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  عبیر من التحبیر
  في القراءات الثالث المتممة للقراءات العشر

  أبو جعفر ویعقوب وخلف العاشر
  

  خادم القرآن الكرمي/ تأليف 

  حممد نبهان بن حسني مصري

  أستاذ القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  الـمـقـدمـة

لكمال والصالة والسالم على سيدنا حممد احلمد هللا املنعوت بصفات الترتيه وا
خري من اتصف باملهابة واجلالل ، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إىل 

  : يوم املآل ، وبعد 

فقد رأيت ما قرت به عيين وأثلج صدري من إقبال طلبة العلم على علم 
ددون القراءات السبع املتواترة فانتشروا يف أرجاء األرض حييون هذا العلم ويب

به ظالم اجلهل ، فأضاؤوا به مشارق األرض ومغارا ، مث مل يتوقفوا عند 
  .القراءات السبع حىت طلبوا تتوجيها بالقراءات الثالث املتممة للقراءات العشر 

وقد من اهللا سبحانه علي بتدريس هذا العلم املطهر للطالب الذين يترددون 
ان ، ومن فضل اهللا ـ عز وجل ـ أن علي لتلقيه منذ أكثر من عقدين من الزم

أُسند إيل تدريس هذا العلم لطالب قسم القراءات يف جامعة أم القرى ، 
فعمدت إىل تأليف كتاب يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر ، وهي 

) يعقوب احلضرمي البغدادي ( وقراءة  ) أيب جعفر يزيد بن القعقاع( قراءة 
 عبیر من التحـبیر( تسهيالً هلذا العلم ومسيته  ) لعاشرخلف البزار ا( وقراءة 

لإلمام حممد بن اجلزري ـ رمحه اهللا ) حتبري التيسري( مستمداً مادته من كتاب ) 
تعاىل ـ ودرته املضية ، وقد جعلت رواية حفص عن عاصم أصالً هلذا الكتاب 

افقوه يف وذكرت للقراء الثالثة ما خالفوا فيه حفصاً من أصل وفرش ، وما و
  .ذلك تركته 
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وأنا إذ أتقدم ذا الكتاب ، أسأل اهللا ـ تعاىل ـ أن يثيب خرياً من كتب يل 
إمالئي له ومن صححه وساعد على إخراجه فجزاهم اهللا أحسن اجلزاء ، ال 

وولدي و ابين يف العلم سيما أخانا وولدنا األستاذ الشيخ حممد حممود حوا ، 
د أول  على ما بذله من جهد يف إ خراج الطبعة  األستاذ عبد العز يز بن حمم

الثانية هلذا الكتاب ، والبنتنا األستاذة  مر مي غالب على ما بذلته من جهد  
  .مضين يف   مر اجعة هذا الكتاب وتصحيحه  جزى اهللا اجلميع خري اجلزاء 

كما أعترف بفضل من له علي بعد اهللا الفضل يف تلقيين القراءات العشر شيخنا 
أيب عبد اهللا سعيد بن عبد اهللا احملمد ـ أطال اهللا بقاءه متمتعاً بالعافية وحسن 

  .العمل ـ 

كما أسأله ـ عز وجل ـ أن يقبل هذا العمل منا وخيلص أقوالنا وأعمالنا 
  .ونياتنا له وحده ، وأن تعم الفائدة للمسلمني ذا الكتاب 

 وسلم على سيدنا وقرة أعيننا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ، وصل ربنا
من أنزلت عليه القرآن الكرمي هادياً ومبشراً ونذيراً ، وعلى مجيع أصحابه وآله 

  .ومن اتبعهم بإحسان إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها 

   .)١(املؤلف

                              
هــ  ١٣٦٣/صـفر /٢٥هو  أبو احلسني حممد نبهان بن  حسن مصري ، ولد يف محاة               ) ١(

 ضعف بصره حىت كف    م ، درس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ، مث       ٢٠/٣/١٩٤٤: املوافق
هو يف السابعة عشرة من عمره ، مث التحق مبعهد دار احلفاظ والدراسات القرآنية وختـرج      و

منه ، وتلقى القراءات العشر عن الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد ، شيخ قراء مدينة محاة يف                  
ـ ١٤٠١عصره، وعني نائباً ملدير املعهد ودرس فيه مث انتقل إىل مكة املكرمة سـنة                 -هـ
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، ودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى ، وهو مايزال فيهـا حـىت اآلن ،     م١٩٨٠

  . أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان ، إنه مسيع جميب 
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  الــتراجــم

هو يزيد بن القعقاع املخزومي املدين ، كان تابعياً كبري          : اإلمام أبو جعفر    
در قرأ على مواله عبد اهللا بن عياش ، وابن عباس وأيب هريرة رضي اهللا عنهم ،                 الق

 هـ ، أخـذ عنـه   ١٣٠و انتهت إليه رياسة القراءة يف املدينة املنورة ، تويف سنة            
  .القراءة ابن وردان ، وابن مجاز وغريهم 

كان مقرئاً رأساً يف القرآن ضابطاً ، قرأ على أيب جعفر            : عيسى بن وردان  
  .هـ ١٦٠نافع وشيبة ، تويف سنة و

إمام مقرئ جليل ضابط ، أخذ القراءة عن أيب جعفـر            : مجاز بن سليمان
   .١٧٠ونافع ، تويف سنة 

هو اإلمام يعقوب بن إسحاق احلضرمي موالهم البصري ،          : اإلمام يعقوب 
إمام أهل البصرة بعد أيب عمرو ، مسع من الكسائي ومحزة ، وأخذ القراءة عن أيب                

شهب وسالم الطويل وغريهم ، وأخذ عنه حممد بن املتوكل ـ وهو رويس ـ   األ
  .هـ ٢٠٥وروح بن عبد املؤمن  وغريهم كثري، تويف سنة 

هو أبو عبد اهللا حممد بن املتوكل اللؤلؤي البصري ، مقرئ حاذق             : رويس
  .هـ ٢٣٨ضابط مشهور ، أخذ القراءة عن اإلمام يعقوب ، تويف سنة 

مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور ، أخذ عن اإلمـام           : منروح بن عبد املؤ   
  .هـ ٢٣٥يعقوب تويف سنة 
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هو خلف بن هشام بن ثعلب األسدي ، كان ثقـة            : اإلمام خلف العاشر  
كبرياً زاهداً عاملاً عابداً ، أخذ القراءة عن سليم عن محزة وغريه ، وأخذ عنه القراءة  

  .هـ ٢٢٩اد وغريمها ، تويف سنة إسحاق بن إبراهيم  وإدريس بن عبد الكرمي احلد

 الوراق املروزي البغدادي ، روى عن خلف اختيـاره          إسحاق بن إبراهيم  
  .هـ ٢٨٦وأقرأ به بعده ، تويف سنة 

 البغدادي احلداد ، إمام ثقة ضابط متقن روى عـن           إدريس بن عبد الكرمي   
  .هـ ٢٩٢خلف اختياره ، تويف سنة 

  

  

& & & &

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ــ٤٨ــ   

  

  
  

  راء ـقـول  الـأص

  ةـالثــثـال
  

  أصول قراءة اإلمام أبي جعفر المدني الیزید بن القعقاع

أبو احلارث عيسى بن وردان احلذّاء ، والثاين أبو الربيع سليمان بن : وراوياه 
  مسلم بن مجاز الزهري 
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  :میم الجمع 

  : ميم اجلمع بواو قبل احلرف املتحرك ، مثل أبو جعفروصل 

  ) .يهمو غري عل ( ← ] عليهم غري املغضوب [

  ) .إمو فتية آمنوا  ( ← ] إم فتية آمنوا [  

  : اإلدغام الكبیر 

  .بدون امشام وال اختالس]  ١١يوسف [ ] تأمنا [ كلمة أبو جعفرأدغم 

  :المــــد 

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

  هــاء الكــنـایــة 
  : من  أسكن اهلاء يف كل

   ] .٢٠الشورى  [ ] نؤته [ـ  

   ]  .١١٥النساء  [ ] نـولِّه ، نصِله  [ـ ويف 

  ]٧٥آل عمران  [ ] يـؤده [ـ ويف 

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

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

، ) أرجهـي وأخـاه     ( ← بيـاء    ] أرجه [ هاء   ابن وردان ـ ووصل   
  ] .٣٦، والشعراء ١١١األعراف ) [ أرجِه وأخاه (  بدون صلة ابن مجازوكسرها 
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   ] .٣٧يوسف  [ ]ترزقانه  [ من ابن وردانـ وحذف الصلة 

ابن وكسرها مع الصلة  ] ٥٢النور   [ ]يتقْه   [ هاء   ابن وردان ـ وأسكن   
  . )ويتقِهي فأولئك ( مجاز 

  :الهمزة 

   :كلمة يف مزتاناهل ـ١

 ألفاً بني اهلمزتني يف الكلمة ، وسهل الثانية سواًء كانت           أبو جعفر أدخل  
، أو مكسورة،   ] أَ أُنزل  [:  ، أو مضمومة ، مثل       ]أَأَنذرتـهم   [: مفتوحة مثل   

   .] أَ ِإنَّ [مثل 

  :ـ اهلمز املكرر ٢

 ، واستثىن   همز املكرر اإلخبار يف األول ، واالستفهام يف الثاين        ـه يف ال  ول
  : موضعني 

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

حيث استفهم يف األول،    ] ١٦آية  [  يف أول املكررين من الصافات       واملوضع الثاين 
(  حذف اهلمزة األوىل ] ملبعوثونأإناأإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً  [وأخرب يف الثاين    

  ) .عوثون ِإنا ملب

) إنك ألنت يوسف   ( ← ] أَِإنك ألنت يوسف   [ـ وأسقط مهزة االستفهام يف      
   ] . ٩٠يوسف [ 

األعـراف   [ ] آمنتم [ـ وزاد مهزة االستفهام وسهل الثانية من دون إدخال يف           
  ] .٤٩ ، و الشعراء ٧١ ، و طه ١٢٣، ٧٦
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األحقاف  []أذهبتم [، ويف ] ١٤القلم  [ ] أنْ كان [ـ  وزاد مهزة االستفهام يف 
   ] .٨١يونس  [ ]السحر  [و يف ]  ٢٠

 [ـ وزاد مهزة مضمومة بعد مهزة االستفهام وأدخل بينهما ألفاً وأسكن الشني يف              
   ] .١٩الزخرف ) [ أَ أُشهدوا  ( ← ] خلقهم أَشهدوا

  :اهلمزتان يف كلمتني -٣

  :مها مثانيه أنواع وتنقسم إىل قسمني   

  .مهزتان خمتلفتان :  ثانياً                : مهزتان متفقتان: أوالً 

  : فثالثة أنواع املتفقتانفأما   

   .]جاَء أَمرنا  [: أ ـ مفتوحتان ، مثل 

   . ]أولياُء أُولئك  [: ب ـ مضمومتان ، مثل 

   .]هؤالِء ِإن  [: جـ ـ مكسورتان ، مثل 

  .وجيب تسهيل اهلمزة الثانية يف هذه األنواع الثالثة   

  : فخمسة أنواع ختلفتاناملوأما 

   .]جاَء أُمة  [:  أ ـ األوىل مفتوحة والثانية مضمومة ، مثل 

   .]تفيَء ِإىل  [:  ب ـ األوىل مفتوحة والثانية مكسورة ، مثل 

  .وجيب تسهيل اهلمزة الثانية يف هذين النوعني   

   .]السفهاُء أَال  [: جـ ـ األوىل مضمومة والثانية مفتوحة ، مثل 
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  .فيها إبدال اهلمزة الثانية واواً مضمومة وجيب   

   .]يشاُء ِإىل  [: د ـ األوىل مضمومة والثانية مكسورة ، مثل 

  .ـ تسهيلها بني اهلمزة والياء ١: وجيوز يف اهلمزة الثانية وجهان   

  . ـ إبداهلا واواً مكسورة ٢

  ]السماِء أَو ائتنا  [:  هـ ـ األوىل مكسورة والثانية مفتوحة ، مثل 

  .وجيب فيها إبدال اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة   

  : ـ اهلمزة املفردة ٤

 اهلمزة الساكنة حرف مد يناسب احلركة اليت قبلـها سـواء       أبو جعفر  أبدل   ـ١
  ) .مامون  ( ← ] مأْمون [:كانت اهلمزة فاء الكلمة أو عينها أو المها مثل 

  ) .جيت  ( ← ] جـئْت [    ) . سولك  ( ← ]سؤلك  [

  :ستثىن كلمتني مها وا  

  ] . ٢٨، القمر٥١احلجر [ ]نبئْهم  [] .  ٣٣البقرة  [ ]أنبئْهم بأمسائهم  [

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

   .] مؤجال  [ ] تؤاخذنا [

ابـن    حيث حققها وأبدهلا] يؤيد    [ اهلمزة يف كلمة     ابن وردان واستثىن    
  . واواً مجاز

  : وأبدل اهلمزة ياًء مفتوحة يف الكلمات التالية ـ ٣
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 ليبطئن ، لنبوئنهم ، قرىَء ، ملئَت ، استهِزىَء ، ناِشئَة ، ِرئاء ، خاِسئاً ، [
   .]شاِنئك ، باخلاِطئة ، خاِطئة ، ِمائة ، ِمائتني ، ِفئة ، فئتني  

  : وجهان ] موِطئاً [ وله يف ـ٤

  .   ب ـ إبداهلا ياًء   . يق اهلمزة أ ـ حتق
  ]١املعارج ) [ سال ( ← ألفاً ] سأل [وأبدل مهزة  ـ ٥
  : وحذف اهلمزة من الكلمات التالية ـ ٦
  )متكني  ( ← ]متكئني  [           )متكاً  ( ← ]متكَئاً  [

  )واخلاطني  ( ← ] اخلاطئني [)         خاطني  ( ← ] خاطئني [
  )املستهزين  ( ← ] املستهزئني [)      لصابني وا ( ← ] الصابئني [

  )تطَوها  ( ← ] تطؤوها [       )   يطَونَ  ( ← ] يطؤون  [

  )الصابون  ( ← ] الصاِبئُون [    )    تطَوهم  ( ← ]تطؤوهم  [

  ) .املستهزون  ( ← ] املستهِزؤون [

  : البن وردان وجهان ] املنِشؤون  [ويف 

  .ب ـ حتقيق اهلمزة كحفص ) . املنشون ( مزة وضم الشني أ ـ إسقاط اهل

 بإبدال اهلمزة زاياً ، وأدغم األوىل يف الثانية         ] جزٌء ،   جزءاً [وقرأ أبو جعفر    ـ  ٧
 ) زاً ، جزج. (  

ياء ، وأدغم الياء األوىل يف الثانيـة   ] ٣٧التوبة  [ ] النسيء [وأبدل مهزة  ـ  ٨
)  النسي. (  
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  ) .هية (  ياًء وأدغم الياء األوىل يف الثانية ] هيئَـة [أبدل مهزة        وكذلك 

 مع توسط املد وقـصره  ] إسرائيل [ و ]أرأيت  [وسهل ثاين اهلمزتني يف  ـ  ٩
  ) . إسرائيل ( يف 

 بزيادة ألف بعد الكاف ، ومهزة مكسورة مـسهلة بعـد   ]كأَين  [وقرأ  ـ  ١٠
  .ء األلف مع املد والقصر ، وحذف اليا

   .] أنتم ها [سهل مهزة   ـ ١١

 وسهل مهزته وصالً ، وله وقفاً الوجهان التـسهيل        ] الالئي [وحذف ياء   ـ  ١٢
  .مع الروم وإبداهلا ياء ساكنة 

 مهزة ] ربت   [ باهلمزة بدل الواو فيهما ، وزاد يف         ] وكفُواً ،   هزواً [وقرأ  ـ  ١٣
  ) .ربأت () ] ٣٩(، وفصلت  )٥( احلج [ مفتوحة بعد الباء يف 

  : إسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل الساكن قبلها 

 ونقل حركتها إىل النون ، مث كـسرها      ] أَجل من [أسقط أبو جعفر مهزة     ـ  ١٤
  ] .٣٢املائدة  ) [ ِمِن جِل ذلك ( للمجاورة فقرأ 

، ) ِردا ( إىل الدال فصارت ] ٣٤القصص  [ ] ردءاً [ونقل حركة مهزة  ـ  ١٥
  .ن ألفاً يف احلالني وأبدل التنوي

إىل الالم قبلها، وأدغـم     ] ٥٠النجم   [ ] عاداًاُألوىل [ونقل حركة مهزة    ـ  ١٦
  :، وله ابتداًء ا ثالثة أوجه ) عادلُّوىل ( التنوين يف الالم 

  ) .لُولَى (  االبتداء بالالم املضمومة مع النقل -١
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  ) .ولَى أَلُ(  االبتداء مزة الوصل والنقل فالالم املضمومة -٢

  .، هو املختار ) األوىل (  كحفص -٣

]  ٩١آل عمران  [ ] األرض ملء [ من ] ِملُْء [ مهزة ابن وردان وأسقط  ـ١٧
  ) .ملُ األرض ذهباً ( ونقل حركتها إىل الالم 

 ] قـالوا اآلن  [إىل الالم يف قوله تعاىل  )  اآلن(   مهزة ابن وردانونقل  ـ  ١٨
          ) .قالُ الَن ( فتقرأ 

) آآلن (حيث تسبق مهزة االستفهام مهـزةَ    ] ٥١،٩١[   ويف يونس يف املوضعني     
  : ثالثة أوجه 

  . تسهيل مهزة الوصل ـ١

  . إبدال مهزة الوصل ألفاً مشبعة ـ٢

  . إبدال مهزة الوصل ألفاً مع القصر مداً طبيعياً ـ٣

  : الســـــكت 

  :فيها حفص وهي  يف املواضع األربعة اليت سكت أليب جعفر   ال سكت 
  س              س                س             س             

   .] قيماً ، من مرقدنا ، من راق ، بلْ ران  عوجاً [
  :    سكت أبو جعفر على حروف اهلجاء يف فواتح السور مثل 

  ) . ميم - الم -ألف : ( أمل         

  : اإلدغــام 

   . ] لبثْتم ، لبثْت ، لبثت [ ـ أدغم الثاء يف التاء يف
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    . ] اختذْت ، أخذْت [ـ وأدغم الذال يف التاء يف باب 

   ] .٢٠الدخان [ ] عذْت [ـ وأدغم الذال يف التاء يف كلمة 

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

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

  :  النون عند اخلاء والغني مثل و جعفرأبـ أخفى 

] غفور عزيز [  ،] خبري عليم[   .  

  : واستثىن ثالثة مواضع فأظهر النون فيها كحفص 

  ] .١٣٥النساء  [ ] غنياً يكن [ :األول 

   ] .٣املائدة  [ ] املنخنقة [ :الثاين 

   ] .٥١اإلسراء  [ ] فسينغضون [ :الثالث 

  .ر إمالة يف القرآن مطلقاً ليس أليب جعف: اإلمــالة 

  :الوقف على مرسوم الخط 

ووقف عليهـا    ) أبت يا( بفتح التاء وصالً    ] حيثما كانت    [ ] يا أبتِ  [ـ قرأ   
  ) .يا أبه ( باهلاء 

  : یاء المتكلم 

: كل ياء متكلم قبل مهزة القطع سواء كانت مفتوحة ، مثلأبو جعفر فتح 
  ]أين أُوف الكيـل  ، أُريد إينَ [: أو مضمومة، مثل  ، ] إينَ أَخاف ،     أَعلم إينَ [

  :   واستثىن الكلمات التالية ]اهللا  ِإىل حزينَ ، ِإنْ بنايتَ [: أو مكسورة مثل 
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   ] . ٤٠البقرة  [ ] أُوف بعهدي [

   ].١٥٢البقرة  [ ] أَذكركم فاذكروين [
   ] . ٦٠غافر  [ ] أَستجب ادعوين [

   ] .١٤٣األعراف  [ ] أَنظر أرين [

   ] . ٤٩التوبة  [ ] وال تفتين أَال يف الفتنة [

   ] . ٤٧هود  [ ] وترمحين أَكن من [

  ] . ٣٣يوسف  [ ] يدعونين إليه [     

  ] . ٣٦احلجر [ ] فأنظرين إىل [

  ] .٩٦الكهف  [ ] أُفرغ آتوين [

   ] . ٤٣مرمي  [ ] أَهدك فاتبعين [

   ] . ٤١غافر  [ ] النار ِإىل تدعونين [

  ] . ٤٣غافر  [ ] ِإليه دعونينت [

   ] .٢٦غافر  [ ] أَقتل ذروين [

   ] . ١٥األحقاف  [ ] يف ذرييت ِإين تبت  [

   ] .١٩، النمل ١٥األحقاف  [ ] أشكر أَن أوزعين [

  ] . ٣٤القصص  [ ] أخاف ِإين يصدقين [

   ] . ١٠املنافقون  [ ] قريب أجل ِإىل أَخرتين لوال [
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  :ـ وفتح الياء يف 

   ] . ١٢٤البقرة  [ ] الظاملني هديع [ 

  ] . ٤٢ ، ٤١طه [ ] اذهب لنفسي واصطنعتك [

   ] . ٤٣، ٤٢طه  [ ] اذهبا ذكري [

   ] . ٣٠الفرقان [ ] اختذوا قومي [

  ] . ٦الصف  [ ] امسه بعدي من [

   ] . ١٦٢األنعام  [ ] هللا ممايت [

  :يضاً اليت ليس بعدها مهزة قطع ، وأسكن أ ) معي( ـ وأسكن ياء 

  .مع املد املشبع وقفاً ووصالً ] ١٦٢األنعام  [ ]حمياي وممايت  [  

   ] . ٢٠النمل  [ ] اهلدهد أرى ال مايل [

  ] .٢٢إبراهيم  [ ] ماكان يل عليكم [

   ] . ٦٩ص  [ ] ما كان يل من علم  [

   ] . ٢٨نوح  [ ]مؤمناً  بييت [

   ] . ٦الكافرون [ ]دين  ويل [

   ] . ١٨ طه  [] مآرب فيها ويل [

  :ـ وأثبت الياء ساكنة وصالً ووقفاً يف 

] ٦٨الزخرف  [ ] عليكم خوف ال ياعبادي . [   
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  :ـ وأثبت الياء يف احلالني معاً ولكن مع فتحها وصالً يف 

   ] . ٢٣يس  [ ] الرمحن يردينَ [

   ] . ٩٣طه  [ ]أمري  أَفعصيت تتبعين أال [

  . وصالً ووقفاً ]  ٣٦لنمل ا [ ] اهللا آتاِني [ـ وحذف الياء من 

  :ـ وأثبت الياء وصالً يف 

  ] .١٨٦البقرة [ ] دعوة الداعي إذا دعاين فلستجيبوا [

  ] . ١٩٧البقرة  [ ] ياأويل واتقوين [

  ] . ٢٠آل عمران  [ ] وقل اتبعين ومن [

  ] . ١٧٥آل عمران  [ ]وخافوين إن كنتم  [

   ] . ٤٤املائدة  [ ]تشتروا  وال واخشوين [

   ] . ٨٠األنعام  [ ] أخاف وال هداين وقد [

  ] . ١٩٥األعراف  [ ] تنظرون فال كيدوين مث [

   ] .٤٦هود  [ ] ماليس فال تسألَني [

  ] .٦٩،٧٠احلجر [ ] قالوا أومل  ختزوين وال [

   ] . ١٠٥هود  [ ] التكلّم يأيت يوم [

   ] . ٦٦يوسف  [ ]موثقاً  تؤتوين حىت [

   ] . ٢٢إبراهيم  [ ] قبلمبا أشركتموين من   [
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   ] . ٤٠،٤١إبراهيم  [ ] وتقبل دعائي ربنا [

   ] . ٦٢اإلسراء  [ ] لئن أخرتين إىل يوم القيامة [

  ] .١٧، الكهف ٩٧اإلسراء  [ ] فهو املهتدي ومن [

   ] . ٢٤الكهف اآلية  [ ] أن يهديين ريب ألقرب [

   ] . ٣٩الكهف  [ ] ن ترين أنا إ[

   ] . ٤٠الكهف  [ ] أن يؤتيين خرياً [

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

   ] . ٦٦الكهف  [ ] على أن تعلمين مما [

   ] . ٢٥احلج  [ ] والبادي ومن يرد [

   ] . ٣٦النمل  [ ] مبال أمتدونين [

   ] .٣٨غافر  [ ] اتبعوين أهدكم [

  ] . ٣٢الشورى  [ ] البحر يف اجلواري [

   ] . ٦١الزخرف  [ ]  صراط مستقيمواتبعوين هذا [

   ] . ٤١ق [ ] املنادي من مكان [

   ] . ٦القمر  [ ] يدع الداعي إىل شيء [

   ] . ٨القمر  [ ] مهطعني إىل الداعي يقول [

   ] . ٤،٥الفجر  [ ] والليل إذا يسري هل يف ذلك [
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  ] . ١٥،١٦الفجر [ ] أكرمين وأما [

   ] . ١٦،١٧الفجر  [ ] أهانين كال [

  ] .٣٠و١٥غافر [ ]التنادي[ و ] التالقي [ وصالً ياءي ابن وردانـ وأثبت 

  

& & & &  
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أصول قراءة اإلمام أبي محمد یعقوب بن إسحاق الحضرمي 
  البغدادي 

  راوياه أبو عبد اهللا رويس اللؤلؤي ، وأبو احلسن روح بن عبد املؤمن اهلذيل
  :االستعاذة 

  .حفص  يف االستعاذة مع ليعقوب   ال خالف 

  :البسملة 

 يف أول السورة إذا ابتدأ ا القراءة مطلقاً ، وله اخليار يف البسملة           يعقوب   بسمل  
يف جزء السورة ، وله بني السورتني البسملة وعدمها مـع الوصـل والـسكت               

  .والوقف، وله يف الفاحتة البسملة ابتداء ووصالً 

  :هاء ضمیر الغائبین  

ئبات والغائبين إذا وقعت بعد ياء ساكن ،         هاء الغائبني والغا   يعقوبضم  
  :مثل 

   .]  إليهن- عليهن - عليهما - فيهما - فيهم - لديهم - إليهم -عليهم  [ 

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

  ] .١٦٩األعراف [ ]إن يأتـهم  [  

  ] .٢٠٣األعراف [ ] إذا مل تأتـهم  [  

   ] . ١٤التوبة [ ] وخيزهم  [   

   ] . ٧٠التوبة  [ ]أمل يأتـهم  [     
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   ] . ٣٩يونس  [ ] وملا يأتـهم [

   ] . ٣حلجر ا [ ]ويلِههم األمل  [

   ] . ١٣٣طه   [ ]أومل تأِتهم  [

   ] . ٣٢النور  [ ]يغنهم اهللا  [

   ] . ٥١العنكبوت  [ ]ومل يكفهم  أ[

   .  ]٦٨األحزاب   []آتـهم ضعفني  [

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

   ] .٧غافر  [ ] قهم عذاب اجلحيم و[

  ] . ٩غافر   [ ]وقهم السيئات  [

  . فقرأها بكسر اهلاء كحفص ] ١٦األنفال  [ ]  ومن يوهلم يومئذ [ـ واستثىن 

يم اهلاء وميم اجلمع وصالً ، إذا سبق اهلاء ياٌء ساكن وكان بعد امل يعقوب  ـ وضم   
  :حرف ساكن ، مثل 

   ] .٧٧، النساء ٢٤٦البقرة  [ ] عليهم القتال [    

    ] م١٦٧البقرة   [ ] اهللا يريه . [   

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

   ] . ١٤٢البقرة  [ ] اليت قبلِتِهِم [ ] . ١٦٦البقرة  [ ] ِبِهِم األسباب [    
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  : لكبیر اإلدغــام ا

   :يعقوب

   ] .٣٦النساء  [ ] باجلنب الصاحب [ الباء يف الباء يف يعقوب أدغم -١

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

  ) . ربك تمارى ( فتقرأ  ] ٥٥النجم  [ ] تتمارى ربك [

  :  وأدغم النون يف النون يف -٣

  ) . متدوني مبال أ( فتقرأ ] ٣٦النمل  [ ] مبال أمتدونين [

  :رويس 

  :  الكاف يف الكاف قوالً واحداً يف املواضع الثالثة التالية رويس أدغم -١
] نسبحكَّثرياً ( فتقرأ  ] ٣٣طه  [ ]كثرياً  نسبحك. (  
] كَّثرياً ( فتقرأ  ] ٣٤طه  [ ]كثرياً  نذكركنذكُر. (  
  ) . ت ِإنكُّن( فتقرأ  ] ٣٥طه  [ ] بصرياً بنا إنك كنت [

  :  وأدغم الباء يف الباء -٢

  .  مع املد املشبع  ] ١٠١املؤمنون  [ ]  بينهم أنساب فال [

  :  وأدغم التاء يف التاء وصالً يف -٣

  )  . مثّ تفكَّروا ( فتقرأ  ] ٤٦سبأ  [ ] تتفكروا مثَّ [

  :  ـ وله الوجهان ادغاماً واظهاراً يف الكلمات التالية ٤
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   ]٧٢،٧٨،٨٠،٨١ثماين يف النحل اآليات ال [ ] لكم جعل [

   ] . ٤٣،٤٤،٤٨،٤٩األربعة يف النجم اآليات  [ ] أنه هو  [

   ] . ٣٧النمل   [ ] ال قبلَ لَهم [

    ] ٢٠البقرة  [ ] بسمعهم لذهب . [   

   ] .٧٩البقرة  [ ] بأيديهم الكتاب يكتبون [

   ] .١٧٦األول يف البقرة  [ ] باحلق الكتاب [

  :كنایة هاء ال

  :  اهلاء من دون صلة يف الكلمات التالية  يعقوبـ قصر

   ] .٧٥معاً يف آل عمران   [ ] إليك يؤدِه [

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

   ] . ١١٥النساء  [ ]نولِه ما توىل  [

   ] . ١١٥النساء  [ ]ونصلِه جهنم  [

  .  ] ٢٨النمل   [ ] إليهم فألقِه [

   ] .٥٢النور  [ ] ويتقِه [

  : ـ كسر اهلاء يف 

   ] .١٠الفتح [ ] اَهللا عليِه [ ] . ٦٣الكهف   [ ] إال أنسانيِه [
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بزيادة مهزة ساكنة بعد اجليم ،      ]  ٣٦، الشعراء ١١١األعراف [ ] أرجه [ـ وقرأ   
  ) .أرجئْه وأخاه ( وضم اهلاء بدون صلة 

  : اهلاء من دون صلة يف رويسـ وقصر 

   .روحوأسكنها  ] . ٧٥طه [ ] ومن يأته مؤمناً [

  : يف املواضع التالية  ) يده(  اهلاء يف رويسـ وقصر 

   ] . ٢٣٧البقرة   [ ] النكاح عقدة بيده [

   ] .٢٤٩البقرة  [ ]فشربوا  بيده غرفة [

   ] . ٨٣ ، يس ٨٨املؤمنون  [ ]ملكوت  بيده [

  :الـمــــــــــــد 

  . وقصر املنفصل ، ووافق حفصاً يف سائر املدود  املتصليعقوبوسط 

   :باب الهمزة 

  : ـ اهلمزتان يف كلمة ١

  :  مهزة االستفهام يف يعقوبزاد 

   ] .٨١األعراف  [ ]إنكم لتأتون الرجال  [

   ] .١١٣األعراف  [ ]إنَّ لنا ألجراً  [

  :ـ وزاد مهزة االستفهام يف 

    ] .٢٠األحقاف  [ ] أَذْهبتم طيباتكم  [
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   ] . ١٤القلم  [ ] أن كان [

 اهلمزة الثانية من دون إدخال ألف بني اهلمزتني يف الكلمـة            رويسـ وقد سهل    
   .]أَِإنَّ  [ ]أَأُنزل  [  ] أَأَنذرم [: مثل

يف : [  يف مواضـعها الثالثـة       ] آمنتم [ مهزة االستفهام يف كلمة      روحـ وزاد   
   ] .٧١ ، طه٤٩ ، الشعراء ٧٦،١٢٣األعراف 

  :الستفهام المكرر ا
 يف األول من املكررين وأخرب يف الثاين إال يف النمل فإنه استفهم        يعقوبـ استفهم   

  .فيهما ، ويف العنكبوت كحفص أخرب يف األول واستفهم يف الثاين 

  :ـ اهلمزتان يف كلمتني ٢

  : أ ـ سهل رويس اهلمزة الثانية من اهلمزتني املتفقتني يف الكلمتني مثل 

   .]   أُولئك ، هؤالِء ِإن كنتم ، جاَء أَمرناأولياُء [

  :ب ـ اهلمزتان املختلفتان يف الكلمتني 

  :وهي مخسة أقسام 

   .] أُمة جاَء [ـ األوىل مفتوحة والثانية مضمومة ، مثل ١

   .] تفيَء ِإىل [:  األوىل مفتوحة والثانية مكسورة ، مثل -٢

  .ة وجيب يف هذين النوعني تسهيل اهلمزة الثاني    

 وجيب إبدال اهلمزة    ] السفهاُء أَال    [:ـ األوىل مضمومة والثانية مفتوحة ، مثل        ٣
  .الثانة واواً مفتوحة 
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 وجيوز يف اهلمزة الثانية ] يشاُء ِإىل [:ـ األوىل مضمومة والثانية مكسورة ، مثل     ٤
  .أ ـ تسهيل اهلمزة الثانية ما بني اهلمزة والياء : وجهان 

  .  مكسورة ب ـ إبداهلا واوا      

 وجيب فيها إبدال    ] السماِء أَو ائتنا   [: ـ األوىل مكسورة والثانية مفتوحة مثل       ٥
  .اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة 

  :الهمز المفرد 

  ) .كفواً (  وأسكن الفاء يف ]كفُواً  [ و ] هزواً  [ـ مهز يعقوب الواويف 

  ) .يضاهون (  فتقرأ  ]٣٠التوبة [ ] يضاِهئون [ـ أسقط اهلمزة وضم اهلاء يف 

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

  )مرجؤون( فتقرأ ] ١٠٦التوبة  [ ]مرجون [ـ زاد مهزة مضمومة بعد اجليم يف 

  ] .٩٦ واألنبياء٩٤الكهف  [ ] مأجوج و يأجوج [ـ وأبدل اهلمزة ألفاً يف 

  ) .يأْلتكم ( فتقرأ  ] ١٤احلجرات [ ] تكميل [ـ زاد مهزة ساكنة بعد الياء  

  : نقل الهمزة 

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

بإدغام التنوين يف الالم،     ]  ٥٠النجم   [ ] األوىل عاداً [ وصالً   يعقوب وقرأ   -٢
  : وله ابتداًء ا ثالثة أوجه ) عادلُّوىل ( وإسقاط اهلمزة 

   ) .لُوىل: ( ـ بضم الالم وإسقاط اهلمزتني أ 

   ) .أَ لُوىل( ب ـ بإثبات مهزة الوصل وضم الالم بدون مهزة 
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   ) .األوىل( جـ ـ  والثالثة كحفص 

  : السكت 

  . يف املواضع األربعة اليت سكت فيها حفصيعقوبمل يسكت 

  :اإلدغام الصغیر 

   : يعقوب

   ] .٢٨٤البقرة  [ ] من يشاءيعذب  [ أدغم يعقوب الباء يف امليم  -١

   .] والقرآن يس  [ وأدغم نون يس بالواو من -٢

   .] ن والقلم [بالواو يف ) نون (  وأدغم النون من -٣

  : روح 

  .مجعاً وإفراداً  ) اختذت ، أخذت( أدغم روح باب 

  : اإلمالة 

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

النمـل   [ ] إا كانت من قوم كافرين     [:من قوله تعاىل    ) كافرين  ( ـ وأمال   ٢
٤٣ . [  

  .  حيثما وقعتا ] كافرين ،الكافرين [رويس  ـ وأمال ٣

   .] يس [يف ) يا  ( روح ـ وأمال ٤

  :الوقف على مرسوم الخط 
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  .لتاء املبسوطة  باهلاء على تاء التأنيث املرسومة بايعقوبوقف 

 ] ٣١ ، الـرمحن  ٤٩، الزخـرف  ٣١النور  [ ]أَيـه [ـ وأثبت األلف وقفاً يف   
  ) .أيها (

وهوه ،  (] هي [ و ] هو [، وعلى  ) يا أبه    : ( ] أبِت يا [ـ ووقف باهلاء على     
  وهيه (      وعلى ضمري مجيع الغائبات ،] عليهن   ، إليهن   ، ن [) :   إليهن ، هعليهن ه
 هن ، ( وعلى الياء املشدد مثل ،  :] علي ، مصرخي) : (  هعلي  همصرخي ،. (  

ياويلتاه  : (]يا ويلىت    [،  ) ثُمه   : ( ] ثُم    [ـ ووقف رويس باهلاء على كل من        
  ) .ياحسرتاه : (] ياحسرتى  [، ) يا أسفاه  : (]ياأسفَى  [، ) 

  :ـ وحذف اهلاء وصالً من 

  ) .اقتِد قل  : ( ] اقتده [،  ) مل يتسن وانظر  : ( ] يتسنه [

  ) .كتايب ومل(  )كتايب إين ( :  ] كتابيه [،        ) مايلَ هلك  : ( ] ماليه [

  ) .سلطاينَ خذوه  : ( ] سلطانيه[،   ) حسايب فهو  : ( ] حسابيه [

  ).ما هي نار  : ( ] ماهيه [

وكـسر   ] ٢٦٩البقرة   [ ] احلكمة يؤت ومن [فاً يف    الياء وق  يعقوبـ وأثبت   
  ) .يؤيت ( التاء وصالً  ووقفاً 

النساء  []عظيماً أجراً املؤمنني اهللا يؤت فسوف [ الياء وقفاً يف     يعقوبـ وأثبت   
يقضي  : (] احلق ويقِض [،  ] ٣،٤٤املائدة   [ ] واخشوين ،   واخشوِن []  ١٤٦
   ] . ٥٧األنعام ) [ 
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   ] . ١٠٣يونس ) [ ننجي (  وقفاً ] ننج املؤمنني [

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

   ] .٥٤احلج ) [ هلادي   ( ]هلاِد الذين آمنوا  [

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

   ] .٣٠القصص ) [ الوادي  : ( ]لواِد األمين  ا[

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

   ] .٢٣يس ) [ يردين    : (]يردِن الرمحن  [  

   ] .١٦٣الصافات) [ لصايل  : ( ]لصال اجلحيم  [

   ] .٤١ق ) [ ينادي  : ( ]يناِد املناِد  [

   ] .٥القمر ) [ تغين  : ( ]تغِن النذر  [

   ] . ٢٤الرمحن ) [ اجلواري  : ( ]جلوار املنشآت  ا[

   ] . ١٦التكوير ) [ اجلواري  : ( ]اجلوار الكنس  [

  : یــاءات اإلضافة 
  : ـ وأسكن الياء وصالً يف الكلمات التالية 

] [.  حيثما وقعت    ] معي إليك يدي [ ] ٢٨،١١٦املائدة   [ ] إهلني أمي [   ،] 
[ حيثما كانت ،     ] اهللا على إال أجري ٥٦العنكبـوت    [ ] الـذين  ياعبادي  ، 
 [ ] وجهي هللا  [،    ] ٢٨، نوح   ٢٦، احلج     ١٢٥البقرة   [ ] بييت [،   ] ٥٣الزمر
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 ] مـا كـان يلْ علـيكم       [،   ] ٧٩األنعام [ ]وجهي للذي  [،  ] ٢٠آل عمران 
  ، ] ٢٣ص   [ ] نعجـة  ويلْ [،   ] ١٨طـه    [ ]فيهـا  ويلْ [،   ] ٢٢إبراهيم  [

 ال يلْ ما [،   ] ٦الكافرون   [ ] دين ويلْ [،   ] ٦٩ص   [ ] علم من يلْ ماكان [
   ] ٢٢يس  [ ]ال أعبد  يلْ وما [،  ] ٢٠النمل  [ ]أرى

 ] امسـه  بعـدي  مـن  [،  ] ١٢٤البقرة  [ ] الظاملني عهدي [ـ وفتح الياء يف  
  ] .٦الصف [

   ] .٣٠الفرقان  [ ] اختذوا قومي [الياء يف روح ـ وفتح 

  .   ] ٣١إبراهيم  [ ] آمنوا الذين لعبادي قل [ الياء يف روحـ وأسكن 

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

  :  الياء يف احلالني يف الكلمات التالية يعقوبـ وأثبت 

  ]  فارهبون ، واتقون ، وال تكفرون ، الداعي ، دعاين [

آل عمـران    [ ]ومن اتبعين وقل     [] . ١٩٧البقرة   [ ] ياأويل اتقوين [
]. ١٧٥آل عمران    [ ] وخافوين [ ] . ٥٠آل عمران    [ ]  وأطيعوين [ ] . ٢٠

 مث [ ] . ٨٠األنعـام    [ ]هـداين    وقـد  [ ] . ٤٤املائدة   [ ] وال واخشوين [
 وال[ ] . ١٩٥األعـراف    [ ]تنِظـروين  فال [ ] . ١٩٥األعراف   [ ] كيدوين
 هـود  []تنظروين ال مث [ ] . ٤٦هود   [ ] تسألين [ ] .٧١يونس   [ ] تنظروين
 ] ١٠٥، هود ١٥٨األنعام  [ ] يأيت يوم [ ] . ٧٨هود   [] ختزوين وال [ ] . ٥٥
 ٤٥،٦٠،٦٦،٩٤يوسف  [ ]  تفندوين أن ، تؤتوين ، تقربوين وال ، فأرسلوين [،

 [،  ] ٩،٣٠،٣٢،٢٩،٣٦الرعـد   [ ] مـآيب  ، عقـايب  ، متايب ،   املتعايل [] . 
 تفضحوين فال [،    ] ١٤،٤٠،٢٢إبراهيم   [ ] أشركتموين مبا ،   دعائي ،   وعيدي
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ــزوين وال،  ــر  [ ] ختــــــــ   ] .٦٨،٦٩احلجــــــــ
اإلسـراء   [ ] املهتـدي  ،   أخرتين [ ] . ٢،٥١النحل   [ ] فارهبوين ،   فاتقوين[ 

 أن ،   نبغي كنا ،   يؤتيين أن ،   ترين إن ،   يهديين أن ،   املهتدي فهو [ ] . ٦٢،٩٧
] . ٩٣طه  [  ] تتبعين أال [ ] .٤٠،٦٤،٦٦،  ٣٩،  ١٧،٢٤الكهف   [ ] تعلمين

 [ ] . ٣٧اآلنبياء [ ] تستعجلوين فال [ ] . ٢٥،٩٢األنبياء  [  معاً   ] فاعبدوين [
 ،  حيـضروين  أن ،   فاتقوين ،   كذبوين [ ] . ٢٥،٤٤احلج   [ ] نكريي ،   البادي
ــوين رب ــوين ال ، ارجع ــون  [ ] تكلم   ].٢٦،٣٩،٥٢،٩٨،٩٩،١٠٨املؤمن

، ٨٠،  ٧٨،٧٩ ،   ١٢،١٤،٦٢ء  الـشعرا  [ ] حييين مث ،   يشفيين فهو ،   يسقيين[ 
، ١٤٤،  ١٢٦،١٣١،  ١٠٨،١١٠الـشعراء   ) [ الثماين   ( ] وأطيعوين [،  ] ٨١
 أمتدونين ،   تشهدوين حىت [] ١١٧الشعراء   [ ] كذبوين [] ١٧٩،  ١٦٣،  ١٥٠

 [ ] . ٣٣،٣٤القصص   [ ]يكذبوين   إن ،   يقتلوين أن [ ] . ٣٦،  ٣٢النمل   [ ]
 كاجلوايب [ ] . ٥٦العنكبوت   [  ] فاعبدوين [] . ٢٥،٩٢األنبياء   [ ] فاعبدوين

 ال [ ] . ٢٦فـاطر    [] نكـريي  [ ] . ٤٥سـبأ    [ ]نكريي  [] . ١٣سبأ   [ ]
الـصافات   [ ]  سيهديين ،   لترديين [ ] . ٢٣،٢٥يس   [ ] فامسعوين ،   ينقذوين
ــذايب [ ] . ٥٦،٩٩ ــايب ، عـــــ    ] .٨،١٤ص  [ ] عقـــــ

 ] أهـدكم  اتبعـوين  ، التنادي ، قيالتال ،  عقايب [ ] . ١٦الزمر   [ ] فاتقوين[ 
 اتبعوين ،   سيهديين [ ] . ٣٢الشورى   [ ] اجلواري [ ] .٣٢،٣٨،  ٥،١٥غافر[
الدخان  [ ]فاعتزلوين ، ترمحوين أن [] . ٢٧،٦١،٦٣الزخرف  [ ] أطيعوين، هذا

 ، ليعبدوين [] . ٤٢ ،١٤،٢٠ق  [ ] املنادي، ) معاً  ( ] وعيدي [ ] . ٢٠،٢١
 إىل ،  الداعي يدعو[ ] . ٥٩،  ٥٧،  ٥٦الذاريات    [] تستعجلوين فال ،   يطعموين
ــداعي ــر  [] ال ــذري [ ] . ٦،٨القم ــستة  ( ] ن ــر ) [  ال ، ١٦القم

ــذيري [ ] .  ١٨،٢١،٣٠،٣٧،٣٩ ــريي ، ن ــك  [ ] نك   ] . ١٧،١٨املل
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 ،  يـسري  إذا [ ] . ٣٩املرسالت   [ ] فكيدوين [ ] . ٣نوح   [ ] وأطيعوين [ 
الكافرون  [] ديين ويل [ ] . ٤،٩،١٥،١٦الفجر   [ ] أهانين  ، أكرمين،  بالوادي

٦. [   

]  ٣٦النمل [] اهللا آتاين فما [: الياء وقفاً وفتحها رويس وصالً يف        يعقوبوأثبت  
  . وصالً روح وحذفها ] . ١٧الزمر [] عبادي فبشر [

    .   ] فاتقوين ، عبادي يا [: الياء يف احلالني يف رويس وأثبت 

  

& & & &  
       

  أصول قراءة خلف بن هشام البزار العاشر عن نفسه 

  راوياه أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق املروزي البغدادي 

  وأبو احلسن إدريس بن عبد الكرمي احلداد 
  :باب االستعاذة 

  . مع حفص يف هذا الباب خللف   ال خالف 

  :باب البسملة 

  . القراءة إال سورة براءة  يف أول كل سورة إذا ابتدأ اخلف بسمل -١

  . له اخليار يف أجزاء السورة يف البسملة وتركها -٢

  .حيث له بينهما الوصل والوقف :  ال بسملة له بني السورتني -٣
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   .] ومن شر حاسد إذا حسد ، قل أعوذ برب الناس [

، ويستثىن من ذلك سورة الفاحتة فله البسملة يف أوهلا ابتداًء ودرجاً مع ما قبلها 
   ] بسم اهللا الرمحن الرحيِم احلمد هللا رب العاملني [   :مثل 

   .]بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني . من اجلنة والناس  [

  :باب هاء الكنایة 

  : ، فتقرأ ] ٣٦، الشعراء١١١األعراف  [ ] أرجه [ـ كسر اهلاء مع الصلة يف ١

  ) .أرجهِي  وأخاه (     

  :فتقرأ  ] ٢٨النمل   [ ] إليهم فألِقه [ مع صلتها بياء يف ـ وكسر اهلاء٢
  ) .فألقِهي إليهم ( 

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

  ).يرضهو لكم ( فتقرأ ] ٧الزمر [ ] لكم يرضه [ـ ووصل اهلاء بواو يف ٤

  ] .٦٩الفرقان  [ ] مهانا فيه [اء أي بدون صلة يف ـ وقصر اهل٥

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

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

  :الــمــــــــــــــــدُّ 

  . واملنفصل ، ووافق حفصاً يف سائر املدود  املتصلخلفـ وسط 
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  : الهمزتان في الكلمة 

األعراف ) [ أ آمنتم    : ( ] آمنتم [:  زاد مهزة االستفهام يف الكلمات التالية        -١
   ] .٤٩ ، الشعراء ٧١ ، طه ١٢٣

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

   ] . ١١٣األعراف  ) [ أَِإنَّ لنا ألجراً  : ( ] جراًقالوا إنَّ لنا أل [

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

  :الهمزة المفردة 

  ] .٣٠التوبة [ ) يضاهون  : ( ] يضاِهئُون [ـ حذف اهلمزة وضم اهلاء يف ١

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

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

وسل ، فسل  : ( ]واسأل ، فاسأل  [ وحذف مهزيت الوصل والقطع من باب        -٤
. (  

  :السكت 
  :طيفة يف املوصول واملفصول  عن إدريس سكتة لاملطوعيسكت 

  ] األنعام - األرض  [: املوصول   س          س         
     س    س    
   . ]يؤمنون أم مل تنذرهم ال  أنذرم  أ عليهم [: املفصول 
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 ــ٧٧ــ   

  :ومل يسكت خلف يف املواضع األربعة اليت سكت فيها حفص فقرأ 

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

  .بعدم السكت  ] ٥٢يس  [ ] هذا مرقدنا [

] نبإدغام النون يف الراء ] ٢٧القيامة  [ ] راق م .  

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

  : اإلدغـــام 

   .]إذْ دخلوا  [ ] إذْ تربأ [: يف التاء والدال ) إذ ( ـ أدغم ذال ١

  : فها الثمانية يف حرو) قد ( ـ وأدغم دال ٢

  ) . فقسرق  : ( ] سرق فقد [: ـ السني ١

  ) .ولقذَّرأنا  : ( ] ذرأنا ولقد [: ـ الذال ٢

         ) .فقضلَّ  : ( ] ضل فقد [: ـ الضاد ٣

  ) . ولقـزينا  : ( ] زينا ولقد [: ـ الزاي ٤

  ) . لقظَّلمك  : ( ] ظلمك لقد [: ـ الظاء ٥

       ) .قـحـاءكم  : ( ] كمجاء قد [: ـ اجليم ٦

       ) .قشغفها  : ( ] شغفها قد [: ـ الشني ٧

  ) . قصدقت  : ( ]الرؤيا صدقت قد [:  ـ الصاد ٨

  :  إدغام حروف متقاربة املخرج -٣
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 ــ٧٨ــ   

  : إدغام الذال يف التاء يف -   أ

]  اختذت- أخذمت- اختذمت - اختذت ، أينما وردت ]  أخذت.  

   ] . ٢٠الدخان ) [ ــت ع : ( ]عذْت  [

   ] .٩٦طه ) [ فنبـتها  : ( ]فنبذْتـها  [

  :ب ـ إدغام الدال يف الصاد 

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

  : جـ ـ وأدغم الدال يف الثاء 

   ] ـَّـواب  ] : ( ١٤٥آل عمران) [ معاً  ( ] ثواب يرد    .)يِر ث

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

  ) . يعذِّ من يشاء (       

  : بالواو بعدمها ] ن [ والنون من ]يس  [هـ ـ وأدغم النون من 

  ) .ياسيوالقرآن  : ( ] يس والقرآن [

     ) .نو القلم  : ( ] ن والقلم [

   ] . ٤٢هود  [ ] اركب معنايابين  [و ـ وأظهر الباء يف 

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

   ] . ٣٦احلج ) [ وجبجنوا  : ( ] جنوا وجبت [: التاء يف اجليم 

  ] ١٤٦األنعام) [ محلَظُّهورمها  : ( ] ظهورمها محلت [: التاء يف الظاء 
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 ــ٧٩ــ   

   ] .١٩يوسف ) [  جاَء سيارة  : (] سيارة جاءت [: التاء يف السني 

   ] . ٩٠النساء ) [ حصر صدورهم  : ( ] صدورهم حصرت [: التاء يف الصاد 

  ] .٩٧اإلسراء  ) [ خبزدناهم  (] ِزدناهم خبت [: التاء يف الزاي 

  :اإلمــالة 
  .لفظٌ مابني األلف والياء : اإلمالة 

  ]، اهلـوى ، اشـترى ، اعتـدى   اهلدى  [: ـ أمال كل ألف أصلها ياء مثل    ١
 ـ غري   هدان ، عصاين ، أنسانيه ، أوصاين ، آتاين ، أحيا[ويستثىن من ذلك 
   .] ، هداي ، مثواياملسبوقة بواوـ 

العال ، القرى ، الربا ، الـضحى ،   [:  ـ أمال األلفات التالية اليت أصلها واو  ٢
   .] ضحى ، ضحاها

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

  : ـ أمال الكلمات اليت هي على وزن ٤

ـ الرؤيا  ، موسى ، دنيا ، قُرىب [: فُعلى    رؤيـاي ،  (  ويفتح ]ـ املعرفة بأل 
  ) .رؤياك 

   .] سكْرى ، حيىي ، أسرى ، قَتلى: فَعلى     

   .] ِإحدى ، ِعيسى ، ِضيزى [: ِفعلى     

   .]  فُرادى ،كُساىل ، أُسارى [: فُعاىل     
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 ــ٨٠ــ   

              خطايانـا،  ( ويـستثىن    ] يتامى ، تعاىل ، نصارى ، حوايا ، أَيامى         [: فَعاىل      
  ) .خطاياكم ، خطاياهم 

   .] أنى ، مىت ، عسى ، بلى [:  ـ وأمال األلف يف الكلمات التالية ٥

 ـ وأمال األلفات املرسومات بالياء يف رؤوس اآلي يف السور اإلحدى عـشرة   ٦
طه ، النجم ، املعارج ، القيامة ، النازعات ، عـبس ، األعلـى ،               : ( وهي  

  :   ، واستثىن من ذلك أربع كلمات هي  ) الشمس ، الليل ، الضحى ، العلق

   .] تالها ، دحاها ، طحاها ، سجى [

وصالً ] ٦١الشعراء  [ ] تراءى اجلمعان [:  ـ وأمال األلف بعد الراء يف ٧
  .مزة وقفاً ووقفاً ، واأللف بعد اهل

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

  : اليت قبل املتحرك ، مثل ) رأى (  ـ وأمال الراء واهلمزة يف ٩

   .] رآه مستقراً [ ، ] كوكباً رأى [

  :قبل الساكن ، مثل  ـ وأمال الراء وحده١٠

   .] الشمس رأى [، ] القمر رأى [

 جاء ، وشاء ، وران [، واأللف يف  ] ٣٩النمل  [ ] َءاتيك [زة ـ وأمال مه١١
[ .   

