ ١٠( )للصالة](٩[

*  *    *  *  
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  .ثلث البدل )آمنوا](٣[
  .نـــهـــايـة الـثُـمن )يفقهون](٣[

*  *    *  *  
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  ).حيِسبون(كسر السني   )يحَسبون(]٤[
  ) الفتح والتقليل )ىأن.  

  .فيهن أبدل اهلمزة) يأتي/١٠( )وللمؤمنين/ ٨( )يؤفكون](٤[
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  ).َلَوْوا(خفف الواو األوىل  )لووا](٥[
  .ثلث البدل )رؤوسهم(  

  .رقق الراء فيهن )خبيرٌ  ،يؤخرَ / ١١( )الخاِسرون/ ٩( )يغِفر لن/ ٦( )مستكِبرون](٥[
  ).يَوّخر(واواً مفتوحة  ةأبدل اهلمز  )يَؤّخر](١١[

) جاَءْاجلهــا(طبيعيــاً  وأبــدهلا ألفــاً مــداً ) جــاَء َاجلهــا(ســهل اهلمــزة الثانيــة  )جــاَء أجلهــا(  
  وجهان

*  *    *  *  
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/ ١٤( )خبيرٌ / ٨( )يسيرٌ / ٧()تِسّرون/٤()مصيرُ ـال/ ٣،١٠( )بصيرٌ  ،كاِفرٌ  /٢) (قدير](١[

  .رقق الراء فيهن )خيراً / ١٦( )تغِفرواو
أبـدل  )المؤمنـون/ ١٣( )بـئسو/١٠(معًا )يؤمن/ ١١و٩()تأتيهم/٦()يأتكم/٥( )مؤمن](٢[

  .مزة فيهناهل
  .الفتح والتقليل )بلى/ ٧(وقفاً )واستغنى](٦[
  ).وندخله. .نكفر(بالنون فيهما بدل الياء  )ويدخله. .ُيكفر](٩[
  .قلل األلف )النارِ ](١٠[
  .نـــهــــاية الســورة الـثـمـن )الحكيم](١٨[

*  *    *  *  
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وأبــــدهلا واواً  )النــــيبُء ِاذا(خفــــف اليــــاء وزاد مهــــزة بعــــدها وســــهل اهلمــــزة الثانيــــة  )لنبــــي إذاا](١[

  .وجهان )النيبُء ِوذا(مكسورة 
  .فيهماغلظ الالم  )ظلم( )طلقتم(  

  .معاً  أبدل اهلمزة فيهن)يؤمن/ ٢،١١( )يأتين](١[
  ).فقظلم(أدغم الدال يف الظاء وغلظ الالم  )ظلم فقدْ (  

  ).بالٌغ أمَره(نون الغني ونصب الراء  )أمرِه غُ بال](٣[
وأبــدهلا يــاء ) والــالِ  يئســن(مــع الطــول والقصــرحــذف اليــاء وســهل اهلمــزة وصــًال  )والالئــي](٤[

  ).يْ والآل(مع املد املشبع ساكنة وقفاً 
  أبدل اهلمزة ورقق الراء)ـتمرواوائْ ](٦[
  .قلل الراء )ُأخرى](٦[
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  .لراءرقق ا )قديرٌ / ١٢( )رَ دِ قُ ](٧[
  :ا أربعة أوجهمبدل وذات ياء فيه )آتاها. .آتاه(  
  .قصر البدل مع فتح ذات الياء -١  
  .توسط البدل مع التقليل -٢  
  .طول البدل مع الفتح والتقليل -٤و٣  

  ).ُنُكراً (ضم الكاف  )ُنْكراً ](٨[
  .وجهان ،تفخيم الراء وترقيقه )ِذكراً ](١٠[
  ).ـناتمـبـي (فتح الياء  )مـبـيـنات](١١[

  ).نُدخله(بالنون بدل الياء  )يُدخله(  
  .نـــهـــاية السورة والثمن )علماً ](١٢[

*  *    *  *  
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  ).النيبء(خفف الياء وزاد مهزة بعدها  )النبيّ ](١،٣،٨،٩[
  .والتقليل الفتح )ومأواهم/ ٩( )عسى/ ٥( )مواله/ ٤( )موالكم](٢[
وأبــدهلا واواً  )النــيبء ِاىل(مث ســهل اهلمــزة الثانيــة  خفــف اليــاء وزاد مهــزة بعــدها )النبــي إلــى](٣[

  .وجهان )النيبُء ِوىل(مكسورة 
ــــــــــــر/ ٨( )تعتــــــــــــِذُروا ال/ ٧( )خيــــــــــــراً / ٥( )ظهيــــــــــــرٌ / ٤( )الخبيــــــــــــرُ ](٣[ قــــــــــــديرٌ  ،يكف(   

  .رقق الراء فيهن )المصيرُ / ٩(
  ).تظاَهرا(شدد الظاء )اَهراتظَ ](٤[
  .أبدل اهلمزة فيهن )بئس/ ٩( )يؤمرون/ ٦( )مؤمنات/ ٥( )المؤمنين](٤[
  .غلظ الالم )طلقكن](٥[

لَ (اء وشدد الدال بفتح ال )َلهيْبدِ (   هيـُّبد.(  
بــدل وذات يــاء ولــني مهمــوز فيهــا  )شــيء..يســعى. .آمنــوا. .ســيئاتكم. .عســى. .آمنــوا](٨[

  :ستة أوجه
  .ت الياء وتوسط اللنيقصر البدل مع فتح ذا -١  
  .توسط البدل مع تقليل ذات الياء وتوسط اللني -٢  
  .توسط اللني وطوله و طول البدل مع فتح ذات الياء -٤و٣  
  .طول البدل وتقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٦و٥  

