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  في القراءات الثالث المتممة للقراءات العشر

  أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر

  

  
  خادم القرءان الكرمي / تأليف 

  حممد نبهان بن حسني مصري
  أستاذ القرءان والقراءات يف جامعة أم الُقرى
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

�  
لص�ة والس�م على الحمد � المنعوت بصفات التنزيه والكمال وا

سيدنا محمد خير من اتصف بالمھابة والج�ل، وعلى آله وصحبه 
  : ومن سار على ھديه إلى يوم المآل، وبعد

فقد رأيت ما قّرت به عيني وأثلج صدري من إقبال طلبة العلم على 
علم القراءات السبع المتواترة فانتشروا في أرجاء ا@رض يحيون 

م الجھل، فأضاؤوا به مشارق ا@رض ھذا العلم ويبددون به ظ�
ومغاربھا، ثم لم يتوقفوا عند القراءات السبع حتى طلبوا تتويجھا 

  .بالقراءات الث�ث المتممة للقراءات العشر

وقد منَّ هللا سبحانه علّي بتدريس ھذا العلم المطھر للط�ب الذين 
 ـ يترددون علّي لتلقيه منذ أكثر من عقدين من الزمان، ومن فضل هللا

عز وجل ـ أن أُسند إلي تدريس ھذا العلم لط�ب قسم القراءات في 
جامعة أم القرى، فعمدت إلى تأليف كتاب في القراءات الث�ث 

) أبي جعفر يزيد بن القعقاع(المتممة للقراءات العشر، وھي قراءة 

) خلف البزار العاشر(وقراءة ) يعقوب الحضرمي البغدادي(وقراءة 

مستمداً مادته من كتاب ) عبير من التحـبير(علم وسميته تسھي�ً لھذا ال
ل^مام محمد بن الجزري ـ رحمه هللا تعالى ـ ودرته ) تحبير التيسير(

المضية، وقد جعلت رواية حفص عن عاصم أص�ً لھذا الكتاب 
وذكرت للقراء الث�ثة ما خالفوا فيه حفصاً من أصل وفرش، وما 

  .وافقوه في ذلك تركته

أتقدم بھذا الكتاب، أسأل هللا ـ تعالى ـ أن يثيب خيراً من كتب وأنا إذ 
لي إم�ئي له ومن صححه وساعد على إخراجه فجزاھم هللا أحسن 
الجزاء، g سيما أخانا وولدنا ا@ستاذ الشيخ محمد محمود حّوا، 
وولدي و ابني في العلم ا@ستاذ عبد العزيز بن محمد أول  على ما 
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الثانية لھذا الكتاب، جزى هللا الجميع  ج الطبعةراخبذله من جھد في إ
  .خير الجزاء

كما أعترف بفضل من له علّي بعد هللا الفضل في تلقيني القراءات 
رحمه هللا تعالى العشر شيخنا أبي عبد هللا سعيد بن عبد هللا المحمد 

  .وأسكنه فسيح جناته

نا كما أسأله ـ عز وجل ـ أن يقبل ھذا العمل منا ويخلص أقوال
  .وأعمالنا ونياتنا له وحده، وأن تعم الفائدة للمسلمين بھذا الكتاب

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وصل ربنا وسلم على سيدنا 
وقرة أعيننا من أنزلت عليه القرآن الكريم ھادياً ومبشراً ونذيراً، 
وعلى جميع أصحابه وآله ومن اتبعھم بإحسان إلى أن يرث هللا 

  .ن عليھاا@رض وم

)١(المؤلف
.  

                                                 

: هــــ املوافـــق١٣٦٣/صـــفر/٢٥هـــو  أبـــو احلســـني حممـــد نبهـــان بـــن  حســـن مصـــري، ولـــد يف محـــاة ) ١(
هو يف السابعة و كّف   م، درس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة، مث ضعف بصره حىت٢٠/٣/١٩٤٤

عشــرة مــن عمــره، مث التحــق مبعهــد دار احلفــاظ والدراســات القرآنيــة وختــرج منــه، وتلقــى القــراءات 
، شيخ قراء مدينة محـاة يف عصـره، وعـني نائبـاً رمحه اهللا العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد

ودّرس القـــــرآن ، م١٩٨٠ -هــــــ١٤٠١ملــــدير املعهـــــد ودّرس فيـــــه مث انتقـــــل إىل مكــــة املكرمـــــة ســـــنة 
  . والقراءات يف جامعة أم القرى ، أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان، إنه مسيع جميب
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هو يزيد بن القعقاع املخزومي املدين، كان تابعيـاً كبـري القـدر قـرأ : اإلمام أبو جعفر
علـــى مـــواله عبـــد اهللا بـــن عيـــاش، وابـــن عبـــاس وأيب هريـــرة رضـــي اهللا عـــنهم، و انتهـــت إليـــه 

ابـــن وردان، وابـــن  هــــ، أخـــذ عنـــه القـــراءة ١٣٠رياســـة القـــراءة يف املدينـــة املنـــورة، تـــويف ســـنة 
  .مجاز وغريهم

كــان مقرئــاً رأســاً يف القــرآن ضــابطاً، قــرأ علــى أيب جعفــر ونــافع : عيســى بــن وردان
  .هـ١٦٠وشيبة، تويف سنة 

إمـام مقـرئ جليـل ضـابط، أخـذ القـراءة عـن أيب جعفـر ونـافع، : جمـاز بـن سليمان
  .١٧٠تويف سنة 

والهم البصــري، إمــام هــو اإلمــام يعقــوب بــن إســحاق احلضــرمي مــ: اإلمــام يعقــوب
أهـــل البصـــرة بعـــد أيب عمـــرو، مســـع مـــن الكســـائي ومحـــزة، وأخـــذ القـــراءة عـــن أيب األشـــهب 
وسـالم الطويـل وغـريهم، وأخـذ عنـه حممـد بـن املتوكـل ـ وهـو رويـس ـ وروح بـن عبـد املـؤمن  

  .هـ٢٠٥وغريهم كثري، تويف سنة 

قــرئ حــاذق ضــابط هــو أبــو عبــد اهللا حممــد بــن املتوكــل اللؤلــؤي البصــري، م: رويــس
  .هـ٢٣٨مشهور، أخذ القراءة عن اإلمام يعقوب، تويف سنة 

مقـرئ جليـل ثقـة ضـابط مشـهور، أخـذ عـن اإلمـام يعقـوب : روح بن عبـد المـؤمن
  .هـ٢٣٥تويف سنة 

هــو خلــف بــن هشــام بــن ثعلــب األســدي، كــان ثقــة كبــرياً : اإلمــام خلــف العاشــر
محـزة وغـريه، وأخـذ عنـه القـراءة  إسـحاق بـن  زاهداً عاملاً عابداً، أخذ القراءة عن سليم عـن

  .هـ٢٢٩إبراهيم  وإدريس بن عبد الكرمي احلداد وغريمها، تويف سنة 
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ــراهيم ــن إب الــورّاق املــروزي البغــدادي، روى عــن خلــف اختيــاره وأقــرأ بــه  إســحاق ب
  .هـ٢٨٦بعده، تويف سنة 

ن خلـف البغـدادي احلـداد، إمـام ثقـة ضـابط مـتقن روى عـ إدريس بن عبد الكـريم
  .هـ٢٩٢اختياره، تويف سنة 
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أبو الحارث عيسى بن وردان الحّذاء، والثاني أبو الربيع سليمان بن مسلم : وراوياه
  بن جّماز الُزْهري 

  :اgستعاذة

  .يف االستعاذة مع حفص بي جعفرألال خالف    
  :البسملة

  .مع حفص البسملةال خالف أليب جعفر يف    

  :ميم الجمع

  :ميم اجلمع بواو قبل احلرف املتحرك، مثل أبو جعفروصل 

  ).عليهمو غري( ← � عليهم غير المغضوب �

  ).إمو فتية آمنوا( ← � إنهم فتية آمنوا �  
  : اإلدغام الكبير

  .بدون امشام وال اختالس ] ١١يوسف[  � تأمّنا �ة كلم  أبو جعفرأدغم 
  :المــــد

  .املنفصل، ووّسط املتصل، ووافق حفصاً يف سائر املدود أبو جعفرقصر 

   :هــاء الكــنـايــة

  :أسكن اهلاء يف كل من 
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  ]. ٢٠الشورى [  � نؤته �ـ  

  .]  ١١٥النساء [  � نُـولْه، ُنْصِلهْ   �ـ ويف 

  .]٧٥آل عمران [  � يُـَؤده �ـ ويف 

  ].٦٩الفرقان [  � فيه مهانا �وحذف الصلة من 

  ]١٠الفتح [  � عليِه اهللا �، و]٦٣الكهف [  � َأنسانيه  �وكسر هاء 

ابـــن ، وكســـرها )أرجهـــي وأخـــاه(←بيـــاء  � أرجـــه �هـــاء  ابـــن جمـــازــــ ووصـــل 
  ].٣٦، والشعراء ١١١األعراف [ ) أرجِه وأخاه(بدون صلة  وردان

  ]. ٣٧يوسف [  �ترزقانه  �من  ابن وردانة ـ وحذف الصل

 اهلــاء وكســر مــع كســر القــاف، ]٥٢النــور [  �يتْقــْه  �هــاء  ابــن وردانـــ وأســكن 
   .)ويتقِهي فأولئك(ابن جّماز  مع كسر القاف مع الصلة

، ووصـــلها  جمـــاز ابـــنمـــن روايـــة ] ٧الزمـــر [  ﴿ يرضـــُه لكـــم ﴾وأســكن هـــاء _ 
  . وردان ابن

  :الهمزة

  :كلمة في الهمزتان ـ١

ألفــــاً بــــني اهلمــــزتني يف الكلمــــة، وســــهل الثانيــــة ســــواًء كانــــت  أبــــو جعفــــرأدخــــل 
 ِإن أَ �، أو مكسـورة، مثــل � أُنــزلأَ  �: ، أو مضـمومة، مثـل�َأَأنذرتـــهم  �: مفتوحـة مثـل

�.  

  :ـ الهمز المكرر٢
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   :همز املكرر اإلخبار يف األول، واالستفهام يف الثاين، واستثىن موضعنيـه يف الول

  .يف سورة الواقعة حيث استفهم يف األول، وأخرب يف الثاين: الموضع األول

حيــــث اســــتفهم يف األول،  ]١٦آيــــة [ يف أول املكــــررين مــــن الصــــافات  والموضــــع الثــــاني
ِإنـا (حـذف اهلمـزة األوىل  �لمبعوثـون أإنـاأإذا متنـا وكنـا ترابـاً وعظامـاً  �وأخرب يف الثاين 

  ).ملبعوثون

يوسـف [ ) إنك ألنت يوسف( ← � َأِإنك ألنت يوسف �ستفهام يف ـ وأسقط مهزة اال
٩٠ .[   

، ١٢٣، ٧٦األعـراف [  � آمنـتم �ـ وزاد مهزة االستفهام وسهل الثانية من دون إدخال يف 
  ].٤٩، و الشعراء ٧١و طه 

و   ]٢٠افقاألح[ �أذهبتم �ويف  ،]١٤القلم [  � أْن كان �ـ  وزاد مهزة االستفهام يف 
  ]. ٨١يونس [  �حر الس �يف 

مـــع تســـهيل اهلمـــزة الثانيـــة ــــ وزاد مهـــزة مضـــمومة بعـــد مهـــزة االســـتفهام وأدخـــل بينهمـــا ألفـــاً 
  ]. ١٩الزخرف [ ) أَ أُشهدوا( ← � خلقهم َأشهدوا �وأسكن الشني يف 

  :الهمزتان في كلمتين-٣

  :مها مثانيه أنواع وتنقسم إىل قسمني  

  .همزتان مختلفتان: ثانياً                : همزتان متفقتان: أوالً 

  :فثالثة أنواع المتفقتانفأما   

  .�جاَء َأمرنا  �: أ ـ مفتوحتان، مثل
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  . �أولياُء ُأولئك  �: ب ـ مضمومتان، مثل

  .�هؤالِء ِإن  �: جـ ـ مكسورتان، مثل

  .وجيب تسهيل اهلمزة الثانية يف هذه األنواع الثالثة  

  :فخمسة أنواع المختلفتانوأما 

  .�جاَء أُمة  �:  وىل مفتوحة والثانية مضمومة، مثلأ ـ األ

  .�تفيَء ِإلى  �:  ب ـ األوىل مفتوحة والثانية مكسورة، مثل

  .وجيب تسهيل اهلمزة الثانية يف هذين النوعني  

  .�السفهاُء َأال  �: جـ ـ األوىل مضمومة والثانية مفتوحة، مثل

  .وجيب فيها إبدال اهلمزة الثانية واواً مضمومة  

  .�يشاُء ِإلى  �: د ـ األوىل مضمومة والثانية مكسورة، مثل

  .ـ تسهيلها بني اهلمزة والياء١: وجيوز يف اهلمزة الثانية وجهان  

  . ـ إبداهلا واواً مكسورة٢

  �السماِء َأو ائتنا  �:  هـ ـ األوىل مكسورة والثانية مفتوحة، مثل

  .وجيب فيها إبدال اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة  

  :الهمزة المفردة ـ ٤

اهلمزة الساكنة حرف مد يناسب احلركـة الـيت قبلهـا سـواء كانـت اهلمـزة  أبو جعفرأبدل  ـ١
  ]٢٨املعارج [  )مامون( ← � مْأمون �:فاء الكلمة أو عينها أو المها مثل
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  ]٧١البقرة [  )جيت( ← � جـْئت �  ]٣٦طه [  )سولك( ← �سؤلك  �

  :واستثىن كلمتني مها  

  ]. ٢٨، القمر٥١احلجر[  �نبْئهم  �.  ]٣٣البقرة [  �سمائهم أنبْئهم بأ �

  :أبدل اهلمزة املفتوحة واواً إذا كانت فاء الكلمة واقعة بعد ضّم، مثل  ـ ٢

  ]١٤٥آل عمران [  �ُمَؤجال   � ]٢٨٦البقرة [  �تـَُؤاخذنا  �

 حيــث حققهــا ]١٣آل عمــران [  �يـَُؤيــد   �اهلمــزة يف كلمــة  ابــن وردانواســتثىن   
  .واواً  ابن جمازوأبدهلا 

  :وأبدل اهلمزة ياًء مفتوحة يف الكلمات التالية ـ ٣
ليبطئّن، لنبوئنهم، قرىَء، ُملَئت، اسُتهِزىَء، ناِشَئة، رِئاء، خاِسئاً، شانِئك،  ����

  .�  بالخاِطئة، خاِطئة، ِمائة، ِمائتين، ِفئة، فئتين

  :وجهان ]١٢٠التوبة [  � َمْوِطئاً  �وله يف  ـ٤

  .ب ـ إبداهلا ياءً      . حتقيق اهلمزة أ ـ
  ]١املعارج [ ) سال(←ألفاً  � سأل �وأبدل مهزة ـ  ٥
  : وحذف اهلمزة من الكلمات التاليةـ ٦
  )متكني( ← �متكئين  �           )متكاً ( ← �متَكئاً  �

  )واخلاطني( ← � الخاطئين �)         خاطني( ← � خاطئين �
  )املستهزين( ← � المستهزئين �   )   والصابني( ← � الصابئين �

  )َتَطْوَها( ← � تطُؤوها �       )   يَطْونَ ( ← � يطُؤون  �
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  )الصابون( ← � الصابُِئون �    )    تَطْوهم( ← �تطؤوهم  �

  ).املستهزون( ← � المستهِزُؤون �

  :البن وردان وجهان �المنِشُؤون   �ويف 

  .ب ـ حتقيق اهلمزة كحفص ).املنُشون(أ ـ إسقاط اهلمزة وضم الشني 

  ).ُجزّاً، ُجز (وأدغم األوىل يف الثانية  � جزءٌ ، جزءاً  �أبو جعفر بدال اهلمزة زاياً وأـ ٧

  ).النسيّ (ياء، وأدغم الياء األوىل يف الثانية ]  ٣٧التوبة [  � يءُ سِ الن  �وأبدل مهزة ـ  ٨

  ).هيةك(ألوىل يف الثانية ياًء وأدغم الياء ا � هْيئَـةك �وكذلك أبدل مهزة        

مـــع توســـط املـــد وقصـــره يف  � إســـرائيل �و  �أرأيـــت  �وســـهل ثـــاين اهلمـــزتني يف ـ  ٩
  ). إسرائيل(

بزيادة ألـف بعـد الكـاف، ومهـزة مكسـورة مسـهلة بعـد األلـف مـع املـد  �كأَين  � وـ  ١٠
  .والقصر، وحذف الياء

  .� هاأنتم �سهل مهزة  ـ  ١١

وسـهل مهزتـه وصـًال، ولـه وقفـاً الوجهـان التسـهيل مـع الـروم  � يالالئـ �وحذف ياء ـ ١٢
  .مع مدها ست حركات وإبداهلا ياء ساكنة

ــ ١٣ ــواً ، هــُزواً  � وـ ــرَ وَ  �بــاهلمزة بــدل الــواو فيهمــا، وزاد يف  � وكُف مهــزة مفتوحــة  � تْ َب
  ).ربأت() ] ٣٩(، وفصلت )٥(احلج [ بعد الباء يف 

  : اكن قبلهاإسقاط الهمزة ونقل حركتها إلى الس
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ِمــِن (ونقــل حركتهــا إىل النــون، ، ]٣٢املائــدة  [  � َأجــل مــنْ  �أبــو جعفــر مهــزة  كســرـــ ١٤
  ).ْجِل ذلك

، وأبـدل التنـوين )رَِدا(إىل الدال فصارت ] ٣٤القصص [  � رْدءاً  �ونقل حركة مهزة ـ  ١٥
  .ألفاً يف احلالني

لــالم قبلهــا، وأدغــم التنــوين يف إىل ا ]٥٠الــنجم [  � عــاداًاُألولى �ونقــل حركــة مهــزة ـــ ١٦
  :، وله ابتداًء ا ثالثة أوجه)عادلوىل(الالم 

  ).ُلوَىل (االبتداء بالالم املضمومة مع النقل  -١

  ).أَُلوَىل (االبتداء مزة الوصل والنقل فالالم املضمومة  -٢

  .، هو املختار)األوىل(كحفص   -٣

]  ٩١آل عمـــران [  � األرض ءمـــل �مـــن  � ِمـــْلءُ  �مهـــزة  ابـــن وردانوأســـقط  ـ ١٧
  ).مُل األرض ذهباً (ونقل حركتها إىل الالم 

قـــاُل ( � قـــالوا اآلن �إىل الـــالم يف قولـــه تعـــاىل )  اآلن( مهـــزة  ابـــن وردانونقـــل ـ  ١٨
          ).َالن

ثالثــــة ) آآلن(حيــــث تســــبق مهــــزة االســــتفهام مهــــزَة  ] ٥١،٩١[ويف يــــونس يف املوضــــعني    
  : أوجه

  .وصلتسهيل مهزة ال ـ١

  .إبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة ـ٢

  .إبدال مهزة الوصل ألفاً مع القصر مداً طبيعياً  ـ٣
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  : الســـــكت

  :يف املواضع األربعة اليت سكت فيها حفص وهي ألبي جعفرال سكت    
  س        س            س         س        
  .� قيماً، مْن مرقدنا، مْن راق، بْل ران  عوجاً  �

  : سكت أبو جعفر على حروف اهلجاء يف فواتح السور مثل   

  ).ميمْ  -الْم  -ألْف : (أمل      
  : اإلدغــام

  . � لبْثتمْ ، لبْثتُ ، لبثتَ  �ـ أدغم الثاء يف التاء يف 

  .  � اتخْذت، أخْذت �ـ وأدغم الذال يف التاء يف باب 

  ]. ٢٠الدخان [ � ُعْذتُ  �ـ وأدغم الذال يف التاء يف كلمة 

  ].١٧٦األعراف [  � ذلك يلهثْ  �يف ) يلهث(أظهر ثاء ـ 

  ]. ٤٢هود [ � معنا اركب �يف ) اركب(ـ وأظهر باء 

  : النون عند اخلاء والغني مثل أبو جعفرـ أخفى 

  .  ����خبيرٌ  عليمٌ  �، � ◌ٌ غفور عزيزٌ  �

  : واستثىن ثالثة مواضع فأظهر النون فيها كحفص

  ].١٣٥النساء [  � غنياً  يكن � :األول

  ]. ٣املائدة [  � المنخنقة � :الثاني

  ]. ٥١اإلسراء [  � فسينغضون � :الثالث
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  .ليس أليب جعفر إمالة يف القرآن مطلقاً : اإلمــالة
  :الوقف على مرسوم الخط

  ).يا أبَهْ (ووقف عليها باهلاء ) أبتَ  يا(بفتح التاء وصالً ] حيثما كانت [  � يا أبتِ  �ـ 
  : ياء المتكلم

 �: كــل يــاء مــتكلم قبــل مهــزة القطــع ســواء كانــت مفتوحــة، مثــل أبــو جعفــرفــتح 
ــيَ  ــَي َأخــاف،  َأعلــم إن ــيَ  �: ، أو مضــمومة، مثــل� إن أو   �أنــي ُأوف الكيــل، ُأريــد إن

  : واستثىن الكلمات التالية  �اهللا  ِإلى حزنيَ ، ِإنْ  بناتيَ  �: مكسورة مثل

  ].  ٤٠البقرة [  � ُأوف بعهدي �

  ]. ١٥٢البقرة  [ � َأذكركم فاذكروني �
  ].  ٦٠غافر [  � َأستجبْ  ادعوني �

  ]. ١٤٣األعراف [  � َأنظر أرني �

  ].  ٤٩التوبة [  � وال تفتني َأال في الفتنة �

  ].  ٤٧هود [  � وترحمني َأكن من �
   ].٣٣يوسف [  � يدعونني إليه �     

  ]. ٣٦احلجر[  � فأنظرني إلى �

  ].٩٦الكهف [  � أُفرغ آتوني �

   ]. ٤٣مرمي [  � َأهدك عنيفاتب �

   ]. ٤١غافر [  � النار ِإلى تدعوننيو  �
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  ]. ٤٣غافر [  � ِإليه تدعونني �

  ]. ٢٦غافر [  � َأقتل ذروني �

  ].  ١٥األحقاف [  � في ذريتي ِإني تبت  �

  ]. ١٩، النمل ١٥األحقاف [  � أشكر َأن أوزعني �

   ].٣٤القصص [  � أخاف ِإني يصدقني �

  ].  ١٠املنافقون [  � قريب أجل ِإلى تنيَأخر  لوال �

  :ـ وفتح الياء يف

  ].  ١٢٤البقرة [  � الظالمين عهدي � 

  . ]٤٢ -٤١طه [ � اذهبْ  لنفسي واصطنعتك �

  ].  ٤٣ -٤٢طه [  � اذهبا ذكري �

  ].  ٣٠الفرقان [ � اتخذوا قومي �

  ]. ٦الصف [  � اسمه بعدي من �

  ].  ١٦٢األنعام [  � هللا مماتيو  �

  :اليت ليس بعدها مهزة قطع، وأسكن أيضاً ) معيْ (ـ وأسكن ياء 

  .مع املد املشبع وقفاً ووصالً  ]١٦٢األنعام [  �محياي ومماتي و  �  

  ].  ٢٠النمل [  � الهدهد أرى ال مالي �

  .]٢٢إبراهيم [  � ماكان لي عليكم �
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  ].  ٦٩ص [  � ما كان لي من علم  �

  ].  ٢٨نوح [  �مؤمناً  بيتي �

  ].  ٦الكافرون[  �دين  ولي �

  ].  ١٨طه [  � مآرب فيها ولي �

  ]٢٣ص [  ﴿ ولي نعجة ﴾

  :ـ وأثبت الياء ساكنة وصالً ووقفاً يف

  ].  ٦٨الزخرف [  � عليكم خوف ال ياعباديْ  �

  :ـ وأثبت الياء يف احلالني معاً ولكن مع فتحها وصالً يف

  ].  ٢٣يس [  � الرحمن يردنيَ  �

  ].  ٩٣طه [  �أمري  فعصيتأَ  تتبعنيَ  أال �

   .وأثبتها مفتوحًة وصالً  وقفاً  ] ٣٦النمل [  � اهللا آتاِني �ـ وحذف الياء من 
  :ـ وأثبت الياء وصًال في

  ].١٨٦البقرة[  � دعوة الداعي إذا دعاني فلستجيبوا �

  . ]١٩٧البقرة [  � ياأولي واتقوني �

  . ]٢٠آل عمران [  � وقل اتبعني ومن �

  . ]١٧٥آل عمران [  �ن كنتم وخافوني إ �

  ].  ٤٤املائدة [  �تشتروا  وال واخشوني �
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  ].  ٨٠األنعام [  � أخاف وال هداني وقد �

  ]. ١٩٥األعراف [  � تنظرون فال كيدوني ثم �

  ]. ٤٦هود [  � ماليس فال تسألَّني �

  .]٧٠-٦٩احلجر[  � قالوا أَولم  تخزوني وال �

   ]. ١٠٥هود [  � التكّلم يأتي يوم �

   ]. ٦٦يوسف [  �موثقاً  تؤتوني حتى �

   ]. ٢٢إبراهيم [  � بما أشركتموني من قبل  �

   ]. ٤١-٤٠إبراهيم [  � وتقبل دعائي ربنا �

   ]. ٦٢اإلسراء [  � لئن أخرتني إلى يوم القيامة �

  ].١٧، الكهف ٩٧اإلسراء [  � فهو المهتدي ومن �

   ]. ٢٤ الكهف اآلية[  � أن يهديني ربي ألقرب �

   ]. ٣٩الكهف [  � ن ترني أناإ �

   ]. ٤٠الكهف [  � أن يؤتيني خيراً  �

   ]. ٦٤الكهف [  �قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا  �

   ]. ٦٦الكهف [  � على أن تعلمني مما �

   ]. ٢٥احلج [  � والبادي ومن يرد �

   ]. ٣٦النمل  [ � بمال أتمدونني �
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  ]. ٣٨غافر [  � اتبعوني أهدكم �

   ].٣٢الشورى [  � البحر في الجواري �

   ]. ٦١الزخرف [  � واتبعوني هذا صراط مستقيم �

  ].  ٤١ق[  � المنادي من مكان �
   ]. ٦القمر [  � يدع الداعي إلى شيء �

  ].  ٨القمر [  � مهطعين إلى الداعي يقول �

  ].  ٥-٤الفجر [  � والليل إذا يسري هل في ذلك �

  ]. ١٦-١٥رالفج[  � أكرمني وأما �

  ].  ١٧-١٦الفجر [  � أهانني كال �

[  �يـوم التنادي�و  ]١٦، ١٥غـافر [  � يوم التالقي �وصالً ياءي  ابن وردانـ وأثبت 
  ].٣٣، ٣٢غافر 

  

�n�n�n�  
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  عبد المؤمن الهذلي راوياه أبو عبد اهللا رويس اللؤلؤي، وأبو الحسن روح بن
  :االستعاذة

  .يف االستعاذة مع حفص ليعقوبال خالف    
  :البسملة

يف أول الســورة إذا ابتـــدأ ــا القــراءة مطلقـــاً، ولــه اخليــار يف البســـملة يف  يعقــوببســمل    
جــزء الســورة، ولــه بــني الســورتني البســملة وعــدمها مــع الوصــل والســكت والوقــف، ولــه يف 

  .اء ووصالً الفاحتة البسملة ابتد
  : هاء ضمير الغائبين

  :هاء الغائبني والغائبات والغائبَـْني إذا وقعت بعد ياء ساكن، مثل يعقوبضم 

  .� إليُهن -عليُهن  -عليُهما  -فيُهما  -فيُهم  -لديُهم  -إليُهم  -عليُهم  � 

  :اهلاء إذا زالت الياء لبناء األمر أو جزم املضارع رويسـ وضم 

  .]٣٨األعراف [ �فآتِِهم عذاباً  �

  .]١٦٩األعراف[  �إن يأتـُهم و  �  

  ].٢٠٣األعراف[  � إذا لم تأتـُهم و  �  

   ]. ١٤التوبة[  � ويخزهم  �   
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   ]. ٧٠التوبة [  �ألم يأتـهم  �     

   ]. ٣٩يونس [  �ولما يأتـهم  �

   ]. ٣حلجر ا[  �ويلِهُهم األمل  �

   ]. ١٣٣طه  [  �أولم تأتُِهم  �

   ]. ٣٢النور  [ �يغنهم اهللا  �

   ]. ٥١العنكبوت [  �ولم يكفهم أ �

   ]. ٦٨األحزاب  [ �آتـهم ضعفين  �

   ]. ١٤٩، ١١الصافات [ ) معاً (�فاستفتهم  �

  ]. ٧غافر [  � قهم عذاب الجحيمو �

   ].٩غافر  [  �وقهم السيئات  �

  . بكسر اهلاء كحفص ]١٦األنفال [  � ومن يولهم يومئذ �ـ واستثىن 

اهلـاء ومـيم اجلمـع وصـًال، إذا سـبق اهلـاء يـاٌء سـاكن وكـان بعـد املـيم حـرف ب يعقـو ـ وضم 
  :ساكن، مثل

  ]. ٧٧، النساء ٢٤٦البقرة [  � عليُهُم القتال �    

   ]. ١٦٧البقرة  [  � اهللا يريُهمُ  �    

  :ـ وكسر امليم وصالً إذا سبق اهلاء كسر، وبعد امليم حرف ساكن

   ]. ١٤٢البقرة [  � التي قبلِتِهمِ  � ]. ١٦٦البقرة [  � ِبِهِم األسباب �    
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  : اإلدغــام الكبير

  :يعقوب

  ]. ٣٦النساء [  � بالجنب الصاحب �الباء يف الباء يف  يعقوبأدغم  -١

  : وأدغم التاء يف التاء إذا ُوصلت مبا قبلها يف -٢

ارى( ] ٥٥النجم [  � تتمارى ربك � ربَك مت .(  

  : وأدغم النون يف النون يف -٣

  .مع مد الواو ست حركات )أمتدوين مبال( ]٣٦النمل [  � بمال أتمدونني �

  :رويس

  : الكاف يف الكاف قوالً واحداً يف املواضع الثالثة التالية رويسأدغم  -١
  ).نسبحكثرياً ( ] ٣٣طه [  �كثيراً  نسبحكَ  �
  ).نذُكرَكثرياً ( ] ٣٤طه [  �كثيرًا  نذكركَ  �
  ). ِإنكنت( ] ٣٥طه [  � بصيراً  بنا إنَك كنت �

  : وأدغم الباء يف الباء -٢

  .  ست حركات مع املد ] ١٠١املؤمنون [  �  بينهم أنسابَ  فال �

  : وأدغم التاء يف التاء وصالً يف -٣

�  روا( ] ٤٦سبأ [  � تتفكروا ثمفكمثّ ت . (  
  : ظهاراً يف الكلمات التاليةإدغاماً و إوله الوجهان ـ  ٤

  ] ٨١، ٨٠، ٧٨، ٧٢الثماين يف النحل اآليات [  � لكم جعل �
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   ]. ٤٩، ٤٨، ٤٤، ٤٣األربعة يف النجم اآليات [  � أنُه ُهو  �

   ]. ٣٧النمل  [  � ال قبَل َلهم �

   ]. ٢٠البقرة [  � بسمعهم لذهبَ  �    

  ]. ٧٩البقرة [  � بأيديهم الكتابَ  يكتبون �

  ]. ١٧٦األول يف البقرة [  � بالحق الكتاب �
  :هاء الكناية

  : اهلاء من دون صلة يف الكلمات التالية يعقوب ـ قصر

  ]. ٧٥معاً يف آل عمران  [  � إليك يؤدهِ  �

  ].  ٢٠، الشورى ١٤٥معاً يف آل عمران [  � منها نؤتهِ  �

  ].  ١١٥النساء [  �نولِه ما تولى  �

  ]. ١١٥النساء [  �ونصلِه جهنم  �

  .]٦٩الفرقان [  �فيِه مهاناً  �

  ].  ٢٨النمل  [  � إليهم فألقهِ  �

  ]. ٥٢النور [  � ويتقهِ  �

  : ـ كسر اهلاء يف

  ]. ١٠الفتح[  � اهللاَ  عليهِ  � ]. ٦٣الكهف  [  � إال أنسانيهِ  �
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بزيـادة مهـزة سـاكنة بعـد اجلـيم، وضـم اهلـاء بـدون   ]٣٦، الشعراء١١١األعراف[  � أرجهْ  �ـ 
  ).أرجْئُه وأخاه(صلة 

  :هلاء من دون صلة يفا رويسـ وقصر 

  ]. ٧٥طه[  � وَمْن يأته مؤمناً  �

  : يف املواضع التالية) يدهب(اهلاء يف  رويسـ وقصر 

   ]. ٢٣٧البقرة  [  � النكاح عقدة بيده �

  ]. ٢٤٩البقرة [  �فشربوا  بيده غرفة �

   ]. ٨٣، يس ٨٨املؤمنون [  �ملكوت  بيده �
  :ـدالـمـ

  .ل، ووافق حفصاً في سائر المدودالمتصل وقصر المنفص يعقوبوسَّط 

   :باب اهلمزة

  : ـ الهمزتان في كلمة١

  : مهزة االستفهام يف يعقوبزاد 

  ]. ٨١األعراف [  �إنكم لتأتون الرجال  �

  ]. ١١٣األعراف [  �إن لنا ألجراً  �

   ]. ٢٠األحقاف [  � َأْذهبتم طيباتكم  �

   ]. ١٤القلم [  � أن كان �
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 �: زة الثانيــة مــن دون إدخــال ألــف بــني اهلمــزتني يف الكلمــة مثــلاهلمــ رويــســـ وقــد ســهل 
  .�َأِإن  � �َأأُنزل  �  � َأَأنذرتهم

ـــــ وزاد  ـــــتم �مهـــــزة االســـــتفهام يف كلمـــــة  روحـ ـــــة � آمن يف األعـــــراف [ : يف مواضـــــعها الثالث
  ]. ٧١، طه٤٩، الشعراء ٧٦،١٢٣

علـــى أصـــله يف  ويـــسر و .]٤٤فصـــلت [  �ءأعجمـــي  �اهلمـــزة الثانيـــة يف  روحوحقـــق _ 
  .االستفهام حيقق األوىل ويسهل الثانية 

  :االستفهام المكرر

يف األول من املكررين وأخرب يف الثاين إال يف النمل فإنـه اسـتفهم فيهمـا،  يعقوبـ استفهم 
  .ويف العنكبوت كحفص أخرب يف األول واستفهم يف الثاين

  :لرويس الهمزتان في كلمتينـ ٢

  : ية من اهلمزتني املتفقتني يف الكلمتني مثلأ ـ سهل اهلمزة الثان

  .�  أولياُء ُأولئك، هؤالِء ِإن كنتم، جاَء َأمرنا �
  :ب ـ اهلمزتان املختلفتان يف الكلمتني

  :وهي مخسة أقسام

  .� أُمة جاءَ  �ـ األوىل مفتوحة والثانية مضمومة، مثل ١

  .� تفيَء ِإلى �: األوىل مفتوحة والثانية مكسورة، مثل -٢

  .وجيب يف هذين النوعني تسهيل اهلمزة الثانية    

وجيب إبـدال اهلمـزة الثانـة واواً  �السفهاُء َأال  �:ـ األوىل مضمومة والثانية مفتوحة، مثل٣
  .مفتوحة
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: وجيوز يف اهلمزة الثانيـة وجهـان � يشاُء ِإلى �:ـ األوىل مضمومة والثانية مكسورة، مثل٤
  .هلمزة والياءأ ـ تسهيل اهلمزة الثانية ما بني ا

  . ب ـ إبداهلا واوا مكسورة      

وجيــب فيهــا إبــدال اهلمــزة  � الســماِء َأو ائتنــا �: ـــ األوىل مكســورة والثانيــة مفتوحــة مثــل٥
  .الثانية ياًء مفتوحة

  :الهمز المفرد

  ).كفواً (وأسكن الفاء يف  �كُفواً  �و  � هُزواً   �ـ مهز يعقوب الواويف 

  ).يضاُهون( ] ٣٠التوبة[  � يضاِهئون � ـ أسقط اهلمزة وضم اهلاء يف

  ).ترِجئُ (مز الياء  ]٥١األحزاب[  � ترِجي �ـ 

  )مرَجؤون( ]١٠٦التوبة [  �ُمْرَجْون �ـ زاد مهزة مضمومة بعد اجليم يف 

  ].٩٦واألنبياء،  ٩٤الكهف [  � مأجوجو  يأجوج �ـ وأبدل اهلمزة ألفاً يف 

  ).يْألتكم( ]١٤ احلجرات[  � يلتكم �ـ زاد مهزة ساكنة بعد الياء  

  : نقل الهمزة

  .ونقل حركتها إىل النون ]٥٤الرمحن [  � إستبرق �مهزة رويس أسقط  -١

بإدغــام التنــوين يف الــالم، وإســقاط   ] ٥٠الــنجم [  � األولــى عــاداً  �وصــالً  يعقــوب -٢
  : وله ابتداًء ا ثالثة أوجه) عادلوىل(اهلمزة 

  ).ُلولى: (مزتنيأ ـ بضم الالم وإسقاط اهل
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  ).َأ ُلولى(ب ـ بإثبات مهزة الوصل وضم الالم بدون مهزة 

  ).األولى(جـ ـ  والثالثة كحفص 
  : السكت

  .يف املواضع األربعة اليت سكت فيها حفص يعقوبمل يسكت 

  :اإلدغام الصغير

  : يعقوب

  .� والقرآن يس  �وأدغم نون يس بالواو من  -١

  .� ن والقلم �و يف بالوا) نون(وأدغم النون من  -٢

  : روح

  .مجعاً وإفراداً ) اتخذتَ ، أخذتَ (أدغم روح باب 

  : اإلمالة

 �ومن كان فـي هـذه أعمـى �:األوىل من قوله تعاىل � أعمى � كلمة يعقوبـ  أمال ١
  ]. ٧٢اإلسراء  [ 

  . ]٤٣النمل[  � إنها كانت من قوم كافرين �:من قوله تعاىل �كافرين  �ـ وأمال ٢

  .حيثما وقعتا  � كافرين، الكافرين �ويس ر ـ وأمال  ٣

  .� يس �يف ) يا( َرْوحـ وأمال  ٤
  :الوقف على مرسوم الخط

  .باهلاء على تاء التأنيث املرسومة بالتاء املبسوطة يعقوبوقف 
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  ).أيها( ] ٣١، الرمحن ٤٩، الزخرف ٣١النور [  �َأيـه �ـ وأثبت األلف وقفاً يف 

، ٤٨، ٤٥، احلـــــج ١٠٥، يوســـــف ١٤٦آل عمـــــران [  � وكـــــأين �ووقـــــف علـــــى اليـــــاء يف _ 
  . ]٨، الطالق ١٣، حممد ٦٠العنكبوت 

، )هــوْه، هيــهْ ( � هــي �و  � هــو �، وعلــى )يــا أبــهْ : (� أبــتِ  يــا �ـــ ووقــف باهلــاء علــى 
، )عليهنّــْه، إليهنّــْه، نّــهْ : (� بهــن ، إلــيهن ، علــيهن  � :مثــل  وعلــى ضــمري مجيــع الغائبــات

لِــَم، فــِيَم ،  �وعلــى  ).مصــرخيهْ ، عليــهْ ): (مصــرخي ، علــي  �:  شــدد مثــلوعلــى اليــاء امل
  .�ِمم، َعم، ِبَم 

ـــ ووقـــف رويـــس باهلـــاء علـــى كـــل مـــن  ُـــّم   �ـ  �، )ياويلتـــاهْ : (�يـــا ويلتـــى  �، )مثُـــهْ : (�ث
  ).ياحسرتاهْ : (�ياحسرتى   �، )يا أسفاهْ : (�ياأسَفى 

  :وحذف الهاء وصًال منـ 

   .]٩٠األنعام [  )اقتِد قل(:� اقتده �،  ]٢٥٩البقرة [  )مل يتسن وانظر:(� يتسنه �

 ]٢٠-١٩احلاقـة [ ) كتاَيب إين:(� كتابيه �،  ]٢٩- ٢٨احلاقـة [  )ماَيل هلك(:� ماليه �
  ]٢٦ -٢٥احلاقة [  )كتاَيب ومل(

 )ســـــلطاَين خـــــذوه: (� ســـــلطانيه�  ،]٢٧-٢٦احلاقـــــة [  )حســـــاَيب فْهـــــو: (� حســـــابيه �
  ]٣٠ -٢٩احلاقة [

  .]١١-١٠القارعة [  )ما هَي نار(:  � ماهيه �

وكسـر التـاء وصـالً   ] ٢٦٩البقـرة [  � الحكمة يؤتَ  ومن �الياء وقفاً يف  يعقوبـ وأثبت 
  ).يؤيت(ووقفاً ) يؤِت احلكمة( 
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النســـاء [ �عظيمـــاً  أجـــراً  المـــؤمنين اهللا يـــؤت فســـوف �اليـــاء وقفـــاً يف  يعقـــوبــــ وأثبـــت 
[ ) يقضــــي: (� الحــــق يقــــضِ  �، ]٤٤، ٣املائــــدة [  � واخشــــوني، خشــــونِ وا �  ]١٤٦

  ].  ٥٧األنعام 

   ]. ١٠٣يونس [ ) ننجي( �ننج المؤمنين  �

       ]. ١٦، النازعات ١٢طه [ ) بالوادي: (� بالواد المقدس �

  ]. ٥٤احلج [ ) هلادي( �لهاِد الذين آمنوا  �

   ]. ١٨النمل [ ) وادي: ( �واِد النمل  �

  ]. ٣٠القصص [ ) الوادي: (�لواِد األيمن ا �

   ]. ٥٣الروم [ ) ادي: (�بـهاد العمي  �

  ]. ٢٣يس [ ) يردين( :�يردِن الرحمن  �  

  ]. ١٦٣صافاتال [) صايل: (�صال الجحيم  �

  ]. ٤١ق [ ) ينادي: (�يناِد المناِد  �

  ]. ٥القمر [ ) تغين: (�تغِن النذر  �

   ]. ٢٤الرمحن [ ) ياجلوار : (�لجوار المنشآت ا �

   ]. ١٦التكوير [ ) اجلواري: (�الجوار الكنس  �
  : يــاءات اإلضافة

  : ـ وأسكن الياء وصالً يف الكلمات التالية
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 � ،] ١١٦، ٢٨املائــدة [  � إلهــين أمــيْ و � � إليــك يــديْ  �. حيثمــا وقعــت � معــيْ  �
، ] ٥٣، الزمــر٥٦بــوت العنك[  � الــذين ياعبــاديْ  �حيثمــا كانــت،  � اهللا علــى إال أجــريْ 
 �، ]٢٠آل عمـــــران[  � وجهـــــْي هللا �  ،]٢٨، نـــــوح ٢٦، احلـــــج  ١٢٥البقـــــرة [  � بيتـــــيْ  �

[  �فيهـا وليْ  � ،] ٢٢إبراهيم [ � ما كان لْي عليكمو � ،] ٧٩األنعام[  �وجهْي للذي
 ولــيْ  � ،] ٦٩ص [  � علــم مــن لــيْ  ماكــان �، ] ٢٣ص [  � نعجــة ولــيْ  � ،] ١٨طــه 
يــس [  �ال أعبــد  لــيْ  ومــا � ،] ٢٠النمــل [  �أرى ال لــيْ  مــا � ،] ٦فرون الكــا[  � ديــن
٢٢ [   

  ]٦الصف[� اسمه بعديَ  من �، ] ١٢٤البقرة [ � الظالمين عهديَ  �ـ وفتح الياء يف 

  ]. ٣٠الفرقان [  � اتخذوا قوميَ  �الياء يف َرْوح ـ وفتح 

    ]. ٣١راهيم إب[  � آمنوا الذين لعباديْ  قل �الياء يف  َرْوحـ وأسكن 

  ].٦٨الزخرف [  � ياعبادي ال خوف �الياء يف احلالني يف  رويسـ وأثبت 

  : الياء يف احلالني يف الكلمات التالية يعقوبـ وأثبت 

ــــداعي، دعــــانيفــــفــــارهبون،  � ، ٤١، ٤٠البقــــرة [  �  اتقون، وال تكفــــرون، ال
آل عمــران [� ومــن اتبعنــي وقــل �]. ١٩٧البقــرة [  � يــاأولي اتقــوني �] ١٨٦، ١٥٢
 �]. ١٧٥آل عمــــران [  � وخــــافوني �].  ٥٠آل عمــــران [  �  وأطيعــــوني �]. ٢٠

 � كيـدوني ثم �].  ٨٠األنعـام [  �هداني  وقد �].  ٤٤املائدة [  � وال واخشوني
يــونس [  � تنظرونــي وال�].  ١٩٥األعــراف [  �تُنِظرونــي فــال �].  ١٩٥األعــراف [ 

 تخزونــي وال �].  ٥٥هــود [ �تنظرونــي ال ثــم �].  ٤٦هــود [  � تســألني �]. ٧١
 وال، فأرســـــلوني �،]  ١٠٥، هـــــود ١٥٨األنعـــــام [  � يـــــأتي يـــــوم �].  ٧٨هـــــود [ �

، المتعـــــالي �].  ٩٤، ٦٦، ٦٠، ٤٥يوســـــف [  �  تفنـــــدوني أن، تؤتـــــوني، تقربـــــوني
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 بمــــا، دعــــائي، وعيــــدي �،  ]٣٦، ٣٢، ٣٠، ٢٩، ٩الرعــــد [  � مــــآبي، عقــــابي، متــــابي
 ٦٨احلجـر [  � تخزوني وال، تفضحوني فال �  ،]٤٠، ٢٢، ١٤إبـراهيم [  � أشركتموني

 ٦٢اإلسراء [  � المهتدي، أخرتني � ]. ٥١، ٢النحل [  � فارهبوني، فاتقوني�. ]٦٩،
 � تعلمنـي أن، نبغـي كنـا، يـؤتيني أن، ترنـي إن، يهديني أن، المهتدي فهو � ]. ٩٧،

 � فاعبــــدوني � ].٩٣طــــه [  � تبعنــــيت أال �.] ٦٦ ،٦٤، ٤٠، ٣٩، ٢٤ ،١٧الكهــــف [ 
[  � نكيـري، البـادي � ]. ٣٧اآلنبيـاء[  � تسـتعجلوني فـال � ]. ٩٢، ٢٥األنبيـاء [ معاً 
 � تكلمــوني الو ، ارجعــوني رب، يحضــروني أن، فـاتقوني، كــذبوني � ]. ٢٥،٤٤احلـج 

  ].١٠٨، ٩٩، ٩٨، ٥٢، ٣٩، ٢٦املؤمنون [ 

[  �سيهديني  � ].١٤الشعراء [  �تلوني أن يق � ].١٢الشعراء [  �أن يكذبوني  �
 � يحيني ثم، يشفيني فهو، يسقيني� ].٧٨الشعراء [  �فهو يهديني  � ].٦٢الشعراء 

 ١٠٨الشعراء [ ) الثماين( � وأطيعوني � ،]٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٦٢، ١٢،١٤الشعراء [ 
 حتى � ]١١٧الشعراء [  � كذبوني �] ١٧٩، ١٦٣، ١٥٠، ١٤٤، ١٣١، ١٢٦، ١١٠،
القصص [  �يكذبوني  إن، يقتلوني أن �].  ٣٦، ٣٢النمل [  � أتمدونني، شهدونيت

     ]. ٥٦العنكبوت [   � فاعبدوني �]. ٩٢ ،٢٥األنبياء [  � فاعبدوني �].  ٣٤، ٣٣
 الو �].  ٢٦فاطر [ � نكيري �. ] ٤٥سبأ [ �نكيري �]. ١٣سبأ [ � كالجوابي �

افات الص[�سيهديني، دينيلتر �.]٢٥، ٢٣يس [� فاسمعوني، ينقذوني
، عقابي �].  ١٦الزمر [  � فاتقوني�. ]٨،١٤ص[ �عقابي، عذابي�.]٥٦،٩٩
الشورى [  � الجواريْ  �]. ٣٨، ٣٢، ١٥، ٥غافر[ � أهدكم اتبعوني، التنادي، التالقي

 أن �]. ٦٣، ٦١، ٢٧الزخرف [  � أطيعونيو ، هذا اتبعونيو، سيهديني �].  ٣٢
 ١٤ق [  � المنادي، )معاً ( � وعيدي � ]. ٢٠،٢١لدخان ا[ �فاعتزلوني، ترحموني

].  ٥٩، ٥٧، ٥٦الذاريات [  � ستعجلونيي فال، يطعموني، ليعبدوني �]. ٤٢، ٢٠،
، ١٦القمر [   )الستة( � نذريو  � ]. ٦،٨القمر [ � الداعي إلى، الداعي يدعو�
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نوح [  � يوأطيعون � ].١٨، ١٧ك لامل[  � نكيري، نذيري �   ].١٨،٢١،٣٠،٣٧،٣٩
[  � أهانني، أكرمني، بالوادي، يسري إذا � ]. ٣٩املرسالت [ � فكيدوني � ]. ٣

  ]٦الكافرون [� ديني ولي � ]. ٤،٩،١٥،١٦الفجر 

 ]٣٦النمل[ � اهللا آتاني فما �:الياء وقفاً وفتحها رويس وصالً يف يعقوبوأثبت 
  .وصالً روح وحذفها 

   .صالً وإثباا وقفاً حبذف الياء و  ]١٧الزمر[ � عباديْ  فبشر�

  . � فاتقوني، عبادي يا �: الياء يف احلالني يفرويس وأثبت 

� � � �  
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  راوياه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي البغدادي 

  وأبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد 

  :اذةباب االستع

  .مع حفص يف هذا الباب لخلفال خالف    

  :باب البسملة

  .يف أول كل سورة إذا ابتدأ ا القراءة إال سورة براءة خلفبسمل  -١

  .له اخليار يف أجزاء السورة يف البسملة وتركها -٢

  .حيث له بينهما الوصل والوقف: ال بسملة له بني السورتني -٣

  .� برب الناسومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ  �

 �   :ويستثىن من ذلك سورة الفاحتة فله البسملة يف أوهلا ابتداًء ودرجاً مع ما قبلها، مثل
   � بسم اهللا الرحمن الرحيِم الحمد هللا رب العالمين

  .�بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين . من الجنة والناس �

  :باب هاء الكناية

   ]:٣٦، الشعراء١١١األعراف [  � أْرجه �ـ كسر اهلاء مع الصلة يف ١

  ).أْرجهِي  وأخاه(    
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  ]: ٢٨النمل  [  � إليهم فألِقهْ  �ـ وكسر اهلاء مع صلتها بياء يف ٢
  ).فألقِهي إليهم(

ويتِقِهي ( ]:٥٢النور[  � فأولئك ويتقهِ  �ـ وكسر القاف واهلاء مع صلتها بياء يف ٣
  ).فأولئك

  ).يرضهو لكم( ]٧الزمر[  � لكم هُ يـَْرضَ  �ـ ووصل اهلاء بواو يف ٤

  .]٦٩الفرقان [  � مهانا فيه �ـ وقصر اهلاء أي بدون صلة يف ٥

  ). وما أنسانيِه إال الشيطان( ]٦٣الكهف [  � أنسانيهُ  �وكسر اهلاء يف -٦

  ).عليِه اهللا(ورقق لفظ اجلاللة بعدها  ،] ١٠الفتح[  � اهللا عليهُ  �وكسر اهلاء يف  -٧

  :ـد الــمــ

  .املتصل واملنفصل، ووافق حفصاً يف سائر املدود خلفوسط  ـ

  : اهلمزتان يف الكلمة

، طــه ١٢٣األعــراف [ ) آمنــتمأ: (� آمنــتم �: زاد مهــزة االســتفهام يف الكلمــات التاليــة -١
  ]. ٤٩، الشعراء ٧١

   ] ٨١األعراف [ ) أَِإ نكم لتأتون الرجال: (� إنكم لتأتون الرجال �

   ]. ١١٣األعراف  [ ) أَِإن لنا ألجراً : (� ألجراً  قالوا إن لنا �

   ].٢٨العنكبوت[ ) أَِإنكم لتأتون الفاحشة:(� إنكم لتأتون الفاحشة �
  ].٤٤فصلت[ ) أَأَ عجمي: (� َأاعجمي �وحقق اهلمزة الثانية يف -٢
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  :الهمزة المفردة

  ].٣٠التوبة ) [ يضاُهون: (� يضاِهُئون �ـ حذف اهلمزة وضم اهلاء يف ١

  ].١٧، ١٤، ١٣يوسف) [ الذيب: (� الذئب �وأبدل مهزة  -٢

  ].٩٦، األنبياء ٩٤الكهف [) ياجوج وماجوج: (� ومأجوج يأجوج �وأبدل مهزة  -٣

وَسـل، : (�واْسـأل، فاْسـأل  �مـن بـاب أسقط مهزة القطع ونقل حركتهـا إىل السـني  -٤
  ).فَسل

  :السكت

  :والكلمة  صول واملفصولعن إدريس سكتة لطيفة يف املو  المطوعيسكت 
  � األنعام - األرض  �مثل  : املوصول  س          س               
  س           س          
  . �يؤمنون أم لم تنذرهم ال  أنذرتهمأ   عليهم � مثل :املفصول
  س         س   س    

  . � ءاألونك، ُهزْ يسْ   ئة ،كهيْ  � مثل :الكلمة
  :ة اليت سكت فيها حفصومل يسكت خلف يف املواضع األربع

  .بإخفاء نون التنوين عند القاف ] ١،٢الكهف [  � قيما عوجاً  �

  .بعدم السكت ] ٥٢يس [  � هذا مرقدنا �

  . بإدغام النون يف الراء ]٢٧القيامة [  � راق َمنْ  �

  . بإدغام الالم يف الرء ] ١٤املطففني[  � ران بلْ  �

  :اإلدغـــام 
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  .�إْذ دخلوا  � � إْذ تبرأ �: والدال يف التاء) إذ(ـ أدغم ذال ١

  : يف حروفها الثمانية) قدْ (ـ وأدغم دال ٢

  ). فقسرق: (� سرق فقدْ  �: ـ السني١

  ).ولقذرأنا: (� ذرأنا ولقدْ  �: ـ الذال٢

         ).فقضل : (� ضل فقدْ  �: ـ الضاد٣

  ). ولقـزينا: (� زينا ولقدْ  �: ـ الزاي٤

  ). لقظلمك: (� ظلمك لقدْ  �: ـ الظاء٥

       ).قـحـاءكم: (� جاءكم قدْ  �: ـ اجليم٦

       ).قشغفها: (� شغفها قدْ  �: ـ الشني٧

  ). قصدقت: (�الرؤيا صّدقت قدْ  �: ـ الصاد ٨

  : إدغام حروف متقاربة املخرج -٣

  :إدغام الذال يف التاء يف - أ   

  .تأينما ورد� أخذُت، أخذتم - اتخذتم  -اتخذَت  -اتخذُت  �

   ]. ٢٠الدخان [ ) عُــت : (�عْذت  �

  ]. ٩٦طه [ ) فنبـتها: (�فنبْذتـها  �

  :يف الذال بعدها) صاد(من هجاء دال الب ـ إدغام 

  ).صاذكر: (يف فاحتة سورة مرمي) ذكر(مع ذال ) ص(تدغم دال      



���� ����� ����� �������� �  

−�٣٧�− 

  : جـ ـ وأدغم الدال يف الثاء

  ).ثــوابيِر ( ]: ١٤٥آل عمران[ ) معاً ( � ثواب يردْ  �   

  : )٢٨٤(يف البقرة ) من(وأدغمها يف ميم ) يعذب(د ـ وجزم باء 

  ). يـَُعذ من يشاء(      

  :بالواو بعدمها � ن �والنون من  �يس  �هـ ـ وأدغم النون من 

  ).القرآنياسيو : (� يس والقرآن �

     ).القلم نو: (� ن والقلم �

  ].  ٤٢هود [  � يابني اركب معنا �و ـ وأظهر الباء يف 

  :ز ـ وأدغم تاء التأنيث يف اجليم والظاء وأحرف الصفري مثل

  ].  ٣٦احلج [ ) وجبجنوا: (� جنوبها وجبتْ  �: التاء يف اجليم

  ] ١٤٦األنعام[ ) محَلظهورمها: (� ظهورهما حملتْ  �: التاء يف الظاء

  ]. ١٩يوسف [ ) جاَء سيارةو : (� سيارة جاءتْ و �: التاء يف السني

  ].  ٩٠النساء ) [ حصَر صدورهم: (� صدورهم حصرتْ  �: التاء يف الصاد

  ].٩٧اإلسراء  [  )خبَـزدناهم( � زِدناهم خبتْ  �: التاء يف الزاي

  :اإلمــالة

  .لفٌظ مابني األلف والياء: اإلمالة
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ويسـتثىن مـن   �الهـدى، الهـوى، اشـترى، اعتـدى �: ـ أمال كل ألـف أصـلها يـاء مثـل١
ـ غـــري املســـبوقة بواوــــ،  ، عصـــاني، أنســـانيه، أوصـــاني، آتـــاني، أحيـــاهـــدان �ذلـــك 

  .� ُهداي، مثواي

الضــحى، ضــحى، و ، القــرى، الربـا، ىلـالعُ  �: ـ أمـال األلفـات التاليــة الـيت أصــلها واو ٢
  .� ضحاها

  .]٢٣اإلسراء [  � كالهما أو �ـ وأمال األلف بعد الالم يف  ٣

  :ـ أمال الكلمات اليت هي على وزن ٤

  ).رؤياي، رؤياك(ويفتح  �-املعرفة بأل  -الرؤيا ، موسى، ُدنياال، ُقربى �: فُعلى  

  .� َسْكرى، يحيى، أسرى، َقتلىال: َفعلى    

  .� ِإحدى، ِعيسى، ِضيزى �: ِفعلى    

  .� ُفرادى، ُكسالى، ُأسارى �: فُعاىل    

ــــــامى، تَعــــــالى، َنصــــــارى،  �: َفعــــــاىل                   طايانــــــا، خ(ويســــــتثىن  � يــــــامىاألَ َحوايــــــا، اليَت

  ).خطاياكم، خطاياهم

  .� أّنى، متى، عسى، بلى �: ـ وأمال األلف يف الكلمات التالية ٥

: ـ وأمـــال األلفـــات املرســـومات باليـــاء يف رؤوس اآلي يف الســـور اإلحـــدى عشـــرة وهـــي ٦
ـــل، ( ـــنجم، المعـــارج، القيامـــة، النازعـــات، عـــبس، األعلـــى، الشـــمس، اللي طـــه، ال

  :   ىن من ذلك أربع كلمات هي، واستث)الضحى، العلق

  .� تالها، دحاها، طحاها، سجى �
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وصالً ووقفاً،  ]٦١الشعراء [  � تراءى الجمعان �: ـ وأمال األلف بعد الراء يف ٧
  .واأللف بعد اهلمزة وقفاً 

   ].٥١، فصلت ٨٣اإلسراء [  � نـَأىو  �ـ وأمال النون واهلمزة يف  ٨

  : ليت قبل املتحرك، مثلا) رأى(ـ وأمال الراء واهلمزة يف  ٩

  .� رآه مستقراً  �، � كوكباً  رأى �

  :ـ وأمال الراء وحده قبل الساكن، مثل١٠

أمال الراء  �رأى  �وإذا وقف علي  .� الشمس رأى �، � القمر رأى �
  .واهلمزة

  . � جاء، شاء، ران �واأللف يف  ،] ٣٩النمل [  �َءاتيك  �ـ وأمال مهزة ١١

  :لراءين إذا كانت الثانية جمرورة، مثلـ وأمال األلف بني ا١٢

  .� مع األبرارِ  �، � في قراٍر مكين �

  : يف فواتح السور، ماعدا هاء مرمي) حّي طهر(ـ وأمال ألف هجاء حروف ١٣

  � يس، الر، طه، حم  �

 -  لدى، إلى، حتى، على، مازكى �: وال إمالة له في األلفات التالية المرسومة بالياء
  .� ٢١النور

كمشكاة، مرضات،   - اردة عن أل التعريف- هداي، مماتي، مثواَي، رؤيا �فتح أ ـ و 
   �مرضايت ، تقاته

  :وال إمالة يف األلف احملذوفة لفظاً اللتقاء الساكنني وصًال، مثل
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  .� عيسى بن مريم �، � الدار ذكرى �، � الكتاب موسى � 

  :يــاء اإلضـافة

  ]. ١٢٤لبقرة ا[  � الظالمين عهديَ  �ـ فتح الياء يف ١

  ]. ٢٦، احلج ١٢٥البقرة [  � بيتْي للطائفين �ـ أسكن الياء يف ٢

ـــديْ  �، ] ٧٩، األنعـــام ٢٠آل عمـــران [  � وجهـــيْ  �  أمـــيْ  � ،] ٢٨املائـــدة [  �  إليـــك ي
 ،] ٢٨نـوح [  �مؤمنـاً  بيتـي �،] حيثمـا وقعـت [  � وأجريْ  � ،] ١١٦املائدة [ � إلهين
[  � كـان لـيْ مـا  �، ]١٨طـه [  � فيهـا ولـيْ  �، ]٥٣ر الزمـ[ � قل يـا عبـادي الـذين �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْ  � ،] ٢٢، إبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم ٦٩ص    ، ] ٢٣ص [  � نعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ول
 معـــــــي � ،] ٦الكـــــــافرون [  �ديـــــــن ولـــــــيْ  � ،] ٢٢يـــــــس ، ٢٠النمـــــــل [  � ال ومـــــــاليْ  � 
  ]حيثما وقع[�

  ).فما آتاِن اهللا( ] ٣٦النمل [  � اهللا آتاِنيَ  فما �ـ وحذف الياء وصالً ووقفاً يف 

�n�n�n�n  



���� ����� ����� �������� �  

−�٤١�− 

  
  
  
  
  
  
  

 �� �!�� �"��#�� �� �!�� �"��#�� �� �!�� �"��#�� �� �!�� �"��#��        

  للقراء الثالثة    
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حفص عن  المخالفة لروايةأبو جعفر ويعقوب وخلف  :رش كلمات القراء الثالثةف
  .عاصم

  الجزء األول
  الثمن األول

  سورة الفـاتحة  
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� �����	
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  ).كِ َملِ (أسقط األلف أبو جعفر   �مالك�   ٤
٧، ٦  

  
 ،الصـــــــــــــــــــــــــــــراط �

  �صراط
  ).سراط(، )السراط(قرأها رويس بالسني 

  
٧  

  
، ووصـل مـيم اجلمـع )علـيُهم(معاً ضـم اهلـاء فيهمـا يعقـوب   �عليِهم�

وهذا شأنه يف كـل مـيم مجـع قبـل ) عليهمو(بواو أبو جعفر 
  .حرف متحرك

  نهاية السورة
������  

  البقرةسورة  

 وليعقـــوبالوصـــل والقطـــع، : لـــه يف ذلـــك وجهـــانالبســـملة بـــني الســـورتني و  خلـــفأســـقط 
  :إسقاط البسملة وإثباا، وعلى كل من الوجهني ثالثة أوجه: وجهان

  :وعليه ثالثة أوجه: إثباتها -١
  .وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة -أ   
  .قطع آخر السورة عن البسملة، وقطع البسملة عن أول السورة -ب  
  .البسملة، ووصل البسملة بأول السورة قطع آخر السورة عن -ج  
  :وعليه ثالثة أوجه: إسقاطها -٢



������ �	 ��
  

−�٤٤�− 

  .وصل آخر السورة بأول السورة بنفس واحد - أ 
  . السكت بني السورتني دون تنفس -ب 
  .القطع بينهما بنفس - ج 
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١  
  

٥، ٢  
٤، ٣  

٤  
  
٦  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     ٦  
٨  
١٠  

  

  ﴾الـم﴿
  

  )معاً ( ﴾هدىً ﴿
  )معاً ( ﴾يؤمنون﴿

  ﴾مبا أنزل﴿
  

  ﴾عليهم َءأَنذرم﴿
  
  
  

  ﴾نو ؤمنيال ﴿
  ﴾مبؤمنني﴿
  ﴾َيْكِذبون﴿

فصل أبو جعفر حروف اهلجـاء بسـكتة لطيفـة دون 
  .ميم –الم  -ألف : تنفس
  .ا وقفاً خلفمأماهل

  ).يومنون(أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر 
عفر ويعقـوب، ووسـطه خلـف، قصر املنفصل أبو ج

   .وهي قاعدم يف كل منفصل
، وأدخـل بـني )علـيُهم(ضم اهلـاء يف علـيهم يعقـوب 

ــــــة  ــــــو جعفــــــر وســــــهل اهلمــــــزة الثاني اهلمــــــزتني ألفــــــاً أب
وسهل رويس اهلمـزة الثانيـة مـن دون  .)نذرمَءاَْا◌َ (

  .)أَاَنذرم(إدخال 
  
  
  
  

  ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
  ).مبومنني(دل اهلمزة واواً أبو جعفر أب

ضـــم اليـــاء وفـــتح الكـــاف وشـــدد الـــذال أبـــو جعفـــر 
  .)يَُكذبون(ويعقوب 

١٣، ١١   
١٣  
١٣  
  

  )معاً ( ﴾قيل﴿
   ﴾أنؤمن﴿

   ﴾السفهاُء َأال﴿
  

  ) قُـِيل(أشم كسرة القاف ضمة فيهما رويس 
  ).أنومن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 

مـــزة الثانيـــة واواً مفتوحـــًة وصـــالً أبـــو جعفـــر أبـــدل اهل
  ).السفهاُء َوال(ورويس 
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  ).مستهزون(ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر    ﴾مستهزُِءون﴿  ١٤
١٦  
١٩  
٢٠  
٢٠  

   ﴾باهلدى﴿
   ﴾بالكافرين﴿

   ﴾عليِهم﴿
   ﴾لذهب بسمعهم﴿

  .أماهلا خلف
  .أماهلا رويس

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب 
  ).لذهـبسمعهم(أدغمها رويس خبلف عنه 

٢٠  
٢٣  
٢٤  

   ﴾شاء﴿
   ﴾فأتوا﴿

   ﴾للكافرين﴿

  .أماهلا خلف
  ).فاتوا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

  .أماهلا رويس
  ����وهم فيها خالدون ..... ����: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن

� � � �  
 .����....إن اهللا ال يستحيي أن يضرب مثالً  ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الثاني

٢٨  
٢٩  
٢٩  
  
٢٩  

٣٣ ، ٣٠  

   ﴾تُرجعون﴿
   ﴾فسواهنّ ﴿

   ﴾وهو﴿
  

   ﴾استوى﴿
   ﴾إين أَعلم﴿

  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب 
   .أماهلا خلف ووقف عليها يعقوب اء السكت

أسـكن اهلــاء أبــو جعفــر، ووقــف عليهــا يعقــوب ــاء 
  .السكت

  .أماهلا خلف
  ).إَين أعلم(فتح الياء فيهما أبو جعفر 

٣١  
٣١  
٣٤  
٣٤  

   ﴾وينأنبئ﴿
   ﴾هؤالِء ِإن﴿

 ﴾للمالئكِةاسجدوا﴿
   ﴾أىب﴿

  ).أنُبوين(ضم الباء وأسقط اهلمزة أبو جعفر 
  ) هؤالِء ِان(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس 

  ).للمالئكُة اسجدوا(ضم التاء وصالً أبو جعفر 
  .أماهلا خلف
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٣٤  
٣٥  

   ﴾الكافرين﴿
   ﴾شئتما﴿

  .أماهلا رويس
  )شيتما(أبدل اهلمزة أبو جعفر 

٣٧  
٣٨  
٣٨  
٣٨  

   ﴾فتلقى﴿
   ﴾يأتينكم﴿

  ﴾هدىً ﴿
   ﴾فالخوٌف عليِهم﴿

  .أماهلا خلف
  ).ياتينكم(أبدل اهلمزة أبو جعفر 

  .أماهلا وقفاً خلف
ـــوين بـــىن الفـــاء علـــى الفـــتح   يعقـــوب، وضـــم بـــال تن

  ).فال خوَف عليُهم) (عليهم(اهلاء يعقوب يف
٤٠  

٤١، ٤٠  
   ﴾ِإسرائيلَ ﴿

   ﴾فارهبون،فاتقون﴿
  .مع املد والقصر أبو جعفر سهل اهلمزة 

  )فارهبوين(أثبت الياء فيهما يف احلالني يعقوب 
  ).فاتقوين( 

  .����واركعوا مع الراكعين ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 .����... أتأمرون الناس بالبر ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الثالث

٤٤  
٤٧  
٤٨  
٤٨  
٥١  
٥١  

٥٨ ، ٥٥  

   ﴾أتأمرون﴿
   ﴾ئيلِإسرا﴿
   ﴾وال يـُْقَبل﴿
   ﴾وال يؤخذ﴿

   ﴾واعدنا﴿
   ﴾اختذمت﴿

   ﴾نؤمن، شئتم﴿

  ).أتامرون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 
  .سهل اهلمزة مع املد والقصر أبو جعفر

  ).وال تـُْقَبل(قرأها يعقوب بالتاء 
  ).يوخذ(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 

  ).َوَعدنا(أسقط األلف أبو جعفر ويعقوب 
  ). اختـتم(لغري رويس اإلدغام 

  ).شيتم)(نومن(أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر 
  ).٥٥ ،٥٤(أماهلا كلها خلف وكذا يف    ﴾موسى﴿  ٥١
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٥٣  
٥٥  
٥٧  

   ﴾موسى الكتاب﴿
 ﴾نرى اهللا﴿
   ﴾السلوى﴿

  . أماهلا عند الوقف خلف
  .أماهلا لدى الوقف خلف

   .أماهلا خلف
٥٨  
  
٥٩  
٥٩  

   ﴾نـَْغِفر﴿
  

   ﴾قوالً غري﴿
   ﴾مقيل هل﴿

 أليببالياء املضمومة بدل النون، وبفتح الفاء 
  ).يـُْغَفر(جعفر 

  . اإلخفاء أليب جعفر
  .اإلمشام لرويس

  .����بما كانوا يفسقون  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � � 

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

٦٠  
  

٦١  
  

٦١  
٦١  
٦٢  
٦٢  
  
٦٢  

  ﴾،موسى استسقى﴿
   

   ﴾عليِهُم الذلة﴿
  

   ﴾موسى، أدىنيا ﴿
   ﴾النصارىو ﴿
   ﴾الصابئنيو ﴿
  ﴾والخوفٌ ﴿

  
   ﴾عليِهم﴿

  .أماهلما خلف
 ويف )عليُهم( ضم اهلاء وصًال ووقفًا يعقوب

لة(  الوصل خلف عليُهُم الذ.(  

  . ا خلفمأماهل
  .أماهلا خلف

  ).الصابني(أسقط اهلمزة أبو جعفر 
وال ( يعقــــــوب بــــــال تنــــــوينبــــــىن الفــــــاء علــــــى الفــــــتح 

  ).خوفَ 
  ).وال خوَف عليُهم(وضم اهلاء يعقوب 
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٦٥  
٦٧  
٦٧  
٦٧  
  

٧٠ ، ٦٨  
٦٨  

   ﴾قردًة خاسئني﴿
   ﴾موسى﴿
  ﴾يأمركم﴿

  ﴾ُهُزواً ﴿
   

  )معاً ( ﴾ماهي﴿
   ﴾تؤمرون﴿

  .أخفى التنوين يف اخلاء أبو جعفر
  .أماهلا خلف

  ).يامركم(اإلبدال أليب جعفر 
  ) ُهْزؤاً (ي خلف وأسكن الزا )ُهُزؤاً (لثالثة لباهلمزة 

  ).ماهيهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ).تومرون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 

٧٠  
٧١  
  
٧١  
٧٢  
٧٣  
٧٤  
  
٧٤  

   ﴾شاء﴿
   ﴾قالوا اآلن﴿

  

   ﴾جئت﴿
   ﴾فادارَْأمت﴿
   ﴾املوتى﴿
  ﴾فِهي﴿

   
   ﴾مْن خشية اهللا﴿

  .أماهلا خلف
أســــقط اهلمــــزة ونقــــل حركتهــــا إىل الــــالم ابــــن وردان 

  ).نَال ا و قالُ (
  ).جيت(أبدل مهزا أبو جعفر 
  ).فادارِامت(أبدل مهزا أبو جعفر 

  .أماهلا خلف
ووقــــــف عليهــــــا ) فْهــــــيَ (أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر 

   ).فِهيهْ (يعقوب اء السكت 
  .أخفى النون باخلاء أبو جعفر

  .����وما اهللا بغافل عما تعملون ... ����: عند قوله تعاىل: نـهاية الثمن
� � � �  

  .����...أفتطمعون  أن يؤمنوا لكم ����: ويبدأ بقوله تعاىل: لثمن الخامسا
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٧٥  
٧٨  
٧٩  

  
٨٠  

   ﴾يؤمنوا﴿
﴿ إال أماين﴾   

  ،  الكتاَب بأيديهم﴿
  ﴾ أيديِهم

  ﴾اختذمت﴿

  ).يومنوا(اإلبدال أليب جعفر 
  ).أماينَ (ختفيف الياء مفتوحة أليب جعفر 

، وضــم ) الكتابأيــديهم(اإلدغــام لــرويس خبلــف عنــه
  ).أيديُهم(فيهما  اء يعقوباهل

  .اإلدغام لغري رويس
٨١  
٨١  
٨٣  
٨٣  

  

٨٣  
٨٥  
٨٥  
٨٥  
٨٥  
٨٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

٨٥  
  

  
٨٥  

  
  
  

٨٥  

   ﴾بلى﴿
   ﴾خطيئته﴿
   ﴾إسرائيل﴿

   ﴾اليتامى القرىب،﴿
   ﴾ُحْسناً ﴿
   ﴾َتظَاهرون﴿

   ﴾عليِهم﴿
   ﴾يأتوكم﴿
   ﴾أُسارى﴿
   ﴾تـَُفادوهم﴿

  
  

  

  

  ﴾وُهو﴿
  

  
  

     ﴾أفتؤمنون﴿
   ﴾الدنيا﴿

  .اإلمالة خللف
  ).خطيئاته(أثبت ألفاً بعد اهلمزة أبو جعفر 

  .اهلمزة الثانية مع املد والقصرأبو جعفر سهل 
  .أماهلما خلف

  ).َحَسنا(فتح احلاء والسني خلف ويعقوب 
  ).َتظاهرون(الظاء ابو جعفر ويعقوب  شدد

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب 
  ). ياتوكم(اإلبدال أليب جعفر 

  .اإلمالة خللف
 فتح التاء وأسكن الفاء وأسقط األلف خلف

  .)تفدوهم(
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهَوه(اء السكت 
  

  ).أفتومنون(اإلبدال أليب جعفر 

  

   .ة خللفاإلمال
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٨٥  
٨٦  
٨٧  
٨٧  
٨٧  
٨٨  

  ﴾عما تعملون﴿
  ﴾الدنيا﴿

   ﴾موسى الكتاب﴿
  ﴾عيسى ابن مرمي﴿
  ﴾جاءكم، وى﴿

      ﴾يؤمنون﴿

  ).يعملون(بياء الغيبة ليعقوب وخلف 
  .اإلمالة خللف

  .اإلمالة وقفاً خللف
  .اإلمالة وقفاً خللف

   .اإلمالة فيهما خللف
  ).يومنون(اإلبدال أليب جعفر 

٨٩  
٩٠، ٨٩  

٩٠  
٩٠  
٩١  

  )معاً ( ﴾جاءهم﴿
  ﴾، للكافرينالكافرين﴿

   ﴾بئسما﴿
   ﴾أن يـُنَـزلَ ﴿

   ﴾ِقيل﴿

  .باإلمالة خللف
  .ة لرويساإلمال

  ).بيسما(أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر 
 ).يـُْنزِلَ (أسكن النون وخفف الزاي يعقوب 

  .اإلمشام لرويس
٩١  
٩١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
١  

٩١  
٩١  

   ﴾نؤمن﴿
   ﴾وهو﴿

  
   ﴾فَِلمَ ﴿
   ﴾مؤمنني﴿

  ).نومن(اإلبدال أليب جعفر  
ووقف عليها يعقوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  .)وُهَوهْ (اء السكت 
  ).َفِلَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 

  ).مومنني(أبو جعفر  أبدل اهلمزة واواً 

  .����إن كنتم مؤمنين  ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... ولقد جاءكم موسى ����:ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن السادس
  .ل األلفوأما) ولقّجاءكم(أدغمها خلف    ﴾ولقد جاءكم﴿  ٩٢
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  ).اختتم(اإلدغام لغري رويس    ﴾اختذمت﴿  ٩٢
٩٢  
٩٣  
  
٩٣  

   ﴾موسى﴿
  ﴾العجل قلوِِمُ  يف﴿
   

  ﴾بئسما يأمركم﴿

  .ا خلفأماهل
، )قلوِِم العجل(كسر اهلاء وامليم وصًال يعقوب 

  ).قلوُُِم العجل(وضمهما خلف 

  ).بيسما يامركم(أبدل مهزتيهما أبو جعفر 
٩٣  
٩٥  
٩٦  

٩٨ ، ٩٧  
  
٩٧  
٩٧  
٩٧  
٩٨  
  
  
٩٨  
١٠٠  
١٠١  
١٠٢  
  

   ﴾مؤمنني﴿
   ﴾أيديِهم﴿

   ﴾بصري مبا يعملون﴿
   ﴾،وجْربِيلْربِيلجلِ ﴿ 

  
   ﴾هدىً و ﴿
   ﴾بشرىو﴿
   ﴾للمؤمنني﴿
   ﴾ميكالو﴿

  
  

   ﴾للكافرين﴿
   ﴾ال يؤمنون﴿

   ﴾جاءهم﴿
   ﴾ولكن الشياطنيَ ﴿

  

  ).مومنني(اإلبدال أليب جعفر 
  ).أيديُهم(عقوب ضم اهلاء ي

  ).بصٌري مبا تعملون(بتاء اخلطاب ليعقوب 
فتح اجليم والراء وزاد مهزة مكسورة بعد الـراء خلـف 

َرِءيلَجلْربِءيل ،(   ).َجبـْ
  .أماهلا خلف لدى الوقف

  .أماهلا خلف
  ).للمومنني(اإلبدال أليب جعفر 

) ميكائـِـل(زاد مهــزة مكســورة بعــد األلــف أبــو جعفــر 
ــــــف وزاد مهــــــزة مكســــــورة و  ــــــاء ســــــاكنة بعــــــدها خل ي

  ).ميكائيل(
  .أماهلا رويس

  ). ال يومنون(اإلبدال أليب جعفر 
  .أماهلا خلف

خفف النـون وكسـرها للوصـل، ورفـع نـون الشـياطني 
  ).لكِن الشياطنيُ (خلف 
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١٠٢  
١٠٢  
١٠٥  

   ﴾اشرتاه﴿
   ﴾من خالق﴿

   ﴾من خري﴿

  .أماهلا خلف
  .ا أليب جعفراإلخفاء فيه

  .اإلخفاء فيها أليب جعفر
١٠٢  
١٠٤  
١٠٥  

   ﴾ولبئس﴿
   ﴾وللكافرين﴿
﴿ لأن يـُنَـز﴾   

  ). ولبيس(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
  .أماهلا رويس

  ).أن يـُنـَْزل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب 
  .����واهللا ذو الفضل العظيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... من آية أوننسها نأت بخير منهاما ننسخ  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع

١٠٦  
١٠٨  
١٠٨  
١٠٩  
١١٠  
١١١  
١١١  
  
١١٢  
١١٢  
  
١١٢  

   ﴾نأت﴿
   ﴾موسى﴿
﴿ فقْد ضل﴾   

   ﴾يأيت﴿
   ﴾من خري﴿
   ﴾نصارى﴿
   ﴾أمانيـُهم﴿

  
   ﴾بلى﴿
   ﴾وُهو﴿

  
   ﴾وال خوفٌ ﴿

  ).نات(اإلبدال أليب جعفر 
  .أماهلا خلف

  ).فقضل(أدغمها خلف 
  . يب جعفراإلبدال أل

  .أبو جعفر عند اخلاء أخفى النون
  .أماهلا خلف

ــــــو جعفــــــر  ــــــاء وخففهــــــا وكســــــر اهلــــــاء أب أســــــكن الي
  )أمانِْيِهم(

  .أماهلا خلف

ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 
  ).وُهَوه(اء السكت 

  ).وال خوفَ (يعقوب  بال تنوين بناها على الفتح
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١١٢  
١١٣  
١١٤  
١١٤  

   ﴾عليِهم﴿
  )معاً ( ﴾النصارى﴿

   ﴾سعى﴿
   ﴾الدنيا﴿

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب 
  .ا خلفأماهلم

  .أماهلا خلف
  .أماهلا خلف

١١٥  
١١٧  
١١٨  
١١٩  
١٢٠  
  
١٢٠  

﴿ فثم﴾   
   ﴾قضى﴿
   ﴾تأتينا﴿

   ﴾وال ُتْسَأل﴿
ترضى،النصارى ﴿

   ﴾اهلدى،جاءك
   ﴾هدى اهللا﴿

  ). فثمهْ (اء السكت  رويسوقف عليها 
  .أماهلا خلف

  .اإلبدال أليب جعفر
  ).وال َتْسَألْ (فتح التاء وجزم الالم يعقوب 

  

  .اإلمالة خللف مجيعاً 

  .وقفاً باإلمالة خللف
١٢١  
١٢٢  

   ﴾يؤمنون﴿
   ﴾إسراءيل﴿

  ).يومنون(اإلبدال أليب جعفر 
.    تسهيل اهلمزة الثانية مع املد والقصر أليب جعفر

  .����والهم ينصرون  ... ����:نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... يموإذ ابتلى إبراه ����:ويبدأ بقوله تعالى : الثمن الثامن

١٢٤  
١٢٤  
١٢٤  
١٢٥  
١٢٥  

   ﴾ابتلى﴿
   ﴾فأمتهن﴿

   ﴾عهدي الظاملني﴿
   ﴾مصلىً ﴿

   ﴾بيَيت للطائفني﴿

  .اإلمالة خللف
  ).فأمتهّنه(وقف عليها يعقوب اء السكت 

  ).عهدَي الظاملني( فتح الياء الثالثة وصالً 
  .وقفاً باإلمالة خللف

 بييتْ (أسكن الياء وصًال يعقوب وخلف 



������ �	 ��
  

−�٥٤�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  
١٢٦  
١٢٨  
١٢٩  

  
  

١٣٠  
١٣٢  

  
  ﴾وبئس﴿

  ﴿وَأرِنَا﴾
فيِهم، عليِهم، ﴿

   ﴾يزكيِهم
   ﴾الدنيا﴿
   ﴾َوَوّصى﴿

   .)للطائفني
  ).وبيس(اإلبدال أليب جعفر 
  ).أَْرنا(أسكن الراء يعقوب 
فــــــــــيُهم، علــــــــــيُهم، (يعقــــــــــوب  نضــــــــــم اهلــــــــــاء فــــــــــيه

  ).يزكيُهم
  .اإلمالة خللف

زاد مهـــــزة مفتوحـــــة بـــــني الـــــواوين مـــــع إســـــكان الـــــواو 
، وأماهلـا )َوأَْوَصـى(فيف الصاد أبو جعفـر الثانية وخت

  .خلف
١٣٢  
١٣٣  
  
١٣٥  
١٣٦  

   ﴾اصطفى﴿
   ﴾شهداَء ِإذ﴿

  
   ﴾نصارى﴿

   ﴾موسى، عيسى﴿

  . اإلمالة خللف
ســهل اهلمــزة الثانيــة بــني الكســرة واهلمــزة أبــو جعفــر 

  ). شهداء ِاذ(ورويس 
  . أماهلا خلف

  .أماهلما خلف
، ووقــف عليهــا ــاء )وْهــوَ ( أســكن اهلــاء أبــو جعفــر   ﴾وُهوَ ﴿  ١٣٧،١٣٩

  ).وُهَوهْ (السكت يعقوب 
١٤٠  
١٤٠  
١٤٠  

   ﴾أم تقولون﴿
   ﴾نصارى﴿

   ﴾أَأَنتم﴿
  

    .)أم يقولون(بياء الغيب أبو جعفر وروح 
  .أماهلا خلف

أدخــــل ألفــــاً بــــني اهلمــــزتني أبــــو جعفــــر مــــع تســــهيل 
ــــــــة ــــــــتم(اهلمــــــــزة الثاني ــــــــة )ءااَن ، وســــــــهل اهلمــــــــزة الثاني

  .دخالمن دون إ) نتماَ ء(رويس
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  .����وال ُتسألون عما كانوا يعملون ...����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
  الجزء الثاني

  .����... سيقول السفهاء من الناس ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول
١٤٢  
١٤٢  
  
١٤٢  
  
١٤٢  

   ﴾والهم﴿
   ﴾قبلِتُهم اليت﴿

  
   ﴾يشاُء ِإىل﴿

  
   ﴾صراط﴿

  .أماهلا خلف
، )قبلِتِهِم اليت(يعقوب وصًال  كسر اهلاء وامليم

  ).قبلِتُهُم اليت(وضمهما خلف وصالً 

يشاُء (سهل اهلمزة الثانية وصًال أبو جعفر ورويس 
  ).يشاُء ِوىل(وهلما إبداهلا واواً مكسورة وصالً ) ِاىل

  ). سراط(رويس بالسني 
١٤٣  
١٤٣  

   ﴾ هدى اهللا﴿ 
   ﴾ لرؤوف﴿ 

  .أماهلا وقفاً خلف
  ).لرُؤف(عقوب أسقط الواو خلف وي

١٤٤  
١٤٤  
١٤٥  

   ﴾ نرى، ترضاها﴿ 
  ﴾ولئن يعملون عما﴿

  ﴾جاءك﴿

  .أماهلما خلف
  ) عما تعملون(بتاء اخلطاب أبو جعفر وروح 

  .أماهلا خلف
١٤٨  
١٥٢  
  
١٥٧  

   ﴾يأت﴿
   ﴾وال تكفرون﴿

  
   ﴾عليِهم صلوات﴿

  .اإلبدال أليب جعفر
وال (أثبــــت يــــاًء بعــــد النــــون وصــــالً ووقفــــاً يعقــــوب 

  ).تكفروين
  ). عليُهم صلوات(ضم اهلاء يعقوب 

  .����وأولئك هم المهتدون ... ����:نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
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  .����... إن الصفا والمروة من شعائر اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني

١٥٨  
  
١٥٩  
١٦٠  
  
١٦٤  
  
١٦٥  

١٦٥  

١٦٥  

   ﴾◌َ وعومن تطَ ﴿
  

   ﴾اهلدىو ﴿
  ﴾عليِهم﴿

   
  ﴾الرياح﴿

   
  ﴾يرى ولو﴿
  ﴾يرى الذين﴿

  ﴾أن اهللاو أن القوة،﴿

 وإســـــكان العـــــني بيـــــاء بـــــدل التـــــاء وتشـــــديد الطـــــاء
   .) طوعْ ومن يَ ( يعقوب وخلف

  .أماهلا خلف
  ). ١٦١(وكذا يف ) عليُهم(ضم اهلاء فيها يعقوب 

وّحـــــــدها خلـــــــف حبـــــــذف األلـــــــف وتســـــــكني اليـــــــاء 
   .)الرْيح(

  ).ولوترى(يعقوب بتاء اخلطاب 

  .أماهلا وقفاً خلف
ـــــو َجعفـــــر ويعقـــــوب  ِإن (كســـــر اهلمـــــزتني فيهمـــــا أب

  ).ِإن اهللاو القوة، 

١٦٦  
١٦٦  
  
١٦٧  
  
١٦٧  
١٦٨  
١٦٩  
١٧٠  

   ﴾إذ تربأ﴿
   ﴾ُِم األسباب﴿

  
   ﴾يريِهُم اهللا﴿

  
   ﴾عليهم﴿
   ﴾ُخطُوات﴿

   ﴾يأمركم﴿
   ﴾ِقيل﴿

  ).ِإتربأ(أدغمها خلف 
، )األســــباب ِـُـــمُ (ضــــم اهلــــاء واملــــيم وصــــالً خلــــف 

  ).ِِم األسباب(وكسرمها يعقوب وصالً 
ويف الوصـل ، ) يـريُهم( ضم اهلاء يف احلالني يعقـوب

  ).يريُهُم اهللا( خلف
  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب

  ).ُخْطوات(أسكن الطاء خلف 
  ).يامركم(عفر اإلبدال أليب ج
  ).ـيلِق◌ُ ( اإلمشام لرويس
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١٧٣  
١٧٣  
  
١٧٤  
١٧٤  
١٧٥  
١٧٦  

   ﴾املْيَتة﴿
   ﴾فمِن اْضطُر﴿

  
   ﴾يأكلون﴿
   ﴾يزكيِهم﴿
   ﴾ىباهلد﴿

   ﴾لكتاب باحلقا﴿

  ). الـمـيتة(أبو جعفر مكسورة شدد الياء 
)  فمــُن اضــِطر(ضــم النــون وكســر الطــاء أبــو جعفــر 

  ).فمُن اضطُر(وضم النون وصالً خلف 
  ).   ياكلون(اإلبدال أليب جعفر  

  ).يزكيُهم(ضم اهلاء يعقوب 
  .أماهلا خلف

  ). احلقالكتاب (اإلدغام لرويس خبلف عنه 

  ����لفي شقاق بعيد...����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����…ليس البر   ����: الثمن الثالث  ويبدأ بقوله تعالى

١٧٧  
١٧٧  
١٧٧  

﴿ ليس الِرب﴾   
   ﴾اليتامى القرىب، ﴿

  )معاً ( ﴾آتىو ﴿

  ).ليس الرب (رفع الراء الثالثة 

  .أماهلما خلف
  .ا وقفاً خلفمأماهل

١٧٧  
١٧٨  
١٧٨  

   ﴾البأساء، البأس﴿
   ﴾القتلى﴿

   ﴾األنثى باألنثى﴿

  ).الباساء، الباس(أبدل اهلمزتني ألفاً أبو جعفر
  .أماهلا وقفاً خلف

  .ا خلفمأماهل
١٧٨  
١٨٢  
١٨٢  
١٨٤  

   ﴾اعتدى﴿
   ﴾فمن خاف﴿

   ﴾ُمْوصٍ ﴿
  ﴾مسكنيٍ  فديٌة طعامُ ﴿

  .أماهلا خلف
  .أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر

  ) ُمَوص (يعقوب وخلف  فتح الواو وشدد الصاد
أبـو جعفــر حبـذف التنـوين وجـر املـيم ومجـع مسـكني 
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  ).فديُة طعاِم مساكنيَ (
١٨٤  
  
١٨٤  
  
١٨٥  
١٨٥  
١٨٥  
١٨٥  

   ﴾فمن َتَطوع﴿
  

   ﴾فُهو﴿
  

   ﴾هدىً ﴿
   ﴾اهلدى، هداكم﴿
   ﴾الُيْسر، الُعْسر﴿
   ﴾لُتْكِملوا العدةو ﴿

خلــف وأســكن العــني أبــدل التــاء يــاًء وشــدد الطــاء 
) وَعْ فمن َيط(.   