  :ـ وأمال األلف بني الراءين إذا كانت الثانية جمرورة ، مثل ١٢

   .] مع األبراِر [ ، ] يف قراٍر مكني [
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 ــ٨١ــ   

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

  ] يس ، الر ، طه ، حم  [

لدى ، إىل ، حىت ، على ،  [: وال إمالة له يف األلفات التالية املرسومة بالياء 
  .] ٢١ ـ النورمازكى

  . ـ اردة عن أل التعريف ] هداي ، ممايت ، مثواي ، رؤيا [أ ـ وفتح 

  :وال إمالة يف األلف احملذوفة لفظاً اللتقاء الساكنني وصالً ، مثل 

   .] عيسى بن مرمي [ ، ] دارال ذكرى [ ، ] الكتاب موسى [ 

  :یــاء اإلضـافة 

   ] .١٢٤البقرة  [ ] الظاملني عهدي [ـ فتح الياء يف ١

   ] .٢٦، احلج ١٢٥البقرة  [ ] بييت للطائفني [ـ أسكن الياء يف ٢

] ٧٩، األنعام   ٢٠آل عمران    [ ] وجهي [   ،] ٢٨املائدة   [ ]  إليك يدي [   ،] 
١١٦املائدة   [] إهلني أمي [   ،] مؤمنـاً  بييت [،] حيثما وقعت    [ ] وأجري[ ] 

 [،  ] ١٨طه   [ ] فيها ويلْ [،  ] ٥٣الزمر   [] قل يا عبادي الذين    [،   ] ٢٨نوح  
ــان يلْ  ــا ك ــراهيم ٦٩ص  [ ]م ــة ويلْ [،  ] ٢٢، إب   ، ] ٢٣ص  [ ] نعج

حيثمـا   [] معي [،   ] ٦الكافرون   [ ]دين ويلْ [،   ] ٢٢يس   [ ] ال ومايلْ [ 
  ] .قع و

   ] .٣٦النمل  [ ] اهللا آتاِني فما [ـ وحذف الياء وصالً ووقفاً يف 

& & & &  
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 ــ٨٢ــ   
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 ــ٨٣ــ   

  
   

  
  
  
  
  

  الكلمات الفرشیة 
  للقراء الثالثة
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 ــ٨٤ــ   
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 ــ٨٥ــ   

 حفص املخالفة لروايةأبو جعفر ويعقوب وخلف : فرش كلمات القراء الثالثة 
  .عن عاصم 
  اجلزء األول
  الثمن األول

  ويبدأ بسورة الفاحتة
 سورة الفاتحة

  رقم اآلية
  الــبــیــــــان  الكلمة

  ) .مِلِك ( أسقط األلف أبو جعفر   مالك   ٤
٧ ، ٦  

  
الـــصراط  

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

  
  
٧  

، ووصـل مـيم     ) عليهم  (  ضم اهلاء فيهما يعقوب       )معاً(عليِهم
 يف كل   وهذا شأنه ) عليهمو  ( اجلمع بواو أبو جعفر     

  .ميم مجع قبل حرف متحرك 
  

 سورة البقرة

الوصل والقطـع ،    :  البسملة بني السورتني وله يف ذلك وجهان         خلفأسقط      
  :إسقاط البسملة وإثباا، وعلى كل من الوجهني ثالثة أوجه :  وجهان وليعقوب

  :وعليه ثالثة أوجه  : إثباا -1ً
  .رة  وصل آخر السورة بالبسملة بأول السو-   أ
  . قطع آخر السورة عن البسملة ، وقطع البسملة عن أول السورة -  ب
  . قطع آخر السورة عن البسملة ، ووصل البسملة بأول السورة -  ج
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 ــ٨٦ــ   

 وصل آخر السورة بأول الـسورة بـنفس      -أ: وعليه ثالثة أوجه    : إسقاطها -2ً
  .فس  القطع بينهما بن-ج.    السكت بني السورتني دون تنفس -ب.   واحد 
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 ـ٢ـ   

١  
  
٢،٥  
٤،٦ ، ٣  

٤  
  
  

  الـم 
  

معاً(هدى (  
  )كله(يؤمنون 
  مبا أنزل

  
  

فصل أبو جعفر حروف اهلجاء بـسكتة لطيفـة دون      
  . ميم – الم -ألف : تنفس 

  .أماهلا وقفاً خلف 
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر 

قصر املنفصل أبو جعفر ويعقوب ، ووسطه خلـف ،       
  . كل منفصل وهي قاعدم يف
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 ـ٣ـ   

٦  
  
  
٨  
١٠  
  

ع
ل    ی
هم 

َءَأ
ن   ذ

ر
ت  ه

  م
  

، وأدخل بـني   ) عليهم  ( ضم اهلاء يف عليهم يعقوب      
) آاَنذرم(اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل اهلمزة الثانية        
  ) أَاَنذرم(وسهل رويس اهلمزة الثانية من دون إدخال 

  ) . مبومنني( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
ضم الياء وفتح الكاف وشدد الـذال أبـو جعفـر           

  ) .يكَذِّبون ( ويعقوب 
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 ـ٤ـ   

١١،١٣  
١٣  
١٣  
  
١٤  

  )معاً ( قيل 
  أنؤمن

  السفهاُء أَال
  

  مستهِزُءون

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

بـو جعفـر    أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحةً وصالً أ      
  ) .السفهاُء وال ( ورويس 

  ).مستهزون ( ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر 
١٦  
١٩  
٢٠  
٢٠  

  باهلدى
  بالكافرين

  عليِهم 
  لذهب بسمعهم

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا رويس 

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

٢٠  
٢٣  
٢٤  

  شاء
  فأتوا

  للكافرين

  .ا خلف أماهل
  ) .فاتوا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

  .أماهلا رويس 

    ] وهم فيها خالدون ..... [:  عند قوله تعاىل نـهاية الثمن
& & & &  

   .].... إن اهللا ال یستحیي أن یضرب مثًال [ : ویبدأ بقوله تعالىالثمن الثاني 

٢٨  
٢٩  
٢٩  
  
٢٩  
٣٠،٣٣  

  ترجعون
فسواهن  
  وهو

  
  استوى
  علمإين أَ

  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب 

  أماهلا خلف ووقف عليها يعقوب اء السكت 
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقـوب ـاء        

  .السكت 
  .أماهلا خلف 

  ) .إينَ أعلم ( فتح الياء فيهما أبو جعفر 
  ) .أنبوين ( ضم الباء وأسقط اهلمزة أبو جعفر   أنبئوين  ٣١
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 ـ٥ـ   

٣١  
٣٤  
٣٤  
٣٤  
٣٥  

  هؤالِء ِإن
  للمالئكِة اسجدوا

  أىب
  رين الكاف
  شئتما

هؤالِء ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس 
  ) ِان 

للمالئكةُ اسجدوا ( ضم التاء وصالً أبو جعفر 
. (  

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا رويس 

  )شيتما ( أبدل اهلمزة أبو جعفر 
٣٧  
٣٨  
٣٨  

  فتلقى
  يأتينكم
هدى  

  .أماهلا خلف 
  ) .ياتينكم ( بدل اهلمزة أبو جعفر أ

  .أماهلا وقفاً خلف 
٣٨  

  
 ــوف ــال خ ف

  عليِهم
( بىن الفاء على الفتح يعقوب ، وضم اهلاء يعقوب يف

  ) .فال خوف عليهم ) ( عليهم 
٤٠  
٤٠ ، 
٤١  

  ِإسرائيلَ
ــارهبون ،  فـ

  فاتقون

  .سهل اهلمزة مع املد والقصر أبو جعفر  
  )فارهبوين (  يعقوب أثبت الياء فيهما يف احلالني

  ) .فاتقوين  ( 
   .]واركعوا مع الراكعني  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

& & & &  
   .]...  أتأمرون الناس بالرب [ : ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث

٤٤  
٤٧  
٤٨  
٤٨  

  أتأمرون
  ِإسرائيل
  وال يقْبل

  وال يؤخذ 

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

  ) .وال تقْبل ( قرأها يعقوب بالتاء 
  ) .يوخذ ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
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 ـ٦ـ   

٥١  
٥١  
٥٥،٥٨  

  واعدنا
  اختذمت

  نؤمن، شئتم

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

  ) .شيتم )( نومن ( أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر 
٥١  
٥٣  
٥٧  
٥٥  

  موسى 
  موسى الكتاب 

  السلوىو
  نرى اهللا

  ).٥٤،٥٥(أماهلا كلها خلف وكذا يف 
  . أماهلا عند الوقف خلف 

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا لدى الوقف خلف 

٥٨  
  
٥٩   
٥٩  

  نغِفر 
  

  قوالً غري 
  قيل هلم 

قرأها أبو جعفر بالياء املضمومة بدل النون ، وبفتح 
  ) .يغفَر ( ء الفا

  . اإلخفاء أليب جعفر 
  .اإلمشام لرويس 

   .] مبا كانوا يفسقون  [: عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & & 

   .]...  وإذ استسقى موسى [ : تعاىل بقوله ويبدأ : الرابع الثمن
٦٠  
٦١  
٦١  
٦٢  
٦٢  
٦٢  
٦٢  

  استسقى،موسى
  عليِهم الذلة

  موسى ، أدىن  يا
  النصارىو
  الصابئنيو

 وال خوف  
  عليِهم

  . أماهلما خلف 

  ضم اهلاء وصالً ووقفاً يعقوب ويف الوصل خلف
  . أماهلا خلف 
  .أماهلا خلف 

  ) .الصابني ( أسقط اهلمزة أبو جعفر 
  ) .وال خوف ( بىن الفاء على الفتح يعقوب 

  ) .وال خوف عليهم ( وضم اهلاء يعقوب 
  .أخفى التنوين يف اخلاء أبو جعفر   ئنيقردةً خاس  ٦٥
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 ـ٧ـ   

٦٦  
٦٧  
٦٧  
٦٧  

  
٦٨،٧٠  
٦٨  
٧٠  
  

  ال يؤمنون 
  موسى 

  يأمركم 
  هزواً

  
  )معاً ( ماهي 

  تؤمرون 
  شاء

  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
  .أماهلا خلف 

  ) .يامركم ( اإلبدال أليب جعفر 
( وأسكن الزاي خلف    )هزؤاً  ( قرأها الثالثة باهلمزة    

  ) هزؤاً 
  ) .ماهيه ( وب اء السكت وقف عليها يعق

  ) .تومرون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
  .أماهلا خلف 

٧١  
  
٧١  
٧٢  
٧٣  

  قالوا اآلن
  

  جئت
  فادارأْمت
  املوتى

أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابـن وردان         
  ) . قالُالن (

  ) .جيت ( أبدل مهزا أبو جعفر 
  ) .فاداِرامت ( أبدل مهزا أبو جعفر 

  .أماهلا خلف 
٧٤  
  
٧٤  

   فِهي
   

  من خشية اهللا 

ووقف عليها ) فهي ( أسكن اهلاء أبو جعفر 
  ) . فِهيه ( 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 : الثمن اخلامس

٧٥  
٧٨  

  يؤمنوا
  إال أماينَّ

  ) .يومنوا ( اإلبدال أليب جعفر 
  ) .أماينَ ( ختفيف الياء مفتوحة أليب جعفر 
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 ـ٨ـ   

٧٩  
٨٠  
٨١  
٨١  

  الكتاب بأيديهم 
  اختذمت 

  بلى 
  خطيئته

اإلدغام لرويس خبلف عنه ، وضم اهلاء يعقوب 
.  

  .اإلدغام لغري رويس 
  .ف اإلمالة خلل

  ).خطيئاته( أثبت ألفاً بعد اهلمزة أبو جعفر 
٨٣  
٨٣  
٨٣  
٨٥  

  إسرائيل 
  القرىب،اليتامى 

  حسناً
  تظَاهرون

  .سهل اهلمزة الثانية مع املد والقصر 
  .أماهلما خلف 

  ) .حسنا ( فتح احلاء والسني خلف ويعقوب 
  ) .تظَّاهرون ( شدد الظاء ابو جعفر ويعقوب 

  
  
  
٨٥  
٨٥  
٨٥  
٨٥  
  
٨٥  

   
   

  عليِهم 
  يأتوكم 
  أُسارى 

  تفَادوهم 
  
  وهو

  
  

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

  .اإلمالة خللف 

فتح التاء وأسكن الفاء وأسقط األلف 
  )تفدوهم(خلف

ووقف عليها يعقوب ) وهو ( أسكن اهلاء أبو جعفر   
  ) .وهوه ( اء السكت 

٨٥  
٨٥  
٨٥  

  ن أفتؤمنو
  الدنيا 

  عما تعملون

  ) .أفتومنون ( اإلبدال أليب جعفر 
  .اإلمالة خللف 

  ) .يعملون ( بياء الغيبة ليعقوب وخلف 
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 ـ٩ـ   

٨٦  
٨٧  

  الدنيا 
  موسى الكتاب

  .اإلمالة خللف 
  .اإلمالة وقفاً خللف 

٨٧  
٨٧  
٨٨  
٨٩  
٨٩،٩٠  
٩٠  
٩٠  

  عيسى ابن مرمي
  جاءكم، وى

  يؤمنون
  )معاً( جاءهم 

  ) معاً(الكافرين 
  بئسما 
  أن ينزلَ

  .اإلمالة وقفاً خللف 
  .اإلمالة فيهما خللف 
  ) .يومنون ( اإلبدال أليب جعفر 

  .باإلمالة خللف 
  .اإلمالة لرويس 

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

٩١  
٩١  
٩١  
  
٩١  
٩١  

  ِقيل
  نؤمن
  وهو 

  
فَِلم  

  مؤمنني

  . اإلمشام لرويس 
  ) .نومن ( اإلبدال أليب جعفر 

ووقف عليها يعقوب ) وهو ( أسكن اهلاء أبو جعفر 
  ) .وهوه ) اء السكت 

  ) .فَِلمه ( وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ) .مومنني ( أبو جعفر  أبدل اهلمزة واواً

   .]إن كنتم مؤمنني   ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...  ولقد جاءكم موسى [ :ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السادس
٩٢  
٩٢  

  ولقد جاءكم
  اختذمت

  .وأمال األلف ) ولقجاءكم ( أدغمها خلف 
  ) .اختتم ( اإلدغام لغري رويس 

٩٢  
٩٣  

  جاءكم موسى 
 يف قلوِبِهم

  .أماهلما خلف 

، )قلوِِم العجل( وب كسر اهلاء وامليم وصالً يعق

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٠ـ   

  
٩٣  

  العجل
  بئسما يأمركم

  ) .قلوِبهم العجل ( وضمهما خلف 
  ) .بيسما يامركم ( أبدل مهزتيهما أبو جعفر 

٩٣  
٩٥  
٩٦  
٩٧ – 
٩٨  
٩٧  
٩٧  
٩٧  
٩٨  
  
  
٩٨  
١٠٠  
١٠١  
١٠٢  
  
١٠٢  
١٠٢  
١٠٥  

  مؤمنني 
  أيديِهم 

  بصري مبا يعملون
   بِريلِجل
  بِريلِج
  هدىو
  بشرىو

  للمؤمنني
  ميكالو
  
  

  للكافرين
  ون ال يؤمن
  جاءهم

الشياطني ولكن  
  

  اشتراه
  من خالق،
  من خري

  ) .مومنني ( اإلبدال أليب جعفر 
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب 

  ) .بصري مبا تعملون ( بتاء اخلطاب ليعقوب 
فتح اجليم والراء وزاد مهزة مكسورة بعد الراء خلف   

  ) .جبرِءيل ( 
  .أماهلا خلف لدى الوقف 

  .أماهلا خلف 
  ) .للمومنني ( بدال أليب جعفر اإل

) ميكاِئـل (زاد مهزة مكسورة بعد األلف أبو جعفر      
وزاد مهزة مكسورة وياء سـاكنة بعـدها خلـف     

  ) .ميكائيل (
  .أماهلا رويس 

  ) . ال يومنون ( اإلبدال أليب جعفر 
  .أماهلا خلف 

خفف النون وكسرها للوصل ، ورفع نون الشياطني      
  ) .لكِن الشياطني ( خلف 

  .) .أماهلا خلف 
  . اإلخفاء فيهما أليب جعفر 

  
١٠٢  
١٠٤  

  ولبئس
  وللكافرين

  ) . ولبيس ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
  .أماهلا رويس 
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 ـ١١ـ   

  ).أن ينزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   أن ينزل  ١٠٥
   .]واهللا ذو الفضل العظيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

& & & &  
 ما ننسخ من آية أوننسها نأت خبري منها أو     [: ويبدأ بقوله تعاىل    :  السابع   الثمن
   .]... مثلها
١٠٦  
١٠٨  
١٠٨  
١٠٩  
١١٠  
١١١  
١١١  
  
١١٢  
١١٢  
  
١١٢  
١١٢  
١١٣  
١١٤  
١١٤  

  نأت
  موسى

  فقد ضلَّ
  يأيت 

  من خري 
  نصارى 
  أمانيهم 

  
  بلى

  وهو 
  

 وال خوف  
  عليِهم 
  )معاً(النصارى

  سعى 
  الدنيا

  ) .نات ( ال أليب جعفر اإلبد
  .أماهلا خلف 

  ) .فقضل ( أدغمها خلف 
  . اإلبدال أليب جعفر 

  .أخفى النون باخلاء أبو جعفر 
  .أماهلا خلف 

أسكن الياء وخففها وكـسر اهلـاء أبـو جعفـر         
  )أماِنيِهم (

  .أماهلا خلف 
ووقف عليها يعقوب ) وهو ( أسكن اهلاء أبو جعفر   

  .) وهوه ( اء السكت 
  ) .وال خوف ( بناها على الفتح يعقوب 

  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب 
  .أماهلما خلف 
  .أماهلا خلف 
  .أماهلا خلف 

١١٥   اء السكت   فثم وقف عليها يعقوب ) هفثم . (  
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 ـ١٢ـ   

١١٧  
١١٨  
١١٩  
١٢٠  
  
١٢٠  

  قضى 
  تأتينا 

  وال تسأَل
ترضى،النصارى 
  اهلدى،جاءك 

  هدى اهللا

  .أماهلا خلف 
  .بدال أليب جعفر اإل

  ) .وال تسأَلْ ( فتح التاء وجزم الالم يعقوب 

  

  .مجيعاً اإلمالة خللف 
  .وقفاً باإلمالة خللف 

١٢١  
١٢٢  

  يؤمنون
  إسراءيل 

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

   .]هم ينصرون  وال ... [:نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .]...  وإذ ابتلى إبراهيم [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن الثامن
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 ـ١٣ـ   

١٢٤  
١٢٤  
١٢٤  
١٢٥  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٨  
١٢٩  
  
١٣٠  
١٣٢  

  ابتلى 
  فأمتهن 

  عهدي الظاملني 
مصلى  

  بييت للطائفني
  وبئس
   وأرنا

فيِهم، عليِهم  ( 
  )، يزكيِهم 

  الدنيا
  ووصى

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

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

بييت ( أسكن الياء وصالً يعقوب وخلف 
  ) للطائفني 

  ) .وبيس ( اإلبدال أليب جعفر 
  أ سكن الراء يعقوب

  فـيهم ، علـيهم ،      (  يعقـوب    نضم اهلـاء فـيه    
  .) يزكيهم 

  .اإلمالة خللف 
زاد مهزة مفتوحة بني الواوين مع إسكان الواو الثانية          

  .، وأماهلا خلف)وأَوصى ( وختفيف الصاد أبو جعفر 
١٣٢  
١٣٣  
  
١٣٥  
١٣٦  

  اصطفى
  شهداَء ِإذ 

  
  نصارى 

  موسى، عيسى

  . اإلمالة خللف 
سهل اهلمزة الثانية بني الكسرة واهلمزة أبـو جعفـر          

  . ) شهداء ِاذ ( ورويس 
  . أماهلا خلف 

  .أماهلما خلف 
١٣٧ ،
١٣٩  

وأسكن اهلاء أبو جعفر       وه )  وـاء     ) وه ووقف عليها ،
  ) .وهوه ( السكت يعقوب 

١٤٠  
١٤٠  

  أم تقولون 
  نصارى 

  )  أم يقولون ( قرأها بياء الغيب أبو جعفر وروح 
  .أماهلا خلف 
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 ـ١٤ـ   

  أَأَنتم   ١٤٠
    

 مع تسهيل اهلمـزة     أدخل ألفاً بني اهلمزتني أبو جعفر     
) ء انتم ( ، وسهل اهلمزة الثانية رويس    ) ءااَنتم  ( الثانية

  .من دون إدخال
   .]وال تسألون عما كانوا يعملون  ...[: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

& & & &  
  الجزء الثاني

   .]...  سيقول السفهاء من الناس [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 
١٤٢  
١٤٢  
  
١٤٢  
  
١٤٢  

  والهم
  قبلِتهم اليت

   
  يشاُء ِإىل

   
  صراط 

  .أماهلا خلف 

، ) قبلِتِهِم اليت ( كسر اهلاء وامليم يعقوب وصالً 
  ) .قبلِتهم اليت ( وضمهما خلف وصالً 

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

  ) .يشاُء ِوىل 
  ) . سراط ( رويس بالسني قرأها 

١٤٣  
١٤٣  

  هدى اهللا 
  لرؤوف

  .أماهلا وقفاً خلف 
  ) .لرؤف ( أسقط الواو خلف ويعقوب 

١٤٤  
١٤٤  
١٤٥  

  نرى ، ترضاها
  عما يعملون ولئن

  جاءك

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

  . أماهلا خلف 
١٤٨  
١٥٢  
  

  يأت 
  وال تكفرون 

  

  .اإلبدال أليب جعفر 
وال ( أثبت ياًء بعد النون وصـالً ووقفـاً يعقـوب           

  ) .تكفروين 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٥ـ   

  ) . عليهم صلوات ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم صلوات   ١٥٧
   .]وأولئك هم املهتدون ... [:نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

& & & &  
   .]... اهللا  إن الصفا واملروة من شعائر [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 

١٥٨  
  
١٥٩  
١٦٠  
١٦٤  
١٦٥  
١٦٥  
١٦٥  

  ومن تطوع
  
  اهلدى و

  عليِهم 
  الرياح 

  ولو يرى 
  يرى الذين
  أن القوة ،

   أن اهللاو

قرأها يعقوب وخلف بياء بدل التاء وتشديد الطـاء         
   ) ومن يطَّوع( وإسكان العني
  .أماهلا خلف 

  ). ١٦١(وكذا يف ) عليهم (ضم اهلاء فيها يعقوب 
  ) الريح(خلف حبذف األلف وتسكني الياء وحدها 

  ) . ولوترى ( قرأها يعقوب بتاء اخلطاب 
  .أماهلا وقفاً خلف 

ِإن القوة ،   ( كسر اهلمزتني فيهما أبو جعفر ويعقوب       
  ) .ِإن اهللا 

١٦٦  
١٦٦  
  
١٦٧  
١٦٧   
١٦٨  
١٦٩  
١٧٠  

  إذ تربأ
  ِم األسباب 

  
  يريِهم اهللا
  عليهم

  خطُوات 
  يأمركم 
  ِقيل

  ) .ِإتربأ ( أدغمها خلف 
، )  األسـباب    ِبهـم ( ضم اهلاء وامليم وصالً خلف      

  ) .ِِم األسباب ( وكسرمها يعقوب وصالً 
  .ضم اهلاء يف احلالني يعقوب ، ويف الوصل خلف

  .قوب ضم اهلاء يع
  ) .خطْوات ( أسكن الطاء خلف 
  ) .يامركم ( اإلبدال أليب جعفر 

  .اإلمشام لرويس 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٦ـ   

١٧٣  
١٧٣  
  
١٧٤  
١٧٤  
١٧٥  
١٧٦  

  امليتة 
  فمِن اضطُر 

  
  يأكلون

  يزكيِهم 
  باهلدى 

الكتاب باحلق     

  ) . الـمـيتة ( شدد الياء أبو جعفر 
)  فمـن اضـِطر   ( ضم النون وكسر الطاء أبو جعفر       

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

  ) .هم يزكي( ضم اهلاء يعقوب 
  .أماهلا خلف 

  ) . الكتاباحلق ( اإلدغام لرويس خبلف عنه 
  ]لفي شقاق بعيد...[: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

& & & &  
   . ]…  ليس الرب[: الثمن الثالث  ويبدأ بقوله تعاىل 

١٧٧  
١٧٧  
١٧٧  

 ليس الِبر  
  اليتامى، القرىب و
  )معاً(آتى

  ) . ليس الرب( رفع الراء الثالثة 
  .أماهلما خلف 

  .ا وقفاً خلف مأماهل
١٧٧  
١٧٨  
١٧٨  

  البأساء، البأس 
  القتلى 

األنثى باألنثى  و
  ، اعتدى

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

  .أماهلن خلف 

١٨٢  
١٨٢  
١٨٤  
  

  فمن خاف 
  موٍص

 ــام ــةٌ طع فدي
  مسكٍني

  .و جعفر أخفى النون عند اخلاء أب
  ) موص( فتح الواو وشدد الصاد يعقوب وخلف 

قرأها أبو جعفر حبذف التنوين وجـر املـيم ومجـع           
  ) .فديةُ طعاِم مساكني ( مسكني 
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 ـ١٧ـ   

١٨٤  
١٨٤  
  
١٨٥  
١٨٥  
١٨٥  
١٨٥  

  فمن تطَوع
  فهو

   
هدى  

  اهلدى، هداكم
  اليسر ، العسر 
  لتكِْملوا العدة

فمن (  خلف   ن العني وأسكأبدل التاء ياًء وشدد الطاء    
عطَّوي (   

، ووقف عليها يعقـوب  )فهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر   
  ) .فَهوه ) اء السكت 

  .أماهلا وقفاً خلف 
  .أماهلما خلف 

  .ضم السني فيهما أبو جعفر 
  )وِلتكَملوا العدة(فتح الكاف وشدد امليم يعقوب 

١٨٦  
  
١٨٦  
١٨٧  
١٨٧  

   الداِع إذا دعاِن
  

  وليؤمنوا
 هلن ، هن   
تباشروهن  

 أثبت الياء فيهما يف احلالني يعقوب ، ويف الوصل أبو          
  ) .الداعي إذا دعاين . ( جعفر

  ) . وليومنوا (  أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
وقف )  ، هلنه هنه( وقف عليهما يعقوب اء السكت 

  )تباشروهنه (عليها يعقوب اء السكت 
١٨٧  
  
١٨٨  

  فالْآن 
  
  كلوا، لتأكلوا  تأ

أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الـالم ابـن وردان          
  ) .فاالَن (

  .أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر 
   .]وأنتم تعلمون  ...[: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

& & & &  
   .]...  يسألونك عن األهلة [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن الرابع

١٨٩  
١٨٩  
١٨٩  
١٩١  

  )معاً(البيوت 
  اتقى 

  تأتوا ، وأتوا 
  وال تقاتلوهم 

  .معاً كسر الباء خلف 
  .أماهلا خلف 

  ) .تاتوا ، واتوا ( اإلبدال أليب جعفر 
أسكن القاف وحذف األلف وفتح التاء األوىل وضم 
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 ـ١٨ـ   

  
١٩١  
  
١٩١  
١٩١  
١٩٤  

  
  حىت يقاتلوكم

  
  فإن قاتلوكم
  الكافرين
  )معاً ( اعتدى 

   . )وال تقْتلوهم ( الثانية خلف 
حذف األلف وأسكن القاف وفتح الياء وضم التاء 

  ) .يقْتلوكم ( خلف 
  ) .قَتلوكم ( حذف األلف خلف 

  .اإلمالة لرويس 
  أماهلا خلف

١٩٦  
١٩٦  
١٩٧  

أذى  
  من رأسه
ّفيِهن  

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

( اء السكت ووقف عليها ) فيهن (ضم اهلاء يعقوب 
 هنفيه. (  

فال رفثَ وال   (   ١٩٧
 فسوق(  

فال رفثٌ وال فـسوق وال      ( نوما مرفوعتني يعقوب    
( ، وأليب جعفر تنوينهما مرفوعتني مع جدال      ) جدالَ  

  ) .فال رفثٌ وال فسوق وال جدالٌ 
١٩٧  
١٩٧  

  

  التقوى 
  واتقونِِ يا 

  

  .أماهلا خلف 
الني يعقوب ويف الوصل أبو أثبت الياء بعد النون يف احل     

  ) .واتقوين يا ( جعفر 
١٩٧  
٢٠٠  
١٩٨  
٢٠٠ 
٢٠١  

مـن  ،من خري   
  خالق
  هداكم
  )  معاً ( الدنيا 

  
  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر 

  .أماهلا خلف   
  .أماهلما خلف 

   .]واهللا سريع احلساب  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
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 ـ١٩ـ   

& & & &  
   .]...  واذكروا اهللا في أیاٍم معدودات[: وله تعالى ویبدأ بق: الثمن الخامس 

٢٠٣  
٢٠٤  
٢٠٤  
  
٢٠٥  

  اتقى 
  الدنيا 
ووه  

  
  توىل ، سعى

  .أماهلا وقفاً خلف 
  . اإلمالة خللف 

، ووقف عليها يعقوب ) وهو ( أسكن اهلاء أبو جعفر     
  ) . وهوه ) اء السكت 
  .أماهلما خلف 

٢٠٦  
٢٠٦  
٢٠٧  
٢٠٨  
٢٠٨  

   ِقيلَ 
  ئس ولب

  رؤوف
  خطُوات 
  يف الِسلْم

ـِيل ( اإلمشام لرويس    ) .  قُ
  ) . ولبيس ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 

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

  ) .يف السلْم ( فتح السني أبو جعفر 
٢٠٩  
٢١٠  
٢١٠  

٢١٠  

  جاءتكم 
  يأتيهم 
  واملالئكةُ

  ترجع األمور

  .أماهلا خلف 
  .إلبدال أليب جعفر ا

  ) .و املالئكِة ( جر التاء أبو جعفر 

  ) ترِجع األمور ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف
٢١١  
٢١١  
٢١٢  
٢١٣  
٢١٣  
٢١٣  

  إسرائيل
  جاءته

  الدنيا  
  ِليحكُم 
  جاءم 

  فهدى اهللا 

  . سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر 
  . ماهلا خلف أ

  .اإلمالة خللف 
  ) .ِليحكم ( ضم الياء وفتح الكاف أبو جعفر 

  .أماهلا خلف 
  . أماهلا خلف وقفاً 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٢٠ـ   

٢١٣  
  
٢١٣  
  

  يشاء إىل
  

  صراط

يـشاُء  (سهل اهلمزة الثانية وصالً أبو جعفر ورويس        
  ) يشاء ِوىل (وصالً  مكسورةوهلما إبداهلا واواً ) ِاىل

  ) .سراط ( قرأها رويس بالسني 

٢١٤  
٢١٤  
٢١٤ 
٢١٥     
٢١٥  
٢١٦  
٢١٦ ،
٢١٧   
٢١٧  
٢١٨  

  يأتكم  
  البأساء 

  مىت 
  اليتامىو 

  ) معاً(من خري 
  )معاً ( عسى و

   ) كله( وهو 
  

  الدنيا
  رمحت اهللا   

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

  .أماهلا خلف 
  أماهلا خلف 

  .اإلخفاء أليب جعفر 
  .أماهلا خلف 

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( ن اهلاء أبو جعفر     أسك
  ) .وهوه ) اء السكت 
  .أماهلا خلف 

  ) . رمحه ( وقف عليها يعقوب اء السكت 
   .]واهللا غفور رحيم  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

& & & &   
   .]...  يسألونك عن اخلمر وامليسر [ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن السادس

٢١٩  
٢٢٠  

  فيهما
  الدنيا ، اليتامى

  ) . فيهما ( ضم اهلاء يعقوب 
  .أماهلما خلف 

٢٢٠  
٢٢١  
  
٢٢١  

  شاء 
يؤمن،يؤمنوا  ( 

  )مؤمن،مؤمنة 
مؤمنةٌ خري ،   ( 

  .أماهلا خلف 
) يومنـوا   ) ( يـومن   ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر      

) مومنة )(مومن. (  
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 ـ٢١ـ   

  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر   )مؤمن خري   
  
٢٢٢  
٢٢٢  
  
٢٢٢  
٢٢٣  
٢٢٣  
٢٢٣  
٢٢٥  
٢٢٦  
٢٢٨  
  
  
٢٢٨  
٢٢٨  
٢٢٩  
٢٢٩  
٢٢٩  
٢٢٩  

  
أذى  

  فأتوهن
  

  يطْهرنَ 
  فأتوا ، املؤمنني 

  أىن
  شئتم 

  معاً : يؤاخذكم
  يؤلون 

 ) ، ــسهن بأنف
   هلن ،أرحامهن
 بردهن ،بعولتهن  

  يؤمن 
 معاً ( عليِهن(  
  تأخذوا 
  يخافا 

  فإن خفتم 
  ماعليِه

  
  . خلف أماهلا وقفاً

، ووقف عليها   ) فاتوهن  ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر      
  ) .فأتوهنه ( يعقوب اء السكت 

  )يطَّهرنَ(قرأها خلف بتشديد الطاء واهلاء املفتوحتني
  ) .فاتوا ، املومنني ( اإلبدال فيهما أليب جعفر 

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

  ) .يواخذكم (  واواً أبو جعفر أبدل اهلمزة
  ) .يولون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 

  
) بأنفسهنه  ( وقف عليها يعقوب مجيعاً اء السكت         

 ) هأرحامهن ) ( ههلن ) ( هبعولتهن) ( هبردهن ) ( ههلن (  
  ) .يومن ( اإلبدال أليب جعفر 

  ) عليهنه(ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها اء السكت 
  ) .تاخذوا ( اإلبدال أليب جعفر 

  ) .يخافا ( ضم الياء أبو جعفر ويعقوب 
  .اإلخفاء أليب جعفر 
  )ماعليه(ضم اهلاء يعقوب

٢٣٠  
٢٣٠  
٢٣١  

  زوجاً غريه 
  عليِهما 

 ) ، ــهن أجلـ

  .اإلخفاء أليب جعفر 
   ) .عليهما( ضم اهلاء يعقوب 
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 ـ٢٢ـ   

  
  
٢٣١  

 ، ــسكوهن فأم
 سرحوهن(  

  هزواً 
  

أجلهنـه ،   ( وقف عليها يعقـوب ـاء الـسكت         
  ).فأمسكوهنه ، سرحوهنه 

) هـزؤاً (قرأها يعقوب وأبو جعفر باهلمزة بدل الواو        
  ) .هزؤاً ( خلف بإسكان الزاي وباهلمزة بدل الواو وقرأها 

٢٣١  
٢٣٢  
٢٣٢  
٢٣٢  

  فقد ظَلَم 
 أجلهن  
  يؤمن  
  أزكى

  ) .فقظَّلم ( أدغمها خلف  
  ) .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 تعاىلالثمن السابع
٢٣٣  
  
  
٢٣٣  
  
٢٣٣  
٢٣٥  
  
٢٣٦،
٢٣٧  

 ) ، ــن أوالده
رزقهن  

 نكسو(  
ال تضآر  

  
  عليِهما 

  النساِء أو 
  

وهنسممعاً(ت (  
  

  )أوالدهنه( وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ) رزقهنه ( 
  ) . كسونه ( 

،وقرأها باإلسكان مـع  )ال تضآر   ( رفع الراء يعقوب    
  ) .ال تضآر والدة ( التخفيف أبو جعفر 

  ) .عليهما ( ضم اهلاء يعقوب 
 أبو جعفـر ورويـس       مفتوحة أبدل اهلمزة الثانية ياءً   

)النساِء يو(  
) تماسوهن  (ضم التاء وزاد ألفاً بعد امليم مع املد الالزم خلف           

  ) .تمسوهنه (، ووقف عليها يعقوب اء السكت 

٢٣٦  
٢٣٧  

  ) معاً ( قَدره 
  بيدِه عقْدة 

  ) . قَدره ( أسكن الدال فيهما يعقوب 
  .ال صلة يف كسرة اهلاء لرويس 
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 ـ٢٣ـ   

٢٣٧  
٢٣٨  
٢٣٩  
٢٤٠  
٢٤٠  

  للتقوى 
  وسطى ال

  فإن خفتم 
  وصيةً

  فإن خرجن  

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا خلف 

  . أخفى النون يف اخلاء أبو جعفر 
  ) .وصيةٌ ( رفع التاء الثالثة 

  . أخفى النون يف اخلاء أبو جعفر 
   .] لعلكم تعقلون  ...[ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

& & & &  
  
  
  
  

   .]...  أمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم  [ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثامن
٢٤٥  
  
  
٢٤٥  
٢٤٥  
٢٤٦  
٢٤٦  
٢٤٦  
  

فيضاِعفَه  
  
  

  ويبسط
  ترجعون
  إسرائيل 
  موسى

  عليِهم القتال

، وشدد العني وأسقط    ) فيضاعفُه  ( رفع الفاء خلف    
، وأسـقط   )فيـضعفَه ( قوب  األلف ونصب الفاء يع   

  ) فيضعفُه ( األلف وشدد العني ورفع الفاء أبو جعفر 
  ) .ويبصط ( قرأها أبو جعفر وروح بالصاد 
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب 

  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر 
  .أماهلا خلف 

، وخلف ) ال عليهم القت( ضم اهلاء يعقوب يف احلالني 
  .وصالً 

٢٤٧  
٢٤٧  

  يؤت ، يؤيت 
  اصطفاه ، أىن

  ) .يوت ، يويت ( اإلبدال فيهما أليب جعفر 
  .أماهلما خلف 
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 ـ٢٤ـ   

٢٤٨  
٢٤٨  

  يأتيكم، مؤمنني
  موسى

  ) .ياتيكم ، مومنني ( اإلبدال فيهما أليب جعفر 
  .أماهلا خلف 

٢٤٩  
٢٤٩  
٢٤٩  
٢٤٩  
٢٤٩  
٢٥٠  
٢٥١  
٢٥١  

   ِمني إال
  غُرفة
  شربوابيده ف

  )معاً ( فئة 
  قليلٍة غلبت 

  الكافرين 
  آتاه و

 دفع  
   

  ) . مني إال ( فتح الياء أبو جعفر 
  ) .غَرفة ( فتح الغني أبو جعفر 

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

  . اإلخفاء أليب جعفر 
  .أماهلا رويس 
  .أماهلا خلف 

تح الفاء وأثبت ألفاً بعدها أبو جعفـر        كسر الدال وف  
  ) .  ِدفَاع ( ويعقوب 

   .]وإنك ملن املرسلني  ... [ : عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 
& & & &   

  الجزء الثالث 
   ]... تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض [ : ويبدأ بقوله تعاىل:الثمن األول 

٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٣  
٢٥٤  
٢٥٤   
  

  بن مرمي اعيسى 
  )الثالثة ( شاء 

  جاءم
  يأيت  

ال بيع فيـه وال     
  خلةٌوالشفاعةٌ

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

  .أماهلا خلف 
  ) .يايت ( اإلبدال أليب جعفر 

ال بيع فيه والخلةَ وال     ( بىن الثالثة على الفتح يعقوب      
  )شفاعةَ 

٢٥٥   
٢٥٥  

  ال تأخذه
  أيديِهم 

  ) .ال تاخذه (  جعفر اإلبدال أليب
  .يف احلالني ) أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب 
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 ـ٢٥ـ   

٢٥٥   
  

ووه  
  

، ووقف عليها يعقوب ) وهو ( أسكن اهلاء أبو جعفر     
  ) .وهوه ( اء السكت 

٢٥٦  
٢٥٦  
٢٥٨  
٢٥٨  
٢٥٨  
٢٥٩   
  
٢٥٩    
٢٥٩  
٢٥٩  
٢٥٩  
٢٥٩  
  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦٠  
٢٦١  
٢٦١  

  ويؤمن
  الوثقى 
َءاتاه  

  أناْ أُحيي
   ، فأت يأيت
  وِهي

  
  أىن

  ننِشزها
  مِائَة
لَِبثْت،لَِبثْت   
هيتسن  

  
  أِرين 

  املوتى 
  تؤمن ، يأتينك 

  بلى 
نهرفَص  
  جزءاً

  أنبتت سبع 
  مائة 

  ) .ويومن ( اإلبدال أليب جعفر 
  .أماهلا خلف 
  .أماهلا خلف 

  ) .أنا أُحيي ( أثبت األلف وصالً أبو جعفر 
  ) .يايت ، فات ( هما أليب جعفر اإلبدال في

، ووقف عليها يعقوب ) وهي ( أسكن اهلاء أبو جعفر 
  ) .وِهيه ( اء السكت 
  .أماهلا خلف 

  ) ننِشرها ( بالراء بدل الزاي أليب جعفر ويعقوب 
  ) .ِمية ( أبدل اهلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر 

  .أليب جعفر فيهمااإلدغام 
يتـسن   (يعقوب وخلف   حذف هاء السكت وصالً     

  ) .وانظر 
  ) . أَرين ( أسكن الراء يعقوب 

  .أماهلا خلف 
  ) .تومن ، ياتينك ( اإلبدال فيهما أليب جعفر 

  .أماهلا خلف 
  ) فِصرهن(كسر الصاد أبو جعفر وخلف ورويس

  ) جزاً (  وحذف اهلمزة أبو جعفر  وفتحهاشدد الزاي
  ) .أنبتسبع ( اإلدغام خللف 

  ) .مية ( هلمزة ياًء مفتوحة أبو جعفر أبدل ا
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 ـ٢٦ـ   

٢٦١  
  

 اِعفضي  
   

حذف األلف وشـدد العـني يعقـوب وأبـوجعفر      
  ) يضعف(

٢٦٢  
٢٦٢  
  

 أذى  
 ــوف وال خـ

  عليهم

  . أماهلا وقفاً خلف 
وال ( يعقوب ) عليهم ( فتح الفاء بال تنوين وضم هاء  

  ) .خوف عليهم 
 وال خوف علـيهم     هلم أجرهم عند رم    ... [ : عند قوله تعاىل  نـهاية الثمن   

   .]والهم حيزنون 
& & & &  

 قولٌ معروف ومغفرة خري من صدقة يتبعها أذى [ : ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثاين
...[ .   

٢٦٣  
٢٦٣  
٢٦٤  
٢٦٤  
٢٦٤  
٢٦٤  
٢٦٥  
٢٦٨  
٢٦٩  
٢٦٩  
  

  

  ومغفرة خري
أذى  
  ِرئاء
  األذى

  وال يؤمن
  الكافرين 

  بربوة 
  ويأمركم 

  يؤيت احلكمة
  يؤت احلكمة

  

  .إلخفاء أليب جعفر ا
  .أماهلا وقفاً خلف 

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

  ) .وال يومن ( اإلبدال أليب جعفر 
  .أماهلا رويس 

  ) .بربوة ( عقوب وخلف يضم الراء أبو جعفر و
  ) .ويامركم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 
  )كمة  احليويت( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
وكـسر  ) يوت احلكمة ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر      

وأثبت ياًء بعـد    ) يؤِت احلكمة   ( التاء وصالً يعقوب    
  ) .يؤيت ( التاء وقفاً يعقوب 

وأسكن العني أبو جعفـر     ) فنِعما  ( فتح النون خلف      فِنِعما   ٢٧١
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 ـ٢٧ـ   

  
٢٧١  
٢٧١  
  
  
  

  
  هي

  وتؤتوها

  ) .فِنعما (
  ) وهيه(سكت وقف عليها يعقوب اء ال

  ) .توتوها ( اإلبدال أليب جعفر 

٢٧١  
  
٢٧١  
  

   فهو
  

كفِّروي  

، ووقف عليها يعقوب    ) فهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر     
  ) .فهوه ) اء السكت 

، وقرأها بالنون وجزم ) ونكَفِّر ( قرأها بالنون يعقوب   
  ) . نكفِّر عنكم و(الراء أبو جعفر وخلف 

   .]واهللا مبا تعملون خبري  ... [ : د قوله تعاىلعننـهاية الثمن 
& & & &  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   .]... ليس عليك هداهم [ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثالث
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 ـ٢٨ـ   

٢٧٢  
٢٧٢  
٢٧٣  
٢٧٣  
٢٧٣  
٢٧٤  
  
٢٧٥  
٢٧٥  
٢٧٥  

  
٢٧٦  

  هداهم
  )معاً(من خري 
  حيسبهم 

  بسيماهم 
  من خري 

 ــوف وال خـ
  عليهم 

  يأكلون 
  فانتهى 
، )كلـه (الربا  
  اءهج
  الربا

  .أماهلا خلف 
  .اإلخفاء أليب جعفر 

  ) .حيِسبهم (كسر السني خلف ويعقوب 
  .أماهلا خلف 

  .اإلخفاء أليب جعفر 
وال خـوف  ( بىن الفاء على الفتح وضم اهلاء يعقوب        

  ) .عليهم 
  ) .ياكلون ( اإلبدال أليب جعفر 

  .أماهلا خلف 
  .اإلمالة خللف 

  
  .) ٢٧٨(اإلمالة خللف وكذا يف 

٢٧٧  
  

٢٧٨  
٢٧٩  

 ــوف وال خـ
  عليهم 
  مؤمنني 
  فأذنوا

وال خـوف  ( بىن الفاء على الفتح وضم اهلاء يعقوب        
  ) .عليهم 

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

   ) .ةعسر( ضم السني أبو جعفر   عسرة  ٢٨٠
٢٨٠  
٢٨١  
٢٨١  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  

  وأن تصدقوا 
  ترجعون 

  توىف 
مسمى  

  أن يِمل هو 
  الشهداء أن

  ) .وأن تصدقوا ( شدد الصاد الثالثة 
  ) .رِجعون ت( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب 

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا وقفاً خلف 

  )أن ميلّ هو فليملل(أسكن اهلاء وصالً أبو جعفر 
( أبدل اهلمزة الثانية ياًء مفتوحة أبو جعفر ورويس 
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 ـ٢٩ـ   

  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  
  
٢٨٢  
٢٨٢  
٢٨٢  

  
 ذَكِّرفت  

)  معاً  (إحدامها  
  األخرى 
 معا(وال يأْب(  

  الشهداء إذا 
  
  أدىنو

  جتارةً حاضرةً 
ضاروال ي  

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

   .الثا نية وقفا  ،أماهلما خلف
  .أماهلا خلف 

  ) .وال ياب ( فر اإلبدال أليب جع
سهل الثانية بني اهلمزة والياء أبو جعفر ورويس ، 

  ) .الشهداء ِوذا ( وهلما إبداهلا واواً مكسورة 
  .اإلمالة خللف 

  ) .جتارةٌ حاضرةٌ ( رفعهما الثالثة 
  ) .وال يضار ( أسكن الراء مخففة أبو جعفر 

   .] عليم واهللا بكل شيء ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

 وإن كنتم على سفر ومل جتدوا كاتباً فرهـان          [ :  ويبدأ بقوله تعاىل   الثمن الرابع 
   .]... مقبوضة 

٢٨٣  
٢٨٣  
٢٨٤  

  فليؤد 
  الذي اؤمتن

ويعذب،فيغفر  

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

  ) .فيغفر ، ويعذب ( جزم الفعلني خلف 
٢٨٤  
٢٨٥  
٢٨٥  
  
٢٨٥  
٢٨٦  

  يعذب من
  واملؤمنون
  وكُتبِه

  
  ال نفَرق

  ال تؤاخذنا 

  ) .يعذمن ( أدغمها خلف 
  ) .واملومنون ( اإلبدال أليب جعفر 

( كسر الكاف وفتح التاء وأثبت ألفاً بعدها خلـف          
  ) .ِكتابه 
  ) .ال يفرق ( يعقوب بالياء قرأها 

  ) .ال تواخذنا ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
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 ـ٣٠ـ   

٢٨٦   
٢٨٦  
٢٨٦  

  أخطأنا
  موالنا

  الكافرين  

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

   .]أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين  ... [: نـهاية السورة 
& & & &  
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 ـ٣١ـ   

  سورة آل عمران 
١  
٣  
٤  
٥  
٧  
٧  
١١،١٣  
١٢  
  
١٢  
١٣  
١٣  
١٣  
١٣  
١٣  
١٣  
  
١٤  

  ألف الم ميم
  التوراة 
هدى  
  خيفى 
 هن  
  )معا(تأويله

  كدأب ، رأي 
ــتغلبون (  سـ

  )وتحشرون 
  بئس و

  ِفئَتني ، ِفئَة 
  أخرى و

  يرونـهم 
  مثليِهم 

 يدؤي  
  يشاُء ِإنّ 

  
  الدنيا 

  .فصل حروف اهلجاء بسكتة لطيفة أبو جعفر 
  .أماهلا خلف 
  .لف أماهلا وقفاً خ
  .أماهلا خلف 

  ) .هنه ( وقف عليها يعقوب اء السكت 
  . أبدل مهزا ألفاً أبو جعفر 

  ) كداب ، راي ( أبدل مهزتيهما ألفاً أبو جعفر 
   

  ) سيغلبون ، وحيشرون ( قرأمها خلف بياء الغيبة 
  ) .بيس ( أبدل اهلمزة فيها ياًء أبو جعفر 

  )  ِفيتني ، ِفية (أبدل اهلمزتني فيهما ياًء أبو جعفر 
  . أماهلا خلف 

  ) .تروم ( بتاء اخلطاب ليعقوب وأيب جعفر 
  ) .مثليهم ( ضم اهلاء يعقوب 

  ) .يويد ( أبدل اهلمزة واواً مفتوحة ابن مجاز 
( أبدل اهلمزة الثانية واواً مكسورة أبو جعفر ورويس         

  ِان يشاء(وهلما تسهيلها بني اهلمزة والياء )يشاُءِون 
  . أماهلا خلف 

   .]واهللا عنده حسن املآب  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   . ]...  قل أؤنبئكم خبري من ذلكم [ : ويبدأ من قوله تعاىل الثمن اخلامس
) أونبـئُكم  ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويـس         أَؤنبئُكم  ١٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٣٢ـ   

  
١٩  
٢٠  
٢٠  
  
٢٠  
  
٢١  
٢٢  
٢٣  
٢٣  
٢٦/٢٨  

  
٢٨  
٢٨  
٣٠  
٣٠  
٣٢  

  
  جاءهم 
  وجهي هللا
  ومن اتبعِن

  
  م أَأَسلمت

  
  يأمرون 
  الدنيا
حكُمِلي  
  يتوىل 

تؤ يت ، املؤمنني    
  ، املؤمنون
  الكافرين

  تقَاةً 
  

  من خري 
  رؤوف 

  الكافرين   

  ) أاونبئكم( وأدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر 
  . أماهلا خلف 

  ) .وجهي هللا ( أسكن الياء يعقوب وخلف 
، ويف  ) ومن اتبعين وقل    ( ثبت الياء وصالً أبو جعفر      أ

  ) .ومن اتبعين ( احلالني يعقوب 
، ) أااَسـلمتم   ( أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفـر        

  ) .أاَسلمتم ( وسهل الثانية أبو جعفر ورويس 
  .أبدل مهزا ألفاً أبو جعفر 

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

  .أماهلا خلف 
  اإلبدال فيهن أليب جعفر 

  
  . أماهلا رويس 

فتح التاء وكسر القاف وحذف األلف بعدها مع ياء         
  . ، وأماهلا خلف ) تِقيةً ( مشددة يعقوب 

  . اإلخفاء أليب جعفر 
  ) .رؤف ( حذف الواو يعقوب وخلف 

   . أماهلا رويس 
   .] ال حيب الكافرين فإن اهللا … [: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 

& & & &  
   .]... إن اهللا اصطفى آدم ونوحاً [: الثمن السادس ويبدأ بقوله تعاىل 
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 ـ٣٣ـ   

٣٣  
٣٥  
٣٥  
٣٦  
٣٦  
٣٦  
٣٦  
٣٧  
٣٧،٣٨  
٣٧  
٣٩  
٣٩  
٤٠  
٤١  
٤٢  
٤٤  
٤٥  
٤٥  
٤٧  
٤٧  
  
٤٧  

  اصطفى
امرأت  

  مني ِإنك
  أنثى 

تعوض  
  كاألنثى 

  وإينْ أعيذها 
  وكفَّلَها
  ) كله ( زكريا 
  أنى
  نادتهف

  بيحىي 
  أنى 

  اجعل يلْ آية 
  )معا(اصطفاِك 

  )معا(لديِهم 
  عيسى
  الدنيا
  أنى

  يشاُء ِإذا 
  

  قضى

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

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

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

  ) .وإينَ أعيذها ( تح الياء أبو جعفر ف
  ) . وكفَلَها ( خفف الفاء أبو جعفر ويعقوب 

  ) .زكرياُء ( أثبت بعد األلف مهزة مضمومة أبو جعفر ويعقوب 
  . أماهلا خلف 

  ) .   فناداه( أثبت ألفاً ممالة بعد الدال وحذف التاء خلف 
  .أماهلا خلف 
  . أماهلا خلف 

  ) .جعل يلَ آية ا( فتح الياء أبو جعفر 
  . أماهلما خلف 

  ) .لديهم ( ضم اهلاء يعقوب 
  .أماهلا وقفاً خلف 

  .أماهلا خلف 
  . أماهلا خلف 

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

  .أماهلا خلف 
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 ـ٣٤ـ   

  
  

  .]هذا صراط مستقيم  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... فلما أحس عيسى منهم الكفر [ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن السابع
  ) .٥٥،٥٩(أماهلا خلف وكذا يف   )كله ( عيسى   ٥٢

٤٨  
٤٨،٥٠  
٤٩  
٤٩  
  
٤٩  

  ويعلِّمه الكتاب
   التوراة

  إسراءيل 
  قد جئتكم 

  
  أينْ أخلق

  ) ونعلِّمه الكتاب ( قرأها بالنون بدل الياء خلف 
  . أماهلا خلف 

  .سهل اهلمزة الثانية مع املد والقصر أبو جعفر 
، وأبدل اهلمزة يـاء أبـو   ) قجئتكم ( أدغمها خلف   

  ) جيتكم (جعفر 
  ) .ِإينَ أَخلق ( كسر اهلمزة وفتح الياء أبو جعفر 

٤٩  
  
٤٩  
  
٤٩  

  كهيئة 
  

  الطَير ، طرياً 
  

  املوتى

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

أثبت ألفاً ومهزة مكسورة بعدها وحذف الياء أبو جعفر         
  ) .طائراً(ووافقه يف الثانية يعقوب ) الطاِئر ، طاِئراً (

  .أماهلا خلف 
٤٩  
٤٩  
٥٠  
٥٠   
٥١  

  بيوتكم
  مؤمنني ،نتأكلو

  جئتكم 
  وأطيعوِن
  صراط

  ) .ِبيوتكم ( كسر الباء خلف 
  .أبدل اهلمزة أبو جعفر 

  ) .جيتكم ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
  . أثبت الياء بعد النون يف احلالني يعقوب 

  ) .سراط ( قرأها رويس بالسني بدل الصاد 
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 ـ٣٥ـ   

٥٢  
٥٥  
٥٦  

  أنصاري ِإىل 
  )معاً ( إيلَّ 
  الدنيا

  ) .أنصاري إىل اهللا ( فتح الياء أبو جعفر 
  ) .إليه ( وقف عليها يعقوب اء السكت 

  .خلف أماهلا 
٥٧  
  
٦١  
٦١  
٦٢  
  
٦٥  
٦٥،٦٦  
٦٦  
٦٨  
٦٨  
٧٣  
٧٣  
٧٣  

  فيوفيِهم 
  

  جاءك 
 لعنت  
  )معا(لَهو 

  
  

  التوراة 
  مل ، فلم 
  ها أنتم

  لتؤمنوا‘ املؤ منني 
  أَوىل

  اهلدى 
  هدى 

  يؤتى   

، وضم ) فنوفيِهم ( بالنون أليب جعفر وخلف وروح   
  ) . فيوفيهم ( اهلاء فيها يعقوب 

  .أماهلا خلف 
  ) .لعنه ( قف عليها يعقوب باهلاء و

، ووقف عليها يعقوب ) لَهو ( أسكن اهلاء أبو جعفر 
  ) .لَهوه ) اء السكت 
  .أماهلا خلف 

  ) .ِلمه، فِلمه ( وقف عليها يعقوب اء السكت 
  ) .هااَنتم ( سهل اهلمزة أبو جعفر 

  .أماهلا خلف وقفاً 
  .ا أبو جعفرمأبدهل

  . أماهلا خلف 
  .اهلا وقفاً خلف أم

  .  أماهلا خلف ، وأبدهلا أبو جعفر 

   .]واهللا ذو الفضل العظيم  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]... ومن أهل الكتاب[ : ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن
٧٥  
٧٥  

  )معاً ( تأمنه 
  )معاً ( يؤده 

  ) .تامنه ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 
يوده (أبدل اهلمزة واواً مفتوحة وأسكن اهلاء أبو جعفر 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٣٦ـ   

  
٧٦  
٧٧  

  
  بلى، أوىف،اتقى
  إليِهم، يزكيِهم

  ) يؤدِه إليك ( ، وليعقوب عدم الصلة ) 
  .أماهلا خلف 

  ) .إليهم ، يزكيهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب 
  ) .لتحِسبوه ( كسر السني يعقوب وخلف   لتحسبوه  ٧٨
تح الياء وأسكن العني وخفف الالم وفتحهـا أبـو          ف  تعلِّمون  ٧٩

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

  يؤِتيه
  وال يأمركم
  أيأمركم
  آتيتكُم

  
  جاءكم 
  لتؤمنن 
  َءأَقررمت

  .أبدهلا أبو جعفر 
  ) واليامركم( أبدل اهلمزة ألفاً ورفع الراء أبو جعفر 

  ) .أيامركم ( عفر أبدل اهلمزة ألفاً أبو ج
بالنون املفتوح بدل التاء وألف بعـدها أليب جعفـر          

  ) .آتيناكم (
  .أماهلا خلف 

  .أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 
أدخل ألفاً بني اهلمزتني وسهل الثانية أبـو جعفـر ،           

  .وسهل الثانية من غري إدخال رويس 
٨١  
٨٢  
٨٣  
٨٣  

  أخذمتو
  توىل 

  يبغون 
  يرجعون

  .  وروح وخلف أدغمها أبو جعفر
  .أماهلا خلف 

  .قرأها بالتاء بدل الياء أبو جعفر وخلف 
قرأها بالتاء أبو جعفر وخلف ، وقرأها بالياء مع فتحها 

  .وكسر اجليم يعقوب 
٨٤  
٨٥  
  

  موسى ، عيسى
  وهو

  

  .ا خلف  مأماهل
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقـوب ـاء        

   ) .وهوه( السكت 
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٨٦  
٨٧  

  جاءهم 
  عليِهم

  .أماهلا خلف 
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب 

٩١  
٩١  

   ِملُْء
  افتدى 

  ) ِملُ(أسقط اهلمزة ونقل ضمتها إىل الالم ابن وردان 
  .أماهلا خلف 

   .]فإن اهللا به عليم  ... [ :عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 
  الجزء الرابع 

   .]... لبين إسرائيلكل الطعام كان حالً[ : ويبدأ بقوله تعاىل:الثمن األول 
٩٣  
٩٣  
٩٣  
٩٣  
٩٤  
٩٧  
١٠٠  
١٠١  
١٠١  
١٠٣   
١٠٤  

  )معاً ( إسرائيل
  تنزلَ التوراة 

  بالتوراة 
  فأتوا

  افترى 
  ِحج البيت 
  كافرين
  تتلى

  صراط 
  ِنعمت اهللا

  يأمرونو

  .سهل اهلمزة الثانية مع املد والقصر أبو جعفر 
  )  تنزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب 

  .أماهلا خلف 
  .أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

  .أماهلا خلف 
  ) .حج البيت ( فتح احلاء يعقوب 

  .أماهلا رويس 
  .أماهلا خلف 

  ) .سراط ( قرأها رويس بالسني 
  ) . نعمه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث 

  .أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 
  .أماهلا خلف   جاءهم   ١٠٥
  ) ترِجع ( ح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف فت  ترجع    ١٠٩
ــأمرون  ١١٠  ،يــ

ــونت  ،ؤمنــ
  ؤمنونامل

  اإلبدال فيها أليب جعفر
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١١١   أماهلا وقفاً خلف   أذى.  
عليِهم الذلـة    (   ١١٢

  عليِهم املسكنة 
ضم اهلاء وصالً خلف ، وضمها يعقوب يف احلـالني          

  ) .عليهم الذلة ، عليهم املسكنة (
   .]ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون  ... [ : عند قوله تعاىلثمن نـهاية ال

& & & &  

   .]...  لیسوا سواء [: ویبدأ بقوله تعالى: الثمن الثاني 
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنون   ١١٤
  ) .يامرون ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   يأمرون   ١١٤
  وما يفعلوا   ١١٥

   فلن يكفروه 
  )وما تفعلوا( بتاء اخلطاب أليب جعفر ويعقوب 
  ) فلن تكفروه ( بتاء اخلطاب أليب جعفر ويعقوب 

  .اإلخفاء أليب جعفر   من خري   ١١٥
  . خلف اأماهل  الدنيا  ١١٧
  .اإلبدال أليب جعفر   يألونكم   ١١٨
  ) .ها اَنتم ( سهل اهلمزة أبو جعفر   ها أنتم   ١١٩
  .فر اإلبدال أليب جع  ؤمنونت  ١١٩
  ) .تسوهم ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   تسؤهم   ١٢٠
  ) .ال يِضركم ( كسر الضاد وجزم الراء يعقوب   ال يضركم   ١٢٠
١٢١/
١٢٢/
١٢٤/
١٢٥/
١٣٠  

  املؤ منني
  املؤمنون 
  للمؤ منني
  ويأتوكم
  تأكلوا

  
  

  . أليب جعفر  فيهناإلبدال
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  ) .ِإتقول ( أدغمها خلف   إذ تقول   ١٢٤
  ) .مسومني ( فتح الواو أبو جعفر وخلف   مسومني    ١٢٥
  .أماهلا خلف   بلى   ١٢٥
  .أماهلا خلف   بشرى   ١٢٦
  ضم اهلاء يعقوب  عليهم  ١٢٨
( أسقط األلف وشدد العني أبو جعفـر ويعقـوب            مضاعفَة    ١٣٠

  ) مضعفَة 
  .أماهلا خلف   الربا   ١٣٠
  .أماهلا رويس   للكافرين   ١٣١

   .] ترمحون وأطيعوا اهللا والرسول لعلكم... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...  وسارعوا إىل مغفرة من ربكم [ : ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث
  ) .سارعوا ( أسقط الواو األوىل أبو جعفر   وسارعوا   ١٣٣
١٣٨   أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
  .هلمزة واواً أبو جعفر أبدل ا  مؤمنني   ١٣٩
١٤٠    ح( ضم القاف خلف   )معاً ( قَر حقُر. (  
  .أماهلا رويس   الكافرين   ١٤١
  ) .موجالً ( أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر   مؤجالً   ١٤٥
نوته ( أبدل اهلمزة فيهما واواً وأسكن اهلاء  أبو جعفر            )معاً ( نؤته   ١٤٥