  .)هوِكتابِ (على اإلفراد كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها   )وُكُتِبه](١٢[
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  .الثامن والعشريننـــهـــاية السورة واجلزء  )نتينالقا(  
*  *    *  *  
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  الجزء التاسع والعشرون
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/ ١٣( )كبيـــرٌ  ،مغفـــرة/ ١٢(كلـــه   )نـــذير/ ٨،٩،٢٦()المصـــيرُ / ٦()حســـيرٌ / ٤()قـــديرٌ ](١[
ـــــــــــــــــــــــــــ    )ِفرونالكـــــــــــــــــــــــــــا/ ٢٠( )بصـــــــــــــــــــــــــــيرٌ / ١٩( )الخبيـــــــــــــــــــــــــــرُ / ١٤()رواوأِس

  .رقق الراء فيهن )يجيرُ / ٢٨(
  .فيهنقلل األلف  )الكافرين/ ٢٨(معاً  )ترى](٣[
  .فيهن الفتح والتقليل )متى/ ٢٥( )أهدى/ ٢٢( )الدنيا](٥[
  .أبدل اهلمزة فيهما )يأتيكم/ ٣٠( )يأتكم /٨( )وبئس](٦[
  :ذات ياء ولني مهموز فيهما أربعة اوجه )شيء. .بلى](٩[

  .ياء وتوسط اللني وطولهفتح ذات ال -٢و١  
  .تقليل ذات الياء وتوسط اللني وطوله -٤و٣  

  .وتبدل ألفاً مدا طبيعيا )أَاَمنتم(سهل اهلمزة الثانية  )تمـنْ أََأمِ ](١٦[
  ).السماِء َين(أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة  )أن السماءِ ](١٦،١٧[
نكريي (ا وصًال ومدها مشبعة يف أثبت الياء ساكنة فيهم )نكيِر أولم/١٨( )نذير ولقد](١٧[

  )أومل
  .)ِسُ◌يئت( أشم كسرة السني ضمة )سيَئت](٢٧[
  .وجهان ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة )أرأيتم](٣٠ ،٢٨[
  .نــهــاية السورة والثمن )عينمَ ](٣٠[

*  *    *  *  
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  ).نّو القلم ،نوْن والقلم(أدغم النون يف الواو وأظهرها وجهان ) ن والقلم](١[
ـــرَ ](٣[ ـــراً  /٣٢( )أســـاطيرُ / ١٥( )ويبِصـــرون فستبِصـــرُ / ٥( )غي / ٥١( )اآلخـــرة/ ٣٣( )خي

  .رقق الراء فيهن )ذكرٌ / ٥٢( )الذكرَ 
  :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )آياتنا. .تتلى](١٥[

  .ولهفتح ذات الياء وقصر البدل وط -٢و١  
  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله -٤و٣  
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  ).أُن اغدوا(ضم النون وصًال  )أِن اغدوا](٢٢[
  .غلظ الالم )قوالَ فانطَ ](٢٣[
  .الفتح والتقليل فيهن )فاجتباه/ ٥٠( )نادى/ ٤٨( )عسى](٣٢[

لنا(فتح الباء وشدد الدال  )يـُْبِدلنا أن(   يـَُبد.(  
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )فليأتوا](٤١[
   ).ـَيزلقونكلَ (فتح الياء  )لَـُيزِلقونك](٥١[

  .قلل األلف )بأبصارِهم(  
  .نــهــاية السورة والثمن )للعالمين](٥٢[

*  *    *  *  
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  .قلل األلف فيهن  )الكافرين/ ٥٠( )ترى/ ٧(وقفاً )فترى/ ٧( )وما أدراك](٣[
  .الفتح والتقليل )ما َأغنى/ ٢٨( )َتخفى ال/ ١٨( وقفاً )ما َطغىل/ ١١( )ىصرع](٧[
  .أبدل اهلمزة فيهن )تؤمنون/ ٤١( )يأكله/ ٣٧( )يؤمن /٣٣( )والـمؤتفكات](٩[
  .رقق الراء فيهن )لتذِكَرة/ ٤٨(معاً  )تبِصرون/ ٣٨،٣٩( )ِذراعاً  /٣٢( )تذِكَرة](١٢[

  ).أُْذنٌ (أسكن الذال  )ُأُذنٌ (  
  .فيهن النقل ومراتب البدل الثالث )َلْم أوت/ ٢٥( )من أوِتي](١٩،٢٥[
  .ثلث البدل )الخاطُئون/ ٣٧( )اقرؤوا](١٩[

  :وصال فيها وجهان )كتابَيْه إّني(  
  .)كتابَيْه إين(إسكان اهلاء  - ١
  ).كتابَيِهين (نقل حركة اهلمزة إىل اهلاء  - ٢

ويف حال ) ماليْه هلك(لى هاء فإننا نسكت ع) كتابيه(وعلى ذلك فإذا أسكنا اهلاء يف   
واإلسـكان هـو املقـدم ) ماليهلك(مبا بعدها ) ماليه(ندغم اهلاء يف ) كتابيه إين(النقل يف 
  .يف األداء

  ).تذّكرون(شدد الذال  )تذَّكرون](٤٢[
*  *    *  *  
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  ).سالَ (أبدل اهلمزة ألفاً  )سَأل](١[
   .لف فيهماقلل األ )ونراه/ ٧( )للكاِفرين](٢[
  ).يوَمئذ(فتح امليم  )يوِمئذٍ ](١١[
قلل األلف فيهن قوًال رؤوس اآلي  )فأوعى/ ١٨( )وتولى/ ١٧( )للشوى/ ١٦( )لظى](١٥[

