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� 
  مقدمةـلا

الحمد < الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج4اً، أنزل4ه 
في مكة المكرمة فكانت منار ھداي4ة يض4يء س4ناه لعب4اد @ ف4ي مش4ارق 

  .اFرض ومغاربھا حتى دخل الناس في دين @ أفواجاً 
ا محمد خير من تلقى الق4رآن وتG4ه وعل4ى والصGة والسGم على سيدن

آل444ه وص444حبه وم444ن وا3ه، وإن الق444رآن الك444ريم لھ444و اIي444ة العظم444ى الباقي444ة 
  .المتجددة على تتابع اFيام

وقد جعل @ ھذا الكتاب ذكراً لحامله وقارئه، فحمله قوم ح4افظوا 
ً عليه وكانوا به أعGم   .فوق اFعGم ا

  .سع اللھجات العربية جميعاً وقد نزل القرآن على سبعة أحرف و
عنه بقراءاته المتعددة وانتش4روا ب4ه  �وقد تلقاه أصحاب الرسول 

في اFمصار المختلفة التي فتحوھا فتصّدى لھذه القراءات رجال ُنس4بت 
  .إليھم فُذكروا بھا في أسطر من نور

ومن ھ4ؤ3ء ا�م4ام عب4د@ ب4ن كثي4ر المك4ي ال4ذي اتخ4ذ لنفس4ه م4ن 
ن44اً؛ فأض44اء بقراءت44ه السلس44ة العذب44ة أم الق44رى فض44اع مھ44بط ال44وحي موط

  . شذاھا في أرجاء بGد المسلمين طيباً عطراً 
 Rعل444ي با�قام444ة ف444ي مك444ة المكرم444ة من444ذ ع444ام واح444د  وق444د م444ن @

 .وأربعمائة وألف للھجرة النبوية على صاحبھا أفضل الصGة والسGم
تأخ44ذ  اد قراءت44ه لعلھ44رأي44ت م44ن الوف44اء لق44ارئ مك44ة أن أف44رولق44د 

مكانھ44ا م44ن جدي44د ب44ين عام44ة المس44لمين فتعيھ44ا قل44وبھم وترت44اض عليھ44ا 
ألسنتھم وتتشّنف بھا آذانھم وتنشرح بھا صدورھم وب4ذلك يس4تدّر اFج4ر 

  .إن شاء @ في صحيفة قارئنا عبد@ بن كثير رحمه @
ف44أوردت ف44ي ھ44ذا الس44فر روايت44ي الب44زي وقنب44ل وجعل44ت اFص44ل 

اب44ن كثي44ر بروايي44ه حفص44اً تركت44ه، وم44ا خالف44ه  رواي44ة حف44ص؛ فم44ا واف44ق
برواييه كتبت ابن كثير، وإذا خالف أحد الراويين حفص4اً ووافق4ه اIخ4ر 

  .عزوت للمخالِف دون الموافق
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الوق44ف والوص44ل ولكلم44ة ) مطلق44اً (أو ) الح44الين(وق44د اص44طلحت بكلم44ة 
) ً   .الكلمتين) معا

) ض4مة(و واصطلحت رسماً لتسھيل الھم4زة م4ا ب4ين الھم4زة وال4وا
  ).أاُنزل(مثل 

  ).أِانا(مثل ) كسرة(ولتسھيلھا ما بين الھمزة والياء 
  ).أاَنتم(مثل ) فتحة(ولتسھيلھا ما بين الھمزة واFلف 

وأسأل @ عز وجل أن يتقبل من4ا وأن يعينن4ا عل4ى إتم4ام م4ا ب4دأناه 
  .من إفراد القراءات العشر في مؤلفات مستقلة إنه ھو السميع العليم

�F١EWالمؤلف �

                                                 
ھوأب444و الحس444ين محم444د ب444ن نبھ444ان ب444ن حس444ين مص444ري موالي444د مدين444ة حم444اة الس444ورية ) ١(

   .م١٩٤٤/ارآذ/٢٠ھـ الموافق ١٣٦٣/صفر/٢٥
 درس المرحلتين ا3بتدائي4ة والمتوس4طة، ث4م ض4عف بص4ره حت4ى ُك4ّف وھ4و ف4ي الس4ابعة عش4رة 
م4ن عم44ره، ث44م التح44ق بمعھ44د دار الحف44اظ والدراس44ات القرآني44ة؛ وتخ44رج من44ه، وتلق44ى الق44راءات 

ش44يخ ق44راء مدين44ة حم44اة ف44ي  )رحم44ه @ تع44الى( العش44رة ع44ن الش44يخ س44عيد ب44ن عب44د@ المحم44د
س فيهعصره،  Rوعين نائباً لمدير المعھد وَدر.  

س الق4رآن والق4راءات ف4ي جامع4ة ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١ثم انتقل إلى مكة المكرمة سنة  Rم، وَدر
  .أم القرى

  . أسأل @ أن يختار له الخير حيث كان إنه سميع مجيب
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  التراجم

 :عبداهللا بن كثير* 
ھو أبو معبد عبد @ بن كثير بن عمرو بن عبد@ بن زاذان، ول4د 
ف44ي مك44ة س44نة خم44س  وأربع44ين للھج44رة النبوي44ة الش44ريفة عل44ى ص44احبھا 

  .أفضل الصGة والسGم
  .توفي سنة عشرين ومئة. وكان إمام أھل مكة في القراءة

ليغاً مفوھ4اً، ط4ويGً جس4يماً أس4مر فصيحاً ب: وكان رحمه @ تعالى
  .أشھل العينين، أبيض اللحية، يخصب بالحناء، عليه السكينة والوقار

عب444444د@ ب444444ن الزبي444444ر، وأب444444ا أي444444وب : أدرك م444444ن الص444444حابة
  .اFنصاري،وأنس ابن مالك وروى عنھم

مجاھ44د ب44ن جب44ر، ودرب44اس م44ولى عب44د@ ب44ن : وأخ44ذ الق44راءة ع44ن
  . عباس

أب4و عم4رو ب4ن العG4ء ق44ارئ : @ ب4ن كثي4روأخ4ذ الق4راءة ع4ن عب4د
  .البصرة، وإسماعيل بن عبد@ القسط، وشبل بن عباد وغيرھم

�GالبزيW� �
ھو أبو الحسن أحمد بن محم4د ب4ن عب4د@ ب4ن القاس4م ب4ن ن4افع ب4ن 

  .أبي بزة
وت4وفي . ولد سنة س4بعين ومئ4ة. قارئ مكة ومؤذن المسجد الحرام

  .فةسنة خمسين ومائتين للھجرة الشري
أخذ القراءة عن إسماعيل القسط، وش4بل ب4ن عب4اد وغيرھم4ا؛ ع4ن 

  .عبد@ بن كثير قارئ مكة
وأذن ف44ي المس44جد الح44رام . وق44د روى عن44ه البخ44اري ف44ي تاريخ44ه

وروي عنه التكبي4ر ب4ين الس4ورتين م4ن الض4حى إل4ى آخ4ر . أربعين سنة
ج عن44ه ال44ذھبي ف44ي طبق44ات الق44راء أحادي44ث ف44ي ذل44ك وق44د خ44رّ . الق44رآن

  .ثيرةك

�Gقنبل�W� �
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  .هو أبو عمرو حممد بن عبدالرمحن بن حممد بن خالد بن سعيد بن جرجة
  .وتويف سنة إحدى وتسعني ومائتني. لد  سنة مخس وتسعني ومائةو 

الحس4ن  يأب: أخذ القراءة عن. ولي الشرطة في مكة وكان محبوباً 
  .وانتھى إليه ا�قراء في مكة. القواس، وعن البزي

  
***  
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  القسم األول
  

  المكي كثير ابن قراءة أصول
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� �

  أحكام ا3ستعاذة والبسملة

        االستعاذةاالستعاذةاالستعاذةاالستعاذة
ا3ستعاذة سنة مستحبة عند جمھ4ور الق4راء، ي4أتي بھ4ا الق4ارئ ف4ي 
أول الق44راءة، س44واء ك44ان بادئ44اً ب44أول الس44ورة أو ف44ي جزئھ44ا، وتكفي444ه 

  .استعاذة واحدة لقراءته المتواصلة مھما بلغ عدد السور

        لبسملةلبسملةلبسملةلبسملةاااا
ة الت4ي 3 ھي سنة مؤكدة ف4ي أول ك4ل س4ورة م4ا ع4دا س4ورة التوب4

  .بھا أو اندراجاً مع ما قبلھا بسملة في أولھا ابتداءً 
  .والبسملة جائزة في أجزاء  السور بما فيھا أجزاء سورة التوبة

@ @
µmŠì�Ûa@µi@òÜà�jÛaZ@ @

للبس44ملة ب44ين الس44ورتين أربع44ة أوج44ه، ثGث44ة ج44ائزة ووج44ه غي44ر  
  :جائز

  : ا�وجه الث�ثة الجائزة

  وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة :ا�ول ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÌÌ ÌÌ hh hh���� xx xx©©©© >> >>‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ™™™™%%%% tt ttnnnn #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ yy yymmmm ∩∈∪ iiiijjjjkkkk öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> tt tt���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 〈.  

 أول قط44ع آخ44ر الس44ورة ع44ن البس44ملة وقط44ع البس44ملة ع44ن :الث��اني

#### السورة  ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óó‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xxmmmm 〈  ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 «« ««!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### 〈  öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 〈.  

#### قط44ع آخ44ر الس44ورة ووص44ل البس44ملة ب44أول الس44ورة  :الثال��ث ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) 

óó óó‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xxmmmm 〈  

 ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 «« ««!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$####  öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 〈.  

وصل آخر السورة بالبسملة وقطع : وھو وجه غير جائز :الرابع
 : البسملة عن أول السورة ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ hh hh���� xx xx©©©© >> >>‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅ™™™™%%%% tt ttnnnn #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy‰‰‰‰ || ||¡¡¡¡ xx xxmmmm  ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ óó óó¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ0000 «« ««!!!! $$ $$#### ÇÇ ÇÇ≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$ $$#### 

ÉÉ ÉÉΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏmmmm §§ §§����9999 $$ $$#### 〈 : öö öö≅≅≅≅ èè èè%%%% èè èèŒŒŒŒθθθθ ãã ãããããã rr rr&&&& ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> uu uu���� ÎÎ ÎÎ//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### 〈.  
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إما أن يصل : وإذا وصل آخر اFنفال بأول التوبة فللقارئ الخيار
¨¨ بالتوبة من دون سكت و3 تنفس آخر اFنفال  ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« 77 77ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ ×× ××οοοο uu uu !! !!#### uu uu���� tt tt//// 

zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ ¨¨  ، أو يسكت بين اFنفال والتوبة من دون تنفس〉 ####$$ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« 

77 77ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ 
×× س ××οοοο uu uu !! !!#### uu uu���� tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ ¨¨ أو يقف على آخر اFنفال ثم يبدأ بالتوبة  ،〉 ####$$ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää3333 ÎÎ ÎÎ//// >> >> óó óó xx xx«««« 77 77ΛΛΛΛ ÏÏ ÏÏ==== tt ttææææ 〈  ×× ××οοοο uu uu !! !!#### uu uu���� tt tt//// zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ «« ««!!!! $$ $$#### 〈.  
  

  
  أحـكــام الـمـــــــــد

  .صوت بالحرفھو إطالة ال
  .وھو أصلي وفرعي

  :المد ا�صلي: أو�ً 
ھو المد الطبيعي، وھو الذي 3 تقوم ذات الحرف إ3 به وليس 

’’’’ y: بعده ھمزه و3 سكون، مثل ÎÎ ÎÎAAAA$$$$ uu uu‹‹‹‹ pp pptttt ÎÎ ÎÎ:::: 〈   $$$$ tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθ èè èè????$$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF èè èè%%%% 〈  y““““ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt6666 ÏÏ ÏÏãããã 〈  

  ÉÉ ÉÉLLLL ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ yy yy____ 〈.  

وض، م444د الب444دل، م444د الع444: ويلح444ق بالم444د الطبيع444ي أربع444ة أن444واع
  .، والصلة)حي طھر(واFلف في ھجاء 

  :مد البدل -١
ھو إبدال الھمزة الثانية الساكنة حرف مد يناسب الحركة التي 

 : قبلھا، مثل

 44 44’’’’ tt ttAAAA#### uu uu 〈 ، (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&& 〈 ،  (( ((›››› !! !!$$$$ tt ttGGGGƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ 〈.  

  : مد العوض -٢

 $$$$̧̧̧̧ϑϑϑϑŠŠŠŠÏÏ:ھو إبدال تنوين النصب ألفاً مثل ÏÏ====tt ttãããã 〈 ، $$$$̧̧̧̧ϑϑϑϑŠŠŠŠÅÅ ÅÅ3333xx xxmmmm 〈 ، $$$$JJ JJèèèèxx xx!!!!óó óó¡¡¡¡ss ssΨΨΨΨss ss9999 〈 ، 

$$$$ ZZ ZZΡΡΡΡθθθθ ää ää3333 uu uu‹‹‹‹ ss ss9999 uu uuρρρρ 〈 .  

وإذا كان المنون تاء تانيث مربوطة فG عوض فيه بل يوقف 

 Zπyϑعليھا بالھاء الساكن، مثل  Ï= x. Zπt6ÍhŠsÛ 〈  _) ْ٢٤: إبراھيم) [كلمْه، طيبه[  
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  :التي وقعت في فواتح بعض السور) حي طھر(ا�لف في ھجاء  -٣
، )ي4ا(، )ح4ا(تمد اFلف فيھا حركتين حيث 3 ھمز بعد اFل4ف ف4ي 

  ).حم(في ) حا(، و3 يشدد الميم بعد )را(، )ھا(، )طا(
  :الصلة -٤

ھ44ي عب44ارة ع44ن زي44ادة واو بع44د الض44م أو ي44اء بع44د الكس44ر، وھ44ي 
  :قسمان
  .صلة ھاء الضمير المذكر -صلة ميم الجمع، ب -أ

  :صلة ميم الجمع -أ
 : إذا وقعت ميم الجمع قبل متحرك يجب صلتھا بواو مثل

 öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã���� ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� xx xxîîîî ���� ٧: الفاتحة) [غير وعليھمُ : (تقرأ.[  

 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏèèèè ôô ôôϑϑϑϑ yy yy™™™™ (( (( ## ##’’’’ nn nn???? tt ttãããã uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ÏÏ ÏÏδδδδ ÍÍ ÍÍ����≈≈≈≈ || ||ÁÁÁÁ öö öö//// rr rr&&&& ×× ××οοοο uu uuθθθθ≈≈≈≈ tt tt±±±± ÏÏ ÏÏîîîî 〈 على : (تقرأ

  ].٦: البقرة) [غشاوة ووعلى أبصارھمُ  ووعلى سمعھمُ  وقلوِبھُم 

 : ، مث44لهو3 يوص44ل الم44يم ب44واو قب44ل الس44اكن ب44ل ُيكتف44ى بض44م

ãã ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΑΑΑΑ$$$$ tt ttFFFF ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 $$  ãã ،]٢١٦: البقرة[  〉 ####$$ ããΝΝΝΝ àà àà6666 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ãã ããΠΠΠΠ$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ __ __ÁÁÁÁ9999 $$   ].١٨٣: البقرة[ 〉 ####$$

  :صلة ھاء الضمير المذكر -ب
إذا وق444ع ھ444اء الض444مير الم444ذكر ب444ين متح444ركين أو ب444ين س444اكن 

  .ومتحرك وجب صلة ضمته بواو وكسرته بياء
   :أمثلة ھاء الضمير الواقع بين متحركين* 

 ŸŸ ŸŸωωωω zz zz≈≈≈≈ yy yyδδδδ öö öö���� çç çç//// ………… çç ççµµµµ ss ss9999  ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 〈  فإنما يبهِ  و3 برھان لهُ : (تقرأ .(

  ].١٧٧: المؤمنون[

 ………… çç ççµµµµ çç çç7777 ÏÏ ÏÏmmmm$$$$ || ||¹¹¹¹ uu uuθθθθ èè èèδδδδ uu uuρρρρ 〈  ٣٧: الكھف) [وھو وصاحُبهُ : (تقرأ.[  

 çç ççµµµµ || ||ÊÊÊÊ öö öö���� tt ttƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 〈  ٧:الزمر) [لكم ويرضهُ : (تقرأ.[  

 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ßß ßß,,,, ùù ùù==== yy yyzzzz 〈  ٢٢: الروم) [خلق يومن آياتهِ : (تقرأ.[  

   :واقع بين ساكن ومتحركأمثلة ھاء الضمير ال* 

  ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù $$$$ ¸¸ ¸¸ΡΡΡΡ$$$$ yy yyγγγγ ãã ããΒΒΒΒ 〈  ٦٩:الفرقان[ )مھاناً  يفْيهِ : (تقرأ.[  



 ١٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 ÏÏ ÏÏµµµµ øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) ÔÔ ÔÔ7777 nn nn==== tt ttΒΒΒΒ 〈  ٧:الفرقان) [َمَلكٌ  يإلْيهِ : (تقرأ.[  

 çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ nn nn==== ss ssùùùù 〈  ٢٤٩:البقرة) [فليس ومْنهُ : (تقرأ.[  

 öö ööΝΝΝΝ ©© ©©9999 çç ççµµµµ ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ôô ôôÜÜÜÜ tt ttƒƒƒƒ ………… çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù 〈  ٢٤٩:البقرة) [فإنه ولم يطعْمهُ : (تقرأ.[  

÷÷ :كسر ھاء الضمير ووصلھا بياء في قوله تعالى • ÷÷µµµµ ÉÉ ÉÉ)))) øø øø9999 rr rr'''' ss ssùùùù öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎκκκκ öö öö���� ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 〈 

  ].٢٨: النمل) [إليھم يفألِقهِ : (تقرأ

 ÏÏ :وكسر القاف ووصل الھاء بياء في قوله تعالى • ÏÏµµµµ øø øø)))) −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé'''' ss ssùùùù 

  ].٥٢: النور) [فأولئك يويتِقهِ : (تقرأ 〉

الھ4اء ووص4لھا ب4واو ف4ي وزاد ھمزة ساكنة بين الجيم والھ4اء وض4م   •
 :قوله تعالى

  

  ÷÷ ÷÷µµµµ ÅÅ ÅÅ____ öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& çç ççνννν%%%% ss ss{{{{ rr rr&&&& uu uuρρρρ 〈  ع444444راف[ )وأخ444444اه وهُ ْئ444444أرجِ : (تق444444رأFو ١١١: ا ،

  ].٣٦:الشعراء

!!  وكسر الھاء مع الصلة في • !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ çç ççµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ⊥⊥⊥⊥9999 || ||¡¡¡¡ øø øøΣΣΣΣ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß≈≈≈≈ ss ssÜÜÜÜ øø øø‹‹‹‹ ¤¤ ¤¤±±±±9999 $$ : تقرأ  〉 ####$$

  ].٦٣: الكھف) [إ3 الشيطان يوما أنسانيهِ (

 çç لفظ الجGلة في وكسر الھاء من دون صلة مع ترقيق • ççµµµµ øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

  ].١٠: الفتح) [عليِه @: (تقرأ  〉

  :المد الفرعي: ثانياً 
  : وھو الذي سببه الھمز أو السكون

  :وھو قسمان:المد الذي سببه الھمز -١
، وم44ده اب44ن كثي44ر ثG44ث حرك44ات أو أرب44ع الم��د المتص��ل  - أ

  : حركات، مثل

 u !! !!$$$$ yy yy____، ââ ââ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####، ââ ââ !! !!%%%% ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°°، &&&& þþ þþθθθθ çç çç6666 ss ss????، ………… çç ççµµµµ çç ççGGGG tt tt↔↔↔↔ ÿÿ ÿÿ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ yy yyzzzz 〈.  

  :بمقدار حركتين فقط مثل القصر هوله في:المد= المنفصلَ  -ب



 ١٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 (( ((#### ûû ûûθθθθ èè èè%%%% öö öö//// ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà!!!!ΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈   üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷κκκκ uu uu‰‰‰‰ ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 〈  !! !!$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ øø øø‹‹‹‹ ss ssÜÜÜÜ ôô ôôãããã rr rr&&&& 〈 .  

  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& ΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss)))) nn nn==== ss ss{{{{ 〈〈〈〈   üü üü ÿÿ ÿÿ………… ãã ãã&&&& ss ss!!!! uu uuρρρρ zz zzΝΝΝΝ nn nn==== óó óó™™™™ rr rr&&&&  〈〈〈〈      öö ööΝΝΝΝ çç ççλλλλ °° °°;;;; öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ ãã ãã���� ôô ôô____ rr rr&&&&  〈〈〈〈 .  

  :كونالمد الذي سببه الس -٢
الم44د ال44ذي س44ببه س44كون ع44ارض، والم44د ال44ذي س44ببه : وھ44و قس44مان

  .سكون أصلي
  :المد الذي سببه سكون عارض -أ

  .المد العارض للسكون، ومد اللين: وھو قسمان
  .وكGھما يمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات

ھ44و الم44د الطبيع44ي قب44ل آخ44ر الكلم44ة : الم��د الع��ارض للس��كون* 
  .سكون العارضالموقوف عليھا بال

 ÉÉ :أمثلته ÉÉ bb bb>>>> uu uu‘‘‘‘ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ nn nn====≈≈≈≈ yy yyèèèè øø øø9999 $$ $$#### 〈  ، ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% yy yyxxxx nn nn==== øø øøùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### 〈  ، zz zzΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== tt ttææææ tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### 〈 .  

ھو الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلھم4ا قب4ل آخ4ر : مد اللين* 
  .الكلمة الموقوف عليھا بالسكون العارض

 ÉÉ :أمثلته ÉÉ####≈≈≈≈ nn nn====ƒƒƒƒ \\ \\}}}} 〈〈〈〈        CC CC···· ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ uu uu���� èè èè%%%% ΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ssΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ¤¤ ¤¤∃∃∃∃ öö ööθθθθ yy yyzzzz 〈〈〈〈   

             ªª ªª!!!! $$ $$#### ßß ßß,,,, ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ yy yyzzzz ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ ää ää.... && && óó óó xx xx«««« 〈〈〈〈  �� ��∅∅∅∅ ss ssßßßß ÏÏ ÏÏ öö ööθθθθ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 〈〈〈〈.  

إذا وق444ف عل444ى المتص444ل المتط444رف : الم���د المتص���ل الع���ارض* 
ثG44ث حرك44ات، أو أرب44ع حرك44ات، أو س44ت : بالس44كون في44ه ثGث44ة أوج44ه

  . حركات

 āā :اFمثلة āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// uu uu !! !!$$$$ xx xx©©©©،  $$$$ yy yyϑϑϑϑ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ââ ââ ûû ûû ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$####،  ää ääοοοο uu uu���� ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### yy yyŠŠŠŠ  þþ þþθθθθ �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### 〈.  

  :المد الذي سببه سكون أصلي -ب
ھ44و الم44د ال44ذي يس44بق الح44رف المش44دد أو الح44رف الس44اكن س44كوناً 

  .أصلّياً في الكلمة أو الحرف، ويسمى المد الGزم
المد الGزم المثقل الكلمي، المد الGزم المخفف : وھو أربعة أنواع

  .فف الحرفيالكلمي، المد الGزم المثقل الحرفي، المد الGزم المخ
ھو المد الذي يسبق الحرف المشدد في : المد ال�زم المثقل الكلمي •

 tt :الكلمة، مثل tt ÏÏ ÏÏ jj jj9999 !! !!$$$$ āā āāÒÒÒÒ9999 $$ $$####، èè èèππππ ©© ©©%%%% !! !!$$$$ uu uutttt ùù ùù:::: $$ $$####، ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ûû ûûθθθθ ’’ ’’ffff ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ uu uutttt éé ééBBBB rr rr&&&& 〈 .  



 ١٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 7777: النون في الكلمات التاليةوشدد المكي  ÏÏ ÏÏΡΡΡΡ ¨̈̈̈xx xx‹‹‹‹ ss ssùùùù 〈 ]٣٢القصص[ 

  ).فذآنfك: (تقرأ

 〈Èββββ ¨̈̈̈ xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ]تقرأ ]٦٣طه) : fھذآن.(  

 ββββ#### ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 〈 ]تقرأ ]١٦النساء) : fواللذآن(   

  .ويمد فيھا اFلف مداً 3زماً ست حركات

 كما شدد النون في  ÷÷ ÷÷ tt ttGGGG≈≈≈≈ yy yyδδδδ 〈 ]تقرأ ]٢٧القصص) : fھاتين(  

  øø øø ss ss%%%% ©© ©©!!!! $$ وفيھما القصر والتوسط ) اللRَذينf : (تقرأ ]٢٩فصلت[ 〉 ####$$

  .ًوصGً ووقفاً  .والطول
مض44ارع التالي44ة م44ع م44د الت44اَء وصG44ً ف44ي أفع44ال ال: وش44ّدد الب44زي

  :اFلف السابق لھا ست حركات لزوماً 

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ßß ßßϑϑϑϑ ££ ££ϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ss???? 〈 ]َيمموا(تقرأ  ]٢٦٧: البقرة Rت Iو(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè%%%% §§ §§���� xx xx!!!! ss ss???? 〈 ]َفّرقوا(تقرأ  ]١٠٣: آل عمران Rت Iو(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? 〈 ]عاونوا(تقرأ  ]٢: المائدةRت Iو(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββρρρρ ãã ãã���� || ||ÀÀÀÀ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? 〈 ]ناَصرون(تقرأ  ]٢٥: الصافاتRت I(.   

 ŸŸ ŸŸωωωω ãã ããΝΝΝΝ ‾‾ ‾‾==== xx xx6666 ss ss???? ëë ëë§§§§ øø øø!!!! tt ttΡΡΡΡ 〈 ]م(تقرأ  ]١٠٥: ھودRَكل Rت I(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### öö ööθθθθ ©© ©©9999 uu uuθθθθ ss ss???? çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 〈  ]نفالFوا(تقرأ  ]٢٠: اRَول Rت Iو(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ãã ãããããã uu uu““““≈≈≈≈ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? 〈  ]نفالFنازعوا(تقرأ  ]٤٦: ا Rت Iو(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ šš šš∅∅∅∅ ôô ôô____ §§ §§���� yy yy9999 ss ss???? 〈 ]حزابFجْ ( ]٣٣: ا Rَبر Rت Iنو(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####ρρρρ ââ ââ““““ tt tt////$$$$ uu uuΖΖΖΖ ss ss???? 〈 ]َناَبُزوا(تقرأ  ]١١:الحجرات Rت Iو(.  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡ pp ppgggg rr rrBBBB 〈 ]ُسوا(تقرأ  ]١٢:الحجرات Rَجس Rت Iو(.   



 ١٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 $$$$ pp ppRRRR mm mmQQQQ tt ttββββρρρρ ãã ãã���� ££ ££���� ss ssƒƒƒƒ rr rrBBBB 〈 ]ُرون(تقرأ  ]٣٨:القلمRَخي Rلََمآ ت.(  

 ççوأما  ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΖΖΖΖ tt ttãããã 44 44‘‘‘‘ ¤¤ ¤¤SSSS nn nn==== ss ss???? 〈  ]؛ فإنه يصل الھاء بواو مع المد ]١٠:عبس

َلھRى~وعنهُ (فتقرأ  لزوماً  Rت(.  

÷÷ وفي  ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... tt ttββββ öö ööθθθθ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ yy yyϑϑϑϑ ss ss???? || ||NNNN öö ööθθθθ yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$  óó، و]١٤٣: آل عمران[ 〉 ####$$ óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ùù ùù==== ss ssàààà ss ssùùùù tt ttββββθθθθ ßß ßßγγγγ ©© ©©3333 xx xx!!!! ss ss???? 

ل الصلة ست ] ٦٥: الواقعة[ 〉 Rف له في تشديد التاء؛ فإن شدد التاء َطوGخ

، وإن لم يشدد التاء قصر الصلة )تRفكھون~وفظلتم) (تRمنون~وكنتم(حركات
   .حركتين
ھ44و الم44د ال44ذي يس44بق الح44رف : لم��د ال���زم المخف��ف الكلم��يا* 

 zz :الس44اكن س444كوناً أص444لياً ف44ي الكلم444ة، مثال444ه zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ ΛΛΛΛ ää ääΨΨΨΨ ää ää.... 〈 ]ي444ونس :

٥١[ ، zz zz≈≈≈≈ tt tt↔↔↔↔ øø øø9999 !! !!#### uu uu ôô ôô‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ tt ttãããã 〈 ]وھ4444و مثال4444ه الوحي4444د ف4444ي ]٩١: ي4444ونس ،

  .القرآن
ذي يدغم ھو المد في ھجاء الحرف ال :المد ال�زم المثقل الحرفي* 

$$  ثالثه فيما بعده، وذلك حصراً في الGم عند الميم من $$ΟΟΟΟ !! ، وفي السين 〉 9999####!!

$$ عند الميم في  $$ΟΟΟΟ ûû ûû¡¡¡¡ÛÛÛÛ 〈.  

ھو المد في حرف الھجاء الذي : المد ال�زم المخفف الحرفي* 
 úú: لم يدغم ثالثه بما بعده، مثل úúχχχχ 44 44 ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ nn nn==== ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 〈  نوْن والقلم: (تقرأ.(  

 ûû ûû§§§§ƒƒƒƒ ÈÈ ÈÈββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 〈  والقرآن ياسينْ : (تقرأ.(  

  ).نقص عسلكم(  :وأحرف المد الGزم الحرفي ثمانية ھي
التوسط والط4ول لف4تح م4ا قب4ل الي4اء وس4كون ) عين(وفي حرف  -
  .ما بعده

 $Ο وفي - !9# ∩⊇∪ ª!   :في آل عمران وصGً وجھان 〉 #$

  ).َم @ـــــــــــــــــــــــيم مI fألف (المد مع فتح الميم  -١
  ).يَم @مI  fمألف (القصر مع فتح الميم  -٢



 ١٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  

� � � �  

  
 أحكام النون الساكنة والتنوين

ا�ظھ44ار، وا�دغ44ام، : للن44ون الس44اكنة والتن44وين أرب44ع ح44ا3ت ھ44ي
  .وا�خفاء، وا�قGب

  :اCظھار: أو�ً 
أح4د ح4روف معھا يجب إظھار النون الساكنة أو التنوين إذا التقى 

  :، مثل)والحاء والخاءوالغين لھاء والعين الھمزة وا: (الحلق وھي

 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 77 77ŠŠŠŠ$$$$ yy yyδδδδ ، ôô ôô tt ttΒΒΒΒ xx xx8888 rr rr'''' tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& ، || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ yy yyèèèè ÷÷ ÷÷ΡΡΡΡ rr rr&&&& ، tt ttββββθθθθ çç ççGGGG ÅÅ ÅÅssss ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? ، ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 99 99���� öö öö���� yy yyzzzz ، $$$$ ˆˆ ˆˆàààà ss ssùùùù xx xxáááá‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== xx xxîîîî 〈.  

  :اCدغام: ثانياً 
، )يرمل4ون(يجب إدغام النون الساكنة والتنوين ف4ي أح4رف كلم4ة  

  : وھو على قسمين
  :مثل) ينمو(مة إدغام بغنة في حروف كل: القسم اFول

 77 77‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ×××× tt ttΒΒΒΒ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ×× ××ππππ uu uuΗΗΗΗ ¿¿ ¿¿åååå$$$$ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ،  yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù öö öö≅≅≅≅ yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ  ، ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ،  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ 〈.  

  :إدغام بغير غنة في الGم والراء، مثل: القسم الثاني

 88 88íííí$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ÎÎ ÎÎ���� öö öö���� yy yy‚‚‚‚ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ jj jj9999 ،  ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ΝΝΝΝ àà àà6666 ÎÎ ÎÎ nn nn//// §§ §§‘‘‘‘ 〈.  

 ً   :اCق�ب: ثالثا
نة عند وھو تحويل النون الساكنة والتنوين إلى ميم مخفاة بغ 

  :الباء، مثل

  .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ،ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt7777 // //ΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈.  

  :اCخفاء: رابعاً 
ويجب إخفاء النون الساكنة والتنوين في اFحرف الخمسة عشر 

 ΝΝΝΝ: المتبقية مثل çç ççGGGGΨΨΨΨ ää ää....  ، ZZ ZZωωωω%%%% ss ss3333ΡΡΡΡ rr rr&&&&  ،ΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppggggΥΥΥΥ rr rr&&&&  ،šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ss ssààààΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ، öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà!!!!ΡΡΡΡ rr rr&&&& ، šš ššχχχχρρρρ ãã ãã���� ÝÝ ÝÝÇÇÇÇΨΨΨΨ tt ttƒƒƒƒ 

〈.  
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  أحكام الميم الساكنة

ا�دغ44ام، وا�خف44اء، : لجم44ع ثGث44ة أحك44ام ھ44يللم44يم الس44اكنة غي44ر م44يم ا
  .وا�ظھار

 ΠΠΠΠ: فيجب إدغام الميم الساكنة بمثلھا نحو rr rr&&&&  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ããββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ 〈.  

 ÈÈ :ويج44ب إخفاؤھ44ا عن44د الب44اء، نح44و ÈÈββββ rr rr&&&& uu uuρρρρ ΝΝΝΝ ää ää3333 ôô ôômmmm $$ $$#### ΝΝΝΝ ææ ææηηηη uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷���� tt tt//// 〈 ،  óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& ΛΛΛΛ ss ss>>>> ÷÷ ÷÷èèèè tt ttƒƒƒƒ 

¨¨ ¨¨ββββ rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33““““ uu uu���� tt ttƒƒƒƒ 〈.  

÷÷  :ويجب إظھارھ4ا ل4دى س4ائر الح4روف المتبقي4ة، نح4و ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF öö öö6666 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ xx xxmmmm 

،÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& tt ttββββθθθθ ää ää9999θθθθ àà àà)))) ss ss????  ،÷÷ ÷÷ΠΠΠΠ rr rr&&&& ãã ãã&&&& ss ss!!!! àà ààMMMM≈≈≈≈ ss ssΨΨΨΨ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### 〈.  

  
  الـعـــام ا�دغام

  .كبير وصغير: ينقسم ا�دغام إلى قسمين

  :الكبيرا�دغام : أو3ً 
ھ44و التق44اء ح44رف متح44رك ب44آخر متح44رك، بحي44ث يص44يران حرف44اً 

$$$$  ا�دغام في: واحداً مشدداً كالثاني ومثاله ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ 00 00ΒΒΒΒ ùù ùù'''' ss ss???? 〈 ]حي4ث]١١: يوسف ، 

دغم النون المرفوع بما بعده مع مGحظة ا�ش4مام أو ا�خ4تGس، حي4ث أُ 
 .فنطق بھا مدغمة مشددة) تأمُنَنا(أصلھا 

  

  :الصغيرا�دغام : ثانياً 
ھو التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرف4اً واح4داً 

  .مشدداً كالثاني، ويكون متماثGً ومتجانساً ومتقارباً 
  : اد الحرفين مخرجاً وصفة، نحوھو اتح  :المتماثل -١

 $$$$ yy yyϑϑϑϑ ss ssùùùù MMMM uu uutttt ¿¿ ¿¿2222 uu uu‘‘‘‘ öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ èè èè???? uu uu����≈≈≈≈ pp ppgggg ÏÏ ÏÏ kk kkBBBB 〈  ‰‰‰‰ ss ss%%%% uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== yy yyzzzz ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ���� øø øø!!!! ää ää3333 øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈   

 ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©ŒŒŒŒ $$$$ YY YY6666 ÅÅ ÅÅÒÒÒÒ≈≈≈≈ tt ttóóóó ãã ããΒΒΒΒ 〈   (( ((####θθθθ xx xx!!!! tt ttãããã (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¨¨ ¨¨ρρρρ 〈.  
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 ط

   :ولكن 3 يدغم الواو والياء إذا كانا مديين بما بعدھما، مثل

 (( ((####θθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ tt ttãããã uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ yy yyssss ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 〈  ““““ ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### ââ ââ¨̈̈̈ÈÈ ÈÈθθθθ óó óó™™™™ uu uuθθθθ ãã ããƒƒƒƒ 〈.  

  : المتجانس -٢
ويك4ون حص4راً ف4ي . ھو اتحاد الحرفين مخرج4اً واختGفھم4ا ص4فة

  .الحروف النطعية واللثوية والشفوية

 MMMM :حيث يدغم من الحروف النطعية التاء في الدال، نحو tt tt6666‹‹‹‹ ÅÅ ÅÅ____ éé éé&&&& 

$$$$ yy yyϑϑϑϑ ää ää3333 èè èè???? uu uuθθθθ ôô ôôãããã ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ 〈  MMMM nn nn==== ss ss)))) øø øøOOOO rr rr&&&& #### uu uuθθθθ tt ttãããã ¨¨ ¨¨ŠŠŠŠ 〈.  

 ããوالدال في التاء، نحو  ããΝΝΝΝ ›› ››????‰‰‰‰ ¤¤ ¤¤)))) tt ttãããã 〈  ‰‰‰‰ ss ss%%%% tt tt ¨¨ ¨¨ tt tt6666 ¨¨ ¨¨???? 〈 .  

 MMMM :والتاء في الطاء نحو ss ss9999$$$$ ss ss%%%% ×× ××ππππ xx xx!!!! ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ 〈  MMMM ££ ££ϑϑϑϑ oo ooλλλλ mm mm;;;; ×× ××ππππ xx xx!!!! ÍÍ ÍÍ←←←← !! !!$$$$ ©© ©©ÛÛÛÛ 〈.  

..  :والط44اء ف44ي الت44اء، نح44و .. ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 || ||MMMMÜÜÜÜ || ||¡¡¡¡ oo oo0000 〈  àà ààMMMMÛÛÛÛ §§ §§���� ss ssùùùù 〈 حظ44ةGم44ع م ،

تب44دأ بط44اء : بق44اء ص44فة ا�س44تعGء وا�طب44اق عن44د النط44ق با�دغ44ام، أي
  ).تطفر) (تبسلئن ( وتنتھي بتاء من دون فصل بينھما و3 قلقلة

  :وُيدغم من الحروف اللثوية الذال في الظاء، نحو

  (( ((#### ûû ûûθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ¤¤ ¤¤ßßßß    ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ))))  öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ || ||¡¡¡¡ àà àà!!!!ΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈   ŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ôô ôôϑϑϑϑ nn nn==== ¤¤ ¤¤ßßßß 〈.  

ويدغم من الحروف الشفوية الباء عند الميم 3بن كثير بخل4ف ع4ن 
  البزي

 = Ÿ2ö‘ $# $sΨ yè̈Β 〈 ]عن44ا: (، فتق44رأ]٤٢: ھ44ود Rحي44ث يج44وز ل44ه ) اركم

  .ا�ظھار أيضاً 
  : لمتقاربا -٣

  :ھو تقارب الحرفين مخرجاً وصفة، أو مخرجاً، أو صفة
  : ومثاله

≅≅≅≅  :الGم عند الراء èè èè%%%% ÉÉ ÉÉ bb bb>>>> §§ §§‘‘‘‘ 〈  ≅≅≅≅ tt tt//// öö öö//// ää ää3333 šš šš//// §§ §§‘‘‘‘ 〈.  

 óó :القاف عند الكاف óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& //// œœ œœ3333)))) èè èè==== øø øøƒƒƒƒ ww wwΥΥΥΥ 〈  حيث يجوز في ا�دغام
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  : الوجھان
ا�دغ44ام الكام44ل، وھ44و جع44ل الق44اف كاف44اً خالص44ة : الوج��ه ا�ول

  .مشددة
تب4دأ  بق4اف : بقاء صفة ا3س4تعGء ف4ي الق4اف، أي :لثانيوالوجه ا

  .وتنتھي بكاف من دون قلقلة و3 فصل بينھما

  
  الوقف على مرسوم الخط

إذا كتب44ت ھ444اء المؤن44ث بالت444اء المبس44وطة يج444ب الوق44ف عليھ444ا  •
  : بالھاء

 ßß ßßNNNN rr rr&&&& uu uu���� øø øøΒΒΒΒ $$ $$#### ÍÍ ÍÍ““““ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ•••• yy yyèèèè øø øø9999 $$   .امرأهْ  ←]٣٠: يوسف[ 〉 ####$$

 àà ààMMMM uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq uu uu‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ çç ççFFFF≈≈≈≈ xx xx.... uu uu���� tt tt//// uu uuρρρρ 〈  ]رحمهْ  ←] ٧٣: ھود.  

 àà ààMMMM ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ßß ßß™™™™ šš šš ÏÏ ÏÏ9999 ¨¨ ¨¨ρρρρ FF FF{{{{ $$ هْ ← ]٣٨: اFنفال[ 〉 ####$$ Rُسن.  

 ÏÏويجب الوقف على  • ÏÏMMMM tt tt//// rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ 〈  هْ بَ يا أَ (بالھاء حيثما وقعت.(  

 tt وُيوَقُف بالھاء الساكن حسب رسمه على • ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& 〈  في tµ•ƒr& 

šχθãΖÏΒ÷σßϑø9$# 〈  ]٣١: النور[ ، tt ttµµµµ •• ••ƒƒƒƒ rr rr'''' ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏmmmm$$$$¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$  tt،]٤٩: الزخرف[ 〉 ####$$ ttµµµµ•• ••ƒƒƒƒ rr rr&&&& 

ÈÈ ÈÈββββ ŸŸ ŸŸξξξξss ss)))) ¨¨ ¨¨WWWW9999 $$   ]. ٣١: الرحمن[ 〉 ####$$

|| ويقف الب4زي بالھ4اء ب4دل الت4اء ف4ي كلم4ة  • ||NNNN$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� yy yyδδδδ 〈 ]المؤمن4ون :

  ).ھيھاهْ ]: (٣٦

ا3س44تفھامية ) م44ا(ويق44ف الب44زي بھ44اء الس44كت بخل44ف عن44ه عل44ى  •
  :المسبوقة بحرف الجر

هْ   ←   ِممE     .فيَمهْ   ←فيمَ  Rِمم.     Eهْ   ←    عم Rعم.  

  .ِمبَهْ   ←     مَ بـِ     .َمهْ لِ  ←    مَ لِ 
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  ھمزة الوصل
  .ھي ھمزة تثبت ابتداًء وتسقط درجاً : ھمزة الوصل

  :محل ھمزة الوصل: أو�ً 
  .في أل التعريف -١
اس4م، اب4ن، ابن4ة، ام4رؤ، ام4رأة، اثن4ان، : (في سبعة أس4ماء ھ4ي -٢

  ).اثنين، اثنتان، اثنتين
  :وھي في اFفعال -٣

  ).تح، اضِرب، انُصرافَ : (في أمر الثGثي، نحو
وماض44444ي الخماس44444ي والسداس44444ي المب44444دوئين ِبھم44444زة وأمرھم44444ا 

  .ومصدرھما
  ).اختGف(، ) اقتِرب(، )انطلَق: (الخماسي، نحو
 ). استغفار(، )استْغِفر(، )استْغَفر: (السداسي، نحو

 :حركة ھمزة الوصل: ثانياً 
  ).اَلرحمن(ھمزة الوصل مفتوحٌة عند ا3بتداء في أل التعريف 

  ).أُخُرج: (مضمومة في الفعل المضموم الحرف الثالث، نحوو
  ).اقرأ: (ومكسورة فيما سوى ذلك، نحو

إما أن : وإذا اندرجت ھمزة الوصل مع الساكن قبلھا؛ فإن الساكن
 zz :يتحرك بالفتح،نحو zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏππππ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅffff øø øø9999 $$ $$#### ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 〈.  و إما أن يتحرك بالضم؛

  كميم الجمع، نحو

 ãã ããΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÎÎ ÎÎ//// ÜÜ ÜÜ>>>>$$$$ tt tt7777 óó óó™™™™ FF FF{{{{ $$ $$#### 〈  ، ãã ããΠΠΠΠ ää ääττττ !! !!$$$$ yy yyδδδδ (( ((####ρρρρ ââ ââ uu uu���� øø øø%%%% $$ $$#### 〈.  

وكذلك لو كانت ھمزة الوصل مضمومة ابتداًء يضم الساكن قبلھا 
  : َدْرجاً 

 #### �� ��‘‘‘‘θθθθ ßß ßßssss óó óó¡¡¡¡ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ $$ نُ مسحورَ : (تقرأ  〉 ####$$
  ]٩- ٨: الفرقان) [نظر 

 ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ èè èè%%%% (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### ÍÍ ÍÍρρρρ rr rr&&&& (( ((####θθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ $$ $$#### zz zz≈≈≈≈ uu uuΗΗΗΗ ÷÷ ÷÷qqqq §§ §§����9999 $$  ا@ أُو ادع444و اق444ُل ادع444و: (تق444رأ 〉 ####$$

  ].١١٠: ا�سراء)[الرحمن

 ÂÂ :ويكسر الساكن فيما سوى ذلك، نحو ÂÂχχχχ rr rr&&&& >>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôÑÑÑÑ $$ : الش4عراء[  〉 ####$$
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  : م�حظة]. ٦٣

))  :تكسر ھمزة الوصل ابتداًء في ((####θθθθàà àà±±±±øø øøΒΒΒΒ $$ ))  ، و]٦:ص[ 〉 ####$$ ((####θθθθàà ààÒÒÒÒøø øøΒΒΒΒ $$ $$####uu uuρρρρ 

ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ xx xxmmmm 〈 ]و]٦٥: الحجر ،  (( ((#### ûû ûûθθθθ àà ààÒÒÒÒ øø øø%%%% $$ $$#### ¥¥ ¥¥’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 〈  ]و]٧١:يونس ، (( ((####θθθθãã ããΖΖΖΖ öö öö//// $$ $$#### 〈〈〈〈 

  ، ]٩٧:الصافات[

)) و ((####θθθθçç ççGGGG øø øøYYYY $$ ، Fن ضمة الحرف الثالث عارضة 3تصاله بواو ]٦٤:طه[ 〉 ####$$

  .الجماعة
 ً   :حذف المد �لتقاء الساكنين: ثالثا

إذا وقع حرف المد قبل ھمزة الوصل وج4ب حذف4ه وصG4ً وإثبات4ه 
  :وقفاً مثل

 $$$$ tt ttΡΡΡΡ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### xx xxÞÞÞÞ ¨̈̈̈uu uu���� ÅÅ ÅÅ __ __ÇÇÇÇ9999 $$ $$#### 〈  ًGاھدَن الصراط: (تقرأ وص(.   