  ) . نؤتِه منها ( صلة ، وليعقوب حذف ال)
  ) .يِرثَّواب ( اإلدغام فيها خللف   )معاً ( يرد ثواب   ١٤٥

  .أماهلا خلف   )كله(الدنيا   ١٤٥،١٤٨،١٥٠
أثبت ألفاً بعد الكاف ومهزة مكسورة بعدها وحذف          وكَأَين   ١٤٦

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٤٠ـ   

الياء أبو جعفر مع تسيهل اهلمزة ومد األلف وقصرها،         
  ) .وكَأَي ( ووقف عليها يعقوب بالياء 

  ) قُِتل(ضم القاف وكسر التاء وحذف األلف يعقوب   قَاتل معه  ١٤٦
  .أماهلا رويس   الكافرين   ١٤٧
  .أماهلا خلف   فآتاهم   ١٤٨
  .أماهلا خلف   موالكم  ١٥٠
  ) .الرعب ( ضم العني أبو جعفر ويعقوب   الرعب  ١٥١
  ) .ل ينِز( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ينزل   ١٥١
، وأمال األلف   ) ماواهم  ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر        مأواهمو  ١٥١

  . خلف 
  .اإلبدال أليب جعفر   وبئس   ١٥١
١٥١   أماهلا وقفاً خلف   مثوى.  
  ) .ولقصدقكم ( اإلدغام خللف   ولقد صدقكم   ١٥٢
   ) .ِإتحسوم( اإلدغام خللف   إذْ حتسوم   ١٥٢
  . أماهلما خلف   دنياأراكم ، ال  ١٥٢
  ) .املومنني ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   املؤمنني  ١٥٢

   .]واهللا ذو فضل على املؤمنني  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]... إذ تصعدون وال تلوون على أحد[ : ويبدأ بقوله تعاىل: الثمن الرابع 
  .أماهلا خلف   أُخراكم  ١٥٣
  ) .ِإتصعدون ( اإلدغام خللف   تصعدونإذْ   ١٥٣
  .وأماهلا ) تغشى ( أنثها خلف   يغشى   ١٥٤
  ) .كلُّه ( قرأها يعقوب بالرفع   كلَّه   ١٥٤
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  ) .ِبيوتكم (كسر الباء خلف   بيوِتكم  ١٥٤
  ) عليهم( ضم اهلاء وصالً خلف ، ويعقوب يف احلالني   عليِهم القتل   ١٥٤
١٥٥/
١٦٦  

 التقَى اجلمعـان  
  )معاً(

  .أماهلا وقفاً خلف 

  ) .مبا يعملون بصري ( بياء الغيبة خللف    مبا تعملون بصري  ١٥٦
  .أماهلا وقفاً خلف   غُزى  ١٥٦

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

  رمحةٌ خري و
  فظّاً غليظ 

  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر 

  ) .جتمعون ( الثة بتاء اخلطاب للث  جيمعون   ١٥٧
  ) .يغل ( ضم الياء وفتح الغني الثالثة   أن يغلَّ  ١٦١
  .أماهلا خلف   توىف   ١٦١
١٦٠/
١٦١  

  املؤمنون
  يأت

  .اإلبدال أليب جعفر 

  .وأماهلا خلف ) ماواه ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   مأواه   ١٦٢
١٦٤  
١٦٤  

 عليِهم ، فيِهم    
  يزكيِهم  و

  ).عليهم ، فيهم (  يعقوب ضم اهلاء فيهما
  ) يزكيهم و( ضم اهلاء يعقوب 

  .أماهلا خلف   أىن   ١٦٥
ـُيلَ و(اإلمشام لرويس   ِقيلَو  ١٦٧   ) . ِق
  ) . حتِسنب ( كسر السني يعقوب وخلف   حتسبن  ١٦٩
١٧٠   ــوف أال خـ

  عليِهم 
أال خـوف   ( بىن الفاء على الفتح وضم اهلاء يعقوب        

  ) .عليهم 
  .أماهلا خلف   هم آتا  ١٧٠
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   .]أال خوف عليهم وال هم حيزنون  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .].. يستبشرون بنعمة من اهللا [ : ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن اخلامس
  ) .املومنني ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   املؤمنني   ١٧١
  ) .القُرح ( ضم القاف خلف   القَرح  ١٧٢
  ) .قجمعوا ( اإلدغام خللف   قد مجعوا   ١٧٣
، كمـا   ) وخافوين إن   ( أثبت الياء وصالً أبو جعفر        وخافون   ١٧٥

  ) .وخافوين ( أثبتها يعقوب يف احلالني 
١٧٥/  
١٧٩  

  ؤمننيم
  واؤمنمت ،املؤمنني

  ) .املومنني ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر 

  ) .حيِسنب ( يعقوب وخلف كسر السني فيهما   وال حيسنب   ١٧٨،١٨٠
ضم الياء وفتح امليم وشدد الياء املكـسورة الثانيـة            يميز   ١٧٩

  ) .  يميز ( يعقوب وخلف 
  .أماهلا خلف   آتاهم   ١٨٠
  ) .يعملون ( بياء الغيبة ليعقوب   مبا تعملون خبري   ١٨٠
  ) .لقسمع ( اإلدغام خللف   لقد مسع   ١٨١
  . ، وأمال جاءكم خلف ) قجاءكم (  خللف اإلدغام  قد جاءكم  ١٨٣
نؤمن ،يأتينـا ،      ١٨٣

  تأكله
  . أليب جعفر  فيهناإلبدال

١٨٣  اء السكت   فِلم وقف عليها يعقوب ) هفِلم. (  
  .أماهلا خلف   جاؤوا  ١٨٤
  الدنيا  ١٨٥

  
  .أماهلا خلف 
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   .]لغروروما احلياة الدنيا إال متاع ا … [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
   .]… لتبلون يف أموالكم وأنفسكم [ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن السادس

  .أماهلا وقفاً خلف   أذى    ١٨٦
  .اإلبدال أليب جعفر   فبئس   ١٨٧
، وكـسر الـسني     ) حيسنب  ( بياء الغيبة أليب جعفر       ال حتسنب  ١٨٨

  ) .ال حتِسنب ( يعقوب وخلف 
  ) .فال حتِسبنهم ( وب وخلف كسر السني يعق  فال حتسبنهم   ١٨٨
  .أماهلا خلف   األبرار  ١٨٣
  ) وقُِتلوا وقاتلوا ( أخر األوىل وقدم الثانية عليها خلف   وقاتلوا وقُِتلوا    ١٩٥
  .أماهلا خلف   أنثى   ١٩٥
  ) .ال يغرنك ( أسكن النون خمففة رويس   ال يغرنك  ١٩٦
  . ، وأماهلا خلف)ماواهم ( عفر أبدل اهلمزة ألفاً أبو ج  مأواهم   ١٩٧
  .اإلبدال أليب جعفر   وبئس  ١٩٧
  ) لكن الذين ( شدد النون وفتحها أبو جعفر   لكِن الذين   ١٩٨
  .أماهلا خلف   لألبراِر  ١٩٨
  .أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمن   ١٩٩
  .ضم اهلاء يعقوب   إليهم  ١٩٩

   .] واتقوا اهللا لعلكم تفلحون   [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن والسورة 
& & & &  

  سورة الــنســـاء
   .]...  ياأيها الناس اتقوا ربكم [ : ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السابع

  ) .تساءلون ( شدد السني أبو جعفر ويعقوب   تساَءلون  ١
ــأكلوا،تؤتوا٢/٥/٦   .فر  أليب جعبدال فيهناإل، تــ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٤٤ـ   

تأكلوها، فليأكـل،     ١٠/
  )معاً ( يأكلون

  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر   وإن خفتم،فإن خفتم  ٣
  ) .فواحدةٌ ( بالرفع أليب جعفر   فواحدةً   ٣
  .أماهلا خلف   مثىن ، أدىن  ٣

  .أماهلا خلف   اليتامى   ٨،١٠، ٢،٣،٦
٤   نقاداء السكت   ص وقف عليها يعقوب ) هنقادص. (  
  ) السفهاَء اَموالكم (  جعفر ورويس سهل الثانية أبو  السفهاَء أَموالكم   ٥
  ) .إليهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   )معاً ( إليِهم   ٦
  ) .عليهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   )معاً ( عليِهم    ٩ ، ٦
  .أماهلا خلف   كفى و  ٦
  .أماهلا خلف   القرىب  ٨
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلفهم   ٩
  .فر اإلخفاء أليب جع  ضعافاً خافوا   ٩
  ) . واحدةٌ ( قرأها بالرفع أبو جعفر   كانت واحدةً   ١١

   .]إن اهللا كان عليماً حكيماً … [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...ولكم نصف ما ترك أزواجكم  [ : ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثامن 
يوصى ا أو   (   ١٢

  ) دين غري مضار
  ) . يوِصي (بالياء وكسر الصاد للثالثة 

  .اإلخفاء أليب جعفر   دين غري   ١٢
١٣ 
١٤   

يدخله جنـات    
  يدخله ناراً 

  ) .ندخله ( بالنون فيهما أليب جعفر 
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  .اإلخفاء أليب جعفر   ناراً خالداً    ١٤
١٥   اء السكت   عليِهن ضم اهلاء ووقف عليها يعقوب)هنعليه (  
١٥   اء       يتوفاهن ، هلن السكت  وقف عليها يعقوب )    ههلن ، هيتوفاهن ( ،

  .وأمال يتوفاهن خلف 
  ) .يف الِبيوت ( كسر الباء خلف   يف البيوت   ١٥
  . أليب جعفر بدالاإل  يأتياا  ١٦
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم    ١٧
  )االَن ( أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابن وردان   اآلن   ١٨
  ) .كُرهاً ( ف خلف ضم الكا  كَرهاً   ١٩
  .أماهلا خلف   عسى    ١٩

  .أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر   )معاً ( يأتني    ١٥،١٩
١٩   تعضلوهن  

  آتيتموهن   
  كرهتموهن 

تعـضلوهنه ،   ( وقف عليها يعقوب اء الـسكت       
 هكرهتموهن  هآتيتموهن. (  

أماهلا ، و) إحداهنه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   إحداهن  ٢٠
  .خلف 

  .أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر   تأخذوا، أتأخذونه   ٢٠
  .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 ع ليها يعقوب ) هنِ. (  
  ) .قسلف ( اإلدغام خللف   قد سلف   ٢٣ ،٢٢
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   .]إن اهللا كان غفوراً رحيماً  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

  الجزء الخامس
   .]...  واحملصنات من النساء [ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن األول

  ) .النساء ِاال ( ة أبو جعفر ورويس سهل الثاني  النساِء ِإال   ٢٤
  ) .وأَحل ( فتح اهلمزة واحلاء يعقوب   وأُِحلَّ   ٢٤
  املؤمنات،  ٢٥

  تأكلوا
  اإلبدال أليب جعفر

٢٥  ن ( فتح اهلمزة والصاد خلف   أُحِصنصأَح. (  
٢٥  اء السكت   عليِهن ه(ضم اهلاء ووقف عليها يعقوبنعليه(  
  . أليب جعفر اإلخفاء  ملن خشي     ٢٥
  .اإلخفاء أليب جعفر   حمصنات غري  ٢٥
  ) . جتارةٌ ( رفعها أبو جعفر ويعقوب   جتارةً   ٢٩
  ) .مدخالً ( فتح امليم أبو جعفر   مدخالً   ٣١
  ) .وسلوا ( حذف اهلمزتني وفتح السني خلف   واسألوا   ٣٢
٣٣  تقَدعاقدت ( أثبت بعد العني ألفاً أبو جعفر ويعقوب   ع(.   
  ) .حِفظَ اَهللا ( نصب لفظ اجلاللة أبو جعفر   حِفظَ اُهللا   ٣٤
٣٤   نشوزهن  

فعظوهن  
 واهجروهن  
 واضربوهن  

نشوزهنه ،  ( وقف عليها مجيعاً يعقوب اء السكت       
 ، هفعظوهن  

 ، هواهجروهن  
 هواضربوهن. (  

  ).عليهنه(ت ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها اء السك  عليهنف  ٣٤
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر   وإن خفتم  ٣٥
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  .اإلخفاء أليب جعفر   عليما خبري  ٣٥
   .]إن اهللا كان عليماً خبرياً  … [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

& & & &  
  .]… واعبدوا ربكم وال تشركوا به شيئاً [:  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثاين

ــاً(القــرىب   ٣٦ ) مع
    اليتامى

  .أماهلا خلف 

  .أدغمها يعقوب   الصاحِب ِباجلنب  ٣٦
٣٧،
٥٤  

  ) .بالبخل ( فتح اخلاء والباء خلف   بالبخل 

  .أماهلا خلف   آتاهم   ٣٧
  .أماهلا رويس   للكافرين    ٣٧
  ) ِرياء ( أبدل اهلمزة األوىل ياًء أبو جعفر   ِرئَاء   ٣٨
  . أليب جعفر بدالاإل  يؤمنون  ٣٨
  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٣٩
  ) .حسنةٌ ( قرأها أبو جعفر بالرفع   حسنةً    ٤٠
حذف األلف وشدد العني أبـو جعفـر ويعقـوب          يضاِعفْها   ٤٠

  )يضعفها(
  ) . يوِت و(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤِت و   ٤٠
  ) .جينا ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ) معاً ( جئنا   ٤١
، وفتح التاء وشدد السني     ) تسوى  ( خلف  فتح التاء     تسوى   ٤٢

  .وأماهلا خلف ) تسوى ( أبو جعفر 
) ـم األرض    ( ضم اهلاء وامليم وصـالً خلـف          ِم األرض   ٤٢

  ) .ِِم األرض ( وكسرها يعقوب وصالً 
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  .أماهلا خلف   سكارى   ٤٣
  .أماهلا خلف   مرضى   ٤٣
) جاء اَحـد  ( بو جعفر ورويس سهل اهلمزة الثانية أ    جاَء أَحد   ٤٣

  .،اإلمالة خللف
  ) .ملستم ( حذف األلف خلف   أو المستم   ٤٣
  .اإلخفاء أليب جعفر   عفواً غفوراً   ٤٣
  .أماهلا خلف   افترى   ٤٨
  ) انظرنُفتيلَ(ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر وخلف  فتيالً انظر   ٤٩
  . أليب جعفر بدال اإل  يؤتون  ٥٣

  .أماهلا خلف   )كله(كفىو  ٤٥،٥٠،٥٥
٤٦/
٥١  

  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   )معاً(يؤمنون

هـؤالِء   ( أبدل اهلمزة الثانية ياء أبو جعفر ورويس          هؤالِء أَهدى   ٥١
  .خلف ) أهدى ( وأمال ) يهدى 

  ) .نصليهم ( ضم اهلاء يعقوب   نصليِهم   ٥٦
  ) .ججلودهم نِض( اإلدغام خللف    نِضجت جلودهم   ٥٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   جلوداً غريها  ٥٦

   .]…  وندخلهم ظالً ظليالً [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
   .]… إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات[ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثالث

  ) . يامركم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   يأمركم   ٥٨
  ) .تودوا ( مزة واواً مفتوحة أبو جعفر أبدل اهل  تؤدوا   ٥٨
  ) .ِنعما(وأسكن العني أبو جعفر ) نِعما ( فتح النون خلف   ِنِعما   ٥٨
  . أليب جعفر بدال فيهناإلتؤمنــــون /٥٩
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  ،تأويال،يؤمنون  ٦٥
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل   ٦١   ) .قُ
  ) . أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديهم   ٦٢

/٦٢  
٦٤  

  .أماهلا خلف   )معاً(وك جاؤ

٦٦/
٦٩  

  .ضم اهلاء يعقوب عليهم   )معاً(عليهم 

  ) أنُ اقتلوا ( ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   أِن اقتلوا   ٦٦
  ) .أو اخرجوا ( ضم الواو وصالً الثالثة   أِو اخرجوا   ٦٦
  ) .سراطاً ( قرأها رويس بالسني   صراطاً   ٦٨
  .أماهلا خلف   كفى و  ٧٠
٧٢  طِّئَنبن ( أبدل اهلمزة ياء مفتوحة أبو جعفر   لَيليبِطي. (  
٧٢  اء السكت   علي وقف عليها يعقوب ) هعلي. (  
  ) .يكن ( بياء الغيبة أليب جعفر وخلف وروح   تكن   ٧٣

   .]فأفوز فوزاً عظيماً  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]... فليقاتل يف سبيل اهللا [ : تعاىل ويبدأ بقوله الثمن الرابع
  ) .نوتيه ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   نؤتيه   ٧٤
  .أماهلا خلف   )معاً(الدنيا   ٧٤/٧٧
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل    ٧٧   ) .قُ
  ) .عليهم القتال (ضم اهلاء وصالً خلف ويعقوب يف احلالني   عليِهم القتال   ٧٧
٧٧  اء السكت وقف عليها يع  ِلم قوب ) هِلم. (  
  .أماهلا خلف   اتقى   ٧٧
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 ـ٥٠ـ   

  ) يظلمون ( بياء الغيبة أليب جعفر وخلف وروح   تظْلمون   ٧٧
  .أماهلا خلف   )معاً ( كفى و  ٧٩،٨١

  .أماهلا خلف   توىل   ٨٠
  ضم اهلاء ويعقوب  عليِهم  ٨٠
  .أماهلا خلف   جاءهم   ٨٣
  ) .املومنني ( ر أبدل اهلمزة واواً أبوجعف  املؤمنني   ٨٤
  . خلف  وقفاأماهلا  عسى اهللا  ٨٤
  ) باساً)(باس ( أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   بأس ، بأساً   ٨٤
  .أشم الصاد زاياً خلف ورويس   أصدق   ٨٧

   .]ومن أصدق من اهللا حديثاً  … [ : عند قوله اهللا تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...  فما لكم يف املنافقني [ : عاىلويبدأ بقوله ت : الثمن اخلامس
  ) .ِفيتني ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   فئتني   ٨٨
٩٠  تِصرا يعقوب بالنصب وصال       حووقـف   ) حـِصرةً   ( نو ،

  ) .حِصره ( عليها اء التأنيث 
  .أماهلما خلف   جاؤوكم،شاء   ٩٠
  .) حِصرصدورهم ( أدغمها خلف   حصرت صدورهم   ٩٠
٩٠/
٩١  

  ضم اهلاء ويعقوب  )معاً(عليِهم

  . أليب جعفر بدال فيهمااإل  يأمنوكم،ويأمنوا  ٩١
ملُؤِمٍن، مؤمنـاً     ٩٢

  )معاً(
  ) . ِلمومن ( أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر 

  . أليب جعفر بدال فيهناإل ، مؤمن نة،مؤم  ٩٢
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 ـ٥١ـ   

٩٣  
٩٥  

  )معاً(مؤمناً

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهو    ٩٢
  ) .وهوه ) اء السكت 

قرأها خلف بثاء بدل الباء ، وباء بدل الياء ،وتاء بدل             )معاً(فتبينوا   ٩٤
  ) .فتثبتوا ( النون 

  .أماهلما خلف   ألقى ، الدنيا  ٩٤
  ) السلَم لست ( أسقط األلف أبو جعفر وخلف   السالم لست    ٩٤
، وفـتح املـيم   ) مومناً ( و جعفر  أبدل اهلمزة واواً أب     مؤمناً    ٩٤

  ) .مومناً ( الثانية ابن وردان 
  ) .غري أويل ( نصب الراء أبو جعفر وخلف   غري أويل   ٩٥
  .أماهلا خلف   احلسىن   ٩٥
٩٧  اء السكت   ِفيم وقف عليها يعقوب ) هِفيم     . (  
  ا خلف ، وأماهل) ماواهم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   مأواهم   ٩٧
  .أماهلا خلف   توفاهم   ٩٧
  . أماهلا وقفاً خلف   عسى اهللا  ٩٩
  .اإلخفاء أليب جعفر   عفواً غفوراً   ٩٩

   .] وكان اهللا عفواً غفوراً … [: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...ومن يهاجر يف سبيل اهللا  [: ويبدأ بقوله تعاىل الثمن السادس
  .اء أليب جعفر اإلخف  إن خفتم   ١٠١
  . أليب جعفر بدالاإل  وليأخذوا  ١٠٢
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 ـ٥٢ـ   

  .أماهلا رويس    ،للكافرين  ١٠١،١٠٢
  ) .فيهم ( ضم اهلاء يعقوب   فيِهم   ١٠٢
  . أماهلما خلف   أُخرى،مرضى   ١٠٢
١٠٢   أماهلا وقفاً خلف   أذى.  

١٠٢،١٠٣ 
١٠٤   

ــأننتم   ــأِت ، اطم ولت
  ) معاً( يأملون ، تأملون

) ولتـات ( ها ألفاً أبو جعفـر  أبدل اهلمزة في  
  ) .تاملون ) ( ياملون ) ( اطماننتم (

  .أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   املؤمنني   ١٠٣
  .أماهلا خلف   أراك   ١٠٥
١٠٨   وأسكن اهلاء أبو جعفر       وه )  وووقف عليها يعقوب   ) وه

  ) .وهوه ) اء السكت 
  .أماهلا خلف   يرضى   ١٠٨
  ) ها اَنتم (  اهلمزة أبو جعفر سهل  ها أنتم   ١٠٩
  ) عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ١٠٩
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٠٩

   .]وكان فضل اهللا عليك عظيماً  … [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...  ال خري يف كثري من جنواهم [ :  ويبدأ بقوله تعاىلالثمن السابع
  .لف أماهلا خ  جنواهم  ١١٤
، وبالياء بـدل    ) نوتيه  ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر        فسوف نؤتيه   ١١٤

  .النون خللف 
  .أماهلما خلف   اهلدى ، توىل   ١١٥
  . أليب جعفر بدالاإل  املؤمنني  ١١٥
  ).نولِّه ، نصِله (ال صلة فيهما ليعقوب ، وأسكنهما أبو جعفر   نولَِّه ، نصِلِه  ١١٥
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  ) . فقضل ( أدغمها خلف   فقد ضل   ١١٦
  ) .ويمنيهم ( ضم اهلاء يعقوب   ويمنيِهم   ١٢٠
  ، وأماهلا خلف ) ماواهم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   مأواهم   ١٢١
  ) .دق زأصـ( أشم الصاد زاياً خلف ورويس   أصدق   ١٢٢
ــاِنيكم ،   ١٢٣ بأم

  أماينّ
أماِنيكم ،  أماينْ ب( خفف الياء فيهما ساكنة أبو جعفر 

. (  
  .أماهلا خلف   أنثى  ١٢٤
١٢٤  
١٢٥  

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر        ) معا(وهو
  ) .وهوه ) اء السكت 

  ) .مومن ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   مؤمن   ١٢٤
  ) يدخلون(ضم الياء وفتح اخلاء أبو جعفر وروح   يدخلون  ١٢٤
ووقف عليها اء السكت    ) فيهن  ( ضم اهلاء يعقوب      ن فيِه  ١٢٧

  ) .فيهنه ( 
  اء السكت   ووقف عليها يعقوب، أليب جعفربدالاإل  تؤتو ن  ١٢٧
  .أماهلما خلف   يتلى، لليتامى   ١٢٧
  .أماهلا وقفاً خلف   يتامى النساء  ١٢٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خري   ١٢٧
  .اء أليب جعفر اإلخف  امرأة خافت   ١٢٨
  ) .عليهما ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهما  ١٢٨
فتح الياء وشدد الصاد مفتوحة وأثبت ألفاً بعدها وفتح         يصِلحا    ١٢٨

  ) .يصالَحا ( الالم أبو جعفر ويعقوب 
  .أماهلا خلف   كفى   ١٣٢
  ) يشا ، يات ( أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   يشأ ، يأت   ١٣٣
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  .أماهلا خلف   ) معاً ( لدنيا ا  ١٣٤
   .]وكان اهللا مسيعاً بصرياً  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 

& & & & 
   ]... ياأيها الذين ءامنوا كونوا قوامني بالقسط[ : ويبدأ بقوله تعاىلالثمن الثامن

  .ال إخفاء أليب جعفر ألا مستثناة   إن يكن غنياً   ١٣٥
   . والثانية وقفاا خلفماهلأم  ، اهلوى أَوىل  ١٣٥
  ) .فقضل ( أدغمها خلف   فقد ضلَّ  ١٣٦
  .أماهلا رويس   الكافرين   ١٣٩
١٣٩/
١٤١/
١٤٤  

  ) .املومنني ( أبدل اهلمزة واواُ أبو جعفر   )كله(املؤمنني 

  ) وقد نزل (ضم النون وكسر الزاي أبو جعفر وخلف  وقد نزل   ١٤٠
  . يب جعفر اإلخفاء أل  حديٍث غريه  ١٤٠

١٤٠،١٤١  
 ١٤٤  

) معاً(الكافرين  
  )معاً(لكافرين ل

  . رويس نأماهل

  .أماهلا خلف   كُساىل   ١٤٢
وقف عليها يعقوب اء السكت وأسكن اهلاء أبـو           وهو  ١٤٢

  .جعفر
  ) .يف الدرِك ( فتح الراء أبو جعفر ويعقوب   يف الدرك  ١٤٥
، ووقف عليهـا  ) يوت  ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر    سوف يؤت  ١٤٦

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

   .]وكان اهللا شاكراً عليماً  ... [ : عند قوله تعاىلنـهاية الثمن 
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& & & &  
  
  

  اجلزء السادس                                                

   .]... ال حيب اهللا اجلهر بالسوء [: قوله تعاىل الثمن األول ويبدأ ب
  اإلبدال أليب جعفر  نؤمن  ١٥٠
  .أماهلا رويس   للكافرين  ١٥١،١٦١
وضـم اهلـاء    ) نؤتيهم  ( للثالثة بالنون     سوف يؤتيهم   ١٥٢

وأبدل اهلمزة أبو جعفر    ) نؤتيهم  (يعقوب
  ) نوتيهم( 

( أسكن النون وخفف الـزاي يعقـوب          أن ترتَّل  ١٥٣
ِزلتن. (  

  ) .فقَسألوا ( أدغمها خلف   فقد سألوا   ١٥٣
  ضم اهلاء فيهن يعقوب  )كله(عليهم   ١٥٣،١٥٩،١٦٠

  .أماهلما خلف   )معاً( موسى   ١٥٣
  ) .أرنا ( أسكن الراء يعقوب   أَِرنا  ١٥٣
  .أماهلا خلف   جاءم   ١٥٣
ال ( أسكن العني وشدد الدال أبو جعفـر     ال تعدوا   ١٥٤

دوا تع . (  
  .اإلخفاء أليب جعفر   ميثاقاً غليظاً   ١٥٤
كسر امليم فيها وصالً يعقوب ، وضم اهلاء   وقتلِهم األنبياء  ١٥٥

  )قتلهم( وصالً خلف 
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  اإلبدال فيهما أليب جعفر  يؤمنون ،ليؤمنن  ١٥٩،١٥٥
  .أماهلا وقفاً خلف    بن مرمي اعيسى  ١٥٧
أخِذِهِم ( م وصالً يعقوب    كسر اهلاء واملي    وأخِذِهم الربا  ١٦١

، وأمال  ) أخذهم  ( وضمها خلف   ) الربا  
  .الربا خلف 

، )معا(املؤمنون  ١٦٢
  ،واملوتؤنيؤمنون

( أبدل اهلمزة فيهمـا واواً ابـو جعفـر          
  ) .،واملوتوناملومنون ، يومنون 

وضـم اهلـاء    ) سيؤتيهم  ( قرأها خلف بالياء      سنؤتيهم   ١٦٢
هلمـزة واواً أبـو     وأبدل ا ) سنؤتيهم  ( يعقوب  

  ) سنوتيهم (جعفر 
  

   .]سنؤتيهم أجراً عظيماً  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  ]...  إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثاين الثمن
  .أماهلا خلف   عيسى و  ١٦٣
  ) .زبوراً ( ضم الزاي خلف   زبوراً   ١٦٣
  .أماهلا خلف   موسى   ١٦٤

  .أماهلما خلف   )معاً (كفىو  ١٦٦،١٧١
  ) .قضلوا ( أدغمها خلف   قد ضلوا  ١٦٧
   .وأماهلا)قجاءكم ( أدغمها خلف   قد جاءكم   ١٧٠
  .أماهلا خلف   جاءكم  ١٧٠
  .أماهلا وقفاً خلف    بن مرمياعيسى  ١٧١
  .أماهلا خلف   ألقاها   ١٧١
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  .اء يعقوب ضم اهل  فيوفِّيِهم  ١٧٣
  ) .قجاءكم ( أدغمها خلف   قد جاءكم   ١٧٤
  .ضم اهلاء يعقوب   ويهديهم   ١٧٥
  ) .سراطاً ( قرأها رويس بالسني   صراطاً  ١٧٥
١٧٦  وأسكن اهلاء أبو جعفر       وه ) وووقف عليها يعقوب ) وه ،

  ) .وهوه ) اء السكت 
   .] واهللا بكل شيء عليم  …[: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 

&     &    &    &  
  سورة المائدة

   .]...  ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود [: ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثالث 
  .أماهلا خلف   يتلى   ١
  ) .شنآن ( أسكن النون أبو جعفر   شنآن   ٢
  .أماهلا خلف   التقوى   ٢
  ) .مليتة ا( شدد الياء أبو جعفر   امليتةُ  ٣
  .ال إخفاء أليب جعفر   املنخنقة و  ٣
  ) .واخشوين ( وقف عليها يعقوب بالياء   واخشون اليوم   ٣
٣   طُراضطُر   ( ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف         فمن اض فمن ( ،

  ) .فمن اضِطر ( وكسر الطاء أبو جعفر 
  .اإلبدال أليب جعفر  املؤمنات  ٥
  .يب جعفر اإلخفاء أل  خممصٍة غري   ٣
  ) .وأرجِلكم ( جرها أبو جعفر وخلف   وأرجلَكم   ٦
  .أماهلا خلف   مرضى   ٦
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ووقف عليهـا يعقـوب     )وهو(أسكن اهلاء أبو جعفر     وهو  ٦
  )وهوه(اءالسكت 

، ) جاَء اَحد   ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس         جاَء أَحد   ٦
  .وأمال جاء خلف 

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

   .] وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون   [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&     &     &    &  

 ولقد أخذ اهللا ميثاق بين إسرائيل [: ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن الرابع 
 ...[.   
  .مع املد والقصرسهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   إسرائيل   ١٢
  ) .فقضل ( أدغمها خلف   فقد ضل   ١٢

  .أماهلا خلف   النصارى ونصارى،  ١٤،١٨
البغضاَء ( نية أبو جعفر ورويس     سهل اهلمزة الثا    البغضاَء ِإىل و  ١٤

  ) اىل 
، وأماهلا خلـف    ) قجاءكم  ( أدغمها خلف     )كله(قد جاءكم  ١٥،١٩

  .أيضاً 
  ) .ويهديهم ( ضم اهلاء يعقوب   ويهديِهم   ١٦
  ) .سراط ( قرأها رويس بالسني   صراٍط  ١٦
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١٨  اء السكت   فِلم وقف عليها يعقوب ) هفِلم. (  
  .فاء أليب جعفر اإلخ  ممن خلق   ١٨
ماجاءنا،فقــــد   ١٩

  جاءكم
  ).فقحاءكم (اإلدغام واإلمالة خللف

  .أماهلا خلف   )كله(موسى  ٢٤،٢٢،٢٠
  .أماهلا خلف   آتاكم    ٢٠
  ) .يوت ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤت  ٢٠
  ).عليهما ، عليهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   عليهما،عليهم   ٢٣،٢٦
( ضم اهلاء وصالً خلف ، ويف احلالني يعقوب           ب عليِهم البا  ٢٣

  ) . عليهم الباب
  )مومنني (اإلبدال أليب جعفر   مؤمنني  ٢٣
  ) .تاس ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   تأس   ٢٦

   .] فال تأس على القوم الفاسقني   [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&     &     &    &  

   .]...  واتل عليهم نبأ بين آدم باحلق [: له تعاىل ويبدأ بقو : الثمن اخلامس
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   )معا(عليِهم   ٢٧،٣٤
  ) .يدي إليك ( أسكن الياء خلف ويعقوب   يِدي إليك    ٢٨
  ) .إينَ أخاف ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أخاف   ٢٨
  ) .إينَ أُريد( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أريد   ٢٩
  .، وأماهلا خلف ) ياويلتاه ( وقف عليها رويس اء السكت   يا ويلىت   ٣١
  .، واإلمالة خللف ) ولقجاءم ( أدغمها خلف   ولقد جاءم   ٣٢
  ) .مِن جل ( كسر النون وحذف اهلمزة أبو جعفر   من أَجل ذلك   ٣٢
  سهل اهلمزة أبو جعفر مع املد والقصر  إسرائيل  ٣٢
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  ) .أيديهم ( اء يعقوب ضم اهل  أيديهم   ٣٣
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خالف   ٣٣
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣٣

   .]واهللا على كل شيء قدير  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&     &     &     &  

   .]...  ياأيها الرسول ال حيزنك [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن السادس
نـؤمن ، مل يــأتوك ،    ٤١

  تؤتوه
  اإلبدال فيهن أليب جعفر 

  .أماهلا خلف   الدنيا   ٤١
  ) .السحت ( ضم احلاء أبو جعفر ويعقوب   )معا(للسحت  ٤٢،٤١
  .أماهلا خلف   جاءوك   ٤٢
  اإلبدال أليب جعفر  باملؤمنني   ٤٣

  .أماهلا خلف   )كله (الــتــوراة  ٤٦،٤٤،٤٣
، )  وال   واخـشوين ( أثبت الياء وصالً أبـو جعفـر          واخشون وال   ٤٤

  ) .واخشوين ( ويعقوب يف احلالني 
٤٦،٤٤   أماهلا وقفاً خلف   ) كله ( هدى.  
  ضم اهلاء يعقوب  عليهم  ٤٥
٤٥  قرأها أبو جعفر بالرفع   واجلروح ) واجلروح. (  
، ووقف عليها يعقـوب  ) فهو ( أسكن اهلاء أبو جعفر    فهو   ٤٥

  ) .فهوه ( اء السكت 
  .أماهلا وقفاً خلف   بعيسى بن مرمي   ٤٦
  .أماهلا خلف   جاءك ، شاء ، آتاكم  ٤٨
  ) .وأنُ احكم ( ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   وأِن أحكم   ٤٩
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   ]ومن أحسن من اهللا حكماً لقوم يوقنون … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&     &     &     &  

ذين آمنوا ال تتخـذوا اليهـود        يا أيها ال   [: ويبدأ بقوله تعاىل     : الثمن السابع 
   .]... والنصارى أولياء 

  .أماهلا خلف   النصارى   ٥١
  .أمال خلف األوىل وقفاً ، وأمال الثانية يف احلالني   فَترى ، خنشى   ٥٢
  ) .فيهم ( ضم اهلاء يعقوب   فيهم   ٥٢
   . وقفاأماهلا خلف  فعسى اهللا  ٥٢
  .أبدل اهلمزة أبو جعفر   يأيت   ٥٢
٥٣  ويقولَ (ونصبها يعقوب ) يقول ( أسقط الواو أبو جعفر   قولُ وي. (  
٥٤  خفف الدال مكسورة أبو جعفر وزاد داالً أخـرى           من يرتد

  ) .يرتِدد ( ساكنة 
ــه ،   ٥٥،٥٤ ــأيت ، يؤتي ي

  املؤمنني ، ويؤتون
  اإلبدال فيهن أليب جعفر

  .أماهلا رويس   الكافرين   ٥٤
، وأسـكن   ) هزؤاً  ( ثة باهلمزة بدل الواو     قرأها الثال   )معا(هزواً  ٥٧،٥٨

  ) .هزءاً ( الزاي خلف 
٥٧   ها يعقوب   الكفارالكفاِر ( جر. (  
  ) .مومنني ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   مؤمنني   ٥٧
  .أماهلا خلف   جاءوكم    ٦١
  . أماهلا خلف   وترى   ٦٢

  ) .ت السح( ضم احلاء أبو جعفر ويعقوب   السحت   ٦٣،٦٢
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  ) .لبيس ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   )معا(لبئس  ٦٣،٦٢
ــوِهلم اإلمث ،   ٦٣،٦٢  قـ

  وأكلِهم السحت
 وصالًكسر اهلاء وامليم فيهما وصالً يعقوب ، وضمها

  ) .  أكِلهم السحت ) ( قوِلهم اإلمث ( خلف 
  .أماهلا خلف   ينهاهم   ٦٣
  .اإلخفاء أليب جعفر   مغلولةٌ غُلت   ٦٤
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديِهم   ٦٤
  ) البغضاء ِاىل ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   البغضاَء ِإىل و  ٦٤
  .أماهلا خلف   التوراة  ٦٦

   .]ساء ما يعملون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&     &     &    &  

   . ]… لرسول بلِّغ ما أنزل إليك  ياأيها ا[: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثامن الثمن
  ) .رساالِته ( مجعها أبو جعفر ويعقوب   رسالته  ٦٧

ــافرين    ٦٧،٦٨ الك
  )معاً(

  .أماهلا رويس 

  ) . تاس ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   تأس   ٦٨
  .أماهلا خلف   التوراة   ٦٨
  .أماهلا خلف   النصارى و  ٦٩
  ) .الصابون ( بو جعفر حذف اهلمزة وضم الواو أ  الصاِبئُون   ٦٩
٦٩   بىن الفاء على الفتح يعقوب   فال خوف ) خوف. (  
  ) .عليهم (  يعقوب فيهنضم اهلاء  )كله(عليهم   ٦٩،٧١،٨٠
جـــاءهم،   ٧٠

  وى 
  .أماهلما خلف 
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  . سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   )معا(إسرائيل  ٧٠،٧٢
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليهم   ٧٠
  ) .أال تكونُ ( رفع النون يعقوب وخلف    تكونَ أالَّ  ٧١
، وأماهلـا   ) مـاواه   ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر        مأواه   ٧٢

  .خلف 
  .أماهلا خلف   أنى   ٧٥
يــأكالن،   ٧٥

  يؤفكون
  اإلبدال فيهما أليب جعفر

  ) .قضلُّوا ( أدغمها خلف   قد ضلُّوا   ٧٧
بن اعيسى  ٧٨

  مرمي 

  .أماهلا وقفاً خلف 

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

   .]ولكن كثرياً منهم فاسقون  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

  الجزء السابع
   .]...  الناس عداوة  لتجدنَّ أشد[: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن األول

  .أماهلا خلف   ٨٢
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  .أماهلا خلف   ترى أعينهم  ٨٣
 ،  نـومن ( أبو جعفـر    فيهما  أبدل اهلمزة واواً       ، مؤمنوننؤمن  ٨٤،٨٨

   ) .مومنون
  .أماهلا خلف   جاءنا  ٨٤
  ) .يواخذكم ( أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر    )معاً(يؤاخذكم   ٨٩
  ) .عقَدمت ( القاف خلف خفف   عقَّدمت   ٨٩
  .أماهلا خلف   اعتدى   ٩٤
فجزاُء مثِل  ( حذف التنوين وجر الالم أبو جعفر         فجزاٌء مثلُ   ٩٥

. (  
٩٥   كفارةُ طعاِم  ( حذف التنوين وجرامليم أبو جعفر        كفارةٌ طعام

. (  
   .]واتقوا اهللا الذي إليه حتشرون ... [: اية الثمن عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
   .]...  جعل اهللا الكعبة البيت احلرام [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثاين الثمن
  ) .أشياَء ِان ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   أشياَء ِإن    ١٠١
  ) . تسوكم ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   تسؤكم   ١٠١
  ) .ينزل ( خففها يعقوب   ينزل   ١٠١
  .ا رويس أماهل  كافرين   ١٠٢
  ) .قسأهلا ( أدغمها خلف   قد سأهلا   ١٠٢
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل    ١٠٤   ) .قُ
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  .اإلخفاء أليب جعفر   من غريكم   ١٠٦
  .أماهلا خلف   قرىب   ١٠٦
١٠٧  حقضم التاء وكسر احلاء الثالثة وضموا مهـزة الوصـل          است

  ) .أُستِحق )  ( الذين استِحق( ابتداءاً 
ضم اهلاء خلف ويعقوب مع حذف األلف وتـسكني       يِهم األولَيان عل  ١٠٧

الياء وتشديد الواو مفتوحة وكـسر الـالم خللـف          
  ) .عليهم األوِلين ( ويعقوب 

  .أماهلا خلف   أدىن   ١٠٨
  ) .ياتوا ( أبدل اهلمزة ألفاً ابو جعفر   يأتوا   ١٠٨

   .] فاسقنيي القوم الواهللا ال يهد … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  يوم جيمع اهللا الرسل [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 
  .أماهلما خلف   التوراة، املوتى   ١١٠
  إذ ختلقو  ١١٠

  إذ تخِرج و
  

  .أدغمهما خلف 
أبدل اهلمزة ياء وأدغم الياء األوىل يف الثانية أبو جعفر            كهيئة   ١١٠

  ) .كهية ( 
أثبت ألفاً بعد الطاء وأبدل الياء مهزة مكسورة أبـو            الطَير    ١١٠

  ) . الطاِئر ( جعفر 
أثبت ألفاً بعد الطاء وأبدل الياء مهزة مكسورة أبـو            طرياً  ١١٠

  ) .طائراً ( جعفر ويعقوب 
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   إسرائيل   ١١٠
  ) .جيتهم  ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر  جئْتهم   ١١٠
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فتح السني وأثبت الفاً بعدها وكسر احلـاء خلـف            ِسحر مبني   ١١٠
  ) .ساِحر مبني (

١١٠  ، 
١١٢،
١١٦  

يا عيسى بـن    
   ) كله(مرمي 

  
  .أماهلا وقفاً خلف 

  ) .ينِزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   أن ينزلَ  ١١٢
  ) . مومنني( أبدل اهلمزةواواً أبو جعفر   مؤمنني   ١١٢
  ) .ناكل ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   نأكُلَ   ١١٣
  ) .قَصدقتنا ( أدغمها خلف   قد صدقتنا   ١١٣
  .أماهلا وقفاً خلف   عيسى بن مرمي   ١١٤
  ).منِزهلا ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب وخلف   منزلُها   ١١٥
  ) .ه فإينَ أُعذب( فتح الياء أبو جعفر   فإينْ أُعذبه   ١١٥
، ) أَ اَنـت  ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويـس      أ أنت   ١١٦

  ) .أ ااَنت ( وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفر 
  ) . وأمي إهلني ( أسكن الياء يعقوب وخلف   وأمي إهلني   ١١٦
  ) .يلَ أن ( فتح الياء أبو جعفر   يلْ أن   ١١٦
  ) .أنُ اعبدوا ( ف ضم النون وصالً أبو جعفر وخل  أِن اعبدوا   ١١٧
 ،  )معا(عليِهم  ١١٧

  فيِهم 
  ) .عليهم ، فيهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب 

١٢٠  اء السكت   فيِهنضم اهلاء يعقوب ووقف عليها ) هنفيه (  
ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهو   ١٢٠

  ) .وهوه ) اء السكت 
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  سورة األنعام
  .أماهلا خلف      قضى،  ٢
٣  وأسكن اهلاء أبو جعفر       وه ) وووقف عليها يعقوب ) وه ،

  ) .  وهوه ) اء السكت 
ــأتيِهم ،   ٥ ، ٤ تـ

  يأتيهم  
)   تاتيهم ، ياتيهم    ( أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر         

  ) .تأتيهم ، يأتيهم ( وضم اهلاء فيهما يعقوب، 
  .أماهلا خلف   جاءهم   ٥
  ) .يستهزون ( حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   )معاً(يستهِزءون  ١٠، ٥
  ) .عليهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   ) معاً ( عليِهم    ٩ ، ٦
  ) . أنشانا و(أبدل اهلمزة ألفاً ابو جعفر   أنشأناو  ٦
  ) .بأيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   بأيديِهم   ٧
، ) ولقـد اسـتهزئ     ( فر وخلف   ضم الدال أبو جع     ولقِد استهِزئ   ١٠

  ) .ولقد استهزي ( وأبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنون   ١٢

   .]فهم ال يؤمنون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]... ار  وله ما سكن يف الليل والنه[: ويبدأ بقوله تعاىل  : الرابع الثمن
، ووقف  )  وهو ، فهو    ( أسكن اهلاء فيها أبو جعفر      ) كله  ( وهو   ١٣،١٤
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  ) .وهوه ، فهوه ( عليها يعقوب اء السكت   فهو   ١٧
١٤  ، 
١٥  

ــرت ،  إينْ أُم
  إينْ أَخاف 

  ) .إينَ أمرت ، إينَ أخاف ( فتح الياء فيها أبو جعفر 

  ) .يصِرف ( وب وخلف فتح الياء وكسر الراء يعق  يصرف   ١٦
، وسهل  ) أاِانكم  ( أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر         أَ ِإنكم  ١٩

  ) .أ ِانكم ( الثانية أبو جعفر ورويس 
  .أماهلا خلف   أخرى   ١٩
  اإلبدال فيها أليب جعفر  يؤمنون  ٢٠
  .أماهلا خلف   افترى   ٢١
   ) .حيشرهم ، يقول( قرأمها يعقوب بالياء   حنشرهم،نقول   ٢٢
  ) .يكن ( قرأها يعقوب بالياء   تكن   ٢٣
  ) .فتنتهم ( نصبها الثالثة   فتنتهم   ٢٣
  ) .واِهللا ربنا ( نصب الباء خلف   واِهللا ربنا  ٢٣
  اإلبدال فيها أليب جعفر  ال يؤمنوا  ٢٥
  .أماهلا خلف   جاءوك   ٢٥
  ) .، ونكونُ وال نكذِّب ( رفعهما أبو جعفر وخلف   نكذِّب، ونكونَ    ٢٧
  اإلبدال فيها أليب جعفر  املؤ منني  ٢٧

  .أماهلا خلف   ) معاً ( ترى   ٢٧،٣٠
  .أماهلا خلف   ) معاً ( الدنيا   ٢٩،٣٢
  . أماهلا خلف   بلى ، جاءم  ٣٠،٣١
  ) .أفال يعقلون ( بياء الغيبة خللف   أفال تعقلون   ٣٢
  .أماهلا خلف   أتاهم   ٣٤
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  ز

  خلف ) جاءك ( ، وأمال ) ولقجاءك ( ف أدغمها خل  ولقد جاءك   ٣٤
  اإلبدال فيها أليب جعفر  فتأ تيهم  ٣٥
  .أماهلما خلف   شاء ، اهلدى   ٣٥

   .]فال تكونن من اجلاهلني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  إمنا يستجيب الذين يسمعون [: ويبدأ بقوله تعاىل  : اخلامس الثمن
  .أماهلا خلف   املوتى و  ٣٦
  ) . يرِجعون ( فتح الياء وكسر اجليم يعقوب   يرجعون  ٣٦
  )ينزل( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ينزل   ٣٧
  ) .  من يشا ( أبدل اهلمزة ألفاً لدى الوقف أبو جعفر   من يشِإ اهللا  ٣٩
  ) .يشا جيعله ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   يشأ جيعله    ٣٩
  ) .سراط ( قرأها رويس بالسني   صراط   ٣٩
٤٠/
٤٧  

  ) .أراَيتكم ( سهل اهلمزة الثانية ألفاً أبو جعفر   )معا(أرأيتكم

  .أماهلا خلف   ) معاً ( أتاكم   ٤٠،٤٧
  .أماهلا خلف   شاء   ٤١

  ) .بالباساء ، باسنا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   بالبأساء، بأسنا   ٤٢،٤٣
  .ا خلف أماهل  جاءهم   ٤٣
  ) .فتحنا ( شدد التاء أبو جعفر ورويس   فَتحنا   ٤٤
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٤٤
  ) . أراَيتم ( سهل اهلمزة الثانية ألفاً أبو جعفر   أرأيتم   ٤٦
  اإلخفاء أليب جعفر   إله غري  ٤٦
  اإلبدال فيها أليب جعفر  يأتيكم  ٤٦
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  ) .يصدفون ( اً رويس وخلف أشم الصاد زاي  يصدفون   ٤٦
٤٨   بناها على الفتح يعقوب   فال خوف ) فال خوف. (  
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٤٨
  ) .إليه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   إيلّ  ٥٠
  .أماهلا خلف   يوحى،األعمى   ٥٠
٥٢/
٥٣  

  .ضم اهلاء يعقوب   ) معا(عليهم 

  ) .إنه ( كسر اهلمزة خلف   أَنه  ٥٤
  ) .فإنه ( كسر اهلمزة أبو جعفر وخلف   فأَنه  ٥٤
  .أماهلا خلف   جاءك   ٥٤
  اإلبدال فيها أليب جعفر  يؤمنون  ٥٤
  ) .وليستبني ( قرأها خلف بالياء   ولتستبني  ٥٥
  ) .سبيلَ ( بالنصب أليب جعفر   سبيلُ  ٥٥
  ) .قضللت ( أدغمها خلف   قد ضللت   ٥٦
٥٧  وو ( ء أبو جعفر    أسكن اهلا   وهووقف عليها يعقوب ) وه ،

  ) .وهوه ) اء السكت 
أسكن القاف وأبدل الصاد ضاداً خمففـة مكـسورة           يقُص احلق  ٥٧

يعقوب وخلف وأثبـت اليـاء يف احلـالني        ) يقِْض  (
  ) .يقضي ( يعقوب 

   .]واهللا أعلم بالظاملني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
∗ ∗ ∗ ∗  

   .]…  وعنده مفاتح الغيب  [: ويبدأ بقوله تعاىل : السادس  الثمن
٥٩  واء السكت   إال ه وقف عليها يعقوب )إال هو ه. (  
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٦٠  
٦١  
٦٢  
٦٦  

و( أسكن اهلاء أبو جعفر       )كله (وه وووقف عليها يعقوب ) وه ،
  ) .وهوه ) اء السكت 

٦٠   
يتوفاكم،ليقْ

  ضى 

  .أماهلما خلف 

  .أماهلا وقفاً خلف   ىمسم  ٦٠
) جاء اَحدكم   ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس         جاَء أحدكم  ٦١

  .خلف ) جاء (وأمال 
  .أماهلا خلف   موالهم  ٦٢
قرأها أبو جعفر ويعقوب بياء ساكنة بـدل األلـف            أجنانا  ٦٣

  .وأماهلا خلف ) أجنيتنا ( وبعدها تاء مفتوحة 
  ) .ينِجيكم ( كن النون وخفف اجليم يعقوب أس  )معاً(ينجيكم   ٦٤،٦٣
  ) .باس ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   بأْس  ٦٥
  .نظر نُضم نون التنوين أبو جعفر وخلف بعض  بعٍض انظر  ٦٥
  .اإلخفاء أليب جعفر   حديٍث غريه  ٦٨
  .أماهلا خلف   الذكرى  ٦٨

  
  .أماهلا خلف   ذكرى  ٦٩
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٧٠
  .اإلبدال أليب جعفر   ذيؤخ  ٧٠
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  ) .اهلدى ِتنا ( أبدل اهلمزة وصالً أبو جعفر   اهلدى ائتنا  ٧١
، اهلـدى   )وقفا(هدى    ٧١

  )الثانية(
  .أماهلما خلف 

  .أماهلا وقفاً خلف   )األوىل(اهلدى  ٧١
  .أماهلا خلف   هدانا  ٧١
٧٣  و( أسكن اهلاء أبو جعفر       )معا(وه وووقف عليها يعقوب ) وه ،

  ) .وهوه ( ء السكت ا
   .] وهو احلكيم اخلبري   [: نـهاية الثمن السادس عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
   .]... وإذ قال إبراهيم ألبيه آزر [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن السابع

٧٤  ضم الراء يعقوب   آزر ) آزر. (  
  .خلف ) أراك ( ل وأما) إينَ أراك ( فتح الياء أبو جعفر   إين أراك  ٧٤
  .أمال خلف الراء واهلمزة يف احلالني   رأى كوكباً  ٧٦
٧٧  ، 
٧٨  

 رأى القمر ،   
  رأى الشمس 

  .أمال خلف اهلمزة والراء وقفاً وأمال الراء وصالً 

  ) .وجهي للذي ( أسكن الياء يعقوب وخلف   وجهي للذي  ٧٩
  ) .أحتآجوِني ( خفف النون أبو جعفر   أحتآجوني  ٨٠
ويعقوب ) وقد هداين وال ( أثبت الياء وصالً أبوجعفر   وقد هداِن  ٨٠

  ) . وقد هداين ( يف احلالني 
  ) .مامل ينِزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   مامل ينزل  ٨١
  ) .درجاِت ( حذف التنوين أبو جعفر   درجاٍت  ٨٣
  )وجهان(س سهل الثانية وأبدهلا واواً أبو جعفر وروي  نشاُء إنَّ  ٨٣

  ) نشاُء ِون( ،) نشاُء ِان( 
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  .أماهلا خلف   ) معاً ( موسى   ٨٤،٩١
أثبت اهلمزة مفتوحة بعد األلف أبو جعفر ويعقـوب           وزكريا  ٨٥

  ) وزكرياَء (
  .أماهلا خلف  وحيىي،وعيسى  ٨٥
  أثبت الماً مشددة قبل الياء مع تسكني اليـاء خلـف      والْيسع  ٨٦

  ) .واللَّيسع ( 
  ) .سراط ( بالسني لرويس   اطصر  ٨٧
٨٨ ،

٩٠،٩١  
  هدى اهللا ،  

  هدى اُهللا، هدى  
  

  .أماهلا وقفاً خلف 
  .أماهلا رويس   ٨٩

٩٠   
فبهداهم،ذكر

  ى 

  .أماهلا خلف 

٩٠   اقتِد قل ( أسقط اهلاء وصالً يعقوب وخلف   اقتده. (  
  .أماهلا خلف   جاء  ٩١
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  .أماهلا خلف   القرى   ٩٢
  .اإلبدال أليب جعفر   نونيؤم  ٩٢
  .أماهلا خلف   افترى ، ترى   ٩٣
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديِهم   ٩٣
، وأبدل اهلمزة ياءا أبو     )ولقجئتمونا  ( أدغمها خلف     ولقد جئتمونا   ٩٤

   .جعفر
  .أماهلا خلف   فرادى ، نرى   ٩٤
  ) .بينكم ( ضم النون يعقوب وخلف   بينكم   ٩٤

   .]ماكنتم تزعمون  ... [: الثمن عند قوله تعاىل نـهاية 
&    &    &    &  
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   .]...  إن اهللا فالق احلب والنوى [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
  .أماهلا خلف   النوى ، فأىن   ٩٥
  ) .توفكون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   تؤفكون  ٩٥
سر العني وضم الالم وجـر      أثبت ألفاً بعد اجليم وك      جعل الليلَ  ٩٦

  ) .جاِعلُ الليِل ( الليل أبو جعفر ويعقوب 
٩٨  قَرتسكسر القاف روح   فَم ) فمستِقر. (  
  ) انظروانُمتشابِه( ضم نون التنوين أبو جعفر وخلف   متشابٍه انظروا   ٩٩
ـَمِرِه   ٩٩ ـُره ( ضم الثاء وامليم خلف   إىل ث ـُم   ) .إىل ث
  . أليب جعفر اإلبدال  يؤمنون  ٩٩
  ) .خرقوا ( شدد الراء أبو جعفر   وخرقوا   ١٠٠
  .أماهلا خلف   تعاىل   ١٠٠
  .أماهلا خلف   أىن  ١٠١
٩٧/
٩٨/
٩٩/
١٠٢/
١٠٣  

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       )كله(وهو
  ) وهوه ( باهلاء 

  .وأماهلا ) قجاءكم ( أدغمها خلف   قد جاءكم  ١٠٤
١٠٥  تسفتح السني وأسكن التاء يعقوب   در ) تدرس. (  
  ) .عليهم ( ضم امليم فيهما يعقوب   ) معاً ( عليِهم   ١٠٧
  .أماهلا خلف   شاء   ١٠٧
  ) .عدواً ( ضم العني والدال وشدد الواو يعقوب   عدواً  ١٠٨
  .أماهلا خلف   جاءم، جاءت  ١٠٩
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ـَّها  ١٠٩   ) .ِإنها  ( كسر اهلمزة يعقوب وخلف  أَن
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنون  ١٠٩
   ) .ايومنو( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ايؤمنو  ١١٠

   .]يف طغيانـهم يعمهون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  الجزء الثامن
   .]... ا إليهم املالئكة  ولو أننا نزلن[: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 

  )إليهم(ضم اهلاء وصالً خلف ، ويف احلالني يعقوب   إليِهم املالئكة  ١١١
  .أماهلا خلف   املوتى  ١١١
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ١١١
  ) .ِقبالً ( كسر القاف وفتح الباء أبو جعفر   قُبالً  ١١١
  .أماهلا خلف   شاء  ١١٢
  .أماهلا خلف   وِلتصغى  ١١٣
١١٤  وأسكن اهلاء أبو جعفر       وه )  وووقـف عليهـا     ) وه ،

  ) .وهوه ( يعقوب اء السكت 
  ) .منزل ( أسكن النون وخفف الزاي الثالثة   منزلٌ  ١١٤
، وقرأها باجلمع   )كلمه  ( وقف عليها يعقوب باهلاء       متت كلمت  ١١٥

  ) .كلمات ( أبو جعفر 
  ) .مؤمنني ( اهلمزة واواً أبو جعفر أبدل   مؤمنني  ١١٨
  ) .ماحرم ( ضم احلاء وكسر الراء خلف   ماحرم  ١١٩
ـُِضلُّون  ١١٩   ) .لـيِضلون ( فتح الياء أبو جعفر ويعقوب   لي
  ) .ميتاً ( شدد الياء مكسورة أبو جعفر ويعقوب   ميتاً  ١٢٢
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  .أماهلا رويس   الكافرين  ١٢٢
  مع كسر التاء ) رساالِته (  بعد الالم الثالثة أثبت ألفاً  رسالته  ١٢٤
  .)نويت( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر،وأماهلا خلف  جاء م ، نؤتى  ١٢٤
  ) .حِرجاً ( كسر الراء أبو جعفر   حرجاً  ١٢٥
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ١٢٦

   .]لقوم يذّكرون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
  

   .]…  هلم دار السالم عند ربـهم [: ويبدأ بقوله تعاىل  : لثاينا الثمن
ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهو  ١٢٧

  ) .وهوه ) اء السكت 
  أبو جعفر ورويس وخلف ) حنشرهم ( قرأها بالنون   حيشرهم  ١٢٨
  . أماهلا خلف   مثواكم  ١٢٨
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٣٠
  .أماهلا رويس  فرينكا   ١٣٠
  .أماهلا خلف   القرى  ١٣١
  ) . يشا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ن يشأْإ  ١٣٣
  ) .من يكون ( قرأها خلف بالياء   من تكون  ١٣٥
١٢٨،
١٣٧  

  .أماهلا خلف   )معاً ( شاء 

ووقف عليها يعقـوب    ) فهو(أسكن اهلاء أبو جعفر       فهو  ١٣٦
  )فهوه(اء السكت 

  ) .حرمظُّهورها ( أدغمها خلف   هورها حرمت ظ  ١٣٨
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١٣٨،
١٣٩  

  ) .سيجزيهم ( ضم اهلاء فيها يعقوب   سيجزيهم

  ) .وإن تكن ( قرأها أبو جعفر بالتاء   وإن يكن  ١٣٩
  ) .ميتةٌ ( شدد الياء مكسورة مع الرفع أبو جعفر   ميتةً  ١٣٩
  ) .قضلُّوا ( أدغمها خلف   قد ضلوا  ١٤٠

   .]وما كانوا مهتدين  … [:  عند قوله تعاىل نـهاية الثمن
&    &    &    &  

   .]... وهو الذي أنشأ جنات معروشات [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثالث الثمن
، ووقـف عليهـا   ) وهـو ( أسكن اهلاء أبو جعفر     وهو  ١٤١

  ) .وهوه ( يعقوب اء السكت 
ـَمِره  ١٤١ ـُم( ضم الثاء وامليم خلف   من ث   ) . ِره ث
  ) .ِحصاده ( كسر احلاء أبو جعفر وخلف   حصاده  ١٤١
  ) .خطْوات ( أسكن الطاء خلف   خطُوات  ١٤٢
  ) .الضان ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   الضأْن  ١٤٣
  ) .املَعز ( فتح العني يعقوب   املَعز   ١٤٣
  .) نـبـوين ( حذف اهلمزة وضم الباء أبو جعفر   نـبـؤين  ١٤٣
  ) .شهداَء ِاذ ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   شهداَء إذ   ١٤٤
  .أماهلا خلف   افترى ، وصاكم  ١٤٤
  ) . تكون ( قرأها أبو جعفر بالتاء   إال أن يكون  ١٤٥
  ) .ميتةٌ ( شدد الياء مع الرفع أبو جعفر   ميتةً  ١٤٥
١٤٥  طُرا ( ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف         فمِن اض ضطُر  فمن (

ـِر ( وكسر الطاء أبوجعفر    ) .اضط
  .أماهلا خلف   احلوايا  ١٤٦
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  ) .محلظُّهورمها ( أدغمها خلف   حملَت ظُهورهما  ١٤٦
١٤٧،
١٤٨  

  ) .باسه ، باسنا( أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   بأسه ، بأسنا

١٤٨،
١٤٩  

  .أماهلا خلف   )معاً ( شاء 

  .أماهلا خلف   هلداكم   ١٤٩
  ) . يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنون  ١٥٠

   .]وهم بربـهم يعدلون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  قل تعالوا أتل ماحرم ربكم عليكم [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن الرابع
ــاكم  ١٥١  وصـ

  )الثالثة(
  ) .١٥٢،١٥٣(أماهلا خلف 

  .أماهلا خلف   قرىب  ١٥٢
  ) .تذَّكرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذَكَّرون  ١٥٢
  ) أنْ(وأسكن النون يعقوب) وإنَّ ( كسر اهلمزة خلف   وأنَّ هذا  ١٥٣
  ) .سراطي ( بالسني لرويس   صراطي  ١٥٣
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١٥
٤  

   . وقفاأماهلا خلف  موسى

١٥
٤  

) يومنون ( اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون
.  