  .واحداً 
  ).نزاعةٌ (رفع التاء  )نزاعةً ](١٦[
  .نــهـــاية الـثـمـن )فأوعى](١٨[

*  *    *  *  
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ــرُ ](٢١[ ــرُ / ٢٨،٣٠( )الخي ــراً / ٤١) (لقــاِدُرون/٤٠(معــاً  )غي رقــق الــراء ) ِســراعاً / ٤٣) (خي
  .نفيه

  .معاً غلظ الالم )صالتِهم](٢٣،٣٤[
  .أبدل اهلمزة )مأمون](٢٨[
  .الفتح والتقليل )ابتغى](٣١[
  ).بشهاَدِم(أسقط األلف بعد الدال على اإلفراد  )بشهاداتِهم](٣٣[
  ).َنْصبٍ (فتح النون وأسكن الصاد ) ُنُصب](٤٣[

*  *    *  *  

�Nو�"������و��� �
  .أبدل اهلمزة فيهن )مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات/ ٢٨( )يأتيهم](١[
ـــــــــــــــذيرٌ ](٢[ ـــــــــــــــؤخرَكم/ ٤( )ن ـــــــــــــــرَ / ٧( )وي ـــــــــــــــراجاً / ١٦( )اســـــــــــــــتغِفروا/ ١٠( )لتغِف   )ِس

  .رقق الراء فيهن )فاِجراً / ٢٧( )كثيراً / ٢٤( )إخراجاً / ١٨( 
  ).أُن اعبدوا(ضم النون وصًال  )اعبدوا أنِ ](٣[
]٤)[ ر. .كمرَ ويؤخر ،ركمويَوخِ (أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ) يؤخيـَُوخ.(  

  .وقفاً الفتح والتقليل )مسمىً (  
  .فتح الياء فيهما وصالً  )أعلنت يإن / ٩( )إال دعائي](٦[
  ).ُوّداً (ضم الواو  )َوّداً ](٢٣[
  .األلفقلل  )الكافرين](٢٦[
  ).بييت مؤمناً (أسكن الياء  )مؤمناً  بيتيَ ](٢٨[
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  .نـــهـــاية السورة والثمن )تباراً (  
*  *    *  *  
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  .النقل وتـثليث البدل )قل أوحي](١[
ـــــــــــــــــــــوأَ ](٣،٤،١٩،٦[ ـــــــــــــــــــــوأَ / ٥،٨،٩،١٠،١١،١٢،١٣،١٤( مجيعـــــــــــــــــــــاً  )هـن     كلـــــــــــــــــــــه   )اـن

)٧/ وإنا ،وإنه(كسر اهلمزة فيهن   )هموأن،  هموإن.(  
  .الفتح والتقليل فيهما )ارتضى/ ٢٧( )تعالى](٣[
   :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )آمنا. .الهدى](١٣[

   .فتح  ذات الياء وقصرالبدل وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله -٤و٣  
  .أبدل اهلمزة واواً  )يؤمن(  

  ).نسلكه(أبدل الياء نونا  )َيسلْكه](١٦[
  ).قال إمنا(بناها على املاضي  )إنما قلْ ](٢٠[
  .رقق الراء فيهن )يظِهرُ / ٢٦( )ناِصراً / ٢٤( )يجيرني](٢٢[
  .فتح الياء وصالً  )أمداً  ربي](٢٥[
  :ذات ياء ولني مهموز فيها أربعة أوجه )شيء. .وأحصى](٢٨[

  .فتح ذات الياء مع توسط اللني وطوله -٢و١  
  .وطوله تقليل ذات الياء مع توسط اللني -٤و٣  

*  *    *  *  
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  ).أُو انقص(ضم الواو وصًال  )أِو انقص](٣[
  .قلل األلف )النهارِ  في](٧[
  .الفتح والتقليل )فعصى](١٦[
  .رقق الراء فيهما )تذِكَرة/ ١٩( )منفِطرٌ ](١٨[

  .نـــهـــايـة الـثـمـن )سبيالً (  
*  *    *  *  

LE���� ��,��LE���� ��,��LE���� ��,��LE���� ��,��::::    1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&::::    ����     �O �O �O �OS$2� Z��S$2� Z��S$2� Z��S$2� Z��....  .  .  .  .����....        
   :ذات ياء وبدل فيها أربعة أوجه )وآتوا. .فاقرؤوا..آخرون. .مرضى. .فاقرؤوا. .أدنى](٢٠[

  .فتح ذات الياء وقصر البدل وطوله -٢و١  
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  .تقليل ذات الياء وتوسط البدل وطوله -٤و٣  
  ).ِثهلُ ونصِفه وثُـ (ء والثاء اجر الف )َثهثُـلُـونصَفه و (  
  ) رقق الراء فيهن )غِفرواواست ،خيراً  ،رُ يقد.  
  .غلظ الالم )الصالة(  

*  *    *  *  
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/ ٣١( )ِســـــحرٌ / ٢٤( )غيـــــر/ ١٠( )عســـــير/ ٩( )ِقرَ ـنُـــــ/ ٨( )تســـــتكِثر/ ٦( )المـــــدثر](١[

/ ٥٦) (تــــــذِكَرة/ ٥٤( )اآلِخــــــرة/ ٥٣()تذِكَرةـالـــــ/ ٤٩( )ذيراً ـنــــــ/ ٣٦( )اِفرونـوالكـــــ
  .رقق الراء فيهن )المغِفَرة

  ).والرجز(كسر الراء   )والرجز](٥[
  .قلل األلف فيهن )ذكرى، النارِ / ٣١( )أدراك/ ٢٧( )الكافرين على](١٠[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنون/ ٣١( )يؤثر](٢٤[
  .ث البدلمعاً ثلّ )أوتوا](٣١[
  .الفتح والتقليل )التقوى/ ٥٦( )أتانا /٤٧(وقفاً  )إلحدى الُكبر](٣٥[
  ).مستنَفرة(ح الفاء فت )ةمستنِفرَ ](٤٩[
  .الفتح والتقليليف األلف أبدل اهلمزة وله  )يؤتى](٥١[
  ).تذكرون(بتاء اخلطاب  )يذكرون](٥٦[