، ووقف عليها يعقـوب )فْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر
  ).فـَُهَوهْ (اء السكت 

  .أماهلا وقفاً خلف
  .أماهلما خلف

  )الُيُسر، الُعُسر(ضم السني فيهما أبو جعفر
  )ولُِتَكملوا العدة(فتح الكاف وشدد امليم يعقوب 

١٨٦  
  
١٨٦  
١٨٧  
١٨٧  

   ﴾الداِع إذا دعانِ ﴿
  

   ﴾وليؤمنوا﴿
   ﴾هلنّ هّن، ﴿
   ﴾تباشروهنّ ﴿

أثبــت اليــاء فيهمــا يف احلــالني يعقــوب، ويف الوصــل  
  ).الداعي إذا دعاين. (أبو جعفر

  ). وليومنوا(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  
ـــههنـــهْ (وقـــف عليهمـــا يعقـــوب ـــاء الســـكت  ) ، هلّن

  )تباشروهّنهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 
١٨٧  
  
١٨٨  

   ﴾فاْآلن﴿
  

   ﴾اتأكلوا، لتأكلو ﴿

أســــقط اهلمــــزة ونقــــل حركتهــــا إىل الــــالم ابــــن وردان 
  ).فاَالن(

  )تاكلوا، لتاكلوا(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر
  .����وأنتم تعلمون ...����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... يسألونك عن األهلة ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع

  ).الِبيوت( كسر الباء خلف  )معاً ( ﴾الُبيوت﴿  ١٨٩
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١٨٩  
١٨٩  
١٩١  
  
١٩١  
  
١٩١  
١٩١  
١٩٤  

  ﴾اتقى﴿
  ﴾تأتوا، وأتوا﴿
  ﴾وال تقاتلوهم﴿

  
  ﴾حىت يقاتلوكم﴿

  
  ﴾فإن قاتلوكم﴿

  ﴾الكافرين﴿
  )معاً ( ﴾اعتدى﴿

  .أماهلا خلف
  ).تاتوا، واتوا(اإلبدال أليب جعفر 

أسكن القاف وحذف األلف وفتح التاء األوىل 
  ). وهموال تـَْقُتل(وضم الثانية خلف 

حذف األلف وأسكن القاف وفتح الياء وضم 
  ).يـَْقُتلوكم(التاء خلف 

  ).قـََتلوكم(حذف األلف خلف 
  .اإلمالة لرويس

  ا خلفمأماهل

١٩٦  
١٩٦  
١٩٧  

  ﴾أذىً ﴿
  ﴾من رأسه﴿

﴿ فيِهن﴾  

  .أماهلا وقفاً خلف
  ).من راسه(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

ء ووقــــــف عليهــــــا ــــــا) فـــــيُهن (ضـــــم اهلــــــاء يعقــــــوب 
  ).فيُهنهْ (السكت 

فــال رفــٌث وال فســوٌق وال (نومــا مرفــوعتني يعقــوب   ﴾فال رفَث وال فسوقَ ﴿  ١٩٧
، وأليب جعفر تنوينهما مرفوعتني مـع جـدال )جدالَ 

  ).فال رفٌث وال فسوٌق وال جدالٌ (
١٩٧  
١٩٧  
  

   ﴾التقوى﴿
   ﴾أويل واتقوِنِ◌ يا﴿

  

  .أماهلا خلف
ــــــون يف احلــــــالني ــــــاء بعــــــد الن ــــــت الي يعقــــــوب ويف  أثب

  ).أويل واتقوين يا(الوصل أبو جعفر 

١٩٧  
٢٠٠  

   ﴾من خري﴿
   ﴾من خالق﴿

  .ا أليب جعفراإلخفاء فيه
  .اإلخفاء أليب جعفر
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١٩٨  

٢٠٠،٢٠١  
   ﴾هداكم﴿
  )معاً ( ﴾الدنيا﴿ 

  .أماهلا خلف  
  .أماهلما خلف

  .����واهللا سريع الحساب ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... واذكروا اهللا في أياٍم معدودات ����: ويبدأ بقوله تعالى: اخلامسالثمن 
٢٠٣  
٢٠٤  
٢٠٤  
  
٢٠٥  

   ﴾اتقى﴿
   ﴾الدنيا﴿
   ﴾وُهوَ ﴿

  
   ﴾توىل، سعى﴿

  .أماهلا خلف
  . اإلمالة خللف

ـــــو جعفـــــر  ـــــوَ (أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق
  ). َوُهوهْ (يعقوب اء السكت 

  .أماهلما خلف
٢٠٦  
٢٠٦  
٢٠٧  
٢٠٨  
٢٠٨  

   ﴾يلَ قِ ﴿
   ﴾ولبئس﴿
   ﴾رؤوف﴿
   ﴾ُخطُوات﴿
﴿ ْلميف الس﴾   

  ).  يلـُق◌ِ (اإلمشام لرويس 
  ). ولبيس(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 

  ).رُؤف(أسقط الواو يعقوب وخلف 
  .أسكن الطاء خلف

  ).ْلميف الس (فتح السني أبو جعفر 
٢٠٩  
٢١٠  
٢١٠  
٢١٠  

   ﴾جاءتكم﴿
   ﴾يأتيهم﴿
   ﴾واملالئكةُ ﴿
   ﴾ورتـُْرَجُع األم﴿

  .أماهلا خلف
  ).ياتيهم( اإلبدال أليب جعفر
  ).و املالئكةِ (جر التاء أبو جعفر 

َترِجـــــُع ( فـــــتح التـــــاء وكســـــر اجلـــــيم يعقـــــوب وخلـــــف
  ) األمور

  . مزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصرسهل اهل   ﴾إسرائيل﴿  ٢١١
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٢١١  
٢١٢  
٢١٣  
٢١٣  
٢١٣  
٢١٣  
  
٢١٣  

   ﴾جاءته﴿
   ﴾الدنيا﴿
   ﴾لَِيْحُكم﴿
   ﴾جاءم﴿
   ﴾فهدى اهللا﴿
   ﴾ىلإِ  يشاءُ ﴿

  
  ﴾صراط﴿

  . أماهلا خلف
  .اإلمالة خللف

  ).لُِيْحكمَ (ضم الياء وفتح الكاف أبو جعفر 
  .أماهلا خلف

  . أماهلا خلف وقفاً 
 يشـاءُ (نية وصًال أبو جعفـر ورويـس سهل اهلمزة الثا

  .)ِوىل يشاءُ (وصالً مكسورة وهلما إبداهلا واواً ) ِاىل
  ).سراط(رويس بالسني 

٢١٤  
٢١٤  
٢١٤ 
٢١٥  
٢١٥  
٢١٦  

٢١٦،٢١٧  
  

٢١٧  
٢١٨  

   ﴾يأتكم﴿
   ﴾البأساء﴿

   ﴾مىت﴿
   ﴾اليتامىو ﴿

  )معاً ( ﴾من خري﴿
  )معاً ( ﴾عسىو ﴿

  )كله( ﴾وُهو﴿
  

   ﴾الدنيا﴿
   ﴾رمحت اهللا﴿

  ).ياتكم(اإلبدال أليب جعفر 
  ).الباساء(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

  .أماهلا خلف
  أماهلا خلف 

  .راإلخفاء أليب جعف
  .ا خلفمأماهل

ووقف عليها يعقـوب ) وْهوَ (أسكن اهلاء أبو جعفر 
  ).وُهوهْ (اء السكت 

  .أماهلا خلف
  ). رمحهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 

  .����واهللا غفور رحيم ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 .���� ...يسألونك عن الخمر والميسر ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن السادس
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٢١٩  
٢٢٠  

   ﴾فيهما﴿
   ﴾الدنيا، اليتامى﴿

  ). فيُهما(ضم اهلاء يعقوب 
  .أماهلما خلف

٢٢٠  
٢٢١  
  
٢٢١  
  

   ﴾شاء﴿
  ،يؤمنوا  ، يؤمنّ ﴿

  ﴾مؤمنة ، مؤمنٌ 
مؤمٌن  مؤمنٌة خري،﴿

   ﴾خري

  .أماهلا خلف
) يومنــــــوا(،) يــــــومنّ (أبــــــدل اهلمــــــزة واواً أبــــــو جعفــــــر 

  ).مومنة(، )مومنٌ (
  .فراإلخفاء فيهما أليب جع

٢٢٢  
٢٢٢  
٢٢٢  
  
٢٢٢  
٢٢٣  
٢٢٣  
٢٢٣  
٢٢٥  
٢٢٦  
٢٢٨  
  
  

  

٢٢٨  

   ﴾أذىً ﴿
﴿ وال تقربوهن﴾  

   ﴾فأتوهن﴿
  

   ﴾رنَ َيْطهُ ﴿
   ﴾فأتوا، املؤمنني﴿

   ﴾أىن﴿
   ﴾شئتم﴿

  )معاً ( ﴾يؤاخذكم﴿
   ﴾يؤلون﴿

، أرحامهّن، بأنفسهنّ ﴿
  ﴾بعولتهّن، بردهنّ و هلّن  

   ﴾يؤمن﴿
  )معاً ( ﴾عليِهنّ ﴿

  .أماهلا وقفاً خلف
  )وال تقربوهنهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 

، ووقف عليهـا )فاتوهن(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 
  ).فأتوهّنهْ (يعقوب اء السكت 

  )َيطهْرنَ (لف خل بتشديد الطاء واهلاء املفتوحتني
  ).نيفاتوا، املومن(اإلبدال فيهما أليب جعفر 

  

  .أماهلا خلف
  ). شيتم(أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر 
  ).يواخذكم(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
  ).يولون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 

وقـــــــــف عليهـــــــــا يعقـــــــــوب مجيعـــــــــاً ـــــــــاء الســـــــــكت  
) بعولتهنـــــــــــهْ و ) (هلنـــــــــــهْ ) (أرحامهنـــــــــــهْ ) (بأنفســـــــــــهّنهْ (
  ) هلّنهْ ) (بردهنهْ (

  ).ومني(اإلبدال أليب جعفر 
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٢٢٨  
  
٢٢٩  
٢٢٩  
٢٢٩  

  
   ﴾اتأخذو ﴿

   ﴾َخيافا﴿
   ﴾فإن خفتم﴿

ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب ووقـــــف عليهـــــا ـــــاء الســـــكت 
  ) عليُهنهْ (

  ).تاخذوا(اإلبدال أليب جعفر 
  ).ُخيافا(ضم الياء أبو جعفر ويعقوب 

  
  
  

  .اإلخفاء أليب جعفر
٢٣٠  
٢٣٠  
٢٣١  
  
٢٣١  

   ﴾زوجاً غريه﴿
   ﴾عليِهما﴿

﴿ ،فأمسكوهن ،أجلهن
 سرحوهن﴾  

   ﴾ُهُزواً ﴿
  

  .اإلخفاء أليب جعفر
  ).عليُهما(يعقوب  ضم اهلاء

ــــــف عليهــــــا يعقــــــوب ــــــاء الســــــكت  أجلهنــــــه، (وق
  ).فأمسكوهنه، سرحوهنه

. )ُهـــــُزؤاً (يعقــــوب وأبـــــو جعفــــر بــــاهلمزة بــــدل الـــــواو 
  ).ُهْزؤاً (خلف بإسكان الزاي وباهلمزة بدل الواو و 

٢٣١  
٢٣١  
٢٣٢  
٢٣٢  
٢٣٢  

   ﴾فقْد ظََلم﴿
  ﴾نعمت﴿
﴿ أجلهن﴾   
   ﴾يؤمن﴿
   ﴾أزكى﴿

  ).قظلمف(أدغمها خلف 
  ).نعمه(وقف عليها يعقوب باهلاء 

  ).أجلهنه(وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ). يومن(اإلبدال أليب جعفر 

  .أماهلا خلف
  .����واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

� � � �  
  .����... والوالدات يرضعن أوالدهن ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن السابع

٢٣٣  
  

  أوالدهّن، رزقهنّ ﴿ 
  ﴾ كسونّ و 

  )أوالدهّنه(وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ). كسوّنهو ) (رزقهّنه(
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٢٣٣  
  
٢٣٣  
٢٣٥  
  

٢٣٦،٢٣٧  

 ﴿ ال تضآر ﴾   
  

   ﴾عليِهما﴿
   ﴾النساِء أو﴿

  
  )معاً ( ﴾َ◌َمّسوهنّ ﴿ 

  

ـــــراء يعقـــــوب  باإلســـــكان مـــــع و  ،)ال تضـــــآر (رفـــــع ال
  ).لدةال تضآْر وا(التخفيف أبو جعفر 

  ).عليُهما(ضم اهلاء يعقوب 
أبــــــــو جعفــــــــر مفتوحــــــــة مــــــــزة الثانيــــــــة يــــــــاًء أبــــــــدل اهل

  )والنساِء يَ (ورويس
ضــم التــاء وزاد ألفــاً بعــد املــيم مــع املــد الــالزم خلــف 

ـــوهنّ ( ـــاء الســـكت )ُمتَاس ووقـــف عليهـــا يعقـــوب ،
  ).َمتَّسوهّنه(

٢٣٦  
٢٣٧  
٢٣٧  
٢٣٨  
٢٣٩  
٢٤٠  
٢٤٠  

  )معاً ( ﴾َقَدرُه﴿
   ﴾دةبيدِه ُعقْ ﴿

   ﴾للتقوى﴿
   ﴾الوسطى﴿
   ﴾فإن خفتم﴿

   ﴾وصيةً ﴿
   ﴾فإن خرجن﴿

  ). َقْدرُه(أسكن الدال فيهما يعقوب 
  .ال صلة يف كسرة اهلاء لرويس

  .أماهلا خلف
  .أماهلا خلف
  . اخلاء أبو جعفر عندأخفى النون 

  ).وصيةٌ (رفع التاء الثالثة 
  . اخلاء أبو جعفر عندأخفى النون 

  .����لعلكم تعقلون ... ����: وله تعاىلعند قنـهاية الثمن 
� � � �  

 .����... ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم  ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الثامن

٢٤٥  
  
  

   ﴾فيضاِعَفهُ ﴿
  
  

وأسـقط  ، وشـدد العـني)فيضـاعُفه(رفع الفاء خلـف 
، وأســـقط )فيضـــعَفه(األلـــف ونصـــب الفـــاء يعقـــوب 

األلـــــــف وشـــــــدد العـــــــني ورفــــــــع الفـــــــاء أبـــــــو جعفــــــــر 
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٢٤٥  
٢٤٥  
٢٤٦  
٢٤٦  
٢٤٦  
  

  
   ﴾ويبسط﴿
   ﴾تُرَجعون﴿
   ﴾إسرائيل﴿
   ﴾موسى﴿

   ﴾عليِهُم القتال﴿

  ) فيضعُفه(
  ).ويبُصط(جعفر وروح  يبألبالصاد 

  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب 
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر

  .أماهلا خلف
ـــــف  )ُهمعلـــــي(ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب يف احلـــــالني  وخل

  .)عليُهُم القتال( وصالً 
٢٤٧  
٢٤٧  
٢٤٨  
٢٤٨  

   ﴾يْؤَت، يؤيت﴿
   ﴾اصطفاه، أىن﴿
   ﴾،مؤمنني يأتيكم﴿

   ﴾موسى﴿

  ).يوت، يويت(اإلبدال فيهما أليب جعفر 
  .أماهلما خلف

  ).ياتيكم، مومنني(اإلبدال فيهما أليب جعفر 

  
  

  .أماهلا خلف
٢٤٩  
٢٤٩  
٢٤٩  
٢٤٩  
٢٤٩  
٢٥٠  
٢٥١  
٢٥١  

   ﴾ِمين إال﴿
   ﴾ُغْرفة﴿

   ﴾بيده فشربوا﴿
  )معاً ( ﴾فئة﴿
   ﴾قليلٍة غلبت﴿

   ﴾الكافرين﴿
   ﴾آتاهو ﴿
   ﴾دفعُ ﴿

  

  ). مّينَ إال(فتح الياء أبو جعفر 
  ).َغْرفة(فتح الغني أبو جعفر 

  .ال صلة فيها لرويس وصالً 
  ).ِفَية(أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر 

  . اإلخفاء أليب جعفر
  

  .أماهلا رويس
  .خلف أماهلا

كســــر الــــدال وفــــتح الفــــاء وأثبــــت ألفــــاً بعــــدها أبــــو 
  ).  ِدفَاعُ (جعفر ويعقوب 

  .����وإنك لمن المرسلين ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
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  الجزء الثالث

 ����...تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ����:ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٤  
٢٥٤  
  

   ﴾عيسى بن مرمي﴿
  )الثالثة( ﴾شاء﴿

   ﴾جاءم﴿
   ﴾يأيت﴿

ال بيٌع فيه وال ﴿
   ﴾خلٌةوالشفاعةٌ 

  .أماهلا وقفاً خلف
  ).٢٥٥(أماهلا خلف وكذا يف 

  .أماهلا خلف
  ).يايت(اإلبدال أليب جعفر 

ال بيــَع فيـه والخلــَة (بـىن الثالثــة علـى الفــتح يعقـوب 
  )وال شفاعةَ 

٢٥٥  
٢٥٥  
٢٥٥  
  

   ﴾ال تأخذه﴿
   ﴾أيديِهم﴿

   ﴾وُهوَ ﴿
  

  ).ال تاخذه(اإلبدال أليب جعفر 
  .يف احلالني) أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب 

ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق
  ).وُهوه(يعقوب اء السكت 

٢٥٦  
٢٥٦  
٢٥٨  
٢٥٨  
٢٥٨  
٢٥٩  
  
٢٥٩  

   ﴾ويؤمن﴿
   ﴾الوثقى﴿
   ﴾َءاتاهُ ﴿

   ﴾ُأحيي أناْ ﴿
   ﴾يأيت، فأت﴿

   ﴾وِهي﴿
  

   ﴾أىن﴿

  ).ويومن(اإلبدال أليب جعفر 
  .أماهلا خلف

  .ا خلفأماهل
  ).أنا أُحيي(أثبت األلف وصالً أبو جعفر 

  ).يايت، فات(اإلبدال فيهما أليب جعفر 
، ووقـــــف عليهـــــا )وْهـــــيَ (أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

  ).وِهيه(يعقوب اء السكت 

  
  

  .أماهلا خلف
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٢٥٩  
٢٥٩  
٢٥٩  
٢٥٩  
  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
  
٢٦١  
٢٦١  
٢٦١  
  

   ﴾نـُْنِشزُها﴿
  )معاً ( ﴾مِائَة﴿

   ﴾لبتثُ ﴿)معاً (﴾لَِبْثتَ ﴿
   ﴾يتسّنهْ ﴿

  
   ﴾أِرين﴿
   ﴾املوتى﴿

  
  

   ﴾تؤمن، يأتينك﴿
   ﴾بلى﴿

  
  
  

﴿ َفُصْرُهن﴾   
  

   ﴾جزءاً ﴿
  

   ﴾أنبتت سبع﴿
   ﴾مائة﴿

   ﴾ُيَضاِعفُ ﴿
  

  ) نـُْنِشرُها(بالراء بدل الزاي أليب جعفر ويعقوب 
  ).ِمَية(أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر 

، لبت (أليب جعفر فيهن دغاماإل لبت(  
 يتسـن (حذف هاء السكت وصالً يعقـوب وخلـف 

  ).وانظر

  
  

  ). أَْرين(أسكن الراء يعقوب 
  .أماهلا خلف

  ).تومن، ياتينك(اإلبدال فيهما أليب جعفر 
  

  .أماهلا خلف
  
  

  ) فِصْرهنّ (كسر الصاد أبو جعفر وخلف ورويس
ـــــزاي ـــــةً  شـــــدد ال ـــــو وحـــــذف اهلمـــــزة  مفتوحـــــة منون أب

  ).جزّاً (جعفر 
  ).أنبتسبعَ (اإلدغام خللف 

  ).مَية(أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر 
ـــــوجعفر  حـــــذف األلـــــف وشـــــدد العـــــني يعقـــــوب وأب

  ) يضعف(
٢٦٢  
٢٦٢  
  

   ﴾أذىً ﴿
  ﴾عليهم وال خوٌف ﴿

  . أماهلا وقفاً خلف
يعقـــوب ) علـــيهم(فـــتح الفـــاء بـــال تنـــوين وضـــم هـــاء 

  ).وال خوَف عليُهم(
  .����وال خوف عليهم والهم يحزنون .....����: عند قوله تعاىلالثمن نـهاية 

� � � �  
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  ����.ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى قوٌل معروفٌ ����:ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الثاني
٢٦٣  
٢٦٣  
٢٦٤  
٢٦٤  
٢٦٤  

  

٢٦٤  
٢٦٥  
٢٦٨  
٢٦٩  

  
  

٢٦٩  
  

   ﴾ومغفرة خري﴿
   ﴾أذىً ﴿
   ﴾ِ◌ئاء﴿
   ﴾األذىو ﴿
   ﴾وال يؤمن﴿
   ﴾الكافرين﴿

   ﴾بوةبرَ ﴿
   ﴾ويأمركم﴿

  ﴾ احلكمةيؤِيت ﴿
  

   ﴾يؤَت احلكمة﴿
  

  .اإلخفاء أليب جعفر
  .أماهلا وقفاً خلف

  ).رِياء(أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر 
  .أماهلا خلف

  ).وال يومن(اإلبدال أليب جعفر 
  .أماهلا رويس

  ).برُبوة(ضم الراء أبو جعفر وبعقوب وخلف 

  
  
  

  .)ويامركم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 
  .)احلكمة يويت(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 

كســــر التــــاء و ) تِ و يــــ( أبــــدل اهلمــــزة واواً أبــــو جعفــــر
وأثبت يـاًء بعـد التـاء ) يؤِت احلكمة(وصًال يعقوب 
  ).يؤيت(وقفاً يعقوب 

٢٧١  
  
٢٧١  
٢٧١  

   ﴾فِنِعّما﴿
  

  ﴾هي﴿
   ﴾وتؤتوها﴿

وأسـكن العـني أبـو جعفـر ) فَنِعّمـا(فتح النون خلف 
  ).فِنْعّما(

  ).هيهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ).توتوهاو (اإلبدال أليب جعفر 

٢٧١  
  
٢٧١  
  

   ﴾فُهو﴿
  

   ﴾ويُكفرُ ﴿

ـــــف عليهـــــا )فْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر  ، ووق
  ).فُهوهْ (يعقوب اء السكت 

بــالنون وجــزم الــراء أبــو و ، )َكفــرُ نُ وَ (يعقــوب لبــالنون 
  ).نُكفْر عنكمو (جعفر وخلف 
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  .����واهللا بما تعملون خبير ... ����: عند قوله تعاىلن نـهاية الثم
� � � �  

 .����...ليس عليك هداهم ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الثالث

٢٧٢  
٢٧٢  
٢٧٣  
٢٧٣  
٢٧٣  

٢٧٤،٢٧٧  
  
٢٧٥  
٢٧٥  
٢٧٥  
٢٧٦  

   ﴾هداهم﴿
  )معاً ( ﴾من خري﴿

   ﴾حيَسبُهم﴿
   ﴾بسيماهم﴿
   ﴾من خري﴿
وال خوٌف ﴿

  )معاً (﴾عليهم
   ﴾يأكلون﴿
   ﴾فانتهى﴿

   ﴾جاءه،)كله( الربا﴿
   ﴾الربا﴿

  .أماهلا خلف
  .اإلخفاء أليب جعفر

  ).حيِسُبهم(كسر السني خلف ويعقوب 
  .أماهلا خلف

  .اإلخفاء أليب جعفر
وضـم اهلـاء يعقـوب بـال تنـوين بىن الفـاء علـى الفـتح 

  ).وال خوَف عليُهم(
  ).ياكلون(اإلبدال أليب جعفر 

  
  
  

  .أماهلا خلف
  .اإلمالة خللف

  ).٢٧٨(خللف وكذا يف  اإلمالة
٢٧٨  
٢٧٩  

   ﴾مؤمنني﴿
   ﴾فأذنوا﴿

  ).مومنني(اإلبدال أليب جعفر 
  ).فاَذنوا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

  ).ُعُسرَه(ضم السني أبو جعفر    ﴾ ُعْسرَة﴿   ٢٨٠
٢٨٠  
٢٨١  
٢٨١  
٢٨٢  

   ﴾ وأن تصدقوا﴿ 
   ﴾ تُرَجعون﴿ 

   ﴾ توىف﴿ 
   ﴾ مسمىً ﴿ 

قوا(شدد الصاد الثالثة  دوأن تص.(  
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب 

  .أماهلا خلف
  .ا وقفاً خلفأماهل
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٢٨٢  
٢٨٢  
  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  
  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  

   ﴾ أن ميُِل هو﴿ 
   ﴾ الشهداء أن﴿ 

  
  ﴾فُتذَكرَ ﴿

   )معاً (﴾إحدامها﴿
   ﴾األخرى﴿
   ﴾وال يْأبَ ﴿
   ﴾الشهداء إذا﴿

  
  

   ﴾أدىنو﴿
   ﴾جتارًة حاضرةً ﴿

﴿ وال ُيضار﴾   

  )أن ميّل ْهو فليملل(أسكن اهلاء وصالً أبو جعفر 
أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة أبو جعفر ورويس 

  ).الشهداِء َين(
   .)فُتْذِكرَ (أسكن الذال وخفف الكاف يعقوب 

  .أماهلما خلف
  .أماهلا خلف

  ).وال يابَ (اإلبدال أليب جعفر 
جعفر  سهل الثانية بني اهلمزة والياء أبو

وهلما إبداهلا واواً مكسورة  )الشهداء ِاذا(ورويس
  ).الشهداء ِوذا(

  .اإلمالة خللف
  ).جتارٌة حاضرةٌ (رفَعُهما الثالثة 

  ).وال يضارْ (أسكن الراء ُخمففة أبو جعفر 

  .����واهللا بكل شيء عليم ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان  ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الرابع
 .����... مقبوضة

٢٨٣  
٢٨٣  
٢٨٤  

   ﴾فليؤد﴿
   ﴾الذي اؤمتن﴿
   ﴾فيغفُر،ويعذبُ ﴿

  ). فليود(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
  ).الذي ُمتن(أبدل اهلمزة ياًء وصالً أبو جعفر 

  ).فيغفْر، ويعذبْ (جزم الفعلني خلف 
  ).يعذّمنو (أدغمها خلف    ﴾يعذُب منو ﴿  ٢٨٤
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٢٨٥  
٢٨٥  
  
٢٨٥  
٢٨٦  
٢٨٦  
٢٨٦  
٢٨٦  

   ﴾واملؤمنون﴿
  ﴾وُكُتبهِ ﴿

  
   ﴾ال نـَُفرق﴿
   ﴾ال تؤاخذنا﴿

   ﴾أخطأنا﴿
   ﴾موالنا﴿
   ﴾الكافرين﴿

  ).واملومنون(اإلبدال أليب جعفر 
كسـر الكـاف وفـتح التـاء وأثبـت ألفـاً بعـدها خلـف 

  ).َتابهكِ و (
  ).ال يُفرق(يعقوب لبالياء 

  ).ال تواخذنا(بو جعفر أبدل اهلمزة واواً أ

  
  

  .)أخطانا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  
  .أماهلا خلف 

  .  أماهلا رويس 
  .����أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين ... ����: نـهاية السورة

� � � �  
  سورة آل عمران

١  
  
٣  
٤  
٥  
٧  
٧  

١٣، ١١  
١٢  
١٢  

   ﴾امل﴿
  

   ﴾التوراة﴿
   ﴾هدىً ﴿
   ﴾خيفى﴿
   ﴾هنّ ﴿

   )معاً ( ﴾تأويله﴿
   ﴾كدأب، رأي﴿

  ﴾وُحتَشرون ستُـْغلبون﴿
   ﴾بئسو ﴿

ــــو جعفــــر  فصــــل حــــروف اهلجــــاء بســــكتة لطيفــــة أب
  .)ميم –الم  -ألف (

  .أماهلا خلف
  .أماهلا وقفاً خلف

  .أماهلا خلف
  ).هّنهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 

  ).تاويله( أبدل مهزا ألفاً أبو جعفر
   .)كداب، راي(أبدل مهزتيهما ألفاً أبو جعفر 

   .)سيغلبون، وحيشرون(خلف بياء الغيبة 
  

  ).بيسو (أبدل اهلمزة فيها ياًء أبو جعفر 
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١٣  
١٣  
١٣  
١٣  
١٣  
١٣  
  
  
١٤  

   ﴾ِفَئَتني، ِفَئة﴿
   ﴾أخرىو ﴿
   ﴾يرونـهم﴿
   ﴾مثليِهم﴿

  ﴾يـَُؤيدُ ﴿
   ﴾يشاُء ِإنّ ﴿

  
  

   ﴾الدنيا﴿

   .)ِفَيَتني، ِفَية(أبدل اهلمزتني فيهما ياًء أبو جعفر 
  .أماهلا خلف 

  ).ترْوم(بتاء اخلطاب ليعقوب وأيب جعفر 
  ).مثليُهم(ضم اهلاء يعقوب 

  ).يـَُويدُ (أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ابن مجاز 
أبدل اهلمـزة الثانيـة واواً مكسـورة أبـو جعفـر ورويـس 

ــــــــني اهلمــــــــزة واليــــــــاء )يشــــــــاُءِون( وهلمــــــــا تســــــــهيلها ب
  ).ِان يشاء(

  . أماهلا خلف
  .����واهللا عنده حسن المآب ... ����: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن

� � � �  
 .����... قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ���� :ويبدأ من قوله تعاىل الثمن الخامس

١٥  
  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢٠  
  
٢٠  
  

  ﴾أَُؤنبُئكم﴿
  

   ﴾إال هو﴿
   ﴾جاءهم﴿
   ﴾وجهَي هللا﴿
   ﴾ومن اتبعنِ ﴿

  
   ﴾أََأسلمتم﴿

  

ســهل اهلمــزة الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس وأدخــل بــني 
  .)أونبُئكم() أاونبئكم(اهلمزتني ألفاً أبو جعفر 

  .)إال هوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 
  . لفأماهلا خ

  ).وجهْي هللا(أسكن الياء يعقوب وخلف 
، )ومـــن اتبعـــين وقـــل(أثبـــت اليـــاء وصـــالً أبـــو جعفـــر 

  ).ومن اتبعين(ويف احلالني يعقوب 
، )أاَاســــلمتم(أدخـــل بـــني اهلمـــزتني ألفــــاً أبـــو جعفـــر 

  ).أَاسلمتم(وسهل الثانية أبو جعفر ورويس 
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٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٣  

٢٨، ٢٦  
  

٣٢ ،٢٨  
٢٨  
  
٣٠  
٣٠  

   ﴾يأمرون﴿
   ﴾الدنيا﴿
   ﴾لَِيحُكمَ ﴿

   ﴾يتوىل﴿
، تؤيت، املؤمنني﴿

  ﴾املؤمنون
   )معاً ( ﴾الكافرين﴿

   ﴾تـَُقاةً ﴿
  

   ﴾من خري﴿
   ﴾رؤوف﴿

  )يامرون( أبدل مهزا ألفاً أبو جعفر
  . أماهلا خلف

  ).لُِيْحَكم(ياء وفتح الكاف أبو جعفر ضم ال
  .أماهلا خلف

تــويت، املــومنني، (أبــدل اهلمــزة فــيهن واو أبــو جعفــر 
  ).املومنون

  . ا رويسمأماهل
فــتح التــاء وكســر القــاف وحــذف األلــف بعــدها مــع 

  . ، وأماهلا خلف)تَِقّيةً (ياء مشددة يعقوب 
  . اإلخفاء أليب جعفر

  ).رُؤف(حذف الواو يعقوب وخلف 

  .����فإن اهللا ال يحب الكافرين …  ���� :عند قوله تعاىلـهاية الثمن ن
� � � �  

 .����...إن اهللا اصطفى آدم ونوحاً  ����: الثمن السادس ويبدأ بقوله تعالى

٣٣  
٣٥  
٣٥  
٣٦  
٣٦  
٣٦  
٣٦  

   ﴾اصطفى﴿
   ﴾امرأتُ ﴿
   ﴾مين ِإنك﴿

   ﴾ثىأن﴿
   ﴾وَضَعتْ ﴿
   ﴾كاألنثى﴿
   ﴾وإْين أعيذها﴿

  .أماهلا خلف
  ).امرأهْ (التأنيث وقف عليها يعقوب اء 

  ).ِمينَ ِإنك(فتح الياء أبو جعفر 
  . أماهلا خلف

  ).وَضْعتُ (أسكن العني وضم التاء يعقوب 
  .أماهلا خلف

  ).وإَين أعيذها(فتح الياء أبو جعفر 
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٣٧  
٣٨ ،٣٧  

  
٣٧  
٣٩  
  
٣٩  
  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٤  
٤٥  
٤٥  
٤٧  
٤٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

٤٧  

   ﴾وكفَلها﴿
  )كله( ﴾زكريا﴿

  

   ﴾ىن أَ ﴿
  ﴾فنادته﴿

  
  ﴾وهو﴿

  
   ﴾بيحىي﴿

﴿ أىن﴾   
   ﴾اجعل ْيل آية﴿
  )معاً ( ﴾اصطفاكِ ﴿

  )معاً ( ﴾لديِهم﴿
   ﴾ابن مرمي عيسى﴿

   ﴾الدنيا﴿
﴿ أىن﴾   

   ﴾يشاُء ِإذا﴿
  

   ﴾قضى﴿

  ). وكَفَلها(خفف الفاء أبو جعفر ويعقوب 
أثبت بعد األلف مهزة مضمومة أبو جعفر 

  ).زكرياءُ (ويعقوب 
  . أماهلا خلف

 خلف وحذف التاء ممالة بعد الدال أثبت ألفاً 
   .)فناداه(
ووقف عليها ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر  

  ).وهوه(يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف
  . أماهلا خلف

  ).اجعل َيل آية(فتح الياء أبو جعفر 
  . أماهلما خلف

  ).لديُهم(ضم اهلاء يعقوب 
  .أماهلا وقفاً خلف

  .أماهلا خلف
  .لفأماهلا خ 

، )يشاُء ِاذا(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس 
  ).يشاُء ِوذا(وهلما إبداهلا واواً مكسورة 

  .أماهلا خلف
٤٨  

٥٠، ٤٨  
   ﴾ويُعلمه الكتاب﴿

  )معاً ( ﴾التوراةو ﴿
   .)ونُعلمه الكتاب(لف خلبالنون بدل الياء 

  . أماهلا خلف
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٤٩  
٤٩  
  
٤٩  

   ﴾إسراءيل﴿
   ﴾قد جئتكم﴿

  
   ﴾أْين أخلق﴿

  .سهل اهلمزة الثانية مع املد والقصر أبو جعفر
، وأبـــدل اهلمـــزة يـــاء أبـــو )قّجئـــتكم(أدغمهـــا خلـــف 

   .)جيتكم(جعفر 
  ).ِإَين َأخلق(كسر اهلمزة وفتح الياء أبو جعفر 

٤٩  
  
٤٩  
  
  
٤٩  

   ﴾كهيئة﴿
  

   ﴾ الَطْري، طرياً ﴿ 
  
  

   ﴾ املوتى﴿ 

أبدل اهلمزة ياء وأدغم الياء األوىل يف الثانية أبو 
  ).كهية(جعفر 

أثبــت ألفــاً ومهــزة مكســورة بعــدها وحــذف اليــاء أبــو 
ووافقــــه يف الثانيــــة يعقــــوب ) الطــــائِر، طــــائِراً (جعفــــر 

  ).طائراً (
  .أماهلا خلف

٤٩  
٤٩  
٥٠  
٥٠  
  
٥١  

   ﴾ بُيوتكم﴿ 
   ﴾مؤمنني، تأكلون﴿

   ﴾جئتكم﴿
  ﴾وأطيعونِ ﴿

   
   ﴾صراط﴿

  ).بِيوتكم(كسر الباء خلف 
  .)اكلون ،مومننيت( أبدل اهلمزة أبو جعفر

  ).جيتكم(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
أثبـــــــــــــــــــت اليـــــــــــــــــــاء بعـــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــون يف احلـــــــــــــــــــالني 

   .)وأطيعوين(يعقوب
  ).سراط(رويس بالسني بدل الصاد 

  .����هذا صراط مستقيم ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����...فلما أحس عيسى منهم الكفر ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن السابع

٥٢  
٥٢  

  )كله( ﴾عيسى﴿
   ﴾أنصاري ِإىل﴿

  ).٥٩، ٥٥(أماهلا خلف وكذا يف 
  ).أنصارَي إىل اهللا(فتح الياء أبو جعفر 
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٥٥  
٥٦  

﴿ معاً ( ﴾إيل(  
   ﴾الدنيا﴿

  ).إلّيهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف

٥٧  
  
٦١  
٦١  
٦٢  
  
٦٥  

٦٦، ٦٥  
٦٨  

  
  
  

٧٣، ٦٨  
٦٨  
٧٣  
٧٣  
٧٣  

   ﴾فُيوفيِهم﴿
  

   ﴾جاءك﴿
   ﴾لعنتَ ﴿
  )معاً ( ﴾َهلُو﴿

  
   ﴾التوراة﴿
   ﴾مل، فلم﴿
   ﴾ها أنتم﴿

  ﴾املؤمنني، وال تؤمنوا﴿
   ﴾أَْوىل﴿
   ﴾اهلدى﴿
   ﴾هدى﴿

  ﴾يؤتيه،يؤتى﴿

، وضــم )فُنــوفيِهم(بــالنون أليب جعفــر وخلــف وروح 
  ). فُيوفيُهم(اهلاء فيها يعقوب 

  .أماهلا خلف
  ).لعنهْ (وقف عليها يعقوب باهلاء 

، ووقف عليها يعقوب )َهلْو(جعفر  أسكن اهلاء أبو
  ).َهلُوهْ (اء السكت 

  .أماهلا خلف
  ).ِلمَه، فِلَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت 

  ).هااَنتم(سهل اهلمزة أبو جعفر 

  
  
  
  
  

  ).املومنني، وال تومنوا(أبدهلما أبو جعفر 
  . أماهلا خلف.أماهلا خلف وقفاً 
  .أماهلا وقفاً خلف

  . أبو جعفرأماهلا خلف، وأبدهلا 
   ).يوتيهيويت،(ا أبو جعفر مأبدهل

  .����واهللا ذو الفضل العظيم ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����...ومن أهل الكتاب ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الثامن
٧٥  
٧٥  

  )معاً ( ﴾تأمنه﴿
  )معاً ( ﴾يـَُؤده﴿

  ).تامنه(اهلمزة ألفاً أبو جعفر أبدل 
أبـــدل اهلمـــزة واواً مفتوحـــة وأســـكن اهلـــاء أبـــو جعفـــر 
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٧٦  
٧٧  

  
   ﴾بلى، أوىف،اتقى﴿
   ﴾إليِهم، يزكيِهم﴿

   .)يؤدِه إليك(، وليعقوب عدم الصلة )يـَُودهْ (
  .خلف ن أماهل

  ).إليُهم، يزكيُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب 
  ).لتحِسبوه(كسر السني يعقوب وخلف    ﴾لتحَسبوه﴿  ٧٨
ســكن العــني وخفــف الــالم وفتحهــا أبــو اء وأتــفــتح ال   ﴾تـَُعلمون﴿  ٧٩

  ).تـَْعَلُمون(جعفر ويعقوب 
٧٩  
٨٠  
  
٨٠  
٨١  
  
٨١  
٨١  
٨١  
  

   ﴾يـُْؤتَِيه﴿
   ﴾وال يأمرَكم﴿

  
   ﴾أيأمرُكم﴿
   ﴾آتيُتُكم﴿

  
   ﴾جاءكم﴿
   ﴾لتؤمنن﴿
   ﴾َءأَقررمت﴿

  .)يوتيه( أبدهلا أبو جعفر
   .)واليامرُكم(أبدل اهلمزة ألفاً ورفع الراء أبو جعفر 

  ).أيامركم(زة ألفاً أبو جعفر أبدل اهلم
بــالنون املفتــوح بــدل التــاء وألــف بعــدها أليب جعفــر 

  ).آتيَناكم(
  .أماهلا خلف

  ).لتومنن( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر
أدخــل ألفــاً بــني اهلمــزتني وســهل الثانيــة أبــو جعفــر، 

، ) قـــررمتءااَ ( وســهل الثانيـــة مــن غـــري إدخــال رويـــس
  .)قررمتءاَ (

٨١  
٨٢  
٨٣  
٨٣  

   ﴾خذمتأو ﴿
   ﴾توىل﴿
   ﴾يبغون﴿
   ﴾عونجَ رْ يُـ ﴿

  ).وأختم( أدغمها أبو جعفر وروح وخلف
  .أماهلا خلف

  ).تبغون( بالتاء بدل الياء أبو جعفر وخلف
ــــاء أبــــو جعفــــر وخلــــف باليــــاء مــــع ، ) تُرَجعــــون(بالت
  ).يَرِجعون( فتحها وكسر اجليم يعقوب
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٨٤  
٨٥  
  
٨٦  
٨٧  

   ﴾عيسىو موسى ﴿
   ﴾وُهو﴿

  
   ﴾جاءهم﴿
   ﴾معليهِ ﴿

  .ا خلف مأماهل
أسكن اهلـاء أبـو جعفـر، ووقـف عليهـا يعقـوب ـاء 

  ).وُهَوهْ (السكت 
  .أماهلا خلف

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب 
٩١  
٩١  

   ﴾ِمْلءُ ﴿
   ﴾افتدى﴿

) ِملُ (ا إىل الالم ابن وردانأسقط اهلمزة ونقل ضمته 
  .أماهلا خلف

  .����فإن اهللا به عليم ... ���� :عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  
  الجزء الرابع

 .����...كل الطعام كان حالً لبني إسرائيل����: ويبدأ بقوله تعاىل:الثمن األول

٩٣  
٩٣  
  
٩٣  
٩٣  
٩٤  
٩٦  
٩٧  
١٠٠  
١٠١  

  )معاً ( ﴾إسرائيل﴿
  ﴾تـُنَـزَل التوراة﴿

   
   ﴾بالتوراة﴿

  ﴾فأتوا﴿
  ﴾افرتى﴿
    ﴾وهدىً ﴿

   ﴾ِحج البيت﴿
   ﴾الكافرين﴿

   ﴾تتلى﴿

  .سهل اهلمزة الثانية مع املد والقصر أبو جعفر
ــَزل(أســكن النــون وخفــف الــزاي يعقــوب  وأمــال  )تـُنـْ

    .خلف) التوراة(
  .أماهلا خلف

  ).فاتوا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 
  .أماهلا خلف

  .أماهلا وقفاً خلف
  ).َحج البيت(فتح احلاء يعقوب 

  .أماهلا رويس
  

  .اهلا خلفأم
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١٠١  
١٠٣  
١٠٤  

   ﴾صراط﴿
   ﴾نِْعَمَت اهللا﴿

   ﴾يأمرونو ﴿

  ).سراط(رويس لبالسني 
  ). نعمهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث 

  ).ويامرون( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر
  .أماهلا خلف   ﴾جاءهم﴿  ١٠٥
١٠٩  
١١٠  

   ﴾تـُْرَجع﴿
تأمرون، تؤمنون، ﴿

  ﴾املؤمنون

  ) تـَْرِجع(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف 
  .)ن، املومنونتامرون، تومنو (اإلبدال أليب جعفر 

  .أماهلا وقفاً خلف   ﴾أذىً ﴿  ١١١

١١٢  
    ﴾عليِهُم الذلة﴿
   ﴾عليِهُم املسكنة﴿

ضم اهلاء وصًال خلف، وضمها يعقوب يف احلـالني 
  ).عليُهُم الذلة، عليُهُم املسكنة(

  .����ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... ليسوا سواء ����: بدأ بقوله تعاىلوي :الثمن الثاني
  ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر    ﴾يؤمنون﴿  ١١٤
  ).يامرون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر    ﴾يأمرون﴿  ١١٤
١١٥  
١١٥  

   ﴾وما يفعلوا﴿
   ﴾فلن يكفروه﴿

  .)وما تفعلوا(بتاء اخلطاب أليب جعفر ويعقوب 
   .)فروهفلن تك(بتاء اخلطاب أليب جعفر ويعقوب 

١١٥  
١١٧  

  ﴾من خري﴿
    ﴾الدنيا﴿

  .اإلخفاء أليب جعفر
  .أماهلا خلف

  ).يالونكم( اإلبدال أليب جعفر   ﴾يألونكم﴿  ١١٨
  ).ها اَنتم(سهل اهلمزة أبو جعفر   ﴾ها أنتم﴿  ١١٩
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  ).تومنون( اإلبدال أليب جعفر    ﴾تؤمنون﴿  ١١٩
  ).تسوهم(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر    ﴾َتُسْؤهم﴿  ١٢٠
  ).ال َيِضرْكم(كسر الضاد وجزم الراء يعقوب    ﴾ال َيُضركم﴿  ١٢٠
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر    ﴾املؤمنني﴿  ١٢١
  ).املومنون( اإلبدال أليب جعفر    ﴾املؤمنون﴿  ١٢٢
  ).ِإتقول(أدغمها خلف    ﴾إذ تقول﴿  ١٢٤
  ).للمومنني( اإلبدال أليب جعفر    ﴾للمؤمنني﴿  ١٢٤
  ).وياتوكم( اإلبدال أليب جعفر    ﴾وكمويأت﴿  ١٢٥
  ).ُمَسومني(فتح الواو أبو جعفر وخلف    ﴾ُمَسومني﴿  ١٢٥
  .أماهلا خلف   ﴾بلى﴿  ١٢٥
  .أماهلا خلف   ﴾بشرى﴿  ١٢٦
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب     ﴾عليِهم﴿  ١٢٨
  ).تاكلوا( اإلبدال أليب جعفر    ﴾تأكلوا﴿  ١٣٠
وشــــدد العــــني أبــــو جعفــــر ويعقــــوب أســــقط األلــــف    ﴾ُمضاَعَفة﴿  ١٣٠

   .)ُمَضعَفة(
  .أماهلا خلف   ﴾الربا﴿  ١٣٠
  .أماهلا رويس   ﴾للكافرين﴿  ١٣١

  .���� ترحمون وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 .����... وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الثالث

  ).سارعوا(أسقط الواو األوىل أبو جعفر    ﴾رعواوسا﴿  ١٣٣
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  .أماهلا وقفاً خلف   ﴾هدىً ﴿  ١٣٨
  .)مومنني(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾مؤمنني﴿  ١٣٩
  ).قـُرْحٌ (ضم القاف خلف   )معاً ( ﴾قـَرْحٌ ﴿  ١٤٠
  .أماهلا رويس   ﴾الكافرين﴿  ١٤١
  ).جالً ُموَ (أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر    ﴾ُمَؤجالً ﴿  ١٤٥
أبـــدل اهلمـــزة فيهمـــا واواً وأســـكن اهلـــاء  أبـــو جعفـــر   )معاً ( ﴾منهانـُْؤته ﴿  ١٤٥

  ). نؤتِه منها(، وليعقوب حذف الصلة )نوتهْ (
  ).يُرِثواب(ا خللف ماإلدغام فيه   )معاً ( ﴾يرْد ثواب﴿  ١٤٥

١٤٥،١٤٨ 
  .خلف نأماهل  )كله( ﴾الدنيا﴿  ١٥٢،

ـــــت ألفـــــاً بعـــــد الكـــــ   ﴾وَكأَين﴿  ١٤٦ اف ومهـــــزة مكســـــورة بعـــــدها أثب
ع تســـيهل اهلمـــزة ومـــد وحـــذف اليـــاء أبـــو جعفـــر مـــ

ووقـــــف عليهـــــا يعقـــــوب  ،)وكـــــائن(األلـــــف وقصـــــرها
  ).وَكَأيْ (بالياء 

ـــاء وحـــذف األلـــف يعقـــوب    ﴾قَاَتل معه﴿  ١٤٦ ضـــم القـــاف وكســـر الت
   .)قُِتل(

  .أماهلا رويس   ﴾الكافرين﴿  ١٤٧
  .أماهلا خلف   ﴾فآتاهم﴿  ١٤٨
  .أماهلا خلف   ﴾موالكم﴿  ١٥٠
  ).الُرُعب(ضم العني أبو جعفر ويعقوب    ﴾الُرْعب﴿  ١٥١
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو( جعفر أسكن اهلاء أبو    ﴾وهو﴿  ١٥١
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  ).وُهوهْ (اء السكت 
  ).يـُْنزِل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب    ﴾يـُنَـزل﴿  ١٥١
ل ، وأمـــــا)مـــــاواهمو (أبــــدل اهلمـــــزة ألفـــــاً أبـــــو جعفـــــر    ﴾مأواهمو ﴿  ١٥١

  . األلف خلف
  ).وبيس( اإلبدال أليب جعفر    ﴾وبئس﴿  ١٥١
  .أماهلا وقفاً خلف   ﴾مثوىً ﴿  ١٥١
  ).ولقصَدقكم(اإلدغام خللف    ﴾ولقْد صدقكم﴿  ١٥٢
  ).ِإحتُّسوم(اإلدغام خللف    ﴾إْذ حتسوم﴿  ١٥٢
  . أماهلا خلف   ﴾أراكم﴿  ١٥٢
  ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر    ﴾املؤمنني﴿  ١٥٢

  .����واهللا ذو فضل على المؤمنين ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 .����...إذ تصعدون وال تلوون على أحد ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الرابع

  .أماهلا خلف   ﴾أُخراكم﴿  ١٥٣
  ).ِإتصعدون(اإلدغام خللف    ﴾إْذ تصعدون﴿  ١٥٣
  .وأماهلا )تغشى(أنثها خلف    ﴾يغشى﴿  ١٥٤
  ).كله(يعقوب  هارفع   ﴾كله﴿  ١٥٤
  ).بِيوتكم(كسر الباء خلف    ﴾بـُُيوِتكم﴿  ١٥٤
ــــــف، ويعقــــــوب يف احلــــــالني    ﴾عليِهُم القتل﴿  ١٥٤ ضــــــم اهلــــــاء وصــــــالً خل

   .)عليُهم(
  .ا وقفاً خلفمأماهل ﴾التَـَقى اجلمعان﴿، ١٥٥
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   )معاً (  ١٦٦
  ).مبا يعملون بصري(بياء الغيبة خللف    ﴾بصريمبا تعملون ﴿  ١٥٦
  .أماهلا وقفاً خلف   ﴾ُغزى﴿  ١٥٦

  ).ِمتم(كسر امليم خلف   )معاً ( ﴾ُمتم﴿  ١٥٨ ،١٥٧
١٥٧ 
١٥٩  

   ﴾رمحٌة خري﴿
   ﴾فظّاً غليظ﴿

  .ا أليب جعفراإلخفاء فيه
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر

  ).جتمعون(بتاء اخلطاب للثالثة    ﴾جيمعون﴿  ١٥٧
 ).املومنون(أليب جعفر اإلبدال    ﴾املؤمنون﴿  ١٦٠

١٦١  ﴿ يـَُغل(ضم الياء وفتح الغني الثالثة    ﴾أن يـَُغل.(  
  .أماهلا خلف   ﴾تُوىف﴿  ١٦١
 ).يات(اإلبدال أليب جعفر    ﴾يأت﴿  ١٦١

  وأماهلا خلف )ماواهو (أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾مأواهو ﴿  ١٦٢
 ).وبيس(اإلبدال أليب جعفر    ﴾وبئس﴿  ١٦٢

١٦٤  
١٦٤  
١٦٤  

   ﴾عليِهم، فيِهم ﴿
   ﴾املؤمنني﴿

   ﴾يُزكيِهم﴿

  ).عليُهم،فيُهم (ضم اهلاء فيهما يعقوب 
 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر 

  )يزكيُهم(ضم اهلاء يعقوب 
 ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً  أبو جعفر    ﴾املؤمنني﴿  ١٦٦

  .أماهلا خلف   ﴾أىن﴿  ١٦٥
  ).لَ يـْ ِق◌ُ (اإلمشام لرويس    ﴾ِقيلَ ﴿  ١٦٧
  ). حتِسنب(كسر السني يعقوب وخلف    ﴾حتسَنب ﴿  ١٦٩
 وضـم اهلـاء يعقـوببـال تنـوين الفـاء علـى الفـتح بىن    ﴾أال خوٌف عليِهم﴿  ١٧٠
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  .)أال خوَف عليُهم(
  .أماهلا خلف   ﴾آتاهم﴿  ١٧٠

  .����أال خوٌف عليهم وال هم يحزنون ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����..يستبشرون بنعمة من اهللا ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الخامس
  ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر    ﴾املؤمنني﴿  ١٧١
  ).الُقرح(ضم القاف خلف    ﴾الَقرْح﴿  ١٧٢
  ).قجمعوا(اإلدغام خللف    ﴾قْد مجعوا﴿  ١٧٣
، كمـــا )وخـــافوين إن(أثبـــت اليـــاء وصـــالً أبـــو جعفـــر    ﴾وخافون﴿  ١٧٥

  ).وخافوين(قوب يف احلالني أثبتها يع
 ).ومننيم(أبدل اهلمزة واواً  أبو جعفر    ﴾مؤمنني﴿  ١٧٥

  ).حيِسنب(كسر السني فيهما يعقوب وخلف    ﴾وال حيَسنب﴿  ١٨٠، ١٧٨
ضــم اليــاء وفــتح املــيم وشــدد اليــاء املكســورة الثانيــة    ﴾َمييز﴿  ١٧٩

  ).  ُميَيز(يعقوب وخلف 
 ).املومنني، تومنوا(دل اهلمزة واواً  أبو جعفر أب   ﴾تؤمنوا، املؤمنني﴿  ١٧٩

  .أماهلا خلف   ﴾آتاهم﴿  ١٨٠
  ).يَعملون(بياء الغيبة ليعقوب    ﴾مبا تعملون خبري﴿  ١٨٠
  ).لقسمع(اإلدغام خللف    ﴾لقْد مسع﴿  ١٨١
  . خلف )جاءكم( وأمال)قجاءكم(اإلدغام خللف    ﴾قْد جاءكم﴿  ١٨٣
 ).نومن، ياتينا، تاكلوا(اإلبدال فيهن أليب جعفر  ﴾نؤمن، يأتينا، تأكلوا﴿  ١٨٣

  ).فِلَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت    ﴾فِلمَ ﴿  ١٨٣
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  .أماهلا خلف   ﴾جاؤوا﴿  ١٨٤
  .أماهلا خلف   ﴾الدنيا﴿  ١٨٥

  .����وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور…  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����…لتبلون في أموالكم وأنفسكم  ����: له تعاىلويبدأ بقو  الثمن السادس
  .أماهلا وقفاً خلف   ﴾أذى﴿  ١٨٦
 ).فبيس(أبدل اهلمزة ياء  أبو جعفر    ﴾فبئس﴿  ١٨٧

، وكســـــر الســـــني )حيَســـــنب (بيـــــاء الغيبـــــة أليب جعفـــــر    ﴾ال حتَسنب﴿  ١٨٨
  ).ال حتِسنبّ (يعقوب وخلف 

  ).ِسبّنهمفال حت(كسر السني يعقوب وخلف    ﴾فال حتَسبنهم﴿  ١٨٨
  .أماهلا خلف  ﴾األبرار﴿  ١٩٣
ــــــة عليهــــــا خلــــــف    ﴾وقاتَلوا وقُِتلوا﴿  ١٩٥ ــــــوا (أخــــــر األوىل وقــــــدم الثاني وقُِتل

   .)وقاتَلوا
  .أماهلا خلف   ﴾أنثى﴿  ١٩٥
  ).ال يُغرْنك(أسكن النون خمففة رويس    ﴾ال يَغرنك﴿  ١٩٦
وأماهلـــــا  ،)مـــــاواهم(أبـــــدل اهلمـــــزة ألفـــــاً أبـــــو جعفـــــر    ﴾مأواهم﴿  ١٩٧

  . خلف
 ).وبيس(أبدل اهلمزة ياء  أبو جعفر    ﴾وبئس﴿  ١٩٨

  ) لكن الذين(شدد النون وفتحها أبو جعفر    ﴾لكِن الذين﴿  ١٩٨
  .أماهلا خلف   ﴾لألبرارِ ﴿  ١٩٨
  ).يومن( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمن﴿  ١٩٩
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  ).إليُهم( ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليهم﴿  ١٩٩
  .����واتقوا اهللا لعلكم تفلحون  ����: عند قوله تعاىلسورة نـهاية الثمن وال

� � � �  
  سورة النساء

  .����... ياأيها الناس اتقوا ربكم ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن السابع
  ).تساءلون(شدد السني أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتَساَءلون﴿  ١
 ).تاكلوا(أبدل اهلمزة ألفاً  أبو جعفر    ﴾تأكلوا﴿  ٢

٣  
،فإن  تموإن خف﴿

  ﴾خفتم
  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر

  ).فواحدةٌ (بالرفع أليب جعفر   ﴾فواحدةً ﴿  ٣
  .أماهلا خلف  ﴾مثىن، أدىن﴿  ٣
  ).١٠، ٨ (وكذالكخلف ن أماهل  )كله(﴾اليتامى﴿   ٦، ٢،٣
  ).َصُدقاّنهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ َصُدقانّ ﴿   ٤
 ).توتوا(جعفر  أبدل اهلمزة واواً  أبو   ﴾تؤتوا﴿  ٥

ـــة أبـــو جعفـــر ورويـــس اهلمـــزة ســـهل   ﴾السفهاَء أَموالكم﴿  ٥ الســـفهاَء (الثاني
   .)اَموالكم

 ).ا ، فلياكلهتاكلو (أبدل اهلمزة ألفاً  أبو جعفر    ﴾ا، فليأكلهتأكلو ﴿  ٦

  ).إليُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   )معاً ( ﴾إليِهم﴿  ٦
  ).عليُهم(ب ضم اهلاء فيهما يعقو   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٩، ٦

  .أماهلا خلف  ﴾كفى﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾القرىب﴿  ٨
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلفهم﴿  ٩
٩  
١٠  

  ﴾ضعافاً خافوا﴿
  )  معاً (﴾يأكلون﴿

  .اإلخفاء أليب جعفر
  ).ياكلون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

  ). واحدةٌ (جعفر  يبألبالرفع   ﴾كانت واحدةً ﴿  ١١
  .����إن اهللا كان عليماً حكيماً …  ����: ىلعند قوله تعانـهاية الثمن 

� � � �  
 .����...ولكم نصف ما ترك أزواجكم ����: ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثامن 

١٢  
  يوَصى ا أو ﴿
  ﴾غري مضارن دي

  ).يوِصي(بالياء وكسر الصاد للثالثة 

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾دين غري﴿  ١٢

١٣،١٤  
  ،يدخله جنات﴿

  ﴾يدخله ناراً 
  ).ندخله(أليب جعفر  بالنون فيهما

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ناراً خالداً ﴿  ١٤

١٥  ﴿ عليِهن﴾  
ضـــــم اهلـــــاء ووقـــــف عليهـــــا يعقـــــوب ـــــاء الســـــكت 

   .)عليُهّنهْ (

  ﴾يتوفاهن، هلنّ ﴿  ١٥
يتوفاهنّــــــْه، (وقــــــف عليهــــــا يعقــــــوب ــــــاء الســــــكت 

  .خلف )يتوفاهن(، وأمال )هلّنهْ 
  ).يف الِبيوت(كسر الباء خلف   ﴾يف الُبيوت﴿  ١٥
 ).ياتياا(أبدل اهلمزة ألفاً  أبو جعفر    ﴾يأتياا﴿  ١٦

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٧
 ونقــــل حركتهــــا إىل الــــالم ابــــن وردانأســــقط اهلمــــزة   ﴾اآلن﴿  ١٨
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  .)اَالن(
  ).ُكرهاً (ضم الكاف خلف   ﴾َكرهاً ﴿  ١٩
  .أماهلا خلف  ﴾عسىف﴿  ١٩

  ).ياتني( فيهما أبو جعفرأبدل اهلمزة   )معاً ( ﴾يأتني﴿  ١٩ ،١٥

١٩  
  ﴾تعضلوهنّ ﴿
  ﴾آتيتموهنّ ﴿
  ﴾كرهتموهن﴿

تعضلوهّنْه، (وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ).آتيتموهّنْه  كرهتموهّنهْ 

  ﴾إحداهن﴿  ٢٠
، )إحداهنــــهْ (وقــــف عليهــــا يعقــــوب ــــاء الســــكت 

  .وأماهلا خلف
  .)ونهتاخذتاخذوا،أ( أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر  ﴾تأخذوا،أتأخذونه﴿  ٢٠
  ).تاخذونه(أبدل اهلمزة فيها أبو جعفر  ﴾تأخذونه﴿  ٢١
  .أماهلا خلف  ﴾أفضى﴿  ٢١
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ميثاقاً غليظاً ﴿  ٢١
  ).النساِء ِاال(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾من النساِء ِإال﴿  ٢٢
٢٣  ﴿ ن﴾ ) ًمعا(   اء السكت وقف عليها يعقوب) ِّْنه.(  

  ).قسلف(اإلدغام خللف   ﴾فقْد سل﴿  ٢٣، ٢٢
  .����إن اهللا كان غفوراً رحيماً ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

� � � �  
  الخامسالجزء 

  .����... والمحصنات من النساء ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن األول
  ).النساء ِاال(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾النساِء ِإال﴿  ٢٤
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٢٤  ﴿ وَأَحل(مزة واحلاء يعقوب فتح اهل  ﴾وأُِحل.(  
٢٥  ﴿ َأْحَصن(فتح اهلمزة والصاد خلف   ﴾أُحِصن.(  

  ﴾عليِهنّ ﴿  ٢٥
ضـــــم اهلـــــاء ووقـــــف عليهـــــا يعقـــــوب ـــــاء الســـــكت 

  .)عليُهّنه(
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ملن خشي﴿  ٢٥

٢٩، ٢٥  
) معاً (﴾ املؤمنات﴿

  ﴿تأكلوا﴾
 ).املومنات، تاكلوا(اإلبدال أليب جعفر 

  ). جتارةٌ (رفعها أبو جعفر ويعقوب   ﴾ جتارةً ﴿   ٢٩
  ).َمدخالً (فتح امليم أبو جعفر   ﴾ُمدخالً ﴿  ٣١
  ).وَسلوا(وفتح السني خلف  ةحذف اهلمز   ﴾ْسألواو ﴿  ٣٢
  )عاقدت(بعد العني ألفاً أبو جعفر ويعقوبأثبت   ﴾َعَقَدتْ ﴿  ٣٣
  ).َحِفَظ اهللاَ (نصب لفظ اجلاللة أبو جعفر   ﴾َحِفَظ اهللاُ ﴿  ٣٤

٣٤  

  ﴾شوزهن ن﴿
﴿ فعظوهن﴾  
﴿ واهجروهن﴾  
﴿ واضربوهن﴾  

نشوزهنْه، (وقف عليها مجيعاً يعقوب اء السكت 
  ).فعظوهنْه، واهجروهنْه، واضربوهنهْ 

٣٤  ﴿ عليهن﴾  
ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب ووقـــــف عليهـــــا ـــــاء الســـــكت 

  ).عليُهّنهْ (
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر  ﴾ وإن خفتم﴿   ٣٥
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر  ﴾عليماً خبرياً ﴿  ٣٥

  .����إن اهللا كان عليماً خبيراً …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
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� � � �  
  .����…واعبدوا ربكم وال تشركوا به شيئاً  ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الثاني

) معاً ( ﴾القرىب﴿  ٣٦
  ﴾اليتامى﴿

  .خلف نأماهل

  .أدغمها يعقوب  ﴾الصاحِب بِاجلنب﴿  ٣٦
 ).يامرونو (أبدل اهلمزة ألفاً  أبو جعفر    ﴾أمرونوي﴿  ٣٧

  ).بالَبَخل(فتح اخلاء والباء خلف   ﴾بالُبْخل﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  )معاً (﴾آتاهم﴿  ٥٤، ٣٧

  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٣٧
  .)رِيَاء(أبدل اهلمزة األوىل ياًء أبو جعفر   ﴾رِئَاء﴿  ٣٨
 ).يومنون( أبدل اهلمزة واواً  أبو جعفر   ﴾يؤمنون﴿  ٣٨

  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿  ٣٩
  ).حسنةٌ (أبو جعفر بالرفع   ﴾حسنةً ﴿  ٤٠

  ﴾يضاِعْفها﴿  ٤٠
حـــذف األلــــف وشــــدد العـــني أبــــو جعفــــر ويعقــــوب 

  .)يضعفها(
  ).يوتِ و (أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤتِ و ﴿  ٤٠
  ).جينا(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   )معاً ( ﴾جئنا﴿  ٤١

  ﴾َسّوىتُ ﴿  ٤٢
، وفـــــتح التـــــاء وشـــــدد )َتَســـــوى(فـــــتح التـــــاء خلـــــف 

  .وأماهلا خلف) َتسوى(السني أبو جعفر 

  ﴾ُِم األرض﴿  ٤٢
 وكســر )ـُـُم األرض(ضــم اهلــاء واملــيم وصــالً خلــف 

  ).ِِم األرض(يعقوب وصالً امليم 
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  .أماهلا خلف  ﴾سكارى﴿  ٤٣
  .أماهلا خلف  ﴾مرضى﴿  ٤٣

  ﴾جاَء َأحد﴿   ٤٣
 )جــاء َاحــد(مــزة الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس ســهل اهل

  ).جاء(وأمال خلف 
  ).ملستم(حذف األلف خلف   ﴾أو المستم﴿   ٤٣
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾عفواً غفوراً ﴿  ٤٣
  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ٤٨

  ﴾فتيالً انظر﴿  ٥٠- ٤٩
 نُ فتيــلَ ( ضــم نــون التنــوين وصــالً أبــو جعفــر وخلــف

  .)انظر
  .)٥٥ ،٥٠(ذا وك خلف اأماهل   ﴾كفىو ﴿  ٤٥

  ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   )معاً ( ﴾يؤمنون﴿  ٤٦،٥١
هــؤالِء  (أبــدل اهلمــزة الثانيــة يــاء أبــو جعفــر ورويــس   ﴾هؤالِء َأهدى﴿  ٥١

  .خلف) أهدى(وأمال ) يَهدى
 ).يوتون(اإلبدال أليب جعفر    ﴾يؤتون﴿  ٥٣

  ).نصليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾ُنصليِهم﴿  ٥٦
  ).نِضَججلودهم(اإلدغام خللف   ﴾جلودهم تْ نِضج﴿  ٥٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾جلوداً غريها﴿  ٥٦

  .����… وندخلهم ظًال ظليًال  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����…إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الثالث
  ). يامركم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يأمركم﴿  ٥٨
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  ).تـَُودوا(أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر   ﴾تـَُؤدوا﴿  ٥٨

  ﴾نِِعّما﴿  ٥٨
وأســكن العــني أبــو جعفــر ) نَِعّمــا(فــتح النــون خلــف 

  .)نِْعما(
 ).تومنون، تاويال( اإلبدال فيهما أليب جعفر   ﴾ تؤمنون، تأويال﴿  ٥٩

  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٦١
  ). أيديُهم(اهلاء يعقوب  ضم  ﴾أيديهم﴿  ٦٢

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾جاؤوك﴿  ٦٤، ٦٢
 ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً  أبو جعفر    ﴾يؤمنون﴿  ٦٥

  .)عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليهم﴿  ٦٩، ٦٦
   .)أُن اقُتلوا(ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   ﴾أِن اقتلوا﴿  ٦٦
  ).أُو اخُرجوا(الثالثة ضم الواو وصالً   ﴾أِو اخرجوا﴿  ٦٦
  ).سراطاً (رويس لبالسني   ﴾صراطاً ﴿  ٦٨
  .أماهلا خلف  ﴾كفى﴿و  ٧٠
  ).ليبِطَني (أبدل اهلمزة ياء مفتوحة أبو جعفر   ﴾لَُيَبطَئنّ ﴿  ٧٢
٧٢  ﴿ اء السكت   ﴾علي هْ (وقف عليها يعقوبعلي.(  
  ).يكن(بياء الغيبة أليب جعفر وخلف وروح   ﴾تكن﴿  ٧٣

  .����فأفوز فوزاً عظيمًا ... ����: عند قوله تعاىلمن نـهاية الث
� � � �  

 .����...فليقاتل في سبيل اهللا ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الرابع

  ).نوتيه(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾نؤتيه﴿  ٧٤
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٧٧، ٧٤
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  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٧٧
علـيُهُم (ضم اهلاء وصًال خلف ويعقوب يف احلالني   ﴾عليِهُم القتال﴿  ٧٧

  ).القتال
  ).ِلَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ملَِ ﴿  ٧٧
  .أماهلا خلف  ﴾اتقى﴿  ٧٧
  ) يُظلمون(بياء الغيبة أليب جعفر وخلف وروح   ﴾ُتْظلمون﴿  ٧٧

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾كفى﴿  ٨١، ٧٩
  .أماهلا خلف  ﴾توىل﴿  ٨٠
  ).عليُهم(اهلاء يعقوب ضم   ﴾عليهم﴿  ٨٠
  .أماهلا خلف  ﴾ جاءهم﴿   ٨٣
  ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾ املؤمنني﴿   ٨٤
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾عسى اهللا﴿  ٨٤
  ) باساً )(باس(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   ﴾بأس، بأساً ﴿  ٨٤
  ).دقزأصـ( أشم الصاد زاياً خلف ورويس  ﴾أصدق﴿  ٨٧

  .����ومن أصدق من اهللا حديثاً …  ����: عند قوله اهللا تعاىللثمن نـهاية ا
� � � �  

  .����... فما لكم في المنافقين ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الخامس
  ).ِفَيَتني(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾ فئيت﴿  ٨٨

  ﴾َحِصَرتْ ﴿  ٩٠
، ووقــــف )حِصــــرةً (نوــــا يعقــــوب بالنصــــب وصــــال 

  ).رَهْ حصِ (عليها اء التأنيث 
  .أماهلما خلف  ﴾شاء جاؤوكم،﴿  ٩٠
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  ).َحِصَرصدورهم(أدغمها خلف   ﴾حصرْت صدورهم﴿  ٩٠
  .)عليُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   )معاً (﴿عليهم﴾   ٩١، ٩٠

 ).يامنوكم، يامنوا(أبو جعفر  أبدل اهلمزة ألفاً    ﴾يأمنوكم، ويأمنوا﴿  ٩١

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مؤمناً خطئاً ﴿  ٩٢

٩٣، ٩٢  
ْؤِمٍن، مؤمناً ﴿

ُ
، )كله(مل

  ﴾، مؤمن)كله(مؤمنة 
  ). ، مومناً، مومنِلُمومن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر 

  ﴾وُهو﴿  ٩٢
ووقف عليها يعقـوب ) وْهوَ (أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت 

  )معاً ( ﴾فتبينوا﴿  ٩٤
بثــاء بــدل البــاء، وبــاء بــدل اليــاء ،وتــاء بــدل النــون 

  ).فتثبتوا(لف خل
  .أماهلما خلف  ﴾ألقى، الدنيا﴿  ٩٤
   .)السَلم لست(أسقط األلف أبو جعفر وخلف   ﴾السالَم لست﴿  ٩٤

  ﴾مؤمناً ﴿  ٩٤
، وفــــتح املــــيم )مومنــــاً (أبــــدل اهلمــــزة واواً أبــــو جعفــــر 

  ).موَمناً (الثانية ابن وردان 
 ).املومنني(جعفر أبدل اهلمزة واواً أبو    ﴾املؤمنني﴿  ٩٥

  ).غَري أويل(ب الراء أبو جعفر وخلف نص  ﴾غُري أويل﴿  ٩٥
  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ٩٥
  ).     ِفيَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ِفيمَ ﴿  ٩٧
  وأماهلا خلف  )ماواهم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  ﴾مأواهم﴿  ٩٧
  .أماهلا خلف  ﴾توفاهم﴿  ٩٧
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  .أماهلا وقفاً خلف   ﴾عسى اهللا﴿  ٩٩
  .خفاء أليب جعفراإل  ﴾عفواً غفوراً ﴿  ٩٩

 .� وكان اهللا عفواً غفوراً …  �: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

� � � �  
  .�...ومن يهاجر في سبيل اهللا �:ويبدأ بقوله تعاىل الثمن السادس

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾إن خفتم﴿  ١٠١
 ).ولياخذوا(اإلبدال أليب جعفر    )معاً (﴾وليأخذوا﴿  ١٠٢

  .ا رويسمأماهل  ﴾للكافرينالكافرين، ﴿  ١٠١،١٠٢
  ).فيُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾فيِهم﴿  ١٠٢
  . أماهلما خلف  ﴾أُخرى،َمرضى﴿  ١٠٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾أذىً ﴿  ١٠٢

١٠٣، ١٠٢ 
١٠٤  

 ،اطمأننتم ولتأِت،﴿
   ﴾)معاً (تأملون، يأملون

) ولتــــــــات(أبـــــــدل اهلمـــــــزة فيهــــــــا ألفـــــــاً أبــــــــو جعفـــــــر 
  ).تاملون) (ياملون) (اطماننتم(

  ).املومنني( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ١٠٣
  .أماهلا خلف  ﴾أراك﴿  ١٠٥

  ﴾وُهوَ ﴿  ١٠٨
ووقف عليها يعقـوب ) وْهوَ (أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهَوهْ (اء السكت 
  .أماهلا خلف  ﴾يرضى﴿  ١٠٨
  .)ها اَنتم(سهل اهلمزة أبو جعفر   ﴾أنتم ها﴿  ١٠٩
  ) يُهمعل(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٠٩
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٠٩
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  .����وكان فضل اهللا عليك عظيمًا …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... ال خير في كثير من نجواهم ����: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن السابع
  .أماهلا خلف  ﴾جنواهم﴿  ١١٤

  ﴾فسوف نؤتيه﴿  ١١٤
اء بـــدل ، وباليـــ)نوتيـــه(أبـــدل اهلمـــزة واواً أبـــو جعفـــر 

  .)فسوف يؤتيه( النون خللف
  .أماهلما خلف  ﴾اهلدى، توىل﴿  ١١٥
 ).املومنني(جعفر أبدل اهلمزة واواً أبو    ﴾املؤمنني﴿  ١١٥

  ﴾ُنْصِلهِ و نـَُولِه، ﴿  ١١٥
ال صـــــلة فيهمـــــا ليعقـــــوب، وأســـــكنهما أبـــــو جعفـــــر 

  ).ُنْصِلهْ و نُولْه، (
  ). فقضل(أدغمها خلف   ﴾فقْد ضل﴿  ١١٦
  ).وُميَنـيـُْهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾نيِهموميَُ ﴿  ١٢٠
  وأماهلا خلف  )ماواهم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  ﴾مأواهم﴿  ١٢١
  ).دقزأصـ(أشم الصاد زاياً خلف ورويس   ﴾أصدق﴿  ١٢٢

  ﴾بأمانِّيكم، أماينّ ﴿  ١٢٣
بأمـــانِْيكم،  ( خفـــف اليـــاء فيهمـــا ســـاكنة أبـــو جعفـــر

  .)أماينْ 
  .أماهلا خلف  ﴾أنثى﴿  ١٢٤
١٢٤ ،
١٢٥  

  )معاً ( ﴾وُهو﴿ 
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهَوهْ (اء السكت 
  ).مومن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾مؤمن﴿  ١٢٤
  ) يُدَخلون(ضم الياء وفتح اخلاء أبو جعفر وروح   ﴾يَدُخلون﴿  ١٢٤
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  ﴾فيِهن﴿  ١٢٧
ووقــــــف عليهــــــا ــــــاء ) فـــــيُهنّ (ضـــــم اهلــــــاء يعقــــــوب 

  ).فيُهنه(سكت ال
  .أماهلما خلف  ﴾يُتلى، لليتامى﴿  ١٢٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾يتامى النساء﴿  ١٢٧

١٢٧  ﴿ نتؤتو﴾  
، ووقـــــــف عليهـــــــا )توتـــــــون(اإلبـــــــدال أليب جعفـــــــر 
  .)تؤتونهْ (يعقوب اء السكت 

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خري﴿  ١٢٧
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾امرأة خافت﴿  ١٢٨
  ).عليُهما(ضم اهلاء يعقوب   ﴾يِهماعل﴿  ١٢٨

  ﴾ُيْصِلحا﴿  ١٢٨
فــتح اليــاء وشــدد الصــاد مفتوحــة وأثبــت ألفــاً بعــدها 

  ).َيصاَحلا(وفتح الالم أبو جعفر ويعقوب 
  .أماهلا خلف  ﴾كفىو﴿  ١٣٢
  ) يشا، يات(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   ﴾يشأ، يأت﴿  ١٣٣
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ١٣٤

  .����وكان اهللا سميعاً بصيرًا ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � � 

 ����...ياأيها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط ����:ويبدأ بقوله تعاىل الثمن الثامن
  .ال إخفاء أليب جعفر ألا مستثناة  ﴾إن يكن غنياً ﴿  ١٣٥
  .ا خلفمأماهل  ﴾اهلوى، أَْوىل﴿  ١٣٥
١٣٦  ﴿ ل(غمها خلف أد  ﴾فقْد َضلفقض.(  
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ١٣٩
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  ).١٤١،١٤٤(وكذا أبدل اهلمزة أبو جعفر    ﴾املؤمنني﴿  ١٣٩

  ﴾وقد نـَزل﴿  ١٤٠
وقـــد ( ضـــم النـــون وكســـر الـــزاي أبـــو جعفـــر وخلـــف

   .)نـُزل
  . اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ حديٍث غريه﴿   ١٤٠

١٤٠،١٤١ 
،١٤٤  

 الكافرين،،الكافرينو ﴿
  ﴾)معاً (للكافرين

  .رويس ن أماهل

  .أماهلا خلف  ﴾ُكساىل﴿  ١٤٢

  ﴾وهو﴿  ١٤٢
، ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو(جعفر أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو 

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 
  ).يف الدَركِ (فتح الراء أبو جعفر ويعقوب   ﴾يف الدْرك﴿  ١٤٥
١٤٦  

  ﴾سوف يؤتو ﴿
، ووقــف عليهــا )يــوت(أبــدل اهلمــزة واواً أبــو جعفــر 

  ).يويت( يعقوب بالياء
  ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   )معا(﴾املؤمنني﴿  ١٤٦

  .����وكان اهللا شاكراً عليماً ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  السادسالجزء 
 .����...ال يحب اهللا الجهر بالسوء ����: ويبدأ بقوله تعاىلالثمن األول 

 ).نومن(ر جعفأبدل اهلمزة واواً أبو    ﴾نؤمن﴿  ١٥٠

  .ا رويسمأماهل  )معاً ( ﴾للكافرين﴿  ١٥١
ـــــــة بـــــــالنون   ﴾سوف يؤتيهم﴿  ١٥٢ وضـــــــم اهلـــــــاء يعقـــــــوب ) نـــــــؤتيهم(للثالث

  ).نوتيهم(وأبدل اهلمزة أبو جعفر ) نؤتيُهم(
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١٥٣  ﴿ تـُْنزِل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ﴾لأن تُنز.(  
١٥٣ ،

  ).يُهمعل(ضم اهلاء فيهن يعقوب   )كله(﴾ عليهم﴿  ١٦٠، ١٥٩

  ).فَقسألوا(أدغمها خلف   ﴾فقد سألوا﴿  ١٥٣
  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾موسى﴿  ١٥٣
  ).أْرنا(أسكن الراء يعقوب   ﴾أَرِنا﴿  ١٥٣
  .أماهلا خلف  ﴾جاءم﴿  ١٥٣
  ). واال تْعد (د الدال أبو جعفر  وشدأسكن العني  ﴾ال تْعُدوا﴿  ١٥٤
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ميثاقاً غليظاً ﴿  ١٥٤

  ﴾وقتلِهُم األنبياء﴿  ١٥٥
، ) وقــتِلِهِم األنبيــاء(كســر املــيم فيهــا وصــالً يعقــوب

  .)األنبياء قتلُهمُ و (وضم اهلاء وصالً خلف 
 ،"معاً "يؤمنون﴿  ١٥٥

  ﴾ليؤمنن
  ).يومنون، ليومنن(اإلبدال أليب جعفر 

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾بن مرمياعيسى ﴿  ١٥٧
  ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر   ﴾"معاً "املؤمنني﴿  ١٥٩

  ﴾وأخِذِهُم الربا﴿  ١٦١
ــــا(كســــر اهلــــاء واملــــيم وصــــالً يعقــــوب  )أخــــِذِهِم الرب

وأمـــــال  ،)الربـــــا أخـــــذُهمُ ( خلـــــفما وصـــــالً وضـــــمه
  .خلف )الربا(