ــدى ،   ١٥٧ أهـ
  كمجاء

  .  أماهلا خلف 

  ) .فقجاءكم ( أدغمها خلف   فقد جاءكم  ١٥٧
( يـــصِدفون  ١٥٧

  )معاً
  ) .ـدفون زيصـ( أشم الصاد زاياً خلف ورويس 

وأبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر     ) يأتيهم  ( قرأ خلف بالياء      إال أن تأتيهم  ١٥٨
  ) . تاتيهم(

  اإلبدال أل يب جعفر  )كله(يأيت  ١٥٨
  ) .عشر أمثالُها ( نون األوىل ورفع الثانية يعقوب   اعشر أمثاهل  ١٦٠
  .أماهلا خلف   )معاً(يجزى،جاء   ١٦٠
  ) .ريب إىل ( فتح الياء أبو جعفر   ريب إىل  ١٦١
  ) قَـيماً ( فتح القاف وشدد الياء أبو جعفر ويعقوب   ِقيماً  ١٦١
  .أماهلا خلف   هداين  ١٦١
١٦٢  عفر وصالً ووقفاً مع املـد الـالزم        أسكن الياء أبو ج     وحمياي

) حميآي. (  
  ) .ممايتَ ( فتح الياء أبو جعفر   ممايتْ  ١٦٢
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  ) .وأنا أول ( أثبت األلف وصالً أبو جعفر   وأناْ أول  ١٦٣
  .أماهلا خلف   أُخرى  ١٦٤

١٦٤،١
٦٥  

 و( أسكن اهلاء أبو جعفر       )معاً ( وه  وووقف عليها يعقوب   ) وه
  ) .ه وهو( اء السكت 

  .أماهلا خلف   آتاكم  ١٦٥
   .]وإنه لغفور رحيم  … [: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
  سورة األعراف
   .]... كتاب أنزل إليك .  املص [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن اخلامس

سكت فيها أبو جعفر سكتة لطيفـة دون تـنفس             املص  ١
  ) . صاد :ميم : الم : ألف (

  .أماهلا خلف   ذكرى و  ٢
  ) . ني مناملو(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   املؤ منني  ٢
  ) .تذَّكَّرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذَكَّرون  ٣
  .أماهلا خلف   فجاءها  ٤
  ) . باسنا ( أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   ) معاً ( بأسنا    ٥ ، ٤
  دعواهم ،   ٥

  ءهم إذ جا
  .أماهلما خلف 

٧ ،   ٦ 
 ،١٧  

إليِهم ، عليِهم ،    
  أيديِهم 

  
  ) .إليهم ، عليهم ، أيديهم ( ضم اهلاء فيها يعقوب 

٩   ، 
١٧  

 ومن خفَّت ،   
  من خلفهم و

  
  .ا أليب جعفر ماإلخفاء فيه
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للمالئكــــِة   ١١
  اسجدوا

  ) . للمالئكةُ اسجدوا ( ضم التاء وصالً أبوجعفر 

  ) .سراطك ( ويس بالسني قرأها ر  صراطك   ١٦
  ) .شيتما ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   شئتما   ١٩
  .أماهلا خلف   اكما   ٢٠
فـــدالمها ،   ٢٢

  نادامها و
  

  .أماهلما خلف 
  ) .عليهما ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهما  ٢٢
  ) .تخرجون ( فتح التاء وضم الراء يعقوب وخلف   تخرجون   ٢٥
  .وأمال الثانية خلف) لباس (  األوىل أبوجعفر نصب  لباس التقوى  ٢٦
  .أماهلا خلف   يراكم   ٢٧
٢٧/
٢٨  

  يؤمنون 
  يأمر

  .اإلبدال أليب جعفر

أبدل اهلمـزة الثانيـة أبـو جعفـر و رويـس                  بالفحشاِء أتقولون  ٢٨
  ) .  بالفحشاِء يتقولون (

  .أماهلا خلف   هدى  ٣٠
ويف احلالني ) عليهم الضاللة  ( ضم اهلاء وصالً خلف  عليِهم الضاللة  ٣٠

  ) .   عليهم ( يعقوب 
  )وحيِسبون (كسر السني يعقوب و خلف   وحيسبون   ٣٠

   .]وحيسبون أنـهم مهتدون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &   &  

   .]...  يا بين آدم خذوا زينتكم [: ويبدأ بقوله تعاىل  الثمن السادس
  .اهلا خلف أم  الدنيا  ٣٢
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  . وأسكن النون ) ينِزل ( خففها يعقوب   يـنزل   ٣٣
  .أماهلا خلف   جاء  ٣٤
  ) .جاَء اَجلهم ( سهل الثانية أبوجعفر و رويس   جاَء أجلهم  ٣٤
٣٤،   
٣٥  

ــستأخرون ،  ي
  يأتينكُم 

يـستاخرون ،   ( أبدل اهلمزة فيها ألفـاً أبـوجعفر        
  ) .ياتينكم 

٣٥  الفتح يعقوب بناها على   فال خوف ) فال خوف. (  
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم    ٣٥
  .أماهلا خلف   اتقى  ٣٥
  .أماهلا خلف    افترى  ٣٧
  .أماهلا خلف   جاءم   ٣٧
  .أماهلا رويس   كافرين  ٣٧
  ) هؤالِء يضلونا (أبدل الثانية ياء أبوجعفر و رويس   هؤالِء أَضلونا   ٣٨
  ) .فآُم ( ويس ضم اهلاء ر  فآِم   ٣٨

  .أماهلا خلف   ) معاً ( ُألوالهم   ٣٨،٣٩
  .أماهلا خلف   )معاً ( أُخراهم   ٣٨،٣٩
٤٠  ـَّح   أبدل التاء ياء وسكَّن الفاء وخفف التـاء خلـف            ال تـفَـت

  ) .ال يفْتح ( 
  . اإلخفاء أليب جعفر   من غل  ٤٣
  . وضمهما خلف كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب  حتِتِهم األار   ٤٣
  .أماهلا خلف   )معاً ( هدانا   ٤٣
  .وأمال جاءت خلف ) لقجاءت ( أدغمها خلف   لقد جاءت   ٤٣
  .أماهلا خلف   نادىو  ٤٤
  ) .موذن ( أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبوجعفر   مـؤذِّن   ٤٤
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)  أنَّ لعنة ( شدد النون ونصب لعنة أبوجعفر وخلف   أنْ لعنة  ٤٤
  .أماهلا خلف   اهمبسيم  ٤٦

   .] مل يدخلوها وهم يطمعون   [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  وإذا صرفت أبصارهم تلقاء [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن السابع
  ) .تلقاَء اَصحاب ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   تلقاَء أصحاب  ٤٧

  . خلف أماهلا  ) معاً ( نادى و  ٤٨،٥٠
  .أماهلا خلف   بسيماهم، أغىن    ٤٨
 نُبرمحـةِ ( ضم التنوين وصالً أبو جعفر وخلـف          برمحٍة ادخلوا   ٤٩

  ) .ادخلوا 
٤٩  بناها على الفتح يعقوب   ال خوف ) ال خوف. (  
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٥٠
   )املاِء يو ( أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر ورويس   املاِء أو   ٥٠
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٥١
  .أماهلا خلف   ننساهم   ٥١
   ،و اإلبدال أليب جعفر)م هولقجئنا( أدغمها خلف   ولقد جئناهم  ٥٢
٥٢   أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
  .وأمال جاءت ) قجاءت ( أدغمها خلف   قد جاءت   ٥٣
  .أماهلا خلف   استوى   ٥٤
٥٢/
٥٣  

  يؤمنون ،يأيت
  )معا(تأويله 

  .دال أليب جعفراإلب

  ) .يغشي ( فتح الغني وشدد الشني يعقوب وخلف   يغِشي  ٥٤
  ) .رمحه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   رمحت اهللا   ٥٦
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٥٧  وأسكن اهلاء أبو جعفر       وه )  وووقف عليها يعقوب   ) وه
  ) .وه وه )اء السكت 

  ) .يح الر(  خلف  وأسكن الياء حذف األلف  الرياح   ٥٧
أبدل الباء نوناً مضمومة وضم الشني أبـو جعفـر            بشراً  ٥٧

، وفتح النون وسـكن الـشني       ) نشراً  ( ويعقوب  
  ) .نشراً ( خلف 

  ) .أقلسحاباً ( أدغمها خلف   أقلت سحاباً   ٥٧
  ) .ميت (  يعقوب أسكن الياء خمففة   ميت   ٥٧
  .أماهلا خلف   املوتى   ٥٧
  ) .تذَّكَّرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذَكَّرون   ٥٧
ضم الياء وكسر الراء ابن وردان خبلف عنه ، والوجه   يخرج ال  ٥٨

  ) .يخِرج ال( الثاين كحفص 
  ) .نكَداً ( فتح الكاف أبو جعفر   نِكداً   ٥٨
  .اإلخفاء أليب جعفر وجر الراء أبو جعفر   إلٍه غريِه   ٥٩
  ) .إينَ أخاف (  الياء أبو جعفر فتح  إينْ أخاف   ٥٩
  .أماهلا خلف   لنراك   ٦٠
  .أماهلا خلف   جاءكم   ٦٣

   .]إنـهم كانوا قوماً عمني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  وإىل عاٍد أخاهم هوداً [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثامن الثمن
٦٥،٧
٣ 
٨٥  

  ِمن إلٍه غريه  
  )ثالثة ال( 

  .اإلخفاء أليب جعفر مع جر الراء 
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  .أماهلا خلف   لنراك   ٦٦
  .أماهلا خلف   جاءكم  ٦٩
  ) .بصطه ( بالصاد أليب جعفر وروح   بصطةً  ٦٩
  ) .أجيتنا (  أبو جعفر ياءاًأبدل اهلمزة   أجئتنا   ٧٠
  ) .فاِتنا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   فأِْتنا  ٧٠
  ) .مومنني (  واواً أبو جعفر  اهلمزةلأبد  مؤمنني  ٧٢
٧٣/
٨٥  

  ) .جاءتكم ( وأمال ) قجاءتكم ( أدغمها خلف   )معا(قد جاءتكم

٧٣/
٧٥  

ــل،  تأكـــ
  فيأخذكم،مؤمنون

  .اإلبدال فيهن أليب جعفر

  ) .ِبيوتاً ( كسر الباء خلف   بيوتاً  ٧٤
وتنا  يا صالـح ( أبدل اهلمزة واواً وصالً أبو جعفر         يا صاحلُ ائْتنا   ٧٧

 (  
  .أماهلا خلف   فتوىل   ٧٩
  .اإلبدال أليب جعفر  أتأتون  ٨٠
، ) أ إنكـم    ( زاد مهزة االستفهام يعقوب وخلف        إنكم  ٨١

  ) .أ ِانكم ( وسهل الثانية رويس 
  ) . لتاتون ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   لتأتون   ٨١
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٨٤

٨٥،٨
٧  

  ) .مومنني ، يومنوا ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ؤمنوا مؤمنني ، ي

  ) .سراط ( قرأها رويس بالسني   صراط   ٨٦
٨٧  وو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهووقف عليها يعقوب   ) وه
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  ) .وهوه ) اء السكت 
   .]وهو خري احلاكمني  ...[: اية الثمن عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
  اسعالجزء الت

   .]... قال املأل الذين استكربوا من قومه [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول
  .أماهلا خلف   جنانا   ٨٩
٩٤،٩٧
،٩٨   

  البأساء ، بأسنا   ب
)             معاً ( 

  ) .الباساء ، باسنا ب( أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبوجعفر 

   .رويسأماهلا   ٩٣

  . خلف أماهلا   ٩٣
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  ) .عليهم (ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٩٦
  ) .لفتحنا ( شدد التاء أبو جعفر و رويس   لفتحنا  ٩٦
٩٧/
٩٨  

  ضم اهلاء يعقوبو ،أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبوجعفر  )معا(يأم 

  .أماهلا خلف   )كله ( القرى   ٩٦،٩٧،٩٨
   . وقفاأماهلا خلف  ضحى  ٩٨
  ) .أو أمن ( عفر أسكن الواو أبوج  أو أمن  ٩٨
  أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبوجعفر  يأمن  ٩٩

  .أماهلا رويس   الكافرين   ٩٣،١٠١
( أبوجعفر و رويس     مفتوحة أبدل اهلمزة الثانية واواً       نشاُء أصبناهم  ١٠٠

  ) . نشاُء وصبناهم 
  ) .جاءم ( وأمال ) ولقجاءم ( أدغمها خلف   ولقد جاءم  ١٠١
  .اهلا خلف وقفاأم  القرى  ١٠١
  أبدل اهلمزة فيها أبوجعفر  ليؤمنوا  ١٠١
  ) .١٠٤،١١٥(أماهلا خلف   )كله ( موسى   ، ١٠٣
  . أبدل اهلمزة أبوجعفر و)قجئتكم ( أدغمها خلف   قد جئتكم  ١٠٥
١٠٥  أسكن الياء الثالثة   معي ) معي. (  
   . مع املد والقصرسهل اهلمزة الثانية أبوجعفر  إسرائيل  ١٠٥
١٠٦  جيت ( أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر   جئت. (  
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  ) .فات ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   فأت    ١٠٦
  .أماهلا خلف   فألقى  ١٠٧
  ) .تامرون ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   تأمرون  ١١٠
١١١  أرجِه وأخاه   (كسر اهلاء من دون صلة ابن وردان          أرِجـــه (

وزاد ) هي وأخاه   أرج(و وصلها ابن مجاز و خلف       
  ) . أرجئه ( مهزة و ضم اهلاء من دون صلة يعقوب 

  ) .سحار (قدم احلاء على األلف مشددة خلف   بكل ساحر  ١١٢
  أبدل اهلمزة فيها أبوجعفر  يأتوك   ١١٢
وسهل )  أَإن  ( زاد مهزة االستفهام يعقوب وخلف        ِإن لنا  ١١٣

  ) .أِان ( الثانية رويس 
  . لف أماهلا خ  جاءو  ١١٣
  .أماهلا خلف   جاءواو  ١١٦

   .]وجاءوا بسحر عظيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  
   .]... وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن الثاين
١١٧  لْقَففتح الالم و شدد القاف الثالثة   ت ) تلَقَّف. (  
  ) .يافكون ( اً أبوجعفر أبدل اهلمزة ألف  يأِفكُون  ١١٧
) أآمنـتم   ( زاد مهزة االستفهام الثالثة إال رويـس          آمنتم  ١٢٣

  ) . أامنتم ( وسهل الثانية أبوجعفر 
  )١٢٨ ، ١٢٧، ١٢٢(وكذا يف . أماهلا خلف   )األربع( موسى      ١١٧ 

  .أماهلا خلف   جاءتنا  ١٢٦
(  أبو جعفر ة خمفف  وضم التاء  وأسكن القاف فتح النون   سنقَتل  ١٢٧
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  ) .سنقْتل 
  ) .جيتنا ( أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   جئتنا  ١٢٩
  .أماهلا خلف   عسى  ١٢٩
  .أماهلا خلف   جاءم ، مبوسى  ١٣١
١٣٢ ،
١٢٩  

  تأِْتنا 
   تأِْتينا

  
  ) .تاتنا ،تاتينا ( أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر 

   .)مومنني ( أبدل اهلمزة فيها أبوجعفر   مبؤمنني  ١٣٢
١٣٣  ، 
١٣٤  

عليِهم الطوفان،   
  عليِهم الرجز

ضم اهلاء فيهما وصالً خلف ويعقوب يف احلـالني         
  ) .عليهم (

١٣٤  ، 
١٣٨  

  يا موسى ادع
  ياموسى اجعل

  .أماهلما خلف لدى الوقف عليهما 

  أبوجعفراأبدل اهلمزة فيه  لنؤمنن  ١٣٤
١٣٤/
١٣٧/
١٣٨  

  
  )كله(إسرائيل

  
  .بو جعفرسهل اهلمزة مع املد والقصر أ

  .أماهلا خلف   احلسىن  ١٣٧
  ) .كلمه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   متَّت كلمتو  ١٣٧
  ) .يعِكفون ( كسر الكاف خلف   يعكُفون  ١٣٨
أسكن اهلاءأبو جعفر،ووقف عليها يعقـوب ـاء          وهو  ١٤٠

  .السكت
  . ]و يف ذلكم بالء من ربكم عظيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

   .]…  و واعدنا موسى ثالثني ليلة [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثالث الثمن
  ) وعدنا(أسقط األلف أبوجعفر ويعقوب   واعدناو  ١٤٢
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ــف    )كله (موسى    ١٤٢ ــا خلـــ ــذا أماهلـــ وكـــ
  ).١٤٣،١٥٠،١٥٤،١٥٥،١٤٤،١٤٨:(يف

  ) .ولكن انظر ( ضم النون وصالً أبوجعفر و خلف   و لكِن انظر   ١٤٣
مـن  ) دكاَء ( أثبت مهزة مفتوحة بعد األلف خلف      دكاً  ١٤٣

  .غري تنوين 
  أماهلا خلف   تراين   ١٤٣
  أماهلما خلف  جاء ،وجتلى  ١٤٣
  ) .وأنا أول ( وصالً أبوجعفر ) أنا ( أثبت ألف   و أناْ أول  ١٤٣
  )أر ين( أسكن الراء يعقوب   أِرين  ١٤٣
١٤٣/
١٤٥/
١٤٦/  

ــؤمنني،وأمر  امل
  ،يأخذوا

   أل يب جعفراإلبدال فيهن

  ) .برساليت ( وحدها أبو جعفر و روح   برسااليت  ١٤٤
  ) .الرشد ( فتح الراء والشني خلف   الرشِد  ١٤٦
  ) .حلِْيِهم(فتح احلاء و أسكن الالم و خفف الياء يعقوب   حِلـيِهم  ١٤٨
١٤٨  ، 
١٤٩  

يهـــديِهم ، 
  أيديِهم

  ) .يهديهم ، أيديهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب 

ــا   ١٤٩ ــا ربن يرمحن
  ويغفر

ترمحنـا ربنـا    ( بتاء اخلطاب وفتح باء ربنا خللف       
  ).وتغفر

  ) .قضلوا ( أدغمها خلف   قد ضلوا  ١٤٩
  ) .بيسما ( أبدل اهلمزة ياء أبوجعفر   بئسما  ١٥٠
  .أماهلا خلف وقفاً   ألقى األلواحو  ١٥٠
  ) .بعدي أعجلتم ( فتح الياء أبوجعفر   بعدي أعجلتم  ١٥٠
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  ) .براس ( أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر   برأس  ١٥٠
١٥٠  كسر امليم خلف   ابن أم ) ابن أم. (  
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٥٢
١٥٤  أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
  ) .شيت ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   شئت  ١٥٥
(  أبو جعفر ورويس      مفتوحة أبدل اهلمزة الثانية واواً     تشاُء أنت  ١٥٥

  )اُء ونتتش
   .]وأنت خري الغافرين  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  واكتب لنا يف هذه الدنيا حسنة [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الرابع الثمن
  ) . عذايب أصيب ( فتح الياء أبوجعفر   عذايب أصيب   ١٥٦
يؤتـــون ، و  ١٥٦

   يؤمنون 
  ) يوتون ، يومنون ( أبدل اهلمزة فيهما واواً أبوجعفر 

  .أماهلا خلف   الدنيا   ١٥٦
ــوراة ،   ١٥٧ التــ

  ينهاهم  و
  .أماهلا خلف 

  ) . يامرهم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر   يأمرهم   ١٥٧
  ) .عليهم(ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ١٥٧
١٥٧ 
١٦٠  

عليِهم اخلبائث   
عليِهم الغمـام   

  عليِهم املن 

) عليهم(ني يعقوب ضم اهلاء وصالً خلف ، ويف احلال
 .  

  أبدل اهلمزة أبوجعفر  يؤمن  ١٥٨
  .أماهلا خلف   ) معاً(موسى   ١٦٠ ،١٥٩
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  .أماهلا خلف   استسقاه،السلوى   ١٦٠
  ) .شيتم ( أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر   شئتم   ١٦١
قرأها بالتاء املضمومة مع فتح الفاء أبوجعفر ويعقوب   نغِفر لكم  ١٦١

  ) .تغفَر ( 
  ) .خطيئاتكم ( رفع التاء أبوجعفر ويعقوب   يئاِتكمخط  ١٦١
  .اإلخفاء أليب جعفر   قوالً غري   ١٦٢
١٦٢/
١٦١  

ـِيل ( اإلمشام لرويس   )معاً(ِقيل    ) .قُ

  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ١٦٢
  ) وسلْهم (حذف اهلمزتني وفتح السني وسكن الالم خلف   واسأهلم   ١٦٣
  ) .إتــأتيهم (أدغمها خلف   إذْ تأتيهم   ١٦٣
وضـم اهلـاء   ) تاتيهم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر       ) معاً ( تأتيهم   ١٦٣

  .يعقوب 
١٦٤  اء السكت   ِلم وقف عليها يعقوب ) ـهِلـم. (  
  ) .معذرةٌ ( قرأها الثالثة بالرفع   معذرةً   ١٦٤
ـِي( كسر الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر   بئيٍس  ١٦٥   ) .ـٍس ب
  . اإلخفاء أليب جعفر   قردةً خاسئني  ١٦٦
  ) .إتأذن ( أدغمها خلف   إذْ تأذن و  ١٦٧
١٦٧/
١٦٩  

  .ضم اهلاء يعقوب   عليهم

  .أماهلا خلف   األدىن   ١٦٩
ــذون ،   ١٦٩ يأخـ

  يأخذوه، يؤخذ
  . أليب جعفر بدالاإل
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، وضم اهلـاء    ) ياِتهم  ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر        يأِتهم   ١٦٩
  ) .يأُم ( رويس 

  ) .أفال يعقلون ( بياء الغيبة خللف   أفال تعقلون  ١٦٩
   .]إنا ال نضيع أجر املصلحني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وإذ نتقنا اجلبل فوقهم [: ويبدأ بقوله تعاىل  : اخلامس الثمن
ـ          ذريتهم   ١٧٢ و جعفـر   أثبت األلف بعد الياء وكسر التـاء أب

  ) ذرياِتهم ( ويعقوب 
  .أماهلا خلف   بلى   ١٧٢
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ١٧٥
  ) .شينا ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   شئنا  ١٧٦
  .أماهلا خلف   هواه   ١٧٦
  .اإلظهار أليب جعفر   يلهث ذَّلك  ١٧٦
١٧٨  وأسكن اهلاء أبو جعفر       فه )  وووقـف عليهـا     ) فَه ،

  ) .فهوه ( وب باهلاء يعق
، وأبـدل اهلمـزة يف      ) ولقذَّرأنا  ( أدغمها خلف     ولقد ذرأنا   ١٧٩

  ) .ذرانا ( ألفاً أبو جعفر ) ذرأنا(
  .أماهلا خلف   احلسىن   ١٨٠
  .اإلخفاء أليب جعفر   وممن خلقنا  ١٨١
  .أماهلا خلف   عسى   ١٨٥

١٨٥،١٨،١
٨٧  

  )معا( يؤ منون
  تأتيكم

  )يو منون (أبو جعفرأبدل اهلمزة واواً 
  )تاتيكم(أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر 

، وأسكن الراء   ) ونذَرهم  ( قرأها أبو جعفر بالنون       ويذَرهم   ١٨٦
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  ) . ويذرهم ( خلف 
  .أماهلا خلف   مرساها  ١٨٧
  .أماهلا خلف   شاء   ١٨٨
، ) الـسوُء ِان  ( سهل الثانية أبو جعفر ورويـس     السوُء إن   ١٨٨

  ) .السوُء ِون ( بداهلا واواً مكسورة وهلما إ
  )يو منون (أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر  يؤ منون   ١٨٨

   .]إن أنا إال نذير وبشري لقوم يؤمنون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   ].. هو الذي خلقكم من نفس واحدة [: ويبدأ بقوله تعاىل  : السادس الثمن
  إل خفاء أل يب جعفرا  محال خفيفا  ١٨٩
  .أماهلا خلف   تغشاها   ١٨٩
  .أماهلا خلف   )معا(آتامها   ١٩٠
ِشركاً (كسر الشني وأسكن الراء ونون الكاف أبو جعفر           شركاَء   ١٩٠

  .من دون مهز ) 
  .وقفاً أماهلا خلف   فتعاىل اهللا  ١٩٠
١٩٣   ، 
١٩٨  

  .  أماهلا خلف   )معاً ( اهلدى 

  ) .يبطُشون ( اء أبو جعفر ضم الط  يبِطشون  ١٩٥
  ) .قلُ ادعوا ( ضم الالم وصالً أبو جعفر وخلف   قِل ادعواْ  ١٩٥
كيـدوين  (أثبت الياء وصالً أبو جعفر ويعقوب يف احلالني    كيدونِِ فال   ١٩٥

  ) .فال 
  ) .تنظروين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   فال تنظرون  ١٩٥
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١٩٦  وو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهاء    ) وه ووقف عليها يعقوب
  ) .وهوه ( السكت 

  .أماهلا وقفاً خلف   يتوىل الصاحلني  ١٩٦
  .أماهلا خلف   تراهمو  ١٩٨
  ) . وامر ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   وأْمر  ١٩٩
  ) .طيف (أبدل اهلمزة ياء وحذف األلف اليت قبلها يعقوب   طائف   ٢٠١
  ) .يِمدوم ( كسر امليم أبو جعفر ضم الياء و  يمدوم  ٢٠٢
، وضم اهلاء رويـس     ) تام  ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر        أم ت   ٢٠٣

  ) .تأُم(
  .أماهلا خلف   يوحى    ٢٠٣
  .أماهلا وقفاً خلف   هدى و  ٢٠٣
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنون  ٢٠٣
٢٠٤   جعفر أبدل اهلمزة ياء أبو   قُِرئ ) قري. (  

   .]ويسبحونه وله يسجدون  … [: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 
& & & &  
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  سورة األنفال
   . ]... يسألونك عن األنفال [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن السابع

  ) مومنني ، املؤمنون(أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر  مؤمنني،املؤمنون   ٤،٢،١
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٢
  .أماهلا وقفاً خلف   إحدى الطائفتني   ٧
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٧
  ) .إتستغيثون ( أدغمها خلف   إذْ تستغيثون    ٩
  ) .مردفني ( فتح الدال أبو جعفر ويعقوب   مرِدفني    ٩
  .أماهلا خلف   بشرى  ١٠
  ) .يغِشيكم ( و جعفر سكن الغني وخفف الشني أب  يغشيكم  ١١
  ) .ينِزل ( خففها يعقوب   ينزل و  ١١
  ) .الرعب ( ضم العني أبو جعفر ويعقوب   الرعب  ١٢
  .أماهلا رويس   للكافرين   ١٤
) ( فيـة   (  أبو جعفر     مفتوحة أبدل اهلمزة فيهما ياء      بئس وفئة ،  ١٦

  ) . بيس 
  .وأماهلا خلف ) ماواه ( أبدل اهلمزة الفاً أبو جعفر   مأواه و  ١٦
ولكن اَهللا قتلهم     ١٧

  ولكن اهللا رمى 
خفف التنوين وكسره وصالً ورفع لفـظ اجلاللـة         

  )رمى ( وأمال ) . ولكِن اُهللا ( خلف 
فتح الواو وشدد اهلاء مكسورة ونوـا مرفوعـة           موِهن كيِد  ١٨

وتنـوين  ) . موِهن كيد   ( ونصب كيد أبو جعفر     
ــصب  ــون ون ــوب  الن ــف ويعق ــد خلل    كي

 ) كيد موِهن. (  
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  ز

  .أماهلا رويس   الكافرين   ١٨
) جـاءكم   ( ، وأمال   ) فقجاءكم  ( أدغمها خلف     فقد جاءكم   ١٩

  خلف 
ووقف عليها يعقوب   ) فهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       فهو   ١٩

  ) .فهوه ) اء السكت 
  ) .فيتكم ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ِفئَتكم    ١٩
  ) .وإن اهللا ( كسر اهلمزة يعقوب وخلف   وأن اهللا  ١٩

   .]وهم ال يسمعون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   ]... إن شر الدواب عند اهللا الصم البكم [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثامن الثمن
  ) .فيهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   ) معاً ( فيِهم   ٢٣،٣٣
  .أماهلا خلف   فآواكم  ٢٦
  .أماهلا خلف   تتلى   ٣١
  ) .عليهم ( ضم اهلاء فيها يعقوب   عليِهم   ٣١
  ) .قسمعنا ( أدغمها خلف   قد مسعنا   ٣١
  ) . السماء يو( أبدل اهلمزة الثانية ياء أبو جعفر ورويس   السماِء أو    ٣٢
  ) .تصدية (أشم الصاد زاياً رويس وخلف   تصدية و  ٣٥
٣٧  ِميلي ضم الياء وفتح امليم وشدد الياء الثانيـة مكـسورة            ز

  ) .ليميز ( يعقوب وخلف 
٣٨  تناء التأنيث   س وقف عليها يعقوب ) سنه . (  
  ) .قسلف ( أدغمها خلف   قد سلف    ٣٨
   ) .تمضـسن( أدغمها خلف   مضت سنت  ٣٨
  ) .ملون بصري مبا تع( قرأها رويس بالتاء   مبا يعملون بصري   ٣٩

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٩٩ـ   

  .أماهلا خلف   موالكم ، املوىل  ٤٠
   .]نعم املوىل ونعم النصري  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  

  الجزء العاشر
   .]... واعلموا أمنا غنمتم من شيء [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 

ــرىب   ٤١ ، القــ
  واليتامى 

  .ا خلف مأماهل

  .ف وقفاً أماهلا خل  التقى   ٤١
٤٢/
٤٣/
٥٠  

الدنيا ، القصوى   
، أ ر اكهم    حيىي  
  ،ترى

  
  .أماهلا مجيعاً خلف 

  ) .بالِعدوة ( كسر العني يعقوب   )معا(بالعدوة  ٤٢
٤٢  يفك اإلدغام وكسر الياء األوىل الثالثة   ح ) ِييح. (  
  ) .ترِجع ( فتح التاء وكسر اجليم خلف ويعقوب   ترجع   ٤٤

  ) .فية ، الفيتان ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ئَة ، الِفئَتان ِف  ٤٥،٤٨
  ) .ورياء ( أبدل اهلمزة األوىل ياء أبو جعفر   ورئاء   ٤٧
إينْ أخاف ، إينْ      ٤٨

  أرى
  ) إينَ أخاف ، إينَ أرى ( فتح الياء فيهما أبو جعفر 

٤٩  غَر اإلخفاء أليب جعفر   مرض.  
  .فاً خلف أماهلا وق  يتوىف الذين  ٥٠
  ) .كداب ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   ) معاً ( كدأْب   ٥٤، ٥٢
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  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلفهم   ٥٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   من قوٍم خيانة  ٥٨
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم  ٥٨
  ) .ال حتِسنب ( بتاء اخلطاب وكسر السني خللف ويعقوب   ال حيسنب و  ٥٩
٦٠  ِهبونتبون ( فتح الراء وشدد اهلاء رويس   رهرت. (  

   .]يوف إليكم وأنتم ال تظلمون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
   .]…  وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثاين الثمن
٦٢/
٦٤/
٦٥/
٧٤  

  املؤمنني ب
  املؤ منني 
  املؤ منني 
  املؤ منون 

  

   ،املومننيب(  واواً أبو جعفر يهن  فأبدل اهلمزة
  ) .املو منني ، املو منون 

  ) .ميتني ، مية ( أبدل اهلمزة فيهما ياء أبو جعفر   ِمئَتني ، ِمائة   ٦٦،٦٥
  ) .وإن تكن ( بالتاء أليب جعفر   وإن يكن   ٦٦
  ) .  الَان ( أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابن وردان   الْآن  ٦٦
وضم الـضاد وفـتح    ) ضعفاً  ( ضم الضاد يعقوب      ضعفاً   ٦٦

( بعد األلف أبـو جعفـر        مفتوحة العني وزاد مهزة    
  ) . ضعفاَء 

  ) .فإن تكن ( قرأها بالتاء أبو جعفر ويعقوب   فإن يكن   ٦٦
  ) .أن تكون ( أنثها أبو جعفر ويعقوب   أن يكون   ٦٧
له أسرى ، من      ٧٠، ٦٧

  األسرى  
زاد ألفاً بعدها أبو جعفـر      ضم اهلمزة وفتح السني و    

  ) .اُسارى ، اُألسارى (
  .أماهلا خلف   أسرى ، الدنيا   ٦٧
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  ) .أختم ( اإلدغام لغري رويس   أخذْمت   ٦٨
  ) . يوتكم ( أبدل اهلمزة واواً ابو جعفر   يؤتكم  ٧٠
  .أماهلا خلف   األسرى   ٧٠
  .أماهلا خلف   أَوىل   ٧٥

   .]إن اهللا بكل شيء عليم … [: اىل نـهاية الثمن والسورة عند قوله تع
& & & &  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٠٢ـ   

  

  سورة الـتوبة
   .]...  براءة من اهللا ورسوله [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثالث الثمن
  . أماهلا رويس   الكافرين      ٢
٣  وأسكن اهلاء أبوجعفر   فه ) وووقف عليها يعقوب ) فه ،

  ) .فهوه ) اء السكت 
  ) . إليهم ( عقوب ضم اهلاء ي  إليِهم    ٤
  .أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبو جعفر   مأمنه   ٦
، وأمـال    ) تاىب  ( أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبو جعفر         تأىب و  ٨

  .خلف ) تأىب (
  ) .مومن ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   مؤمن    ١٠
   ) .نيومنامل(أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   نيؤمنامل  ١٦
  ) .أ ِيمة (  اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس سهل  أَِئمة   ١٢
  ) .خيِزهم و( ضم اهلاء رويس   خيزِهم و  ١٤
  )مسجد ( حذف األلف وأسكن السني يعقوب   يعمروا مساجد   ١٧
  .أماهلا خلف وقفاً   وءا تى  ١٨
  .أماهلا خلف   فعسى  ١٨

   .]هتدين فعسى أولئك أن يكونوامن امل … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  أجعلتم سقاية احلآج [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الرابع الثمن
ِسقاية احلـاج     ١٩

  وعمارة املسجد
مع ضـم الـسني ،   ) سقَاة ( حذف الياء يف سقاية  

مع فتح العـني    ) عمرة  ( وحذف األلف من عمارة     
  .ابن وردان خبلف عنه 
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  فراإل بدال فيها أل يب جع  يأ يت   ٢٤
  ) .أولياء ان ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   أولياء إن   ٢٣
٢٦  
٢٩  
٣٠  

  املؤ منني 
  ال يؤ منون
  يؤ فكون

  اإل بدال فيهن أل يب جعفر

  .أماهلا رويس   الكافرين   ٢٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   إن خفتم و  ٢٨
وأمال ، ) إنشاَء ِان   ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس        إنْ شاء إنَّ  ٢٨

  .خلف ) شاء (
  ) .يوفكون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤفكون   ٣٠
  ) .عزير ابن ( ال تنوين أليب جعفر وخلف   عزير ابن     ٣٠
  ) .يضاهون ( أسقط اهلمزة وضم اهلاء الثالثة   يضاِهئُون    ٣٠
  .أماهلا وقفاً خلف   النصارى   ٣٠
  .أماهلا خلف   أنى     ٣٠
  ) .يطفُوا ( أسقط اهلمزة وضم الفاء أبو جعفر   ـئُـوا يطِفـ  ٣٢
  .، واإل بدال فيها أليب جعفرأماهلا وقفاً خلف   يأىب و  ٣٢
  .أماهلا خلف   باهلدى   ٣٣

   .]ولو كره املشركون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... كثرياً   ياأيها الذين آمنوا إن [: ويبدأ بقوله تعاىل  : اخلامس الثمن
  اإل بدال فيها أل يب جعفر  ليأ كالن   ٣٤
  .أماهلا خلف   يحمى ، فتكوى  ٣٥
  ) .اثنا عشر ( أسكن العني وأشبع األلف أبو جعفر   اثنا عشر   ٣٦

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٠٤ـ   

٣٦  اء السكت   فيِهن ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها)هنفيه (  
ليـاء األوىل يف    أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر وأدغـم ا         النسيء  ٣٧

  ) .النسي ( الثانية 
، وكسر  ) يِضل  ( فتح الياء وكسر الضاد أبو جعفر         يضلُّ  ٣٧

  ) .يِضل ( الضاد يعقوب 
  ) .ليواطُوا ( أسقط اهلمزة وضم الطاء أبو جعفر   ليواِطـئُـوا    ٣٧
سوء ( أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر ورويس          سوُء أعماِلهم   ٣٧

  ) .م وعماهل
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٣٧
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل   ٣٨   ) .قُ
  .أماهلا خلف   ) معاً ( الدنيا   ٣٨
  .اإلخفاء أليب جعفر   قوماً غريكم  ٣٩
  ) .كلمةَ اهللا و( نصبها يعقوب   وكلمةُ اهللا  ٤٠
  .أماهلا خلف   العليا ، السفلى  ٤٠
عليهم (  خلف ويف احلالني يعقوب      ضم اهلاء وصالً    عليِهم الشقَّة   ٤٢

  ) .الشقة 
٤٣   ـِم   ) .لـمه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   ل

  ) .يستاِذنك ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   يستأِذنك  ٤٥،٤٤
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنون  ٤٥،٤٤

   .]ددون فهم يف ريبهم يتر … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   ]... ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة [:ويبدأ بقوله تعاىل  : السادس الثمن
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل   ٤٦   ) .قُ
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  .أماهلا خلف   جاء   ٤٨
  ) .يقولُوذَن ( اإلبدال وصالً واواً أليب جعفر   يقولُ ائْذن   ٤٩
  .أماهلا رويس   بالكافرين   ٤٩
  ) .تسوهم ( بدل اهلمزة واواً أبو جعفر أ  تسؤهم   ٥٠
  . أماهلا خلف   موالنا    ٥١
  اإل بدال فيها أل يب جعفر  املؤ منني  ٥١
  .أماهلا وقفاً خلف   ِإحدى   ٥٢
  ) .كُرهاً ( ضم اهلاء خلف   كَرهاً   ٥٣
  ) .أن يقْبلَ ( بياء الغيبة خللف   أن تقْبلَ   ٥٤
   جعفراإل بدال فيها أل يب  بأ تون   ٥٤

  .أماهلا خلف   كُساىل ، الدنيا  ٥٥،٥٤
  ) .مدخالً ( فتح امليم وأسكن الدال يعقوب   مدخالً  ٥٧
٥٨  كلِْمزك ( ضم امليم يعقوب   يزلمي. (  
  . أماهلا خلف   آتاهم   ٥٩
  ) .نا يسيوت( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   سيؤتينا  ٥٩

   .]إنا إىل اهللا راغبون ..  .[: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  إمنا الصدقات للفقراء [: ويبدأ بقوله تعاىل  : السابع الثمن
ـــمؤلفة، و  ٦٠،٦١ ال

  )معا(يؤذون
  ) .املولفة، يوذون (أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفر

٦١  
٦٢  

  ) معاً ( يؤمن 
  للمؤمنني، مؤمنني

) للمومنني  ( ،  ) ن  يوم( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر      
  ) .مومنني ( 

  ) تنزل(خففها يعقوب بتسكني النون وختفيف الزاي   أن تـنـزل   ٦٤
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  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٦٤
٦٤  
٦٥  

  قِل استهزءوا 
  تستهِزوءن 

أسقط اهلمزتني فيهما وضم الـزاي أبـو جعفـر          
  ) استهزوا ، تستهزون (

  إن نعف عن   ٦٦
  ذِّب طائفةً نع

  )يعف (أبدل النون ياء مضمومة وفتح الفاء 
مع ) تعذَب  (  أبدل النون تاء مضمومة وفتح الذال       

  .    للثالثة ) تعذَّب طائفةٌ ( الثانية ) طائفةً (رفع 
  .أماهلا خلف   ) معاً ( الدنيا   ٧٤،٦٩
٧٠ ،
٧١  

املؤتفكــات ، و
  املؤمنون و

املوتفكـات ،   ( جعفر  أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو      
  ) .املومنون 

٧٠  
٧٣  

  ) . عليهم أمل يأُم،( يعقوب  فيهماضم اهلاء  عليِهمأمل يأم،

  ) .ماواهم ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   مأواهم و  ٧٣
ـِئْس و  ٧٣   ) . بيس ( أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   ب
  . أماهلا خلف   أغناهم   ٧٤

   .]وما هلم يف األرض من ويل وال نصري … [: ىل نـهاية الثمن عند قوله تعا
   .]… ومنهم من عاهد اهللا [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثامن الثمن

  . أماهلا خلف   آتانا،آتاهم، جنواهم  ٧٥،٧٦،٧٨
  ) .يلمزون ( ضم امليم يعقوب   يلِمزون   ٧٩
  اإل بدال فيها أل يب جعفر   املؤ منني   ٧٩
٨٣  ، 
٨٦  

  فاستأذنوك 
  ذنك استأ

اسـتاذنوك ،   ف( أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفـر        
  ) .استاذنك 

 يف   ويعقوب ،خلف يف األوىل والثانية     أسكن الياء   معي أبداً،مِعي عدوا   ٨٣
  )  معي عدوا(ويف الثانية الثالثة  ) معي أبداً (الثانية 
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  .أماهلا خلف   الدنيا  ٨٥
  ) .ورة أُنِزلَس( أدغمها خلف   أنزلت سورة   ٨٦
  .أماهلا خلف   جاء   ٩٠
  ).الـمعِذرون ( أسكن العني وخفف الذال يعقوب   الـمعـذِّرون   ٩٠
  اإلبدال فيها أليب جعفر  ليؤ ذن  ٩٠
  .أماهلا خلف   املرضى   ٩١

   .]أال جيدوا ما ينفقون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
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 اجلزء احلادي عشر
   .]...  إمنا السبيل على الذين يستأذنونك [: ويبدأ بقوله تعاىل :  الثمن األول

  ) .يستاذنونك ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   یستأذنونك  ٩٣
  ) .نومن ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   نؤمن  ٩٤
  .خلف وقفاً) سريى ( أمال ألف   وسريى اهللا  ٩٤
٩٥/٩٤/
٩٨/١٠٢/
١٠٣/١٠٦  

، عليهم )معا(إليِهم
  ) كله(

  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب 

، ) ماواهم  ( أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبو جعفر         مأواهم  ٩٥
  .وأماهلا خلف 

٩٩/١٠٤/
١٠٥/١٠٧  

ــؤمن  يــــ
،ويأخذ،املؤمنون،ا

  ملؤمنني

   أبو جعفرفيهنأبدل اهلمزة 

  .أماهلا خلف   ال يرضى  ٩٦
  ) .واألنصار والذين ( رفع الراء يعقوب   واألنصاِر والذين  ١٠٠
  .أماهلا خلف وقفاً   عسى اهللا  ١٠٢
  ) .تزكيهم ( ضم اهلاء يعقوب   تزكيِهم  ١٠٣
  ) .إن صلواِتك(باجلمع أليب جعفر ويعقوب   إن صالتك  ١٠٣
  .أماهلا خلف وقفاً   فسريى  ١٠٥
زاد مهزة مـضمومة قبـل الـواو يعقـوب            مرجون  ١٠٦

  ).مرجؤون (
  ) .الذين اختذوا ( عفر أسقط الواو أبو ج  والذين اختذوا  ١٠٧
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  .أماهلا خلف   الـحسىن  ١٠٧
  .أماهلا خلف   التقوى  ١٠٨
  .أماهلا خلف   تقوى  ١٠٩
  .اإلخفاء أليب جعفر   رضواٍن خري  ١٠٩
  ) .جرٍف ( أسكن الراء خلف   جرٍف  ١٠٩
  ) .ِإلَى أن ( خفف الالم يعقوب   إالّ أن  ١١٠
١١٠   قَطَّعقَطَّ( ضم التاء خلف   تت ع. (  

   .]واهللا عليم حكيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... إن اهللا اشترى من املؤمنني [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثاين  الثمن
  .ماهلا خلف أ  اشترى  ١١١
١١١/
١١٢  

  ) .املومنني ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   )معا(املؤمنني

  ) .فَيقْتلون ويقْتلون ( عكسهما خلف   نفَيقْتلون و يقْتلو  ١١١
  .أماهلما خلف   التوراة ، أوىف  ١١١
  .أماهلا خلف   قُرىب  ١١٣
  .أماهلا خلف   هداهم  ١١٥
  ) .العسرة ( ضم السني أبو جعفر   العسرة  ١١٧
  ) .تزيغ ( بالتاء للثالثة   يزيغُ  ١١٧
  ) .رؤف ( أسقط الواو يعقوب وخلف   رؤوف  ١١٧
١١٧/
١١٨  

  يعقوبفيهن ضم اهلاء   )كله(عليهم 

عليهم ( ضم اهلاء وصالً خلف ويف احلالني يعقوب       عليِهم األرض  ١١٨
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  ) .األرض 
  ) .ون يطَ( أسقط اهلمزة أبو جعفر   يطَئُون  ١٢٠

  ) .موِطياً ( أبدل اهلمزة ياًء أبوجعفر خبلف عنه   موِطـئاً  
  .]ليجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]...  وما كان املؤمنون لينفروا كافة [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثالث  الثمن
  ) .املومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   املؤمنون  ١٢٢
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليهم  ١٢٢
  ) . ترون أوال( بالتاء ليعقوب   أوالَ يرون  ١٢٦
١٢٤ ،
١٢٧  

ــت ســورة  أنزل
  )معاً(

  
  ) .أنزلَسورة ( أدغمها خلف 

) جـاءكم   ( وأمال  ) لقجاءكم  ( أدغمها خلف     لقد جاءكم  ١٢٨
  .خلف 

  .أماهلا خلف  يراكم  ١٢٧
  ) .املومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   باملؤمنني  ١٢٨
  ) .رؤف ( أسقط الواو يعقوب وخلف   رؤوف  ١٢٨

  سورة يونس
. ألـف   ( سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر         الر  ١

  .واإلمالة فيها خللف يف الراء ) را . الم 
حذف األلف وكسر السني وأسكن احلاء يعقوب   لساحر  ٢

  ) لِسحر ( وأبو جعفر 
  .أماهلا خلف   استوى  ٣
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  ) .تذَّكرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذَكَّرون  ٣
  ) .أنه ( مزة أبو جعفر فتح اهل  إنه  ٤
ـُفَصل ( قرأها بالنون أبو جعفر وخلف   يفَصل  ٥   ) .ن
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٧
وأماهلـا  ) ماواهم  ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر        مأواهم  ٨

  .خلف 
  ) .يهديهم ( ضم اهلاء يعقوب   يهديِهم  ٩
 ، وكسر اهلاء    )حتِتهم األار   ( ضم اهلاء خلف      حتتِهم األار  ٩

  ) .حتتِهِم األار ( وامليم وصالً يعقوب 
  .ا خلف موأماهل  )معا(دعواهم  ١٠

   .]احلمد هللا رب العاملني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  
   .]…   ولو يعجل اهللا للناس الشر [: ويبدأ بقوله تعاىل :  الرابع الثمن
لقُِضي إلـيِهم     ١١

  أجلُهم
لقاف والضاد وألف بعدها وضـم اهلـاء يف         فتح ا 

يعقـوب  ) أجلـهم   ( ونصب الالم يف    ) إليهم  (
  ) .لقَضى إليهم أجلَهم (

  . أليب جعفر بدالاإل  ليؤمنوا  ١٣
جــاءم ، و  ١٣،١٥

 تتلى
  .أماهلا خلف 

  ضم اهلاء يعقوب  عليهم  ١٥
ـْت  ١٥   ) .لقاءناِت ( أبدهلا ألفاً وصالً أبو جعفر   لقاءنا ائ
  .اإلخفاء أليب جعفر   بقرآٍن غري  ١٥

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١١٢ـ   

  ) .يلَ أن ، إينَ أخاف ( فتح الياء فيهما أبو جعفر   يلْ أن ، إينْ أخاف  ١٥
  ) .نفسي إن ( فتح الياء أبو جعفر   نفسي إن  ١٥
  .أماهلا خلف   يوحى  ١٥
  ) .إليه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   إيلَّ  ١٥
  ) .ِبـت ل( اإلدغام أليب جعفر   لبثت  ١٦
  .أماهلا خلف   أدراكم ، شاء  ١٦
  .أماهلا خلف   افترى  ١٧
ـِئون  ١٨ ـُنب   ) .أتنبون ( ضم الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر   أت
  .أماهلا خلف   تعاىلو  ١٨
  ) .عما تشركون ( بالتاء خللف   عما يشركون  ١٨
  ) .ميكرون ( بالياء بدل التاء لروح   متكرون  ٢١
حيث فتح اليـاء مث     ) ينشركم  ( أها أبو جعفر    قر  يسيركم  ٢٢

نون ساكنة بعده وأبدل السني شـيناً مـضمومة         
  .،وحذف الياء بعد السني

جاءــــا،   ٢٢
  جاءهمو

  .أماهلا خلف 

  .أماهلما خلف   أجناهم ، الدنيا  ٢٣
٢٣  قرأها الثالثة بالرفع   متاع ) متاع. (  
٢٤/٣٨/
٣٩  

يأكل ، فأتوا ،    
  تأويله 

  . أليب جعفر لبدااإل

  .أماهلا خلف   أتاها  ٢٤
) يشاء اىل   ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس         يشاُء إىل  ٢٥

  ) .يشاُء ِوىل ( وهلما إبداهلا واواً 
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  ) .سراط ( قرأها رويس بالسني   صراط  ٢٥
   .]إىل صراط مستقيم  … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .] ...  للذين أحسنوا احلسىن وزيادة[: أ بقوله تعاىل ويبد:  اخلامس الثمن
  .أماهلا خلف   احلسىن  ٢٦
  ) .ِقطْعاً ( أسكن الطاء يعقوب   ِقطَعاً  ٢٧
  .أماهلا خلف   فكفى  ٢٩
   ) .اتتلو( قرأها خلف بتاء بدل الباء   اتبلو  ٣٠
  . أماهلا خلف   موالهم  ٣٠

  .أماهلما خلف   أنى ، فأىنف  ٣٢،٣٤
٣٣  باجلمع أليب جعفر      كلمت )ووقـف عليهـا     ) كلمات

  ) .كلمه ( يعقوب اء التأنيث 
يومنـون ،   ( أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفـر          يؤمنون ، تؤفكون  ٣٣،٣٤

  ) .توفكون 
ـَهدي  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       يِهدي  ٣٥ ، وأسكن اهلاء   ) ي

  ) .يهِدي ( وخفف الدال خلف 
  . خلف أماهلا  يهدى  ٣٥
  ) .تصديق ( أشم الصاد زاياً خلف ورويس   تصديق  ٣٧
  .أماهلا خلف   يفْترى  ٣٧
  .أماهلا خلف   افتراه  ٣٨
، وضم اهلـاء  ) يام  ( أبدل اهلمزة الفاً أبو جعفر        يأِتِهم  ٣٩

  )يأِتهم ( رويس 
خفف النون مع كسرها وصالً ورفع الناس خلف          ولكن الناس  ٤٤
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 ) ولكِن الناس(   
  ) .حنشرهم كأن مل ( قرأها الثالثة بالنون   حيشرهم كأن مل  ٤٥
  .أماهلا خلف   مىت  ٤٨
  .أماهلا خلف   جاء ، شاء  ٤٩
  )جاء اَجلهم(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   جاَء أجلهم  ٤٩
  ) .أراَيتم ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أرأيتم  ٥٠
  .أماهلا خلف   أتاكم  ٥٠
وله ) آالن ( نقل حركة اهلمزة إىل الالم ابن وردان   آآلن  ٥١

يف األلف املبدلة من مهزة الوصل املد والقصر، وله         
  تسهيل مهزة الوصل وجهاً ثالثاً

ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل  ٥٢   ) .قُ
   .]هل جتزون إال مبا تكسبون   … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]...  ويستنبئونك أحق هو [: بقوله تعاىل ويبدأ :  السادس الثمن
  ).ويستنبونك( حذف اهلمزة وضم الباء أبو جعفر   ويستنبئونك  ٥٣
  ) .هوه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   هو  ٥٣
  ) . ريب إنه و(فتح الياء أبو جعفر   ريب إنهو  ٥٣
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٥٦
٥٧  اءتكم  ( دغمها خلف   أ   جاءتكمقدجـاَءتكم   ( وأمال  ) قج (

  .خلف 
  . أليب جعفر بدالاإل  للمؤمنني  ٥٧
  ) .فلتفرحوا ( قرأها بتاء اخلطاب رويس   فليفرحوا  ٥٨
٥٧  أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
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  ) .جتمعون ( بتاء اخلطاب أليب جعفر ورويس   جيمعون  ٥٨
  ) .أرايتم ( جعفر سهل اهلمزة الثانية أبو   أرأيتم  ٥٩
لعامـة  ( تسهل مهزة الوصل أو تبدل ألفاً مشبعة          آهللا  ٥٩

  ) .القراء 
  ) .شان ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   شأْن  ٦١
٦١  وال أكرب ، رفعهما يعقوب وخلف   وال أصغر ) وال أكرب،وال أصغر. (  
ـُّـفيضون ( أدغمها خلف   إذْ تفيضون  ٦١   ) .ِإت
٦٢  ناها على الفتح يعقوب ب  ال خوف ) ال خوف. (  
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٦٢
  .أماهلا خلف   البشرى  ٦٤

  .أماهلا خلف   )معاً ( الدنيا   ٦٤،٧٠
  ) شركاَء ِان( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   شركاَء ِإن  ٦٦

   .]مبا كانوا يكفرون   … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... واتل عليهم نبأ نوح [: ويبدأ بقوله تعاىل :  الثمن السابع
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٧١
  ) .وشركاُءكم ( رفعها يعقوب   وشركاَءكم  ٧١
  .يف احلالني ) وال تنظروين ( أثبت الياء يعقوب   وال تنِظرون  ٧١
  ) . إال أجري( أسكن الياء يعقوب وخلف   أجري إال  ٧٢

٧٤،٧٦ 
٧٧،٨٠  

فجاءوهم،جاءهم  
  جاءكم ، جاء

  
  .أماهلا خلف 

٧٤  
٧٨  

ليومنـوا ،   ( أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفـر          ليؤمنوا ، مبؤمنني
  ) .مبومنني 
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أماهلـــــا خلـــــف وكـــــذا يف   )كله ( موسى    ٧٥
)٧٧،٨٠،٨٣،٨١،٨٤،٨٧،٨٨. (  

٧٨/
٨١  

   ) .، جيتميتناأج( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ،جئتمأجئتنا

ـْـتوين  ٧٩   ) .فرعونُ وتوين ( اإلبدال وصالً أليب جعفر   فرعونُ ائ
قدم احلاء على األلف مع تشديدها مفتوحة خلف          بكل ساحر  ٧٩