  .نــهــــاية السورة والثمن )المغفرة(  
*  *    *  *  
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  ).أحيِسب(معاً كسر السني  )أيحَسب](٣،٣٦[
  .الفتح والتقليل فيهن  )أولى/ ٣٤،٣٥( )ألقى/ ١٥( )بلى](٤[
  ).بـََرق(فتح الراء  )بِرق](٧[
 )باِســــرة/ ٢٤()نــــاِظرة/ ٢٣( )ناِضــــرة/ ٢٢()اآلخــــرة/٢١( )معــــاذيَره/ ١٥( )بصــــيرة](١٤[

  .رقق الراء فيهن )فاِقَرة/ ٢٥(
  ).مراق(أدغم النون يف الراء فال سكت بينهما  )راقس منْ ](٢٧[
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/ ٣٧(وقفـــاً  )ســـدىً / ٣٦( )فـــأولى/٣٤،٣٥( )يتمطـــى/ ٣٣( )تـــولىو/ ٣٢( )صـــلى(]٣١[
قلل األلف يف رؤوس اآلي قوًال  )الموتى/ ٤٠( )األنثىو/ ٣٩( )فسوى/ ٣٨( )منىتُ 

  .واحداً 
  .ال تغليظ لالم فيها )صلى](٣١[ 
  ).ُمتىن(بالتاء بدل الياء  )يُمنى](٣٧[

*  *    *  *  

���و�"�א������ن �
  :ذات ياء ولني مهموز فيها أربعة أوجه )شيئاً  ..أتى](١[

  .فتح ذات الياء مع التوسط والطول -٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع التوسط والطول -٤و٣  

   )يراً ـها تفجــــــــــــــــــــــفجُرونَــــــــــــــــــــــيُ / ٦( )عيراً ســـــــــــــــــــــ/٤( )راً ِـ شاكـــــــــــــــــــــ/ ٣( )بصـــــــــــــــــــــيراً ( ] ٢[
   )ريراً ـحــــــــــــــــــــو/ ١٢( )مطريراً ـقــــــــــــــــــــ/ ١٠( )يراً ـوأســــــــــــــــــــ/ ٨) (يراً ـمستطــــــــــــــــــــ/ ٧( 
  .رقق الراء فيهن )تقديراً / ١٦(معاً )قوارير/ ١٥،١٦( )يراً زمهر / ١٣(

  .قلل األلف )للكافرين](٤[
   )قواريراً  ،سالسالً ( نَ نو  )قوارير. قوارير/ ١٥،١٦( )سالسال(  

  .الفتح والتقليل )تسمى/ ١٨ )وجزاهم/ ١٢( )ولقاهم. .فوقاهم](١١[
  .ثلث البدل )متكئين](١٣[
  .الـثُـمـن نـــهـــاية )سلسبيالً ](١٨[

*  *    *  *  
���,�� ��,�����,�� ��,�����,�� ��,�����,�� ��,��::::    1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&1�23 .�(/� 0���&::::    ����    �&�$� ����& S��$l �(x�&�&�$� ����& S��$l �(x�&�&�$� ����& S��$l �(x�&�&�$� ����& S��$l �(x�&........    ����....        

  .رقق الراء فيهن )تذكرة/ ٢٩( )أساِور /٢١( )كبيراً ](٢٠[
  ).يِهمعالِ (أسكن الياء وكسر اهلاء  )عالِـيَـُهم](٢١[
  .الفتح والتقليل )وسقاهم](٢١[
  .ثلث البدل )تشاؤون](٣٠[

*  *    *  *  

��"�א
��������*/��و �
  .رقق الراء فيهن )فيعتِذرون/ ٣٦( )القاِدرون/ ٢٣( )والناِشرات](٣[
  .تفخيم الراء وترقيقه وجهان )ِذكراً ](٥[
  ).نُذراً (ضم الذال  )نْذراً ](٦[
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  .قلل األلف فيهما )قرارٍ / ٢١( )دراكأ](١٤[
  ).فقدرنا(شدد الدال  )فقَدرنا](٢٣[
  .رقق الراَءين )بشَررً ](٣٢[
  ).مجاالت(زاد ألفاً بعد الالم  )جمالت](٣٣[
  .أبدل اهلمزة واواً  )يؤمنون/ ٥٠( )يؤذن](٣٦[
  .التاسع والعشريننـــهـــاية السورة واجلزء  )يؤمنون](٥٠[

*  *    *  *  

  الـجـزء الـثـالثـون
'&�� ��,��'&�� ��,��'&�� ��,��'&�� ��,��::::    6�H�� ?�(= '&0 �� 0���&6�H�� ?�(= '&0 �� 0���&6�H�� ?�(= '&0 �� 0���&6�H�� ?�(= '&0 �� 0���&....        