، )معاً (املؤمنون﴿  ١٦٢
  ﴾، واملؤتونيؤمنون

املومنـــــــون، (واواً ابـــــــو جعفـــــــر  نأبـــــــدل اهلمـــــــزة فـــــــيه
  ).، واملوتونيومنون

وضـــــــم اهلـــــــاء يعقـــــــوب ) ســـــــيؤتيهم(لـــــــف خلباليـــــــاء   ﴾سنؤتيهم﴿  ١٦٢
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  )سنوتيهم(وأبدل اهلمزة واواً أبو جعفر ) سنؤتيُهم(
  .����سنؤتيهم أجراً عظيمًا ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  ����... إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثاني الثمن

  .أماهلا خلف  ﴾عيسىو ﴿  ١٦٣
  ).زُبوراً (ضم الزاي خلف   ﴾بوراً زَ ﴿  ١٦٣
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ١٦٤

  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾كفىو ﴿  ١٦٦،١٧١
  ).قضلوا(أدغمها خلف   ﴾قد ضلوا﴿  ١٦٧
  .ماهلاوأ )قجاءكم(أدغمها خلف   ﴾قد جاءكم﴿  ١٧٠
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾بن مرمياعيسى ﴿  ١٧١
  .أماهلا خلف  ﴾ألقاها﴿  ١٧١
  ).فيوفيُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾ِهمفيـَُوفي﴿  ١٧٣
  .وأماهلا )قجاءكم(أدغمها خلف   ﴾قد جاءكم﴿  ١٧٤
  ).يهديُهمو (ضم اهلاء يعقوب  ﴾ويَهديُهم﴿  ١٧٥
  ).سراطاً (رويس لبالسني   ﴾صراطاً ﴿  ١٧٥

  ﴾وُهوَ ﴿  ١٧٦
ـــــو جعفـــــر  ـــــوَ (أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

  ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 
  .����واهللا بكل شيء عليم …  ����: لسورة عند قوله تعالىنـهاية الثمن وا

� � � �  
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  سورة المائدة

 .����... ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود ����: ويبدأ بقوله تعالى :الثمن الثالث

  .أماهلا خلف  ﴾يتلى﴿  ١
  ).شْنآن(أسكن النون أبو جعفر   ﴾َشَنآن﴿  ٢
  .أماهلا خلف  ﴾التقوىو ﴿  ٢
  ).امليتةُ (أبو جعفر وكسرها اء شدد الي  ﴾املْيتةُ ﴿  ٣
  .ال إخفاء أليب جعفر  ﴾املنخنقة﴿  ٣
  ).واخشوين(وقف عليها يعقوب بالياء   ﴾واخشون اليوم﴿  ٣

٣  ﴿ فمن اْضطُر﴾  
، )فمـُن اضـطُر(ضم النون وصًال أبو جعفر وخلف 

  ).فمُن اضِطر(وكسر الطاء أبو جعفر 
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾خممصٍة غري﴿  ٣
 ).املومنات(جعفر أبدل اهلمزة واواً أبو    ﴾مناتاملؤ ﴿  ٥

 ﴾وهو﴿  ٥
ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

 ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت

  ).وأرجِلكم(جّرها أبو جعفر وخلف   ﴾وأرُجَلكم﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾مرضى﴿  ٦

  ﴾جاَء َأحد﴿  ٦
، )جـاَء َاحـد(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويـس 

  .خلف )جاء(ل وأما
  ).أو ملستم(حذف األلف خلف   ﴾أو المستم﴿  ٦
  ).شْنآن(أسكن النون أبو جعفر   ﴾شنآن﴿  ٨
  .أماهلا خلف  ﴾للتقوى﴿  ٨
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  ).نعمه(وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾نعمت اهللا﴿  ١١
  ).املومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾املؤمنون﴿  ١١

  .����وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 .���� ...ولقد أخذ اهللا ميثاق بني إسرائيل ����: ويبدأ بقوله تعاىل:الثمن الرابع

  .مع املد والقصرسهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾إسرائيل﴿  ١٢
  ).فقضل(أدغمها خلف   ﴾فقد ضل﴿  ١٢

  .ا خلفمأماهل  ﴾النصارىو  نصارى،﴿  ١٨ ،١٤

  ﴾ِإىل البغضاءَ ﴿  ١٤
ــــو جعفــــر ورويــــسســــه البغضــــاَء (ل اهلمــــزة الثانيــــة أب
  .)اىل

  .، وأماهلا)قجاءكم(أدغمها خلف   )كله(﴾قْد جاءكم﴿  ١٩، ١٥
  ).ويهديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾ويهديِهم﴿  ١٦
  ).سراط(رويس لبالسني   ﴾صراطٍ ﴿  ١٦
  ).فِلَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾فِلمَ ﴿  ١٨
  .فاء أليب جعفراإلخ  ﴾ممن خلق﴿  ١٨
  .أماهلا خلف  ﴾ما جاءنا﴿  ١٩
  ).فقّجاءكم(اإلدغام واإلمالة خللف   ﴾فقد جاءكم﴿  ١٩

  .خلف ن أماهل  )كله( ﴾موسى﴿  ٢٠،٢٢،٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾آتاكمو ﴿  ٢٠
  ).يوت(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤت﴿  ٢٠

  ).ُهمعليُهما، علي(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾عليهم عليهما،﴿  ٢٦، ٢٣
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  ﴾عليِهُم الباب﴿  ٢٣
ــــــف، ويف احلــــــالني يعقــــــوب  ضــــــم اهلــــــاء وصــــــالً خل

  ). عليُهُم الباب(
 ).مومنني(جعفر أبدل اهلمزة واواً أبو    ﴾مؤمنني﴿  ٢٣

  ).تاس(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأس﴿  ٢٦
  .����فال تأس على القوم الفاسقين  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق ����: ويبدأ بقوله تعالى: لخامسالثمن ا

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٢٧
  ).يدْي إليك(أسكن الياء خلف ويعقوب   ﴾يِدَي إليك﴿  ٢٨
  ).إَين أخاف(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين أخاف﴿  ٢٨
  ).إَين أُريد(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين أريد﴿  ٢٩

  ﴾ا ويلىتي﴿  ٣١
مـع  وقف عليهـا رويـس ـاء السـكت، أماهلا خلف

  .)ياويلتاهْ (حركات  ستاملد 
  .وأماهلا )ولقجاءم(أدغمها خلف   ﴾ولقد جاءم﴿  ٣٢

  ﴾ْن َأجل ذلكمِ ﴿  ٣٢
إىل النــــون أبــــو جعفــــر اهلمــــزة ونقــــل حركتهــــا كســــر 

  ).ِإْجلِ ( وابتدأ ا مزة مكسورة) ِمِن ْجلِ (
 .اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر سهل   ﴾إسرائيل﴿  ٣٢

  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديهم﴿  ٣٣
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خالف﴿  ٣٣
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣٣

  .����واهللا على كل شيء قدير …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
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  .����... ال يحزنكياأيها الرسول  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس

تؤمن، مل يأتوك، ﴿  ٤١
   ﴾تؤتوه

تــــــــومن، مل يــــــــاتوك، (جعفــــــــر اإلبــــــــدال فــــــــيهن أليب 
 ).توتوه

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٤١
  ).ُحتالس (ضم احلاء أبو جعفر ويعقوب   ﴾للسْحت﴿  ٤٢
  .أماهلا خلف  ﴾جاءوك﴿  ٤٢
 ).باملومنني(جعفر أبدل اهلمزة واواً أبو    ﴾باملؤمنني﴿  ٤٣

  ).٤٤،٤٦( وكذا خلف اأماهل  ﴾وراةالت﴿  ٤٣

  ﴾واخشون وال﴿  ٤٤
، )واخشــــــوين وال(أثبـــــت اليــــــاء وصــــــالً أبـــــو جعفــــــر 

  ).واخشوين(ويعقوب يف احلالني 
  .وقفاً خلف نأماهل  )كله( ﴾هدىً ﴿  ٤٦، ٤٤

 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٤٥

  ).واجلروحُ (جعفر  أبو هارفع  ﴾واجلروحَ ﴿  ٤٥

  ﴾فهو﴿  ٤٥
ـــــف عليهـــــا )فْهـــــو(هلـــــاء أبـــــو جعفـــــر أســـــكن ا ، ووق

  ).فُهَوه(يعقوب اء السكت 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾بن مرميابعيسى ﴿  ٤٦
  .خلف ن أماهل  ﴾جاءك،شاء،آتاكم﴿  ٤٨
  ).وأُن اْحكم(ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   ﴾حكماوأِن ﴿  ٤٩

  ����وقنونومن أحسن من اهللا حكماً لقوم ي…  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  
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  .���� ....يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود  ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن السابع
  .أماهلا خلف  ﴾النصارىو ﴿  ٥١
  .أمال خلف األوىل وقفاً، وأمال الثانية يف احلالني  ﴾فـَتَـَرى، خنشى﴿  ٥٢
 .أماهلا وقفاً خلف ﴾فعسى اهللا﴿  ٥٢

  ).ُهمفي(ضم اهلاء يعقوب   ﴾فيهم﴿  ٥٢
  .)يايت( أبدل اهلمزة أبو جعفر  ﴾يأيت﴿  ٥٢

  ﴾ويَقولُ ﴿  ٥٣
ـــواو أبـــو جعفـــر  ونصـــبها يعقـــوب ) يقـــول(أســـقط ال

  ).ويقولَ (
 ).املومننييايت، يوتيه، (ل اهلمزة أليب جعفر ابدإ  ﴾نييأيت، يؤتيه، املؤمن﴿  ٥٤

خفــف الــدال مكســورة أبــو جعفــر وزاد داالً أخـــرى   ﴾◌َ من يرتدّ ﴿  ٥٤
  ).ِددْ يرت(ساكنة 

  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٥٤
 ).ويوتون(جعفر أبدل اهلمزة واواً أبو    ﴾ويؤتون﴿  ٥٥

  )معاً ( ﴾ُهزواً ﴿  ٥٨، ٥٧
، وأســـكن الـــزاي )ُهـــُزؤاً (لثالثـــة لبـــاهلمزة بـــدل الـــواو 

  ).ُهْزءاً (خلف 
  ).الكفارِ (جّرها يعقوب   ﴾الكفارَ و ﴿  ٥٧
  ).ننيموم(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾مؤمنني﴿  ٥٧
  .أماهلا خلف  ﴾جاءوكم﴿  ٦١
  . أماهلا خلف  ﴾وترى﴿  ٦٢

  ).السُحت(ضم احلاء أبو جعفر ويعقوب   ﴾السْحت﴿  ٦٢،٦٣
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  ).لبيس(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   )معاً ( ﴾لبئس﴿  ٦٣، ٦٢

٦٣،  ٦٢  
قوِهلُم اإلمث، وأكلِهُم ﴿

  ﴾السحت

قـوِهلِم اإلمث ( كسر اهلاء واملـيم فيهمـا وصـالً يعقـوب
ـــــِمِ◌ الســـــحت ـــــف وصـــــالً وضـــــمها ، ) ، وأكلِه خل

  ).  أكِلُهُم السحتو ) (قوِهلُُم اإلمث(
  .أماهلا خلف  ﴾ينهاهم﴿  ٦٣
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مغلولٌة ُغلت﴿  ٦٤
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديِهم﴿  ٦٤

  ﴾البغضاَء ِإىل﴿  ٦٤
البغضــــاء (ســـهل اهلمــــزة الثانيــــة أبـــو جعفــــر ورويــــس 

  ) ِاىل
  .أماهلا خلف  ﴾وراةالت﴿  ٦٦
 ).عليُهم(ضم اهلاء فيهن يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٦٦

  .����ساء ما يعملون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����… ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثامن الثمن
  ).رساالتِه(مجعها أبو جعفر ويعقوب   ﴾رسالَته﴿  ٦٧

  .أماهلا رويس  )معاً ( ﴾فرينالكا﴿  ٦٨ ،٦٧
  ). تاس(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأس﴿  ٦٨
  .أماهلا خلف  ﴾التوراة﴿  ٦٨
  .أماهلا خلف  ﴾النصارىو ﴿  ٦٩
  ).الصابُون(حذف اهلمزة وضم الواو أبو جعفر   ﴾الصابُِئونو ﴿  ٦٩
  ).خوفَ (يعقوب بال تنوين بىن الفاء على الفتح   ﴾فال خوفٌ ﴿  ٦٩
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  ).٨٠، ٧١(وكذا  )عليُهم(م اهلاء يعقوب ض  ﴾عليهم﴿  ٦٩
  .أماهلما خلف  ﴾جاءهم، وى﴿  ٧٠

٧٢، ٧٠ ،
٧٨  

   .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  )كله( ﴾إسرائيل﴿

  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليهم﴿  ٧٠
  ).أال تكونُ (رفع النون يعقوب وخلف   ﴾أال تكونَ ﴿  ٧١
  وأماهلا خلف )ماواهو (ألفاً أبو جعفرأبدل اهلمزة   ﴾مأواهو ﴿  ٧٢
٧٥  ﴿ أماهلا خلف  ﴾أىن.  
  ).قضلوا(أدغمها خلف   ﴾قْد ضلوا﴿  ٧٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾بن مرمياعيسى و ﴿  ٧٨

  ).لبيس(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   )معاً (﴾لبئس﴿  ٨٠، ٧٩
  .أماهلا خلف  ﴾ترى﴿  ٨٠
  ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمنون﴿  ٨١

  .����ولكن كثيراً منهم فاسقون ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
 الجزء السابع

 .����... لتجدن أشد الناس عداوة ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

  .أماهلا خلف  ﴾نصارى﴿  ٨٢
  .أماهلا خلف  ﴾ترى﴿  ٨٣

  ).ن، مومنو نومن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾ن، مؤمنو نؤمن﴿  ٨٨، ٨٤
  .أماهلا خلف  ﴾جاءنا﴿  ٨٤
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  ).يـَُواخذكم(أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر   )معاً ( ﴾يؤاخذكم﴿  ٨٩
  ).َعَقدمت(خفف القاف خلف   ﴾عقْدمت﴿  ٨٩
  .أماهلا خلف  ﴾اعتدى﴿  ٩٤
  .)فجزاُء مثلِ (حذف التنوين وجر الالم أبو جعفر  ﴾فجزاٌء مثلُ ﴿  ٩٥
  .)كفارُة طعامِ (التنوين وجرامليم أبو جعفرحذف   ﴾كفارٌة طعامُ ﴿  ٩٥

  .����واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون ... ����: نهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... جعل اهللا الكعبة البيت الحرام ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثاني الثمن
  ).أشياَء ِان(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾أشياَء ِإن﴿  ١٠١
  ). تسوكم(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾متسؤك﴿  ١٠١
  ).يـُنـَْزل(خففها يعقوب   ﴾يـُنَـزل﴿  ١٠١
  .أماهلا رويس  ﴾كافرين﴿  ١٠٢
  ).قّسأهلا(أدغمها خلف   ﴾قْد سأهلا﴿  ١٠٢
  ).يلـُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيل﴿  ١٠٤
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من غريكم﴿  ١٠٦
  .أماهلا خلف  ﴾قرىب﴿  ١٠٦

  ﴾اسَتحقَ ﴿  ١٠٧
م التــاء وكســر احلــاء الثالثــة وضــموا مهــزة الوصــل ضــ

  ).أُسُتِحق)  (الذين اْسُتِحق(ابتداءاً 

  ﴾عليِهُم األْولََيان﴿  ١٠٧
مـــــع حـــــذف األلـــــف  ،ضـــــم اهلـــــاء خلـــــف ويعقـــــوب

وتســكني اليــاء وتشــديد الــواو مفتوحــة وكســر الــالم 
  ).عليُهُم األوِلْني (خللف ويعقوب 
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  .أماهلا خلف  ﴾أدىن﴿  ١٠٨
  ).ياتوا(أبدل اهلمزة ألفاً ابو جعفر   ﴾وايأت﴿  ١٠٨

  .����واهللا ال يهدي القوم الظالمين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... يوم يجمع اهللا الرسل ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث

  .أماهلما خلف  ﴾التوراة، املوتىو ﴿  ١١٠

١١٠  
  ،إذ ختلق﴿
  ﴾إذ ُختْرِجو 

  .أدغمهما خلف

  ﴾كهيئة﴿  ١١٠
أبـــدل اهلمـــزة يـــاء وأدغـــم اليـــاء األوىل يف الثانيـــة أبـــو 

  ).كهية(جعفر 

  ﴾الَطْري ﴿  ١١٠
أثبت ألفاً بعد الطـاء وأبـدل اليـاء مهـزة مكسـورة أبـو 

  ). الطائِر(جعفر 

  ﴾طرياً ﴿  ١١٠
أثبت ألفاً بعد الطـاء وأبـدل اليـاء مهـزة مكسـورة أبـو 

  ).طائراً (جعفر ويعقوب 
  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾إسرائيل﴿  ١١٠
  ).جيتهم(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾جْئتَـُهم﴿  ١١٠

  ﴾ِسْحٌر مبني﴿  ١١٠
فــتح الســني وأثبــت الفــاً بعــدها وكســر احلــاء خلــف 

  ).ساِحٌر مبني(
١١٠،١١٢ 
،١١٦  

 ﴾مرمي بنا عيسىيا ﴿
  )كله(

  .أماهلا وقفاً خلف

  ).يـُْنزِل(نون وخفف الزاي يعقوب أسكن ال  ﴾أن يـُنَـزلَ ﴿  ١١٢
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  ).مومنني(أبدل اهلمزةواواً أبو جعفر   ﴾مؤمنني﴿  ١١٢
  ).ناكل(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾نأُكلَ ﴿  ١١٣
  ).َقصدقتنا(أدغمها خلف   ﴾قد صدقتنا﴿  ١١٣
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾بن مرمياعيسى ﴿  ١١٤

  ﴾ُمنَـزُهلا﴿  ١١٥
ـــــــزاي يعقـــــــ ـــــــون وخفـــــــف ال ـــــــف أســـــــكن الن وب وخل

  .)ُمْنزِهلا(
  ).فإَين أُعذبه(فتح الياء أبو جعفر   ﴾فإْين أُعذبه﴿  ١١٥

  ﴾أنتء﴿  ١١٦
ــــتأَ (ســــهل اهلمــــزة الثانيــــة أبــــو جعفــــر ورويــــس  ، )اَن

  ).ااَنتأ(وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر 
  ). وأمْي إهلني(أسكن الياء يعقوب وخلف   ﴾وأمَي إهلني﴿  ١١٦
  ).َيل أن(عفر فتح الياء أبو ج  ﴾ْيل أن﴿  ١١٦
  ).أُن اعبدوا(ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   ﴾أِن اعبدوا﴿  ١١٧
  ).عليُهم، فيُهم(يعقوب  نضم اهلاء فيه  ﴾فيِهم، )معاً ( عليِهم﴿  ١١٧

  ﴾فيِهنّ ﴿  ١٢٠
ــــــاء  ووقــــــف عليهــــــا) فـــــيُهن (ضـــــم اهلــــــاء يعقــــــوب 

   .)فيُهنهْ (السكت 

  ﴾وَهو﴿  ١٢٠
قف عليها يعقـوب وو ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

 ).وُهوهْ (اء السكت 

� � � �  
  سورة األنعام

  .أماهلا خلف   ﴾قضى﴿  ٢
 .خلفوقفاً أماهلا  ﴾مسمىً ﴿  ٢
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  ﴾وُهوَ ﴿  ٣
ـــــو جعفـــــر  ـــــوَ (أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

  ).  وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  ﴾تأتيِهم، يأتيهم﴿  ٥، ٤
 )يـاتيهمتـاتيهم، ( دل اهلمزة فيهما ألفاً أبـو جعفـرأب

  .)تأتيُهم، يأتيُهم(ب،وضم اهلاء فيهما يعقو 
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٥

  ).يستهُزون(حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   )معاً ( ﴾يستهزِءون﴿  ١٠، ٥
  ).عليُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٩، ٦

  ).أنشاناو (أبدل اهلمزة ألفاً ابو جعفر   ﴾أنشأناو ﴿  ٦
  ).بأيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾مبأيديهِ ﴿  ٧

  ﴾ولقِد استـُْهزِئ﴿  ١٠
، )ولقــــُد اســــتهزئ(ضــــم الــــدال أبــــو جعفــــر وخلــــف 

  ).ولقُد استهزي(وأبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
  ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمنون﴿  ١٢

  .����فهم ال يؤمنون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وله ما سكن في الليل والنهار ����: ويبدأ بقوله تعالى: الرابع الثمن
١٤، ١٣ 
١٨، ١٧  

، ووقـف ) وْهـو، فْهـو(أسـكن اهلـاء فيهـا أبـو جعفـر   ﴾فُهو﴿) كله( ﴾وُهو﴿
  ).وُهوْه، فُهوهْ (عليها يعقوب اء السكت 

١٥، ١٤  
إْين أُمرت، إْين ﴿

  ﴾َأخاف
  ).إَين أمرت، إَين أخاف(فتح الياء فيها أبو جعفر 

  ).َيصِرف(فتح الياء وكسر الراء يعقوب وخلف   ﴾ُيْصَرف﴿  ١٦
  ).هْ وَ إال هُ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾وَ إال هُ ﴿  ١٧
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  ﴾ِإنكمأَ ﴿  ١٩
ـــــو جعفـــــر  ، )أااِنكـــــم(أدخـــــل بـــــني اهلمـــــزتني ألفـــــاً أب

  ).أاِنكم(وسهل الثانية أبو جعفر ورويس 
  .أماهلا خلف  ﴾أخرى﴿  ١٩
 ).يومنون(جعفر مزة واواً أبو أبدل اهل   ﴾يؤمنون﴿  ٢٠

  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ٢١
  ).حيشرهم، يقول(يعقوب لبالياء   ﴾حنشرهم،نقول﴿  ٢٢
  ).يكن(يعقوب لبالياء   ﴾تكن﴿  ٢٣
  ).فتنَتهم(نصبها الثالثة   ﴾فتنُتهم﴿  ٢٣
  ).واِهللا ربنا(نصب الباء خلف   ﴾واِهللا ربنا﴿  ٢٣
 ).ال يومنوا(جعفر أبو  أبدل اهلمزة واواً    ﴾يؤمنوا ال﴿  ٢٥

  .أماهلا خلف  ﴾جاءوك﴿  ٢٥
  ).وال نكذُب، ونكونُ (رفعهما أبو جعفر وخلف  ﴾نكذَب، ونكونَ ﴿  ٢٧
 ).املومنني(جعفر مزة واواً أبو أبدل اهل   ﴾املؤمنني﴿  ٢٧

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾ترى﴿  ٣٠، ٢٧
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٣٢، ٢٩

٣٠،٣١  ﴿ا خلفمأماهل  ﴾مبلى، جاء .  
  ).أفال يعقلون(بياء الغيبة خللف   ﴾أفال تعقلون﴿  ٣٢
  .أماهلا خلف  ﴾أتاهم﴿  ٣٤
  .)جاءك(، وأمال )ولقجاءك(أدغمها خلف   ﴾ولقْد جاءك﴿  ٣٤
 ).فتاتيهم(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾فتأتيهم﴿  ٣٥

  .أماهلما خلف  ﴾شاء، اهلدى﴿  ٣٥
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  .����فال تكونن من الجاهلين …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... إنما يستجيب الذين يسمعون ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الخامس الثمن
  .أماهلا خلف  ﴾املوتىو ﴿  ٣٦
  ). يَرِجعون(فتح الياء وكسر اجليم يعقوب   ﴾يُرَجعون﴿  ٣٦
    .)من يشا(اهلمزة ألفاً لدى الوقف أبو جعفرأبدل   ﴾من يشِإ اهللا﴿  ٣٩
  ).يشا جيعله(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يشأ جيعله﴿  ٣٩
  ).سراط(رويس لبالسني   ﴾صراط﴿  ٣٩

  ).أراَيتكم(سهل اهلمزة الثانية ألفاً أبو جعفر   )معاً (﴾أرأيتكم﴿  ٤٧، ٤٠
  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾أتاكم﴿  ٤٧، ٤٠

  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٤١
  ).بالباساء، باسنا(أبو جعفر أبدل اهلمزة ألفاً   ﴾بالبأساء، بأسنا﴿  ٤٣، ٤٢

  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٤٣
  ).فتحنا(شدد التاء أبو جعفر ورويس   ﴾فـََتْحنا﴿  ٤٤
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٤٤
  ). أراَيتم(سهل اهلمزة الثانية ألفاً أبو جعفر   ﴾أرأيتم﴿  ٤٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴿إلٌه غري﴾  ٤٦
 ).ياتيكم(ل فيها أليب جعفر اإلبدا   ﴾يأتيكم﴿  ٤٦

  ).ـدفونزيصـ(يس وخلف و أشم الصاد زاياً ر   ﴾يْصدفون﴿  ٤٦
  ).فال خوفَ (يعقوب بال تنوين بناها على الفتح   ﴾فال خوفٌ ﴿  ٤٨
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٤٨
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  ).إلّيه(وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾إيلّ ﴿  ٥٠
  .ا خلفمأماهل  ﴾األعمى يوحى،﴿  ٥٠

  .)عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  )معاً ( ﴾عليهم﴿  ٥٣، ٥٢
  ).إنه(كسر اهلمزة خلف   ﴾أَنه﴿  ٥٤
  ).فإنه(كسر اهلمزة أبو جعفر وخلف   ﴾فأَنه﴿  ٥٤
  .أماهلا خلف  ﴾جاءك﴿  ٥٤
 ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾يؤمنون﴿  ٥٤

  ).وليستبني(لف خلبالياء   ﴾ولَتستبني﴿  ٥٥
  ).سبيلَ (لنصب أليب جعفر با  ﴾سبيلُ ﴿  ٥٥
  ).قضللت(أدغمها خلف   ﴾قْد ضللت﴿  ٥٦

  ﴾وُهوَ ﴿  ٥٧
ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 

  ﴾يـَُقص احلق﴿  ٥٧
أســكن القــاف وأبــدل الصــاد ضــاداً خمففــة مكســورة 

يعقــوب  وقفــاً يعقــوب وخلــف وأثبــت اليــاء ) يـَْقــضِ (
  .)يقضي(

  .����واهللا أعلم بالظالمين …  ����: عند قوله تعاىلاية الثمن نـه
� � � �  

  .����… وعنده مفاتح الغيب   ����: ويبدأ بقوله تعاىل: السادس الثمن
  ).إال هوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾إال ُهوَ ﴿  ٥٩

٦١، ٦٠ ،
٦٢،٦٦  

  )كله( ﴾وُهوَ ﴿
ـــــو جعفـــــر  ـــــوَ (أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

  ).وُهَوهْ (السكت  يعقوب اء
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  .أماهلما خلف  ﴾يتوفاكم،ليـُْقَضى﴿  ٦٠
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٦٠

  ﴾جاَء أحدكم﴿  ٦١
جــــــاء (ســــــهل اهلمــــــزة الثانيــــــة أبــــــو جعفــــــر ورويــــــس 

  .خلف) جاء(وأمال ) َاحدكم
  .أماهلا خلف  ﴾موالهم﴿  ٦٢

  ﴾أجنانا﴿   ٦٣
جعفــــــر ويعقــــــوب بيــــــاء ســــــاكنة بــــــدل األلــــــف  يبأل

  .وأماهلا خلف) أجنْيَتنا(وحة وبعدها تاء مفت
  ).يـُْنِجيكم(أسكن النون وخفف اجليم يعقوب   )معاً ( ﴾يـَُنجيكم﴿  ٦٤، ٦٣

  ).باس(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾بْأس﴿  ٦٥
  .)ْنظرنُ بعض(ضم نون التنوين أبو جعفر وخلف   ﴾بعٍض انظر﴿  ٦٥
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾حديٍث غريه﴿  ٦٨
  .ا خلفأماهل  ﴾الذكرى﴿   ٦٨
  .أماهلا خلف  ﴾ذكرى﴿  ٦٩
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٧٠
  .اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤخذ﴿  ٧٠
  ).اهلدى تِنا(أبدل اهلمزة وصالً أبو جعفر   ﴾اهلدى ائتنا﴿  ٧١

٧١  
 ﴾هدى، اهلدى﴿

  )األوىل(
  .خلف وقفاً أماهلما 

  .أماهلا خلف  )الثانية( ﴾اهلدى﴿  ٧١
  .أماهلا خلف  ﴾َهدانا﴿  ٧١

ـــــو جعفـــــر   )كله( ﴾وُهوَ ﴿  ٧٣، ٧٢ ـــــوَ (أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق
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  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 
  .����وهو الحكيم الخبير  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن السادس   
  � � � �  

  .����...وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن السابع
  ).آزرُ (ضم الراء يعقوب   ﴾آزرَ ﴿  ٧٤
  خلف) أراك(وأمال)إَين أراك(فتح الياء أبو جعفر  ﴾إين أراك﴿  ٧٤
  .أمال خلف الراء واهلمزة يف احلالني  ﴾رأى كوكباً ﴿  ٧٦

٧٨، ٧٧  
  ،رأى القمر﴿

  ﴾رأى الشمس
  .أمال خلف اهلمزة والراء وقفاً وأمال الراء وصالً 

  ).وجهْي للذي(أسكن الياء يعقوب وخلف   ﴾وجهَي للذي﴿  ٧٩
٨٠  ﴿ وينأحتآجوِين (أبو جعفر مكسورة خفف النون   ﴾أحتآج.(  

  ﴾وقد هدانِ ﴿  ٨٠
) وقــــــد هــــــداين وال(أثبــــــت اليــــــاء وصــــــالً أبــــــوجعفر 

  ). وقد هداين(ويعقوب يف احلالني 
  ).مامل يـُْنزِل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ﴾مامل يـُنَـزل﴿  ٨١
  ).درجاتِ (حذف التنوين أبو جعفر   ﴾درجاتٍ ﴿  ٨٣

٨٣  ﴿ نشاُء إن﴾  
نشــاُء (ســهل الثانيــة وأبــدهلا واواً أبــو جعفــر ورويــس 

   .)نشاُء ِون(،) ِان
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾موسى﴿  ٨٤،٩١

  ﴾وزكريا﴿  ٨٥
أثبـــــــت اهلمـــــــزة مفتوحـــــــة بعـــــــد األلـــــــف أبـــــــو جعفـــــــر 

   .)وزكرياءَ (ويعقوب 
﴾وحيىي،وعيسى﴿  ٨٥   .ا خلفمأماهل 
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  ﴾واْلَيَسع﴿  ٨٦
اليــــاء  أثبــــت المــــاً مشــــددة قبــــل اليــــاء مــــع تســــكني

  ).واللْيَسع(خلف 
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٨٧

 ٨٨،٩٠ 
،٩١  

، َهَدى اهللاُ ،ُهدى اهللا﴿
  ﴾دىً هُ 

  .أماهلا وقفاً خلف  

  .أماهلا رويس  ﴾بكافرين﴿  ٨٩
  .ا خلفمأماهل  ﴾،ذكرى فبهداهم﴿  ٩٠
  ).اقتِد قل(أسقط اهلاء وصالً يعقوب وخلف   ﴾ُقل اقتدهْ ﴿  ٩٠
  .لفأماهلا خ  ﴾جاء﴿  ٩١
  .أماهلا خلف  ﴾القرى﴿  ٩٢
 ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  ) معاً ( ﴾يؤمنون﴿  ٩٢

  .ا خلفمأماهل  ﴾افرتى، ترى﴿  ٩٣
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديِهم﴿  ٩٣

  ﴾ولقْد جئتمونا﴿  ٩٤
ئتمونـا(أدغمهـا خلــف  وأبــدل اهلمـزة يــاء أبــو ).ولقج

  ).جيتمونا( جعفر 
  .ا خلفمأماهل  ﴾فرادى، نرى﴿  ٩٤
  ).بيُنكم(ضم النون يعقوب وخلف   ﴾مبيَنكُ ﴿  ٩٤

  .����ماكنتم تزعمون ... ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � � 

 .����... إن اهللا فالق الحب والنوى ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الثامن

  .أماهلا خلف  ﴾النوى، فأىنو ﴿  ٩٥
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  ).توفكون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾تؤفكون﴿  ٩٥

  ﴾َجَعل الليلَ ﴿  ٩٦
أثبت ألفـاً بعـد اجلـيم وكسـر العـني وضـم الـالم وجـر 

  ).جاِعُل الليلِ (أبو جعفر ويعقوب  )الليل(
٩٨، ٩٧  

٩٩  
  )كله( ﴾وُهو﴿

 يعوبن ووقف عليه) وْهوَ (أسكن اهلاء أبو جعفر 
  )١٠١،١٠٢،١٠٣( وكذا )وُهَوهْ ( باهلاء

  ).ستِقرّ فم(كسر القاف روح   ﴾َفُمْستَـَقرٌ ﴿  ٩٨

  ﴾متشابٍه انظروا﴿  ٩٩
ـــــــــــــو جعفـــــــــــــر وخلـــــــــــــف  ضـــــــــــــم نـــــــــــــون التنـــــــــــــوين أب

  .)انظروانُ متشابهِ (
  ).إىل ثـُمـُره(ضم الثاء وامليم خلف   ﴾إىل ثـََمرِهِ ﴿  ٩٩
 ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾يؤمنون﴿  ٩٩

  ).خرقوا(شدد الراء أبو جعفر   ﴾وَخَرقوا﴿  ١٠٠
  .أماهلا خلف  ﴾تعاىلو ﴿  ١٠٠
  .أماهلا خلف  ﴾أىن﴿  ١٠١
  .وأماهلا) قجاءكم(أدغمها خلف   ﴾قْد جاءكم﴿  ١٠٤
  ).درَستْ (فتح السني وأسكن التاء يعقوب   ﴾دَرْستَ ﴿  ١٠٥
 ).إال هوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت  ﴾إال هو﴿  ١٠٦

  ).عليُهم(فيهما يعقوب  اهلاءضم   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ١٠٧
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ١٠٧
  ).ُعُدّواً (ضم العني والدال وشدد الواو يعقوب   ﴾َعْدواً ﴿  ١٠٨
  .ا خلفمأماهل  ﴾جاءم، جاءت﴿  ١٠٩
ا(كسر اهلمزة يعقوب وخلف   ﴾أَنـها﴿  ١٠٩ ِإ.(  
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  ).، يومنوايومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمنوا، يؤمنون﴿  ١٠٩،١١٠
  .����يعمهون في طغيانـهم …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

� � � �  
  الجزء الثامن

  .����... ولو أننا نزلنا إليهم المالئكة ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن األول
  )إليُهم(،ويف احلالني يعقوبضم اهلاء وصالً خلف  ﴾إليِهُم املالئكة﴿  ١١١
  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ١١١
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١١١
  ).ِقَبالً (القاف وفتح الباء أبو جعفر  كسر  ﴾قـُُبالً ﴿  ١١١
 ).ليومنوا(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ليؤمنوا﴿  ١١١

  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ١١٢
  .أماهلا خلف  ﴾َولَِتْصَغى﴿  ١١٣
 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ال يؤمنون﴿  ١١٣

١١٤ ،
  )كله( ﴾وُهوَ ﴿  ١١٧، ١١٥

ـــــو جعفـــــر  ـــــ(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وَ وْه ، ووق
  ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

َزلٌ (أسكن النون وخفف الزاي الثالثة   ﴾ُمنَـزلٌ ﴿  ١١٤   ).منـْ

  ﴾متت كلمتو﴿  ١١٥
 يبألبــاجلمع و ، )كلمــهْ (وقــف عليهــا يعقــوب باهلــاء 

  ).كلمات(جعفر 
  ).مننيو م(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾مؤمنني﴿  ١١٨

 ).تاكلوا(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    )معاً ( ﴾تأكلوا﴿  ١٢١، ١١٩

  ).ماُحرم(ضم احلاء وكسر الراء خلف   ﴾ماَحرم﴿  ١١٩
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  ).لـَيِضلون(فتح الياء أبو جعفر ويعقوب   ﴾ليـُِضلون﴿  ١١٩
  ).ميتاً (شدد الياء مكسورة أبو جعفر ويعقوب   ﴾مْيتاً ﴿  ١٢٢
  .أماهلا رويس  ﴾لكافرينل﴿  ١٢٢
 ).نومن، نوتى(بدل اهلمزة واواً أبوجعفر أ   ﴾نؤمن، نؤتى﴿  ١٢٤

  مع كسر التاء )رساالتِه(أثبت ألفاً بعد الالم الثالثة  ﴾رسالَته﴿  ١٢٤
  .ا خلفمأماهل  ﴾جاء م، نُؤَتى﴿  ١٢٤
  ).َحرِجاً (كسر الراء أبو جعفر   ﴾َحَرجاً ﴿  ١٢٥
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ١٢٦

  .����وم يذّكرون لق…  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � � 

 .����… لهم دار السالم عند ربـهم  ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثاني الثمن

ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهو﴿  ١٢٧
  ).وُهوهْ (اء السكت 

  .أبو جعفر ورويس وخلف) حنشرهم(بالنون   ﴾حيشرهم﴿  ١٢٨
  . أماهلا خلف  ﴾مثواكم﴿  ١٢٨
 ).كميات(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾كميأت﴿  ١٣٠

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٣٠
 .أماهلا رويس ﴾ كافرين﴿  ١٣٠

  .أماهلا خلف  ﴾القرى﴿  ١٣١
  ). يشا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾ن يشأْ إ﴿  ١٣٣
  ).من يكون(لف خلبالياء   ﴾من تكون﴿  ١٣٥



���� ����� ����� �������� �  

−�١٢١�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

 ﴾فـَُهو﴿  ١٣٦
ب ووقـف عليهـا يعقـو ) وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر

 ).فـَُهوهْ (اء السكت 

 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ١٣٧

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾شاء﴿  ١٢٨،١٣٧
  ).ُحرَمظهورها(أدغمها خلف   ﴾حرمْت ظهورها﴿  ١٣٨

  ).سيجزيُهم(ضم اهلاء فيها يعقوب   ﴾سيجزيهم﴿  ١٣٨،١٣٩
  ).وإن تكن(جعفر  يبألبالتاء   ﴾وإن يكن﴿  ١٣٩
  ).ميتةٌ (شدد الياء مكسورة مع الرفع أبو جعفر   ﴾ةً مْيتَ ﴿  ١٣٩
  ).قضلوا(أدغمها خلف   ﴾قْد ضلوا﴿  ١٤٠

  .����وما كانوا مهتدين …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����...وهو الذي أنشأ جنات معروشات ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثالث الثمن
١٤١  

  ﴾وُهو﴿
ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

  ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 
  ). ثـُُمرِه(ضم الثاء وامليم خلف   ﴾من ثـََمرِه﴿  ١٤١
  ).ِحصاده(كسر احلاء أبو جعفر وخلف   ﴾َحصاده﴿  ١٤١
  ).ُخْطوات(أسكن الطاء خلف   ﴾ُخطُوات﴿  ١٤٢
  ).الضان(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾الضْأن﴿  ١٤٣
ْعز﴿  ١٤٣

َ
َعز(يعقوب  فتح العني  ﴾امل

َ
  ).امل

  ).نَـبـوين(حذف اهلمزة وضم الباء أبو جعفر   ﴾نـبـؤين﴿  ١٤٣
  ).شهداَء ِاذ(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾شهداَء إذ﴿  ١٤٤
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  .ا خلفمأماهل  ﴾افرتى، وصاكم﴿  ١٤٤
  ). تكون(جعفر  أليببالتاء   ﴾إال أن يكون﴿  ١٤٥
  ).ميتةٌ (أبو جعفر مع الرفع مكسورة شدد الياء   ﴾مْيَتةً ﴿  ١٤٥

١٤٥  ﴿ فمِن اْضطُر﴾  
) فمـُن اضـطُر(ضـم النـون وصـالً أبـو جعفـر وخلـف 

  ).اضطـِر(وكسر الطاء أبوجعفر 
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ١٤٦

  .أماهلا خلف  ﴾احلوايا﴿  ١٤٦
  ).محلظهورمها(أدغمها خلف    ﴾َمحََلْت ظُُهوُرُمها﴿  ١٤٦

  ).باسه، باسنا(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   ﴾بأسه، بأَسنا﴿  ١٤٧،١٤٨
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾شاء﴿  ١٤٨،١٤٩

  .أماهلا خلف  ﴾هلداكم﴿  ١٤٩
  ). يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمنون﴿  ١٥٠

  .����وهم بربـهم يعدلون …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم ����: اىلويبدأ بقوله تع: الثمن الرابع
  ).١٥٣، ١٥٢(وكذك  .أماهلا خلف  )الثالثة( ﴾وصاكم﴿  ١٥١
  .أماهلا خلف  ﴾قرىب﴿  ١٥٢
  ).تذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتذَكرون﴿  ١٥٢

  ﴾وأن هذا﴿  ١٥٣
 وأســـكن النـــون يعقـــوب )وإن ( كســـر اهلمـــزة خلـــف

   .)أنْ (
  ).سراطي(السني لرويس ب  ﴾صراطي﴿  ١٥٣
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  .خلفوقفاً أماهلا   ﴾موسى﴿  ١٥٤
  ).يومنون(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يؤمنون﴿  ١٥٤

  .أماهلا وقفاً خلف  )معاً ( ﴾هدىً ﴿و  ١٥٤،١٥٧
  .  أماهلا خلف  ﴾أهدى﴿  ١٥٧
  .وأماهلا  )فقجاءكم(أدغمها خلف   ﴾فقد جاءكم﴿  ١٥٧
  ).ـدفونزيصـ(ويس أشم الصاد زاياً خلف ور   )معاً ( ﴾يصِد فون﴿  ١٥٧

  ﴾إال أن تأتيهم﴿  ١٥٨
وأبدل اهلمزة ألفاً أبـو جعفـر ، )يأتيهم(لف خلبالياء 

  ). تاتيهم(
 ).ياَيت، يايت(اإلبدال فيهما أليب جعفر   ﴾، يأيت)معاً ( يأيتَ ﴿  ١٥٨

  ).عشٌر أمثاُهلا(نون األوىل ورفع الثانية يعقوب   ﴾عشُر أمثاهلا﴿  ١٦٠
  .خلف ن أماهل  )معاً (﴾ُجيَْزى،جاء﴿  ١٦٠
  ).رَيب إىل(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب إىل﴿  ١٦١

  ﴾ِقَيماً ﴿  ١٦١
أبـــــــو جعفـــــــر  وكســــــرها فــــــتح القـــــــاف وشــــــدد اليـــــــاء

   .)قَـيماً (ويعقوب 
  .أماهلا خلف  ﴾هداين﴿  ١٦١
 ).سراط(بالسني لرويس  ﴾صراط﴿  ١٦١

  ﴾وحميايَ ﴿  ١٦٢
أسكن اليـاء أبـو جعفـر وصـًال ووقفـاً مـع املـد الـالزم 

  ).حميآيْ (
  ).هللا ممايتَ و (أبو جعفر وصالً فتح الياء   ﴾ممايتْ و ﴿  ١٦٢
  ).وأنا أول(أثبت األلف وصالً أبو جعفر   ﴾وأناْ أول﴿  ١٦٣
  .أماهلا خلف  ﴾أُخرى﴿  ١٦٤
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١٦٤ ،
١٦٥  

  )معاً ( ﴾وُهوَ ﴿
ا مـــــووقـــــف عليه) وْهـــــوَ (أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 
  .خلف أماهلا  ﴾آتاكم﴿  ١٦٥

  .����وإنه لغفور رحيم …  ����: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى
� � � � 

��و���א�
�א	 �

  ����... كتاب أنزل إليك. المص ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الخامس
١  

  ﴾املص﴿
ســـكت فيهـــا أبـــو جعفـــر ســـكتة لطيفـــة دون تـــنفس  

  ).صاد -ميم -الم: ألف(
  .أماهلا خلف  ﴾ذكرى﴿  ٢
 ).للمومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾للمؤمنني﴿  ٢

  ).تذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتذَكرون﴿  ٣
  .أماهلا خلف  ﴾فجاءها﴿  ٤

  ). باُسنا(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   )معاً ( ﴾بأسنا﴿  ٥، ٤
  .أماهلما خلف  ﴾إذجاءهم،دعواهم﴿  ٥

١٧، ٧، ٦  
إليِهم، عليِهم، ﴿

  ﴾أيديِهم
  ).إليُهم، عليُهم، أيديُهم(يعقوب  نضم اهلاء فيه

١٧، ٩  
  ومن خفت،﴿
  ﴾من خلفهمو 

  .ا أليب جعفرماإلخفاء فيه

  ). للمالئكُة اسجدوا(ضم التاء وصالً أبوجعفر   ﴾للمالئكِة اسجدوا﴿  ١١
  ).سراطك(رويس لبالسني   ﴾صراطك﴿  ١٦
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  ).شيتما(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾شئتما﴿  ١٩
٢٠  ﴿أماهلا خلف  ﴾اكما.  
  .أماهلما خلف  ﴾نادامهاو فدالمها، ﴿  ٢٢
  ).عليُهما(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهما﴿  ٢٢
  ).َختُرجون(فتح التاء وضم الراء يعقوب وخلف   ﴾ُختَرجون﴿  ٢٥
وأمــــــــال الثانيــــــــة ) لبــــــــاسَ و (نصــــــــب األوىل أبــــــــوجعفر  ﴾لباُس التقوىو ﴿  ٢٦

  .خلف
  .أماهلا خلف  ﴾يراكم﴿  ٢٧

 ).يومنون، يامر(اإلبدال فيهما أليب جعفر    ﴾نون، يأمريؤم﴿  ٢٨، ٢٧

  ﴾بالفحشاِء أتقولون﴿  ٢٨
أبـو جعفـر و رويـس يـاًء مفتوحـة أبدل اهلمزة الثانيـة 

  ).  بالفحشاِء يَتقولون(
  .أماهلا خلف  ﴾َهَدى﴿  ٣٠

  ﴾عليِهم الضاللة﴿  ٣٠
ويف ) علـــــيُهم الضـــــاللة(ضـــــم اهلـــــاء وصـــــالً خلـــــف 

  .   )عليُهم(احلالني يعقوب 
  )وحيِسبون(كسر السني يعقوب و خلف   ﴾وحيَسبون﴿  ٣٠

  .����ويحسبون أنـهم مهتدون …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 .����... يا بني آدم خذوا زينتكم ���� :ويبدأ بقوله تعاىل الثمن السادس

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣٢
  . نوأسكن النو ) يْنزِل(خففها يعقوب   ﴾يُـنَـزل﴿  ٣٣
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٣٤
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  ).جاَء َاجلهم(سهل الثانية أبوجعفر و رويس   ﴾جاَء أجلهم﴿  ٣٤
٣٤،  
٣٥  

  ﴾يستأخرون، يأتينُكم﴿
يســـــتاخرون، (ا ألفـــــاً أبـــــوجعفر مـــــأبـــــدل اهلمـــــزة فيه

  ).ياتينكم
  ).فال خوفَ (يعقوب بال تنوين بناها على الفتح   ﴾فال خوفٌ ﴿  ٣٥
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٣٥
  .أماهلا خلف  ﴾اتقى﴿  ٣٥
  .أماهلا خلف   ﴾ افرتى﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾ جاءم﴿  ٣٧
  .أماهلا رويس  ﴾ كافرين﴿  ٣٧

  ﴾ هؤالِء َأضلونا﴿  ٣٨
هــؤالِء (أبــوجعفر و رويــس مفتوحــة أبـدل الثانيــة يــاء 

  ).يضلونا
  ).فآُم(ضم اهلاء رويس   ﴾ فآِم﴿  ٣٨

  .ا خلفمأماهل   ﴾، أوالهمُألوالهم﴿  ٣٩، ٣٨
  .ا خلفمأماهل   ﴾خراهمأل، أُخراهم﴿  ٣٩، ٣٨

  ﴾ال تُـَفـتـحُ ﴿  ٤٠
أبـــدل التـــاء يـــاء وســـكن الفـــاء وخفـــف التـــاء خلـــف 

  ).ال يـُْفَتح(
  . اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مْن غل﴿  ٤٣

  ﴾حتِتِهُم األار﴿  ٤٣
 )حتـــتِهِم األـــار( كســـر اهلـــاء واملـــيم وصـــالً يعقـــوب

  ).األار حتتُهمُ ( وضمهما خلف
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾هدانا﴿  ٤٣
  .اوأماهل) لقجاءت(أدغمها خلف   ﴾لقْد جاءت﴿  ٤٣
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  .أماهلا خلف  ﴾نادىو ﴿  ٤٤
  ).ُمَوذن(أبوجعفر  أبدل اهلمزة واواً مفتوحةً   ﴾ُمـَؤذن﴿  ٤٤

  ُ◌﴾أْن لعنة﴿  ٤٤
أن (وخلــــــف دد النــــــون ونصــــــب لعنــــــة أبــــــوجعفرشــــــ
  ).لعنة

  .خلفأماهلا   ﴾بسيماهم﴿  ٤٦
  .����لم يدخلوها وهم يطمعون  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

� � � �  
  .����... وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن السابع

  )تلقاَء َاصحاب(الثانية أبو جعفر ورويس سهل  ﴾تلقاَء أصحاب﴿  ٤٧
  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾نادىو ﴿  ٥٠، ٤٨

  .ا خلفمهلأما  ﴾بسيماهم، أغىن﴿  ٤٨

  ﴾برمحٍة ادخلوا﴿  ٤٩
 نُ برمحـــةِ (ضـــم التنـــوين وصـــالً أبـــو جعفـــر وخلـــف 

  .)ادخلوا
  .)ال خوفَ (يعقوببال تنوين بناها على الفتح   ﴾ال خوفٌ ﴿  ٤٩
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٥٠

  ﴾املاِء أو﴿  ٥٠
 أبو جعفـر ورويـسمفتوحًة أبدل اهلمزة الثانية ياًء 

   .)املاِء يو(
  .ماهلا خلفأ  ﴾الدنيا﴿  ٥١
  .أماهلا خلف  ﴾ننساهم﴿  ٥١

  ﴾ولقْد جئناهم﴿  ٥٢
ئنـــاكم( أدغمهـــا خلـــف وأبـــدهلا أبـــو جعفـــر  )ولقج

  .)جيناهم(
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  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً ﴿  ٥٢

٥٣، ٥٢  
يؤمنون، يأيت ﴿

 ﴾)معاً (تأوبله
 ).يومنون، يايت تاويله(اإلبدال فيهن أليب جعفر 

  .هلاماوأ) قجاءت(أدغمها خلف   ﴾قْد جاءت﴿  ٥٣
  .أماهلا خلف  ﴾استوى﴿  ٥٤

  ﴾يـُْغِشي﴿  ٥٤
فــــــــتح الغــــــــني وشــــــــدد الشــــــــني يعقــــــــوب وخلــــــــف 

  ).يـَُغشي(
  ).رمحهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾رمحَت اهللا﴿  ٥٦

  ﴾وُهوَ ﴿  ٥٧
ووقــــف عليهـــــا ) وْهــــوَ (أســــكن اهلــــاء أبــــو جعفــــر 

  ).ُوهوهْ (يعقوب اء السكت 
  ).الريح(خلف  حذف األلفأسكن الياء و   ﴾الرياح﴿  ٥٧

  ﴾ُبْشراً ﴿  ٥٧
أبدل الباء نوناً مضـمومة وضـم الشـني أبـو جعفـر 

، وفـــــتح النـــــون وســـــكن الشـــــني )ُنُشـــــراً (ويعقـــــوب 
  ).َنْشراً (خلف 

  ).أقلسحاباً (أدغمها خلف   ﴾أقلْت سحاباً ﴿  ٥٧
  ).مْيت(يعقوب  أسكن الياء خمففة  ﴾ميت﴿  ٥٧
  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ٥٧
  ).تذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتذَكرون﴿  ٥٧

  ُ◌﴾َخيْرُج ال﴿  ٥٨
ضم الياء وكسر الراء ابن وردان خبُلف عنه، والوجـه 

  ).ُخيْرِجال (الثاين كحفص 
  ).َنَكداً (فتح الكاف أبو جعفر   ﴾َنِكداً ﴿  ٥٨
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  .واهلاءالراء  مع كسر اإلخفاء أليب جعفر  ﴾إلٍه غريُهُ ﴿  ٥٨
  ).إَين أخاف(اء أبو جعفر فتح الي  ﴾إْين أخاف﴿  ٥٩
  .أماهلا خلف  ﴾لنراك﴿  ٦٠
  .أماهلا خلف  ﴾جاءكم﴿  ٦٣

  .����إنـهم كانوا قوماً عمين …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... وإلى عاٍد أخاهم هوداً  ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثامن الثمن
  .واهلاء فيهن  الراء كسرر مع  اإلخفاء أليب جعف  )الثالثة(﴾ إلٍه غريُهُ ﴿  ٦٥،٧٣،٨٥

  .أماهلا خلف  ﴾لنراك﴿  ٦٦
  .أماهلا خلف  ﴾جاءكم﴿  ٦٩
  ).بصطه(بالصاد أليب جعفر وروح   ﴾بصطةً ﴿  ٦٩
  ).أجيتنا(أبو جعفر  ياءأبدل اهلمزة   ﴾أجئتنا﴿  ٧٠
  ).فاتِنا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾فْأتِنا﴿  ٧٠
  ).مومنني(ر أبد اهلمزة واواً أبو جعف  ﴾مؤمنني﴿  ٧٢

  .اوأماهل) قجاءتكم(أدغم خلف   )معاً (﴾قْد جاءتكم﴿  ٨٥، ٧٣
تأكل، فيأخذكم، ﴿  ٧٥، ٧٣

   ﴾مؤمنون
 ).تاكل، فياخذكم، مومنون(اإلبدال أليب جعفر 

  ).بُِيوتاً (كسر الباء خلف   ﴾بـُُيوتاً ﴿  ٧٤
  ) ناوتِ ـحُ صالِ  يا( وصالً أبو جعفر أبدل اهلمزة واواً   ﴾يا صاحلُ اْئتنا﴿  ٧٧
  .أماهلا خلف  ﴾فتوىل﴿  ٧٩
 ).أ تاتون(اإلبدال أليب جعفر    ﴾أ تأتون﴿  ٨٠
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  ﴾إنكم﴿  ٨١
، )أإنكـــــــم(زاد مهـــــــزة االســـــــتفهام يعقـــــــوب وخلـــــــف 

  ).أاِنكم(وسهل الثانية رويس 
  ). لتاتون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾لتأتون﴿  ٨١
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٨٤

  ).مومنني، يومنوا(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾، يؤمنوامؤمنني﴿  ٨٧، ٨٥
  ).سراط(رويس لبالسني   ﴾صراط﴿  ٨٦

  ﴾وُهوَ ﴿  ٨٧
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وهوهْ (اء السكت 
  .����وهو خير الحاكمين ...����: عند قوله تعاىلنهاية الثمن 

� � � �  
  الجزء التاسع

 .����...قال المأل الذين استكبروا من قومه ����: بدأ بقوله تعاىلوي : الثمن األول

  .أماهلا خلف  ﴾جنانا﴿  ٨٩
  .أماهلا رويس  ﴾ كافرين﴿  ٩٣

٩٧، ٩٤ 
،٩٨  

 ﴾،بأسنا البأساءب﴿
  )معاً (

  ).الباساء، باسناب(أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبوجعفر 

  . خلفما أماهل  ﴾فتوىل،آسى﴿  ٩٣
  ).يُهمعل(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٩٦
  ).لفتحنا(شدد التاء أبو جعفر و رويس   ﴾لفَتحنا﴿  ٩٦

 ).ياتيُهم(اإلبدال فيهما أليب جعفر  ) معاً ( ﴾يأتيُهم﴿  ٩٨، ٩٧

  .خلف ن أماهل  )كله( ﴾لقرى﴿ا  ٩٦،٩٧،٩٨
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  .وقفاً  أماهلا خلف  ﴾ضحى﴿  ٩٨
  ).أْو أمن(أسكن الواو أبوجعفر   ﴾أَو أمن﴿  ٩٨
 ).فال يامن(زة ألفاً أبو جعفر أبدل اهلم   ﴾فال يأمن﴿  ٩٩

أبــوجعفر و رويــس مفتوحــة أبــدل اهلمــزة الثانيــة واواً   ﴾صبناهمنشاُء أَ لو ﴿  ١٠٠
  ). نشاُء َوصبناهم(

  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ١٠١
  .اوأماهل) ولقجاءم(أدغمها خلف   ﴾ولقْد جاءم﴿  ١٠١
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴿القرى﴾  ١٠١
 ).ليومنو(اهلمزة واواً أبوجعفر  أبدل   ﴾ليؤمنوا﴿  ١٠١

  ).١١٥، ١٠٤(خلف  نأماهل  )كله( ﴾موسى﴿  ١٠٣

  ﴾قْد جئتكم﴿  ١٠٥
ئـــتكم(أدغمهـــا خلـــف  وأبـــدل اهلمـــزة يـــاء أبــــو ).قج

  ).قْد جيتكم(جعفر 
  ).معيْ (أسكن الياء الثالثة   ﴾عيَ مَ ﴿  ١٠٥
  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبوجعفر  ﴾إسرائيل﴿  ١٠٥
  ).جيت(أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر   ﴾ئتَ ج﴿  ١٠٦
  ).فات(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾فأت﴿  ١٠٦
  .أماهلا خلف  ﴾فألقى﴿  ١٠٧
  ).تامرون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأمرون﴿  ١١٠

  ﴾أرِجـــهْ ﴿   ١١١
) أرجـِه وأخـاه(كسر اهلاء مـن دون صـلة ابـن وردان 

وزاد ) أرجهــي وأخــاه(و وصــلها ابــن مجــاز و خلــف 
  ). أرجئهُ (مهزة و ضم اهلاء من دون صلة يعقوب 
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 ).ياتوك(اإلبدال أليب جعفر    ﴾يأتوك﴿  ١١٢

  ).سحار(قدم احلاء على األلف مشددة خلف   ﴾بكل ساحر﴿  ١١٢

  ﴾ِإن لنا﴿  ١١٣
وســـهل )  أَإن(زاد مهــزة االســـتفهام يعقـــوب وخلـــف 

  ).أِان(الثانية رويس 
  . أماهلا خلف  ﴾جاءو ﴿  ١١٣
  .أماهلا خلف  ﴾جاءواو ﴿  ١١٦

  .����وجاءوا بسحر عظيم …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����...وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الثاني
  ).تَلقفُ (فتح الالم و شدد القاف الثالثة   ﴾تـَْلَقفُ ﴿  ١١٧
  ).يافكون(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر   ﴾يأِفُكون﴿  ١١٧
ــــــس   ﴾آمنتم﴿  ١٢٣ ــــــة إال روي ــــــتم(زاد مهــــــزة االســــــتفهام الثالث ) أآمن

  ). أامنتم(وسهل الثانية أبوجعفر 
  .أخفى النون عند اخلاء أبو جعفر   ﴾من خالف﴿  ١٢٤
  )١٢٨، ١٢٧، ١٢٢(وكذا يف . خلف ن أماهل  )األربع( ﴾موسى﴿  ١١٧
  .أماهلا خلف  ﴾جاءتنا﴿  ١٢٦

  ﴾سنـَُقتل﴿  ١٢٧
أبـــو خمففـــة وضـــم التـــاء وأســـكن القـــاف ون فـــتح النـــ
  ).سنَـْقُتل(جعفر 

  ).جيتنا(أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   ﴾جئتنا﴿  ١٢٩
  .أماهلا خلف  ﴾عسى﴿  ١٢٩
  .ا خلفمأماهل  ﴾جاءم، مبوسى﴿  ١٣١
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  ).تاتنا ،تاتينا(أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر   ﴾تْأتِنا، تْأتَِينا﴿ ١٢٩،١٣٢
  ).مومنني(زة فيها أبوجعفر أبدل اهلم  ﴾مبؤمنني﴿  ١٣٢
١٣٣ ،
١٣٤  

عليِهم الطوفان،  ﴿
  ﴾عليِهم الرجز

ويعقـوب يف احلـالني  .ضم اهلاء فيهما وصـًال خلـف
  ).عليُهم(

١٣٤،
١٣٨  

،  يا موسى ادع﴿
  ﴾ياموسى اجعل

  .أماهلما خلف لدى الوقف عليهما

 ).ومننلن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ؤمننلن﴿  ١٣٤

١٣٤،١٣٧ 
،١٣٨  

 .سهل اهلمزة مع املد والقصر أبوجعفر )كله(﴾ إسرائيل﴿

  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ١٣٧
  ).كلمهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾متت كلمتُ و ﴿  ١٣٧
  ).يعِكفون(كسر الكاف خلف   ﴾يعُكفون﴿  ١٣٨

  ﴾وُهوَ ﴿  ١٤٠
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وهوهْ (اء السكت 
  .����و في ذلكم بالء من ربكم عظيم …  ����: عند قوله تعاىلاية الثمن نـه

� � � �  
  .����… و واعدنا موسى ثالثين ليلة  ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثالث الثمن

  ) عدناو و (أسقط األلف أبوجعفر ويعقوب   ﴾اعدناو و ﴿  ١٤٢
  ).١٥٥، ١٥٠، ١٤٨ ،١٤٣(أماهلا خلف   )كله( ﴾موسى﴿  ١٤٢
  )ولكُن انظر(ضم النون وصالً أبوجعفر و خلف   ﴾ولكِن انظر﴿  ١٤٣
مــن ) دكــاءَ (أثبــت مهــزة مفتوحــة بعــد األلــف خلــف   ﴾دكاً ﴿  ١٤٣
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  .غري تنوين
 ).أَْرين(أسكن الراء يعقوب  ﴾ أَِرِين ﴿  ١٤٣

 .خلف أماهلن  ﴾ تراين،جاء،جتلى﴿  ١٤٣

  ).وأنا أول(وصالً أبوجعفر ) أنا(أثبت ألف   ﴾وأناْ أول﴿  ١٤٣
١٤٣ ،

١٤٥،١٤٦  
املؤمنني، وأمر ، ﴿

   ﴾يأخذوا، ال يؤمنوا

املومنني، وامـر، ياخـذوا، (اإلبدال فيهن أليب جعفر 
 ).ال يومنوا

 .أماهلا خلف ﴾ يا موسى﴿  ١٤٤

  ).برساليت(وحدها أبو جعفر و روح   ﴾برسااليت﴿  ١٤٤
  ).الَرَشد(فتح الراء والشني خلف   ﴾الُرْشدِ    ١٤٦

  ﴾ُحلِـيِهم﴿  ١٤٨
و أســـكن الـــالم و خفـــف اليـــاء يعقـــوب فـــتح احلـــاء 

  ).َحْلِيِهم(
  ).يهديُهم، أيديُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾يهديِهم، أيديِهم﴿  ١٤٨،١٤٩

  ﴾يرمحنا ربُنا ويغفر﴿  ١٤٩
ترمحنـــا ربَنـــا (خللـــف  )ربنـــا(بتـــاء اخلطـــاب وفـــتح بـــاء 

  ).وتغفر
  ).قضلوا(أدغمها خلف   ﴾قْد ضلوا﴿  ١٤٩
  ).بيسما(ياء أبوجعفر  أبدل اهلمزة  ﴾بئسما﴿  ١٥٠
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾ألقى األلواحو ﴿  ١٥٠
  ).بعدَي أعجلتم(فتح الياء أبوجعفر   ﴾عدْي أعجلتم﴿   ١٥٠
  ).براس(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر   ﴾برأس﴿  ١٥٠
١٥٠  ﴿ كسر امليم خلف   ﴾ابن أم) ابن أم.(  
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٥٢
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 .قفاً خلفأماهلا و  ﴾ موسى الغضب﴿  ١٥٤

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً ﴿  ١٥٤
  ).شيت(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾شئت﴿  ١٥٥

  ﴾تشاُء أنت﴿  ١٥٥
أبــو جعفــر ورويــس مفتوحــًة أبــدل اهلمــزة الثانيــة واواً 

  )تشاُء ونت(
  .����وأنت خير الغافرين …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

� � � �  
  .����... واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الرابع الثمن

  ). عذاَيب أصيب(فتح الياء أبوجعفر   ﴾عذايب أصيب﴿  ١٥٦

  ﴾يؤتون، يؤمنونو ﴿  ١٥٦
يوتــــــــــون، و (أبــــــــــدل اهلمــــــــــزة فيهمــــــــــا واواً أبــــــــــوجعفر 

   .)يومنون
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٥٦
  .ا خلفمأماهل  ﴾ينهاهمو التوراة، ﴿  ١٥٧
  ). يامرهم(فاً أبوجعفر أبدل اهلمزة أل  ﴾يأمرهم﴿  ١٥٧

١٥٧، 
١٦٠  

، عليِهم اخلبائث﴿
  ،  عليِهم الغمام
   ﴾عليِهم املن

 اخلبائـــث، علـــيُهمُ  مُ علـــيهُ ( ضـــم اهلـــاء وصـــالً خلـــف
، ويف احلـــــــــالني يعقـــــــــوب ) املـــــــــن الغمـــــــــام، علـــــــــيُهمُ 

  ). عليُهم(
  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليهم﴿  ١٥٧
 ).يومن( أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾يؤمن﴿  ١٥٨

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾موسى﴿  ١٥٩،١٦٠
  .ا خلفمأماهل  ﴾ىالسلو و استسقاه،﴿  ١٦٠
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  ).شيتم(أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر   ﴾شئتم﴿  ١٦١
بالتـــاء املضـــمومة مـــع فـــتح الفـــاء أبـــوجعفر ويعقـــوب   ﴾نْغِفْر لكم﴿  ١٦١

  ).تـُْغَفر(
  ).خطيئاُتكم(رفع التاء أبوجعفر ويعقوب   ﴾خطيئاِتكم﴿  ١٦١
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾قوالً غري﴿  ١٦٢

  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   )معاً ( ﴾ِقيل﴿  ١٦١،١٦٢
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٦٢
وفــــتح الســــني وســــكن الــــالم خلــــف  ةحــــذف اهلمــــز   ﴾ْسأهلمو ﴿  ١٦٣

  ) وَسْلهم(
  ).إتــأتيهم(أدغمها خلف   ﴾إْذ تأتيهم﴿  ١٦٣

  )معاً ( ﴾تأتيهم﴿  ١٦٣
وضـــم اهلـــاء ) تـــاتيهم(مـــزة ألفـــاً أبـــو جعفـــر أبـــدل اهل
  ).تأتيُهم(يعقوب

  ).لِـَمـهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ملَِ ﴿  ١٦٤
  ).معذرةٌ (الثالثة رفعها   ﴾معذرةً ﴿  ١٦٤
  ).بـِْيـسٍ (كسر الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾بَئيسٍ ﴿  ١٦٥
  . اإلخفاء أليب جعفر  ﴾قردًة خاسئني﴿  ١٦٦

 ).عليُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ١٦٧،١٦٩

  ).إتأذن(أدغمها خلف   ﴾إْذ تأذن﴿  ١٦٧
  .أماهلا خلف  ﴾األدىن﴿  ١٦٩
يأخذونه، يأخذوه، ﴿  ١٦٩

   ﴾يؤخذ
 ).ياخذونه، ياخذوه، يوخذ(اإلبدال أليب جعفر 
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  ﴾يأِم﴿  ١٦٩
، وضـــم اهلـــاء )يـــاِم(أبـــدل اهلمـــزة ألفـــاً أبـــو جعفـــر 

  ).يأُم(رويس 
  ).أفال يعقلون(بياء الغيبة خللف   ﴾ال تعقلونأف﴿  ١٦٩

  .����إنا ال نضيع أجر المصلحين …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 .����... وإذ نتقنا الجبل فوقهم ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الخامس الثمن

  ﴾ذريَتهم﴿  ١٧٢
أثبــــت األلـــــف بعـــــد اليـــــاء وكســـــر التـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

   .)ذرياِم(ويعقوب 
  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ١٧٢
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٧٥
  ).شينا(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾شئنا﴿  ١٧٦
  .أماهلا خلف  ﴾هواه﴿  ١٧٦
  .)لكيلهْث ذَ ( اإلظهار أليب جعفر  ﴾يلهث ذلك﴿  ١٧٦

  ﴾ فُهوَ ﴿  ١٧٨
ـــــو جعفـــــر  ـــــوَ (أســـــكن اهلـــــاء أب ، ووقـــــف عليهـــــا )فـَْه

  ).فُهوهْ (يعقوب باهلاء 

  ﴾ولقْد ذرأنا﴿  ١٧٩
) ذرأنـا(، وأبـدل اهلمـزة يف )ولقذرأنا(أدغمها خلف 
  ).ذراناولقد (ألفاً أبو جعفر 

  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ١٨٠
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾وممن خلقنا﴿  ١٨١
  .أماهلا خلف  ﴾عسى﴿  ١٨٥
 ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾يؤمنون﴿  ١٨٥
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  ﴾ويََذرُُهم﴿  ١٨٦
، وأســكن الــراء خلــف )ونَــَذرُهم(جعفــر  يبأللنون بــا
  ). ويذْرهم(

  .أماهلا خلف  ﴾مرساها﴿  ١٨٧
 ).تاتيكم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر    ﴾تأتيكم﴿  ١٨٧

  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ١٨٨

  ﴾السوُء إن﴿  ١٨٨
، )السـوُء ِان(الثانيـة أبـو جعفـر ورويـس اهلمزة سهل 

  ).ِون السوءُ (وهلما إبداهلا واواً مكسورة 
 ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾يؤمنون﴿  ١٨٨

  .����إن أنا إال نذيٌر وبشيٌر لقوم يؤمنون …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 ����..هو الذي خلقكم من نفس واحدة ����: ويبدأ بقوله تعاىل: السادس الثمن
  .أماهلا خلف  ﴾تغشاها﴿  ١٨٩
 .اإلخفاء أليب جعفر   ﴾محالً خفيفاً ﴿  ١٨٩

  .ا خلفمأماهل  )معًا◌ُ (﴾آتامها﴿  ١٩٠

  ﴾ُشرَكاءَ ﴿  ١٩٠
الكـاف أبـو جعفـر  نَ و كسر الشني وأسكن الراء ونـَـ

  .من دون مهز) ِشرْكاً (
  .وقفاً أماهلا خلف  ﴾فتعاىل اهللا﴿  ١٩٠

  .  ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾اهلدى﴿  ١٩٣،١٩٨
  ).يبُطشون(ضم الطاء أبو جعفر   ﴾يبِطشون﴿  ١٩٥
  ).قُل ادعوا(ضم الالم وصالً أبو جعفر وخلف   ﴾قِل ادعواْ ﴿  ١٩٥
أثبـــت اليـــاء وصـــالً أبـــو جعفـــر ويعقـــوب يف احلـــالني   ﴾كيدوِنِ◌ فال﴿  ١٩٥
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  ).كيدوين فال(
  ).تنظروينفال (أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فال تـُْنظرون﴿  ١٩٥

  ﴾وُهوَ ﴿  ١٩٦
قـوب ووقف عليها يع) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وْهَوهْ (اء السكت 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾يتوىل الصاحلني﴿  ١٩٦
  .أماهلا خلف  ﴾تراهمو ﴿  ١٩٨
  ). واُمرْ (أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾وْأمر﴿  ١٩٩

  ﴾طائف﴿  ٢٠١
 أبــدل اهلمــزة يــاء وحــذف األلــف الــيت قبلهــا يعقــوب

  .)طْيف(
  ).ومميُِد (ضم الياء وكسر امليم أبو جعفر   ﴾ومد ميَُ ﴿  ٢٠٢

  ﴾أمت﴿  ٢٠٣
، وضـــم اهلـــاء )متـــاِ (أبـــدل اهلمـــزة ألفـــاً أبـــو جعفـــر 

  ).تأُم(رويس 
  .أماهلا خلف  ﴾يوحى﴿  ٢٠٣
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ُهَدىً و ﴿  ٢٠٣
  ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمنون﴿  ٢٠٣
  ).قريَ (أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾قُرِئَ ﴿  ٢٠٤

  .����ويسبحونه وله يسجدون …  ����: ن والسورة عند قوله تعالىنـهاية الثم
� � � �  
  سورة األنفال

 .����... يسألونك عن األنفال����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع
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 ﴾مؤمنني،املؤمنون﴿  ٤، ٢، ١
  )كله(

مــــــــومنني، (أبــــــــدل اهلمــــــــزة فيهمــــــــا واواً أبــــــــو جعفــــــــر
   .)املؤمنون

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٢
  .أماهلا وقفاً خلف   ﴾إحدى الطائفتني﴿  ٧
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٧
  ).إتستغيثون(أدغمها خلف   ﴾إْذ تستغيثون﴿  ٩
  ).ُمرَدفني(فتح الدال أبو جعفر ويعقوب   ﴾ُمرِدفني﴿  ٩
  .أماهلا خلف  ﴾بشرى﴿  ١٠
  ).يـُْغِشيكم(سكن الغني وخفف الشني أبو جعفر   ﴾يـَُغشيكم﴿  ١١
  ).يـُْنزِلو (خففها يعقوب   ﴾نَـزليُـ و ﴿  ١١
  ).الرُعب(ضم العني أبو جعفر ويعقوب   ﴾الرعب﴿  ١٢
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ١٤
 .ال ضم للهاء لرويس ألا من املستثنيات ﴾ ومن يوهلم﴿  ١٦

   .)فية(أبو جعفر مفتوحة أبدل اهلمزة ياء   ﴾فئة﴿  ١٦
  ). بيسو (جعفر أبو ساكنة أبدل اهلمزة ياء   ﴾بئسو ﴿  ١٦
  .وأماهلا خلف) ماواهو (أبدل اهلمزة الفاً أبو جعفر   ﴾مأواهو ﴿  ١٦
 ﴾ولكن اهللاَ قتلهم﴿  ١٧

  ﴾ولكن اهللا رمى﴿
ــــة  خفــــف التنــــوين وكســــره وصــــالً ورفــــع لفــــظ اجلالل

  )رمى(وأمال ). ولكِن اهللاُ (خلف 
 ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  )  معاً (﴾املؤمنني﴿  ١٩، ١٧

  ﴾ُمْوِهُن كيدِ ﴿  ١٨
مرفوعـة  ونـّوّن النـونفتح الواو وشـدد اهلـاء مكسـورة 

ـــَوه (أبـــو جعفـــر  )كيـــد(ونصـــب  وتنـــوين ). ٌن كيـــدَ ُم
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خللــــــــــــــف ويعقــــــــــــــوب  )كيــــــــــــــد(النــــــــــــــون ونصــــــــــــــب 
  ).وِهٌن كيدَ مُ (

  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ١٨
  خلف) جاءكم(،وأمال)فقجاءكم(أدغمها خلف   ﴾فقْد جاءكم﴿  ١٩

  ﴾فُهو﴿  ١٩
ووقف عليها يعقـوب ) فْهو(سكن اهلاء أبو جعفر أ

  ).وهْ فهُ (اء السكت 
  ).فَيتكم(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾كمِفَئتُ ﴿  ١٩
١٩  ﴿ كسر اهلمزة يعقوب وخلف   ﴾اهللا وأن) اهللا وإن.(  

  .����وهم ال يسمعون …  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

 ����...إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم ����: اىلويبدأ بقوله تع: الثامن الثمن
  ).فيُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   )معاً ( ﴾فيِهم﴿  ٣٣، ٢٣

  .أماهلا خلف  ﴾فآواكم﴿  ٢٦
  .أماهلا خلف  ﴾تتلى﴿  ٣١

  ).عليُهم(ا يعقوب مضم اهلاء فيه  )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٣٦، ٣١
  ).قسمعنا(أدغمها خلف   ﴾قْد مسعنا﴿  ٣١

  ﴾ائتنا والسماِء أّ ﴿  ٣٢
 الســماءِ (أبــدل اهلمــزة الثانيــة يــاء أبــو جعفــر ورويــس 

أبــدل مهــزة القطــع يف الفعــل يــاء ومــدها كمــا ). يَــو
  ).ويتناالسماء يَ ( مداً طبيعياً أبو جعفر 

  ).تصدية(أشم الصاد زاياً رويس وخلف   ﴾تصدية﴿  ٣٥
زَ ﴿  ٣٧ ضــم اليــاء وفـــتح املــيم وشــدد اليـــاء الثانيــة مكســـورة   ﴾لَيِميـْ
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  ).لُيَميز(يعقوب وخلف 
  ). سنهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾ُسنتُ ﴿  ٣٨
  ).قسلف(أدغمها خلف   ﴾قْد سلف﴿  ٣٨
  ).مَضـسنة(أدغمها خلف   ﴾مضْت سنت﴿  ٣٨
  ).مبا تعملون بصري(رويس لبالتاء    ﴾مبا يعملون بصري﴿  ٣٩
  .ا خلفمأماهل  ﴾موالكم، املوىل﴿  ٤٠

  .����نعم المولى ونعم النصير …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
  الجزء العاشر

 .����...واعلموا أنما غنمتم من شيء ����: ه تعالىويبدأ بقول: الثمن األول

  .ا خلفمأماهل  ﴾،واليتامىالقرىب﴿  ٤١
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾التقى﴿  ٤١
القصوى   الدنيا،﴿  ٤٢

  ﴾حيىي
  

  .أماهلا مجيعاً خلف
 .أماهلما خلف ﴾ ترى، أراكهم﴿  ٥٠، ٤٣

  ).بالِعْدوة(كسر العني يعقوب   )معاً ( ﴾بالُعدوة﴿  ٤٢
٤٢  ﴿ َحِييَ (اإلدغام وكسر الياء األوىل الثالثة فك   ﴾َحي.(  
  ).تـَْرِجع(فتح التاء وكسر اجليم خلف ويعقوب   ﴾تـُْرَجع﴿  ٤٤

  ).فية، الفيتان(أبو جعفر  أبدل اهلمزة ياءً   ﴾ِفَئة، الِفَئتان﴿  ٤٨، ٤٥
  ).ورياء(أبدل اهلمزة األوىل ياء أبو جعفر   ﴾ورئاء﴿  ٤٧
) إَين أرى، إَين أخــاف(يــاء فيهمــا أبــو جعفــر فــتح الإْين  أرى ، إينْ ﴿  ٤٨
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  .خلف) أرى(وأمال   ﴾أخاف
٤٩  ﴿ اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مرٌض َغر.  
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾يـََتوىف الذين﴿  ٥٠

  ).كداب(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   )معاً ( ﴾كدْأب﴿  ٥٤، ٥٢
 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ال يؤمنون﴿  ٥٥

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾خلفهممْن ﴿  ٥٧
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من قوٍم خيانة﴿  ٥٨
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿   ٥٨
ال و (بتــــاء اخلطــــاب وكســــر الســــني خللــــف ويعقــــوب   ﴾ال حيَسنبو ﴿  ٥٩

  ).حتِسنب
  ).تـَُرهبون(فتح الراء وشدد اهلاء رويس   ﴾تـُْرِهبون﴿  ٦٠

  .����يوف إليكم وأنتم ال تظلمون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����… وإن جنحوا للسلم فاجنح لها  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثاني الثمن
٦٤، ٦٢ ،
٧٤، ٦٥  

) معاً ( املؤمنني﴿
  ﴾باملؤمنني، املؤمنون

ـــــــدل اهلمـــــــزة  ـــــــو جعفـــــــر فـــــــيهن أب ، املـــــــومنني(واواً أب
  ).باملؤمنني، املؤمنون

، )معاً (ئَتنيامِ ﴿  ٦٦، ٦٥
  ﴾)معاً (ئةِما

  ).ميتني، مية(أبدل اهلمزة فيهم ياء أبو جعفر 

  ).وإن تكن(بالتاء أليب جعفر   ﴾وإن يكن﴿  ٦٥

  ﴾اْآلن﴿  ٦٦
أســــقط اهلمــــزة ونقــــل حركتهــــا إىل الــــالم ابــــن وردان 

  ).  اَالن(
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  ﴾َضعفاً ﴿  ٦٦
وضــــم الضــــاد وفــــتح ) عفاً ُضــــ(ضــــم الضــــاد يعقــــوب 

  ). اءَ ُضَعف(العني وزاد مهزة بعد األلف أبو جعفر 
  ).فإن تكن(جعفر ويعقوب  يبألبالتاء   ﴾فإن يكن﴿  ٦٦
  ).أن تكون(أنثها أبو جعفر ويعقوب   ﴾أن يكون﴿  ٦٧

  له أسرى،﴿  ٧٠، ٦٧
  ﴾األسرى من

ضم اهلمـزة وفـتح السـني وزاد ألفـاً بعـدها أبـو جعفـر 
  ).اُسارى، اُألسارى(

  .ا خلفمأماهل  ﴾أسرى، الدنيا﴿  ٦٧
  ).أختم(رويس  اإلدغام لغري  ﴾أخْذمت﴿  ٦٨
  ). يوتكم(أبدل اهلمزة واواً ابو جعفر   ﴾يؤتكم﴿  ٧٠
  .أماهلا خلف  ﴾األسرى﴿  ٧٠
  .أماهلا خلف  ﴾أَْوىل﴿  ٧٥

  .����إن اهللا بكل شيء عليم…  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن والسورة 
� � � �  

  سورة الـتوبة
  .����... ولهبراءة من اهللا ورس ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الثالث الثمن

  . أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٢

  ﴾فُهوَ ﴿  ٣
، ووقـف عليهـا يعقـوب )فْهوَ (أسكن اهلاء أبوجعفر 

  ).فُهوهْ (اء السكت 
  ). إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ٤
  ).مامنة( أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبو جعفر  ﴾َمأمنه﴿  ٦
، وأمـــال  )تـــاىبو (أبـــدل اهلمـــزة فيهـــا ألفـــاً أبـــو جعفـــر   ﴾تأىبو ﴿  ٨
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  .خلف) تأىبو (
  ).مومن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾مؤمن﴿  ١٠

  ﴾أَئِمة﴿  ١٢
 )أَاِامــة( مــع اإلدخـال سـهل اهلمـزة الثانيــة أبـو جعفـر

  . )مةاِ أَ (سهلها بال إدخال ورويس 
 ).مومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  ) معاً ( ﴾مؤمنني﴿  ١٤، ١٣

 ).ُهمعلي(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ١٤

  ).خيزُِهمو (ضم اهلاء رويس   ﴾خيزِهمو ﴿  ١٤
 ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾املؤمنني﴿  ١٦

  )مْسجد(حذف األلف وأسكن السني يعقوب   ﴾يعمروا مَساجد﴿  ١٧
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾أتى﴿و  ١٨
  .أماهلا خلف  ﴾فعسى﴿  ١٨

  .����يكونوامن المهتدين  فعسى أولئك أن…  ����: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
� � � �  

  .����... أجعلتم سقاية الحآجّ  ����: ويبدأ بقوله تعاىل: الرابع الثمن

١٩  
  ِسقاية احلاج ﴿

  ﴾وعمارة املسجد

، )ُســـَقاة( حـــذف اليـــاء يف ســـقاية مـــع ضـــم الســـني
)  َعَمــرَة( وحــذف األلــف مــن عمــارة مــع فــتح العــني

  .ابن وردان خبلف عنه
  ).أولياء ان(مزة الثانية أبو جعفر ورويسسهل اهل  ﴾نإِ  أولياءَ ﴿  ٢٣
 ).يايت(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾يأيت﴿  ٢٤

 ).املومنون، ال يومنون(اإلبدال فيهما أليب جعفر    ﴾املؤمنني،ال يؤمنون﴿  ٢٩، ٢٦

  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٢٦
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾إن خفتم﴿  ٢٨

٢٨  ﴿ إْن شاء إن﴾  
شــــاَء  إن(انيــــة أبــــو جعفــــر ورويــــس الثاهلمــــزة ســــهل 

  .خلف) شاء(، وأمال )ِان
  ).يوفكون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤفكون﴿  ٣٠
  ).عزيُر ابن(ال تنوين أليب جعفر وخلف   ﴾عزيٌر ابن﴿  ٣٠
  ).اُهونضَ يُ و (أسقط اهلمزة وضم اهلاء الثالثة   ﴾اِهُئونضَ يُ ﴿و  ٣٠
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾النصارى﴿  ٣٠
  .أماهلا خلف  ﴾ىن أ﴿  ٣٠
  ).يطُفوا(أسقط اهلمزة وضم الفاء أبو جعفر   ﴾يُطِفــئُـوا﴿  ٣٢
( واإلبــــــدال فيهــــــا أليب جعفــــــر أماهلــــــا وقفــــــاً خلــــــف  ﴾يأىبو ﴿  ٣٢

  )وياىب
  .أماهلا خلف  ﴾باهلدى﴿  ٣٣

  .����ولو كره المشركون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... ياأيها الذين آمنوا إن كثيراً  ����: الىويبدأ بقوله تع: الخامس الثمن

 ).لياكلون(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾ليأكلون﴿  ٣٤

  .ا خلفمأماهل  ﴾ُحيْمى، فُتكوى﴿  ٣٥

  ﴾اثنا َعشر﴿  ٣٦
أبــو جعفــر ومــد األلــف سـت حركــات أسـكن العــني 

  ).ْعَشر آاثن(

٣٦  ﴿ فيِهن﴾  
ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب ووقـــــف عليهـــــا ـــــاء الســـــكت 

  .)فيُهنهْ (
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  ُ◌﴾النسيء﴿  ٣٧
أبـــدل اهلمـــزة يـــاء أبـــو جعفـــر وأدغـــم اليـــاء األوىل يف 

  ).النسي (الثانية 

٣٧  ﴿ ُيَضل﴾  
، وكســر )َيِضــل(فــتح اليــاء وكســر الضــاد أبــو جعفــر 

  ).ُيِضل(مع ضم الياء الضاد يعقوب 
  ).ليواطُوا(أسقط اهلمزة وضم الطاء أبو جعفر   ﴾ليواِطـئُـوا﴿  ٣٧