 øø øøŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) uu uuρρρρ (( ((####θθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% ¢¢ ¢¢ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ ‾‾ ‾‾====9999 $$ $$#### 〈  ًGاُل اللھموإذ ق: (تقرأ وص(.  

 uu uu���� öö öö���� xx xxîîîî ’’’’ ÌÌ ÌÌ jj jj???? ÏÏ ÏÏtttt èè èèΧΧΧΧ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ øø øøŠŠŠŠ ¢¢ ¢¢ÁÁÁÁ9999 $$ $$#### 〈   ًGالصيد: (تقرأ وص ◌ِ Rغير محل(.  

� �

� �
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� �

        القطعالقطعالقطعالقطع        همزةهمزةهمزةهمزةباب  باب  باب  باب  
  :ھمزة القطعأحوال : أو3ً 

  .تحقيق وتسھيل وإبدال وإسقاط: أحوال أربعةالقطع لھمزة 
  .ھو النطق بالھمزة من دون تغيير: فالتحقيق
  .رف العلةوحھو النطق بالھمزة ما بين الھمزة : والتسھيل
ھ44و إب44دال الھم44زة ألف44اً أو واواً أو ي44اًء حس44بما تقتض44يه : واCب��دال

  .القراءة
  .وحذفھاأھو إلغاء الھمزة  واCسقاط

  :الھمزتان في كلمة: ثانياً 
  : أنواع الھمزتين في كلمة ثGثة يجب تسھيل الھمزة الثانية فيھا

انية ما ب4ين يجب تسھيل الھمزة الث: ا�ولى مفتوحة والثانية مفتوحة -١
  :الھمزة واFلف، نحو

  ).اَنذرَتھمأَ : (تقرأ �أَأَْنذرَتھم�). أاَلد: (تقرأ �أَأَلد�

 ββββ rr rr&&&& rr rr&&&& ## ##’’’’ ss ssAAAA ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 〈)٢(
  ).اَن يؤتى أحدأَ : (تقرأ  

  rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ΛΛΛΛ ää ää öö öö7777 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ rr rr&&&& óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ tt tt6666 ÍÍ ÍÍ hh hh‹‹‹‹ ss ssÛÛÛÛ 〈)٣(
  ).اَذھبتمأَ (تقرأ  

ثاني4ة م4ا يج4ب تس4ھيل الھم4زة ال: ا�ولى مفتوحة والثاني�ة مض�مومة -٢
  :بين الھمزة والواو، نحو

 //// ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; tt ttΡΡΡΡ ää ääττττ rr rr&&&& 〈 تقرأ) : ُ   ).أاُلقي(تقرأ  �أألقي� ).نبئكمأَا

 〈ΑΑΑΑ ÌÌ ÌÌ““““ΡΡΡΡ ââ ââ rr rr&&&&  اُنزلأَ : (تقرأ.(   

يج44ب تس44ھيل الثاني44ة م44ا ب44ين الھم44زة : ا�ول��ى مفتوح��ة والثاني��ة مكس��ورة -٣
  :والياء نحو

  ÉÉ ÉÉ rr rr&&&& ΟΟΟΟ èè èè???? öö öö���� ÅÅ ÅÅ ee ee2222 èè èèŒŒŒŒ 〈أِان(،تقرأ.(  %%%% ¸¸ ¸¸3333 øø øø!!!! ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& ZZ ZZππππ yy yyγγγγ ÏÏ ÏÏ9999#### uu uu 〈 أِافكا ًآلھة: (تقرأ.(  

                                                 

  .٧٣: آل عمران )٢(
  .٢٠: األحقاف )٣(



 ٢٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 #### xx xx‹‹‹‹ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& 〈 أَ ِاذا: (تقرأ.(  ss ssππππ ££ ££ϑϑϑϑ ÍÍ ÍÍ←←←← rr rr&&&& 〈  أِامة(تقرأ.(  

        ::::مالحظاتمالحظاتمالحظاتمالحظات
÷÷ م�حظة في كلمة  -أ ÷÷ΛΛΛΛ ää ääΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu 〈〈〈〈:  

] ٧١ط4ه[و]١٢٣اFع4راف[كلمة ءآمنتم ف4ي مواض4عھا الثGث4ة ف4ي 
  ).أاَامنتم(سھل البزي الھمزة الثانية فيھا وحقق اFولى ] ٤٩الشعراء[و

ل44ى واواً وإب44دال الھم44زة اF: فل44ه ف44ي موض44ع اFع44رافوأم44ا قنب44ل 
  ).منتم بهااَ قال فرعون و(مفتوحة مع تسھيل الثانية وصGً بما قبلھا 

وإذا ابت44دأ بھ44ا فإن44ه يحق44ق الھم44زة اFول44ى ويس44ھل الھم44زة الثاني44ة 
  .كالبزي

أس44قط الھم44زة اFول44ى وحق44ق الثاني44ة كحف44ص : وف44ي موض44ع ط44ه
  .بلھابدءاً ووصGً بما ق) آمنتم(

قرأھ444ا ك444البزي بتحقي444ق الھم444زة اFول444ى الش444عراء وف444ي موض444ع 
  .وتسھيل الھمزة الثانية بدءاً ووصGً بما قبلھا

 ΛΛΛΛ م�حظة في كلمة  -ب ää ääΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uu 〈〈〈〈 ]١٦: سورة الملك:[   

وإلي4ه (م4ن ) أَأَمن4تم(حقق البزي الھمزة اFولى وسھل الثاني4ة ف4ي  
  .بدءاً ووصGً بما قبلھا) النشور أاَمنتم

و أاَمن44تم(وحق44ق قنب44ل الھم44زة اFول44ى وس44ھل الھم44زة الثاني44ة ابت44داًء 

  ، )من
الثاني44ة وصG44ً  الھم44زةوأب44دل الھم44زة اFول44ى واواً مفتوح44ة وس44ھل 

  ).وإليه النشور واَمنتم(بما قبلھا 
  :م�حظات أخرى -ج

 ßßأبدل ابن كثير الھمزة ألفاً في  • ßßllllθθθθ ãã ãã____ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ ßß ßßllllθθθθ ãã ãã____ ùù ùù'''' tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 〈  ٩٤: الكھف[في [

 ).ياجوج وما جوج(خGفاً لحفص فتقرأ ] ٩٦: نبياءاF[و

 ΝΝΝΝللب4444زي ف4444ي ھم4444زة  • ää ää3333 tt ttFFFF uu uuΖΖΖΖ ôô ôôãããã VV VV{{{{ 〈 التحقي4444ق والتس44444ھيل: وجھ4444ان :

 ].٢٢٠: البقرة) [3َعنتكم(، )Fعنتكم(



 ٢٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 οοοοوأبدل ھمزة  • yy yy‰‰‰‰ || ||¹¹¹¹ ÷÷ ÷÷σσσσ •• ••ΒΒΒΒ  〈  ُموَصَدة(واواً في البلد والُھَمَزة.( 

#### وأب44دل ال44واو ھم44زة ف44ي  • YY YYρρρρ ââ ââ““““ èè èèδδδδ 〈  ف44ي ، و)ھ44ُزؤاً (حيثم44ا وقع44ت 

#### �� ��θθθθ àà àà!!!! àà àà2222 〈  صGفُؤاً كُ (في سورة ا�خ.( 

 χχχχθθθθää ح444ذف الھم444زة وض444م الھ444اء ف444ي • ää↔↔↔↔ÎÎ ÎÎγγγγ≈≈≈≈ŸŸ ŸŸÒÒÒÒãã ããƒƒƒƒ ◌َ〈〈〈〈 ف444ي ) يَُض444اُھون: (فتق444رأ

 ].٣٠: التوبة[

 ttزاد ھم444زة مض444مومة بع444د الج444يم ف444ي  • ttββββöö ööθθθθyy yy____öö öö���� ãã ããΒΒΒΒ ÍÍ ÍÍ〈〈〈〈  ونؤُ مرَج444(فتق444رأ (

 ].١٠٦:التوبة[

 أب444دل الي444اء ھم444زة مض444ومة ف444ي  • ÅÅ ÅÅeeee öö öö���� èè èè????  tt ttΒΒΒΒ ââ ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± nn nn@@@@ 〈  ءُ ترج444ي(فتق444رأ (

 ].٥١: اFحزاب[
 

�ً	
���W��א�����ن������ �
أنواع الھمزتين في كلمتين التي وردت في القرآن ثمانية، وھي 

  .نمتفقتان، ومختلفتا: سم إلى قسمينتنق
  .مفتوحتان ومضمومتان ومكسورتان: المتفقتان ثGثة أنواع: أو�ً 
  :المختلفتان خمسة أنواع: ثانياً 

  .ثانية مضمومةالھمزة اFولى مفتوحة وال
  .الھمزة اFولى مفتوحة والثانية مكسورة

  .الھمزة اFولى مضمومة والثانية مفتوحة
  .الھمزة اFولى مكسورة والثانية مفتوحة

  .الھمزة اFولى مضمومة والثانية مكسورة
  :الھمزتان المتفقتان: أو�ً 

  :ينتاختلف الراويان في الھمزتين المتفق
  : مذھب اCمام البزي -أ



 ٢٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

أسقط البزي الھمزة اFولى وحقق الثانية مع : المفتوحتان - ١

 uu: القصر والتوسط uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 〈  جا أَحد: (تقرأ.(  

س44ھل الب44زي الھم44زة اFول44ى  ف��ي المض��مومتين والمكس��ورتين -٢
  :وحقق الثانية مع التوسط؛ والقصر، مثل

 ââ ââ !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 〈 أُلئك  أوليا: (تقرأ ◌ُ.(  

 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 〈 نإِ ِ◌   من السما: (تقرأ.(  

   :مذھب اCمام قنبل –ب 
حق44ق قنب44ل الھم44زة اFول44ى ف44ي اFن44واع الثGث44ة المتفق44ة ول44ه ف44ي 

  :التسھيل وا�بدال حرف مد، نحو: الھمزة الثانية وجھان

 uu uu !! !!$$$$ yy yy____ ÓÓ ÓÓ‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& 〈 جاَءْاحد(، و)جاَءاَحد: (تقرأ.(  

 ââ ââ !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 44 44 yy yy7777 ÍÍ ÍÍ×××× ‾‾ ‾‾≈≈≈≈ ss ss9999 '' ''ρρρρ éé éé&&&& 〈  ْولئكأولياءُ (، و)أولياُءاُولئك: (تقرأ.(  

 zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ββββ ÎÎ ÎÎ)))) 〈 نّ يْ من السماءِ (، و)من السماِءِان:(تقرأ.(  

  : ويجب إشباع المد المبدل قبل الحرف الساكن نحو
  ).اْنشره~شاء(، )اْمرنا~ جاءَ (

  :الھمزتان المختلفتان: ثانياً 
  :ين في الكلمتيناتفق الراويان في أحكام الھمزتين المختلفت

فيجب تسھيل الھمزة الثانية ما بين الھمزة والواو إذا كانت اFولى 
 uu: مفتوحة والثانية مضمومة، نحو uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 〈  و3 ثاني ، )جاَءاُّمة:(تقرأ

  .في القرآن له
ويجب تسھيل الھمزة الثانية مابين الھمزة والياء إذا كانت الھمزة 

تفيء : (تقرأ �تفيَء إلى� :ورة، نحواFولى مفتوحة والثانية مكس
  ).ِالى

ويج444ب إب444دال الثاني444ة واواً إذا كان444ت الھم444زة اFول444ى مض444مومة 
 ââ: والثانية مفتوحة، نحو ââ !! !!$$$$ yy yyγγγγ xx xx!!!! �� ��¡¡¡¡9999 $$ $$#### II IIωωωω rr rr&&&& 〈  3السفھاُء وَ : (تقرأ.(  

ويجب إبدال الھمزة الثانية ياًء إذا كانت الھمزة اFولى مكسورة 



 ٢٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 zz :والثانية مفتوحة، نحو zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 〈 ايةمن السماِء يَ : (تقرأ.(  

ويجوز التسھيل ما بين الھمزة والياء وا�بدال واواً مكسورة إذا 
 ââ :كانت اFولى مضمومة والثانية مكسورة،نحو ââ !! !!$$$$ tt tt±±±± oo oo„„„„ 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 〈  يشاُء : (تقرأ

  ).يشاُء ِو3(و) ِالى
  .كلھا واعھاإذا ابتدأت بالھمزة الثانية فيجب تحقيقھا في أن:م�حظة

� �

        ياء اإلضافةياء اإلضافةياء اإلضافةياء اإلضافة
ھي ياء ضمير المتكلم التي َتْلَحق اFس4ماء واFفع4ال : ياء ا�ضافة

  .والحروف
يجب فتح ياء ا�ض4افة إذا وقع4ت قب4ل ھم4زة القط4ع المفتوح4ة، إ3 

  :الياءات التالية، فيجب إسكانھا، وھي

 ≅≅≅≅ yy yyèèèè ôô ôô____ $$ $$#### þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ kk kk<<<< ZZ ZZππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu 〈 ]١٠: ، مريم٤١: آل عمران[  

 þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ rr rr&&&& öö öö���� ÝÝ ÝÝààààΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈 ]عرافF١٤٣: ا.[  

 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ûû ûû ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÏÏ ÏÏGGGG øø øø!!!! ss ss???? 44 44 ŸŸ ŸŸωωωω rr rr&&&& ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÏÏ ÏÏππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷GGGG ÏÏ ÏÏ!!!! øø øø9999 $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ääÜÜÜÜ ss ss)))) yy yy™™™™ 〈 ]٤٩: التوبة.[  

 ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ ôô ôôϑϑϑϑ xx xxmmmm öö öö���� ss ss???? uu uuρρρρ  àà àà2222 rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ zz zzƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ���� ÅÅ ÅÅ££££≈≈≈≈ yy yy‚‚‚‚ øø øø9999 $$   ].٤٧: ھود[ 〉 ####$$

 þþ þþ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ!!!! øø øø‹‹‹‹ || ||ÊÊÊÊ (( (( }} }}§§§§ øø øøŠŠŠŠ ss ss9999 rr rr&&&& 〈 ]٧٨: ھود.[  

 þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ûû ûû ÉÉ ÉÉ____1111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 〈  ً٣٦: يوسف[معا.[  

 tt ttββββ ss ssŒŒŒŒ ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ1111 rr rr&&&& 〈 ]٨٠: يوسف.[  

  ÏÏ ÏÏνννν ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ þþ þþ’’’’ ÌÌ ÌÌ????ŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ãããããã ôô ôôŠŠŠŠ rr rr&&&& 〈 ]١٠٨: يوسف.[  

 ∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤρρρρ ßß ßßŠŠŠŠ uu uu !! !!$$$$ uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& 〈 ]١٠٢: الكھف.[  

 ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ ÷÷ ÷÷èèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$$$$$ ss ssùùùù xx xx8888 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 〈 ]٤٣: مريم.[  



 ٢٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 öö öö���� ÅÅ ÅÅ cc cc££££ oo oo„„„„ uu uuρρρρ þþ þþ’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& 〈 ]٢٦: طه.[  

 þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uuθθθθ èè èè==== öö öö6666 uu uu‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 ãã ãã���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& uu uu 〈 ]٤٠: النمل.[  

 ûû وف444تح الب444زي الي444اء ف444ي ûû ÉÉ ÉÉ ii ii____ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ss ss9999 uu uuρρρρ óó óóΟΟΟΟ ää ää33331111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 〈 ]حق444اف ٢٩: ھ444ودFوا :

٢٣[ ،  

 þþوفي  þþ’’’’ ÏÏ ÏÏΤΤΤΤ uu uu���� ss ssÜÜÜÜ ss ssùùùù 44 44 ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& tt ttββββθθθθ èè èè==== ÉÉ ÉÉ)))) ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 〈 ]وفي]٥١: ھود ،  þþ þþ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) ΝΝΝΝ àà àà66661111 uu uu‘‘‘‘ rr rr&&&& 99 99���� öö öö���� ss ssƒƒƒƒ ¿¿ : ھود[ 〉 2222¿¿

٨٤[ ،  

 ûûوف44ي  ûû ÉÉ ÉÉ____ ôô ôôãããã ÎÎ ÎÎ———— ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ÷÷ ÷÷ββββ rr rr&&&& uu uu���� ää ää3333 ôô ôô©©©© rr rr&&&& 〈]حق44اف١٩: النم44لFوف44ي]١٥: وا ،   ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû ÉÉ ÉÉLLLL óó óóssss ss ss???? (( (( 
ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù rr rr&&&& 〈 ]وف444ي ]. ٥١: الزخ444رف üü üü““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏãããã 44 44 öö ööΝΝΝΝ ss ss9999 uu uuρρρρ rr rr&&&& 〈 ]أس444كن ]٧٨: القص444ص

  . الياء البزي وفتحھا قنبل
وإذا وقعت ياء ا�ضافة قبل ھمزة القطع المكسورة يجب إس4كانھا 

  مثل

 yy yy““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 〈  ، zz zz’’’’ ÍÍ ÍÍ hh hhΓΓΓΓ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ yy yyγγγγ≈≈≈≈ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) 〈  ، yy yy““““ ÍÍ ÍÍ���� ôô ôô____ rr rr&&&& āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 〈.  

 üü :إ3 الكلمت44ين الت44اليتين فإن44ه يج44ب ف44تح ي44ا ئھ44ا، وھ44ي üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!%%%% tt ttææææ ßß ßßŠŠŠŠ āā āāωωωω ÎÎ ÎÎ)))) 

#### YY YY‘‘‘‘#### uu uu���� ÏÏ ÏÏùùùù 〈 ]٦: نوح[،  üü üü““““ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ tt tt////#### uu uu zz zzΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏδδδδ ¨̈̈̈ uu uu���� öö öö//// ÎÎ ÎÎ)))) 〈 ]٣٨: يوسف.[  

  :ويجب فتح الياء قبل ھمزة الوصل في الكلمات التالية

 ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$   ].١٢٤: البقرة[ 〉 ####$$

 tt ttββββρρρρ ãã ãã����≈≈≈≈ yy yyδδδδ  ÊÊ ÊÊ���� rr rr&&&& ôô ôôŠŠŠŠ ßß ßß‰‰‰‰ ôô ôô©©©© $$ $$#### ÿÿ ÿÿ ÏÏ ÏÏµµµµ ÎÎ ÎÎ//// 〈  ]٣٠: طه.[  

 ““““ ÍÍ ÍÍ���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ !! !!$$$$ tt tt6666 yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$   ].٤٢: طه[ 〉 ####$$

 .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// ÿÿ ÿÿ………… çç ççµµµµ èè èèÿÿÿÿ ôô ôôœœœœ $$   ].٦: الصف[ 〉 ####$$

 ’’’’ ÏÏ ÏÏ oo ooΤΤΤΤ ÎÎ ÎÎ)))) yy yy7777 çç ççGGGG øø øøŠŠŠŠ xx xx!!!! ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$   ].١٤٤: اFعراف[ 〉 ####$$

 yy yy7777 çç ççGGGG ÷÷ ÷÷èèèè uu uuΖΖΖΖ ss ssÜÜÜÜ ôô ôô¹¹¹¹ $$ $$#### uu uuρρρρ  ÅÅ ÅÅ¤¤¤¤ øø øø!!!! uu uuΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏ9999 óó óó==== yy yyδδδδ øø øøŒŒŒŒ $$   ].٤١: طه[ 〉 ####$$
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’’’’ وللبزي وحده  ÍÍ ÍÍΓΓΓΓ öö ööθθθθ ss ss%%%% (( ((####ρρρρ ää ää‹‹‹‹ ss ssƒƒƒƒ ªª ªªBBBB $$   ].٣٠: الفرقان[  〉 ####$$

{{ ويجب إسكان الياء في  }}‘‘‘‘ ÎÎ ÎÎγγγγ ôô ôô____ uu uuρρρρ 〈  في ً ، ٢٠: آل عمران[معا

  ].٧٩: واFنعام

 zzوياء  zz ÉÉ ÉÉLLLL øø øø‹‹‹‹ tt tt//// 〈  ثة فيGونوح٢٦: ، والحج١٢٥: البقرة[الث ، :

٢٨.[  

  وفتح الياء في ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ““““ ÏÏ ÏÏ !! !!#### uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ÏÏ ÏÏMMMM tt ttΡΡΡΡ$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ 〈 ]و]٥: مريم ،  ““““ ÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ ŸŸ ŸŸ2222 uu uu���� àà àà°°°° 

(( ((#### ûû ûûθθθθ ää ää9999$$$$ ss ss%%%% 〈 ]٤٧: فصلت.[  

 zzوأسكن الياء في  zz’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ 〈  بخلف عن البزي، والوجه الثاني

  .للبزي الفتح

$$$$  وأسكن الياء في tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ tt ttββββ%%%% xx xx.... zz zz’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< 〈  في ً : ، وص٢٢: إبراھيم[معا

 zz ، و]٦٩ zz’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ���� ÏÏ ÏÏùùùù 〈 ]و]١٨: طه ،  zz zz’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< uu uuρρρρ ×× ××ππππ yy yyffff ÷÷ ÷÷èèèè tt ttΡΡΡΡ 〈 ]٢٣: ص.[  

 zz و zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ 〈 في مواضعھا التسعة:  

 öö öö≅≅≅≅ ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ ûû ûû ÉÉ ÉÉ____ tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ ¨̈̈̈ uu uu���� óó óó���� ÎÎ ÎÎ)))) 〈 ]ع444444رافF١٠٥: ا[،   ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏFFFF≈≈≈≈ ss ss)))) èè èè???? zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ 

#### ‡‡ ‡‡ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttãããã 〈  ]٨٣: التوب444ة[،  zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### [[ [[���� öö öö9999 || ، ٧٢، ٦٧: الكھ444ف[الثGث444ة ف444ي  〉 ¹¹¹¹||

٧٥[،  #### xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ  tt ttΒΒΒΒ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ãã ãã���� øø øø.... ÏÏ ÏÏŒŒŒŒ uu uuρρρρ  tt ttΒΒΒΒ ‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏ==== öö öö7777 ss ss%%%% 〈 ]نبي444444اءF٢٤: ا[،  ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 

ÈÈ ÈÈ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷κκκκ uu uu���� yy yy™™™™ 〈 ]٦٢: الش4444عراء[،  ãã ãã&&&& ùù ùù#### ÅÅ ÅÅ™™™™ öö öö‘‘‘‘ rr rr'''' ss ssùùùù zz zz ÉÉ ÉÉëëëë tt ttΒΒΒΒ #### [[ [[ ôô ôôŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ 〈]٣٤: القص4444ص[ ،  ÉÉ ÉÉ____ ÅÅ ÅÅ nn nngggg ww wwΥΥΥΥ uu uuρρρρ 

∅∅∅∅ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ zz zz ÉÉ ÉÉëëëë ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$   ].١١٨: الشعراء[ 〉 ####$$

� �

� �

� �
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        الياء الزائدةالياء الزائدةالياء الزائدةالياء الزائدة
  .محذوفة َرسماً الثابتة لفظاً ووقفاً ووصGً ھي الياء ال

  : يجب إثبات الياء في المواضع التالية

 ÈÈ ÈÈββββθθθθ èè èè???? ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? $$$$ ZZ ZZ)))) ÏÏ ÏÏOOOO öö ööθθθθ tt ttΒΒΒΒ 〈  ]٦٦: يوسف [   ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ$$$$ yy yyèèèè tt ttFFFF ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ÖÖ ÖÖ !! !!#### uu uuθθθθ yy yy™™™™ 〈 ]٩: الرعد [  

 ÉÉ ÉÉ−−−− ŸŸ ŸŸξξξξ −− −−GGGG9999 $$ ÷÷     ]    ١٥: غافر[ 〉 ####$$ ÷÷ ÈÈ ÈÈ⌡⌡⌡⌡ ss ss9999 ÈÈ ÈÈ ss ss∫∫∫∫ öö öö���� ¨¨ ¨¨zzzz rr rr&&&& 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏΘΘΘΘ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 〈]٦٢:ا�سراء[  

 ÇÇ ÇÇ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ôô ôôγγγγ tt ttƒƒƒƒ ’’’’ ÏÏ ÏÏ nn nn1111 uu uu‘‘‘‘ 〈 ]٢٤: الكھف  [   ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ÈÈ ÈÈββββ uu uu���� ss ss???? OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈 ]٣٩: الكھف [  

 ÈÈ ÈÈ yy yy ÏÏ ÏÏ???? ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ #### [[ [[���� öö öö���� yy yyzzzz 〈 ]٤٠: الكھف  [      ÇÇ ÇÇyy yyϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== yy yyèèèèèè èè???? $$$$££ ££ϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ || ||MMMM ôô ôôϑϑϑϑ ÏÏ ÏÏ kk kk==== ãã ãããããã #### YY YY‰‰‰‰ ôô ôô©©©© ââ ââ‘‘‘‘ 〈 ]٦٦:الكھف[  

 ÇÇ ÇÇ∅∅∅∅ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK ss ss???? (( (( || ||MMMM øø øøŠŠŠŠ || ||ÁÁÁÁ yy yyèèèè ss ssùùùù rr rr&&&& 〈 ]٩٣:طه   [   ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ôô ôôŠŠŠŠ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ 〈 ]٢٥: الحج  [  

 ÇÇ ÇÇ tt ttΡΡΡΡρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ èè èè???? rr rr&&&& 55 55ΑΑΑΑ$$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]٣٦: نملال    [   ÉÉ ÉÉ>>>>#### uu uuθθθθ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$%%%% xx xx.... 99 99‘‘‘‘ρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ èè èè%%%% uu uuρρρρ 〈 ]١٣: سبأ[  

 $$$$ tt ttΒΒΒΒ $$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ ää ää.... ÆÆ ÆÆaaaa öö öö7777 tt ttΡΡΡΡ 〈 ]٦٤: الكھف  [   tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏNNNN ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 〈 ]١٠٥: ھود.[  

 tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ −− −−FFFF9999 $$  ÈÈ    ] ٣٢: غافر[ 〉 ####$$ ÈÈββββθθθθ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷δδδδ rr rr&&&& 〈 ]٣٨: غافر [  

 ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ pp ppgggg ùù ùù:::: $$ $$#### ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÍÍ ÍÍ���� óó óóssss tt tt7777 øø øø9999 $$  ÏÏ  ]   ٣٢:الشورى[ 〉 ####$$ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ uu uuΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ$$$$ ss ssΨΨΨΨ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$####  ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ββββ%%%% ss ss3333 ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ 〈 ]٤١: ق [  

 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) ÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### (( (( ãã ããΑΑΑΑθθθθ àà àà)))) tt ttƒƒƒƒ 〈 ]٨:القمر  [     ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ øø øø‹‹‹‹ ©© ©©9999 $$ $$#### uu uuρρρρ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) ÎÎ ÎÎ���� ôô ôô££££ oo oo„„„„ öö öö≅≅≅≅ yy yyδδδδ 〈 ]٤: الفجر[  

 ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 〈 ]٩: الفجر[  

 ÏÏ: وأثبت البزي الياء في ÏÏ !! !!$$$$ tt ttãããã ßß ßßŠŠŠŠ $$$$ ss ssΨΨΨΨ −− −−//// uu uu‘‘‘‘ 〈]وفي]٤٠:إبراھيم ،  tt ttΠΠΠΠ öö ööθθθθ tt ttƒƒƒƒ 

ää ääíííí ôô ôô‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ÆÆ ÆÆíííí#### ¤¤ ¤¤$$$$!!!! $$ $$#### 44 44’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) 〈 ]٦: القمر .[ ÇÇ ÇÇ tt ttΒΒΒΒ uu uu���� øø øø.... rr rr&&&& ،ÇÇ ÇÇ ss ssΨΨΨΨ≈≈≈≈ yy yyδδδδ rr rr&&&& 〈 ]١٦، ١٥: الفجر.[  

………… وأثبت قنبل ياء  çç ççµµµµ ‾‾ ‾‾ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ))))  tt ttΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ,,,, −− −−GGGG tt ttƒƒƒƒ öö öö���� ÉÉ ÉÉ9999 óó óóÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ 〈 ]٩٠: يوسف.[  

 ÏÏوأثبت قنبل بخلف عنه الياء في  ÏÏŠŠŠŠ#### uu uuθθθθ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// tt ttββββ öö ööθθθθ tt ttãããã öö öö���� ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ 〈 ]وقفاً ] ٩: الفجر.  
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 ًGفي  وحذف الياء لفظاً وقفاً ووْص uu uu ÇÇ ÇÇ8888 ss ss????#### uu uu ªª ªª!!!! $$   ].٣٦: سورة النمل[ 〉 ####$$

� �

        ثبت وقفـاً وتسقط وصالً ثبت وقفـاً وتسقط وصالً ثبت وقفـاً وتسقط وصالً ثبت وقفـاً وتسقط وصالً األلفـات التي تاأللفـات التي تاأللفـات التي تاأللفـات التي ت
: اFلف44ات الت44ي تثب44ت وقف44اً وتس44قط وصG44ً قب44ل الح44رف المتح44رك

  : خمس متفق عليھا، السادسة فيھا خGف

١ -  OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈: حيث وقعت، نحو : tt ttΑΑΑΑ$$$$ss ss)))) ss ssùùùù OO OO$$$$tt ttΡΡΡΡ rr rr&&&& 〈  ًGفقال أَن : (تقرأ وص

  ).ربكم

٢- OO OO$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ©© §§ في سورة الكھف  〉 9999©© §§ΝΝΝΝ èè èèOOOO yy yy77771111 §§ §§θθθθ yy yy™™™™ WW WWξξξξ ãã ãã____ uu uu‘‘‘‘ OO OO$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ ÅÅ ÅÅ3333≈≈≈≈ ©© ، تقرأ ]٣٨[ 〉 9999©©

 ًGھو @: (وص Rلكن.(  

٣- OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$  tt]  ١٠: سورة اFحزاب[في : 〉 ####$$ ttββββθθθθ ‘‘ ‘‘ΖΖΖΖ ÝÝ ÝÝàààà ss ss???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// OO OO$$$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ãã ããΖΖΖΖ —— ——àààà9999 $$ $$#### 

〈  ًGالظنوَن ھنالك: (تقرأ وص.(  

٤- ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$$$ ] ٦٦: اFحزاب[في سورة : 〉 ####$$ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷èèèè ss ssÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωωθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ تقرأ  〉 ####$$

 ًGوأطعنا الرسوَل وقالوا: (وص.(  

٥- gg gg ŸŸ ŸŸξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$$$ ] ٦٧: اFح4444زاب[ف444ي س444ورة : 〉 ####$$ tt ttΡΡΡΡθθθθ ^^ ^^==== || ||ÊÊÊÊ rr rr'''' ss ssùùùù gg gg ŸŸ ŸŸξξξξ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$#### 〈 

 ًGفأضلونا السبيَل ربنا: (تقرأ وص.(  

٦- 66 66ξξξξ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ 〈 : حيث قرأھا البزي ]٤: ا�نسان[في سورة ،

 šš: كحفص بإثبات اFلف وحذفھا وقفاً  šš ÍÍ ÍÍ���� ÏÏ ÏÏ!!!!≈≈≈≈ ss ss3333 ùù ùù==== ÏÏ ÏÏ9999 66 66ξξξξ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ nn nn==== yy yy™™™™ 〈 ) ْسلGس (

 ًG3ً (وحذفھا وصGسَل وأغGلف في الحالينولق). سFنبل حذف ا.  

 OOنصب : )تنبيه( OO#### uu uu����ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘#### uu uuθθθθ ss ss%%%% 〈  ولى فيFونوَنھا ) ١٥:سورة ا�نسان[ا

 ًGوص  َلف  〉 يًراارِ وَ قFاقواريرَ (ووقف عليھابا.(  

)) ن4ون ال44دال ف44ي كلم44ة *  ((#### yy yyŠŠŠŠθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ rr rrOOOO 〈 ربع44ةF٦٨:هــود[ف44ي مواض4عھا ا ،
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واكت�ب ا�ي�ة ورقمھ�ا  ... ى ح�اول م�رة أخ�ر  !!! ]٥١:، النجم٣٨:، العنكبوت٣٨:الفرقان

  )).ا ثمودَ ((ووقف عليھا باFلف ) ثموداً (وصGً . بشكل صحيح

  
  
  
  
  
  
  
  

  : القسم الثاني
  

  الكلمات الفرشية

  
� �
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  سورة الفاتحة
رق��������������م 

 اOية
 القراءة البيان الكلمة لحفص

٣ Å7Ï=≈ tΒ لف ابن كثيرFملك أسقط ا 

٥/٦  xÞ¨u�Å_Ç9$# /Þ≡u�ÅÀ ينا قنبلأبدل الصاد س 
/ السراط
 سراط

٦/٧ öΝ Îγø‹ n= tã ) ً وصل ميم الجمع بواو ابن  )معا
 كثير

 عليھمو

  

  البقرةسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٢ Ïµ‹Ïù ¡ “ Y‰èδ فيھي ھدى  وصل الھاء بياء ابن كثير 

٣ öΝßγ≈uΖø%y—u‘ tβθà)Ï!Ζãƒ ابن  وصل ميم الجمع بواو
 كثير

رزقناھمو 
 ينفقون

٤ !$ oÿ Ï3 tΑÍ“Ρé&  قصر المنفصل دائماً مقدار
 حركتين

 

٥  y7Í× ‾≈ s9'ρé&  له في المتصل فويق القصر
  والتوسط

 حركات أو أربعثGث 

 

٦  öΝ ßγs? ö‘x‹Ρ r&u أاَنذرتھم سھل الھمزة الثانية ابن كثير 

   óΟ ÎγøŠ n= tæ 

öΝ ßγs? ö‘x‹Ρ r&u  

وصل ميم الجمع بواو ابن 
وھذا شأنه في سائر  كثير

 القرآن

  
عليھمو 
 أاَنذرتھم

٩   $ tΒuρ šχθãã y‰øƒ s†   ضم الياء وزاد ألفاً بعد الخاء
 وكسر الدال ابن كثير

  
وما 

 ُيَخادعون
١٠  tβθ ç/ É‹õ3tƒ  ضم الياء وفتح الكاف وشدد

 ابن كثير الذال
  

بون fُيَكذ 
١٣  â!$ yγx!�¡9$# 3 Iωr& الھمزة الثانية واواً  أبدل

 مفتوحة وصGً ابن كثير
  

 َو3 السفھاء
١٩/٢٠  ÏµŠÏù ×M≈uΚè=àß /ÏµŠÏù !#sŒÎ)uρ  وصل الھاء فيھما بياء ابن

 كثير
 فيھي

  نــھــاية الثمن : خالدون    ٢٥



 ٣٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  ا�ول

٢٨  Ïµ øŠs9Î) šχθãèy_ö� è?  وصل الھاء بياء ابن كثير  
إليھي 

  ترجعون
٣٠/٣٣  þ’ÏoΤ Î) ãΝ n= ôã r& ) ً   إنَي أعلم  فتح الياء ابن كثير  )معا

٣١  ÏIωàσ ‾≈ yδ βÎ)   ول4ىFسھل البزي الھم4زة ا
مع التوسط والقصر وحق4ق 

وحقق قنبل اFول4ى .  الثانية
وسھل الثاني4ة وأب4دل الثاني4ة 

حرك4444ات س4444ت ي4444اًء مدي4444ة 
  )وجھان(

  
  ھؤ3ِإن

ھؤ3ء ِان                                                                
  ھؤ3ئين

٣٦ ÏµŠÏù ( $ uΖ ù= è% uρ   فيھي وقلنا بن كثيرا بياءوصل الھاء 

٣٧ ãΠyŠ#u ... ;M≈ yϑÏ= x.  نصب آدم ورفع كلمات ابن
 كثير

 كلماتٌ ... آدمَ 

٣٧ Ïµ ø‹ n=tã  ياء ابن كثيروصل الھاء ب  
نــھــاية الثمن : مع الراكعين

 الثاني

  عليھي إنه
 

٤٦ Ïµ ø‹ s9Î) tβθãè Å_¨u‘ وصل الھاء بالياء ابن كثير 
إليھي 

 راجعون
٤٨  Ÿωuρ ã≅t6 ø)ãƒ  ابن تأنيث  دل ياء الغيبة تاءأب

  كثير
  و3 ُتْقبل

نــھــاية الثمن : يفسقون   ٥٩
 الثالث

 

٦٠ çµ ÷ΖÏΒ $ tFt⊥øO 3 صلة فيھا لوقوعھا بين  #$
 ساكنين

 

٦٣  $ tΒ ÏµŠ Ïù öΝ ä3‾= yè s9  فيھي لعلكم  وصل الھاء بياء ابن كثير 

٦٧  #Yρâ“èδ  ُھُزؤاً   ھمز الواو ابن كثير  

٧٣   çνθ ç/ Î�ôÑ $# $ pκ ÅÕ÷è t7 Î/   وصل الھاء بواو ابن كثير  
اضربوُھو 

  ببعضھا
٧٤  $ £ϑ tã tβθ è=yϑ ÷è s?  اء َغْيَبة أبدل تاء الخطاب ي

  ابن كثير
  يعملون

  نــھــاية الثمن الرابعوھي   ٧٤
٧٥ çνθ è= s)tã  عقلوُھو وھم ابن كثير بواووصل الھاء 



 ٣٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٨٣  Ÿω tβρß‰ç7 ÷ès?  اء َغْيَبة أبدل تاء الخطاب ي

  ابن كثير
  ونيعبد

٨٥  tβρã� yγ≈ sà s?  تّظاھرون  شدد الظاء ابن كثير  

  öΝ èδρß‰≈ x!è?   فتح التاءوأسكن الفاء وأسقط
  اFلف ابن كثير

  
  دوھمفْ تَ 

  tβθ è= yϑ÷è s?  اء َغْيَبة أبدل تاء الخطاب ي
  ابن كثير

  يعملون

٨٧  çµ≈ tΡ ô‰§ƒr&uρ Çyρã� Î/  وصل الھاء بواو ابن كثير  
وأيدناھو 

  بروح
  Ä ß̈‰à)ø9$#  القْدس  لدال ابن كثيرأسكن ا  

٩٠  tΑÍi” t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ُيْنِزل

٩١ zΝ Ï= sù ءوقف عليھا البزي بھا 
  عنه السكت بخلف

نــھــاية الثمن : مؤمنين 
 الخامس

  
 فلمهْ 

٩٥ çνöθ ¨Ψyϑ tG tƒ #J‰t/ r&  نوھو أبداً  ابن كثيربواو وصل الھاء Rَيَتم 

٩٧/٩٨ Ÿ≅ƒ Î�ö9Å_uρ ) ً  َجبريل الجيم ابن كثير فتح )معا

٩٧  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ “Y‰èδuρ  يديھي وھدى  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩٨  Ÿ≅8s3‹ ÏΒuρ   لفFزاد ھمزة وياًء بعد ا
  ابن كثيرووسط المتصل 

  
  ميكائيل

١٠٢  çµ1 u�yIô©$# $ tΒ …çµ s9  وصل الھاء بواو ابن كثير  
اشتراُھو 

  همال
١٠٥ tΑ̈” t∴ãƒ  النون وخفف الزاي ابن  أسكن

  يركث
 آخر الثمن السادس: العظيم

  
 ُيْنَزل

١٠٦ $ yγÅ¡ΨçΡ  ولٮو السينFفتح النون ا
وزاد ھمزة ساكنة بعد السين 

  ابن كثير

  
 أھاَنْنسَ 

١١٠ çνρß‰ÅgrB y‰ΨÏã َتِجدوھو عند وصل الھاء بواو ابن كثير 

١١٣  ÏµŠÏù tβθ à!Ï= tFøƒ s†  يختلفوني فيهِ   وصل الھاء بياء ابن كثير  



 ٣٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
الثمن  نــھــاية: و� ھم ينصرون ١٢٣

 السابع
 

١٢٤ “Ï‰ôγtã tÏϑÏ=≈©à9$# فتح الياء ابن كثير 
عھدَي 

 الظالمين
١٢٥ z ÉLø‹ t/ t Ï!Í←!$ ©Ü= Ï9 أسكن الياء ابن كثير 

بيتْي 
 للطائفين

١٢٨  $ tΡ Í‘r&uρ  وأْرنا  أسكن الراء ابن كثير  

١٣٠   çµ≈uΖø‹x!sÜô¹$# ’Îû 

$u‹÷Ρ‘‰9$#  
  وصل الھاء بواو ابن كثير

اصطفيناُھو 
  في

١٣٢/١٣٣  Ïµ‹Ï⊥t/ ρ  /Ïµ‹Ï⊥t7 Ï9 $tΒ  وصل الھاء بياء ابن كثير  
لبنيھي /بنيھي و

  ما
١٣٣  u!#y‰pκ à− øŒÎ)   سھل الھمزة الثانية ما بين

  الھمزة والياء ابن كثير
  

  شھداء ِاذ
١٤٠  ôΘr& tβθä9θ à)s?  أبدل تاء الخطاب ياء غيبة 

  ابن كثير
  أم يقولون

  öΝ çFΡr&u  أاَنتم  ھمزة الثانية ابن كثيرسھل ال  

نــھــاية : ونملعما يع   ١٤١
 الجزء ا�ول

 

١٤٢  â!$ t±o„ 4’ n< Î)   سھل الھمزة الثانية وأبدلھا
ابن ) وجھان(واوا مكسورة 

  كثير

  يشاُء ِالى
  يشاُء ِولى

 7Þ ü� ÅÀ سراطَ  أبدل الصاد سيناً قنبل 

١٤٣  Ïµ ø‹ t7É)tã 4 βÎ) uρ  قبيھي وإنع  ياء ابن كثيروصل الھاء ب  

١٥٢  þ’ÏΤρã�ä.øŒ$$sù öΝä.ö�ä.øŒr&  فتح الياء ابن كثير  
فاذُكرونَي 

  أذكْركم
١٥٦  
١٥٧ 

Ïµ ø‹ s9Î) tβθãè Å_¨u‘  وصل الھاء بياء ابن كثير  
نــھــاية الثمن : ھم المھتدون

 ا�ول

إليھي 
  راجعون

 
١٥٨ Ïµ ø‹ n=tã βr& عليھي أن  وصل الھاء بياء ابن كثير 

١٥٩ çµ≈ ¨Ψ̈�t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 بيناھو للناس وصل الھاء بواو ابن كثير 



 ٣٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١٦٨  ÏN üθ äÜäz  ُخْطوات  أسكن الطاء البَزي  

١٧٠  Ïµ ø‹ n=tã !$tΡ u!$ t/#u  ناعليھي آباء  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٧٢  çν$ §ƒ Î) šχρß‰ç7 ÷è s?  وصل الھاء بواو ابن كثير  
إياھو 

  تعبدون
١٧٣  Çyϑ sù §� äÜôÊ$#  ابن كثير ًGُن اْضُطرَفمَ   ضم النون وص  

  Ïµ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ)  عليھي إن  وصل الھاء بياء ابن كثير  

نــھــاية الثمن : شقاق بعيد   ١٧٦
 الثاني

 

١٧٧ }§øŠ©9 §�É9ø9$# رفع الراء ابن كثير  kليس البر 

١٧٨  
  

١٨٢ 

ÏµŠ½z r& Öó x«   

 Ïµ ø‹ s9Î) 9≈ |¡ômÎ* Î/  

Ïµ ø‹ n=tã 4 ¨βÎ) 

ياء ابن وصل الھاء فيھن ب
 كثير

 أخيھي شيء
  إليھي

 عليھي إن

١٨٥  ãβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  نالقَرا

  çµ ôϑ ÝÁuŠ ù= sù  وصل الھاء بواو ابن كثير  
فليصْمُھو 

  ومن
نــھــاية الثمن : وأنتم تعلمون   ١٨٨

 الثالث
 

١٨٩  šVθ ãŠç6 ø9$# ) ً   الِبُيوت  كسر الباء ابن كثير  )معا

١٩١ /
١٩٤  

ÏµŠÏù ( βÎ* sù  /   

Ïµ ø‹ n=tã È≅÷VÏϑ Î/  

وصل الھاء فيھما بياء ابن 
  كثير

  فيھي فإن
  عليھي بمثل

١٩٧ Ÿξ sù y]sùu‘   

Ÿωuρ s−θ Ý¡èù 
 نونھما بالرفع ابن كثير

  فG رفٌث 
 و3 فسوقٌ 

١٩٨ çνρã� à2øŒ$#uρ $ yϑ x. وصل الھاء بواو ابن كثير 
واذكروُھو 

 كما
نــھــاية : سريع الحساب   ٢٠٢

 ابعالثمن الر
 



 ٣٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٢٠٣ Ïµ ø‹ n=tã tΒuρ /  

Ïµ ø‹ n=tã 4 Çyϑ Ï9  

Ïµ øŠs9Î) tβρã�|³øt éB 

وصل الھاء فيھن بياء ابن 
  كثير

عليھي ومن 
  لمن عليھي

 يإليھ
 تحشرون

٢٠٨ ÉΟù= Åb¡9$# لم فتح السين ابن كثير Rالس 

  ÅV¨uθäÜäz  ُخْطوات  أسكن الطاء البزي  

٢١١  çµ ø? u!% ỳ ¨βÎ* sù  فإن تھواءَ ج  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢١٣  ÏµŠÏù :)فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  )كله  

  çνθ è?ρé& .ÏΒ  أوتوھو من  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  â!$ t±o„ 4’ n< Î)   سھل الھمزة الثانية وأبدلھا
ابن ) وجھان(واوا مكسورة 

  كثير

  يشاُء ِالى
  يشاُء ِولى

  7Þ ü� ÅÀ  سراطِ   أبدل الصاد سيناً قنبل  

٢١٧  ÏµŠÏù ( ö≅è%  / ÏµŠÏù 

Ö��Î6x.  