J�����
���و�"�א �
  .رقق الراء فيهن )الكاِفر/ ٤٠( )وسيرت/ ٢٠( )المعِصرات/ ١٤( )ِسراجاً ](١٣[
  .أبدل اهلمزة )فتأتون](١٨[
  ).وفُـتحت(شدد التاء  )وفُـِتحت](١٩[
  .)غَساقا(خفف السني  )وغساقا](٢٥[
]٣٧)[ (بالرفع فيهما  )الرحمنِ . .رب الرمحنُ . .رب.(  

*  *    *  *  

���و�"�א
�����ز ����/ �
 )بالســـــــــاِهرة/ ١٤( )خاِســـــــــرة/ ١٢( )نِخـــــــــرة/ ١١( )الحـــــــــاِفرة/ ١٠( )فالمـــــــــدبرات](٥[

  .رقق الراء فيهن )منِذرُ /٤٥( )لِعبرة/ ٢٦( )اآلخرة/٢٥(
  .سهل اهلمزة الثانية )أئنا](١٠[
  ).إذا(أسقط اهلمزة األوىل  )أئذا](١١[
  .الفتح والتقليل )وقفاً  ونَهى/ ٤٠( )ناداه/ ١٦( )أتاك](١٥[
/ ٢٣( )يســــعى/ ٢٢( )وعصــــى/ ٢١( )فتخشــــى/ ١٩( )طغــــى/ ١٧،٣٧( )موســــى](١٥[

/ ٤٠(معـاً  )المأوى/ ٣٩،٤١( )سعى/ ٣٥( )يخشى/ ٢٦( )األعلى/ ٢٤( )فنادى
  .قلل رؤوس اآلي قوًال واحداً ) وقفاً  الهوى

  .الفتح والتقليل ألا ليست رأس آية لورش )طغى(]٣٧[
  .الفتح والتقليل) أتاك](١٥[
  .ليل فقطوله فيها التق )ىوَ طُ (ال تنوين فيها  )وىً طُ ](١٦[
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  ).تزكى(مع تقليل األلف قوًال واحداً شدد الزاي  )تزَّكى](١٨[
  .التقليل فيهن )يرى/ ٣٦( )الكبرى/ ٢٠،٣٤( )فأراه](٢٠[
  .تثليث البدل مع التقليل فقط )األولى](٢٥[
/ ٣٢()مرعاهـــاو/ ٣١( )دحاهـــا/ ٣٠( )ضـــحاها/ ٢٩،٤٦( )فســـواها/ ٢٨( )بناهـــا](٢٧[

  .الفتح والتقليل فيهن) يخشاها/ ٤٥( )منتهاها/ ٤٤( )مرساها/٤٢( )أرساها
  .سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة وجهان )أَأَنتم](٢٧[
  .تثليث البدل مع التقليل فقط )الدنيا. .آثر](٣٨[
  .قلل الراء )ذكراها](٤٣[
  .نـهــاية السورة والثمن )ضحاها](٤٦[ 

*  *    *  *  
:��,�� ��,��:��,�� ��,��:��,�� ��,��:��,�� ��,��::::    l ?�(= '&0 �� 0���&l ?�(= '&0 �� 0���&l ?�(= '&0 �� 0���&l ?�(= '&0 �� 0���&7�7�7�7�....        

���و�"� ���س �
/ ٨( )تصـــدى/٦( )اســـتغنى/ ٥( )الـــذكرى/ ٤( )يزّّكـــى/ ٣،٧( )األعمـــى/ ٢( )تـــولىو](١[

  .رؤوس اآلي قوًال واحداً  قلل )ىه تلَ / ١٠( )يخشى/ ٩( )يسعى
  ).فتنفُعه(رفع العني  )هـعَ ـفَ ـنـتـف](٤[
  ).تّصدى(شدد الصاد  )تَصدى](٦[
  .رقق الراء فيهن )مستبِشرة/ ٣٩( )مسِفرة/ ٣٨( )يِفر / ٣٤( )ِكرام/ ١٦( )تذِكرة](١١[
  .وأبدهلا ألفاً مشبعة وجهان ،سهل اهلمزة الثانية )أنشره شاءَ ](٢٢[
  ).إنا(كسر اهلمزة   )صببنا ناأَ ](٢٥[

*  *    *  *  

�����و�"�א
��%���و �
   )تُنِشـــــــــــــــرَ / ١٠( )تُســـــــــــــــجرَ / ٦( )تُحِشـــــــــــــــرَ / ٥( )تُســـــــــــــــيـرَ / ٣( )كـــــــــــــــورت](١[

  .رقق الراء فيهن )ِذكر /٢٧( )سعرت/ ١٢(
  .مطلقاً اللني املهموز  ال مد يفو  ،ثّلث البدل )ؤودةوْ المَ ](٨[
  .قلل الراء واهلمزة وثلث البدل )رآه](٢٣[
  .ثلث البدل )تشاؤون](٢٩[

  .نــهـــاية السورة والثمن )العالمين رب(  
*  *    *  *  
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����و�"�א$����ط��� �
  .رقق الراء فيهن )ِكراماً / ١١( )بُعِثرت/ ٤( )فجرت](٣[
  .الفتح والتقليل )فسواك](٧[

  ).دلكـفع(شدد الدال  )فَعَدلك(  
  .غلظ الالم )يصَلونَها](١٥[
  .قلل الراء )أدراك](١٧،١٨[

*  *    *  *  

���و�"�א
���ط�����ن �
  .رقق الراء فيهما )أساطير/ ١٣( )ُيخِسرون](٣[
  .قللهن )الكفار من/ ٣٤( )األبرارِ / ١٨( )أدراك/ ٨،١٩( )الفجارِ ](٧[
  :ذات ياء وبدل فيهما أربعة أوجه )آياتنا. .تتلى](١٣[

  .فتح ذات الياء مع قصر البدل وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع توسط البدل وطوله -٤و٣  

  ).بران(أدغم الالم يف الراء دون سكت  )ران سبْل ](١٤[
  ).فاكهني(ألفاً بعد الفاء زاد  )فكهين](٣١[
  .نــهــاية السورة والثمن )يفعلون](٣٦[

*  *    *  *  
D��	�� ��,��D��	�� ��,��D��	�� ��,��D��	�� ��,��::::    ��/��y� ?�(= '&0 �� 0���&��/��y� ?�(= '&0 �� 0���&��/��y� ?�(= '&0 �� 0���&��/��y� ?�(= '&0 �� 0���&....        