  ﴾سوُء أعماِهلم﴿  ٣٧
ســوء (أبــدل اهلمــزة واواً مفتوحــة أبــو جعفــر ورويــس 

  ).َوعماهلم
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٣٧
  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيل﴿  ٣٨
  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٣٨
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾قوماً غريكم﴿  ٣٩
  ).كلمَة اهللاو (نصبها يعقوب   ﴾كلمُة اهللاو ﴿  ٤٠
  .ا خلفمماهلأ  ﴾العليا، السفلى﴿  ٤٠

  ﴾الُشقة عليِهمُ ﴿  ٤٢
 علـيُهمُ (ضم اهلاء وصًال خلف ويف احلالني يعقـوب 

  ).الشقة
  ).لـَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾لـِمَ ﴿  ٤٣

  ).يستاِذنك(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يستأِذنك﴿  ٤٥، ٤٤
  ).منونيو (واواً أبو جعفر فيهما أبدل اهلمزة   )معاً ( ﴾يؤمنون﴿  ٤٥، ٤٤

  .����فهم في ريبهم يترددون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  ����...ولو أرادوا الخروج ألعدوا له عدة ����:ويبدأ بقوله تعالى: السادس الثمن
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  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيل﴿  ٤٦
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٤٨
  ).ْوَذنيقولُ (اإلبدال وصالً واواً أليب جعفر   ﴾يقوُل اْئذن﴿  ٤٩
  .أماهلا رويس  ﴾بالكافرين﴿  ٤٩
  ).تسوهم(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾تُسْؤهم﴿  ٥٠
  . أماهلا خلف  ﴾موالنا﴿  ٥١
 ).املومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾املؤمنون﴿  ٥١

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ِإحدى﴿  ٥٢
  ).ُكرهاً (خلف  الكافضم   ﴾َكْرهاً ﴿  ٥٣
  ).أن يـُْقَبلَ (ء الغيبة خللف بيا  ﴾أن تـُْقَبلَ ﴿  ٥٤
 ).ياتون(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾يأتون﴿  ٥٤

  .أماهلا خلف  ﴾ُكساىل، الدنيا﴿  ٥٥، ٥٤
  ).َمْدخالً (فتح امليم وأسكن الدال يعقوب   ﴾ُمدخالً ﴿  ٥٧
  ).يَلُمُزك(ضم امليم يعقوب   ﴾يـَْلِمُزكَ ﴿  ٥٨
  . أماهلا خلف  ﴾آتاهم﴿  ٥٩
  ).نايسيوت(اهلمزة واواً أبو جعفر أبدل   ﴾سيؤتينا﴿  ٥٩

  .����إنا إلى اهللا راغبون ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... إنما الصدقات للفقراء ����: ويبدأ بقوله تعالى: السابع الثمن
 الـُمَؤلفة، يـُْؤذونو ﴿  ٦١، ٦٠

  ﴾)معاً (
  ).املولفة، يوذونو (واواً أبو جعفر نأبدل اهلمزة فيه
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  )معاً (يؤمن ﴿  ٦٢، ٦١
  ﴾للمؤمنني، مؤمنني

ـــــو جعفـــــر  ، للمـــــومنني يـــــومن،(أبـــــدل اهلمـــــزة واواً أب
  ).مومنني

  ﴾أن تُـنَـزل﴿  ٦٤
خففهـــــا يعقـــــوب بتســـــكني النـــــون وختفيـــــف الـــــزاي 

  .)تـُنـَْزل(
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٦٤

، قِل استهزءوا﴿  ٦٥ ، ٦٤
  ﴾تستهزِوءن

قـــل (أبـــو جعفـــر  فيهمـــا وضـــم الـــزاي ةأســـقط اهلمـــز 
  ) استهُزوا، تستهُزون

٦٦  
  

﴿ ْعُف عنإن نـ،  
 ﴾عذب طائفةً نُ 

  

ــــــون يــــــاء مضــــــمومة وفــــــتح الفــــــاء  ــــــة أبــــــدل الن الثالث
أبـــــدل النـــــون تـــــاء مضـــــمومة وفـــــتح الـــــذال .)فَ ْعـــــيُـ (
) تـَُعــذب طائفــةٌ (الثانيــة ) طائفــةً (مــع رفــع ) تـَُعــَذب(

  .    للثالثة
  ).يامرون(ألفا أبو جعفر  أبدل اهلمزة  )معاً (﴾يْأمرون﴿  ٧١، ٦٧
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿   ٧٤، ٦٩

 ﴾أمل يأم﴿  ٧٠
، وأبـــدل اهلمـــزة )أمل يـــأُم(ضـــم اهلـــاء فيهـــا رويـــس 

 ).أمل يام(ألفاً أبو جعفر 

 ).ويوتون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر    ﴾ويؤتون﴿  ٧١

٧١، ٧٠ ،
٧٢  

 املؤمنونو  املؤتفكات،و ﴿
ت ، واملؤمنا)معاً (

  ﴾)معاً (

املوتفكات، و (واواً أبو جعفر  نأبدل اهلمزة فيه
  ).، واملومناتاملومنونو 

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٧٣
  وأماهلا خلف)ماواهمو (أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  ﴾مأواهمو ﴿  ٧٣
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  ). بيسو (أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   ﴾بـِْئسو ﴿  ٧٣
  . أماهلا خلف  ﴾أغناهم﴿  ٧٤
  .����وما لهم في األرض من ولي وال نصير…  ����: اية الثمن عند قوله تعالىنـه

� � � � 

 .����…ومنهم من عاهد اهللا  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثامن الثمن

٧٦، ٧٥ 
،٧٨  

آتانا،آتاهم، ﴿
  ﴾جنواهمو 

  . خلف ن أماهل

  ).يلُمزون(ضم امليم يعقوب   ﴾يلِمزون﴿  ٧٩
 ).املومنني(أبوجعفر  أبدل اهلمزة واواً    ﴾املؤمنني﴿  ٧٩

، فاستأذنوك﴿  ٨٦، ٨٣
  ﴾استأذنك

اســــتاذنوك، ف(أبــــدل اهلمــــزة فيهمــــا ألفــــاً أبــــو جعفــــر 
  ).استاذنك

   معَي أبداً،﴿  ٨٣
  ﴾مِعَي عدوا

) معــْي أبــداً (خلــف ويعقــوب يف األوىل أسـكن اليــاء 
   .)معْي عدوا(ويف الثانية الثالثة 

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٨٥
  ).أُنزَِلسورة(أدغمها خلف   ﴾أنزلْت سورة﴿  ٨٦
  .أماهلا خلف  ﴾جاءو ﴿  ٩٠
  ).الـُمْعِذرون(أسكن العني وخفف الذال يعقوب   ﴾الـُمَعـذرون﴿  ٩٠
 ).ليوذن(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾ليؤذن﴿  ٩٠

  .أماهلا خلف  ﴾املرضى﴿  ٩١
  .����أال يجدوا ما ينفقون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
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  الجزء الحادي عشر
  .����... إنما السبيل على الذين يستأذنونك ���� :ويبدأ بقوله تعاىل :�الثمن األول

  ).يستاذنونك(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يستأذنونك﴿  ٩٣
  ).نومن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾نؤمن﴿  ٩٤
  .خلف وقفاً ) سريى(أمال ألف   ﴾وسريى اهللا﴿  ٩٤

٩٥، ٩٤ ،
١٠٢، ٩٨ ،

١٠٦، ١٠٣  

، عليهم ) معاً ( إليِهم﴿
  ).، عليُهمإليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾)كله(

  ﴾مأواهمو ﴿  ٩٥
، وأماهلـا )مـاواهمو (أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبو جعفـر 

  .خلف
  .أماهلا خلف  ﴾ال يرضى﴿  ٩٦

١٠٤، ٩٩ ،
١٠٧، ١٠٥  

يؤمن، ويأخذ، ﴿
   ﴾واملؤمنون، املؤمنني

ـــــــــدال فـــــــــيهن أليب جعفـــــــــر  خـــــــــذ، يـــــــــومن، ويا(اإلب
 ).واملومنون، املومنني

  ).واألنصاُر والذين(رفع الراء يعقوب    ﴾واألنصاِر والذين﴿  ١٠٠
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾عسى اهللا﴿  ١٠٢
  ).تزكيُهمو (ضم اهلاء يعقوب   ﴾تزكيِهمو ﴿  ١٠٣
  ).إن صلواِتك(باجلمع أليب جعفر ويعقوب   ﴾إن صالَتك﴿  ١٠٣
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾فسريى﴿  ١٠٥
  ).ُمْرَجُؤون(زاد مهزة مضمومة قبل الواو يعقوب   ﴾ُمْرَجون﴿  ١٠٦
  ).الذين اختذوا(أسقط الواو أبو جعفر   ﴾والذين اختذوا﴿  ١٠٧
  .أماهلا خلف  ﴾الـُحسىن﴿  ١٠٧
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  .أماهلا خلف  ﴾التقوى﴿  ١٠٨
  .أماهلا خلف  ﴾تقوى﴿  ١٠٩
  .اإلخفاء أليب جعفر  ٌ◌﴾رضواٍن خريو ﴿  ١٠٩
  ).ُجْرفٍ (لف أسكن الراء خ  ﴾ُجُرفٍ ﴿  ١٠٩
  ).ِإَىل أن(خفف الالم يعقوب   ﴾إالّ أن﴿  ١١٠
  ).تـَُقطعَ (ضم التاء خلف   ﴾تـََقطعَ ﴿  ١١٠

  .����واهللا عليم حكيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����...إن اهللا اشترى من المؤمنين ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثاني الثمن
  .ماهلا خلفأ  ﴾اشرتى﴿  ١١١
  ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   )معاً ( ﴾املؤمنني﴿  ١١١
  ).فـَيـُْقَتلون ويـَْقُتلون(عكسهما خلف   ﴾فـَيَـْقُتلون ويـُْقَتلون﴿  ١١١
  .أماهلما خلف  ﴾التوراة، أوىف﴿  ١١١
  .أماهلا خلف  ﴾قُرىب﴿  ١١٣
  .أماهلا خلف  ﴾َهداُهم﴿  ١١٥
  ).ةالُعُسرَ (ضم السني أبو جعفر   ﴾الُعْسرَة﴿  ١١٧
  ).زيغُ تَ (بالتاء للثالثة   ﴾يَزيغُ ﴿  ١١٧
  ).رُؤف(أسقط الواو يعقوب وخلف   ﴾وفءر ﴿  ١١٧

 ).عليُهم(ضم اهلاء فيهن يعقوب  )كله(عليهم﴾ ﴿  ١١٧،١١٨

  ﴾عليِهُم األرض﴿  ١١٨
علـيُهُم (ضم اهلاء وصًال خلف ويف احلالني يعقـوب 

  ).األرض
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  ).نَيطُوْ (أسقط اهلمزة أبو جعفر   ﴾يطَُئون﴿  ١٢٠
  ).موِطياً (أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر خبلف عنه   ﴾موِطـئاً ﴿  ١٢٠

  .����ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون  … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 .�... وما كان المؤمنون لينفروا كافة ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثالث الثمن

  ).املومنون(جعفر  أبدل اهلمزة واواً أبو  ﴾املؤمنون﴿  ١٢٢
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليهم﴿  ١٢٢
  ).أَوال ترون(بالتاء ليعقوب   ﴾أَوالَ يَرون﴿  ١٢٦

  ).أنزَلسورة(أدغمها خلف   )معاً ( ﴾أنزلْت سورة﴿  ١٢٤،١٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾يراكم﴿  ١٢٧
  خلف) جاءكم(وأمال) لقجاءكم(أدغمها خلف   ﴾لقْد جاءكم﴿  ١٢٨
  ).نياملومنب(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾نياملؤمنب﴿  ١٢٨
  ).رؤف(أسقط الواو يعقوب وخلف   ﴾وفءُ ر ﴿  ١٢٨

  ﴾وُهوَ ﴿  ١٢٩
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

 ).وْهَوهْ (اء السكت 

� � � �  
��و����و�س �

  ﴾الر﴿  ١
. الم. ألـف(سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر 

  .يف الراءواإلمالة فيها خللف ) را

  ﴾لساحر﴿  ٢
حــذف األلــف وكســر الســني وأســكن احلــاء يعقــوب 

  ) لِسْحر(وأبو جعفر 



������ �	 ��
  

−�١٥٤�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  .أماهلا خلف  ﴾استوى﴿  ٣
  ).َتذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتذَكرون﴿  ٣
  ).أنه(فتح اهلمزة أبو جعفر   ﴾إنه﴿  ٤
  ).نـَُفصل(بالنون أبو جعفر وخلف   ﴾يـَُفصل﴿  ٥
  .اهلا خلفأم  ﴾الدنيا﴿  ٧
  وأماهلا خلف) ماواهم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  ﴾مأواهم﴿  ٨
  ).يهديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾يهديِهم﴿  ٩

  ﴾حتتِهُم األار﴿  ٩
، وكسر اهلاء واملـيم )حتِتُهُم األار(ضم اهلاء خلف 

  ).حتتِهِم األار(وصالً يعقوب 
  .أماهلا خلف  )معاً (﴿دعواهم﴾   ١٠

  .�الحمد هللا رب العالمين …  ����: عند قوله تعالى نـهاية الثمن
� � � �  

 .����…  ولو يعجل اهللا للناس الشر  ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالرابع الثمن

  ﴾أَجُلهم لُقِضَي إليِهم﴿  ١١
فــــتح القــــاف والضــــاد وألــــف بعــــدها وضــــم اهلــــاء يف 

لَقَضـى (يعقـوب ) أجلهم(ونصب الالم يف ) إليهم(
  ).إليُهم أجَلهم

 ).ليومنوا(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ليؤمنوا﴿  ١٣

  .ا خلفمأماهل ﴾جاءم، تتلىو ﴿  ١٥، ١٣
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ١٥

ألفـــــــــاً وصـــــــــالً أبـــــــــو جعفـــــــــر ) ائـــــــــت(مهـــــــــزة  أبـــــــــدل  ﴾لقاءنا ائـْت﴿  ١٥
  ).لقاءناتِ (
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾بقرآٍن غري﴿  ١٥
  ).َيل أن، إَين أخافُ (ح الياء فيهما أبو جعفر فت  ﴾أخافُ  ْيل أن، إينْ ﴿  ١٥
  ).نفسَي إن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾نفسْي إن﴿  ١٥
  .أماهلا خلف  ﴾يُوَحى﴿  ١٥
١٥  ﴿ اء السكت   ﴾إيل ه(وقف عليها يعقوبإلي.(  
  ).لبِـت (اإلدغام أليب جعفر   ﴾لبثت﴿  ١٦
  .ا خلفمأماهل  ﴾ شاء، أدراكم ﴿  ١٦
  .خلف أماهلا  ﴾افرتى﴿  ١٧
  ).أتنُبون(ضم الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾ونبـِئُ أتـُنَ ﴿  ١٨
  .أماهلا خلف  ﴾تعاىلو ﴿  ١٨
  ).عما تشركون(بالتاء خللف   ﴾عما يشركون﴿  ١٨
  ).ميكرون(بالياء بدل التاء لروح   ﴾متكرون﴿  ٢١

  ﴾ُيَسيـرُكم﴿  ٢٢
جعفــر حيــث فــتح اليــاء مث نــون ســاكنة بعــده  يبأل

وحـــذف اليـــاء بعـــد  مضـــمومة وأبـــدل الســـني شـــيناً 
  .)يـَْنُشرُكم(السني 

  .ا خلفمأماهل  ﴾جاءهمو جاءا، ﴿  ٢٢
  .أماهلما خلف  ﴾أجناهم، الدنيا﴿  ٢٣
  ).متاعُ (لثالثة لبالرفع   ﴾متاعَ ﴿  ٢٣

٣٨، ٢٤ ،
٣٩  

  يأكل، فأتوا،﴿
 ﴾تأويله

ياكـــل، فـــاتوا، (أبـــدل اهلمـــزة فـــيهن ألفـــاً أبـــو جعفـــر 
 ).تاويله

  .ا خلفمأماهل  ﴾، الدنيا أتاها﴿  ٢٤
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  ﴾يشاُء إىل﴿  ٢٥
) ىلاِ  يشـاءُ (سهل اهلمـزة الثانيـة أبـو جعفـر ورويـس 

  ).يشاُء ِوىل(وهلما إبداهلا واواً 
  ).سراط(رويس لبالسني   ﴾صراط﴿  ٢٥

  .�إلى صراط مستقيم …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

  .���� ...�الحسنى وزيادة للذين أحسنوا ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالخامس الثمن
  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ٢٦
  ).ِقْطعاً (أسكن الطاء يعقوب   ﴾ِقطَعاً ﴿  ٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾فكفى﴿  ٢٩
  ).تتلو(لف خلبتاء بدل الباء   ﴾تبلو﴿  ٣٠
  . أماهلا خلف  ﴾موالهم﴿  ٣٠

  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾فأىن﴿  ٣٤، ٣٢

  ﴾كلمتُ ﴿  ٣٣
ليهــــــــا ووقــــــــف ع) كلمــــــــاتُ (بــــــــاجلمع أليب جعفــــــــر 
  ).كلمهْ (يعقوب اء التأنيث 

٣٣،  
٣٤  

  يؤمنون، ﴿
  ﴾تؤفكون

ـــــــو جعفـــــــر  ـــــــون، (أبـــــــدل اهلمـــــــزة فيهمـــــــا واواً أب يومن
  ).توفكون

وأســــكن اهلــــاء  ،)يـــــَْهدي(أســــكن اهلــــاء أبــــو جعفــــر   ﴾ يَِهدي﴿   ٣٥
  ).يـَْهِدي(وخفف الدال خلف 

  .أماهلا خلف  ﴾يُهدى﴿ال   ٣٥
  ).تصديق(ورويس  أشم الصاد زاياً خلف  ﴾تصديق﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾يـُْفَرتى﴿  ٣٧
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  .أماهلا خلف  ﴾افرتاه﴿  ٣٨

  ﴾يأِِم﴿  ٣٩
ـــام(أبـــدل اهلمـــزة الفـــاً أبـــو جعفـــر  ، وضـــم اهلـــاء )ي

  .)يأُِم(رويس 
 ).من يومن، ال يومن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾من يؤمن،ال يؤمن﴿  ٤٠

  ﴾ولكن الناس﴿  ٤٤
ورفــع النــاس خلــف  خفــف النــون مــع كســرها وصــالً 

  .)ولكِن الناسُ (
  ).حنشرهم كأن مل(لثالثة لبالنون   ﴾حيشرهم كأن مل﴿  ٤٥
 .أماهلا خلف ﴾جاء﴿  ٤٧

  .أماهلا خلف  ﴾مىت﴿  ٤٨
  .ا خلفمأماهل  ﴾جاء، شاء﴿  ٤٩

  ﴾جاَء أجلهم﴿  ٤٩
جــــــاء ( ســــــهل اهلمــــــزة الثانيــــــة أبــــــو جعفــــــر ورويــــــس

  )َاجلهم
 ).يستاخرون(أبو جعفر أبدل اهلموزة ألفاً    ﴾يستأخرون﴿  ٤٩

  ).أراَيتم(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أرأيتم﴿  ٥٠
  .أماهلا خلف  ﴾أتاكم﴿  ٥٠

  ﴾آآلن﴿  ٥١
ولـــه ) آالن(نقـــل حركـــة اهلمـــزة إىل الـــالم ابـــن وردان 

يف األلف املبدلة من مهـزة الوصـل املـد والقصـر، ولـه 
  .تسهيل مهزة الوصل وجهاً ثالثاً 

  ).ـيلُق◌ِ (يس اإلمشام لرو   ﴾ِقيل﴿  ٥٢
  .����هل تجزون إال بما تكسبون  …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � � 
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  .����... ويستنبئونك أحق هو ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالسادس الثمن
  ).ويستنبُونك(حذف اهلمزة وضم الباء أبو جعفر   ﴾ويستنبئونك﴿  ٥٣
  ).هوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾وَ هُ ﴿  ٥٣
  ).رَيب إنهو (فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب إنهو ﴿  ٥٣
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تـُْرجعون﴿  ٥٦
  .اوأماهل) قجاءتكم(دغمها خلف أ  ﴾قْد جاءتكم﴿  ٥٧
 ).للمومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾للمؤمنني﴿  ٥٧

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً ﴿و   ٥٧
  ).فلتفرحوا(رويس لب بتاء اخلطا  ﴾فليفرحوا﴿  ٥٨
  ).جتمعون(بتاء اخلطاب أليب جعفر ورويس   ﴾جيمعون﴿  ٥٨
  ).أرايتم(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أرأيتم﴿  ٥٩

  ﴾آهللا﴿  ٥٩
 وجهـــان تســـهل مهـــزة الوصـــل أو تبـــدل ألفـــاً مشـــبعة

  ).لعامة القراء(
  ).شان(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾شْأن﴿  ٦١
  ).وال أصغُر،وال أكربُ (رفعهما يعقوب وخلف   ﴾أكربَ وال  وال أصغَر،﴿  ٦١
  ).ِإتــفيضون(أدغمها خلف   ﴾إْذ تفيضون﴿  ٦١
  ).ال خوفَ (يعقوب بال تنوين بناها على الفتح   ﴾ال خوفٌ ﴿  ٦٢
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٦٢
  .أماهلا خلف  ﴾البشرى﴿  ٦٤

  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٦٤،٧٠
  ) شركاَء ِان(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾َء ِإنشركا﴿  ٦٦
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  .����بما كانوا يكفرون  …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����...واتل عليهم نبأ نوح ����: ويبدأ بقوله تعالى: �الثمن السابع

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٧١
  ).فاَمجعوا(رويس  وصل اهلمزة وفتح امليم  ﴾فَأِمجعوا﴿  ٧١
  ).وشركاءُكم(رفعها يعقوب   ﴾وشركاءَكم﴿  ٧١
  .يف احلالني) رويننظِ وال تُ (أثبت الياء يعقوب   ﴾نِظرونوال تُ ﴿  ٧١
  ).أجرْي إال(أسكن الياء يعقوب وخلف   ﴾أجرَي إال﴿  ٧٢

٧٦، ٧٤ 
٨٠، ٧٧  

فجاءوهم،جاءهم  ﴿
  ﴾جاءكم، جاء

  .خلف ن أماهل

  ﴾ليؤمنوا، مبؤمنني﴿  ٧٨، ٧٤
ليومنــــــــوا، (أبـــــــدل اهلمــــــــزة فيهمـــــــا واواً أبــــــــو جعفـــــــر 

  ).مبومنني
  .)٨٧،٨٨، ٨٤، ٨٠،٨١(يفأماهلا خلف وكذا   )كله( ﴾موسى﴿   ٧٧، ٧٥
  ).، جيتمأجيتنا(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ، جئتم﴾أجئتنا﴿  ٨١، ٧٨

  ).فرعونُوتوين(اإلبدال وصالً أليب جعفر   ﴾فرعوُن ائـْتوين﴿  ٧٩

  ﴾بكل ساحر﴿  ٧٩
دم احلاء على األلف مع تشديدها مفتوحـة خلـف ق
  ).سحار(

  ﴾به السحر﴿  ٨١
زاد مهــزة االســتفهام قبـــل الســحر أبـــو جعفــر وأبـــدل 

ـــحرآأَ (مهـــزة الوصـــل ألفـــاً مشـــبعة وســـهلها فتقـــرأ  س (
  ).وجهان) (أََاسحر(

  .أماهلا خلف  ﴾وسى﴿مل  ٨٣
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  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٨٦
  ) بـِيوتاً، بـِيـوتكم(الباء فيهما خلف  كسر  ﴾بُيوتاً، بُيوتكم﴿  ٨٧

  ).، فال يومنوااملومنني(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ،فال يؤمنوا﴾املؤمنني﴿  ٨٨، ٨٧
  ).َيِضلوالِ (ويعقوب فتح الياء أبو جعفر   ﴾ُيِضلوالِ ﴿  ٨٨
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٨٨

  .����ال يعلمون  وال تتبعان سبيل الذين…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

  .����… وجاوزنا ببني إسرائيل  ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالثامن الثمن
  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  )كله( ﴾إسرائيل﴿  ٩٠،٩٣

  ).آمنت إنه(كسر اهلمزة خلف   ﴾آمنت أنه﴿  ٩٠
سهل اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابـن وردان، ولـه   ﴾آآلن﴿  ٩١

األلف املبدلة من مهـزة الوصـل املـد والقصـر، ولـه  يف
  .تسهيل مهزة الوصل وجهاً ثالثاً 

ــــــــة وخفــــــــف اجلــــــــيم يعقــــــــوب   ﴾نـَُنجيك﴿  ٩٢ ــــــــون الثاني أســــــــكن الن
   .)نـُْنِجيك(

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ن خلفكمل﴿  ٩٢
  ).بوانا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾بَوأْنا﴿  ٩٣

  .خلف أماهلما  ﴾جاءهم، جاءم﴿  ٩٣،٩٧
  ).َفَسل(حذف اهلمزة وفتح السني خلف   ﴾َفْسئل﴿  ٩٤
  .هلا، وأما)لقجاءك(أدغمها خلف   ﴾لقْد جاءك﴿  ٩٤
ووقــــــــف عليهــــــــا ) كلمــــــــاتُ (بــــــــاجلمع أليب جعفــــــــر   ﴾كلمتُ ﴿  ٩٦
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  ).كلمهْ (يعقوب اء السكت 
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٩٦

٩٩، ٩٦ ،
١٠١، ١٠٠  

، ، )معاً (ال يؤمنون ﴿
   ﴾منني، تؤمنمؤ 

ال يومنـــــون، مـــــومنني، (اإلبـــــدال فـــــيهن أليب جعفـــــر 
 ).تومن

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٩٨
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٩٩
  ).قُل انظروا(ضم الالم وصالً أبو جعفر وخلف   ﴾قِل انظروا﴿  ١٠١

  ﴾نـَُنجي رسلنا﴿  ١٠٣
ــــــــة وخفــــــــف اجلــــــــيم يعقــــــــوب  ــــــــون الثاني أســــــــكن الن

  ).نـُْنِجي(

  ﴾املؤمننينـُـَنِج ﴿  ١٠٣
) نـُــَنج (فــتح النــون وشــدد اجلــيم أبــو جعفــر وخلــف 

  ). نـُْنجي(ووقف عليها يعقوب بالياء 
  ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   )معاً ( ﴾املؤمنني﴿  ١٠٣،١٠٤

  .أماهلا خلف  ﴾يتوفاكم﴿  ١٠٤
١٠٧ ،
 )معاً (﴾وُهو﴿  ١٠٩

ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق
 ).وُهَوهْ (السكت  يعقوب اء

  .أماهلا خلف  ﴾اهتدى﴿  ١٠٨
  ).جاءكم(وأمال ) قجاءكم(أدغمها خلف   ﴾قْد جاءكم﴿  ١٠٨
 .أماهلا خلف  ﴾يوحى﴿  ١٠٩

� � � �  
  سورة هود

. ألــف(الســكت علــى حــروف اهلجــاء أليب جعفــر   ﴾الر﴿  ١
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  .خللف) را(واإلمالة يف ) را. الم
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾حكيم خبري﴿  ١
  ).يوتو (أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤتو ﴿  ٣
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٣
  ). فإَين أخاف(فتح الياء وصالً أبو جعفر   ﴾ فإين أخاف﴿  ٣

  ﴾وُهوَ ﴿  ٤
ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء اب ـــــف عليهـــــا ) وْه ووق

  )وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 
 .���� إنه عليم بذات الصدور…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  الجزء الثاني عشر

  .����…  وما من دابة في األرض إال  ����: ويبدأ بقوله تعالى: �الثمن األول
فــتح الســني وأثبــت ألفــاً بعــدها وكســر احلــاء خلــف   ﴾سحٌر مبني﴿  ٧

  ).ساِحر(

 ﴾وُهو﴿  ٧
ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

 ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  ﴾يأتيِهم﴿  ٨
وضــم اهلــاء ) يــاتيهم(بــدل اهلمــزة ألفــاً أبــو جعفــر أ

  .)يأتيُهم(يعقوب 
  ).يستهُزون(ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر   ﴾يستهزءون﴿  ٨
  ).عَين إنه(فتح الياء وصالً أبو جعفر   ﴾عْين إنه﴿  ١٠
  .ا خلفمأماهل  ﴾يوحى، جاء﴿  ١٢
  .أماهلا خلف  ﴾افرتاه﴿  ١٣
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 ).فاتوا، ال يومنون(بدال فيها أليب جعفر اإل   ﴾فأتوا، ال يؤمنون﴿  ١٧، ١٣

  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ١٥
  .ا خلفمأماهل  ﴾الدنيا، موسى﴿  ١٧، ١٥

  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ١٨

  ﴾يضاَعف﴿  ٢٠
أســـقط األلـــف وشـــدد العـــني أبـــو جعفـــر ويعقـــوب 

) فُيَضع(  
  ����فيها خالدون أولئك أصحاب الجنة هم …  ����نـهاية الثمن عند قوله تعالى  

� � � � 

  .����...مثل الفريقين كاألعمى واألصم ����:  ويبدأ بقوله تعالى: nالثاني الثمن
  ).رونتذك (ويعقوب  nشدد الذال أبو جعفر  ﴾َتذَكرون﴿  ٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾كاألعمى﴿  ٢٤
  ).َأين لكم(فتح اهلمزة الثالثة   ﴾إين لكم﴿  ٢٥
 ).إَين أخاف(ر فتح الياء أبوجعف  ﴾إْين أخاف﴿  ٢٦

  ).الراي(بدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر أ  ﴾الرْأي﴿  ٢٧
  .خلف ن أماهل  ﴾، نرى)معاً (نراك ﴿  ٢٧
 .أماهلا خلف ﴾وآتاين﴿  ٢٨

  ).أرايتم(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أرأيتم﴿  ٢٨

  ﴾فُعميت﴿  ٢٨
ـــــو جعفـــــر ويعقـــــوب  ـــــتح العـــــني وخفـــــف املـــــيم أب ف

  .)فَعِميت(
  ).أجرْي إال(أسكن الياء خلف ويعقوب   ﴾أجرَي إال﴿  ٢٩
وأمــال ) ولكــَين أراكــم(أبــو جعفــر فـتح اليــاء وصــالً   ﴾ولكين أراكم﴿  ٢٩
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  .خلف ) أراكم(
 ).تذكرون(شدد الذال أبوجعفر ويعقوب   ﴾تذَكرون﴿  ٣٠

  ).يوتَيهم(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤتِيَـُهُم اهللا﴿  ٣١
  إين إذاً،﴿  ٣٤، ٣١

   ﴾نصحي إن
  .)إَين إذاً (فتح الياء فيهما وصالً أبو جعفر 

  ).نصحَي إن(
  ).فاتنا، ياتكم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾فأتنا، يأتكم﴿  ٣٣، ٣٢

  .أدغمها خلف  ﴾قْد جادلتنا﴿  ٣٢
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٣٣
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٣٤
  .أماهلا خلف  ﴾افرتاه﴿  ٣٥
 ).لن يومن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾لن يؤمن﴿  ٣٦

  ).ياتيه(أبو جعفر  ألفاً أبدل اهلمزة   ﴾يأتيه﴿  ٣٩

  ﴾مرناأَ  آءَ ج﴿  ٤٠
) مرنـااَ  جـاءَ (سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويـس 

  .خلف) جاء(وأمال 
٤٠  ﴿ أسقط التنوين الثالثة   ﴾زوجني كل) زوجني كل.(  

  .����وما آمن معه إال قليل …  ����:  وله تعالىنـهاية الثمن عند ق
� � � �  

 .����… �وقال اركبوا فيها بسم اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: �الثمن الثالث

٤١  
  ﴾ها١َجمر﴿

) ُجمراهــا(بــال إمالــة ضــم املــيم أبــو جعفــر ويعقــوب 
  )ها١َجمر(مع فتح امليم كحفص  وأماهلا خلف

  .أماهلا خلف  ﴾مرساهاو ﴿  ٤١
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ووقـــــف عليهـــــا ) وْهـــــي( ن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــرأســـــك  ﴾وِهي﴿  ٤٢
  ).وِهيهْ (يعقوب اء السكت 

  .أماهلا خلف  ﴾نادىو ﴿  ٤٢
٤٢  ﴿ كسر الياء الثالثة   ﴾يابـَُين) يابين.(  
  .أظهر الباء أبو جعفر وخلف  ﴾اركب معنا﴿  ٤٢
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٤٢
، ) معاً ( وقيل﴿  ٤٤

  ﴾وغيضَ 
  ).ـيضُغ◌ِ و ـيل، ُق◌ِ و (ا رويس مأمشه

ويامسـاء (أبدل اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر ورويس   ﴾ ويا مساُء أقلعي﴿   ٤٤
  ).َوقلعي

 .أماهلا خلف ﴾ونادى﴿  ٤٥

  إين أعظك،﴿  ٤٧ ، ٤٦
  ﴾أعوذ إين

ـــــتح اليـــــاء فيهمـــــا أبـــــو جعفـــــر  إَين أعظـــــك، إَين (ف
  ).أعوذ

  ﴾ما ليس تسأْلنِ ﴿  ٤٦
، وفــــتح )تســــألين(أثبــــت اليــــاء يف احلــــالني يعقــــوب 

وزاد يــاء  .)تســأَلن (م وشــدد النــون أبــو جعفــر الــال
  ).تسألين ما ليس( وصالً 

  ﴾َعَمٌل غريُ ﴿  ٤٦
ـــــراء يعقـــــوب  ـــــالم ونصـــــب ال كســـــر املـــــيم وفـــــتح ال

  .، وأخفى التنوين أبو جعفر)عِمَل غريَ (
 ).ُقِ◌ـيل(أمشها رويس  ﴾ قيل﴿  ٤٨

  ).إلٍه غريِه(اإلخفاء وجر الراء أليب جعفر   ﴾من إلٍه غريُه﴿  ٥٠
  ).أجرْي إال(أسكن الياء خلف ويعقوب   ﴾أجرَي إال﴿  ٥١
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  ).فطرَين أفال(فتح الياء أبو جعفر   ﴾فطرين أفال﴿  ٥١
  ).جيتنا(أبدل أبو جعفر اهلمزة ياء   ﴾جْئتنا﴿  ٥٣
 ).مبومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾مبؤمنني﴿  ٥٣

  .أماهلا خلف  ﴾اعرتاك﴿  ٥٤
  ).إَين أشهد(بو جعفر فتح الياء أ  ﴾إين أُشِهدُ ﴿  ٥٤
  ).تـُـنظروين(أثبت الياء يعقوب يف احلالني   ﴾نِظرونتُ ﴿  ٥٥
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٥٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾قوماً غريكم﴿  ٥٧

  ﴾جاَء أمرنا﴿  ٥٨
) مرنـااَ  جـاءَ (سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويـس 

  ).جاء(وأمال خلف 
  .يب جعفراإلخفاء أل  ﴾عذاٍب غليظ﴿  ٥٨
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٦٠

  .����أال بعداً لعاد قوم هود …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 .����... وإلى ثمود أخاهم صالحاً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالرابع الثمن

  ).من إلٍه غريِه(اإلخفاء أليب جعفر مع جر الراء   ﴾ِمْن إلٍه غريُه﴿  ٦١
  .أماهلما خلف  ﴾آتاينو أتنهانا، ﴿  ٦٣، ٦٢

  ).أرايتم(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أرأيتم﴿  ٦٣
 ).تاكل، فياخذكم(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾فيأخذكم، تأكل﴿  ٦٤

 .اإلخفاء أليب جعفر   ﴾وعٌد غريُ ﴿  ٦٥

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾وِمْن ِخْزيِ ﴿  ٦٦
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  ).يوَمئذ(فتح امليم أبو جعفر   ﴾يوِمئذ﴿  ٦٦
٦٩، ٦٦ ،

٨٢  
  .خلف ن أماهل  )كله( ﴾جاء﴿

٧٦، ٦٦ ،
٨٢  

  ،)معاً ( جاء أمرنا﴿
  ﴾جاء أمر ربك

جـاَء (سهل اهلمزة الثانية فيهما أبو جعفر ورويـس 
  ).امرنا، جاء امر ربك

  ).كفروا  إن مثوداً (نـَوَا أبو جعفر وخلف   اْ كفروا﴾إن مثودَ ﴿  ٦٨
  .أماهلا خلف  ﴾بالبشرى﴿  ٦٩
  .اوأماهل) ولقجاءت(مها خلف أدغ  ﴾ولقْد جاءت﴿  ٦٩
  .اإلمالة خللف يف الراء واهلمزة معاً   ﴾رأى﴿  ٧٠

  ﴾وراِء إسحاق﴿  ٧١
ــــــس  ــــــو جعفــــــر وروي ــــــة أب وراِء (ســــــهل اهلمــــــزة الثاني

   .)ِاسحاق
  ).يعقوبُ (رفعها الثالثة   ﴾يعقوبَ ﴿  ٧١

  ﴾ياويلىت﴿  ٧٢
ـــــف عليهـــــا رويـــــس ـــــاء الســـــكت  ، )ياويلتـــــاهْ (وق

  .وأماهلا خلف

  ﴾ألدء﴿  ٧٢
ـــــو جعفـــــر ـــــني اهلمـــــزتني ألفـــــاً أب ـــــد( أدخـــــل ب ، )ءاأل

  ).ءاَلد( ورويس )ءااَلد( وسهل الثانية أبو جعفر
  ).رمحهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾رمحُت اهللا﴿  ٧٣
  .ا خلفمأماهل  ﴾البشرى﴿وجاءته   ٧٤
  ).آتيُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾آتيِهم﴿  ٧٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾عذاٌب غريُ ﴿  ٧٦
  ).جاء(وأمال ) قجاء(أدغمها خلف   ﴾قْد جاء﴿  ٧٦
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 .أماهلا خلف ﴾جاءت﴿  ٧٧

  ).ـيءُس◌ِ (أمشها أبو جعفر ورويس   ﴾ِسيء﴿  ٧٧
٧٨  ﴿ اء السكت   ﴾ُهن هْ (وقف عليها يعقوبهن.(  
 .أماهلا خلف ﴾وجاءه﴿  ٧٨

  ﴾وال ختزوِن يف﴿  ٧٨
أثبــت اليــاء يعقــوب يف احلــالني وأبــو جعفــر وصــالً 

  ).يف وال ختزوين(
  ).ضيفَي أليس(فتح الياء وصالً أبو جعفر   ﴾ضيفي أليس﴿  ٧٨
  ).فاسر(وصل اهلمزة أبو جعفر   ﴾فأْسرِ ﴿  ٨١

 .����وماهي من الظالمين ببعيد …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����… وإلى مدين أخاهم شعيباً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالخامس الثمن

  ).من إلٍه غريِه(اإلخفاء أليب جعفر مع جر الراء   ﴾من إلٍه غريُه﴿   ٨٤
  إين أراكم،﴿  ٨٤

  ﴾أخاف إين
إَين أراكـــــــم، إَين (فــــــتح اليـــــــاء فيهمـــــــا أبـــــــو جعفـــــــر 

  .خلف) أراكم(وأمال ) أخاف
  ).بقيهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾قيُت اهللا﴿ب  ٨٦
 ).مومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾مؤمنني﴿  ٨٦

  ).أصَلَواتـُك(مجعها أبو جعفر ويعقوب   ﴾تـُكأصال﴿  ٨٧
 ).تامرك(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾تأمرك﴿  ٨٧

  ﴾نكنشاُء إِ ﴿  ٨٧
ســهل اهلمــزة الثانيــة وأبــدهلا واواً أبــو جعفــر ورويــس 

  ).نشاُء ِونك() نشاُء اُنك( 
تـــوفيقَي إال، شـــقاقَي (أبـــو جعفـــر  نفـــتح اليـــاء فـــيهشقاقْي  ،توفيقْي إال﴿، ٨٩، ٨٨
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  ).أن ، أرهطَي أعز  ﴾أرهطْي أعز ،أن  ٩٢
  ) .أراَيتم(التسهيل أليب جعفر   ﴾أرأيتم﴿  ٨٨

  .أماهلما خلف  ﴾أاكم، لنراك﴿  ٨٨،٩١
  .اإلدغام لغري رويس  ﴾اختْذتـموه﴿  ٩٢
  ).ياتيه(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يأتيه﴿  ٩٣
  ،جاَء أمرنا﴿  ٩٤

  ﴾جاء أمر ربك
، جــاَء مرنــااَ  جــاءَ (يــس ســهل الثانيــة أبــو جعفــر ورو 

  .)اَمر ربك
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾جاء﴿  ١٠١، ٩٤

  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٩٦
  ).بيسوبيس، (أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾ْئسوبئس، ب﴿  ٩٩، ٩٨
   .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾القرى﴿  ١٠٠،١٠٢

  ﴾وِهي﴿  ١٠٢
ووقـــــف عليهـــــا ) وْهـــــي(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

  ).وِهيهْ (يعقوب اء السكت 
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ملن خاف﴿  ١٠٣
  ).رُهنَوخ (أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر   ﴾ـَؤخرهنُ ﴿  ١٠٤

  ﴾يأتِ ﴿  ١٠٥
أبدل اهلمزة ألفـاً أبـو جعفـر مـع إثبـات اليـاء وصـالً 

  ).يأيت(، وأثبت الياء يعقوب يف احلالني )يايت ال(
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ١٠٧

  .����إن ربك فعال لما يريد …  ����: وله تعالىنـهاية الثمن عند ق
� � � �  

  .����... وأما الذين سعدوا ففي الجنة ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالسادس الثمن
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  ).َسِعدوا(فتح السني أبو جعفر ويعقوب   ﴾ُسِعدوا﴿  ١٠٨
  أبو جعفرالتنوين عند الغني أخفى   ﴾َغْري ًء اطَ عَ ﴿  ١٠٨

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾شاء﴿  ١٠٨،١١٨
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾موسى﴿  ١١٠
١١١  ﴿ ـالَـمَ (يم يعقوب وخلف خفف امل  ﴾ـالـم.(  
  ).وزُلُفاً (ضم الالم أبو جعفر   ﴾وزَُلفاً ﴿  ١١٤
  .أماهلا خلف  ﴾ذكرى﴿  ١١٤

  ﴾بَـِقـيـةٍ ﴿  ١١٦
كسر الباء وأسكن القاف وخفـف اليـاء ابـن مجـاز 

  ).بِـْقـيَـةٍ (
  .أماهلا خلف  ﴾القرى﴿  ١١٧
  .أماهلا خلف  ﴾جاءك﴿  ١٢٠
 .أماهلا خلف ﴾وذكرى﴿  ١٢٠

 ).للمومنني،ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  ﴾للمؤمنني،اليؤمنون﴿  ١٢٠،١٢١

  ).يَرِجع(فتح الياء وكسر اجليم الثالثة   ﴾يـُْرَجع﴿   ١٢٣
 ).يعملون(بياء الغيبة خللف   ﴾تعملون﴿  ١٢٣

� � � �  
  سورة يوسف

  ﴾الر﴿  ١
: ألـــف(الســـكت علـــى حـــروف اهلجـــاء أليب جعفـــر 

  .وأمال الراء خلف) را: الم

  ﴾ياأبت﴿  ٤
ووقــــف عليهــــا ) ياأبــــَت إين(فــــتح التــــاء أبــــو جعفــــر 

  ).يا أبـَـهْ (يعقوب وأبو جعفر اء السكت 
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  ).أحَد ْعَشرَ (أسكن العني أبو جعفر   ﴾رَ أحد َعشَ ﴿  ٤
٥  ﴿ كسر الياء الثالثة   ﴾يابين) يابين.(  

  ﴾رؤياك﴿  ٥
 جعفـــر أبـــدل اهلمـــزة يـــاء وأدغمهـــا بـــاليت بعـــدها أبـــو

  .)رُياك(
 ).تاويل(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر   ﴾تأويل﴿  ٦

  .����… إن ربك عليم حكيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 .����... لقد كان في يوسف وأخوته آيات ����:  ويبدأ بقوله تعالى:السابع الثمن

ـــــو جعفـــــر وخلـــــفnضـــــم التنـــــوين وصـــــالً   ﴾مبٍني اقتلوا﴿  ٩، ٨ ـــــٌني (أب مب
  .)اقتلوا

  ﴾غيابت اجلب﴿  ١٥، ١٠
  )معاً (

ووقف عليها يعقـوب ) غيابات(باجلمع أليب جعفر 
  ).غيابه( اء التأنيث

  ﴾ـا◊تأمنّــ﴿  ١١
اإلدغـــام احملـــض أليب جعفـــر مـــن غـــري روم وال إمشـــام 

  ).تامّنا(مع إبدال اهلمزة ألفاً 
  ).يرتِع ويلعب(كسر العني أبو جعفر   ﴾يرتْع ويلعب﴿  ١٢
  ).ليحزنَين أن(اء أبو جعفر فتح الي  ﴾ليحزنْين أن﴿  ١٣
 ).ياكله(اإلبدال فيها أليب جعفر    ﴾يأكله﴿  ١٣

  ).الذيب(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر وخلف   )كله( ﴾الذئب﴿  ١٣،١٤،١٧
  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾جاءوا﴿و   ١٨، ١٦

 ).مبومن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾مبؤمن﴿  ١٧

  .ا، وأماهل)يارةجاء س (أدغمها خلف   ﴾جاءْت سيارة﴿و   ١٩
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  .خلف نأماهل  ﴾أدىل،مثواه،عسىف﴿  ٢١، ١٩

  ﴾يابشرى﴿  ١٩
زاد يـاء بعـد األلــف مفتوحـة وصـالً ســاكنة وقفـاً أبــو 

، وأماهلــا )يابشــراَي هــذا، يابشــرايْ (جعفــر ويعقــوب 
  .خلف

  .أماهلا خلف  ﴾اشرتاه﴿  ٢١
 ).تاويل(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر    ﴾تأويل﴿  ٢١

  ).ِهيَت لك(كسر اهلاء أبو جعفر   ﴾َهْيَت لك﴿  ٢٣
  ).رَيب أحسن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب أحسنَ ﴿  ٢٣

  )معاً ( ﴾وهو﴿  ٢٧، ٢٦
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت 

  ﴾نهوالفحشاَء إِ ﴿  ٢٤
 والفحشــــاءَ ( ســـهل اهلمــــزة الثانيــــة أبـــوجعفر ورويــــس

  .)انه
  ).نياملخِلصِ (كسر الالم يعقوب   ﴾نيصِ املخلَ ﴿  ٢٤
٢٨  ﴿ كيدَ ،  كيدِكن هــــاء ا ليعقــــوب لعــــدم وجــــود مــــهــــاء ســــكت فيهال   ﴾ كن

  .قبلها
  .أماهلا خلف يف الراء واهلمزة  )معاً ( ﴾رأى﴿  ٢٨، ٢٤

  ).اخلاطني(أسقط اهلمزة أبو جعفر   ﴾اخلاطئني﴿  ٢٩
  .����إنك كنت من الخاطئين …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � � 

  ����… �وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ����: ويبدأ بقوله تعالى: nلثامنا الثمن
  ).امرأهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾امرأُت العزيز﴿  ٣٠
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  .ا خلفمأماهل  ﴾فتاها، لنراها﴿  ٣٠
  ).قشغفها(أدغمها خلف   ﴾قْد شغفها﴿  ٣٠

٣٣، ٣١ ،
٥٠، ٣٤  

﴿ إليهن ،معاً (مبكرهن(، 
 ،منهن ،هلن عليهن

 معاً ( أيديهن( كيدهن ،
  ، بكيدهن﴾)معاً (

مبكرهنْه، (يعقوب اء السكت  هنوقف علي
عليُهنْه،  ، كيدهنْه، بكيدهنْه،إليهنْه، هلنْه، منهنهْ 

  .وصالً ووقفل وضم اهلاء يف األخريتني). أيديُهنهْ 

  ).متكاً (أسقط اهلمزة أبو جعفر   ﴾متكَئاً ﴿  ٣١
  ).وقالُت اخرج(ضم التاء أبو جعفر وخلف   ﴾قالِت اخرجْ و ﴿  ٣١
  ).السجن(فتح السني يعقوب   ﴾رب السجن﴿  ٣٣

٣٦  
  ، )معاً ( إْين أراين﴿

   أراين أعصر،
  ﴾أراين أمحل

  ،أراينَ  إينَ (أبو جعفر  نفتح الياء فيه
  ) أمحل أعصر، أراينَ  أراينَ  

  .وأمال الراء خلف
  ).نبينا(ء أبو جعفر أبدل اهلمزة يا  ﴾نبْئـنا﴿  ٣٦
  .أماهلا خلف  ﴾نـَرَاك﴿  ٣٦

٣٧، ٣٦ ،  
٤١  

رأسي، تأكل ﴿
  ، )معاً (يأتيكما
  ، )معاً (بتأويله

  ﴾رأسه، فتأكل

) راسي، تاكل(أبو جعفر  ناهلمزة فيهnأبدل
  )بتاويله(، )ياتيكما(
  ).فتاكل(، )راسه(

 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾اليؤمنون﴿  ٣٧

  ).ترزقانه إال( ال صلة فيها البن وردان  ﴾َزقانِِه إالتـُرْ ﴿  ٣٧
  ).نباتكما(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾)معاً ( نبأتكما﴿  ٣٧
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  ،رْيب إين﴿  ٣٨، ٣٧
  ﴾آبائْي إبراهيم

ـــــتح اليـــــاء فيه ـــــو جعفـــــر مـــــف آبـــــائَي (، )رَيب إين(ا أب
  ).إبراهيم

  ﴾ربابءأ﴿  ٣٩
) بــــابأ ا اَر (ألفــــاً أبــــو جعفــــر  بــــني اهلمــــزتنيأدخــــل 

  )ربابأ اَ (وسهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس
  .ماهلا خلفأ  ﴾فأنساه﴿  ٤٢
  خلف ) أرى(وأمال) إَين أرى(فتح الياء أبو جعفر  ﴾إْين أرى﴿  ٤٣
 ).ياكلهن(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأكلهن﴿  ٤٣

  .اإلخفاء أليب جعفر  )معاً (﴾سنبالٍت خضرٍ ﴿  ٤٣،٤٦

  ﴾املألُ أَفتوين﴿  ٤٣
املــــأل ( دل اهلمــــزة الثانيــــة واواً أبــــو جعفــــر ورويــــسأبــــ

  .)َوفتوين

  ﴾رْؤياي، للرْؤيا﴿  ٤٣
أبـــــدل اهلمـــــزة يـــــاء وأدغمهـــــا يف الثانيـــــة أبـــــو جعفـــــر 

) ارُييـخلف) للرؤيا(، وأمال )اي  للر.  
٤٥، ٤٤ ،
٤٧، ٤٦ ،
٤٩، ٤٨  

بتأويل، بتأويله، ﴿
يأكلهن، تأكلون، 

   ﴾، يأكلن)معاً (يأيت

بتاويل، بتاويله، (ة ألفاً أبو جعفر أبدل اهلمز 
 ).ياكلهن، ياكلون، يايت، ياكلن

  ).كمئُ نبأنآ أُ (أثبت ألف أناْ وصالً أبو جعفر   ﴾نبئكمأناْ أُ ﴿  ٤٥
  ).فأرسلوين(أثبت الياء يعقوب يف احلالني   ﴾أرسلونِ ف﴿  ٤٥
  ).لعلَي أرجع(فتح الياء أبو جعفر   ﴾لعلْي أرجع﴿  ٤٦
أبــو جعفــر ألفــاً وأبــدهلا ) دأْبــاً (مــزة الثالثــة أســكن اهل  ﴾دأَباً ﴿  ٤٧

   .)داباً (
  ).رونعصِ تَ (بالتاء خللف   ﴾يَعِصرون﴿  ٤٩
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  ).امللُكْوتوين(أبدل اهلمزة واواً وصالً أبو جعفر   ﴾امللُك ائتوين﴿  ٥٠
  ).فَسْله(فتح السني وأسقط اهلمزة خلف   ﴾َفْسأله﴿  ٥٠
  .ماهلا خلفأ  ﴾جاءه﴿  ٥٠
  أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابن وردان   ﴾اآلن﴿  ٥١

  .����وأن اهللا ال يهدي كيد الخائنين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

  اجلزء الثالث عـشـر
  .����… ما أبرئ نفسي و  ����: ويبدأ بقوله تعالى: األول الثمن

٥٣  ﴿ نفسَي إن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾نفسْي إن.(  
  )بالسوِء ِاال(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾البالسوِء إِ ﴿  ٥٣
  ).رَيب إن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب إنّ ﴿  ٥٣
٥٤  
٥٩  

  ﴾امللك ائتوين﴿
  ﴾قال ائتوين﴿

  )تُوينامللُكوْ ( أبدل اهلمزة واواً وصالً أبو جعفر 
  .)قاَالتُوين(أبدل اهلمزة ألفاً وصالً أبو جعفر  

  .أماهلا خلف  ﴾وجاء﴿  ٥٨
  )جاَء ِاخوة(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾جاء إخوةُ و ﴿  ٥٨
  ).أَين أُويف(فتح الياء أبو جعفر   ﴾أينْ أويف﴿  ٥٩
 ).تاتوين(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر    ﴾تأتوين﴿  ٦٠

  ).تقربوين(أثبت الياء يعقوب يف احلالني   ﴾تقربون﴿  ٦٠
جعفـــــر  يبألحـــــذف األلـــــف مـــــع بتـــــاء بـــــدل النـــــون   ﴾لفتيانه﴿  ٦٢

  ).لفتيته(ويعقوب 
  ).أبيُهم، عليُهم(ا يعقوب مضم اهلاء فيه  ﴾أبيِهم، عليِهم﴿  ٧١، ٦٣
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  ).يكتل(لف خلبالياء بدل النون   ﴾نكتل﴿  ٦٣

  ﴾حافظاً ﴿  ٦٤
فـــــاء أبـــــو كســـــر احلـــــاء وحـــــذف األلـــــف وأســـــكن ال

  ).ِحْفظاً (جعفر ويعقوب 

  ﴾وُهَو، فُهو﴿  ٧٥، ٦٤
ووقــف ) وْهــو، فْهــو(ا أبــو جعفــر مــأســكن اهلــاء فيه

  ).وهوْه، فُهوهْ (عليهما يعقوب اء السكت 

  ﴾تؤتونِ ﴿  ٦٦
وأثبـــت اليـــاء ) توتـــون(أبـــدل اهلمـــزة واواً أبـــو جعفـــر 

 وأبــــو جعفــــر وصــــالً  ،يف احلــــالني) تؤتــــوين(يعقــــوب 
  .)توتوين موثقاً (

 ).لتاتـُنين(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾لتأتنين﴿  ٦٦

٦٧  ﴿ اء السكت   ﴾ياَبين يا بُنَيهْ (وقف عليها يعقوب.(  
  .أماهلا خلف  ﴾قضاها﴿  ٦٨
  ).إَين أنا(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين أنا﴿  ٦٩
  ).أنا أخوك(أثبت األلف وصالً أبو جعفر   ﴾أناْ أخوك﴿  ٦٩
  .خلف أماهلا  ﴾آوى﴿  ٦٩
  ).ُمَوذن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾ُمَؤذن﴿  ٧٠
٧٢  
٧٣  

  ﴾جاء﴿
 ﴿ما جئنا﴾

  .أماهلا خلف
 ).ما جينا(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 

  )معاً ( ﴾وعاِء أخيه﴿  ٧٦
ــــس ــــوجعفر وروي ــــة يــــاء أب وعــــاء ( أبــــدل اهلمــــزة الثاني

   .)خييه
  ) .لياخذ(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾ليأخذ﴿  ٧٦
  ).يرفع، يشاء(يعقوب لبياء الغيبة   ﴾نرفع، نشاء﴿  ٧٦



���� ����� ����� �������� �  

−�١٧٧�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  ).درجاتِ (أسقط التنوين أبو جعفر ويعقوب   ﴾درجاتٍ ﴿  ٧٦
  .����وفوق كل ذي علم عليم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � � 

  .����… قالوا إن يسرق  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: nالثاني الثمن
  .)فقسرق(أدغمها خلف   ﴾فقْد سرق﴿  ٧٧
  .أماهلا خلف  ﴾نراك﴿  ٧٨
 ).ناخذ(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾نأخذ﴿  ٧٩

  .)ياذن(أبدل اهلمزة ألفاَ أبو جعفر    ﴾يَأَذنَ ﴿  ٨٠

  )معاً ( ﴾وُهوَ ﴿  ٩٢، ٨٠
ووقف عليها يعقـوب ) وْهوَ (أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت 
  ).أَيب أو يلَ (فتح الياءين أبو جعفر يف   ﴾ْيل أْيب أو﴿  ٨٠
  ).وَسلْ (أسقط اهلمزة وفتح السني خلف   ﴾واسأل﴿  ٨٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾عسى اهللا﴿  ٨٣
 ).ياتيين(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأتيين﴿  ٨٣

  .أماهلا خلف  ﴾توىل﴿  ٨٤

  ﴾يا أسفى﴿  ٨٤
وأماهلــا ) يــا أســفاه(وقــف عليهــا رويــس ــاء الســكت 

  .خلف

 ﴾فُهو﴿  ٨٤
ـــــو(جعفـــــر  أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

 ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  ).وحزَين إىل(فتح الياء أبو جعفر   ﴾وحزْين إىل﴿  ٨٦
 ).وجينا(أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر    ﴾وجئنا﴿  ٨٨
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  .أماهلا خلف  ﴾مزجاةٍ ﴿  ٨٨

  ﴾نكإِ أ﴿  ٩٠
، وســـــهل )إنـــــك(أســـــقط اهلمـــــزة األوىل أبـــــو جعفـــــر 

  ).أاِنك(اهلمزة الثانية رويس 
  ).اخلاِطني(أسقط اهلمزة أبو جعفر   ﴾اخلاِطِئني﴿  ٩١
 ).يايت، واتوين(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأت، وأتوين﴿  ٩٣

  ).تفندوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾تـَُفنُدون﴿  ٩٤
  .أماهلا خلف  ﴾ألقاه﴿  ٩٦

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾جاء﴿  ١٠٠، ٩٦
  ).إَين أعلم، رَيب إنه(فتح الياء فيهما أبو جعفر   ﴾إْين أعلم،رْيب إنه﴿  ٩٨، ٩٦

  .أماهلما خلف  ﴾آوى، شاء﴿  ٩٩

  ﴾ياأبتِ ﴿  ١٠٠
أبــــو ووقــــف عليهـــا ) ياأبـــتَ (فـــتح التــــاء أبـــو جعفــــر 

  ).يا أبهْ (يعقوب باهلاء جعفر و 
 ).تاويل(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾تأويل﴿  ١٠٠

  ﴾رْؤياي﴿  ١٠٠
الثانيـــــة أبـــــو جعفـــــر أبـــــدل اهلمـــــزة يـــــاء وأدغمهـــــا يف 

  )رُياي(
  ).قجعلها(أدغمها خلف   ﴾قْد جعلها﴿  ١٠٠
١٠٠  ﴿ فتح الياء فيهما أبو جعفر   ﴾ْيب إذ، إخويت إن) َيب إذ، إخوَيت إن.(  

  ﴾نهيشاُء إِ ﴿  ١٠٠
 اإلبــــــدال والتســــــهيل يف اهلمــــــزة الثانيــــــة أليب جعفــــــر

  ).يشاء اِنه(، )ِونّه يشاءُ (ورويس 
  .����إنه هو العليم الحكيم …  ����: قوله تعالىنـهاية الثمن عند 

� � � �  
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  .����… رب قد آتيتني من الملك  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثالث الثمن
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٠١
  ).لديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾لديِهم﴿  ١٠٢
 ).مبومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾مبؤمنني﴿  ١٠٣

  ﴾وكأين﴿  ١٠٥
ألفاً والياء مهزة مسـهلة مـع املـد والقصـر  أبدل اهلمزة
  .)وكآِين، وكاِين( أبو جعفر

 ).وما يومن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾وما يؤمن﴿  ١٠٦

 ).تاتيهم(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر  ) معاً ( ﴾تأتيهم﴿  ١٠٧

  ).سبيلَي أدعو(فتح الياء أبو جعفر   ﴾سبيلي أدعو﴿  ١٠٨

  ﴾نوحي﴿  ١٠٩
لنـون مـع فـتح احلـاء وإبـدال اليـاء الثانيـة بالياء بدل ا

  .وأماهلا خلف) يُوَحى(لثالثة لبألف 
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ١٠٩
  .أماهلا خلف  ﴾القرى﴿  ١٠٩
  ).يعقلون(بياء الغيبة خللف   ﴾تعقلون﴿  ١٠٩
بوا(الذال يعقوب nشدد  ﴾ُكِذبوا﴿  ١١٠ ُكذ.(  
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ١١٠

  ﴾جَي منفـَنُ ﴿  ١١٠
زاد نونـــاً ســـاكنة وخفـــف اجلـــيم أبـــو جعفـــر وخلـــف 

  ).فنـُْنِجي من(
 ).باسنا(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾بأسنا﴿  ١١٠

  .وقفاً ) هدىً (خلف، وأمال ) يفرتى( أمال  ﴾يفرتى، هدىً ﴿  ١١١
  .أشم الصاد زاياً رويس وخلف   ﴾تصديق﴿  ١١١
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 ).يومنون( أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾يؤمنون﴿  ١١١

� � � � 

  سورة الرعد                      

  ﴾رامل﴿  ١
 .الم .ألـــف(ســـكت علـــى حـــروف اهلجـــاء أبـــوجعفر

  .وأمال الراء خلف) را .ميم
  ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾يؤمنون﴿  ١
  .أماهلا خلف  ﴾استوى﴿  ٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٢

  ﴾وُهو﴿  ٣
ووقــف عليهــا يعقــوب ) وْهــو(أســكن اهلــاء أبــوجعفر 

  ).وْهوهْ (اء السكت 
  ).يـَُغشي(فتح الغني وشدد الشني يعقوب وخلف   ﴾يغشِ يُ ﴿  ٣
  رٌع و خنيٌل وز ﴿  ٤

  ﴾صنواٌن وغريُ 
زرٍع و خنيـــــــٍل صـــــــنواٍن (جرهـــــــا أبـــــــوجعفر و خلـــــــف 

  ).وغريِ 
  .وأماهلا خلف) تسقى(وخلف  أليب جعفربالتاء   ﴾ُيسقى﴿  ٤
  ).ضلُ و يـُفَ (ء خللف باليا  ﴾ضلُ ونـُفَ ﴿  ٤

  .����إن في ذلك آليات لقوٍم يعقلون …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 .����… وإن تعجب فعجب قولهم  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الرابع الثمن

  ﴾أَإذا﴿  ٥
وســهل الثانيــة ) إذا(أســقط اهلمــزة األوىل أبــو جعفــر 

  .)أِاذا(رويس 
 اهلمــــزتني أبــــو جعفــــر مــــع تســــهيل أدخــــل ألفــــاً بــــني  ﴾أئِنا﴿  ٥
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  ).إنا(وأخرب فيها يعقوب ) أااِنا(الثانية 

ُثالت﴿  ٦
َ
  ﴾من قبـِلِهُم امل

، )قـــبلُهُم املـــثالت(ضـــم اهلـــاء واملـــيم وصـــالً خلـــف 
  ).قبِلِهِم املثالت(وكسرمها يعقوب 

  .أماهلا خلف  ﴾أنثى﴿  ٨
  ).املتعايل(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾املتعال﴿  ٩
١١  
١٣  

  ﴾ومن خلفه﴿
  ﴾من خيفته﴿

  .اإلخفاء أليب جعفر
  .اإلخفاء أليب جعفر

  )معاً ( ﴾وُهوَ ﴿  ١٣
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت 
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ١٤
  .أماهلا خلف  ﴾األعمى﴿  ١٦
  ).يستوي الظلمات(لف خلبالياء   ﴾تستوي الظلمات﴿  ١٦
  .اإلدغام لغري رويس  ﴾اختذمتأف﴿  ١٦
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٦
  ).وِقدونتُ (جعفر ويعقوب  أليببالتاء   ﴾وِقدونيُ ﴿  ١٧

  ﴾لرُِِم احلسىن﴿  ١٨
، )لــرِِم احلســـىن(كســر اهلــاء واملــيم وصـــالً يعقــوب 

  ).لرُُم احلسىن(وضمهما وأمال احلسىن خلف 
  ) ماواهم(دل اهلمزة أبو جعفر أماهلا خلف، وأب  ﴾مأواهم﴿و   ١٨
 ).وبيس(أبدل اهلمزة ياء أبوجعفر    ﴾وبئس﴿  ١٨

  .����ومأواهم جهنم ولبئس المهاد …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 
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  .����… أفمن يعلم أنما أنزل إليك  ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالخامس الثمن
  .أماهلا خلف  ﴾أعمى﴿  ١٩

  .ا خلف لدى الوقف عليهمامأماهل  )معاً ( ﴾عقىب﴿  ٢٤، ٢٢
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٢٣

  .خلف نأماهل  )الثالثة( ﴾الدنيا﴿  ٣٤، ٢٦
  .أماهلا خلف  ﴾طوىب﴿  ٢٩

  ﴾عليِهُم الذي﴿  ٣٠
ضـــــــم اهلـــــــاء وصـــــــالً خلـــــــف ويعقـــــــوب يف احلـــــــالني 

  .)عليُهم(
  ).متايب(اء يف احلالني يعقوب يأثبت ال  ﴾متاب﴿  ٣٠
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾ى الناسَهلَدَ ﴿  ٣١
  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ٣١
 ).يايت(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأيت﴿  ٣١

  ﴾ولقِد استهزئَ ﴿  ٣٢
، )ولقــــُد اســــتهزئَ (ضــــم الــــدال أبــــو جعفــــر وخلــــف 

  ).يَ ولقُد استهز (وأبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
  .اإلدغام لغري رويس  ﴾أخذم﴿  ٣٢
  ).عقايب(ء يعقوب يف احلالني أثبت اليا  ﴾عقابِ ﴿  ٣٢
  ) هُ ـنَـبونَ تُ (ضم الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾هُ ونَ ئُ ب نَ تُـ ﴿  ٣٣
٣٣  ﴿ فتح الصاد أبو جعفر   ﴾واوُصد) واوَصد.(  

  .����ومالهم من اهللا من ولي وال واق …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����… َمَثل الجنة التي وعد المتقون  ����: ويبدأ بقوله تعالى: nالسادس الثمن
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 .أماهلا خلف ﴾وجاءك﴿  ٣٧

  .أماهلا خلف  )كله( ﴾عقىب﴿  ٤٢، ٣٥
  ).مآيب(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾مآب﴿  ٣٦

 ).، نايتيايت(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾، نأيتيأيت﴿  ٤١، ٣٨

  ).بتـثَ ويُ (فتح الثاء وشدد الباء أبو جعفر وخلف   ﴾ويـُْثِبت﴿  ٣٩

  ﴾وهو﴿  ٤١
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت

  ﴾الكفار وسيعلمُ ﴿  ٤٢
قــــدم األلــــف علــــى الفــــاء وكســــر الفــــاء أبــــو جعفــــر 

  ).الكافر(
 .أماهلا خلف  ﴾كفى﴿  ٤٣

� � � �  
  سورة إبراهيم                  

  ﴾الر﴿  ١
. الم .فألـ(سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر 

  .، وأمال الراء خلف)را
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ١
٢-١  

  ﴾احلميِد اهللا﴿
اهللاُ ( رفع اهلاء ابتداء رويس وأبـوجعفر درجـاً وابتـداءً 

  ).اهللاُ  احلميدِ ( )الذي له
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣

  ﴾وُهوَ ﴿  ٤
ووقف عليها يعقـوب ) وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).هْ وُهوَ (اء السكت 
  .خلف نأماهل  )كله( ﴾موسى﴿  ٨، ٦، ٥
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  .أماهلا خلف  ﴾أجناكم﴿  ٦
  .أدغمها خلف  ﴾وإْذ تأذن﴿  ٧
 ).ياتكم(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأتكم﴿  ٩

  .أماهلا خلف  ﴾جاءم﴿  ٩
  .����وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � � 

  .����… قالت رسلهم أفي اهللا شك  ����:  ويبدأ بقوله تعالى :السابع الثمن
  ).ويـَُوِخرَكم(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾كمويؤخَر ﴿  ١٠
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ١٠

  ﴾، نأتيكمفأتونا﴿  ١٠،١١
ـــــــا(ألفـــــــاً أبـــــــو جعفـــــــر فيهمـــــــا أبـــــــدل اهلمـــــــزة   )فاتون

  .)ناتيكم(
 ).املومنون(عفر أبدل اهلمزة واواً أبوج   ﴾املؤمنون﴿  ١١

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾هدانا﴿  ٢١، ١٢

  ﴾فَأوحى إليِهم﴿  ١٣
أمـــال األوىل خلـــف، وضـــم اهلـــاء يف الثانيـــة يعقـــوب 

  ) إليُهم(
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر  ﴾لـمن خاف﴿  ١٤
١٤  
١٦  
١٧  

  ﴾وعيد﴿
  ﴾ويسقى﴿

  ﴾عذاٌب غليظ﴿

  ).وعيدي(أثبت ياء يف احلالني يعقوب 
  .أماهلا خلف

  ء فيها أليب جعفراإلخفا
 ).وياتيه(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾ويأتيه﴿  ١٧

  ).الرياح(باجلمع أليب جعفر   ﴾الريح﴿  ١٨
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١٩  
خَلق السماواِت ﴿

  ﴾واألرضَ 

وجـر ورفـع القـاف بعد اخلـاء وكسـر الـالم  اً أثبت ألف
خـــــاِلُق الســـــماواِت (خلـــــف  )الســـــماوات واألرض(

  ).واألرضِ 
 ).ويات(ة ألفاً أبوجعفر أبدل اهلمز    ﴾ويأت﴿  ١٩

  ).إن يشا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾إن يشأْ ﴿  ١٩
  ).ْيل عليكم(أسكن الياء الثالثة   ﴾َيل عليكم﴿  ٢٢
٢٢  ﴿ اء السكت   ﴾مبصرخي مبصرخّيهْ (وقف عليها يعقوب.(  

  ﴾أشركتموِن من﴿  ٢٢
، )أشــــركتموين مــــن(أثبــــت اليــــاء وصــــالً أبــــو جعفــــر 

  ).أشركتموين( ويعقوب يف احلالني
 ).تويت(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   ﴾تؤيت﴿  ٢٥

  .اإلخفاء فيها أليب جعفر  ﴿كشجرٍة خبيثٍة﴾  ٢٦
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر  ﴾كلمٍة خبيثةٍ ﴿  ٢٦

  ﴾خبيثٍة اجتثت﴿  ٢٦
 نُ خبيثـةِ (ضم نون التنـوين وصـالً أبـو جعفـر وخلـف 

  ) اجتثت
  .أماهلا خلف  ﴾قرار، الدنيا﴿  ٢٧، ٢٦

  .����ويفعل اهللا ما يشاء …  ����: ـهاية الثمن عند قوله تعالىن
� � � � 

لـُوا  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن ألم تر إلى الذين َبد …����. 

  ﴾أمل �يشاُء ﴿  ٢٨، ٢٧
أبــدل اهلمــزة الثانيــة واواً مفتوحــة أبــو جعفــر ورويــس 

  ).يشاُء وَمل(
  ).نعمهْ (عقوب باهلاء وقف عليها ي  )معاً ( ﴾نعمَت اهللا﴿  ٣٤، ٢٨
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  ).وبيس(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾وبئس﴿  ٢٩
  ).لَيِضلوا(فتح الياء رويس   ﴾ُيِضلوالِ ﴿  ٣٠

  ﴾قل لعبادَي الذين﴿  ٣١
وحـــــذفها وصـــــالً ) لعبــــادي(أثبــــت اليـــــاء وقفـــــاً روح 

   .)لعباِد الذين(
 ).يايت(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأيت﴿  ٣١

  ).ال بيَع فيه وال خاللَ (بنامها على الفتح يعقوب   ﴾والخاللٌ البيٌع فيه ﴿  ٣١
  .أماهلا خلف  ﴾آتاكم﴿و   ٣٤
٣٦  ﴿ ناء السكت   ﴾إ هْ (وقف عليها يعقوبنإ.(  
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾بواٍد غريِ ﴿  ٣٧

  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾إليهم﴿  ٤٣، ٣٧
  ).َين أسكنتإ(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إين أسكنت﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾خيفى﴿  ٣٨

  ﴾دعاءِ ﴿  ٤٠
 أثبـــت اليـــاء وصـــالً أبـــو جعفـــر ويعقـــوب يف احلـــالني

  .)دعائي(
  ).وللمومنني(اً أبو جعفر واو أبدل اهلمزة   ﴾وللمؤمنني﴿  ٤١

  ).حتِسنبّ (كسر السني خلف ويعقوب   )معاً ( ﴾حتَسنبّ ﴿  ٤٧، ٤٢
  ) يُـَوخرهم(ر أبدل اهلمزة واواً أبو جعف  ﴾ـَؤخرهميُ ﴿  ٤٢

  ﴾العذاب يأتيِهمُ ﴿  ٤٤
، )يــاتيِهم(ألفــاً أبــو جعفــر) يــأتيهم(أبــدل اهلمــزة يف 

ويف الوصـل  ،)يـأتيُهم(ضم اهلاء يف احلالني يعقـوبو 
  .) العذاب يأتيُهمُ (خلف 

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾رى ارمنيت﴿  ٤٩
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  .أماهلا خلف  ﴾تَغشىو ﴿  ٥٠
 .����وليذكر أولوا األلباب …  ����:  ىنـهاية الثمن والسورة عند قوله تعال

� � � �  
  الجزء الرابع عشر

  سورة الحجر
  .����... تلك آيات الكتاب. الر ����:  ويبدأ بقوله تعالى: �الثمن األول

  ﴾الر﴿  ١
 .الم .ألـف(سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر 

  .وأماهلا خلف) را
  ).رُبـما(شدد الباء يعقوب وخلف   ﴾رُبـَما﴿  ٢
  ).ياكلوا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يأكلوا﴿  ٣

  ﴾ويـُْلِهِهُم األمل﴿  ٣
، وضـــــم )ويلِهِهــــِم األمــــل(كســــر املــــيم وصــــالً روح 

ورويــــــس يف ) يلِهُهــــــُم األمــــــل(اهلــــــاء وصــــــالً خلــــــف 
  .احلالني

  ).يستاخرون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يستأخرون﴿  ٥
 ).تاتينا(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾تأتينا﴿  ٧

  ﴾ما نـُنَـزل املالئكة﴿  ٨
أليب جعفــــر ) املالئكــــة(ورفـــع بتـــاء وزاي مفتــــوحتني 

  ).تـَنَـزُل املالئكةُ (ويعقوب 

  ﴾يأتيهم﴿  ١١
، وضــم اهلــاء )يــاتيِهم(أبــدل اهلمــزة ألفــاً أبــو جعفــر 

  ).يأتيُهم(يعقوب 
  ) ونيستهزُ (ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر   ﴾يستهزِءون﴿  ١١
 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ال يؤمنون﴿  ١٣
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  ).خَلسنةُ (أدغمها خلف   ﴾خلْت سنةُ ﴿  ١٣
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٤٢، ١٤

  ).قجعلناول(أدغمها خلف   ﴾قْد جعلناول﴿  ١٦
  ).الريح(وحدها خلف   ﴾الريـَاح﴿  ٢٢
 ).املستاخرين(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾املستأخرين﴿  ٢٤

  .أماهلا خلف  ﴾أىب﴿  ٣١
  خلقته، لبشرٍ ﴿  ٤٧، ٣٣

  ﴾من غلٍ 
  .أليب جعفرفيهما اإلخفاء 

  ).املخِلصني(كسر الالم يعقوب   ﴾املخَلصني﴿  ٤٠
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٤١

  ﴾عَلي مستقيم﴿  ٤١
ـــــاء مرفوعـــــة يعقـــــوب  ـــــون الي ـــــالم ون ـــــي (كســـــر ال عِل

  ).مستقيم
  ) ُجز (هلمزة وشدد الزاي منونة أبو جعفر حذف ا  ﴾ُجْزءٌ ﴿  ٤٤

  ﴾عيوٍن ادخلوها﴿  ٤٦- ٤٥
 نُ عيـونِ (ضم نـون التنـوين وصـًال أبـو جعفـر وخلـف 

  ).ادخلوها
 .����وماهم منها بمخرجين  …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����… نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: �الثمن الثاني

  ).نَـبـي(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾ـبئْ نَ ﴿  ٤٩
  ).عبادَي أَين أنا(فتح الياء فيهما أبو جعفر   ﴾عبادْي أْين أنا﴿  ٤٩
  .ال إبدال فيها أليب جعفر  ﴾ونبئهم﴿  ٥١
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  ).إدخلوا(أدغمها خلف   ﴾إْذ دخلوا﴿  ٥٢
  ).يقِنط(كسر النون خلف ويعقوب   ﴾يقَنط﴿  ٥٦

٥٩  ﴿ وهملـُمـَنج﴾  
يعقــوب أســكان النــون وضــم اجلــيم خمففــة خلــف و 

  ).لـُمـْنُجوهم(
  .ا خلفمأماهل  ، وجاء﴾جاء﴿  ٦٧، ٦١

٦٧، ٦١  
  فلما جاء َأل ، ﴿

  ﴾وجاَء أَهل 
فلمــا جــاَء (ســهل اهلمــزة الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس 

   .)جاء اَهل( )اَل
  ).جيناك(أبو جعفر  ياءً أبدل اهلمزة   ﴾جئناك﴿  ٦٣
  ).فاْسر(صل اهلمزة أبو جعفر و   ﴾فَأسر﴿  ٦٥
  ).تومرون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾تؤمرون﴿  ٦٥

  ﴾تفضحوِن،ختزونِ ﴿  ٦٩، ٦٨
تفضــحوين، (أثبــت اليــاء فيهمــا يعقــوب يف احلــالني 

  ).ختزوين
  ).بناَيت إن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾بناْيت إن﴿  ٧١

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليهم﴿  ٨٨، ٧٤
 ).للمومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  )معاً ( ﴿للمؤمنني﴾  ٨٨ ،٧٧

  ).بِـيوتاً (كسر الباء خلف   ﴾بُيوتاً ﴿  ٨٢
  .أماهلا خلف  ﴾أغىن﴿  ٨٤
  ).إَين أنا(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين أنا﴿  ٨٩
  ).ـدعزفاصـ(أشم الصاد زاياً خلف ورويس   ﴾فاصدع﴿  ٩٤
 ).تومرُ (ر أبدل اهلمزة واواً أبوجعف  ﴾تؤمرُ ﴿  ٩٤

  ).املستهزين(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾املستهزئني﴿  ٩٥
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 ).ياتَيك(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأتَيك﴿  ٩٩

  ����واعبد ربك حتى يأتيك اليقين… ����:  نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى
� � � �  

  سورة النحل
 .����… تستعجلوه  أتى أمر اهللا فال ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث

  .خلف نأماهل  )معاً ( ﴾أتى، تعاىل﴿  ٣، ١
  ).عما تشركون(اخلطاب فيهما بالتاء خللف   )معاً ( ﴾عما يشركون﴿  ٣، ١

  ﴾يـُنَـزُل املالئكة﴿  ٢
بتــاء مفتوحــة و ، )يـُْنــزُِل املالئكــةَ (رويس لــبــالتخفيف 

ــــــــزُل (روح ) املالئكــــــــة(مــــــــع فــــــــتح الــــــــزاي ورفــــــــع  تـَنَـ
  ) .املالئكةُ 

  ).فاتقوين(أثبت الياء يعقوب يف احلالني   ﴾قونفات﴿  ٢
  ).، لتاكلواتاكلون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾لتأكلوا  تأكلون﴿  ١٤، ٥

  ).ـَشق األنفسبِ (فتح الشني أبو جعفر   ﴾ـِشق األنفس﴿بِ   ٧
  ).لرُؤف(أسقط الواو خلف ويعقوب   ﴾لرُؤوف﴿  ٧
  ).ـدزـقص(أشم الصاد زاياً خلف ورويس     ﴾َقْصدُ ﴿    ٩
  .أماهلما خلف  ﴾شاء، هلداكم﴿  ٩
  ).والنجوَم مسخراتٍ (لثالثة ل نصبهما  ﴾والنجوُم مسخراتٌ ﴿  ١٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ترىو ﴿  ١٤

 ﴾وُهو﴿  ١٤
ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

 ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  .أماهلا خلف  ﴾وألقى﴿  ١٥
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  ).تذكرون(جعفر ويعقوب شدد الذال أبو   ﴾تذَكرون﴿  ١٧
  ).تدعون(جعفر وخلف  يببتاء اخلطاب أل  ﴾يدعون﴿  ٢٠
  .أخفى التنوين عند الغني أبو جعقر  ﴾أمواٌت غير﴿  ٢١
 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ال يؤمنون﴿  ٢٢

  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيل﴿  ٢٤
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾فأتى اهللا﴿  ٢٦

  ﴾ليِهُم السقفع﴿  ٢٦
، ويعقـوب )عليُهُم السقف(ضم اهلاء وصًال خلف 

  .يف احلالني
 .أماهلا خلف ﴾وأتاهم﴿  ٢٦

  ).زيُهم، فيُهمخيُ (ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾زيِهم، فيِهمخيُ ﴿  ٢٧
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٢٧
  .وأماهلا أيضاً ) يتوفاهم(بالياء خللف   ﴾تتوفاهم﴿  ٢٨
  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ٢٨
  ).فلبيس(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾فلبئس﴿  ٢٩
  .أماهلا وقفًاخلف  ﴾مثوى﴿  ٢٩

  .����فلبئس مثوى المتكبرين …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 .����... وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم����:  ويبدأ بقوله تعالى: الرابع الثمن

  ).ـيلوُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾وِقيل﴿  ٣٠
  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٤١، ٣٠

  ).يتوفاهم(بالياء مع اإلمالة خللف   ﴾تتوفاهم﴿  ٣٢
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 واإلبـــــــــدال أليب جعفـــــــــر) يـــــــــأتيهم(باليـــــــــاء خللـــــــــف   ﴾تْأتَيهم﴿  ٣٣
  ).تاتيهم(

  ).يايت(أبد اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يأيت﴿  ٣٣
  ).يستهُزون(ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر   ﴾يستهزءون﴿  ٣٤
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾اءش﴿  ٣٥
  ).أُن اعبدوا(ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   ﴾أِن اعبدوا﴿  ٣٦
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدى اهللا﴿  ٣٦
  .أماهلا خلف  ﴾هداهم﴿  ٣٧

  ﴾ال يـَْهِدي﴿  ٣٧
ضــم اليــاء وفــتح الــدال مــع ألــف بعــدها أبــو جعفــر 

  ).ال يـُْهَدى(ويعقوب 
  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ٣٨
٤١  ﴿ هم(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾هملُنَبِوئـَنلُنَبِويـَن.(  

  ﴾نوحي﴿  ٤٣
باليــاء بــدل النــون وفــتح احلــاء وألــف بعــدها للثالثــة 

  .، وأماهلا خلف)يُوَحى(
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾إليِهم﴿  ٤٤، ٤٣

  ).َفَسُلوا(فتح السني وأسقط اهلمزة خلف   ﴾َفْسألوا﴿  ٤٣

٤٥   ِ﴿ُم األرض﴾  
، )ِــــِم األرض(هلــــاء واملــــيم وصــــالً يعقــــوب كســــر ا

  ).ُُم األرض(وضمهما خلف 
 ).ياتَِيهم(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأتَِيهم﴿  ٤٥

 ).ياخذهم(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبوجعفر    )معاً (﴾ يأخذهم﴿  ٤٧، ٤٦

  ).لَرُؤف(أسقط الواو يعقوب وخلف   ﴾لرؤوف﴿  ٤٧



���� ����� ����� �������� �  

−�١٩٣�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  ).أومل تروا(لف خلبالتاء   ﴾أومل يروا﴿  ٤٨
  ).تـتـفـيـؤوا(بالتاء ليعقوب   ﴾يتفيؤوا﴿  ٤٨
  ).يومرون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمرون﴿  ٥٠

  .����ويفعلون ما يؤمرون …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وقال اهللا ال تتخذوا إلهين اثنين ����:  ويبدأ بقوله تعالى:  الخامس الثمن
  ).فارهبوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فارهبون﴿  ٥١

٦٠، ٥٨ ،
٦٣  

  ﴾، فُهوَ )معاً (وُهوَ ﴿
، ووقـف )وْهـو، فْهـو(أبـو جعفـر  نأسـكن اهلـاء فـيه

  ) وُهوْه، فُهوهْ (عليها يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف  ﴾باألنثى﴿  ٥٨
  .أماهلا خلف  ﴾يتوارى﴿  ٥٩
 ).ال يومنون(أبوجعفر أبدل اهلمزة واواً    ﴾ال يؤمنون﴿  ٦٠

  .أماهلا خلف  ﴾األعلى﴿  ٦٠

  ﴾جاَء أجلهم﴿  ٦١
ـــــو ) جـــــاء(أمـــــال  ـــــة أب ـــــف، وســـــهل اهلمـــــزة الثاني خل

  ). جاَء َاجلهم(جعفر ورويس 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٦١

  ﴾يـَُؤاخذ، يـَُؤخرهم﴿  ٦١
يـَُواِخــــــــذ، (أبـــــــدل اهلمــــــــزة فيهمـــــــا واواً أبــــــــو جعفـــــــر 

  ).يـَُوخرهم
  ).يستاخرون(أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر   ﴾يستأخرون﴿  ٦١
  ).مفرطون(كسر الراء مشددة أبو جعفر   ﴾ُمْفَرطون﴿  ٦٢
  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ٦٢
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  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً ﴿  ٦٤
  ).يومنون(ا واواً أبو جعفر مأبدل اهلمزة فيه  )معاً ( ﴾يؤمنون﴿  ٧٢، ٦٤

 بتــاء مفتوحــة أبــوو ). َنســقيكم(فــتح النــون يعقــوب   ﴾ُنْسقيكم﴿  ٦٦
  ).َتسقيكم(جعفر 