وصل الھاء بياء فيھما ابن 
  كثير

  فيھي

  çµ ÷ΨÏΒ ã� y9ø. r&  منھو أكبر  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢١٨ |M yϑômu‘  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  
نــھــاية الثمن : غفور رحيم

 الخامس

 هْ مَ رحْ 

٢٢٠ öΝ ä3tF uΖôã{  سھل الھمزة بخلف عنه
 البزي

 3َعنتكم/ Fعنتكم

٢٢٣  çνθ à)≈ n= –Β 3 Í� Ïe±o0 uρ  وصل الھاء بواو ابن كثير  
مGقوھو 

  وبشر
٢٣١  #Yρâ“èδ  ُھُزؤا  ھمز الواو ابن كثير  

٢٣١ |M yϑ÷è ÏΡ  نعمه وقف عليھا بالھاء ابن كثير 

نــھــاية الثمن : وأنتم � تعلمون   
  السادس

  



 ٣٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٢٣٣  §‘!$ ŸÒ è?  رفع الراء ابن كثير   kتضار  

 Λ äø‹ s?#u أتيتم ثيرأسقط المد ابن ك 

٢٣٥ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# ÷ρr&  أبدل الھمزة الثانية ياًء ابن
 كثير

 النساِء َيو

 çνρ â‘ x‹÷n $$sù 4 (# ûθ ßϑn= ôã$#uρ  وصل الھاء بواو ابن كثير 
فاحذروھو 

 واعلموا

٢٣٦  … çνâ‘y‰s% ) ً   قْدُره  أسكن الدال فيھما ابن كثير  )معا

٢٤٠  Zπ §‹Ï¹ uρ  وصيةٌ   ابن كثير رفع التاء  

نــھــاية الثمن : كم تعقلونلعل    ٢٤٢
  السابع

  

٢٤٥  … çµx!Ïè≈ ŸÒ ãŠsù  لفFشدد العين وأسقط ا
 ورفع الفاء ابن كثير

  
فُه fفُيَضع 

  äÝ+Á ö6 tƒ uρ  ويبصط  أبدل السين صاداً البزي  

  
  

٢٤٨  

Ïµ øŠs9Î) uρ šχθãè y_ö�è?  

Ïµ‹Ïù ×π uΖŠÅ6 y™  

ابن فيھما وصل الھاء بالياء 
  كثير

وإليھي 
  ترجعون

  فيھي سكينة

٢٤٧  
٢٤٩  

  
  
  

٢٤٧  

çµ ÷ΖÏΒ öΝ s9uρ/  

çµ ÷ΨÏΒ }§øŠn= sù/çµ ÷ΨÏΒ āωÎ) 

µ ôϑ yèôÜtƒ … çµ‾Ρ Î* sù  

çµ8x!sÜô¹$# 

öΝà6ø‹n=tæ  

بواو ابن فيھن وصل الھاء 
  كثير

  

  

  

  

  

  منھو ولم
  منھو فليس

   منھو إ3
  يْطعمھو فإنه
اصطفاھو 

  عليكم

٢٤٩  Oπ sùö� äî  َغْرفة  فتح الغين ابن كثير  

نــھــاية : وإنك لمن المرسلين    ٢٥٢
  الجزء الثاني

  

٢٥٣  çµ≈ tΡ ô‰§ƒr&uρ Çyρã� Î/  وصل الھاء بواو ابن كثير  
وأيدناھو 

  بروح
  Ä ß̈‰à)ø9$#  سالقُدْ   أسكن الدال ابن كثير  



 ٤٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٢٥٤  āω ÓìøŠ t/  / Ÿωuρ 

Ø' ©#äz  Ÿωuρ ×π yè≈x!x©  

بنى الثGثة على الفتح ابن 
  كثير

و3 / بيعَ 3 
خلَة و3 

  شفاعةَ 

  ÏµŠÏù Ÿωuρ  فيھي و3  اء بياء ابن كثيروصل الھ  

٢٥٩  $ yδ ã”Å³⊥çΡ   ًرھاشِ نْ نُ   ابن كثير أبدل الزاي راء  

٢٦٠  ‘ÏΡ Í‘ r&  أْرني  أسكن الراء ابن كثير  

261  ß#Ïè≈ŸÒ ãƒ   لف وشدد العين ابنFأسقط ا
  كثير

فُ  fُيضع  

نــھــاية الثمن : غني حليم   ٢٦٣
 ا�ول

 

٢٦٤  Ïµ ø‹ n=tã Ò>#u� è?  عليھي تراب  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٦٥ >οuθ ö/ u�Î/ برُبوة ضم الراء ابن كثير 

  $ yγn= à2é&  أُْكلَھا  أسكن الكاف ابن كثير  

٢٦٦  Ïµ‹Ïù Ö‘$tΡ  فيھي نار  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٦٧  Ÿωuρ (#θ ßϑ £ϑu‹ s?   لف لزوماً شدد التاءFومد ا 
  البزي

وا Rيم Rت Iو  

ً : منه  ٢٦٧/٢٦٨ وصل الھاء فيھما بواو ابن   معا
  كثير

/ منھو تنفقون
  منھو

٢٦٧  Ïµƒ É‹Ï{$ t↔Î/ HωÎ)   

Ïµ‹Ïù 4 (#ûθ ßϑn= ôã $#uρ  

وصل الھاء فيھما بياء ابن 
  كثير

 بآخذيھي إ3 
فيھي 

  واعلموا

٢٧١  ã� Ïe!s3ãƒ uρ   وُنكفر  كثير 3بنبالنون  

نــھــاية : بما تعملون خبير    
  الثمن الثاني

  

٢٧٣  ÞΟßγç7 |¡øt s†  ُبھميحسِ   كسر السين ابن كثير  

٢٨٠  (#θ è% £‰|Á s?  وا  الصاد ابن كثير دشدRدق Rتص  

٢٨١  ÏµŠÏù ’n< Î)  فيھي إلى  وصل الھاء بياء ابن كثير  



 ٤١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  çνθç7çFò2$$sù /çµ÷ΖÏΒ $Z↔ø‹x©   وصل الھاء فيھما بواو ابن

  كثير
منھو /فاكتبوھو

  شيئا

  Ï!#y‰pκ ’¶9$# βr&   أبدل الھمزة الثانية ياء
  ابن كثير مفتوحة

  
  الشھداِء َين

  u� Åe2x‹çFsù  ابن  أسكن الذال وخفف الكاف
  كثير

  َفتْذِكر

  â!#y‰pκ ’¶9$# #sŒÎ)   سھل الھمزة الثانية بين
الھمزة والياء، وله إبدالھا 

ابن ) وجھان(واواً مكسورة 
  كثير

  
الشھداُء ِاذا 
  الشھداُء ِوذ ا

  çνθ ç7çF õ3s? #¶�� Éó|¹  وصل الھاء بواو ابن كثير  
تكتبوھو 
  صغيراً 

 ¸οu�≈ yfÏ? Zοu�ÅÑ%tn  ابن كثير رفعھما  
تجارةٌ 

  حاضرةٌ 
ـاية الثمن : بكل شيء عليم    نــھـ

  الثالث
  

٢٨٣  Ö≈ yδ Í�sù   لفFضم الراء والھاء وأسقط ا
  ابن كثير

  فُرُھن

٢٨٤  çνθ à!÷‚è?  تخفوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  ã� Ï!øó u‹ sù  / 

Ü>Éj‹yè ãƒ uρ  

ابن بالسكون جزم الفعلين 
 كثير

فيغفِْر، 
 يعذبْ و

٢٨٥  Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒ  إليھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

    نــھــاية السورة    

  



 ٤٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  آل عمرانسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٣/٥  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ tΑu“Ρ r&uρ   

Ïµ ø‹ n=tã Öóx«  

وصل الھاء بياء فيھما ابن 
  كثير

 يديھي وأنزل
  عليھي شيء

٧  çµ ÷ΖÏΒ ×M≈tƒ#u  منھو آيات  او ابن كثيروصل الھاء بو  

٩  Ïµ‹Ïù 4 āχÎ)  فيھي إنّ   وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٣  â!$ t±o„ 3 āχÎ)  

  

تسھيل الثانية، وإبدالھا واواَ 
  ابن كثير) وجھان(

  /يشاُء ِان
  يشاُء ِون

نــھــاية الثمن : حسن المآب    ١٤
  الرابع

  

١٥  /ä3ã∞ Îm;tΡ äτ r&   سھل الھمزة الثانية بين
  ابن كثيرالھمزة والواو 

  
  نبئكمأُ أ

٢٠  }‘Îγô_uρ ¬!  وجھْي <  أسكن الياء ابن كثير  

  óΟçF ôϑ n=ó™ r&u  أاسلمتم  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٢٥  Ïµ‹Ïù ôMu‹ Ïjùãρuρ  فيھي ووفيت  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٧  ÏMÍh‹ yϑ ø9$# :) ً فيھما ابن  مسكنة خفف الياء  )معا
  كثير

  المْيت

٢٩  çνρß‰ö6 è? çµ ôϑ n= ÷ètƒ  تبدوھو يعلمه  وصل الھاء بواو ابن كثير  

نــھــاية الثمن : الكافرين    
  الخامس

  

٣٥ ßN r&u�øΒ$# tβ¨u� ôϑ Ïã  امرأةْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

٣٧ $ yγn= ¤!x. uρ  كَفلھا  خفف الفاء ابن كثير  

٣٧/٣٨ $ §ƒ Í�x. y— :)زاد ھمزة مرفوعة بعد   )كله
اFلف في المواضع الثGثة 

 رابن كثي

  
 زكرُيا ءُ 

٤٤  ÏµŠÏmθ çΡ y7 ø‹s9Î)  نوحيھي إليك  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٤٧  â!$ t±o„ 4 #sŒÎ)   سھل الھمزة الثانية، وأبدلھا
ابن ) وجھان(واواً مكسورة 

  يشاُء ِاذ ا
  يشاُء ِوذا



 ٤٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  كثير

٤٨  çµ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ  ًهوُنعلمُ   ابن كثير أبدل الياء نونا  

٤٩ þ’ÏoΤ r& ß,è= ÷z r&  ابن كثير فتح الياء ًGأنَي أخلق وص 

  Ïµ‹Ïù ãβθ ä3u‹ sù فيهي فيكون  وصل الھاء بياء ابن كثير  
  öΝ à6Ï?θ ã‹ç/  بُِيوتكم  كسر الباء ابن كثير  

٥١  çνρß‰ç6 ôã $$sù 3 #x‹≈ yδ  فاعبدوھو ھذا  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥١  Þ≡u� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

نــھــاية الثمن : مستقيم    
  السادس

  

٥٥  Ïµ‹Ïù tβθ à!Ï= tF÷‚s?  فيھي تختلفون  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٥٧  óΟÎγ‹ Ïjùuθ ã‹ sù  فنوِفيھم  أبدل الياء نوناً ابن كثير  

٥٨  çνθ è= ÷GtΡ y7ø‹ n= tã  نتلوھو عليك  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٦١  |M uΖ÷è   لَعنهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  9©

٦٥/٦٦  zΝ Ï9  ، zΝÏ= sù  اء السكت بخلف عنه وقف عليھا بھ
  البزي

  ، فلمهْ لمهْ 

٦٦  ÷Λ äΡ r'‾≈ yδ ÏIωàσ ‾≈ yδ  لف قنبلFھأنتم ھؤ3ء  أسقط ا  

٦٨  çνθ ãèt7 ¨? $# #x‹≈ yδuρ  ھذاو اتبعوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٧٣  βr& #’ sA ÷σ ãƒ   زاد ھمزة قبل أن وسھل الثانية
  ابن كثير

  ىأاَن يؤتَ 

٧٣  ÏµŠÏ? ÷σ ãƒ tΒ   نيؤتيھي مَ   كثيروصل الھاء بياء ابن  

نــھــاية الثمن : العظيم    
  السابع

  

٧٥ çµ ÷ΖtΒù's?  ) ً   تأمنھو معاً   وصل الھاء بواو ابن كثير  )معا

  Ïµ ø‹ n=tã $ Vϑ Í←!$ s% 3 عليھي قائما  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٧٨ çνθ ç7|¡óstG Ï9 zÏΒ   كسر السين ووصل الھاء بواو
  ابن كثير

  لتحِسبوھو من



 ٤٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٧٩  tβθ ßϑ Ïk= yèè?    فتح التاء وأسكن العين وفتح

 الGم مخففة ابن كثير
  

 َتْعلَمون
٨٠  Ÿωuρ öΝ ä. u�ãΒù'tƒ  و3 يأمُركم  رفع الراء ابن كثير  

٨١  óΟè? ö‘ u�ø% r&u  أاَقررتم  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٨٣   šχθäóö7tƒ /šχθãèy_ö�ãƒ    ُترجعون/َتبغون  ابن كثيرأبدل الياء فيھما تاء  

  Ïµ ø‹ s9Î)uρ šχθãè y_ö�ãƒ  وصل الھاء بياء ابن كثير  
وإليھي 

  تُرجعون
٨٥  çµ ÷ΨÏΒ uθ èδuρ  منھو وھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

    نــھــاية الجزء الثالث: عليم    ٩٢
٩٣ βr& tΑ̈” t∴è?   أسكن النون وخفف الزاي ابن

 كثير
 أن ُتْنَزل

٩٧  ÏµŠÏù 7M≈tƒ#u  فيھي آيات  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  ÷k Ïm  حَ   فتح الحاء ابن كثير kج  

  Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹Î6 y™  وصل الھاء بياء ابن كثير   ًGإليھي سبي  

١٠١  7Þ ü� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

١٠٣  Ÿωuρ (#θ è% §� x!s?    لف قبلھا البزيFشدد التاء ومد ا
 ًGوص  

قوا RفرRت Iو  

١٠٣  |M yϑ÷è ÏΡ «!$#   نعمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

نــھــاية الثمن : يعتدون    ١١٢
  ا�ول

  

١١٥  (#θ è= yèø!tƒ/çνρã� x!ò6 ãƒ  

νρã� x!ò6ãƒ  

أبدل الياء فيھما تاء خطاب ابن 
  كثير

  ووصل الھاء بواو ابن كثير

َتفعلوا 
  ُتْكَفروھو

١١٧  çµ ÷G x6n= ÷δr'sù 4 $ tΒuρ   فأھلكتھو وما  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١١٩  öΝ çFΡr'‾≈ yδ  لف قنبلFنتمھأَ   أسقط ا  

١٢٠  Ÿω öΝ à2•� ÛØtƒ   كسر الضاد وجزم الراء ابن
  كثير

  كم3 َيِضرْ 

١٣٠  Zπ x!yè≈ ŸÒ–Β   لف وشدد العين ابنFفةأسقط ا Rمَضع  



 ٤٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  كثير

نــھــاية الثمن : ترحمون    ١٣٢
  الثاني

  

١٤٣ ÷Λ äΨä.  βöθ ¨Ψyϑ s?  َتمنونكنتمو   وصل الميم بواو ابن كثير  

 çνöθ s)ù= s?  / çνθ ßϑ çG ÷ƒr&u‘   اء فيھما بواو ابن وصل الھ
  كثير

  رأيتموھو/تلقوھو

١٤٤ Ïµ ø‹ t6É)tã  n= sù   عقبيھي فلن وصل الھاء بياء ابن كثير 

١٤٦   Éir'x. uρ  

  

زاد ألفاً بعد الكاف وكسر 
، مع المد الھمزة وحذف الياء
  المتصل بعد الكاف

  
  ئنآوك

  Ÿ≅tG≈ s%    لفFضم القاف وأسقط ا
  وكسر التاء ابن كثير

  
  قُِتل

١٥١  öΑÍi” t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ُيْنِزل

نــھــاية الثمن : المؤمنين    
  الثالث

  

١٥٤  öΝ ä3Ï?θã‹ ç/   ُيوتكمِب◌ِ   كسر الباء ابن كثير  

١٥٦  tβθ è= yϑ÷è s? Ö�� ÅÁt/   يعملون بصير  أبدل التاء ياء ابن كثير  

١٥٧ šχθãè yϑ øgs†   تجمعون أبدل التاء ياء ابن كثير 

١٦٢  çµ1 uρù'tΒuρ ãΛ ©yγy_   ومأواھو جنھم  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٦٩  ¨ t|¡øt rB  تحِسبن  كسر السين ابن كثير  

نــھــاية : و�ھم يحزنون    ١٧٠
  الثمن الرابع

  

١٧٨/١٨٠  ¨ t|¡øt s† :) ً   يحِسبن  كسر السين ابن كثير  )معا

١٧٩  Ïµ ø‹ n=tã 4®L xm   عليھي حتى  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٨٠  $ oÿ Ï3 tβθè= yϑ ÷è s? Ö��Î6 yz   أبدل التاء ياء ابن كثير  
بما يعملون 

  خبير
١٨٣  zΟÏ= sù    وقف عليھا البزي بھاء السكت

  بخلفه عنه
  فلمهْ 

  نــھــاية الثمن : متاع الغرور    ١٨٥



 ٤٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  الخامس

١٨٧ …çµ̈Ζä⊥ÍhŠu;çFs9/ Ÿωuρ …çµtΡθßϑçGõ3s?   هو3 يكتمون/لُيبيننه  ابن كثير فيھما أبدل التاء ياء  

 çνρä‹t7 uΖ sù u!#u‘ uρ   فنبذوھو وراء  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٨٨ Ÿω ¨t |¡øt rB    أبدل التاء ياء وكسر السين ابن
 كثير

 و3 يحِسبن

  Ÿξ sù Ν åκ ¨]u;|¡øt rB    وكسر السين أبدل التاء ياء
  وضم الباء ابن كثير

  
  يحسُبنRھم

١٩٥  (#θ è= ÏFè% uρ   لوا  شدد التاء ابن كثيرfقُت  

نھاية السورة : تفلحون    
  ونھاية الثمن السادس

  

  
  النساءسورة 

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

١  tβθ ä9u!$ |¡s?   اءلون  شدد السين ابن كثير Rتس  

٤  
  
  

çµ÷ΖÏiΒ $T¡ø!tΡ  

 çνθè=ä3sù  $Z↔ÿ‹ÏΖyδ   

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

  مْنھو نفساً 
  فكلوھو ھنيئاً 

٥  
  
  

u!$ yγx!�¡9$# ãΝ ä3s9¨uθøΒr&   

  
  

أسقط البزي الھمزة اFولى مع 
: ولقنبل وجھان والتوسطالقصر 

تحقيق اFولى مع تسھيل الثانية 
الثانية ألفاً  وتحقيق اFولى وإبدال

  )وجھان(مدية 

السفھا 
  أمولكم

السفھاء 
  اَموالكم
السفاَء 
  آموالكم

٧  
٨  
  

١١  

çµ ÷ΖÏΒ ÷ρr&  

çµ ÷ΨÏiΒ (#θ ä9θ è% uρ  /

çν#uθ t/ r& Ïµ ÏiΒT| sù  

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

  منھو أو
 وقولوامنھو 
  فlمه أبواھو

11  
بياء ابن  وصل الھاء فيھا {��~��

  كثير

وFبويھي 
  لكل

 

١١  Å»θãƒ !$ pκ Í5   ًيوَصى ابن كثير أبدل الياء ألفا 



 ٤٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

    
نــھــاية الثمن : عليماً حكيماً 

  السابع
  

١٤/  ١٣  ã& ù#½z ô‰ãƒ :) ً يھما بواو ابن وصل الھاء ف  )معا
  كثير

  يدخلھو

١٥  ÏNθã‹ ç6 ø9$#   الِبُيوت  كسر الباء ابن كثير  

١٦  Èβ#s% ©! $#uρ    لفFابن  لزوماً شدد النون ومد ا
  كثير

 fواللذآن  

١٩  7π sΨÉi�t6 –Β   نة  ابن كثير ءفتح الياRُمبي  

  ÏµŠÏù #[� ö�yz   فيھي خيراً   وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٠  çµ ÷ΖÏΒ $ ¸↔ø‹ x©   منھو شيئاً   لھاء بواو ابن كثيروصل ا  

٢٤- ٢٢  
  
  

Ï!$ |¡ÏiΨ9$# āωÎ)   

  
  

اFولى الھمزة سھل البزي 
مع التوسط والقصر وحقق 

  الثانية
وحقق قنبل اFولى مع 

الثانية، وإبدالھا ياًء تسھيل 
  )وجھان(مدية 

  
  النسِا إ3

  النساء ِا3
Gالنساِء ْي  

٢٣    
نــھــاية : غفوراً رحيماً 
  الجزء الرابع

  

٢٤ ¨≅Ïmé&uρ   وأَحلّ   فتح الھمزة والحاء ابن كثير  

٢٩ ¸οu�≈ pg ÏB   تجارةٌ   رفع التاء ابن كثير  

٣٠ ÏµŠÏ= óÁ çΡ #Y‘$ tΡ   نصليھي ناراً  وصل الھاء بياء ابن كثير 

٣١  çµ ÷Ψtã ö� Ïe!s3çΡ   عنھو ُنكفر  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٢  (#θ è= t↔ó™ uρ    أسقط الھمزتين وفتح السين
  ابن كثير

  وَسلُوا

٣٣  ôN y‰s)tã   عاقدت  زاد ألفاً بعد العين ابن كثير  

٣٥    
نــھــاية الثمن : عليماً خبيراً 

  ا�ول
  

٤٠  Zπ uΖ|¡xm   حسنةٌ   رفع التاء ابن كثير  

  $ yγø!Ïè≈ ŸÒãƒ    لف وشدد العين ابنFفُيَض◌ِ أسقط ا fھاع  



 ٤٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  كثير

  ÏΒ çµ ÷Ρ à$   لُدْنھومن   وصل الھاء بواو ابن كثير   !©

٤٣ 
u!$ y_ Ó‰tnr&   

  

اسقط البزي الھمزة اFولى 
وحقق الثانية مع القصر 

 توسطوال

  
 أحد جا

   
وحقق قنبل اFولى وسھل 

  الثانية
  جاء اَحد

   
وله إبدال الثانية ألفاً 

  )وجھان(
  جاء آحد

٥٠ – ٤٩ ¸ξ‹ÏG sù ö�ÝàΡ$#    ًGابن  ضم نون التنوين وص
  كثير

  ُ◌ انظرنفتيل

٥١ ÏIωàσ ‾≈ yδ 3“ y‰÷δr&   بدل الھمزة الثانية ياًء مفتوحة أ
  ابن كثير

  ھؤ3ِء َيْھدي

٥٥  çµ ÷Ψtã 4 4’s∀x. uρ   عنھو وكفى  وصل الھاء بواو ابن كثير  

    
نــھــاية الثمن : ظ�ً ظلي�ً 

  الثاني
  

٥٩  çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «!$#   وصل الھاء بواو ابن كثير  
فردوھو إلى 

@  

٦٦  
Èβr& (#ûθ è= çF ø% $# /  

Íρr& (#θ ã_ã� ÷z $#   

ضم النون والواو وصGً ابن 
  كثير

  أُن اقتلوا
  خرجوااْ أو 

٦٦  $ ¨Β çνθ è= yèsù āωÎ)   وصل الھاء بواو ابن كثير  
ما فعلوھو 

  إ3

٦٨  $ WÛ ü� ÅÀ   سراطاً   أبدل الصاد سيناً قنبل  

٧٣    
نھاية الثمن : فوزاً عظيماً 

  الخامس
  

٧٤ Ïµ‹Ï? ÷σ çΡ #�� ô_r&   راً نؤتيھي أج  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٧٧ zΟÏ9    وقف عليھا البزي بھاء السكت
  بخلف عنه

  هْ لِمَ 

 tβθ ßϑ n=øà è?   أبدل تاء الخطاب ياء غيبة 
 ابن كثير

 ُيظلمون

٨٢  
  

tβ#uö� à)ø9$#    أسقط الھمزة ونقل حركتھا
  إلى الراء ابن كثير

  
  َرانالقُ 



 ٤٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  

٨٣  öθ s9uρ çνρ–Šu‘ ’n< Î)   وصل الھاء بواو ابن كثير  
ولو ردوھو 

  إلى

٨٧  ÏµŠÏù 3 ôtΒuρ   فيھي ومن  وصل الھاء بياء ابن كثير  

    نــھــاية الثمن الرابع: حديثاً     

٩٣  Ïµ ø‹ n=tã … çµuΖ yè s9uρ عليھي ولعنه  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩٦  h�g منھو ومغفرة  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٩٧  tÏ%©! $# ãΝßγ9 ©ùuθ s?    ًGالذين ّتوفاھم  شدد البزي التاء وص  

  zΝŠÏù    وقف عليھا البزي بھاء
  السكت بخلف عنه

  
  فيمهْ 

٩٩  
نھاية الثمن : عفواً غفوراً 

 الخامس
  

١٠٩ óΟçFΡ r'‾≈ yδ   لف قنبلFَھأنتم ھؤ3ء  أسقط ا  

١١٣   
وكان فضل U عليك 

نــھــاية الثمن : عظيماً 
  السادس

  

١١٤ ÏµŠÏ? ÷σ çΡ #�� ô_r&   اً نؤتيھي أجر  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٢٤ tβθ è= äzô‰tƒ    ضم الياء وفتح الخاء ابن
  كثير

  ُيْدَخلون

١٢٨  $ ysÏ= óÁãƒ   
فتح الياء وشدد الصاد وزاد 

ألفاً بعدھا وفتح الGم ابن 
  كثير

  
الَحا Rَيص  

١٣٤    
الثمن نھاية : سميعاً بصيراً 

  السابع
  

١٣٦/١٤٠  
  

tΑ̈“tΡ / tΑu“Ρr& / tΑ̈“tΡ  

   

وكسر  ضم الحرف اFول 
  كثيرفيھن ابن  الزاي

  
أُ / ُنزf ل 

  ْنِزل

١٤٥  Ï8ö‘¤$! َرك  فتح الراء ابن كثير   #$ Rالد  

١٤٧    
الجزء  نھاية: شاكراً عليماً 

  الخامس
  



 ٥٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

١٤٩ çνθ à!øƒ éB ÷ρr&   تخفوھو أو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٥٢ t∃ öθ y™ öΝ Îγ‹Ï? ÷σ ãƒ    ًسوف نؤتيھم  ابن كثيرأبدل الياء نونا  

١٥٣ tΑÍi” t∴è?   فف الزاي ابن أسكن النون وخ
 كثير

 ُتْنِزل

  $ tΡ Í‘r&   أْرنا  أسكن الراء ابن كثير  

١٥٧  
çνθ è= tF s%،çνθ ç7 n=|¹،  

Ïµ‹Ïù ،çµ÷ΖÏiΒ   
  ابن كثير نوصل الھاء فيھ

قتلوھو، 
، صلبوه
  منھو فيھي

١٥٨  Ïµ ø‹ s9Î) 4 tβ%x. uρ   إليھي وكان  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٦١  çµ ÷Ζtã öΝ ÎγÏ= ø. r&uρ   عنھو وأكلھم  بن كثيروصل الھاء بواو ا  

    
نــھــاية الثمن : أجراً عظيماً 

  ا�ول
  

١٧١/١٧٥  çµ ÷ΖÏiΒ )بواو ابن  افيھموصل الھاء   )معا
  كثير

  منھو

١٧٥  $ WÛ ü� ÅÀ   سراطاً   أبدل الصاد سيناً قنبل  

172/ 
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Ïµ ø‹ s9Î) ) ً ابن فيھما وصل الھاء بياء    )معا
  كثير

  إليھي 

    
من نــھــاية الث: بكل شيء عليم

  ونھاية السورة الثاني
  

  
  المائدةسورة 

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٢ βr& öΝ à2ρ‘‰|¹   كسر الھمزة ابن كثير   kوكمإْن صد  

 
Ÿωuρ (#θ çΡ uρ$ yès?   

  

مد اFلف ست حركات وشدد 
  التاء البزي

  
  وI ّتعاونوا

٣ Çyϑ sù §� äÜôÊ$#   ابن كثير ًGفمُن اضطر  ضم النون وص  

٤ Ïµ ø‹ n=tã ( (#θ à)̈? $#uρ   وصل الھاء بياء ابن كثير  
عليھي 
  واتقوا



 ٥١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٦  öΝ à6n= ã_ö‘r&uρ   م ابن كثيرGأرجلِكم  جر ال  

٦  u!% ỳ Ó‰tnr&   

أسقط البزي الھمزة اFولى م4ع 
ولقنب44444ل ، التوس44444طوالقص44444ر 

وجھ444ان تحقي444ق اFول444ى م444ع 
تسھيل الثانية،وتحقيق اFولى 
وإبدال الثانية ألفا وم4دھا م4دا 

  عياطبي

جاأحد          
  جاء اَحد
  جاَء احد

١١  |M yϑ÷è ÏΡ «!$# öΝà6 ø‹ n= tæ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير   Rنعمه  

    
نــھــاية الثمن : المؤمنون

  الثالث
  

١٤  u!$ ŸÒ øót7 ø9$#uρ 4’n< Î)   البغضاَء ِالى  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

١٦  7Þ ü� ÅÀ   سراطَ   أبدل الصاد سيناً قنبل  

٢٣  çνθ ßϑçG ù= yz yŠ öΝ ä3‾Ρ Î* sù   دخلتموھو فإنكم  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢٦    
نــھــاية الثمن  :الفاسقين 

  الرابع
  

٢٨ þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&  إني أخاف  فتح الياء ابن كثير  

  إليك يديْ   أسكن الياء ابن كثير  يدي إليك ٢٨

٣٠/٣١  
٣٩ 

ÏµŠ½z r& :) ً   ،)معا

Ïµ ø‹ n=tã 3 ¨βÎ)   

ابن  وصل الھاء فيھن بياء
 كثير

  أخيھي
  عليھي إن

٤٠    
نــھــاية الثمن : وU على كل شيء قدير

  الخامس

٤١  
çνρä‹ã‚sù βÎ)uρ    

çνöθ s? ÷σè? (#ρâ‘ x‹÷n$$ sù  
  وصل الھاء بواو ابن كثير

  فخذوھو وإن
تؤتوھو 
  فاحذروا

٤٢  ÏMós�¡= Ï9   ُحت  ضم الحاء ابن كثير kللس  

٤٤ Ïµ ø‹ n=tã u!#y‰pκ à−   بن كثيربياء ا وصل الھاء  
عليھي 
  شھداء

٤٤ yyρã� àfø9$#uρ   والجروحُ   رفع الحاء ابن كثير  



 ٥٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٤٦/٤٧/٤٨  
Ïµ ÷ƒ y‰tƒ:… ã& ©#ä./ÏµŠÏù/  

µ ø‹ n=tã  

بياء ابن  فيھنوصل الھاء 
  كثير

/ يديھي 
  /فيھي

  عليھي

٤٩  Èβr&uρ Νä3ôm$#  ابن كثير ًGوأُن احكم  ضم النون وص  

٥٠    
نــھــاية الثمن : يوقنون
  السادس

  

٥٣  ãΑθ à)tƒ uρ tÏ%   يقول الذين  أسقط الواو ابن كثير   #$!©

٥٤ ÏµŠÏ? ÷σ ãƒ tΒ   نيؤتيھي مَ   وصل الھاء بياء ابن كثير  

٥٧/٥٨ #Yρâ“èδ :) ً   ھُزؤاً   ھمز الواو فيھما ابن كثير  )معا

٦٠ Ïµ ø‹ n=tã Ÿ≅yèy_uρ   وصل الھاء بياء ابن كثير  
عليھي 
  وجعل

٦٣/  ٦٢  |Mós�¡9$#): ً ُحت  ثيرضم الحاء ابن ك  )معا kالس  

٦٤  u!$ ŸÒ øót7 ø9$#uρ 4’n< Î)   ِالى البغضاءَ   سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

    
نــھــاية الثمن : ما يعملون

  السابع
  

٧٩  çνθ è= yèsù 4 }§ø⁄ Î6 s9  فعلوھو لبئس  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٨١  Ïµ ø‹ s9Î) $ tΒ   إليھي ما  وصل الھاء بياء ابن كثير  

    
لجزء نــھــاية ا: فاسقون
  السادس

  

٩٠  
٩٥ 

çνθ ç7Ï⊥tG ô_$$ sù öΝ ä3‾= yès9   

çµ ÷ΖÏΒ 3 ª!$#uρ   

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

 وفاجتنبوھ
  منھو

٩٥ Ö!#u“yfsù ã≅÷W ÏiΒ    م ابنGحذف التنوين وجر ال
  كثير

  فجزاُء مثلِ 

٩٦ Ïµ øŠs9Î) šχρã� |³øt éB   وصل الھاء بياء ابن كثير 
إليھي 

 تحشرون

    
ـاية الثمن نــھـ: تحشرون

  ا�ول
  

١٠١  u!$ u‹ ô©r& βÎ)   أشياَء ِان  سھل الھمزة ابن كثير  



 ٥٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

  tÏm ãΑ̈”t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ُيْنَزل

١٠١ 
ãβ#uö� à)ø9$#   

  

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  القَُران

١٠٤  Ïµ ø‹ n=tã !$tΡ u!$ t/#u   عليھي آباءنا  يروصل الھاء بياء ابن كث  

١٠٧  
¨, ystGó™ $#   

  

ضم التاء وكسر الحاء ابن 
وإذا ابتدأ ضم ھمزة  كثير 

  الوصل

  
  اُسُتِحق

    
نــھــاية الثمن : الفاسقين

  الثاني
  

١١٠  Ä ß̈‰à)ø9$#   سالقُدْ   أسكن الدال ابن كثير  

١١٢ βr& tΑÍi” t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  أن ُيْنِزل

١١٥ $ yγä9Íi” t∴ãΒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ُمْنِزلھا

١١٦ |MΡr&u   أاَنت  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

١١٦  z’ ÍhΓé&uρ È ÷ yγ≈ s9Î)   وأمْي إلھين  أسكن الياء ابن كثير  

١١٦  þ’Í< ÷βr&   لَي أن  فتح الياء ابن كثير  

١١٧  Èβr& (#ρß‰ç6 ôã   أُن اعبدوا  ضم النون وصGً ابن كثير   #$

١١٩  çµ ÷Ζtã 4 y7 Ï9 s̈Œ   عنھو ذلك  وصل الھاء بواو ابن كثير  

    
نــھــاية : شيء قدير

  السورة
  

  

  اFنعامسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٧  çνθ Ý¡yϑ n= sù öΝ Îκ‰ Ï‰÷ƒ r'Î/   وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  فلمسوھو بأيديھم

٨  Ïµ ø‹ n=tã Ô7n= tΒ   وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  ملكعليھي 



 ٥٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٩  çµ≈ uΖù= yè y_ /çµ≈ sΨù= yèyf©9  بواو فيھما وصل الھاء 

  ابن كثير
/ جعلناھو
  لجعلناھو

١٠  Ï‰s)s9uρ x—Í“÷κ çJ ó™ ضم الدال وصGً ابن   #$
  كثير

  ولقُد استھزئ

نــھــاية : � يؤمنون    ١٢
  الثمن الثالث

  

١٥  þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&  ابن كثير ًGإنَي أخاف  فتح الياء وص  

١٦  çµ ÷Ψtã 7‹Í≥tΒöθ tƒ   وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  يومئذعنھو 

١٩  ãβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى
الراء وأسقط الھمزة ابن 

  كثير

  
  القُراَن

  öΝ ä3̈ΨÍ←r&   سھل الھمزة الثانية ابن
  كثير

  أِانكم

٢٥/٢٦  çνθßγs)ø!tƒ/çµ÷Ψtã): ً وصل الھاء فيھما بواو   )معا
  ابن كثير

  عنھو/يفقھوھو

٢٧  Ÿω uρ z>Éj‹ s3çΡ...  

tβθ ä3tΡ uρ  
  رفع الفعلين ابن كثير

  ونكونُ ..نكذبُ 

٢٨  çµ ÷Ψtã öΝ åκ ®ΞÎ) uρ   وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  عنھو وإنھم

٣٢  Ÿξ sùr& tβθ è= É)÷è s?   أبدل تاء الخطاب ياء
  غيبة ابن كثير

  أفG يعقلون

نــھــاية : من الجاھلين    ٣٥
  الثمن الرابع

  

٣٦/٣٧/٣٨  Ïµ ø‹ s9Î)/ Ïµ ø‹ n= tã  / 

Ïµ ø‹ xm$sΨpg ¿2  

وصل الھاء فيھن بياء 
  ابن كثير

عليھي / إليھي 
  جناحيھي/ 

٣٧ βr& tΑÍi” t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي
  ابن كثير

  ُيْنِزل

٣٩/٤١ ã& ù#Ï= ôÒ ãƒ ... çµ ù= yèøgs† 

 ، çν$ §ƒ Î)  

بواو  نوصل الھاء فيھ
  ابن كثير

... يضللھو
  يجعلھو، إياھو



 ٥٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٣٩ 7Þ ü� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٥٤  … çµ‾Ρ r& ... …çµ ‾Ρ r'sù   كسر الھمزتين فيھما ابن
  كثير

  فإنه... إنه

نــھــاية الثمن : الظالمين    ٥٨
  الخامس

  

٦٠  ÏµŠÏù ... Ïµ ø‹s9Î)   وصل الھاء فيھما بياء
  ابن كثير

  إليھي... فيھي

٦١  çµ ÷F©ùuθ s? $ uΖ è= ß™â‘   وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  توفتھو رسلنا

  u!% ỳ ãΝ ä.y‰tnr&  ولى أFسقط البزي الھمزة ا
وحقق  والتوسطمع القصر 

قنبل اFولى وسھل الثانية 
وله إبدال الثانية مداً 

  طبيعياً 

   جا أحد
  جاَء اَحد 
  جاَء احد

٦٣  $ uΖ8pgΥr&  

  

زاد ياء بعد الجيم وتاء 
بعدھا مفتوحة وحذف 

  اFلف ابن كثير

  
  أنجيتنا

٦٤  Ν ä3‹ ÅdfuΖ ãƒ $ pκ ÷]ÏiΒ  أسكن النون وخفف الجيم 
  ابن كثير

  ُينِجيكم

٦٥  CÙ÷è t/ 3 ö� ÝàΡ$#   ًGضم نون التنوين وص 
  ابن كثير

  اْنُظر نُ بعِض 

٧٢  Ïµ ø‹ s9Î) šχρã� |³øt éB   وصل الھاء بياء ابن
  كثير

إليھي 
  تحشرون

نــھــاية : الحكيم الخبير    ٧٣
  الثمن السادس

  

٧٤  ÏµŠÎ/{ u‘ y—#u   وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  Fبيھي آزر

٧٤  þ’ÏoΤ Î) y71 u‘r&  ابن كثير ًGإنَي أراك  فتح الياء وص  

٧٩ }‘Îγô_uρ “Ï% ©# Ï9  وجھْي للذي  أسكن الياء ابن كثير  

٨١  öΑÍi” t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي
  ابن كثير

  ُيْنِزل

٨٣  ;M≈y_u‘ yŠ ̈Β  درجاِت َمن  حذف التنوين ابن كثير  



 ٥٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٨٣  â!$ t±°Σ 3 ¨βÎ)   سھل الھمزة الثانية

ة وأبدلھا واواً مكسور
  ابن كثير) وجھان(

نشاُء ِان 
  نشاءون

٨٥  $ §ƒ Í�x. y— uρ   زاد ھمزة مفتوحة بعد
  اFلف ابن كثير

  زكرياءَ 

٨٧  7Þ ü� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٩٠  Ïµ ø‹ n=tã #�� ô_r&  وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  عليھي أجرا

٩١  … çµtΡθ è= yèøgrB ، 

$ pκ tΞρß‰ö6 è? ،tβθ à!øƒ éB  

بن ا أبدل التاء فيھن ياء
  كثير

يجعلونه، 
  يبدونھا، يخفون

٩٢  çµ≈ sΨø9u“Ρ r&   وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  أنزلناھو

٩٢/٩٣  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ  ، Ïµ ø‹ s9Î)   وصل الھاء فيھما بياء
  ابن كثير

  يديھي، إليھي

٩٤  öΝ ä3sΨ÷�t/  بيُنكم  رفع النون ابن كثير  

نــھــاية الثمن : تزعمون    
  السابع

  

٩٥  ÏMÍh‹ yϑ ø9$# :) ً   المْيتِ   الياء ابن كثير خفف  )معا

٩٦ Ÿ≅yè y_   زاد ألفاً بعد الجيم وكسر
العين ورفع الGم ابن 

  كثير

  
  جاِعلُ 

 Ÿ≅øŠ   الليلِ   جر الGم ابن كثير  9$#©

٩٨ @� s)tG ó¡ßϑ sù  فُمستِقر  كسر القاف ابن كثير  

٩٩/١٠٢  çµ÷ΨÏΒ): ً وصل الھاء بواو ابن   çνρß‰ç6ôã$$sù/)معا
  كثير

  وفاعبد وھ/منھو

١٠٥  |Mó™ u‘ yŠ   زاد ألفاً بعد الدال ابن
  كثير

  داَرْست

١٠٩  !$ yγ‾Ρ r&  إنھا  كسر الھمزة ابن كثير  

نــھــاية الجزء : يعمھون    ١١٠
  السابع

  



 ٥٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١١٣/ ١١٢  çνθ è= yèsù ،çνöθ|Êö� z�Ï9uρ   وصل الھاء فيھما بواو

  ابن كثير
/ فعلوھو

  ليرضوھو

١١٣/١١٨/١١٩  
/١٢١  

µ ø‹ s9Î) ) ً   )/معا

µ ø‹ n=tã):كله(  

بياء  الھاء فيھن وصل
  ابن كثير

  عليھي / إليھي 

١١٤  ×Α̈” t∴ãΒ   أسكن النون وخفف الزاي
  ابن كثير

  ُمْنَزل

١١٥  àMyϑ Ï= x.   زاد ألفاً بعد الميم ابن
  كثير

  كلماتُ 

١١٩  Ÿ≅¢Á sù   ضم الفاء وكسر الصاد
  ابن كثير

 fلَ فُص  

  tΠ§� xm   ضم الحاء وكسر الراء
  ابن كثير

م fُحر  

  tβθ ^= ÅÒã‹   لَيـضلو ن  الياء ابن كثيرفتح   9©

١٢١  Ïµø‹ n= tã …çµ‾Ρ Î) uρ  وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  عليھي وإنه

١٢٢  çµ≈ sΨ÷�uŠ ômr'sù   وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  وھ هفأحيينا

١٢٥  $ ¸)Íh‹ |Ê   أسكن الياء مخففة ابن
  كثير

  َضْيقاً 

١٢٥  ß‰̈è ¢Átƒ   أسكن الصاد وخفف
ابن  وحذف اFلفالعين 
  كثير

  
  يْصَعدُ 

١٢٦  äÞ ü� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

١٢٨  óΟèδ ç� à³øts†  بالنون بدل الياء 3بن
  كثير

  نحشرھم

١٣٨، ١٣٧ ،
١٣٩  

›µø،وهلُ عَ فَـ  n= tã  ،µŠÏù  وصل الھاء ابن كثير  
فعلوھو ، 

  عليھي ، فيھي
١٣٩  ä3tƒ Zπ tG ø‹ ¨Β   يكن ميتةٌ   رفع التاء ابن كثير  

١٤٠  (#ûθ è= tG s%  لوا  شدد التاء ابن كثير Rَقت  

نــھــاية الثمن : مھتدين    
  الثاني

  



 ٥٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١٤١  … ã&é# à2é&  أُْكلُه  سكن الكاف ابن كثيرأ  

١٤١   ÏνÏŠ$ |Á xm  ِحصاده  كسر الحاء ابن كثير  

١٤٢  ÏN üθ äÜäz  ُخْطوات  أسكن البزي الطاء  

١٤٣  Í“÷è yϑø9$#  المَعز  فتح العين ابن كثير  

١٤٣/١٤٤  Ïµ ø‹ n=tã :) ً ء وصل الھاء فيھما بيا  )معا
  ابن كثير

  عليھي

١٤٤  u!#y‰pκ à− øŒÎ)   سھل الھمزة الثانية ابن
  كثير

  شھداء ِاذ

١٤٥  šχθä3tƒ ºπ tGøŠ tΒ  تكون ميتةً   أبدل الياء تاء ابن كثير  

  Çyϑ sù §� äÜôÊ$#   ابن ًGضم النون وص
  كثير

  فمُن اضطر

وصل الھاء بواٍو أبن  وهجُ فُتْخرِ   ١٤٨
  كثير

  فتخرجوھو

اية الثمن نــھــ: يعدلون    ١٥٠
  الثالث

  