  ) .سحار ( 
زاد مهزة االستفهام قبل السحر أبو جعفر وأبـدل           به السحر  ٨١

) سـحر  آأ(مهزة الوصل ألفاً مشبعة وسهلها فتقرأ    
  ) .وجهان ) ( سحر أَاَ(

  .أماهلا رويس   الكافرين  ٨٦
ـِيـوتكم ( كسر الباء فيهما خلف   بيوتاً ، بيوتكم  ٨٧ ـِيوتاً ، ب   ) ب
  ) .املومنني ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ،يؤمنوااملؤمنني  ٨٧
  ) .ليِضلوا ( ويعقوبفتح الياء أبو جعفر   ليِضلوا  ٨٨
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٨٨
   . ]وال تتبعان سبيل الذين ال يعلمون  … [: ـهاية الثمن عند قوله تعاىل ن

& & & & 
   .]…  وجاوزنا ببين إسرائيل [: ويبدأ بقوله تعاىل :  الثامن الثمن

كله ( إسرائيل    ٩٠،٩٣
(  

  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر 

  ) .آمنت إنه ( كسر اهلمزة خلف   آمنت أنه  ٩٠
  

زة ونقل حركتها إىل الالم ابن وردان ،        سهل اهلم     ٩١
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وله يف األلف املبدلة من مهزة الوصل املد والقصر ،         آآلن
  .وله تسهيل مهزة الوصل وجهاً ثالثاً 

  ) ننِجيك(أسكن النون الثانية وخفف اجليم يعقوب   ننجيك  ٩٢
  .اإلخفاء أليب جعفر   ملن خلفك  ٩٢
  ) .بوانا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   بوأْنا  ٩٣

ــاءهم ،   ٩٣،٩٧ جـ
  جاءم

  .أماهلما خلف 

  ) .فَسل ( حذف اهلمزة وفتح السني خلف   فَسئل  ٩٤
) جـاءك  ( ، وأمـال  ) لقجاءك ( أدغمها خلف     لقد جاءك  ٩٤

  .خلف 
٩٦  ووقـف عليهـا    ) كلمات  ( باجلمع أليب جعفر      كلمت

  ) .كلمه ( يعقوب اء السكت 
  .قوبضم اهلاء يع  عليهم  ٩٧
٩٧،  
٩٩/١٠٠

/١٠١  

) معا(يؤمنون  
  ،مؤمنون،
  تؤمن

  . أليب جعفر بدال فيهناإل

  .أماهلا خلف   الدنيا  ٩٨
  .أماهلا خلف   شاء  ٩٩
  ) .قلُ انظروا ( ضم الالم وصالً أبو جعفر وخلف   قِل انظروا  ١٠١
  ).ننِجي(أسكن النون الثانية وخفف اجليم يعقوب   ننجي رسلنا  ١٠٣
ـــ  ١٠٣ ـُـ نِج ن

  املؤمنني
) ننج  ( فتح النون وشدد اجليم أبو جعفر وخلف        

ـُنجي ( ووقف عليها يعقوب بالياء    ) . ن
  ) .املومنني ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   )معاً (املؤمنني   ١٠٣،١٠٤
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  .أماهلا خلف   يتوفاكم  ١٠٤
١٠٧،  
١٠٩  

أسكن اهلاء أبو جعفر، ووقف عليهـا يعقوببـهاء      )معا(وهو
  .لسكتا

  .أماهلا خلف   اهتدى  ١٠٨
  ) .جاءكم ( وأمال ) قجاءكم ( أدغمها خلف   قد جاءكم  ١٠٨
  . أماهلا خلف  يوحى  ١٠٩

  سورة هود
الم . ألف  ( السكت على حروف اهلجاء أليب جعفر         الر  ١

  خللف ) را ( واإلمالة يف . ) را . 
  .اإلخفاء أليب جعفر   حكيم خبري  ١
  ) .يوت و(  واواً أبو جعفر أبدل اهلمزة  يؤتو  ٣
٣  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
٤  وو  ( أسكن اهلاء ابو جعفر       وهووقف عليها يعقوب   ) وه

  ) وهوه ) اء السكت 
  ) .فإينَ أخاف ( فتح الياء وصالً أبو جعفر   فإين أخاف  ٣

  .]إنه عليم بذات الصدور  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

 الجزء الثاني عشر
   .]…   وما من دابة يف األرض إال [: ويبدأ بقوله تعاىل :  الثمن األول

فتح السني وأثبت ألفاً بعدها وكسر احلـاء خلـف            سحر مبني  ٧
  ) .ساِحر (

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء ابو جعفر       وهو  ٧
  )وهوه ) اء السكت 
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وضـم اهلـاء    ) ياتيهم  (  أبو جعفر    أبدل اهلمزة ألفاً    يأتيِهم  ٨
  )يأتيهم ( يعقوب 

  ) .يستهزون ( ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر   يستهزءون  ٨
  ) .عين إنه ( فتح الياء وصالً أبو جعفر   عين إنه  ١٠
  .أماهلا خلف   يوحى ، جاء  ١٢
  .أماهلا خلف   افتراه  ١٣

  اإلبدال أليب جعفر  فأتوا ، يؤمنون  ١٣،١٧
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم  ١٥

  .أماهلا خلف   الدنيا ، موسى  ١٥،١٧
  .أماهلا خلف   افترى  ١٨
  )فيضع(أسقط األلف وشدد العني أبو جعفر ويعقوب   يضاعف  ٢٠

   ]أولئك أصحاب اجلنة هم فيها خالدون  … [نـهاية الثمن عند قوله تعاىل  
& & & & 

   .]... مثل الفريقني كاألعمى واألصم [:   تعاىل ويبدأ بقوله:  الثاين الثمن
  ) .تذَّكرون ( ويعقوب  شدد الذال أبو جعفر  تذَكرون  ٢٤
  .أماهلا خلف   كاألعمى  ٢٤
  ) .أَين لكم ( فتح اهلمزة الثالثة   إين لكم  ٢٥
  فتح الياء أبو جعفر  إ ين أخاف  ٢٦
  ) .الراي ( بدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر أ  الرأْي  ٢٧
  .أماهلا خلف   ، نرى) معاً(نراك  ٢٧
  ) .أرايتم ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أرأيتم  ٢٨
  )فعِميت ( فتح العني وخفف امليم أبو جعفر ويعقوب   فعميت  ٢٨
  ) .أجري إال ( أسكن الياء خلف ويعقوب   أجري إال  ٢٩
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   خلف )أراكم (  وأمال  أبو جعفرفتح الياء وصالً  ولكين أراكم  ٢٩
  أبو جعفر ويعقوبشدد الذال   تذكرون  ٣٠
  ) .يوتيهم ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤِتيهم اهللا  ٣١
٣١  ، 
٣٤  

إين إذاً ،     
  نصحي إن 

  )إينَ إذاً ( فتح الياء فيهما وصالً أبو جعفر 
  ) .نصحي إن ( 

  .أدغمها خلف   قد جادلتنا  ٣٢
  .أماهلا خلف   شاء  ٣٣
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٣٤
  .أماهلا خلف   افتراه  ٣٥
  ) .ياتيه ( أبدل اهلمزة الثانية أبو جعفر   يأتيه  ٣٩
) جاء امرنـا    ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس         جاَء أمرنا  ٤٠

  .خلف ) جاء ( وأمال 
  ) .كِل زوجني ( أسقط التنوين الثالثة   كٍل زوجني  ٤٠
   .]وما آمن معه إال قليل  … [:  ية الثمن عند قوله تعاىل نـها

& & & &  
   .]…   وقال اركبوا فيها بسم اهللا[: ويبدأ بقوله تعاىل :  الثمن الثالث

) مجراهـا  ( بال إمالـة   ضم امليم أبو جعفر ويعقوب      ها١مجر  ٤١
  .وأماهلا خلف

  .أماهلا خلف   مرساها  ٤١
وقف عليها يعقـوب ـاء      أسكن اهلاء أبو جعفر و      وِهي  ٤٢

  ).وِهيه ) ( وهي ( السكت 
  .أماهلا خلف   نادى  ٤٢
٤٢  ينيابِين ( كسر الياء الثالثة   ياب. (  
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  .أظهر الباء أبو جعفر وخلف   اركب معنا  ٤٢
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٤٢
٤٤  ـِيض ( أمشها رويس   وقيل ، وغيض ـِيل ، غُ   ) .قُ
ويامسـاء  (  اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر ورويس        أبدل  ويا مساُء أقلعي  ٤٤

  ) .وقلعي 
٤٦ 
،٤٧  

 إين أعظك ،   
  إين أعوذ 

  
  ) .إينَ أعظك ، إينَ أعوذ ( فتح الياء فيهما أبو جعفر 

، وفتح الالم   )تسألين  (وأثبت الياء يف احلالني يعقوب        تسألِْن  ٤٦
  .وزاد ياء وصالً ) تسألَن ( وشدد النون أبو جعفر 

٤٦  لٌ غريمكسر امليم وفتح الالم ونصب الراء يعقوب   ع)عِملَ غري (
  .، وأخفى التنوين أبو جعفر 

  ) .إلٍه غِريه ( اإلخفاء وجر الراء أليب جعفر   من إلٍه غريه  ٥٠
  ) .أجري إال ( أسكن الياء خلف ويعقوب   أجري إال  ٥١
  ) .فطرينَ أفال ( فتح الياء أبو جعفر   فطرين أفال  ٥١
  ) .جيتنا ( أبدل أبو جعفر اهلمزة ياء   جئْتنا  ٥٣
  .أماهلا خلف   اعتراك  ٥٤
٥٤  إينَ أشهد ( فتح الياء أبو جعفر   إين أُشِهد. (  
ـُـنظروين ( أثبت الياء يعقوب يف احلالني   تنِظرون  ٥٥   ) .ت
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٥٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   قوماً غريكم  ٥٧
) جاء امرنـا    ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس         جاَء أمرنا  ٥٨

  ) .جاء ( وأمال خلف 
  .اإلخفاء أليب جعفر   عذاٍب غليظ  ٥٨
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  .أماهلا خلف   الدنيا  ٦٠
  .]أال بعداً لعاد قوم هود  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]... خاهم صاحلاً  وإىل مثود أ[: ويبدأ بقوله تعاىل :  الرابع الثمن
  ) .من إلٍه غِريه ( اإلخفاء أليب جعفر مع جر الراء   ِمن إلٍه غريه  ٦١

  .أماهلما خلف   أتنهانا ، آتاين  ٦٢،٦٣
  ) .أرايتم ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أرأيتم  ٦٣
  .اإلخفاء أليب جعفر   وِمن ِخزِي  ٦٦
  .) يومئذ ( فتح امليم أبو جعفر   يوِمئذ  ٦٦
  .أماهلا خلف   )كله ( جاء   ٦٦
٦٦  
٦٧  

  جاء أمرنا 
  جاء أمر ربك

جـاَء  ( سهل اهلمزة الثانية فيهما أبو جعفر ورويس        
  ) .امرنا ، جاء امر ربك 

٦٨  ها أبو جعفر وخلف   إن مثودنوإن مثوداً ( ن. (  
  .أماهلا خلف   بالبشرى  ٦٩
  خلف) جاءت ( وأمال ) ولقجاءت ( أدغمها خلف   ولقد جاءت  ٦٩
  .اإلمالة خللف يف الراء واهلمزة معاً   رأى  ٧٠
  ) وراِء ِاسحاق ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   وراِء إسحاق  ٧١
٧١  رفعها الثالثة   يعقوب ) يعقوب. (  
، وأماهلا  ) ياويلتاه  ( وقف عليها رويس اء السكت        ياويلىت  ٧٢

  .خلف 
تني ألفاً أبو جعفر ، وسهل الثانية أبو        أدخل بني اهلمز    أ ألد  ٧٢

  .جعفر ورويس 
  ) .رمحه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   رمحت اهللا  ٧٣
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  .أماهلا خلف   البشرى  ٧٤
  ) .آتيهم ( ضم اهلاء يعقوب   آتيِهم  ٧٦
٧٦  غري اإلخفاء أليب جعفر   عذاب.  
   .خلف) جاء ( وأمال ) قجاء ( أدغمها خلف   قد جاء  ٧٦
ـِيء ( أمشها أبو جعفر ورويس   ِسيء  ٧٧ س. (  
٧٨  ناء السكت   ه وقف عليها يعقوب ) ههن. (  
وال ( أثبت الياء يعقوب يف احلالني وأبو جعفر وصالً           وال ختزوِن يف  ٧٨

  ) .ختزوين يف 
  ) .ضيفي أليس ( فتح الياء وصالً أبو جعفر   ضيفي أليس  ٧٨
  ) .فاسر ( أبو جعفر وصل اهلمزة   فأسِر  ٨١

   
  .]وماهي من الظاملني ببعيد  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]…  وإىل مدين أخاهم شعيباً [: ويبدأ بقوله تعاىل :  اخلامس الثمن
  ) .من إلٍه غِريه ( اإلخفاء أليب جعفر مع جر الراء   من إلٍه غريه  ٨٤
إين أراكم ، إين      ٨٤

  أخاف
) إينَ أراكم ، إينَ أخاف    ( لياء فيهما أبو جعفر     فتح ا 

  .خلف ) أراكم ( وأمال 
  ) .بقيه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   بقيت اهللا  ٨٦
ـُك  ٨٧ ـُك ( مجعها أبو جعفر ويعقوب   أصالت   ) .أصلَوات
سهل اهلمزة الثانية وأبدهلا واواً أبو جعفر ورويـس           نشاُء إنك  ٨٧

  ) .نشاُء ِونك (
٨٨  
٨٩  

ــوفيقي إال  تـ
ــقاقي أن  شـ

  توفيقي إال ، ( فتح الياء فيها أبو جعفر 
  شقاقي أن ،
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  ) . أرهطي أعز   أرهطي أعز   ٩٢
  )  .أراَيتم ( التسهيل أليب جعفر   أرأيتم  ٨٨

  .أماهلما خلف   أاكم ، لنراك  ٨٨،٩١
  .اإلدغام لغري رويس   اختذْتـموه  ٩٢
  ) .ياتيه ( أبو جعفر أبدل اهلمزة ألفاً   يأتيه  ٩٣
  ) .جاء امرنا ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   جاَء أمرنا  ٩٤

  .أماهلا خلف   )معاً ( جاء   ٩٤،١٠١
  .أماهلا خلف   موسى  ٩٦
  ) .بيس ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ــئْسب  ٩٦
١٠٠  ، 
١٠٢ ،   

  أماهلا خلف   )معاً ( القرى 

ووقف عليها يعقوب ) ي وه( أسكن اهلاء أبو جعفر    وِهي  ١٠٢
  ) .وِهيه ) اء السكت 

  .اإلخفاء أليب جعفر   ملن خاف  ١٠٣
ـُؤخره  ١٠٤   ) .نوِخره ( أبدل اهلمزة واواً مفتوحة أبو جعفر   ن
أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر مع إثبات اليـاء وصـالً             يأِت  ١٠٥

  ) .يأيت (، وأثبت الياء يعقوب يف احلالني )يايت ال(
  .أماهلا خلف   اءش  ١٠٧

   .]إن ربك فعال ملا يريد  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وأما الذين سعدوا ففي اجلنة [: ويبدأ بقوله تعاىل :  السادس الثمن
  ) .سِعدوا ( فتح السني أبو جعفر ويعقوب   سِعدوا  ١٠٨

  .أماهلا خلف   )معاً ( شاء   ١٠٨،١١٨
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  .هلا وقفاً خلف أما  موسى  ١١٠
ـّا  ١١١ ـَا ( خفف امليم يعقوب وخلف   لـم   ) .لَـم
  ) .وزلُفاً ( ضم الالم أبو جعفر   وزلَفاً  ١١٤
  .أماهلا خلف   ذكرى  ١١٤
  بـِقـيـٍة  ١١٦

  
كسر الباء وأسكن القاف وخفف الياء ابن مجـاز         

  ) .ِبـقْـيـٍة (
  .أماهلا خلف   القرى  ١١٧
  .أماهلا خلف   جاءك  ١٢٠
  ) .يرِجع ( فتح الياء وكسر اجليم الثالثة   يرجع  ١٢٣
  ) .يعملون ( بياء الغيبة خللف   تعملون  ١٢٣

  سورة یوسف
الم : ألف ( السكت على حروف اهلجاء أليب جعفر   الر  ١

  .وأمال الراء خلف ) را : 
ووقـف عليهـا    ) ياأبت إين   ( فتح التاء أبو جعفر       ياأبت  ٤

 اء السكت يعقوب وأبو جعفر ) ـَـه   ) .يا أب
  ) .أحد عشر ( أسكن العني أبو جعفر   أحد عشر  ٤
٥  يابِين ( كسر الياء الثالثة   يابين. (  
أبدل اهلمزة ياء وأدغمها باليت بعدها أبـو جعفـر            رؤياك  ٥

  ) .رياك  (
   .]… إن ربك عليم حكيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]...  لقد كان يف يوسف وأخوته آيات [:  ويبدأ بقوله تعاىل :السابع  الثمن
  ).مبني اقتلوا ( أبو جعفر وخلف  ضم التنوين وصالً  مبٍني اقتلوا  ٩ ، ٨

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٢٦ـ   

١٠  
١٥  

  غيابت اجلب 
  )معاً ( 

ووقف عليها يعقوب   ) غيابات  ( باجلمع أليب جعفر    
  ) .غيابه ( اء التأنيث

احملض أليب جعفر من غري روم وال إمشام مع         اإلدغام    ـا◊تأمنــ  ١١
  ) .تامنا ( إبدال اهلمزة ألفاً 

  ) .يرتِع ويلعب ( كسر العني أبو جعفر   يرتع ويلعب  ١٢
  ) .ليحزنين أن ( فتح الياء أبو جعفر   ليحزنين أن  ١٣
  ) .الذيب ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر وخلف   )كله(الذئب   ١٧ ،١٣،١٤
  .أماهلا خلف   )معاً ( جاءوا   ١٦،١٨
) جـاءت   ( ، وأمال   ) جاء سيارة   ( أدغمها خلف     جاءت سيارة  ١٩

  .خلف 
  .أماهلا خلف   أدىل،مثواه،عسى  ١٩،٢١
زاد ياء بعد األلف مفتوحة وصالً ساكنة وقفاً أبـو            يابشرى  ١٩

، ) يابشراي هـذا ، يابـشراي       ( جعفر ويعقوب   
  .وأماهلا خلف 

  .لف أماهلا خ  اشتراه  ٢١
  ) .ِهيت لك ( كسر اهلاء أبو جعفر   هيت لك  ٢٣
٢٣  أحسن أحسن ( فتح الياء أبو جعفر   ريب ريب. (  

٢٣،٢٦ 
٢٧  

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       )كله ( وهو 
  ) .وهوه ) اء السكت 

  ) .ء انهوالفحشا( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   والفحشاَء إنه  ٢٤
  ) .املخِلصني ( كسر الالم يعقوب   املخِلصني  ٢٤
  .األرجح أال يقف عليها يعقوب اء السكت   كيِدكن  ٢٨

  .أماهلا خلف يف الراء واهلمزة   )معاً ( رأى   ٢٤،٢٨
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  ) .اخلاطني ( أسقط اهلمزة أبو جعفر   اخلاطئني  ٢٩
   .]طئني إنك كنت من اخلا … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل  

& & & & 
   ]…   وقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز[: ويبدأ بقوله تعاىل :  الثامن الثمن
  ) .امرأه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   امرأت العزيز  ٣٠
  .أماهلا خلف   فتاها ، لنراها  ٣٠
  ) .قشغفها ( أدغمها خلف   قد شغفها  ٣٠
٣١      إليهن ، مبكرهن

   ، هلن   ، منـهن
 أيديهن  عليهن  

مبكرهنه ، إليهنه   ( وقف عليها يعقوب اء السكت      
         هنأيديه ، هنعليه  همنهن ، هوضم اهلـاء يف    ) . ، هلن

  .األخريتني 
  ) .متكاً ( أسقط اهلمزة أبو جعفر   متكئَاً  ٣١
٣١  اخرج ( ضم التاء أبو جعفر وخلف   وقالِت اخرج وقالت(.   
  ) .السجن ( فتح السني يعقوب   رب السجن  ٣٣
إينْ أراين ، أراين      ٣٦

ــصر ، أراين  أع
  أمحل

إين أراين ، أراين أعصر ،      ( فتح الياء فيها أبو جعفر      
  .وأمال الراء خلف ) أراين أمحل 

  ) .نبينا ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   نبئْـنا  ٣٦
  .أماهلا خلف   نراك  ٣٦
٣٦  ، 
٣٧،   
٤١  

رأسي ، تأكـل    
  يأتيكما ،

بتأويله، رأسه ،   
  فتأكل 

) راسـي ، تاكـل     ( اهلمزة فيها أبو جعفـر       أبدل
  )ياتيكما (
  ) من راسه )  (  بتاويله (
  ) . فتاكل (

  .ال صلة فيها البن وردان   ترزقاِنِه إال  ٣٧
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  ) .نباتكما ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   نبأتكما  ٣٧
٣٧  ، 
٣٨  

  ريب إين
  آبائي إبراهيم 

آبـائي  ( ،  ) ريب إين   ( فتح الياء فيها أبو جعفـر       
  ) .إبراهيم 

وسـهل  ) أ ا اَرباب    ( أدخل بينهما ألفاً أبو جعفر        أَ أَرباب  ٣٩
  ) .أ ارباب ( اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس 

  .ماهلا خلف أ  فأنساه  ٤٢
  . خلف) أرى ( وأمال ) إينَ أرى ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أرى  ٤٣
  .اإلخفاء أليب جعفر   سنبالٍت خضٍر  ٤٣
املـأل  ( أبدل اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر ورويس           املُأل أَفتوين  ٤٣

  ) .وفتوين 
رياي  ( أبدل اهلمزة ياء وأدغمها يف الثانية أبو جعفر           رؤياي ، للرؤيا  ٤٣

ـَّا    .خلف ) للرؤيا ( ، وأمال ) للري
  ) .أنآ أونبكم ( أثبت ألف أناْ وصالً أبو جعفر   بئكمأناْ أون  ٤٥
  ) .فأرسلوين ( أثبت الياء يعقوب يف احلالني   أرسلوِنف  ٤٥
  ) .لعلي أرجع ( فتح الياء أبو جعفر   لعلي أرجع   ٤٦
  ) داباً(وأبدهلا أبو جعفر ) دأْباً(أسكن اهلمزة الثالثة   دأَباً  ٤٧
  ) .رون تعص( بالتاء خللف   يعِصرون   ٤٩
  ) .امللك وتوين ( أبدل اهلمزة واواً وصالً أبو جعفر   امللك ائتوين  ٥٠
  ) .فسلْه ( فتح السني وأسقط اهلمزة خلف   فَسأله  ٥٠
  .ماهلا خلف أ  جاءه  ٥٠
  .أسقط اهلمزة ونقل حركتها إىل الالم ابن وردان    اآلن  ٥١

   .]يهدي كيد اخلائنني وأن اهللا ال  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 
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 الجزء الثالث عـشـر
   .]…  وما أبرئ نفسي [: ويبدأ بقوله تعاىل : األول  الثمن
  ) .نفسي إن ( فتح الياء أبو جعفر   نفسي إنَّ  ٥٣
  ).بالسوِء ِاال( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   بالسوِء إال  ٥٣
  ) . إن ريب( فتح الياء أبو جعفر   ريب إنّ  ٥٣
٥٤  ، 
٥٩  

امللك ائتـوين ،    
  قال ائتوين

  
  )امللك وتوين ، قالَ اتوين( اإلبدال فيها أليب جعفر 

  .أماهلا خلف   وجاء  ٥٨
  ).جاَء ِاخوة ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   جاء إخوةُ  ٥٨
  ) .أينَ أُويف ( فتح الياء أبو جعفر   أني أويف  ٥٩
  ) .تقربوين ( لياء يعقوب يف احلالني أثبت ا  تقربون  ٦٠
حذف األلف وقرأمها بتاء بدل النون أبـو جعفـر            لفتيانه  ٦٢

  ) .لفتيته ( ويعقوب 
  ) .أبيهم ، عليهم ( ضم اهلاء فيها يعقوب   أبيِهم ، عليِهم  ٦٣،٧١
  ) .يكتل ( قرأها خلف بالياء بدل النون   نكتل  ٦٣
سكن الفاء أبو جعفـر  كسر احلاء وحذف األلف وأ      حافظاً  ٦٤

  ) .ِحفْظاً ( ويعقوب 
٦٣  ، 
٧٥  

ووقـف  ) وهو ، فهو    ( أسكن اهلاء فيها أبو جعفر        وهو ، فهو
  ) .وهوه ، فهوه ( عليهما يعقوب اء السكت 

وأثبت اليـاء   ) توتون  ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر        تؤتوِن  ٦٦
  .يف احلالني وأبو جعفر وصالً ) تؤتوين( يعقوب 

٦٧  يناء السكت   ياب وقف عليها يعقوب ) هنييا ب. (  
  .أماهلا خلف   قضاها  ٦٨
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  ) .إينَ أنا ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أنا  ٦٩
  ) .أنا أخوك ( أثبت األلف وصالً أبو جعفر   أناْ أخوك  ٦٩
  .أماهلا خلف   آوى  ٦٩
  ) .موذن ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   مؤذن  ٧٠
  ) وعاء خييه(أبدل اهلمزة الثانية ياء أبو جعفر ورويس   )معاً(وعاِء أخيه   ٧٦
  ) .يرفع ، يشاء ( قرأمها بياء الغيبة يعقوب   نرفع ، نشاء  ٧٦

  
  درجاٍت  ٧٦

  
  ) .درجاِت ( أسقط التنوين أبو جعفر ويعقوب 

   .]وفوق كل ذي علم عليم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]…  قالوا إن يسرق [:  ويبدأ بقوله تعاىل :  الثاين ثمنال
  ) .فقسرق ( أدغمها خلف   فقد سرق  ٧٧
  .أماهلا خلف   نراك  ٧٨
  يأذَنَ  ٨٠

  
  ) .ياذن ( أبدل اهلمزة ألفاَ أبو جعفر 

٨٠  وأسكن اهلاء أبو جعفر       وه )  وووقف عليها يعقوب   ) وه
  ) .وهوه ) اء السكت 

  ) .يلَ أيب أو ( فتح الياءين أبو جعفر يف   يب أويلْ أ  ٨٠
  ) .وسلْ ( أسقط اهلمزة وفتح السني خلف   واسأل  ٨٢
  .أماهلا وقفاً خلف   عسى اهللا  ٨٣
وأماهلا ) يا أسفاه   ( وقف عليها رويس اء السكت        يا أسفى  ٨٤

  .خلف 
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  .أماهلا خلف   توىل  ٨٤
  ) .ينَ إىل وحز( فتح الياء أبو جعفر   وحزينْ إىل  ٨٦
  .أماهلا خلف   مزجاٍة  ٨٨
، وسـهل   ) إنك  ( أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر        أ إنك  ٩٠

  ) .أ ِانك ( اهلمزة الثانية رويس 
  ) .اخلاِطني ( أسقط اهلمزة أبو جعفر   اخلاِطِئني  ٩١
  ) .تفندوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   تفَندون  ٩٤
  .أماهلا خلف   ألقاه  ٩٦

  .أماهلا خلف   )معاً ( جاء   ٩٦،١٠٠
٩٦،٩٨   إينْ أعلم ، ريب

  إنه
  ) .إينَ أعلم ، ريب إنه ( فتح الياء فيهما أبو جعفر 

  .أماهلما خلف   آوى ، شاء  ٩٩
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٣٢ـ   

  
ووقف عليها يعقوب   ) ياأبت  ( فتح التاء أبو جعفر       ياأبِت  ١٠٠

  ) .يا أبه ( باهلاء 
  ) رياي(ها يف الثانية أبو جعفر أبدل اهلمزة ياء وأدغم  رؤياي  ١٠٠
  ) .قجعلها ( أدغمها خلف   قد جعلها  ١٠٠
  ) .يب إذ ، إخويتَ إنَّ ( فتح الياء فيهما أبو جعفر   يب إذ ، إخويت إنَّ   ١٠٠
اإلبدال والتسهيل يف اهلمزة الثانية أليب جعفرورويس         يشاُء إنه  ١٠٠

  ) .يشاء ِانه ( ، ) يشاِء ِونه ( 
   . ]إنه هو العليم احلكيم  … [: اية الثمن عند قوله تعاىل نـه

& & & &  
   .]…  رب قد آتيتين من امللك [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثالث  الثمن
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٠١
  ) .لديهم ( ضم اهلاء يعقوب   لديِهم  ١٠٢
ر أبدل اهلمزة ألفاً والياء مهزة مسهلة مع املد والقص          وكأين  ١٠٥

  .أبو جعفر 
  ) .سبيلي أدعو ( فتح الياء أبو جعفر   سبيلي أدعو  ١٠٨
قرأمها الثالثة بالياء بدل النون مع فتح احلاء وإبـدال       نوحي  ١٠٩

  .وأماهلا خلف ) يوحى ( الياء الثانية بألف 
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم  ١٠٩
  .أماهلا خلف   القرى  ١٠٩
  ) .يعقلون ( يبة خللف بياء الغ  تعقلون  ١٠٩
  ) .كُذِّبوا ( الذال يعقوب  شدد  كُِذبوا  ١١٠
  .أماهلا خلف   جاءهم  ١١٠
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زاد نوناً ساكنة وخفف اجليم أبو جعفـر وخلـف            فَنجي من  ١١٠
  ) .فننِجي من (

١١١  وقفاً ) هدى ( خلف ، وأمال ) يفترى ( أمال  يفترى ، هدى.  
  .س وخلف  أشم الصاد زاياً روي  تصديق  ١١١

 

  ســورة الـرعــد

: الم  : ألف  ( سكت على حروف اهلجاء أبوجعفر      رامل  ١
  .وأمال الراء خلف ) را : ميم 

  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر   يؤمنون  ١
  .أماهلا خلف   استوى  ٢
٢  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
 ووقف عليها يعقوب  ) وهو  ( أسكن اهلاء أبوجعفر      وهو  ٣

  ) .وهوه ) اء السكت 
  ) .يغشي ( فتح الغني وشدد الشني يعقوب وخلف   يغشي  ٣
ــلٌ ز  ٤ رع و خني

صنوانٌ وغري  
زرٍع و خنيـٍل صـنواٍن      ( جرها أبوجعفر و خلف     

  ) .وغِري
وأماهلـا  ) تـسقى   ( قرأها بالتاء أبوجعفر و خلف        يسقى  ٤

  خلف
  ) .و يفضل ( بالياء خللف   و نفضل  ٤

   .]إن يف ذلك آليات لقوٍم يعقلون  … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]…  وإن تعجب فعجب قوهلم [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الرابع  الثمن
وسهل الثانية ) إذا  ( أسقط اهلمزة األوىل أبو جعفر        أَ إذا  ٥
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  )أ ِاذا ( رويس 
فر مع تسهيل الثانية    أدخل ألفاً بني اهلمزتني أبو جع       أ ِئنا  ٥

  ) .إنا ( وأخرب فيها يعقوب ) أ اِانا( 
٦   ـــِلِهم ــن قب م

  املَثُالت
، ) قبلهم املـثالت  ( ضم اهلاء وامليم وصالً خلف   

  ) .قبِلِهِم املثالت ( وكسرمها يعقوب 
  .أماهلا خلف   أنثى  ٨
  ) .املتعايل ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   املتعال  ٩
١١،  
١٣  

  خلفه ،ومن 
   من خيفته 

  
  .اإلخفاء أليب جعفر 

١٣  وو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهووقـف عليهـا    ) وه
  ) .وهوه ( يعقوب اء السكت 

  .أماهلا رويس   الكافرين  ١٤
  .أماهلا خلف   األعمى  ١٦
  ) .يستوي الظلمات ( قرأها خلف بالياء   تستوي الظلمات  ١٦
  .اإلدغام لغري رويس   أفاختذمت  ١٦
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٦
  ) .توِقدون ( قرأها بالتاء أبو جعفر ويعقوب   يوِقدون  ١٧
، )لرِِم احلسىن   ( كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب        لرِبِهم احلسىن  ١٨

  ).لرم احلسىن (وضمهما وأمال احلسىن خلف 
  ) ماواهم ( أماهلا خلف ، وأبدل اهلمزة أبو جعفر   مأواهم  ١٨

   .]ومأواهم جهنم ولبئس املهاد  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]…  أفمن يعلم أمنا أنزل إليك [: ويبدأ بقوله تعاىل  :  اخلامس الثمن
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  .أماهلا خلف   أعمى  ١٩
  .أماهلا خلف لدى الوقف عليهما   )معاً ( عقىب   ٢٢،٢٤
  ) .م عليه( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٢٣

  .أماهلا خلف   )الثالثة ( الدنيا   ٢٦،٣٤
  .أماهلا خلف   طوىب  ٢٩
  )عليهم(ضم اهلاء وصالً خلف ويعقوب يف احلالني   عليِهم الذي  ٣٠
  ) .متايب ( أثبت الباء يف احلالني يعقوب   متاب  ٣٠
  .أماهلا خلف وقفاُ   لَهدى الناس  ٣١
  .أماهلا خلف   املوتى  ٣١
  ئولقِد استهز  ٣٢

  
، ) ولقد استهزئ   ( ضم الدال أبو جعفر وخلف      

  ) .ولقد استهزى ( وأبدل اهلمزة ياء أبو جعفر 
  .اإلدغام لغري رويس   أخذم  ٣٢
  ) .عقايب ( أثبت الياء يعقوب يف احلالني   عقاِب  ٣٢
ـُنـبونه ( ضم الباء وحذف اهلمزة أبو جعفر   تنبئونه  ٣٣   ) ت
  ) .وصدوا ( جعفر فتح الصاد أبو   وصدوا  ٣٣
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣٤

   .]وماهلم من اهللا من ويل وال واق  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]…  مثَل اجلنة اليت وعد املتقون [: ويبدأ بقوله تعاىل  :  السادس الثمن
  .أماهلا خلف   )كله ( عقىب   ٣٥،٤٢
  ) .مآيب ( قوب أثبت الياء يف احلالني يع  مآب  ٣٦
فتح الثاء وشـدد البـاء أبـو جعفـر وخلـف              ويثِْبت  ٣٩

ـُثَبت(   ).وي
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ووقـف عليهـا    ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهو  ٤١
  ) .وهوه ( يعقوب اء السكت

قدم األلف على الفاء وكسر الفاء أبـو جعفـر             وسيعلم الكفار  ٤٢
  ) .الكافر (

  .أماهلا خلف   كفى  ٤٣
  

  هیمسورة إبرا
الم : ألف  ( سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر         الر  ١

  .، وأمال الراء خلف ) را  :
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ١
رفع اهلاء ابتداء رويس وأبوجعفر درجاً وابتـداًء          احلميِد اهللا  ١

  ) .احلميد اُهللا (
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣
٤  وو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهعليهـا   ووقـف ) وه 

  ) .وهوه ( يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف   )كله ( موسى   ٥،٦،٨

  .أماهلا خلف   أجناكم  ٦
  .أدغمها خلف   وإذْ تأذن  ٧
  .أماهلا خلف   جاءم  ٩

   .]وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]…  قالت رسلهم أيف اهللا شك [ :  ويبدأ بقوله تعاىل: السابع  الثمن
ـُوِخركم ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ويؤخركم  ١٠   ) .وي
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١٠  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  ) .فاتونا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   فأتونا  ١٠

  .أماهلا خلف   )معاً ( هدانا   ١٢،٢١
(  الثانية يعقوب    أمال األوىل خلف ، وضم اهلاء يف        فأَوحى إليِهم  ١٣

  ) إليهم 
١٤  ، 
١٧  
٢٦  

  لـمن خاف ، 
  عذاب غليظ 
  كلمٍة خبيثٍة 

  .اإلخفاء فيها أليب جعفر 
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر 
  .اإلخفاء فيها أليب جعفر 

  ) .وعيدي ( أثبت ياء يف احلالني يعقوب   وعيد  ١٤
  .أماهلا خلف   ويسقى  ١٦
  ) .اح الري( باجلمع أليب جعفر   الريح  ١٨
خلَق السماواِت    ١٩

واألرض  
 أثبت ألف بعد اخلاء وكسر الالم وجر السماوات       

خاِلق الـسماواِت   (  واألرض خلف    ورفع القاف 
  ) .واألرِض 

  ) .إن يشا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   إن يشأْ  ١٩
  ) .يلْ عليكم ( أسكن الياء الثالثة   يلَ عليكم  ٢٢
٢٢  اء السكت وقف عليها يع  مبصرخي قوب ) همبصرخي. (  
، ) أشركتموين من   ( أثبت الياء وصالً أبو جعفر        أشركتموِن من  ٢٢

  ) .أشركتموين ( ويعقوب يف احلالني 
 نُخبيثِة( ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر وخلف          خبيثٍة اجتثت  ٢٦

  ) اجتثت
  .أماهلا خلف   قرار ، الدنيا  ٢٦،٢٧

   .]ويفعل اهللا ما يشاء  … [: عاىل نـهاية الثمن عند قوله ت
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& & & & 
ـُوا [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن     .]…  أمل تر إىل الذين بدل

أبدل اهلمزة الثانية واواً مفتوحة أبو جعفر ورويـس            أمل&يشاُء   ٢٨، ٢٧
  ) .يشاُء ومل (

  ) .نعمه ( وقف عليها يعقوب باهلاء   )معاً(نعمت اهللا   ٢٨،٣٤
  ) .وبيس ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   وبئس  ٢٩
  ) .ليِضلوا ( فتح الياء رويس   ليِضلِّوا  ٣٠
  ) لعباِد الذين ( أثبت الياء وقفاً روح وحذفها وصالً   قل لعبادي الذين  ٣١
ال بيع فيـه وال       ٣١

  خاللٌ
  

  ) .ال بيع فيه وال خاللَ ( بنامها على الفتح يعقوب 
  .ا خلف أماهل  آتاكم  ٣٤
٣٦  ناء السكت   إ وقف عليها يعقوب ) هنإ. (  
  .اإلخفاء أليب جعفر   بواٍد غري  ٣٧
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليهم  ٣٧
  ) .إينَ أسكنت ( فتح الياء أبو جعفر   إين أسكنت  ٣٧
  .أماهلا خلف   خيفى  ٣٨
لني أثبت الياء وصالً أبو جعفر ويعقـوب يف احلـا           دعاِء  ٤٠

  ) .دعائي (
٤٧، ٤٢   نب( كسر السني خلف ويعقوب   )معاً ( حتس حتِسنب. (  
ـُؤخرهم  ٤٢   ) يـوخرهم ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   ي
ضم اهلاء يف احلالني يعقوب ويف الوصـل خلـف            يأتيِهم العذاب  ٤٤

  ) يأتيهم العذاب (
  .أماهلا وقفاً خلف   رى ارمنيت  ٤٩
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  .أماهلا خلف   شىتغ  ٥٠
   .]وليذكر أولوا األلباب  … [:  نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 

 الجزء الرابع عشر

 سورة الحجر

   .]... تلك آيات الكتاب .  الر [:  ويبدأ بقوله تعاىل :  الثمن األول
الم : ألف  ( سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر         الر  ١

  .وأماهلا خلف ) را : 
ـَ  ٢ ـَّما ( شدد الباء يعقوب وخلف   مارب   ) .رب
  ) .ياكلوا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   يأكلوا  ٣
، وضم  ) ويلِهِهِم األمل   ( كسر امليم وصالً روح       ويلِْهِهم األمل  ٣

ورويـس يف  ) يلِههم األمـل  ( اهلاء وصالً خلف   
  .احلالني 

  ) .رون يستاخ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   يستأخرون  ٥
ـَزل   ٨ ــ ـُن ــا ن م

  املالئكة
تنـزلُ  ( بتاء وزاي مفتوحتني أليب جعفر ويعقوب    

  ) .املالئكة 
، وضم اهلاء   ) ياتيِهم  ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر        يأتيهم  ١١

  ) .يأتيهم ( يعقوب 
  ) يستهزون( ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر   يستهزِءون  ١١
  ) .خلَسنةُ ( لف أدغمها خ  خلت سنةُ  ١٣
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٤
  ) .قجعلنا ( أدغمها خلف   قد جعلنا  ١٦
ـَاح  ٢٢   ) .الريح ( وحدها خلف   الري
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  .أماهلا خلف   أىب  ٣١
  .اإلخفاء أليب جعفر   لبشٍر خلقته ، من غٍل  ٣٣،٤٧
  ) .املخِلصني ( كسر الالم يعقوب   املخلَصني  ٤٠
  ) .سراط ( بالسني لرويس   اطصر  ٤١
عِلـي  ( كسر الالم ونون الياء مرفوعة يعقـوب          علَي مستقيم  ٤١

  ) .مستقيم 
  ) جز ( حذف اهلمزة وشدد الزاي منونة أبو جعفر   جزٌء  ٤٤
 نُعيوِن( ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر وخلف          عيوٍن ادخلوها  ٤٥

  ) .ادخلوها 
  .]وماهم منها مبخرجني   … [:  تعاىل نـهاية الثمن عند قوله 

& & & &  
   .]…  نبئ عبادي أين أنا الغفور الرحيم [:  ويبدأ بقوله تعاىل :  الثمن الثاين

ـَبئْ  ٤٩   ) .نـبـي ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ن
  ) .عبادي أينَ أنا ( فتح الياء فيهما أبو جعفر   عبادي أينْ أنا  ٤٩
  ) .إدخلوا ( أدغمها خلف   إذْ دخلوا  ٥٢
  ) .يقِنط ( كسر النون خلف ويعقوب   يقنط  ٥٦
  ) .لـمـنجوهم ( بالتخفيف خللف ويعقوب   لـمـنجوهم  ٥٩

  .أماهلا خلف   )معاً ( جاء   ٦١،٦٧
  ) .فاسر ( وصل اهلمزة أبو جعفر   فأَسر   ٦٥
  ) .تومرون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   تؤمرون   ٦٥
  ) جاء اَهل ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   وجاَء أَهل   ٦٧
٦٨  ، 
٦٩  

ــضحوِن ،  تفـ
  ختزوِن 

تفضحوين ،  ( أثبت الياء فيهما يعقوب يف احلالني       
  ) .ختزوين 
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  ) .بنايتَ إن ( فتح الياء أبو جعفر   بنايتْ إن  ٧١
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٧٤
  ) .ِبـيوتاً ( خلف كسر الباء   بيوتاً  ٨٢
  .أماهلا خلف   أغىن  ٨٤
  ) .إينَ أنا ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أنا  ٨٩
  ) .ـدع زفاصـ( أشم الصاد زاياً خلف ورويس   فاصدع  ٩٤
  ) .املستهزين ( حذف اهلمزة أبو جعفر   املستهزئني  ٩٥

  ]قنيواعبد ربك حىت يأتيك الي… [:  نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 
& & & &  

  سورة النحل

   .]…  أتى أمر اهللا فال تستعجلوه [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 
  .أماهلا خلف   )معاً(أتى ، تعاىل   ٣، ١
  ) .عما تشركون ( اخلطاب فيهما بالتاء خللف    )معاً(عما يشركون    ٣ ، ١
، وقرأها  ) الئكةَ  ينِزلُ امل ( قرأها رويس بالتخفيف      ينزلُ املالئكة   ٢

) املالئكة( روح بتاء مفتوحة مع فتح الزاي ورفع        
  )  .تنزلُ املالئكةُ ( 

  ) .فاتقوين ( أثبت الياء يعقوب يف احلالني   فاتقون  ٢
  ) .تاكلون ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   تأكلون  ٥
ـِِشق األنفس   ٧ ـِشق األنفس ( فتح الشني أبو جعفر   ب   ) .ب
  ) .لرؤف ( أسقط الواو خلف ويعقوب   ؤوفلر  ٧
٩  دـد زقصـ( أشم الصاد زاياً خلف ورويس   قَص. (  
  .أماهلما خلف   شاء ، هلداكم  ٩
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١٢  مسخرات مسخراٍت ( قرأها الثالثة بالنصب   والنجوم والنجوم. (  
  .أماهلا وقفاً خلف   ترى  ١٤
  .أماهلا خلف   وألقى  ١٥
  ) .تذَّكَّرون (  أبو جعفر ويعقوب شدد الذال  تذَكَّرون  ١٧
  ) .تدعون ( قرأها أبو جعفر وخلف   يدعون  ٢٠
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل  ٢٤   ) .قُ
  .أماهلا وقفاً خلف   فأتى اهللا  ٢٦
، ) علـيهم الـسقف     ( ضم اهلاء وصالً خلـف        عليِهم السقف  ٢٦

  .ويعقوب يف احلالني 
  ) .خيزيهم ، فيهم (  يعقوب ضم اهلاء فيهما  خيزيِهم ، فيِهم  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 وقفاًخلف   مثوى  ٢٩

   .]ربين فلبئس مثوى املتك … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & & 

   .]... وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الرابع  الثمن
ـِيل ( اإلمشام لرويس   وِقيل  ٣٠   ) .وقُ
  .أماهلا خلف   ) معاً ( الدنيا    ٤١، ٢٠
  ) .يتوفاهم ( بالياء مع اإلمالة خللف   تتوفاهم  ٣٢
  اإلبدال أليب جعفرو) يأتيهم ( بالياء خللف   تأْتيهم  ٣٣
  ).يستهزون ( ضم الزاي وأسقط اهلمزة أبو جعفر   يستهزءون  ٣٤
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  .أماهلا وقفاً خلف   شاء   ٣٥
  ).أنُ اعبدوا ( ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   أِن اعبدوا  ٣٦
  .أماهلا وقفاً خلف   هدى اهللا  ٣٦
  .أماهلا خلف   هداهم  ٣٧
 ألف بعدها أبـو جعفـر   ضم الياء وفتح الدال مع    ال يهِدي  ٣٧

  ) .ال يهدى ( ويعقوب 
  .أماهلا خلف   بلى  ٣٨
  ) .لنبِوينهم ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   لنبِوئَنهم  ٤١
بالياء بدل النون وفتح احلاء وألف بعدها للثالثـة           نوحي   ٤٣

  .، وأماهلا خلف ) يوحى  (
  ) .يهم إل( ضم اهلاء يعقوب   ) معاً (إليِهم   ٤٣،٤٤
  ) .فَسلُوا ( فتح السني وأسقط اهلمزة خلف   فَسألوا   ٤٣
، ) ِِم األرض   ( كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب        ِم األرض  ٤٥

  ) .م األرض ( وضمهما خلف 
  ) .لرؤف ( أسقط الواو يعقوب وخلف   لرؤوف  ٤٧
  ) .أومل تروا ( قرأها خلف بالتاء   أو مل يروا  ٤٨
  ) .تـتـفـيـؤوا ( بالتاء ليعقوب   فيؤوايت  ٤٨
  ) .يومرون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمرون  ٥٠

   .]ويفعلون ما يؤمرون  … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وقال اهللا ال تتخذوا إهلني اثنني [:  ويبدأ بقوله تعاىل   : اخلامس الثمن
  ) .فارهبوين ( ء يف احلالني يعقوب أثبت اليا  فارهبون  ٥١
٥٨  ، وفه ، وـو      ( أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر        وهـو ، فهوه ( ،
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  ) وهوه، فهوه( ووقف عليها يعقوب اء السكت    ٦٣
  .أماهلا خلف   باألنثى  ٥٨
  .أماهلا خلف   يتوارى  ٥٩
  .أماهلا خلف   األعلى  ٦٠
هل اهلمزة الثانية أبو جعفر     خلف ، وس  ) جاء(أمال    جاَء أجلهم  ٦١

  ) . جاَء اَجلهم ( ورويس 
٦١  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
يواِخـذ ،   ( أبدل اهلمزة فيهما واواً أبو جعفـر          يؤاخذ ، يؤخرهم  ٦١

  ) .يوخرهم 
  ) .يستاخرون ( أبدل اهلمزة ألفاً أبوجعفر   يستأخرون  ٦١
  ) .مفرطون ( عفر كسر الراء مشددة أبو ج  مفْرطون  ٦٢
  .أماهلا خلف   احلسىن  ٦٢
٦٤  أماهلا وقفاً خلف  هدى.  
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة فيها واواً أبو جعفر   يؤمنون  ٦٤
وقرأها أبـوجعفر   ) .نسقيكم  ( فتح النون يعقوب      نسقيكم  ٦٦

  ) .تسقيكم ( بالتاء املفتوحة 
  .اإلخفاء أليب جعفر   لبناً خالصاً  ٦٦
  .أماهلا خلف   وحىوأَ  ٦٨
  ) .ِبيوتاً ( كسر الباء خلف   بيوتاً   ٦٨
  .أماهلا خلف   يتوفاكم  ٧٠
  ) .جتحدون ( قرأها رويس بالتاء   جيحدون  ٧١
  ) .جعلَّكم ( اإلدغام لرويس خبلف عنه   جعل لكم  ٧٢
  ) .بنعمه ( وقف عليها يعقوب باهلاء   بنعمت اهللا  ٧٢
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   .]إن اهللا يعلم وأنتم ال تعلمون  … [: ىل نـهاية الثمن عند قوله تعا
& & & &  

   .]...  ضرب اهللا مثالً عبداً مملوكاً [:  ويبدأ بقوله تعاىل  : السادس الثمن
٧٥،  
٧٦  

، ووقف  ) فهو ، وهو    ( أسكن اهلاء فيهما أبوجعفر       فهو ، وهو
  ) . فهوه ، وهوه ( عليها يعقوب باهلاء 

   .أماهلا خلف  مواله  ٧٦
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٧٦
٧٦  ، 
٨١   

يأت ، يـأمر ،     
  بأسكم

يـات ، يـامر ،      ( أبدل اهلمزة فيها ألفاً أبو جعفر       
  ) .باسكم 

  .أدغمها رويس خبلف عنه ) كله(  جعل لكم    ٨١ ،٧٨،٨٠
  ) .أمل تروا ( قرأها خلف ويعقوب بالتاء   أمل يروا   ٧٩
  ) .ظعِنكم ( ويعقوب فتح العني أبو جعفر   ظعِنكم  ٨٠
  ) .ِبيوتكم ، ِبيوتاً ( كسر الباء فيهما خلف   بيوتكم ، بيوتاً  ٨٠
  ) .نعمه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   نعمت اهللا  ٨٣
ـُوذَن ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤذَنُ  ٨٤   ) .ي

  .ة وقفاً خلفأمال الراء وصالً ، وأمال الراء واهلمز  )معاً(رأى الذين   ٨٥،٨٦
ويعقوب يف  ) إليهم القول   ( ضم اهلاء وصالً خلف       إليهم القول   ٨٦

  )إليهم( احلالني
٨٩  أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
  .أماهلا خلف   بشرى  ٨٩

   .]وهدى وبشرى للمسلمني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  يأمر بالعدل  إن اهللا[:  ويبدأ بقوله تعاىل : السابع  الثمن
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  ) .تذَّكَّرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذَكَّرون  ٩٠
  .أماهلما خلف   القرىب ، ينهى  ٩٠
  ) .قجعلتم ( أدغمها خلف   قد جعلتم  ٩١

  .أماهلما خلف   أرىب ، شاء  ٩٢،٩٣
  ) .وليجزين ( قرأها بالياء يعقوب وخلف   ولنجِزين  ٩٦
٩٧  وأبو جعفر   أسكن اهلاء     وه )  وووقف عليها يعقوب   ) وه

  ) .وهوه ) اء السكت 
  ) .مومن ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   مؤمن  ٩٧
  .أماهلا خلف   أنثى  ٩٧
  ) .قَرات ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   قرأت  ٩٨
١٠٢  أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
  .أماهلا خلف   بشرى  ١٠٢
ـُلِْحدون  ١٠٣   ) .يلْحدون ( ء واحلاء خلف فتح اليا  ي
ويعقوب يف  ) يهديهم اهللا   ( ضم اهلاء وصالً خلف       ال يهديِهم اهللا  ١٠٤

  ) .يهديهم ( احلالني 
  ) .فعليهم ( ضم اهلاء يعقوب   فعليِهم  ١٠٦
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٠٧
  .أماهلا رويس   الكافرين  ١٠٧

  .] من بعدها لغفور رحيم إن ربك … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   ]... يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
  ) .تايت ، ياتيها ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   تأيت ، يأتيها  ١١١،١١٢
ـُوىف  ١١١   .أماهلا خلف   ت
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  ) .ءهم جا( ، وأمال ) ولقجاءهم ( أدغمها خلف   ولقد جاءهم  ١١٣
  ) .نعمه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   نعمت اهللا   ١١٤
  ) .امليتة ( شدد الياء مكسورة أبو جعفر   الـمـيـتـة  ١١٥
، وضـم النـون     ) فمن اضطُر   ( ضم النون خلف      فمِن اضطُر  ١١٥

وضم اهلمزة  ) فمن اضِطر   ( وكسر الطاء أبو جعفر     
  ) .اُضطر ( ابتداء أبو جعفر 

  .أماهلما خلف   اجتباه ، هداه  ١٢١
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ١٢١
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٢٢
١٢٥  ، 
١٢٦  

 ووه  
هلُو   

ووقـف  ) وهو ، هلْو ( أسكن اهلاء فيهما أبو جعفر     
  ) .وهوه ، لَـهوه ( عليها يعقوب اء السكت 

  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٢٧
   .]والذين هم حمسنون  … [: ية الثمن عند قوله تعاىل نـها

& & & &  
  الجزء الخامس عشر

  سورة اإلسراء

   .]...  سبحان الذي أسرى بعبده ليالً [: ويبدأ بقوله تعاىل  : األول الثمن
  .أماهلا خلف   أسرى   ١
  .أماهلا وقفاً خلف   األقصى  ١
  .أماهلا وقفاً خلف   موسى ، هدى  ٢
  ) .اسرايل ( هل اهلمزة أبو جعفر مع املد والقصر س  إسرائيل  ٢
  .أماهلما خلف   جاء ، أُوالمها  ٥
  ) .باس ، أسامت ( أبدل اهلمزة فيهما ألفاً أبو جعفر   بأس ، أسأمت  ٧ ، ٥
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  ) .ِليسوَء ( فتح اهلمزة من دون واو خلف   ِليسوُءوا  ٧
  .أماهلا خلف   عسى  ٨
  .أماهلا رويس   للكافرين  ٨
١٣  نرجقرأها أبو جعفر بالياء بدل النـون وبفـتح الـراء             خ

) جخروقرأها يعقوب بالياء املفتوحة وضـم       )  ي ،
  ) .يخرج ( الراء 

ضم الياء وفتح الالم وشدد القـاف أبـو جعفـر             يلْقاه  ١٣
  .وأماهلا خلف )  يلَقَّاه (

  ) .اقرا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   اقرأ  ١٤
  .أماهلا خلف   )معاً  ( كفى  ١٧، ١٤
  .أماهلما خلف   اهتدى ، أخرى  ١٥
  ) .آمرنا ( مد اهلمز يعقوب   أمرنا  ١٦

  .أماهلا خلف   يصالها ، سعى  ١٨،١٩
٢٠  ، 
٢١  

 نُحمظور (  ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر وخلف   حمظوراً انظر
  ) .انظر 

   .]الً  فتقعد ملوماً خمذو … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثاين  الثمن
  .أماهلا خلف   وقضى  ٢٣
٢٣  نـبلُغيبلغان ( زاد ألفاً بعد الغني وكسر النون خلف   ي. (  
٢٣  أسقط التنوين خلف      أف )  وبناها علـى الفـتح     ) أف

  ) .أ ف ( يعقوب 
  .أماهلا خلف   القرىب  ٢٦
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  ) .خطَأً ( فتح اخلاء والطاء أبو جعفر   ِخطْئاً  ٣١
  .أدغمها خلف   فقد جعلنا  ٣٣
  ) .تسرف ( بتاء اخلطاب خللف   يسرف  ٣٣
  ) .بالقُسطاس ( ضم القاف أبو جعفر ويعقوب   بالِقسطاس  ٣٥
 أبو جعفـر     املضمومة فتح اهلمزة وأبدل اهلاء بالتاء      سيـئُـه  ٣٨

  ) .سيئَةً   (ويعقوب
  .أماهلا خلف   أَوحى ، فتلقَى  ٣٩
  .أماهلا خلف   أفأصفاكم  ٤٠
  .أدغمها خلف   ولقد صرفنا  ٤١
أسكن الذال خمففة وضم الكـاف خمففـة خلـف           ليذّكّروا  ٤١

  ) .ليذْكُروا  (
  ) .كما تقولون ( بالتاء للثالثة   كما يقولون  ٤٢
  .أماهلا خلف   تعاىل  ٤٣
  ) .عما تقولون ( التاء خللف ب  عما يقولون  ٤٣
٤٤  ـِّح   ) .يسـبـح ( بالياء أليب جعفر   تســب
  ) .قرات ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   قرأت  ٤٥
  .أماهلا خلف   جنوى  ٤٧

  )  انظر نُمسحور(التنوين وصالً أبو جعفر وخلف ضم نون   مسحوراً انظر  ٤٧،٤٨
، وسهل اهلمزة الثانيـة      ) إذا( أخرب فيها أبو جعفر       أ إذا  ٤٩

  ).أ ِاذا ( رويس 
ـِنا  ٤٩ ، وأدخل بني اهلمزتني ألفاً     ) إنا  ( أخرب فيها يعقوب      أئ

  ) .أاِانا ( مع تسهيل اهلمزة الثانية أبو جعفر 
   .]…  أ إنا ملبعوثون خلقاً جديدا [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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& & & &  
   .]…   قل كونوا حجارة أو حديداً[ :  ويبدأ بقوله تعاىل: الثالث  الثمن
  .أماهلما خلف   ٥١

  ) .هوه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   هو  ٥١
  .اإلظهار فيها أليب جعفر   فسينغضون  ٥١
  .أدغمها أبو جعفر   لبثتم  ٥٢
) رـم الوسـيلة     ( ضم اهلاء وامليم وصالً خلف        إىل رِم الوسيلة  ٥٣

  ) .رِِم الوسيلة ( قوب وكسرها يع
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٥٤
  ) .يشا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   )معاً ( يشأْ   ٥٤
  ) .زبوراً ( ضم الزاي خلف   زبوراً  ٥٥
  ) .قلُ ادعوا ( ضم الالم أبو جعفر وخلف   قِل ادعوا  ٥٦
) الريا ( الياء أبو جعفر أبدل اهلمزة واواً وأدغمها يف    الرؤيا   ٦٠
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  .وأماهلا خلف لدى الوقف عليها 
  ) .للمالئكةُ اسجدوا ( ضم التاء وصالً أبو جعفر   اسجدوا للمالئكِة  ٦١
سهل اهلمزة الثانية وأدخل بينهما ألفاً أبو جعفـر ،            أ أسجد  ٦١