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾لبناً خالصاً ﴿  ٦٦
  .أماهلا خلف  ﴾وأَْوحى﴿  ٦٨
  ).بِيوتاً (كسر الباء خلف   ﴾بـُُيوتاً ﴿  ٦٨
  .أماهلا خلف  ﴾يتوفاكم﴿  ٧٠
  ).جتحدون(رويس لبالتاء   ﴾جيحدون﴿  ٧١
  ).َجَعلكم(اإلدغام لرويس خبلف عنه   ﴾جعل لكم﴿  ٧٢
  ).بنعمهْ (وقف عليها يعقوب باهلاء   ﴾عمت اهللابن﴿  ٧٢

  .����إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ضرب اهللا مثًال عبداً مملوكاً  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: السادس الثمن

  ﴾)معاً (وُهو ،فُهو﴿  ٧٦، ٧٥
ووقــف ، )فْهــو، وْهــو(أســكن اهلــاء فيهمــا أبــوجعفر 

  ). فُهَوْه، وُهَوهْ (عليها يعقوب باهلاء 
  .أماهلا خلف  ﴾مواله﴿  ٧٦
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٧٦

  يأمر يأت،﴿  ٨١، ٧٦
  ﴾،بأسكم

يـــات، يــــامر، (ألفــــاً أبـــو جعفــــر  نأبـــدل اهلمــــزة فـــيه
  ).باسكم

  ).َجَعلكم( أدغمها رويس خبلف عنه  ﴾جعل لكم﴿ ٧٨،٨٠
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  )كله(  ٨١،
  ).أمل تروا(لف ويعقوب خلبالتاء   ﴾أمل يروا﴿  ٧٩
 ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾يؤمنون﴿  ٧٩

  ).ظَعِنكم(فتح العني أبو جعفر ويعقوب   ﴾ظْعِنكم﴿  ٨٠
  ).بِيوتكم، بِيوتاً (كسر الباء فيهما خلف   ﴾بُيوتكم، بُيوتاً ﴿  ٨٠
  ).نعمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾نعمَت اهللا﴿  ٨٣
  ).يـُوَذن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾ْؤَذنُ يُـ ﴿  ٨٤

  .أمال الراء وصًال، وأمال الراء واهلمزة وقفاً خلف  )معاً ( ﴾رأى الذين﴿  ٨٦، ٨٥
ويعقـوب يف ) إلـيُهُم القـول(ضم اهلـاء وصـًال خلـف   ﴾إليهم القول﴿  ٨٦

  ).إليُهُم القول(، )إليُهم( احلالني
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٨٩

 ).وجينا(أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر   ﴾وجئنا﴿  ٨٩

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً ﴿  ٨٩
  .أماهلا خلف  ﴾بشرىو ﴿  ٨٩

  .����وهدى وبشرى للمسلمين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... إن اهللا يأمر بالعدل ����:  ويبدأ بقوله تعالى: السابع الثمن

 ).يامرُ (أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر    ﴾يأمرُ ﴿  ٩٠

  ).تذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتذَكرون﴿  ٩٠
  .أماهلما خلف  ﴾ينَهىو القرىب، ﴿  ٩٠
  ).قجعلتم(أدغمها خلف   ﴾قْد جعلتم﴿  ٩١
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  .أماهلما خلف  ﴾أرىب، شاء﴿  ٩٣، ٩٢
  ).جزين◌َ َيلَ وَ (يعقوب وخلف لبالياء   ﴾نجزِينلَ وَ ﴿َ   ٩٦

  ﴾ُهوَ و ﴿  ٩٧
ووقف عليها يعقـوب ) وْهوَ (أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهَوهْ (اء السكت 
  ).مومن(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾مؤمن﴿  ٩٧
  .أماهلا خلف  ﴾أنثى﴿  ٩٧
  ).قـَرَاتَ (أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾قرأت﴿  ٩٨
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾دىً هُ ﴿  ١٠٢
  .أماهلا خلف  ﴾بشرىو ﴿  ١٠٢

١٠٤،١٠
٥  

 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر  ) معاً (﴾ال يؤمنون﴿

  ).يـَْلَحدون(فتح الياء واحلاء خلف   ﴾ـْلِحدونيُ ﴿  ١٠٣

  ﴾ال يهديِهُم اهللا﴿  ١٠٤
ويعقــوب يف ) يهــديُهُم اهللا(ضــم اهلــاء وصــالً خلــف 

  ).يهديُهُم اهللا(، )يهديُهم(احلالني 
  ).فعليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾فعليِهم﴿  ١٠٦
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٠٧
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ١٠٧

  .����إن ربك من بعدها لغفور رحيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  ����...يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن
  ).، ياتيهاتايت(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأيت، يأتيها﴿  ١١١،١١٢
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  .أماهلا خلف  ﴾تـُوىف﴿  ١١١
  ).جاءهم(، وأمال )ولقجاءهم(أدغمها خلف   ﴾ولقْد جاءهم﴿  ١١٣
  ).نعمهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾نعمَت اهللا﴿  ١١٤
  ).امليتةَ (شدد الياء مكسورة أبو جعفر   ﴾الـَمـْيـتَـةَ ﴿  ١١٥

  ﴾فمِن اضطُر﴿  ١١٥
، وضـــــم النـــــون )فمـــــُن اضـــــطُر(ضـــــم النـــــون خلـــــف 

وضـم اهلمــزة ) فمـُن اضـِطر(وكسـر الطـاء أبـو جعفــر 
  ).ُاضطر(ابتداء أبو جعفر 

  .أماهلما خلف  ﴾جتباه، هداه﴿ا  ١٢١
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ١٢١
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٢٢

١٢٥،١٢
٦  

  ﴾وُهوَ ﴿
  ﴾هلُوَ ﴿

ووقــف ) وْهــو، هلْــو(أســكن اهلــاء فيهمــا أبــو جعفــر 
  ).وُهوْه، لَـُهوهْ (اء السكت ا يعقوب معليه

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٢٧
  .����والذين هم محسنون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  عشر الجزء الخامس

  سورة اإلسراء
 .����... سبحان الذي أسرى بعبده ليالً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: األول الثمن

  .أماهلا خلف  ﴾أسرى﴿  ١
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾األقصى﴿  ١
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾دىً موسى، هُ ﴿  ٢
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  .سهل اهلمزة أبو جعفر مع املد والقصر  ﴾إسرائيل﴿  ٢
  .أماهلما خلف  ﴾،أُوالمها)معاً (جاء﴿  ٧، ٥
  ).باس، أسامت(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   ﴾بأس، أسأمت﴿  ٧، ٥

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴿عليهم﴾  ٦
  ).لَِيسوءَ (فتح اهلمزة من دون واو خلف   ﴾لَِيُسوُءوا﴿  ٧
  .أماهلا خلف  ﴾عسى﴿  ٨
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٨
 ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾املؤمنني﴿  ٩

 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾اليؤمنون﴿  ١٠

  ﴾ُخنْرجُ ﴿و   ١٣
 ،)ُخيــرَجُ و (أبــو جعفــر باليــاء بــدل النــون وبفــتح الــراء 

  .)َخيْرُجو (بالياء املفتوحة وضم الراء يعقوب و 

  ﴾يـَْلقاه﴿  ١٣
ضم الياء وفتح الالم وشـدد القـاف ، وبأماهلا خلف
  .) يـَُلقاه(أبو جعفر 

  ).اقرا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾اقرأ﴿  ١٤
  .أماهلا خلف  ، وكفى﴾كفى﴿  ١٧، ١٤

  .أماهلما خلف  ﴾اهتدى، أخرى﴿  ١٥
  ).آمرنا(مد اهلمز يعقوب   ﴾أمرنا﴿  ١٦

  .ا خلفمأماهل  ﴾سعىو يصالها، ﴿  ١٩، ١٨

 ﴾وُهو﴿  ١٩
ـــــو جعفـــــر  ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا )وْه ، ووق

 ).وُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  ).مومن(أبو جعفر  واواً أبدل اهلمزة   ﴾مؤمن﴿  ١٩
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  ﴾حمظوراً انظر﴿  ٢١، ٢٠
ـــــــو جعفـــــــر وخلـــــــف  ـــــــوين وصـــــــالً أب ـــــــون التن ضـــــــم ن

  ).انظر نُ حمظورَ (  
  .����فتقعد ملوماً مخذوًال  …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثاني الثمن

  .أماهلا خلف  ﴾وقضى﴿  ٢٣
٢٣  ﴿ َن◌ِ آيبلغ(زاد ألفاً بعد الغني وكسر النون خلف   ﴾يَـبُلَغن.(  
 .أماهلا خلف ﴾اكالمه﴿  ٢٣

٢٣  ﴿ أف﴾  
بـال  وبناهـا علـى الفـتح) أف (أسقط التنـوين خلـف 

  ).أ ف (يعقوب  تنوين
  .أماهلا خلف  ﴾القرىب﴿  ٢٦
  ).َخطَأً (فتح اخلاء والطاء أبو جعفر   ﴾ِخْطئاً ﴿  ٣١
 .أماهلا خلف ﴾الزىن﴿  ٣٢

  .أدغمها خلف  ﴾فقْد جعلنا﴿  ٣٣
  ).ُتسرف(بتاء اخلطاب خللف   ﴾ُيسرف﴿  ٣٣
 ).تاويال(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأويال﴿  ٣٥

  ).بالُقسطاس(ضم القاف أبو جعفر ويعقوب   ﴾بالِقسطاس﴿  ٣٥

  ﴾سيـئُـه﴿  ٣٨
أبـو جعفـر  تاء منونًة مفتوحةفتح اهلمزة وأبدل اهلاء 

  ).سيَئةً (ويعقوب 
  .ا خلفمأماهل  ﴾أَُوَحى، فتلَقى﴿  ٣٩
  .أماهلا خلف  ﴾أفأصفاكم﴿  ٤٠
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  .أدغمها خلف  ﴾ولقْد صرفنا﴿  ٤١
أســــكن الــــذال خمففــــة وضــــم الكــــاف خمففــــة خلــــف   ﴾ليذّّكروا﴿  ٤١

  ).ليْذُكروا(
  ).كما تقولون(بالتاء للثالثة   ﴾كما يقولون﴿  ٤٢
  .أماهلا خلف  ﴾تعاىل﴿و   ٤٣
  ).عما تقولون(بالتاء خللف   ﴾عما يقولون﴿  ٤٣
  .)ُيَسـبـحُ (بالياء أليب جعفر   ﴾ُتَســبـحُ ﴿  ٤٤
،ووقـــــف عليهـــــا ـــــاء )فـــــيُهن(ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب   ﴾فيهن﴿  ٤٤

  ).فيُهنه(السكت 
  .أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر  ﴾حليماً غفوراً ﴿  ٤٤
  ).قرات(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾قرأت﴿  ٤٥
 ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾ال يؤمنون﴿  ٤٥

  .أماهلا خلف  ﴾جنوى﴿  ٤٧

  ﴾مسحوراً انظر﴿  ٤٨، ٤٧
ـــــــو جعفـــــــر وخلـــــــف  ـــــــوين وصـــــــالً أب ـــــــون التن ضـــــــم ن

  ) انظر نُ مسحورَ (

  ﴾أإذا﴿  ٤٩
، وســـهل اهلمـــزة الثانيـــة )إذا(أخـــرب فيهـــا أبـــو جعفـــر 

  ).أِاذا(رويس 

  ﴾أئـِنا﴿  ٤٩
، وأدخـل بــني اهلمـزتني ألفــاً )إنـا(أخـرب فيهـا يعقــوب 

  ).أااِنا(مع تسهيل اهلمزة الثانية أبو جعفر 
  .����… أ إنا لمبعوثون خلقاً جديدا  ����: ند قوله تعالىنـهاية الثمن ع

� � � �  



���� ����� ����� �������� �  

−�٢٠١�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  .����…  قل كونوا حجارة أو حديداً  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثالث الثمن
  .أماهلما خلف  ﴾مىت، عسى﴿  ٥١
  ).ُهَوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ُهو﴿  ٥١
  .اإلظهار فيها أليب جعفر  ﴾فسيْنغضون﴿  ٥١
  ).لبتم(ها أبو جعفرأدغم  ﴾لبثتم﴿  ٥٢
  ).معليهُ (ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٥٤
  ).َيَشا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   )معاً ( ﴾يشأْ ﴿  ٥٤
  ).زُبُوراً (ضم الزاي خلف   ﴾َزبُوراً ﴿  ٥٥
  ).قُل ادعوا(ضم الالم أبو جعفر وخلف   ﴾قِل ادعوا﴿  ٥٦

  ﴾إىل رُِم الوسيلة﴿  ٥٧
 وكسـر) رُُم الوسـيلة(ضم اهلاء وامليم وصًال خلف 

  ).رِِم الوسيلة(يعقوب  امليم
) الريـا(أبدل اهلمزة واواً وأدغمها يف الياء أبو جعفـر   ﴾الرْؤيا﴿  ٦٠    

  .وأماهلا خلف لدى الوقف عليها
  ).للمالئكُة اسجدوا(ضم التاء وصالً أبو جعفر   ﴾ااسجدو   للمالئكةِ ﴿  ٦١

  ﴾أ أسجد﴿  ٦١
 ل بينهمــا ألفــاً أبــو جعفــرســهل اهلمــزة الثانيــة وأدخــ

  ) أَاسجد( ، وسهل اهلمزة الثانية رويس)أاَاسجد(
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾تن خلقمل﴿  ٦١
  ).أراَيتك(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾أرأيتك﴿  ٦٢
ويعقـوب ) أخـرتين إىل(أثبت الياء وصًال أبـو جعفـر   ﴾أخرتِن إىل﴿  ٦٢

  ).أخرتين(يف احلالني 
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  )معاَ ( ﴾عليهم﴿  ٦٥، ٦٤
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  ).وَرْجِلكَ (أسكن اجليم الثالثة   ﴾وَرِجِلكَ ﴿  ٦٤
  .أماهلا خلف  ﴾كفىو ﴿  ٦٥
  .أماهلا خلف  ﴾جناكم﴿  ٦٧

  ﴾فيغرقكم﴿  ٦٩
والبــن وردان ) فتـُْغــرِقكم(جعفــر ورويــس  يبألبالتــاء 

  ).فتـَُغرقكم(وجه بفتح الغني وتشديد الراء 
  ).من الرياح(يب جعفر باجلمع أل  ﴾من الريح﴿  ٦٩
  .أماهلا خلف  ﴾أخرى﴿  ٦٩

  .����ثم ال تجدوا لكم علينا به تبيعاً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����… ولقد كرمنا بني آدم  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الرابع الثمن
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ممن خلقنا﴿  ٧٠
  .أماهلا خلف ويعقوب  )األوىل( ﴾أعمى﴿  ٧٢

 ﴾فُهو﴿  ٧٢
ـــــف عليهـــــا )فْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر  ، ووق

 ).فُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  .أماهلا خلف  )الثانية( ﴾أعمى﴿  ٧٢
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ٧٤

  ﴾كِخالفَ ﴿  ٧٦
فـتح اخلــاء وأسـكن الــالم وأســقط األلـف أبــو جعفــر 

  ).َخْلَفكَ (
  .أماهلا خلف  ﴾عسى﴿  ٧٩

  .ا خلفمأماهل  جاءهم﴾، جاء﴿  ٩٤، ٨١
  ).ننزِل(خففها يعقوب   ﴾ـنَـزلونُ ﴿  ٨٢
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 ).للمومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾للمؤمنني﴿  ٨٢

  ﴾ونـََأى﴿  ٨٣
زاد ألفــــاً بعــــد النــــون وحـــــذف األلــــف األخــــرية أبـــــو 

  .وأمال خلف النون واأللف .)وناءَ (جعفر 
  .أماهلا خلف  ﴾أَهَدى﴿  ٨٤
 ).شينا(ة ياًء أبو جعفر أبدل اهلمز   ﴾شئنا﴿  ٨٦

 ).ياتوا، ياتون(أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   ﴾يأتوا، يأتون﴿  ٨٨

  ).ولقصرفنا(أدغمها خلف   ﴾ولقْد صرفنا﴿  ٨٩
  .أماهلا خلف  ﴾أبـَىف﴿  ٨٩
 ).نومن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾نؤمن﴿  ٩٠

  ﴾حىت تَـْفُجرَ ﴿  ٩٠
  

يم مشــــددة أبــــو ضــــم التــــاء وفــــتح الفــــاء وكســــر اجلــــ
  )حىت تـَُفجرَ (جعفر 

 ).تايت(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأيت﴿  ٩٢

  ).ِكْســـفاً (أسكن السني يعقوب وخلف   ﴾ِكَسفاً ﴿  ٩٢
 ).نومن(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾نؤمن﴿  ٩٣

  ).حىت تـُْنزِل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ﴾حىت تـُنَـزل﴿  ٩٣
  .هلا خلفأما  ﴾ترَقى﴿  ٩٣
 ).يومنوا(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾يؤمنوا﴿  ٩٤

  .أماهلما خلف  ﴾اهلدى، كفى﴿  ٩٦، ٩٤
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٩٥

  ﴾املهتد﴿  ٩٧
) املهتــــــدي ومــــــن(أثبـــــت اليــــــاء وصـــــالً أبــــــو جعفـــــر 

  ).املهتدي(ويعقوب يف احلالني 
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 ﴾فُهو﴿  ٩٧
ـــــ)فْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر  ف عليهـــــا ، ووق

 ).فُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  ).ماواهم(أماهلا خلف، واإلبدال أليب جعفر  ﴾مأواهم﴿  ٩٧
  . أدغمها خلف  ﴾خبْت زدناهم﴿  ٩٧
وســــهل اهلمــــزة الثانيــــة ) إذا(أخــــرب فيهــــا أبــــو جعفــــر   ﴾أإذا﴿  ٩٨

  ).أ ِاذا(رويس 
وأدخــل بــني اهلمــزتني ألفــاً ) إنــا(أخــرب فيهــا يعقــوب   ﴾أإنا﴿  ٨٩

  ).آاِنا(ل الثانية أليب جعفر مع تسهي
  .����أ إنا لمبعوثون خلقاً جديداً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  ����.. أولم يروا أن اهللا الذي خلق السموات ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الخامس الثمن
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾فأىب﴿  ٩٩
  ).رَيب إذا(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب إذا﴿  ١٠٠
١٠١ ،
١٠٤  

  .مع املد والقصر أبو جعفر الثانية سهل اهلمزة  )معاً (﴾إسرائيل﴿

  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ١٠١
  ).فَسلْ (فتح السني وأسقط اهلمزة خلف   ﴾فْسَأل﴿  ١٠١
  .أماهلما خلف  ﴾موسى، ياموسى﴿  ١٠١
  ).هؤالء ِاال(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾الإِ  هؤالءِ ﴿  ١٠٢
  .لفأماهلا خ  ﴾جاء﴿  ١٠٤
 ).جينا(أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   ﴾جئنا﴿  ١٠٤
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 ).أوال تومنوا(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾أوال تؤمنوا﴿  ١٠٧

  .أماهلا خلف  ﴾يتلى﴿  ١٠٧
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ١٠٧

  ).قُل ادعوا(ضم الالم أبو جعفر وخلف   ﴾قِل ادعوا﴿  ١١٠
  ).أُو ادعوا(لثالثة وصالً ضم الواو ا  ﴾أِو ادعوا﴿  ١١٠
 .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ١١٠

� � � �  
  سورة الكهف

  ).عوجاً قيماً (ال سكت للثالثة   ﴾عوجاً قيماً ﴿  ٢، ١
  )باساً ، املومنني( أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر  ﴾بأساً، املؤمنني﴿  ٢
  ).يومنوا(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمنوا﴿  ٦

  .ا خلف وقفاً مأماهل  ،ُهدًى﴾يةأَوى الفت﴿  ١٣، ١٠
ءْ ﴿  ١٠ ي(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾وَهيوهي.(  
  .أماهلا خلف  ﴾أحَصى﴿  ١٢
  .)ياتون( اإلبدل أليب جعفر  ﴾يأتون﴿  ١٥
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ١٥

  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ١٥
  ).فاُووا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾فأُووا﴿  ١٦
ءْ و ﴿  ١٦ يو (أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾يَهييَهي.(  
  ).َمرِفقاً (فتح امليم وكسر الفاء أبو جعفر   ﴾ِمرَفقاً ﴿  ١٦

  .� ويهيء لكم من أمركم مرفقاً  … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
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  .����... وترى الشمس إذا طلعت تزاور ����:  ويبدأ بقوله تعالى: السادس الثمن

  .خلف وقفاً  األلفأمال   ﴾ى الشمستر و ﴿  ١٧

  ﴾تـَزَاَورُ ﴿  ١٧
، وأســـــكن الـــــزاي )تـــــزاور(شـــــدد الـــــزاي أبـــــو جعفـــــر 

  ).تـَْزَور (وحذف األلف وشدد الراء يعقوب 

  ﴾فُهو﴿  ١٧
ـــــف عليهـــــا )فْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر  ، ووق

  ).فُهَوهْ (يعقوب اء السكت 

  ﴾املهتِد ومن﴿  ١٧
) هتــــــدي ومــــــنامل(أثبـــــت اليــــــاء وصـــــالً أبــــــو جعفـــــر 

  ).املهتدي(ويعقوب يف احلالني 
  ).حتِسُبهم(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾وحتَسُبهم﴿  ١٨
  ). عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٨
  .)ولـُمليت(شدد الالم وأبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾ولـُمِلْئت﴿  ١٨
  ).ُرُعباً (ضم العني أبو جعفر ويعقوب   ﴾ُرْعباً ﴿  ١٨
  ).لبتم( أدغمها أبو جعفر  )معاً ( ﴾لبْثتم﴿  ١٩
  ).كمَوْرقِ بِ (أسكن الراء خلف وروح   ﴾كمرِقِ وَ بـِ◌ِ ﴿  ١٩
  .أماهلا خلف  ﴾أزكى﴿  ١٩
  ).فلياتكم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فليأتكم﴿  ١٩
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )كله( ﴾عليِهم﴿  ٢١
  ).رَيب أعلم(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب أعلم﴿  ٢٢
  ).فيُهم( ضم اهلاء يعقوب  )معاً ( ﴾فيهم﴿  ٢٢
  .أماهلا خلف  ﴾عسى﴿  ٢٤
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  ﴾يهديِن ريب﴿  ٢٤
ويعقـوب ) يهديين ريب(أثبت الياء وصًال أبو جعفر 

  ).يهديين(يف احلالني 

  ﴾ِمائٍة سنني﴿  ٢٥
وأســـقط ) ٍة ســـننيمايَـــ(أبـــو جعفـــر  أبـــدل اهلمـــزة يـــاءً 

  ).مائِة سنني(التنوين خلف 
  .فأماهلما خل  ﴾الدنيا، هواه﴿  ٢٨
  ).فليومن، بيس(أبدل اهلمزة فيهما ياء أبو جعفر   ﴾فليؤمن، بئس﴿  ٢٩
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾شاء﴿  ٢٩
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ثياباً خضراً ﴿  ٣١

  ﴾حتِتِهُم األار﴿  ٣١
) حتـــــِتُهُم األـــــار(ضـــــم اهلـــــاء واملـــــيم وصـــــالً خلـــــف 

  ).حتتِهِم األار(وكسرمها يعقوب 
  ).متِكني(مزة أبو جعفر حذف اهل  ﴾متكئني﴿  ٣١

  .����نعم الثواب وحسنت مرتفقًا …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����… واضرب لهم مثالً رجلين  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: السابع الثمن
  .وقفاً  أماهلا خلف على أحد الوجهني  ﴾كلتا﴿  ٣٣
  ).ثـُُمر(ضم الثاء وامليم خلف   ﴾ثـََمرٌ ﴿  ٣٤
ووقف عليها يعقـوب ) وْهوَ (أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهو﴿  ٣٤

  ).وُهَوهْ (اء السكت 
  ﴾أناْ أكثر﴿  ٣٩، ٣٤

  ﴾أناْ أقل﴿
ـــا (أثبـــت األلـــف فيهمـــا أبـــو جعفـــر وصـــالً ووقفـــاً  أن

  ).أكثر، أنا أقل
أسكن اهلـاء أبـو جعفـر، ووقـف عليهـا يعقـوب ـاء   )معاً ( ﴾وهو﴿  ٣٧، ٣٥
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  ).وُهوهْ (السكت 
  ).منهما منقلباً (بالتثنية أليب جعفر   ﴾منها منقلباً ﴿  ٣٦
  .أماهلا خلف  ﴾سواك﴿  ٣٧
  ).لكنا هو(أثبت األلف أبو جعفر ورويس   ﴾لكناْ هو﴿  ٣٨

أحــداً، رَيب  ريبَ ( أبــو جعفــر وصــالً فــتح اليــاء فيهمــا   ﴾ريب َأحدا،ريب أن﴿  ٤٠، ٣٨
  ).أن

  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٣٩
  .أدغمها خلف  ﴾إْذ دخلت﴿  ٣٩
ويعقـوب يف ) تـرين أنـا(أثبت الياء وصالً أبـو جعفـر   ﴾أناترِن ﴿  ٣٩

  .)ترين(احلالني 
  .أماهلا خلف  ﴾فعسى﴿  ٤٠

  ﴾خرياً  يؤتنيِ ﴿  ٤٠
أبــدل اهلمــزة واواً أبــو جعفــر مــع إثبــات اليــاء وصــالً 

  يعقــــــوبوأثبــــــت اليــــــاء يف احلــــــالني) خــــــرياً  يوتِـيـــــــين(
  ).يؤتيين(

  ).بثُُمرِهِ ( ضم الثاء وامليم خلف ورويس  ﴾بَثَمرِهِ ﴿  ٤٢

  ﴾وِهيَ ﴿  ٤٢
، ووقـــــف عليهـــــا ) وْهـــــي(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر

  ).وِهيهْ ( يعقوب اء السكت
  ).برَيب أحداً ( أبو جعفروصالً فتح الياء   ﴾بريب أحداً ﴿  ٤٢
  ).ومل يكن(بالياء خللف   ﴾ومل تكن﴿  ٤٣
  ).فِـيَـة(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾فِـئَـة﴿  ٤٣
  ).الوِالية(لواو خلف كسر ا  ﴾الَوالية﴿  ٤٤
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  ).ُعُقباً (ضم القاف أبو جعفر ويعقوب   ﴾ُعْقباً ﴿  ٤٤
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٤٦، ٤٥

  ﴾الرياح﴿  ٤٥
أفردهـــــــا حبــــــــذف األلــــــــف وتســـــــكني اليــــــــاء خلــــــــف 

  .)الريح(
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾وترى األرض﴿  ٤٧
  ).ناجيتمو ( اإلبدال أليب جعفر، و أدغمها خلف  ﴾لقْد جئتمونا﴿  ٤٨
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾فرتى﴿  ٤٩
  .أماهلا خلف  ﴾أحصاها﴿  ٤٩
  ).للمالئكُة اسجدوا(ضم التاء وصالً أبو جعفر   ﴾اسجدوا  للمالئكةِ ﴿  ٥٠
  ).بيس(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾بْئس﴿  ٥٠

  .����بئس للظالمين بدًال ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... ما أشهدتـهم خلق السموات ����:  ه تعالىويبدأ بقول: الثمن الثامن

  ﴾ما أشهدم﴿  ٥١
 يبألبنـــــون بـــــدل التـــــاء وألـــــٍف بعـــــدها علـــــى اجلمـــــع 

  ).ما أشهدناهم(جعفر 
  ).وما كنتَ (فتح التاء أبو جعفر   ﴾وماكنتُ ﴿  ٥١
  .أمال الراء وصالً خلف، والراء واهلمزة وقفاً   ﴾ورأى ارمون﴿  ٥٣
  ).ولقصرفنا( لفأدغمها خ  ﴾ولقْد صرفنا﴿  ٥٤
  ).يومنوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنوا﴿  ٥٥
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٥٥

  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾اهلدى﴿  ٥٧، ٥٥
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  ).تاتيهم، ياتيهم(أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر   ﴾تأتيهم، يأتيهم﴿  ٥٥
  ).ِقَبال(كسر القاف وفتح الباء يعقوب   ﴾قُـبُـالً ﴿  ٥٥
  ).ُهْزءاً (وأسكن الزاي خلف  )ُهُزؤاً (لثالثةلزة باهلم  ﴾ُهُزواً ﴿  ٥٦
  ).هميـَُواِخذُ (أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤاخذهم﴿  ٥٨
  .أماهلا خلف  ﴾القرى﴿  ٥٩
  ).ِلُمْهَلِكهم(الثالثة  الثانية ضم امليم وفتح الالم  ﴾ِلَمهِلِكهم﴿  ٥٩

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾موسى﴿  ٦٢، ٦٦
  .ا خلفمماهلأ  )معاً ( ﴾لفتاه﴿  ٦٢، ٦٠

  ).أراَيت(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أرأيت﴿  ٦٣
  ).أنسانيهِ (كسر اهلاء الثالثة   ﴾أنسانيهُ ﴿  ٦٣
) نبغـــــــي فارتـــــــدا(أثبـــــــت اليـــــــاء وصـــــــالً أبـــــــو جعفـــــــر   ﴾نبِغ فارتدا﴿  ٦٤

  ).نبغي(ويعقوب يف احلالني 
ويعقـوب ) تعلمـين ممـا(أثبت الياء وصـًال أبـو جعفـر   ﴾تعلمِن مما﴿  ٦٦

  ).تعلمين(احلالني  يف
  ). َرَشداً (فتح الراء والشني يعقوب   ﴾ُرْشداً ﴿  ٦٦

  ).معْي صرباً (أسكنها الثالثة   )معاً (﴾معَي صرباً ﴿  ٧٢، ٦٧
  ).ستجدَين إن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾ستجدْين إن﴿  ٦٩
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٦٩
  .)تسألـَـين (فتح الالم وشدد النون أبو جعفر   ﴾فال تسألين﴿  ٧٠
) أهلهـا(بياء مفتوحة بدل التاء وفتح الراء ورفع الم   ﴾تـُْغرَِق أهلها﴿ِ   ٧١

  ).لَيغَرَق أهُلها( خلف
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  )معاً ( ﴾لقد جئت﴿  ٧١،٧٤
ئـــــت(أدغمهـــــا خلـــــف  خلـــــف واإلبـــــدال يف ، ) لقج

  .) جيت(جئت أليب جعفر 
  ).تـَُواخذين(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾تؤاخذين﴿  ٧٣
  ).ُعُسراً (ني أبو جعفر ضم الس  ﴾ُعْسراً ﴿  ٧٣

  ﴾زكية﴿  ٧٤
زاد ألفـاً بعـد الـزاي وخفـف اليـاء أبـو جعفـر ورويــس 

  ).زاكية(
  ).نُُكراً (ضم الكاف أبو جعفر ويعقوب   ﴾نْكراً ﴿  ٧٤

  .����لقد جئت شيئاً نكراً …  ����:نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  الجزء السادس عشر
  ����. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

  ).معْي صرباً (أسكنها الثالثة   ﴾معَي صرباً ﴿  ٧٥
  ).لُدِين (أبو جعفر كسر النون خمففة   ﴾لُدينّ ﴿  ٧٦
  .اإلبدال أليب جعفر  ﴾شئت﴿  ٧٧

  ﴾لتَخذت﴿  ٧٧
) لَتِخـــــــذت(خفـــــــف التـــــــاء وكســـــــر اخلـــــــاء يعقـــــــوب 

،لتِخت ( وأدغمها غري رويس تلتخ( .  
٧٩، ٧٨ 

٧٩  
  ﴾بتأويل، يأخذ﴿
  ﴾سفينٍة غصباً ﴿

  )بتاويل، ياخذ( اإلبدال فيهما أليب جعفر
  .اإلخفاء أليب جعفر

  ).مومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمنني﴿  ٨٠
  ).يـَُبدهلما(فتح الباء وشدد الدال أبو جعفر   ﴾يـُْبِدَهلُما﴿  ٨١
  ).ُرُمحاً (ضم احلاء أبو جعفر ويعقوب   ﴾ُرْمحاً ﴿  ٨١
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  ).تاويل( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأويل﴿  ٨٢
٨٩، ٨٥  

٩٢  
   ﴾فأتبع﴿

  )معاً (﴿مث أتبع﴾
ــــــو جعفــــــر  ــــــاء مفتوحــــــة أب وصــــــل اهلمــــــزة وشــــــدد الت

  .)،مث اتبعفاتبع(ويعقوب 
ئة﴿  ٨٦ زاد ألفــــاً بعــــد احلــــاء وأبــــدل اهلمــــزة يــــاء أبــــو جعفــــر   ﴾محَِ

  ).حاِمية(وخلف 
  ).فيُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾فيِهم﴿  ٨٦
  ).نُُكراً (ضم الكاف أبو جعفر ويعقوب   ﴾نُْكراً ﴿  ٨٧
جــــــزاُء (ضــــــم اهلمــــــزة أبــــــو جعفــــــر مــــــن غــــــري تنــــــوين   ﴾جزاًء احلسىن﴿  ٨٨

  .خلف) احلسىن(وأمال ) احلسىن
  ).ُيُسراً (ضم السني أبو جعفر   ﴾ُيْسراً ﴿  ٨٨
  ).السدين(ضم السني الثالثة   ﴾السدين﴿  ٩٣
  ).يـُْفِقهون(اف خلف ضم الياء وكسر الق  ﴾يـَْفَقهون﴿  ٩٣
  ).ياجوج وماجوج(أبدل اهلمزة فيهما الثالثة   ﴾يأجوج ومأجوج﴿  ٩٤
  ).َخراجاً (فتح الراء وزاد ألفاً بعدها خلف   ﴾َخْرجاً ﴿  ٩٤
اً (ضم السني أبو جعفر ويعقوب   ﴾َسّداً ﴿  ٩٤ ُسد.(  

  .أماهلما خلف  ﴾ساوى، جاء﴿  ٩٨، ٩٦
  ).الُصُدفني( ضم الصاد والدال يعقوب  ﴾الَصَدفني﴿  ٩٦
حــــذف اهلمــــزة أبــــو جعفــــر ويعقــــوب نـــون الكــــاف و   ﴾دكاءَ ﴿  ٩٨

  ).دكاً (
  .����وكان وعد ربي حقاً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
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 .����...وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ����:ويبدأ بقوله تعالى: الثاني الثمن

  .رويسا مأماهل  )معاً ( ﴾للكافرين﴿  ١٠٠،١٠٢
  ).من دوَين أولياء(فتح الياء أبو جعفر   ﴾دوْين أولياء من﴿  ١٠٢
  ).نااِ  أولياءَ (سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾أولياَء ِإنا﴿  ١٠٢
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٠٤
  ).حيِسبون(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حيَسبون﴿  ١٠٤
  )ُهْزءاً (وأسكن الزاي خلف) ُهُزؤاً ( لثالثةلباهلمز   ﴾ُهُزواً ﴿  ١٠٦
  ).ينَفد(بالياء بدل التاء خلف   ﴾تـَنـَْفد﴿  ١٠٩
  ).جينا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾جئنا﴿  ١٠٩
  .أماهلا خلف  ﴾يوَحى﴿  ١١٠

� � � �  
  

  سورة مريم
الســكت بــني حــروف اهلجــاء أليب جعفــر، واإلمالــة   ﴾كهيعص﴿  ١

  .خللف يف الياء فقط
  .حرف الصاد فيما بعده خلفهجاء أدغم دال   ﴾كهيعص ذكر﴿  ٢-١

  ).رمحه(وقف عليها يعقوب باهلاء   ﴾رمحت﴿  ٢

  ﴾زكريا إذ﴿  ٣، ٢
زاد مهزة مفتوحة بعد ألف زكريا أبو جعفـر ويعقـوب 

زكريـاَء (وسهل الثانية أبو جعفر ورويس ) ذإِ  ءَ زكريا(
  ). ِاذ

  .أماهلا خلف  ﴾نادى﴿  ٣
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾نداًء خفياً ﴿  ٣
  ).الراس(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾الرأس﴿  ٤

٧  ﴿ ايازكريا إن﴾  
زاد مهــزة مضــمومة بعــد األلــف أبــو جعفــر ويعقــوب 

) وجهـــان(وســـهل الثانيـــة وأبـــدهلا واواً ) يازكريـــاُء إنـــا(
  ) ِونا يا زكرياءُ ) (يا زكرياُء اِنا(أبو جعفر ورويس 

٨، ٧  ﴿ ا خلفمأماهل  ﴾حيىي، أىن.  
  ).ُعتياً (ضم العني الثالثة   ﴾ِعتياً ﴿  ٨
  ).َيل آية(فتح الياء أبو جعفر   ﴾آية يلْ ﴿  ١٠
  .أماهلا خلف  ﴾فأوحى﴿  ١١
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ١١
  .أماهلا خلف  ﴾يا حيىي﴿  ١٢
  ).إَين أعوذ(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين أعوذ﴿  ١٨
  ).ليَـَهب(بالياء بعد الالم ليعقوب   ﴾ألهب﴿  ١٩
٢٠  ﴿ أماهلا خلف  ﴾أىن.  

  .����وكان أمراً مقضياً …  ����: د قوله تعالىنـهاية الثمن عن
� � � �  

 .����...فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثالث الثمن

٢٣  ﴿ ضم امليم أليب جعفر ويعقوب   ﴾ِمت) ُمت.(  
  ).ِنْسـياً (كسر النون الثالثة   ﴾َنْســياً ﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف  ﴾فناداها﴿  ٢٤
  ).َمْن حتَتها(فتح امليم والتاء رويس   ﴾ِمْن حتِتها﴿  ٢٤
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  ).قجعل(أدغمها خلف   ﴾قْد جعل﴿  ٢٤

  ﴾ُتَساِقط﴿  ٢٥
فـتح التـاء والقــاف وشـدد السـني أبــو جعفـر وخلــف 

بيـاء مفتوحـة بـدل التـاء وقـاف مفتوحـة و ، )َتساَقط(
  ).َيساَقط(وسني مشددة يعقوب 

  ﴾لقْد جئت﴿  ٢٧
ئـــــت(أدغمهـــــا خلـــــف  ـــــدال أليب) لقج   جعفـــــرواإلب

  ).لقد جيت(
٣٣  ﴿ اء السكت   ﴾علي هْ (وقف عليها يعقوبعلي.(  
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾عيسى﴿  ٣٤
  ).قولُ (رفع الالم أبو جعفر وخلف   ﴾قولَ ﴿  ٣٤
  .أماهلا خلف  ﴾قضى﴿  ٣٥
  ). وأّن اهللا(فتح اهلمزة أبو جعفر ورويس   ﴾وإن اهللا﴿  ٣٦
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٣٦
٣٨  
٣٩  

  ﴾يأتوننا﴿
  ﴾ال يؤمنون﴿

  ).ياتون( اإلبدال أليب جعفر
  ).ال يومنون( اإلبدال أليب جعفر

  ).يَرِجعون(فتح الياء وكسر اجليم يعقوب   ﴾يُرجعون﴿  ٤٠
٤٣، ٤٢ 
٤٥، ٤٤  

ووقــف عليهــا هــو  ،)يــا أبــتَ ( فــتح التــاء أبــو جعفــر  )كله( ﴾يا أبتِ ﴿
  ).يا أبهْ (ويعقوب باهلاء 

  أيضاً ) جاءين(وأمال ) قجاءين(خلف أدغمها   ﴾قْد جاءين﴿  ٤٣
  ).ياتك( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتك﴿  ٤٣
  ).اً سراط(بالسني لرويس   ﴾اً صراط﴿  ٤٣
  ).إَين أخاف(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إين أخاف﴿  ٤٥
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  ).رَيب إنه(فتح الياء أبو جعفر   ﴾ريب إنه﴿  ٤٧
  .أماهلا خلف  ﴾عسى﴿  ٤٨
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٥١
  ).خمِلصاً (كسر الالم أبو جعفر ويعقوب   ﴾صاً ُخمْلَ ﴿  ٥١
  ).يامر( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأمر﴿  ٥٥
  .سهل الثانية أبو جعفر مع املد والقصر  ﴾إسرائيل﴿  ٥٨
  .أماهلا خلف  ﴾تتلى﴿  ٥٨
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ).معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٥٨

  .���� ...خروا سجداً وبكياً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  ����... فخلف من بعدهم َخْلف ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
ضــــــــم اليــــــــاء وفــــــــتح اخلــــــــاء أبــــــــو جعفــــــــر ويعقــــــــوب   ﴾يَْدُخلون﴿  ٦٠

  ) يُدَخلون(
  ).ماتِيا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾مأتياً ﴿  ٦١
  ).نـَُورث(فتح الواو وشدد الراء رويس   ﴾نُوِرث﴿  ٦٣
وأدخـل  )أِاذا( انية أبو جعفر ورويسالثاهلمزة سهل   ﴾أَِإذا﴿  ٦٦

  ).أاِاذا( بينهما ألفاً أبو جعفر
٦٦  ﴿ ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ﴾ِمت) ُمت.(  
  ).يذكر(فتح الذال والكاف وشددمها الثالثة   ﴾يْذُكرُ ﴿  ٦٧

٦٨،٦٩ 
٧٢، ٧٠  

﴿ معاً ( ِجِثيا ( ِعِتيا ، 
 ِصِليا﴾  

ُجثيــــاً، ( ضــــم احلــــرف األول مــــن الكلمــــات الثالثــــة
  ).ُعتياً، ُصلياً 



���� ����� ����� �������� �  

−�٢١٧�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  .أماهلا خلف  ﴾أَْوىل﴿  ٧٠
٧٢  ﴿ نْنِجي(أسكن النون الثانية وخفف اجليم يعقوب   ﴾ينـَُنج (  
  .أماهلا خلف  ﴾تتلى﴿  ٧٣
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٧٣
أبــــدل اهلمــــزة يــــاء وأدغمهــــا باليــــاء الــــيت بعــــدها أبــــو   ﴾ورِْءياً ﴿  ٧٤

  ).ورِيّا(جعفر 
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾دىه﴿  ٧٦
  ).أفرايت( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾أفرأيت﴿  ٧٧
  ). وياتينا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتيناو ﴿  ٨٠

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليهم﴿  ٨٤، ٨٢
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٨٣
ئـــــــــــــتم( أدغمهـــــــــــــا خلـــــــــــــف  ﴾لقْد جئتم﴿  ٨٩ واإلبـــــــــــــدال أليب ، )لقج

  .)جيتم(جعفر
بـــالنون  الســـاكنة بـــدل التـــاء وبكســـر الطـــاء خمففـــة   ﴾يَتفطرن﴿  ٩٠

  ).يْنفِطرن(يعقوب وخلف 
  .أماهلا خلف  ﴾أحصاهم﴿  ٩٤

  .����أو تسمع لهم ركزاً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  سورة طه

  ����...ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه ����ويبدأ بقوله تعالى : الخامس الثمن
ــــو جعفــــر وأماهلــــا   ﴾طه﴿  ١ ــــى حــــروف اهلجــــاء أب ســــكت عل
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  .خلف يف احلرفني
  .أماهلما خلف  ﴾لتشقى، خيشى﴿  ٣، ٢

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ممن خلق﴿  ٤
  .أماهلا خلف    ﴾العال﴿    ٤
  .أماهلا خلف  ﴾استوى﴿  ٥
  .أماهلا خلف  ﴾الثرى﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾وأخفى﴿  ٧
  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ٨
  .ا خلفمأماهل  ﴾أتاك، موسى﴿  ٩
  .أمال اهلمزة والراء خلف  ﴾رأى﴿  ١٠
لعلْي ، إْين آنست﴿  ١٠

  ﴾آتيكم
إَين آنســــت، لعلــــَي (فــــتح اليــــاء فيهمــــا أبــــو جعفــــر 

  ).آتيكم
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾هدىً ﴿  ١٠
  .ا خلفمأماهل  ﴾أتاها، ياموسى﴿  ١١
  ).أَين أنا(فتح الياء أبو جعفر وفتح مهزة إين   ﴾إْين أنا﴿    ١٢
  ).بالوادي(وقف عليها يعقوب بالياء   ﴾بالوادِ ﴿  ١٢

  .بال تنوين أليب جعفر ويعقوب وأماهلا خلف وقفاً   وأنا﴾ طُوىً ﴿   ١٣- ١٢
  .أماهلا خلف  ﴾يوَحى﴿  ١٣
١٤  

١٥- ١٤  
  ﴾إنين أنا﴿
  ﴾ن لذكري إِ ﴿

  )إنَين أنا(أبو جعفر وصالً فتح الياء فيها 
  ).لذكرَي إن(فتح الياء وصالً أبو جعفر  

  .أماهلا خلف  ﴾لُتجزى﴿  ١٥
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  .أماهلا خلف  ﴾تسعى﴿  ١٥
  ).ال يومن(اإلبدل أليب جعفر  ﴾ال يؤمن﴿  ١٦
  .أماهلما خلف  ﴾هواه، فرتدى﴿  ١٦

  .ا خلفمأماهل  )معاً (﴾يا موسى﴿  ١٩، ١٧
  .أماهلا خلف  ﴾أخرى﴿  ١٨
  ).وْيل فيها(أسكن الياء الثالثة   ﴾وَيل فيها﴿  ١٨
  .أماهلما خلف  ﴾فألقاها، تسعى﴿  ٢٠
  .أماهلا خلف  ﴾اُألوىل﴿  ٢١
  .أماهلا خلف  ﴾أُخرى﴿  ٢٢
  .أماهلا خلف  ﴾الُكربى﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف  ﴾طَغى﴿  ٢٤
  ).يسر َيل أمري(فتح الياء أبو جعفر   ﴾ويسر يل أمري﴿  ٢٦
  ).ُنَسبَحكثريا(أدغمها رويس   ﴾نسبحَك كثرياً ﴿  ٣٣
  ).نذُكرَكثرياو (أدغمها رويس   ﴾نذكرَك كثرياً و ﴿  ٣٤
  ).ِإنكنت(أدغمها رويس   ﴾إنَك ُكنت﴿  ٣٥
  ).سولك(اإلبدال أليب جعفر  ﴾سؤلك﴿  ٣٦

  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾ياموسى﴿  ٣٦،٤٠
  .أماهلا خلف  ﴾أُخرى﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾ما يوَحى﴿  ٣٨
  ).ياخذوه( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأخذه﴿  ٣٩
  ).تصنعْ ولْ (أسكن الالم وجزم العني أبو جعفر   ﴾ولُِتصنعَ ﴿  ٣٩
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  ).عيَين إذ(وصالً فتح الياء أبو جعفر   ﴾عيين إذ﴿  ٤٠- ٣٩
  ).إتـمشي(أدغمها خلف   ﴾إْذ متشي﴿  ٤٠
  ).فلبت ( أبوجعفرأدغمها   ﴾فلبْثت﴿  ٤٠
  ).جيت( اإلبدال أليب جعفر  ﴾جئت﴿  ٤٠

  ).لنفسَي اذهب(فتح الياء وصالً أبو جعفر   ﴿لنفسي اذهب﴾  ٤٢- ٤١
  ).ذكرَي اذهب(الياء وصالً أبو جعفر فتح   ﴿ذكري اذهب﴾  ٤٣- ٤٢

  .أماهلا خلف  ﴾طغى﴿  ٤٣
  .أماهلا خلف  ﴾خيشى﴿  ٤٤
  .أماهلا خلف  ﴾يطغى﴿  ٤٥
  .أماهلا خلف  ﴾وأرى﴿  ٤٦
 ).فاتياه(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾فأتياه﴿  ٤٧

  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر  ﴾إسرائيل﴿  ٤٧
ئنــــاك( ا خلــــفأدغمهــــ  ﴾قْد جئناك﴿  ٤٧ واإلبــــدال أليب جعفــــر)قج ، 

  ).قد جيناك(
  .أماهلا خلف  ﴾اهلدى﴿  ٤٧
  .أماهلا خلف  ﴾وتـََوىل﴿  ٤٨
 .أماهلا خلف ﴾يا موسى﴿  ٤٩

  .أماهلما خلف  ﴾أعطى، مث هدى﴿  ٥٠
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾شيء خلقه﴿  ٥٠
  .أماهلا خلف  ﴾اُألوىل﴿  ٥١
  .أماهلا خلف  ﴾وال ينسى﴿  ٥٢
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  ﴾َمْهداً ﴿  ٥٣
بكســـر املـــيم وألـــٍف بعـــد اهلـــاء أبـــو جعفـــر ويعقـــوب 

  ).ِمهاداً (
٥٣  ﴿ أماهلا خلف  ﴾شىت.  
  .أماهلا خلف  ﴾النهى﴿  ٥٤

  .����ُألولي النهى …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... منها خلقناكم وفيها نعيدكم ����ويبدأ بقوله تعالى : الثمن السادس

  .أماهلا خلف  ﴾أُخرى﴿  ٥٥
  .أماهلا خلف  ﴾َأَىب ﴿  ٥٦

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾موسىيا ﴿  ٦٥، ٥٧
 ).أجيتنا(أبدل اهلمزة ياءا أبو جعفر   ﴾أجئتنا﴿  ٥٧

  ).ال ُخنِْلْفهُ (جزم الفاء أبو جعفر   ﴾ال خنِلُفه﴿  ٥٨
 ).فلناتينك(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾فلنأتينك﴿  ٥٨

  .أماهلا خلف وقفاً ،)ِسوى(كسر السني أبو جعفر  ﴾ُسوىً ﴿  ٥٨
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾ضحىً ﴿  ٥٩
  .أماهلما خلف  ﴾أتى، فتوىل﴿  ٦٠

  .خلف نأماهل  )كله(﴾موسى﴿  ٦١،٦٧،٧٧
  ).فَيسَحتكم(فتح الياء واحلاء أبو جعفر وروح   ﴾فُيْسِحتكم﴿  ٦١
  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ٦١
  .أماهلا خلف  ﴾النجوى﴿  ٦٢
  ). إن هذان(لثالثة لا بتشديد نون إن وفتحه  ﴾إْن هذان﴿  ٦٣
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  .أماهلا خلف  ﴾املثلى﴿  ٦٣
  .أماهلا خلف  ﴾استعلى﴿  ٦٤

  ﴾مث ائـْـتوا﴿  ٦٤
، وإذا )ثــــُماتوا(أبــدل أبــو جعفـــر اهلمــزة ألفـــاً وصــالً 

ــــدأ ب ــــدأ مــــزة وصــــل ) ائتــــوا(ب فكســــائر القــــراء يب
  ).اِيتوا(ياء ساكنة ) ائتوا(مكسورة مع إبدال مهزة 

  .أماهلا خلف  ﴾ألقى﴿  ٦٥
  ).تـُـخيل(بتاء التأنيث لروح   ﴾يُـَخيل﴿  ٦٦
  .أماهلا خلف  ﴾تسعى﴿  ٦٦
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٦٧
  .أماهلا خلف  ﴾األعلى﴿  ٦٨
  ).تَلقف(فتح الالم وشدد القاف الثالثة   ﴾تـَْلَقفْ ﴿  ٦٩

  ﴾كيُد ساِحر﴿  ٦٩
كســر الســني وحــذف األلــف وأســكن احلــاء خلــف 

  ).كيد ِسْحر(
  .لفأماهلا خ  ﴾أتى﴿  ٦٩
  .أماهلا خلف  ﴾موسىو ﴿  ٧٠

  ﴾آمنتم﴿  ٧١
) أآمنـتم(زاد مهزة استفهام أبو جعفـر وروح وخلـف 

  ).أ اَامنتم(وسهل الثانية أبو جعفر 
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خالف﴿  ٧١

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾وأبقى﴿  ٧١،٧٣
  ).لن نوثرك، من يات(  اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأت من لن نؤثرك،﴿  ٧٢،٧٤

  .أماهلما خلف  ﴾الدنيا، جاءنا﴿  ٧٢
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  .أماهلا خلف  ﴾وال حيىي﴿  ٧٤

  ﴾من يأته مؤمناً و ﴿  ٧٥
، وعـــــدم )مـــــن ياتيـــــه مومنـــــاً (  اإلبـــــدال أليب جعفـــــر

  ).ومن يأتيه مؤمناً ( الصلة لرويس
  .أماهلا خلف  ﴾الُعلى﴿  ٧٥
  .أماهلا خلف  ﴾تزكى﴿  ٧٦
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٧٧
  ).أِن اسرِ (اهلمزة أبو جعفر كسر النون وأسقط   ﴾أْن أسرِ ﴿  ٧٧
  .أماهلا خلف  ﴾وال ختشى﴿  ٧٧
  .أماهلا خلف  ﴾وما هدى﴿  ٧٩
  .سهل الثانية أبو جعفر مع املد والقصر  ﴾إسرائيل﴿  ٨٠

٨٠  
، أجنيناكم﴿
  ﴾واعدناكمو 

، )واعـــــدتكمو أجنيـــــتكم، (بضـــــمري املـــــتكلم خللـــــف 
ليعقــوب وأيب جعفــر  )عــدناكماو و (يف بــدون ألــف و 
  .)وعدناكمو (

  .أماهلا خلف  ﴾والسلوى﴿  ٨٠
  ).ما رزقتكم(بضمري املتكلم خللف   ﴾ما رزقناكم﴿  ٨١
  .أماهلا خلف  ﴾هوى﴿  ٨١
  .أماهلا خلف  ﴾اهتدى﴿  ٨٢

  .����… ثم اهتدى  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... وما أعجلك عن قومك ياموسى ����: ويبدأ بقوله تعالى: السابع الثمن

  .خلف اماهلأ   ﴾موسىيا ﴿  ٨٣
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٨٦،٨٨ 
،٩١  

  .خلف ن أماهل  )كله( ﴾موسى﴿

  ).على إْثري(كسر اهلمزة وأسكن الثاء رويس   ﴾على أثـَري﴿  ٨٤
  .أماهلا خلف  ﴾ِلرتضى﴿  ٨٤

  ﴾بِـمـَلكنا﴿  ٨٧
وكســـــــرها يعقـــــــوب ) بِــــــــُمْلكنا(ضـــــــم املـــــــيم خلـــــــف 

  ).بـِمْلكنا(
 .)لنامحََ (فتح احلاء وامليم وخفف امليم روح وخلف   ﴾ُمحلنا﴿  ٨٧
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾ألقى﴿  ٨٧
  ).إليُهم(ضم اهلاء فيها يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ٨٩
تتبعــَين ( أثبــت اليــاء مفتوحــة يف الوصــل أبــو جعفــر   أفعصيت﴾ تتبعنِ ﴿  ٩٣

يـاء يعقوب لو ) تتبعينْ ( ساكنة يف الوقف) أفعصيت
  ).تتبعين(يف احلالني ساكنة 

٩٤  ﴿ يا ا(كسر امليم خلف   ﴾يا ابن أم بن أم .(  
  ).تاخذ( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأخذ﴿  ٩٤
  ).براسَي إين(أبدل اهلمزة وفتح الياء أبو جعفر   ﴾برأسي إين﴿  ٩٤
  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾إسرائيل﴿  ٩٤
  .بالتاء خللف  ﴾يـَْبُصروا﴿  ٩٦
  ).فنبـتها(أدغمها خلف   ﴾فنبذُا﴿  ٩٦
  ).ِلفهتُـخْ (الالم يعقوب كسر   ﴾َلفهتُـخْ ﴿  ٩٧

  ﴾ لُنَحرقنه﴿   ٩٧
فــــتح النــــون وأســــكن احلــــاء وضــــم الــــراء خمففــــة ابــــن 

وضــم النــون وأســكن احلــاء وكســر ) لَنْحرُقنــه(وردان 
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  ).لُنْحرِقنه(ابن مجاز  خمففة الراء
  ).قســَبق(أدغمها خلف   ﴾قْد سبق﴿  ٩٩
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾وزراً خالدين﴿  ١٠٠

  ).لبتم( أدغمها أبو جعفر  )معاً ( ﴾لبْثتم﴿  ١٠٣،١٠٤
  .أماهلا خلف  ﴾ال ترى﴿  ١٠٧
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديِهم﴿  ١١٠

  .����وال يحيطون به علماً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وعنت الوجوه للحي القيوم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثامن الثمن

  ﴾وُهو﴿  ١١٢
ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر 

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  )مومن( اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمن﴿  ١١٢

  ﴾يُقَضى إليك وحُيه﴿  ١١٤
ـــــاء  ـــــاء وضـــــاد مكســـــورة وي ـــــدل الي ـــــون مفتوحـــــة ب بن

) وحيــــه(يعقــــوب لمفتوحــــة بعــــدها مــــع نصــــب يــــاء 
  ).نقضَي إليك وحَيه(

  .أماهلا خلف  ﴾يُقضى﴿  ١١٤
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾فتعاىل﴿  ١١٤
  .أماهلا خلف  ﴾أىب﴿  ١١٦
  ). للمالئكُة اسجدوا(ضم التاء وصالً أبو جعفر   ﴾للمالئكِة اسجدوا﴿  ١١٦
  .أماهلا خلف  ﴾فتشقى﴿  ١١٧
  .أماهلا خلف  ﴾تعرى﴿  ١١٨
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  .أماهلا خلف  ﴾تضحى﴿  ١١٩
  .أماهلا خلف  ﴾يبلىال ﴿  ١٢٠
  .أماهلا خلف  ﴾َغوىف﴿  ١٢١
  .ماهلا خلفأ  ﴾عصىو ﴿  ١٢١
  .أماهلما خلف  ﴾هدىو اجتباه، ﴿  ١٢٢
  ) .ياتينكم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتينكم﴿  ١٢٣
١٢٣  
١٢٣  

  ﴾هدىً ﴿
  ﴾يشقى﴿

  .أماهلا وقفاً خلف
  .خلفا أماهل

  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾أعمى﴿  ١٢٤،١٢٥
  ).حشرتَين أعمى(فتح الياء أبو جعفر   ﴾حشرتْين أعمى﴿  ١٢٥
  .أماهلا خلف  ﴾تُنسى﴿  ١٢٦
  .اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمن﴿  ١٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾أبقىو ﴿  ١٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾النهى﴿  ١٢٨
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾مسمىً ﴿  ١٢٩
  .أماهلا خلف  ﴾ترضى﴿  ١٣٠
  ).زَهرة(فتح اهلاء يعقوب   ﴾زْهرة﴿  ١٣١
  .أماهلما خلف  ﴾أبقىو الدنيا، ﴿  ١٣١
  ).واُمر(اإلبدال أليب جعفر   ﴾وأمر﴿  ١٣٢
  .أماهلا خلف  ﴾للتقوى﴿  ١٣٢
  ).ياتنا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتينا﴿  ١٣٣



���� ����� ����� �������� �  

−�٢٢٧�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  ﴾تأِِم﴿  ١٣٣

وباليـــاء وإبـــدال اهلمـــزة البـــن ) يـــأم(باليـــاء خللـــف 
ــــام(وردان  ــــن مجــــاز ) ي ــــدال اهلمــــزة الب ــــاء وإب وبالت

وروح  ) متــــــــــأُِ (وبضــــــــــم اهلــــــــــاء لــــــــــرويس ) تــــــــــام(
  .كحفص

  .أماهلا خلف  ﴾األول﴿  ١٣٣
  .اهلا خلفأم  ﴾خنزىو ﴿  ١٣٤
  ).السراط(بالسني لرويس   ﴾الصراط﴿  ١٣٥
  .أماهلا خلف  ﴾اهتدى﴿  ١٣٥

  .����ومن اهتدى …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

  الجزء السابع عشر
��و���א������ �

  .����… اقترب للناس حسابـهم  ����: ويبدأ بقوله تعالى: األول الثمن
، وضــم اهلــاء يعقــوب )هميــاتي(اإلبــدال أليب جعفــر   ﴾يأتيهم﴿  ٢

  ).يأتيُهم(
  ).أفتاتون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فتأتونأ﴿  ٣
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾النجوى﴿  ٣
ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾وُهو﴿  ٤

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت

  ﴾قال ريب﴿  ٤
ــــو  ــــالم أب ــــف وضــــم القــــاف وأســــكن ال حــــذف األل

  ).ُقْل ريب(جعفر ويعقوب 
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  .أماهلا خلف  ﴾فرتاها﴿  ٥
  ).فلياتنا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فليأتنا﴿  ٥
  ).يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٦

  ﴾نُوحي إليهم﴿  ٧
بالياء بدل النون وبألف مقصـورة بـدل اليـاء للثالثـة 

  ).إليُهم(وضم اهلاء يعقوب وأماهلا خلف ) ىيُوحَ (
  ).لوافسَ (وفتح السني خلف ة حذف اهلمز   ﴾فْسألوا﴿  ٧
 ).ال ياكلون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾ال يأكلون﴿  ٨

  .أدغمها خلف  ﴾كانْت ظاملة﴿  ١١
  ).أنشانا، باسنا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾أنشأنا، بأسناو ﴿  ١٢، ١١

  .أماهلا خلف  ﴾دعواهم﴿  ١٥
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾حصيداً خامدين﴿  ١٥
 ).فيُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ فيهما﴿  ٢٢

  ).معيْ (أسكن الياء الثالثة   ﴾معيَ ﴿  ٢٤

  ﴾نُوِحي إليه﴿  ٢٥
ـــاء أليب  ـــاء بـــدل النـــون وألـــف مقصـــورة بـــدل الي بالي

  ).يوَحى إليه(جعفر ويعقوب 
  ).فاعبدوين(أثبت الياء يعقوب يف احلالني   ﴾فاعبدون﴿  ٢٥
  ).أيديُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾أيديِهم﴿  ٢٨
  .أماهلا خلف  ﴾ارتضى﴿  ٢٨
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مْن خشيته﴿  ٢٨

  .����وهم من خشيته مشفقون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
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  .����... ومن يقل منهم إني إله  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثاني الثمن
  ).إَين إله(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين إله﴿  ٢٩
  ).يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٣٠

  ﴾وْهو﴿  ٣٣
ووقـــــف عليهـــــا  ،)وْهـــــو( اء أبـــــو جعفـــــرأســـــكن اهلـــــ

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
٣٤  ﴿ ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ﴾ِمت) ُمت.(  
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٣٥
  .أمال خلف اهلمزة والراء  ﴾رآك﴿  ٣٦

  ﴾ُهُزواً ﴿  ٣٦
وأســــكن الــــزاي ) هــــُزؤاً (بــــاهلمزة بــــدل الــــواو للثالثــــة 

  )ُهْزءاً ( خلف
  ).تستعجلوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾تستعجلون﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾مىت﴿  ٣٨

  ﴾وجوِهِهُم النار﴿  ٣٩
) وجــــوِهُهُم النــــار(ضــــم اهلــــاء واملــــيم وصــــالً خلــــف 

  ).وجوِهِهِم النار(وكسرمها يعقوب 
وضـــم اهلـــاء يعقـــوب ).تـــاتيهم( اإلبـــدال أليب جعفـــر  ﴾تأتيِهم﴿  ٤٠

  ).تأتيُهم(

  ﴾ولقِد استهزئ﴿  ٤١
ولقـــــــُد (ضـــــــم الـــــــدال وصـــــــالً أبـــــــو جعفـــــــر وخلـــــــف

ــــــو جعفــــــر) اســــــتهزئ ــــــدل اهلمــــــزة يــــــاء أب ولقــــــد ( أب
  . )استهزي

  ).يستهزون(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾يستهزءون﴿  ٤١
، ويف )هلــــــيُهُم العمــــــر( ضــــــم اهلــــــاء وصــــــالً خلــــــف  ﴾عليِهم العمر﴿  ٤٤
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  ).عليُهم( احلالني يعقوب
  ).نايت( جعفراإلبدال أليب   ﴾نأيت﴿  ٤٤
  ).ذااِ الدعاَء (سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾ذاالدعاَء إِ ﴿  ٤٥
  ).مثقالُ (رفع الالم أبو جعفر   ﴾مثقالَ ﴿  ٤٧
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خردل﴿  ٤٧
  .أماهلا خلف  ﴾وكفى﴿  ٤٧
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٤٨

  .����… أفانتم له منكرون  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثالث الثمن

  ).أجيتنا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾أجئتنا﴿  ٥٥
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾فىتً ﴿  ٦٠
  ).فاتوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فأتوا﴿  ٦١
ورويـــس، وأدخـــل ) أاَنـــت(ســـهل الثانيـــة أبـــو جعفـــر   ﴾أأنت﴿  ٦٢

  ).أااَنت(عفر بينهما ألفاً أبو ج
  ).فَسلوهم(وفتح السني خلف  ةحذف اهلمز   ﴾َفْسألوهم﴿  ٦٣

٦٧  ﴿ أف﴾  
وعلــى ) أف (يعقــوب بــال تنــوين بناهــا علــى الفــتح 

  ).أف (خلف بال تنوين الكسر 

  ﴾أئِمة﴿  ٧٣
سهل الثانية أبو جعفـر ورويـس وأدخـل بينهمـا ألفـاً 

  .أبو جعفر
  ).إليُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾إليِهم﴿  ٧٣
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  .أماهلا خلف  ﴾نادى﴿  ٧٦

  ﴾لُتحِصنكم﴿  ٨٠
، وباليــاء لــروح وخلــف )لُِنحصــنكم(بــالنون لــرويس 

  )لُِيحصنكم(
  ).باسكم(اإلبدال أليب جعفر   ﴾بأسكم﴿  ٨٠
  ).الرياح(باجلمع أليب جعفر   ﴾الريح﴿  ٨١

  .����وكنا لهم حافظين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وأيوب إذ نادى ربه ����: بقوله تعالىويبدأ : الرابع الثمن
  .خلف نأماهل  ﴾فنادى ،)معاً (نادى﴿  ٨٣،٨٧،٨٩

  .أماهلا خلف  ﴾ذكرىو ﴿  ٨٤

  ﴾نـَْقِدر﴿  ٨٧
باليـــاء املضـــمومة بـــدل النـــون وبفـــتح الـــدال يعقـــوب 

  ).يُقَدر(
 ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾املؤمنني﴿  ٨٨

حـــة بعـــد األلـــف يعقـــوب وأبـــو جعفـــر زاد مهـــزة مفتو   ﴾زكريا إذ﴿  ٨٩
زكريــاء (، وســهل الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس )زكريــاءَ (
  ).ِاذ

  .أماهلا خلف  ﴾حيىي﴿  ٩٠
  ).فاعبدوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فاعبدون﴿  ٩٠
، ووقـــــف عليهـــــا )وْهـــــو( أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر  ﴾وُهو﴿  ٩٤

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت
 ).مومن(مزة واواً أبوجعفر أبدل اهل   ﴾مؤمن﴿  ٩٤
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  ).فُـتَحت(شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   ﴾فُِتَحت﴿  ٩٦   
  ).ياجوج وماجوج(اإلبدال فيهما للثالثة   ﴾ومأجوج  يأجوج﴿  ٩٦
  ).هؤالِء ياهلة(أبدل الثانية ياء أبو جعفر ورويس   ﴾هؤالِء آهلة﴿  ٩٩
  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ١٠١
  ).ال ُحيزُِم(ء وكسر الزاي أبو جعفر ضم اليا  ﴾ال حيُزُم﴿  ١٠٣
  .أماهلا خلف  ﴾تتلقاهم﴿  ١٠٣
بالتــــاء املضــــمومة بــــدل النــــون وبــــاأللف بعــــد الــــواو   ﴾َنطوي السماء﴿  ١٠٤

  ).ُتطَوى السماء(جعفر  أليبوبرفع اهلمزة 
  ).للكتاب(وحدها أبو جعفر ويعقوب   ﴾للُكـُتب﴿  ١٠٤
  ).بدانا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾بدأنا﴿  ١٠٤
  ).الزُبور(ضم الزاي خلف   ﴾الَزبور﴿  ١٠٥
  .أماهلا خلف  ﴾يوَحى﴿  ١٠٨
١٠٨  ﴿ اء السكت   ﴾إيل هْ (وقف عليها يعقوبإلي.(  
١١٢  ﴿ ضــــم القــــاف وحــــذف األلــــف الثالثــــة مــــع إســــكان   ﴾قال رب

  ).ُقلْ (الالم 
١١٢  ﴿ بناها على الضم أبو جعفر   ﴾رب) َرب.(  

  .����وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
��و���א��� �

  .����... يا أيها الناس اتقوا ربكم ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الخامس
  .ا خلف وقفاً مأماهل  )معاً ( ﴾ترى﴿  ٥، ٢



���� ����� ����� �������� �  

−�٢٣٣�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  ﴾ُسكارى﴿  ٢
  ﴾ِبُسكارى﴿

ف فيهمـا وحـذف األلـف الكـافـتح السـني وأسـكن 
  .وأماهلما خلف )َسكرى، بَسكرى(بعدها خلف 

  .أماهلا خلف  ﴾تَـواله﴿  ٤
 )نشــاء ِاىل(ســهل اهلمــزة الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس   ﴾ىلنشاُء إِ ﴿  ٥

  .)نشاُء ِوىل(وهلما إبداهلا واواً مكسورة 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٥
  .أماهلا خلف  ﴾يُتوىف﴿  ٥
  ).ربأتو (زاد مهزة مفتوحة بعد الباء أبو جعفر   ﴾رَبتْ و ﴿  ٥
  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ٦
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً ﴿  ٨
  ).لَيِضل (فتح الياء رويس   ﴾ُيِضل لِ ﴿  ٩

  .خلف نأماهل  )كلها( ﴾الدنيا﴿  ١١،١٥، ٩
  ).لبيس(اإلبدال أليب جعفر   )معاً ( ﴾لبئس﴿  ١٢
  .أماهلا خلف  ﴾الـَموىل﴿  ١٣
  ).لِيقطع(كسر الالم رويس   ﴾ْليقطع﴿  ١٥
  .ا خلفأماهل  ﴾النصارىو ﴿  ١٧
  ).الصابني(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾الصابئنيو ﴿  ١٧

  .����إن اهللا يفعل ما يشاء …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... هذان خصمان اختصموا ����: ويبدأ بقوله تعالى: السادس الثمن

) رءوسـِهِم احلمـيم(كسر اهلاء وامليم وصالً يعقـوب   ﴾رُءُوِسِهُم احلميمُ ﴿  ١٩
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  ).رءوسُهُم احلميم(وضمهما خلف 
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مْن غم﴿  ٢٢
وجــــر ) ولولــــؤاً (واواً  أبــــدل أبــــو جعفــــر اهلمــــزة األوىل  ﴾ولؤلؤاً ﴿  ٢٣

  ).ولؤلؤٍ (الثانية خلف 
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٢٤
  ).سواءٌ (رفع اهلمزة الثالثة   ﴾سواءً ﴿  ٢٥
والبـــادي ( أبـــو جعفـــر ثبـــت يـــاء بعـــد الـــدال وصـــالً أ  ﴾والبادِ ﴿  ٢٥

  ).والبادي(، وأثبتها يف احلالني يعقوب ) ومن
  ). بوانا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾بؤانا﴿  ٢٦
  ).بييتْ (أسكن الياء يعقوب وخلف   ﴾بييتَ ﴿  ٢٦
  ).ياتوك، ياتني(اإلبدال فيهما أليب جعفر   ﴾يأتوك، يأتني﴿  ٢٧
٢٩  ﴿ رويس لبكسر الالم   ﴾ْليقضوامث) لِيقضوا مث.(  
ووقــــــف عليهــــــا ) فْهــــــو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾فُهو﴿  ٣٠

  ).فهوه: (يعقوب اء السكت
  .أماهلا خلف  ﴾يتلى﴿  ٣٠
  ).فتَخطفه(فتح اخلاء وشدد الطاء أبو جعفر   ﴾فَتخطََفه﴿  ٣١
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾تقوىً ﴿  ٣٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٣٣
  ).نِسكاً مَ (كسر السني خلف   ﴾منَسكاً ﴿  ٣٤
  ).وجبَــجـنوا(أدغمها خلف   ﴾وجبْت جنوا﴿  ٣٦
  ) لكن تنالهو لن تنال اهللا، (يعقوب لبتاء التأنيث   ﴾لكن ينالهو لن يناَل،﴿  ٣٧
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  .أماهلا خلف  ﴾التقوى﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾هداكم﴿  ٣٧

  .����وبشر المحسنين …  ����:  نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... إن اهللا يدافع عن الذين آمنوا ����:  ويبدأ بقوله تعالى: بعالسا الثمن

بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفاء من غـري ألـف   ﴾يُداِفع﴿  ٣٨
  ).يَْدَفع(يعقوب 

  ).أَذن(فتح اهلمزة خلف   ﴾أُِذن﴿  ٣٩
  ).يقاتِلون(كسر التاء يعقوب وخلف   ﴾يُقاتَلون﴿  ٣٩
فـــاء وألفـــاً بعـــدها أبـــو جعفـــر كســـر الـــدال وفـــتح ال  ﴾َدْفُع اهللا﴿  ٤٠

  ).اهللا ِدفاعُ (ويعقوب 
وأدغمهـــــــا ) هلـــــــِدمت(خفـــــــف الـــــــدال أبـــــــو جعفـــــــر   ﴾هلدمْت صوامع﴿  ٤٠

  .خلف
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٤٤
  ).أختهم( أدغم الذال يف التاء غري رويس  ﴾أخذم﴿  ٤٤
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٤٤
  ).ينكري (أثبت الياء يف احلالني يعقوب  ﴾نكري﴿  ٤٤

٤٨، ٤٥  
  ﴾فكأين﴿
  ﴾وكأين﴿

جعفـــر بـــألف بعـــد الكـــاف وكســـر اهلمـــزة مـــع أليب 
ومـــن دون يـــاء، ووقـــف مـــع املـــد والقصـــر تســـهيلها 

  ).فكأْي، وكأيْ (عليها يعقوب بالياء 
ـــــــف   ﴾أهلكناها﴿  ٤٥ ـــــــون وحـــــــذف األل ـــــــدل الن ـــــــاء املضـــــــمومة ب بالت
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  ). أهلكُتها(ليعقوب 
  ﴾وِهي﴿  ٤٥،٤٨

  )معاً ( ﴾فِهي﴿
، ووقـــــف )وْهـــــي، فْهـــــي( أبـــــو جعفـــــرأســـــكن اهلـــــاء 

  ).وِهيْه، فِهيهْ ( عليها يعقوب اء السكت
  ).بريو (اإلبدال أليب جعفر   ﴾بئرو ﴿  ٤٥
  .أماهلا خلف وقفاً   )معاً ( ﴾تعمى﴿  ٤٦
٤٧  ﴿ عُ يَـ (بالياء خللف   ﴾دونتـَع وند.(  
  ).مث أختها( أدغمها غري رويس  ﴾مث أخذا﴿  ٤٨
  .أماهلا خلف  ﴾متىن﴿  ٥٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ألقى﴿  ٥٢
  )أُْمِنَيِته(خفف الياء مفتوحة أبو جعفر   ﴾أُْمِنيته﴿  ٥٢
  ).فيومنوا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾فيؤمنوا﴿  ٥٤
  ).هلادي( أثبت يعقوب الياء وقفاً   ﴾هلادِ ﴿  ٥٤
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٥٤
  ).متاتيهم، ياتيه(اإلبدال أليب جعفر   ﴾تأتيهم، يأتيهم﴿  ٥٥
ووقــــــف عليهــــــا ) لـــــــْهو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾لـهـُو﴿  ٥٨

  ).َهلُوهْ (يعقوب اء السكت 
  ).َمدخالً (فتح امليم أبو جعفر   ﴾ُمدخالً ﴿  ٥٩

  .����وإن اهللا لعليم حليم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����.. .ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثامن الثمن
٦٠  ﴿ اإلخفاء أليب جعفر  ﴾غفور لعفو.  
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  ).تدعون أليب(بالتاء جعفر   ﴾يدعون﴿  ٦٢
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾خبري لطيفٌ ﴿  ٦٣

، ووقــف عليهــا )هلـْـو، وْهــو(أســكن اهلــاء أبــو جعفــر  ﴾لـُهو، وُهو﴿  ٦٦، ٦٤
  ).هلُوْه، وُهوهْ ( يعقوب اء السكت

  ).السماَء اَن(رويس سهل الثانية أبو جعفر و   ﴾السماَء أن﴿  ٦٥
  ).لرُءفٌ ( أسقط الواو يعقوب وخلف  ﴾لرْءوفٌ ﴿  ٦٥
  ).منِسكاً (كسر السني خلف   ﴾نَسكاً مَ ﴿  ٦٧
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾دىً هُ ﴿  ٦٧
  ).يـُْنزِل(خففها يعقوب   ﴾يـُنَـزل﴿  ٧١
  .أماهلا خلف  ﴾تتلى﴿  ٧٢

  ).يُهمعليُهم، أيد( ضم اهلاء فيهما يعقوب  ﴾عليِهم، أيديِهم﴿  ٧٦، ٧٢
  ).وبيس( اإلبدال أليب جعفر  ﴾وبئس﴿  ٧٢
  ).يدعون(بالياء ليعقوب   ﴾تدعون﴿  ٧٣
  ).َترِجع(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف   ﴾تُرَجع﴿  ٧٦
  .خلف أماهلما  ﴾مساكماجتباكم، ﴿  ٧٨
  .أماهلما خلف  ﴾موالكم، املوىل﴿  ٧٨

  .����صير فنعم المولى ونعم الن…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
  الجزء الثامن عشر
��و���א�����ون �

  .����... قد أفلح المؤمنون ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول
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  ).املومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنون﴿  ١
  .أماهلا خلف  ﴾ابتغى﴿  ٧
  ).على صالم(أفردها خلف   ﴾على صَلَواِم﴿  ٩
  .أماهلا خلف  ﴾قرار﴿  ١٣
  ).أنشاناه( اإلبدال أليب جعفر  ﴾أنشأناه﴿  ١٤
  ).فانشانا، تاكلون(اإلبدال فيهما أليب جعفر   ﴾فأنشأنا، تأكلون﴿  ١٩
  ).ِسيناء(كسر السني أبو جعفر   ﴾َسْيناء﴿  ٢٠
  ).ـتُ تُنبِ (ضم التاء وكسر الباء رويس   ﴾تَنُبتُ ﴿  ٢٠
ــــــــالنون املفتوحــــــــة ليعقــــــــوب   ﴾ُنسقيكم﴿  ٢١ وبالتــــــــاء ) َنســــــــقيكم(ب

  ).َتسقيكم(جعفر  املفتوحة أليب
  ).تاكلون(اإلبدال أليب جعفر   ﴾تأكلون﴿  ٢١
  ).غريِه من إلهٍ (اإلخفاء وجر الراء أليب جعفر   ﴾ِمن إلٍه غريُه﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٢٤
  ).كذبوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾كذبون﴿  ٢٦
ر أمــال جــاء خلـــف وســهل اهلمــزة الثانيـــة أبــو جعفـــ  ﴾مرناجاَء أَ ﴿  ٢٧

  ).جاء اَمرنا( ورويس
  ).ل زوجنيكُ (أسقط التنوين الثالثة   ﴾ل زوجنيكُ ﴿  ٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾جنانا﴿  ٢٨
 ).أنشانا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾أنشأنا﴿  ٣١

  ).فيُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾فيِهم﴿  ٣٢
  ).أُن اعبدوا(ضم النون أبو جعفر وخلف   ﴾ِن اعبدواأَ ﴿  ٣٢
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  ).غريِه من إلهٍ (اإلخفاء وجر الراء أليب جعفر   ﴾غريُهِمن إلٍه ﴿  ٣٢
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣٣
  ).ياكل، تاكلون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأكل، تأكلون﴿  ٣٣
  ).ُمتم(ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ﴾ِمتم﴿  ٣٥

  .����إنكم مخرجون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... هيهات هيهات لما توعدون ����: بقوله تعالى ويبدأ: الثاني الثمن
  ).هيهاتِ (كسر التاء فيهما أبو جعفر   )معاً ( ﴾هيهات﴿  ٣٦
  .ا خلفمأماهل  ﴾َحنياو الدنيا، ﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ٣٨
  ).مبومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾مبؤمنني﴿  ٣٨
  ).كذبوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾كذبونِ ﴿  ٣٩

  ).أنشانا، يستاخرون(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يستأخرون، أنشأنا﴿  ٤٢،٤٣
  . وأماهلا خلف) ترتاً كل(ا وصالً أبو جعفر نو   ﴾تَـتـْرَا﴿  ٤٤
وأمــال ) اُمــة جــاءَ (ســهل الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس   ﴾جاَء أُمة﴿  ٤٤

  .خلف) جاء(
  )ن، أنومنال يومنو ( اإلبدال فيهما أليب جعفر  ﴾أنْؤمن اليؤمنون،﴿  ٤٧ ،٤٤

  .اماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٤٥
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾موسى الكتاب﴿  ٤٩
  ). رُبوة(ضم الراء الثالثة   ﴾َربوة﴿  ٥٠
  .أماهلا خلف  ﴾قرارٍ ﴿  ٥٠
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  ).وأَن هذه(فتح اهلمزة أبو جعفر ويعقوب   ﴾وإن هذه﴿  ٥٢
  ).فاتقوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فاتقونِ ﴿  ٥٢
    ).لديُهم( م اهلاء يعقوبض  ﴾لديِهم﴿  ٥٣
  ).أحيِسبون(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾أحيَسبون﴿  ٥٥
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خشية﴿  ٥٧
  ).يومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٥٨
  ).يوتون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤتون﴿  ٦٠
 ).مرتفيُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ مرتفيِهم﴿  ٦٤

  .أماهلا خلف  ﴾تتلى﴿  ٦٦
  ).يات( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأت﴿  ٦٨

  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾جاءهم﴿  ٧٠ ،٦٨

٧١  ﴿ ِفيِهن ﴾ 
ووقف عليها اء ) فيُهن (ضم اهلاء يعقوب 

  ).فيُهنهْ (السكن 
  ).خراجاً (أثبت األلف خلف   ﴾َخْرجاً ﴿  ٧٢

  ﴾وُهو﴿  ٧٢
، ووقـــــف عليهـــــا ) وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر

  ).وُهوهْ ( .يعقوب اء السكت
  ).سراط، السراط(بالسني لرويس   ﴾صراط، الصراط﴿  ٧٣،٧٤

  ).ال يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال يؤمنون﴿  ٧٤
  .����عن الصراط لناكبون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
 .����… ولو رحمناهم وكشفنا ما بـهم  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث
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  ).عليُهم( عقوبضم اهلاء ي  ﴾عليِهم﴿  ٧٧
٧٨،٧٩  

٨٨، ٨٠  
ــــو جعفــــر  )كله( ﴾وُهو﴿ ــــو( أســــكن اهلــــاء أب ، ووقــــف عليهــــا ) وْه

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
وســـهل الثانيـــة رويـــس ) إذا(أخـــرب فيهـــا أبـــو جعفـــر   ﴾أإذا﴿  ٨٢

  ).أَِاذا(
وســــهل الثانيــــة وأدخــــل ) إنــــا(أخــــرب فيهــــا يعقــــوب   ﴾أئِنا﴿  ٨٢

  .)أااِنا(بينهما الفاً أبو جعفر 
  ).ُمتنا(ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ﴾ِمتنا﴿  ٨٢
٨٥  ﴿ شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾رونَتذَك) كرونتذ.(  

حــــذف يعقــــوب الم اجلــــر مــــن لفــــظ اجلاللــــة ورفــــع   ﴾سيقولون لِلـهِ ﴿  ٨٩، ٨٧
  ).سيقولون اهللاُ (هاءها 

  ).بيدِه ملكوت(ال صلة لرويس   ﴾بيده ملكوت﴿  ٨٨
  .خلف أماهلا  ﴾فأىن﴿  ٨٩
  ).عالـُم الغيب(رفع امليم أبو جعفر وخلف   ﴾عاِمل الغيب﴿  ٩٢
  .أماهلا خلف  ﴾فتعاىل﴿  ٩٢

  ﴾حيضرون،ارجعون﴿  ٩٩، ٩٨
حيضــــــــــروين، ( أثبــــــــــت اليــــــــــاء يف احلــــــــــالني يعقــــــــــوب

  )ارجعوين

  ﴾جاَء أحدهم﴿  ٩٩
) جــــاء َاحــــدهم(ســــهل الثانيــــة أبــــو جعفــــر ورويــــس 

  .وأمال جاء خلف
  ).لعلَي أعمل(اء أبو جعفر فتح الي  ﴾لعلي أعمل﴿  ١٠٠
  ).أنسابــْينهم(اإلدغام لرويس   ﴾أنساَب بينهم﴿  ١٠١
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ومن خفت﴿  ١٠٣
  .أماهلا خلف  ﴾تتلى﴿  ١٠٥
  ).َشَقاَوتُنا(فتح الشني وزاد ألفاً بعد القاف خلف   ﴾ِشْقَوتُنا﴿  ١٠٦
 .)تكلموين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب  ﴾ تكلمون﴿  ١٠٨

  .اإلدغام لغري رويس  ﴾فاختذمتوهم﴿  ١١٠
  ).ُسخرياً (ضم السني أبو جعفر وخلف   ﴾ِسخرياً ﴿  ١١٠

  ).لبتم( اإلدغام أليب جعفر  )معاً ( ﴾لبثتم﴿  ١١٤، ١١٢
  ).فَسل(أسقط اهلمزة وفتح السني خلف   ﴾فْسَأل﴿  ١١٣
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم خلف ويعقوب   ﴾تُرجعون﴿  ١١٥
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾تعاىلف﴿  ١١٦

  .����وأنت خير الراحمين …  ����: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  
��و���א��و� �

  .����... سورة أنزلنها وفرضناها ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
١  ﴿ شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾رونتذك) كرونتذ.(  

ن، رأفة، تؤمنو  تأخذكم﴿  ٤، ٣، ٢
   ﴾، يأتوا)معاً (املؤمنني

ياخـذكم، رافـة، تومنـون، (اإلبدال فيها أليب جعفـر 
  ).املومنني، ياتوا

  ).ِمَية(أبدل اهلمزة ياء مفتوحة   ﴾ِمائة﴿  ٢
ـــــــدهلا واواً أبـــــــو جعفـــــــر ورويـــــــس   ﴾شهداُء إال﴿  ٦ ســـــــهل الثانيـــــــة وأب

  ).وجهان(). الشهداُء وِ ) (ِاال شهداءُ (
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  ).أربعَ (أبو جعفر ويعقوب نصب العني   ﴾أحدهم أربعُ ﴿  ٦
) أْن لعنـتُ (أسكن النـون خمففـة ورفـع التـاء يعقـوب   ﴾تَ أن لعن﴿  ٧