١٥٢ šχρã�ª. x‹s?  تّذكرون  شدد الذال ابن كثير  

١٥٣  ‘ÏÛ¨u�ÅÀ  سراطي  أبدل الصاد سيناً قنبل  

١٥٣/١٥٥  çνθ ãèÎ7 ¨? $$sù )معا ( ، 

çµ≈ sΨø9u“Ρ r&  

وصل الھاء فيھما بواو 
  ابن كثير

  أنزلناھو/فاتبعوھو

١٥٣  s−§� x!tG sù  فرق  شدد البزي التاءRفت  

١٦١  $ Vϑ uŠÏ%  قاف وشدد الياء مكسورة فتح ال
  ابن كثير

  َقيfماً 

  7Þ ü� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

١٦٤  ÏµŠÏù   وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  فيھي

اية نھ: غفور رحيم    ١٦٥
اية الثمن نھالسورة و

  الرابع

  



 ٥٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  

  اFعرافسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٢/١٢  çµ ÷ΖÏiΒ  منھو  روصل الھاء بواو ابن كثي  

٣  tβρã� ª. x‹s?  تّذكرون  شدد الذال ابن كثير  

١٦  y7 sÛ ü�ÅÀ  سراطك  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٢٨  Ï!$t±ósx!ø9$$Î/ ( tβθä9θà)s?r&   أبدل الھمزة الثانية ياًء ابن
  كثير

  بالفحشاِء َيتقولون

٢٩  çνθ ããôŠ$#uρ  وادعوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٠  šχθç7 |¡øt s† uρ   يحِسبون  ابن كثيركسر السين  

نــھــاية الثمن : مھتدون    
  الخامس

  

٣٣  $ tΒ óΟ s9 öΑÍi” t∴ãƒ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ما لم ُيْنِزل

٣٤  u!% ỳ öΝ ßγè= y_r&   أسقط البزي إحدى الھمزتين
  مع القصر والتوسط

  
  جلھمجاأ

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  جاَء اَجلھم

  جاَء ْاجلھم  ألفاً وجھان وله إبدالھا    
٣٨  ÏIωàσ ‾≈ yδ $ tΡθ ^= |Êr&   أبدل الھمزة الثانية ياء ابن

  كثير
  ھؤ3ِء يضلونا

٤٤  χr& èπ uΖ ÷è©9   شدد النون مفتوحة ونصب التاء
  البزي

  أنR لَْعَنةَ 

نــھــاية الثمن : يطمعون    ٤٦
  السادس

  

٤٧ u!$ s)ù= Ï? É=≈ut õ¾r&   أسقط البزي إحدى الھمزتين
  صر والتوسطمع الق

  
  ِتْلقا أصحاب

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  تلقاَء اَصحاب

  تلقاَء ْاصحاب  وجھان. وله إبدالھا ألفاً     
٤٩  >π yϑ ômu�Î/ 4 (#θ è= äz ôŠ$#   ًGابن  ضم نون التنوين وص

  كثير
  ادخلو نُ برحمِة 

٥٠  Ï!$ yϑ ø9$# ÷ρr&   الماِء َيوإبدال الھمزة الثانية ياًء مفتوحة 3بن  



 ٦٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  كثير

٥٢/٥٣ ،
٥٦  

çµ≈ sΨù= ¢Á sù/ çνθÝ¡nΣ  / 

çνθ ããôŠ$#uρ  

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

  فصلناھو 
  وادعوھو/نسوھو/

٥٦  |M uΗ÷qu‘  رحمه  ريثوقف عليھا بالھاء ابن ك  

٥٧  yx≈ tƒÍh�9$#   لف وأسكن الياء ابنFحذف ا
  كثير

  الريح

  #M� ô³ç0   أبدل الباء نوناً مضمومة
  كثيروضم الشين ابن 

  
  ُنُشراً 

  çµ≈ sΨø)ß™  سقناھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  ;MÍh‹ ¨Β  َمْيت  خفف الياء مسكنة ابن كثير  

  šχρã�ā2x‹s?  كرون  شدد الذال ابن كثير Rتذ  

٥٩  þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&  ابن كثير ًGإنَي أخاف  فتح الياء وص  

٦٤  çνθ ç/ ¤‹ s3 sù /çµ≈ uΖøŠ yfΡ r'sù   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  فأنجيناھو/فكذبوھو

نــھــاية الثمن : قوماً عمين    
  السابع

  

٦٩  Zπ sÜ)Á t/  بصطه  أبدل السين صاداً البزي  

٧٢/٨٣  çµ≈ uΖø‹ pgΥr'sù  فانجيناھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٧٤  $ Y?θã‹ ç/  يوتابِ   كسر الباء ابن كثير  

٨١  öΝ à6‾Ρ Î) tβθ è? ù'tG s9   زاد ھمزة استفھام مفتوحة
الثانية ابن  وسھلفي أولھا 

  كثير

  
  أِانكم لتأتون

٨٦  7Þ ü� ÅÀ  سراطٍ   أبدل الصاد سيناً قنبل  

نــھــاية : خير الحاكمين    
  الجزء الثامن

  

٩٨  zÏΒr&uρr&  أْو أِمن  أسكن الواو ابن كثير  

١٠٠  â!$ t±nΣ Ν ßγ≈ uΖö7 |¹r&   أبدل الھمزة واواً مفتوحة ابن
  كثير

  نشاء َوصبناھم



 ٦١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١٠٥ z ÉëtΒ û É_ t/  معْي بني  الياء ابن كثير أسكن  

١٠٧/١١١  çν$ |Á tã  / çν%s{r&uρ   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

/ عصاھو 
  أخاھو

١١١  ÷µ Å_ö‘r&   زاد ھمزة ساكنة بعد الجيم
 وضم الھاء ووصلھا بواو

  ابن كثير

  
  أرِجُئُھو

    نــھــاية الثمن ا�ول: عظيم    
١١٧  ß#s)ù= s?   مGابن وشد القاف فتح ال

  كثير
  لقRفتَ 

لَقRف  البزي التاء وصGً  شددو      Rھي ت  
١٢٣  Λ äΨtΒ#u  Ïµ Î/   ھمزة استفھام وسھل ابن كثير زاد

  الثانية
  أاَامنتم

ولقنبل وصGً بما قبلھا إبدال     
الھمزة واواً، ويبتدئ بھا محققة 

  كالبزي

  
فرعون 

  اَْامنتمو
  çνθ ßϑè? ö� s3̈Β  مكرتموھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٢٧  ã≅ÏnG s)ãΖ y™   فتح النون وأسكن القاف
ابن  وخفف التاء مضمومة

  كثير

  
  سَنْقُتلُ 

١٣٥  çνθ äóÏ=≈ t/  بالغوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٣٧  àMyϑ Ï= x.  كلِمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

١٣٩  ÏµŠÏù ×≅ÏÜ≈ t/ uρ  فيھي وباطل  وصل الھاء بياء ابن كثير  

    نــھــاية الثمن الثاني: عظيم    
١٤٢  ÏµŠ½z{ šχρã�≈ yδ  وصل الھاء بياء ابن كثير  

Fخيھي 
  ھارون

١٤٣  þ’ÏΤ Í‘ r&  أْرني  أسكن الراء ابن كثير  

  ÇÅ3≈ s9uρ ö�ÝàΡ$#  ابن كثير ًGولكُن انظر  ضم النون وص  

١٤٤  ’ÏoΤ Î) y7 çG øŠx!sÜô¹   إنَي اصطفيتك  فتح الياء ابن كثير  #$

   ÉL≈n=≈ y™ Í�Î/  لف ابن كثيرFبرسالتي  حذف ا  

١٤٦/١٤٨  çνρä‹Ï‚−G tƒ : يتخذوھو وصل الھاء فيھن بواو ابن /



 ٦٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
) ً çνρä‹sƒ / )معا ªB$#  اتخذوھو  كثير  

١٥٠  ü“Ï‰÷è t/ ( óΟçF ù= Åftãr&  

��W��V  

  فتح الياء وصGً ابن كثير
  وصل الھاء بياء ابن كثير

  بعدَي أعجلتم
  أخيھي يجره

  Ïµ ø‹ s9Î) 4 tΑ$ s%  إليھي قال  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٥٥  â!$ t±n@ ( |MΡr&   أبدل الھمزة الثانية واواً مفتوحة
  ابن كثير

  تشاُء َوْنت

نھاية الثمن : خير الغافرين    
  الثالث

  

١٥٧ /
١٥٨/  
١٦٠  

çνρ â‘ ¨“ tãuρ / çνρ ã� |Á tΡ uρ / 

çνθ ãè Î7̈? $#uρ/ çµ8s) ó¡oK ó™ $#  

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

/ عزروھو
  نصروھو

 /واتبعوھو
  استسقاھو

١٦٣  öΝ ßγù= t↔ó™ uρ   فتح السين وأسقط الھمزتين ابن
  كثير

  وَسْلھم

١٦٤  ¸οu‘É‹÷è tΒ 4’n< Î)  ابن كثير ًGمعذرةٌ إلى  رفع التاء وص  

١٦٦/١٦٩  çµ ÷Ζtã  / çνρä‹è{ù'tƒ   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  يأخذوھو/ عنھو 

١٦٩  ÏµŠÏù 3 â‘#¤$!$#uρ  فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  tβθ è= É)÷è s?   الغيبة  تاء الخطاب ياءأبدل
  ابن كثير

  يعقلون

نــھــاية الثمن : المصلحين    ١٧٠
  الرابع

  

١٧١  ÏµŠÏù ö/ä3‾= yè s9  فيھي لعلكم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٧٥/١٧٦  çµ≈ sΨø‹ s?#u /çµ≈ uΖ÷è sùu� s9 

/çµ1uθ yδ /çµ ò2ã�øIs?  

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

 /لرفعناھو/آتيناھو
/ ھواھو 
  تتركھو

١٧٦  Ïµ ø‹ n=tã ô]yγù= tƒ  عليھي يلھث  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  ]yγù= tƒ 4 y7Ï9¨ ©Œ   أظھر الثاء عند الذال ابن
  كثير

  يلھْث َذلك

١٨٠  çνθ ããôŠ$$ sù $ pκÍ5  فادعوھو ِبھا  وصل الھاء بواو ابن كثير  



 ٦٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١٨٦  öΝ èδ â‘x‹tƒ uρ  وَنذرھم  أبدل الياء نوناً ابن كثير  

١٨٨  âûθ �¡9$# 4 ÷βÎ)  

  

الھمزة الثانية وله  سھل
إبدالھا واواً مكسورة ابن 

  كثير

  /السوُء ِان 
  السوُء ِون

نــھــاية الثمن : يؤمنون    
  الخامس

  

١٩٥  È≅è% (#θ ãã ôŠ$#  ابن كثير ًGم وصGقُل ادعوا  ضم ال  

٢٠١  ×#Í× ‾≈ sÛ   لف وأبدل الھمزةFحذف ا
  ياًء ساكنة ابن كثير

  
  طْيفٌ 

٢٠٤ ãβ#uö� à)ø9$#  ة ونقل حركتھا أسقط الھمز
  ابن كثير إلى الراء

  
  القَُران

نھاية الثمن السادس ونھاية : يسجدون    ٢٠٦
  السورة

  
  اFنفالسورة 

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١١  ãΝ ä3ŠÏe±tó ãƒ }̈ $ yè‘Ζ9$#   فتح الياء وأسكن الغين وأبدل

الياء ألفاً بعد الشين ورفع النعاس 
  ابن كثير

  
يغشاكم 
  النعاسُ 

١١/١٤  çµ ÷ΨÏiΒ  / çνθ è%ρä‹sù   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

/ منھو 
  فذوقوھو

١١  ãΑÍi” t∴ãƒ uρ   أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ويْنِزل

١٦/١٧/٢٠  çµ1 uρù'tΒuρ  / çµ ÷ΖÏΒ / 

çµ ÷Ψtã  

بواو ابن  نوصل الھاء فيھ
  كثير

/ ومأواھو 
  عنھو/ منھو 

١٨  ßÏδθãΒ Ï‰ø‹ x.  

  

الھاء مشددة  فتح الواو وكسر
ونّون النون ونصب كيد ابن 

  كثير

  
نٌ  fكيدَ  ُمَوھ  

١٩  ¨βr&uρ ©!$#  وإِن @  كسر الھمزة ابن كثير  

٢٠  Ÿωuρ (#öθ ©9uθ s?  مع ًGشدد البزي التاء وص
  المد الGزم قبلھا

  
  وIتRولوا

  نــھــاية الثمن : � يسمعون    



 ٦٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  السابع
٢٤  Ïµ øŠs9Î) šχρã� |³øt éB  ء ابن كثيروصل الھاء بيا  

إليھي 
  تحشرون

٣٢  z ÏiΒ Ï!$yϑ¡¡9$# Íρr& $sΨ ÏK øY مفتوحة  ياءً أبدل الھمزة الثانية   #$
  ابن كثير

من السماِء 
  َيوائتنا

٣٨  àM̈Ψß™  سنهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

نــھــاية الجزء : ونعم النصير    ٤٠
  التاسع

  

٤٢  Ïοuρô‰ãè ø9$$ Î/ :) ً   بالِعدوة  ركسر العين فيھما ابن كثي  )معا

  ¢ yr   ولىFفك ا�دغام وكسر الياء ا
  البزي

  يَ َحيِ 

٤٦  Ÿωuρ (#θ ãã u“≈uΖ s?   ومد ًGشدد البزي التاء وص
  اFلف لزوماً 

  
  وI تRنازعوا

٤٨  y عقبيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٤٨  þ’ÏoΤ Î) 3“ u‘r& /  

þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&  
  فتح الياء فيھما ابن كثير

  /إنَي أرى
  إنَي أخاف

٥٩  Ÿωuρ ¨ t|¡øt s†   أبدل الياء تاء خطاب وكسر
  السين ابن كثير

  
  و3 تحِسبن

نــھــاية الثمن : � تظلمون    ٦٠
  ا�ول

  

٦٥/٦٦  ä3 tƒ  الثانية

  والثالثة
  ابن كثيرأبدل الياء تاء فيھما 

  تكن

٦٦  $ Z!÷è |Ê  ضم الضاد ابن كثير   َ   ُضعفا

٧٣  çνθ è= yèø!s? ä3s?  تفعلوھو تكن  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  نھاية السورة ونھاية الثمن الثاني: عليم    ٧٥
  
  

  التوبةسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٦  çνö� Å_r'sù / çµøó Ï= ö/ r&   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  أبلغھو/ فأجْرھو 



 ٦٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١٢  sπ £ϑ Í←r&  أِامة  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

١٣  çνöθ t±øƒ rB  تخَشْوھو  واو ابن كثيروصل الھاء ب  

١٧  y‰Åf≈ |¡tΒ «!$#   لف وأسكن السين ابنFأسقط ا
  كثير

  مْسجد @

نــھــاية الثمن : المھتدين    
  الثالث

  

٢١  çµ ÷ΨÏiΒ 5β¨uθ ôÊÍ‘uρ  منھو ورضوان  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢٣  u!$ uŠ Ï9÷ρr& ÈβÎ)  ِان أولياءَ   سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٢٨  u!$ x© 4 āχÎ)  شاَء ِان  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٣٠ í� ÷ƒ u“ãã ßø⌠$#  عزيُر ابن  حذف التنوين ابن كثير  

 šχθä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ   حذف الھمزة وضم الھاء ابن
  كثير

  يضاھون

نــھــاية الثمن : المشركون    ٣٣
  الرابع

  

٣٧  ‘≅ŸÒ ãƒ Ïµ Î/   فتح الياء وكسر الضاد ابن
  كثير

  َيِضل

  âûθ ß™ óΟÎγÏ=≈ yϑ ôã r&   أبدل الھمزة الثانية واواً مفتوحة
  ابن كثير

  سوُء َوْعمالھم

٣٩/٤٠  çνρ”� àÒ s? /çνρã�ÝÁΖ s?   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  تنصروھو/ھوتضرو

٤٠  Ïµ ø‹ n=tã …çνy‰§ƒ r&uρ  عليھي وأيده  وصل الھاء بياء ابن كثير  

نــھــاية الثمن : يترددون    
  الخامس

  

٥٢  ö≅yδ šχθ ÝÁ−/ u� s?   شدد ًGربصون  البزي التاء وصRھل ت  

٥٧ Ïµ ø‹ s9Î) öΝèδuρ  إليھي وھم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

نــھــاية الثمن : راغبون    ٥٩
  السادس

  

٦٢  çνθ àÊö� ãƒ βÎ)  يرضوھو إن  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٦٤  βr& tΑ̈” t∴è?   أن ُتْنَزلأسكن النون وخفف الزاي ابن  



 ٦٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  كثير

٦٦  βÎ) ß#÷è ‾Ρ  tã  النون ياء مضمومة أبدل 
  وفتح الفاء ابن كثير

  
  إن ُيْعَف عن

  ó>Éj‹yè çΡ Oπ x!Í←!$ sÛ   أبدل النون تاء مضمومة، وفتح
  ابن كثير) طائفة(العين ورفع 

  
ْب طاِئَفةٌ  Rُتَعذ  

نھاية الثمن : من ولي و� نصير    ٧٤
  السابع

  

٧٧  $ tΒ çνρß‰tã uρ $ yϑ Î/uρ  ما وعدوه وبما  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٨٣  z ÉëtΒ #‡ρß‰tã  ابن كثير ًGمعْي عدواً   أسكن الياء وص  

٩٢  Ïµ ø‹ n=tã (#θ ©9uθs?  عليھي تولوا  وصل الھاء بياء ابن كثير  

 ءنــھــاية الجز: ينفقون    
  العاشر

  

٩٨  äοu� Í←!#yŠ Ïöθ وء  ضم السين ابن كثير  9$#¡¡ kالس  

١٠٠  çµ ÷Ζtã £‰tã r&uρ  عنھو وأعد  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  “Í� ôfs? $ yγtF øt rB   وجر " تجري"بعد " من"زاد
  التاء ابن كثير

تجري ِمن 
  َتحِتھا

١٠٣  y7 s?4θ n= زاد واواً بعد الGم وكسر التاء   ¹|
  ابن كثير

  صلواتِك

١٠٦  tβöθ y_ö�ãΒ   زاد ھمزة مضمومة بعد الجيم
  ابن كثير

  مرَجُئْون

١٠٨  Ïµ‹Ïù )ثةGبياء ابن  نوصل الھاء فيھ  )الث
  كثير

  فيھي

١١٠  yì©Üs)s?  ع  ضم التاء ابن كثير Rُتقط  

نــھــاية الثمن : عليم حكيم    
  ا�ول

  

١١١  Ïµ ø‹ n=tã $y)xm  عليھي حقاً   وصل الھاء بياء ابن كثير  

  Èβ#uö� à)ø9$#uρ   إلى نقل حركتھا وأسقط الھمزة
  الراء ابن كثير

  
  القَُران

١١٤ ÏµŠÎ/{ āωÎ)  بيھي إ3  وصل الھاء بياء ابن كثيرF  

١١٤/١١٧  çν$ §ƒ Î)  / çµ÷Ζ ÏΒ  /  وصل الھاء فيھن بواو ابن
  كثير

 /منھو/إياھو
  اتبعوھو



 ٦٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
çνθ ãèt7 ¨? $#  

  yŠ$ Ÿ2 àaƒ Í“tƒ  كاَد تزيع  أبدل الياء تاء ابن كثير  

١١٨  Ïµ ø‹ s9Î) ¢ΟèO  إليھي ثم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

نــھــاية الثمن : يعملون    ١٢١
  الثاني

  

١٢٤  çµ ø? yŠ#y— ÿ ÏνÉ‹≈ yδ  تھو ھذهزاد  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  عليھي  ابن كثير بياءوصل الھاء  ²  ١٢٩

  

  يونس عليه السGمسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٣  çνρß‰ç6 ôã $$sù 4 Ÿξsùr&  وصل الھاء بواو ابن كثير  Gفاعبدوھو أف  

  šχρã�ª. x‹s?  كرون  شدد الذال ابن كثير Rتذ  

٤  Ïµ ø‹ s9Î) öΝä3ãè Å_ö� tΒ  إليھي مرجعكم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٥  [!$ u‹ ÅÊ  ِضئاءً   ھمز الياء قنبل  

الثمن  نھاية: رب العالمين    ١٠
  الثالث

  

١٥  Aβ#uö� à)Î/   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  بقَُران

  ÷ρr& ã&ø! Ïd‰t/ 4 ö≅è%  َبّدْلھو قل  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  þ’Í< ÷βr& … ã& s!Ïd‰t/ é& /  

þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&  

فتح الياء فيھما وصGً ابن 
  كثير

  / لَي أن 
  إنَي أخاف

١٦  Iωuρ Ν ä31 u‘ôŠr&  لفFوللبزي  ابن كثير حذف ا
  وجه آ خر كحفص

  
 َFَ دراكمو  

١٩/٢٠ ÏµŠÏù  / Ïµ ø‹n= tã   وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  عليھي/ فيھي 

٢٣ yì≈ tG ¨Β Ïο4θ u‹ ysø9$#  ابن كثيررف ًGمتاُع الحياة  ع العين وص  



 ٦٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٢٤  çµ≈ uΖø9u“Ρ r& zÏΒ  أنزلناھو من  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢٥  â!$ t±o„ 4’ n< Î)   سھل الھمزة الثانية وأبدلھا
واواً مكسورة وجھان ابن 

  كثير

  يشاء ِالى
  يشاُء ِولى

  7Þ ü� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٢٧  $ YèsÜÏ%  ِقْطعاً   يرأسكن الطاء ابن كث  

٣١  ÏMÍh‹ yϑ ø9$# :) ً   الَمْيت  خفف الياء فيھما ابن كثير  )معا

٣٣  àMyϑ Ï= x. y7 În/ u‘  كلمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

٣٥  ü̈Βr& āω ü“Ïd‰Íκ u‰  ي  فتح الياء والھاء ابن كثيرfيـََھد  

٣٧  ãβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  القَران

٣٧  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ  ، ÏµŠ Ïù  ابن  ياءب وصل الھاء فيھما
  كثير

  يديھي، فيھي

٣٨  çµ1 u�yIøù$# ( ö≅è% افتراھو قل  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤٥  tΠöθ tƒ uρ öΝ èδ ã�à³øt s†  َنْحشرھم  أبدل الياء نوناً ابن كثير  

٤٩  u!% ỳ óΟßγè= y_r&  ولى أسقط الFبزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

  
  جا أجلھم

وحقق قنبل اFولى مع تسيھل     
  الثانية

  جاء اَجلھم

  جاَء ْاجلھم  وأبدلھا ألفاً وجھان    
نــھــاية الثمن : تكسبون    ٥٢

  الخامس
  

٥٦  Ïµ øŠs9Î) uρ   وصل الھاء فيھا بياء ابن
  كثير

  إليھي

٥٩/٦١  çµ ÷ΖÏiΒ $ YΒ#t� ym   

çµ÷ΖÏΒ ÏΒ  

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

  منھو

٦١  5β#uö� è%   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  قَُران

٦٦  u!% Ÿ2u�à° 4 βÎ)   سھل الھمزة الثانية بين  



 ٦٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  ِان شركاءَ   الھمزة والياء ابن كثير

٦١/٦٧  ÏµŠÏù )وصل الھاء فيھما بياء ابن   )معا
  كثير

  فيھي

نــھــاية الثمن : يكفرون    ٧٠
  السادس

  

٧٢  y“Í� ô_r& āωÎ)  أجرْي إ3  بن كثيرأسكن الياء ا  

٧٣  çνθ ç/¤‹s3sù  /

çµ≈ uΖø‹ ¤fuΖsù  

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

فكذبوھو، 
  فنجيناھو

٧٨/٨٤/٨٧  Ïµ ø‹ n=tã $tΡ u!$ t/#u ،�

n ، Ïµ‹½z r&uρ  
  وصل الھاء بياء ابن كثير

عليھي 
 فعليھي،آباءنا،

  وأخيھي

٨٧  $ Y?θã‹ ç/،öΝà6 s?θã‹ ç/  ِبيوتكم ِبيوتاً،  كسر الباء فيھما ابن كثير  

٨٨  (#θ ^= ÅÒã‹ Ï9  وا  فتح الياء ابن كثيرkلَيضل  

نــھــاية الثمن : يعلمون    ٨٩
  السابع

  

٩٣  Í فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩٤  È≅t↔ ó¡sù   نقل حركة الھمزة إلى السين
  ابن كثير

  َفَسل

٩٦  àMyϑ Ï= Ÿ2 y7 În/ u‘  كلمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

١٠١  È≅è% (#ρã� ÝàΡ   قُل انظروا  الGم وصGً ابن كثير ضم  #$

١٠٣  ÆkΨçΡ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$#   فتح النون الثانية وشدد الجيم
  ابن كثير

  ُنَنجf المؤمنين

  

  ودـھسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٢/٥  çµ ÷ΖÏiΒ ) ً وصل الھاء فيھما بواو ابن   )معا
  كثير

  منھو

٣  Ïµ ø‹ s9Î) Νä3÷è ÏnG yϑ ãƒ  إليھي يمتعكم  اء ابن كثيروصل الھاء بي  



 ٧٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  βÎ) uρ (#öθ ©9uθ s?   ًGولوا  شدد البزي التاء وصRوإن ت  

  þ’ÏoΤ Î* sù ß∃%s{r&  فإنَي أخاف  فتح الياء ابن كثير  

٥  7ΟŠÏ=tæ ÏN#x‹Î/ 

Í‘ρß‰÷Á9$# 

نــھــاية الجزء الحادي 
  عشر

  

٩/١٠  çµ÷ΨÏΒ …çµ‾ΡÎ)  

çµ÷G¡¡tΒ £s9θà)u‹s9  

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  ركثي

  إنهمنھو 
 مّستھو
  ليقولن

١٢  Ïµ ø‹ n=tã î”∴x.  عليھي كنزُ   وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٣/١٧  çµ1 u�yIøù$# ، çνθè= ÷G tƒ uρ ، 

çµ ÷ΨÏiΒ :) ً   )معا

بواو ابن  نوصل الھاء فيھ
  كثير

/ افتراھو 
/ يتلوھو 

  منھو

٢٠  ß#yè≈ ŸÒãƒ   لف وشدد العين ابنFأسقط ا
  كثير

  ُيَضعRف

اية الثمن نــھــ: خالدون    ٢٣
  ا�ول

  

٢٤  tβρã� ª. x‹s?  كرون  شدد الذال ابن كثير Rتذ  

٢٥  ’ÏoΤ Î) öΝ ä3s9  ني لكمأَ   فتح الھمزة ابن كثير  

٢٦  þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&  إنَي أخاف  فتح الياء ابن كثير  

٢٨  ôMuŠ Ïdϑ ãèsù   فتح العين وخفف الميم ابن
  كثير

  َفعِميت

٢٩/٣٤  Ïµ ø‹ n=tã  ، Ïµø‹ s9Î) uρ  بياء ابن  وصل الھاء فيھما
  كثير

عليھي، 
  إليھي

٣٠  šχρã�ā2x‹s?  تّذكرون  شدد الذال ابن كثير  

٢٩  ÷βÎ) y“ Í�ô_r&  āωÎ)  إن أجرْي إ3  أسكن الياء ابن كثير  

  û Éi_Å3≈ s9uρ óΟä31 u‘ r&  البزي ًGولكنَي أراكم  فتح الياء وص  

٣٥  çµ1 u�yIøù$# ( ö≅è%  افتراھو قل  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٨/٣٩  Ïµ ø‹ n=tã ) ً يھي، لعوصل الھاء فيھن  بياء ابن  ، )معا



 ٧١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

Ïµ‹Ï? ù'tƒ،ÏµƒÍ“øƒ ä†  
يأتيھي،   كثير

  يخزيھي
٣٨  çµ ÷ΖÏΒ   وصل الھاء فيھا بالواو ابن

  كثير
  منھو

٤٠  u!% ỳ $ tΡÞ÷ö∆ r&   ولى معFأسقط البزي الھمزة ا
وحقق قنبل  القصر والتوسط

وأبدلھا  اFولى مع تسھيل الثانية
  وجھان. ألفاً 

  مرناجا أ
  جاء اَمرنا
  جاء ْامرنا

  ÏΒ 5e≅à2 È÷ ỳ ÷ρy—  حذف التنوين ابن كثير  
من كِل 
  زوجين

    نــھــاية الثمن الثاني: قليل    
٤١  $ yγ1 1� øgxΧ   ضم الميم ولم يمل الراء ابن

  كثير
  ُمْجراھا

٤٢  ¢ o_ç6≈ tƒ  يا ُبَنيِ   كسر الياء ابن كثير  

  =Ÿ2ö‘$# $ sΨyè ¨Β  غام ا�د: للبزي فيھا وجھان
  كحفص، وا�ظھار

  اركّمعنا،
  اركْب معنا

٤٤  â!$ yϑ |¡≈ tƒ uρ  ÉëÏ= ø% r&   أبدل الھمزة الثانية واواً مفتوحة
  ابن كثير

يا سماُء 
  َوْقلعي

٤٦  Çù= t↔ó¡n@   م وشدد النون مفتوحة ابنGفتح ال
  كثير

 Rتسألَن  

٤٦  
  

٤٧  

þ’ÏoΤ Î) y7 ÝàÏã r&  

þ’ÎoΤ Î) èŒθ ããr&  
  فتح الياء وصGً ابن كثير

  َي أعظكإن
  

  وذإنَي أع

٥١  Ïµ ø‹ n=tã #�� ô_r&  عليھي أجراً   وصل الھاء بياء ابن كثير  

  š”Í�ô_r& āωÎ)   ووقفاً ابن ًGأسكن الياء وص
  كثير

  أجرْي إ3

  þ’ÏΤ u� sÜsù 4 Ÿξ sùr&  البزي ًGفطرنيَ   فتح الياء وص Gأف  

٥٢  Ïµ ø‹ s9Î) È≅Å™ö� ãƒ  إليھي يرسل  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٥٦  7Þ ü� ÅÀ  سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٥٧  βÎ* sù (#öθ ©9uθ s?   ًGفإن َتولوا  شدد البزي التاء وص  

٥٨  u!% ỳ $ tΡÞ÷ö∆ r&   ولىFأسقط البزي الھمزة ا  



 ٧٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  جا أمرنا  مع القصر والتوسط
وحقق قنبل اFولى مع     

تسھيل الثانية وإبدالھا 
  وجھان.ألفاً 

  جاء اَمرنا
  جاء ْامرنا

ــاية الثمن نــھ: قوم ھود    ٦٠
  الثالث

  

٦١/٦٢  Ïµ ø‹ s9Î) :) ً وصل الھاء فيھما بياء ابن   )معا
  كثير

  إليھي

٦١  Ô�Ó وصل الھاء بواو ابن كثير  
  فاستغفروھوثم 

٦٣  çµ ÷ΖÏΒ π tΗôqy‘  رحمةمنھو   وصل الھاء بواو ابن كثير  

       

٦٦  u!$ y_ $ tΡ Þ÷ö∆ r&    ولىFأسقط البزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

  
  اجا أمرن

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  جاَء اَمرنا

  جاْء أمرنا  وجھان. وإبدالھا ألفاً     
٦٨  Iωr& ¨βÎ) (#yŠθ ßϑ rO   أ3 إن ثمو داً   نون الدال ابن كثير  

٧٠  Ïµ ø‹ s9Î) öΝèδu� Å6tΡ   إليھي نكرھم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٧١  Ï!#u‘ uρ t,≈ysó™ Î)    ولىFسھل البزي الھمزة ا
حقق الثانية مع التوسط و

  والقصر

  
  ورا إسحاق

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  وراِء ِاسحاق

  وجھان.وإبدالھا ياَء مدية    
وراِء ْي 

  سحاق
٧١  z>θà)÷è tƒ   يعقوبُ   رفع الباء ابن كثير  

٧٢  à$ Ï!r&u   أاَلد  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٧٣  àMuΗ ÷qu‘  «!$#   رحمهْ   ء ابن كثيروقف عليھا بالھا  

٧٦  u!% ỳ Þ÷ö∆ r& y7 În/u‘    ولىFأسقط البزي الھمزة ا  



 ٧٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  جا أمر ربك  مع القصر والتوسط
وحقق قبنل اFولى مع تسھيل     

  الثانية
جاء اَْمُر 

  ربك
  وجھان. وإبدالھا ألفاً     

جاَء ْامُر 
  ربك

٧٨  Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒuρ   إليھي ومن  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٨١  Î�ó�r'sù    أسقط الھمزة وأسكن السين ابن
  كثير

  فاْسر

  āωÎ) y7 s? r&z÷ö∆   إ3 امرأُتك  رفع التاء ابن كثير   #$

    نــھــاية الثمن الرابع: ببعيد    ٨٣
٨٤  þ’ÏoΤ Î) Ν à61u‘ r&   البزي Gإنَي أراكم  فتح الياء وص  

  þ’ÏoΤ Î) uρ ß∃%s{r&   ابن كثير ًGإنَي أخاف  فتح الياء وص  

٨٦  àM§‹ É)t/   بقيهْ   عليھا بالھاء ابن كثير وقف  

٨٧  y7è? 4θ n= |¹r&   م ابن كثيرGأَصَلواتك  زاد واواً بعد ال  

  (#àσ ‾≈ t±nΣ ( y7 ‾Ρ Î)   نشاُء ِانك  سھل الثانية ابن كثير  

وجھان . وأبدلھا واواً مكسورة    
  ابن كثير

  نشاُء ِونك

٨٨  çµ ÷ΖÏΒ  ، çµ ÷Ζtã    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  منھو، عنھو

  Ïµ ø‹ n=tã  ، Ïµø‹ s9Î) uρ    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

عليھي، 
  إليھي

٨٩  
٩٢  

þ’Ï∋$ s)Ï© βr&  ، 

þ‘ÏÜ÷δu‘ r& –“tã r&   

فتح الياء فيھما وصGً ابن 
  كثير

شقاقيِ أن، 
  أرھطَي أعز

٩٠  Ïµ ø‹ s9Î) 4 ¨βÎ)   إليھي إن  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩٢  çνθ ßϑè? õ‹sƒ ªB$#uρ    واتخذتموھو   ابن كثير وصل الھاء بواو  

٩٣  Ïµ‹Ï? ù'tƒ  ،Ïµƒ Í“øƒ ä†    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

يأتيھي، 
  يخزيھي



 ٧٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

٩٤ /
١٠١  

  
  

u!$ y_ $ tΡ ã� øΒr&   

u!% ỳ Þ÷ö∆ r&   

أسقط البزي الھمزة اFولى مع 
وحقق  فيھماالقصر والتوسط 

اFولى مع تسھيل  قنبل الھمزة
ن وجھا. ألفاً  الثانية وإبدالھا

  فيھما

  ا أمرنا،ج
  جاَء اَمرنا،

  َجا أَْمرُ 
  جاَء اَْمرُ 

١٠٥  tΠöθ tƒ ÏN ù'tƒ Ÿω   ووقفا ابن Gأثبت الياء وص
  كثير

  3 يوم يأتي

١٠٥  Ÿω ãΝ ‾=x6 s?    لف ست حركات وشددFمد ا
  التاء البزي

  
  IتRكلم

نــھــاية الثمن : لما يريد    
  الخامس

  

١٠٨  (#ρß‰Ïè ß™   َسِعدوا  فتح السين ابن كثير  

١١٠  ÏµŠÏù 4 Ÿωöθ s9uρ   فيھي ولو3  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  çµ ÷ΖÏiΒ 5=ƒÍ�ãΒ   منھو مريب  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١١١  ¨βÎ) uρ yξ ä. $ £ϑ أسكن النون وخفف الميم ابن    9©
  كثير

  اوإْن كGّ لَمَ 

١١٦  Ïµ‹Ïù (#θ çΡ%x. uρ   فيھي وكانوا  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٢٣  ßìy_ö� ãƒ   الياء وكسر الجيم ابن  فتح
  كثير

  عَيرجِ 

  çνô‰ç6 ôã$$ sù ö≅ā2uθs? uρ   وتوكل فاعبدھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  Ïµ ø‹ n=tã 4 $ tΒuρ   عليھي وما  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  tβθ è= yϑ÷è s?    أبدل تاء الخطاب ياء غيبة
  ابن كثير

  يعملون

  

  
  عليه السGم يوسفسورة 

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٢  çµ≈ sΨø9u“Ρ r&    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  أنزلناھو

٢/٣  $ ¸Ρ üö� è% ،tβ#uö� à)ø9$#    نقل الحركة الھمزة إلى
  الراء ابن كثير

  قَُراناً، القَُران



 ٧٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٤  Ïµ‹Î/{ ÏM t/ r'‾≈ tƒ    وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  Fبيھي

  ÏMt/ r'‾≈ tƒ    وقف عليھا بالھاء ابن
  كثير

  يا أبهْ 

٥  ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω   3  كسر الياء ابن كثير fيا ُبَني  

نھاية الثمن : عليم حكيم    
  السادس

  

٧  ×M≈tƒ#u t,Í# Í←!$ ¡¡= Ïj9    لف بعد الياءFحذف ا
ووقف عليھا  ابن كثير

  بالھاء

  للسائلين ةٌ آي
  آَيهْ 

٨  çνθ äzr&uρ �=xmr&    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  وأخوھو أحب

٩  AÎ7 –Β (#θ è= çG ø% $#    ًGضم نون التنوين وص
  ابن كثير

  اقتلوا نُ مبيِن 

١٢،١٠،٩  çνθãmu�ôÛ$#،çνθà)ø9r&uρ،  

ç µôÜÉ)tGù=tƒ،ã&ù#Å™ö‘r& $sΨyètΒ  

وصل الھاء فيھن بواو 
  ابن كثير

اطرحوھو،ألقوھوه، 
  أرسلھويلتقطھو،

١٢  
١٢  
  

١٠/١٥  

ôìs? ö� tƒ   

ó= yè ù= tƒ uρ  

ÏMt6≈ uŠ xî   

أبدل الياء نوناً وكسر 
  العين
  الياء نوناً أبدل 

وقف عليھا بالھاء ابن 
  كثير

  َنْرتع ِ 
  ونلعبْ 

  
  غيابهْ 

١٣  û Í_çΡ â“ósu‹ s9 βr&  ابن كثير ًGليحزنَين أن  فتح الياء وص  
١٣/١٥  çµ ÷Ψtã  / çνθè= yè øgs†    وصل الھاء فيھما بواو

  ابن كثير
  يجعلوھو/ عنھو 

١٥  Ïµ øŠs9Î)    وصل الھاء فيھا بالياء
  كثير ابن

  إليھي

١٩  3“u� ô³ç6≈ tƒ    لفFزاد ياًء مفتوحة بعد ا
  ابن كثير

  يا ُبْشرايَ 

١٩/٢٠  çνρ•� |�r&uρ  ، çν÷ρu� Ÿ°uρ    وصل الھاء فيھما بواو
  ابن كثير

  أسروھو،شروھو

٢٠  ÏµŠÏù zÏΒ    وصل الھاء فيھا بياء ابن
  كثير

  فيھي من



 ٧٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١٢/٢٠/٢٢  çµ1 u�yIô©$#  ،çµ1 uθ÷W tΒ ،

çµ≈ sΨ÷�s?#u   

بواو ن وصل الھاء فيھ
  رابن كثي

اشتراھو، مثواه، 
  آتيناھو

٢٣  |Mø‹ yδ y7 s9   َھْيُت لك  ضم التاء ابن كثير  

٢٣  þ’Ïn1u‘ z|¡ômr&   ابن كثير ًGربَي أحسن  فتح الياء وص  

٢٤  u!$ t±ósx!ø9$#uρ 4 … çµ ‾ΡÎ)    سھل الھمزة الثانية ابن
  كثير

  ِانه والفحشاءَ 

٢٤  šÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$#   م ابن كثيرGصينالمْخِل   كسر ال  

نھاية الثمن : الخاطئين    ٢٩
  السابع

  

٣٠/٥١  ßN r&u�øΒ$# Í“ƒ Í•yèø9$# ) ً وقف عليھما بالھاء ابن   )معا
  كثير

  امرأهْ 

٣١  ÏMs9$ s% uρ ólã� ÷z$#    ابن Gضم التاء وص
  كثير

  وقالُت اخرج

٣٢/٣٣  ÏµŠÏù  ،Ïµ ø‹ s9Î)    وصل الھاء فيھما بياء
  ابن كثير

  فيھي، إليھي

٣٤  çµ ÷Ζtã £èδy‰ø‹ x.    وصل الھاء فيھا بواو
  ابن كثير

  عنھو كيدھن

٣٦   û É_1 u‘r& ã�ÅÇôã r& ،  

û É_1u‘ r& ã≅Ïϑ ômr&   

فيھما وصGً  الياءفتح 
  ابن كثير

أرانَي أعصر،       
  أرانَي أحمل

  çµ ÷ΖÏΒ ( $ uΖ ø⁄Îm;tΡ    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  منھو نبئنا

٣٨  ü“Ï!$ t/#u zΟŠÏδ¨u�ö/ Î)    ًGآبائَي إبراھيم  ابن كثيرفتح الياء وص  

٣٩  Ò>$t/ ö‘r&u    سھل الھمزة الثانية ابن
  كثير

  أاَرباب

٤٠  çν$ §ƒ Î) 4 y7 Ï9¨sŒ    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  إياھو ذلك

٤١  ÏµŠÏù Èβ$ u‹ÏG ø!tG ó¡n@    وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  فيھي تستفتيان

٤٣  þ’ÏoΤ Î) 3“ u‘r&   ابن كثير ًGإنَي أرى  فتح اليا وص  



 ٧٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  _| yϑ ø9$# ’ ÏΤθçF øùr&    ًأبدل الھمزة الثانية واوا
  مفتوحة ابن كثير

  المlُ َوفتوني

٤٦  þ’Ìj? yè ©9 ßìÅ_ö‘ r&   لعلَي أرجع  فتح الياء ابن كثير  

٤٧  $ \/ r&yŠ   دْأباً   أسكن الھمزة ابن كثير  

٤٧  çνρâ‘ x‹sù ’ Îû    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  فذروھو في

٤٩/٥١/٥٨  ÏµŠÏù): ً  ،)معا

Ïµ ø‹ n=tã) ً   )معا

وصل الھاء بياء ابن 
  كثير

  فيھي، عليھي

٥٠  
  

ã& ù# t↔ó¡sù أسقط الھمزة ونقل   ما
 حركتھا إلى السين

ووصل الھاء بواو ابن 
  كثير

  
  ما فَسْلھو

٥٢  çµ ÷Ζäz r& É= ø‹tó ø9$$ Î/    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  أخنھو بالغيب

نھاية الجزء : الخائنين    
  الثاني عشر

  

٥٣  Ïûθ �¡9$$ Î/ āωÎ)    س444444ھل الب444444زي الھم444444زة
اFولى وحق4ق الثاني4ة م4ع 

، ول444ه التوس444ط، والقص444ر
وج44444444ه آخ44444444ر بإب44444444دال 
الھمزةاFول444444444444444444ى واواً 

قبلھ44ا  الت44ي ال44واو وإدغ44ام
  بھا

وحق444444ق قنب444444ل اFول444444ى 
وسھل الثانية وأب4دلھا ي4اًء 

  مدية وجھان

  
  بالسِو إ3
  بالسّو إ3

  
  بالسوِء ِا3

  بالسوء ْي 3

٥٤  çµóÁ Ï= ÷‚ tGó™ r& Å¤ ø! uΖÏ9    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  أستخلصھو لنفسي

  حيث نشاء  أبدل الياء نوناً ابن كثير  حيث يشاء  ٥٦
٥٨  u!$ y_uρ äοuθ÷z Î)    سھل الھمزة الثانية ابن

  كثير
  ِاخوة جاءَ 



 ٧٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٦١   çµ ÷Ψtã çν$ t/ r&    وصل الھاء فيھما بواو
  ابن كثير

  عنھو أباھو

٦٢  Ïµ ÏΨ≈ uŠ÷G Ï!Ï9    لف وأبدل النون تاءFحذف ا
  ابن كثير

  لفتيته

٦٤  Ïµ ø‹ n=tã ... Ïµ‹½z r&    وصل الھاء فيھما بياء
  ابن كثير

  أخيھي... عليھي

  $ ZàÏ!≈ xm    لفFكسر الحاء وحذف ا
  وأسكن الفاء ابن كثير

  
  ِحْفظاً 

٦٦  Èβθ è?÷σ è?    ًزاد ياًء بعد النون وقفا
  ابن كثير وصGً و

  تؤتوني

  çνöθ s?#u óΟßγs)ÏO öθ tΒ   ن وصل الھاء بواو اب
  كثير

  آَتْوھو موثقھم

٦٧/٦٩  Ïµ ø‹ n=tã): ً Ïµ،)معا ø‹ s9Î)    وصل الھاء فيھا بياء ابن
  كثير

  عليھي، إليھي

٦٨/٦٩  çµ≈ sΨôϑ ‾= tæ  ، çν$ yzr&    وصل الھاء فيھما بواو
  ابن كثير

  علمناھو، أخاھو

٦٩  þ’ÏoΤ Î) O$ tΡ r&   أنا إنيَ   فتح الياء ابن كثير  

٧٦  Ï!%tæ Íρ Ïµ‹ ½zr&): ً ھمزة الثانية ياًء أبدل ال  )معا
مفتوحة ووصل الھاء 

  بياء ابن كثير

  
  وعاِء َيخيھي

  çν$ yz r& ’Îû    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  أخاھو في

  ;M≈y_u‘ yŠ ̈Β   درجاِت من  حذف التنوين ابن كثير  

نــھــاية الثمن : عليم    
  ا�ول

  

٨٠  (#θ Ý¡t↔ øŠtF ó™ قدم الھمزة على الياء    #$
 وأبدلھا ألفاً البزي في
أحد وجھيه، والوجه 

  الثاني كحفص

  
  استاَيُسوا

  çµ ÷ΨÏΒ (#θ ÝÁ n= yz    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  منھو خلصوا