���و�"�א$�;	��ق �
  .النقل وتثلث البدل )يمن أوتِ ](٧،١٠[
  .رقق الراء فيهن )غريُ /٢٥( )بصيراً / ١٥( )سعيراً / ١٢( )يسيراً ](٨[
مـــع  هورققـــ )ىل وُيَصـــ(تح الصـــاد وشـــدد الـــالم مغلظـــة مـــع الفـــتح ضـــم اليـــاء وفـــ )وَيْصـــلى](١٢[

  .التقليل
  .الفتح والتقليل )بلى](١٥[
  .أبدل اهلمزة واواً  )يؤمنون](٢٠[

*  *    *  *  



  

 

-٢١٩- 

���و�"�א
����وج �
  .قلل األلف )النارِ ](٥[
  .أبدل اهلمزة فيهن )المؤمنين والمؤمنات/ ١٠( )يؤمنوا/ ٨( )بالمؤمنين](٧[
  .قق الراءر  )الكبيرُ ](١١[
  .الفتح والتقليل )أتاك](١٧[
  ).حمفوظٌ (رفع الظاء  )محفوظٍ ](٢٢[

*  *    *  *  

���و�"�א
�ط����ق �
  .قلل األلف فيهما )الكافرين/ ١٧( )أدراك](٢[
  ).لـَمـا(خفف امليم  )لـمـا](٤[
  .رقق الراء فيهما )السرائِرُ / ٩( )لقاِدرٌ ](٨[
  .وقفاً الفتح والتقليل )تبلى](٩[
  .نــهــاية السورة والثمن )داروي](١٧[

*  *    *  *  
7��I� ��,��7��I� ��,��7��I� ��,��7��I� ��,��::::    k$l�� ?�(= '&0 �� 0���&k$l�� ?�(= '&0 �� 0���&k$l�� ?�(= '&0 �� 0���&k$l�� ?�(= '&0 �� 0���&....        

@��
���و�"�א1 � �
   )أحــــــــــــوى/ ٥( )مرعىـالــــــــــــ/ ٤( )فهــــــــــــدى/ ٣( )فســــــــــــوى/ ٢( وقفــــــــــــاً  )لىـاألعــــــــــــ](١[

ـــــــــــذكرى/ ٩( )لليســـــــــــرى /٨( )يخفـــــــــــى/ ٧( )تنســـــــــــى/ ٦(   )يخشـــــــــــى /١٠( )ال
مــع ( فصــلى/ ١٥() تزكــى/١٤( )يحيــى/ ١٣( )الكبــرى/ ١٢( وقفــاً  )األشــقى/ ١١(

  .قوًال واحداً  رؤوس اآلي قلل )وموسى/ ١٩( )الدنيا/ ١٦) ()ترقيق الالم
  .رقق الراء )خير /١٧( )ونيسُرك](٨[
  .وقفاً  غلظ الالم مع الفتح ورققها مع التقليل )النارَ  يصلى](١٢[ 
  .أبدل اهلمزة )تؤثرون](١٦[
، مــع ترقيــق الــراء يف البــدل مــع تقليــل ذات اليــاء ثالثــة )ولــىاألُ / ١٨( )أبقــى. .واآلخــرة](١٧[

  .اآلخرة
*  *    *  *  

��;��)
���و�"�א �
  .الفتح والتقليل )تولى/ ٢٣( )أتاك](١[
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  .غلظ الالم مع الفتح ورققها مع التقليل )تصلى](٤[
  :ذات ياء وبدل فيها أربعة أوجه )آنية. .ُتسقى](٥[

  .فتح ذات الياء مع قصر البدل وطوله -٢و١  
  .تقليل ذات الياء مع التوسط والطول -٤و٣  

  ).عُتسمَ (ضم التاء  )عَتسمَ ](١١[
  ).الغيةٌ (التاء  رفع )الغيةً (  

  .رقق الراء )ُمذَكرٌ ](٢١[
*  *    *  *  

�������
���و�"�א �
  .أثبت الياء فيهن وصالً  )بالوادِ / ٩()يسرِ ](٤[
  .الفتح والتقليل )وأنى/ ٢٣(معاً  )ابتاله](١٥،١٦[
) واهـانن ،أكرمن(وصًال وأثبت الياء يف ) ربي(فتح ياء  )ربي أهانن/ ١٦( )منربي أكر ](١٥[

  .وصالً 
]١٨)[ َحتُّضون(حذف األلف  )ونتحآض.(  
  .أبدل اهلمزة ألفاً  )وتـأكلون](١٩[
  .قلل الراء )الذكرى](٢٣[
  .نـــهـــاية السورة والثمن )جنتي](٣٠[

*  *    *  *  
LE���� ��,��LE���� ��,��LE���� ��,��LE���� ��,��::::    $��� ?�(= '&0 �� 0���&$��� ?�(= '&0 �� 0���&$��� ?�(= '&0 �� 0���&$��� ?�(= '&0 �� 0���&����....        