  ).أْن لعنهْ (ووقف عليها باهلاء 
  ). اخلامسةُ (رفعها الثالثة   )الثانية( ﴾اخلامسةَ و ﴿  ٩
  ).َضبُ أْن غَ (خفف النون ورفع الباء يعقوب   ﴾َضبَ أن غَ ﴿  ٩

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾جاءوا﴿  ١٣، ١١
  ).حتِسبوه، حتِسبونه(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حتَسبوه،حتَسبونه﴿  ١٥، ١١

  .أماهلا خلف  ﴾توىل﴿  ١١
  ).ُكربَه(ضم الكاف يعقوب   ﴾ِكبـْرَه﴿  ١١
  ).املومنون واملومنات( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمناتو  املؤمنون﴿  ١٢
  ).ياتوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتوا﴿  ١٣

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾ياالدن﴿  ١٩، ١٤
  ).ِإتــَلَقْونه(أدغمها خلف   ﴾إْذ تلقونه﴿  ١٥
ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو( أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر  ﴾وُهو﴿  ١٥

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 
  ).مومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمنني﴿  ١٧
  ).رُؤف(أسقط الواو يعقوب وخلف   ﴾رءوف﴿  ٢٠

  .����وأن اهللا رءوف رحيم …  ����: لىنـهاية الثمن عند قوله تعا
� � � �  

يا أيها الذين آمنوا ال تتبعوا  ����: ه تعالىـويبدأ بقول: الخامس الثمن
  .����...الشيطان خطوات
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  ).خْطوات(أسكن الطاء خلف   )معاً ( ﴾خطُوات﴿  ٢١
  ).يامر(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يأمر﴿  ٢١
الالم املفتوحـة  قدم التاء على اهلمزة املفتوحة وشدد  ﴾وال يأتل﴿  ٢٢

  ).وال يتَأل (أبو جعفر 
  ).يوتوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤتوا﴿  ٢٢
  .أماهلا خلف  ﴾القرىب﴿  ٢٢
  ).املومنات( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنات﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف   ﴾الدنيا﴿  ٢٣
  ).يشهد(بالياء خللف   ﴾تشهدُ ﴿  ٢٤
  ).م، أيديُهمعليهُ (ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾عليِهم، أيديِهم﴿  ٢٤
وضـــمها يف ) اهللا يـــوفيُهمُ (ضـــم اهلـــاء وصـــالً خلـــف    ﴾يوفيِهم اهللا﴿  ٢٥

  ).يوفيُهم(احلالني يعقوب 
واإلخفـــاء ) بِيوتـــاً غـــري بِيـــوتكم(كســـر البـــاء خلـــف   ﴾بيوتاً غَري بيوتكم﴿  ٢٧

  . أليب جعفر) يوتاً غريبُ (يف
  ).ذنتستانسوا، يو (اإلبدال أليب جعفر   ﴾تستأنسوا، يؤذن﴿  ٢٨، ٢٧

٢٧  ﴿ شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾رونتذك) كرونتذ.(  
  ).قُـِيل(اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٢٨

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾أزكى﴿  ٣٠ ،٢٨
 ).بِيوتاً (كسر الباء خلف  ﴾بُيوتاً ﴿  ٢٩

 للمؤمنني،للمؤمنات،﴿  ٣١، ٣٠
  ﴾املؤمنون

للمــــــــــومنني، للمومنــــــــــات، ( اإلبــــــــــدال أليب جعفــــــــــر
  ).املومنون
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  ).غَري أويل(نصب الراء أبو جعفر   ﴾غِري أويل﴿  ٣١
  ).أيها(وقف عليها يعقوب باأللف   ﴾أيَه املؤمنون﴿  ٣١
  .أماهلا خلف  ﴾األيامى﴿  ٣٢

  ﴾اهللا يُغِنِهمُ ﴿  ٣٢
ورويــــس يف ) يُغــــنُهم اهللا(ضــــم اهلــــاء وصــــالً خلــــف 

وكســـــر املــــيم وصـــــالً روح ورقـــــق ) يُغـــــِنُهم(احلــــالني، 
  ).اهللا يغنِهمِ (لفظ اجلاللة 

  ).فيُهم( ضم اهلاء يف احلالني يعقوب  ﴾فيِهم﴿  ٣٣
  ).البغاِء ِان(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾نالبغاِء إِ ﴿  ٣٣
  .أماهلا خلف  ﴾ءاتاكم﴿  ٣٣
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣٣
  ).مبَينات(فتح الياء أبو جعفر ويعقوب   ﴾ُمبِينات﴿  ٣٤

  .����ظة للمؤمنين وموع…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... اهللا نور السموات واألرض ����: ويبدا بقوله تعالى: السادس الثمن

  ﴾يُوقدُ ﴿  ٣٥
بتـــــاء مفتوحـــــة بـــــدل اليـــــاء مـــــع فـــــتح الـــــواو تشـــــديد 

، )تـََوقــدَ (جعفــر ويعقــوب  أليبالقــاف وفــتح الــدال 
  ).تُوَقدُ (لف بتاء مضمومة وخل

  .)وتٍ بِيُ (كسر الباء خلف   ﴾وتبـُيُ ﴿  ٣٦
  ).تلِهـيُهم(ضم اهلاء الثانية يعقوب   ﴾ال تلِهيِهم﴿  ٣٧
  ).حيِسبه(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حيَسبه﴿  ٣٩
  .أماهلما خلف  ﴾جاءه، فوفاه﴿  ٣٩
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  .ا خلفمأماهل  ﴾يغشاه، يراها﴿  ٤٠
  ).يـَُولف(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يـُـَؤلف﴿  ٤٣
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾فرتى﴿  ٤٣
  .خفاء أليب جعفراإل  ﴾مْن خالله﴿  ٤٣
  ).يـُْنزِلو (أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ﴾يـُنَـزلو ﴿  ٤٣
  ).يُذِهبُ (ضم الياء وكسر اهلاء أبو جعفر   ﴾يَذَهبُ ﴿  ٤٣
زاد ألفــاً بعــد اخلــاء وكســر الــالم ورفــع القــاف وجــر   ﴾ل خَلَق كُ ﴿  ٤٥

  ).ل خاِلق كُ (خلف ) لكُ (الم 
) وجهــان( مــزة الثانيــة فيهمــا وإبــداهلا واواً تســهيل اهل  ﴾يشاء إىل، يشاء إن﴿  ٤٦، ٤٥

،    )يشــــــــــاُء ِان، يشـــــــــــاُء ِاىل( أليب جعفــــــــــر ورويــــــــــس
  )يشاُء ِون، يشاُء ِوىل(

  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٤٦
  .أماهلا خلف  ﴾يتوىل﴿  ٤٧
 ).باملومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾باملؤمنني﴿  ٤٧

 ).معليهُ (ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٥٠

  ).لُِيحَكم(ضم الياء وفتح الكاف أبو جعفر   )معاً ( ﴾لَِيحُكمَ ﴿  ٥١ ،٤٨
  ).ياتوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتوا﴿  ٤٩
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٥١

  ﴾فأولئك ويتْقهِ ﴿  ٥٢
كســــر القــــاف الثالثــــة، ووصــــل اهلــــاء خلــــف وابــــن 

ـــــــك( مجـــــــاز ـــــــن وردان ) ويتقهـــــــي فأولئ وأســـــــكنها اب
( ،وليعقـوب كسـر اهلـاء بغـري صـلة  )فأولئك ويتِقهْ (
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  ).ويتقِه فأولئك
  .����فأولئك هم الفائزون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... وأقسموا باهللا جهد أيمانهم ����: ويبدأ بقوله تعالى: السابع الثمن

  .أماهلا خلف  ﴾ارتضى﴿  ٥٥
لنهم﴿  ٥٥ الــــــــــدال خمففــــــــــة يعقــــــــــوب أســــــــــكن البــــــــــاء وكســــــــــر   ﴾ولَُيَبد

  ) ولُيْبِدلنهم(
  ).ال حتِسنب(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾ال حتَسنب﴿  ٥٧
وأماهلـــــا   ) مـــــاواهمو ( أبـــــدل اهلمـــــزة ألفـــــاً أبـــــو جعفـــــر  ﴾مأواهمو ﴿  ٥٧

  .خلف
  ).لبيس، ليستاذنكم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾لبئس،ليستْأذنكم﴿  ٥٨، ٥٧

  ).اتٍ ثالَث عور (نصب الثاء خلف   ﴾ثالُث عوراتٍ ﴿  ٥٨
٦٠، ٥٨  

  
٥٨  

   ﴾عليِهم، عليِهن﴿
  

  ﴾ّن◌ّ بعدهُ ﴿

ووقـــف علـــى ) علـــيُهم، علـــيُهن (ضـــم اهلـــاء يعقـــوب 
  ).عليُهنهْ ( الثانية اء السكت 

  ).بعدهنهْ (اء السكت يعقوب وقف عليها 
  )فليستذنوا، استاذن( اإلبدال فيهما أليب جعفر  ﴾فليستأذنوا،استأذن﴿  ٥٩
  .أماهلا خلف  ﴾األعمى﴿  ٦١
  ).تاكلوا( اإلبدال أليب جعفر  )معاً ( ﴾تأكلوا﴿  ٦١
، بُيوتكم، بُيوت﴿  ٦١

  ﴾بـُُيوتاً 
  ).، بُِيوتاً بِيوتكم، بِيوت(كسر الباء خلف فيهما 

  املومنون، يستاذنوه ،(أليب جعفر  ن اإلبدال فيهاملؤمنون، يستأذنوه، ﴿  ٦٢
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يستأذنونك، يؤمنون، 
استأذنوك شأم، فأذن، 

  ﴾شئت

ك، يومنـون، اسـتاذنوك، شـام، فـاذن ، يسـتاذنون 
  ).شيت

  ).يَرِجعون(فتح الياء وكسر اجليم يعقوب   ﴾يُرجعون﴿  ٦٤
  .����واهللا بكل شيء عليم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  سورة الفرقان

  .����... تبارك الذي نزل الفرقان ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثامن الثمن
٤  

٥ ،٤  
  ﴾افقْد جاءو ﴿
  ﴾افرتاه، ُمتلى﴿

  .اإلمالةمع ) فقجاءوا(اإلدغام خللف 
  .أماهلما خلف

ووقــــــف عليهــــــا ) فْهـــــي(أســـــكن اهلــــــاء أبـــــو جعفــــــر   ﴾فِهي﴿  ٥
  ).فِهيهْ (يعقوب اء السكت 

 ).ياكل(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يأكل﴿  ٧

  .أماهلا خلف  ﴾يلقى﴿  ٨
وبــــالنون بــــدل  .)ياكــــل منهــــا(اإلبـــدال أليب جعفــــر   ﴾يأكل منها﴿  ٨

  ).نأكل منها(الياء خللف 
ضـــــــم نـــــــون التنـــــــوين وصـــــــالً خلـــــــف وأبـــــــو جعفـــــــر   ﴾مسحوراً انظر﴿  ٩-٨

  ) انظر نُ مسحورَ (
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ١٠
  ).حنشرهم(بالنون خللف   ﴾حيشرهم﴿  ١٧
ســـــهل اهلمـــــزة الثانيـــــة أبـــــو جعفـــــر ورويـــــس وأدخـــــل   ﴾أأنتم﴿  ١٧
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  ).مأاَنتم، أااَنت( بينهما ألفاً أبو جعفر
هــؤالِء (أبــو جعفــر ورويــس يــاًء اهلمــزة الثانيــة  أبــدل  ﴾هؤالِء أم﴿  ١٧

  ) ميَ 
١٨  ﴿ ضم النون وفتح اخلاء أبو جعفر   ﴾ِخذَ نـَت) َخذنـُت.(  
  ).يستطيعون(بالياء للثالثة   ﴾تستطيعون﴿  ١٩
  ).لياكلون(اإلبدال أليب جعفر   ﴾ليأكلون﴿  ٢٠

  .����بك بصيرًا وكان ر …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
  الجزء التاسع عشر

  .����... وقال الذين ال يرجون لقاءنا ����:  ويبدأ بقوله تعالى: األول الثمن
  .أماهلا خلف  ﴾نرى﴿  ٢١
  .اإلمالة خللف  ﴾ُبشرى﴿  ٢٢
  ).قُ تشق (شدد الشني أبو جعفر ويعقوب   ﴾تَشقق﴿  ٢٥
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٢٦
  ).أختت ( م لغري رويساإلدغا  ﴾اختذت﴿  ٢٧
وأماهلـا ) ياويلتـاهْ (وقف عليهـا رويـس ـاء السـكت   ﴾ياويلىت﴿  ٢٨

  .خلف
٢٤  
٢٨  

  ﴾يومئٍذ خري﴿
  ﴾فالناً خليالً ﴿  

  .اإلخفاء أليب جعفر
  .اإلخفاء أليب جعفر

  .أماهلا خلف  ﴾جاءين﴿  ٢٩
  ).قومَي اختذوا(فتح الياء أبو جعفر وروح   ﴾قومي اختذوا﴿  ٣٠
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  .ماهلا خلفأ  ﴾كفىو ﴿  ٣١
  ).ياتونك، جيناك(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يأتونك، جئناك﴿  ٣٣
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾موسى﴿  ٣٥
  ).مثوداً و (نـَوا أبو جعفر وخلف   ﴾مثوداْ و ﴿  ٣٨
ـــة يـــاء أبـــوجعفر ورويـــس   ﴾السوِء أفلم﴿  ٤٠ الســـوِء (أبـــدل اهلمـــزة الثاني

  ). يَفلم
  )هْزءاً (وأسكن الزاي خلف ) ُهُزءاً (باهلمزة للثالثة   ﴾ُهُزواً ﴿  ٤١
  .أماهلا خلف  ﴾هواه﴿  ٤٣
  ).أراَيت(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أرأيت﴿  ٤٣
  .)حتِسب(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حتَسب﴿  ٤٤
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٤٥

  )معاً ( ﴾وهو﴿  ٤٨، ٤٧
ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر 

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 

  ﴾راً ُبشْ ﴿  ٤٨
ــــو جعفــــر ويعقــــوب  بــــالنون والشــــني املضــــمومتني أب

، وبــــالنون املفتوحــــة والشــــني الســــاكنةخلف )ُنُشــــراً (
  ).َنْشراً (

  )ميتاً (أبو جعفر مكسورة شدد الياء   ﴾مْيتاً ﴿  ٤٩
  .أدغمها خلف  ﴾ولقد صرفناه﴿  ٥٠
ــــــــــــــذال ســــــــــــــاكنة وخفــــــــــــــف الكــــــــــــــاف   ﴾ليذكروا﴿  ٥٠ خفــــــــــــــف ال

  ).ليْذُكروا(مضمومةخلف 
  .أماهلا خلف  ﴾فأىب﴿  ٥٠
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  ).شينا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾شئنا﴿  ٥١
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٥٢

  .����وجاهدهم به جهاداً كبيراً … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وهو الذي مرج البحرين ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني
٥٤، ٥٣ 

٦٢  
ووقــــــف عليهــــــا ) ْهــــــوو (أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾وهو﴿

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 
  ).ُقِ◌ـيل( اإلمشام لرويس  ﴾قيل﴿  ٦٠

خلـف وسـهل اهلمـزة الثانيـة أبـو جعفـر )شاء (أمال   ﴾نشاَء أَ ﴿  ٥٧    
  .) شاء اَن(ورويس 

  .أماهلا خلف  ﴾كفىو ﴿  ٥٨
  ).فَسل(وفتح السني خلف  اهلمزةأسقط   ﴾فْسأل﴿  ٥٩
  .أماهلا خلف  ﴾ىاستو ﴿  ٥٩
  ).تامرنا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾أمرنات﴿  ٦٠
  ) ُسُرجاً (ضم السني والراء خلف وحذف األلف   ﴾سراجاً ﴿  ٦١
أســـــكن الـــــذال خمففـــــة وخفـــــف الكـــــاف مضـــــمومة   ﴾أن يذكرَ ﴿  ٦٢

  ).أن يْذُكر(خلف 
وكســـر ) يُقـــِرتوا(ضـــم اليـــاء وكســـر التـــاء أبـــو جعفـــر   ﴾يـَْقُرتوا﴿  ٦٧

  ).يَقِرتوا(التاء وفتح الياء يعقوب 
شـــدد العـــني وحـــذف األلـــف أبـــو جعفـــر ويعقـــوب   ﴾ُيضاَعفْ ﴿  ٦٩

  ).يضعف(
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  ). فيِه مهاناً (ال صلة للثالثة   ﴾فيه مهاناً ﴿  ٦٩
  ).ناذريتِ و (وحدها خلف   ﴾وذرياتنا﴿  ٧٤
ــــالم وخفــــف القــــاف خلــــف   ﴾ويـَُلقون﴿  ٧٥ ــــاء وأســــكن ال فــــتح الي

  ).يـَْلَقونو (
  .راإلخفاء أليب جعف  ﴾وسالماً خالدين﴿  ٧٦- ٥٧

  .����فسوف يكون لزاماً … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

��و���א����א� �

  .ويبدأ من أول سورة الشعراء: الثمن الثالث
الســكت علــى حــروف اهلجــاء أليب جعفــر واإلمالــة   ﴾طسم﴿  ١

  .يف الطاء خللف
  ).نشا(، )مومنني(اإلبدال أليب جعفر   ﴾نشأمؤمنني، ﴿  ٣،٤

  ).نـُْنزِل(كن النون وخفف الزاي يعقوب أس  ﴾نـُنَـزل﴿  ٤
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٤
مــــن ( أبــــدل اهلمــــزة الثانيــــة يــــاء أبــــو جعفــــر ورويــــس  ﴾من السماِء آية﴿  ٤

  ).السماء ياية
، ) يــــأتيُهم، فســــيأتيُهم(ضــــم اهلــــاء فيهمــــا يعقــــوب   ﴾يأتيِهم،فسيأتيِهم﴿  ٦، ٥

  ).سياتيهمياتيهم، ف( واإلبدال فيهما أليب جعفر
  ) يستهُزون(ضم الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾يستهزِؤن﴿  ٦
  ).مومنني(اإلبدال أليب جعفر   ﴾مؤمنني﴿  ٨
ووقــــــف عليهــــــا  ،)لـــــــْهو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر  ﴾لـهـُو﴿  ٩
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  ).لـُهوهْ (يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ١٠

  ﴾أِن اْئت﴿  ١٠
 أبـــو جعفـــربتـــداًء واوصـــالً يـــاًء أبـــدل اهلمـــزة الثانيـــة 

  ).اِيت( )أِن ْيت(
  .أماهلا خلف  ﴾نادى﴿  ١٠
  ).إَين أخاف(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين أخاف﴿  ١٢

  ) يكذبوين، يقتلوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾يكذبون، يقتلون﴿  ١٤، ١٢
  ).يضيَق، ينطلقَ و (نصب القافني يعقوب   ﴾يضيُق، ينطلقُ و ﴿  ١٣
  ).فاتياه( يب جعفراإلبدال أل  ﴾فأتيا﴿  ١٦

  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  )معاً (  ﴾إسراءيل﴿  ٢٢، ١٧
  ).لبت ( اإلدغام أليب جعفر  ﴾لبثت﴿  ١٨
  .اإلمالة لرويس  ﴾الكافرين﴿  ١٩
  ).اختت ( اإلدغام لغري رويس  ﴾اختذت﴿  ٢٩
  . اإلخفاء أليب جعفر  ﴾إهلاً غريي﴿  ٢٩

  ).جيتك، فات( بدال فيهما أليب جعفراإل  ﴾جئتك، فأت﴿  ٣١، ٣٠
  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾فألقى﴿  ٤٥، ٣٢
  ).تامرون، ياتوك( اإلبدال فيهما أليب جعفر  ﴾تأمرون، يأتوك﴿  ٣٧، ٣٥

أرجهـــي (كســر اهلــاء مـــع الصــلة ابــن مجـــاز وخلــف   ﴾أرِجهْ ﴿  ٣٦
، )أرجــــِه وأخــــاه(والبــــن وردان بــــدون صــــلة ) وأخـــاه

ة بعـد اجلـيم وضـم اهلــاء يعقـوب بزيـادة مهـزة ســاكنول
  ). أرجْئُه وأخاه(من دون صلة 
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  ).ُقِ◌ـيل(اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٣٩
ســـــهل اهلمـــــزة الثانيـــــة أبـــــو جعفـــــر ورويـــــس وأدخـــــل   ﴾أئن﴿  ٤١

  .بينهما ألفاً أبو جعفر
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٤١

٤٥، ٤٣ 
،٤٨  

  .خلف نأماهل  )كله( ﴾موسى﴿

  ).يهْ هِ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ِهي﴿  ٤٥
الثالثـــــة وأســـــكن الفـــــاء فــــتح الـــــالم وشـــــدد القـــــاف   ﴾تـَْلَقفُ ﴿  ٤٥

  ).تَلقفُ (
 ).يافكون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يأفكون﴿  ٤٥

االســتفهام أليب جعفــر وروح وخلــف وســهل الثانيــة   ﴾آمنتم﴿  ٤٩    
  ).أ اَامنتم) (أ آمنتم(أبو جعفر 

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خالف﴿  ٤٩
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ؤمننيامل﴿  ٥١

  .����أن كنا أول المؤمنين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وأوحينا إلى موسى ����: ويبدأ بقوله تعالى: الرابع الثمن
  ).أِن اْسر(كسر النون ووصل اهلمزة أبو جعفر   ﴾أْن أسر﴿  ٥٢
  ).بعبادَي إنكم(ر فتح الياء أبو جعف  ﴾بعبادْي إنكم﴿  ٥٢
  ).٦٥، ٦٣، ٦١(أماهلا خلف وكذا يف   )كله( ﴾موسى﴿  ٥٢
   .)َحِذرون(أسقط األلف أبو جعفر ويعقوب   ﴾حاِذرون﴿  ٥٦
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  .الثانية أبو جعفر مع املد والقصر اهلمزة سهل  ﴾ إسرائيل﴿  ٥٩
  أمال خلف الراء يف احلالني وأمال اهلمزة وقفاً   ﴾تراءى اجلمعان﴿  ٦١
  ).معْي ريب(أسكن الياء الثالثة   ﴾ريبمعَي ﴿  ٦٢

٧٨، ٦٢ 
،٧٩،٨٠، 

١٠٨، ٨١ 
،١١٠  

 ،يهدين سيهدين،﴿
حييني،  ، يسقني، يشفني

   ﴾)معاً ( أطيعونو 

  ،يهــديين ســيهديين( أثبــت اليــاء يف احلــالني يعقــوب
  ).أطيعوينو ، حيييين ،، يشفيينيسقيين

٦٦  ﴿ اء السكت  رويسوقف عليها   ﴾ُمث) ْهثـُم.(  
١٠٢، ٦٧  

١٠٣،  
 ﴾املؤمنني) معاً (مؤمنني﴿

  
  

  ).مومنني ، املومنني( اإلبدال فيها أليب جعفر
٦٨،

١٠٤،١٢٢  
ووقــــــف عليهــــــا ) لـــــــْهو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   )كله( ﴾َهلُو﴿

  ).لـُهوهْ . (يعقوب اء السكت
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٦٩
  ).نبأ اِبراهيم( سسهل الثانية أبو جعفر وروي  ﴾نبأَ إبراهيم﴿  ٦٩
  ).إتدعون( أدغمها خلف  ﴾إْذ تدعون﴿  ٧٢
  ).أفراَيتم(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾يتمءأفر ﴿  ٧٥

  ).َيل إال، ألَيب إنه(فتح الياء فيهما أبو جعفر   ﴾ْيل إال، ألْيب إنه﴿  ٨٦، ٧٧
، ووقــــف يعقــــوب )فْهــــو(أســــكن اهلــــاء أبــــو جعفــــر   )معاً ( ﴾فُهو﴿   ٨٠، ٧٨

  ).فُهوهْ (كت اءالس
  .اإلمالة خللف وقفاً   ﴾أتى اهللا﴿  ٨٩
  ).وُقِ◌ـيل(اإلمشام لرويس   ﴾وقيل﴿  ٩٢
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  ).أجرْي إال(أسكن الياء يعقوب وخلف   ﴾أجرَي إال﴿  ١٠٩    
  .����فاتقوا اهللا وأطيعون  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .���� ...قالوا أنؤمن لك ����: ويبدأ بقوله تعالى : الخامس الثمن

  ).أنومن( اإلبدال أليب جعفر  ﴾أنؤمن﴿  ١١١
قطع اهلمزة وأسـكن التـاء خمففـة وزاد ألفـاً بعـد البـاء   ﴾واتبعك﴿  ١١١

  ).وأْتباُعك(ورفع العني يعقوب 
١١٤ 

،١١٨  
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿

  ).كذبوين( أثبت الياء يف احلالني يعقوب  ﴾كذبونِ ﴿  ١١٧
  ).معْي من(أسكن الياء الثالثة   ﴾معَي من﴿  ١١٨
 ).مومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾مؤمنني﴿  ١٢١

١٢٧،١٤٥ ،
١٨٠، ١٦٤  

  ).أجرْي إال(أسكن الياء يعقوب وخلف   )كله( ﴾أجرَي اال﴿

١٢٦،١٣١،
١٤٤،١٥٠ ،
١٦٣،١٧٩  

  ).وأطيعوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾وأطيعون﴿

  ).إَين أخاف(اء أبو جعفر فتح الي  ﴾إْين أخاف﴿  ١٣٥
َخْلـُق (فتح اخلاء وأسكن الالم أبو جعفـر ويعقـوب   ﴾ُخُلق األولني﴿  ١٣٧

  ) األولني
١٣٩،١٥٨

 ،١٧٤  
  ).مومنني( اإلبدال أليب جعفر  )كله( ﴾مؤمنني﴿
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  ).بِيوتاً (كسر الباء خلف   ﴾بُيوتاً ﴿  ١٤٩
  ).َفرِهني(أسقط األلف أبو جعفر ويعقوب   ﴾فارهني﴿  ١٤٩
  ).فات( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فأت﴿  ١٥٤
  ).فياخذكم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فيأخذكم﴿  ١٥٦
  ).أتاتون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾أتأتون﴿  ١٦٥
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٧٣

١٤٠،١٥٩
،١٧٥  

ووقــــــف عليهــــــا ) لـــــــْهو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   )كله(﴾لـُهو﴿
  ).لـُهوهْ (يعقوب اء السكت 

فتح الالم وحذف اهلمزة وبىن التـاء علـى الفـتح أبـو   ﴾صحاب األيكةِ أ﴿  ١٧٦
  ).أصحاب لَيكةَ (جعفر 

  .����إن أجري إال على رب العالمين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... أوفو الكيل ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس
  ).سطاسالقُ (ضم القاف أبو جعفر ويعقوب   ﴾بالِقسطاس﴿  ١٨٢
  ).ِكْسفاً (أسكن السني الثالثة   ﴾ِكَسفاً ﴿  ١٨٧
) السماِء ِان( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾نالسماِء إِ ﴿  ١٨٧
  ).رَيب أعلم(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب أعلم﴿  ١٨٨

١٩٠،١٩٩
٢٠١،٢١٥  

يؤمنون، ، )معاً (مؤمنني﴿
  ﴾املؤمنني

  .اإلبدال أليب جعفر

  ﴾لـُهو﴿  ١٩١
  

، ووقــــــف عليهــــــا )هلـْـــــو( اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــرأســــــكن 
  ).هلُوهْ ( يعقوب اء السكت



������ �	 ��
  

−�٢٥٨�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

شـــدد الـــزاي ونصـــب احلـــاء والنـــون يعقـــوب وخلـــف   ﴾به الروُح األمني َزلَ نَـ ﴿  ١٩٣
  ).نزل به الروَح األمنيَ (

  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر  ﴾إسرائيل﴿  ١٩٧
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٩٩
  ).فياتيهم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فيأتيهم﴿  ٢٠٢
  ).أفراَيت(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أفرأيت﴿  ٢٠٥
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٢٠٦
  .أماهلا خلف  ﴾أغىن﴿  ٢٠٧
  .أماهلا خلف  ﴾ذكرى﴿  ٢٠٩
  ).فتوكل(بالفاء بدل الواو أليب جعفر   ﴾وتوكل﴿  ٢١٧
  .أماهلا خلف  ﴾يراك﴿  ٢١٨

  .����ينقلبون …  ����: ن عند قوله تعالىنـهاية الثم
� � � �  

  
��و���א���ل �

ــــة   ﴾طس﴿  ١ ســــكت أبــــو جعفــــر علــــى حــــريف اهلجــــاء، واإلمال
  . خللف يف الطاء

  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾دىً هُ ﴿  ٢
  .أماهلا خلف  ﴾بشرىو ﴿  ٢
 ).للمومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾للمؤمنني﴿  ٢

  ).ويوتون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ويؤتون﴿  ٣    
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  ).ال يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال يؤمنون﴿  ٤
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾لَتـَُلقى﴿  ٦
  .أماها خلف  ﴾موسى﴿  ٧
  ).إَين أنست(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إين آنست﴿  ٧
  ).بشهاِب قبس(بال تنوين أليب جعفر   ﴾بشهاٍب قبسٍ ﴿  ٧
  . أماهلا خلف  ﴾جاءها﴿  ٨

 .اهلما خلفأم )معاً ( ﴾يا موسى﴿  ١٠، ٩

  .أماهلا خلف  ﴾وىل﴿  ١٠    
 .أمال الراء واهلمزة خلف ﴾رءاها﴿  ١٠

  ).عليْه، والديهْ (،)لديهْ (وقف يعقوب عليها باهلاء   ﴾لدّي، علّي، والديّ ﴿  ١٩، ١٠
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من غري﴿  ١٢
  .أماهلا خلف  ﴾جاءم﴿  ١٣
 ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾املؤمنني﴿  ١٥

ووقــــــف عليهــــــا ) لـــــــْهو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾لـُهو﴿  ١٦
  ).لـُهوهْ (يعقوب باهلاء 

  ).وادي(وقف عليها يعقوب بالياء   ﴾على وادِ ﴿  ١٨
  ).مال حيطمْنكُ (أسكن النون رويس   ﴾مال حيطمنكُ ﴿  ١٨
  .أماهلا خلف  ﴾ترضاه﴿  ١٩
  ).ماْيل ال(أسكن الياء الثالثة   ﴾ماَيل ال﴿  ٢٠
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾ال أرى﴿  ٢٠
٢١  ﴿ اإلبدال أليب جعفر  ﴾ليأتيين ) ياتيين.(  
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  ).فمُكث(ضم الكاف لغري روح   ﴾فمَكث﴿  ٢٢
  ).وجيتك( اإلبدال أليب جعفر  ﴾وجئتك﴿  ٢٢
  ).يسجدوا أالَ (خفف الالم أبو جعفر ورويس   ﴾أال يسجدوا﴿  ٢٥
  ).فون، يعلنونخي(بالغيب فيهما للثالثة   ﴾ختفون، تعلنون﴿  ٢٥

  .����ال إله إال هو رب العرش العظيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... قال سننظر أصدقت ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن
ــــيهم(كســــر اهلــــاء مــــع الصــــلة خلــــف   ﴾فألقهْ ﴿  ٢٨ ، )فــــألقِهي إل

  ).ألقِه إليهم(وبالكسر من غري صلة ليعقوب 
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾مإليهِ ﴿  ٣٥، ٢٨

 أبــو جعفــر ورويــسواواً الثانيــة وأبــدهلا اهلمــزة ســهل   ﴾املألُ إين﴿  ٢٩
  )املألُ ِاين، املَألِوين(

  ).إَين ألقي(فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين ألقي﴿  ٢٩
٣١، ٢٩  ﴿ ،إيل اء السكت   ﴾علي ْه،(وقف عليها يعقوبهْ إليعلي.(  

  ).واتوين( اإلبدال أليب جعفر  ﴾وأتوين﴿  ٣١
 أفتوين،املألُ  املألُ ﴿  ٣٨، ٣٢

  ﴾أّيكم
ــــــــو جعفــــــــر ورويــــــــس  ــــــــدل اهلمــــــــزة الثانيــــــــة واواً أب أب

  ).َوفتوين، املألُ َويكم املأل(
  ). تشهدوين(أثبت الياء يعقوب يف احلالني   ﴾تشهدون﴿  ٣٢
  ).باس( اإلبدال أليب جعفر  ﴾بأس﴿  ٣٣

  .أماهلما خلف  ﴾جاء، جاءت﴿  ٤٢، ٣٦
  ).بِـَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾بـِمَ ﴿  ٣٥
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أثبــت اليــاء يف احلــالني يعقــوب مــع إدغــام النــون يف   ﴾أمتدوننِ ﴿  ٣٦
ومــد الــواو قبلهــا ســت حركــات ، )ين ~أمتــدو(النــون 

  ).أمتدونين(وأثبت الياء وصالً أبو جعفر 
أثبـــــت اليـــــاء مفتوحـــــة أبـــــو جعفـــــر وصـــــالً وحـــــذفها   ﴾آتاِن اهللا﴿  ٣٦

، وأثبتهـــــا رويـــــس مفتوحـــــة )أتـــــان)(أتـــــاَين اهللا(فـــــاً وق
، وحــذفها )أتــاين) (أتــاَين اهللا( وصــالً وســاكنة وقفــاً 

، وحـذفها )أتـانْ ) (أتـاِن اهللا(روح وصًال وأثبتها وقفاً 
  .خلف يف احلالني

  .أماهلا خلف  ﴾ءاتاكم﴿  ٣٦
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ٣٧
  ).فلناتينهم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فلنأتيهم﴿  ٣٧
  .أدغمها رويس خبلف عنه  ﴾ال قبَل َهلم﴿  ٣٧
  ).ياتيين( اإلبدال فيها أليب جعفر  ﴾يأتيين﴿  ٣٨

وأماهلمـا ) أنـا ءاتيـك(أثبت األلف وصالً أبـو جعفـر  )معاً ( ﴾أناْ ءاتيك﴿  ٤٠، ٣٩
  . خلف

  )ليبلوَين ءأشكر( فتح الياء وصالً أبو جعفر  ﴾َأشكرءَ  ليبلوينْ ﴿  ٤٠
أدخــل بــني اهلمــزتني ألفــاً أبــو جعفــر وســهل الثانيــة   ﴾ءأشكرُ ﴿  ٤٠

  ).ءاَاشكر) (ءَاشكر( مع رويس
  .أمال اهلمزة والراء خلف  ﴾رآه﴿  ٤٠

  ).ُقِ◌ـيل( اإلمشام لرويس  )معاً ( ﴾قيل﴿  ٤٤، ٤٢
أماهلـــا يعقـــوب وهـــذا املوضـــع الوحيـــد هلـــذه الكلمـــة   ﴾الكافرين﴿  ٤٣
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  .اليت مييلها اإلمام براوويه
  ).أُن اعُبدو(ضم النون أبو جعفر وخلف   ﴾واأِن اعبد﴿  ٤٥
بالتـــاء املضـــمومة بـــدل النـــون وضـــم التـــاء الثانيـــة يف   ﴾لنقوَلنّ مث لنبيـنَـنه، ﴿  ٤٩

األوىل وضم الـالم الثانيـة يف الثانيـة وبالتـاء املفتوحـة 
  ).لَتقوُلنمث ) (لُتبينـُّنه(بدل النون خلف

  ).ُمهَلك. (ضم امليم وفتح الالم الثالثة  ﴾َمْهِلك﴿  ٤٩
٥١  ﴿ كسر اهلمزة أبوجعفر  ﴾ا دمرناهمأَن) . ا دمرناهمِإن.(  
  ).بِيوم. (كسر الباء خلف  ﴾بُيوم﴿  ٥٢
 ).أتاتون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾أتأتون﴿  ٥٤

أدخـــل بـــني األلفـــني ألفـــاً أبـــو جعفـــر وســـهل الثانيـــة   ﴾أئنكم﴿  ٥٥    
  ).أاينكم، أيِنكم( رويس

 ).لتاتون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾لتأتون﴿  ٥٥

  .����بل أنتم قوم تجهلون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  
  الجزء العشرون

 .����... فما كان جواب قومه ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

  ).علُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿    ٥٨
  .أماهلا خلف  ﴾اصطفى﴿  ٥٩
  ).ونكُ ِر شْ تُ ( بالتاء أليب جعفر وخلف  ﴾ونكُ ِر شْ يُ ﴿  ٥٩
  .اإلخفاء أليب جعفر    ﴾من غائبة﴿  ٧٥
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾أمن خلق﴿  ٦٠
ســهل اهلمــزة الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس وأدخــل بــني   )كله( ﴾ءإله﴿  ٦٠

 ٦٣، ٦٢، ٦١(اهلمـــــزتني ألفـــــاً أبـــــوجعفر وكـــــذا يف 
  ).ءااَله) (ءاِله( )٦٤،

روح و ) تـذكرون(جعفر ورويـس  أليبد الذال بتشدي  ﴾تذَكرون﴿  ٦٢
  ).يذكرون(بالياء وتشديد الذال 

  ).الريح(أفردها خلف   ﴾الرياح﴿  ٦٣
بالنون املضمومة بدل الباء وضـم الشـني أبـو جعفـر   ﴾ُبْشــراً ﴿  ٦٣

خلــف بــالنون املفتوحــة وإســكان و ) ُنُشــراً (ويعقــوب 
  ).َنْشراً (الشني 

  .خلف أماهلا وقفاً   ﴾تعاىل﴿  ٦٣
أسكن الالم وقطع اهلمزة وخفف الدال ساكنة أبـو   ﴾بِل ادارك﴿  ٦٦

  ).بْل أْدرك(جعفر ويعقوب 
 وســـهل الثانيــة رويـــس) إذا(أســقط األوىل أبــوجعفر   ﴾ذاءأ﴿  ٦٧

  ).أِاذا(
سهل الثانية أبـوجعفر ورويـس وأدخـل بـني اهلمـزتني   ﴾أئِنا﴿  ٦٧

  . ألفاً أبوجعفر
  ).عليُهم( بضم اهلاء يعقو   ﴾عليِهم﴿  ٧٠
  .أماهلا خلف  ﴾مىت﴿  ٧١
  .أماهلا خلف  ﴾ىسَ عَ ﴿  ٧٢
  .الثانية مع املد والقصر أبوجعفراهلمزة سهل   ﴾إسراءيل﴿  ٧٦
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  .أماهلا خلف  ﴾هلدى﴿  ٧٧
  ).للمومنني، يومن( اإلبدال أليب جعفر     ﴾يؤمن للمؤمنني،﴿  ٨١، ٧٧

ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾وُهو﴿  ٧٨
  ).وُهوهْ ( اء السكت يعقوب

  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ٨٠
  ).الدعاَء ِاذا( سهل الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾الدعاَء إذا﴿  ٨٠

  .����فهم مسلمون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وإذا وقع القول عليهم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني
  ).الناس ِإن (أبو جعفر كسر اهلمزة   ﴾أن الناس﴿  ٨٢

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٨٥، ٨٢
  .أماهلا خلف  ﴾جاءو﴿  ٨٤
  ).يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٨٦
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٨٧
بعـــــد اهلمــــــزة وضــــــم التـــــاء أبــــــو جعفــــــر  أثبـــــت ألفــــــاً   ﴾أتوه﴿  ٨٧

   .)آتُوه(ويعقوب 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ترىو ﴿  ٨٨
  ).حتِسبها(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾هاحتَسبُ ﴿  ٨٨
ووقـــــف عليهـــــا ) وْهـــــي(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر   ﴾وِهي﴿  ٨٨

  ). هْ يوهِ (يعقوب اء السكت 
  ).يفعلون(بالياء بدل التاء ليعقوب   ﴾تفعلون﴿  ٨٨
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  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾جاء﴿  ٩٠، ٨٩
جعفــر ويعقــوب  أبــدل التنــوين يف األوىل كســرة أبــو  ﴾فزٍع يوَمئذٍ ﴿  ٨٩

  ) يوِمئذٍ  فزعِ ) (فزِع يوَمئذٍ (وكسر امليم يعقوب 
  ).يعملون(بالياء خللف   ﴾تعملون﴿  ٩٣
  .أماهلا خلف  ﴾اهتدى﴿  ٩٢

� � � �  
��و���א���ص �

واإلمالـــة  ،ســـكت علـــى حـــروف اهلجـــاء أبـــو جعفـــر  ﴾طسم﴿  ١
  .خللف يف الطاء

  .خلف نأماهل  )كله( ﴾موسى﴿  ١٠، ٧، ٣
  ).يومنون( ال أليب جعفراإلبد  ﴾يؤمنون﴿  ٣
أدخــل بــني اهلمــزتني ألفــاً أبــو جعفــر، وســهل الثانيــة   ﴾أئِمة﴿  ٥

  ).أائمة، أئمة( أبوجعفر ورويس
ونُرَي فرعوَن ﴿  ٦

  ﴾وجنوَدمها وهامانَ 
باليــاء املفتوحــة بــدل النــون وبــاأللف املقصــورة بعــد 
الـــــراء بـــــدل اليـــــاء ورفـــــع الكلمـــــات الـــــثالث خللـــــف 

) يــــرى(وأمــــال ) وجنوُدمهــــا ويَــــرى فرعــــوُن وهامــــانُ (
  خلف أيضاً 

  ).ُحْزناً (ضم احلاء وأسكن الزاي خلف   ﴾وَحَزناً ﴿  ٨
  ).خاطني(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾خاِطِئني﴿  ٨
 ).إمرأه(وقف عليها يعقوب باهلاء  ﴾ إمرأت﴿  ٩

  ).قـُرهْ (وقف عليها يعقوب باهلاء   ﴾قُـرتُ ﴿  ٩
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  .أماهلا خلف  ﴾ىسَ عَ ﴿  ٩    
 ).املومنني(أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر    ﴾نياملؤمن﴿  ١٠

  .����وهم ال يشعرون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وحّرمنا عليه المراضع ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث
  .أماهلا خلف  ﴾استوىو ﴿  ١٤
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾فقضى﴿  ١٥

١٨، ١٥ ،
٢٠، ١٩  

  )معاً ( ﴾موسى﴿
  )معاً ( ﴾وسىيا م﴿

  .فا خلمأماهل
  .أماهلما خلف

  ).يبُطش(ضم الطاء أبو جعفر   ﴾يبِطش﴿  ١٩
  .أماهلا خلف  ﴾يسعى، جاء﴿  ٢٠
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾أقصا﴿  ٢٠

٢٦، ٢٠ ،
٢٧  

يأمترون، استأجره، ﴿
  ﴾تأُجَريناستأجرت، 

  يأمترون، (اإلبدال أليب جعفر 
  ).تاجرين استأجرت، استاجره ،

  .ا خلفأماهل  ﴾عسى﴿  ٢٢
) دوِـــِم امـــرأتني(كســـر اهلـــاء واملـــيم وصـــالً يعقـــوب   ﴾دوُِِم امرأتني﴿  ٢٣

  ).دوُُِم امرأتني( وضمهما خلف
) الرعــاءُ  َيصــُدرَ (فــتح اليــاء وضــم الــدال أبــو جعفــر   ﴾ُيصِدَر الرعاءُ ﴿  ٢٣

  ).ـِدرزُيصـ(وأشم الصاد زاياً خلف ورويس 
  رْيب أْن،إْين أريد﴿  ٢٧، ٢٢

  ﴾إن ستجدينْ ، 
  أريد أْن،إينَ  ريبَ ( فتح الياء فيها أبو جعفر

  ).إن ستجدينَ ، 
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خري﴿  ٢٤
  .ا خلفمأماهل  ﴾فسقى، توىل﴿  ٢٤

٢٨، ٢٤  ﴿، إيل اء السكت   ﴾علي ْه، (وقف عليها يعقوبعلّيهْ إلي.(  
جاءه، جاءته، ﴿  ٢٦، ٢٥

  ﴾)معاً (إحدامها 
  .خلف ن أماهل

ووقــف عليهـــا مـــع ) يـــا أبـــتَ (فــتح التـــاء أبـــو جعفــر   ﴾تِ ياأب﴿  ٢٦
  .) ياأبهْ (يعقوب باهلاء 

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾إحدى﴿  ٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٢٧

  .����واهللا على ما نقول وكيل … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... فلما قضى موسى األجل ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
  .أماهلا خلف  ﴾قضى﴿  ٢٩
  .ا وقفاً خلفمأماهل  ﴾موسى األجل﴿  ٢٩

٢٩،٣٠ 
،٣٤ 
٣٨،٣٧،  

لعلي  إين آنست،﴿
 آتيكم،إين أنا، إين

   ريب أعلم، أخاف،
  ﴾لعلي أطلع

  آتيكم، آنست،لعليَ  إينَ (فتح الياء فيها أبو جعفر
   أخاف، أنا، إينَ  إينَ   

   أعلم، ريبَ 
  )أطلع لعليَ 

وضــمها ) ِجــْذوةٍ (جعفــر ويعقــوب  كســر اجلــيم أبــو  ﴾َجذوةٍ ﴿  ٢٩
  ).ُجْذوةٍ (خلف 

  .خلف نأماهل  )معاً ( ﴾ياموسى﴿  ٣١، ٣٠
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موسى ، أتاها ﴿   ٣١
  ﴾)كله(

  ).٣٨، ٣٧، ٣٦(أماهلا خلف، وكذا يف 

  .خلف اهلمزة والراء أمال  ﴾رآها﴿  ٣١
٣١  ﴿ أماهلا خلف  ﴾َوىل.  

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من غري، إلٍه غريي﴿  ٣٨، ٣٢
٣٢  ﴿ هــب(ضــم الــراء خلــف   ﴾هبالروفــتح اهلــاء أبــو جعفــر )الر ،

  ).الرَهب(ويعقوب 
مــــع طـــول املــــد ســـت حركــــات شـــدد النــــون رويـــس   ﴾فذاِنك﴿  ٣٢

  ).فذانك(
  ).يقتلوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾يقتلون﴿  ٣٣
  ).معيْ ( أسكن الياء الثالثة  ﴾يَ عِ مَ ﴿  ٣٤
ـــــوين   ﴾رْدءاً ﴿  ٣٤ ـــــدال ألفـــــاً دون تن أليب جعفـــــر يف احلـــــالني اإلب

  ) رَِدا(
  ).يصدْقين(جزم القاف الثالثة   ﴾يصدُقين﴿  ٣٤
٣٤  ﴿ أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾بونيكذ) بوينيكذ .(  

  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾جاءهم﴿  ٤٨، ٣٦
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مفرتىً ﴿  ٣٦
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾باهلدى﴿  ٣٧
  ).من يكون(بالياء بدل التاء خللف   ﴾نمن تكو ﴿  ٣٧
   .)يَرِجعون(فتح الياء وكسر اجليم يعقوب وخلف   ﴾يُرَجعون﴿  ٣٩
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  ﴾أئمة﴿  ٤١
مــع تســهيل اهلمــزة الثانيــة أدخــل بــني اهلمــزتني ألفــاً 

 الثانيــــة رويــــساهلمــــزة وســــهل ، )أاِامــــة( أبــــو جعفــــر
  ).أَِامة(

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٤٢
  .ا خلف وقفاً أماهل  ﴾موسى الكتاب﴿  ٤٣
  .أماهلا خلف  ﴾األوىل﴿  ٤٣

  .ا خلف وقفاً مأماهل  )معاً ( ﴾هدىً ﴿  ٥٠، ٤٣
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾موسى األمر﴿  ٤٤
  ).أنشانا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾أنشأنا﴿  ٤٥
ويعقــوب  ،)علــيُهُم الُعُمــر( ضــم اهلــاء وصــالً خلــف  ﴾العمر عليِهمُ ﴿  ٤٥

  ).عليُهم( يف احلالني
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٤٥

  .أماهلا خلف  ﴾أتاهم﴿  ٤٦
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديِهم﴿  ٤٧
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٤٧
  .اإلمالة خللف  ﴾جاءهم﴿  ٤٨
  . أماهلا خلف  )معاً ( ﴾موسى﴿  ٤٨
عفـر فتح السني وزاد ألفـاً بعـدها وكسـر احلـاء أبـو ج  ﴾ِسْحران﴿  ٤٨

  ).َساِحران(ويعقوب 
  ).فاتوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾فأتوا﴿  ٤٩
  .أماهلا خلف  ﴾أهدى﴿  ٤٩
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  .أماهلا خلف  ﴾هواه﴿  ٥٠
  .����إن اهللا ال يهدي القوم الظالمين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... ولقد وصلنا لهم القول ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الخامس

٥٤، ٥٢ ،
٦٣  

يؤمنون، يؤتون، ﴿
  ﴾تربأنا

  ).يومنون، يوتون ،تربانا(اإلبدال أليب جعفر 

  .أماهلا خلف  ﴾يتلى﴿  ٥٣
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٥٩، ٥٣

ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾وُهو﴿  ٥٦
  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 

  .أماهلا خلف  ﴾اهلدى﴿  ٥٧
بالتــاء بــدل اليــاء أبــوجعفر ورويــس و أماهلــا  خلــف،   ﴾جيىب﴿  ٥٧

  ).جتىب(
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾القرى﴿  ٥٩

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٦٠،٦١
  .أماهلا خلف  ﴾أبقى﴿  ٦٠

، ووقــف )فْهــو، وْهــو( أســكن اهلــاء فيهــا أبــو جعفــر  ﴾فُهو، وُهو﴿  ٧٠، ٦١
  ).فُهوْه، وُهوهْ (عليها يعقوب اء السكت 

ووقـــــف عليهـــــا ) مث ْهـــــو( أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر  ﴾مث ُهو﴿  ٦١
  ).مث ُهوهْ (يعقوب اء السكت 

  ).يناديُهم(ضم اهلاء فيها يعقوب   )الثالثة( ﴾يناديهم﴿ ،٦٥، ٦٢
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٧٤  
  عليِهم القول﴿  ٦٦، ٦٣

  ﴾عليِهم األنباء
ــــيُهُم ( ضــــم اهلــــاء وصــــالً خلــــف   ــــيُهُم القــــول، عل عل

  ).عليُهم( ، ويف احلالني يعقوب)األنباء
  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٦٤
  .أماهلا خلف  ﴾عسىف﴿  ٦٧
  .أماهلا خلف  ﴾تعاىلو ﴿  ٦٨
  .أماهلا خلف  ﴾األوىل﴿  ٧٠
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٧٠

  ).أراَيتم( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  )معاً ( ﴾أرأيتم﴿  ٧٢، ٧١
  .اإلخفاء أليب جعفر  )معاً ( ﴾إلٌه غريُ ﴿  ٧٢، ٧١
  ).ياتكم( اإلبدال أليب جعفر  )معاً ( ﴾يأتيكم﴿  ٧٢، ٧١

  .����وضل عنهم ما كانوا يفترون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

 .����... إن قارون كان من قوم موسى ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس

  .أماهلما خلف  ﴾موسى، فبغى﴿  ٧٦
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليهم﴿  ٧٦

  .أماهلا خلف  ﴾آتاك﴿  ٧٧
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٧٩، ٧٧

  ).عندَي أومل(فتح الياء أبو جعفر   ﴾عندْي أومل﴿  ٧٨
) ذنــوِِم اــرمني(كســر اهلــاء واملــيم وصــالً يعقــوب   ﴾ذنوُِِم ارمون﴿  ٧٨

  .)ذنورُهُم ارمني( وضمهما خلف
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  .أماهلا خلف  ﴾ايـَُلقاه﴿  ٨٠
  ).فِـَية(أبدل اهلمزة ياءاً أبو جعفر   ﴾ِفَئة﴿  ٨١
ضـــــــم اخلـــــــاء وكســـــــر الســـــــني أبـــــــو جعفـــــــر وخلـــــــف   ﴾َخلَسف بنا﴿  ٨٢

  )ِسفَ خلَُ (
  .وقفَا◌ً  أماهلا خلف  ﴾جيزى﴿  ٨٤

  .أماهلا خلف  )كله( ﴾جاء﴿  ٨٥، ٨٤
  ).رَيب أعلم(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب أعلم﴿  ٨٥
  .خلفأماهلا   ﴾باهلدى﴿  ٨٥
  .أماهلا خلف  ﴾يُلقى﴿  ٨٦
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٨٦
  ).وُهوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ُهو﴿  ٨٨
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٨٨

  .����له الحكم وإليه ترجعون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  
 

��و���א���!�و  �

  ����…أحسب الناس أن يتركوا  �الـم  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع
  .السكت على حروف التهجي أليب جعفر  ﴾الـم﴿  ١
ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر   ﴾وُهو﴿  ٥

  ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ١٠
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خطاياهم﴿  ١٢
  ).فيُهم( بضم اهلاء يعقو   ﴾فيِهم﴿  ١٤
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ١٧
  ).أومل تروا(بالتاء بدل الياء خللف   ﴾أومل يروا﴿  ١٩
  . أماهلا خلف  ﴾فأجناه﴿  ٢٤
  ).مبومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٢٤
  ).اختتم( اإلدغام لغري رويس  ﴾اختذمت﴿  ٢٥

  ﴾مودَة بيِنكم﴿  ٢٥
أبـو جعفـر  ونصـبهامنونة )مودةُ ( رويس )مودة( رفع

  )مودًة بيَنكم(وخلف مع نصب نون بينكم
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٢٥
  ).وماواكم( أماهلا خلف، واإلبدال أليب جعفر  ﴾مأواكمو ﴿  ٢٥

  .����من ناصرين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .�. ..فآمن له لوط �: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن
  ).رَيب إنه(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب إنه﴿  ٢٦
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٢٧
  ).أإنكم لتأتون(زاد مهزة االستفهام خلف   ﴾إنكم لتأتون﴿  ٢٨

  ).لتاتون، وتاتون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأتونو ، )معاً (لتأتون﴿  ٢٨،٢٩
ـــة أبـــو جعفـــر   ﴾أئنكم﴿  ٢٩  )أائـــنكم، أااِنكـــم(ســـهل اهلمـــزة الثاني

  .ورويس وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر
أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر وصًال، وأبـدهلا يـاًء ابتـداًء   ﴾قالوا ائتنا﴿  ٢٩
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  ).اِيتنا(
  .أماهلا خلف  ﴾بالبشرى﴿  ٣١

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾جاءت﴿  ٣١،٣٣
وكســــر اجلــــيم خمففــــة يعقــــوب  أســــكن النــــون الثانيــــة  ﴾لنـَُنجينه﴿  ٣٢

  ) لنْنِجينه(وخلف 
  ).ـيءِس◌ُ (باإلمشام أليب جعفر ورويس   ﴾يءَ سِ ﴿  ٣٣
أســـــــكن النـــــــون وخفـــــــف اجلـــــــيم خلـــــــف ويعقـــــــوب   ﴾ُمَنّجوك﴿  ٣٣

  .) مْنجوك(
  ).مثوداً (ا بالنصب أبو جعفر وخلف نو   ﴾ومثودا﴿  ٣٨
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٣٩
  ).جاءهم(وأمال ) ولقجاءهم(أدغمها خلف   ﴾ولقْد جاءهم﴿  ٣٩
  .خفاء أليب جعفراإل  ﴾مْن خسفنا﴿  ٤٠
  ).وتيُ لبِ ا(كسر الباء خلف   ﴾البُيوت﴿  ٤١
  ).تدعون(بالتاء بدل الياء أليب جعفر وخلف   ﴾يدعون﴿  ٤٢
ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو(أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر   ﴾وُهو﴿  ٤٢

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  ).للمومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾للمؤمنني﴿  ٤٤
  .أماهلا خلف  ﴾تنهى﴿  ٤٥

  .����واهللا يعلم ما تصنعون …  ����: ـهاية الثمن عند قوله تعالىن
� � � �  
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  الجزء الحادي والعشرون
  .����... وال تجادلوا أهل الكتاب ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

  ).يومنون، يومن(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يؤمنون، يؤمن﴿  ٤٧
  ).آية من ربه(وحدها خلف   ﴾آياٌت من ربه﴿  ٥٠
  ).أومل يكفُهم(ضم اهلاء رويس   ﴾ يكفِهمأومل﴿  ٥١
  .أماهلما خلف  ﴾ذكرىو يتلى، ﴿  ٥١
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٥١
  ).يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٥١
  . أماهلا خلف  ﴾كفى﴿  ٥٢
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾مسمىً ﴿  ٥٣
  .أماهلا خلف  ﴾جلاءهم﴿  ٥٣
  ).ياتينهم( فراإلبدال أليب جع  ﴾يأتينهم﴿  ٥٣
  .اإلمالة لرويس  ﴾بالكافرين﴿  ٥٤
  .أماهلا خلف  ﴾يغشاهم﴿  ٥٥
  ) ونقول(بالنون بدل الياء أليب جعفر ويعقوب   ﴾ويقول ذوقوا﴿  ٥٥
  )يا عبادْي الذين( أسكن الياء يعقوب وخلف  ﴾يا عبادَي الذين﴿  ٥٦
  ).فاعبدوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فاعبدون﴿  ٥٦
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾عونتُرج﴿  ٥٧
بثــاء مثلثــة ســاكنة بعــد النــون خلــف وختفيــف الــواو   ﴾لنبّوئنهم﴿  ٥٨

ــــــِويَـ نُ لَ (وبعــــــدها يــــــاء مفتوحــــــة  واإلبــــــدال أليب ) مهُ نـ ْث
  ).مهُ نـ يَـ وِ بَ نُ لَ (جعفر 
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جعفـر بـألف بعــد الكـاف مــن دون يـاء وكســر  أليب  ﴾وكأين﴿  ٦٠
والقصـــر، ووقـــف عليهـــا  لها مـــع املـــديســـهتاهلمـــزة و 

  ).وكَأيْ (يعقوب بالياء 
ووقــــــف عليهــــــا ) وْهــــــو( أســــــكن اهلــــــاء أبــــــو جعفــــــر  ﴾وُهو﴿  ٦٠

 وُهوهْ (اء السكت يعقوب.(  
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلق﴿  ٦١
  .أماهلا خلف  ﴾فأىن﴿  ٦١
  ).يوفكون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤفكون﴿  ٦١
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٦٤
ووقــــــف عليهــــــا ) ـْهيَ لَــــــ(كن اهلــــــاء أبــــــو جعفـــــر أســـــ  ﴾ـْهيَ لَ ﴿  ٦٤

  ).ـيهْ لَه◌ِ (يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف  ﴾جناهم﴿  ٦٥
  ).وْليتمتعوا(أسكن الالم خلف   ﴾ولِيتمتعوا﴿  ٦٦
  ).يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٦٧
  .ا خلفمأماهل  ﴾افرتى، جاءه﴿  ٦٨
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مثوىً ﴿  ٦٨
  .ماهلا رويسأ  ﴾للكافرين﴿  ٦٨

 .����وإن اهللا لمع المحسنين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
��و���א��وמ �

  .����… غلبت الروم  �الـم   ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني
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  .سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر  ﴾الـم﴿  ١
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾أدىن﴿  ٣
  ).ومنونامل( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنون﴿  ٤

ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر   )كله( ﴾وُهو﴿  ٢٧، ٥
  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٨
  .أماهلا خلف  ﴾جاءم﴿  ٩
  ).كان عاقبةُ (رفعها أبو جعفر ويعقوب   ﴾كان عاقبةَ ﴿  ١٠
  .أماهلا خلف  ﴾السوَأى﴿  ١٠
  ).يستهُزون(حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   ﴾ستهزءوني﴿  ١٠
، وباليـــاء )َترِجعـــون(فـــتح التـــاء وكســـر اجلـــيم رويـــس   ﴾تُرَجعون﴿  ١١

  ).يَرِجعون(املفتوحة وكسر اجليم لروح 
  .أماهلا رويس  ﴾كافرين﴿  ١٣
  ).َختُرجون(فتح التاء وضم الراء خلف   ﴾ُختَرجون﴿  ١٩
٢٠  
٢١  

  ﴾مكُ قَ لَ أْن خَ ﴿
  ﴾قَ لَ أْن خَ ﴿

  .اإلخفاء أليب جعفر
  .اإلخفاء أليب جعفر

  ).للعاَلمني(فتح الالم الثالثة   ﴾للعاِلمني﴿  ٢٢
  ).ويُنْزِ◌ل( التخفيف ليعقوببإسكان النون وب  ﴾وينزل﴿  ٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾األعلى﴿  ٢٧
  ).فطرهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾فطرت﴿  ٣٠
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  .����لكن أكثر الناس ال يعلمون  و …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... منيبين إليه واتقوه ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث
  ).لديُهم، عليُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾لديِهم، عليِهم﴿  ٣٥، ٣٢

ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر   ﴾فُهو﴿  ٣٥
  ).وُهوهْ (اء السكت يعقوب 

  ).أيديُهم(اهلاء يعقوب  ضم  ﴾أيديِهم﴿  ٣٦
  ).يقِنطون(كسر النون يعقوب وخلف   ﴾يقَنطون﴿  ٣٦
  ).يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾القرىب﴿  ٣٨
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾رباً ﴿  ٣٩
اء وإســـــكان الـــــواو أبـــــو يـــــبالتـــــاء املضـــــمومة بـــــدل ال  ﴾لريبـَُوا﴿  ٣٩

  ).لُرتبـُْوا(جعفر ويعقوب 
  .أماهلا خلف  ﴾اىلتعو ﴿  ٤٠
  ).تشركون(لف خلبالتاء بدل الياء   ﴾يشركون﴿    ٤٠
  ).لنذيقهم(روح لبالنون بدل الياء     ﴾ذيَقهميُ لِ ﴿  ٤١
  ).يايت(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يأيت﴿  ٤٣
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٤٥
  .أماهلا خلف  ﴾فجاءوهم﴿  ٤٧
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٤٧
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خالله﴿  ٤٨
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  ).الريح فتثري(أفردها خلف   ﴾الرياح فتثري﴿  ٤٨
  ).كْسفاً (أسكن السني أبو جعفر   ﴾ِكَسفاً ﴿  ٤٨
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾فرتى﴿  ٤٨
َزل(ليعقوب بإسكان النون وختفيف الزاي    ﴾ أن يُـنَـزل﴿   ٤٩   ). يـُنـْ
  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليِهم﴿   ٤٩
  ).أثر(أبو جعفر ويعقوب على اإلفراد قصر اهلمزة   ﴾ آثار﴿   ٥٠
  ).رمحهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾رمحت﴿  ٥٠

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾املوتى﴿  ٥٢، ٥٠
ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر   ﴾وْهو﴿  ٥٠

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  ).الدعاَء ِاذا(ر ورويس سهل الثانية أبو جعف  ﴾الدعاء إذا﴿  ٥٢
  ).اديْ (وقف عليها يعقوب بالياء   ﴾ادِ ﴿  ٥٣
  ).يومن( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمن﴿  ٥٣

  .����من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... اهللا الذي خلقكم من ضعف ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
، )عاً م(َضعف ﴿  ٥٤

  ﴾ضعفاً 
  ).، ُضعفاَ ُضعف(ضم الضاد الثالثة 

ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبوجعفر   ﴾وُهو﴿  ٥٤
  .).وُهوهْ (اء السكت

  ).يوفكون، جيتهم(اإلبدال فيها أليب جعفر   ﴾يؤفكون ،جئتهم﴿  ٥٨، ٥٥
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  ).لبتم( اإلدغام أليب جعفر  ﴾لبثتم﴿  ٥٦
  ).تنفع(عقوب بالتاء أليب جعفر وي  ﴾ينفع﴿  ٥٧
  ).ولقضربنا( أدغمها خلف  ﴾ولقْد ضربنا﴿  ٥٨
  ).يستخفْنك(أسكن النون رويس   ﴾يستخفنك﴿  ٦٠

� � � �  
��و�������ن �

  .سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر  ﴾الـم﴿  ١
  )ويوتون، يات( وقفاً خلف نأماهل  )الثالثة( ﴾هدىً ﴿  ٢٠، ٥، ٣

  .اإلبدال أليب جعفر  ﴾، يأتويؤتون﴿  ٤،١٦
  ).يتخُذهاو (رفع الذال أبو جعفر   ﴾ويتخَذها﴿  ٦

  ﴾ُهُزواً ﴿  ٦
 مــع إســكان الــزاي خللــف، و )ُهــُزءا( بــاهلمزة للثالثــة 

  ).ُهْزءاً (
  .أماهلما خلف  ﴾تتلى، وىل﴿  ٧

  )معاً ( ﴾وُهو﴿  ١٣، ٩
ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  .أماهلا خلف  ﴾ألقى﴿  ١٠

  ).أُن اشكر(ضم النون أبو جعفر وخلف   )معاً ( ﴾أِن اشكر﴿  ١٤، ١٢
١٦، ١٣ ،

١٧  
﴿ (كسر الياء الثالثة   )الثالثة( ﴾يا ُبين يا بين.(  

١٥، ١٤  ﴿ كله( ﴾إيل(   اء السكت وقف عليها يعقوب) ْهإلي.(  
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٥
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١٦  
١٦  

  ﴾من خردل﴿
  ﴾لطيف خبري﴿

  .اإلخفاء أليب جعفر
  .اإلخفاء أليب جعفر

  ).ثقالُ مِ (رفعها أبو جعفر   ﴾مثقالَ ﴿  ١٦
  ).وامر(اإلبدال أليب جعفر   ﴾وأمر﴿  ١٧

  ﴾ُتصعر﴿  ١٨
ـــــــــف  زاد ألفـــــــــاً بعـــــــــد الصـــــــــاد وخفـــــــــف العـــــــــني خل

   .)ُتصاِعر(

  ﴾نَِعَمهُ ﴿  ٢٠
بإســـكان العـــني وإبـــدال اهلـــاء تـــاء مربوطـــة يعقـــوب 

  ).نْعمةً (وخلف 
  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٢١

  .����الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ومن يسلم وجهه إلى اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الخامس

  ﴾وهو﴿  ٢٢
ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

  . ).وُهوهْ (يعقوب اء السكت
  .أماهلا خلف  ﴾الوثقى﴿  ٢٢
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾عذاب غليظ﴿  ٢٤
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلق﴿  ٢٥
  ).والبحرَ (بالنصب ليعقوب   ﴾والبحرُ ﴿  ٢٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٢٩
  ).تدعون( بالتاء بدل الياء أليب جعفر  ﴾يدعون﴿  ٣٠
  ).بنعمه(وقف عليها يعقوب باهلاء   ﴾بنعمت﴿  ٣١
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  .أماهلا خلف  ﴾جناهم﴿  ٣٢
  .أماهلا خلف  ﴾دنياال﴿  ٣٣

  ﴾يـُنَـزلو ﴿  ٣٤
يعقــــــوب  أســــــكن النــــــون وخفــــــف الــــــزاي مكســــــورة

  ).ينزِلو (وخلف 
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾عليٌم خبري﴿  ٣٤

� � � �  
��و���א���د� �

  .سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر  ﴾الـم﴿  ١
  .ا خلفمأماهل  ﴾افرتاه، أتاهم﴿  ٣
  .أماهلا خلف  ﴾استوى﴿  ٤

  ﴾السماِء إىل﴿  ٥
 الســــماءِ ( الثانيــــة أبــــو جعفــــر ورويــــساهلمــــزة  ســــهل

  .)ِاىل

  ﴾شيٍء خَلقه﴿  ٧
اإلخفــــاء أليب جعفــــر وبإســــكان الــــالم أليب جعفــــر 

  .)خْلقه(ويعقوب 
٩  ﴿ أماهلا خلف  ﴾اهسو.  

  ﴾أِءذا﴿  ١٠
وأســــــقط األوىل أبــــــو ، )أِاذا(ســــــهل الثانيــــــة رويــــــس 

  ).إذا( جعفر

  ﴾أئِنا﴿  ١٠
وســهل  ،)أااِنــا( أدخـل بــني اهلمــزتني ألفــاً أبــو جعفــر

  .)إنا( الثانية، وأسقط األوىل يعقوب
  .����بل هم بلقاء ربـهم كافرون … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... قل يتوفاكم ملك الموت ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس
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  .أماهلا خلف  ﴾يتوفاكم﴿  ١١
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرجعون﴿  ١١
  .أماهلا خلف  ﴾ترى﴿  ١٢
  .أماهلا خلف  ﴾هداها﴿  ١٣
  ).شينا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾شئنا﴿  ١٣
  ).يومن(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يؤمن﴿  ١٥
  ).مومناً (األبدال أليب جعفر   ﴾مؤمناً ﴿  ١٨
  .أماهلا خلف  ﴾تتجاىف﴿  ١٦
  ).أُْخِفْي هلم( أسكن الياء يعقوب  ﴾َي هلمفِ خْ أُ ﴿  ١٧
  )املاوى( أماهلا خلف وأبدهلا أبو جعفر  ﴾أوىامل﴿  ١٩
  ).فماواهم( أماهلا خلف وأبدهلا أبو جعفر  ﴾فمأواهم﴿  ٢٠
  ).ُقِ◌ـيل( اإلمشام لرويس  ﴾قيل﴿  ٢٠
  .أماهلا خلف  ﴾األدىن﴿  ٢١
  .سهل الثانية أبو جعفرمع املد والقصر   ﴾إسرائيل﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾موسى﴿  ٢٣
  .وقفاً  أماهلا خلف  ﴾هدىً ﴿  ٢٣

  ﴾أئِمة﴿  ٢٤
وسـهل ، )أاِامـة(أدخل بني اهلمزتني ألفـاً أبـو جعفـر 

  .)أَاِ◌مة( الثانية أبو جعفر ورويس
  ).ِلَما(كسر الالم وخفف امليم رويس   ﴾ما صربوالَ ﴿  ٢٤
  ).ِاىل املاءِ (سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾املاء إىل﴿  ٢٧
  ).تاكل( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأكل﴿  ٢٧
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  .أماهلا خلف  ﴾ىتم﴿  ٢٨
  .����وانتظر إنهم منتظرون  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
��و���א��زא# �

  .����...  ياأيها النبي اتق اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى :الثمن السابع
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ١
  .أماهلا خلف  ﴾يوحى﴿  ٢
  .أماهلا خلف  ﴾كفىو ﴿  ٣

  ﴾الالئي﴿  ٤

وســهل ،وحــذف اليــاء )الــالء(وب أســقط اليــاء يعقــ
 اهلمــــــزة مــــــع املــــــد والقصــــــر أبــــــو جعفــــــر يف احلــــــالني

، وله عند الوقف إبداهلا ياء مع املد الطويـل )والالِ (
  ). الآليْ (

  ﴾ُتظَاهرون﴿  ٤
وحذف األلف أبو واهلاء بفتح التاء وتشديد الظاء 

وألف  وفتح التاء واهلاء ).َتظهرون(جعفر ويعقوب 
  ).َتظَاَهرون(خلف  بينهما

  ﴾وُهو﴿  ٤
ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

  .).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  ).أخطامت(اإلبدال أليب جعفر   ﴾أخطأمت﴿  ٥
  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾أوىل﴿  ٦
  )باملومنني، املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾باملؤمنني، املؤمنني﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾موسىو ﴿  ٧
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  .أماهلا خلف وقفاَ   ﴾عيسىو ﴿  ٧
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ميثاقاً غليظاً ﴿  ٧
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٨
  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٩

  .ا خلفمأماهل  ﴾جاءتكم،جاءوكم﴿  ١٠، ٩

  ﴾الظنوناْ ﴿  ١٠
ـــــو جعفـــــر  ـــــف يف احلـــــالني أب ـــــت األل ـــــا(أثب ، )الظنون

  ).الظنون(وأسقطها يف احلالني يعقوب 
  ).املومنون،ويستاذن( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ذنيستأ،و املؤمنون﴿  ١٣، ١١

  ).ال َمقام(فتح امليم األوىل الثالثة   ﴾ال ُمقام﴿  ١٣
  ).وتنابِيُ (كسر الباء خلف   ﴾وتنابـُيُ ﴿  ١٣
  ).ألتوها(قصر اهلمزة أبو جعفر   ﴾آلتوها﴿  ١٤

  .����ولياً وال نصيراً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����قد يعلم اهللا المعوقين ... ����: ويبدأ بقوله تعالى: منالثمن الثا
  ).ياتون، الباس(اإلبدل أليب جعفر   ﴾يأتون، البأس﴿  ١٨
  .ا خلفمأماهل  ﴾جاء، يغشى﴿  ١٩
  ).يومنوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنوا﴿  ١٩
  ).حيِسبون(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حيَسبون﴿  ٢٠
  .)يات( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأت﴿  ٢٠
  ).لونيساءَ (بتشديد السني وألف بعدها رويس   ﴾يْسألون﴿  ٢٠
  ).سوةٌ إِ (كسر اهلمزة الثالثة   ﴾أسوة﴿  ٢١
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  ﴾رأى﴿  ٢٢
ــــــف وقفــــــاً  ــــــراء واألل ــــــراء وصــــــالً ويف ال اإلمالــــــة يف ال

  .خللف
  ).املومنون، املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنون، املؤمنني﴿  ٢٢،٢٣

  .أماهلا خلف  ﴾قضى﴿  ٢٣

  ﴾شاَء أو﴿  ٢٤
خلـــــف، وســـــهل الثانيـــــة أبـــــو جعفـــــر ) شـــــاء(أمـــــال 

   .)شاَء اَو(ورويس 
  ) عليُهم، صياصيُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾عليهم، صياصيهم﴿  ٢٤،٢٦

  .وقفاً ) كفى(أمال خلف   ﴾كفى اهللاو ﴿  ٢٥
  ).املومنني، وتاسرون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأسرونو املؤمنني، ﴿  ٢٥،٢٦

  ﴾قلوُِم الرْعب﴿  ٢٦
، )قلــــوُُِم الرُعــــب(ضــــم اهلــــاء واملــــيم وصــــالً خلــــف

، وضــــم )قلــــوِِِم الرُعــــب( وكســــرمها وصــــالً يعقــــوب
  ).الرُعب(عني الرعب أبو جعفر ويعقوب 

  ).َطْوهاتَ (حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾طُؤوهاتَ ﴿  ٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٢٨
  ).يات( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأت﴿  ٣٠

  ﴾ُيضاَعف﴿  ٣٠
أللـــف وشـــدد العـــني أبـــو جعفـــر ويعقـــوب حـــذف ا

  ).يضعف(
  .����وكان ذلك على اهللا يسيراً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  الجزء الثاني والعشرون

 .����... ومن يقنت منكن هللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول



���� ����� ����� �������� �  

−�٢٨٧�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  ﴾تعمل صاحلاً نؤاو ﴿  ٣١
يف دل النــون وباليــاء بــ )تعمــل(يف  باليــاء بــدل التــاء

لــــف، وأبــــدل اهلمــــزة يف نؤــــا أبــــو جعفــــر خل)نؤــــا(
  .)نوا(

  ) النساء ِان(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾النساء إن﴿  ٣٢
  ).ِقْرن(كسر القاف يعقوب وخلف   ﴾وقـَْرن﴿  ٣٣

  ).بِيوتكن(كسر الباء خلف   )معاً ( ﴾بُيوِتكن﴿  ٣٤، ٣٣
  .أماهلا خلف  ﴾األوىل﴿  ٣٣
  .أماهلا خلف  ﴾ىيتل﴿  ٣٤
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾لطيفاً خبرياً ﴿  ٣٤

واملؤمنات   ،واملؤمنني﴿  ٣٦، ٣٥
  ﴾ملؤمن وال مؤمنة

واملـــومنني، واملومنـــات، ( اإلبـــدال فـــيهن أليب جعفـــر
  ).ملومن وال مومنة

  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾قضى اهللا﴿  ٣٦
  .اإلدغام خللف  ﴾فقْد ضل﴿  ٣٦
  ).أن تكون(ر ويعقوب بالتاء أليب جعف  ﴾أن يكون﴿  ٣٦
  ).إتقول( أدغمها خلف  ﴾إْذ تقول﴿  ٣٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ختشى﴿  ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾ختشاه، قضى﴿  ٣٧

  ).املومنني، باملومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾،باملؤمننياملؤمنني﴿  ٣٧،٤٣
  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾كفىو ﴿  ٣٩،٤٨

  .)خامتِ (كسر التاء الثالثة   ﴾خامتَ و ﴿  ٤٠
املــومنني، املومنيــات، مومنــة، ( اإلبــدال أليب جعفــر   املؤمنني، املؤمنات ﴿، ٤٩، ٤٧
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  ).املومنني  ﴾مؤمنة، املؤمنني  ٥٠
  .أماهلا خلف  ﴾أذاهم﴿  ٤٨
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٤٨
  ) طلقتموهنهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾طلقتموهن﴿  ٤٩

  ﴾َمتسوهن﴿  ٤٩
وألــــــــف بعــــــــدها خلــــــــف ضــــــــم التــــــــاء وفــــــــتح املــــــــيم 

  ).ُمتاسوهن(

  ﴾عليِهن﴿  ٤٩
ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب ووقـــــف عليهـــــا ـــــاء الســـــكت 

  ).عليُهنهْ (وعلى أمثاهلا أيضاً 
  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿  ٥٠

  .����وكان اهللا غفوراً رحيمًا …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ي من تشاء منهنترج ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني
  ).رِجئُ تُ (باهلمزة املضمومة بدل الياء ليعقوب   ﴾يرجِ تُ ﴿  ٥١

  ﴾تؤويو ﴿  ٥١
  أبــــــدل أبــــــو جعفــــــر اهلمــــــزة واواً مظهــــــرة يف احلــــــالني

  ).تـُْوِوي(
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾أدىن﴿  ٥٩، ٥١

٥٢  ﴿ الحتَِ (بالتاء ليعقوب   ﴾الحيل ل.(  
  .)بِيوت(كسر الباء خلف   ﴾بُيوت﴿  ٥٣
  *.يوذن، توذوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤذن، تؤذوا﴿  ٥٣
  .اإلدغام أليب جعفر   ﴾طعاٍم غري﴿  ٥٣
  .أماهلا خلف  ﴾إناه﴿  ٥٣



���� ����� ����� �������� �  

−�٢٨٩�− 

���� ������� ������� ������� ��� 	
� �����	
� �����	
� �����	
� �� ���ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ������ـــــــــــــــ��� ���

  ).مستانسن، يوذي( اإلبدال فيهما أليب جعفر  ﴾مستئنسني، يؤذي﴿  ٥٣

  ﴾فْسألوهن﴿  ٥٣
، )فَســـــلوهن(وفـــــتح الســـــني خلـــــف  ةاهلمـــــز  حـــــذف

  ).سألوهنهْ ف(ووقف عليها يعقوب اء السكت 
  )وقلونهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾وقلون﴿  ٥٣

٥٩، ٥٥  
  )معاً ( ﴾عليِهن﴿

ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب ووقـــــف عليهـــــا ـــــاء الســـــكت 
  .على أمثاهلا أيضاً ) عليُهّنه(

  ﴾خوانإِ  أبناءَ ﴿  ٥٥
أبنــــــاَء ( ســــــهل اهلمــــــزة الثانيــــــة أبــــــو جعفــــــر ورويــــــس

 نا)ِاخوا ء السكت ، ووقف عليها يعقوب.  