  þ’Ï1r& ÷ρr&   ابن كثير ًGأبَي أو  فتح الياء وص  

٨٢  È≅t↔ ó™uρ    نقل حركة الھمزة إلى
  السين ابن كثير

  وَسلْ 



 ٧٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٨٤  çν$ uΖøŠ tã š∅ÏΒ    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  عيناھو من

٨٧  ÏµŠ½z r&uρ Ÿωuρ    وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  وأخيھي و3

  (#θ Ý¡t↔ ÷ƒ ($s?...  ß§t↔ ÷ƒ ($tƒ    قدم الھمزة على الياء
وأبدلھا ألفاً فيھما البزي 
في أحد وجھيه، والوجه 

  الثا ني كحفص

  
  ياَيس...تاَيسوا

٨٨/٨٩  Ïµ ø‹ n=tã  ،Ïµ‹ ½zr&uρ    وصل الھاء فيھما بياء
  ابن كثير

  عليھي، وأخيھي

٩٠  y7‾Ρ Ïr&    حذف ھمزة ا3ستفھام
  ابن كثير

  إنك

٩٠  È,−G tƒ ö�É9óÁ tƒ uρ    ًGأثبت قنبل الياء وص
  ووقفاً 

  ريتقي ويصب

٩٣  çνθ à) ø9r'sù 4’ n?tã،çµ9 s) ø9r&    وصل الھاء بواو ابن
  كثير

  فألقوھو

٩٦  þ’ÏoΤ Î) ãΝ n= ÷æ r&   ابن كثير ًGإنَي أعلم  فتح الياء وص  

٩٩/١٠٠  Ïµ ø‹ s9Î) Ïµ÷ƒ uθ t/ r& :) ً وصل الھاء فيھما بياء   )معا
  ابن كثير

  إليھي، أبويھي

١٠٠  â!$ t±o„ 4 … çµ‾Ρ Î)    ًسھل الثانية وأبدلھا واوا
وجھان ابن . مكسورة

  كثير

  يشاُء ِاّنه، 
  يشآُء ِوّنه

١٠٠  ÏMt/ r'‾≈ tƒ    وقف عليھا بالھاء ابن
  كثير

  يا أبهْ 

نھاية : العليم الحكيم    
  الثمن الثاني

  

١٠٢/١٠٤  Ïµ‹Ïmθ çΡ  ،Ïµ ø‹n= tã    وصل الھاء فيھما بياء
  ابن كثير

  نوحيھي، عليھي

١٠٥   Éir( Ÿ2uρ    زاد ألفاً بعد الكاف وكسر
الھمزة وحذف الياء ابن 

  كثير

  
  وكاِئن

١٠٩  û Çrθ œΡ Ν Îκö�s9Î)    وفتح أبدل النون ياًء
وأبدل الياء ألفاً ابن  الحاء
  كثير

  
  ى إليھمُيوحَ 



 ٨٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  tβθ è= É)÷è s?   يعقلون  اء ياء ابن كثيرأبدل الت  

١١٠  }§t↔ø‹ tF ó™$#   

  

زاد ألفاً بعد التاء وفتح 
الياء وحذف الھمزة 

البزي في أحد وجھيه 
  والوجه الثاني كحفص

  
  استاَيس

  (#θ ç/ É‹à2   شدد الذال ابن كثير   fبواكذ  

  z ÅdfãΖsù   

  

زاد نوناً مضمومة وأسكن 
النون الثانية وخفف الجيم 

  وأسكن الياء ابن كثير

  
  جينْ فنُ 

١١١  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿ≅‹ ÅÁø!s? uρ    وصل الھاء بياء ابن
  كثير

  يديھي وتفصيل

  
  
  

  

  الرعدسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٤  4’ s+ó¡ç„  ُتسقى  أبدل الياء تاء ابن كثير  

  ’Îû È≅à2W{   اFْكل  أسكن الكاف ابن كثير  #$

٥  #sŒÏr&...  $ ‾Ρ Ïr&  ا ابن سھل الھمزة الثانية فيھم
  كثير

  أِاّنا.. أِاذا

٧/١٧/٢٧/٣٠  Ïµø‹n=tã )كله(  

Ïµø‹s9Î) ) ً   )معا

وصل الھاء فيھن بياء ابن 
  كثير

  عليھي
  إليھي

٧/١١  >Š$ yδ  ، @Α#uρ  ا بإثبات الياء ابن موقف عليھ
  كثير

  ھادي، والي

٩  ÉΑ$ yè tFßϑ ø9$#  المتعالي  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  

١١/١٤  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ  ،Ïµø‹ ¤!x.  صل الھاء فيھما بياء ابن و
  كثير

يديھي، 
  كفيھي

١٤  çν$ sù $ tΒuρ  فاھو وما  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٧  tβρß‰Ï%θ ãƒ  توقدون  أبدل الياء تاء ابن كثير  



 ٨١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٣١  $ ZΡ#uö� è%   نقل حركة الھمزة إلى الراء

  وأسقط الھمزة ابن كثير
  

  قَراناً 
  Ä§t↔÷ƒ ($ tƒ  

  

قدم الھمزة على الياء وأبدلھا 
وفتح الياء الثانية البزي  ألفاً 

بخلف عنه والوجه الثاني 
  كحفص

  
  ياَيس

٣٢  Ï‰s)s9uρ x—Í“÷κ çJ ó™   ضم الدال وصGً ابن كثير  #$
ولقد 

  اُستھزئ
٣٣  (#ρ‘‰ß¹ uρ  وَصدوا  فتح الصاد ابن كثير  

٣٣  
٣٤  

ôÏΒ 7Š$ yδ   

ÏΒ 5−#uρ  
  وقف عليھما بالياء ابن كثير

  من ھادي، 
  من واقي

٣٥  $ yγè= à2é&  أُْكلھا  ن الكاف ابن كثيرأسك  

٣٦  Ïµ ø‹ s9Î) ) ً   إليھي  ابن كثير ياءوصل الھاء ب  )معا

٣٧  çµ≈ sΨø9u“Ρ r& $ ¸ϑ õ3ãm  وصل الھاء بواو ابن كثير  
أنزلناھو 

 ً   حكما
  Ÿωuρ 5−#uρ  و3 واقي  أثبت الياء وقفاً ابن كثير  

٤٢  ÞΟn= ÷è u‹ y™uρ ã�≈¤!ä3ø9$#  َدھا ابن كثير Rالكافر وسيعلم  َوح  

  

  إبراھيم عليه السGمسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١  çµ≈ sΨø9u“Ρ r& y7 ø‹s9Î)   روصل الھاء بواو ابن كثي  
أنزلناھو 

  إليك
  ÅÞ ü� ÅÀ   ِسراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٩  Ïµ ø‹ s9Î) 5=ƒÍ�ãΒ   إليھي ُمريب  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٢  z’ Í< Ν ä3ø‹n= tæ   لْي عليكم  أسكن الياء ابن كثير  

٢٥  $ yγn= à2é&   أُْكلھا  أسكن الكاف ابن كثير  



 ٨٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٢٦  >π sV�Î6 yz ôM ¨VçG ô_$#    ابن ًGضم نون التنوين وص
  كثير

 نُ خبيثة
  اجتثت

٢٧  â!$ t±tƒ öΝs9r&    ًأبدل الھمزة الثانية واوا
  ابن كثير مفتوحة

  
  ميشاُء ول

٢٨/٣٤  |M yϑ÷è ÏΡ 

«!$#): ً   )معا
  وقف عليھما بالھاء ابن كثير

  هْ نعم

٣٠  (#θ ^= ÅÒã‹ Ïj9   لَيِضلوا  فتح الياء ابن كثير  

٣١  āω ÓìøŠ t/ Ïµ‹Ïù Ÿωuρ 

î≅≈ n= ½z   

بنى العين والGم على الفتح 
  ابن كثير

3 بيَع فيه 
  و3 خGلَ 

٣٤  çνθ ßϑçG ø9r'y™ 4 βÎ) uρ   وصل الھاء بواو ابن كثير  
سألتموھو 

  وإن
٣٧  þ’ÏoΤ Î) àMΖs3ó™ r&   ابن كثير ًGأسكنت إنيَ   فتح الياء وص  

٤٠  Ï!$ tã ßŠ    ًدعائي  أثبت البزي الياء مطلقا  

٤٢/٤٧   ā t |¡ós s?): ً   تحِسبن  كسر السين فيھا ابن كثير  )معا

نھاية السورة ونھاية الجزء الثالث : اFلباب    
  عشر

  

  
  الحجرسورة 

رقم 
 اOية

 البيان  الكلمة لحفص
 القراءة

١  5β#uö� è% uρ   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  الھمزة ابن كثيروأسقط 

  
  وقَُران

٢  $ yϑ t/   ُربRما  شدد الباء ابن كثير   ‘•

٨  ãΑÍi” t∴çΡ sπ s3Í× ‾≈ n= yϑø9$#   

  

أب44444دل الن44444ون اFول44444ى ت44444اء 
مفتوح44ة وف44تح ال44زاي، ورف44ع 

اب44ن كثي44ر، وش44دد ) المGئك44ة(
الب44زي الت44اء م44ع الم44د الG44زم 

 ًGقبلھا وص  

لُ  Rما َتَنز  
  المGئكةُ  
  

ُل  Rَنز Rمآ ت
  المGئكة



 ٨٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان  الكلمة لحفص
 القراءة

١٤  ÏµŠÏù tβθ ã_ã� ÷è tƒ   وصل الھاء بياء ابن كثير  
فيھي 

  يعرجون
١٥  ôN u�Åj3ß™   ُسِكرت  خفف الكاف ابن كثير  

٢٢/٢٧  çνθ ßϑä3≈ sΨøŠ s)ó™ r'sù ، 

çµ≈ uΖø)n= yz   

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

  فاسقيناكموھو،
  خلقناھو

٢٩  ÏµŠÏù ÏΒ  Çrρ•‘   وصل الھاء بياء ابن كثير  
فيھي من 

  روحي
٤٠  šÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$#   م ابن كثيرGالمخِلصين  كسر ال  

٤١  îÞ ü� ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٤٦  Aβθ ãŠãã uρ $ yδθ è= äzôŠ$#    كسر العين وضم نون
  التنوين وصGً ابن كثير

 نُ وعيونِ 
  ادخلوھا

٤٩  ü“ÏŠ$ t6 Ïã þ’ ÏoΤr& ،   

þ’ÏoΤ r& $ tΡr&   

فتح الياء فيھما وصGً ابن 
  كثير

عبادَي أني، 
  أنَي أنا

٥٢  Ïµ ø‹ n=tã (#θ ä9$s)sù   عليھي فقالوا  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٥٤  tβρã� Ïe±t6 è?    شدد النون مكسورة ومد
  .الواو لزوماً ابن كثير

  
 fتبشرون  

٦١  u!% ỳ tΑ#u >Þθä9    ولىFأسقط البزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

  
  جا آل لوط

وحقق قنبل اFولى وسھل     
  الثانية

  اَل لوط جاء

وله إبدالھا ألفاً مع القصر     
  والطول

  جاء ال لوط

٦٣/٦٦  ÏµŠÏù  ، Ïµ ø‹s9Î)    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  فيھي، إليھي

٦٥  Î�ó�r'sù   فاسر  أسقط الھمزة ابن كثير  

٦٧  u!% ỳ uρ ã≅÷δr&    ولى البزيFأسقط الھمزة ا
مع القصر والتوسط وحقق 

ثانية قنبل اFولى مع تسھيل ال
  وإبدالھا ألفاً مدية وجھان

  ھلأجا 
  جاء اَھل
  جاء ْاھل



 ٨٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان  الكلمة لحفص
 القراءة

٨٢  $ �?θã‹ ç/   ِبيوتاً   كسر الباء ابن كثير  

٨٧/٩١  tβ#uö� à)ø9$#uρ  ) ً نقل حركة الھمزة إلى الراء   )معا
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  اَنالقر

٨٩  þ’ÏoΤ Î) $ tΡ r&   ابن كثير ًGإنَي أنا  فتح الياء وص  

  النحلسورة 
  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١  çνθ è= Åf÷è tG ó¡n@   وتستعجلوھُ   وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢  ãΑÍi” t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ُيْنِزل

٧/١٠  ÏµŠÉó Ï=≈ t/ āωÎ)  ،ÏµŠÏù    بياء ابن فيھما وصل الھاء
  كثير

بالغيھي إ3، 
  فيھي

١٠  çµ ÷ΖÏiΒ :) ً بواو ابن وصل الھاء فيھما   )معا
  كثير

  منھو

١٢  ãΠθ àf ‘Ζ9$#uρ 7N ü� ¤‚ |¡ãΒ   والنجوَم   نصب الكلمتين ابن كثير
  مسخراتٍ 

١٤  çµ ÷ΖÏΒ   منھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  ÏµŠÏù (#θ äótF ö7tF Ï9uρ   وصل الھاء بياء ابن كثير  
فيھي 

  ولتبتغوا
١٧  Ÿξ sù r& šχρ ã� ā2x‹ s?   َكرون  شدد الذال ابن كثير Rتذ Gأف  

٢٠  šÏ%©! $#uρ tβθ ããô‰ tƒ    بن كثير3بالتاء بدل الياء  
والذين 
  تدعون

٣٦   Âχr& (#ρß‰ç6 ôã   أُن اعبدوا  ضم النون وصGً ابن كثير   #$

٣٧  Ÿω “Ï‰÷κ u‰    ولى وفتح الدالFضم الياء ا
  وأثبت ألفاً بدل الياء ابن كثير

  
  3 ُيْھَدى

٣٨/٣٩  Ïµ ø‹ n=tã  ، ÏµŠÏù    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

عليھي، 
  فيھي

٤٠  çµ≈ tΡ ôŠu‘r& βr&   أن ناھو أردِ   وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤٣  û Çrθ œΡ  وفتح  ،بالياء بدل النون
  .الحاء وأبدل الياء ألفا بعدھا

  ُيوَحى



 ٨٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٤٣  (#ûθ è= t↔ó¡sù    نقل حركة الھمزة إلى السين
  ابن كثير

  فَسلوا

٥٣  Ïµ ø‹ s9Î*sù tβρã� t↔øgrB   ثيروصل الھاء بياء ابن ك  
فإليھي 
  تجأرون

٦١  u!% ỳ óΟßγè= y_r&    ولىFأسقط البزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

  
  جا أجلھم

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  جاء اَجلھم

  جاَء ْاجلھم  وإبدالھا ألفاً وجھان    
٦٤  ÏµŠÏù � “ Y‰èδuρ   فيھي وھدى  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٦٧  çµ ÷ΖÏΒ #X� x6y™    راكَ سَ منھو   الھاء بواو ابن كثيروصل  

٦٨  $ Y?θã‹ ç/   بِيوتاً   كسر الباء ابن كثير  
٦٩/٧١  ÏµŠÏù   فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٧٢  ÏMyϑ ÷è ÏΖÎ/ uρ «!$#   وبنعمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

٧٥/٧٦  çµ≈ sΨø% y—§‘  ، çµ ÷ΨÏΒ  ، 

çµ9 s9öθtΒ  ، –µγÅh_uθ ãƒ   

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  يركث

رزقناھو، 
مو3ھو، منھو، 
  يوجھھو

  7Þ ü� ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٨٠  öΝ à6Ï?θ ã‹ç/ ،$ Y?θ ã‹ç/   كسر الباء فيھما ابن كثير  
يوتكم، ِب◌ِ 
  يوتاً ِب◌ِ 

  öΝ ä3ÏΨ÷è sß   ظَعنكم  فتح العين ابن كثير  

٨٣  |M yϑ÷è ÏΡ «!$#   نعمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

٩٠  šχρã�ª. x‹s?   رون  ذال ابن كثيرشدد الRك Rتذ  

٩٢  ÏµŠÏù tβθ à!Î= tG øƒ rB  وصل الھاء بياء ابن كثير  
فيھي 

  تختلفون
٩٦  $ tΒuρ y‰ΖÏã «!$# 5−$ t/    زاد ياًء بعد القاف وقفاً ابن

  كثير
  باقي

٩٨  tβ#uö� à)ø9$#    نقل حركة الھمزة إلى الراء  



 ٨٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  القراَن  وأسقط الھمزة ابن كثير
١٠١  ãΑÍi” t∴ãƒ    وخفف الزاي ابن أسكن النون

  كثير
  ُيْنِزل

١٠٢  Ä ß̈‰à)ø9$#  القْدس  أسكن الدال ابن كثير  

١٠٣  Ïµ øŠs9Î) @‘Ïϑ yfôã r&   وصل الھاء بياء ابن كثير  
إليھي 

  أعجمي
١١٣/١١٤  çνθ ç/¤‹s3sù  ، çν$ §ƒ Î)    وصل الھاء فيھما بواو ابن

  كثير
فكذبوھو، 

  إياھو

١١٤  |M yϑ÷è ÏΡ «!$#   نعمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

١١٥  Çyϑ sù §� äÜôÊ$#   ابن كثير ًGفمُن اضطر  ضم النون وص  

١٢١/١٢٢  çµ9 u;tGô_$#  çµ1y‰yδuρ ، 

çµ≈ sΨ÷�s?#uuρ   

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

  اجتباھو،
وھداھو، 
  وآتيناھو

١٢١  4’ n<Î) 7Þ¨u�ÅÀ   إلى سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

١٢٤  ÏµŠÏù 4 ¨βÎ) uρ  

Ïµ‹Ïù tβθ à!Ï= tFøƒ s†   
  وصل الھاء بياء ابن كثير

  فيھي وإن
فيھي 

  يختلفون

١٢٧  9,øŠ |Ê   ِضْيق  كسر الضاد ابن كثير  

نھاية السورة ونھاية الجزء : محسنون    ١٢٨
  الخامس عشر

  

  راءــا�سسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٢/٧  çµ≈ sΨù= yèy_uρ،çνθ è= yz yŠ   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  لناھو، دخلوهوجع

٩  tβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  القَُران

١٢/١٣  çµ≈ sΨù= ¢Á sù،  

çµ≈ sΨøΒu“ø9r& ،çµ9s)ù= tƒ  

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

  فصلناھو،
ألزمناھو، 

  يلقاھو



 ٨٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٢١  #�‘θÝà øt xΧ ö� ÝàΡ$#   ابن ًGضم نون التنوين وص

  كثير
 نُ محظور

  انظر
٢٣  çν$ §ƒ Î) Èøt$ Ï! üθ ø9$$ Î/ uρ  إياھو وبالوالدين  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  7e∃ é&  بناھا على الفتح ابن كثير   Rأف  

٣١  $ Z↔ôÜ½z   فتح الطاء وزاد ألفاً بعدھا ابن
  كثير

  اءً ِخطَ 

٣٥  Ä¨$sÜó¡É)ø9$$ Î/  بالقُسطاس  ضم القاف ابن كثير  

٣٦  çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ ó¡tΒ  عنھو مسؤو3ً   وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٨  … çµã∞ ÍhŠ y™  

  

فتح الھمزة وأبدل ھاء 
الضمير تاء مربوطة 

  منصوبة ابن كثير

  
  سيئةً 

٤١  Èβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  القران

٤٤  ßx Îm6|¡è@   ُيِسّبح  ابن كثير ياءً  التاءأبدل  

٤٥/٤٦  tβ#uö� à)ø9$#،Èβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  ابن كثير فيھما وأسقط الھمزة

  
  القَران

٤٦  çνθ ßγs)ø!tƒ þ’Îûuρ  يفقھوھو وفي  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤٨  #�‘θßsó¡̈Β ö� ÝàΡ$#   ابن ًGضم  نون التنوين وص
  كثير

 نُ مسحور
  انظر

٤٩  #sŒÏr& ... $ ‾Ρ Ïr&  سھل الھمزة الثانية فيھما ابن 
  كثير

  أَِانا.. أَِاذا

٥٦  È≅è% (#θ ãã ôŠ$#  ابن كثير ًGم وصGقُل ادعوا  ضم ال  

٦٠  ’Îû Èβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  في القَُران

٦١  ß‰ß∨ó™ r&u  أَاَسجد  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٦٢  È s∫ö�̈z r&   ووقفاً ابن ًGأثبت الياء وص
  كثير

  أخرتني

٦٤  š�Ï= Å_u‘ uρ  وَرْجلك  أسكن الجيم ابن كثير  

٦٧  çν$ §ƒ Î) ( $ −Η s> sù   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  إياھو فلما



 ٨٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٦٨  
٦٩  
  

y#Å¡øƒ s†  ، Ÿ≅Å™ ö� ãƒ  

öΝ ä. y‰‹ Ïèãƒ  ،

Ÿ≅Å™ ö�ã� sù  

Ν ä3s% Í� øóã‹ sù  

ابن  أبدل الياء فيھن نوناً 
  كثير

  َنخِسف، نرسل
نُعيدكم، 

  فنرسل،فنغرقكم

  ÏµŠÏù ¸οu‘$s?  فيھي تارة  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٧٦  y7 x!≈ n= ½z  

  

فتح الخاء وأسكن الGم 
  وأسقط اFلف ابن كثير

  
  َخْلَقك

٧٨/٨٢/ 
٨٨/٨٩  

tβ#uö� è% ،Èβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  قَُران، القَُران

٩٠  
  

4 ®Lxm u� àfø!s?   وكسر ضم التاء وفتح الفاء
  الجيم مشددة ابن كثير

  
ر  fحتى تُفَج  

٩٢  $ ¸!|¡Ï.  أسكن السين ابن كثير   ً   ِكْسفا

٩٣  ö≅è% tβ$ ysö7 ß™   فتح القاف وزاد ألفاً بعدھا
  وفتح الGم ابن كثير

  
  قال سبحان

٩٨  #sŒÏr& ... $ ‾Ρ Ïr&   سھل الھمزة الثاينة فيھما ابن
  كثير

  أِانا.. أِاذا

٩٩  ÏµŠÏù ’n1r'sù  فيھي فأبى  ء بياء ابن كثيروصل الھا  

١٠١  ö≅t↔ ó¡sù  َفَسل  فتح السين وأسقط الھمزة  

١٠٢  ÏIωàσ ‾≈ yδ āωÎ)   حقق البزي الھمزة الثانية
وسھل اFولى مع التوسط 

  والقصر

  
  إ3ِ ◌ِ  ھؤ3

ولقنبل تحقيق اFول وتسھيل     
الثانية وإبدالھا ياًء مدية 

  وجھان

  ھؤ3ِء  ِا3ّ،
 َGھؤ3ئْي  

١٠٣  
١٠٥/١٠٦  

çµ≈sΨø%u�øîr'sù tΒuρ  

çµ≈sΨø9u“Ρr& ،çµ≈sΨø%u�sù ، 

çµ≈sΨø9̈“tΡuρ  

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

  فأغرقناھو
 أنزلناھو

فرقناھو، 
  نزلناھو

١٠٦  $ ZΡ#uö� è% uρ   وقَراناً نقل حركة الھمزة إلى الراء  



 ٨٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
  وأسقط الھمزة ابن كثير

١١٠  È≅è% (#θ ãã ôŠ$# ©!$#  

Íρr& (#θ ããôŠ$#  

والواو وصGً ابن ضم الGم 
  كثير

  قُل ادعوا @
  أُو ادعوا

١١١  çνö�Éi9x. uρ #M�� Î7õ3s?  وصل الھاء بواو ابن كثير  
َوكبfْر ُھو  

  تكبيراً 

  
  الكھفسورة 

رقم 
 اOية

 القراءة البيان الكلمة لحفص

١  % ỳ uθ Ïã 2 $Vϑ ÍhŠ s%   عوجاً قيماً   3بن كثير 3 سكت فيھا  

٢  ÏiΒ çµ ÷Ρ à$ ©! u� Ïe±u;ãƒ uρ   من لدنھو ويبشر  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣  ÏµŠÏù #Y‰t/ r&   فيھي أبداً   وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٧  â‘uρ¨u“̈?    تّزاور  ابن كثيرالزاي شدد  

   çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 y7Ï9¨sŒ   منھو ذلك  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٨  öΝ åκ â:|¡øt rBuρ   وتحسِبھم  كسر السين ابن كثير  

  Ïµ øŠtã#u‘ ÏŒ Ï‰Š Ï¹ uθø9$$ Î/   وصل الھاء بياء ابن كثير  
ذراعيھي 
  بالوصيد

  |Mø⁄ Ï= ßϑ s9uρ   م ابن كثيرGولَُملّئت  شدد ال  

١٩  çµ ÷ΨÏiΒ ô#©Ün= tG uŠ ø9uρ   منھو وليتلطف  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢٢  þ’Ïn1§‘ ãΝ n=÷æ r&   ابن كثير ًGربَي أعلم  فتح الياء وص  

٢٤  Çtƒ Ï‰ôγtƒ ’ Ïn1u‘   يھديني ربي  اً ابن كثيرأثبت الياء مطلق  

٢٨  çµ1 uθyδ šχ%x. uρ   ھواھووكان  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٣  $ yγn= ä. é&   أْكلھا  أسكن الكاف ابن كثير  

  çµ ÷ΖÏiΒ $ Z↔ø‹ x©   منھو شيئاً   وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٤  Ö� yϑ rO   ُثُمر  ضم الثاء والميم ابن كثير  



 ٩٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 القراءة البيان الكلمة لحفص

٣٦  $ yγ÷ΨÏiΒ $ Y6n= s)Ζ ãΒ   ميماً بينھا  ضم الھاء وأثبت
  وبين اFلف ابن كثير

  
  منُھما منقلباً 

٣٨/٤٢  þ’Ïn1u� Î/ #Y‰tnr&   ابن كثير ًGبربَي أحداً   فتح الياء وص  

٣٩/٤٠  βÎ) Èβu� s? ،È yÏ? ÷σ ãƒ    أثبت الياء فيھما مطلقاً ابن
  كثير

  إن ترني،يؤتيني

٤٠  þ’Ïn1u‘ βr&   ابن كثير ًGربَي ان  فتح الياء وص  

٤٢   ÏνÍ� yϑ sWÎ/   بُثُمره  ضم الثاء والميم ابن كثير  

  Ïµ øŠ¤!x. 4’ n? tã   كفيھي على  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٤٤  $ Y6 ø)ãã   ضم القاف ابن كثير   ً   عقُبا

٤٥  çµ≈ sΨø9u“Ρ r&    وصل الھاء فيھا بواو ابن
  كثير

  أنزلناھو

٤٧  
ã�Éi� |¡èΣ tΑ$ t6 Åg ù:$#    أبدل النون تاء وفتح السين

ابن ) الجبال(والياء ورفع 
  كثير

  
  ُتَسيRر الجبالُ 

٤٩  ÏµŠÏù tβθ ä9θà)tƒ uρ   فيھي ويقولون  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٥٤   Èβ#uö� à)ø9$#    نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  القَُران

٥٥  Wξ ç6è%    كسر القاف وفتح الباء ابن
  كثير

Gِقَب  

٥٦  #Yρâ“èδ   ھزؤاً   ابن كثير ھمز الواو  

٥٧  çν#y‰tƒ... çνθ ßγs)ø!tƒ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  يفقھوھو...يداھو

٥٩  

Ν ÎγÅ3Ï= ôγyϑ Ï9 

#Y‰Ïã öθ ¨Β   

ضم الميم وفتح الGم ابن 
  كثير

  موعداً لُِمْھلَِكھم 

٦٢، ٦٠  çµ9 tFx!Ï9 ) ً وصل الھاء فيھا بواو ابن   )معا
  كثير

  لفتاھو

٦٣  çµ‹Ï⊥9 |¡øΣr& āωÎ)   بن كسر الھاء ووصلھا بياء ا
  كثير

  أنسانيھي إ3



 ٩١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 القراءة البيان الكلمة لحفص

٦٤  Æaö7 tΡ   نبغي  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  

٦٥  
çµ≈ sΨ÷�s?#u... 

çµ≈ sΨ÷Κ‾= tæ uρ   

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

  علمناھو..آتيناھو

٦٦  Çyϑ Ïk= yèè?   مني  أثبت الياء مطلقاً ابن كثيرfُتعل  

٦٧/٧٢  z ÉëtΒ #[� ö9|¹   صبراً معْي   أسكن الياء مطلقاً ابن كثير  

٧٠  çµ ÷ΖÏΒ #X� ø. ÏŒ   منھو ذكراً   وصل الھاء بواو ابن كثير  

٧٤  $ T¡ø!tΡ Oπ §‹Ï. y—    زاد ألفا بعد الزاي وخفف الياء ابن
  كثير

  نفساًزاكية

٧٥  z ÉëtΒ #[� ö9|¹   معْي صبراً   أسكن الياء مطلقاً ابن كثير  

٧٧  |N õ‹y‚−G s9    خفف التاء وكسر الخاء ابن
  كثير

  َتِخذتَل 

٧٧/٧٨  Ïµ ø‹ n=tã :) ً   عليھي  وصل الھاء فيھمابياء  )معا

٨٠/٨١  çν#uθ t/ r&  ،çµ ÷ΖÏiΒ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  أبواھو، منھو

٨٢  Ïµ øŠn= ¨æ #[� ö9|¹   عليھي صبراً   وصل الھاء بياء ابن كثير  

٨٣/٨٤  
çµ ÷ΖÏiΒ #�� ò2ÏŒ   

çµ≈ sΨ÷�s?#uuρ ÏΒ   

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

منھو ذكراً، 
  آتيناھومنو

٨٤/٨٩  
yìt7 ø? r'sù  ، §ΝèO yìt7 ø? r&    ھم4444زة ھم4444زة القط4444ع أب4444دل

 ًGوشدد وصل وأسقطھا وص
  التاء بعدھا ابن كثير

  
  فاتRبع، ثم اتRبع

٨٨  ¹!#u“y_ 4 o_ó¡çt ù:$#    رفع الھمزة دون تنوين ابن
  كثير

  جزاُء الحسنى

٩١  Ïµ ÷ƒ y‰s9 #[� ö9äz   اً لديھي خبر  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩٢  §Ν èO yìt6 ø? r& $ �7 t6 y™   بع سبباً   أسقط ھمزة القطع ابن كثيرRثم ات  

٩٤  ylθã_ù'tƒ ylθã_ù'tΒuρ    قرأھما بإبدال الھمزة ألفاً ابن
  كثير

  ياجوج وماجوج



 ٩٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 القراءة البيان الكلمة لحفص

٩٥   Éi_©3tΒ   مكَنني  فك ا�دغام ابن كثير  

٩٥/٩٦  ÏµŠÏù  ،Ïµ ø‹ n= tã    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  فيھي، عليھي

٩٦  È ÷sùy‰¢Á9$#   ُدَفين  ضم الصاد والدال ابن كثير kالص  

٩٧  çνρã� yγøà tƒ $ tΒuρ   يظھروھو وما  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٩٨  u!% ª. yŠ    نون الكاف بالنصب وحذف
  اFلف والھمزة ابن كثير

  
  دكاً 

١٠٢  u!$ u‹ Ï9÷ρr& 4 !$ ‾Ρ Î)    ِانا أولياءَ   الھمزة الثانية ابن كثيرسھل  

١٠٤  tβθ ç7|¡øt s†   يحِسبون  كسر السين ابن كثير  

١٠٦  #�ρâ“èδ   ھزؤاً   ھمز الواو ابن كثير  

  

  مريمسورة 
 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية

٢  ÏMuΗ ÷qu‘ y7 În/ u‘   رحمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

٣  
  

!$ §ƒ Í�Ÿ2y— øŒÎ)    أثبت ھمزة مفتوحة بعد
 )إذ(وسھل ھمزة  اFلف

  وصGً ابن كثير

  
  زكرياَء ِاذ

٥  “Ï!#u‘ uρ ÏMtΡ$ Ÿ2uρ   ابن كثير ًGفتح الياء وص  
ورائَي 
  وكانت

٦  ã& ù# yèô_$#uρ Éb>u‘   واجعلھو رب  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٧  
  

!$ §ƒ Í�Ÿ2u“≈ tƒ $ ‾Ρ Î)    أثبت ھمزة زكريا مضمومة
وسھل ھمزة إنا وأبدلھا واواً 

  ابن كثير) وجھان(مكسورة 

ِانا  ءُ يازكريا
  ِونازكرياُء 

٨  $ w‹ÏF Ïã   ُعتياً   ضم العين ابن كثير  

١٤/١٥  Ïµ ÷ƒ y‰Ï9¨uθÎ/ ،Ïµ ø‹ n= tã    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  بوالديھي،عليھي

١٨  þ’ÏoΤ Î) èŒθ ãã r&   ابن كثير ًGإنَي أعوذ  فتح الياء وص  



 ٩٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٢٢  çµ÷Gn= yϑys sù 

ñVx‹ t7 oKΡ $$sù   
  وصل الھاء بواو ابن كثير

  ھو فانتبذتتفحمل

٢٣  ‘MÏΒ   ضم الميم ابن كثير   kُمت  

  $ \‹ó¡nΣ   ِنسياً   كسر النون ابن كثير  

٢٤  ÏΒ !$ pκ ÉJ øt rB    فتح الميم ونصب التاء ابن
  كثير

  َمْن َتحَتھا

٢٥  ñÝÉ)≈ |¡è@    فتح التاء وشدد السين وفتح
  القاف ابن كثير

  
اقَ  Rطَتس  

٢٩  Ïµ ø‹ s9Î) ( (#θ ä9$ s%   إليھي قالوا  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٣٤  tΑöθ s% Èd, ysø9$#   ابن كثير ًGم وصGقوُل الحق  رفع ال  

٣٤  Í فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٣٦  ¨βÎ) uρ ©!$#   نّ وأَ   فتح الھمزة ابن كثير @  

  ÔÞ ü� ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

  çνρß‰ç7 ôã$$ sù 4 #x‹≈ yδ   وصل الھاء بواو  ابن كثير  
فاعبدوھو 

  ھذا
٤٢  Ïµ‹Î/{ بيھي يا  الھاء بياء ابن كثير وصل  ياF  

٤٢/٤٣/  
٤٤/٤٥  

ÏMt/ r'‾≈ tƒ )وقف عليھن بالھاء ابن كثير  )كله  
  

  يا أبهْ 
٤٣  $ WÛ ü� ÅÀ   سراطاً   أبدل الصاد سيناً قنبل  

٤٥  þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&   ابن كثير ًGإنَي أخاف  فتح الياء وص  

٥١  $ TÁ n=øƒ èΧ   م ابن كثيرGكسر ال   ً   مخِلصا

٥٢/٥٣  
٥٧  

çµ≈ uΖ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ، 

çµ≈ uΖö/ §� s% uρ، çν%s{r&  

çµ≈ sΨ÷è sùu‘uρ   

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

ناديناھو، 
قربناھو، 

  أخاھو
  ورفعناھو

٦٠  tβθ è= äzô‰tƒ    ضم الياء وفتح الخاء ابن
  كثير

  ُيْدَخلون



 ٩٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٦٥  çνô‰ç7 ôã$$ sù   فاعبدھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٦٦  #sŒÏr& $ tΒ ‘M ÏΒ   وضم الميم  سھل الھمزة الثانية
  ابن كثير

  ما ُمتّ أِاذا 

٦٧  ã� à2õ‹tƒ   وفتحھا شدد الذال والكاف 
  ابن كثير

  
كRر Rَيذ  

  çµ≈ sΨø)n= yz ÏΒ   خلقناھو من  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٦٨/٦٩/٧٠  $ wŠÏW Å_) ً  ، )معا

$ w‹ÏG Ïã ،$ w‹ Ï= Ï¹  

ضم الكسرة في ا لحرف 
  اFول في الثGثة ابن كثير

ُجثياً، ُعتياً، 
  .ُصلياً 

٧٣  $ YΒ$ s)̈Β   ضم الميم ابن كثير   ً   ُمَقاما

٩٠  çµ ÷ΖÏΒ ‘,t±Ψs? uρ   منھو وتنشق  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٩٥  Ïµ‹Ï?#u tΠöθ tƒ   آتيھي يوم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩٧  çµ≈ tΡ ö�¡¡o„ y7ÏΡ$ |¡Ï= Î/   وصل الھاء بواو ابن كثير  
يسرناھو 

  بلسانك

  

  طــــهسورة 
 القراءة البيان حفصالكلمة ل رقم اOية

٢  tβ#uö� à)ø9$#    نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  القَُران

١٠  þ’ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ#u   

þ’Ìj? yè ©9 / ä3‹ Ï?#u   

فتح الياء فيھما وصGً ابن 
  كثير

  إنَي آنست
  لعلَي آتيكم

١٢  þ’ÎoΤ Î) O$ tΡ r& y7 •/ u‘  بكأَنَي أنا ر  فتح الھمزة والياء ابن كثير  

١٢  “Yθ èÛ  ُطَوى  حذف التنوين ابن كثير  

١٤  
  

û É_‾Ρ Î) $ tΡ r& ª!$#   

  

  فتح الياء فيھما ابن كثير
  

  إننَي أنا @
  

١٦  çµ1 uθyδ 3“yŠö� yIsù  ھواھو فتردى  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٨  z’ Í<uρ $ pκ�Ïù   ولي فيھا  أسكن الياء ابن كثير  



 ٩٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان حفصالكلمة ل رقم اOية
٣١   Ê�r& ôŠß‰ô©$#    ابن ًGأخَي اشدد  كثيرفتح الياء وص  

٣٢  çµ ø. Î�õ°r&uρ þ’Îû   شركھو فيوأ  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٩  ÏµŠÏùÉ‹ø% $# ،Ïµ‹ ÏùÉ‹ø% $$ sù   اقذفيھي،فاقذفيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  çνõ‹è{ù'tƒ Aρß‰tã   يأخذھو عدو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤١/٤٢   Å¤ø!uΖÏ9 ó=yδ øŒ$#،  

“Í� ø. ÏŒ !$ t6 yδ øŒ$#   

اء فيھما وصGً ابن فتح الي
  كثير

  لنفسَي اذھب
  لذكرَي اذھبا

٤٧  çν$ uŠÏ? ù'sù Iωθ à)sù   فأتياه فقو3  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥٣  #Y‰ôγtΒ    كسر الميم وفتح الھاء وزاد
  ألفاً بعدھا ابن كثير

  
  اً ِمَھاد

٥٦  çµ≈ sΨ÷ƒ u‘r& $ uΖÏF≈tƒ#u   أريناھو آياتنا  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥٨  “Yθ ß™   ِسوى  كسر السين ابن كثير  

٦١  /ä3tG Åsó¡ãŠ sù   ْسَحتكمَفيَ   فتح الياء والحاء ابن كثير  

٦٣  Èβ¨x‹≈ yδ  مع لزوم المد في  شدد النون
  ابن كثير اFلف

  
  نّ ھذآ

٦٦  Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒ ÷Λ ¿εÍ� ósÅ™   وصل الھاء بياء ابن كثير  
إليھي من 

  سحرھم
٦٩  ô#s)ù= s?    م وشددGفتح ابن كثير ال

ف، وشدد البزي التاء القا
 ًGوص  

  َتَلقRف، 
َلقRف Rت  

٧١  ÷Λ äΖ tΒ#u    زاد البزي ھمزة ا3ستفھام وسھل
  الثانية

  أاَامنتم

٧٣   Ïµ ø‹ n= tã zÏΒ Í�ósÅb¡9$#   وصل الھاء بياء ابن كثير  
عليھي من 

  السحر
٧٧  ÷βr& Î� ó�r&    أبدل ھمزة القطع ھمزة وصل

النون 3لتقاء الساكنين  كسرو
  يرابن كث

  
  أِن اسر

٨١  ÏµŠÏù ، Ïµ ø‹ n= tã    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  عليھي عاكفين

٨٧  $ uΖÅ3ù= yϑ Î/   لِكنامبِِ   كسر الميم ابن كثير  



 ٩٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان حفصالكلمة ل رقم اOية
٩١  Ïµ ø‹ n=tã tÏ!Å3≈ tã   عليھي عاكفين  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩٣  āωr& Ç∅yèÎ7 ®Ks?   أ3 تتبعني  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  

٩٧  … çµx!n= øƒ éB   م ابن كثيرGُتخِلَفه  كسر ال  

  Ïµ ø‹ n=tã $Z!Ï.%tæ  عليھي عاكفاً   وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٠٠  çµ ÷Ζtã … çµ ‾Ρ Î*sù   عنھو فإنه  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٠١  ÏµŠÏù ( u!$ y™ uρ   فيھي وساء  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١١٢  Ÿξ sù ß∃$ sƒ s†    لف وجزم الفاء ابنFحذف ا
  كثير

Gَيَخفْ  ف  

١١٣  çµ≈ sΨø9u“Ρ r&   أنزلناھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١١٣/١١٤  $ ¸Ρ#uö� è%،Èβ#uö� à)ø9$$ Î/    نقل حركة الھمزة إلى الراء
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  ، بالقَرانقَُراناً 

  Ïµ‹Ïù zÏΒ Ï‰‹ Ïã uθ ø9$#  وصل الھاء بياء ابن كثير  
فيھي من 

  الوعيد
١٢٢  çµ≈ t6 tGô_$# … çµš/ u‘   اجتباھو ربه  صل الھاء بواو ابن كثيرو  

  Ïµ ø‹ n=tã 3“y‰yδuρ   عليھي وَھدى  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٢٥  û É_s? ö� |³xm 4‘yϑ ôã r&   ابن كثير ًGفتح الياء وص  
حشرتني 

  أعمى
١٣١  ÏµŠÏù 4 ä−ø— Í‘uρ   فيھي ورزق  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٣٣  Ν Îκ ÌEù's?    تھميأ  ابن كثير التاء ياءأبدل  

١٣٥  ÅÞ ü� Å_Ç9$#   السراط  أبدل الصاد سينا قنبل  

س الجزء الساد ونھاية نھاية السورة: اھتدى    
  عشر

  
  اFنبياءسورة 

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة



 ٩٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٢  çνθ ãèyϑ tG ó™ $# öΝ èδuρ   استمعوھو وھم  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤  tΑ$ s% ’ Ïn1u‘    لفFضم القاف وحذف ا
  لGم ابن كثيروأسكن ا

  
  قْل ربي

٥  çµ1 u�yIøù$# ö≅t/   افتراھو بل  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٧  û Çrθ œΡ öΝ Îκö�s9Î)    ًأبدل النون ياء والياء ألفا
  ابن كثير وفتح الحاء

  
  ى إليھميو حَ 

  (#ûθ è= t↔ó¡sù    أسقط الھمزة وفتح السين ابن
  كثير

  فَسلو

١٠/١٣  ÏµŠÏù :) ً   فيھي  ن كثيروصل الھاء بياء اب  )معا

١٧  çµ≈ tΡ õ‹sƒ ªB̂ω ÏΒ   3 تخذناھو من  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢٤  tΒ z Éë̈Β ã�ø. ÏŒuρ    ًGابن  ووقفاً  أسكن الياء وص
  كثير

  وذكر من معيْ 

٢٥  û Çrθ çΡ Ïµ ø‹s9Î)   

  

أبدل النون ياء والياء ألفاً 
  ابن كثير وفتح الحاء

  
  إليه ىيوحَ 

٢٥/٢٩  Ïµ ø‹ s9Î) …çµ ‾Ρ r&،ÏµƒÍ“øgwΥ    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

إليھي أنه، 
  نجزيھي

٣٠  óΟs9uρr& u� tƒ tÏ%©!   ألم ير الذين  أسقط الواو ابن كثير   #$

٣٤  ¨MÏiΒ   ُمتّ   ضم الميم ابن كثير  

٣٦  #�ρâ“èδ   ھزؤاً   ھمز الواو ابن كثير  

٤١  Ï‰s)s9uρ x—Í“÷κ çJ ó™   ولقُد استھزئ  ضم الدال وصGً ابن كثير   #$

٤٥  u!%tæ ‘$!$# #sŒÎ)    ابن ًGسھل الھمزة الثاينة وص
  كثير

  ِاذ ا الدعاءَ 

٤٨  [!$ u‹ ÅÊuρ   وضئاء  ھمز الياء قنبل  

٥٠  çµ≈ sΨø9u“Ρ r& 4 ÷Λ äΡ r'sùr&   أنزلناھو أفأنتم  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥٢/٥٨  ÏµŠÎ/{ ،Ïµ ø‹ s9Î)   بيھي، إليھي  وصل الھاء بياء ابن كثيرF  

٦٢  |MΡr&u    أاَنت  الھمزة الثانية ابن كثيرسھل  



 ٩٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٦٣  öΝ èδθè= t↔ ó¡sù    أسقط الھمزة وفتح السين ابن
  كثير

  فَسلوھم

٦٧  7e∃ é&    بنى الفاء على الفتح ابن
  كثير

 Rأُف  

٦٨/٧١  çνθ è% Íh�xm ، çµ≈ sΨø‹ ‾gwΥuρ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  حرقوھو، ونجيناھو

٧٣  Zπ £ϑ Í←r&   مةاِ أ  يرسھل الھمزة الثانية ابن كث  

٧٤  
٧٥/٧٦  
٧٧  

çµ≈ sΨ ÷� s?#u،çµ≈ sΨ ø‹‾g wΥuρ   

çµ≈ sΨ ù= yz ôŠr& uρ،çµ≈ uΖø‹ ¤f uΖsù   

çµ≈ tΡ ö�|ÇtΡ uρ   

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  ثيرك

آتيناھو، 
  ونجيناھو

  أدخلناھو، فنجيناه
  ونصرناھو

٧٨  ÏµŠÏù ãΝ sΨxî   فيھي غنم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٨٠  çµ≈ sΨ÷Κ‾= tæ uρ sπ yè÷Ψ|¹   اء بواو ابن كثيروصل الھ  
 ووعلمناھ