  .وسهل اهلمزة الثانية رويس 
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أرأيتك  ٦٢
ويعقوب ) أخرتين إىل   ( أثبت الياء وصالً أبو جعفر        أخرتِن إىل  ٦٢

  ) .أخرتين ( يف احلالني 
٦٤  ِجِلكأسكن اجليم الثالثة   ور ) ِلكجور. (  
  .أماهلا خلف   كفى  ٦٥
  .أماهلا خلف   جناكم  ٦٧
والبـن  ) فتغِرقكم  ( قرأها أبو جعفر ورويس بالتاء        فيغرقكم  ٦٩

  ) .فتغرقكم (  الغني وتشديد الراء وردان وجه بفتح
  ) .من الرياح ( باجلمع أليب جعفر   من الريح  ٦٩
  .أماهلا خلف   أخرى  ٦٩

   .]مث ال جتدوا لكم علينا به تبيعاً …  [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]…  ولقد كرمنا بين آدم [:  ويبدأ بقوله تعاىل  : الرابع الثمن
  .اإلخفاء أليب جعفر   لقناممن خ  ٧٠
  .أماهلا خلف ويعقوب   )األوىل( أعمى   ٧٢
  .أماهلا خلف   )الثانية ( أعمى   ٧٢
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم  ٧٤
( فتح اخلاء وأسكن الالم وأسقط األلف أبو جعفـر     ِخالفك  ٧٦

  ) .خلْفَك 
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 ـ١٥٢ـ   

  .أماهلا خلف   عسى  ٧٩
   .أماهلا خلف  )معاً ( جاء   ٨١،٩٤
ـُنـزل  ٨٢   ) .نِرتل ( خففها يعقوب   ون
ـَأَى  ٨٣ زاد ألفاً بعد النون أبو جعفـر ، وحـذف األلـف       ون

  .وأماهلا خلف يف النون واأللف ) وناَء ( األخرية 
  .أماهلا خلف   أَهدى  ٨٤
  ) .ولقصرفنا ( أدغمها خلف   ولقد صرفنا  ٨٩
ـَى  ٨٩   .أماهلا خلف   أب
٩٠  رـفْجحىت ت  

  
م التاء وفتح الفاء وكسر اجليم مشددة أبو جعفر         ض
 ) رفَجحىت ت(  

  ) .ِكســـفاً ( أسكن السني يعقوب وخلف   ِكسفاً  ٩٢
  ) .حىت تنِزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   حىت تنزل  ٩٣
  .أماهلا خلف   ترقَى  ٩٣

  .أماهلما خلف   اهلدى ، كفى   ٩٤،٩٦
) املهتـدي ومـن     ( وصالً أبو جعفـر     أثبت الياء     املهتد  ٩٧

  ) .املهتدي ( ويعقوب يف احلالني 
  .أماهلا خلف ، واإلبدال أليب جعفر   مأواهم  ٩٧
  .أدغمها خلف   خبت زدناهم  ٩٧
وأدخل بني اهلمزتني ألفـاً     ) إنا  ( أخرب فيها يعقوب      أ إنا  ٩٨

  ) .آ ِانا ( مع تسهيل الثانية أليب جعفر 
وسهل اهلمـزة الثانيـة     ) إذا  ( أبو جعفر   أخرب فيها     أ إذا  ٨٩

  ) .أ ِاذا ( رويس 
   .]أ إنا ملبعوثون خلقاً جديداً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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& & & &  
 أومل يروا أن اهللا الذي خلق الـسموات         [:  ويبدأ بقوله تعاىل     : اخلامس الثمن

 ...[.   
  .أماهلا وقفاً خلف   فأىب  ٩٩
  ) .ريب إذا ( الياء أبو جعفر فتح   ريب إذا  ١٠٠
  ) .اسرايل ( سهل اهلمزة مع املد والقصر أبو جعفر   إسرائيل  ١٠١
  ) .جاءهم ( أماهلا خلف   جاءهم  ١٠١
حذف األلف وفتح السني وأسقط اهلمـزة خلـف           فاسأَل  ١٠١

  ) .فسلْ  (
  .أماهلما خلف   موسى، ياموسى  ١٠١
  ) .هؤالء ِاال ( ورويس سهل الثانية أبو جعفر   هؤالء إال  ١٠٢
  .أماهلا خلف   جاء   ١٠٤
  .أماهلا خلف   يتلى  ١٠٧
  ) .قلُ ادعوا ( ضم الالم أبو جعفر وخلف   قِل ادعوا  ١١٠
  ) .أو ادعوا ( ضم الواو الثالثة وصالً   أِو ادعوا  ١١٠
  .أماهلا خلف   احلسىن  ١١٠

∗     ∗     ∗     ∗  
 

  سورة الكـهـف
  ) .عوجاً قيماً ( ال سكت للثالثة   عوجاً قيماً  ٢ ، ١
  .أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر   بأساً ، املؤمنني  ٢
  ) .يومنوا ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنوا  ٦
  .أماهلا خلف وقفاً   أوى الفتية  ١٠
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  ) .وهيي ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   وهيْء  ١٠
  .أماهلا خلف   أحصى ، أهدى  ١٢،١٣
  .اإلبدل أليب جعفر   يأتون  ١٥
  .أماهلا خلف   افترى  ١٥
  ) .فاووا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   فأووا  ١٦
  ) .يهيي ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   يهيْء  ١٦
  ) .مرِفقاً ( فتح امليم وكسر الفاء أبو جعفر   ِمرفَقاً  ١٦

   .]  أمركم مرفقاً ويهيء لكم من… [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... وترى الشمس إذا طلعت تزاور [:  ويبدأ بقوله تعاىل  : السادس الثمن
  .أمال األوىل خلف وقفاً   ترى الشمس  ١٧
١٧  راوزاور  ( شدد الزاي أبو جعفر       توأسكن الـزاي    ) تز ،

  ) .تزور ( وحذف األلف وشدد الراء يعقوب 
، ووقـف عليهـا     ) فهو  (  أبو جعفر    أسكن اهلاء   فهو  ١٧

  ) .فهوه ( يعقوب اء السكت 
) املهتـدي ومـن     ( أثبت الياء وصالً أبو جعفـر          املهتِد ومن  ١٧

  ) .املهتدي ( ويعقوب يف احلالني 
  ) .حتِسبهم ( كسر السني يعقوب وخلف   وحتســبـهم  ١٨
  ) . عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٨
١٨  لِّيت  (شدد الالم وأبدل اهلمزة ياء أبو جعفر          ِلئْتولـمولـم (

.  
  ) .رعباً ( ضم العني أبو جعفر ويعقوب   رعباً  ١٨
  .أدغمها أبو جعفر   )معاً ( لبثْتم   ١٩
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ـِوِرقكم  ١٩   ) .بورقكم ( أسكن الراء خلف وروح   ب
  .أماهلا خلف   أزكى  ١٩
  .اإلبدال أليب جعفر   فليأتكم  ١٩
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   يِهمعل  ٢١
  ) .ريب أعلم ( فتح الياء أبو جعفر   ريب أعلم  ٢٢
  .ضم اهلاء يعقوب   فيهم  ٢٢
  .أماهلا خلف   عسى  ٢٤
ويعقوب ) يهديين ريب   ( أثبت الياء وصالً أبو جعفر        يهديِن ريب  ٢٤

  ) .يهديين ( يف احلالني 
وأسـقط  ) مايٍة سنني   ( فر  أبدل اهلمزة ياءاً أبو جع      ِمائٍة سنني  ٢٥

  ) .مائِة سنني ( التنوين خلف 
  .أماهلما خلف   الدنيا ، هواه  ٢٨
  ) .فليومن ، بيس ( أبدل اهلمزة فيهما ياء أبو جعفر   فليؤمن ، بئس  ٢٩
  .أماهلا خلف   )معاً ( شاء   ٢٩
  .اإلخفاء أليب جعفر   ثياباً خضراً  ٣١
) حتـِتهم األـار     ( وصالً خلف   ضم اهلاء وامليم      حتِتِهم األار  ٣١

  ) .حتتِهِم األار ( وكسرمها يعقوب 
  ) .متِكني ( حذف اهلمزة أبو جعفر   متكئني  ٣١

   .]نعم الثواب وحسنت مرتفقاً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]…  واضرب هلم مثالً رجلني [:  ويبدأ بقوله تعاىل : السابع  الثمن
   . وقفاًأماهلا خلف على أحد الوجهني  كلتا  ٣٣
ـَمر  ٣٤ ـُمر ( ضم الثاء وامليم خلف   ث   ) .ث

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٥٦ـ   

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهو  ٣٤
  ) .وهوه ) اء السكت 

٣٤  
٣٩  

  أناْ أكثر  
  أناْ أقل

أنا أكثر  ( أثبت األلف فيهما أبو جعفر وصالً ووقفاً        
  ) .، أنا أقل 

٣٥  ، 
٣٧  

أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب ـاء            )معاً ( وهو 
  ) .وهوه ( السكت 

  ) .منهما منقلباً ( بالتثنية أليب جعفر   منها منقلباً  ٣٦
  .أماهلا خلف   سواك  ٣٧
  ) .لكنا هو ( أثبت األلف أبو جعفر ورويس   لكناْ هو  ٣٨

  ) .ريب ( ما أبو جعفر فتح الياء فيه  ريب أَحدا ، ريب أن   ٣٨،٤٠
  .أماهلا خلف   شاء  ٣٩
  .أدغمها خلف   إذْ دخلت   ٣٩
ويعقوب يف  ) ترين أنا   ( أثبت الياء وصالً أبو جعفر        ترِن أنا  ٣٩

  )ترين(احلالني 
  .أماهلا خلف   فعسى  ٤٠
أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر مع إثبات الياء وصـالً            يؤتِني  ٤٠

  يعقـوب  احلـالني وأثبت اليـاء يف   ) يوِتـيـين   (
  ) .يؤتيين  (

  ) .بثُمِره ( ضم الثاء وامليم خلف ورويس   بثَمِره  ٤٢
٤٢  ـاء            وِهي أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب

  .السكت 
  .فتح الياء أبو جعفر   بريب أحداً  ٤٢
  ) .ومل يكن ( بالياء خللف   ومل تكن  ٤٣
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  ) .ِفـيـة ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ِفـئَـة  ٤٣
  ) .الِوالية ( كسر الواو خلف   الوالية  ٤٤
  ) .عقُباً ( ضم القاف أبو جعفر ويعقوب   عقْباً  ٤٤

  .أماهلا خلف   )معاً ( الدنيا   ٤٥،٤٦
  ).الريح( أفردها حبذف األلف وتسكني الياء خلف   الرياح  ٤٥
  .أماهلا خلف وقفاً   وترى األرض  ٤٧
  . خلف أدغمها  لقد جئتمونا  ٤٨
  .اإلبدال أليب جعفر   جئتمونا  ٤٨
  .أماهلا خلف وقفاً   فترى  ٤٩
  .أماهلا خلف   أحصاها  ٤٩
  ) .للمالئكةُ اسجدوا ( ضم التاء وصالً أبو جعفر   اسجدوا للمالئكِة  ٥٠
  ) .بيس ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   بئْس  ٥٠

   .]  بئس للظاملني بدالً  [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ما أشهدتـهم خلق السموات [:  ویبدأ بقوله تعالى : الثمن الثامن 

قرأها أبو جعفر بنون بدل التاء وألٍف بعدها علـى            ما أشهدم  ٥١
  ) .ما أشهدناهم ( اجلمع 

٥١  فتح التاء أبو جعفر   وماكنت ) وما كنت. (  
  .لراء واهلمزة وقفاً أمال الراء وصالً خلف ، وا  ورأى ارمون  ٥٣
  .أدغمها خلف   ولقد صرفنا  ٥٤
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنوا  ٥٥
  .أماهلا خلف   جاءهم  ٥٥
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  .أماهلما خلف   )معاً ( اهلدى   ٥٥،٥٧
  ) .تاتيهم ، ياتيهم ( أبدل اهلمزة فيهما أبو جعفر   تأتيهم ، يأتيهم  ٥٥
  ) .ال ِقب( كسر القاف وفتح الباء يعقوب   قُـبـالً  ٥٥
وأسكن الزاي خلف   ) هزؤاً  ( قرأها الثالثة باهلمزة      هزواً  ٥٦

  ) .هزءاً  (
  ) .يواِخذهم ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤاخذهم  ٥٨
  .أماهلا خلف   القرى  ٥٩
  ) .ِلمهلَِكهم ( ضم امليم وفتح الالم الثالثة   ِلمهِلِكهم  ٥٩

   .أماهلا خلف  )معاً ( موسى   ٦٠،٦٢
  .أماهلا خلف   )معاً ( لفتاه   ٦٠،٦٢
  ) .أراَيت ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أرأيت  ٦٣
٦٣  أنسانيِه ( كسر اهلاء الثالثة   أنسانيه. (  
ويعقوب ) نبغي فارتدا   ( أثبت الياء وصالً أبو جعفر        نبِغ فارتدا  ٦٤

  ) .نبغي ( يف احلالني 
ويعقوب ) تعلمين مما   ( و جعفر   أثبت الياء وصالً أب     تعلمِن مما  ٦٦

  ) .تعلمين ( يف احلالني 
  ) . رشداً ( فتح الراء والشني يعقوب   رشداً  ٦٦
  ) .معي صرباً ( أسكنها الثالثة   معي صرباً    ٦٧
  ) .ستجدينَ إن ( فتح الياء أبو جعفر   ستجدينْ إن  ٦٩
  .أماهلا خلف   شاء  ٦٩
ـَـني( نون أبو جعفر فتح الالم وشدد ال  فال تسألين  ٧٠   ) .تسأل
قرأها خلف بياء مفتوحة بدل التاء وفتح الراء ورفع           ِلتغِرق أهلها  ٧١
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  ) .ليغرق أهلُها ( الم أهلها 
  ) جيت(أدغمها خلف واإلبدال يف جئت أليب جعفر   ) معاً(لقد جئت   ٧١،٧٤
  ) .معي صرباً ( أسكنها الثالثة   ) معاً(معي صرباً   ٧٢،٧٥
  ) .تواخذين ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   تؤاخذين  ٧٣
  ) .عسراً ( ضم السني أبو جعفر   عسراً  ٧٣
زاد ألفاً بعد الزاي وخفف الياء أبو جعفر ورويـس            زكية  ٧٤

  ) .زاكية  (
  ) .نكُراً ( ضم الكاف أبو جعفر ويعقوب   نكْراً  ٧٤

  .]جئت شيئاً نكراً لقد  … [:نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
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  الجزء السادس عشر
 قال أمل أقل لك إنك لن تـستطيع معـي           [: ويبدأ بقوله تعاىل    : الثمن األول   

   .]... صرباً
  ) .لدين ( خفف النون أبو جعفر   لدني  ٧٦
  .اإلبدال أليب جعفر   شئت  ٧٧
) لتِخـذت   ( خفف التاء وكسر اخلاء يعقـوب         لتخذت  ٧٧

  . غري رويسوأدغمها
٧٨،٧٩ 
٨٠  

  بتأويل ، يأخذ 
  مؤمنني

  .اإلبدال فيهما أليب جعفر 
  .اإلبدال أليب جعفر 

  .اإلخفاء أليب جعفر   سفينٍة غصباً  ٧٩
  ) .يبدهلما ( فتح الباء وشدد الدال أبو جعفر   يبِدلَهما  ٨١
  ) .رحماً ( ضم احلاء أبو جعفر ويعقوب   رحماً  ٨١
  .دال أليب جعفر اإلب  تأويل  ٨٢

٨٥،٨٩  
  ٩٢  

وصل اهلمزة وشدد التاء مفتوحـة أبـو جعفـر            )كله ( فأتبع 
  ) .فاتبع ( ويعقوب 

زاد ألفاً بعد احلاء وأبدل اهلمزة ياء أبـو جعفـر             حِمئة  ٨٦
  ) .حاِمية ( وخلف 

  ) .فيهم ( ضم اهلاء يعقوب   فيِهم  ٨٦
  ) .راً نكُ( ضم الكاف أبو جعفر ويعقوب   نكْراً  ٨٧
جـزاُء  ( ضم اهلمزة أبو جعفر من غـري تنـوين            جزاًء احلسىن  ٨٨

  .خلف ) احلسىن ( وأمال )  احلسىن
  ) .يسراً ( ضم السني أبو جعفر   يسراً  ٨٨
  ) .السدين ( ضم السني الثالثة   السدين  ٩٣
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  ) .يفِْقهون ( ضم الياء وكسر القاف خلف   يفْقَهون  ٩٣
  ) .ياجوج وماجوج ( أبدل اهلمزة فيهما الثالثة   أجوجيأجوج وم  ٩٤
  ) .خراجاً ( فتح الراء وزاد ألفاً بعدها خلف   خرجاً  ٩٤
  ) .سداً ( ضم السني أبو جعفر ويعقوب   سداً  ٩٤

  .أماهلما خلف   ساوى ، جاء  ٩٦،٩٨
  ) .الصدفني ( ضم الصاد والدال يعقوب   الصدفني  ٩٦
  ) .دكاً ( هلمزة أبو جعفر ويعقوب حذف ا  دكاَء  ٩٨

   .]وكان وعد ريب حقاً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... وتركنا بعضهم يومئذ ميوج يف بعض [:ويبدأ بقوله تعاىل : الثاين  الثمن
   .رويسأماهلا   للكافرين  ١٠٠
   ) .من دوينَ أولياء( فتح الياء أبو جعفر   من دوينْ أولياء  ١٠٢
  ) .أولياء انا ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   أولياَء ِإنا  ١٠٢
  .أماهلا رويس   الكافرين  ١٠٢
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٠٤
  ) .حيِسبون ( كسر السني يعقوب وخلف   حيسبون  ١٠٤
وأسكن الزاي خلف   ) هزؤاً  ( قرأها الثالثة باهلمز      هزواً  ١٠٦

  ) .هزءاً ( 
  ) .ينفَد ( قرأها خلف بالياء بدل التاء   تنفَد  ١٠٩
  .اإلبدال أليب جعفر   جئنا  ١٠٩
  .أماهلا خلف   يوحى  ١١٠

  سورة مریم
السكت بني حروف اهلجاء أليب جعفر ، واإلمالة          كهيعص  ١
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  .خللف يف الياء فقط 
  .أدغم دال حرف الصاد فيما بعده خلف   كهيعص ذكر  ١،٢
ة بعد ألف زكريـا أبـو جعفـر         زاد مهزة مفتوح    زكريا إذ  ٣ ، ٢

وسهل الثانية أبـو جعفـر   ) زكرياَ إذ ( ويعقوب  
  ) . زكرياَء ِاذ ( ورويس 

  .أماهلا خلف   نادى  ٣
  .اإلخفاء أليب جعفر   نداًء خفياً  ٣
  ) .الراس ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   الرأس  ٤
زاد مهزة مضمومة بعد األلف أبو جعفـر ويعقـوب            يازكريا إنا  ٧

) وجهان(وسهل الثانية وأبدهلا واواً     ) يازكرياُء إنا    (
  ) يا زكرياء ِونا ) (يا زكرياُء ِانا ( أبو جعفر ورويس 

  .أماهلا خلف   حيىي ، أنى  ٨، ٧
  ) .عتياً ( ضم العني الثالثة   ِعتياً  ٨
  ) .يلَ آية ( فتح الياء أبو جعفر   يلْ آية  ١٠
  .أماهلا خلف   فأوحى  ١١
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   مإليِه  ١١
  .أماهلا خلف   يا حيىي  ١٢
  ) .إينَ أعوذ ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أعوذ  ١٨
  ) .ليهب ( بالياء بعد الالم ليعقوب   ألهب  ١٩
  .أماهلا خلف   أىن  ٢٠

   .]وكان أمراً مقضياً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... فحملته فانتبذت به مكاناً قصياً [:  بقوله تعاىل ويبدأ : الثالث الثمن
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  ) .مت ( ضم امليم أليب جعفر ويعقوب   ِمت  ٢٣
  ) .ِنسـياً ( كسر النون الثالثة الثالثة   نســياً  ٢٣
  .أماهلا خلف   فناداها  ٢٤
  ) .من حتتها ( فتح امليم والتاء رويس   ِمن حتِتها  ٢٤
  ) .قجعل ( ها خلف أدغم  قد جعل ربك  ٢٤
فتح التاء والقاف وشدد السني أبو جعفر وخلـف     تساِقط  ٢٥

، وقرأ يعقوب بياء مفتوحة بدل التـاء  ) تساقَط   (
  ) .يساقَط ( وقاف مفتوحة وسني مشددة 

  .واإلبدال أليب جعفر ) لقجئت ( أدغمها خلف   لقد جئت  ٢٧
٣٣  اء السكت  علي وقف عليها يعقوب )  هعلي. (  
  .أماهلا وقفاً خلف   عيسى  ٣٤
  ) .قولُ ( رفع الالم أبو جعفر وخلف   قولَ  ٣٤
  .أماهلا خلف   قضى  ٣٥
  ) . وأنّ اهللا ( فتح اهلمزة أبو جعفر ورويس   وإن اهللا  ٣٦
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط   ٣٦
٣٨،  

 ٣٩  
  يأتوننا،

   ال يؤمنون
  .اإلبدال أليب جعفر 

  .يب جعفر اإلبدال أل
  ) .يرِجعون ( فتح الياء وكسر اجليم يعقوب   يرجعون  ٤٠

٤٢،٤٣ 
٤٤،٤٥  

فتح التاء أبو جعفر ووقف عليها هو ويعقوب باهلاء   )كله ( يا أبِت 
 ) يا أبه. (  

  أيضاً) جاءين ( وأمال ) قجاءين ( أدغمها خلف   قد جاءين  ٤٣
  .اإلبدال أليب جعفر   يأتك  ٤٣
  ) .فاتبعين ( أسكن الياء الثالثة   فاتبعين  ٤٣
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  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٤٣
  ) .إينَ أخاف ( فتح الياء أبو جعفر   إين أخاف  ٤٥
  ) .ريب إنه ( فتح الياء أبو جعفر   ريب إنه  ٤٧
  .أماهلا خلف   عسى  ٤٨
  .أماهلا خلف   موسى  ٥١
  .) خمِلصاً ( كسر الالم أبو جعفر ويعقوب   مخلَصاً  ٥١
  .اإلبدال أليب جعفر   يأمر  ٥٥
  .سهل الثانية أبو جعفر مع املد والقصر   إسرائيل  ٥٨
  .أماهلا خلف   تتلى  ٥٨
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٥٨

  .  ]خروا سجداً وبكياً …  [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

 [: ویبدأ بقوله تعالى : الثمن الرابع 
  ]... هم َخْلف فخلف من بعد

  ) يدخلون(ضم الياء وفتح اخلاء أبو جعفر ويعقوب   يدخلون  ٦٠
  ) .ماِتيا ( اإلبدال أليب جعفر   مأتياً  ٦١
  ) .نورث ( فتح الواو وشدد الراء رويس   نوِرث  ٦٣
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سهل الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بينهما ألفاً          أَ ِإذا  ٦٦
  .أبو جعفر 

٦٦  ت ( يم أبو جعفر ويعقوب ضم امل  ِمتم. (  
  ) .يذَّكَّر ( فتح الذال والكاف وشددمها الثالثة   يذْكُر  ٦٧

٦٨،٦٩ 
٧٠  

) معاً( ِجِثياً ، ِعِتياً 
  ِصِلياً

جثيـاً ،   ( ضم احلرف األول من الكلمات الثالثة       
  ) .عتياً ، صلياً 

  .أماهلا خلف   أَوىل  ٧٠
  ) ننِجي ( فف اجليم يعقوب أسكن النون الثانية وخ  ننجي  ٧٢
  .أماهلا خلف   تتلى  ٧٣
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٧٣
أبدل اهلمزة ياء وأدغمها بالياء اليت بعدها أبو جعفر   وِرْءيا  ٧٤

  ) .وِريا ( 
  .أماهلا خلف وقفاً   هدى  ٧٦
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أفرأيت  ٧٧
  .جعفر اإلبدال أليب   يأتينا  ٨٠

  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( عليهم   ٨٢،٨٤
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٨٣
  .واإلبدال أليب جعفر ) لقجئتم ( أدغمها خلف   لقد جئتم  ٨٩
قرأها يعقوب وخلف بالنون  الساكنة بدل التـاء           يتفطَّرن  ٩٠

  ) .ينفِطرن ( وبكسر الطاء خمففة 
  .أماهلا خلف   أحصاهم  ٩٤

   .]أو تسمع هلم ركزاً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
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  سورة طـه
   ]...ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى .  طه [ويبدأ بقوله تعاىل : اخلامس  الثمن
سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر وأماهلـا خلـف يف       طه  ١

  .احلرفني 
  .أماهلما خلف   لتشقى ، خيشى  ٣، ٢
  .فاء أليب جعفر اإلخ  ممن خلق  ٤
  .أماهلا خلف   العال  ٤
  .أماهلا خلف   استوى  ٥
  .أماهلا خلف   الثرى  ٦
  .أماهلا خلف   وأخفى  ٧
  .أماهلا خلف   احلسىن  ٨
  .أماهلا خلف   أتاك ، موسى  ٩
  .أمال اهلمزة والراء خلف   رأى  ١٠
  إينْ آنست   ١٠

  لعلي آتيكم
لـي  إينَ آنـست ، لع    ( فتح الياء فيهما أبو جعفر      

  ) .آتيكم 
١٠  أماهلا خلف وقفاً   هدى.  
  .أماهلا خلف   أتاها ، ياموسى   ١٠
  ) .أينَ أنا ( فتح الياء أبو جعفر وفتح مهزة إين   إينْ أنا  ١٢
  ) .بالوادي ( وقف عليها يعقوب بالياء   بالواِد  ١٢
١٢  بال تنوين أليب جعفر ويعقوب وأماهلا خلف وقفاً  طُوى.  
  .ا خلف أماهل  يوحى  ١٣
  إنين أنا   ١٤

  لذكري إن
  إنين أنا ،( فتح الياء فيهما أبو جعفر 

  ) . لذكري إن 
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  .أماهلا خلف  ولتجزى  ١٥
  .أماهلا خلف  تسعى  ١٥
  .اإلبدل أليب جعفر   ال يؤمن  ١٦
  .أماهلما خلف   هواه ، فتردى  ١٦

  .أماهلا خلف   يا موسى  ١٧،١٩
  .أماهلا خلف   أخرى  ١٨
  ) .ويلْ فيها ( أسكن الياء الثالثة   ويلَ فيها  ١٨
  .أماهلما خلف   فألقاها ، تسعى  ٢٠
  .أماهلا خلف  اُألوىل  ٢١
  .أماهلا خلف   أُخرى  ٢٢
  .أماهلا خلف   الكُربى  ٢٣
  .أماهلا خلف   طغى  ٢٤
  ) .يسر يلَ أمري ( فتح الياء أبو جعفر   ويسر يل أمري  ٢٦
  ) .حكَّثريا نسب( أدغمها رويس   نسبحك كثرياً  ٣٣
  ) .نذكُر كَّثريا ( أدغمها رويس   نذكرك كثرياً  ٣٤
  ) .ِإنكُّنت ( أدغمها رويس   إنك كُنت  ٣٥
  .اإلبدال أليب جعفر   سؤلك  ٣٦

  .أماهلما خلف   )معاً ( ياموسى   ٣٦،٤٠
  .أماهلا خلف   أُخرى  ٣٧
  .أماهلا خلف   ما يوحى  ٣٨
  . اإلبدال أليب جعفر   يأخذه  ٣٩
٣٩  صنعأسكن الالم وجزم العني أبو جعفر   وِلت ) ولْتصنع. (  
  ) .عيين إذ ( فتح الياء أبو جعفر   عيين إذ   ٣٩
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  ) .إتـمشي ( أدغمها خلف   إذْ متشي  ٤٠
  ) ..فلبت  ( أبوجعفرأدغمها   فلبثْت  ٤٠
  .اإلبدال أليب جعفر   جئت  ٤٠
  .أماهلا خلف   ياموسى  ٤٠
  .أماهلا خلف   طغى  ٤٣
  .أماهلا خلف   خيشى  ٤٤
  .أماهلا خلف   يطغى  ٤٥
  .أماهلا خلف   وأرى  ٤٦
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر   إسرائيل  ٤٧
  .أدغمها خلف ، واإلبدال أليب جعفر   قد جئناك  ٤٧
  .أماهلا خلف   اهلدى  ٤٧
  .أماهلا خلف   وتوىل  ٤٨
  .أماهلما خلف   أعطى ، مث هدى  ٥٠
  .اإلخفاء أليب جعفر   شيء خلقه  ٥٠
  .أماهلا خلف   اُألوىل  ٥١
  .أماهلا خلف   وال ينسى  ٥٢
قرأها أبو جعفر ويعقوب بكسر امليم وألٍف بعـد           مهداً  ٥٣

  ) .ِمهاداً ( اهلاء 
  .أماهلا خلف   شتى  ٥٣
  .أماهلا خلف   النهى  ٥٤

   .]ُألويل النهى  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
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 [ویبدأ بقوله تعالى : الثمن السادس
   .]... منها خلقناكم وفیها نعیدكم 

  .أماهلا خلف   أُخرى  ٥٥
  .أماهلا خلف   أَبى  ٥٦
  .أماهلا خلف   موسى  ٥٧
  ) .ال نخِلفْه ( جزم الفاء أبو جعفر   ال خنِلفُه  ٥٨
  ) .ِسوى ( كسر السني أبو جعفر   سوى  ٥٨
٥٩  قفاً أماهلا خلف و  ضحى.  
  .أماهلما خلف   أتى ، فتوىل  ٦٠
  .أماهلا خلف   موسى  ٦١
  ) .فيسحتكم ( فتح الياء واحلاء أبو جعفر وروح   فيسِحتكم  ٦١
  .أماهلا خلف   افترى  ٦١
  .أماهلا خلف   النجوى  ٦٢
  ). إنَّ هذان ( قرأها الثالثة بتشديد نون إن وفتحها   إنْ هذان  ٦٣
  .أماهلا خلف   املثلى  ٦٣
  .أماهلا خلف   استعلى  ٦٤
ـْـتوا  ٦٤ ـُـماتوا ( اإلبدال أليب جعفر فتقرأ   مث ائ   ) .ث
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  .أماهلا خلف   ألقى  ٦٥
ـُـخيل ( بتاء التأنيث لروح   يـخيل  ٦٦   ) .ت
  .أماهلا خلف   تسعى  ٦٦
  .أماهلا خلف   موسى  ٦٧
  .أماهلا خلف   األعلى  ٦٨
٦٩  لْقَفتلَقَّف ( ة فتح الالم وشدد القاف الثالث  ت. (  
كسر السني وحذف األلف وأسكن احلاء خلـف          كيد ساِحر  ٦٩

  ) .كيد ِسحر  (
  .أماهلا خلف   أتى  ٦٩
  .أماهلا خلف   موسى  ٧٠
أآمنتم  (زاد مهزة استفهام أبو جعفر وروح وخلف    آمنتم  ٧١

  ) .أ اَامنتم ( وسهل الثانية أبو جعفر ) 
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خالف  ٧١

  .أماهلا خلف   )معاً ( وأبقى   ٧١،٧٣
  اإلبدال أليب جعفر ،   يأت لن نؤثرك،من   ٧٢،٧٤
  .أماهلما خلف   الدنيا ، جاءنا  ٧٢
  .أماهلا خلف   وال حيىي  ٧٤
  اإلبدال أليب جعفر ، وعدم الصلة لرويس  من يأته مؤمناً  ٧٥
  .أماهلا خلف   العلى  ٧٥
  .أماهلا خلف   تزكى  ٧٦
  .لف أماهلا خ  موسى  ٧٧
  ) .أِن اسِر ( كسر النون وأسقط اهلمزة أبو جعفر   أنْ أسِر  ٧٧
  .أماهلا خلف   وال ختشى  ٧٧
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  .أماهلا خلف   وما هدى  ٧٩
  .سهل الثانية أبو جعفر مع املد والقصر   إسرائيل  ٨٠
  أجنيناكم  ٨٠

  واعدناكم
) أجنيـتكم ، واعـدتكم      ( بضمري املتكلم خللف    

بـدون  ) عدناكموا(وأليب جعفر ويعقوب قراءة     
  ) .وعدناكم ( ألف 

  .أماهلا خلف   والسلوى  ٨٠
  ) .ما رزقتكم ( بضمري املتكلم خللف   ما رزقناكم  ٨١
  .أماهلا خلف   هوى  ٨١
  .أماهلا خلف   اهتدى  ٨٢

   .]…  مث اهتدى [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]... قومك ياموسى  وما أعجلك عن [: ويبدأ بقوله تعاىل : السابع  الثمن
  .أماهلا خلف   )معاً ( موسى   ٨٣،٨٦
ـَري  ٨٤   ) .على إثْري ( كسر اهلمزة وأسكن الثاء رويس   على أث
  .أماهلا خلف   ِلترضى  ٨٤
ـَلكنا  ٨٧ وكسرها يعقـوب   ) ِبـملْكنا  ( ضم امليم خلف      ِبـم

  ) .بـِملْكنا  (
  ) حملنا(ف فتح احلاء وامليم وخفف امليم روح وخل  حملنا  ٨٧
  .أماهلا خلف وقفاً   ألقى  ٨٧
  ) .إليهم ( ضم اهلاء فيها يعقوب   إليِهم  ٨٩
أثبت الياء مفتوحة يف الوصل أبو جعفر ساكنة يف           تتبعِن  ٩٣

  ) .تتبعين ( الوقف ويعقوب يف احلالني 
٩٤  كسر امليم خلف   يا ابن أم ) يا ابن أم . (  
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  .اإلبدال أليب جعفر   تأخذ  ٩٤
  ) .براسي إين ( أبدل اهلمزة وفتح الياء أبو جعفر   برأسي إين  ٩٤
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   إسرائيل  ٩٤
  .بالتاء خللف   يبصروا  ٩٦
  ) .فنبـتها ( أدغمها خلف   فنبذتها  ٩٦
  ) .تـخِلفه ( كسر الالم يعقوب   تـخلَفه  ٩٧
 وضم الراء خمففـة ابـن       فتح النون وأسكن احلاء     لنحرقنه  ٩٧

وضم النون وأسكن احلاء وكسر ) لنحرقنه (وردان 
  ) .لنحِرقنه (  ابن مجاز  خمففةالراء

  ).قســبق ( أدغمها خلف   قد سبق  ٩٩
  .اإلخفاء أليب جعفر   وزراً خالدين  ١٠٠

  .أدغمها أبو جعفر   )معاً ( لبثْتم   ١٠٣،١٠٤
  .أماهلا خلف   ال ترى  ١٠٧
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديِهم  ١١٠

   .]وال حييطون به علماً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وعنت الوجوه للحي القيوم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثامن  الثمن
  .أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت  وهو  ١١٢
  . جعفر اإلبدال أليب  مؤمن   ١١٢
قرأ يعقوب بنون مفتوحة بدل الياء وضاد مكسورة      يقضى إليك وحيه  ١١٤

) وحيـه  ( وياء مفتوحة بعدها مع نـصب يـاء         
  ) .نقضي إليك وحيه  (

  .أماهلا خلف   يقضى  ١١٤
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  .أماهلا وقفاً خلف   فتعاىل  ١١٤
  .أماهلا خلف   أىب  ١١٦
  ) . للمالئكةُ اسجدوا ( عفر ضم التاء وصالً أبو ج  للمالئكِة اسجدوا  ١١٦
  .أماهلا خلف   فتشقى  ١١٧
  .أماهلا خلف   تعرى  ١١٨
  .أماهلا خلف   تضحى  ١١٩
  .أماهلا خلف   يبلى  ١٢٠
  .أماهلا خلف   غَوى  ١٢١
  .أماهلا خلف   عصى  ١٢١
  .أماهلما خلف   اجتباه ، هدى  ١٢٢
  .اإلبدال أليب جعفر   يأتينكم  ١٢٣
١٢٣  
١٢٣  

  هدى
  يشقى

  .وقفاً خلف أماهلا 
  .خلف ا أماهل

  .أماهلما خلف   )معاً ( أعمى   ١٢٤،١٢٥
  ) .حشرتين أعمى ( فتح الياء أبو جعفر   حشرتين أعمى  ١٢٥
  .أماهلا خلف   تنسى  ١٢٦
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمن  ١٢٧
  .أماهلا خلف   أبقى  ١٢٧
  .أماهلا خلف   النهى  ١٢٨
١٢٩  أماهلا خلف وقفاً   مسمى.  
  .أماهلا خلف   ترضى  ١٣٠
  ) .زهرة ( فتح اهلاء يعقوب   زهرة  ١٣١
  .أماهلما خلف   الدنيا ، أبقى  ١٣١
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  ) .وامر ( اإلبدال أليب جعفر   وأمر  ١٣٢
  .أماهلا خلف   للتقوى  ١٣٢
  .اإلبدال أليب جعفر   يأتينا  ١٣٣
وبالياء وإبدال اهلمزة البـن     ) يأم  ( بالياء خللف     تأِتِهم  ١٣٣

وبالتاء وإبدال اهلمزة البن مجـاز      )  يام   (وردان  
وروح ) تـأُم   ( وبضم اهلاء لـرويس     ) تام   (

  .كحفص 
  .أماهلا خلف   األوىل  ١٣٣
  .أماهلا خلف   خنزى  ١٣٤
  ) .السراط ( بالسني لرويس   الصراط  ١٣٥
  .أماهلا خلف   اهتدى  ١٣٥

   .]ومن اهتدى  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  الجزء السابع عشر
  سورة األنبیاء

   .]…  اقترب للناس حسابـهم [: ويبدأ بقوله تعاىل  : األول الثمن
( ، وضم اهلاء يعقوب   ) ياتيهم  ( اإلبدال أليب جعفر      يأتيهم  ٢

  ) .يأتيهم 
  .اإلبدال أليب جعفر   افتأتون  ٣
  .أماهلا خلف وقفاً   النجوى  ٣
  .ف عليها يعقوب اء السكتأسكن اهلاء أبو جعفر ووق  وهو  ٤
حذف األلف وضم القاف وأسكن الالم أبو جعفر          قال ريب  ٤

  ) .قُلْ ريب ( ويعقوب 
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  .أماهلا خلف   افتراه  ٥
  .اإلبدال أليب جعفر   فليأتنا  ٥
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٦
بالياء بدل النون وبألف مقصورة بدل الياء للثالثـة           نوحي إليهم  ٧

)وحم ( وضم اهلاء يعقوب وأماهلا خلف ) ىيإليه.(  
  ) .فسلوا ( حذف اهلمزتني وفتح السني خلف   فاسألوا  ٧
  .أدغمها خلف   كانت ظاملة  ١١
  ) .أنشانا ، باسنا ( اإلبدال أليب جعفر   أنشأنا ، بأسنا  ١٢، ١١
  .أماهلا خلف   دعواهم  ١٥
  .اإلخفاء أليب جعفر   حصيداً خامدين  ١٥
٢٤  سكن الياء الثالثة أ  معي ) معي. (  
بالياء بدل النون وألف مقصورة بدل الياء أليب جعفر       نوِحي إليه  ٢٥

  ) .يوحى إليه ( ويعقوب 
  ) .فاعبدوين ( أثبت الياء يعقوب يف احلالني   فاعبدون  ٢٥
  .ضم اهلاء يعقوب   أيديِهم  ٢٨
  .أماهلا خلف   ارتضى  ٢٨
   .اإلخفاء أليب جعفر  من خشيته  ٢٨

   .]وهم من خشيته مشفقون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...   ومن يقل منهم إين إله [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثاين الثمن
  ) .إينَ إله ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ إله  ٢٩
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٣٠
  .قوب اء السكت أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يع  وهو  ٣٣
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٣٤  ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ِمت ) تم. (  
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٣٥
  .أمال خلف اهلمزة والراء   رآك  ٣٦
وأسكن الـزاي   ) هزؤاً  ( باهلمزة بدل الواو للثالثة       هزواً  ٣٦

  )هزءاً( خلف 
  ) .تستعجلوين ( حلالني يعقوب أثبت الياء يف ا  تستعجلون  ٣٧
  .أماهلا خلف   مىت  ٣٨
) وجـوِههم النـار     ( ضم اهلاء وامليم وصالً خلف        وجوِهِهم النار   ٣٩

  ) .وجوِهِهِم النار ( وكسرمها يعقوب 
  .اإلبدال أليب جعفر   تأتيِهم  ٤٠
  ) .استهزي ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ولقِد استهزئ  ٤١
  ) .يستهزون (  اهلمزة أبو جعفر حذف  يستهزءون  ٤١
  .ضم اهلاء وصالً خلف ، ويف احلالني يعقوب   عليِهم العمر  ٤٤
  .اإلبدال أليب جعفر   نأيت  ٤٤
  ) .الدعاَء إذا ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   الدعاَء إذا  ٤٥
  ) .مثقالُ ( رفع الالم أبو جعفر   مثقالَ  ٤٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خردل  ٤٧
  .أماهلا خلف   كفَى  ٤٧
  .أماهلا خلف   موسى  ٤٨

   .]…  أفانتم له منكرون [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل [: ويبدأ بقوله تعاىل: الثالث  الثمن
  .اإلبدال أليب جعفر   أجئتنا  ٥٥
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٦٠  أماهلا خلف وقفاً   فىت.  
  . أليب جعفر اإلبدال  فأتوا  ٦١
ورويس ، وأدخل   ) أ اَنت   ( سهل الثانية أبو جعفر       أ أنت  ٦٢

  ) .أ ا اَنت ( بينهما ألفاً أبو جعفر 
  ) .فسلوهم ( حذف اهلمزتني وفتح السني خلف   فَسألوهم  ٦٣
٦٧  بناها على الفتح يعقوب     أف ) وعلى الكسر خلف ) أف

)  أف. (  
فر ورويس وأدخل بينهما ألفاً أبو سهل الثانية أبو جع    أِئمة  ٧٣

  .جعفر 
  .ضم اهلاء يعقوب   إليِهم  ٧٣
  .أماهلا خلف   نادى  ٧٦
، وبالياء لروح وخلف    ) ِلنحصنكم  ( بالنون لرويس     لتحِصنكم  ٨٠

  )ِليحصنكم(
  ) .باسكم ( اإلبدال أليب جعفر   بأسكم  ٨٠
  ) .الرياح ( باجلمع أليب جعفر   الريح  ٨١

   .]وكنا هلم حافظني  … [: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...  وأيوب إذ نادى ربه [: ويبدأ بقوله تعاىل : الرابع  الثمن
  .أماهلما خلف   نادى ، فنادى  ٨٣،٨٧
  .أماهلا خلف   ذكرى  ٨٤
قرأها يعقوب بالياء املضمومة بدل النون وبفتح الدال    نقِْدر  ٨٧

  ).يقدر ( 
د مهزة مفتوحة بعد األلف يعقوب وأبـو جعفـر       زا  زكريا إذ  ٨٩
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، وسهل الثانية أبو جعفـر ورويـس        ) زكرياَء   (
  ) .زكرياء ِاذ  (

  .أماهلما خلف   نادى ، حيىي  ٨٩،٩٠
  ) .فاعبدوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   فاعبدون  ٩٠
  .أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء السكت   وهو  ٩٤
  ) .فُـتحت ( شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   حتفُِت  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 يحِزنهم( ضم الياء وكسر الزاي أبو جعفر   ال حيزنهم  ١٠٣
  .أماهلا خلف   تتلقاهم  ١٠٣
قرأها أبو جعفر بالتاء املضمومة بدل النون وباأللف          نطوي السماء  ١٠٤

  ) .تطوى السماء ( بعد الواو وبرفع اهلمزة 
  ) .للكتاب ( وحدها أبو جعفر ويعقوب   للكُـتب  ١٠٤
  ) .بدانا ( اإلبدال أليب جعفر   بدأنا  ١٠٤
  ) .الزبور  ( ضم الزاي خلف  الزبور  ١٠٥
  .أماهلا خلف   يوحى  ١٠٨
  ) .إليه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   إيلَّ  ١٠٨
١١٢   ضم القاف وحذف األلف الثالثة مع إسكان الـالم          قال رب

  ) .قُلْ  (
١١٢  بناها على الضم أبو جعفر   رب ) بر. (  

  .]ستعان على ما تصفون وربنا الرمحن امل… [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
∗ ∗ ∗ ∗  
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  سورة الحج
   .]...  يا أيها الناس اتقوا ربكم [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن اخلامس 

  .أماهلا خلف وقفاً   )معاً ( ترى   ٥ ، ٢
  سكارى   ٢

  ِبسكارى
فتح السني وأسكن القاف فيهما وحـذف األلـف         

  .وأماهلما خلف ) سكرى، بسكرى (بعدها خلف 
  .أماهلا خلف   والهتـ  ٤
 )نـشاء ِاىل  ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس       نشاُء إىل  ٥

   .)نشاُء ِوىل ( وهلما إبداهلا واواً مكسورة 
٥  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  .أماهلا خلف   يتوىف  ٥
٥  تربأت ( زاد مهزة مفتوحة بعد الباء أبو جعفر   رب. (  
  .أماهلا خلف   املوتى  ٦
  .أماهلا وقفاً خلف   دىه  ٨
  ) .ليِضل ( فتح الياء رويس   ليِضل  ٩

  .أماهلا خلف   )كلها(الدنيا   ٩،١١،١٥
  ) .لبيس ( اإلبدال أليب جعفر   )معاً ( لبئس   ١٢
  .أماهلا خلف   الـموىل  ١٣
  ) .ِليقطع ( كسر الالم رويس   لْيقطع  ١٥
  .أماهلا خلف   النصارى  ١٧
  ) .الصابني ( ة أبو جعفر حذف اهلمز  الصابئني  ١٧

   .]إن اهللا يفعل ما يشاء  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  هذان خصمان اختصموا [: ويبدأ بقوله تعاىل : السادس  الثمن
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) رءوسِهِم احلميم   ( كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب        رُءوِسِهم احلميم  ١٩
   ) .رءوسهم احلميم( وضمهما خلف 

  .اإلخفاء أليب جعفر   من غم  ٢٢
وجـر  ) ولولؤاً  ( أبدل أبو جعفر اهلمزة األولىواواً        ولؤلؤاً  ٢٣

  ) .ولؤلٍؤ ( الثانية خلف 
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٢٤
  ) .سواٌء ( رفع اهلمزة الثالثة   سواًء  ٢٥
اثبت ياء بعد الدال وصالً أبو جعفر ، وأثبتـها يف             والباِد  ٢٥

  ) .والبادي ( حلالني يعقوب ا
  ) . بوانا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   بؤانا  ٢٦
٢٦  أسكن الياء يعقوب وخلف   بييت ) بييت. (  
  ) .ياتوك ، ياتني ( اإلبدال فيهما أليب جعفر   يأتوك ، يأتني  ٢٧
  ) .ِليقضوا ( قرأها رويس بكسر الالم   لْيقضوا  ٢٩
ووقف عليها يعقوب   ) فهو  (  جعفر   أسكن اهلاء أبو    فهو  ٣٠

  ) .فهوه : ( اء السكت 
  .أماهلا خلف   يتلى  ٣٠
  ) .فتخطَّفه ( فتح اخلاء وشدد الطاء أبو جعفر   فتخطَفَه  ٣١
٣٢  أماهلا وقفاً خلف   تقوى.  
٣٣  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  ) .منِسكاً ( كسر السني خلف   منسكاً  ٣٤
  ) .وجبــجـنوا ( مها خلف أدغ  وجبت جنوا  ٣٦
  ) لن تنال اهللا، لكن تناله(قرأمها يعقوب بتاء التأنيث   لن ينالَ، لكن يناله  ٣٧
  .أماهلا خلف   التقوى  ٣٧
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  .أماهلا خلف   هداكم  ٣٧
   .]وبشر احملسنني  … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  اهللا يدافع عن الذين آمنوا  إن[:  ويبدأ بقوله تعاىل : السابع  الثمن
قرأها يعقوب بفتح الياء وسكون الدال وفتح الفـاء           يداِفع  ٣٨

  ) .يدفَع ( من غري ألف 
  ) .أَذن ( فتح اهلمزة خلف   أُِذن  ٣٩
  ) .يقاِتلون ( كسر التاء يعقوب وخلف   يقاتلون  ٣٩
 جعفـر   كسر الدال وفتح الفاء وألفاً بعـدها أبـو          دفْع اهللا  ٤٠

  ) .ِدفاع اهللا ( ويعقوب 
  .وأدغمها خلف ) هلِدمت ( خفف الدال أبو جعفر   هلدمت صوامع  ٤٠
  .أماهلا خلف   موسى  ٤٤
  .أدغم الذال يف التاء غري رويس   أخذم  ٤٤
  .أماهلا رويس   للكافرين  ٤٤
  .أثبت الياء يف احلالني يعقوب   نكري  ٤٤
٤٥  ، 
٤٨  

  فكأين 
  وكأين

عفر بألف بعد الكاف وكسر اهلمزة مع       قرأها أبو ج  
تسهيلها ومن دون ياء ، ووقف عليها يعقوب بالياء         

 ) وكأي ، فكأي. (  
بالتاء املضمومة بدل النون وحذف األلف ليعقـوب         أهلكناها  ٤٥

  ) . أهلكتها  (
٤٥  ، 
٤٨  

  وِهي 
  )معاً ( فِهي 

أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب ـاء          
  .السكت 

  ) .بري ( اإلبدال أليب جعفر   بئر  ٤٥
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  .أماهلا خلف وقفاً   ) معاً ( تعمى   ٤٦
  ) .يعدون ( بالياء خللف   تعدون  ٤٧
  .أدغمها غري رويس   مث أخذا  ٤٨
  .أماهلا خلف   متىن  ٥٢
  .أماهلا وقفاً خلف   ألقى  ٥٢
  ) .فيومنوا ( اإلبدال أليب جعفر   فيؤمنوا  ٥٤
  .لياء وقفاً أثبت يعقوب ا  هلاِد  ٥٤
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٥٤
  ) .تاتيهم ، ياتيهم ( اإلبدال أليب جعفر   تأتيهم ، يأتيهم  ٥٥
ـُو    ٥٨ ووقـف عليهـا    ) لـهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       لـه

  ) .لَهوه ( يعقوب اء السكت 
  ) .مدخالً ( فتح امليم أبو جعفر   مدخالً  ٥٩

   .]وإن اهللا لعليم حليم  … [: له تعاىل نـهاية الثمن عند قو
& & & &  

   .]...  ذلك ومن عاقب مبثل ما عوقب [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثامن  الثمن
٦٠  ، 
٦٣  

لعفو غفـور ،    
  لطيف خبري

  
  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر 

  ) .تدعون ( بالتاء أليب جعفر   يدعون  ٦٢
٦٤  ، 
٦٦  

، ووقف عليها يعقوب ـاء      أسكن اهلاء أبو جعفر       لـهو ، وهو
  .السكت 

  ) .السماَء اَن ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   السماَء أن  ٦٥
  .أسقط الواو يعقوب وخلف   لرْءوف  ٦٥
  ) .منِسكاً ( كسر السني خلف   منسكاً  ٦٧
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٦٧  أماهلا خلف وقفاً   هدى.  
  ) .ينِزل ( خففها يعقوب   ينزل  ٧١
  .أماهلا خلف   تتلى  ٧٢
٧٢  ، 
٧٦  

  .ضم اهلاء فيهما يعقوب   عليِهم ، أيديِهم

  .اإلبدال أليب جعفر   وبئس  ٧٢
  ) .يدعون ( بالياء ليعقوب   تدعون  ٧٣
  ) .ترِجع ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف   ترجع  ٧٦
  .اإلمالة خللف   مساكم  ٧٨
  .أماهلما خلف   موالكم ، املوىل  ٧٨

   .]فنعم املوىل ونعم النصري  … [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل
& & & &  

  الجزء الثامن عشر
  سورة المؤمنون

   .]...  قد أفلح املؤمنون [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنون  ١
  .أماهلا خلف   ابتغى  ٧
  ) .على صالم ( أفردها خلف   على صلَواِتهم  ٩
  .أماهلا خلف   قرار  ١٣
  .اإلبدال أليب جعفر   أنشأناه  ١٤
  ) .فانشانا ، تاكلون ( اإلبدال فيهما أليب جعفر   فأنشأنا، تأكلون  ١٩
  ) .ِسيناء ( كسر السني أبو جعفر   سيناء  ٢٠
٢٠  تنبضم التاء وكسر الباء رويس   ت ) ـِت   ) .تنب
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وحة وبالتاء املفت) نسقيكم ( بالنون املفتوحة ليعقوب      نسقيكم  ٢١
  ) .تسقيكم ( أليب جعفر 

  ) .تاكلون ( اإلبدال أليب جعفر   تأكلون  ٢١
  ) .من إله غِريه ( اإلخفاء وجر الراء أليب جعفر   ِمن إلٍه غريه   ٢٣
  .أماهلا خلف   شاء  ٢٤
  ) .كذبوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   كذَّبون  ٢٦
ية أبـو جعفـر     أمال جاء خلف وسهل اهلمزة الثان       جاَء أمرنا  ٢٧

  .ورويس 
  ) .كلِّ زوجني ( أسقط التنوين الثالثة   كلٍّ زوجني  ٢٧
  .أماهلا خلف   جنانا  ٢٨
  ) .فيهم ( ضم اهلاء يعقوب   فيِهم  ٣٢
  ) .أنُ اعبدوا ( ضم النون أبو جعفر وخلف   أِن اعبدوا  ٣٢
  ) .من إله غِريه ( اإلخفاء وجر الراء أليب جعفر   ِمن إلٍه غريه  ٣٢
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣٣
  .اإلبدال أليب جعفر   يأكل ، تأكلون  ٣٣
  ) .متم ( ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ِمتم  ٣٥

   .]إنكم خمرجون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  هيهات هيهات ملا توعدون [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثاين  الثمن
  ) .هيهاِت ( ر التاء فيهما أبو جعفر كس  )معاً ( هيهات   ٣٦
  .أماهلا خلف   الدنيا ، نحيا  ٣٧
  .أماهلا خلف   افترى  ٣٨
  .اإلبدال أليب جعفر   مبؤمنني  ٣٨
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  ) .كذبوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   كذَّبوِن  ٣٩
٤٢  
٤٣  

  أنشأنا
  يستأخرون

  
  ) .أنشانا ، يستاخرون ( اإلبدال أليب جعفر 

  . وأماهلا خلف ) تتراً كل ( نوا وصالً أبو جعفر   تـترا  ٤٤
( وأمال  ) جاء اُمة   ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس        جاَء أُمة  ٤٤

  .خلف ) جاء 
  .اإلبدال فيهما أليب جعفر   اليؤمنون،أنؤمن  ٤٤،٤٧
  .اماهلا خلف   موسى  ٤٥
  .أماهلا وقفاً خلف   موسى الكتاب   ٤٩
  ) . ربوة  ( ضم الراء الثالثة  ربوة  ٥٠
  .أماهلا خلف   قراٍر  ٥٠
  ) .وأَنَّ هذه ( فتح اهلمزة أبو جعفر ويعقوب   وإنَّ هذه  ٥٢
  ) .فاتقوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   فاتقوِن  ٥٢
  .ضم اهلاء يعقوب   لديِهم  ٥٣
  ) .أحيِسبون ( كسر السني يعقوب وخلف   أحيسبون  ٥٥
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خشية  ٥٧
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٥٨
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤتون  ٦٠
  .أماهلا خلف   تتلى  ٦٦
  .اإلبدال أليب جعفر   يأت  ٦٨

  .أماهلما خلف   جاءهم  ٦٨،٧٠
  ) .خراجاً ( أثبت األلف خلف   خرجاً  ٧٢
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب ـاء            وهو  ٧٢
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  .السكت 
  ) .سراط ، السراط ( بالسني لرويس   صراطصراط، ال  ٧٣،٧٤
  .اإلبدال أليب جعفر   ال يؤمنون  ٧٤

   .]عن الصراط لناكبون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  .]…  ولو رمحناهم وكشفنا ما بـهم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 
  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٧٧

٧٨،٧٩  
٨٠  

اء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب ـاء         أسكن اهل   وهو
  .السكت

وسهل الثانيـة رويـس   ) إذا ( أخرب فيها أبو جعفر       أ إذا   ٨٢
  ) .أَِاذا  (

وسهل الثانية وأدخل بينهما ) إنا ( أخرب فيها يعقوب   أِئنا  ٨٢
  ).أاِانا  (الفاً أبو جعفر 

  ) .متنا ( ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ِمتنا  ٨٢
  ) .تذَّكّرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   رونتذَكّ  ٨٥
٨٧ 
،٨٩  

  حذف يعقوب الم اجلر من لفظ اجلاللة ورفع هاءها           سيقولون ِللَّـِه
  ) .سيقولون اُهللا ( 

  ) .بيدِه ملكوت ( ال صلة لرويس   بيده ملكوت  ٨٨
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب ـاء            وهو  ٨٨

  .السكت 
  .هلا خلف أما  فأىن  ٨٩
  ) .عالـم الغيب ( رفع امليم أبو جعفر وخلف   عاِمل الغيب  ٩٢

  .أماهلا خلف ، وأمال الثانية وقفاً   )معاً ( فتعاىل   ٩٢،١١٦
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  .أثبت الياء يف احلالني يعقوب   حيضرون،ارجعون  ٩٨،٩٩
) جـاء اَحـدهم     ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس        جاَء أحدهم  ٩٩

  .وأمال جاء خلف 
  ) .لعلي أعمل ( فتح الياء أبو جعفر   لعلي أعمل  ١٠٠
ـَّـينهم ( اإلدغام لرويس   أنساب بينهم  ١٠١   ) .أنساب
  .اإلخفاء أليب جعفر   ومن خفت  ١٠٣
  .أماهلا خلف  تتلى  ١٠٥
  ) .شقَاوتنا ( فتح الشني وزاد ألفاً بعد القاف خلف   ِشقْوتنا  ١٠٦
  .س اإلدغام لغري روي  فاختذمتوهم  ١١٠
  ) .سخرياً ( ضم السني أبو جعفر وخلف   ِسخرياً  ١١٠

  .اإلدغام أليب جعفر   )معاً(لبثتم   ١١٢،١١٥
  ) .فسل ( أسقط اهلمزة وفتح السني خلف   فسأَل  ١١٣
  ).ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم خلف ويعقوب   ترجعون  ١١٥

   .] الرامحني وأنت خري … [: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  سورة النور
   .]...  سورة أنزلنها وفرضناها [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 

  ) .تذَّكّرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذكّرون  ١
٣ ،   ٢ 
 ،٤  