  ﴾وال أبناء أخوان﴿  ٥٥
 أبــو جعفــر ورويــسمفتوحــة أبــدل اهلمــزة الثانيــة يــاًء 

) نـــــاِء َخيـــــوا ـــــف عليهـــــا يعقـــــوب هـــــاء ) وال أبن ووق
  .السكت

٥٨، ٥٧ ،
٥٩  

 املؤمنني، )معاً ( يؤذون﴿
واملؤمنات،  ،)معاً (

  ﴾يؤَذين

ـــــــوذون، املـــــــومنني، ( اإلبـــــــدال فـــــــيهن أليب جعفـــــــر ي
  ).واملومنيات، يوذين

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٥٧

  .����وكان اهللا غفوراً رحيماً  …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... لئن لم ينته المنافقون ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾سعرياً خالدين﴿  ٦٥- ٦٤

  .أماها رويس  ﴾الكافرين﴿  ٦٤
الرســــــوال، (ا يف احلــــــالني أبــــــو جعفــــــر مــــــأثبــــــت ألفه  ﴾، السبيالالرسوال﴿  ٦٦،٦٧
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الرســـول، ( ا يف احلـــالني يعقـــوبموحـــذفه) الســـبيال
  ).السبيل

  )ساداتِنا(زاد ألفاً بعد الدال وكسر التاء يعقوب   ﴾سادتَنا﴿  ٦٧
  ).آُم(ضم اهلاء رويس   ﴾آِم﴿  ٦٨
  ).كثرياً (أبدل الباء ثاء الثالثة   ﴾كبرياً ﴿  ٦٨
  .لفأماهلا خ  ﴾موسى﴿  ٦٩
  ).املومنني، واملومنات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني واملؤمنات﴿  ٧٣

� � � �  
��و�����% �

  )معاً ( ﴾وُهو﴿  ٢، ١
ووقـــــف عليهـــــا ، )وْهـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أبـــــو جعفـــــر 

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  )ال تاتينا، لتاتينكم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال تأتينا، لتأتينكم﴿  ٣
  .فأماهلا خل  ﴾بلى﴿  ٣
  ).عالـمُ (رفع امليم أبو جعفر ورويس   ﴾عالـِمِ◌ الغيب﴿  ٣
  ).رجٍز أليٍم◌ٍ (جر امليم أبو جعفر وخلف   ﴾رجٍز أليمٌ ﴿  ٥
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٦
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾يرى﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ٨
  ).ال يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال يؤمنون﴿  ٨
  .)، عليُهمأيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾مأيديِهم، عليهِ ﴿  ٩
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  ).السماِء ِان(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾السماء ِإن﴿  ٩
نشأ، خنسف، ﴿  ٩

  ﴾نسقط
، )يشـــــــأ، خيســـــــف، يســـــــقط(بيـــــــاء الغيبـــــــة خللـــــــف 

  ).يشا( واإلبدال يف األوىل أليب جعفر
، )ِــــِم األرض(كســــر اهلــــاء واملــــيم وصــــالً يعقــــوب   ﴾م األرض﴿  ٩

  ).ُُِم األرض( ها خلفوضم
  ).كْسفاً (أسكن السني الثالثة   ﴾ِكَسفاً ﴿  ٩

  .����لكل عبد منيب …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ولقد آتينا داود من فضالً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
  ).الرياح(مجعها أبو جعفر   ﴾الريح﴿  ١٢
  ).كاجلوايب(احلالني يعقوب أثبت الياء يف   ﴾كاجلواب﴿  ١٣
  ).تاكل منساته(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأكل ِمْنَسأتَه﴿  ١٤
  ).تـُبُـيـنت(ضم التاء والباء وكسر الياء رويس   ﴾تـَبَـَينت﴿  ١٤
، ومجعهـــــا أبـــــو )ســـــِكنهممَ (كســـــر الكـــــاف خلـــــف   ﴾سَكِنهممَ ﴿  ١٥

  ).مساكنهم(جعفر ويعقوب 
  .جعفراألخفاء أليب   ﴾رٌب غفور﴿  ١٥

  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  )كله( ﴾عليهم﴿  ١٦،٢٠،٢١
ــــــوين يعقــــــوب   ﴾أُُكٍل مخط﴿  ١٦ اإلخفــــــاء أليب جعفــــــر و أســــــقط التن

  )  .أُُكِل مخط(
اليـــاء باليـــاء بـــدل النـــون وبـــاأللف بعـــد الـــزاي بـــدل   ﴾جنازي إال الكفورَ ﴿  ١٧

  ).ُجيازى إال الكفورُ (ورفع راء الكفور أبو جعفر 
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  .أماهلما خلف لدى الوقف عليهما  ﴾رىالقرى، ق﴿  ١٨
يعقــوب وفــتح العــني والــدال يف  )ربنــا(رفــع البــاء يف   ﴾َربَنا باِعدْ ﴿  ١٩

  ).َربُنا باَعدَ ( باعد
ــــدق(أدغمهــــا خلــــف   ﴾ولقْد صدق﴿  ٢٠ ــــو ، )ولقص ــــدال أب وخفــــف ال

  ).َصَدقولقْد (جعفر ويعقوب 
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليهم﴿  ٢٠
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٢٠
  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليهم﴿  ٢١
  ).يومن( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمن﴿  ٢١
  ) قُل ادعوا(ضم الالم وصالً أبو جعفر وخلف   ﴾قِل ادعوا﴿  ٢٢
  ).فيُهما(ضم اهلاء يعقوب   ﴾فيهما﴿  ٢٢
  ).أُِذن(ضم اهلمزة خلف   ﴾أَذن﴿  ٢٣
  ).فـَزع(ء والزاي يعقوب فتح الفا  ﴾فـُزع﴿  ٢٣
، ووقــــف عليهــــا ، )وْهــــو(أســــكن اهلــــاء أبــــو جعفــــر  ﴾وهو﴿  ٢٣

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  ����وهو العلي الكبير …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � � 
  .���� قل من يرزقكم من السموات واألرض ���� :ه تعالىـويبدأ بقول: الثمن الخامس

  .خلف أماهلا وقفاً   ﴾هدىً ﴿  ٢٤
ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهو﴿  ٢٦

  ).وُهوهْ ( اء السكت
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  .أماهلا خلف  ﴾مىت﴿  ٢٩
  ).تستاخرون(اإلبدال أليب جعفر   ﴾تستأخرون﴿  ٣٠
  ).نومن، مومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾نؤمن، مؤمنني﴿  ٣١
  .أماهلا خلف  ﴾ترى﴿  ٣١
  .ا خلفمأماهل  ﴾اهلدى، جاءكم﴿  ٣٢
ـــا(أدغمهـــا خلـــف   ﴾إذ تأمروننا﴿  ٣٣ وأبـــدل اهلمـــزة الســـاكنة ، )إتأمرونن

  ).إذ تامروننا( أبو جعفر
لتقـــــاء نـــــون اهلمـــــزة بالنصـــــب وكســـــر نـــــون التنـــــوين ال  ﴾جزاُء الضعفِ ﴿  ٣٧

  ).الضعفُ نِ جزاءَ ( الساكنني ورفع الفاء رويس
  .أماهلا خلف  ﴾زلفى﴿  ٣٧
ووقف عليها يعقوب ، )وْهو( أسكن اهلاء أبو جعفر  ﴾فُهو، وُهو﴿  ٣٩

  ).وُهوهْ (اء السكت
  ).حنشرهم، نقول(جعفر وخلف  أليببالنون   ﴾حيشرهم، يقول﴿  ٤٠
  ).أهؤالء اِياكم(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾أهؤالء إياكم﴿  ٤٠
  ).مومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمنون﴿  ٤١
  .أماهلما خلف  ﴾تتلى، جاءهم﴿  ٤٣
  ).عليُهم( اء يعقوبضم اهل  ﴾عليِهم﴿  ٤٣
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾مفرتىً ﴿  ٤٣
  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ٤٤
  ).نكريي(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾نِكري﴿  ٤٥

  .����فكيف كان نكير …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����. ..قل إنما أعظكم بواحدة ����: ويبدا بقوله تعالى: الثمن السادس
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أدغــــــــــــم التــــــــــــاء األوىل يف الثانيــــــــــــة وصــــــــــــالً رويــــــــــــس   ﴾مث تتفكروا﴿  ٤٦
  ).تفكروا مث(

  .ا خلفمأماهل  ﴾مثىن، فرادى﴿  ٤٦
ووقــف عليهــا ، )فْهــو، وْهــو(أســكن اهلــاء أبــو جعفــر   ﴾فُهو، وُهو﴿  ٤٧

  ).فُهوْه، وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
  ).إال~ أجري( أسكن الياء يعقوب وخلف  ﴾أجري إال﴿  ٤٧
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٤٩
  ).رَيب إنه( فتح الياء أبو جعفر  ﴾رْيب إنه﴿  ٥٠

  .ا خلفمأماهل  ﴾أىنَ و ترى، ﴿  ٥١،٥٢
  ).التناؤش(لف خلباهلمزة بدل الواو   ﴾التناُوش﴿  ٥٢
  ).يلـُح◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾وِحيل﴿  ٥٤

� � � �  
��و���'�ط� �

  .أماهلا خلف  ﴾مثىن﴿  ١
ــــة واواً أبــــو جعفــــر ورويــــس وهلمــــا أبــــدل اهلمــــزة ا  ﴾ن إِ  يشاءُ ﴿  ١ لثاني

  ).يشاُء ِون، يشاُء ِان ( تسهيلها
ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهو﴿  ٢

  .)وُهوهْ (اء السكت
  ).نعمهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾نعمَت اهللا﴿  ٣
ــــراء أبــــو جعفــــر وخلــــف  ﴾من خالٍق غريُ ﴿  ٣ ءان واإلخفــــا ،)غــــريِ ( جــــر ال

  .أليب جعفر
  .أماهلا خلف  ﴾فأىن﴿  ٣
  ).توفكون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تؤفكون﴿  ٣
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  ) َترِجع(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف   ﴾تُرَجُع األمور﴿  ٤
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٥
فال َتْذهْب ﴿  ٨

  ﴾نفُسك
فـال (ضم التاء وكسر اهلاء ونصب السني أبـو جعفـر 

  ).تُذِهب نفَسك
  .أمال اهلمزة والراء خلف  ﴾فرآه﴿  ٨
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٨
  ).الريح(أفردها خلف   ﴾الرياح﴿  ٩
  ).مْيت(يعقوب خمففة أسكن الياء   ﴾ميت﴿  ٩
  .أماهلا خلف  ﴾أنثى﴿  ١١
  ).يـَنـُْقص(فتح الياء وضم القاف يعقوب   ﴾يُنَقص﴿  ١١
  )تاكلون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأكلون﴿  ١٢

  .ا وقفاً خلفمأماهل  ﴾ترى، مسمىً و ﴿  ١٣، ١٢
  .����وال ينبئك مثل خبير …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
 .����... ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع

العلماُء  ،الفقراء إىل﴿  ٢٨، ١٥
  ﴾إن

وجهــــان  ســــهل الثانيــــة وأبــــدالها أبــــو جعفــــر ورويــــس
  )الفقراُء ِاىل، العلماُء ِان (،)راُء يلى،العلماُء ينالفق(

  ).يشا، يات(ا أبو جعفر ألفاً مأبدهل  ﴾يشأ، يأت﴿  ١٦
أخرى، قرىب، تزكى، ﴿  ١٨

  ﴾يتزكى
  .خلف نأماهل

  .أماهلا خلف  ﴾األعمى﴿  ١٩
  .أماهلا خلف  ﴾جاءم﴿  ٢٥
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  ).أخت ( اإلدغام لغري رويس  ﴾أخذت﴿  ٢٦
  ).نكريي(يف احلالني يعقوب أثبت الياء   ﴾نكري﴿  ٢٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾عزيز غفور﴿  ٢٨
  .أماهلا  خلف وقفاً   ﴾خيشى﴿  ٢٨
وإبــــــدال اهلمــــــزة ) ولؤلــــــٍؤ◌ٍ (جرهــــــا يعقــــــوب وخلــــــف   ﴾ولؤلؤاً ﴿  ٣٣

  ).لولؤاً و (األوىل أليب جعفر 
  .أماهلا خلف  ﴾ال يقضى﴿  ٣٦
  .)عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليهم﴿  ٣٦
  .فاء أليب جعفراإلخ  ﴾صاحلاً غري﴿  ٣٧
  . أماهلا خلف  ﴾جاءكمو ﴿  ٣٧
  .ا رويسمأماهل  )معاً ( ﴾الكافرين﴿  ٣٩
  ).يتماَ أر (سهل الثانية أبو جعفر    ﴾أرأيتم﴿  ٤٠
٤٠  ﴿ باجلمع أليب جعفر ويعقوب   ﴾نتٍ بي) ناتٍ بي.(  

  .����بعضاً إال غروراً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... إن اهللا يمسك السماء واألرض ����: بقوله تعالى ويبدأ: الثمن الثامن
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾حليماً غفوراً ﴿  ٤١

٤٢  
، )معاً (جاءهم﴿

  ﴾أهدى
  .أماهلن خلف

  
  .خلفوقفاً ا مأماهل  ﴾ إحدى﴿   ٤٢
 )وجهان(سهل الثانية وأبدهلا واواً أبو جعفر ورويس   ﴾الإِ  السيءُ ﴿  ٤٣
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  ).السئ ِاال، السُئ وِال(
  ). سنهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   )الثالثة( ﴾سنتُ ﴿  ٤٣
  ).يواخذ، يوخرهم( اإلبدال فيهما أليب جعفر  ﴾يؤاخذ، يؤخرهم﴿  ٤٥
  .أماهلا وقفًاخلف  ﴾مسمىً ﴿  ٤٥
أمـــال جـــاء خلـــف، وســـهل اهلمـــزة الثانيـــة أبـــو جعفـــر   ﴾جلهمأَ  جاءَ ﴿  ٤٥

  ).َاجلهم جاءَ (ورويس 
� � � �  
��و����س �

ســكت علــى حــريف اهلجــاء أبــو جعفــر وأدغــم النــون   ﴾رآنيس والق﴿  ١
الـــواو يعقـــوب وخلـــف،  هجـــاء حـــرف الســـني يفمــن 

  .روح وخلف) يس(وأمال الياء من 
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٤
  ).تنزيلُ (رفع الالم أبو جعفر ويعقوب   ﴾تنزيلَ ﴿  ٥

  ).ال يومنون(ر اإلبدال أليب جعف  ﴾)معاً (ال يؤمنون ﴿  ١٠، ٧
ووقـف عليهـا يعقـوب ،)فْهي(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾ِهيف﴿  ٨

  ).فِهيهْ ( اء السكت
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديِهم﴿  ٩
  ).ُسداً (ضم السني أبو جعفر ويعقوب   )معاً ( ﴾َسداً ﴿  ٩
  .اإلخفاء أليي جعفر  ﴾ومْن خلفهم﴿  ٩
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٠
 اهلمـــزتني فيهمـــا ألفـــاً أبـــو جعفـــر وســـهل أدخـــل بـــني  ﴾أنذرمء﴿  ١٠

  ).أااَنذرم()نذرماَ أ(الثانية أبو جعفر ورويس 
ألفاً أبو جعفر وسـهل الثانيـة أبـو  خل بني اهلمزتنيأد  ﴾أأختذ﴿  ٢٣
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  ).أااَختذ)(أاَختذ( جعفر ورويس
  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ١٢
  . أماهلا خلف  ﴾جاءها﴿  ١٣
، ويعقــوب يف )إلــيُهم اثنــني(وصــالً خلــف ضــم اهلــاء   ﴾اثنني إليِهمُ ﴿  ١٤

  ).إليُهم( احلالني
، وفتحهــا أبــو جعفــر )أِان(ســهل اهلمــزة الثانيــة رويــس  ﴾أئن﴿  ١٩

  ).أااَن(وأدخل بينهما ألفاً وسهل الثانية 
  ).ِكرمتذُ (خفف الكاف أبو جعفر   ﴾ذُكرمت﴿  ١٩
  . ا خلفمأماهل  ﴾يسعى، جاء﴿  ٢٠
  . أماهلا وقفاً خلف  ﴾أقصا﴿  ٢٠
  ).وماْيل ال( أسكن الياء يعقوب وخلف  ﴾وماَيل ال﴿  ٢٢
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٢٢
) يــردَين الــرمحن(أبــو جعفــروصــالً أثبــت اليــاء مفتوحــة   ﴾إن يُرِدِن الرمحن﴿  ٢٣

  .أبو جعفر ويعقوب ) يردينْ (وأثبتها ساكنة وقفاً 
  ).ينقذوين(الني يعقوب أثبت الياء يف احل  ﴾ذونيُنقِ ﴿  ٢٣

ـــــو جعفـــــر   ﴾إْين إذاً، إْين آمنت﴿  ٢٥، ٢٤ ـــــاء فيهمـــــا وصـــــالً أب إَين إذاً، إَين (فـــــتح الي
  ).آمنت

  ).فامسعوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فامسعون﴿  ٢٥
  ).يلـُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيل﴿    ٢٦

  .����وجعلني من المكرمين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
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  الجزء الثالث والعشرون
  .����... وما أنزلنا على قومه ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

 ﴾صيحة واحدة﴿  ٥٣، ٢٩
  )معاً (

  ).صيحٌة واحدة(أبو جعفر  ن رفعه

، وضــم )يــاتيهم، تــاتيهم(اإلبــدال فيهمــا أليب جعفــر   ﴾يأتيهم، تأتيهم﴿  ٤٦، ٣٠
  ).ميأتيُهم، تأتيهُ (اهلاء فيهما يعقوب 

 حــذف اهلمــزة فيهمــا وضــم مــا قبــل الــواو أبــو جعفــر  ﴾يستهزؤن،متكئون﴿  ٥٦، ٣٠
  ).يستهزون،متكون(

  ).إليُهم، أيديُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾إليهم، أيديهم﴿  ٣٥، ٣١
  ) َلَما(خفف ابن وردان ويعقوب وخلف امليم   ﴾مالَ ﴿  ٣٢
  ).تةاملي ( أبو جعفرمكسورة شدد الياء   ﴾املْيتةُ ﴿  ٣٣

  )ياكلون، لياكلوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأكلون، ليأكلوا﴿  ٣٥، ٣٣
  ).هثـُُمرِ (ضم الثاء وامليم خلف   ﴾ثـََمـره﴿  ٣٥
  ).تْ لَ مِ عَ (حذف اهلاء خلف   ﴾عملته﴿  ٣٥
  ).والقمرُ (رفعها روح   ﴾والقمرَ ﴿  ٣٩
  ).ذرياِم(مجعها أبو جعفر ويعقوب   ﴾ذريَتهم﴿  ٤١
  ).إن نشا(إلبدال فيهما أليب جعفرا  )معاً ( ﴾إن نشأ﴿  ٤٣

  ).يلـُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيل﴿  ٤٧، ٤٥
  .أماهلا خلف  ﴾مىت﴿  ٤٨
  ).تاخذهم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأخذهم﴿  ٤٩
  ).ْخيصمون(أسكن اخلاء أبو جعفر   ﴾ِخيصمون﴿  ٤٩
  ).مرقدنا هذا(ال سكت للثالثة   ﴾هذا سمرقدنا ﴿  ٥٢



������ �	 ��
  

−�٣٠٠�− 

  ).فكهون(ف أبو جعفر حذف األل  ﴾فاكهون﴿  ٥٥
  ) يف ظَُللٍ (حذف األلف خلف وضم الظاء  ﴾يف ظاللٍ ﴿  ٥٦

  .����وامتازوا اليوم أيها المجرمون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ألم أعهد إليكم يا بني آدم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني
  ).وأُن اعبدوين( ضم النون أبو جعفر وخلف  ﴾وأِنِ◌ اعبدوين﴿  ٦١
  ). هذا سراط(بالسني لرويس   ﴾هذا صراط﴿  ٦١
٦٢  ﴿ ضـــــم اجلــــــيم والبـــــاء وخفــــــف الـــــالم خلــــــف ورويــــــس   ﴾ِجِبال

  )ُجُبال (وضم اجليم والباء وشدد الالم روح) ُجُبالً (
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديهم﴿  ٦٥
  ).السراط(بالسني لرويس   ﴾الصراط﴿  ٦٦
  .لفأماهلا خ  ﴾فأىن﴿  ٦٦
فتح النون األوىل وأسكن الثانية وضم الكاف خمففـة   ﴾نـَُنِكْسهُ ﴿  ٦٨

  ).نـَْنُكْسهُ (الثالثة 
  ).تعقلون(بالتاء أليب جعفر ويعقوب   ﴾يعقلون﴿  ٦٨
  ).لتنذر(بالتاء أليب جعفر ويعقوب   ﴾لينذر﴿    ٧٠
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٧٠
  ).ياكلوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأكلون﴿  ٧٢

٧٩، ٧٨ ،
٨١  

  ﴾)معاً (وِهي، وُهو﴿
ووقــف عليهــا ، )وْهي،وْهــو(أســكن اهلــاء أبــو جعفــر 

  ).وِهيْه، وُهوهْ (يعقوب اء السكت
أبـــــدل البـــــاء يـــــاء مفتوحــــــة رويـــــس وأســـــكن القــــــاف   ﴾بقادر﴿  ٨١

  ).يـَْقِدرُ (وحذف األلف ورفع الراء 



���� ����� ����� �������� �  

−�٣٠١�− 

  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ٨١
  .)بيده ملكوت(حذف الصلة رويس   ﴾بيده ملكوت﴿  ٨٣
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٨٣

� � � �  
 �'����و���א� �

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٦
  ).بزينِة الكواكب(ال تنوين للثالثة   ﴾بزينٍة الكواكب﴿  ٦
ال (أســكن الســني وخفــف املــيم أبــو جعفــر ويعقــوب   ﴾ال يسمعون﴿  ٨

  ).يْسَمعون
  .أماهلا خلف  ﴾األعلى﴿  ٨
  اإلخفاء أليب جعفر   ﴾من خِطف﴿  ١٠
  ).ُهمفاستفتِ (ضم اهلاء رويس   ﴾فاستفتِهم﴿  ١١
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلقنا﴿  ١١
  ).بل عجبتُ (ضم التاء خلف   ﴾بل عجبتَ ﴿  ١٢
أدخـــل بـــني اهلمـــزتني ألفـــاً أبـــو جعفـــر، وســـهل اهلمـــزة   ﴾أإذا﴿  ١٦

  ).أاِاذا)(أِاذا( الثانية مع رويس
  ).ُمتنا(يم أبو جعفر ويعقوب ضم امل  ﴾ِمتنا﴿  ١٦
  ) إنا(أسقط مهزة االستفهام أبو جعفر ويعقوب   ﴾أءنا﴿  ١٦
  ).أْو آباؤنا(أسكن الواو أبو جعفر   ﴾أَو آباؤنا﴿  ١٧

  ����هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون … ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
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  .����… الذين ظلموا وأزواجهم احشروا  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾ صراط﴿   ٢٣
 )ال(، مــع إشــباع ألــف شــدد التــاء أبــو جعفــر وصــالً   ﴾ ال تناصرون﴿   ٢٥

  ).آل تناصرون(
٢٨،٢٩  

٣٥  
﴾تأتوننا،مؤمنني﴿

  ﴾قيل﴿  
  ).تاتون، مومنني( اإلبدال أليب جعفر

  ).قُـِيل(اإلمشام لرويس 
وأدخـل بينهمـا  )أانـا( أبو جعفر ورويسسهل الثانية   ﴾أئِنا﴿  ٣٦

  ).أااِنا(ألفاً أبو جعفر
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٣٧
  ).املخِلصني(كسر الالم يعقوب   ﴾املخَلصني﴿  ٤٠

  ).عليُهم، فيُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾عليِهم، فيِهم﴿  ٧٢، ٤٥
  ).بكاس(اإلبدال أليب جعفر   ﴾بكأس﴿  ٤٥
  ).يُنزِفون(ف كسر الزاي خل  ﴾يُنزَفون﴿  ٤٧
سهل الثانية أبو جعفـر ورويـس وأدخـل بـني اهلمـزتني   ﴾أ ئِنك﴿  ٥٢

  ).أااِنك)(أاِنك(ألفاً أبو جعفر
وأســقط أبــو جعفــر  )أِاذا(ســهل اهلمــزة الثانيــة رويــس  ﴾أ ِإذا﴿  ٥٣

  ).أاِاذا( مهزة االستفهام
  ).ُمتنا(ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ﴾ِمتنا﴿  ٥٣
وســــــــهل الثانيــــــــة أبــــــــو  ألفــــــــاً  اهلمــــــــزتنيأدخــــــــل بــــــــني   ﴾أ ئِنا﴿  ٥٣

  ).إنا( وأسقط مهزة االستفهام يعقوب).أااِنا(جعفر
  .اإلمالة يف اهلمزة والراء خللف  ﴾فرآه﴿  ٥٥
  ).لرتديين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾لُرتدين﴿  ٥٦
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  .أماهلا خلف  ﴾األوىل﴿  ٥٩
قـوب ووقـف عليهـا يع) لــْهو(أسكن اهلاء أبـو جعفـر   ﴾لـُهو﴿  ٦٠

  ) هلُوهْ (اء السكت 
  ).فماُلون(حذف اهلمزة وضم الالم أبو جعفر   ﴾فماِلؤون﴿  ٦٦
  ).ولقضل(أدغمها خلف   ﴾ولقْد ضل﴿  ٧١
  ).املخِلصني(كسر الالم يعقوب   ﴾املخَلصني﴿  ٧٤
  .أماهلا خلف  ﴾نادانا﴿  ٧٥
  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٨١

  .����ثم أغرقنا اآلخرين …  ����: تعالىنـهاية الثمن عند قوله 
� � � �  

 .����... وإن من شيعته إلبراهيم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع

  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٨٤
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفـر وسـهل الثانيـة مـع   ﴾أئِفكاً ﴿  ٨٦

  ).أااِفكاً )(أاِفكاً (رويس
٩١  

١١٩، ٩٣  
  ﴾تأكلون﴿

  ﴾عليهم، عليهما﴿
  ).تاكلون( دال أليب جعفراإلب

  ).عليُهم، عليُهما(ضم اهلاء فيهما يعقوب 
  ).سيهديين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾سيهدين﴿  ٩٩
  ).تومر( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تؤمر﴿  ١٠٢
١٠٢  ﴿ كسر الياء الثالثة   ﴾يا ُبين) يابين.(  
إْين أرى، أْين ﴿  ١٠٢

  ﴾أذحبك
)  أرى، أَين أذحبـــكإينَ (فـــتح اليـــاء فيهمـــا أبـــو جعفـــر 

  .خلف) أرى(وأمال 
مـاذا (وأبدل األلـف يـاء خلـف  وكسر الراء ضم التاء  ﴾ماذا ترى﴿  ١٠٢

  ).يتُرِ 
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ووقـــف عليهـــا مـــع ،) يـــا أبـــتَ (فـــتح التـــاء أبـــو جعفـــر   ﴾يا أبتِ ﴿  ١٠٢
  ).يا أبهْ (يعقوب باهلاء 

  ).ستجدَين إن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾ستجدْين إن﴿  ١٠٢
  .ا خلفأماهل  ﴾شاء﴿  ١٠٢
  ).قصدقت( أدغمها خلف  ﴾قْد صدقت﴿  ١٠٥
) اـيـــالر (أبـــدل اهلمـــزة واواً وأدغمهـــا باليـــاء أبـــو جعفـــر   ﴾الرؤيا﴿  ١٠٥

  وأماهلا خلف 
ووقـف عليهـا يعقـوب ، )هلْـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر   ﴾لـهـُو﴿  ١٠٦

  ).هلُوهْ (اء السكت
  ).ومننيامل( األبدال أليب جعفر  )معاً ( ﴾املؤمنني﴿  ١٢٢ ،١١١
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾موسى﴿  ١٢٠، ١١٤

  ).السراط(بالسني لرويس   ﴾الصراط﴿  ١١٨
  ) اهللاُ ربكم ورب (جعفر  أليببالرفع   ﴾ربكم ورب اهللا َ ﴿  ١٢٦
  ).املخِلصني(كسر الالم يعقوب   ﴾املخَلصني﴿  ١٢٨

  ﴾ِإْل ياسني﴿  ١٣٠
، )ياسـني آلِ (فتح اهلمزة ومدها وكسر الالم يعقوب 

ألــــــــا )آل(ولـــــــه الوقـــــــف اضـــــــطراراً واختبـــــــاراً علـــــــى 
  .مفصولة

  ).املومنني( اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ١٣٢
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٣٧
، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر  ﴾وُهو﴿  ١٤٢

  ).وُهوهْ ( اء السكت
  .����ث في بطنه إلى يوم يبعثون لََلبِ …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
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  .����... فنبذناه بالعراء وهو سقيم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الخامس
ووقـف عليهـا يعقـوب ، )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر    ﴾وُهو﴿    ١٤٥

  .)وُهوهْ (اء السكت
  ).ِمَية(أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ﴾ِماْئةٍ ﴿    ١٤٧
  ).فاستفتُهم(ء رويس ضم اهلا  ﴾فاستفتِهم﴿  ١٤٩
أسقط مهزة االستفهام أبو جعفر وأبدهلا مزة وصـل   ﴾َأْصطفى﴿  ١٥٣

  .وأماهلا وقفاً خلف)  اصطفى(
  ).تذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتذَكرون﴿  ١٥٥
  ).فاتوا(  اإلبدال أليب جعفر  ﴾فأتوا﴿  ١٥٧

  ).خِلصنيامل(كسر الالم يعقوب   )معاً ( ﴾املخَلصني﴿  ١٦٩ ،١٦٠
  ).صايل(وقف عليها يعقوب بالياء   ﴾َصالٍ ﴿  ١٦٣
  ).ولقسبقت(أدغمها خلف   ﴾ولقْد سبقت﴿  ١٧١

� � � �  
��و���ص �

  .أبو جعفر سكت على الصاد وصالً   ﴾ص﴿  ١
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٤
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفـر وسـهل الثانيـة مـع   ﴾أ أُنزل﴿  ٨

  .)أااِنزِل)(أاِنزل( رويس
  ﴾عذاب، عقاب﴿  ١٤، ٨

  
ــــــاء فيهمــــــا يف احلــــــالني يعقــــــوب  ــــــت الي عــــــذايب، (أثب

  ).عقايب
فـــتح الـــالم وأســـقط اهلمـــزتني وفـــتح التـــاء أبـــو جعفـــر   ﴾ليكة﴿  ١٣

  ). ةَ لَيكَ (
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  ) هؤالِء ِاال(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾هؤالء إال﴿  ١٥
  ).ُفواق(ضم الفاء خلف   ﴾فـََواقٍ ﴿  ١٥

  .����وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ... ����: عند قوله تعالىنـهاية الثمن 
� � � �  

  ����... وهل أتاك نبأ الخصم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس
  .ا خلفمأماهل  ﴾أتاك، بـََغى﴿  ٢٢، ٢١

  ).إتسوروا( أدغمها خلف  ﴾إذ تسوروا﴿  ٢١
  ).إدخلوا( أدغمها خلف  ﴾إذ دخلوا﴿  ٢٢
  ).السراط(يس بالسني لرو   ﴾الصراط﴿  ٢٢
  ).وْيل نعجة(أسكن الياء الثالثة   ﴾وَيل نعجة﴿  ٢٣
  ).لقظلمك( أدغمها خلف  ﴾لقْد ظلمك﴿  ٢٤

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾زلفىل﴿  ٤٠، ٢٥
  .أماهلا خلف  ﴾اهلوى﴿  ٢٦
  )لتَدبروا(بالتاء بدل الياء وختفيف الدال أليب جعفر  ﴾ليدبروا﴿  ٢٩

 إْين أحببت، بعدي ﴿  ٣٥، ٣٢
  ﴾إنك

بعـــــدَي  إَين أحببـــــت ،(فـــــتح اليـــــاء فيهمـــــا أبـــــوجعفر 
  ).إنك

  ).الرياح(مجعها أبو جعفر   ﴾الريح﴿  ٣٦
  .أماهلا خلف  ﴾نادى﴿  ٤١
وفـتح النـون والصـاد ) بُنُصـب(ضم الصاد أبو جعفـر   ﴾بُنْصب﴿  ٤١

  ).بَنَصب(يعقوب 
ضــــــــم نــــــــون التنــــــــوين وصــــــــالً أبــــــــو جعفــــــــر وخلــــــــف   ﴾وعذاٍب اركض﴿  ٤٢- ٤١

  .)اركضنُ وعذابِ (
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  .أماهلا خلف  ﴾ذكرىو ﴿  ٤٣
  ).خبالصةِ (حذف التنوين أبو جعفر   ﴾خبالصةٍ ﴿  ٤٦
  .وقفاً خلف هلاأما   ﴾ذكرى﴿  ٤٦
  ).واللْيَسع(شدد الالم خلف وأسكن الياء   ﴾والَيَسع﴿  ٤٨
  ).كنيت مُ (حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾كئنيت مُ ﴿  ٥١

  .����راب بفاكهة كثيرة وش... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وعندهم قاصرات الطرف ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع
  ).فبيس(اإلبدال أليب جعفر   )معاً ( ﴾فبئس﴿  ٦٠ ،٥٦

  ).َغَساقو (خفف السني أبو جعفر ويعقوب   ﴾وَغساق﴿  ٥٧
  ).أَُخرُ و (ضم اهلمزة وحذف األلف يعقوب   ﴾وآخرُ ﴿  ٥٨
  .أماهلا خلف  ﴾ال نرى﴿  ٦٢
  .أماهلا خلف  ﴾األشرار﴿  ٦٢
أسقط مهزة االستفهام ووصل اهلمـزة يعقـوب وخلـف   ﴾أختذناهم﴿  ٦٣

  ).اختذناهم(
  ).ُسخرياً (ضم السني أبو جعفر وخلف   ﴾ِسخرياً ﴿  ٦٣
  ).ْيل من علم(أسكن الياء الثالثة   ﴾َيل من علم﴿  ٦٩

  .ا خلفمأماهل  ﴾األعلى، يوَحى﴿  ٧٠، ٦٩
  ).إمنا(أبو جعفر ) اأمن(كسر مهزة   ﴾إال أمنا﴿  ٧٠
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٧٤
  ).لعنَيت إىل(فتح الياء أبو جعفر   ﴾لعنْيت إىل﴿  ٧٨
  ).املخِلصني(كسر الالم يعقوب   ﴾املخَلصني﴿  ٨٣
٨٤    ﴿ نصبها أبو جعفر ويعقوب   ﴾فاحلق) فاحلق.(  
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  .أماهلما خلف  ﴾زلفى، الصطفى﴿  ٤، ٣
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٥
  ).ُهوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾هو﴿  ٦
  .ا خلفأماهل  ﴾فأىن﴿  ٦
﴾يـَْرَضُه لكم﴿    ٧

    
وأســـكنها ) يرضـــه لكـــم(وصـــلها ابـــن وردان وخلـــف 

  ) يرضهْ (ابن مجاز 
  .ا خلفمأماهل  ﴾يرَضى ،أخرى﴿    ٧

  .����إنه عليم بذات الصدور ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وإذا مس اإلنسان ُضر  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن

  ).َيضل لِ (فتح الياء رويس   ﴾لُيضل﴿    ٨
  .خلفا مأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٢٦ ،١٠

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾يوىف﴿  ١٠
١١  
١٣  

  ﴾إْين أمرت﴿
  ﴾إْين أخاف﴿

   ).إَين أمرت(فتح الياء فيهما أبو جعفر 
  ).إَين أخاف(أبو جعفر فتح الياء 

  ).شيتم(اإلبدال أليب جعفر   ﴾شئتم﴿  ١٥
  ).أهليهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أهليِهم﴿  ١٥
  ).يا عبادي(وقفاً رويس وصالً و أثبت الياء ساكنة   ﴾ياعبادِ ﴿  ١٦
  ). فاتقوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فاتقون﴿  ١٦
  .أماهلا خلف  ﴾البشرى﴿  ١٧
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  ). عبادي(أثبت يعقوب الياء وقفاً   ﴾ينفبشر عباِد الذ﴿  ١٧
  .أماهلا خلف  ﴾هداهم﴿  ١٨
  ).الذين لكن (شدد النون مفتوحة أبو جعفر   ﴾لكِن الذين﴿  ٢٠
  .أماهلما خلف  ﴾فرتاه، لذكرى﴿  ٢١
ووقــف عليهــا يعقــوب  ، )فْهــو(أســكن اهلــاء أبــوجعفر  ﴾فُهو﴿  ٢٢

  ).فُهوهْ (اء السكت
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾دىهُ ﴿  ٢٣
  ).ـِيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾فأتاهم﴿  ٢٥
  ).ولقضربنا(أدغمها خلف   ﴾ولقْد ضربنا﴿  ٢٧
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾عربياً غريَ ﴿  ٢٨
  )املاً سَ (أثبت ألفاً بعد السني وكسر الالم يعقوب   ﴾َلَماً سَ ﴿  ٢٩

  ���� عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  الجزء الرابع والعشرون

  .����... فمن أظلم ممن َكَذب على اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

  .أماهلما خلف  ﴾جاءه، جاء﴿  ٣٣، ٣٢
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾مثوىً ﴿  ٣٢
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٣٢
ا علـى اجلمـع أبـو كسر العني وفتح الباء وألف بعـده  ﴾َعْبَده﴿  ٣٦
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  ).ِعَباَده(جعفر وخلف 
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مْن خلق﴿  ٣٨
  ).أفراَيتم( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾أفرأيتم﴿  ٣٨
كاشفاُت ضره  ﴿  ٣٨

  ﴾ممسكات رمحته
 ــــــــــو ونــــــــــون  )ضــــــــــره(ونصــــــــــب راء  )كاشــــــــــفات(ن ن

كاشـفاٌت (يعقـوب  )رمحتـه(ونصب تاء  )ممسكات(
 ه، ممسكاٌت َرمحَتهضر(.  

  ).ياتيه(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يأتيه﴿  ٤٠
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٤١
  .أماهلا خلف  ﴾اهتدى﴿  ٤١
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾يتوىف﴿    ٤٢
ضم القاف وكسـر الضـاد وأبـدل األلـف يـاء مفتوحـة   ﴾قضى عليها املوتَ ﴿    ٤٢

ُقِضــَي عليهــا (خلــف  )املــوت(تــاء ورفــع ) قضــى(يف 
  )  وتُ امل

  .أماهلا خلف  ﴾األخرى﴿  ٤٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٤٢
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٤٤

  ).يومنون(اإلبدال أليب جعفر   )معاً ( ﴾يؤمنون﴿  ٥٢ ،٤٥
  ) يستهُزون(ضم الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾يستهزِءون﴿  ٤٨
  .أماهلا خلف  ﴾أغىن﴿    ٥٠

  .����إن في ذلك آليات لقوم يؤمنون ... ����: ية الثمن عند قوله تعالىنـها
� � � �  
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 .����... قل يا عبادي الذين أسرفوا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني

قل يا عبادَي ﴿  ٥٣
  ﴾الذين

  ).يا عبادْي الذين(أسكن الياء يعقوب وخلف 

  ).ال تقِنطوا(كسر النون يعقوب وخلف   ﴾ال تقَنطوا﴿  ٥٣
  ).وُهوهْ (ووقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾هو﴿  ٥٣

  ).ياتيكم( األبدال أليب جعفر  )معاً ( ﴾يأتيكم﴿  ٥٥، ٥٤
ــــــــا (بعــــــــد األلــــــــف مفتوحــــــــة  زاد أبــــــــو جعفــــــــر يــــــــاء  ﴾ياحسرتى﴿  ٥٦ ي

ـــــــــن وردان وجـــــــــه بإســـــــــكاا )حســـــــــرتايَ  ـــــــــا (، والب ي
يـــا (، ووقــف عليهــا رويـــس ــاء الســكت )حســرتايْ 
  .وأماهلا خلف) حسرتاه

  .أماهلا خلف  ﴾هداين﴿  ٥٧
٦٠، ٥٨ 
،٧٥  

  .خلف وقفاً  ن أماهل  )الثالثة( ﴾ترى﴿

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾بلى﴿  ٧١، ٥٩
  .وأماهلا) قجاءتك(أدغمها خلف   ﴾قْد جاءتك﴿  ٥٩
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٥٩
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾مثوىً ﴿  ٦٠
  ).يُـْنِجي اهللاو (أسكن النون وخفف اجليم روح   ﴾ويُـَنجْي اهللا﴿  ٦١
  ).مبفازام(باجلمع خللف   ﴾مبفازم﴿  ٦١

، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر  )معاً ( ﴾وهو﴿  ٧٠، ٦٢
  ).وُهوهْ (اء السكت

األبدال وختفيف النون وفتح اليـاء وصـالً أليب جعفـر   ﴾وينْ تأمر ﴿  ٦٤



������ �	 ��
  

−�٣١٢�− 

  ). تامروَين أعبد(
  .أماهلا خلف  ﴾تعاىلو ﴿  ٦٧
  .ا خلفمأماهل  ﴾اء، ُأخرىش﴿  ٦٨
  ).يءـوُج◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾وجيءَ ﴿  ٦٩

  ).يقـوُس◌ِ (اإلمشام فيهما لرويس   )معاً ( ﴾وِسيق﴿  ٧٣، ٧١
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾جاءوها﴿  ٧٣، ٧١

  ).ياتكم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتكم﴿  ٧١
  ).فـُتَحت(شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   ﴾فُِتَحت﴿  ٧١
  .أماهلا رويس  ﴾ينالَكاِفرِ ﴿  ٧١

  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   )معاً ( ﴾ِقيل﴿  ٧٥، ٧٢
  ).فبيس(األبدال أليب جعفر   ﴾فبئس﴿  ٧٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مثوى﴿  ٧٢
  ).فتحتو (شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   )معاً ( ﴾وفِتحت﴿  ٧٣

  .����وقيل الحمدهللا رب العالمين ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
��و���)�'� �

  .ويبدأ من أول السورة: الثمن الثالث
) مـــيم. حـــا(ســـكت علـــى حـــريف اهلجـــاء أبـــو جعفـــر     ﴾حم﴿    ١

  . وأمال خلف احلاء
  ).هوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾هو﴿  ٣

  ) لياخذوه، يومنون(اإلبدال فيهما أليب جعفر   ﴾ليأخذوه، يؤمنون﴿    ٧، ٥    
  ).فأختهم( رويس االدغام لغري  ﴾فأخذم﴿  ٥
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  ).عقايب(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾عقاب﴿  ٥
  ).كلمات(باجلمع أليب جعفر   ﴾كلمتُ ﴿  ٦
  ).قُهمو (ضم اهلاء يف احلالني رويس   ﴾وِقهم عذاب﴿  ٧
﴾وقِهم السيئات﴿    ٩

    
ـــــِم الســـــيئاتو (كســـــر اهلـــــاء واملـــــيم وصـــــالً روح  ) قِه

 وضــــم اهلــــاء يف) قُهــــُم الســــيئاتو (وضــــمهما خلــــف 
  ).قُهمو (احلالني رويس 

  ).إتدعون( اإلدغام خللف  ﴾إْذ تُدعون﴿  ١٠
  ).تومنوا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تؤمنوا﴿  ١٢
  ).ينزِلو (خففها يعقوب   ﴾ويـُنَـزل﴿  ١٣
واإلثبـــات ) التالقـــي(أثبـــت اليـــاء يف احلـــالني يعقـــوب   ﴾التالقِ ﴿  ١٥

  )التالقي يوم(وصالً البن وردان
  .خلف أماهلا  ﴾ال خيفى﴿  ١٦
  .أماهلا خلف  ﴾جتزى﴿  ١٧

  .����إن اهللا هو السميع العليم ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... أولم يسيروا في األرض ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
ـــاتيهم(اإلبـــدال أليب جعفـــر  ﴾تأتيهم﴿  ٢٢  وضـــم اهلـــاء ليعقـــوب ،)ت

  ).تأتيُهم(
  ).٣٧، ٢٧، ٢٦(ا خلف ويف أماهل  )األربعة(﴾موسى﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٢٥
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٢٥

٣٠، ٢٦ ، 
٣٢  

 ﴾إين أخاف﴿
  )الثالثة(

  ).إَين أخاف(فتح الياء أبو جعفر 
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أو أن يُظهر يف ﴿  ٢٦
  ﴾األرض الفسادَ 

..) َوأن يظهــر(حبــذف اهلمــزة وفــتح الــواو أبــو جعفــر 
يف ورفــع الــدال  )يظهــر(يف خلــف بفــتح اليــاء واهلــاء و 
  ).َيظَهر يف األرِض الفسادُ أو أن () الفساد(

  ).ُعت ( اإلدغام أليب جعفر وخلف  ﴾عْذت﴿  ٢٧
  ).ال يومن، مومن( اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال يؤمن، مؤمن﴿  ٢٨، ٢٧
٣٤، ٢٨  

  
  ، قْد جاءكم ﴿

  ﴾ولقد جاءكم
  .)، ولقجاءكماءكمج ق( ماا خلف وأماهلمأدغمه

  
  ).باس، داب(اإلبدال فيهما أليب جعفر   ﴾أببأس، د﴿  ٣١، ٢٩

  .ا خلفمأماهل  ﴾جاءنا، أرى﴿  ٢٩
أثبــــت اليــــاء وصــــالً ابــــن وردان ويف احلــــالني يعقــــوب   ﴾التنادِ ﴿  ٣٢

  ).التنادي(
  .أماهلا خلف  ﴾مما جاءكم﴿  ٣٤
  .أماهلا خلف  ﴾أتاهم﴿  ٣٥
  ).لعليَ (فتح الياء أبوجعفر   ﴾لَعليْ ﴿  ٣٦
  ).عُ فأطلِ (عني الثالثة رفع ال  ﴾عَ فأطلِ ﴿  ٣٧
  ).َصدّ و (فتح الصاد أبوجعفر   ﴾ُصدّ و ﴿  ٣٧
ويف ) تبعــــوين أهــــدكما(أثبــــت اليــــاء وصــــالً أبــــوجعفر   ﴾تبعون أهدكما﴿  ٣٨

  ).تبعوينا(احلالني يعقوب 
  . ا خلفمأماهل  ﴾قرارالالدنيا، ﴿  ٣٩
  .ا خلفمأماهل  ﴾جيزى، أنثى﴿  ٤٠
قـف عليهـا يعقـوب ، وو )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر  ﴾وُهو﴿  ٤٠

  ).وُهوهْ (اء السكت
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  ).مومن( اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمن﴿  ٤٠
  ).يُدَخلون(ضم الياء وفتح اخلاء أبوجعفر ويعقوب   ﴾يَْدُخلون﴿  ٤٠

  .����يرزقون فيها بغير حساب ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وكم إلى النجاةويا قوم مالي أدع ����: وببدأ بقوله تعالى: الثمن الخامس
  )ماَيل أدعوكم( فتح الياء أبوجعفر  ﴾مايل أدعوكم﴿  ٤١
  ).وأنا أدعوكم(أثبت األلف وصالً أبوجعفر   ﴾وأنا أدعوكم﴿    ٤٢

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٥١، ٤٣
  ).أمرَي إىل(أبوجعفر  وصالً  فتح الياء  ﴾أمرْي إىل﴿  ٤٤
  . أماهلا خلف  ﴾فوقاه﴿  ٤٥
  )تاتيكم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾متأتيك﴿  ٥٠
  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ٥٠
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٥٠
  ).ال تنفع(بالتاء أليب جعفر ويعقوب   ﴾الينفع﴿  ٥٢
  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبوجعفر  ﴾إسرائيل﴿  ٥٣
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾موسى﴿  ٥٣
  . أماهلا خلف  ﴾اهلدى﴿  ٥٣
  .خلفوقفاً ا أماهل   ﴾هدىً ﴿  ٥٤
  .أماهلا خلف  ﴾ذكرىو ﴿  ٥٤
  .أماهلا خلف  ﴾أتاهم﴿  ٥٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من َخلقِ ﴿  ٥٧
  . أماهلا خلف  ﴾األعمى﴿  ٥٨
  ) رونك ذَ تَ يَـ (بالياء بدل التاء أليب جعفر ويعقوب   ﴾رونك ذَ تَ تَـ ﴿    ٥٨
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  )ال يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون ال﴿  ٥٩
﴾سَيْدُخلون﴿    ٦٠

    
  ).سُيدَخلون(ضم الياء وفتح اخلاء رويس وأبوجعفر 

  .أماهلا خلف  ﴾فأىن﴿  ٦٢
  )توفكون، يوفك( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تؤفكون، يؤفك﴿  ٦٢،٦٣

  .����الحمد هللا رب العالمين ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... قل إني نهيت أن أعبد ����: ويبدأ بقوله تعالى:الثمن السادس
  . أماهلا خلف   ﴾جاءين﴿   ٦٦
  .أماهلا خلف  ﴾يتَوىفَ ﴿  ٦٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٦٧

٦٩، ٦٨  ﴿ ا خلفمأماهل  ﴾قضى، أىن .  
  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيل﴿  ٧٣    

  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ٧٤
  ).فبيس(اإلبدال أليب جعفر   ﴾فبئس﴿  ٧٦
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مثوى﴿  ٧٦
  ).يَرِجعون(فتح الياء وكسر اجليم يعقوب   ﴾َجعونيُر ﴿  ٧٧
  ).يايت( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأيت﴿  ٧٨

  ﴾جاء أمر﴿  ٧٨
وأمــــال ) جــــاء اَمــــر(ســــهل الثانيــــة أبــــوجعفر ورويــــس 

  .خلف) جاء(
  )تاكلون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأكلون﴿  ٧٩
  . أماهلا خلف   ﴾أغىن﴿  ٨٢
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  .أماهلا خلف  ﴾جاءم﴿  ٨٣
  ) ونيستهزُ (حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   ﴾يستهزءون﴿  ٨٣

  ).باسنا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾بأسنا﴿  ٨٥، ٨٤
  ).سنهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾سنت اهللا﴿  ٨٥

� � � �  
 ����و���' �

وإمالـــة  ،الســـكت علـــى حـــروف اهلجـــاء أليب جعفـــر  ﴾حم﴿  ١
  .احلاء خللف

  .أماهلا خلف  ﴾ىوحَ يُ ﴿  ٦
  ).ال يوتون( بدال أليب جعفراإل  ﴾ال يؤتون﴿  ٧
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾أجٌر غري﴿  ٨

  .����لهم أجر غير ممنون ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

في  قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض ����: ويبدأبقوله تعالى: الثمن السابع
  .����...يومين

  ﴾أئنكم﴿  ٩
ا ألفـــاً ســـهل الثانيـــة أبـــوجعفر ورويـــس وأدخـــل بينهمـــ

  ).أااِنكم)(أاِنكم(أبوجعفر
  )سواءٍ (وجرها يعقوب ) سواءٌ (رفعها أبوجعفر   ﴾سواءً ﴿  ١٠
  .أماهلا خلف  ﴾استوى﴿  ١١

  ﴾وِهي، وُهو﴿  ٢١، ١١
ووقــف عليهـــا ، )وْهـــي، وْهــو(أســكن اهلــاء أبــوجعفر 
  .).وُهوهْ ). (وِهيهْ (يعقوب اء السكت

  ﴾ولألرض اْئتيا﴿  ١١
وابتـــــــــداًء أبـــــــــو جعفـــــــــر أبـــــــــدل اهلمـــــــــزة يـــــــــاء وصـــــــــالً 

  ).اِيتيا) (ولألرضْيتيا(
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  ﴾فقضاهنّ ﴿  ١٢
الســــكت وقــــف عليهــــا يعقــــوب ــــاء أماهلــــا خلــــف و 

  ).فقضاهنهْ (
  .أماهلا خلف  ﴾َوأَْوَحي﴿  ١٢
  . أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ١٢
  .أماهلا خلف  ﴾جاءم، شاء﴿  ١٤
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلفهمو ﴿  ١٤

  ).أيديُهم، عليُهم(اهلاء فيهما يعقوب ضم   ﴾أيديهم، عليهم﴿  ١٦ ،١٤
  .ا خلفمأماهل  ﴾الدنيا، أخزى﴿  ١٦
  ).اتٍ ْحنسَ (أسكن احلاء يعقوب   ﴾ِحنساتٍ ﴿  ١٦
  . ا خلفمأماهل  ﴾الَعَمى، اهلدى﴿  ١٧
بــــالنون املفتوحــــة و الشـــــني املضــــمومة ونصــــب مهـــــزة   ﴾ُحيشُر أعداءُ ﴿  ١٩

  ).َحنُشُر أعداءَ (ليعقوب ) أعداء(
  . أماهلا خلف  ﴾وهاءجا﴿  ٢٠
  . )عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٢٠
  ).لِـَمهْ (وقف عليها يعقوب باهلاء   ﴾لِـمَ ﴿  ٢١
  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرَجعون﴿  ٢١
  . أماهلا خلف  ﴾أرداكم﴿  ٢٣
  . أماهلا وقفاً خلف  ﴾مثوىً ﴿  ٢٤

  .����فما هم من المعتبين  وإن يستعتبوا... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديهم﴿  ٢٥

علـــــيُهُم القـــــول ،علـــــيُهُم ( خلـــــف ضـــــم اهلـــــاء وصـــــالً عليهم القول، عليهم ﴿  ٣٠، ٢٥
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  ).ُهمعلي( ، ويعقوب يف احلالني)املالئكة  ﴾املالئكة
ـــــدل   ﴾جزاُء أعداءِ ﴿  ٢٨ ـــــوجعفر اهلمـــــزة أب ـــــة واواً رويـــــس وأب  جـــــزاءُ (الثاني

  ).َوعداء
  ).أْرنا(أسكن الراء يعقوب   ﴾أرِنا﴿  ٢٩
  . أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣١

  من غفور،﴿  ٤٢، ٣٢
  ﴾من خلفه

  .اإلخفاء أليب جعفر

  . ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾يلقاها﴿  ٣٥
٣٧  ﴿ اء ال  ﴾خلقهن هْ (سكت وقف يعقوبخلقهن.(  
  ).ربأت(اء أبوجعفر بزاد مهزة مفتوحة بعد ال  ﴾ربتو ﴿  ٣٩

  . ا خلفمأماهل  ﴾املوتى، يُلقى﴿  ٤٠، ٣٩
  . أماهلا وقفاً خلف  ﴾ترى﴿  ٣٩
  )يايت، شيتم( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأيت، شئتم﴿  ٤٠
  . أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٤١
  ).ياتيه(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتيه﴿  ٤٢
  ).ُقِ◌ـيل( اإلمشام لرويس  ﴾لِقي﴿  ٤٣
  . ا وقفاً خلفمأماهل  ﴾ُهدًى، َعمىً ﴿  ٤٤
أدخــل بــني اهلمــزتني ألفــاً أبــوجعفر وســهل الثانيــة مــع   ﴾َء اَعجمي﴿  ٤٤

  .رويس وحقق الثانية روح وخلف
  ).ال يومنون( اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون ال﴿  ٤٤
اء ووقـــف يعقـــوب ـــ، )وْهـــو(أســـكن اهلـــاء أبـــوجعفر   ﴾وُهو﴿  ٤٤

  ).وُهوهْ (السكت
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  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٤٤
  . أماهلا وقفاً خلف  ﴾موسى﴿  ٤٥

  .����وما ربك بظالم للعبيد ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  الجزء الخامس والعشرون
  .����... إليه يرد علم الساعة ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

ووقـــــف عليهـــــا ) مثـــــرةمـــــن (دهـــــا يعقـــــوب وخلـــــف أفر   ﴾مثراتمن ﴿  ٤٧
  ).مثرهْ من (يعقوب باهلاء 

  .أماهلا خلف  ﴾أنثى﴿  ٤٧
  ).يناديُهم، سنريُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾يناديهم،سنريهم﴿  ٥٣، ٤٧

  ). رَيب إن(فتح الياء أبو جعفر   ﴾رْيب إن﴿  ٥٠
  .أماهلا خلف  ﴾للحسىن﴿  ٥٠
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾غليظ عذابٍ ﴿  ٥٠
واإلمالـــة ) نـــاء(قـــدم األلـــف وأخـــر اهلمـــزة أبـــو جعفـــر   ﴾ونَـأى﴿  ٥١

  .يف النون واهلمزة خللف
  ).أراَيتم( سهل اهلمزةالثانية أبو جعفر  ﴾أرأيتم﴿  ٥٢

� � � �  
��و���א��و�( �

الســـكت علـــى حـــروف اهلجـــاء أليب جعفـــر، وأمــــال   ﴾عسق. حم﴿  ١
  .خلف احلاء

ووقف عليها يعقوب  ، )وْهو(جعفر أسكن اهلاء أبو  )كله( ﴾وُهو﴿  ١١، ٩، ٤
  ).وُهوهْ (اء السكت

بــــــالنون الســــــاكن بــــــدل التــــــاء وكســــــر الطــــــاء خمففــــــة   ﴾يتفطْرن﴿  ٥

  



���� ����� ����� �������� �  

−�٣٢١�− 

  ) يْنفِطرن(ليعقوب 
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٦

  .ا خلفمأماهل  ﴾القرى، شاء﴿  ٨ ،٧
  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ٩

  .����إنه بكل شيء عليم ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... شرع لكم من الدين ما وصى ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني
 موسى،وصى، ﴿  ١٣

  ﴾عيسى
 خلف أماهلن.  

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ١٤
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ١٤
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ١٦
  ).ال يومنون(واواً أبو جعفر أبلد اهلمزة   ﴾ال يؤمنون﴿  ١٨

٢٢ ،١٩ 
،٢٥  

  )كله(﴾وهو﴿
ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٢٠
، وأســكنها أبــو جعفــر )نؤتــِه منهــا( ال صــلة ليعقــوب  ﴾نؤته منها﴿  ٢٠

  ).منها نوتهْ (مع إبدال اهلمزة 
  ).ياذن(لفاً أبو جعفر أبدل اهلمزة أ  ﴾يأذن﴿  ٢١
  .خلفوقفاً أماهلا   ﴾ترى﴿  ٢٢
  .أماهلا خلف  ﴾القرىب﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف  ﴾افرتى﴿  ٢٤
  ).يشا(أبدل اهلمزة وقفاً أبو جعفر   ﴾َيشِإ اهللا﴿  ٢٤
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  ).يفعلون( أليب جعفر ويعقوببالياء   ﴾تفعلون﴿  ٢٥
  .����لهم عذاب شديد ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث

  ).يـُْنزِل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ﴾يـُنَـزل بقدر﴿  ٢٧
يشاُء إنه، يشاُء ﴿  ٤٩، ٢٧

  ﴾إناثاً 
ســهل اهلمــزة الثانيــة فيهمــا أبــو جعفــر ورويــس وهلمــا 

) يشاُء اِناثاً يشاُء اِنه، ().وجهان(فيهما اإلبدال واواً 
  ).يشاُء ِونه، يشاُء ِوناثاً (،

  ) ْنزِليُـ (أسكن النون وخفف الزاي يعقوب وخلف   ﴾ينزل الغيث﴿  ٢٨    

  )كله( ﴾وهو﴿  ٢٩، ٢٨
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت
٤١، ٢٩ ،
٤٨، ٤٥  

 )معاً (فيهما، عليهم﴿
  ﴾أيديهم ،أهليهمو 

فيُهمــا، علــيُهم، وأهلــيُهم، ( يعقــوب فــيهن  ضــم اهلــاء
  ).أيديُهم

  ).مبا(أسقط الفاء أبو جعفر   ﴾فبما﴿  ٣٠
، ويف )اجلــــواري يف ( أثبــــت اليــــاء وصــــالً أبــــو جعفــــر  ﴾اجلوارِ ﴿  ٣٢

  ).اجلواري(احلالني يعقوب
  ).إن يشا( اإلبدال أليب جعفر  ﴾إن يشأ﴿  ٣٣
  ). ياحالر (باجلمع أليب جعفر   ﴾الريح﴿  ٣٣
٣٤  ﴿ اء السكت   ﴾أو يوبقُهن هْ (وقف عليها يعقوبأو يوبقهن.(  
  ).ويعلمُ (رفعها أبو جعفر   ﴾ويعلمَ ﴿  ٣٥
  .أماهلا خلف  ﴾أبقىو ﴿  ٣٦
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣٦
  ).كبري(أبدل األلف ياء وحذف اهلمزة خلف   ﴾كبائر﴿  ٣٧
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  .أماهلا خلف  ﴾شورى﴿  ٣٨
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ترىو ﴿  ٤٤
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾خفي طرفٍ ﴿  ٤٥
  .أماهلا خلف  ﴾تراهم﴿  ٤٥
  ).يايت(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾يايت﴿  ٤٧

 .����إنه عليم قدير ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
 .����... وما كان لبشر أن يكلمه ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع

، يشاُء  نهإِ  يشاءُ ﴿  ٥١، ٤٩
  ﴾ثاً إنا

ــــة واواً أبــــو جعفــــر ورويــــس وهلمــــا  أبــــدل اهلمــــزة الثاني
) يشـــــــاُء اِنـــــــه، يشـــــــاُء اِناثـــــــاً (). )وجهـــــــان(تســـــــهيلها 

  )يشاُء ِونه، يشاُء ِوناثاً (،
  ).سراط(بالسني لرويس   )معاً ( ﴾صراط﴿  ٥٣، ٥٢

� � � �  
  

��و���א�ز*�	 �

  سكت على احلرفني أبو جعفر، وأمال احلاء خلف   ﴾حم﴿  ١
  ).إن كنتم(كسر اهلمزة أبو جعفر وخلف   ﴾أن كنتم﴿  ٥
ـــاتيهم(اإلبـــدال أليب جعفـــر  ﴾يأتيهم﴿  ٧  ، وضـــم اهلـــاء ليعقـــوب)ي

  .)يأتيُهم(
  ) يستهزون(حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   ﴾يستهزِءون﴿  ٧
  .أماهلا خلف  ﴾مضىو ﴿  ٨
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلق﴿  ٩
٩  {  خلقهن z�   ) .لقهنهخ(وقف عليها يعقوب اء السكت �
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  ).ميتاً (شدد الياء أبو جعفر   ﴾مْيتاً ﴿  ١١
  ).َختُْرجون(فتح التاء وضم الراء خلف   ﴾ونُختَْرجُ ﴿  ١١
  ).ُجزّاً (شدد الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾جْزءاً ﴿  ١٥
  .أماهلا خلف  ﴾أصفاكمو ﴿  ١٦

  )معاً ( ﴾وهو﴿  ١٨، ١٧
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

 وُهوهْ (اء السكت.(  
فــتح اليــاء وأســكن النــون وخفــف الشــني أبــو جعفــر   ﴾يـَُنشؤاْ ﴿  ١٨   

  ).يـَْنَشأ(ويعقوب 
 أليببــالنون بـــدل البـــاء وحـــذف األلـــف وفـــتح الـــدال   ﴾عباُد الرمحن﴿  ١٩

  ).نَد الرمحنعِ (جعفر ويعقوب 
مــــزتني األوىل مفتوحــــة، والثانيــــة مضــــمومة مســــهلة   ﴾َشِهدواأَ ﴿  ١٩

ـــــني بـــــني  مـــــع إســـــكان الشـــــني وإدخـــــال ألفـــــاً بـــــني ب
  ).اُْشهدوااَا(جعفر  أليباهلمزتني 

  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٢٠
  .����وإنا على آثارهم مقتدون ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
 ����... قال أولو جئتكم بأهدى ����: ويبدا بقوله تعالى: الثمن الخامس

ـــة ضـــم القـــاف وحـــذف األ  ﴾قاَل أَولو﴿  ٢٤ لـــف وأســـكن الـــالم الثالث
  ).قْل أَولو(

أبــدل اهلمــزة وزاد نونــاً وألفــاً وحــذف التــاء أبــو جعفــر   ﴾مئتكُ جِ ﴿  ٢٤
  .) اكمينَ جِ (

  .أماهلا خلف  ﴾بأهدى﴿  ٢٤
  ).سيهديين( أثبت الياء يف احلالني يعقوب  ﴾سيهدين﴿  ٢٧
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  .خلف ن أماهل  )الثالثة( ﴾جاءهم﴿  ٤٧، ٣٠، ٢٩
  .خلف ماأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٣٥، ٣٢

  ).رمحهْ (ا يعقوب باهلاء موقف عليه  )معاً ( ﴾رمحت ربك﴿  ٣٢
  ).، ولِِبُيتهملِبيوم(كسر الباء خلف   ﴾، ولبيوملبـُُيوم﴿  ٣٤، ٣٣

  ).َسْقفاً (فتح السني وأسكن القاف أبو جعفر   ﴾ُسُقفاً ﴿  ٣٣
  ).ُكونت يَـ (حذف اهلمزة وضم الكاف أبو جعفر   ﴾كئونت يَـ ﴿  ٣٤
  ).َلَما(خفف امليم ابن وردان ويعقوب وخلف   ﴾ـمالَ ﴿  ٣٥
  ).يُقيض(بالياء بدل النون ليعقوب   ﴾نـَُقيضْ ﴿  ٣٦
ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾فُهو﴿  ٣٦

  ).وُهوهْ (اء السكت
  ).حيِسبونو (كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حيَسبونو ﴿  ٣٧
، )جاءانـــــــــــا(أبــــــــــو جعفــــــــــر  زاد ألفــــــــــاً بعــــــــــد اهلمــــــــــزة  ﴾جاءنا﴿  ٣٨

  .وأماهلاخلف
  ).بيسف(اإلبدال أليب جعفر   ﴾بئسف﴿  ٣٨

، نريْنـــك(خفـــف رويـــس النـــون فيهمـــا   ﴾نذهنب، نرينك﴿  ٤٢ ،٤١ ، وإذا )نـــذهَنبْ
وقــف بــاأللف علــى األصــل يف  )نــذهنب(وقــف علــى 

  ).نذهبا(نون التوكيد اخلفيفة 
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليهم﴿  ٤٢
  ).سراط(بالسني لرويس   ﴾صراط﴿  ٤٣
  ) وَسل(بالنقل خللف بإسقاط اهلمزتني وفتح السني   ﴾وْسَئلْ ﴿  ٤٥
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٤٦
  ).نريُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾نُريِهم﴿  ٤٨



������ �	 ��
  

−�٣٢٦�− 

  ).يا أيها(وقف بألف بعد اهلاء يعقوب   ﴾يا أيـَه الساحر﴿  ٤٩
  .أماهلا خلف  ﴾نادى﴿  ٥١
  ).حتَيت أفال(أبو جعفر وصالً فتح الياء   ﴾حتْيت أفال﴿  ٥١
  ) أَساورة(زاد ألفاً بعد السني أبو جعفر وخلف   ﴾َأْسورةٌ ﴿  ٥٣
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٥٣

  .����فجعلناهم سلفاً ومثًال لآلخرين  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ولما ضرب ابن مريم مثالً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس
  ).ُصدونيَ (ضم الصاد أبو جعفر وخلف   ﴾ِصدونيَ ﴿  ٥٧
  )َءااَهلتنا( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾ء أهلتنا﴿  ٥٨

  قوٌم خصمون،﴿  ٨٧، ٥٨
  ﴾من خلقهم

  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر

  .مع املد والقصر سهل الثانية أبو جعفر  ﴾إسرائيل﴿  ٥٩
  ).سراط(بالسني لرويس   )معاً ( ﴾صراط﴿  ٦٤، ٦١

، ويف  ).واتبعــوين هــذا(أثبــت اليــاء وصــالً أبــو جعفــر  ﴾واتبعونِ ﴿  ٦١
  ).واتبعوين( احلالني يعقوب

  .أماهلما خلف  ﴾جاء عيسى﴿  ٦٣
، وأبــــدل اهلمـــزة يـــاء أبــــو )قجئـــتكم( أدغمهـــا خلـــف  ﴾قْد جئتكم﴿  ٦٣

  ).جيتكم(جعفر 
  ).وأطيعوين( أثبت الياء يعقوب  ﴾وأطيعونِ ﴿  ٦٣
  ).تاتيهم(ة ألفاً أبو جعفر أبدل اهلمز   ﴾تأتيهم﴿  ٦٦
  ﴾يا عباِد ال﴿  ٦٨

  
يــا (أثبـت اليـاء سـاكنة يف احلــالني أبـو جعفـر ورويـس 

  ).عباديْ 
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  ).ال خوفَ (يعقوب بال تنوين بناها على الفتح   ﴾ال خوفٌ ﴿  ٦٨
  ).تشتهي(حذف هاء الضمري يعقوب وخلف   ﴾تشتهيه﴿  ٧١

  ).يُهمعليُهم، لد(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليهم، لديهم﴿  ٨٠ ،٧١
  ).تاكلون(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأكلون﴿  ٧٣
ـــاكم( أدغمهـــا خلـــف  ﴾لقْد جئناكم﴿  ٧٨ ئن واإلبـــدال أليب جعفـــر )لقج ،

  .) جيناكم(
  ).حيِسبون(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حيَسبون﴿  ٨٠
  .ا خلفمأماهل  ﴾جنواهم، بَلىو ﴿  ٨٠
  ).فأنا أول(وصالً أبو جعفر ) أنا(أثبت ألف   ﴾فأناْ أول﴿  ٨١
فــتح اليــاء والقــاف وأســكن الــالم مــن دون ألــف أبــو   ﴾ُيالقوا﴿  ٨٣

  ).يـَْلَقوا(جعفر 
ـــــو جعفـــــر  )معاً ( ﴾وُهو﴿  ٨٤ ـــــو(أســـــكن اهلـــــاء أب ، ووقـــــف عليهـــــا ، )وْه

  ).وُهوهْ ( يعقوب اء السكت
يف الســـماِء ( الثانيـــة أبـــو جعفـــر ورويـــساهلمـــزة ســـهل   ﴾يف السماِء إله﴿  ٨٤

  ).اِله
، وباليــــــاء )َترِجعــــــون(فــــــتح التــــــاء وكســــــر اجلــــــيم روح   ﴾ونتُرَجع﴿  ٨٥

) يَرِجعـــون(املفتوحـــة بـــدل التـــاء وكســـر اجلـــيم لـــرويس 
  )يُرَجعون(وخلف بالياء املضمومة واجليم املفتوحة

  .أماهلا خلف  ﴾فأىن﴿  ٨٧
  ). يوفكون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤفكون﴿  ٨٧
  ).وقيَلهُ (ثة فتح الالم وضم اهلاء الثال  ﴾وقيِلهِ ﴿  ٨٨
  ).ال يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾ال يؤمنون﴿  ٨٨
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  ).تعلمون(بالتاء بدل الياء أليب جعفر   ﴾فسوف يعلمون﴿  ٨٩    
� � � �� �

��و���א�د*�ن �

الســـكت علـــى حـــروف اهلجـــاء أليب جعفـــر واإلمالـــة   ﴾حم﴿  ١
  .يف احلاء خللف

٧  ﴿ ب رفع الباء أبو جعفر ويعقو   ﴾السموات َرب) رب.(  
  ).تايت(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾تأيت﴿  ١٠
  .أماهلا خلف  ﴾يغشى﴿  ١١
  ).مومنني(اإلبدال أليب جعفر   ﴾مؤمنون﴿  ١٢

  .أماهلا خلف  ﴾أىن، الذكرى﴿  ١٣    
  ).قجاءكم( أدغمها وأمال جاءكم خلف  ﴾وقد جاءهم﴿  ١٣
  ).نبُطش(ضم الطاء أبو جعفر   ﴾نبِطش﴿  ١٦
  .ماهلا خلفأ  ﴾الكربى﴿  ١٦

  .����إنا منتقمون ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهمو ﴿  ١٧
١٨    ﴿ اء السكت     ﴾إيل هْ (وقف عليها يعقوبإلي.(  
  ). آتيكم إينَ (فتح الياء أبو جعفر   ﴾إْين آتيكم﴿  ١٩
  ).ُعت ( أدغمها أبو جعفر وخلف  ﴾عْذت﴿  ٢٠

ـــــاء فيهمـــــا يف احلـــــالني يعقـــــوب   ﴾لونِ وِن، فاعتزِ َترمجُ ﴿  ٢١، ٢٠ ـــــت الي ترمجـــــوين، (أثب
  ).فاعتزلوين
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  ).تومنوا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾تؤمنوا﴿  ٢١
  ) فاْسر(أبدل مهزة القطع مهزة وصل أبو جعفر   ﴾فأسرِ ﴿  ٢٣
  ).فكهني(ف أبو جعفر حذف األل  ﴾فاكهني﴿  ٢٧
، ويف الوصــل )علــيُهم( ضــم اهلــاء يف احلــالني يعقــوب  ﴾عليِهُم السماء﴿  ٢٩

  ).عليُهُم السماء(خلف 
  .مع املد والقصر سهل الثانية أبو جعفر  ﴾إسرائيل﴿  ٣٠

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾األوىل﴿  ٥٦، ٣٥
  ).فاتوا(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ﴾فأتوا﴿  ٣٦
  .ا وقفاً خلفمأماهل  )معاً ( ﴾موىلً ﴿  ٤١
  ).شجرهْ (وقف عليها يعقوب باهلاء   ﴾شجرتَ ﴿  ٤٣
  ).تغلي(بالتاء لغري رويس   ﴾يغلي﴿  ٤٥
  ).فاعُتلوه(ضم التاء يعقوب   ﴾فاعِتلوه﴿  ٤٧
  ).راسه(اإلبدال أليب جعفر   ﴾رأسه﴿  ٤٨
  ).ُمقاٍم أمني(ضم امليم أبو جعفر   ﴾َمقاٍم أمني﴿  ٥١
  .ا خلفأماهل  ﴾ووقاهم﴿  ٥٦

� � � �  
��و���א���,�+ �

  .السكت على حريف اهلجاء أليب جعفر  ﴾حم﴿  ١
  ).للمومنني(اإلبدال أليب جعفر   ﴾للمؤمنني﴿  ٣

  ).آياتٍ (نصب التاء فيهما يعقوب   )معا( ﴾آياٌت لقوم﴿    ٥، ٤
  ).الريح(أفردها خلف   ﴾الرياح﴿  ٥

  ﴾وآياته يؤمنون﴿  ٦
واإلبـدال أليب  )وآياتـه تؤمنـون(بالتاء لرويس وخلـف 

  ).يومنون(جعفر 
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  .أماهلا خلف  ﴾تتلى﴿  ٨
ـــة   ﴾هُزواً ﴿  ٩ ـــزاي )هـــُزءاً (بـــاهلمزة بـــدل الـــواو للثالث ، وإســـكان ال

  )هْزءاً (خللف 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً ﴿  ١١
  ).أليمٍ (جرها أبوجعفر وخلف   ﴾أليمٌ ﴿  ١١

  .����عذاب من رجز أليم ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... اهللا الذي سخر لكم البحر ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن

  ﴾لَيجزَي قوماً ﴿  ١٤
بنــــون مفتوحــــة بعــــد الــــالم وكســــر الــــزاي وفــــتح اليــــاء 

أبـوجعفر  بيـاء مضـمومة مـع فـتح  و) لَنجزِيَ (خلف 
  )لُيجَزى(الزاي وألف بعدها 

  ).َترِجعون(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ﴾تُرجعون﴿  ١٥
  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾إسرائيل﴿  ١٦
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ١٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾هدىً و ﴿  ٢٠
  ).سواءٌ (رفع اهلمزة أبو جعفر ويعقوب   ﴾سواءً ﴿  ٢١

  .ا خلفمأماهل  ﴾لُِتجزى، هواهو ﴿  ٢٣، ٢٢
  ).أفراَيت(سهل الثانية أبوجعفر   ﴾افرأيت﴿  ٢٣

  ﴾ِغشاوة﴿  ٢٣
األلــــف خلــــف  وحــــذففـــتح الغــــني وأســــكن الشـــني 

  ).َغْشوة(
  ).تذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾تذَكرون﴿  ٢٣

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾الدنيا﴿  ٣٥، ٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾وحنيا﴿  ٢٤
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  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليهم﴿  ٢٥
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾تتلى﴿  ٣١، ٢٥

، ويف )قـالوا وتــوا( جعفــر وبـأ اهلمـزة واوا وصــالأبـدل ا  ﴾قالوا ائتوا﴿  ٢٥
  ).يتواا(تداء تبدل ياء االب

  .ا خلفمأماهل  ﴾ترى، تدعىو ﴿  ٢٨
٢٨  ﴿ ةٍ  كلنصب الالم يعقوب   ﴾أم) أمة كل.(  
  ).ُقِ◌ـيل(اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٣٢
  ) يستهُزون(حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   ﴾يستهزءون﴿  ٣٣
  ).قُـِيلو (اإلمشام لرويس   ﴾ِقيلو ﴿  ٣٤
  .ا خلفمأماهل  ﴾مأواكمو ننساكم،﴿  ٣٤
  ).ماواكم(اإلبدال أليب جعفر   ﴾ومأواكم﴿  ٣٤

  ).اختتم( اإلدغام لغري رويس  ﴾اختذمت﴿  ٣٥    

  ﴾هُزواً ﴿  ٣٥
، وأســــكن الــــزاي )هــــُزءاً (بــــاهلمزة بــــدل الــــواو للثالثــــة 

  ). هْزءاً (خلف 
  ).ال َخيُرجون(فتح الياء وضم الراء خلف   ﴾ال ُخيَرجون﴿  ٣٥

  ﴾وُهو﴿  ٣٧
، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(فـرأسكن اهلاء أبو جع

  ).وُهوهْ ( اء السكت
  .����وهو العزيز الحكيم ... ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  الجزء السادس والعشرون

��و���א����	 �

  .����... زيل الكتابـتن �حم  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول
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  ﴾حم﴿  ١
الــة الســكت علــى حــروف اهلجــاء أليب جعفــر، واإلم

  .يف احلاء خللف
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مسمىً ﴿  ٣

  ).أرايتم( الثانية أبو جعفراهلمزة سهل   )معاً ( ﴾أرأيتم﴿  ١٠، ٤
  ).السماواِت يتوين(اإلبدال وصالً أليب جعفر   ﴾السماواِت اْئتوين﴿  ٤
  .أماهلا رويس  ﴾كافرين﴿  ٦
  .ا خلفمأماهل  ﴾تتلى، جاءهم﴿  ٧

  ).عليُهم(هلاء يعقوب ضم ا  )معاً ( ﴾عليهم﴿  ١٣، ٧
  .ا خلفمأماهل  ﴾افرتاه، كفى﴿  ٨

  ﴾وُهو﴿  ٨
، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر

  .)وُهوهْ (اء السكت
  .أماهلا خلف  ﴾يوحى﴿  ٩
  .مع املد والقصر الثانية أبو جعفراهلمزة سهل   ﴾إسرائيل﴿  ١٠
  .ا خلفمأماهل  ﴾موسى، بشرى﴿  ١٢
  ).لتنذر(يب جعفر ويعقوب بالتاء أل  ﴾لينذر﴿  ١٢
  ).فال خوفَ ( يعقوببال تنوين بناها على الفتح   ﴾فال خوفٌ ﴿  ١٣

  ﴾إْحَساناً ﴿  ١٥
حـــذف اهلمـــزة وضـــم احلـــاء وأســـكن الســـني وحـــذف 

  ).ُحْسناً (األلف أبو جعفر ويعقوب 
  ).هاً َكرْ (فتح الكاف أبو جعفر   )معاً ( ﴾هاً ُكرْ ﴿  ١٥

  ﴾وِفَصالُهُ ﴿  ١٥
صــــاد وحــــذف األلــــف بعــــدها فــــتح الفــــاء وأســــكن ال

  ).َفْصُله(يعقوب 
١٥  ﴿ والدي، اء السكت   ﴾علي هْ (وقف عليهما يعقوبْه، والديعلي(  
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  .أماهلا خلف  ﴾ترضاه﴿  ١٥

١٦  
نتقبل عنهم ﴿

  ﴾أحسنَ 
باليــاء املضــمومة بــدل النــون ليعقــوب وأيب جعفــر مــع 

  .)يُتقبل عنهم أحسنُ (ضم نون أحسن 

  ﴾نتجاوزو ﴿  ١٦
ومة بــــــدل النــــــون أليب جعفــــــر ويعقــــــوب بيــــــاء مضــــــم

  ).يُتجاوزو (
١٧  ﴿ يعقـــوب دون تنـــوين  بناهـــا علـــى الفـــتح  ﴾أف) وعلـــى ) أف

  )أف (الكسر دون تنوين خلف 
  ).أتعدانَين أن(أبو جعفر وصالً فتح الياء   ﴾أتعدانْين أن﴿  ١٧

  ﴾عليهم القول﴿  ١٨
ــــــف ــــــيُهُم القــــــول ( ضــــــم اهلــــــاء وصــــــالً خل ، ويف )عل

  )عليُهم( باحلالني يعقو 
  ).لنوفَيهمو (بالنون أليب جعفر وخلف   ﴾ليوفَيهمو ﴿  ١٩
  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٢٠
) أ أذهبــتم(زاد مهــزة االســتفهام أبــو جعفــر ويعقــوب   ﴾أذهبتم﴿  ٢٠

وأدخــل بـــني اهلمـــزتني ألفـــاً أبــو جعفـــر وســـهل الثانيـــة 
  ).ذهبتمأاَ (أبو جعفر ورويس 

  .����ما كنتم تفسقون وب…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����… واذكر أخا عاد  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلفهو ﴿  ٢١
٢١،  
٢٣  

  إْين أخاف ،﴿
  ﴾ولكْين أراكم

إَين أخـــــاف، (أبــــو جعفــــر  وصــــالً فــــتح اليــــاء فيهمــــا 
  ).ولكَين أراكم

٢٢  
لتأفكنا،  أجئتنا﴿

  ﴾فأتنا
  ).لتافكنا، فاتنا أجيتنا(اإلبدال أليب جعفر 
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  .أماهلما خلف  ﴾أراكم، يرى﴿  ٢٥ ،٢٣

٢٥  
ال يُرى إال ﴿

  ﴾مساكنـُُهم
بالتــــاء املفتوحــــة بــــدل اليــــاء ونصــــب نــــون مســــاكنهم 

  ).رى إال مساكَنهمال تَ (أليب جعفر 
  .أماهلا خلف  ﴾أغىن﴿  ٢٦
  )يستهزون(حذف اهلمزة أبو جعفر وضم الزاي   ﴾يستهزءون﴿  ٢٦
  .هلا خلفأما  ﴾القرى﴿  ٢٧
  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٣٠

  ﴾أولياُء أولئك﴿  ٣٢
أوليــــــاُء ( ســــــهل اهلمــــــزة الثانيــــــة أبــــــو جعفــــــر ورويــــــس

  ).اَولئك
٣٣  ﴿  اء السكت   ﴾خبلقهن ه ( وقف عليها يعقوبخبلقهن(  
  .أماهلا خلف  ﴾املوتى﴿  ٣٣

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾بلى﴿  ٣٤، ٣٣
� � � �  
��و������د �

، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(هلاء أبو جعفـرأسكن ا  ﴾وُهو﴿  ٢
  .)وُهوهْ (اء السكت

فــــتح القــــاف وألــــف بعــــدها وفــــتح التــــاء أبــــو جعفــــر   ﴾والذين قُِتلوا﴿  ٤
  ).والذين قَاتَلوا(وخلف 

  ).سيهديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾سيهديِهم﴿  ٥
  .����الهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعم…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  ����... أفلم يسيروا في األرض ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث

  .أماهلما رويس الكافرين،﴿  ١١، ١٠
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  ﴾نللكافري
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿  ١٠

  .خلفوقفاً أماهلا   ﴾الذينموىل ﴿  ١١
  .أماهلا خلف  ﴾موىل﴿  ١١
  ).وياكلون ، تاكل(اإلبدال أليب جعفر   ﴾ويأكلون، تأكل﴿  ١٢
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾مثوىً ﴿  ١٢

  ﴾وكأين﴿  ١٣
بألف ممدودة بعد الكـاف وبعـدها مهـزة مكسـورة مـع 

أبـو جعفـر ، ووقـف عليهـا مـع املـد والقصـر التسهيل 
  )وكأي(يعقوب بالياء  

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من مخر،  ماٍء غري﴿  ١٥
  .ا وقفاً خلفمأماهل  ﴾مصفًى، هدىً ﴿  ١٧، ١٥

  .أماهلا خلف  ﴾آتاهم، تقواهمو ﴿  ١٧
  ).تاتيهم(اإلبدال أليب جعفر   ﴾تأتيُهم﴿  ١٨
  ).فقجاء(هلا اإلدغام خللف وأما  ﴾فقْد جاء﴿  ١٨
  ) جاء َاشراطها(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾جاء أشراطها﴿  ١٨

١٨  
فأىن، جاءم  ﴿

  ﴾ذكراهم
  .خلف ن أماهل

١٩  
وللمؤمنني، ﴿

  ﴾واملؤمنات
  )وللمومنني ، واملومنات( أليب جعفر  اإلبدال

  .أماهلا خلف  ﴾مثواكم﴿  ١٩

٢٠  
نـُزلْت سورة، أنزلْت ﴿

  ﴾سورة
  ).نزلسورة، أنزلسورة( اإلدغام فيهما خللف
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  .أماهلا خلف  ﴾فأوىل﴿  ٢٠
  ).تـُُولِيتم(ضم التاء والواو وكسر الالم رويس   ﴾تَوليتم﴿  ٢٢

  ﴾وتـَُقطعوا﴿  ٢٢
القـاف وفـتح الطـاء خمففـة يعقـوب  فتح التاء وأسكن

  ).تـَْقطَعواو (
  .أماهلا خلف  ﴾أعمىو ﴿  ٢٣

  ﴾وأملى﴿  ٢٥
أماهلــا خلــف وضــم اهلمــزة وأبــدل األلــف يــاء ســاكنة 

  ) وأُمليْ (يعقوب 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾اهلدى﴿  ٢٥
  ).َأسرارهم(فتح اهلمزة أبو جعفر ويعقوب   ﴾إسرارهم﴿  ٢٦
  .أماهلا خلف  ﴾بسيماهم﴿  ٣٠
ُلَواو ﴿  ٣١   ).ونبُلْوا(أسكن الواو رويس   ﴾نبـْ
  .أماهلا خلف  ﴾اهلدى﴿  ٣٢

  .����وسيحبط أعمالهم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
  ).السْلمِ (كسر السني خلف   ﴾السْلمِ ﴿  ٣٥
  .هلا خلفأما  ﴾الدنيا﴿  ٣٦
  ).تومنوا ، يوتكم(اإلبدال أليب جعفر   ﴾تؤمنوا، يؤتكم﴿  ٣٦

  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾قوماً غريكم﴿  ٣٨    
  ).هاَنتم( أبو جعفر اهلمزةسهل   ﴾هاأنتم﴿  ٣٨

� � � �  
��و���א�.�- �

  ).سراطاً (بالسني لرويس   ﴾صراطاً ﴿  ٢
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) معاً (املؤمنني ﴿  ٥، ٤
  ﴾،واملؤمنات

  ).املومنني ، واملومنات (اإلبدال أليب جعفر 

 ،)معاً (عليِهم﴿  ١٢  ١٠، ٦
  ﴾أيديِهم، أهليِهم

  )علُهم، أيديُهم، أهليُهم ( ضم اهلاء فيها يعقوب

 ).لتومنوا(اإلبدال أليب جعفر  ﴾لتؤمنوا﴿  ٩

  .أماهلا خلف  ﴾أوىف﴿  ١٠
  ).عليِه اهللا(كسر اهلاء الثالثة   ﴾عليُه اهللا﴿  ١٠
عفــــــــر وروح، واإلبــــــــدال أليب جعفــــــــر بــــــــالنون أليب ج  ﴾فسيؤتيه﴿  ١٠

  )فسنؤتيه()فسنوتيه(
  ).ُضراً (ضم الضاد خلف   ﴾َضرّاً ﴿  ١١
 ).واملومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾واملؤمنون﴿  ١٢

 ).مل يومن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾مل يؤمن﴿  ١٣

  .أماهلا رويس  ﴾لكافرينل﴿  ١٣
 ).لتاخذوها(اإلبدال أليب جعفر  ﴾لتأخذوها﴿  ١٥

  ).كِلَم اهللا(كسر الالم وحذف األلف خلف   ﴾م اهللاكال﴿  ١٥    
 ).يوتكم(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤتكم﴿  ١٦

  .أماهلا خلف  ﴾األعمى﴿  ١٧
  ).ندخله، نعذبه(بالنون أليب جعفر   ﴾يُدخله، يُعذبه﴿  ١٧

  .����ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... لقد رضي اهللا عن المؤمنين ����: ويبدأ بقوله تعالى :الثمن اخلامس
 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾ املؤمنني﴿   ١٨

  ).عليُهم( ضم اهلاء يعقوب  ﴾ عليِهم﴿   ٢٤، ١٨
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 ).ياخذوها(اإلبدال أليب جعفر  ﴾ يأخذوها﴿   ١٩

تأخذوا، ﴿  ٢٠
 ﴾للمؤمنني

 ).تاخذوا، للمومنني(اإلبدال أليب جعفر 

  ).سراطاً (بالسني لرويس   ﴾صراطاً ﴿  ٢٠    
  .أماهلا خلف  ﴾أخرىو ﴿  ٢١
، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر  ﴾وُهو﴿  ٢٤

  ).وُهوهْ (اء السكت
 ).مومنون، مومنات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمنون، مؤمنات﴿  ٢٥

  ).تَطْوهم(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾تطؤوهم﴿  ٢٥
  ﴾حلميةقلوُِِم ا﴿  ٢٩، ٢٦

   ﴾ُم الكفار﴿
قلــوُُم احلميــة، ُــُم ( ضــم اهلــاء واملــيم وصــالً خلــف

قلــــــوِِم احلميــــــة، ِــــــِم (، وكســــــرمها يعقــــــوب)الكفــــــار
  ).الكفار

 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٢٦

  .أماهلا خلف  ﴾التقوى﴿  ٢٦
، )ـاالريــــ(أبــــدل اهلمــــزة واواً مــــع إدغامهــــا أبــــو جعفــــر   ﴾الرؤيا﴿  ٢٧

  .وأماهلا خلف
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٢٧
  ).لقصدق( أدغمها خلف  ﴾لقْد صدق﴿  ٢٧
  .ا خلفمأماهل  ﴾كفى، باهلدىو ﴿  ٢٨
تراهم، سيماهم  ﴿  ٢٩

  ﴾التوراة، فاستوى
  .خلف ن أماهل  

  .����مغفرة وأجراً عظيماً …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
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��و���א����א  �

  .ويبدأ من أول السورة: الثمن السادس
  ).ال تـََقدموا(فتح التاء والدال يعقوب   ﴾ال تـَُقدموا﴿  ١
  .أماهلا خلف  ﴾للتقوى﴿  ٣
  ).اُحلَجرات(فتح اجليم أبو جعفر   ﴾اُحلُجرات﴿  ٤
 ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾إليِهم﴿  ٥

  .أماهلا خلف  ﴾جاءكم﴿  ٦
يــاء والتــاء بــدل النــون بالثــاء بــدل التــاء والبــاء بــدل ال  ﴾فتبينوا﴿  ٦

  ).فتثبتوا(خللف 
 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٩

  .أماهلما خلف  ﴾إحدامها، األخرى﴿  ٩
  ).تفيء ِاىل(سهل الثانية أبو جعفر ورويس   ﴾تفيء إىل﴿  ٩
 ).املومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنون﴿  ١٠

اليـاء تـاء مكسـورة كسر اهلمزة وأسـكن اخلـاء وأبـدل   ﴾أخويكم﴿  ١٠
  ).إْخوِتكم(يعقوب 

  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾عسى﴿  ١١
١١  ﴿ اء السكت   ﴾منهن هْ (وقف عليها يعقوبمنهن.(  
  ). تلُمزوا(ضم امليم يعقوب   ﴾وال تلِمزوا﴿  ١١
  ).بيس(اإلبدال أليب جعفر   ﴾بئس﴿  ١١
 ).ياكل(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأكل﴿  ١٢

  ).ميتاً ( أبو جعفر ورويسمكسورة اء شدد الي  ﴾مْيتاً ﴿  ١٢    
  .ا خلفمأماهل  ﴾أنثى، أتقاكمو ﴿    ١٣
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  .����إن اهللا عليم خبير …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... قالت األعراب آمنا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع
 ).مل تومنوا(اإلبدال أليب جعفر  ﴾ تؤمنوامل﴿   ١٤

  ).يألتكم(أدخل مهزة ساكنة بعد الياء يعقوب   ﴾ال يلتكم﴿  ١٤
 ).املومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنون﴿  ١٥

  . )باس(أبدل اهلمزة أبو جعفر   ﴾بأس﴿  ١٦
١٧  ﴿ اء السكت   ﴾علي هْ (وقف عليها يعقوبعلي.(  

  .أماهلا خلف  ﴾هداكم﴿  ١٧    
� � � �  

  
��و���ق �

  .وصالً  السكت أليب جعفر  ﴾ق﴿  ١
  .أماهلا خلف  )معاً (﴾جاءهم﴿  ٥، ٢

أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسـهل الثانيـة أبـو   ﴾أإذا﴿  ٣
  ).أاِاذا)(أِاذا( جعفر ورويس