  صنعة
  Ν ä3sΨÅÁ ósçGÏ9   لُيحصنكم  ابن كثير أبدل التاء ياء  

٨٤/٨٨  çµ≈ sΨ÷�s?#uuρ،çµ≈sΨø‹ ‾gwΥuρ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  وآتيناھو،ونجيناھو

٨٧  Ïµ ø‹ n=tã 3“yŠ$ sΨsù    وصل الھاء فيھا بياء ابن
  كثير

  عليھي فنادى

٨٩  !$ §ƒ Í�Ÿ2y— uρ øŒÎ)   لف زاFد ھمزة مفتوحة بعد ا
وسھل الھمزة الثانية ابن 

  كثير

  
  وزكرياَء ِاذ

٩٦  ßlθã_ù'tƒ ßlθã_ù'tΒuρ    أبدل الھمزتين ألفاً فيھما ابن
  كثير

  ياجوج وماجوج

٩٩  ÏIωàσ ‾≈ yδ Zπ yγÏ9#u    أبدل الھمزة الثانية ياًء مفتوحة
  ابن كثير

  ھؤ3ِء يالھة

١٠٤  É=çG à6ù= Ï9   تاء وزاد كسر الكاف وفتح ال
  ألفاً بعدھا ابن كثير

  
  للِكتاب

١٢٢  Ÿ≅≈ s% Éb> u‘    لفFضم القاف وحذف ا
  وأسكن الGم ابن كثير

  
  قُْل رب

    نــھــاية السورة: تصفون    



 ٩٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  الحجسورة 

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٤  Ïµ ø‹ n=tã ... ÏµƒÏ‰÷κ u‰ uρ    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

... عليھي
  ھييھدي

٤  çνāωuθ s? … çµ ‾Ρ r'sù   تو3ھو فأنه  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥  â!$ t±nΣ #’n< Î)    سھل الھمزة الثانية وأبدلھا
  وجھان ابن كثير. واواً 

  نشاُء ِالى، 
  نشاُء ِولى

٩  ¨≅ÅÒ ã‹Ï9   فتح الياء ابن كثير   Rِلَيِضل  

١١/١٦  çµ ÷Ft/$ |¹ r& ،çµ≈ sΨø9u“Ρ r&    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

أصابتھو 
  أنزلناھو

١٩  Èβ#x‹≈ yδ    لف لزوماً ابنFشدد النون ومد ا
  كثير

 fھذآن  

٢٣  #Zσ ä9÷σ ä9uρ   ولؤلؤٍ   جر الھمزة الثانية ابن كثير  

٢٤  ÅÞ ü� ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٢٥  çµ≈ uΖù= yè y_،çµ ø% É‹œΡ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

جعلناه، 
  نذقھو

  >!#uθ y™   سواءٌ   ابن كثير ارفعھ  

  ÏŠ$ t7 ø9$#uρ   والبادي  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  

  ÏµŠÏù :) ً   فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  )معا

٢٦  z ÉL÷�t/ šÏ!Í←!$ ©Ü= Ï9   أسكن الياء ابن كثير  
بيتي 

  للطائفين
٢٩  ¢ΟèO (#θ àÒ ø)u‹ ø9   م قنبلGثم ليقضوا  كسر ال  

٣٨  ßìÏù¨y‰ãƒ   ال فتح الياء وأسكن الد
وحذف اFلف وفتح الفاء ابن 

  كثير

  
  َيْدَفع

٣٩  tβÏŒé&   أِذن  فتح الھمزة ابن كثير  

  šχθè= tG≈ s)ãƒ   يقاِتلون  كسر التاء ابن كثير  



 ١٠٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٤٠  ôMtΒÏd‰çλ   لُھِدَمت  خفف الدال ابن كثير   ;°

٤٥/٤٨   Éir(s3sù ، Éir( Ÿ2uρ    زاد ألفاً بعد الكاف وھمزة
مكسورة بعدھا وحذف الياء 

  ابن كثيرالمنفصل ووسط 

  
  فكائن
  وكاِئن

٤٧  $ £ϑ ÏiΒ šχρ‘‰ãè s?    مما يعدون  تاء ياء ابن كثيرالأبدل  

٥١  tÍ“Åf≈yè ãΒ    لف وشدد الجيم ابنFحذف ا
  كثير

  ّجزينعَ مُ 

٥٤  7Þ ü� ÅÀ   سراطٍ   أبدل الصاد سيناً قنبل  

٥٥  çµ ÷ΨÏiΒ 4 ®L xm   منھو حتى  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٦٠  Ïµ ø‹ n=tã çµ‾Ρ u� ÝÇΨuŠs9   وصل الھاء بياء ابن كثير  
عليھي 

  لينصرنه
٦٢  āχr& uρ $ tΒ šχθããô‰tƒ   تدعون  ابن كثير أبدل التاء ياء  

٦٥  u!$ yϑ ¡¡9$# βr&   

  

أسقط البزي الھمزة اFولى 
  مع القصر والتوسط

  
  السما أن

ولقنبل تحقيق اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  السماَء اَن

  لسماَء ْا نا  وإبدالھا ألفاً وجھان    
٦٧  çνθ à6Å™$ tΡ ( Ÿξ sù   كسنا  وصل الھاء بواو ابن كثيرGوھو ف  

٦٩  ÏµŠÏù   فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٧١  öΑÍi” t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ُيْنِزل

٧٣  çνρä‹É)Ζ tF ó¡o„  çµ ÷ΨÏΒ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

يستنقذوھو 
  منھو

  السورة والجزء السابع عشر نھاية: النصير    ٧٨
  

  المؤمنونسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٨  öΝ ÎγÏF≈sΨ≈ tΒ{   لف بعد النون علىFحذف ا
  ا�فراد ابن كثير

  
  Fمانتھم



 ١٠١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١٣/١٤  
١٨  

çµ≈ sΨù= yèy_،çµ≈ tΡ ù't±Σr&  

çµ≈ ¨Ψs3ó™ r'sù  

وصل الھاء  فيھن بواو ابن 
  كثير

  أنشأناھو،جعلناھو،
  فأسكناھو

٢٠  u!$ uΖ øŠy™  ِسيناء  كسر السين ابن كثير  

  àMç6 /Ψs?   ضم التاء وكسر الباء ابن
  كثير

  ُتْنبِتُ 

٢٧  Ïµ ø‹ s9Î)   وصل الھاء فيھا بياء ابن
  كثير

  إليھي

  u!$ y_ $ tΡ Þ÷ö∆ r&   ولىFأسقط البزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

  
  جا أمرنا

وحقق قنبل اFولى مع     
 تسھيل الثانية وإبدالھا ألفاً 

  وجھان

  جاَء َامرنا
  جاَء ْامرنا

  ÏΒ 5e≅à2 È÷ ỳ ÷ρy—  حذف التنوين ابن كثير  
من كِل 
  زوجين

٣٢  Èβr& (#ρß‰ç7 ôã   أُن اعبدوا  ضم النون وصGً ابن كثير  #$

٣٣  çµ ÷ΖÏΒ ÛUu�ô±o„ uρ  منھو ويشرب  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٥  öΝ šFÏΒ  م  ضم الميم ابن كثيرkُمت  

٣٦  |N$ pκö�yδ ) ً   ھيھاه  وقف عليھما البزي بالھاء  )معا

٤٤  #u� øIs? ( ¨≅ä.  $ tΒ ن الراء بالنصب ابن كثير Rتتراً كل ما  نو  

  u!% ỳ Zπ ¨Βé&   سھل الثانية بين الھمزة والواو
  ابن كثير

  جاَء اُمةً 

٤٤/٤٥  çνθ ç/¤‹x.  ،çν$ yzr&uρ   وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  كذبوھو، وأخاھو

٥٠  ;οuθ ö/ u‘  ُربوة  اء ابن كثيرضم الر  

٥٢  ¨βÎ) uρ ÿ ÏνÉ‹≈ yδ  ھذه  فتح الھمزة ابن كثير Rوأن  

٥٥  tβθ ç7|¡øt s† r&  أيحِسبون  كسر السين ابن كثير  

٧٣/٧٤  7Þ ü� ÅÀ،ÅÞ ü�Å_Ç9$#  سراط، السراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  



 ١٠٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٧٧/٧٩  ÏµŠÏù  ،Ïµ ø‹ s9Î) uρ   وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  فيھي، إليھي

٨٢  #sŒÏr& ... $ ‾Ρ Ïr&   سھل الھمزة الثانية في الكلمتين
  ابن كثير

  أِانا... أِاذا

٨٢  $ uΖ÷F ÏΒ  ُمتنا  ضم الميم ابن كثير  

٨٥  šχρã�ª. x‹s?  كرون  شدد الذال ابن كثير Rتذ  

٨٨  Ïµ ø‹ n=tã χÎ) óΟ çFΖä.  وصل الھاء بياء ابن كثير  
عليھي إن 

  كنتم
٩٩  u!% ỳ ãΝ èδy‰tnr&  44ولFى أس44قط الب44زي الھم44زة ا

وحق44ق  م44ع القص44ر والتوس44ط
قنب4444ل الھم4444زة اFول4444ى م4444ع 

. تس44ھيل الثاني44ة وإب44دالھا ألف44اً 
  وجھان

  
   جا أحدھم

  جاَء اَحدھم 
  جاَء ْاحدھم

١٠٠  þ’Ìj? yè s9 ã≅yϑ ôã r&  ابن كثير ًGلعلَي أعمل  فتح الياء وص  

١١٢  Ÿ≅≈ s% öΝ x.  مر ابن كثيرFقُْل كم  بناھا على ا  

١١٣  È≅t↔ ó¡sù  إلى السين  نقل حركة الھمزة
  ابن كثير

  َفَسل

  
  

  النــــورسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١  $ yγ≈ sΨôÊu� sùuρ   ضناھا  شدد الراء ابن كثير Rفر  

١/٢٧  tβρã� ª. x‹s?   تّذكرون  شدد الذال ابن كثير  

٢  ×π sùù&u‘   فةرأَ   فتح الھمزة ابن كثير  

٦  â!#y‰pκ à− HωÎ)   دلھا سھل الھمزة الثانية وأب
  وجھان ابن كثير. واواً 

  شھداُء ِا3،
  شھداُء ِو3

  ßìt/ ö‘ r& ¤N ÿ‰≈ uη x©   أربَع شھاد ات  نصب العين ابن كثير  

٧  |M uΖ÷è s9 «!$#   هْ لعنَ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  



 ١٠٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  Ïµ ø‹ n=tã βÎ)   عليھي إن  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٩  sπ |¡Ïϑ≈ sƒ ù:$#uρ ¨βr&    أن  خامسةُ وال  رفع التاء ابن كثير  

١١  çνθ ç7|¡øt rB    كسر السين ووصل الھاء بواو
  ابن كثير

  تحِسبوھو

١٢/١٦  çνθ ãΚçF ÷èÏÿ xœ :) ً   سمعتموھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  )معا

١٣/١٤  Ïµ ø‹ n=tã  ،ÏµŠ Ïù    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  عليھي، فيھي

١٥  øŒÎ) … çµ tΡöθ ¤)n= s?    ًGنهّتلقو إذْ   شدد البزي التاء وص  

  … çµtΡθ ç7 |¡øt rBuρ   وتحِسبونه  كسر السين ابن كثير  

٢١  ÏN üθ äÜäz :) ً   خْطْ◌وات  أسكن البزي الطاء  )معا

٢٧/٢٩  $�?θ ã‹ ç/) ً öΝ،)معا à6 Ï?θ ã‹ ç/   
  كسر الباء فيھما ابن كثير

يوتاً، ِب◌ِ 
  يوتكمِب◌ِ 

٣١  £Îκ Í5θãŠã_   ن  كسر الجيم ابن كثيرِِجيو  
٣٣  Ï!$ tóÎ7 ø9$# ÷βÎ)    ولى سھل البزيFالھمزة ا

مع التوسط والقصر وحقق 
  الثانية

وحقق قنبل اFولى مع 
تسھيل الثانية وإبدالھا ياًء 

  وجھان. مدية

  
  البغا إن

  البغاِء ِان
  البغاِء ين

٣٤  ;M≈uΖ Éi�t7 –Β   نات  فتح الياء ابن كثيرRمبي  

٣٥  ß‰s%θ ãƒ ÏΒ    قرأھا بالتاء المفتوحة بدل
الياء وفتح الواو وشدد القاف 

  تح الدال ابن كثيروف

  
  

  َتَوقRَد من
  çµ ó¡|¡ôϑ s? Ö‘$ tΡ   تمسسھو نار  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٦  BNθã‹ ç/   بِيوت  كسر الباء ابن كثير  
٣٩  çµ ç7|¡øt s† ãβ$ t↔ôϑ ©à9$#   يحٍسبه الظمآن  كسر السين ابن كثير  

٣٩/٤٠  çνô‰Ågs†، çµ9©ùuθ sù ، يجدھو، وصل الھاء فيھن بواو ابن



 ١٠٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

çµ9 t±øótƒ   فوفھاه  كثير  
  يغشاھو

٤٠  Ò>$ut xā    سحابُ   )سحاب(أسقط البزي تنوين  

٤٠  7M≈yϑ è= àß    ظلماتِ   )ظلمات(جر المكي  

٤٣  ãΑÍi” t∴ãƒ uρ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  وُيْنِزل

٤٦  ;M≈uΖ Éi�t7 –Β   مبينات  فتح الياء ابن كثير  

  â!$ t±o„ 4’ n< Î)    سھل الھمزة الثانية وأبدلھا
  وجھان ابن كثيرواواً 

  يشاُء ِالى
  يشاُء ِولى

  7Þ ü� ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سينا قنبل  

٥٢  Ïµ ø)−G tƒ uρ y7 Í×‾≈ s9'ρé'sù    كسر القاف وصل الھاء بياء
  ابن كثير

  ويتِقھي فأولئك

٥٤  χÎ*sù (#öθ ©9uθ s?    ًGفإن ّتولوا  شدد البزي التاء وص  

  Ïµ ø‹ n=tã $tΒ Ÿ≅ÏiΗ äq   عليھي ما حمل  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  çνθ ãè‹ÏÜè? (#ρß‰tG ôγs?   وصل الھاء بواو ابن كثير  
تطيعوھو 

  تھتدوا
٥٥  Ν åκ ¨]s9Ïd‰t7 ãŠs9uρ    أسكن الباء وخفف الدال ابن

  كثير
  ولُُيـْبِدلنھم

٥٧  Ÿω ¨t |¡øt rB   3 تحِسبن  كسر السين ابن كثير  

٦١  öΝ à6Ï?θ ã‹ç/ ، ÏNθã‹ ç/ 

 ،$Y?θ ã‹ ç/   
  يركسر الباء فيھن ابن كث

بِيوتكم، بِيوت، 
  بِيوتا

٦٢  çνθ çΡÉ‹ø↔ tG ó¡o„ 4 ¨βÎ)   يستأذنوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٦٤  Ïµ ø‹ n=tã... Ïµ ø‹s9Î)    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  إليھي...عليھي

  
  الفرقـــانسورة 

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة



 ١٠٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٤  çµ1 u�yIøù$#   راھوافت  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤/٥/٧/٨  Ïµø‹ n= tã) ً ›Ïµø،)معا s9Î)) ً بياء ابن  نوصل الھاء فيھ  )معا
  كثير

عليھي، 
  إليھي

٨  #�‘θßsó¡̈Β ö� ÝàΡ$#    ابن ًGضم نون التنوين وص
  كثير

مسحوَرُن 
  انظر

١٠  ≅yè øgs†uρ y7©9   م ابن كثيرGويجعُل لك  رفع ال  

١٣  $ Z)Íh‹ |Ê   َضْيقاً   أسكن الياء مخففة ابن كثير  

١٧  óΟçFΡ r&u   أاَنتم  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

  ÏIωàσ ‾≈ yδ ÷Πr&    أبدل الھمزة الثانية ياء مفتوحة
  ابن كثير

  ھؤ3ء َيم

١٩  šχθãèŠÏÜtF ó¡n@   يستطيعون  بالياء بدل التاء 3بن كثير  

١٩/٢٣  çµ ø% É‹çΡ  ،çµ≈sΨù= yè yfsù    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

نذقھو، 
  فجعلناھو

٢٥  ß,¤)t±n@   ققُ   شدد الشين ابن كثيرRتش  

  tΑÍh“çΡ uρ èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$#    زاد نوناً مضمومة قبل النون
ة وخف4ف ال4زاي ورف4ع اكنالس

الG44م ونص444ب المGئك44ة اب444ن 
  كثير

  
  

وُنْنزُل 
  المGئكةَ 

٢٧  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ãΑθ à)tƒ   يديھي يقول  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٣٠  ’ÍΓöθ s% (#ρä‹sƒ ªB$#    الياءفتح  ًGقومَي اتخذوا  البزي وص  

٣٠/٣٢  tβ#uö� à)ø9$# :) ً نقل حركة الھمزة إلى الراء   )معا
  وأسقط الھمزة ابن كثير

  
  القَُران

٣٢/٣٥  çµ≈ sΨù= ¨? u‘uρ  ،çν%s{r&    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

رتلناھو، 
  أخاھو

٣٨  (#yŠθ ßϑ rO uρ    نون الدال بالنصب ووقف
  عليھا باFلف ابن كثير

  
  اً وثمود

٤٠  Ïöθ ¡¡9$# 4 öΝ n= sùr&    أبدل الھمزة الثانية ياء مفتوحة
  ابن كثير

  السوِء َيَفلم

٤١  #�ρâ“èδ   ھزؤاً   أبدل الواو ھمزة ابن كثير  



 ١٠٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٤٣  çµ1 uθyδ |MΡr'sùr&   أفانت وھواھ  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤٣/٤٥  Ïµ ø‹ n=tã :)وصل الھاء فيھما بياء ابن   )معا
  كثير

  عليھي

٤٤  ÷Πr& Ü=|¡øt rB   أم تحِسب  كسر السين ابن كثير  

٤٦  çµ≈ uΖôÒ t6 s% $ uΖøŠ s9Î)   وصل الھاء بواو ابن كثير  
قبضناھو 

  إلينا
٤٨  yx≈ tƒÍh�9$#    لف ابنFأسكن الياء وحذف ا

  كثير
  الريح

  #M� ô³ç0    قرأھا بالنون المضمومة بدل
  الباء وضم الشين ابن كثير

  
  ُنُشراً 

٥٠  çµ≈ uΖøù§� |À   صرفناھو  و ابن كثيروصل الھاء بوا  

٥٧  Ïµ ø‹ n=tã ôÏΒ   عليھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٥٧  u!$ x© βr&    ولىFأسقط البزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

  
  شا أن

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  شاَء اَن

  شاَء اَن  وجھان. وإبدالھا ألفاً مدية    
٥٩  ö≅t↔ ó¡sù   لسين نقل حركة الھمزة إلى ا

  ابن كثير
  فَسل

٦٧  (#ρã� äIø)tƒ   يِقتروا  كسر التاء ابن كثير  

٦٩  ô#yè≈ ŸÒãƒ ã& s!    لف وشدد العين ابنFحذف ا
  كثير

فْ  Rُيَضع  

  
  الشعراءسورة 

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٤  öΑÍi” t∴çΡ    أسكن النون وخفف الزاي ابن

  كثير
  ُنْنِزل

  Ï!$ uΚ¡¡9$# Zπ tƒ#u    الھمزة الثانية ياًء مفتوحة أبدل
  ابن كثير

  السماِء ياية

٥  çµ ÷Ζtã t ÅÊÍ� ÷è ãΒ   وصل الھاء بواو ابن كثير  
عنھو 

  معرضين



 ١٠٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١٢  þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&   ابن كثير ًGإنَي أخاف  فتح الياء وص  

٣٢/٣٦  çν$ |Á tã ،çν%s{r&uρ    بن اوصل الھاء فيھما بواو
  كثير

عصاھو، 
  وأخاھو

٣٦  ÷µ Å_ö‘r&   ة ساكنة بعد الجيم زاد ھمز
وضم الھاء ووصلھا بواو 

  ابن كثير

  
  أرجْئھو

٤١  ¨ Ér& $ uΖ s9   أِان لنا  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٤٥  çν$ |Á tã   عصاھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  }‘Ïδ ß#s)ù= s?    م وشدد القاف ابنGفتح ال
  كثير

  وشدد التاء وصGً البزي

لَقRف Rھي ت  
  ھي َتلَقRف

٤٩  óΟçGΨtΒ#u    زاد ھمزة ا3ستفھام وسھل
  ابن كثيرالثانية الھمزة 

  
  أاَْامنتم

٥٢  ÷βr& Î� ó�r&    كسر النون ووصل ھمزة القطع
  ابن كثير

  أِن اسر

٥٦  tβρâ‘ É‹≈ xm   لف ابن كثيرFَحِذرون  حذف ا  

٥٧  5βθ ãŠãã uρ   وِعُيون  كسر العين ابن كثير  

٦٢  z ÉëtΒ ’ Ïn1u‘   ْي ربيمع  أسكن الياء ابن كثير  

٦٩  r't7 tΡ zΟŠÏδ¨u� ö/Î)    سھل الھمزة الثانية بين
  الھمزة والياء ابن كثير

  
  نبأ ِابراھيم

٧٠/١٠٩  Ïµ‹Î/{  ،Ïµ ø‹ n= tã    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

Fبيھي، 
  عليھي

١٠٩  y“Í� ô_r& āωÎ)   أجرْي إ3  أسكن الياء ابن كثير  

١١٨  ∅tΒuρ z Éë̈Β zÏΒ   معْي من  أسكن الياء ابن كثير  

١١٩  çµ≈ sΨø‹ yfΡr'sù tΒuρ   وصل الھاء بواو ابن كثير  
فأنجيناھو 

  ومن
١٢٧  Ïµ ø‹ n=tã ôÏΒ   عليھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  y“Í� ô_r& āωÎ)   أجرْي إ3  أسكن الياء ابن كثير  

١٣٤  Aβθ ãŠãã uρ   وِعيون  كسر العين ابن كثير  



 ١٠٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
١٣٥  þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&   ابن Gإنَي أخاف  كثير فتح الياء وص  

١٣٧  ß,è= äz    م ابنGفتح الخاء وأسكن ال
  كثير

  َخْلقُ 

١٣٩  çνθ ç/¤‹s3sù   فكذبوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٤٥  Ïµ ø‹ n=tã ôÏΒ   عليھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  y“Í� ô_r& āωÎ)   أجرْي إ3  أسكن الياء ابن كثير  

١٤٧/١٤٩  5βθ ã‹ãã uρ  ،$ Y?θ ã‹ç/   ن والباء فيھما ابن كسر العي
  كثير

  ِبيوتاً ِعيون، 

١٤٩  tÏδ Í�≈ sù   لف ابن كثيرFَفرھين  حذف ا  

١٦٤  Ïµ ø‹ n=tã ôÏΒ  عليھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  y“Í� ô_r& āωÎ)   أجرْي إ3  أسكن الياء ابن كثير  

١٧٠  çµ≈ uΖø‹ ¤fuΖsù    وصل الھمزة الھاء بواو ابن
  كثير

  فنجيناھو

١٧٦  Ïπ s3ø‹ t↔ø9    أسقط الھمزة ونقل حركتھا
  وفتح التاء ابن كثير إلى الGم

  
  َلْيَكةَ 

١٨٠  Ïµ ø‹ n=tã ôÏΒ   عليھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  y“Í� ô_r& āωÎ)   أسكن الياء ابن كثير  
رْي ا إلى أج
  إ3

١٨٢  Ä¨$sÜó¡É)ø9$$ Î/   بالقُسطاس  ضم القاف ابن كثير  

١٨٧  $ Z!|¡Ï.  كِ   أسكن السين ابن كثير ً   ْسفا

١٨٧  zÏiΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# βÎ)    ولىFسھل البزي الھمزة ا
  مع التوسط والقصر

من السما ِ 
  إن

وسھل قنبل الثانية وأبدلھا     
  بياء مدية وجھان

  السماء ا ِن
  السماِءْينمن 

١٨٨  tΑ$ s% þ’ Ïn1u‘ ãΝ n= ÷æ r&   ابن كثير ًGفتح الياء وص  
قال ربَي 

  أعلم
١٨٩/١٩٨  

/٢٠٠  
 çνθ ç/ ¤‹s3sù،çµ≈ uΖø9̈“tΡ   

çµ≈ sΨõ3n= y™   

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

فكذبوھو، 
نزلناھو، 
  سلكناھو



 ١٠٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 القراءة البيان الكلمة لحفص رقم اOية
٢٢١/٢٢٢  ãΑ̈” t∴s? :) ً ل  وصGً البزي فيھما شدد التاء  )معا Rَتَنز  

  

  النملسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١/٦  šχ#uö� à)ø9$#    نقل حركة الھمزة إلى الراء
  كثير وأسقط الھمزة ابن

  
  القَران

٧  þ’ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ#u   ابن كثير ًGإنَي آنست  فتح الياء وص  

  5>$pκ Å¶ Î/    ابن  ًGحذف التنوين وص
  كثير

  شھابِ 

١٩  û É_ôã Î—÷ρr& ÷βr&    ًGأوزعنَي أن  فتح البزي الياء وص  

  çµ8|Êö� s?   ترضاھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢١   Éi_u‹ Ï? ù'uŠ s9   وزاد  فتح النون المشددة
  بعدھا نوناً مكسورة ابن كثير

  
  ليأ تينRنِي

٢٢  y]s3yϑ sù   فَمُكث  ضم الكاف ابن كثير  

  ÏΒ ¥* t7 y™   

  

فتح البزي الھمزة من دون 
تنوين وأسكنھا قنبل في 

  الحالتين

  
  سبأَ، سبأْ 

٢٥  $tΒ tβθ à! øƒ éB $tΒ uρ 

tβθ ãΖÎ= ÷è è? 
  قرأھما بياء الغيبة ابن كثير

يخفون وما 
  يعلنون

٢٨  ÷µ É)ø9r'sù   فألقھي إليھم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٩  (#àσ n= yϑ ø9$# þ’ÏoΤ Î)    سھل الھمزة الثانية وأبدلھا
  واواً مكسورة ابن كثير

المl ِاني، 
  المlُِوني

٣٢  (#àσ n= yϑ ø9$# ’ÏΤθ çGøùr&    أبدل الھمزة الثانية واواً مفتوحة
  ابن كثير

  المlُ َوفتوني

٣٥/٤٦  zΝ Î/ ، zΟÏ9   ليھا البزي بالھاء وقف ع
  بخلف عنه

  ِبَمْه، ولَِمهْ 

٣٦  ÇtΡρ‘‰Ïϑ è? r&    أثبت الياء بعد النون مطلقاً ابن
  كثير

  أتمدونني

  u Ç8s?#u ª!$#    حذف الياء في الحالين ابن
  كثير

آتاِن @، 
  آتانْ 



 ١١٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٣٨  (#àσ n= yϑ ø9$# öΝ ä3•ƒr&    أبدل الھمزة الثانية واواً مفتوحة
  ابن كثير

  المl َويكم

٣٩  Ïµ ø‹ n=tã ;“Èθ s)s9   وصل الھاء بياء الغيبة ابن 
  كثير

  عليھي لقوي

٤٠  çν#uu‘ #…� É)tG ó¡ãΒ   رآھو مستقراً   وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤٠  ã� ä3ô©r&u   أاَشكر  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٤٤  çµ ø? r&u‘ çµ÷G t6 Å¡xm Zπ¤fä9    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

رأْتھو حسبتھو 
  ةلج

  $ yγøŠ s%$ y™    لفFقرأھا بِھمزة ساكنة بدل ا
  قنبل

  سأْقيھا

٤٥  Èβr& (#ρß‰ç7 ôã   أُن اعبدوا  ضم النون وصGً ابن كثير   #$

٤٩  y7Ï= ôγtΒ    م ابنGضم الميم وفتح ال
  كثير

  ُمْھَلك

٥١  $ ‾Ρ r& öΝ ßγ≈ tΡ ö� ¨ΒyŠ   إِنا دمرناھم  كسر الھمزة ابن كثير  

٥٢  öΝ ßγè?θ ã‹ç/   ِبيوتھم  ثيركسر الباء ابن ك  

٥٥  öΝ ä3̈ΨÍ←r&   أِانكم  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

نھاية الجزء : تجھلون    
  التاسع عشر

  

٥٧  çµ≈ sΨø‹ yfΡr'sù   فأنجيناھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥٩  šχθä. Î� ô³ç„    قرأھا بالتاء بدل الياء ابن
  كثير

  تشركون

٦٠/٦١/  
٦٢/٦٣/  
٦٤  

×µ≈ s9Ïr& 

yì̈Β)الخمسة(  
  مزة الثانية ابن كثيرسھل الھ

  أَِاله

٦٢  çν%tæ yŠ ß#Ï±õ3tƒ uρ   وصل الھاء بواو ابن كثير  
دعاھو 
  ويكشف

  šχρã�ā2x‹s?   تّذكرون  شدد الذال ابن كثير  

٦٣  yx≈ tƒÍh�9$#    لف ابن أسكن الياءFوحذف ا
  كثير

  الريح



 ١١١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  #M� ô³ç0    أبدل الباء نوناً وضم الشين ابن
  كثير

  ُنُشراً 

٦٦  È≅t/ x8u‘¨ ¨Š$#    م وقطع الھمزةGأسكن ال
وخفف الدال ساكنة وحذف 

  اFلف ابن كثير

  
  بْل أَْدَرك

٦٧  #sŒÏr& ...  $̈Ζ Í←r&   سھل الھمزة الثانية فيھما ابن
  كثير

  أَِانا... أَِاذا

٧٠  9,øŠ |Ê   ِضْيق  كسر الضاد ابن كثير  

٧٦  tβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  ابن كثير وأسقط الھمزة

  
  القَُران

  ÏµŠÏù šχθà!Ï= tG øƒ s†   وصل الھاء بياء ابن كثير  
فيھي 

  يختلفون
٨٠  Ÿωuρ ßìÏϑ ó¡è@ §Μ÷Á9$#   وفتح  أبدل التاء ياًء مفتوحة

  ابن كثير) الصمّ (الميم ورفع 
و3َيسَمُع 

  الصمُ 
٨٠  u!%tæ ‘$!$# #sŒÎ)    سھل الھمزة الثا نية ابن

  كثير
  الد عاَء ِاذا

٨٢  ¨βr& }̈ $ ¨Ζ9$#   إّن الناس  سر الھمزة ابن كثيرك  

٨٦  ÏµŠÏù   فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٨٧  çνöθ s? r&    زاد ألفاً بعد الھمزة وضم
التاء ووصل الھاء بواو ابن 

  كثير

  
  آُتوھو

٨٨  $ pκ â:|¡øt rB   تحِسبھا  كسر السين ابن كثير  

٨٨  šχθè= yè ø!s?   يفعلون  أبدل التاء ياء ابن كثير  

٨٩  8íu“sù >‹Í× tΒöθtƒ    حذف التنوين وكسر الميم ابن
  كثير

  يؤِمئذ فزعِ 

٩٢  tβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  ابن كثير وأسقط الھمزة

  القَران

٩٣  tβθ è= yϑ÷è s?    أبدل تاء الخطاب ياء غيبة
  ابن كثير

  يعملون

  



 ١١٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  القصصسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٥  Zπ £ϑ Í←r&   أَِامة  الثانية ابن كثير سھل الھمزة  

٧  Ïµ‹Ïè ÅÊö‘r& ( #sŒÎ* sù  ، 

Ïµ ø‹ n=tã ÏµŠÉ)ø9r'sù ’Îû   

وصل الھاء فيھن بياء ابن 
  كثير

أرضعيھي، عليھي، 
  فألقيھي

  çνρ–Š!#u‘ Å7ø‹ s9Î) 

çνθ è= Ïæ%ỳ uρ š∅ÏΒ 
ابن  بواووصل الھاء فيھن 

  كثير

  رآّدوُھو إليك
  جاعلوُھو من

٩  ßN r&u�øΒ$# šχöθ tãö� Ïù   ا بالھاء بدل التاء ابن ف عليھوق
  كثير

  امرأْه 

٩  N§� è% &÷ tã  وقف عليھا بالھاء بدل التاء ابن
  كثير

هْ  Rَقر  

  çνθ è= çFø)s?   تقتلوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١١/١٢  Ïµ‹Å_Á è%    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  قُّصيھي

١٣/١٤  çµ≈ tΡ ôŠyŠu� sù،çµ≈sΨ÷�s?#u   واو ابن وصل الھاء فيھما ب
  كثير

  فرددناھو، آتيناھو

١٥  Ïµ ø‹ n=tã   عليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٢  ú†Ïn1u‘ βr&   ابن كثير ًGربَي أن  فتح الياء وص  

٢٣  Ïµ ø‹ n=tã   عليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٥/٢٦  çµ ø? u!$ pgm{،çνö� Åfø↔ tGó™ وصل الھاء فيھما بواو ابن    #$
  كثير

  فجاءتھو،استأجْرُھو

٢٦  ÏMt/ r'‾≈ tƒ   يا أبهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

٢٧  È ÷tG≈ yδ   ابن كثير  مكسورة شدد النون
وله في الياء مراتب المد 

لقصر والتوسط ا: الثGث
  والطول، وصGً ووقفا

  
  

 fھاتين  

٢٩  þ’ÏoΤ Î) àM ó¡nΣ#u  ،

þ’Ìj? yè ©9 Ν ä3‹ Ï?#u   

فتح الياء فيھما وصGً ابن 
  كثير

  إنَي آنست،
  آتيكم لعليَ 



 ١١٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

  ;οuρõ‹y_   ِجذوة  كسر الجيم ابن كثير  

٣٠  þ’ÏoΤ Î) $ tΡ r&   ابن كثير ًGإنَي أنا  فتح الياء وص  

٣٢  É=÷δ   بالرR ھَ   فتح الھاء ابن كثير   �9$#§

٣٢  y7ÏΡ¨x‹sù    زمGشدد النون مع المد ال
  ابن كثير

  فذآنfك

٣٤  ã& ù#Å™ ö‘ r'sù   فأرسْلھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  z ÉëtΒ #[ôŠÍ‘   معْي ردء اً   أسكن الياء ابن كثير  

  û É_è% Ïd‰|Á ãƒ   يصدْقني  جزم القاف ابن كثير  

٣٤/٣٧  þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&،  

þ’Ïn1u‘ ãΝ n=÷æ r&   

فتح الياء فيھما وصGً ابن 
  كثير

  إنَي أخاف،
  ربَي أعلم

٣٧  tΑ$ s% uρ 4y›θ ãΒ   قال موسى  حذف الواو ابن كثير  

٣٨  þ’Ìj? yè ©9 ßìÏ= ©Û r&   ابن كثيرف ًGلعلَي أطلع  تح الياء وص  

٤٠  çµ≈ tΡ õ‹yzr'sù   فأخذناھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤١  Zπ £ϑ Í←r&   أَِامة  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٤٨  Èβ#u� ósÅ™    زاد ألفا بعد السين وكسر الحاء
  ابن كثير

  ساِحران

٤٩/٥٠  çµ ÷èÎ7 ¨? r& ،çµ1 uθ yδ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  أَتبْعھو، ھواھو

٥٥  çµ ÷Ζtã (#θ ä9$ s% uρ   عنھو وقالوا  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥٧  Ïµ ø‹ s9Î) ßN ü� yϑ rO    وصل الھاء فيھا بياء ابن
  كثير

  إليھي ثمرات

٦١  çµ≈ tΡ ô‰tãuρ،çµ≈ uΖ ÷è−G ¨Β    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  وعدناھو، متعناھو

٦١/٧٠  Ïµ‹É)≈ s9  ،Ïµ ø‹s9Î) uρ    فيھما بياء ابن وصل الھاء
  كثير

  3قيھي، إليھي

٧١  >!$ u‹ ÅÒÎ/   بِضئاء  أبدل الياء ھمزة قنبل  



 ١١٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٧٢/٧٣  ÏµŠÏù :) ً   فيھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  )معا

٧٦  çµ≈ sΨ÷�s?#uuρ   آتيناھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٧٨  ü“Ï‰Ζ Ïã 4 öΝ s9uρr&    أسكن الياء البزي وفتحھا
  قـنبل

  عندَي أولم

  çµ ÷ΖÏΒ Zο§θè%   منھو قوة  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٨٢  y#|¡y‚s9    ضم الخاء وكسر السين ابن
  كثير

  لُخِسف

٨٥  šχ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  ابن كثير وأسقط الھمزة

  
  القَُران

٨٥  þ’Ïn1§‘ ãΝ n=÷æ r&   ابن كثير ًGربَي أعلم  فتح الياء وص  

٨٨  Ïµ ø‹ s9Î)uρ tβθ ãèy_ö� è?   وإليھي ترجعون  لھاء بياء ابن كثيروصل ا  

  

  العنكبوتسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٨  Ïµ ÷ƒ y‰Ï9¨uθÎ/ $YΖ ó¡ãm   وصل الھاء بياء ابن كثير  
بوالديھي 

 ً   حسنا
١٥/١٦  
١٧  

çµ≈ sΨø‹ yfΡr'sù،çνθ à)̈? $#uρ   

(νρß‰ç6 ôã $#uρ  

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

فأنجيناھو، 
  واتقوه

  ھوواعبدو

١٧  Ïµ ø‹ s9Î) šχθãè y_ö� è?   إليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٠  nοr'ô±̈Ψ9$#    فتح الشين وزاد ألفاً بعدھا ابن
  كثير

  النشاَءة

٢١  Ïµ ø‹ s9Î)uρ šχθç7 n= ø)è?   وصل الھاء بياء ابن كثير  
وإليھي 
  تقلبون

٢٤  çνθ è= çGø% $# ،çνθè% Íh� xm    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

اقتلوھو، 
  رقوھوح

٢٥  nο̈Šuθ ¨Β öΝ ä3ÏΨø‹ t/    مودةُ بينكم  ابن كثير) مودة(رفع  

٢٧  çµ≈ sΨ÷�s?#uuρ … çνu� ô_r&   وأتيناھو   وصل الھاء بواو ابن كثير  



 ١١٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  أجره      
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٢٩  öΝ ä3̈ΨÍ←r& tβθ è? ù'tG s9   لتأتونأِانكم   سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٣٣  x8θ ’fuΖãΒ   ُمْنُجوك  خفف الجيم ابن كثير  

٣٧  çνθ ç/¤‹x6 sù   فكذبوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٣٨  (#yŠθ ßϑ rO uρ   وثموداً   نوَنھا بالنصب ابن كثير  

٤٠  Ïµ ø‹ n=tã   عليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٤١  ÏNθã‹ ç6 ø9$#   الِبيوت  كسر الباء ابن كثير  

٤٢  $ tΒ šχθ ããô‰tƒ   ما تدعون  رابن كثي أبدل الياء تاء  

نــھــاية الجزء : تصنعون    ٤٥
  العشرون

  

٥٠  Ïµ ø‹ n=tã   عليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  ×M≈tƒ#u    لف بعد الياء ووقفFأسقط ا
  عليھا بالھاء ابن كثير

  آيةٌ 
  آيهْ 

٥٥  ãΑθ à)tƒ uρ   ونقول  أبدل الياء نوناً ابن كثير  

٦٠   Éir( Ÿ2uρ    زاد ألفاً بعد الكاف وكسر
  ة وحذف الياء ابن كثيرالھمز

  
  وكاِئن

٦٦  (#θ ãè−F yϑ tFu‹ Ï9uρ   م ابن كثيرGوْليتمتعوا  أسكن ال  

  
  الرومسورة 

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١٠  ¢ΟèO tβ%x. sπ t7É)≈ tã    ثم كان عاقبةُ   ابن كثير) عاقبة(رفع  

١١  Ïµ ø‹ s9Î) šχθãè y_ö� è?   وصل الھاء بياء ابن كثير  
إليھي 
  ونَترجع

١٩  ÏMÍh‹ yϑ ø9$# :) ً   المْيت  خفف الياء ساكنة ابن كثير  )معا



 ١١٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٢٢  tÏϑ Ï=≈ yèù= Ïj9   م ابن كثيرGللعالَمين  فتح ال  

٢٤  ãΑÍi” t∴ãƒ uρ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  وُيْنِزل

٢٧/٢٨  Ïµ ø‹ n=tã  ،ÏµŠ Ïù    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

  عليھي، فيھي

٣٠  |N u�ôÜÏù «!$#    فطرهْ   عليھا بالھاء ابن كثيروقف  

٣١/٣٣  Ïµ ø‹ s9Î)   إليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٣١/٣٣  çνθ à)̈? $#uρ  /çµ ÷Ζ ÏiΒ    وصل الھاء فيھما بواو ابن
  كثير

  منھو/واتقوھو

٣٩  ΟçF ÷�s?#u ÏiΒ $ \/ Íh‘   لف ابن كثيرFأَتيتم من ربا  حذف ا  

٤١  Ν ßγs)ƒ É‹ã‹ Ï9   لنذيقھم  أبدل الياء نوناً قنبل  

٤٤  Ïµ ø‹ n=yè sù   فعليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٤٨  yx≈ tƒÍh�9$# ã��ÏW çG sù    لف ابنFأسكن الياء وحذف ا
  كثير

  الريح فتثير

٤٩  tΑ̈” t∴ãƒ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  ُيْنَزل

٥٠  ÏMuΗ ÷qu‘   رحمهْ   وقف عليھا بالھاء ابن كثير  

  Í�≈ rO#u   فراد ابنFلفين على اFحذف ا 
  كثير

  أَثر

٥١  çν÷ρr&u� sù   فرأَْوُھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥٢  ßìÏϑ ó¡è@ ¢Ο ÷Á9$#   وفتح  أبدل التاء ياء مفتوحة
  ابن كثير )الصمّ (الميم ورفع 

  
 kَيسَمُع الصم  

  u!%tæ ‘$!$# #sŒÎ)   الدعاَء ِاذا  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٥٤  7#÷è|Ê) ً ثGثة ابن ضم الضاد في ال   Z!÷è|Ê$،)معا
  كثير

ُضعف، 
 ً   ُضعفا

٥٧  āω ßìx!Ζ tƒ   3 تنفع  ابن كثير أبدل الياء تاء  

٥٨  Èβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  ابن كثير وأسقط الھمزة 

  
  القَران



 ١١٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  لقمـــانسورة 

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٦  ¨≅ÅÒ ã‹Ï9   َيِضلِل   فتح الياء ابن كثير  

  $ yδx‹Ï‚−G tƒ uρ   ويتخُذھا  رفع الذال ابن كثير  

  #�ρâ“èδ   ھُزؤاً   أبدل الواو ھمزة ابن كثير  

٧  Ïµ ø‹ n=tã ،Ïµ ø‹ tΡ èŒé&    وصل الھاء فيھما بياء ابن
  كثير

عليھي، 
  أذنيھي

  çνö�Åe³t6 sù   ابن  وصل الھاء فيھا بواو
  كثير

  فبشرھو

١٢/١٤  Èβr& ö� ä3ô©$# )ابن كثير  )معا ًGرأُن اشك  ضم النون وص  

١٣  ¢ o_ç6≈ tƒ Ÿω õ8Î� ô³è@   يا بنيْ   أسكن الياء مطلقاً ابن كثير  

١٤  Ïµ ÷ƒ y‰Ï9¨uθÎ/   بوالديھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  çµ ÷Fn= uΗ xq   حملْتُھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٦  ¢ o_ç6≈ tƒ !$ pκ ®ΞÎ)   إّنھا  كسر الياء ابن كثير fيا بني  

١٧  ¢ o_ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r&   يا بنْي أقم  لقا قنبلأسكن الياء مط  

٢٠  … çµyϑ yè ÏΡ    أسكن العين وأبدل الھاء تاًء
  مربوطة منصوبة ابن كثير

  
  نْعَمةً 

٢١  Ïµ ø‹ n=tã !$tΡ u!$ t/#u   عليھي آباءنا  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٣٠  $ tΒ tβθ ãã ô‰tƒ   ما تدعون  ابن كثير أبدل الياء تاء  

٣١  ÏMyϑ ÷è ÏΖÎ/ «!$#   بنعمهْ   ثيروقف عليھا بالھاء ابن ك  

٣٤  ãΑÍi” t∴ãƒ uρ    أسكن النون وخفف الزاي ابن
  كثير

  وُيْنِزل

  

  
  



 ١١٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  السجدةسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٢  ÏµŠÏù ÏΒ   فيھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٣  çµ1 u�yIøù$# 4 ö≅t/   افتراھو بل  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥  Ï!$ yϑ ¡¡9$# ’n< Î)   ولى مع  سھل البزيFالھمزة ا
  التوسط والقصر وحقق الثانية،
وحقق قنبل اFولى مع تسھيل 

. مداً طبيعياً الثانية وإبدالھا ياًء 
  وجھان

  
  السمِا ِالى

  السماِء ِالى
  السماِءْيلَى

٥  Ïµ ø‹ s9Î) ’Îû   إليھي في  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٧  … çµs)n= yz   م ابن كثيرGخْلقه  أسكن ال  

٩  çµ1 §θy™ y‡x!tΡ uρ   سواھو ونفخ  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٩  ÏµŠÏù ÏΒ   فيھي من  وصل الھاء بياء ابن كثير  

١٠  #sŒÏr& ... $ ‾Ρ Ïr&    سھل الھمزة الثانية فيھما ابن
  كثير

  أِانا... أِاذا

٢٣  çµ≈ sΨù= yèy_uρ “Y‰èδ   وصل الھاء بواو ابن كثير  
وجعلناھو 

  ھدى
٢٤  Zπ £ϑ Í←r&   أِامة  ة ابن كثيرسھل الھمزة الثاني  

٢٥  ÏµŠÏù šχθà!Ï= tG øƒ s†   وصل الھاء بياء ابن كثير  
فيھي 

  يختلفون
٢٦  u!$ yϑ ø9$# ’n< Î)   الماَء ِالى  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  