تأخذكم ، رأفـة ،   
ــون ،  تؤمنـــ

  ، يأتوا)معاً(املؤمنني

ياخـذكم ، رافـة ،      ( اإلبدال فيها أليب جعفر     
  ن ،تومنو

  ) . املومنني ، ياتوا 
  ) .ِمية ( أبدل اهلمزة ياء مفتوحة   ِمائة  ٢
سهل الثانية وأبـدهلا واواً أبـو جعفـر ورويـس             شهداُء إال  ٦
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  وجهان) . شهداُء وال ) ( ِاال  شهداُء (
٦  نصب العني أبو جعفر ويعقوب   أحدهم أربع ) أربع. (  
) أنْ لعنت   ( ء يعقوب   أسكن النون خمففة ورفع التا      أنَّ لعنة  ٧

  ) .أنْ لعنه ( ووقف عليها باهلاء 
  ) . اخلامسةُ ( رفعها الثالثة   )الثانية(اخلامسةَ   ٩
٩  بخفف النون ورفع الباء يعقوب   أنَّ غض ) بأنْ غض. (  

  .أماهلا خلف   )معاً ( جاءوا   ١١،١٣
  ) . حتِسبونه حتِسبوه ،( كسر السني يعقوب وخلف   حتسبوه،حتسبونه  ١١،١٥
  .أماهلا خلف   توىل  ١١
  ) .كُربه ( ضم الكاف يعقوب   ِكبره  ١١
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنون،املؤمنات  ١٢
  .اإلبدال أليب جعفر   يأتوا  ١٣

  .أماهلا خلف   )معاً ( الدنيا   ١٤،١٩
ـَّـلَقَونه ( أدغمها خلف   إذْ تلقونه  ١٥   ) .ِإت
جعفر ووقف عليها يعقـوب ـاء       أسكن اهلاء أبو      وهو  ١٥

  ).وهوه ( السكت 
  .اإلبدال أليب جعفر   مؤمنني  ١٧
  ) .رؤف ( أسقط الواو يعقوب وخلف   رءوف  ٢٠

   .]وأن اهللا رءوف رحيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

 يـا أيهـا الـذين آمنـوا ال تتبعـوا        [: ه تعاىل   ـويبدأ بقول  : اخلامس الثمن
   .]...الشيطان  تخطوا

  ) .خطْوات ( أسكن الطاء خلف   خطُوات  ٢١
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  ) .يامر ( اإلبدال أليب جعفر   يأمر  ٢١
قدم التاء على اهلمزة املفتوحة وشدد الالم املفتوحـة     وال يأتل  ٢٢

  ) .وال يتأَلَّ ( أبو جعفر 
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤتوا  ٢٢
  .أماهلا خلف   القرىب  ٢٢
  .ل أليب جعفر اإلبدا  املؤمنات  ٢٣
  . أماهلا خلف   الدنيا  ٢٣
٢٤  يشهد ( بالياء خللف   تشهد. (  
  ) .عليهم ، أيديهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   عليِهم ، أيديِهم  ٢٤
وضـمها يف   ) يوفيهم اهللا   ( ضم اهلاء وصالً خلف       يوفيِهم اهللا  ٢٥

  ) .يوفيهم ( احلالني يعقوب 
٢٧    ــري ــاً غ بيوت

  بيوتكم
واإلخفـاء  ) ِبيوتاً غري ِبيـوتكم  ( باء خلف  كسر ال 

  . أليب جعفر ) بيوتاً غري  (يف
  ) .تستانسوا ، يوذن ( اإلبدال أليب جعفر   تستأنسوا، يؤذن  ٢٧،٢٨
  ) .تذَّكرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذكرون  ٢٧
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤذن  ٢٨
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل  ٢٨   ) .قُ

  .أماهلا خلف   )معاً (أزكى   ٢٨،٣٠
  .اإلبدال أليب جعفر   للمؤمنني،للمؤمنات،املؤمنون  ٣٠،٣١
  ) .غري أويل ( نصب الراء أبو جعفر   غِري أويل  ٣١
  ) .أيها ( وقف عليها يعقوب باأللف   يه املؤمنون أ  ٣١
  .أماهلا خلف   األيامى  ٣٢
ورويـس يف  ) اهللا يغنـهم  ( ضم اهلاء وصالً خلف    يغِنِهم اهللا  ٣٢
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وكسر امليم وصالً روح ورقـق    ) يغِنهم  ( احلالني ،   
  ) .يغنِهِم اهللا ( لفظ اجلاللة 

  .ضم اهلاء يف احلالني يعقوب   فيِهم  ٣٣
  ) .البغاِء ِان ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   البغاِء إن  ٣٣

  .أماهلا خلف   ءاتاكم  ٣٣ 
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣٣
  ) .مبينات ( فتح الياء أبو جعفر ويعقوب   مبِينات  ٣٤

   .]وموعظة للمؤمنني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  اهللا نور السموات واألرض [: ويبدا بقوله تعاىل  : السادس الثمن
٣٥  وقدقرأها أبو جعفر ويعقوب بتاء مفتوحة بدل الياء مع           ي

، ) توقَّـد   ( الـدال   فتح الواو تشديد القاف وفتح      
  ) .توقَد ( وقرأها خلف بتاء مضمومة 

  ) .ِبيوتاً ( كسر الباء خلف   بيوت  ٣٦
  ) .تلِهـيهم ( ضم اهلاء الثانية يعقوب   ال تلِهيِهم  ٣٧
  ) .حيِسبه ( كسر السني يعقوب وخلف   حيسبه  ٣٩
  .أماهلما خلف   جاءه ، فوفاه  ٣٩
  .ف أماهلا خل   يغشاه ، يراها  ٤٠
ـُـؤلف  ٤٣   ) .يولِّف ( اإلبدال أليب جعفر   ي
  .أماهلا وقفاً خلف   فترى  ٤٣
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خالله  ٤٣
  ) .ينِزل (أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ينزل  ٤٣
٤٣  بذهضم الياء وكسر اهلاء أبو جعفر   ي ) ذِهبي. (  
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 وكسر الالم ورفع القاف وجر الم  زاد ألفاً بعد اخلاء     خلَق كلَّ   ٤٥
  ) .خاِلق كِل ( خلف ) كل ( 

٤٥  ، 
٤٦  

  يشاء إن 
   يشاء إىل

) وجهـان  ( تسهيل اهلمزة الثانية فيهما وإبداهلا واواً    
  .أليب جعفر ورويس 

  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٤٦
  .أماهلا خلف   يتوىل  ٤٧

٤٨،٥١   حكُمحكَم (  أبو جعفر ضم الياء وفتح الكاف  )معاً ( ِليِلي. (  
  .اإلبدال أليب جعفر   يأتوا  ٤٩
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ٥١
كسر القاف الثالثة ، ووصل اهلاء خلف وابن مجاز،           ويتقِْه  ٥٢

  ) .ويتِقه ( وأسكنها ابن وردان 
   .]فأولئك هم الفائزون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وأقسموا باهللا جهد أميام [: ويبدأ بقوله تعاىل  : السابع الثمن
  .أماهلا خلف   ارتضى  ٥٥
  ) وليبِدلنهم( أسكن الباء وكسر الدال خمففة يعقوب   ولَيبدلنهم  ٥٥
  ) .ال حتِسنب ( كسر السني يعقوب وخلف   ال حتسنب  ٥٧
ـ ) مـاواهم   ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفـر         مأواهم  ٥٧ ا   وأماهل

  .خلف 
  .اإلبدال أليب جعفر   لبئس،ليستأْذنكم  ٥٧،٥٨
  ) .ثالثَ عورات ( نصب الثاء خلف   ثالثُ عوراٍت  ٥٨

٥٨،٦٠  
  ٥٨  

عليِهم ، عليِهن    
  بعدهن

ضم اهلاء يعقوب ووقف على الثانية  اء الـسكت          
  ) .بعدهنه ( وقف عليها اء السكت 
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  .يب جعفر اإلبدال فيهما أل  فليستأذنوا،استأذن  ٥٩
  .أماهلا خلف   األعمى  ٦١
  .اإلبدال أليب جعفر   )معاً ( تأكلوا   ٦١
  ) .ِبيوتكم ، ِبيوت ( كسر الباء خلف فيهما   بيوتكم ، بيوت  ٦١
ــون ،   ٦٢ املؤمنـ

ــستأذنوه ،  يـ
ــستأذنونك ،  ي
يؤمنـــون ، 
استأذنوك شأم  
  ، فأذن ، شئت

  املومنون ، ( اإلبدال فيها أليب جعفر 
  ه ،يستاذنو

   يستاذنونك ، 
  يومنون ، 

  استاذنوك ، 
  شام ، فاذن ،

  ) . شيت 
  ) .يرِجعون ( فتح الياء وكسر اجليم يعقوب   يرجعون  ٦٤

   .]واهللا بكل شيء عليم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  سورة الفرقان
   .] ...  تبارك الذي نزل الفرقان[: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثامن الثمن
٤  

٤،٥  
  فقد جاءوا 
  افتراه ، تملى

  )جاؤوا ( اإلدغام خللف مع إمالة 
  .أماهلما خلف 

ووقف عليها يعقوب   ) فهي  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       فِهي   ٥
  ) .فِهيه ) اء السكت 

  .أماهلا خلف   يلقى  ٨
وبالنون بدل الياء ) .ياكل منها ( اإلبدال أليب جعفر      يأكل منها   ٨

  ) .نأكل منها ( ف خلل

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ١٩٣ـ   

  )  انظر نُمسحور( ضم نون التنوين وصالً خلف وأبو جعفر   مسحوراً انظر   ٨
  .أماهلا خلف   شاء   ١٠
  ) .حنشرهم ( بالنون خللف   حيشرهم   ١٧
سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بينهما          أ أنتم   ١٧

  . ألفاً أبو جعفر 
هؤالِء اَم  (  أبو جعفر ورويس      ياءا نية اهلمزة الثا  أبدل  هؤالِء أم   ١٧

 (  
  ) .نتخذ ( ضم النون وفتح اخلاء أبو جعفر   نتِخذَ  ١٨
  ) .يستطيعون ( بالياء للثالثة   تستطيعون   ١٩

   .]وكان ربك بصرياً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  الجزء التاسع عشر
   .]...  وقال الذين ال يرجون لقاءنا [:  ويبدأ بقوله تعاىل  : األول الثمن
  ) .لياكلون ( اإلبدال أليب جعفر   ليأكلون  ٢٠
  .أماهلا خلف   نرى  ٢١
  .اإلمالة خللف   بشرى  ٢٢
  ) .تشقق ( شدد الشني أبو جعفر ويعقوب   تشقَّق   ٢٥
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٢٦
  .اإلدغام لغري رويس   اختذت  ٢٧
وأماهلا ) ياويلتاه  ( رويس اء السكت    وقف عليها     ياويلىت  ٢٨

  .خلف 
٢٤  ، 
٢٨  

يومئٍذ خري ،   ( 
  )فالناً خليالً 

  
  .اإلخفاء أليب جعفر 
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  .أماهلا خلف   جاءين   ٢٩
  ) .قومي اختذوا ( فتح الياء أبو جعفر وروح   قومي اختذوا  ٣٠
  .أماهلا خلف   كفى   ٣١
  ) .، جيناك ياتونك ( اإلبدال أليب جعفر   يأتونك ، جئناك  ٣٣
  .أماهلا خلف وقفاً   موسى   ٣٥
  ) .مثوداً ( نوا أبو جعفر وخلف   مثوداْ   ٣٨
السوِء يفلم ( أبدل اهلمزة الثانية ياء أبوجعفر ورويس   السوِء أفلم   ٤٠

 . (  
  )هزءاً(وأسكن الزاي خلف ) هزءاً ( باهلمزة للثالثة   هزواً   ٤١
  .أماهلا خلف   هواه   ٤٣
  ) .أراَيت ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أرأيت   ٤٣
  .كسر السني يعقوب وخلف حتِسب   حتسب  ٤٤
  .أماهلا خلف   شاء   ٤٥
٤٧  ، 
٤٨  

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       ) معاً ( وهو 
  ) .وهوه ) اء السكت 

يعقوب قرأها بالنون والشني املضمومتني أبو جعفر و        بشراً  ٤٨
، وبالنون املفتوحة والشني الـساكنةخلف   ) نشراً  ( 
  ) .نشراً  (

  )ميتاً ( شدد الياء أبو جعفر   ميتاً  ٤٩
  .أدغمها خلف   ولقد صرفناه  ٥٠
خفف الذال ساكنة وخفف الكاف مضمومةخلف        ليذَّكَّروا  ٥٠

  ) .ليذْكُروا  (
  .أماهلا خلف   فأىب   ٥٠
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  ) .شينا ( فر اإلبدال أليب جع  شئنا  ٥١
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٥٢

٥٣،٥٤ 
٦٢  

ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهو
  ) .وهوه ) اء السكت 

  .اإلمشام لرويس   قيل  ٦٠
   .]وجاهدهم به جهاداً كبرياً … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وهو الذي مرج البحرين [ : ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 
أمال شاء خلف وسهل اهلمزة الثانية أبـو جعفـر            شاَء أن   ٥٧

  ) شاء اَن ( ورويس 
  .أماهلا خلف   كفى   ٥٨
أسقط مهزيت الوصل والقطع وفتح الـسني خلـف           فسأل   ٥٩

  ) .فسل  (
  .أماهلا خلف   استوى  ٥٩
  ) .تامرنا ( اإلبدال أليب جعفر   تأمرنا   ٦٠
  ) سرجاً ( ضم السني والراء خلف وحذف األلف   سراجاً  ٦١
٦٢  أسكن الذال خمففة وخفف الكاف مضمومة خلف         أن يذَّكَّر

  ) .أن يذْكُر  (
وكـسر  ) يقِتروا  ( ضم الياء وكسر التاء أبو جعفر         يقْتروا  ٦٧

  ) .يقِتروا ( التاء وفتح الياء يعقوب 
٦٩  فضاعف  (ف أبو جعفر ويعقوب شدد العني وحذف األل  ييضع. (  
  ) . فيِه مهاناً ( ال صلة للثالثة   فيه مهاناً   ٦٩
  ) .ذريتنا ( وحدها خلف   وذرياتنا   ٧٤
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  فتح الياء وأسكن الالم وخفـف القـاف خلـف            ويلَقَّون  ٧٥
  ) .يلْقَون ( 
   .]فسوف يكون لزاماً … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  شعراءسورة ال
  .ويبدأ من أول سورة الشعراء : الثمن الثالث 

السكت على حروف اهلجاء أليب جعفر واإلمالة يف          طسم   ١
  .الطاء خللف 

  ) .نشا ( اإلبدال أليب جعفر   نشأ  ٤
  ) .ننِزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ننزل   ٤
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم    ٤
  .أبدل اهلمزة الثانية ياء أبو جعفر ورويس    آية من السماِء  ٤
  .ضم اهلاء فيهما يعقوب واإلبدال فيهما أليب جعفر   يأتيِهم،فسيأتيِهم    ٦ ، ٥
  ) يستهزون ( ضم الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر   يستهِزؤن   ٦
  ) .مومنني ( اإلبدال أليب جعفر   مؤمنني  ٨
ـُو   ٩ عليها يعقـوب ـاء     أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف        لـه

  ) .لـهوه ) ( لـهو ( السكت 
  .أماهلا خلف   موسى  ١٠
  ).أِن يت ( أبدل اهلمزة الثانية وصالً أبو جعفر   أِن ائْت  ١٠
  .أماهلا خلف   نادى   ١٠
  ) .إينَ أخاف ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أخاف  ١٢

  ) ذبوين ، يقتلوين يك( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   يكذبون، يقتلون  ١٢،١٤
١٣  ينطلق ، نصب القافني يعقوب   يضيق ) ينطلق ، يضيق. (  
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  .اإلبدال أليب جعفر   فأتيا  ١٦
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   إسراءيل   ١٧
  .اإلدغام أليب جعفر   لبثت   ١٨
  .اإلمالة لرويس   الكافرين   ١٩
  .اإلدغام لغري رويس   اختذت  ٢٩
  . اإلخفاء أليب جعفر   إهلاً غريي   ٢٩

  .اإلبدال فيهما أليب جعفر   جئتك ، فأت  ٣٠،٣١
  .أماهلما خلف   ) معاً ( فألقى   ٣٢،٤٥
  .اإلبدال فيهما أليب جعفر   تأمرون ، يأتوك  ٣٥،٣٧
٣٦  أرجهـي  ( كسر اهلاء مع الصلة ابن مجاز وخلـف        أرِجه

، ) أرجِه وأخاه   ( والبن وردان بدون صلة     ) وأخاه  
يعقوب بزيادة مهزة ساكنة بعد اجليم وضـم       وقرأها  

  ) . أرجئْه وأخاه( اهلاء من دون صلة 
سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بينهما          أئنا  ٤١

  ألفاً أبو جعفر 
  .أماهلا خلف   جاء   ٤١

  .أماهلا خلف    )كله ( موسى   ٤٣،٤٥،٤٨
  ) .ِهيه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   ِهي  ٤٥
٤٥  لْقَففـتح الـالم وشــدد القـاف الثالثــة وأسـكن الفــاء       ت  

 ) تلَقَّف. (  
االستفهام أليب جعفر وروح وخلف وسهل الثانيـة          آمنتم   ٤٩

  ) .أ اَامنتم ) ( أ آمنتم ( أبو جعفر 
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خالف  ٤٩
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  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ٥١
   .]أن كنا أول املؤمنني …  [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وأوحينا إىل موسى [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الرابع الثمن
  ) .أِن اسر ( كسر النون ووصل اهلمزة أبو جعفر   أنْ أسر    ٥٢
  ) .بعبادي إنكم ( فتح الياء أبو جعفر   بعبادي إنكم   ٥٢
  ) .٦١،٦٣،٦٥(أماهلا خلف وكذا يف   ) كله ( موسى   ٥٢
  ) حِذرون ( أسقط األلف أبو جعفر ويعقوب   حاِذرون  ٥٦
  .سهل الثانية أبو جعفر مع املد والقصر   إسرائيل  ٥٩
  أمال خلف الراء يف احلالني وأمال اهلمزة وقفاً   تراءى اجلمعان   ٦١
  ) .معي ريب ( أسكن الياء الثالثة   معي ريب   ٦٢

٦٢،٧٨،
٧٩،٨٠،

٨١،١٠٨  

سيهدين،يهد
قني، ين  يس

يشفني  حييني، 
  أطيعون 

  
  

  .أثبت الياء يف احلالني يعقوب 

٦٦  اء السكت رويسوقف عليها   ثُم  ) هـُم   ) .ث
٦٧،١٠٣  
١٠٢،  

  )معاً (مؤمنني 
  املؤمنني ، 

  
  .اإلبدال فيها أليب جعفر 

ووقـف عليهـا    ) لـهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       لَهو  ٦٨
  ) .لـهوه . ( يعقوب اء السكت 

  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٦٩
  .سهل الثانية أبو جعفر ورويس   نبأَ إبراهيم   ٦٩
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  .أدغمها خلف   إذْ تدعون  ٧٢
  ) .أفراَيتم ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أفرأيتم   ٧٥

  ) .يلَ إال ، أليب إنه ( فتح الياء فيهما أبو جعفر   يلْ إال ، أليب إنه  ٧٧،٨٦
٧٨،٨٠  
١٠٤،١٢٢  

  ،)معاً(فهو  
   هلو

، ووقف يعقوب   ) فهو ، هلْو  (أسكن اهلاء أبو جعفر     
  ).فهوه ، لَهوه ) اءالسكت 

  .اإلمالة خللف وقفاً   أتى اهللا  ٨٩
  ) .أجري إال ( أسكن الياء يعقوب وخلف   أجري إال   ١٠٩
  .أثبت الياء يف احلالني يعقوب   وأطيعوِن  ١١٠

   .] فاتقوا اهللا وأطيعون [: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 
& & & &  

   .]...  قالوا أنؤمن لك [:  ويبدأ بقوله تعاىل  : اخلامس الثمن
  .اإلبدال أليب جعفر   أنؤمن  ١١١
قطع اهلمزة وأسكن التاء خمففة وزاد ألفاً بعد البـاء            واتبعك   ١١١

  ) .وأتباعك ( ورفع العني يعقوب 
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ١١٤،١١٨
  .أثبت الياء يف احلالني يعقوب   كذبوِن  ١١٧
  ) .معي من ( أسكن الياء الثالثة   معي من  ١١٨

  ) .أجري إال ( أسكن الياء يعقوب وخلف أجري اال     ١٢٧،١٤٥،١٨٠
١٣١،١٥٠ 
١٧٩،١٦٣  

ــون  وأطيع
  )كله(

  
  ) .وأطيعوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب 

  ) .إينَ أخاف ( فتح الياء أبو جعفر    أخاف إينْ  ١٣٥
  ) خلْق األولني ( فتح اخلاء وأسكن الالم أبو جعفر ويعقوب   خلُق األولني  ١٣٧

  .اإلبدال أليب جعفر   )معاً (مؤمنني  ١٣٩،١٥٨
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  ) .ِبيوتاً ( كسر الباء خلف   بيوتاً  ١٤٩
  ) .فَِرهني ( أسقط األلف أبو جعفر ويعقوب   فارهني   ١٤٩
  .اإلبدال أليب جعفر   فأت  ١٥٤
  .اإلبدال أليب جعفر   فيأخذكم  ١٥٦
  .اإلبدال أليب جعفر   أتأتون  ١٦٥
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٧٣
ووقـف عليهـا    ) لـهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       لـهو  ١٧٥

  ) .لـهوه ( يعقوب اء السكت 
زة وبىن التاء على الفتح أبـو       فتح الالم وحذف اهلم     أصحاب األيكِة  ١٧٦

  ) .أصحاب لَيكةَ ( جعفر 
   .]إن أجري إال على رب العاملني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  أوفو الكيل [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السادس 
  ) .القُسطاس ( ضم القاف أبو جعفر ويعقوب   بالِقسطاس    ١٨٢
  ) .ِكسفاً (  السني الثالثة أسكن  ِكسفاً  ١٨٧
  ) السماِء ِان ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   السماِء إن   ١٨٧
  ) .ريب أعلم ( فتح الياء أبو جعفر   ريب أعلم   ١٨٨

١٩٠،١٩٩
٢٠١،٢١٥  

  )معاً(مؤمنني 
  يؤمنون، املؤمنني 

  
  .اإلبدال أليب جعفر 

  لـهو  ١٩١
  
  

 عليها يعقوب ـاء     أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف     
  .السكت 

١٩٣      ل به الـروحشدد الزاي ونصب احلاء والنون يعقوب وخلـف        نز  
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  ) .نزل به الروح األمني (   األمني 
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر مع املد والقصر   إسرائيل   ١٩٧
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ١٩٩
  .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  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  سورة النمل
   .]...  طس [:  ويبدأ بقوله تعاىل  : السابع الثمن
سكت أبو جعفر على حريف اهلجاء ، واإلمالة خللف           طس   ١

  . يف الطاء 
٢   أماهلا خلف وقفاً   هدى.  
  .أماهلا خلف   بشرى  ٢
  .اإلبدال أليب جعفر   ويؤتون  ٣
  .اإلبدال أليب جعفر   ال يؤمنون  ٤
  .اهلا وقفاً خلف أم  لَتلَقى   ٦

  .أماها خلف   ) كله ( موسى   ٧،٩،١٠
  ) .إينَ أنست ( فتح الياء أبو جعفر   إين آنست   ٧
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  ) .بشهاِب قبس ( بال تنوين أليب جعفر   بشهاٍب قبٍس  ٧
  . أماهلا خلف   جاءها   ٨
  .أماهلا خلف   وىل   ١٠
١٠  ، 
١٩  

 ، لـــــدي  
والدي ، علي  

  ، ) ه لدي( وقف يعقوب عليها باهلاء 
 ) هوالدي ، هعلي. (  

  .أماهلا خلف   جاءم   ١٣
ووقـف عليهـا    ) لـهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       لـهو  ١٦

  ).لـهوه ( يعقوب باهلاء 
  ) .وادي ( وقف عليها يعقوب بالياء   على واِد  ١٨
  ) .ال حيطمنكم ( أسكن النون رويس   ال حيطمنكم  ١٨
   .أماهلا خلف  ترضاه  ١٩
  ) .مايلْ ال ( أسكن الياء الثالثة   مايلَ ال   ٢٠
  .أماهلا خلف وقفاً   ال أرى   ٢٠
  .اإلبدال أليب جعفر   ليأتيين  ٢١
  ).فمكُث ( ضم الكاف لغري روح   فمكَث   ٢٢
  .اإلبدال أليب جعفر   وجئتك  ٢٢
  ) .أالَ يسجدوا ( خفف الالم أبو جعفر ورويس   أالَّ يسجدوا   ٢٥
  ) .خيفون ، يعلنون ( بالغيب فيهما للثالثة    تعلنونختفون ،  ٢٥

   .]ال إله إال هو رب العرش العظيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
∗ ∗ ∗ ∗  

   .]...  قال سننظر أصدقت [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
٢٨   فـألقِهي إلـيهم     ( كسر اهلاء مع الصلة خلف        فألقه ( ،

  ) .ألقِه إليهم (  صلة ليعقوب وبالكسر من غري

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٢٠٣ـ   

  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   ) معاً ( إليِهم   ٢٨،٣٥
  . سهل الثانية وأبدهلا أبو جعفر ورويس   املُأل إين   ٢٩
  ) .إينَ ألقي ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ ألقي   ٢٩
٣١   اء السكت   علي وقف عليها يعقوب ) هعلي. (  
  .ل أليب جعفر اإلبدا  وأتوين   ٣١
٣٢  ، 
٣٨  

املأل أفتـوين ،    
  املأل أيكم 

أبدل اهلمزة الثانيـة واواً أبـو جعفـر ورويـس           
  ).وفتوين ، املُأل ويكم  املأل (

  ) . تشهدوين ( أثبت الياء يعقوب يف احلالني   تشهدون   ٣٢
  .اإلبدال أليب جعفر   بأس  ٣٣

  .أماهلما خلف   جاء ، جاءت   ٣٦،٤٢
٣٥   ـِم   ) .ِبـمه (  عليها يعقوب اء السكت وقف  ب
أثبت الياء يف احلالني يعقوب مع إدغـام النـون يف             أمتدونِن  ٣٦

، وأثبت الياء وصالً أبو جعفـر       ) ني  ~أمتدو( النون  
  ) .أمتدونين  (

أثبت الياء مفتوحة أبو جعفر  وصالً وحذفها وقفاً ،            آتاِن اهللا  ٣٦
ة وقفـاً ،    وأثبتها رويس مفتوحة وصـالً وسـاكن      

وحذفها روح وصالً وأثبتها وقفاً ، وحذفها خلف        
  .يف احلالني 

  .أماهلا خلف   ءاتاكم  ٣٦
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم   ٣٧
  .اإلبدال أليب جعفر   فلنأتيهم  ٣٧
  .أدغمها رويس خبلف عنه   ال قبلَ لَهم   ٣٧
  .اإلبدال فيها أليب جعفر   يأتيين  ٣٨
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وأماهلمـا  ) أنا ءاتيك (أثبت األلف وصالً أبو جعفر      )معاً(يك أناْ ءات  ٣٩،٤٠
  . خلف 

  .فتح الياء وصالً أبو جعفر   ليبلوينْ أَأَشكر  ٤٠
٤٠   أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانية مـع         ءأشكر

  .رويس 
  .أمال اهلمزة والراء خلف   رآه  ٤٠
  .اإلمالة لرويس   الكافرين  ٤٣
  . لرويس اإلمشام  قيل  ٤٤
  ) .أنُ اعبدو ( ضم النون أبو جعفر وخلف   أِن اعبدوا  ٤٥
ـــنه ،   ٤٩ لنبينـ

لنقولَن  
قرأها خلف بالتاء املضمومة بدل النون وضم التـاء         
الثانية يف األوىل وضم الالم الثانية يف الثانية وبالتـاء          

  ) .لتقولُن ) ( لتبيننه . ( املفتوحة بدل النون 
  ) .مهلَك . ( ضم امليم وفتح الالم الثالثة   مهِلك  ٤٩
  ) .ِإنا دمرناهم . ( كسر اهلمزة أبوجعفر   أَنا دمرناهم  ٥١
  ) .ِبيوم . ( كسر الباء خلف   بيوم  ٥٢
  أدخل بني األلفني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانية رويس   أئنكم  ٥٥

   .]ن بل أنتم قوم جتهلو … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  
  الجزء العشرون
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 [: ویبدأ بقوله تعالى : الثمن األول 
   .]... فما كان جواب قومه 

  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٥٨
  .أماهلا خلف   اصطفى  ٥٩
  ) .تشركون .( بالتاء أليب جعفر وخلف   يشركون  ٥٩
٦٠ ،
٧٥  

  أمن خلق ، 
  من غائبة

  
  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر 

سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بـني           )كله (ءإله    ٦٠
  ).٦١،٦٢،٦٣،٦٤(اهلمزتني ألفاً أبوجعفر وكذا يف 

) تـذَّكَّرون   ( قرأ أبو جعفر ورويس بتشديد الذال         تذَكَّرون  ٦٢
  ) .يذَّكَّرون ( وقرأها روح بالياء وتشديد الذال 

  ) .الريح ( أفردها خلف   الرياح  ٦٣
ها أبو جعفر ويعقوب بالنون املضمومة بدل الباء        قرأ  بشــراً  ٦٣

وقرأها خلف بالنون املفتوحة    ) نشراً  ( وضم الشني   
  ) .نشراً ( وإسكان الشني 

  .أماهلا وقفاً خلف   تعاىل  ٦٣
أسكن الالم وقطع اهلمزة وخفف الدال ساكنة أبـو        بِل ادارك  ٦٦
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  ) .بلْ أدرك ( جعفر ويعقوب 
  .وىل أبوجعفر وسهل الثانية رويس أسقط األ  أِإذا  ٦٧
سهل الثانية أبوجعفر ورويس وأدخل بني اهلمـزتني          أِئنا  ٦٧

  .ألفاً أبوجعفر 
  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٧٠
  .أماهلا خلف   مىت  ٧١
  .أماهلا خلف   عسى  ٧٢
  .سهل الثانية مع املد والقصر أبوجعفر   إسراءيل  ٧٦
   . وقفاأماهلا خلف  هلدى  ٧٧
٧٧  ، 
٨١  

  للمؤمنني ،
   يؤمن

  
  .اإلبدال أليب جعفر 

أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقـوب ـاء            وهو  ٧٨
  .السكت 

  .أماهلا خلف   املوتى  ٨٠
  .سهل الثانية أبو جعفر ورويس   الدعاَء إذا  ٨٠

   .]فهم مسلمون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وإذا وقع القول عليهم [: ىل ويبدأ بقوله تعا: الثمن الثاين 
  ) .ِإنّ الناس ( كسر اهلمزة أبو جعفر   أنَّ الناس  ٨٢

  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( عليِهم   ٨٢،٨٥
  .أماهلا خلف   جاءوا  ٨٤
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٨٦
  .أماهلا خلف   شاء  ٨٧
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  ) آتوه  ( جعفر ويعقوب أثبت ألفاًبعد اهلمزة وضم التاء أبو  أتوه  ٨٧
  .أماهلا وقفاً خلف   ترى  ٨٨
  ) .حتِسبها ( كسر السني يعقوب وخلف   حتسبها  ٨٨
ووقف عليها يعقوب ) وهي ( أسكن اهلاء أبو جعفر    وِهي  ٨٨

  ) . وهوه ) اء السكت 
  ) .يفعلون ( بالياء بدل التاء ليعقوب   تفعلون  ٨٨

   .أماهلا خلف  )معاً ( جاء   ٨٩،٩٠
أبدل التنوين يف األوىل كسرة أبو جعفر ويعقـوب           فزٍع يومئٍذ  ٨٩

  ) فزٍع يوِمئٍذ ) ( فزِع يومئٍذ ( وكسر امليم يعقوب 
  ) .يعملون ( بالياء خللف   تعملون  ٩٠
  .أماهلا خلف   اهتدى  ٩٢

∗ ∗ ∗ ∗  
  سورة القصص

سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر واإلمالة خللف          طسم  ١
  .يف الطاء 

  .أماهلا خلف   ) كله (موسى   ٣،٧،١٠
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٣
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر ، وسهل الثانيـة            أِئمة  ٥

  .أبوجعفر ورويس 
ــونَ   ٦ ــري فرع ون

  وجنودمها وهامانَ
بالياء املفتوحة بدل النون وباأللف املقـصورة بعـد    

ويرى ( لف الراء بدل الياء ورفع الكلمات الثالث خل 
  وأمال يرى خلف أيضاً ) فرعونُ وهامانُ وجنودمها 

  ) .حزناً ( ضم احلاء وأسكن الزاي خلف   وحزناً  ٨
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  ) .خاطني ( حذف اهلمزة أبو جعفر   خاِطِئني  ٨
٩  توقف عليها يعقوب باهلاء   قُـر ) هقُر. (  
  .أماهلا خلف   عسى  ٩

   .]وهم ال يشعرون …  [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وحرمنا عليه املراضع [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 
  .أماهلا خلف   استوى  ١٤
  .أماهلا وقفاً خلف   فقضى  ١٥
  ) .١٨،١٩،٢٠( أماهلا خلف وكذا يف   )كله ( موسى    ١٥
  ) .يبطُش ( ضم الطاء أبو جعفر   يبِطش  ١٩
  .أماهلا خلف   يسعى  ٢٠

  .أماهلما خلف   جاء ، جاءه  ٢٠،٢٥
٢٠ ،
٢٦ ،
٢٧  

يـــأمترون ، 
اســـتأجره، 

  تأجرين

  يأمترون ، ( اإلبدال أليب جعفر 
  استاجره ،
  ) . تاجرين 

  .أماهلا خلف   عسى   ٢٢
  . كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب وضمهما خلف  دوِنِهم امرأتني  ٢٣
) يصدر الرعـاء    ( و جعفر   فتح الياء وضم الدال أب      يصِدر الرعاُء   ٢٣

  ) .ـِدر زيصـ( وأشم الصاد زاياً خلف ورويس 
٢٢  ، 
٢٧  

  ريب أنْ،إينْ أريد
  ستجدينْ إن 

  
  .فتح الياء فيها أبو جعفر 

  .اإلخفاء أليب جعفر   من خري    ٢٤
  .أماهلا خلف   فسقى ، توىل   ٢٤
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٢٥  ، 
٢٦  

جاءته ، إحدامها   
  )معاً(

  
  .أماهلا خلف 

فتح التاء أبو جعفر ووقف عليها مع يعقوب باهلـاء            ياأبِت   ٢٦
)ياأبه (  

  .أماهلا وقفاً خلف   إحدى   ٢٧
  .أماهلا خلف   شاء   ٢٧
٢٨  اء السكت   علي وقف عليها يعقوب ) هعلي. (  

   .]واهللا على ما نقول وكيل  …[: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  فلما قضى موسى األجل [: ىل ويبدأ بقوله تعا: الثمن الرابع 
  .أماهلا خلف   قضى   ٢٩
  .أماهلا وقفاً خلف   موسى األجل   ٢٩

٢٩،٣٠،
٣٤،٣٧،  
٣٨  

  إين آنست،لعلي آتيكم، 
  إين أنا، إين أخاف،
  ريب أعلم،لعلي أطلع

  
  

  .فتح الياء فيها أبو جعفر 
وضـمها  ) ِجذْوة  ( كسر اجليم أبو جعفر ويعقوب        جذوة   ٢٩

  ) .جذْوة ( خلف 
٣٠   ، 
٣١    

ياموسى، أتاها  
  ) كله ( موسى 

  .أماهلا خلف 
  ) .٣٦،٣٧،٣٨،٤٣(أماهلا خلف ، وكذا يف 

  أماهلما خلف ، واإلمالة لألوىل يف اهلمزة والراء  رآها ، ولَّى  ٣١
  .اإلخفاء أليب جعفر   من غري ، إلٍه غريي   ٣٢،٣٨
 اهلاء أبو جعفـر  ، وفتح) الرهب ( ضم الراء خلف      الرهب   ٣٢

  ) .الرهب ( ويعقوب 
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  ) .فذانك ( شدد النون رويس   فذاِنك   ٣٢
  ) .يقتلوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   يقتلون   ٣٣
٣٤  أسكن الياء الثالثة   معي.  
  ) ِردا( اإلبدال ألفاً دون تنوين أليب جعفر يف احلالني   ردءاً   ٣٤
  ).يصدقْين ( لثالثة جزم القاف ا  يصدقُين   ٣٤
  ) . يكذبوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   يكذبون   ٣٤

  .أماهلا خلف   ) معاً ( جاءهم   ٣٦،٤٨
٣٦   أماهلا وقفاً خلف   مفترى.  
  .أماهلا خلف   جاء   ٣٧
  .أماهلا خلف   باهلدى   ٣٧
  ) .من يكون ( بالياء بدل التاء خللف   من تكون  ٣٧
  ) يرِجعون ( ياء وكسر اجليم يعقوب وخلف فتح ال  يرجعون  ٣٩
، وسهل الثانيـة     أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر       أئمة   ٤١

  .رويس 
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٤٢
  .أماهلا خلف وقفاً   موسى الكتاب  ٤٣
  .أماهلا خلف   األوىل  ٤٣

٤٣،٥٠  أماهلا خلف وقفاً   )معاً  ( هدى.  
  .قفاً أماهلا خلف و  موسى األمر   ٤٤
  ) .أنشانا ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   أنشأنا  ٤٥
  .ضم اهلاء وصالً خلف ويعقوب يف احلالني   عليِهم العمر   ٤٥
  .أماهلا خلف   أتاهم  ٤٦
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديِهم   ٤٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٢١١ـ   

  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ٤٧
  .اإلمالة خللف   جاءهم  ٤٨
  . أماهلا خلف   ) معاً ( موسى   ٤٨
فتح السني وزاد ألفاً بعدها وكسر احلاء أبو جعفـر            ِسحران  ٤٨

  ) .ساِحران ( ويعقوب 
  .اإلبدال أليب جعفر   فأتوا   ٤٩
  .أماهلا خلف   أهدى   ٤٩
  .أماهلا خلف   هواه  ٥٠

   .]إن اهللا ال يهدي القوم الظاملني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ولقد وصلنا هلم القول [: ويبدأ بقوله تعاىل : اخلامس الثمن 
٥٢،٥٤
٦٣  

يؤمنون ، يؤتون   
  ، تربأنا

  يومنون ، يوتون ،( اإلبدال أليب جعفر 
  ) . تربانا 

  .أماهلا خلف   يتلى  ٥٣
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   ) معاً ( عليِهم   ٥٣،٥٩
ووقف عليها يعقوب   ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       وهو   ٥٦

  ) .وهوه ) اء السكت 
  .أماهلا خلف   اهلدى   ٥٧
أماهلا  خلف ، وقرأها بالتاء بدل اليـاء أبـوجعفر             جيىب  ٥٧

  ) .جتىب ( ورويس 
  .أماهلا خلف   ) معاً ( القرى   ٥٩

  .أماهلا خلف   ) معاً ( الدنيا   ٦٠،٦١
  .أماهلا خلف   أبقى    ٦٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٢١٢ـ   

٦١  ، 
٧٠  

كن اهلاء فيها أبو جعفر ، ووقف عليها يعقـوب          أس  فهو ، وهو
  اء السكت  

  .أسكن اهلاء أبو جعفر   مث هو  ٦١
  ) .يناديهم ( ضم اهلاء فيها يعقوب   )الثالثة(يناديهم   ٦٢،٦٥،٧٤

٦٣  ، 
٦٦  

عليِهم القول ،   
  عليِهم األنباء 

  
  .ضم اهلاء وصالً خلف ، ويف احلالني يعقوب 

ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل   ٦٤   ) .قُ
  .أماهلا خلف   عسى  ٦٧
  .أماهلا خلف   تعاىل   ٦٨
  .أماهلا خلف   األوىل  ٧٠
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٧٠

  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر    )معاً ( أرأيتم   ٧١،٧٢
٧١،٧٢   غري اإلخفاء أليب جعفر   ) معاً ( إله.  
  .اإلبدال أليب جعفر   )اً مع( يأتيكم   ٧١،٧٢

   .]وضل عنهم ما كانوا يفترون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
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 [: ویبدأ بقوله تعالى : الثمن السادس 
   .]... إن قارون كان من قوم موسى 

  .أماهلما خلف   موسى ، فبغى  ٧٦
  .أماهلا خلف   آتاك   ٧٧

  .أماهلا خلف   )معاً ( الدنيا   ٧٧،٧٩
  ) .عندي أومل ( فتح الياء أبو جعفر   عندي أومل   ٧٨
  .كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب وضمهما خلف   ذنوِبِهم ارمون  ٧٨
  .أماهلا خلف   يلَقَّاها  ٨٠
  ) .ِفـية ( أبدل اهلمزة ياءاً أبو جعفر   ِفئَة    ٨١
  )خلُِسف( ضم اخلاء وكسر السني أبو جعفر وخلف   خلَسف بنا   ٨٢
  .أماهلا خلف   جيزى  ٨٤

  .أماهلا خلف   ) كله ( جاء   ٨٤،٨٥
  ) .ريب أعلم ( فتح الياء أبو جعفر   ريب أعلم    ٨٥
  .أماهلا خلف   باهلدى  ٨٥
  .أماهلا خلف   يلقى  ٨٦
  .أماهلا رويس   للكافرين   ٨٦
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٨٨
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   .]له احلكم وإليه ترجعون  … [: له تعاىل نـهاية الثمن عند قو
& & & &  

  سورة العنكبوت
   ]… أحسب الناس أن يتركوا & الـم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السابع 

  .السكت على حروف التهجي أليب جعفر   الـم   ١
  أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت   وهو  ٥
  .أماهلا خلف   جاء   ١٠
  .ضم اهلاء يعقوب   فيِهم  ١٤
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ١٧
  ) .أومل تروا ( بالتاء بدل الياء خللف   أومل يروا  ١٩
  . أماهلا خلف   فأجناه   ٢٤
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٢٤
  .اإلدغام لغري رويس   اختذمت  ٢٥
ونصبهامنونة أبو جعفـر  ) ةُ  مود( رفع مودة رويس      مودةَ بيِنكم   ٢٥

  ) .مودةً بينكم ( وخلف مع نصب نون بينكم 
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٢٥
  .أماهلا خلف ، واإلبدال أليب جعفر   مأواكم  ٢٥

   .]من ناصرين  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
 [: ویبدأ بقوله تعالى : الثمن الثامن 
   .]... فآمن له لوط 

٢٦  إنه ( فتح الياء أبو جعفر    إنهريب ريب. (  
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٢٧
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  ) .أ إنكم لتأتون ( زاد مهزة االستفهام خلف   إنكم لتأتون  ٢٨
  .اإلبدال أليب جعفر    تأتون ،)معاً(لتأتون  ٢٨،٢٩
سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بينهما          أئنكم  ٢٩

  .ألفاً أبو جعفر 
  أبدل اهلمزة واواً أبوجعفر وصالً ، وأبدهلا ياًء ابتداًء    ئتناقالوا ا  ٢٩
  .أماهلا خلف   بالبشرى  ٣١

  .أماهلا خلف   )معاً(جاءت   ٣١،٣٣
أسكن النون الثانيةوكسر اجليم خمففة يعقوب وخلف   لننجينه  ٣٢

  ) لننِجينه ( 
ـُيء ( باإلمشام أليب جعفر ورويس   سيء   ٣٣   ) .ِس
  ) منجوك(أسكن النون وخفف اجليم خلف ويعقوب   منجوك  ٣٣
  ) .مثوداً ( نوا بالنصب أبو جعفر وخلف   ومثودا  ٣٨
  .أماهلا خلف   موسى   ٣٩
  ) .جاءهم ( أدغمها خلف وأمال   ولقد جاءهم   ٣٩
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خسفنا   ٤٠
  ) .الِبيوت ( كسر الباء خلف   البيوت   ٤١
  ) .تدعون ( بدل الياء أليب جعفر وخلف بالتاء   يدعون  ٤٢
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقـوب ـاء            وهو  ٤٢

  .السكت 
  .اإلبدال أليب جعفر   للمؤمنني  ٤٤
  .أماهلا خلف   تنهى  ٤٥

   .]واهللا يعلم ما تصنعون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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& & & &  
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  الجزء الحادي والعشرون,
   .]...  وال جتادلوا أهل الكتاب [:  ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن األول 

  ) .يومنون ، يومن ( اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون ، يؤمن   ٤٧
  ) .آية من ربه ( وحدها خلف   آيات من ربه  ٥٠
  ) .أومل يكفهم ( ضم اهلاء رويس   أومل يكفِهم   ٥١
  .أماهلما خلف   يتلى ، ذكرى   ٥١
  ) .عليهم ( قوب ضم اهلاء يع  عليِهم  ٥١
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٥١
  . أماهلا خلف   كفى  ٥٢
٥٣  أماهلا خلف وقفاً   مسمى.  
  .أماهلا خلف   جلاءهم  ٥٣
  .اإلبدال أليب جعفر   يأتينهم  ٥٣
  .اإلمالة لرويس   بالكافرين  ٥٤
  .أماهلا خلف   يغشاهم  ٥٥
  ) ونقول ( قوب بالنون بدل الياء أليب جعفر ويع  ويقول ذوقوا   ٥٥
      .أسكن الياء يعقوب وخلف   يا عبادي الذين  ٥٦
  ) .فاعبدوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   فاعبدون  ٥٦
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٥٧
قرأها بثاء مثلثة ساكنة بعد النون خلف وختفيـف           لنبوئنهم  ٥٨

واإلبـدال  ) ثِْوينهم  لن( الواو وبعدها ياء مفتوحة     
  ) .لنبوينهم ( أليب جعفر 
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قرأها أبو جعفر بألف بعد الكاف مـن دون يـاء        وكأين   ٦٠

وكسر اهلمزة وسهلها مع املد والقصر ، ووقـف         
  ) .وكأَي ( عليها يعقوب بالياء 

  أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب باهلاء  وهو  ٦٠
  .أماهلا خلف   فأىن   ٦١
  .اإلبدال أليب جعفر   ؤفكوني  ٦١
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٦٤
ووقف عليهـا   ) لـهي  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       لـهي  ٦٤

  ) .ِهلـيه ( يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف   جناهم  ٦٥
  ) .ولْيتمتعوا ( أسكن الالم خلف   وِليتمتعوا  ٦٦
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٦٧
  . خلف أماهلا  افترى ، جاءه  ٦٨
٦٨  أماهلا وقفاً خلف   مثوى.  
  .أماهلا رويس   للكافرين   ٦٨

   .]وإن اهللا ملع احملسنني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  سورة الروم
   .]…  غلبت الروم &  الـم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 

  .سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر   الـم  ١
  .ا خلف وقفاً أماهل  أدىن  ٣
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  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنون  ٤
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           )معاً ( وهو   ٢٧ ، ٥

  .السكت 
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٧
٨  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  .أماهلا خلف   جاءم  ٩
  ).كان عاقبةُ ( رفعها أبو جعفر ويعقوب   كان عاقبةَ  ١٠
  .أماهلا خلف   ىالسوأَ  ١٠
  ).يستهزون ( حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   يستهزءون  ١٠
، وبالياء ) ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم رويس   ترجعون  ١١

  ) .يرِجعون ( املفتوحة وكسر اجليم لروح 
  .أماهلا رويس   كافرين  ١٣
تخرج وكذلك  ١٩

  ون
  ) .تخرجون ( فتح التاء وضم الراء خلف 

٢٠   ، 
٢١   

  أنْ خلقكم ، 
  أنْ خلق 

  
  .اإلخفاء أليب جعفر 

  ) .للعالَمني ( فتح الالم الثالثة   للعاِلمني  ٢٢
  .بالتخفيف ليعقوب   ويرتِّل   ٢٤
ووقـف عليهـا    ) وهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       )كله ( وهو   ٢٧

  ) .وهوه ( يعقوب اء السكت 
  .أماهلا خلف   األعلى  ٢٧
  ) .فطره (  عليها يعقوب اء التأنيث وقف  فطرت  ٣٠
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   .]ولكن أكثر الناس ال يعلمون   … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  منيبني إليه واتقوه [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 
  ) .لديهم ، عليهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   لديِهم ، عليِهم  ٣٢،٣٥
  .هلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب باهلاء أسكن ا  فهو  ٣٥
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديِهم  ٣٦
  ) .يقِنطون ( كسر النون يعقوب وخلف   يقنطون  ٣٦
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنون  ٣٧
  .أماهلا خلف   القرىب  ٣٨
  .أماهلا خلف وقفاً   رباً  ٣٩
ضمومة بدل التاء   قرأها أبو جعفر ويعقوب بالتاء امل       لريبوا  ٣٩

  ) .لتربوا ( وإسكان الواو 
  ) .تشركون ( قرأها خلف بالتاء بدل الياء   يشركون  ٤٠
  .أماهلا خلف   تعاىل  ٤٠
  ) .لنذيقهم ( قرأها روح بالنون بدل الياء   ليذيقَهم  ٤١
  ) .يايت ( اإلبدال أليب جعفر    يأيت  ٤٣
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٤٥
  .ا خلف أماهل  فجاءوهم  ٤٧
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ٤٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خالله  ٤٨
  ) .الريح فتثري ( أفردها خلف   الرياح فتثري  ٤٨
  ) .كسفاً ( أسكن السني أبو جعفر   ِكسفاً  ٤٨
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  .أماهلا وقفاً خلف   فترى  ٤٨
  ) . ينزل ( بالتخفيف ليعقوب   أن يـنزل  ٤٩
  .اهلاء يعقوب ضم   عليِهم  ٤٩
  ) .أثر ( قصر اهلمزة أبو جعفر ويعقوب   آثار   ٥٠
  ) .رمحه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   رمحت  ٥٠
  .أماهلا خلف   املوتى  ٥٠
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           وهو  ٥٠

  .السكت
  .أماهلا خلف   املوتى  ٥٢
  ) .الدعاَء ِاذا ( يس سهل الثانية أبو جعفر ورو  الدعاء إذا  ٥٢
  ) .ادي ( وقف عليها يعقوب بالياء   اِد  ٥٣
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمن  ٥٣

   .]من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  اهللا الذي خلقكم من ضعف [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 
  ) .ضعف ( ضم الضاد الثالثة   )الثالثة (ضعف   ٥٤
أسكن اهلاء أبوجعفر ووقف عليها يعقوب ـاء          وهو  ٥٤

  .السكت
  ) .يوفكون ، جيتهم ( اإلبدال فيها أليب جعفر   يؤفكون ،جئتهم  ٥٥،٥٨
  .اإلدغام أليب جعفر   لبثتم  ٥٦
  ) .تنفع (بالتاء أليب جعفر ويعقوب   ينفع  ٥٧
  .أدغمها خلف   ولقد ضربنا  ٥٨
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  ) .يستخفنك ( أسكن النون رويس   يستخفنك  ٦٠
  
  
  

  سورة لقمان
  .سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر   الـم  ١

٣،٥،٢٠   أماهلا وقفاً خلف   ) الثالثة ( هدى.  
  .اإلبدال أليب جعفر   ويؤتون  ٤
  ) .يتخذُها ( رفع الذال أبو جعفر   ويتخذَها  ٦
  .ي خللف باهلمزة للثالثة مع إسكان الزا  هزواً  ٦
  .أماهلما خلف   تتلى ، وىل  ٧
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           وهو  ١٣ ، ٩

  .السكت 
  .أماهلا خلف   ألقى   ١٠

  ) .أنُ اشكر ( ضم النون أبو جعفر وخلف   ) معاً( أِن اشكر   ١٢،١٤
١٣،١٦

 ،١٧  
 ينالثالثة ( يا ب (    

  ) .يا بين ( كسر الياء الثالثة 
  .أماهلا خلف   الدنيا  ١٥
من خـردل ،      ١٦

  لطيف خبري 
  

  .اإلخفاء أليب جعفر 
  ) .مثقالُ ( رفعها أبو جعفر   مثقالَ  ١٦
  ) .وامر ( اإلبدال أليب جعفر   وأمر   ١٧
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  ) تصاِعر( زاد ألفاً بعد الصاد وخفف العني خلف   تصعر   ١٨
٢٠  هماهلـاء  قرأها يعقوب وخلف بإسكان العني وإبدال         ِنع

  ) .نعمةً ( تاء مربوطة 
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل   ٢١   ) .قُ

   .]الشيطان يدعوهم إىل عذاب السعري  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
∗ ∗ ∗ ∗  

   .]...  ومن يسلم وجهه إىل اهللا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن اخلامس 
ـاء  أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب          وهو  ٢٢

  . السكت 
  .أماهلا خلف   الوثقى  ٢٢
  .اإلخفاء أليب جعفر   عذاب غليظ  ٢٤
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلق  ٢٥
٢٧  بالنصب ليعقوب   والبحر ) والبحر. (  
٢٩  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  .بالتاء بدل الياء أليب جعفر   يدعون  ٣٠
  .أماهلا خلف   جناهم  ٣٢
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣٣
  ) .يِرتل ( خففها يعقوب وخلف   ينزل  ٣٤

  سورة السجدة
  .سكت على حروف اهلجاء أبو جعفر   الـم  ١
  .أماهلا خلف   افتراه ، أتاهم  ٣
  .أماهلا خلف   استوى  ٤
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  ) .السماء ِاىل ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   السماِء إىل  ٥
يب جعفـر   اإلخفاء أليب جعفر وبإسكان الـالم أل        شيٍء خلَقه  ٧

  ) خلْقه ( ويعقوب 
  .أماهلا خلف   سواه  ٩
  .سهل الثانية رويس وأسقط األوىل أبو جعفر   أِء ذا  ١٠
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانيـة ،       أِئنا  ١٠

  .وأسقط األوىل يعقوب 
   .]بل هم بلقاء ربـهم كافرون … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  قل يتوفاكم ملك املوت [: ويبدأ بقوله تعاىل  : السادسالثمن 
  .أماهلا خلف   يتوفاكم  ١١
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ١١
  .أماهلا خلف   ترى  ١٢
  .أماهلا خلف   هداها  ١٣
  ) .شيا ( اإلبدال أليب جعفر   شيئاً  ١٣
  ) .يومن ( اإلبدال أليب جعفر   يؤمن  ١٥
  ) .مومناً ( األبدال أليب جعفر   مؤمناً  ١٨
  .أماهلا خلف   تتجاىف  ١٦
  .أسكن الياء يعقوب   أخفي هلم  ١٧
  .أماهلا خلف وأبدهلا أبو جعفر   املأوى  ١٩
  .أماهلا خلف وأبدهلا أبو جعفر   فمأواهم  ٢٠
  .اإلمشام لرويس   قيل  ٢٠
  .أماهلا خلف   األدىن  ٢١
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  ة أبو جعفرمع املد والقصر سهل الثاني  إسرائيل  ٢٣
  .أماهلا خلف وقفاً   موسى  ٢٣
٢٣  أماهلا خلف وقفاً   هدى.  
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانيـة           أِئمة  ٢٤

  .أبو جعفر ورويس 
  ) .ِلما ( كسر الالم وخفف امليم رويس   ملَّا صربوا  ٢٤
  ) .ء ِاىل املا( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   املاء إىل  ٢٧
  اإلبدال أليب جعفر  تأكل  ٢٧
  .أماهلا خلف   مىت  ٢٨

   .] وانتظر إم منتظرون   [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  سورة األحزاب
   .]...   ياأيها النيب اتق اهللا [: ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن السابع 

  .أماهلا رويس   الكافرين  ١
  .أماهلا خلف   يوحى  ٢
  .أماهلا خلف   كفى  ٣
وسهل اهلمزة مـع    ) الالء  ( أسقط الياء يعقوب      الالئي  ٤

املد والقصر أبو جعفر يف احلالني ، ولـه عنـد           
  ). الآلي ( الوقف إبداهلا ياء مع املد الطويل 

قرأها أبو جعفر ويعقوب بفتح التـاء وتـشديد           تظَاهرون  ٤
وخلف بفـتح   )تظَّهرون  ( الظاء وحذف األلف    

   .ء واهلاءالتا
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أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          وهو  ٤
  .السكت 

  ) .أخطامت ( اإلبدال أليب جعفر   أخطأمت  ٥
  .أماهلا خلف   أوىل  ٦
  .اإلبدال أليب جعفر   باملؤمنني، املؤمنني  ٦
  .أماهلا خلف   موسى  ٧
  .أماهلا خلف وقفاَ   عيسى  ٧
  .ر اإلخفاء أليب جعف  ميثاقاً غليظاً  ٧
  .أماهلا رويس   للكافرين  ٨
  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٩
  .أماهلا خلف   جاءتكم،جاءوكم  ١٠ ، ٩
، ) الظنونـا   ( أثبت األلف يف احلالني أبو جعفر         الظنوناْ  ١٠

  ) .الظنون ( وأسقطها يف احلالني يعقوب 
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنون  ١١
  ) .ال مقام ( ثة فتح امليم األوىل الثال  ال مقام  ١٣
  ) .ِبيوتنا ( كسر الباء خلف   بيوتنا  ١٤
  ) .ألتوها ( قصر اهلمزة أبو جعفر   آلتوها  ١٤

   .]ولياً وال نصرياً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]قد يعلم اهللا املعوقني  ... [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
  ) .ياتون ، الباس ( بدل أليب جعفر اإل  يأتون ، البأس   ١٨
  .أماهلا خلف   جاء ، يغشى   ١٩
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمنوا  ١٩
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  ) .حيِسبون ( كسر السني يعقوب وخلف   حيسبون  ٢٠
  .اإلبدال أليب جعفر   يأت  ٢٠
( قرأها رويس بتشديد السني وألـف بعـدها           يسألون  ٢٠

  ) .يساءلون 
  ) .إسوة ( ثة كسر اهلمزة الثال  أسوة  ٢١
اإلمالة يف الراء وصالً ويف الراء واأللـف وقفـاً           رأى   ٢٢

  .خللف 
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنون، املؤمنني   ٢٢،٢٣
  .أماهلا خلف   قضى  ٢٣
خلف ، وسهل الثانية أبو جعفـر       ) شاء  ( أمال    شاَء أو   ٢٤

  ) شاَء اَو ( ورويس 
  ) عليهم ، صياصيهم (  يعقوب ضم اهلاء فيهما  عليهم، صياصيهم   ٢٤،٢٦
  .وقفاً ) كفى ( أمال خلف   كفى اهللا  ٢٥

  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني ، تأسرون  ٢٥،٢٦
ضم اهلاء وامليم وصالً خلف ، وكسرمها وصالً          قلوِم الرعب  ٢٦