  ).ُمتنا(ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ﴾ِمْتنا﴿  ٣
  .أماهلا خلف  ﴾ذكرىو ﴿  ٨
  ).ميتاً (شدد الياء مكسورة أبو جعفر   ﴾مْيتاً ﴿  ١١
  ).وعيدي( احلالني يعقوب أثبت الياء يف  ﴾وعيدِ ﴿  ١٤
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خلق﴿  ١٥
  .خلفوقفاً أماهلا   ﴾يتلقى﴿  ١٧
  )وجاءسكرت( اإلدغام خللف واإلمالة يف األوىل له  ﴾جاءْت سكرةُ و ﴿  ١٩
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  .أماهلا خلف  ﴾جاءتو ﴿  ٢١
٢٣  ﴿ اء السكت   ﴾لدي هْ (وقف عليها يعقوبلدي.(  

  .����فألقياه في العذاب الشديد …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... قال قرينه ربنا ما أطغيته ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن
٢٨  ﴿ اء السكت   ﴾لدي هْ (وقف عليها يعقوبلدي.(  
  ) .امتالت ( اإلبدال أليب جعفر   ﴾تألت ما ﴿  ٣٠
  .أماهلا خلف  ﴾جاءو ﴿  ٣٣

 نُ منيـب ( نون التنـوين وصـًال أبـو جعفـر وخلـفضم   ﴾ادخلوهانمنيبٍ ﴿  ٣٤- ٣٣
  ).ادخلوها

، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر  ﴾وُهو﴿  ٣٧
  .)وُهوهْ (اء السكت

  .أماهلا خلف  ﴾لذكرى﴿  ٣٧
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ألقى﴿  ٣٧
  ).وإدبار(كسر اهلمزة أبو جعفر وخلف   ﴾وأدبارَ ﴿  ٤٠
  ).ينادي(يعقوب  أثبت الياء وقفاً   ﴾ينادِ ﴿  ٤١
، ويف )املنــــادي مــــن( أثبــــت اليــــاء وصــــالً أبــــو جعفــــر  ﴾املنادِ ﴿  ٤١

  ).املنادي( احلالني يعقوب
٤٤  ﴿ شدد الشني أبو جعفر ويعقوب   ﴾قُ تَشق) ققتش.(  
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٤٥
  ).وعيدي(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾وعيدِ ﴿  ٤٥

� � � �� �
�א��� �و���א�ذ �
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  ).ُيُسراً (ضم السني أبو جعفر   ﴾ُيسراً ﴿  ٣
 ).يوفك(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤفك﴿  ٣

  .أماهلا خلف  ﴾آتاهم﴿  ١٦
  ).مثُل ما(رفع الالم خلف   ﴾مثَل ما﴿  ٢٣
  .أماهلا خلف  ﴾أتاك﴿  ٢٤
  ).إدخلوا(أدغمها خلف  ﴾إْذ دخلوا﴿  ٢٥
  .أماهلا خلف  ﴾فجاء﴿    ٢٦
 ).تاكلوا( جعفر اإلبدال أليب ﴾تأكلوا﴿    ٢٧

  .����إنه هو الحكيم العليم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  الجزء السابع والعشرون
  ﴾... قال فما خطبكم أيها المرسلون ﴿ : ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول

  ).إليُهم، عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم، عليهم﴿    ٣٣، ٢٧
 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾)اً مع(املؤمنني ﴿    ٥٥، ٣٥

  .أماهلا خلف  ﴾موسى، فتوىل﴿  ٣٩، ٣٨

  ﴾وهو﴿  ٤٠
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت 
  .ضم اهلاء وصالً خلف ويف احلالني يعقوب  ﴾عليِهُم الريح﴿    ٤١
  ).قُـِيل(اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٤٣
  ).قوِم نوح(ر امليم خلف ج  ﴾ قوَم نوحٍ ﴿  ٤٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾شيٍء خلقنا﴿  ٤٩
  ).رونتذك (شدد الذال أبوجعفر ويعقوب   ﴾تذَكرون﴿  ٤٩
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  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾أتى﴿    ٥٢
  .أماهلا خلف  ﴾الذكرى﴿  ٥٥

٥٧، ٥٦  
٥٩  

ليعبدون، يطعمون، ﴿
  ﴾يستعجلون

ليعبــــــدوين، (أثبــــــت اليــــــاء فيهــــــا يف احلــــــالني يعقــــــوب
  ).وين، يستعجلوينيطعم

) يــــومِهِم الــــذي(كســــر اهلــــاء واملــــيم وصــــالً يعقــــوب   ﴾يومِهُم الذي﴿  ٦٠
  ).يومُهُم الذي(وضمهما خلف 
� � � �  
��و���א�طو� �

  ).فكهني(حذف األلف أبو جعفر   ﴾فاكهني﴿  ١٨
  .ا خلفمأماهل  ﴾وقاهمو آتاهم، ﴿  ١٨
  ).متكني(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾متكئني﴿  ٢٠
  .ليعقوب) ذرياتـُُهم(بألف بعد التاء   ﴾بإميان ذريتـُُهم﴿  ٢١
  ).ذرياِم(مجعها أبو جعفر ويعقوب   ﴾ذريتَـُهم وما﴿  ٢١
  ).كاساً (اإلبدال أليب جعفر   ﴾كأساً ﴿  ٢٣
ال لغٌو فيها وال ﴿  ٢٣

  ﴾تأثيمٌ 
ال لغـــَو فيهـــا ( يعقـــوببـــال تنـــوين بناهـــا علـــى الفـــتح    

  ).وال تاثيم(، واإلبدال أليب جعفر)وال تأثيمَ 
  .����ال لغو فيها وال تأثيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  ����... ويطوف عليهم غلمان لهم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليِهم﴿  ٢٤
  ).لولؤ(أبدل اهلمزة األوىل أبو جعفر   ﴾لؤلؤٌ ﴿  ٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾وقاناو ﴿  ٢٧
  ).ندعوه أنه(فتح اهلمزة أبو جعفر   ﴾إنهندعوه ﴿  ٢٨
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  ).بنعمهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾بنعمت﴿  ٢٩
  ).تامرهم(اإلبدال أليب جعفر   ﴾تأمرهم﴿  ٣٢
 ).ال يومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال يؤمنون﴿  ٣٣

 ).فلياتوا(اإلبدال أليب جعفر  ﴾فليأتوا﴿  ٣٤

  .يب جعفراإلخفاء أل  ﴾من غري، إلٌه غري﴿  ٤٣، ٣٥
  ).املصيطرون( بالصاد للثالثة  ﴿املصيطرون﴾  ٣٧
 ).فليات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾فليأت﴿  ٣٨

فـــتح اليـــاء وحـــذف األلـــف وفـــتح القـــاف أبـــو جعفـــر   ﴾ُيالقوا﴿  ٤٥
  ).يـَْلَقوا(

  ).َيصعقون(فتح الياء الثالثة   ﴾ُيْصعقون﴿  ٤٥
� � � �  
��و���א���מ �

٣، ٢، ١  
 غوى، هوى،﴿

  ﴾اهلوى
  .خلفن أماهل

٦، ٥، ٤  
يوحى، القوى، ﴿

  ﴾فاستوى
  .خلف ن أماهل  

  ﴾وهو﴿  ٧
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

  ).وُهوهْ (اء السكت 

٩، ٨، ٧  
األعلى، فتوىل  ﴿

  ﴾أدىن
  .خلف ن أماهل

١٠  
  فأوحى ،﴿

  ﴾ما أوحى
  .ا خلفمأماهل

  .أمال الراء واهلمزة خلف  ﴾رأى﴿  ١١
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  ).كذبما  (شدد الذال أبو جعفر   ﴾كذبما  ﴿  ١١

  ﴾أفتمارونه﴿  ١٢
) افَتْمرونـــه(ســـكن املــيم وحـــذف األلـــف أو  فــتح التـــاء

  .خللف ويعقوب
  .ا خلفمأماهل  ﴾يرى، أخرى﴿  ١٢،١٣

  .أمال الراء واهلمزة خلف  ﴾رءاه﴿  ١٣
  .أماهلا خلف  ﴾املنتهى﴿  ١٤
  .واإلمالة خللف ،)املاوى(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املأوى﴿  ١٥
  .أماهلا خلف وقفاً   ﴾يغشى السدرة﴿  ١٦

  .ا خلفمأماهل  ﴾ما يغشى، طغى﴿  ١٧، ١٦
  .أمال الراء واهلمزة خلف  ﴾رأى﴿  ١٨
  .أماهلا خلف  ﴾الكربى﴿  ١٨
  ).أفراَيتم( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾أفرأيتم﴿  ١٩
  ).الآلت (شدد التاء مع املد الالزم رويس   ﴾الّالت﴿  ١٩
  .ا خلفأماهل  ﴾والعزى﴿  ١٩

  .أماهلما خلف  ﴾األخرى، األنثى﴿  ٢١، ٢٠
٢٣، ٢٢ ،

٢٤  
،  ضيزى، اهلدى﴿

   ﴾متىن
  .خلف ن أماهل

  .أماهلا خلف  ﴾وى﴿    ٢٣
  ).ولقجاءهم(أدغمها خلف وأماهلا   ﴾ولقد جاءهم﴿  ٢٣
، ) رِــــِم اهلــــدى( وصــــالً كســــر اهلــــاء واملــــيم يعقــــوب  ﴾رِم اهلدى﴿  ٢٣

  .)رُُم اهلدى( وضمهما خلف
  .أماهلا خلف  ﴾األوىلو ﴿    ٢٥
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  .����فلله اآلخرة واألولى …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... وكم من ملك في السموات ����: الثمن الثالث ويبدأ بقوله تعالى
 ).ياذن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأذن﴿    ٢٦

  .أماهلما خلف  ﴾يرضى، األنثى﴿    ٢٧، ٢٦  
 ).ال يومنون(ال أليب جعفر اإلبد ﴾ال يؤمنون﴿  ٢٧

  .أماهلما خلف  ﴾توىل، الدنيا﴿    ٢٩    

 ﴾وهو﴿  ٣٠
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

 ).وُهوهْ (اء السكت 

٣١، ٣٠ 
،٣٣، ٣٢  

 اهتدى،باحلسىن،﴿
  ﴾اتقى، توىل

  .خلف ن أماهل

﴾كبائَر اإلمث﴿    ٣٢
    

كســــــر البــــــاء وأبــــــدل األلـــــــف يــــــاء وحــــــذف اهلمـــــــزة 
  )كبَري اإلمث( فخل

  ).أفراَيت(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   ﴾أفرأيت﴿  ٣٣

٣٥، ٣٤  
 ،أكدىو وأعطى، ﴿

  ﴾يرى
  .خلف ن أماهل

  ﴾فُهو﴿  ٣٥
ووقـف عليهـا يعقـويب ، )وْهو(اهلاء أبو جعفر  أسكن

  ).وُهوهْ ( اء السكت
  ).ينبا(اإلبدال أليب جعفر     ﴾يُنبأ﴿    ٣٦

٣٧، ٣٦  ،
٣٨  

 موسى، وىف،﴿
  ﴾أخرى

  .خلف ن أماهل

  .خلف ن أماهلسعى، يرى، جيزاه، ﴿  ٤١ ٤٠، ٣٩
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  ﴾األوىف
  .أماهلما خلف  ﴾املنتهى، أبكى﴿  ٤٣، ٤٢

  ).٤٩، ٤٨، ٤٤(اإلدغام لرويس وكذا يف   )األربعة( ﴾أنه هوو ﴿  ٤٣
٤٥ ،٤٤ ،

٤٦  
األنثى، و أحيا، ﴿

  ﴾ُمتىن
  .خلف ن أماهل

أقىن و األخرى، أغىن ﴿  ٤٩ ٤٨، ٤٧
  ﴾،الشعرى

  .خلف ن أماهل

  ﴾عاداً األوىل﴿  ٥٠
أدغــم التنــوين يف الــالم وأســقط اهلمــزة ونقــل حركتهــا 

وإن بـــدأ ) عـــاَد لّـــوىل(إىل الـــالم أبـــو جعفـــر ويعقـــوب 
   .)وَىل األُ ) (َىل وْ لُ ) (وىللُ أَ (باألوىل له ثالثة أوجه 

  .أماهلما خلف  ﴾األوىل، أبقى﴿  ٥١، ٥٠
  ).مثوداً ( نوا أبو جعفر وخلف   ﴾ومثوداْ ﴿  ٥١

  .ا خلفمأماهل  ﴾أطغى، أهوىو ﴿  ٥٣، ٥٢
  ).املوتفكةو (أبدهلا أبو جعفر   ﴾املؤتفكةو ﴿  ٥٣
  .ا خلفمأماهل  ﴾فغشاها، غشى﴿  ٥٤

  ﴾ربك تتمارى﴿  ٥٥
ربــــك (أدغــــم التــــاء األوىل يف الثانيــــة وصــــالً يعقــــوب 

ارى مت.(  
  .ا خلفمأماهل  ﴾تتمارى، األوىل﴿  ٥٦، ٥٥

� � � �  
��و���א���� �

٣  ﴿ جر الراء أبو جعفر   ﴾مستِقر) مستِقر.(  
  ).ولقجاءهم( اإلدغام واإلمالة خللف  ﴾ولقْد جاءهم﴿  ٤
  ).تغين(وقف عليها يعقوب بالياء   ﴾تغنِ ﴿  ٥
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٨، ٦  
  يوم يدع الداع،﴿

  ﴾إىل الداع
أثبــــت اليــــاء وصــــالً أبــــو جعفــــر ويف احلــــالني يعقــــوب 

  ).إىل الداعي)  (يوم يدع الداعي(

  ﴾ُخشَعاً ﴿  ٧
فتح اخلـاء وألـف بعـدها وكسـر الشـني خمففـة يعقـوب 

  ) خاشعاً (وخلف
  .����هذا يوم عسر …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����… كذبت قبلهم قوم نوح   ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع

  ).ففتحنا(شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   ﴾ففتحنا﴿  ١١
  .لفخوقفاً أماهلا   ﴾فالتقى﴿  ١٢
  ).٣٩، ٣٧، ١٨،٢١،٣٠(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   )كله( ﴾ونُُذر﴿  ١٦

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )كله( ﴾عليهم﴿   ٣٤، ٣١، ١٩

  ﴾أُؤلقي﴿  ٢٥
سهل الثانية أبـو جعفـر ورويـس، وأدخـل بينهمـا ألفـاً 

  ).أاَلقي)(أااُلقي( أبو جعفر
  ).ونبيهم( ال إبدال أليب جعفر  ﴾ونبـئهم﴿  ٢٨
  .أماهلا خلف  ﴾فتعاطى﴿  ٢٩
  ).ولقصبحهم( أدغمها خلف  ﴾ولقْد صبحهم﴿  ٣٨
  .هلاوأما) ولقجاء(أدغمها خلف   ﴾ولقْد جاء﴿  ٤١
  ).جاَء اَل( سهل الثانية أبو جعفر ورويس  ﴾جاء آل﴿  ٤١
  .أماهلا خلف  ﴾أدهى﴿  ٤٦
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾شيء خلقناه﴿  ٤٩

  .����عند مليك مقتدر …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  
��و���א����ن �
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  .����... علم القرآن �الرحمن  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الخامس
  ).والرحيانِ (جرها خلف   ﴾والرحيانُ ﴿  ١٢
  ) ُخيْرَج(جعفر ويعقوب  أبوضم الياء وفتح الراء   ﴾َخيْرُج﴿  ٢٢
  .)اللولؤ(أبدل اهلمزة األوىل أليب جعفر  ﴾اللؤلؤ﴿  ٢٢
  ).اجلواري(وقف عليها يعقوب بالياء   ﴾اجلوارِ ﴿  ٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾يبقىو ﴿    ٢٧
  ).شان(اإلبدال أليب جعفر   ﴾شأن﴿  ٢٩
  ).غُ ُر فْ يَـ سَ (بالياء خللف   ﴾غُ ُر فْ نَـ سَ ﴿  ٣١
  ).أيها(وقف عليها يعقوب باأللف   ﴾أيه الثقالن﴿  ٣١
  ).وحناسٍ (جر السني روح   ﴾وحناسٌ ﴿  ٣٥
  .ماهلا خلفأ  ﴾بسيماهم﴿  ٤١
 ).فيوخذ(اإلبدال أليب جعفر  ﴾فيؤخذ﴿  ٤١

٧٦، ٤٦  
   ﴾وملن خاف﴿
  ﴾رفرٍف خضرٍ ﴿

  .اإلخفاء أليب جعفر

٥٢، ٥٠ ،
٦٨، ٦٦  

  .ضم اهلاء يعقوب  )كله( ﴾فيهما﴿

  ).متكني(حذف اهلمزة أبو جعفر   )معاً ( ﴾متكئني﴿  ٧٦، ٥٤

  ﴾من إستربق﴿  ٥٤
هــا إىل بالنقــل لــرويس أي بإســقاط اهلمــزة ونقــل حركت

  ).مِن اْستربق(النون لرويس 
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾جىنو ﴿  ٥٤

ضـــــم اهلـــــاء، ووقـــــف عليهـــــا ـــــاء الســـــكت يعقـــــوب   )معاً ( ﴾فيهن﴿  ٧٠، ٥٦
  ).فيُهنهْ (
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  ).يطمثهنهْ مل (وقف عليها يعقوب باهلاء   )معاً (﴾ يطمثهنمل﴿   ٧٤، ٥٦
  ����جالل واإلكرام تبارك وجه ربك ذي ال…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
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  .����... إذا وقعت الواقعة ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس
  ).متكني(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾متكئني﴿  ١٦
  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾عليهم﴿  ١٧
  ).كاسو (اإلبدال أليب جعفر   ﴾كأسو ﴿  ١٨
  ).يُنَزفون(فتح الزاي أبو جعفر ويعقوب   ﴾يـُْنزِفون﴿  ١٩
  ).وحوٍر عنيٍ (ا أبو جعفر جرمه  ﴾وحوٌر عني﴿  ٢٢
  ).اللولؤ( إبدال اهلمزة األوىل أليب جعفر  ﴾اللؤلؤ﴿  ٢٣
ــــــــة أليب جعفــــــــر  ﴾أنشأناهن﴿  ٣٥ ــــــــدال اهلمــــــــزة الثاني ، )أنشــــــــاناهن ( إب

  ).أنشأناهنهْ ( والوقف عليها باهلاء ليعقوب
  ).ُعْرباً (أسكن الراء خلف   ﴾عرُباً ﴿  ٣٧
ســهل الثانيــة أبــو جعفــر ورويــس وأدخــل بينهمــا ألفــاً   ﴾أئذا﴿  ٤٧

  ).أاِاذا)(أِاذا( أبو جعفر
  ).ُمتنا(ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ﴾تنامِ ﴿  ٤٧
  ) إنا(أسقط مهزة االستفهام أبو جعفر ويعقوب   ﴾أئنا﴿  ٤٧
  ).أْوآباؤنا(أسكن الواو أبو جعفر   ﴾أَوآباؤنا﴿  ٤٨
  ).فماُلون(أبو جعفر وضم الالم أسقط اهلمزة   ﴾فماِلؤون﴿  ٥٣
  ).َشرب اهليم(فتح الشني يعقوب وخلف   ﴾ُشرَب اهليم﴿  ٥٥
 ٦٨، ٦٣(وكـذلك يف الثانية أبو جعفر اهلمزة سهل   )كله( ﴾أفرأيتم﴿  ٥٨
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،٧١.(  

  )كله( ﴾ءأنتم﴿  ٥٩
سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس ، وأدخل ألـف 

، ٦٩، ٦٤(وكـــــذلك يف .بــــني اهلمــــزتني أبــــو جعفــــر 
٧٢.(  

  .أماهلا خلف  ﴾األوىل﴿  ٦٢    
  ).تذكرون(شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾تذكرون﴿  ٦٢
  ).أنشامت(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر  ﴾أنشأمت﴿  ٧٢
أبو جعفر خبلف عـن ابـن وضم الشني حذف اهلمزة   ﴾املنِشئون﴿  ٧٢

  ).املنشون( وردان
  .����م ربك العظيم فسبح باس…  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... فال أقسم بمواقع النجوم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع

  ).مبْوقع(أسكن الواو وحذف األلف خلف   ﴾مبواقع﴿  ٧٥
  ).فُروح(ضم الراء رويس   ﴾فَروح﴿  ٨٩
  ).وَجنهْ (وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾وجنتُ ﴿  ٨٩
ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(ر أسكن اهلاء أبو جعف  ﴾لـُهوَ ﴿  ٩٥

  ).وُهوهْ (اء السكت
� � � �  
��و���א��د�د �

٣، ٢، ١ ،
٦، ٤  

  )كله(﴾وُهو﴿
ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

   ).وُهوهْ (اء السكت
  .أماهلا خلف  ﴾استوى﴿  ٤
  ).َترِجع(فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف   ﴾تُرجع األمور﴿  ٥
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ن، لتؤمنوا، ال تؤمنو ﴿  ٨
 ﴾مؤمنني

 ).ال تومنوا، لتومنوا، مومنني(اإلبدال أليب جعفر 

  ).يْنزِل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ﴾يُنزل﴿  ٩    
  ).لرُؤف(حذف الواو يعقوب وخلف   ﴾لرءوف﴿  ٩
  .أماهلا خلف  ﴾احلسىن﴿  ١٠

  ﴾فيضاِعَفهُ ﴿  ١١
أسقط األلف وشدد العني أبو جعفـر ويعقـوب لكـن 

أليب جعفـر  رفعهاوب) َفهُ فيضع (ليعقوب  الفاءبنصب 
  ).فيضاِعُفهُ (، وخلف بضم الفاء الثانية )فيضعُفهُ (

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾ترى﴿  ١٢
 ).املومنني واملومنات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني واملؤمنات﴿  ١٢

  .ا خلفمأماهل  ﴾، يسعىبشراكم﴿  ١٢
  ).أيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾أيديهم﴿  ١٢
  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ١٣
  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ١٤
١٤  ﴿ األماينْ (خفف الياء ساكنة أبو جعفر   ﴾األماين.(  
) جـــاَء اَمـــر(الثانيـــة أبـــو جعفـــر ورويـــس اهلمـــزة ســـهل   ﴾مرأَ  جاءَ ﴿  ١٤

  .خلف) جاء(وأمال .
وبالتــاء أيضــاً ) توخــذ(بالتــاء مــع اإلبــدال أليب جعفــر   ﴾يؤخذ﴿  ١٥

  ).ؤخذت(ليعقوب 
، واإلمالــــة يف )مــــاواكم، بــــيس(اإلبــــدال أليب جعفــــر   ﴾مأواكم، بئس﴿  ١٥

  .األوىل خللف
  .أماهلا خلف  ﴾موالكم﴿  ١٥
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  ����مأواكم النار هي موالكم وبئس المصير  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... ألم يأن للذين آمنوا ����: ويبدأ بقوله تعالى :الثمن الثامن
  ).يانِ (اإلبدال أليب جعفر   ﴾نِ يأ﴿  ١٦
 ).نزل(شدد الزاي الثالثة  ﴾نـََزل﴿ ١٦
 ).وال تكونوا(بالتاء لرويس  ﴾وال يكونوا﴿ ١٦
، ويف الوصــل )علــيُهم(ضــم اهلــاء يف احلــالني يعقــوب  ﴾عليِهُم األمد﴿ ١٦

 ).عليُهُم األمرد(خلف 
ــــو جعفــــر ويعقــــوب  ﴾يضاعف﴿ ١٨ حــــذف األلــــف وشــــدد العــــني أب

) فيضع.( 
 .أماهلما خلف  ﴾)معاً (فرتاه، الدنيا﴿ ٢٠
 ).يوتيه(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤتيه﴿  ٢١

 ).تاسوا(اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأسوا﴿ ٢٣
 .أماهلا خلف ﴾آتاكم﴿ ٢٣
 ).ويامرون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾ويأمرون﴿  ٢٤

 ).بالَبَخل(فتح الباء و اخلاء خلف  ﴾بالُبْخل﴿ ٢٤
 ).فإن اهللا الغين(أبو جعفر ) هو(أسقط  ﴾لغينفإن اهللا هو ا﴿ ٢٤
 ).باس(اإلبدال أليب جعفر  ﴾بأس﴿ ٢٥
 .أماهلا وقفاً خلف ﴾بِِعيَسى﴿ ٢٧

 ).رافة(اإلبدال أليب جعفر  ﴾رأفة﴿ ٢٧    
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿  ٢٧

 ).يوتكم(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يُؤتكم﴿  ٢٨

 ).يوتيه(ر اإلبدال أليب جعف ﴾يؤتيه﴿  ٢٩
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    .����واهللا ذو الفضل العظيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

    الجزء الثامن والعشرون   

 �و���א����د�+

 .����... قد سمع اهللا ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن األول
 ).قسِمع(أدغمها خلف  ﴾قْد مسع﴿ ١

 )معاً ( ﴾يُظاِهرون﴿ ٣، ٢

هلـاء وفتحهــا مــن غــري ألــف فـتح اليــاء وشــدد الظــاء وا
ـــرون(بعـــد الظـــاء يعقـــوب  هـــاء وشـــدد )َيظ ، وفـــتح الي

الظاء وألـف بعـدها مـع فـتح اهلـاء أبـو جعفـر وخلـف 
 ).َيظاَهرون(

 ﴾الالئي﴿ ٢
وأليب ) الــــــالء(حــــــذف اليــــــاء أبــــــو جعفــــــر ويعقــــــوب 

جعفر تسهيلها يف احلـالني مـع املـد والقصـر، وإبـداهلا 
 ).واآلي(لوقف ياء مع املد ست حركات عند ا

 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾لعفٌو غفور﴿ ٢
 ).لِتومنوا(اإلبدال أليب جعفر  ﴾لِتؤمنوا﴿  ٤

 .أماهلا رويس )معاً ( ﴾للكافرين﴿ ٥، ٤
 .أماهلا خلف ﴾أحصاه﴿ ٦
 ).ماتكون(بالتاء أليب جعفر  ﴾ما يكون﴿ ٧
 .أماهلما خلف ﴾جنوى، أدىن﴿ ٧
 ).رُ أكث(ضم الراء يعقوب  ﴾وال أكثرَ ﴿ ٧

 .أماهلا خلف ﴾النجوى﴿ ١٠، ٨
قـدم النـون السـاكنة علـى التـاء وحـذف األلـف وضـم  ﴾ويتَـَناَجْون،تتناجوا﴿ ٩، ٨
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 ).يْنـتَـُجون، تْنَتُجوا(اجليم رويس 
 .أماهلا خلف ﴾جاءوك﴿ ٨
 ).فبيس(اإلبدال أليب جعفر  ﴾فبئس﴿ ٨

 ).عصيهْ وم(وقف عليها يعقوب اء التأنيث  )معاً ( ﴾ومعصيتِ ﴿ ٩، ٨
 .أماهلا خلف ﴾والتقوى﴿ ٩
 ).املومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنون﴿  ١٠

 ).ُقِ◌ـيل(اإلمشام لرويس  )معاً ( ﴾قيل﴿ ١١
 ).الس(أفردها الثالثة  ﴾االس﴿ ١١
كســـــــــــــــــر الشـــــــــــــــــني فيهمـــــــــــــــــا يعقـــــــــــــــــوب وخلـــــــــــــــــف  ﴾انُشزوا، فانُشزوا﴿ ١١

 ) انِشزوا،فانِشزوا(
 .هلما خلفأما )معاً ( ﴾جنواكم﴿ ١٣، ١٢

، )أَاشـــفقتم(ســهل اهلمـــزة الثانيـــة أبــو جعفـــر ورويـــس  ﴾أ أشفقتم﴿ ١٣
 ).أاَاشفقتم(وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر 

    .����واهللا خبير بما تعملون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 .����... ألم تر إلى الذين تولوا قوماً  ����: ويبدأ بقوله تعالى :الثمن الثاني
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾قوماً غضب﴿ ١٤
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿ ١٤
 ).حيِسبون(كسر السني يعقوب وخلف  ﴾حيَسبون﴿ ١٨
ويف ) علــــــيُهُم الشــــــيطان(ضـــــم اهلــــــاء وصــــــالً خلـــــف  ﴾عليِهُم الشيطان﴿ ١٩

 ).عليُهم(احلالني يعقوب 
 .أماهلا خلف ﴾فأنساهم﴿ ١٩
 ).ورسلَي إن(الً أبو جعفر فتح الياء وص ﴾ورسلْي ِإن﴿ ٢١
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 ).يومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٢٢

) قلـــوِِم اإلميـــان(كســـر اهلـــاء واملـــيم وصـــالً يعقـــوب  ﴾قلوُِم اإلميان﴿ ٢٢
 ).قلوُُم اإلميان(وضمهما خلف 
� � � �  
 �و���א����

ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهوَ ﴿  ١
  ).وُهوهْ ( اء السكت

  .أماهلا خلف  ﴾فأتاهم﴿  ٢

٢  ﴿ ُم الرِْعبقلو﴾  
) قلـــوِِم الرعُـــب(كســـر اهلـــاء واملـــيم وصـــالً يعقـــوب 

وضـــم العـــني أبـــو ) قلـــوُُم الرعـــب(وضـــمهما خلـــف 
  ).الرُعب(جعفر ويعقوب 

  ).بِيوم(كسر الباء خلف   ﴾بـُُيوم﴿  ٢
  ).بأيديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾بأيديِهم﴿  ٢
 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾مننياملؤ ﴿  ٢

، ويف الوصــل )علــيُهمُ ( ضــم اهلــاء يف احلــالني يعقــوب  ﴾عليِهم اجلالء﴿  ٣    
  ).علُهُم اجلالء( خلف

  .أماهلا خلف  ﴾الدنيا﴿  ٣
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خيل﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾القرى﴿  ٧
  .ا خلفمأماهل  ﴾، واليتامىالقرىب﴿  ٧
  ).تكون ُدولةٌ (أليب جعفر ) دولة(ورفع بالتاء   ﴾يكون ُدولة﴿ال   ٧
  .ا خلفمأماهل  ﴾آتاكم، اكم﴿  ٧
  ).يوثرونو (اإلبدال أليب جعفر   ﴾يؤثرونو ﴿  ٦
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  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾إليِهم﴿  ٩
  .أماهلا خلف  ﴾جاءو﴿  ١٠
  ).رُؤف(حذف الواو يعقوب وخلف   ﴾رءوف﴿  ١٠

  .����رءوف رحيم إنك …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����… ألم تر إلى الذين نافقوا  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث
، )إلخـواِِم الـذين( كسـر اهلـاء واملـيم وصـالً يعقـوب  ﴾إلخواُِم الذين﴿  ١١

  ).ألخواُُم الذين( وضمهما خلف
  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾رىً قُ ﴿  ١٤
  ).مباسه(اإلبدال أليب جعفر   ﴾بأسهم﴿  ١٤
  ).حتِسبهم(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾حتَسبهم﴿  ١٤
  .أماهلا خلف  ﴾شىت﴿  ١٤
  ).إَين أخاف(أبو جعفر  وصالً فتح الياء   ﴾إْين أخاف﴿  ١٦

  .أماهلما خلف  ﴾احلسىن فأنساهم،﴿  ٢٤، ١٩
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾من خشية﴿  ٢١
  ).إال هوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت    ﴾إال هو﴿  ٢٢
 ).املومن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمن﴿  ٢٣

ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهوَ ﴿  ٢٤
  ).وُهوهْ ( اء السكت
� � � �  
��و���א������+ �

  ).إليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾إليهم﴿  ١
  ).تومنوا(اإلبدال فيهما أليب جعفر  ﴾تؤمنوا﴿  ٤، ١
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  .أماهلا خلف  ﴾جاءكم﴿  ١    
  ).أنا أعلم(أثبت األلف وصالً أبو جعفر   ﴾وأناْ أعلم﴿  ١
  ).فقضل ( أدغمها خلف  ﴾فقْد ضل﴿  ١
وضـــم ) يـُْفَصـــل(ضـــم اليـــاء وفـــتح الصـــاد أبـــو جعفـــر   ﴾يـَْفِصلُ ﴿  ٣

  ).يـَُفصلُ (الياء وشدد الصاد وفتح الفاء خلف 
  ).سوةٌ إِ (كسر اهلمزة الثالثة   )معاً ( ﴾أُسوةٌ ﴿  ٦، ٤

والبغضـاُء ( الثانية واواً أبو جعفـر ورويـساهلمزة أبدل   ﴾بداً والبغضاُء أ﴿  ٤
  ).وبدا

  ).فيُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾فيهم﴿  ٦
  .����فإن اهللا هو الغني الحميد …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
  .����... عسى اهللا أن يجعل بينكم ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع

  .خلف أماهلا وقفاً   ﴾عسى﴿  ٧
  ).عليُهمإليُهم، (يعقوب فيهما ضم اهلاء   ﴾عليِهمإليهم،﴿  ١٣، ٨
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾ينهاكم﴿   ٩، ٨

  .أماهلا خلف  ﴾جاءكم﴿  ١٠
 ).املومنات، مومنات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنات،مؤمنات﴿  ١٠

١٠  ﴿ فامتحنوهن﴾ 
  )وأمثاهلا(

  ).فامتحنوهنهْ (اء السكتيعقوب وقف عليها 

  ).ُمتَسكوا(فتح امليم وشدد السني يعقوب   ﴾ُمتِْسكوا﴿  ١٠
  ).وَسلوا(النقل خللف   ﴾وْسألوا﴿  ١٠
 ).مومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمنون﴿  ١١

  .ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها اء السكت  ﴾أيديِهن﴿  ١٢
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  .أماهلا خلف  ﴾جاءك﴿  ١٢    
 ).ومنات، ياتنيامل(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنات، يأتني﴿  ١٢

  .أخفى التنوين عند الغني أبو جعفر   ﴾قوماً غضب  ﴿  ١٣
� � � �  
	���و���א� �

ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهوَ ﴿  ١
  ).وُهوهْ ( اء السكت

  ).ِلمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ملَِ ﴿  ٥
 ).توذونين(اإلبدال أليب جعفر  ﴾تؤذونين﴿  ٥

  .أماهلا خلف  ﴾موسى﴿  ٥
  .أماهلا وقفاً خلف  )معاً ( ﴾عيسى﴿  ١٤، ٦
  .مع املد والقصر سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  )معاً ( ﴾إسراءيل﴿  ١٤، ٦

٦  ﴿ اء السكت  ﴾يدي هْ (وقف عليها يعقوبيدي.( 

  .أماهلا خلف  ﴾التوراة﴿  ٦
 ).يأيت(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأيت﴿  ٦

  ).بعدَي امسه(الياء أبو جعفر ويعقوب  فتح  ﴾بعدْي امسه﴿  ٦    
  .أماهلا خلف  ﴾جاءهم﴿  ٦
فـــــــتح الســـــــني وألـــــــف بعـــــــدها وكســـــــر احلـــــــاء خلـــــــف   ﴾ِسْحرٌ ﴿  ٦

  ).ساِحرٌ (
  .ا خلفمأماهل  ﴾افرتى، يدعى﴿  ٧

 ﴾وهو﴿  ٧
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر 

 ).وُهوهْ (اء السكت 

  ).ليطُفوا(اء أبو جعفر حذف اهلمزة وضم الف  ﴾ليطِفُئوا﴿  ٨
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ـــو   ﴾متُم نوره﴿  ٨ مـــتٌم (ن املـــيم ونصـــب الـــراء أبـــو جعفـــر ويعقـــوب ن
  ).هنورَ 

  .ا خلفمأماهل  ﴾باهلدى، أُخرى﴿  ١٣، ٩
 ).تومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾تؤمنون﴿  ١١

 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ١٣

أبــو  ب وزاد الم اجلــر للفــظ اجلاللــةنـَــون الــراء بالنصــ  ﴾كونوا أنصار اهللا﴿  ١٤    
  ).أنصاراً هللا( جعفر

  ).هللا أنصاريَ ( فتح الياء وصالً أبو جعفر  ﴾اهللا أنصاريْ ﴿  ١٤    
  .����فأصبحوا ظاهرين …  ����: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعالى

� � � � 

 �و���א����+

    .ويبدأ من أول السورة: الثمن الخامس
عليهم، يزكيهم ﴿  ٧، ٢

  ﴾يهمأيد
  ).عليُهم، يزكيُهم، أيديُهم(يعقوب  ن ضم اهلاء فيه

ووقف عليها يعقوب ، )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر   ﴾وُهو﴿  ٣
  . )وُهوهْ (اء السكت

  ).يوتيه، بيس(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يؤتيه، بئس﴿  ٥، ٤
  . أماهلا خلف  ﴾التوراة﴿  ٥

� � � �  
��و���א����'�ون �

  . أماهلا خلف  ﴾جاءك﴿  ١
  .����فهم ال يفقهون …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى

� � � �  
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  .����… وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس
  ).حيِسبون(كسر السني يعقوب وخلف   ﴾َحيَْسبون﴿  ٤

  ). عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ٦، ٤
  .أماهلا خلف  ﴾أىن﴿  ٤
  ).يوفكون( بدال أليب جعفراإل  ﴾يؤفكون﴿  ٤
  ).ـيلُق◌ِ (اإلمشام لرويس   ﴾قيل﴿  ٥
  ).لَوْوا(خفف الواو األوىل روح   ﴾َلوْوا﴿  ٥
 ).وللمومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾وللمؤمنني﴿  ٨

 ).يايت(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأيت﴿  ١٠

  ).يـَُوخر(أبدل اهلمزة واواً مفتوحةأبو جعفر   ﴾يُـَؤخر﴿  ١١
خلـف، وسـهل اهلمـزة الثانيـة أبـو جعفـر ) جاء(أمال   ﴾أجلها جاء﴿  ١١

  ).جاء َاجلها(ورويس 
� � � �  
��و���א����2ن �

، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـو(أسكن اهلاء أبو جعفـر  ﴾وُهو﴿  ١
  ).وُهوهْ (اء السكت

مؤمن، تأتيهم، ﴿  ١٠، ٦، ٢
  ﴾وبئس

) مـــومن، تـــاتيهم، وبـــيس(اإلبـــدال فيهـــا أليب جعفـــر 
  .ويعقوب) متأتيهُ ( وضم اهلاء يف

 ).ياتكم(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتكم﴿  ٥

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾استغىن﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ٧
  ).جنمعكم(بالنون ليعقوب   ﴾جيمعكم﴿  ٩
  ).دخلهنُ و كفر، نُ (بالنون أليب جعفر   ﴾يدخلهو يُكفر، ﴿  ٩
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 ).يومن(اإلبدال أليب جعفر  )معاً ( ﴾يؤمن﴿  ١١، ٩

 ).إال هوهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت  ﴾وإال هُ ﴿  ١٣

 ).املومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنون﴿  ١٣

ــــف أبــــو جعفــــر ويعقــــوب   ﴾ُيَضاِعفه﴿  ١٧     شــــدد العــــني وحــــذف األل
  ).يَضعفه(

  .����العزيز الحكيم …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  
��و���א�ط3ق �

  ����... يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ����: عالىويبدأ بقوله ت :الثمن السابع
  ).بِيون(كسر الباء خلف   ﴾بـُُيوِن﴿  ١
 ).ياتني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتني﴿  ١

  ).فقظلم( أدغمها خلف  ﴾فقْد ظلم﴿  ١
 ).يومن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمن﴿  ٢

ووقف عليها يعقوب ، )وْهو( أسكن اهلاء أبو جعفر  ﴾فُهو﴿  ٣    
  ).وُهوهْ ( السكتاء 

  ).بالٌغ أمرَه(نون الغني ونصب الراء الثالثة   ﴾بالُغ أمره﴿  ٣
  ).قجعلها( أدغمها خلف  ﴾قْد جعل﴿  ٣
وســـهل ،) والـــالء(حـــذف اليـــاء أبـــو جعفـــر ويعقـــوب   )معاً ( ﴾والالئي﴿  ٤

ولـــه  يف احلـــالني، اهلمـــزة مـــع املـــد والقصـــر أبـــو جعفـــر
ــــــداهلا ــــــالزم وجــــــه بإب وقفــــــاً  يــــــاء ســــــكنة مــــــع املــــــد ال

  .)والآليْ (
  ).يُسراً، ُعُسر(ضم السني فيهن أبو جعفر   ﴾،ُعْسرٍ )معاً (يْسراً ﴿  ٧، ٤
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  ).ِوجدكم(كسر الواو روح   ﴾ُوْجدِكم﴿  ٦
٦    ﴿ (ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب     )معاً ( ﴾عليهن ـــــيُهن ـــــف عليهـــــا ـــــاء و  )عل وق

  ).عليُهنهْ (السكت 
  ).وامتَِروا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾وْأمتَُِروا﴿  ٦
  .أماهلا خلف  ﴾أُخرى﴿  ٦
  .ا خلفمأماهل  ﴾آتاه، آتاها﴿  ٧
زاد ألفاً بعد الكاف وسـهل اهلمـزة وحـذف اليـاء أبـو   ﴾وكأين﴿  ٨

، ووقــف يعقـــوب علــى اليـــاء جعفــر مــع املـــد والقصــر
  ).وكأي(

  ).نُُكراً (ضم الكاف أبو جعفر ويعقوب   ﴾نْكراً ﴿  ٨
  ).ندخله(بالنون أليب جعفر   ﴾يدخله﴿  ١١
 ).يومن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمن﴿  ١١

  ).مبينات(فتح الياء أبو جعفر ويعقوب   ﴾ُمبَـيـنات﴿  ١١
  .����قد أحاط بكل شيء علماً …  ����: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعالى

� � � �  
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  .ويبدأ من أول السورة: الثمن الثامن
  ).ِلَمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت   ﴾ملَِ ﴿  ١
ـــــو جعفـــــر   ﴾وُهو﴿  ٢ ـــــو( أســـــكن اهلـــــاء أب ـــــف عليهـــــا ، )وْه ووق

 وُهوهْ (اء السكت يعقوب.(  
  .أماهلا خلف  ﴾موالكم﴿  ٢
  ).فقصغت( أدغمها خلف  ﴾فقْد صغت﴿  ٤
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  ).تظاهرا(شدد الظاء أبو جعفر ويعقوب   ﴾َتظَاهرا﴿  ٤
  .أماهلا خلف  ﴾مواله﴿  ٤
  .)َجربَئيلو ( ها خلففتح اجليم والراء وزاد مهزة بعد  ﴾وِجربيل﴿  ٤
 ).املومنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني﴿  ٤

، )معاً (عسى﴿  ٨، ٥
  ﴾يسعى

  .أماهلن خلف

َله(فتح الباء وشدد الدال أبو جعفر   ﴾يـُْبِدَله﴿  ٥ يـَُبد.(  
  أزواجاً خرياً،﴿  ٦، ٥

  ﴾مالئكٌة غالظ
  .اإلخفاء أليب جعفر

 ).مومنات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤمنات﴿  ٥

 ).يومرون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  ﴾يؤمرون﴿  ٦

  ).أيديُهم، عليُهم(ضم اهلاء فيهما يعقوب   ﴾أيديِهم، عليِهم﴿  ٩، ٨    
واإلمالـــــة يف  )ومـــــاواه، وبـــــيس( اإلبـــــدال أليب جعفـــــر  ﴾مأواهم، بئسو ﴿  ٩

  .خللف) مأواهم(
  ).ـيلُق◌ِ و (اإلمشام لرويس   ﴾قيلو ﴿  ١٠

  ).امرأهْ (ها يعقوب اء التأنيث وقف علي  )كله( ﴾امرأت﴿  ١١، ١٠
  ).ابنه(وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ﴾ابنت﴿  ١٢
  ).وكتابِه(اإلفراد أليب جعفر وخلف   ﴾وُكتبه﴿  ١٢

    .����وكانت من القانتين …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 الجزء التاسع والعشرون

 �و���א���4
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 .����... تبارك الذي بيده الملك ����: ىويبدأ بقوله تعال: الثمن األول
٤، ٢، ١ 

،١٤ 
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر  )كله( ﴾وُهو﴿

 ).وُهوهْ (اء السكت
 .أماهلا خلف )معاً ( ﴾ترى﴿ ٣
 ).خاسياً (أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر  ﴾خاِسئاً ﴿ ٤
 ).ولقزينا(أدغمها خلف  ﴾ولقْد زينا﴿ ٥
 .ا خلفأماهل ﴾الدنيا﴿ ٥

 ).وبيس، ياتكم(اإلبدال أليب جعفر  ﴾وبئس، يأتكم﴿ ٨، ٦
، ووقـف عليهـا يعقـوب )وْهـي(أسكن اهلاء أبوجعفر  ﴾وِهي﴿ ٧

 ).وِهيهْ (اء السكت 
 .أماهلا خلف ﴾بلى﴿ ٩
 ).جاءنا(وأمال ). قجاءنا( أدغمها خلف  ﴾قْد جاءنا﴿ ٩
 ).فُسُحقاً (ضم احلاء أبو جعفر  ﴾فُسْحقاً ﴿ ١١
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾من خلق﴿ ١٤
سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس وأدخـل بينهمـا  ﴾ء أِمنتم﴿ ١٦

 ).ءااَمنتم) (ءاَمنتم(ألفاً أبو جعفر 
 .، أبو جعفر ورويس)السماء ين(أبدل الثانية ياًء  )معا( ﴾السماء أن﴿ ١٧، ١٦

 )ري، نكريينذي(أثبت الياء يف احلالني يعقوب  ﴾نذير، نكري﴿ ١٧،١٨
 ).سراط(بالسني لرويس  ﴾صراط﴿ ٢٢

 . أماهلما خلف ﴾أهدى، مىت﴿ ٢٥، ٢٢
 ).ُسِ◌ـيئت(اإلمشام لرويس وأيب جعفر  ﴾سيئت﴿ ٢٧
 ).ُقِ◌ـيل(اإلمشام لرويس  ﴾قيل﴿ ٢٧
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 ).َتْدعون(أسكن الدال خمففة يعقوب  ﴾َتدعون﴿ ٢٧
 ).أرايتم(ر سهل اهلمزة الثانية أبو جعف )معاً ( ﴾أرأيتم﴿ ٣٠، ٢٨

 ).معْي أو(أسكن الياء خلف ويعقوب  ﴾معَي أو﴿ ٢٨
 .أماهلا رويس ﴾الكافرين﴿ ٢٨    

 ).ياتيكم(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتيكم﴿  ٣٠

 .����بماء معين …  ����: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعالى
� � � � 

 �و���א���מ

 .����... ا يسطرونوالقلم وم ����ن  ����:  ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني

الســــــكت أليب جعفــــــر وصــــــًال، واإلدغــــــام ليعقــــــوب  ﴾والقرآن ن﴿ ٢ -١
 ).نو َوالقلم(وخلف 

 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾ألجراً غري﴿ ٣
، ووقــف عليهـا يعقــوب )وْهـو(أسـكن اهلـاء أبــوجعفر  )كله( ﴾وُهو﴿ ٤٩، ٤٨، ٧

 ).وُهوهْ (اء السكت
) أ أن كــان(قــوب زاد مهــزة االســتفهام أبــو جعفــر ويع ﴾أْن كان﴿ ١٤

وأدخــــــــــل بــــــــــني اهلمــــــــــزتني ألفــــــــــاً أبــــــــــو جعفــــــــــر مــــــــــع 
،  وبالتســـهيل مـــن غـــري إدخـــال )أااَن كـــان(التســـهيل

 ) أاَن كان( .لرويس
 .أماهلا خلف ﴾تتلى﴿ ١٥
 ).أُن اغدوا(ضم النون أبو جعفر وخلف وصالً  ﴾أِن اغدوا﴿ ٢٢
 .أماهلا خلف ﴾عسى﴿ ٣٢
لنا(ل أبو جعفر فتح الباء وشدد الدا ﴾أن يـُْبِدلنا﴿ ٣٢ يَبد.( 
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 ).فليأتوا(اإلبدال أليب جعفر  ﴾فليأتوا﴿  ٤١

 .أماهلا خلف ﴾نادى﴿ ٤٨    
 .أماهلا خلف ﴾فاجتباه﴿ ٥٠
 ).ليَـْزَلقونك(فتح الياء أبو جعفر  ﴾لَيـُْزلِقونك﴿ ٥١

    .����وماهو إال ذكر للعالمين …  ����: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعالى
�    �    �    �  

 

 �و���א���1+

 .����... الحاقة ما الحاقة ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثالث
 .أماهلا خلف ﴾أدراك﴿ ٣
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿ ٧
 .أماهلا وقفاً خلف ﴾فرتى﴿ ٧
  .أماهلا خلف  ﴾صرعى﴿  ٧
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾خنٍل خاوية﴿ ٧
 .أماهلا خلف ﴾ترى﴿ ٨
 .خلفأماهلا  ﴾جاء﴿ ٩
َلهُ ﴿ ٩  ).ومن ِقَبله(كسر القاف وفتح الباء يعقوب  ﴾ومن قـَبـْ
 ).واملوتفكات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾واملؤتفكات﴿  ٩

 ). باخلاطية(أبدل اهلمزة ياءاً أبو جعفر  ﴾باخلاطئة﴿ ٩
 .أماهلا وقفاً خلف ﴾طغا﴿ ١١

هــا ، ووقــف علي)فْهي،فْهــو(أســكن اهلــاء أبــو جعفــر  ﴾فِهي، فُهو﴿ ٢١، ١٦
 ).ففِهيْه، فُهوهْ (يعقوب اء السكت 

 .، وأماهلا) ال خيفى(بالياء بدل التاء خللف  ﴾ال ختفى﴿ ١٨
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 ).كتاَيب إين،كتاِيبَ ومل(وصلها يعقوب بدون هاء  )معاً ( ﴾كتابيه﴿ ٢٥، ١٩
 ) حساَيب فهو،حساَيب يا(وصلها يعقوب بدون هاء )معاً ( ﴾حسابيه﴿ ٢٦، ٢٠

 .أماهلا خلف ﴾أغىن﴿ ٢٨
ســــلطاَين  مـــاَيل هلـــك،(وصـــلها يعقـــوب بـــدون هـــاء  ﴾ماليه، سلطانيه﴿ ٢٩، ٢٨

 ).خذوه
 ).ال يومن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال يؤمن﴿  ٣٣

 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾من غسلني﴿ ٣٦    
 ).ال ياكله(اإلبدال أليب جعفر  ﴾ال يأكله﴿  ٣٧

 .)اخلاطُون(حذف اهلمزة أبو جعفر وضم الطاء  ﴾اخلاِطُئون﴿ ٣٧
٤١  
  
٤٢ 

  ﴾تؤمنون﴿
  

 ﴾تذكرون﴿

، واإلبــدال أليب )يؤمنــون( باليــاء بــدل التــاء ليعقــوب 
  ).يومنون( جعفر

، ويعقــوب وأبــدل )يــذكرون(شــدد الــذال أبــو جعفــر 
 ).يذكرون(التاء ياًء يعقوب 

 .أماهلا رويس ﴾الكافرين﴿ ٥٠
� � � �  
��و���א�����ج �

  ).سال(ر أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعف  ﴾سأل﴿  ١
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٢
  .أماهلا خلف  ﴾نراهو ﴿  ٧
  ).وال ُيسأل(ضم الياء أبو جعفر   ﴾وال َيسأل﴿  ١٠
  ).يوَمئذ(فتح امليم أبو جعفر   ﴾يوِمئذٍ ﴿  ١١
  ).تُويه(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾تؤويه﴿  ١٣

  .أماهلما خلف  ﴾لظى، للشوى﴿  ١٦، ١٥
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  ).نزاعةٌ (ثة رفعها الثال  ﴾نزّاعةً ﴿  ١٦
  .أماهلما خلف  ﴾توىل، فأوعىو ﴿  ١٨، ١٧

  .����وجمع فأوعى …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����... إن اإلنسان خلق هلوعاً  ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الرابع
  ).مامون(اإلبدال أليب جعفر   ﴾مأمون﴿  ٢٨
  .أماهلا خلف  ﴾ابتغى﴿  ٣١
  ).بشهادم(أبو جعفر وخلف أفردها   ﴾بشهادام﴿  ٣٣
فتح الياء وأسكن الالم وحذف األلف وفـتح القـاف   ﴾ُيالقوا﴿  ٤٢

  ).يـَْلَقوا(أبو جعفر 
  ).َنْصب(فتح النون وأسكن الصاد الثالثة   ﴾ُنُصب﴿  ٤٣

� � � �� �

��و����و6 �

 ).ياتيهم(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يأتيُهم﴿  ١

  ) أُن اعبدوا(وخلف ضم النون وصالً أبو جعفر   ﴾أِن اعبدوا﴿  ٣
  ).وأطيعوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾وأطيعونِ ﴿  ٣
  ويؤخركم ،﴿  ٤

  ﴾ال يؤخر
ـــــــــو جعفـــــــــر  ـــــــــدل اهلمـــــــــزة فيهمـــــــــا واواً مفتوحـــــــــة أب أب

  ).يـَُوخركم، ال يـَُوخرو (
  .خلف أماهلا وقفاً   ﴾مسمىً ﴿  ٤
  .أماهلا خلف  ﴾جاء﴿  ٤
  ).دعائَي إال(فتح الياء أبو جعفر   ﴾دعاِئْي إال﴿  ٦
  ).إَين أعلنت(أبو جعفر وصالً فتح الياء   ﴾إين أعلنت﴿  ٩
ووقـــــف عليهـــــا ــــــاء ، )فـــــيُهن (ضـــــم اهلـــــاء يعقـــــوب   ﴾فيِهن﴿  ١٦
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  .)فيُهنهْ (السكت 
  ).َوُوْلُده(ضم الواو وأسكن الالم يعقوب وخلف   ﴾َوَوَلُده﴿  ٢١
  ).ُوّداً (ضم الواو أبو جعفر   ﴾َوّداً ﴿  ٢٣
  .ويسأماهلا ر   ﴾الكافرين﴿  ٢٦
٢٨  ﴿ اء السكت  ﴾والدي هْ (وقف عليها يعقوبوالدي.( 

  ).بيْيت مؤمناً (أسكن الياء الثالثة   ﴾بيَيت مؤمناً ﴿  ٢٨
، لمؤمننيولمؤمناً، ﴿  ٢٨

  ﴾املؤمناتو 
ـــــــــــــــدال أليب جعفـــــــــــــــر  ـــــــــــــــاً، (اإلب ، وللمـــــــــــــــومننيمومن

  ).املومناتو 
  .����وال تزد الظالمين إال تبارًا …  ����: نـهاية الثمن والسورة

� � � �  
��و���א�������ن �

  ����...قل أوحَي إلي أنه استمع نفر من الجن ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن اخلامس
٣  
٤  
٦  

  ﴾وأنه تعاىل﴿
  ﴾وأنه كان يقول﴿
  ﴾رجال وأنه كان﴿

  .خلف) تعاىل(كسراهلمزة يعقوب، وأمال 
  ).وإنه كان يقول( كسر اهلمزة يعقوب
  ).وإنه كان رجال( كسر اهلمزة يعقوب

٥،١٢  
 ٧  
 ٨  

٩  
١٠  
١٣  

١٤، ١١  

  )معاً (﴾وأنا ظننا﴿
   ﴾وأم ظنوا﴿
   ﴾وأنا ملسنا﴿
  ﴾وأنا كنا نقعد﴿
  ﴾وأنا ال ندري﴿
  ﴾وأنا ملا مسعنا﴿
  )معاً ( ﴾وأنا ِمنا﴿

  ).وإنا( كسر اهلمزات كلها يعقوب وأبو جعفر
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فــــــتح القــــــاف وفــــــتح الــــــواو مــــــع تشــــــديدها يعقــــــوب   ﴾تُقولَ ﴿  ٥
  ) تَقول(

  ).ُملَيت(أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   ﴾ملئت﴿  ٨
  ).االن(نقل حركة اهلمزة إىل الالم ابن وردان   ﴾اآلن﴿  ٩
  .أماهلا خلف  ﴾اهلدى﴿  ١٣
 ).نومن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾نؤمن﴿  ١٣

  ﴾ماًء غدقاً ﴿  ٢٧، ١٦
  ﴾مْن خلفه﴿

  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر

  ).نسلكه(بالنون أليب جعفر   ﴾يسلكه﴿  ١٧
فتح القاف وألف بعدها وفتح الالم يعقـوب وخلـف   ﴾إمناقل ﴿  ٢٠

  ).إمنا قالَ (
  ).رَيب أمداً (أبو جعفر  فتح الياء  ﴾رْيب أمداً ﴿  ٢٥

  .ا خلفمأماهل  ﴾ارتضى، أحَصى﴿  ٢٨، ٢٧
  ).لُيعلم(ضم الياء رويس   ﴾ليَـْعلمَ ﴿  ٢٨
  ).لديُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾لديِهم﴿  ٢٨

� � � �  
��و���א��ز�ل �

 ).أُو انقص(ضم الواو الثالثة وصالً  ﴾قصأِو ان﴿ ٣
 ).ناشية(أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر  ﴾ناِشئة﴿ ٦
 ).َرب املشرق(جر الباء يعقوب وخلف  ﴾َرب املشرق﴿ ٩
  ).إال ُهوهْ (وقف عليها يعقوب اءالسكت   ﴾إال هو﴿  ٩

 .أماهلما خلف ﴾فعصى، شاء﴿ ١٩، ١٦
  .����فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيال …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
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 .����… إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى  ����:ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السادس
 .أماهلما خلف ﴾أدىن، مرَضى﴿ ٢٠
وجـر اهلـاء يف كـل ) ثلثـه(كسر الفاء والثاء الثانيـة يف  ﴾ونصَفُه، وثلثَهُ ﴿ ٢٠

 ).وِنْصِفِه، وثـُُلِثهِ (منهما أبو جعفر ويعقوب 
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾من خري﴿ ٢٠

� � � �  
 �و���א��د,�

  ).والرجز فاهجر(كسر الراء خلف   ﴾والرجز فاهجر﴿  ٥
  .أماهلا رويس  ﴾الكافرين﴿  ١٠
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ومْن خلقت﴿  ١١
  ).يوثر(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يؤثـَر﴿  ٢٤
  .أماهلا خلف  ﴾أدراك﴿    ٢٧
  ).ْعشر ةَ تسعَ (أبو جعفر ) عشر(ني أسكن ع  ﴾تسعَة َعشر﴿  ٣٠
 ).واملومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾واملؤمنون﴿  ٣١

  ).إال هوهْ (وقف عليها اء السكت يعقوب   ﴾إال ُهوَ ﴿  ٣١
  .أماهلا خلف  ﴾ذكرى﴿  ٣١
زاد ألفــاً بعــد الــذال وحــذف اهلمــزة وفــتح الــدال أبــو   ﴾إذ أْدبر﴿  ٣٣

  ).إذا َدبر(جعفر 
  .قفاً خلفأماهلا و   ﴾إلحدى﴿  ٣٥

  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾شاء﴿  ٥٥، ٣٧
  .أماهلا خلف  ﴾أتانا﴿  ٤٧
  ).مستنَفرةٌ (فتح الفاء أبو جعفر   ﴾ُمستنِفرةٌ ﴿  ٥٠
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  .أماهلا خلف، و )يوتى(أبدهلا أبو جعفر   ﴾يؤتى﴿  ٥٢
  .أماهلا خلف  ﴾التقوى﴿  ٥٦

  .����هو أهل التقوى والمغفرة …  ����: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى
� � � �  

  
��و���א�����+ �

  .����... ال أقسم بيوم القيامة ����: ويبدأ بقوله تعالى: الثمن السابع
  ).أحيِسب(كسر السني يعقوب وخلف   )معاً ( ﴾أحيُسب﴿  ٣٦، ٣

  .أماهلا خلف  ﴾بلى﴿  ٤
  ).بَرق(فتح الراء أبو جعفر   ﴾بَرِقَ ﴿  ٧
  .أماهلا خلف  ﴾ألقى﴿  ١٥
  ).قراناه(اإلبدال أليب جعفر   ﴾قرأناه﴿  ١٨

٢١، ٢٠  
٢٧  

  ﴾تذرونو حتبون، ﴿
  ﴾قيل﴿

  ).يذرونو حيبون، (بالياء فيهما ليعقوب 
  )ُقِ◌ـيل(اإلمشام لرويس 

  ).اقمر (باإلدغام ال سكت للثالثة فتقرأ   ﴾َمْن راق﴿  س  ٢٧    
  .ا خلفمأماهل  ﴾صّلى، توىل﴿  ٣٢، ٣١

  .أماهلا خلف  ﴾يتمطى﴿  ٣٣
  .ا خلفمأماهل  )معاً ( ﴾أوىل﴿  ٣٥، ٣٤
  .أماهلما خلف  )معاً ( ﴾فأوىل﴿  ٣٥، ٣٤

  .أماهلا وقفاً خلف  ﴾سدىً ﴿  ٣٦
  .وأماهلا خلف) ُمتىن(بالتاء أليب جعفر وخلف   ﴾ُميىن﴿  ٣٧

  ﴾فسوى، األنَثى﴿  ٤٠ ٣٩، ٣٨
  ﴾املوتى﴿

  .أماهلما خلف
  .أماهلا خلف
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  ).أحيِسب(كسر السني يعقوب وخلف   )معاً ( ﴾أحيُسب﴿  ٣٦، ٣
� � � �  
��و���א���7ن �

  .أماهلا خلف  ﴾أتى﴿  ١
  .أماهلا رويس  ﴾للكافرين﴿  ٤
) سالسًال و أغـالالً (نوا بالنصب وصًال أبو جعفر   ﴾سالسالْ ﴿  ٤

وحـــــــذف ) سالســـــــال(ووقـــــــف عليهـــــــا روح بـــــــاأللف 
األلـــــــــــــــــــف رويـــــــــــــــــــس وخلـــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــوالً واحـــــــــــــــــــداً 

  ).سالسلْ (
  ).كاس، كاساً (اإلبدال أليب جعفر   ﴾كأس، كأساً ﴿  ١٧، ٥

  .أماهلا خلف  ﴾فوقاهم، لقاهم﴿  ١١
  .أماهلا خلف  ﴾جزاهمو ﴿  ١٢
  ).متكني(حذف اهلمزة أبو جعفر   ﴾متكئني﴿  ١٣

  ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( ﴾عليِهم﴿  ١٥، ١٤
ووقف عليها رويـس ) قواريراً (نوا أبو جعفر وخلف   ﴾قواريراْ ﴿  ١٥

  ).قواريرْ (بإسقاط األلف 
  ).اً قوارير (نوا أبو جعفر   ﴾اْ قوارير ﴿  ١٦
  .أماهلا خلف  ﴾سمىتُ ﴿  ١٨

  .����عيناً فيها تسمى سلسبيال …  ����: نـهاية الثمن عند قوله تعالى
� � � �  

  .����...ويطوف عليهم ولدان مخلدون ����:ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن
  ) .عليُهم(ضم اهلاء يعقوب    ﴾عليِهم  ﴿  ١٩
٢٠  ﴿ اء السكت  رويسوقف عليها   ﴾ثـَم) ْهثـَم.(  
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  ).عالْيِهم(أسكن الياء وكسر اهلاء أبو جعفر   ﴾عالِيَـُهم﴿  ٢١
  ).ضرٍ خُ (جر الراء خلف   ﴾ضرٌ خُ ﴿  ٢١
  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾ضرٌ خُ سندٍس ﴿  ٢١
  ).وإستربقٍ (جر القاف الثالثة   ﴾وإستربقٌ ﴿  ٢١
  .أماهلا خلف  ﴾وسقاهم﴿  ٢١
  ).شينا(اإلبدال أليب جعفر   ﴾شئنا﴿  ٢٨
  .فأماهلا خل  ﴾شاء﴿  ٢٩

� � � �  
��و���א����3  �

  ).ُذراً عُ (ضم الذال روح   ﴾عْذراً ﴿  ٦
  ).ُذراً نُ (ضم الذال أبو جعفر ويعقوب   ﴾ْذراً نُ ﴿  ٦
أبــــدل اهلمــــزة أبــــو جعفــــر واواً مضــــمومة مــــع ختفيــــف   ﴾أُقـَتت﴿  ١١

  ).تتَ ُوقـ (القاف 
  .أماهلا خلف  ﴾أدراك﴿  ١٤
  .اإلمالة خللف  ﴾قرارٍ ﴿  ٢١
  ).فَقدرنا(الدال أبو جعفر  شدد  ﴾فـََقدْرنا﴿  ٢٣
  ).انطَلقوا(فتح الالم رويس   إىل ظل﴾ انطِلقوا﴿  ٣٠

  ﴾ِمجالتٌ ﴿  ٣٣
وضـــم اجلـــيم ) ِمجـــاالت(مجعهـــا أبـــو جعفـــر ويعقـــوب 

  ).ُمجاالت(رويس 
 ).يوذن(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤذن﴿  ٣٦

  ).فكيدوين(أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ﴾فكيدونِ ﴿  ٣٩
  ).قُـِيل(م لرويس اإلمشا  ﴾قيل﴿  ٤٨
  ).يومنون(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ﴾يؤمنون﴿  ٥٠
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  .����فبأي حديث بعده يؤمنون …  ����:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى
� � � �  
  الجزء الثالثون

  ويبدأ من أول سورة النبأ: الثمن األول
��و���א���% �

١ ﴿ اء السكت  ﴾عم هْ (وقف عليها يعقوبعم.( 
 ).فتاتون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾فتأتون﴿ 8١

 ).وفـُتحت(شدد التاء أبو جعفر ويعقوب  ﴾وفُِتحت﴿ ١٩
 ).فكانسراباً (أدغمها خلف  ﴾فكانت سراباً ﴿ ٢٠
 ).لَبـِـِثني(أسقط األلف روح  ﴾البثني﴿ ٢٣
 ).وغَساقاً (خفف السني أبو جعفر ويعقوب  ﴾وغساقاً ﴿ ٢٥
 ).وكاساً (أليب جعفر اإلبدال  ﴾وكأساً ﴿ ٣٤
 ).رب (رفع الباء أبو جعفر  ﴾رب السماوات﴿ ٣٧
 ).الرمحنُ (رفع النون أبو جعفر وخلف  ﴾الرمحنِ ﴿ ٣٧
 .أماهلا خلف ﴾شاء﴿ ٣٩

� � � �  
 �
 �و���א���ز

وأســقط األوىل أبــو ) أاِنــا(ســهل اهلمــزة الثانيــة رويــس  ﴾أئنا﴿ ١٠
 ).إنّا(جعفر 

وأدخل بني اهلمزتني ألفـاً ) إذا(ىل يعقوب أسقط األو  ﴾أئذا﴿ ١١
 )أاِاذا(أبو جعفر وسهل الثانية 

 ).ناخرة(أثبت ألفاً بعد النون رويس وخلف  ﴾خنَِرَة﴿ ١١
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  .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾كرٌة خاسرةٌ ﴿  ١٢
 .أماهلا خلف ﴾أتاك﴿ ١٥
ــــــع رؤوس اآلي بعــــــدها إال  ﴾موسى﴿ ١٥ أماهلــــــا خلــــــف وكــــــذا مجي

 .)ألنعامكم(و) دحاها(
 .أماهلا خلف ﴾ناداه﴿ ١٦
 ).بالوادي(وقف عليها يعقوب بالياء  ﴾بالوادِ ﴿ ١٦
وأماهلــا ) (طــوى(حــذف التنــوين أبــو جعفــر ويعقــوب  ﴾طوىً ﴿ ١٦

 ).وقفاً خلف
 ).إىل أن تزكى(شدد الزاي أبو جعفر ويعقوب  ﴾إىل أن تزكى﴿ ١٨
 .أماهلا خلف ﴾فأراه﴿ ٢٠
عفــر ورويــس وأدخــل بينهمــا ألفــاً ســهل الثانيــة أبــو ج ﴾أ أنتم﴿   ٢٧

 ).أاَنتم ،أااَنتم(أبو جعفر 
 .أماهلا خلف ﴾جاءت﴿ ٣٤

 .، وأماهلما خلف)املاوى(اإلبدال أليب جعفر  )معاً ( ﴾املأوى﴿ ٤١، ٣٩
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾من خاف﴿ ٤٠
 .أماهلا وقفاً خلف ﴾وى﴿ ٤٠
 ).فيمهْ (وقف عليها يعقوب اء السكت  ﴾فيمَ ﴿ ٤٣
 ).منذرٌ (نوا أبو جعفر  ﴾ُمنِذرُ ﴿ ٤٥

 .����أو ضحاها …  ����:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى

� � � � 

 .����أو ضحاها …  ����:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى

    .ويبدأ من أول سورة عبس: الثمن الثاني
� � � �  
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 �و���
�س

  .أماهلن خلف  ﴾رؤوس اآلي﴿  ١٠ -  ١
 .هلا خلفأما ﴾جاءه﴿ ٢
 ).فتنَفُعه(رفع العني الثالثة  ﴾فتنَفَعهُ ﴿ ٤
 ).تصدى(شدد الصاد أبو جعفر  ﴾تصدى﴿ ٦

 .أماهلما خلف ﴾جاءك، شاء﴿ ١٢، ٨
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر  ﴾وهو﴿  ٩

 ).وُهوهْ (اء السكت 

 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾شيء خلقه﴿ ١٨
 .اء أليب جعفراإلخف ﴾نطفٍة خلقه﴿ ١٩
وأمــال ) شــاَء اَنشـره(سـهل الثانيــة أبـو جعفــر ورويـس  ﴾شاَء أنشره﴿ ٢٢

 .خلف) شاء(
، وكسـرها ابتـداءاً ) إنـا(كسر اهلمزة أبو جعفر وروح  ﴾أنا صببنا﴿ ٢٥

 طعامــــــه أنــــــا) (إنــــــا صــــــببنا(رويــــــس وفتحهــــــا وصــــــالً 
  ).صببنا

 .أماهلا خلف ﴾جاءت﴿ ٣٣
  ).شان(أبو جعفر  أبدل اهلمزة ألفاً   شأن  ٣٧

� � � �  
 �و���א��!و��

 ).ُسِجرت(خفف اجليم يعقوب  ﴾ُسجَرت﴿ ٦
 ).قـُتلت(شدد التاء أبو جعفر  ﴾قُِتلت﴿ ٩
 ).ُنشرت(شدد الشني خلف    ﴾ُنِشرت﴿ ١٠
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 ).ُسِعرت(خفف العني روح وخلف  ﴾سعَرت﴿ ١٢
 ).اجلواري(وقف عليها يعقوب بالياء  ﴾اجلوار﴿ ١٦
٢١ ﴿ اء السكت  ﴾ثـَم هْ (وقف عليها رويسثـَـم.( 
 .أمال الراء واهلمزة خلف ﴾رآه﴿ ٢٣
 ).بظنني(بالظاء لرويس  ﴾بضنني﴿ ٢٤
 .أماهلا خلف ﴾شاء﴿ ٢٨

    .����إال أن يشاء اهللا رب العالمين …  ����:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى
� � � � 

 فطارويبدأ من أول سورة االن: الثمن الثالث

 �و���א�8.ط��

٧  ﴿ أماهلا خلف  ﴾اكفسو.  
  ).فعدلك(شدد الدال أبو جعفر ويعقوب   ﴾فَعَدَلكْ ﴿  ٧
  .أماهلا خلف  ﴾شاء﴿  ٨
  ).يُكذبون(بالياء أليب جعفر   ﴾تكذبون﴿  ٩

  .أماهلا خلف  )معاً ( ﴾أدراك﴿  ١٨، ١٧
  ).يوُم ال(رفع امليم يعقوب   ﴾يوَم ال﴿  ١٩

� � � �  
��و���א��ط..�ن �

 .أماهلما خلف )معاً ( ﴾أدراك﴿ ١٩، ٨
 .أماهلا خلف   ﴾تتلى﴿ ١٣
) ران(، وأمــال )بــرن(ال ســكت للثالثــة بــل باإلدغــام    ﴾بــل ران﴿  س ١٤

 .خلف
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 .أماهلا خلف ﴾األبرارِ ﴿ ١٨
تَعِرف يف وجوههم ﴿ ٢٤

 ﴾نضرة
ـــــراء ورفـــــع  ـــــتح ال ـــــاء وف ـــــو جعفـــــر ) نضـــــرة(ضـــــم الت أب

 ).ةُ تُعَرف يف وجوههم نضر (ويعقوب 
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾خمتوٌم ختامه﴿ ٢٦ - ٢٥

) أهلِهــــِم انقلبــــوا(كســــر اهلــــاء واملــــيم وصــــالً يعقــــوب  ﴾أهلهُم انقلبوا﴿ ٣١
 ).أهلُهُم انقلبوا(وضمهما وصالً خلف 

 ).فاكهني(أثبت ألفاً بعد الفاء يعقوب وخلف  ﴾فكهني﴿ ٣١
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿ ٣٣

    ����هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون …����:ن والسورة عند قوله تعالىنـهاية الثم

� � � �  
 �و���א��8��ق

    .ويبدأ من أول السورة: الثمن الرابع
 .أماهلا خلف ﴾ويصلى﴿ ١٢
 .أماهلا خلف ﴾بلى﴿ ١٥
١٩ ﴿ لرتكَنب (فتح الباء خلف  ﴾لرتكُنب.( 
 ).يومنون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنون﴿  ٢٠

 ).قريَ (أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر  ﴾ئَ قرِ ﴿ ٢١
ويف الوصـــل ) علـــيُهم(ضـــم اهلـــاء يف احلـــالني يعقـــوب    ﴾عليِهم القرآن﴿ ٢١

 )عليُهم القرآن(خلف 
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾أجٌر غري﴿  ٢٥

� � � �  
 �و���א���وج

 ).باملؤمنني(اإلبدال أليب جعفر  ﴾باملؤمنني﴿  ٧
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 ).ومنواي(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤمنوا﴿  ٨

 ).املؤمنني واملؤمنات(اإلبدال أليب جعفر  ﴾املؤمنني واملؤمنات﴿  ١٠

أســـكن اهلـــاء أبـــو جعفـــر ووقـــف عليهـــا يعقـــوب ـــاء  ﴾وُهو﴿ ١٤
 .السكت

 ).ايدِ (جر الدال خلف  ﴾ايدُ ﴿ ١٥
 .أماهلا خلف ﴾أتاك﴿ ١٧

� � � �  
 �و���א�ط��ق

 .أماهلا خلف ﴾أدراك﴿ ٢
ا(مليم يعقوب وخلف خفف ا   ﴾َلما﴿ ٤

َ
 ).مل

٥ ﴿ اء السكت  ﴾ِمم ممهْ (وقف عليها يعقوب.( 
 .أماهلا وقفاً خلف ﴾تُبلى﴿ ٩
 . أماهلا رويس ﴾الكافرين﴿ ١٧

    .����أمهلهم رويداً …  � :نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى
� � � � 

9�
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    .الثمن الخامس ويبدأ من أول سورة األعلى
١١، ١  
١٠-  ٢ 

  ﴾األعلى ، األشقى ﴿
 ﴾رؤوس اآلي﴿

  .أماهلما وقفاً خلف
 .أماهلن خلف

  .أماهلن خلف  ﴾رؤوس اآلي﴿  ١٩- ١٢
 .أماهلا خلف ﴾شاء﴿ ٧
 ).للُيُسرى(ضم السني أبو جعفر  ﴾ْليْسرى﴿ ِ  ٨
 .أماهلا وقفاً خلف ﴾يصلى﴿ ١٢
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 ).توثرون(اإلبدال أليب جعفر  ﴾تؤثرون﴿ ١٦
� � � �  
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 .أماهلا خلف ﴾أتاك﴿ ١
  .أخفى التنوين عند اخلاء أبو جعفر   ﴾يومئًذ خاشعة﴿  ٢
 .أماهلا خلف ﴾ُتسقى﴿ ٥
ال َتسمع فيها ﴿ ١١

 ﴾الغيةً 
ال (رويـــس ) الغيـــة(أبـــدل التـــاء يـــاًء مضـــمومة ورفـــع 

 ).ُيسمع فيها الغيةٌ 
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليهم﴿ ٢٢
 .فأماهلا خل ﴾توىل﴿ ٢٣
 ).إيام(شدد الياء أبو جعفر  ﴾إيام﴿ ٢٥

� � � �  
 �و���א�.��

 ).والِوْتر(كسر الواو خلف  ﴾والَوْتر﴿ ٣
و يعقـوب ) يسـري هـل(أثبت الياء وصًال أبو جعفر  ﴾َيْسرِ ﴿ ٤

 ).يْسرِي(يف احلالني 
 ).بالوادي(أثبت الياء يف احلالني يعقوب  ﴾بالوادِ ﴿ ٩
 ).عليُهم(ء يعقوب ضم اهلا ﴾عليِهم﴿ ١٣

 .أماهلا خلف )معاً (﴾ابتاله﴿ ١٦، ١٥
  ريب أكرَمِن،﴿ ١٥،١٦

 ﴾ريب أهاننِ 
وأثبــــت ) ريبَ ( فــــتح اليــــاء فيهمــــا وصــــالً أبــــو جعفــــر 

ــــاء يف  ــــو جعفــــر ) أكــــرمن، أهــــانن(الي رَيب (وصــــالً أب
، وأثبتهــا يف احلــالني )ريب أهــانين كــال) (أكــرمين وأمــا

  ).أكرمين ،أهانين( يعقوب
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 ).فقدر(شدد الدال أبوجعفر  ﴾قَدرَ ف﴿ ١٦
  ).يكرمون، يأكلون(بياء الغيبة فيها ليعقوب  ﴾ُتكرمون، تأكلون﴿ ١٩، ١٧

 ).تاكلون(وأبدل الثانية أبو جعفر 
أبـــدل التـــاء يـــاء وحـــذف األلـــف بعـــد احلـــاء يعقـــوب  ﴾وال حتآضون﴿ ١٨

 ).َحيُضون(
 ).حيبون(بياء الغيبة فيها ليعقوب  ﴾وحتبون﴿ ٢٠
 .أماهلا خلف ﴾وجاء﴿ ٢٢
 ).ُجِ◌ـيء(باالمشام لرويس  ﴾وِجـيءَ ﴿ ٢٣
 .أماهلما خلف ﴾وأىن، الذكرى﴿ ٢٣

 ).يعَذب، يوَثق(فتح الذال والثاء يعقوب  ﴾يُعِذب، يُوثق﴿ ٢٥،٢٦
    .����وادخلي جنتي …  ����:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى

� � � � 

 �و���א���د

    .سورة البلد ويبدأ من أول: الثمن السادس
 ).أحيِسب(كسر السني يعقوب وخلف  )معاً (﴾أحيَسب﴿ ٧، ٥

 ).لُـبداً (شدد الباء أبوجعفر  ﴾لَُبداً ﴿ ٦
 .أماهلا خلف ﴾أدراك﴿ ١٢
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿ ٢٠
 ).موصدة(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  ﴾مؤصدة﴿ ٢٠

� � � �  
 �و���א���س

تالهـــــــــا (اهلـــــــــا خلـــــــــف ومجيـــــــــع رؤوس اآلي عـــــــــدا أم ﴾ُضحاها﴿ ١٥-١
 ). وطحاها



������ �	 ��
  

−�٣٨٤�− 

 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿ ١٤
 ).فال خياف(بالفاء بدل الواو أليب جعفر  ﴾وال خياف﴿ ١٥

� � � �  
 �و���א���ل

 ).ومجيع رؤوس اآلي(أماهلا خلف   رؤوس اآلي ١٤-١
 .أماهلا خلف ﴾أعطى﴿ ٥

 ).للُيُسرى، للُعُسرى(سني فيهما أبو جعفر ضم ال ﴾لليسرى ،للعسرى﴿ ١٠، ٧
 ).ناراً تلظى(شدد التاء وصالً رويس  ﴾ناراً تلظى﴿ ١٤
 .أماهلا خلف ﴾يصالها﴿ ١٥

  .أماهلما خلف وقفاً   ﴾األصلى ،األشقى﴿  ١٧، ١٥
  .أماهلن خلف  رؤوس اآلي  ٢١، ١٨، ١٦

  ).يوتى(اإلبدال أليب جعفر   ﴾يؤتى﴿  ١٨
� � � �  
 �9و���א�:��

 ).سجى(أمال خلف ألفات رؤوس اآلي فيها إال  ﴾والضحى﴿ ١٨-١
    .����وأما بنعمة ربك فحدث …  ����: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعالى

� � � � 

 �و���א���6

 .ويبدأ من أول السورة: الثمن السابع

فـإن مـع (ضم السني يف الكلمـات األربـع أبـو جعفـر  )معاً (﴾الُعْسر ُيْسراً ﴿ ٦، ٥
 ).ُعُسر ُيُسراً، إن مع الُعُسر ُيُسراً ال

� � � �  
��و���א���ن �



���� ����� ����� �������� �  

−�٣٨٥�− 

 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾أجٌر غري﴿ ٦
� � � �  
��و���א���ق �

 ).اقرا(اإلبدال أليب جعفر  )معاً ( ﴾اقرأ﴿ ٣، ١
 .أمال خلف مجيع رؤوس اآلي ﴾رؤوس اآلي﴿ ١٤-٦

 .أمال الراء واهلمزة خلف ﴾رآه﴿ ٧
 ).أرايت(سهل اهلمزة الثانية أبوجعفر  )ثةالثال(﴾أرأيت﴿ ٩،١١،١٣

 )كاذبة خاطية(اإلخفاء وإبدال اهلمزة أليب جعفر  ﴾كاذبٍة خاطئة﴿ ١٦
� � � �  
 �و���א��د�

 .أماهلا خلف ﴾أدراك﴿ ٢
 ).مطِلع الفجر(كسر الالم خلف  ﴾مطَلع الفجر﴿ ٥

� � � �  
 �و���א����+

 ).تاتيهم(اإلبدال أليب جعفر  ﴾تأتَيهم﴿ ١
 . أماهلا خلف ﴾جاءم﴿ ٤
 ).يوتوا(اإلبدال أليب جعفر  ﴾يؤتوا﴿ ٥
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾ملْن خشي﴿ ٨

� � � �  
 �و��א�ز�ز�+

 .أماهلا خلف ﴾أوحى﴿ ٥
 ).يصدر(أشم الصاد زاياً رويس وخلف   ز                                      ﴾َيصُدرُ ﴿ ٦
 .فراإلخفاء أليب جع ﴾ذرٍة خرياً ﴿ ٧



������ �	 ��
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� � � �  
 �و���א���د�� 

    ال خالف فيها

    .����لحب الخير لشديد …  ����:نـهاية الثمن  عند قوله تعالى
� � � � 

    .����...أفال يعلم إذا ما بعثر ما في القبور ����:ويبدأ بقوله تعالى: الثمن الثامن
+
 �و���א����

 .أماهلا خلف   ﴾أدراك﴿ ١٠، ٣
، ووقف عليها يعقوب )وْهو(أسكن اهلاء أبو جعفر    ﴾فُهو﴿ ٧

 ). وُهوهْ (اء السكت
 .اإلخفاء أليب جعفر ﴾من خفت﴿ ٨
وإثباــا ) مــا هــَي نــارُ ( حبــذف اهلــاء الســاكنة وصــالً  ﴾ما ِهيهْ ﴿ ١٠

 ).ما ِهيهْ (وقفاً يعقوب 
� � � �  
 �و���א��!�,�

  .أماهلا خلف ﴾أهلاكم﴿ ١
� � � �  
�� �و���א��

 ال خالف فيها

� � � �  
 ;�ز��و���א�

 ).َمجعَ (شدد امليم أبو جعفر وروح وخلف  ﴾َمجَعَ ﴿ ٢
 ).حيِسب(كسر السني يعقوب وخلف  ﴾حيَسب﴿ ٣



���� ����� ����� �������� �  
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 .أماهلا خلف ﴾أدراك﴿ ٥
 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴿عليهم﴾ ٨
 ).موصدة(اإلبدال أليب جعفر  ﴾مؤصدة﴿ ٨
 ).ُعُمدٍ (ضم العني وامليم خلف  ﴾َعَمدٍ ﴿ ٩

� � � �  
 �و���א�.�ل

 ).عليُهم(ضم اهلاء يعقوب  ﴾عليِهم﴿ ٣
  ).ترميُهم(ضم اهلاء يعقوب   ﴾ترميهم﴿  ٤
 ).ماكول(اإلبدال أليب جعفر  ﴾مأكول﴿ ٥

� � � �  
 �و�����1ش

 ) لِيالف(أسقط اهلمزة أبو جعفر مع إثبات الياء  ﴾إليالف﴿ ١
 ).إالفهم(حذف الياء بعد اهلمزة أبو جعفر  ﴾إيالفهم﴿ ٢
 .اإلخفاء أليب جعفر  ﴾مْن خوف﴿ ٤

� � � �  
��و���א���
ون �

 ).أراَيت(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  ﴾أرأيت﴿ ١
  سورة الكوثر

 ) .شانِـَيك(أبدل اهلمزة ياءاً مفتوحة أبو جعفر  ﴾شانئك﴿ ٣
 سورة الكافرون

، وأثبـت يعقـوب اليـاء )وْيل دين(أسكن الياء الثالثة  ﴾وَيل دينِ ﴿ ٦
 )ديين(يف احلالني 
� � � �  
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�� �و���א��

 .أماهلا خلف ﴾جاء﴿ ١
� � � �  
 �و���א���د

 .أماهلا خلف ﴾أغىن﴿ ٢
 .أماهلا خلف ﴾سيصلى﴿ ٣
 ).محالةُ (رفعها الثالثة  ﴾محالةَ ﴿ ٤

� � � �  
 �و���א7*3ص

ــــــة  ﴾كفواً ﴿ ٤ وبإســــــكان الفــــــاء خلــــــف ). كفــــــؤاً (بــــــاهلمز للثالث
 ).كُفؤاً (ء وأبو جعفر بضم الفا) كْفؤاً (ويعقوب 

� � � �  
 �و��=�א��.�����ق�وא���س

 .الخالف فيهما
  نـهاية السورة و الثمن وختام القرآن الكرمي
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