٢٧  çµ ÷ΖÏΒ öΝ ßγßϑ≈yè ÷Ρ r&   منھو أنعامھم  وصل الھاء بواو ابن كثير  

  



 ١١٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  

  اFحزابسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 ةالقراء

٤  ‘Ï↔ ‾≈   الGءِ   حذف الياء قنبل   9$#©

وح4444ذف الب4444زي الي4444اء وس4444ھل     
الھم444زة م444ع التوس444ط والقص444ر 

 ًG44ول44ه ح44ذف الي44اء  ووقف44اً  وص
وإبدال الھمزة ياًء ساكنة مع م4د 

  اFلف لزوماً، وصGً ووقفاً 

  
 ِ  Gال  
  الnيْ 

  tβρã� Îγ≈ sàè?    فتح التاء وشدد الظاء والھ4اء
وفتحھ444ا وح444ذف اFل444ف اب444ن 

  يركث

  
ـھRرون Rَتـظ  

١٣  Ÿω tΠ$ s)ãΒ   قام3 مَ   فتح الميم ابن كثير  

  $ uΖs?θ ã‹ ç/   ِبيوتنا  كسر الباء ابن كثير  

١٤  $ yδ öθs? Uψ   لف ابن كثيرFتَ   حذف اFوھا  

١٩  Ïµ ø‹ n=tã zÏΒ   عليھي  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٠  tβθ ç7|¡øt s†   يحِسبون  السين ابن كثير كسر  

٢١  îοuθ ó™é&    إسوة  الھمزة ابن كثيركسر  

٢٣  Ïµ ø‹ n=tã ( Ν ßγ÷ΨÏϑ sù   عليھي فمنھم  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٢٤  u!$ x© ÷ρr&    ولىFأسقط البزي الھمزة ا
  مع القصر والتوسط

وحقق قنبل اFولى مع 
. تسھيل الثانية وإبدالھا ألفاً 

  وجھان

  شا أو
  

  شاَء اَو
  شاَءْاو

٣٠  7π sΨÉi�t6 –Β   ُمبَ   رفتح الياء ابن كثي Rةـنـــي  

  ô#yè≈ ŸÒãƒ $ yγs9  

Ü>#x‹yèø9$#   

أبدل الياء نوناً وشدد العين 
  مكسورة وحذف اFلف

ف لھا  fُنَضع
  العذابَ 

الجزء الحادي  نھاية: يسيراً     
  والعشرون

  



 ١٢٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 ةالقراء

٣٢  Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ)    ولى مع التوسطFسھل البزي ا
  والقصر

  النسا ِ إن

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
إبدالھا ياًء مدية أيضاً  ثانية وال

مداً 3زماً أو قصرھا حركتين 
  وجھانمداً طبيعياً 

  
  النساِء ِان
  النساِء ْين

٣٣/٣٤  βö�s%uρ،£ä3Ï?θã‹ç/): ً   كسر القاف والباء ابن كثير  )معا
وِقرن، 
  ِبيوتكن

٣٣  Ÿωuρ š∅ô_§� y9s?    مع المد ًGشدد التاء البزي وص
  الGزم

  وI تRبرجن

٣٦  βr& tβθ ä3tƒ   أن تكون  أبدل الياء تاء ابن كثير  

٣٧  Ïµ ø‹ n=tã) ً Ïµƒ،)معا Ï‰ö7ãΒ    وصل الھاء فيھن بياء ابن
  كثير

عليھي، 
  مبديھي

٤٠  zΟs?$ yz uρ   وخاِتم  كسر التاء ابن كثير  

٣٧  çµ9 t±øƒ rB   تخشاھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٤٢  çνθ ßsÎm7y™ uρ   وسبحوھو  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥١   Åeö� è?    أبدل الياء ھمزة مضمومة
  ابن كثير

  ترجئُ 

٥٢  βr& tΑ£‰t7 s?    ابن ًGشدد البزي التاء وص
  كثير

  أن تRبّدل

٥٣  |Nθã‹ ç/   يوتِب◌ِ   كسر الباء ابن كثير  
٥٣/٥٤  çµ9 tΡÎ)  ،çνθ à!øƒ éB    وصل الھاء فيھما بواو ابن

  كثير
إناھو، 
  تخفوھو

٥٣  �∅èδθè= t↔ ó¡sù   السين  نقل حركة الھمزة إلى
  ابن كثير

  فَسلوھن

٥٥  Ï!$ uΖö/ r& £ÎκÏΞ¨uθ ÷z Î)   ول4ى م4عFسھل البزي الھمزة ا
وحقق قنب4ل  القصرو والتوسط 

اFول44ى وس44ھل الثاني44ة وأب44دلھا 
  وجھان. ياًء مدية

  
 إخواِنھن أبناِ 

  أبناِء ِاخواِنھن
أبناِء ُي 
  إخوانِھن

٥٥  Ï!$ sΨö/ r& £ÎγÏ?¨uθ yz r&    ًمفتوحة  أبدل الھمزة الثانية ياء
  ابن كثير

أبناِء 



 ١٢١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 ةالقراء

  خواِتھنيَ 
٥٦  Ïµ ø‹ n=tã (#θ ßϑÏk= y™ uρ   وصل الھاء بياء ابن كثير  

عليھي 
  وسلموا

٦٨  #[�� Î7x.   كثيراً   أبدل الباء ثاًء ابن كثير  

  

  بـــأـسسورة 
رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

٣  çµ ÷Ζtã ãΑ$ s)÷W ÏΒ   عنھو مثقال  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٥  tÍ“Åf≈yè ãΒ    لف وشّدد الجيم ابنFحذف ا
  كثير

زين fمُعج  

٦  ÅÞ ü� ÅÀ   سراط  أبدل الصاد سيناً قنبل  

٩  $ Z!|¡Ï.   ِكْسفا  أسكن السين ابن كثير  

  Ï!$ yϑ ¡¡9$# 4 ¨βÎ)    ولىFسھل البزي الھمزة ا
  مع التوسط والقصر

  
  السما  ِ إن

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  نالسماِء اِ 

  السماِء ْين  وجھان. وأبدلھا ياًء مدية    
١٢  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ÈβøŒÎ* Î/   يديھي بإذن  وصل الھاء بياء ابن كثير  

  çµ ø% É‹çΡ ôÏΒ   نذقھو من  وصل الھاء بواو ابن كثير  

١٣  É>#uθpg ù:$%x.    أثبت ياء بعد الباء مطلقاً ابن
  كثير

  كالجوابي

١٥  :* t7|¡Ï9   

  

فتح البزي الھمزة من دون 
  نتنوي

  وأسكن الھمزة قنبل

 َ   لسَبـأ
  لسَبـأْ 

  öΝ ÎγÏΨs3ó¡tΒ   

  

فتح السين وزاد ألفاً بعدھا 
  وكسر الكاف ابن كثير

  
  مَساِكِنھم

١٦  @≅à2é&   أُْكل  أسكن الكاف ابن كثير  



 ١٢٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

رقم 
 اOية

 البيان الكلمة لحفص
 القراءة

١٧  ü“Í“≈ pg éΥ āωÎ) 

u‘θà!s3ø9$#   

  

قرأھا بالياء بدل النون 
وبألف بعد الزاي ورفع 

  الراء ابن كثير

ُيجاَزى إ3 
  كفورُ ال

١٩  ô‰Ïè≈ t/ t ÷t/    لف وشدد العينFأسقط ا
  مكسورة ابن كثير

  
ْد بين fبع  

٢٠  s−£‰|¹  صَدقَ   خفف الدال ابن كثير  

٢٠  çνθ ãèt7 ¨? $$ sù āωÎ)  فاتبعوھو إ3  وصل الھاء بواو ابن كثير  

٢٢  È≅è% (#θ ãã ôŠ$#   ابن كثير ًGم وصGقُل ادعوا  ضم ال  

٣٠  çµ ÷Ζtã Zπ tã$ y™  عنھو ساعة  واو ابن كثيروصل الھاء ب  

٣١  Èβ#uö� à)ø9$#   نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  ابن كثير وأسقط الھمزة

  
  القَُران

٣١  Ïµ ÷ƒ y‰tƒ 3 öθs9uρ   يديھي ولو  وصل الھاء بياء ابن كثير  

٣٨  tÍ“Åf≈yè ãΒ    لف وشدد الجيم ابنFأسقط ا
  كثير

زين fمعج  

٤٠  öΝ èδ ã�à³øt s† ... 

ãΑθ à)tƒ   

ابن  نوناً فيھماأبدل الياء 
  كثير

  نقول...نحشرھم

  ÏIωàσ ‾≈ yδr& ö/ ä.$§ƒ Î)   

  

سھل البزي الھمزة اFولى 
  مع التوسط والقصر

  
  أھؤ3  ِ إياكم

وحقق قنبل اFولى مع تسھيل     
  الثانية

  وإبدالھا ياء مدية  وجھان

  أھؤ3ِء اِياكم
  أھؤ 3ِء ْي يا كم

٤٧  y“Í� ô_r& āωÎ)   ْي إ3أجر  أسكن الياء ابن كثير  

  



 ١٢٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  

  فاطرسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

  يشاُء ِان،
  يشاُء ِونْ 

سھل الھمزة الثانية وأبدلھا 
  وجھان ابن كثير. واواً 

â!$ t±o„ 4 ¨βÎ)   ١  

M|  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  نعمهْ  yϑ÷è ÏΡ «!$#   ٣  

  فاتخذوھو،فرآھو
وصل الھاء فيھما بواو ابن 

  كثير
çνρä‹Ïƒ ªB$$ sù ،çν#uu� sù   ٦/٨  

  ١٠  ¸�¹  وصل الھاء بياء ابن كثير  إليھي يصعد

  الريح
أسكن الياء وحذف اFلف ابن 

    كثير
yx≈ tƒÍh�9$#   ٩  

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  فسقناھو إلى sΨø)Ý¡sù 4’ n<Î)     

›MÍh;  أسكن الياء مخففة ابن كثير  مْيت ¨Β     

�ÏµŠÏù u  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي مواخر ½z#uθtΒ   ١٢  

الفقراُء ِالى، 
  الفقراء ِولى

سھل الھمزة الثانية وأبدلھا 
  وجھان. واواً ابن كثير

â!#u� s)à!ø9$# ’n< Î)   ١٥  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو شيء ÷ΖÏΒ Öó x«   ١٨  

  العلماُء ِان،
  ماُء ِونْ لالع

سھل الھمزة الثانية وأبدلھا 
  واواً وجھان ابن كثير

(#àσ ‾≈ yϑ n= ãèø9$# 3 āχÎ)   

  
٢٨  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  يديھي إن ÷ƒ y‰tƒ 3 ¨βÎ)   ٣١  

Zσ#  جر الھمزة الثانية ابن كثير  ولؤلؤٍ  ä9÷σ ä9uρ   ٣٣  

  فيھي، فعليھي
وصل الھاء فيھما بياء ابن 

  كثير
ÏµŠÏù  ،Ïµ ø‹ n= yèsù   ٣٧/٣٩  

MuΖ;  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  بينهْ  Éi�t/   ٤٠  

çµ  ھاء بواو ابن كثيروصل ال  منھو ÷ΖÏiΒ   ٤٠  

  السيُء ِا3
ُء ِو3 pالسي  

سھل الھمزة الثانية وأبدلھا 
  واواً وجھان ابن كثير

à⋅ Äh÷¡¡9$# āωÎ)   ٤٣  

ً (: ™M̈Ψß|  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  سنهْ      )معا



 ١٢٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

  جا أجلھم
أسقط البزي الھمزة اFولى 

  مع القصر والتوسط
u!$ y_ öΝ ßγè= y_r&   

  
٤٥  

  جلھمجاَء اَ 
وحقق قنبل اFولى مع تسھيل 

      الثانية

  جاء ْاجلھم
. مداً طبيعياً وإبدالھا ألفاً 

  وجھان
    

  

  يسسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

  
  والقَُران

 نقل حركة الھمزة إلى الراء
  ابن كثير وأسقط الھمزة

Èβ#uö� à)ø9$#uρ   ٢  

7Þ  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراط ü� ÅÀ   ٤  

Ÿ≅ƒ  رفع الGم ابن كثير  تْنزيلُ  Í”∴s?   ٥  

ً (: ™t‰y#  ضم السين فيھما ابن كثير  ُسّداً    ٩  )معا

سھل الھمزة الثانية ابن   أاَنذرتھم
  كثير

öΝ ßγs? ö‘x‹Ρ r&u   ١٠  

وصل الھاء فيھما بواو   أحصيناھوفبشرھو،
  ابن كثير

çνö�Åe³t6 sù ،çµ≈uΖ øŠ |Áômr&   ١١/١٢  

ة ابن سھل الھمزة الثاني  أِان ذكرتم
  كثير

 Ér& Οè? ö� Åe2èŒ   ١٩  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  وإليھي ترجعون ø‹ s9Î)uρ tβθ ãèy_ö� è?   ٢٢  

سھل الھمزة الثانية ابن   أاَتخذ
  كثير

ä‹Ïƒ ªBr&u   ٢٣  

þ’ÏoΤ  فتح الياء وصGً ابن كثير  إنَي آمنت Î) àMΖtΒ#u   ٢٥  

  ٢٧    نھاية الجزء الثاني والعشرون: المكرمين
$  خفف الميم ابن كثير  لََما £ϑ ©9   ٣٢  

  يأكلونمنھو ف
وصل الھاء بواو ابن 

  كثير
b�a ٣٣  



 ١٢٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
Èβθ  كسر العين ابن كثير  الِعيون ã‹ãè ø9$#   ٣٤  

وصل الھاء فيھما بواو   عملتھو، قدرناھو
  ابن كثير

çµ ÷G n= Ïϑtã ، çµ≈ tΡö‘ £‰s%   ٣٥/٣٩  

�u  رفع الراء ابن كثير  والقمرُ  yϑ s)ø9$#uρ   ٣٩  

مون Rح الخاء ابن كثيرفت  َيَخص  tβθ ßϑ Å_ÁÏƒ s†   ٤٩  

$  بن كثير3 سكت بينھما 3  مرقدنا ھذا tΡ Ï‰s% ö�̈Β 2 3 #x‹≈ yδ   ٥٢  

äó≅9  أسكن الغين ابن كثير  ُشْغلٍ  ä©  ٥٥  

ضم النون وصGً ابن   وأُن اعبدوني
  كثير

Èβr&uρ ’ÏΤρß‰ç6 ôã$#   ٦١  

 أبدل الصاد سيناً قنبل  سراط، السراط
  فيھما

ÔÞ ü� ÅÀ،xÞ ü� Å_Á9$#   ٦١/٦٦  

  
 ًGُجُب  

ضم الباء والجيم وخفف 
  ابن كثير الGم

yξ Î7Å_   ٦٢  

ْرھو fوصل الھاء بواو ابن   ُنَعم
  كثير

çνö� Ïdϑ yèœΡ   ٦٨  

  
  

  َنـْنُكْسُھو

فتح النون اFولى وأسكن 
الثانية وخفف الكاف  

وصل الھاء ومضمومة 
  بواو ابن كثير

çµ ó¡Åe6uΖ çΡ     

  
  وقَُران

لراء نقل حركة الھمزة إلى ا
  ابن كثيروأسقط الھمزة 

×β#uö� è% uρ   ٦٩  

وصل الھاء فيھما بواو   خلقناھو، منھو
  ابن كثير

çµ≈ sΨø)n= yz، çµ ÷ΖÏiΒ   ٧٧/٨٠  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  وإليھي ترجعون ø‹ s9Î)uρ tβθ ãèy_ö� è?   ٨٣  

  
  الصافاتسورة 

 رقم اOية الكلمة لحفص البيان القراءة
π<  ن كثيرحذف التنوين اب  بزينةِ  uΖƒÍ“Î/  ٦  



 ١٢٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 رقم اOية الكلمة لحفص البيان القراءة
  

  3 يْسَمعون
خفف السين مسكنة وخفف 

  الميم ابن كثير
āω tβθãè £ϑ ¡¡o„  ٨  

سھل الھمزة الثانية فيھما ابن   أِانا...أِاذا
  كثير

#sŒÏr& ... $ ‾Ρ Ïr&  ١٦  

$  ضم الميم ابن كثير  ُمتنا uΖ÷G ÏΒ  ١٦/٥٣  

ÅÞ  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراط ü� ÅÀ  ٢٣  

بزي التاء وصGً مع شدد ال  I تRناصرون
  المد لزوماً 

Ÿω tβρã�|À$ uΖs?  ٢٥  

$  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  أِانا ¨ΖÍ←r&  ٣٦  

tÅÁ  كسر الGم ابن كثير  المخِلصين n= ø⇐ßϑ ø9$#  ٤٠  

y7‾Ρ  سھل الھمزة فيھن ابن كثير  أِانا/أِاذا/ أِانك Ïr& /#sŒÏr&/ $ ‾Ρ Ïr&  ٥٢/٥٣  

�çν#uu  وصل الھاء بواو ابن كثير  فرآھو sù  ٥٥  

šÅÁ  كسر الGم ابن كثير  المخِلصين n= ø⇐ßϑ ø9$#  ٧٤  

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  ونجيناھو uΖøŠ ¤ftΡ uρ  ٧٦  

  ٨٥  }/Ïµ‹Î  وصل الھاء بياء ابن كثير  Fبيھي

%  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  أِاْفكاً  ¸3ø!Í←r&  ٨٦  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  عنھو ÷Ζtã  ٩٠  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  إليھي يزفون ø‹ s9Î) tβθ—ùÍ“tƒ  ٩٤  

فألقوھو، 
  فبشرناھو

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

çνθ à)ø9r'sù،çµ≈ tΡ ö�¤±t6 sù  ٩٧/١٠١  

¢  كسر الياء ابن كثير  ُبَنيf يا  o_ç6≈ tƒ  ١٠٢  

  أنَي أرى،
  فتح الياء فيھما ابن كثير  أذبحك أنيَ 

þ’ÏoΤ Î) 3“ u‘r&،  

þ’ÏoΤ r&  y7 çt r2øŒr&  

١٠٢  

/ÏMt  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  ياأبه r'‾≈ tƒ    

وصل الھاء فيما بواو ابن   ناديناھو،وفديناھو çµ≈ sΨ÷ƒ y‰≈ tΡ uρ،çµ≈sΨ÷ƒ y‰sùuρ  ١٠٤/١٠٧  



 ١٢٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 رقم اOية الكلمة لحفص البيان القراءة
  كثير

عليھي في، 
وصل الھاء فيھما بياء ابن   عليھي وعلى

  كثير

Ïµ ø‹ n=tã ’Îû،  

Ïµ ø‹ n=tã #’n? tã uρ  

١٠٨/١١٣  

≈çµ  كثيروصل الھاء بواو ابن   وبشرناھو tΡ ö�¤³o0 uρ  ١١٢  

xÞ  أبدل الصاد سيناً قنبل  السراط ü� Å_Ç9$#  ١١٨  

@ُ ربkكم 
  وربُ 

رفع الكلمات الثGث ابن 
  كثير

©!$# ö/ä3−/ u‘ ¡>u‘ uρ  ١٢٦  

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير  فكذبوھو ç/¤‹s3sù  ١٢٧  

šÅÁ  كسر الGم ابن كثير  المخِلصين n= ø⇐ßϑ ø9$#  ١٢٨  

Ïµ  ھاء بياء ابن كثيروصل ال  عليھي في ø‹ n=tã ’Îû  ١٢٩  

نجيناھو، 
  فنبذناھو

ابن  واووصل الھاء فيھما ب
  كثير

çµ≈ sΨø‹ ‾gwΥ،çµ≈ tΡ õ‹t6 uΖ sù  ١٣٤/١٤٥  

Ïµ  ابن كثير ياءوصل الھاء ب  عليھي شجرة ø‹ n=tã Zοu�yfx©  ١٤٦  

وأرسلناھو 
  إلى

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير sΨù= y™ ö‘r&uρ 4’n< Î)  ١٤٧  

 Rك Rَتذ Gشدد الذال ابن كثير  رونأف  Ÿξ sùr& tβρã� ª. x‹s?  ١٥٥  

  المخِلصين
  كسر الGم ابن كثير

tÅÁ n= ø⇐ßϑ ø9$# 

) ً   )معا

١٦٠/١٦٩  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي بفاتنين ø‹ n=tã tÏΖÏK≈ x!Î/  ١٦٢  

  
  صسورة 

 رقم اOية الكلمة لحفص البيان القراءة
  

  َرانوالقُ 
 نقل حركة الھمزة إلى الراء

  ابن كثير وأسقط الھمزة
Èβ#uö� à)ø9$#uρ  ١  

tΑÍ“Ρ  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  أاُنزل âr&  ٨  

  
  َلْيَكة

 نقل حركة الھمزة إلى الGم
ابن  وأسقط الھمزة وفتح التاء

Ïπ s3ø‹ t↔ø9  ١٣  



 ١٢٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 رقم اOية الكلمة لحفص البيان القراءة
  كثير

  
  ھؤ3  ِ إ3
  ھؤ3ِء ِا3
Gھؤ3ِء ي  

س44ھل الب44زي الھم44زة اFول44ى 
وحق44ق  م44ع التوس44ط والقص44ر

ب4444ل اFول4444ى م4444ع تس4444ھيل قن
الثاني4444ة وإب4444دالھا ي4444اًء مدي4444ة 

  وجھان

ÏIωàσ ‾≈ yδ āωÎ)  

  
  
  

١٥  
  
  
  

ÅÞ  أبدل الصاد سيناً قنبل  السراط ü� Å_Ç9$#   ٢٢  

’z  أسكن الياء ابن كثير  ولْي نعجة Í<uρ ×π yf÷ètΡ   ٢٣  

/ فتناھو
  أنزلناھو

ابن  وصل الھاء فيھما بواو
  كثير

çµ≈ ¨ΨtG sù/çµ≈sΨø9u“Ρ r&   ٢٤/٢٩  

ھي علي
  بالعشي

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير ø‹ n=tã ÄcÅ ýè ø9$$Î/   ٣١  

þ’ÏoΤ  فتح اليا ء وصG ابن كثير  إنَي أحببت Î) àM ö6t7 ômr&   ٣٢  

ُؤوق kبالس  
ْؤق kبالس  

زاد ھمزة مضمومة قبل الواو 
وله وجه ثان بإبدال الواو قنبل 

  ھمزة ساكنة

É−θ �¡9$$ Î/   ٣٣  

 نُ وعذابِ 
  ْركض

صGً ابن ضم نون التنوين و
  كثير

 A>#x‹tã uρ ôÙä. ö‘$#   ٤٢  

أسقط اFلف وأسكن الباء ابن   عْبدنا
  كثير

!$ tΡ y‰≈ t7Ïã   ٤٥  

tβρß‰tãθ  ابن كثير التاء ياءأبدل   يوعدون è?   ٥٣  

فليذوقوھو 
  حميم

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير è%ρä‹u‹ù= sù ÒΟŠÏΗ xq   ٥٧  

$−×  خفف السين ابن كثير  وَغَساق ¡¡xî uρ     

و، قدمتموھ
  بواو ابن كثيروصل الھاء   ، عنھوفزْدھو

çνθ ßϑçF øΒ£‰s%،çνôŠÍ“sù 

  ،عنُه معرضون

٦٠/٦١/٦٨  

’z  أسكن الياء ابن كثير  ِلْي من Í< ôÏΒ   ٦٩  

  ٧٢  ÏµŠÏù ÏΒ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي من

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو خلقتني ÷ΖÏiΒ (  É_ tFø)n= yz   ٧٦  

šÅÁ  كسر الGم ابن كثير  المخِلصين n= ø⇐ßϑ ø9$#   ٨٣  



 ١٢٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 رقم اOية الكلمة لحفص البيان القراءة
 Rنصب القاف ابن كثير  قال فالحق  tΑ$ s% ‘, ut ù:$$ sù   ٨٤  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي من ø‹ n=tã ôÏΒ   ٨٦  

  الزمرسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

=Ïµ‹Ïù šχθà!Ï  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي يختلفون tG øƒ s†   ٣  

çµ  ابن كثير وصل الھاء بواو  يرضھو لكم |Êö� tƒ öΝ ä3s9   ٧  

وصل الھاء فيھما بياء ابن   إليھي
  كثير

Ïµ ø‹ s9Î) :) ً   ٨  )معا

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو نسي ÷ΖÏiΒ zÅ¤tΡ     

ÅÒ≅¨  فتح الياء ابن كثير  لَيِضل ã‹Ïj9     

  ٩   &ô̈Βr  خفف الميم ابن كثير  أَمن

þ’ÏoΤ  فتح الياء وصGً ابن كثير  إنَي أخاف Î) ß∃%s{r&   ١٣  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي كلمة ø‹ n=tã èπyϑ Ï= x.   ١٩  

وصل الھاء فيھما  بواو ابن   فتراھو، منھو
  كثير

çµ1 u�yIsù، çµ ÷ΖÏΒ   ٢١/٢٣  

$Š<  أثبت الياء وقفاً ابن كثير  ھادي yδ  ٢٣  

  القرآن
ً اقُرَ    نا

نقل حركة الھمزة فيھما إلى 
ابن وأسقط الھمزة الراء 
  كثير

Èβ#uö� à)ø9$#،$ ¸Ρ#uö� è%   ٢٧/٢٨  

.ÏµŠÏù â!%x  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي شركاء u�à°   ٢٩  

 ً زاد ألفاً بعد السين وكسر الGم   سالِما
  ابن كثير

$ Vϑ n= y™     

نــھــاية الجزء الثالث   
  والعشرون

šχθßϑ ÅÁ tG øƒ rB   ٣١  

$7Š  وقف عليه ابن كثير بالياء  ھادي yδ   ٣٦  

وصل الھاء فيھن بياء ابن  يأتيھي،عليھي، Ïµ ø‹ n=tã،ÏµŠÏ? ù'tƒ  ، ٣٨/٤٠  



 ١٣٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
عليھي، ،يخزيھي

  إليھي، فيھي
Ïµƒ  كثير Í“øƒ ä†،Ïµ ø‹n= tã، 

Ïµ ø‹ s9Î)، ÏµŠ Ïù   

٤٤/٤٦  

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  خولناھو نعمة uΖø9§θ yz Zπ yϑ ÷èÏΡ   ٤٩  

þ’ÏoΤ  فتح الياء وصG ابن كثير  تأمرونfَي أعبد ÿρã� ãΒù's? ß‰ç7 ôã r&   ٦٤  

�ÏµŠÏù 3“u  وصل الھاء بياء ابن كثير  أخرى يھفي ÷zé&   ٦٨  

ôMysÏG  كثيرشدد التاء فيھما ابن   فُتfحت èù :) ً   ٧١/٧٣  )معا

  

  غافرسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

  ٥ h��j  وصل الھاء بواو ابن كثير  ليأخذوھووجادلوا

وقف عليھا بالھاء بدل التاء   كلمة
  ابن كثير

àMyϑ Ï= x. y7 În/ u‘   ٦  

أسكن النون وخفف الزاي ابن   وُيْنِزل
  كثير

ãΑÍi” t∴ãƒ uρ   ١٣  

É−Ÿξ  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  التGقي −G9$#   ١٥  

  ٢١   uρ#−5  أثبت الياء وقفاً ابن كثير  واقي

  ذرونَي أقتل،
فتح الياء فيھما وصGً ابن   إنَي أخاف

  كثير

þ‘ÏΡρâ‘ sŒ ö≅çF ø% r&،  

þ’ÏoΤ Î) ß∃%s{r&   

٢٦  

حذف الھمزة وفتح الواو   دينكم َو أن
  ابن كثير

öΝ à6sΨƒ ÏŠ ÷ρr&     

�u  فتح الياء والھاء ابن كثير  َيْظَھر Îγøàãƒ     

$yŠ  رفع الدال ابن كثير  الفسادُ  |¡x!ø9$#     

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فعليھي كذبه ø‹ n=yè sù … çµ ç/ É‹x.   ٢٨  

þ’ÏoΤ  فتح الياء وصGً ابن كثير  إنَي أخاف Î) ß∃%s{r&   ٣٢  



 ١٣١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
أثبت الياء في الحالين ابن   التنادي

  كثير
ÏŠ$ uΖ−F9$#   ٣٢  

$7Š  أثبت الياء وقفاً  ابن كثير  ھادي yδ   ٣٣  

?þ’Ìj  فتح الياء وصGً ابن كثير  لعلَي أبلغ yè ©9 àaè= ö/ r&   ٣٦  

=yìÏ  رفع العين ابن كثير  فأطلعُ  ©Û r'sù   ٣٧  

 Rفتح الصاد ابن كثير  وَصد  £‰ß¹ uρ     

  ھدكماتبعوني أ
أثبت الياء في الحالين ابن 

  كثير

Èβθ ãèÎ7 ¨? $# 

öΝ à2Ï‰÷δr&   

٣٨  

ضم الياء وفتح الخاء ابن   ُيدَخلون
  كثير

šχθè= äz ô‰tƒ   ٤٠  

$  فتح الياء وصGً ابن كثير  مالَي أدعوكم tΒ þ’ Í< öΝ à2θãã ôŠr&   ٤١  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  إليھي ليس ø‹ s9Î) }§øŠ s9   ٤٣  

  الساعة ادُخلوا
  ُخلوااُد

وصل ھمزة القطع وضم الخاء 
  ابن كثير

وعند البدء يضم ھمزة 
  الوصل

èπ tã$¡¡9$# (#ûθ è= ½z ôŠr&   

  

٤٦  

Ÿω ßìx!Ζ  ابن كثيرأبدل الياء تاء   3 تنفع tƒ   ٥٢  

ÏµŠÉó  وصل الھاء بياء ابن كثير  ببالغيھي فاستعذ Ï=≈ t6Î/ 4 õ‹Ïè tG ó™$$ sù   ٥٦  

.šχρã�ª  ابن كثيرأبدل الياء تاء   يتذكرون x‹tG s?   ٥٨  

þ’ÏΤθ  فتح الياء وصGً ابن كثير  ادعونَي أستجب ãã ôŠ$# ó= ÅftGó™ r&   ٦٠  

ضم الياء وفتح الخاء ابن   سُيدَخلون
  كثير

tβθ è= äzô‰u‹ y™   ٦٠  

  ٦١ c�b  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي والنھار

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير  فادعوھو مخلصين ããôŠ$$ sù tÅÁ Ï=øƒ èΧ   ٦٥  

%  كسر الشين ابن كثير  ِشيوخاً  Y{θ ãŠä©   ٦٧  



 ١٣٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  جا أمرنا

  
  جاَء اَمرنا
  جاَءْاْمرنا

الھم44زة اFول44ى الب44زي أس44قط 
  مع القصر والتوسط

وحق4444ق قنب4444ل اFول4444ى م4444ع 
.ً وإب44دالھا ألف44ا تس44ھيل الثاني44ة

  وجھان

u!$ y_ ã� øΒr&   

  
  

٧٨  

  ٨٥   #$!» ™M̈Ψß|  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  سنهْ 
  

  
  فصلتسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  
  اناً رَ قُ 

 نقل حركة الھمزة إلى الراء
  ابن كثير وأسقط الھمزة

$ ¸Ρ#uö� è%   ٣  

وصل الھاء فيھما بياء ابن   إليھي
  كثير

Ïµ ø‹ s9Î) ) ً   ٥/٦  )معا

واستغفروھو 
  وويل

�çνρã  وصل الھاء بواو ابن كثير Ï!øó tGó™ $#uρ 3 ×≅÷ƒ uρuρ   ٦  

öΝ  ية ابن كثيرسھل الھمزة الثان  نكمأاِ  ä3̈ΨÍ←r&   ٩  

N$|¡Ït;  أسكن الحاء ابن كثير  َنْحَسات ªΥ   ١٦  

  
  لَِمهْ 

وقف عليھا البزي بھاء 
  السكت بخلف عنه

  ٢١  لِمَ 

وصل الھاء فيھما بياء ابن   إليھي، فيھي
  كثير

Ïµ ø‹ s9Î)uρ،ÏµŠÏù   ٢١/٢٦  

  
  القَران

 نقل حركة الھمزة إلى الراء
  ابن كثير وأسقط الھمزة

Èβ#uö� à)ø9$#   ٢٦  

  
  جزاُء َوعداء

أبدل الھمزة الثانية واواً 
  مفتوحة وصGً ابن كثير

â!#u“y_ Ï!#y‰ôã r&   ٢٨  

$  أسكن الراء ابن كثير  أْرنا tΡ Í‘r&   ٢٩  

  
  ينR اللذ

شدد النون مع المد والتوسط 
  والقصر ابن كثير

È øs%©! $#     

  ٣٧   «�¼  وصل الھاء بواو ابن كثير  إياھو تعبدون



 ١٣٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  و3يديھي  ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ   ٤٢  

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  جعلناھو sΨù= yèy_   ٤٤  

  
  قراناً 

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

$ ¸Ρ#uö� è%     

Ïµ‹Ïù 3 Ÿωöθ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي ولو3 s9uρ   ٤٥  

çµ  روصل الھاء بواو ابن كثي  منھو ولو3 ÷ΖÏiΒ 5=ƒÍ�ãΒ     

نــھــاية الجزء الرابع   
  والعشرون

Ï‰‹ Î7yè ù= Ïj9   ٤٦  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  إليھي يرد ø‹ s9Î) –Šu� ãƒ   ٤٧  

  ثمرة
  ثمرهْ 

حذف اFلف ووقف عليھا 
  بالھاء ابن كثير

;N ü� yϑ rO     

شركائَي 
  قالوا

$!Ï“  فتح الياء وصGً ابن كثير Ÿ2u�à° (#ûθ ä9$ s%     

اھو، أذقن
  مستھو

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

çµ≈ sΨø% sŒr&، çµ ÷G ¡¡tΒ   ٥٠  

  
  الشورىسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  

  إليك يوَحى
ألفاً بعد الحاء أبدل الياء 

  ابن كثير الحاءوفتح 
û Çrθ ãƒ y7ø‹ s9Î)   ٣  

  
  قراناً 

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

$ ¸Ρ#uö� è%   ٧  

فيھي، 
  عليھي
  إليھي

وصل الھاء فيھن بياء ابن 
  كثير

ÏµŠÏù )كله(،Ïµ ø‹ n= tã 

) ً    )معا

Ïµ ø‹ s9Î)   

٧/١٠  
١٣/ ١١ 

/٢٣  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو ÷ΨÏiΒ   ١٤  

فتح الياء وأسكن الباء وضم    ã�Åe³t6 ãƒ   ٢٣  



 ١٣٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
    الشين مخففة ابن كثير  َيْبُشرُ 

اء غيبة أبدل تاء الخطاب ي  يفعلون
  كثير ابن

šχθè= yè ø!s?   ٢٥  

  
  ُيْنِزل

أسكن النون وخفف الزاي 
  فيھما ابن كثير

ãΑÍi” t∴ãƒ   ٢٧/٢٨  

$!â  سھل الھمزة الثانية  يشاُء ِانه، t±o„ 4 … çµ‾Ρ Î)   ٢٧  

وجھان . وأبدلھا واواً مكسورة  يشاُء ِوّنه
  ابن كثير

    

Í‘#uθ  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  الجواري pgù:$#   ٣٢  

  يشاُء ِاناثاً 
  يشاُء ِوناثاً 

وأبدلھا  سھل الھمزة الثانية
وجھان ابن . واواً مكسورة

  كثير

â!$ t±o„ $ ZW≈ tΡ Î)   ٤٩  

  يشاُء ِانه
  يشاُء ِونه

وأب44دلھا  س44ھل الھم44زة الثاني44ة
واواً مكس444ورة وجھ444ان اب444ن 

  كثير

â!$ t±o„ 4 … çµ‾Ρ Î)   ٥١  

جعلناھو 
  نوراً 

≈çµ  واو ابن كثيروصل الھاء ب sΨù= yèy_ #Y‘θçΡ   ٥٢  

7Þ  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراط ü� ÅÀ   ٥٢/٥٣  

  الزخرفسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  جعلناھو sΨù= yèy_   ٣  

  
  قراناً 

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

$ ¸Ρ üö� è%     

  
  ِمَھاداً 

وزاد  كسر الميم وفتح الھاء
  ألفاً بعدھا ابن كثير

#Y‰ôγtΒ   ١٠  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي وتقولوا ø‹ n=tã (#θ ä9θà)s? uρ   ١٣  

  
  َيْنَشأ

فنح الياء وأسكن النون 
  وخفف الشين ابن كثير

(#àσ ¤±sΨãƒ   ١٨  

  
  ِعْنَد الرحمن

أبدل الباء نوناً ساكنة 
وأسقط اFلف وفتح الدال 

ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q§�9$#   ١٩  



 ١٣٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

    ابن كثير
≈≅Ÿ  بناھا على اFمر  قُْل أولو s% öθ s9uρr&   ٢٤  

وصل الھاء فيھما بياء ابن   عليھي، أبيھي
  كثير

Ïµ ø‹ n=tã ،Ïµ‹Î/{   ٢٤/٢٦  

نقل حركة الھمزة إلى الراء   القَرانُ 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

ãβ#uö� à)ø9$#   ٣١  

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
ابن بالھاء ا موقف عليھ  رحمهْ 

  كثير
|M uΗ÷qu‘ y7 În/ u‘ 

) ً   )معا

٣٢  

öΝ  ابن كثير كسر الباء فيھما  لبيوتھم Îκ ÌEθã‹ç6 Ï9 :) ً   ٣٣/٣٤  )معا

 ً فتح السين وأسكن القاف ابن   َسْقفا
  كثير

$ Z!à)ß™   ٣٣  

$  خفف الميم ابن كثير  لَما £ϑ s9   ٣٥  

tβθ  كسر السين ابن كثير  ويحِسبون ç7|¡øt s† uρ   ٣٧  

اً بعد الھمزة ابن زاد ألف  جاءانا
  كثير

$ tΡ u!% ỳ   ٣٨  

7Þ  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراط ü� ÅÀ   ٤٣  

ابن  أسقط الھمزة وفتح السين   وَسلْ 
  كثير

ö≅t↔ ó™uρ   ٤٥  

Gالبزي  َتحتَي أف ًGفتح الياء وص  û ÉLóss? ( Ÿξ sùr&   ٥١  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي ø‹ n=tã   ٥٣  

οu‘Èθ×  سين ابن كثيرزاد ألفاً بعد ال  أساورةُ  ó™ r&   ٥٣  

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير  فأطاعوھو إّنھم ãã$sÛ r'sù 4 öΝ ßγ‾Ρ Î)   ٥٤  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو يصدون ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁ tƒ ٥٧  

سھل الھمزة الثانية ابن   أاَالھتنا
  كثير

$ uΖçF yγÏ9¨r&u   ٥٨  

وصل الھاء فيھما بواو ابن   علناھوجضربوھو،
  كثير

çνθ ç/ u�ŸÑ، çµ≈sΨù= yè y_uρ   ٥٨/٥٩  



 ١٣٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

وصل الھاء فيھما بياء ابن   عليھي، فيھي
  كثير

Ïµ ø‹ n=tã ، ÏµŠÏù   ٦٣/ ٥٩  

ÔÞ  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراطٌ  ü� ÅÀ   ٦١/٦٤  

وصل الھاء فيھا بواو ابن   فاعبدوھو ھذا
  كثير

çνρß‰ç7 ôã$$ sù 4 #x‹≈ yδ   ٦٤  

حذف الھاء من آخرھا ابن   تشتھي
  كثير

ÏµŠÎγtG ô±n@   ٧١  

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
ÏµŠÏù tβθ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي مبلسون Ý¡Ï= ö7ãΒ   ٧٥  

  
  السمِا إله

  السماِء ِاله
  السماِء ْي له

سھل البزي الھمزة اFولى مع 
التوسط والقصر وحقق الثانية 
حقق قنب4ل اFول4ى م4ع تس4ھيل 
الثاني44444ة وإب44444دالھا ي44444اء م44444داً 

ً طبيعي   وجھان. ا

Ï!$ yϑ ¡¡9$# ×µ≈ s9Î)   ٨٤  

بياء، وأبدل وصل الھاء   وإليھي يرجعون
  ابن كثيرالتاء ياء 

Ïµ ø‹ s9Î)uρ šχθãè y_ö�è?   ٨٥  

نصب الGم ووصل الھاء بواو   وقيلَھو يارب
  ابن كثير

   Ï&Í#‹ Ï% uρ Éb> u�≈tƒ   ٨٨  

  
  الدخانسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  أنزلناھو في sΨø9u“Ρ r& ’ Îû   ٣  

 kرب
  السماوات

Éb>u‘ ÏN¨uθ≈yϑ  رفع الباء ابن كثير ¡¡9$#   ٧  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  عنھو وقالوا ÷Ζtã (#θ ä9$ s% uρ   ١٤  

þ’ÏoΤ  فتح الياء وصGً ابن كثير  إنَي آتيكم Î) / ä3‹Ï?#u   ١٩  

وصل الھمزة وأسكن السين ابن   فاْسرِ 
  يركث

Î�ó�r'sù   ٢٣  

5βθ  كسر العين ابن كثير  وِعيون ãŠãã uρ   ٢٥  



 ١٣٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

ÏµŠÏù (#Ôσ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي بGء ‾≈ n= t/   ٣٣  

N|  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  شجرهْ  u�yfx©   ٤٣  

  ٤٧   }çνρä‹è  وصل الھاء بواو ابن كثير  خذوھو

  فاعُتلوھو
  

ضم التاء ووصل الھاء بواو 
  ابن كثير

çνθ è= ÏGôã $$ sù     

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
5βθ  كسر العين ابن كثير  وِعيون ã‹ãã uρ   ٥٢  

يسرناھو 
  بلسانك

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير tΡ ö�œ£o„ y7 ÏΡ$|¡Ï= Î/   ٥٨  

  
  الجاثيةسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي ثم ø‹ n=tã §ΝèO   ٨  

فبشرھو 
çνö�Åe³t6  وصل الھاء بواو ابن كثير  بعذاب sù A>#x‹yè Î/   

  

  ٩   �ρâ“èδ#  أبدل الواو ھمزة ابن كثير  ُھُزؤاً 

Ïµ‹Ïù   وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي بأمره ÏνÍ� øΒr'Î/   ١٢  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو إن ÷ΖÏiΒ 4 ¨βÎ)   ١٣  

فيھي 
  يختلفون

=Ïµ‹Ïù šχθà!Ï  وصل الھاء بياء ابن كثير tG øƒ s†   ١٧  

!#uθ]  رفع الھمزة ابن كثير  سواءٌ  y™   ٢١  

ھواھو 
  وأضله

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثير uθyδ ã&©# |Êr&uρ   ٢٣  

Ïµƒ  وصل الھاء بياء ابن كثير  يھديھي من Ï‰÷κu‰ .ÏΒ     

كRرون Rشدد الذال ابن كثير  تذ  tβρã� ª. x‹s?     

≈ÏµŠÏù £Å3  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي ولكن s9uρ  ٢٦  



 ١٣٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  ٣٥   Yρâ“èδ#  أبدل الواو ھمزة ابن كثير  ھُزؤاً 

 نھاية: العزيز الحكيم  
الجزء  ونھايةالسورة 

  الخامس والعشرون

    

  

  اFحقافسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثير  افتراھو قل u�yIøù$# ( ö≅è%   ٨  

اء فيھما بياء ابن وصل الھ  فيھي، إليھي
  كثير

ÏµŠÏù،Ïµ ø‹ s9Î)   ٨/١١  

u‘É‹Ζ  أبدل الياء تاء البزي  ِلُتنذر ã‹ Ïj9   ١٢  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  بوالديھي ÷ƒ y‰Ï9¨uθÎ/   ١٥  

  
 ً   ُحْسنا

حذف الھمزة واFلف وضم 
الحاء وأسكن السين ابن 

  كثير

$ �Ζ≈|¡ômÎ)     

وصل الھاء فيھما بواو ابن   ووضعتھوحملتھو،
  يركث

çµ ÷Fn= uΗ xq ،çµ ÷Gyè |Êuρuρ     

$  فتح الكاف ابن كثير  َكْرھاً  \δ ö�ä.     

û  فتح الياء وصG  البزي  أوزعنَي أن É_ôã Î—÷ρr& ÷βr&     

çµ9  وصل الھاء بواو ابن كثير  ترضاھو |Êö� s?     