���د��
���و�"�א �
  ).أحيِسب(معاً كسر السني  )أيحَسب](٥،٧[
  .رقق الراء )يقِدرَ ](٥[
  .قلل الراء )أدراك](١٢[
  .أبدل اهلمزة )مؤصدة](٢٠[

*  *    *  *  

���و�"�א
;����س �
 )ســّواها/ ٧) (طحاهــا/ ٦( )بناهــا /٥( )يغشــاها/ ٤()جالهــا/ ٣()تالهــا/ ٢()ُضــحاهاو](١[

/ ١٣( )أشــــــقاها/ ١٢( )واهاـبطغــــــ/ ١١( )دســــــاها/١٠( )زكاهــــــا/٩( )تقواهــــــاو/ ٨(
   .الفتح والتقليل فيهن )عقباها/ ١٥( )فسواها/ ١٤( )سقياهاو
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  .قللها )النهارِ ](٣[
  ).فال خياف(قرأها بالفاء بدل الواو  )يخاف وال](١٥[

*  *    *  *  


ل
��و�"�א �
 )ىبالُحســـن/ ٦( )اتقـــىو/ ٥( )لشـــتى/ ٤( )األنثـــىو/ ٣( )تجلـــى/ ٢( )يغشـــى](١[
/ ١٢) (تــرّدى/١١) (للعســرى/ ١٠( )بالحســنى/ ٩( )واســتغنى/ ٨( )لليســرى /٧(

ـــولىو/ ١٦( وقفـــاً  )األشـــقى/ ١٥( )تلظـــى/ ١٤( )األولـــىو/ ١٣( )َللهـــدى / ١٧()ت
قلـل رؤوس  )يرضـى/ ٢١( )األعلـى/ ٢٠( )تجـزى/ ١٩( )يتزكـى/ ١٨(وقفـًا  )األتقى

  .اآلي قوًال واحداً 
  .قللها )والنهارِ ](٢[

  .الفتح والتقليل )أعطى](٥[
  .معاً رقق الراء )فسنُـَيسُره](٧،١٠[
  .وترقيق الراء مع التقليل فقط تثليث البدل )لآلخرة واألولى](١٣[
  .غلظ الالم مع فتح ذات الياء ورققها مع التقليل )يصالها](١٥[
  .أبدل اهلمزة واواً  )ييؤتِ ](١٨[

*  *    *  *  

@�>
��و�"�א �
ـــــى/ ٣( )ســـــجى/ ٢( )الضـــــحىو](١[ ـــــى/ ٤( )قل / ٧( )فـــــآوى/ ٦( )فترضـــــى/ ٥( )األول

  .قلل رؤوس اآلي قوًال واحداً  )فأغنى/ ٨( )فهدى
  .فيهمارقق الراء  )خيرٌ  ولآلخرة](٤[
  .ثلث البدل مع تقليل ذات الياء )فآوى](٦[
  .نــهـــايــة السورة والـثـمـن )فحدث](١١[

*  *    *  *  

D����� ��,��: �	��� ?�(= �� 0���&.  

N�;
��و�"�א �
  .رقق الراء فيهما )كِذْكرَ / ٤( )كِوزرَ ](٢[
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ن�
��و�"�א �
  .رقق الراء )غريُ ](٦[

*  *    *  *  


ق�
��و�"�א �
ــــــــــــــــــ](٦[    )صــــــــــــــــــّلى/ ١٠( )ينهــــــــــــــــــى/ ٩( )الرجعــــــــــــــــــى/ ٨( )نىـاستغــــــــــــــــــ/ ٧( )يطغىـَل

  .قوًال واحداً  رؤوس قلل )يرى/ ١٤( )تولىو/ ١٣( )بالتقوى /١٢( )الهدى/ ١١(
  .تثليث البدلقلل األلف والراء مع  )رآه](٧[
وصـًال، ولـه وقفـاً عليهـا  وجهـان ،سهل اهلمزة الثانية وأبـدهلا ألفـاً مشـبعة )أرأيت](١٣ ،٩،١١[

  .التسهيل فقط
  .رقق الالم مع التقليل )صلى](١٠[

*  *    *  *  

��و�"�א
	د� �
  .قلل األلف )أدراك](٢[
  .رقق الراء )خيرٌ ](٣[
  .غلظ الالم) مطلع](٥[

*  *    *  *  

���
��و�"�א �
  .ماأبدل اهلمزة فيه )يؤتواو/ ٥( )همتيَ تأ](١[
  .رقق الراء فيهما )خير/ ٧( )ُأِمروا](٥[
  .غلظ الالم )الصالة](٥[
  .قلل األلف )نارِ ](٦[
  ).الربيئة(خفف الياء وزاد مهزة بعدها مداً متصًال  )الربية](٨، ٦[

*  *    *  *  

�
��و�"�א
ز
ز �
  .وتقليله األلففتح  )أوَحى](٥[
  .راءرقق ال )خيراً ](٧[
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/���و�"�א
��د �
  .رقق الراء )فالُمغيرات](٣[
  .نــهــايــة الثـمـن )لشديد](٨[

*  *    *  *  
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  .رقق الراء فيهما )لخبيرٌ / ١١( )بعِثر](٩[

� ��	
��و�"�א �
  .معاً قلل الراء فيهما )أدراك](٣،١٠[

���%�
��و�"�א �
  .الفتح والتقليل )ألهاكم](١[
  .رقق الراء )المقابرَ ](٢[

�.�
��و�"�א �
  .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم )اإلنسان](٢[
  .ثلث البدل )آمنوا](٣[

��و�"�א
�2ز" �
  ).حيِسب(كسر السني   )يحَسب](٣[
  .قللها )أدراك](٥[
  ).ُموصدة(أبدل اهلمزة واواً  )مؤصدة](٨[

ل�
��و�"�א �
  .رقق الراء )طيراً ](٣[
  .أبدل اهلمزة )مأكول](٥[

��و�"�,�ش �
  .البدل فيهن ثلث )آمنهمو /٤( )إيالفهم(٢( )إليالف](١[
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��و�"�א
�� ون �
  .وله وقفاً عليها التسهيل فقط ،وجهان ،سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا ألفاً مشبعة )أرأيت](١ [
  .غلظ الالم )صالتهم](٥[
  .ثلث البدل) يراؤون](٦[

��و�"�א
%و�� �
  .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم )األبرت](٣[

��و�"�א
%�!�ون �
  .رقق الراء )الكاِفرون](١[

�.�
��و�"�א �
  .ال خالف فيها

��و�"�א
��د �
  .الفتح والتقليل) أغنى](٢[
  .غلظ الالم مع الفتح ورققها مع التقليل )سيصلى](٣[
  ).محالةُ (رفعها  )حمالةَ ](٤[

��و�"�א�5*ص �
  ).اً ُكُفؤ (مهز الواو  )ُكُفواً ](٤[


ق�����و��
�א �
  .ماقبلهاأسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل ) َغاِسٍق ِإَذا/٣( )ُقُل َأُعوذُ ](١[

�א
��س�و�"� �
  .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم) ُقُل َأُعوذُ  ](٢[

  
  .تمت بحمد اهللا وتوفيقه الكلمات الفرشية على رواية اإلمام ورش عن نافع

  .مينوآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العال



  

 

-٢٢٥- 

�א
��2س �
  ٤.............................................................................الرتاجم ١

  ٥  ................................................ نافعسند املؤلف لرواية اإلمام ورش  عن 
  ٦  ............................................................  أحكام االستعاذة والبسملة

  ٦  ...................................................................  :االستعاذة :أوالً 
  ٦  ....................................................................:البسملة :ثانيــاً 

  ٦  ....................................  :حكم البسملة يف ابتداء القراءة من أول السورة
  ٧  ...................................................  :سورةحكم البسملة يف جزء ال

  ٧  .....................................................  :حكم البسملة بني السورتني
  9  .........................................................  أحكــام النون الساكنة والتنوين

  ١١  ................................................................  أحكام امليم الساكنة
  ١٤  .............................................................................  الـغُـــنـة

  ١٥  ......................................................................  أحــكـام الـالم
  ١٥  ..........................................................  :الــالم الشمسية_ أ 

  ١٥  ..........................................................  :الـالم القـمـريـة_ ب 
  ١٦  ....................................................................  د وأقســـامــهــــمال

  ١٧  .....................................................  ):األصلي(املد الطبيعي  :أوالً 
  ١٧  ..................................................  :.ملحقات املد الطبيعي ثالثة

  ١٧  ............................................................  :مـد الـعـوض_  ١
  ١٨  ..............................................  :ف على الفعل الـمنونتنبيه يف الوق

  ١٨  ................  :من فواتح السور) حي طهر(األلف يف هجاء األحرف اخلمسة _ ٢
  ١٨  .......................................................  :مد الصلة الصغرى_ ٣
  ١٩  .............................................................  :الـمــد الفــرعي :ثانيـاً 

  ١٩  ......................................  :وهو مخسة أنواع :الـمـد بسبب الـهـمز :أوالً 
  ٢٢  ........................................  :الـمـد الفرعي الذي سببـه السكون :ثانيـاً 
  ٢٣  ..................................  :املـد الذي سكونـه أصلي وهو املد الالزم_ ب 

  ٢٦  ................................................  األلفات اليت تثبت وقفا وتسقط وصالً 
  ٢٨  ..........................................................................  ـــزةـــالـهــم

  ٢٨  ...............................................................  .:مهزة القطع :أوالً 
  ٢٨  ............................................................  :اهلمز الـمفرد :أوال
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  ٢٨  ........................................................  :ة غري املفردةاهلمــز : ثانياً 
  ٢٨  .........................................................  :اهلمزتان من كلمة_ أ 

  ٣٠  .....................................................  :ب ـ اهلمزتـان يف الكلمتني
  ٣٢  ...............................................................  :مهزة الوصـل :ثانياً 

  ٣٣  .....................................................  :حركات مهزة الوصل ابتداءً 
  ٣٣  ..........................................  :حتريك احلرف الساكن قبل مهزة الوصل

  ٣٤  ..................................................................  مـخــــارج الـحـــروف
  ٣٦  .................................................................  صـفــــات الـحـــــروف
  ٣٧  ........................................................  :)الذاتية(الصفات الالزمة 

  ٣٩  ........................................  مالحظة ما يتطلبه كل حرف من الصفات
  ٣٩  ............................................  ):الزائدة(صفات احلروف العارضة  :ثانيا

  ٣٩  ..............................................................  :التفخيــم والرتقيق
  ٤٢  ...................................................................  اإلمـــالـة والـتقـليــــل

  ٤٣  .........................................................  :األلـفـات املقـللة دائما -أ
  ٤٣  ..............................  ):الفتح والتقليل(األلفات اليت جيوز فيـها الوجهان  -ب 

  ٤٤  ...................................................  :حـاالت ذات الياء مع البدل
  ٤٤  ...................................................................ـامهاإلدغــــام وأقســ

  ٤٥  ...........................................................  :اإلدغام الكبري املتماثل
  ٤٥  ..........................  .املتماثل واملتجانس واملتقارب :اإلدغام الصغري بأنواعه الثالثة

  ٤٧  .....................................................................  تنبيهــات هـامة
  ٤٧  ...................................................  تتعلق مبفسدات التالوة ومكروهاا

  ٤٨  ...........................................................................  الــوقــــف
  ٤٩  .........................................................  :الوقف االضطراري :أوالً 

  ٤٩  .......................................................  :الوقف على تاء التأنيث
  ٥٠  .......................................................  :الـمقـطـوع والـموصـول -
  ٥٠  ...................................................... :�أَيـــه  �الوقف على  -
  ٥٠  ...................................  :الوقف على الالم املنفصلة عن االسم ارور -
  ٥١  ..........................................................  :الوقف االختياري :ثانياً 

  ٥١  ..............................................................  :أ ـ الوقف اجلائز
  ٥١  ..........................................................  :ب ـ الوقــف املمنـــوع

  ٥٢  ..........................................................................  االبـتـــــداء



  

 

-٢٢٧- 

  ٥٢  .....................................................  :االبتداء اجلائز :القسم األول
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