 أبدل النون ياء مضمومة  ُيَتقبل، ُيتجاوز
  ابن كثير

ã≅¬6 s)tG tΡ،ã—uρ$ yftG tΡ uρ   ١٦  

     &z|¡ômr  النون ابن كثير رفع  أْحَسنُ 

  
 Rلوالديھي أُف  

وصل الھاء بياء وبنى الفاء 
  على الفتح ابن كثير

Ïµ ÷ƒ t$Ï!¨uθÏ9 7e∃ é&   ١٧  

û  فتح الياء ابن كثير  أن أتعداننيَ  É_ÏΡ#y‰Ïè s? r&  ÷βr&  ١٧  



 ١٣٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  

  أاَذھبتم
زاد ھمزة ا3ستفھام وسھل 

  الثانية ابن كثير
÷Λ äö7 yδøŒr&   ٢٠  

Ïµ  لھاء بياء ابن كثيروصل ا  يديھي ومن ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒuρ   ٢١  

þ’ÏoΤ  فتح الياء وصGً ابن كثير  إنَي أخاف Î) ß∃%s{r&     

û  فتح البزي الياء وصGً   ولكّنَي أراكم Éi_Å3≈ s9uρ ö/ä31 u‘ r&   ٢٣  

$ ‘çν÷ρr&u  وصل الھاء بواو ابن كثير  رأَوھو عارضاً  ZÊÍ‘%tæ   ٢٤  

ابن مفتوحة أبدل الياء تاء   َترى
  كثير

#“u� ãƒ   ٢٥  

öΝ  نصب النون ابن كثير  مساِكَنھم åκ ß]Å3≈ |¡tΒ     

$ ÏµŠÏù  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي وجعلنا uΖù= yè y_uρ   ٢٦  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

tβ#uö� à)ø9$#   ٢٩  

�çνρã  وصل الھاء بواو ابن كثير  حضروھو قالوا |Øxm (#ûθ ä9$ s%  ٢٩  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  ھي يھدييدي ÷ƒ y‰tƒ ü“Ï‰÷κ u‰   ٣٠  

  
  أوليا اُلئك

  أولياُء اُلئك
  أولياُء ْولئك

سھل الب4زي الھم4زة اFول4ى 
مع التوسط والقص4ر وحق4ق 

ولقنبل تسھيل الثانية  الثانية،
بمق444دار  وإب444دالھا واواً مدي444ة

وجھان، و3 يوجد . حركتين
  غيرھا في القرآن

â!$ u‹ Ï9÷ρr& 4 y7Í× ‾≈ s9'ρé&   
٣٢  

  

  ���� سورة محمد
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

  
  قاَتلوا

فتح القاف والتاء وأدخل ألفاً 
  بينھما ابن كثير

(#θ è= ÏFè%   ٤  

  
  وكاِئن

زاد ألفاً بعد الكاف وكسر 
  الھمزة وحذف الياء ابن كثير

 Éir'x. uρ   ١٣  



 ١٤٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
حذف اFلف بعد الھمزة ابن   أِسن

  كثير
9Å™#u   ١٥  

  جا أشراطھا
جاء 

  اَشراطھا
جاَء 

  ْاشراطھا

أسقط البزي الھمزة اFولى 
مع القصر والتوسط ولقنبل 

. تسھيل الثانية وإبدلھا ألفاً 
  وجھان

u!% ỳ $ yγèÛ#u�õ°r&   ١٨  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي من ø‹ n=tã zÏΒ   ٢٠  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  يروأسقط الھمزة ابن كث

šχ#uö� à)ø9$#   
٢٤  

  ٢٦   (óΟèδu‘#u�ó�Î  فتح الھمزة ابن كثير  أسرارھم

óΟçFΡ  حذف اFلف قنبل  ھأَنتم r'‾≈ yδ   ٣٨  

  
  الفتحسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
$  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراطاً  WÛ ü� ÅÀ   ٢  

وء kضم السين ابن كثير  دائرة الس  äοu� Í←!#yŠ Ïöθ ¡¡9$#   ٦  

ليؤمنوا، يعزfروھو            
يوقروھو، 
  يسبحوھو

أبدل التاء فيھن ياء، ووصل 
  ابن كثير ھاءھن بواو

(#θ ãΖÏΒ÷σ çG Ïj9، çνρâ‘ Íh“yèè? uρ  

çνρã� Ïj% uθè? uρ،çνθ ßsÎm7|¡è@ uρ   

٩  

كسر الھاء ورقق لفظ الجGلة   عليِه @
  ابن كثير

çµ ø‹ n=tæ ©!$#   ١٠  

  
  فسنؤتيھي

صل الھاء أبدل الياء نوناً، وو
  بياء ابن كثير

Ïµ‹Ï? ÷σ ã‹ |¡sù     

وصل الھاء فيھما بواو ابن   ُيدخلھو،ُيعذبُھو
  كثير

ã& ù#Åz ô‰ãƒ ، çµ ö/ Éj‹yèãƒ  ١٧  

$  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراطاً  WÛ ü� ÅÀ ٢٠  

…  فتح الطاء ابن كثير  شَطأه çµt↔ ôÜx©   ٢٩  



 ١٤١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
   سْؤقه

  سؤوقه
 أبدل الواو ھمزة ساكنة قنبل

 قبل الواووله زيادة الھمزة 
  وجھاً ثانياً 

 Ïµ Ï%θß™    

  

  
  

  
  الحجراتسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
’uþ  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  ِالى َتفيء Å∀s? #’ n<Î)   ٩  

  وI تRنابزوا،
شدد البزي التاء ومد اFلف   وI تRَجسسوا

  لزوماً فيھما

Ÿωuρ (#ρâ“t/$ uΖ s?،  

Ÿωuρ (#θ Ý¡¡¡pgrB   

١١/١٢  

ÏµŠ½z  وصل الھاء بياء ابن كثير  أخيھي ميتاً  r& $ \G øŠ tΒ   ١٢  

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير  فكرھتموھو ßϑçF ÷δ Í�s3sù     

ûθ#)  شدد البزي التاء   لتRعارفوا èùu‘$yè tG Ï9   ١٣  

tβθ  ابن كثير التاء ياءأبدل   يعملون è= yϑ÷è s?   ١٨  

  

  قسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

Èβ#uö� à)ø9$#uρ   ١  

  ٣   &sŒÏr#  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  أِاذا

$  ضم الميم ابن كثير  ُمتنا uΖ÷F ÏΒ     

وصل الھاء فيھما بياء ابن   إليھي، لديھي
  كثير

Ïµ ø‹ s9Î)،Ïµ ÷ƒ y‰s9   ١٦/١٨  



 ١٤٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
ِمنھو، 
  فألقياھو

ھما بواو ابن وصل الھاء في
  كثير

çµ ÷ΖÏΒ،çν$ u‹ É)ø9r'sù   ١٩/٢٦  

tβρß‰tãθ  ابن كثير أبدل التاء ياء  يوعدون è?   ٣٢  

 نُ منيبِ 
  ْدخلوھا

ضم نون التنوين وصGً ابن 
  كثير

A=ŠÏΖ–Β $ yδθè= äzôŠ$#   ٣٣  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  فسبْحھو ósÎm7|¡sù   ٤٠  

≈�u  كسر الھمزة ابن كثير  وإدبار t/ ôŠr&uρ     

أثبت الياء وقفاً بخلف عنه ابن   ينادي، يناد
  كثير

ÏŠ$ uΖãƒ   ٤١  

$ÏŠ  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  المنادي sΨßϑ ø9$#     

قRق Rشدد الشين ابن كثير  تش  ß,¤)t±n@   ٤٤  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

Èβ#uö� à)ø9$$ Î/   ٤٥  

  

  الذارياتسورة 
 بيانال القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  عنھو َمن ÷Ζtã ôtΒ   ٩  

Aβθ  كسر العين ابن كثير  وِعيون ã‹ãã uρ   ١٥  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي فقالوا ø‹ n=tã (#θ ä9$s)sù   ٢٥  

  وبشروھو،أرسلناھو
وصل الھاء فيھن بواو ابن   فأخذناھو،جعلتھو

  كثير

çνρã� ¤±o0 uρ/ çµ≈ sΨù= y™ ö‘r&   

çµ≈ tΡ õ‹s{r'sù/çµ ÷G n= yèy_   

٢٨/٣٨  
٤٠/٤٢  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي إ3 ø‹ n=tã āωÎ)   ٤٢  

كRرون Rشدد الذال ابن كثير  تذ  tβρã� ª. x‹s?   ٤٩  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو نذير ÷ΖÏiΒ Ö�ƒÉ‹tΡ   ٥٠/٥١  



 ١٤٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  الطورسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

Oيةا 
Ν  كسر الGم ابن كثير  أِلتناھم ßγ≈ sΨ÷G s9r&   ٢١  

āω Óθøó  بناھما على الفتح ابن كثير  3 لغَو، و3تأثيمَ  s9 $pκ�Ïù  Ÿω uρ ÒΟŠÏO ù' s?   ٢٣  

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير  ندعوھو إنه ããô‰tΡ ( … çµ ‾Ρ Î)   ٢٨  

ÏMyϑ  ابن كثيروقف عليھا بالھاء   بنعمهْ  ÷è ÏΖÎ/   ٢٩  

المصيطرون، 
  المسيطرون

  بالصاد للبزي
  قنبلوبالسين ل

tβρã� ÏÜø‹ |_Áßϑ ø9$#   ٣٧  

  ٣٨/٤٥   ÏµŠÏù  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي

tβθ  فتح الياء ابن كثير  َيصعقون à)yè óÁãƒ   ٤٥  

فسبْحھو 
  وإدبار

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير ósÎm7|¡sù u�≈ t/ ôŠÎ)uρ   ٤٩  

  

  النجمة سور
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

'« ‘çν#uu  وصل الھاء بواو ابن كثير  رآھو نزلة s! ÷“tΡ   ١٣  

زاد ھمزة مفتوحة بعد اFلف ابن   َمناَءة
  كثير

nο4θ uΖtΒuρ   ٢٠  

أبدل الياء ھمزة ساكنة ابن   ِضْئَزى
  كثير

#“u”� ÅÊ   ٢٢  

ابن  فتح الشين وزاد ألفاً بعدھا  النَشاءة
  ركثي

nοr'ô±̈Ψ9$#   ٤٧  

yŠθ#)  نون الدال بالنصب ابن كثير  وثموداً  ßϑ rO uρ   ٥١  



 ١٤٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  القمرسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

  ٤   ÏµŠÏù  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي

!$¤#Æí  أثبت البزي الياء مطلقاً   إلى الداعيْ  $# 4’n< Î)   ٦  

�@  أسكن الكاف ابن كثير  نْكر à6œΡ     

اعي إلى الد
’  أثبت الياء مطلقاً ابن كثير  يقول n<Î) Æí#¤$! $# ( ãΑθà)tƒ   ٨  

$  كسر العين ابن كثير  ِعيوناً  ZΡθã‹ ãã   ١٢  

وحملناھو 
  على

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير sΨù= yϑ xmuρ 4’ n? tã   ١٣  

  
  القَُران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  الھمزة ابن كثير وأسقط

tβ#uö� à)ø9$#   ١٧/٢٢  

’z  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  أَاُلقي Å+ø9âr&   ٢٥  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي من ø‹ n=tã .ÏΒ     

  
  القَُران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

tβ#uö� à)ø9$#   ٣٢/٤٠  

راودوھو 
  عن

  ٣٧   çνρßŠuρ¨u‘ tã  وصل الھاء بواو ابن كثير

جا آل 
  فرعون
  جاء اَال

  ْآلجاَء 

أسقط البزي الھمزة اFولى وحقق 
الثانية مع القصر والتوسط وحق4ق 
قنب44ل اFول44ى وس44ھل الثاني44ة ول44ه 

. القص44ر والط44ولإب44دالھا ألف44اً م44ع 
  ثGثة أوجه

u!% ỳ tΑ#u tβöθ tãö� Ïù   

  
  

٤١  

خلقناھو، 
  فعلوھو

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

çµ≈ sΨø)n= yz،çνθè= yè sù   ٤٩/٥٢  

  

  الرحمنسورة 

 الكلمة لحفص البيان لقراءةا
رقم 
 اOية

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

tβ#uö� à)ø9$#   ٢  

  ٣٥   ©Ôâ#uθä  كسر السين ابن كثير  ِشواظ



 ١٤٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

Ó¨$ut  جر السين ابن كثير  ونحاسٍ  éΥuρ     

  
 الواقعةسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
Ÿωuρ tβθ  ح الزاي ابن كثيرفت  و3 ُيْنَزفون èùÍ”∴ãƒ   ١٩  

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
سھل الھمزة الثانية فيھما ابن   أِانا...أِاذا

  كثير
#x‹Í←r&... $‾Ρ Ïr&   ٤٧  

$  ضم الميم ابن كثير  ُمتنا uΖ÷F ÏΒ     

  ٥٤ R  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي

�z>ö  فتح الشين ابن كثير  َشْرب à°   ٥٥  

  
  أاَنتم

óΟçFΡ  سھل الھمزة الثانية ابن كثير r&u ) ً٥٩،٦٤  )جميعا ،
٧٢، ٦٩  

$  خفف الدال ابن كثير  َقَدرنا tΡ ö‘£‰s%   ٦٠  

فتح الشين وزاد ألفاً بعدھا ابن   النَشاَءة
  كثير

nοr'ô±̈Ψ9$#   ٦٢  

�tβρã  شدد الذال ابن كثير  تّذّكرون ª. x‹s?     

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  لجعلناھو sΨù= yèyfs9   ٦٥  

فظلتمو 
  فكھونتَ 

óΟçF  صلة الميم 3بن كثير ù= sàsù tβθßγ©3x!s?   ٦٥  

 أنزلتموھو،
  جعلناھو

وصل الھاء فيھما بواو ابن 
  كثير

çνθ ßϑçF ø9u“Ρ r&،çµ≈uΖ ù= yèy_   ٦٩/٧٠  

  
  لقَرانُ 

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

×β#uö� à)s9   ٧٧  

Ïµ  بياء ابن كثيروصل الھاء   إليھي منكم ø‹ s9Î) öΝä3Ζ ÏΒ   ٨٥  

àM̈Ζ  وقف عليھا بالھاء ابن كثير  وجّنهْ  y_uρ   ٨٩  

  



 ١٤٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  الحديدسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

%ÏµŠÏù tÏ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي فالذين ©! $$ sù   ٧  

أسكن النون وخفف الزاي ابن   ُيْنِزل
  كثير

ãΑÍi” t∴ãƒ   ٩  

  
فُه fفيَضع  

  

حذف اFلف وشدد العين 
  ورفع الفاء ابن كثير

… çµx!Ïè≈ ŸÒ ã‹ sù   ١١  

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  

  جا أمر
  جاَء اَمر
  جاَءْامر

أسقط الھمزة اFولى وحقق 
الثانية مع القصر والتوسط 

البزي، وحقق قنبل اFولى مع 
مدا  تسھيل الثانية وإبدالھا ألفاً 

  وجھان. 3زماً 

u!% ỳ Þ÷ö∆ r&   ١٤  

ل من  Rَنز
  الحق

,tΑu“tΡ zÏΒ Èd  شدد الزاي ابن كثير utù:$#   ١٦  

قين  fالمَصد
قات fخفف الصاد فيھما ابن كثير  والمَصد  

tÏ% Ïd‰¢Á ßϑ ø9$# 

ÏM≈s% Ïd‰¢Á ßϑ ø9$#uρ   

١٨  

حذف اFلف وشدد العين ابن   يضعRف
  كثير

ß#yè≈ ŸÒãƒ     

فتراھو 
  مصفراً 

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثير u�yIsù #v� x!óÁ ãΒ   ٢٠  

يؤتيھي، 
  فيھي

وصل الھاء فيھما بياء ابن 
  كثير

Ïµ‹Ï? ÷σ ãƒ ،ÏµŠ Ïù   ٢١/٢٥  

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير  اتبعوھو ãèt7 ¨? $#   ٢٧  

?Ïµ‹Ï  وصل الھاء بياء ابن كثير  يؤتيھي ÷σ ãƒ   ٢٩  

نــھــاية السورة : العظيم  
ونــھــاية الجزء السابع 

  والعشرون

    

  جادلةالمسورة 
رقم  الكلمة لحفص البيان القراءة



 ١٤٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 اOية
  

ھRرون Rَيظ  
فتح الياء وشدد الظاء والھاء 
مفتوحين وأسقط اFلف بينھما ابن 

  كثير

tβρã� Îγ≈ sàãƒ   

  

٢/٣  
  

  الGءِ 
  

  الnيْ 
 ِ  Gال  

وح444ذف . ح444ذف قنب444ل الي444اء
البزي الياء مع إب4دال الھم4زة 
ي44اًء س44اكنة م44ع الم44د المش44بع 

 ًG4444تس44444ھيلھا ووقفاً ول44444ه وص
 ًG44444م44444ع الم44444د  ووقف44444اً  وص
  والقصر

‘Ï↔ ‾≈ ©9$#   ٢  

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
ونسوھو، 

  عنھو
وصل الھاء فيھما بواو ابن 

  كثير
çνθ Ý¡nΣuρ،çµ ÷Ζtã   ٦/٨  

›ÏMu  وقف عليھما بالھاء ابن كثير  معصيهْ  ÅÁ ÷ètΒuρ): ً   ٨/٩  )معا

إليھي 
  تحشرون

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير ø‹ s9Î) tβρã�|³øt éB   ٩  

حذف اFلف وأسكن الجيم ابن   المْجِلس
  كثير

Ä§Ï=≈ yfyϑø9$#   ١١  

انِشزوا 
  فانِشزوا

$$ρâ“à±Σ$# (#ρâ“à±Σ#)  كسر الشين فيھما ابن كثير sù   ١١  

Λ÷  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  أاَْشفقتم äø)x!ô©r&u   ١٣  

tβθ  كسر السين ابن كثير  ويحِسبون ç7|¡øt s† uρ   ١٨  

وصل الھاء فيھما بواو ابن   ھو، عنھومن
  كثير

çµ ÷ΨÏiΒ ،çµ÷Ψtã   ٢٢  

  
  

  الحشرسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

 َكسر الباء ابن كثير  مبِيو  Ν åκ sEθã‹ ç/   ٢  

عليھي من 
  خيل

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير ø‹ n=tã ôÏΒ 5≅ø‹ yz   ٦  



 ١٤٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
فخذوھو، 

  عنھو
وصل الھاء فيھما بواو ابن 

  يركث
çνρä‹ã‚sù ،çµ ÷Ψtã   ٧  

  
  اردَ جِ 

كسر الجيم وفتح الدال وأثبت 
  ألفاً بعدھا ابن كثير

¤‘ß‰ã`   ١٤  

óΟßγç6  كسر السين ابن كثير  تحِسبھم |¡øt rB     

þ’ÏoΤ  فتح الياء وصGً ابن كثير  أخافإنَي  Î) ß∃%s{r&   ١٦  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

tβ#uö� à)ø9$#   ٢١  

  

  الممتحنةسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

&ã  وصل الھاء بواو ابن كثير  يفعلھو منكم ù# yèø!tƒ öΝä3Ζ ÏΒ   ١  

ضم الياء وفتح الصاد ابن   ُيفَصل
  كثير

ã≅ÅÁ ø!tƒ   ٣  

îοuθ  كسر الھمزة فيھما ابن كثير  إِسوة ó™é& ) ً   ٤/٦  )معا

  
البغضاُء 

  َوبدا

ثانية واواً أبدل الھمزة ال
  مفتوحة وصGً ابن كثير

â!$ ŸÒ øót7 ø9$#uρ #́‰t/ r&   ٤  

Fبيھي 
  Fستغفرن

�Ïµ‹Î/{ ¨βu  وصل الھاء بياء ابن كثير Ï!øó tG ó™{     

βr& öΝ  شدد البزي التاء وصGً   أن تRولوھم èδ öθ ©9uθ s?   ٩  

إلى  أسقط الھمزة ونقل حركتھا  وَسلوا
  السين ابن كثير

(#θ è= t↔ó™ uρ   ١٠  

  

  لصفاسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

  
  لَِمهْ 

وقف البزي على الميم فيھما 
  بھاء السكت بخلف عنه

zΝ Ï9 ) ً   ٢/٥  )معا



 ١٤٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
Ï‰÷è“  فتح الياء وصGً ابن كثير  بعدَي اسمه t/ ÿ… çµ èÿôœ$#   ٦  

  
  أنصاراً <

نون الراء بالنصب وزاد 3م 
  الجر للفظ الجGله ابن كثير

u‘$|ÁΡ r& «!$#   ١٤  

  

  
  الجمعةسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

?Ïµ‹Ï  وصل الھاء بياء ابن كثير  يؤتيھي من ÷σ ãƒ   ٤  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  منھو فإنه ÷ΖÏΒ …çµ ‾Ρ Î*sù   ٨  
  

  المنافقونسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

  ٤   Ò=à±äz  أسكن الشين قنبل  ُخْشبٌ 

tβθ  السين ابن كثيركسر   يحِسبون ç7|¡øt s†     

  جا أجلھا
  جاَء اَجلھا
  جاَء ْاجلھا

أسقط البزي الھمزة اFولى 
وحقق الثانية مع القصر 

  والتوسط 
وحقق قنبل اFولى مع 

. تسھيل الثانية وإبدالھا ألفاً 
  وجھان

u!% ỳ $ yγè= y_r&   ١١  

  

  التغابنسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  ئاتهعنھو سي ÷Ζtã  Ïµ Ï?$ t↔Íh‹ y™   ٩  

ويدخلُھو 
  جنات

&ã  وصل الھاء بواو ابن كثير ù#Åz ô‰ãƒ uρ ;M≈̈Ζ y_ ٩  

ْفھو لكم fلف وشدد العين   ُيَضعFأسقط ا çµ ø!Ïè≈ŸÒ ãƒ öΝ ä3s9   ١٧  



 ١٥٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
    ووصل الھاء بواو ابن كثير

  
  الطGقسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
ÎγÏ?θ£  كسر الباء ابن كثير  يوِنبِ  ã‹ç/   ١  

 R7  فتح الياء ابن كثير  نةُمَبيπ uΖÉi�t7 –Β     

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  ويرزْقھو من ø% ã—ö� tƒ uρ ôÏΒ   ٣  

نون الغين ونصب الراء ابن   بالٌغ أمَره
  كثير

àaÏ=≈ t/  ÏνÍ� øΒr&     

  
  والGءِ 
ِ Gوال  

  والnيْ 

  الياء قنبلحذف 
زي الياء وسھل وحذف الب

الھمزة مع المد والقصر 
 ًGوله حذف ووقفاً،  وص

الياء وإبدال الھمزة ياًء 
ساكنة وصGً ووقفاً مع المد 

  المشبع

‘Ï↔ ‾≈ ©9$#uρ :) ً   ٤  )معا

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  عنھو سيئاته ÷Ζtã  Ïµ Ï?$ t↔Íh‹ y™   ٥  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي رزقه ø‹ n=tã …çµ è% ø—Í‘   ٧  

  
  وكاِئن

زاد ألفاً بعد الكاف وكسر 
  الھمزة وحذف الياء ابن كثير

 Éir'x. uρ   ٨  

M≈sΨÉi�t6;  فتح الياء ابن كثير  مبيRنات ãΒ   ١١  

يدخْلھو 
  جنات

&ã  وصل الھاء بواو ابن كثير ù#½z ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζy_   ١١  

  
  التحريمسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية



 ١٥١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  لَمهْ 

لبزي ِبھاء وقف عليھا ا
  السكت بخلف عنه

zΟÏ9   ١  

وصل الھاء فيھا بياء ابن   عليھي
  كثير

Ïµ ø‹ n=tã   ٣/٤  

اھرا Rشدد الظاء ابن كثير  تظ  #u� yγ≈ sà s?     

çµ9  وصل الھاء بواو ابن كثير  مو3ھو s9öθtΒ     

ã≅ƒ  فتح الجيم ابن كثير  َجبريل Î�ö9Å_uρ     

N|  بالھاء ابن كثير نوقف عليھ  امرأه، ابنه r& u� øΒ M|،)كله( #$ sΨ ö/ $#   ١٠/١١/  

  ١٢   ÏµŠÏù ∅ÏΒ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي من

  
  وِكَتاِبه

كسر الكاف وفتح التاء وزاد 
ألفاً بعدھا على ا�فراد ابن 

  كثير

 Ïµ Î7çF ä. uρ     

نھاية السورة والجزء الثامن : القانتين
  والعشرين

    

  
  الملكسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

Oيةا 
�£”ßŠ%s3s? ã  شدد البزي التاء وصGً   تكاُد ّتميز yϑ s?   ٨  

النشوُر 
  َوأمنتم
  أاَ منتم

أبدل قنبل الھمزة اFولى واواً 
 ًGوص  

الھمزة  ابن كثيروسھل 
  الثانية

â‘θà±–Ψ9$# Λ äΨÏΒr&u   ١٥  

أبدل الھمزة الثانية ياء مفتوحة   السماِء َين
  ابن كثير

Ï!$yϑ¡¡9$# β r&): ً   ١٦/١٧  )معا

7Þ  أبدل الصاد سيناً قنبل  سراط ü� ÅÀ   ٢٢  

وإليھي، 
  وعليھي

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير ø‹ s9Î)uρ ،Ïµ ø‹n= tæ uρ   ٢٤/٢٩  

  ٢٧ B  وصل الھاء بواو ابن كثير  رأوھو

  



 ١٥٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  القلمسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي آياتنا ø‹ n=tã $uΖ çF≈tƒ#u   ١٥  

Èβr& (#ρß‰øî  ضم النون وصGً ابن كثير  أُن اغدوا $#   ٢٢  

ً (: Ïµ‹Ïù  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي   ٣٧/٣٨  )معا

شدد البزي التاء وصGً مع المد   لَمآ تRخيرون
  المشبع

$ pRmQ tβρã�£� sƒ rB   ٣٨  

فاجتباھو 
  ربه

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير t6 tGô_$$ sù …çµ š/ u‘   ٥٠  

  
  اقةالحسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
خذوھو، 

  فغلّوھو
صلوھو، 
  فاسلكوھو

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

çνρä‹è{ ،çνθ̂= äó sù   

çνθ ^= |¹،çνθ ä3è=ó™ $$ sù   

٣٠  
٣١/٣٢  

tβθ  ابن كثير أبدل التاء ياءً   يؤمنون ãΖÏΒ÷σ è?   ٤١  

كرون Rوشدد الذال ابن أبدل التاء ياًء   َيذ
  كثير

tβρã� ª. x‹s?   ٤٢  

وصل الھاء فيھما بواو ابن   منھو، عنھو
  كثير

çµ ÷ΖÏΒ :çµ ÷Ζtã   ٤٥/٤٧  

  

  المعارجسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  إليھي في ø‹ s9Î) ’Îû   ٤  

ونراھو 
  قريباً 

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثير u�tΡ uρ $ Y7ƒÍ� s%   ٧  

بينيھي، 
  وأخيھي

وصل الھاء فيھن بياء ابن 
  كثير

ÏµŠÏ⊥t6 Î/ ،ÏµŠ½z r&uρ  ١١/١٢  
١٣/١٤  



 ١٥٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

يھي، تؤو
  ينجيھي

Ïµƒ Èθø↔ è?،ÏµŠ ÅfΖãƒ  

Zπ  رفع التاء ابن كثير  نزاعةٌ  tã#̈“tΡ   ١٦  

حذف اFلف بعد النون ابن   Fمانتھم
  كثير

öΝ Îκ ÉJ≈sΨ≈ tΒ{   ٣٢  

حذف اFلف بعد الدال ابن   بشھادتھم
  كثير

öΝ Îκ ÌE ÿ‰≈ pκ y¶ Î/   ٣٣  

فتح النون وأسكن الصاد ابن   بَنصْ 
  كثير

5=ÝÁ çΡ   ٤٣  

  

  نوح عليه السGمسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

Èβr& (#ρß‰ç6  ضم النون وصGً ابن كثير  أُن اعبدوا ôã $#   ٣  

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير  واتقوھو à)̈? $#uρ     

  دعائَي إ3
فتح الياء فيھما وصGً ابن   إنَي أعلنت

  كثير

ü“Ï!%tæ ßŠ āωÎ)   

þ’ÏoΤ Î) àMΖn= ôã r&   

٦  
٩  

  ٢١   çνôŠÍ“tƒ  وصل الھاء بواو ابن كثير  يزْدھو

  
  وُوْلده

ضم الواو وأسكن الGم بعدھا 
  ابن كثير

… çνà$s! uρuρ ٢١  

š_ÉL  أسكن الياء ابن كثير  بيتْي مؤمناً  øŠt/ $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ   ٢٨  

  
  الجنسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  

  قَراناً 
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

  وأسقط الھمزة ابن كثير
$ ¸Ρ#uö� è%   ١  

  وإنه تعالى،
  وإنه كان

كسر الھمزة بعد الواو فيھا ابن 
  كثير

كسر الھمزة بعد الواو فيھما 
  ابن كثير

… çµ‾Ρ r&uρ 4’n?≈ yè s?،  

… çµ‾Ρ r& uρ šχ% x. 

) ً   )معا

٣  
٤/٦  



 ١٥٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  وإنا ظننا
  وإنا لمسنا

او فيھما كسر الھمزة بعد الو
  ابن كثير

كسر الھمزة بعد الواو ابن 
  كثير

$‾Ρ r& uρ !$̈Ψ uΖsß): ً   ،)معا

$ ‾Ρ r&uρ $ sΨó¡yϑ s9   

٥/١٢  
٨  

وإنا كنا، وإنا 
3  

  وإنا منا

 فيھما كسر الھمزة بعد الواو
  ابن كثير

كسر الھمزة بعد الواو فيھما 
  ابن كثير

$ ‾Ρ r&uρ $ ¨Ζ ä.،$ ‾Ρ r&uρ Ÿω ، 

$ ‾Ρ r&uρ $ ¨Ζ ÏΒ :) ً   )معا

٩/١٠  
١١/١٤  

كسر الھمزة بعد الواو ابن   وإنا لRما
  كثير

$ ‾Ρ r&uρ $ £ϑ s9   ١٣  

كسر الھمزة بعد الواو ابن   وإّنھم ظنوا
  كثير

öΝ åκ ®Ξr&uρ (#θ ‘Ζsß   ٧  

  ١٧   ÏµŠÏù 4 tΒuρ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فيھي ومن

نسلكھو 
  عذاباً 

ووصل الھاء  أبدل الياء نوناً 
  بواو ابن كثير

çµ õ3è= ó¡o„     

 البيان ءةالقرا
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
يدعوھو 

  كادوا
çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير ããô‰tƒ (#ρßŠ%x.   ١٩  

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي لبداً  ø‹ n=tã #Y‰t7 Ï9     

  
  قاَل إنما

فتح الGم والقاف وأدخل ألفاً 
  بينھما ابن كثير

ö≅è% !$ yϑ ‾Ρ Î)   ٢٠  

  ٢٥   &þ’Ïn1u‘ #́‰tΒr  كثيرفتح الياء وصGً ابن   ربَي أمداً 

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  يديھي ومن ÷ƒ y‰tƒ ôÏΒuρ   ٢٧  

  

  
  المزملسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
Íρr& óÈà)Ρ  ضم الواو وصGً ابن كثير  أُو انقص $#   ٣  

 ًGوصل الھاء بواو ابن كثير  منھو قلي  çµ ÷ΖÏΒ ¸ξ‹Ï= s%     

Ïµ  ء بياء ابن كثيروصل الھا  عليھي ورتل ø‹ n=tã È≅Ïo?u‘ uρ   ٤  



 ١٥٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  

  القَران
نقل حركة الھمزة إلى الراء 

  وأسقط الھمزة ابن كثير
tβ#uö� à)ø9$#     

 ًGوصل الھاء بياء ابن كثير  إليھي تبتي  Ïµ ø‹ s9Î) Wξ‹ÏFö;s?   ٨  

فاتخذھو، 
  فأخذناھو

تحصوھو، 
منھو، 

  تجدوھو

  
  

وصل الھاء فيھن بواو ابن 
  كثير

çνõ‹Ïƒ ªB$$ sù،çµ≈ tΡ õ‹s{r'sù   

çνθ ÝÁøt éB،çµ ÷Ζ ÏΒ ، 

çνρß‰ÅgrB   

٩/١٦  
  

٢٠  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

Èβ#uö� à)ø9$#   ٢٠  

  

  
  المدثرسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

جز fكسر الراء ابن كثير  الر  u“ô_”�9$#uρ   ٥  

سأصليھي 
  سقر

=Ïµ‹Ï  ن كثيروصل الھاء بياء اب ô¹ é'y™ u� s)y™   ٢٦  

  
  إذا َدبر

أثبت ألفاً بعد الذال وحذف 
  الھمزة وفتح الدال ابن كثير

øŒÎ) u� t/ ôŠr&   ٣٣  

  
  

  القيامةسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

أسقط المكي اFلف بخلف عن   Fُقسم
  البزي

Iω ãΝ Å¡ø% é& 

  )اFولى(

١  

Ü=|¡øt  ثيركسر السين فيھما ابن ك  أيحِسب s† r& ) ً   ٣/٣٦  )معا

  
  وقَرانه

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

… çµtΡ#uö� è% uρ): ً   ١٧/١٨  )معا



 ١٥٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  ١٨ ×  وصل الھاء بواو ابن كثير  قرأناھو

ُيحبون، 
tβθ  ابن كثير أبدل التاء ياء فيھما  َيذرون ™7Ït éB ،tβρâ‘ x‹s? uρ   ٢٠/٢١  

  
اق Rَمر  

بدون  أدغم النون في الراء
  سكت ابن كثير

ôtΒ 2 5−#u‘   ٢٧  

4  ابن كثير أبدل التاء ياء  ُتمنى o_ôϑ ãƒ   ٣٧  

  
  ا�نسانسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
=Ïµ‹Ï  وصل الھاء بياء ابن كثير  نبتليھي tG ö6 ‾Ρ   ٢  

فجعلناھو 
≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  سميعاً  sΨù= yèyfsù $ Jè‹Ïϑ y™   ٢  

  سGسل
GسGس  

حذف المكي اFلف وقفاً 
بخلف عن البزي وللبزي 

  إثباتھا وقفاً وجھا ثانيا

6ξ Å¡≈ n= y™   ٤  

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
  

  قواريَرا
 ًGنون الراء بالنصب وص

  ووقف باFلف ابن كثير
O#u�ƒ Í‘#uθs% 

  )اFولى(

١٥  

  ٢١   Ö�ôØäz  جر الراء ابن كثير  ُخضرٍ 

  
  القَران

كة الھمزة إلى الراء نقل حر
  وأسقط الھمزة ابن كثير

tβ#uö� à)ø9$#   ٢٣  

 ًGوصل الھاء بواو ابن كثير  وسبحھو لي  çµ ósÎm7y™ uρ Wξø‹ s9   ٢٦  

$!tβρâ  ابن كثيرياًء التاء  أبدل  يشاؤون t±n@   ٣٠  

  
  المرسGتسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية



 ١٥٧  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

‘�#  ضم الذال ابن كثير  ُنُذرا õ‹çΡ   ٦  

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  فجعلناھو في sΨù= yèyfsù ’Îû   ٢١  

≈=Mn×  زاد ألفاً بعد الGم ابن كثير  جما3ت uΗ ¿d   ٣٣  

5βθ  كسر العين ابن كثير  وِعيون ã‹ãã uρ   ٤١  

šš ššχχχχθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ ãã ããƒƒƒƒ :نــھــاية السورة ونــھــاية الجزء التاسع والعشرين  

  
  النبأسورة 

 البيان القراءة
رقم  فصالكلمة لح

 اOية
  

هْ  Rعم  
وقف عليھا البزي بھاء 

  السكت بخلف عنه
§Ν tã   ١  

فيھي 
  مختلفون

Ïµ‹Ïù tβθ  وصل الھاء بياء ابن كثير à!Ï= tG øƒ èΧ   ٣  

ÏMysÏG  شدد التاء ابن كثير  وفتfحت èùuρ   ١٩  

$  خفف السين ابن كثير  وغَساقاً  ]%$¡¡xî uρ   ٢٥  

أحصنياھو 
  كتابا

وصل الھاء فيھا بواو ابن 
  يركث

çµ≈ sΨøŠ |Áômr& $Y7≈ tG Å2   ٢٩  

 kرب
... السماوات
  الرحمنُ 

  رفع الكلمتين ابن كثير
Éb>§‘ ÏN üθ≈ yϑ ¡¡9$# .. 

Ç≈ uΗ ÷q§�9$#.  

٣٧  

وصل الھاء فيھما بواو ابن   منھو، يداھو
  كثير

çµ ÷ΖÏΒ ، çν#y‰tƒ   ٣٧/٤٠  

  

  النازعاتسورة 
 البيان القراءة

رقم  الكلمة لحفص
 اOية

ل الھمزة الثانية فيھما ابن سھ  أِاذا... أِانا
  كثير

$ ‾Ρ Ïr&... #sŒÏr&   ١٠/١١  

çµ1  وصل الھاء بواو ابن كثير  ناداھو ربه yŠ$ tΡ … çµš/ u‘   ١٦  



 ١٥٨  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

حذف التنوين مطلقاً ابن   طَوى
  كثير

“³θ èÛ ó=yδ øŒ$#     

  ١٨   ?ª1u“s’4  شدد الزاي ابن كثير  تّزّكى

Λ÷  سھل الھمزة الثانية ابن كثير  أاَنتم äΡ r&u   ٢٧  

  
  فيَمهْ 

وقف عليھا البزي بھاء 
  السكت بخلف عنه

tΛÏù   ٤٣  

  



 ١٥٩  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  عبسسورة 
رقم  الكلمة لحفص البيان القراءة

 اOية
çµ  رفع العين ابن كثير  فتنفُعه yèx!ΨtG sù   ٤  

دRى Rشدد الصاد الدال ابن كثير  تص  … çµs9 3“£‰|Á s?   ٦  

  
  عنھو تRلھى

وصل الھاء بواو وشدد الت4اء 
  البزي وصGً ومد مشبعاً 

çµ ÷Ζtã 4‘¤S n= s?   ١٠  

  شا أنشره،
شاَء اَنشره، 

  شاَءْانشره

أس44قط الب44زي الھم44زة اFول44ى 
م44ع القص44ر والتوس44ط وحق44ق 
قنب44ل الھم44زة اFول44ى وس44ھل 
الثاني444ة وأب444دلھا ألف444اً مش444بعاً 

  وجھان

u!$ x© …çνu� |³Σr&   ٢٢  

$  كسر ھمزة أنا ابن كثير  إنا صببنا ‾Ρ r& $ uΖö;t7 |¹   ٢٥  

أخيھي، 
بنيھي،  أبيھي

  يغنيھي

وص44ل الھ44اء ف44يھن بي44اء اب44ن 
  كثير

  

Ïµ‹½z r& ،Ïµ‹Î/ r&uρ   

ÏµŠÏ⊥t/ uρ،ÏµŠÏΖ øóãƒ   

٣٤/٣٥  
٣٦/٣٧  

  

  التكويرسورة 

رقم  الكلمة لحفص البيان القراءة
 اOية

ôN  خفف الجيم ابن كثير  ُسِجرت u�Ådfß™   ٦  

ôN  شدد الشين ابن كثير  نشfَرت u�Å³èΣ   ١٠  

ôN  خفف العين ابن كثير  سِعرت u�Ïiè ß™   ١٢  

,çν#uu‘ È  وصل الھاء بواو ابن كثير  رآھو باFفق èùW{ $$Î/   ٢٣  

ÏΨŸÒ&  أبدل الضاد ظاًء ابن كثير  بظنين Î/   ٢٤  

  ا3نفطارسورة 

رقم  الكلمة لحفص البيان القراءة
 اOية

لك Rشدد الدال ابن كثير  فَعد  y7 s9y‰yèsù   ٧  

tΠöθ  كثيررفع الميم ابن   يوُم 3 تملك tƒ Ÿω à7Ï= ôϑ s?   ١٩  



 ١٦٠  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  المطففينسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي آياتنا ø‹ n=tã $uΖ çF≈tƒ#u   ١٣  

  
ان Rبر  

أدغم الGم في الراء من غير 
  سكت بينھما ابن كثير

ö≅t/ 2 tβ#u‘ ١٤  

  ٣١   tÎγÅ3sù  زاد ألفاً بعد الفاء ابن كثير  فاكھين
  

  ا3نشقاقسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

≈(ÏµŠÉ  وصل الھاء بياء ابن كثير  فمGقيھي n= ßϑ sù   ٦  

  وُيصلRى
ضم الياء وشدد الGم ابن 

  كثير
4’ n?óÁ tƒ uρ   ١٢  

¨  فتح الباء ابن كثير  لترَكَبن ãx. ö� yIs9   ١٩  

  
  القَران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  ثيروأسقط الھمزة ابن ك

ãβ#uö� à)ø9$#   ٢١  

  

  البروجسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

  
  قَُران

نقل حركة الھمزة إلى الراء 
  وأسقط الھمزة ابن كثير

×β#uö� è%   ٢١  

  
  الطارقسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
$  خفف الميم ابن كثير  لََما ®R°Q   ٤  

ھاء وقف عليھا البزي بِ   ِمّمهْ 
  السكت بخلف عنه

§Ν ÏΒ   ٥  

  



 ١٦١  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  اFعلىسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

 3 خGف فيھا

  
  الغاشيةسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

3 يسمُع فيھا 
  3غيةٌ 

  أبدل التاء ياء مضمومة
  ورفع 3غية ابن كثير 

āω ßìyϑ ó¡n@  $ pκ�Ïù 

Zπ u‹ Éó≈s9   
١١  

  
  الفجرسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
أثبت الياء وصGً ووقفاً ابن   يسري

  كثير
Î�ô£o„   ٤  

  بالوادي
  بالواد

أثبت الياء البزي في الحالين 
وقنبل وصGً وله وقفا 

  .الحذف وا�ثبات

ÏŠ#uθ ø9$$ Î/ tβöθ tã ö� Ïùuρ   

  

٩  

وصل الھاء فيھما بواو ابن   ابتGھو
  كثير

çµ8n= tG ö/ $# :) ً   ١٥/١٦  )معا

  ربَي أكرمن،
  ربَي أھانن

فتح الياء فيھما وصGً ابن 
  كثير

ú†Ïn1u‘ :) ً     )معا

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي رزقه ø‹ n=tã …çµ s% ø—Í‘   ١٦  

أكرمني، 
  أھانني

�ÇtΒu  أثبت البزي الياء فيھما مطلقاً  ø. r&،ÇsΨ≈ yδr&   ١٥/١٦  

ون kلف ابن   و3 َتُحضFضم الحاء وأسقط ا
  كثير

Ÿωuρ šχθ‘Ò ‾≈ ut rB   ١٨  

  



 ١٦٢  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  البلدسورة 

 البيان القراءة
رقم  الكلمة لحفص

 اOية
Ü=|¡øt  كسر السين فيھما ابن كثير  أيحِسب s† r&): ً   ٥/٧  )معا

Ïµ  وصل الھاء بياء ابن كثير  عليھي أحد ø‹ n=tã Ó‰tnr&   ٥  

فتح الكاف ونصب التاء ابن   فكR رقبةً 
  كثير

’7sù >π t6 s% u‘   ١٣  

  
  أْطَعم

ھمزة وحذف اFلف فتح ال
  وفتح الميم ابن كثير

ÒΟ≈yè ôÛÎ)   ١٤  

8οy‰|¹  أبدل الھمزة واواً ابن كثير  موصدة ÷σ –Β   ٢٠  

  

  الشمسسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

فكذبوھو 
  فعقروھا

çνθ  وصل الھاء بواو ابن كثير ç/¤‹s3sù $ yδρã� s)yè sù   ١٤  

  

  الليلسورة 

 فصالكلمة لح البيان القراءة
رقم 
 اOية

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  عنھو ماله ÷Ζtã ÿ… ã& è!$tΒ   ١١  

$‘Y#  شدد البزي التاء وصGً   ناراً تRلظى tΡ 4‘©à n=s?   ١٤  
  

  الضحى والشرحسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

 3 خGف فيھما
  



 ١٦٣  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  التينسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

 رددناھو
  أسفل

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير tΡ ôŠyŠu‘ Ÿ≅x!ó™ r&   ٥  

  
  العلقسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

أن _ هأن رأَ 
  رآه

  ٧   ‘§βr& çν#u  حذف اFلف قنبل بخلف عنه

3 تطعھو 
Ÿω çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  واسجد ÷èÏÜè? ô‰ß∨ó™ $#uρ   ١٩  

  

  القدرسورة 

 لكلمة لحفصا البيان القراءة
رقم 
 اOية

≈çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  أنزلناھو في sΨø9u“Ρ r& ’ Îû   ١  

ل Rَنز Rشھٍر  ت   ًG9  شدد البزي التاء وص� ÷κ y− ãΑ̈”t∴s?   ٤  

  
  البينةسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  عنھو ذلك ÷Ζtã 4 y7 Ï9 s̈Œ   ٨  

  
  والعاديات، والقارعة، والتكاثر، والعصر الزلزلة،سورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

 3 خGف فيھن



 ١٦٤  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  
  الھمزةسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

Ü=|¡øt  كسر السين ابن كثير  يحِسب s†   ٣  

οy‰|¹×  أبدل الھمزة واواً ابن كثير  موصدة ÷σ –Β   ٨  
  

  
  ون،  والكوثرالفيل، وقريش،  والماعسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

 3 خGف فيھن
  

  الكافرونسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

’z  أسكن الياء بخلف عن البزي  ولْي دين Í<uρ ÈÏŠ   ٣  
  

  النصرسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

واستغفرھو 
  إنه

�çνö  وصل الھاء بواو ابن كثير Ï!øó tGó™ $#uρ 4 …çµ ‾Ρ Î)   ٣  
  

  المسدسورة 

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

=Ï1r& 5’  أسكن الھاء ابن كثير  أبي لَْھب yγs9   ١  

çµ  وصل الھاء بواو ابن كثير  عنھو ماله ÷Ψtã … ã&è!$ tΒ   ٢  

's  رفع التاء ابن كثير  حمالةُ  s!$£ϑ xm   ٤  
  



 ١٦٥  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

  ا�خGصسورة 

 مة لحفصالكل البيان القراءة
رقم 
 اOية

³θ#  أبدل الواو ھمزة ابن كثير  كفُؤاً  à!à2   ٤  
  

  سورتا الفلق والناس

 الكلمة لحفص البيان القراءة
رقم 
 اOية

 3 خGف فيھما

تم بحمد @ تعالى كتاب القمر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد@ بن 
 كثير

  



 ١٦٦  مر المنير في قراءة ا�مام المكي عبد الـله بن كثيرالق

�  
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