( يعقوب ، وضم عني الرعب أبو جعفر ويعقوب 
  ) .الرعب 

  ) .تطَوها ( ر حذف اهلمزة أبو جعف  تطؤوها  ٢٧
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٢٨
  .اإلبدال أليب جعفر   يأت  ٣٠
حذف األلف وشدد العني أبو جعفر ويعقـوب          يضاعف  ٣٠

  ) .يضعف  (
   .]وكان ذلك على اهللا يسرياً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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& & & &  
  الجزء الثاني والعشرون

   .]...  ومن يقنت منكن هللا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 
قرأ خلف بالياء بدل التاء وبالياء بدل النـون ،            تعمل صاحلاً نؤا  ٣١

  ) .نوا ( وأبدل اهلمزة يف نؤا أبو جعفر 
  ) النساء ِان(سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   النساء إن   ٣٢
  ) .ِقرن ( كسر القاف يعقوب وخلف   وقَرن  ٣٣

  ) .ِبيوتكن ( كسر الباء خلف   وِتكنبي  ٣٣،٣٤
  .أماهلا خلف   األوىل  ٣٣
  .أماهلا وقفاً خلف   يتلى  ٣٤
  .اإلخفاء أليب جعفر   لطيفاً خبرياً  ٣٤
٣٥  ، 
٣٦  

واملؤمنني واملؤمنات  
  ملؤمن وال مؤمنة

  
  .اإلبدال فيهن أليب جعفر 

  .أماهلا خلف وقفاً   قضى اهللا  ٣٦
  .اإلدغام خللف   فقد ضل  ٣٦
  ) .أن تكون ( بالتاء أليب جعفر ويعقوب   أن يكون  ٣٦
  .أدغمها خلف   إذْ تقول  ٣٧
  .أماهلا وقفاً خلف   ختشى  ٣٧
  .أماهلا خلف   ختشاه ، قضى  ٣٧

  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنات،باملؤمنني    ٣٧،٤٣
  .أماهلما خلف   )معاً (كفى   ٣٩،٤٨
  ) .خاِتم ( كسر التاء الثالثة   خاتم  ٤٠
ــؤمنني ،  ،   ٤٧   املــ
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٤٩   ، 
٥٠  

املؤمنات مؤمنة ،   
  املؤمنني

  
  .اإلبدال أليب جعفر 

  .أماهلا خلف   أذاهم  ٤٨
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٤٨
  ) طلقتموهنه ( وقف عليها يعقوب اء السكت   طلقتموهن  ٤٩
ضم التاء وفتح املـيم وألـف بعـدها خلـف             تمسوهن  ٤٩

  ) .تماسوهن  (
اء يعقوب ووقف عليها ـاء الـسكت        ضم اهل   عليِهن  ٤٩

  .وعلى أمثاهلا أيضاً 
  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٥٠

   .]وكان اهللا غفوراً رحيماً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ترجي من تشاء منهن [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 
  ) .ترِجئُ  ( باهلمزة املضمومة بدل الياء ليعقوب  ترجي  ٥١
  ) .توي ( اإلبدال أليب جعفر مع اإلدغام    تؤوي  ٥١

  .أماهلا خلف   )معاً ( أدىن   ٥١،٥٩
  ) .الحتل ( بالتاء ليعقوب   الحيل  ٥٢
  ) .ِبيوت ( كسر الباء خلف   بيوت  ٥٣
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤذن ، تؤذوا   ٥٣
  . أليب جعفر خفاءاإل  طعاٍم غري  ٥٣
  .هلا خلف أما  إناه  ٥٣
  .اإلبدال فيهما أليب جعفر   مستئنسني، يؤذي  ٥٣
  ) .فسلوهن (  اهلمزتني وفتح السني خلف سقطأ  فاسألوهن  ٥٣
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ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها ـاء الـسكت           عليِهن  ٥٥
  .على أمثاهلا أيضاً ) عليهنه  (

  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   أبناء إخوان  ٥٥
  .أبدل اهلمزة الثانية ياًء أبو جعفر ورويس   بناء أخوان وال أ  ٥٥
٥٧   ، 
٥٨   ، 
٥٩  

يؤذون ، يؤذون   
املؤمنني واملؤمنات  
  املؤمنني ، يؤذَين

  
  

  .اإلبدال فيهن أليب جعفر 
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٥٧

   .]وكان اهللا غفوراً رحيماً   … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  لئن مل ينته املنافقون [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن الثالث
  .اإلخفاء أليب جعفر   سعرياً خالدين  ٦٤
  .أماها رويس   الكافرين  ٦٤
أثبت ألفها يف احلالني أبو جعفـر وحـذفها يف            الرسوال  ٦٦

  .احلالني يعقوب 
  )ساداِتنا( زاد ألفاً بعد الدال وكسر التاء يعقوب   سادتنا  ٦٧
٦٨  ُِم ( ضم اهلاء رويس   مآآ. (  
  ) .كثرياً ( أبدل الباء ثاء الثالثة   كبرياً  ٦٨
  .أماهلا خلف   موسى  ٦٩
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني واملؤمنات  ٧٣
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  سورةسبأ
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          )كله ( وهو   ٢ ، ١

  . السكت 
  .يب جعفر اإلبدال أل  ال تأتينا ، لتأتينكم  ٣
  .أماهلا خلف   بلى  ٣
  ) .عالـم (رفع امليم أبو جعفر ورويس   عالـمِِ الغيب  ٣
٥  رجٍز أليمٍٍ ( جر امليم أبو جعفر وخلف   رجٍز أليم. (  
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٦
  .أماهلا وقفاً خلف   يرى  ٦
  .أماهلا خلف   افترى  ٨
  .اإلبدال أليب جعفر   ال يؤمنون  ٨
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   يديِهم ، عليِهم أ  ٩
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   السماء ِإن  ٩
نشأ ، خنـسف ،       ٩

  نسقط  
  

  .بياء الغيبة خللف واإلبدال يف األوىل أليب جعفر 
 كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب وضمها خلـف         م األرض  ٩

   .وصال
  ) .كسفاً  ( أسكن السني الثالثة  ِكسفاً  ٩

   .]لكل عبد منيب  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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& & & &  
   .]...  ولقد آتينا داود من فضالً [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 

  ) .الرياح ( مجعها أبو جعفر   الريح   ١٢
  ) .كاجلوايب ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   كاجلواب   ١٣
١٤  أتستاكل منساته ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   هتأكل ِمن. (  
تبـيـنت ( ضم التاء والباء وكسر الياء رويس         تبينت   ١٤

. (  
، ومجعها أبو   ) مسِكنهم  ( كسر الكاف خلف      مسكَِنهم  ١٥

  ) .مساكنهم (جعفر ويعقوب 
  .األخفاء أليب جعفر   رب غفور  ١٥
  .ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ١٦
اإلخفاء أليب جعفر و أسقط التنـوين يعقـوب           ٍل مخطأُكُ  ١٦

  )   .أُكُِل مخط  (
١٧   بالياء بدل النون وباأللف بعد الزاي بدل ورفـع           جنازي إال الكفور

  ) .يجازى إال الكفور ( راء الكفور أبو جعفر 
  .أماهلما خلف لدى الوقف عليهما   القرى ، قرى   ١٨
١٩  نا باِعدباألوىل يعقوب وفتح العني والدال يف      رفع الباء يف      ر

  ) .ربنا باعد ( الثانية 
أدغمها خلف وخفف الدال أبو جعفر ويعقوب         ولقد صدق   ٢٠

  ) .صدق ( 
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٢٠
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ٢٠
  .ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٢١
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  .اإلبدال أليب جعفر   يؤمن  ٢١
  ) قلُ ادعوا ( ضم الالم وصالً أبو جعفر وخلف   قِل ادعوا   ٢٢
  ) .فيهما ( ضم اهلاء يعقوب   فيهما   ٢٢
  ) .أُِذن ( ضم اهلمزة خلف   أَذن  ٢٣
  ) .فَزع ( فتح الفاء والزاي يعقوب   فُزع  ٢٣
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء   وهو  ٢٣

  .السكت 
  ]وهو العلي الكبري  … [: د قوله تعاىل نـهاية الثمن عن
 قل من يـرزقكم مـن الـسموات         [:  ه تعاىل   ـويبدأ بقول : الثمن اخلامس   

   .]…  واألرض
  .أماهلا وقفاً خلف   هدًى  ٢٤

أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          وهو  ٢٦
  .السكت 

  .أماهلا خلف   مىت  ٢٩
  ) .ستاخرون ت( اإلبدال أليب جعفر   تستأخرون   ٣٠
  .اإلبدال أليب جعفر   نؤمن ، مؤمنني  ٣١
  .أماهلا خلف   ترى  ٣١
  .أماهلا خلف   اهلدى ، جاءكم  ٣٢
  .أدغمها خلف وأبدل اهلمزة الساكنة أبو جعفر  إذ تأمروننا  ٣٣
نون اهلمزة بالنصب وكسر نون التنوين اللتقـاء          جزاُء الضعِف  ٣٧

) لـضعف   جزاًء ا ( الساكنني ورفع الفاء رويس     
  ) .الضعف ِنجزاَء (
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  .أماهلا خلف   زلفى  ٣٧
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          فهو ، وهو  ٣٩

  .السكت 
حنـشرهم ،   ( قرأمها بالنون أبو جعفر وخلـف         حيشرهم ، يقول   ٤٠

  ) .نقول 
  ).أهؤالء ِاياكم ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   أهؤالء إياكم   ٤٠
  . اإلبدال أليب جعفر   نمؤمنو  ٤١
  .أماهلما خلف   تتلى ، جاءهم   ٤٣
  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٤٣
٤٣  أماهلا خلف وقفاً   مفترى.  
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم  ٤٤
  ) .نكريي ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   نِكري   ٤٥

   .]فكيف كان نكري  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  قل إمنا أعظكم بواحدة [: ويبدا بقوله تعاىل : الثمن السادس 
أدغم التاء األوىل يف الثانيـة وصـالً رويـس            مث تتفكروا   ٤٦

  ) .تفكروا  مث (
  .أماهلا خلف   مثىن ، فرادى  ٤٦
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          فهو، وهو   ٤٧

  .السكت 
  .أسكن الياء يعقوب وخلف   أجري إال   ٤٧
  .أماهلا خلف   جاء  ٤٩
  .فتح الياء أبو جعفر   ريب إنه  ٥٠
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  .أماهلا خلف   ترى ، أىن  ٥١،٥١
  ) .التناؤش ( قرأها خلف باهلمزة بدل الواو   التناوش   ٥٢
ـِيل ( اإلمشام لرويس   وِحيل   ٥٤ ح. (  

  سورة فاطر
  .أماهلا خلف   مثىن   ١
مزة الثانية واواً أبو جعفر ورويس وهلما       أبدل اهل   يشاء إن   ١

  .تسهيلها 
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          وهو  ٢

  .السكت 
  ) .نعمه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   نعمت اهللا   ٣
٣  جر الراء أبو جعفر وخلـف واإلخفـاءان أليب           من خالٍق غري

  .جعفر 
  .أماهلا خلف   فأىن   ٣
  .اإلبدال أليب جعفر   ن تؤفكو  ٣
  ) ترِجع ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف   ترجع األمور   ٤
  .أماهلا خلف   الدنيا   ٥
ضم التاء وكسر اهلاء ونصب السني أبو جعفـر           فال تذْهب نفسك   ٨

  ) .فال تذِهب نفسك  (
  .أمال اهلمزة والراء خلف   فرآه   ٨
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٨
  ) .الريح ( أفردها خلف   الرياح   ٩
  ) .ميت ( أسكن الياء يعقوب   ميت  ٩
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  .أماهلا خلف   أنثى   ١١
  ) .ينقُص ( فتح الياء وضم القاف يعقوب   ينقَص  ١١
  .اإلبدال أليب جعفر   تأكلون   ١٢

١٢،١٣  أماهلا وقفاً خلف   ترى ، مسمى.  
   .]وال ينبئك مثل خبري  … [ :نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ياأيها الناس أنتم الفقراء إىل اهللا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السابع 
١٥   ، 
٢٨  

الفقــــراء إىل  
  العلماُء إن 

  
 أبو جعفـر ورويـس     واواً سهل الثانية وأبدهلا    

   .)وجهان(
  ) .يشا ، يات ( أبدهلا أبو جعفر ألفاً   يشأ ، يأت  ١٦
أخرى ، قـرىب ،       ١٨

  تزكى ، يتزكى 
  

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا خلف   األعمى  ١٩
  .أماهلا خلف   جاءم  ٢٥
  .اإلدغام لغري رويس   أخذت   ٢٦
  ) .نكريي ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   نكري   ٢٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   عزيز غفور  ٢٨
  .أماهلا  خلف وقفاً   خيشى  ٢٨
وإبدال اهلمـزة   ) ولؤلؤٍٍ( ب وخلف   جرها يعقو   ولؤلؤاً  ٣٣

  ) .لولؤاً ( األوىل أليب جعفر 
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  .أماهلا خلف   ال يقضى  ٣٦
  .ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٣٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   صاحلاً غري  ٣٧
  . أماهلا خلف   جاءكم  ٣٧
  .أماهلا رويس   )معاً ( الكافرين   ٣٩
  ) .أرآيتم ( سهل الثانية أبو جعفر    أرأيتم  ٤٠
  ) .بينات ( باجلمع أليب جعفر ويعقوب   بينت  ٤٠

   .]بعضاً إال غروراً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  إن اهللا ميسك السماء واألرض [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
  .اإلخفاء أليب جعفر   حليماً غفوراً   ٤١
جاءهم ، أهدى ،      ٤٢

  إحدى 
  

  .أماهلا خلف 
( سهل الثانية وأبدهلا واواً أبو جعفر ورويـس           السيء إال   ٤٣

  ) .وجهان 
٤٣   الثالثة ( سنت(   اء التأنيث وقف عليها يعقوب ) هسن . (  
  .اإلبدال فيهما أليب جعفر   يؤاخذ ، يؤخرهم  ٤٥
٤٥   أماهلا وقفاًخلف   مسمى.  
 أبو جعفر   أمال جاء خلف ، وسهل اهلمزة الثانية        جاء أجلهم   ٤٥

  ) .جاء اَجلهم ( ورويس 

  سورة يس
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سكت على حريف اهلجاء أبو جعفر وأدغم النون          يس والقرآن   ١
مع الواو يعقوب وخلف ، وأمال الياء       )س  ( من  
  .روح وخلف ) يس( من 

  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٤
  ) .ترتيلُ ( رفع الالم أبو جعفر ويعقوب   ترتيلَ  ٥
  .اإلبدال أليب جعفر   )معاً ( ون ال يؤمن   ١٠ ، ٧
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          فِهي   ٨

  .السكت 
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديِهم  ٩
  ) .سداً ( ضم السني أبو جعفر ويعقوب   سداً  ٩
  .اإلخفاء أليي جعفر   ومن خلفهم  ٩
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٠
أدخل بني اهلمزتني فيهما ألفاً أبو جعفر وسـهل           نذرمأأ  ١٠

  ) .آانذرم ( الثانية أبو جعفر ورويس 
أدخل بني اهلمزتني فيهما ألفاً أبو جعفر وسـهل           أأختذ  ٢٣

  .الثانية أبو جعفر ورويس 
  .أماهلا خلف   املوتى  ١٢
  . أماهلا خلف   جاءها  ١٣
، ويعقوب  ) يهم اثنني   إل( ضم اهلاء وصالً خلف       إليِهم اثنني  ١٤

  .يف احلالني 
سهل اهلمزة الثانية رويس ، وفتحها أبو جعفـر           أئن  ١٩

  ) .أااَن ( وأدخل بينهما ألفاً وسهل الثانية 
  ) .ذِكرمت ( خفف الكاف أبو جعفر   ذُكِّرمت  ١٩
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  . أماهلا خلف   يسعى ، جاء  ٢٠
  . أماهلا وقفاً خلف   أقصا  ٢٠
   يعقوب وخلفأسكن الياء  ومايلَ ال  ٢٢
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٢٢
) يردينَ الـرمحن    ( أثبت الياء مفتوحة أبو جعفر      إن يِردِن الرمحن  ٢٣

  أبو جعفر ويعقوب ) يردينْ ( وأثبتها ساكنة وقفاً 
  ) .ينقذوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   ينقذون  ٢٣
٢٤   ، 
٢٥  

إينْ إينْ إذاً ،      
  آمنت

إينَ إذاً ، إينَ    ( فتح الياء فيهما وصالً أبو جعفـر        
  ) .آمنت 

  ) .فامسعوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   فامسعون  ٢٥
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل   ٢٦   ) .قُ

   .]وجعلين من املكرمني  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  الجزء الثالث والعشرون
   .]...  وما أنزلنا على قومه [: ويبدأ بقوله تعاىل : ألول الثمن ا
  ) .صيحةٌ واحدة ( رفعها أبو جعفر   )معاً(صيحة واحدة  ٢٩،٥٣
، ) ياتيهم ، تـاتيهم     ( اإلبدال فيهما أليب جعفر       يأتيهم ، تأتيهم  ٣٠،٤٦

  ) .يأتيهم ، تأتيهم ( وضم اهلاء فيهما يعقوب 
  مزة فيهما وضم ما قبل الواو أبو جعفرحذف اهل  يستهزؤن،متكئون  ٣٠،٥٦
  ) .إليهم ، أيديهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   إليهم ، أيديهم  ٣١،٣٥
  ) لَما ( خفف ابن وردان ويعقوب وخلف امليم   ملَّا   ٣٢
  .شدد الياء أبو جعفر   امليتة   ٣٣

  .اإلبدال أليب جعفر   يأكلون ، ليأكلوا   ٣٣،٣٥
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ـَمـره  ٣٥ ـُمره ( ء وامليم خلف ضم الثا  ث   ) .ث
  ) .عملت ( حذف اهلاء خلف   عملته   ٣٥
٣٩  رفعها روح   والقمر ) والقمر. (  
  ) .ذرياِتهم ( مجعها أبو جعفر ويعقوب   ذريتهم  ٤١
  .اإلبدال فيهما أليب جعفر   ) معاً (إن نشأ   ٤٣

ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل   ٤٥،٤٧   ) .قُ
  .أماهلا خلف   مىت  ٤٨
  ) .خيْصمون ( أسكن اخلاء أبو جعفر   ِخيصمون  ٤٩
  ) .مرقدنا هذا ( ال سكت للثالثة    هذاسمرقدنا   ٥٢
  ) .فكهون ( حذف األلف أبو جعفر   فاكهون  ٥٥

يف ( حذف األلف خلف وضم الظاء وفتح الالم          يف ظالٍل  ٥٦
  ) ظُلٍَل

   .]رمون وامتازوا اليوم أيها ا … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  أمل أعهد إليكم يا بين آدم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 
  ) .وأنُ اعبدوين ( ضم النون أبو جعفر وخلف   وأنِِ اعبدوين  ٦١
  ) . هذا سراط ( بالسني لرويس   هذا صراط   ٦١
٦٢  ضم اجليم والباء وخفف الالم خلـف ورويـس           ِجِبال

  )جبال(جليم والباء وشدد الالم روحوضم ا) جبالً(
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديهم  ٦٥
  ) .السراط ( بالسني لرويس   الصراط  ٦٦
  .أماهلا خلف   فأىن   ٦٦
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٦٨  هِكسنفتح النون األوىل وأسكن الثانية وضم الكـاف          ن
  ) .ننكُسه ( خمففة الثالثة 

  ) .تعقلون ( قوب بالتاء أليب جعفر ويع  يعقلون   ٦٨
  ) .لتنذر ( بالتاء أليب جعفر ويعقوب   لينذر   ٧٠
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٧٠
  .اإلبدال أليب جعفر   يأكلون  ٧٢

أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          وِهي ، وهو  ٧٨،٧٩
  .السكت 

أبدل الباء ياء مفتوحة رويس وأسـكن القـاف        بقادر  ٨١
  ) .يقِْدر (  الراء وحذف األلف ورفع

  .أماهلا خلف   بلى  ٨١
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء          وهو  ٨١

  .السكت 
  ) .بيده ملكوت ( حذف الصلة رويس   بيده ملكوت   ٨٣
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون   ٨٣
  

  سورة الصافات
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٦
  ) .بزينِة الكواكب ( ال تنوين للثالثة   واكب بزينٍة الك  ٦
ال ( أسكن السني وخفف امليم أبو جعفر ويعقوب          ال يسمعون   ٨

  ) .يسمعون 
  .أماهلا خلف   األعلى  ٨
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  اإلخفاء أليب جعفر   من خِطف    ١٠
  ) .فاستفتهم ( ضم اهلاء رويس   فاستفتِهم  ١١
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلقنا  ١١
  ) .بل عجبت ( ضم التاء خلف   ل عجبتب  ١٢
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر ، وسهل اهلمزة           أ إذا   ١٦

  .الثانية مع رويس 
  ) .متنا ( ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ِمتنا  ١٦
  ) إنا ( أسقط مهزة االستفهام أبو جعفر ويعقوب   أ ِئنا   ١٦
  ) . آباؤنا أو( أسكن الواو أبو جعفر   أو آباؤنا   ١٧

   ]هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]…  احشروا الذين ظلموا وأزواجهم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٢٣
ال ، مع إشباع ألف     عدشدد التاء أبو جعفر وصالً ب       ال تناصرون  ٢٥

  ) .آل تناصرون  ( ]ال[
  .اإلبدال أليب جعفر   تأتوننا ، مؤمنني  ٢٨،٢٩
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقیل  ٣٥   ) .قُ

وأدخل بينهما ألفاً . سهل الثانية أبو جعفر ورويس    أِئنا  ٣٦
  .أبو جعفر 

  .أماهلا خلف   جاء   ٣٧
  ) .املخِلصني ( كسر الالم يعقوب   املخلَصني  ٤٠

  ) .عليهم ، فيهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   ، فيِهم عليِهم    ٤٥،٧٢
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  ) .بكاس ( اإلبدال أليب جعفر   بكأس   ٤٥
  ) .يِرتفون ( كسر الزاي خلف   يرتَفون  ٤٧
سهل الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بني اهلمزتني        أ ِئنك   ٥٢

  .ألفاً أبو جعفر 
 مهزة  سهل اهلمزة الثانية رويس وأسقط أبو جعفر        أ ِإذا  ٥٣

  .االستفهام 
  ) .متنا ( ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ِمتنا  ٥٣
أدخل بني اهلمزتني وسهل الثانية أبـو جعفـر ،            أ ِئنا  ٥٣

  .وأسقط مهزة االستفهام يعقوب 
  .اإلمالة يف اهلمزة والراء خللف   فرآه  ٥٥
  ) .لترديين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   لتردين   ٥٦
  .اهلا خلف أم  األوىل  ٥٩
ووقـف عليهـا    ) لـهو  ( أسكن اهلاء أبو جعفر       لـهو  ٦٠

  ) هلُوه ( يعقوب اء السكت 
  ) .فمالُون ( حذف اهلمزة وضم الالم أبو جعفر   فماِلؤون   ٦٦
  ) .ولقضل ( أدغمها خلف   ولقد ضل   ٧١
  ) .املخِلصني ( كسر الالم يعقوب   املخلَصني  ٧٤
  .أماهلا خلف   نادانا  ٧٥
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ٨١

   .]مث أغرقنا اآلخرين  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وإن من شيعته إلبراهيم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 
  .أماهلا خلف   جاء  ٨٤
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أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانية مع           أِئفكاً   ٨٦
  .رويس 

  .اإلبدال أليب جعفر   تأكلون   ٩١
  ) .عليهم ، عليهما ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   علیهم، علیهما  ٩٣،١١٩

  ) .سيهديين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   سيهدين  ٩٩
  .اإلبدال أليب جعفر   تؤمر   ١٠٢
١٠٢  ينكسر الياء الثالثة   يا ب ) يابين. (  
إينْ أرى ، أينْ       ١٠٢

  أذحبك
) إينَ أرى ، أينَ أذحبك    ( فتح الياء فيهما أبو جعفر      

  .خلف ) أرى ( وأمال 
(  وأبدل األلف ياء خلـف        وكسر الراء  ضم التاء   ماذا ترى  ١٠٢

  ) .ماذا تري 
فتح التاء أبو جعفر ووقف عليها مع يعقوب باهلاء           يا أبِت  ١٠٢

 ) يا أبه. (  
  ) . إن ستجدينَ( فتح الياء أبو جعفر   ستجدينْ إن  ١٠٢
  .أماهلا خلف   شاء   ١٠٢
  .أدغمها خلف   قد صدقت   ١٠٥
( أبدل اهلمزة واواً وأدغمها باليـاء أبـو جعفـر       الرؤيا  ١٠٥

ـَّا   وأماهلا خلف ) الري
ـُو  ١٠٦ أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           لـه

  السكت
  .األبدال أليب جعفر   )معاً (املؤمنني   ١١١،١٢٢
  .أماهلا خلف   ) معاً ( وسى م  ١١٤،١٢٠
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  ) .السراط ( بالسني لرويس   الصراط  ١١٨
١٢٦     كم ورباَهللا رب

  آبائكم 
  

  ) اُهللا ربكم ورب آبائكم ( قرأها أبو جعفر بالرفع 
  ) .املخِلصني ( كسر الالم يعقوب   املخلَصني  ١٢٨
فتح اهلمـزة ومـدها وكـسر الـالم يعقـوب             ِإلْ ياسني  ١٣٠

   .ألا مفصولة)آل( وله الوقف على ) سنييا آِل (
  .اإلبدال أليب جعفر   املؤمنني  ١٣٢
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٣٧
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء           وهو  ١٤٢

  .السكت 
   .]لَلَِبث يف بطنه إىل يوم يبعثون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  فنبذناه بالعراء وهو سقيم [: ويبدأ بقوله تعاىل : من اخلامس الث
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء           وهو  ١٤٥

  .السكت 
  ) .ِمية ( أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   ِماْئٍة  ١٤٧
  ) .فاستفتهم ( ضم اهلاء رويس   فاستفتِهم   ١٤٩
 أبو جعفر وأبـدهلا مـزة       أسقط مهزة االستفهام    أَصطفى  ١٥٣

  .وأماهلا وقفاً خلف )  اصطفى ( وصل 
  ) .تذَّكرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذَكَّرون  ١٥٥
  .اإلبدال أليب جعفر   فأتوا  ١٥٧

  ) .املخِلصني ( كسر الالم يعقوب   ) معاً(املخلَصني  ١٦٠،١٦٩
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  ) .صايل ( وقف عليها يعقوب بالياء   صاٍل  ١٦٣
  ) .ولقسبقت ( أدغمها خلف   لقد سبقتو  ١٧١

  سورة ص
  .سكت على الصاد وصالً أبو جعفر  ص   ١
  .أماهلا خلف   جاءهم  ٤
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانية مع           أ أُنزل   ٨

  .رويس 
  عذاب ، عقاب   ١٤ ، ٨

  
عـذايب ،   ( أثبت الياء فيهما يف احلالني يعقـوب        

  ) .عقايب 
فتح الالم وأسقط اهلمزتني وفتح التاء أبو جعفـر           األيكة  ١٣

  ) . لَيكة  (
  ) هؤالِء ِاال( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   هؤالء إال   ١٥
  ) .فُواق ( ضم الفاء خلف   فَواق   ١٥

   .]وأتيناه احلكمة وفصل اخلطاب  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  ]...  وهل أتاك نبأ اخلصم [: أ بقوله تعاىل ويبد: الثمن السادس 
  .أماهلا خلف   أتاك ، بغى  ٢١،٢٢
  .أدغمها خلف   إذ تسوروا   ٢١
  .أدغمها خلف   إذ دخلوا   ٢٢
  ) .السراط ( بالسني لرويس   الصراط  ٢٢
  ) .ويلْ نعجة ( أسكن الياء الثالثة   ويلَ نعجة  ٢٣
  .أدغمها خلف   لقد ظلمك  ٢٤
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  .أماهلا خلف   )  معاً (زلفى   ٢٥،٤٠
  .أماهلا خلف   اهلوى  ٢٦
  )لتدبروا(بالتاء بدل الياء وختفيف الدال أليب جعفر  ليدبروا  ٢٩
٣٢   ، 
٣٥  

ــت ،  إينْ أحبب
  بعدي إنك

  إينَ أحببت ،( فتح الياء فيهما أبوجعفر 
  ) . بعدي إنك 

  ) .الرياح ( مجعها أبو جعفر   الريح  ٣٦
  .أماهلا خلف   نادى  ٤١
وفـتح النـون    ) بنصب  ( ضم الصاد أبو جعفر       بنصب  ٤١

  ) .بنصب ( والصاد يعقوب 
ـ٤١
٤٢  

ضم نون التنوين وصـالً أبـو جعفـر وخلـف             وعذاٍب اركض 
  ) .اركض نُوعذاِب (

  .أماهلا خلف   ذكرى  ٤٣
  ) .خبالصِة ( حذف التنوين أبو جعفر   خبالصٍة   ٤٦
   .أمال األوىل وقفاً خلف  ذكرى الدار   ٤٦
  ) .واللَّيسع ( شدد الالم خلف وأسكن الياء   واليسع  ٤٨
  ) .متكني ( حذف اهلمزة أبو جعفر   متكئني  ٥١

   .]بفاكهة كثرية وشراب  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وعندهم قاصرات الطرف [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السابع 
  ) .فبيس ( اإلبدال أليب جعفر   ) معاً ( فبئس   ٥٦،٦٠
  ) .غَساق ( خفف السني أبو جعفر ويعقوب   وغَساق   ٥٧
٥٨  ضم اهلمزة وحذف األلف يعقوب   وآخر ) رأُخ. (  
  .أماهلا خلف   ال نرى  ٦٢
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  .أماهلا خلف   األشرار   ٦٢
أسقط مهزة االستفهام ووصل اهلمـزة يعقـوب          أختذناهم  ٦٣

  ) .اختذناهم ( وخلف 
  ) .سخرياً ( ضم السني أبو جعفر وخلف   ِسخرياً   ٦٣
  ) .يلْ من علم ( أسكن الياء الثالثة   يلَ من علم   ٦٩

  .أماهلا خلف   األعلى ، يوحى  ٦٩،٧٠
  ) .إمنا ( أبو جعفر ) أمنا ( كسر مهزة   إال أمنا  ٧٠
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٧٤
  ) . إىل لعنيت( فتح الياء أبو جعفر   لعنيت إىل   ٧٨
  ) .املخِلصني ( كسر الالم يعقوب   املخلَصني  ٨٣
٨٤  نصبها أبو جعفر ويعقوب   فاحلق ) فاحلق. (  

  سورة الزمر
  .أماهلما خلف   زلفى، الصطفى   ٤ ، ٣
٥  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  .أماهلما خلف   فأىن ، يرضى  ٧ ، ٦
وأسكنها ) كم يرضه ل( وصلها ابن وردان وخلف       يرضه لكم  ٧

  ) يرضه (ابن مجاز 
  .أماهلا خلف   أخرى  ٧

   .]إنه عليم بذات الصدور  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وإذا مس اإلنسان ضر [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن
  ) .ليضل ( فتح الياء رويس   ليضل   ٨

   .خلف أماهلا  )معاً ( الدنيا   ١٠،٢٦
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  .أماهلا وقفاً خلف   يوىف  ١٠
١١،  
١٣  

  إينْ أمرت ، 
  إينْ أخاف 

  إينَ أمرت ، ( فتح الياء فيهما أبو جعفر 
  ) .إينَ أخاف 

  ) .شيتم ( اإلبدال أليب جعفر   شئتم  ١٥
  ) .أهليهم ( ضم اهلاء يعقوب   أهليِهم  ١٥
ا ي( أثبت الياء مفتوحة وصالً وساكنة وقفاً رويس          ياعباِد  ١٦

  ) .عبادي 
  ) . فاتقوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   فاتقون  ١٦
  .أماهلا خلف   البشرى  ١٧
  ) . عبادي ( أثبت يعقوب الياء وقفاً   فبشر عباِد الذين  ١٧
  .أماهلا خلف   هداهم  ١٨
  ) .لكن ( شدد النون مفتوحة أبو جعفر   لكِن الذين   ٢٠
  .أماهلما خلف   فتراه ، لذكرى  ٢١
أسكن اهلاء أبوجعفر ، ووقف عليها يعقوب ـاء        فهو  ٢٢

  .السكت 
٢٣   أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل   ٢٤   ) .قُ
  .أماهلا خلف   فأتاهم  ٢٥
  ) .ولقضربنا ( أدغمها خلف   ولقد ضربنا   ٢٧
٢٨   اإلخفاء أليب جعفر   عربياً غري.  
  )ساملاً( د السني وكسر الالم يعقوب أثبت ألفاً بع  سلَماً  ٢٩
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  ] مث إنكم يوم القيامة عند ربكم ختتصمون... [:  نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  الجزء الرابع والعشرون
   .]...  فمن أظلم ممن كَذَب على اهللا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 
  .أماهلما خلف   جاءه ، جاء  ٣٢،٣٣
٣٢  اهلا خلف وقفاً أم  مثوى.  
  .أماهلا رويس   للكافرين  ٣٢
كسر العني وفتح الباء وألف بعدها على اجلمع أبو           عبده  ٣٦

  ) .ِعباده ( جعفر وخلف 
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلق   ٣٨
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أفرأيتم  ٣٨
كاشفات ضره     ٣٨

  ممسكات رمحته 
 ونون ممـسكات    نون كاشفات ونصب راء ضره    

كاشـفات ضـره ،     ( ونصب تاء رمحته يعقوب     
  ) .ممسكات رمحته 

  ) .ياتيه ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   يأتيه  ٤٠
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ٤١
  .أماهلا خلف   اهتدى   ٤١
  .أماهلا خلف وقفاً   يتوىف  ٤٢
قــضى عليهــا   ٤٢

املوت  
بدل األلف ياء مفتوحة   ضم القاف وكسر الضاد وأ    

  )  قُِضي عليها املوت ( ورفع التاء خلف 
  .أماهلا خلف   األخرى   ٤٢
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٤٢   أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون   ٤٤

  ) .يومنون ( اإلبدال أليب جعفر   ) معاً ( يؤمنون   ٤٥،٥٢
  ) يستهزون ( اهلمزة أبو جعفر ضم الزاي وحذف   يستهِزءون  ٤٨
  .أماهلا خلف   أغىن  ٥٠

   .]إن يف ذلك آليات لقوم يؤمنون  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  قل يا عبادي الذين أسرفوا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 
٥٣      قل يا عبـادي

  الذين
  ) .لذين يا عبادي ا( أسكن الياء يعقوب وخلف 

  ) .ال تقِنطوا ( كسر النون يعقوب وخلف   ال تقنطوا   ٥٣
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء   هو  ٥٣

  .السكت 
  .األبدال أليب جعفر   ) معاً ( يأتيكم   ٥٤،٥٥
يـا  ( زاد أبو جعفر ياءاً بعد األلـف مفتوحـة           ياحسرتى  ٥٦

  حسرتاي (      اوالبن وردان وجه بإسكا ، )  يـا
  حسرتاي (  اء السكت ووقف عليها رويس ، )

  .وأماهلا خلف ) يا حسرتاه 
  .أماهلا خلف   هداين   ٥٧

  .أماهلا خلف وقفاً   )الثالثة (ترى   ٥٨،٦٠،٧٥
  .أماهلا خلف   ) معاً ( بلى   ٥٩،٧١
  .وأماهلا خلف أيضاً ) قجاءتك ( أدغمها خلف   قد جاءتك  ٥٩
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   .أماهلا رويس  الكافرين  ٥٩
٦٠  أماهلا خلف وقفاً   مثوى.  
  ).يـنِجي اهللا( أسكن النون وخفف اجليم روح   ويـنجي اهللا   ٦١
  ) .مبفازام ( باجلمع خللف   مبفازم  ٦١

أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء   ) معاً ( وهو   ٦٢،٧٠
  .السكت 

٦٤  يء وصـالً أليب    األبدال وختفيف النون وفتح اليـا       تأمرون
  ) . تامروينَ أعبد ( جعفر 

  .أماهلا خلف   تعاىل   ٦٧
  .أماهلا خلف   شاء ، أُخرى  ٦٨
ـِيء ( اإلمشام لرويس   وجيَء  ٦٩ وج. (  

ـِيق ( اإلمشام فيهما لرويس   ) معاً ( وِسيق   ٧١،٧٣ وس. (  
  .أماهلا خلف   ) معاً ( جاءوها   ٧١،٧٣

  .اإلبدال أليب جعفر   يأتكم  ٧١
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ) معاً ( ِقيل   ٧٢،٧٥   ) .قُ

  ) .فبيس ( األبدال أليب جعفر   فبئس  ٧٢
  .أماهلا وقفاً خلف   مثوى  ٧٢

  ) .فتحت ( شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   ) معاً ( وفِتحت   ٧١،٧٣
   .]وقيل احلمدهللا رب العاملني  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  غافرسورة 
  .ويبدأ من أول السورة : الثمن الثالث 
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) ميم . حا ( سكت على حريف اهلجاء أبو جعفر      حم  ١
  . وأمال خلف احلاء 

  ) لياخذوه ، يومنون ( اإلبدال فيهما أليب جعفر   ليأخذوه ، يؤمنون  ٧ ، ٥
  .االدغام لغري رويس   فأخذم  ٥
  .) عقايب ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   عقاب   ٥
٦  كلمات ( باجلمع أليب جعفر   كلمت. (  
  ) .قهم ( ضم اهلاء يف احلالني رويس   وِقهم عذاب   ٧
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) قِهِم الـسيئات  ( كسر اهلاء وامليم وصالً روح        وقِهم السيئات  ٩
وضم اهلاء يف   ) قهم السيئات   ( وضمهما خلف   

  ) .قهم ( احلالني رويس 
  .اإلدغام خللف   إذْ تدعون   ١٠
  .اإلبدال أليب جعفر   تؤمنوا  ١٢
  ) .يِرتل ( خففها يعقوب   وينزل   ١٣
) التالقـي   ( أثبت الياء يف احلـالني يعقـوب          التالِق  ١٥

  .واإلثبات وصالً البن وردان 
  .أماهلا خلف   ال خيفى  ١٦
  .أماهلا خلف   جتزى  ١٧

   .]إن اهللا هو السميع العليم  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  أومل يسريوا يف األرض [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع
  .اإلبدال أليب جعفر وضم اهلاء ليعقوب   تأتيهم  ٢٢
  ) .٢٦،٢٧،٣٧(أماهلا خلف ويف   ) األربعة ( موسى   ٢٣
  .أماهلا خلف   جاءهم  ٢٥
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٢٥

٢٦،٣٠ 
 ،٣٢  

ــاف  إين أخــ
  ) الثالثة(

  
  ) .إينَ أخاف ( فتح الياء أبو جعفر 

ــر يف   ٢٦ أو أن يظه
األرض الفساد  

وأن ( قرأ أبو جعفر حبذف اهلمزة وفتح الـواو         
وقرأ خلف بفتح الياء واهلاء ورفـع       ... ) يظهر  
  ) .يظهر يف األرِض الفساد ( الدال 

  .اإلدغام أليب جعفر وخلف   عذْت  ٢٧
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  . أليب جعفر اإلبدال  ال يؤمن ، مؤمن  ٢٧،٢٨
  ) .جاءكم ( أدغمها خلف وأمال   ) معاً (قد جاءكم   ٢٨،٣٤
  ) .باس ، داب ( اإلبدال فيهما أليب جعفر   بأس ، دأب   ٢٩،٣١
  .أماهلا خلف   جاءنا ، أرى   ٢٩
( أثبت الياء وصالً ابن وردان ويف احلالني يعقوب   التناِد  ٣٢

  ) .التنادي 
  .أماهلا خلف   أتاهم  ٣٥
٣٦  لع فتح الياء أبوجعفر   لِّي ) لعلي. (  
  ) .فأطلع ( رفع العني الثالثة   فأطَّلع  ٣٧
٣٧  دفتح الصاد أبوجعفر   ص ) دص. (  
) إتبعوين أهـدكم    ( أثبت الياء وصالً أبوجعفر       إتبعون أهدكم  ٣٨

  ) .إتبعوين ( ويف احلالني يعقوب 
  . أماهلا خلف   الدنيا ، قرار  ٣٩
  .أماهلا خلف   ثىجيزى ، أن  ٤٠
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء   وهو   ٤٠

  .السكت 
  .اإلبدال أليب جعفر   مؤمن  ٤٠
ضم الياء وفـتح اخلـاء أبـوجعفر ويعقـوب            يدخلون  ٤٠

  ) . يدخلون (
   .]يرزقون فيها بغري حساب  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ويا قوم مايل أدعوكم إىل النجاة [:  وببدأ بقوله تعاىل :الثمن اخلامس 
  .فتح الياء أبوجعفر   مايل أدعوكم  ٤١
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  ) .وأنا أدعوكم ( أثبت األلف وصالً أبوجعفر   وأنا أدعوكم  ٤٢
  .أماهلا خلف   )معاً ( الدنيا    ٤٣،٥١
  ) .أمري إىل ( فتح الياء أبوجعفر   أمري إىل  ٤٤
  . ا خلف أماهل  فوقاه  ٤٥
  .اإلبدال أليب جعفر   تأتيكم  ٥٠
  .أماهلا خلف   بلى  ٥٠
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٥٠
  ) .ال تنفع ( بالتاء أليب جعفر ويعقوب   الينفع  ٥٢
   .على املد والقصرسهل اهلمزة الثانية أبوجعفر  إسرائيل  ٥٣
  .أماهلا وقفاً خلف   موسى  ٥٣
  . أماهلا خلف   اهلدى  ٥٣
  .اهلا خلف أم  ذكرى  ٥٤
٥٤  أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
  .أماهلا خلف   أتاهم  ٥٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلِق  ٥٧
  . أماهلا خلف   األعمى  ٥٨
  ) يتذكرون( بالياء بدل التاء أليب جعفر ويعقوب   تتذكرون  ٥٨
  .اإلبدال أليب جعفر   اليؤمنون  ٥٩
عفر ضم الياء وفـتح اخلـاء رويـس وأبـوج           سيدخلون  ٦٠

  ) .سيدخلون  (
  .أماهلا خلف   فأىن  ٦٢

  .اإلبدال أليب جعفر   تؤفكون ، يؤفك  ٦٢،٦٣
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤفك  ٦٣
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   .]احلمد هللا رب العاملني  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  قل إين يت أن أعبد [: ويبدأ بقوله تعاىل :الثمن السادس 
  . أماهلا خلف   ين ، يتوفَىجاء  ٦٦،٦٧
٦٧  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  

  . أماهلا خلف   قضى ، أنى  ٦٨،٦٩
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل  ٧٣   ) .قُ
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٧٤
  ) .فبيس ( اإلبدال أليب جعفر   فبئس  ٧٦
  .أماهلا وقفاً خلف   مثوى  ٧٦
  ) .يرِجعون ( ب فتح الياء وكسر اجليم يعقو  يرجعون  ٧٧
  .اإلبدال أليب جعفر   يأيت  ٧٨
وأمال ) جاء اَمر   ( سهل الثانية أبوجعفر ورويس       جاء أمر  ٧٨

  .خلف ) جاء ( 
  .اإلبدال أليب جعفر   تأكلون  ٧٩

  . أماهلا خلف   أغىن ، جاءم  ٨٢،٨٣
  ) يستهزون( حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   يستهزءون  ٨٣

  ) .باسنا ( ال أليب جعفر اإلبد  بأسنا  ٨٤،٨٥
  ) .سنه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   سنت اهللا  ٨٥

  
 

  سورة فصلت
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السكت على حروف اهلجاء أليب جعفر وإمالـة          حم  ١
  .احلاء خللف 

  .أماهلا خلف   يوحى  ٦
  .اإلبدال أليب جعفر   ال يؤتون  ٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   أجر غري  ٨

   .]هلم أجر غري ممنون  ... [:  تعاىل نـهاية الثمن عند قوله
& & & &  

 يف   قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق األرض      [: ويبدأبقوله تعاىل   : الثمن السابع   
   .]...يومني 

سهل الثانية أبوجعفر ورويس وأدخل بينهما ألفـاً          أئنكم  ٩
  .أبوجعفر 

  )سواٍء ( وجرها يعقوب ) سواٌء ( رفعها أبوجعفر   سواًء  ١٠
  .أماهلا خلف   وىاست  ١١

أسكن اهلاء أبوجعفر ووقف عليها يعقوب ـاء          وِهي ، وهو  ١١،٢١
  .السكت 

١٢  اء     أماهلا خلف و    فقضاهن الـسكت  وقف عليها يعقوب  
 ) هفقضاهن. (  

  . أماهلا خلف   الدنيا  ١٢
  .أماهلا خلف   جاءم ، شاء  ١٤
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلفهم  ١٤

  ) .أيديهم، عليهم ( ضم اهلاء فيهما ويعقوب    عليهمأيديهم ،  ١٤،١٦
  .أماهلا خلف   الدنيا ، أخزى  ١٦
  ) .حنْسات ( أسكن احلاء يعقوب   ِحنسات  ١٦
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  . أماهلا خلف   العمى ، اهلدى  ١٧
بالنون املفتوحة و الشني املضمومة ونصب مهـزة          يحشر أعداُء  ١٩

  ) .نحشر أعداَء ( ليعقوب ) أعداء  (
  . أماهلا خلف   جاؤوها  ٢٠
٢١  وقف عليها يعقوب باهلاء   ِلـم ) هِلـم. (  
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ٢١
  . أماهلا خلف   أرداكم  ٢٣
٢٤  أماهلا وقفاً خلف   مثوى .  

   .]وإن يستعتبوا فما هم من املعتبني  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  وقيضنا هلم قرناء فزينوا هلم [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
  ) .أيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   أيديهم  ٢٥

عليهم القول ،     ٢٥،٣٠
  عليهم املالئكة

  
  .ضم اهلاء وصالًخلف ، ويعقوب يف احلالني 

  ).عداءجزاء و( أبدل الثانية واواً رويس وأبوجعفر   جزاُء أعداِء  ٢٨
  ) .أرنا ( أسكن الراء يعقوب   أِرنا  ٢٩
  . أماهلا خلف   الدنيا  ٣١

  .اإلخفاء أليب جعفر   من غفور،من خلفه  ٣٢،٤٢
  . أماهلا خلف   )معاً ( يلقاها   ٣٥
٣٧  اء السكت   خلقهن وقف يعقوب ) هخلقهن. (  
  ) .ربأت ( اء أبوجعفر بزاد مهزة مفتوحة بعد ال  ربت  ٣٩

  . أماهلا خلف   املوتى ، يلقى  ٣٩،٤٠
  . أماهلا وقفاً خلف   ترى  ٣٩
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  .اإلبدال أليب جعفر   يأيت ، شئتم  ٤٠
  . أماهلا خلف   جاءهم  ٤١
  .اإلبدال أليب جعفر   يأتيه  ٤٢
  .اإلمشام لرويس   ِقيل  ٤٣
٤٤  مىع ، دىأماهلا وقفاً خلف   ه .  
 وسهل الثانية مع    أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبوجعفر      َء اَعجمي  ٤٤

  .رويس وحقق الثانية روح وخلف 
  .اإلبدال أليب جعفر   اليؤمنون  ٤٤
  .أسكن اهلاء أبوجعفر ووقف يعقوب اء السكت  وهو  ٤٤
  . أماهلا وقفاً خلف   موسى  ٤٥

   .]وما ربك بظالم للعبيد  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  الجزء الخامس والعشرون
   .]...  إليه يرد علم الساعة [: ويبدأ بقوله تعاىل :  األول الثمن
ووقـف عليهـا    ) مثرة  ( أفردها يعقوب وخلف      مثرات  ٤٧

  ) .مثره ( يعقوب باهلاء 
  .أماهلا خلف   أنثى   ٤٧

  ) .يناديهم ، سنريهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   يناديهم،سنريهم  ٤٧،٥٣
  ) . يب إن ر( فتح الياء أبو جعفر   ريب إن  ٥٠
  .أماهلا خلف   للحسىن  ٥٠
  .اإلخفاء أليب جعفر   عذاب غليظ  ٥٠
واإلمالة ) ناء  ( قدم األلف وأخر اهلمزة أبو جعفر         ونــــأى  ٥١

  .يف النون واهلمزة خللف 
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  .سهل اهلمزةالثانية أبو جعفر   أرأيتم  ٥٢

  سورة الشورى
أمـال  السكت على حروف اهلجاء أليب جعفر ، و    عسق. حم   ١

  .خلف احلاء 
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           ) كله ( وهو   ٤،٩،١١

  .السكت 
بالنون الساكن بدل التاء وكسر الطـاء خمففـة           يتفطَّرن   ٥

  ) ينفِطرن ( ليعقوب 
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   )معاً ( عليِهم   ٦

  .أماهلا خلف   القرى ، شاء  ٧،٨
  .ا خلف أماهل  موسى   ٩

   .]إنه بكل شيء عليم  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  شرع لكم من الدين ما وصى[: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 
  .أماهلا خلف   موسى ، عيسى   ١٣
١٤  أماهلا وقفاً خلف   مسمى.  
  .أماهلا خلف   جاءهم  ١٤
  ) .م عليه( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٦

أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           وهو  ١٩،٢٢
  .السكت 

  .أماهلا خلف   الدنيا  ٢٠
ال صلة ليعقوب ، وأسكنها أبو جعفر مع إبـدال            نؤته منها  ٢٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٢٦٢ـ   

  ) .نوته ( اهلمزة 
  .أماهلا خلف   ترى ، القرىب  ٢٢،٢٣
  .أماهلا خلف   افترى  ٢٤
  ) .يشا ( أبو جعفر أبدل اهلمزة وقفاً   يشِإ اهللا   ٢٤
  ) .يفعلون ( بالياء خللف   تفعلون  ٢٥

   .]هلم عذاب شديد  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ولو بسط اهللا الرزق لعباده لبغوا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 
  ) .ينِزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   ينزل بقدر   ٢٧

سهل اهلمزة الثانية فيهما أبو جعفر ورويـس          يشاُء إنه، يشاُء إناثاً  ٢٧،٤٩
  ) .وجهان ( وهلما فيهما اإلبدال واواً 

  ) ينِزل(أسكن النون وخفف الزاي يعقوب وخلف   يرتِّل الغيث   ٢٨
٢٩،٤١ 

  ،٤٥  ، 
٤٨  

فيهما ، عليهم ،   
أهليهم ، عليهم    

  أيديهم  

  
  

  .ضم اهلاء فيها يعقوب 
  ) .مبا ( أسقط الفاء أبو جعفر   بما ف  ٣٠
  .أثبت الياء وصالً أبو جعفر ، ويف احلالني يعقوب  اجلواِر   ٣٢
  .اإلبدال أليب جعفر   إن يشأ   ٣٣
  ) . الرياح ( باجلمع أليب جعفر   الريح   ٣٣
٣٥  رفعها أبو جعفر   ويعلم ) ويعلم. (  
  .أماهلا خلف   أبقى   ٣٦
  ) .كبري (  وحذف اهلمزة خلف أبدل األلف ياء  كبائر   ٣٧
  .أماهلا خلف   شورى  ٣٨
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  .أماهلا وقفاً خلف   ترى  ٤٤
  .اإلخفاء أليب جعفر   طرف خفي  ٤٥
  .أماهلا خلف   تراهم   ٤٥

  .]إنه عليم قدير  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .].. . وما كان لبشر أن يكلمه [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 
أبدل اهلمزة الثانية واواً أبو جعفر ورويس وهلمـا           يشاء إنه   ٥١

  )وجهان ( تسهيلها 
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٥٣

  سورة الزخرف
  سكت على احلرفني أبو جعفر ، وأمال احلاء خلف   حم  ١
  ) .إن كنتم ( كسر اهلمزة أبو جعفر وخلف   أن كنتم  ٥
  .ر ، وضم اهلاء ليعقوب اإلبدال أليب جعف  يأتيهم  ٧
  ) يستهزون ( حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   يستهِزءون  ٧
  .أماهلا خلف   مضى  ٨
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلق   ٩
كسر امليم وزاد ألفاً بعد اهلاء أبو جعفر ويعقـوب        مهداً   ١٠

  ) .ِمهاداً  (
  ) .ميتاً ( شدد الياء أبو جعفر   ميتاً   ١١
١١  خجونتجون ( فتح التاء وضم الراء خلف   ررخت. (  
  ) .جزاً ( شدد الزاي وحذف اهلمزة أبو جعفر   جزءاً  ١٥
  .أماهلا خلف   أصفاكم  ١٦
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فتح الياء وأسكن النون وخفف الشني أبو جعفـر           ينشؤاْ  ١٨
  ) .ينشأ ( ويعقوب 

لباء وحذف  قرأها أبو جعفر ويعقوب بالنون بدل ا        عباد الرمحن   ١٩
  ) .عند الرمحن ( األلف وفتح الدال 

قرأها أبو جعفر مزتني األوىل مفتوحة ، والثانيـة       أشِهدوا  ١٩
مضمومة مسهلة بني بني مع إسكان الشني وإدخال 

  ) .آ اُشهدوا ( ألفاً بني اهلمزتني 
  .أماهلا خلف   شاء   ٢٠

   .]رهم مقتدون وإنا على آثا ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

  ]...  قال أولو جئتكم بأهدى [: ويبدا بقوله تعاىل : الثمن اخلامس 
ضم القاف وحذف األلف وأسكن الالم الثالثـة          قالَ أولو  ٢٤

  ) .قلْ أولو  (
أبدل اهلمزة وزاد نوناً وألفاً وحذف التاء أبو جعفر           جئتكم  ٢٤

  ) جيناكم ( 
  .أماهلا خلف   بأهدى  ٢٤
  .أثبت الياء يف احلالني يعقوب   سيهدين  ٢٧
   ) .٣٠،٤٧( أماهلا خلف   ) الثالثة(جاءهم   ٢٣

  .أماهلا خلف   ) معاً ( الدنيا   ٣٢،٣٥
  ) .رمحه ( وقف عليها يعقوب باهلاء   رمحت ربك   ٣٢
  ) .لِبيوم ( كسر الباء خلف   لبيوم  ٣٣
  ) .قْفاً س( فتح السني وأسكن القاف أبو جعفر   سقُفاً  ٣٣
  ) .يتكُون ( حذف اهلمزة وضم الكاف أبو جعفر   يتكئون  ٣٤
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  ) .لَما ( خفف امليم ابن وردان ويعقوب وخلف   لـما  ٣٥
٣٦  ضقَيقيض ( بالياء بدل النون ليعقوب   ني. (  
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           فهو  ٣٦

  السكت
  ) .حيِسبون ( خلف كسر السني يعقوب و  حيسبون  ٣٧
، ) جاءانـا   ( زاد ألفاً بعد اهلمزة أبـو جعفـر           جاءنا  ٣٨

  .وأماهلاخلف 
  ) .بيس ( اإلبدال أليب جعفر   بئس   ٣٨

، ) نذهبن ، نرينـك     (خفف رويس النون فيهما       نذهنب ، نرينك  ٤١،٤٢
وإذا وقف على نذهنب وقف باأللف على األصـل    

  ) .هبا نذ( يف نون التوكيد اخلفيفة 
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٤٢
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٤٣
  ) وسل(بالنقل خللف بإسقاط اهلمزتني وفتح السني   وسئَلْ  ٤٥
  .أماهلا خلف   موسى  ٤٦
  ) .نريهم ( ضم اهلاء يعقوب   نريِهم  ٤٨
ـُّه الساحر   ٤٩   ) .ا يا أيه( وقف بألف بعد اهلاء يعقوب   يا أي
  .أماهلا خلف   نادى  ٥١
  ) .حتيت أفال ( فتح الياء أبو جعفر   حتيت أفال  ٥١
  ) أساورة ( زاد ألفاً بعد السني أبو جعفر وخلف   أَسورة  ٥٣
  .أماهلا خلف   جاء  ٥٣

   .] فجعلناهم سلفاً ومثالً لآلخرين [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
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   .]...  وملا ضرب ابن مرمي مثالً [: قوله تعاىل ويبدأ ب: الثمن السادس 
  ) .يصدون ( ضم الصاد أبو جعفر وخلف   يِصدون  ٥٧
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   ء أهلتنا  ٥٨
٥٨   ، 
٨٧  

قوم خـصمون ،    
  من خلقهم 

  
  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر 

  .سهل الثانية أبو جعفر   إسرائيل   ٥٩
  ) .سراط ( رويس بالسني ل  صراط  ٦١
  أثبت الياء وصالً أبو جعفر ، ويف احلالني يعقوب   واتبعوِن  ٦١
  .أماهلما خلف   جاء عيسى  ٦٣
  .أدغمها خلف   قد جئتكم  ٦٣
  .أثبت الياء يعقوب   وأطيعوِن  ٦٣
  يا عباِد ال   ٦٨

  
أثبت الياء ساكنة يف احلالني أبو جعفر ورويـس         

)  يا عبادي. (  
٦٨  على الفتح يعقوب بناها  ال خوف  ) ال خوف. (  
  ) .تشتهي ( حذف هاء الضمري يعقوب وخلف   تشتهيه  ٧١

  ) .عليهم ، لديهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم ، لديهم  ٧١،٨٠
  ) جيناكم( أدغمها خلف ، واإلبدال أليب جعفر   ولقد جئناكم  ٧٨
  ) .حيِسبون ( كسر السني يعقوب وخلف   حيسبون  ٨٠
  .أماهلا خلف   ، بلَىجنواهم   ٨٠
  ) .فأنا أول ( وصالً أبو جعفر ) أنا ( أثبت ألف   فأناْ أول   ٨١
فتح الياء والقاف وأسكن الالم من دون ألف أبو           يالقوا   ٨٣

  ).يلْقَوا ( جعفر 
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء   وهو  ٨٤
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  .السكت 
  .فر ورويس سهل الثانية أبو جع  يف السماِء إله  ٨٤
، ) ترِجعـون   ( فتح التاء وكسر اجلـيم روح         ترجعون  ٨٥

وبالياء املفتوحة بدل التاء وكسر اجليم لـرويس        
وخلف بالياء املـضمومة واجلـيم      ) يرِجعون   (

  .املفتوحة 
  .أماهلا خلف   فأىن  ٨٧
  ) .وقيلَه ( فتح الالم وضم اهلاء الثالثة   وقيِلِه  ٨٨
  ) .تعلمون ( اء بدل الياء أليب جعفر بالت  فسوف يعلمون  ٨٩

  سورة الدخان
السكت على حروف اهلجاء أليب جعفر واإلمالة         حم  ١

  .يف احلاء خللف 
  ) .رب ( رفع الباء أبو جعفر ويعقوب   رِب السموات  ٧
  .أماهلا خلف   يغشى  ١١
  .أماهلا خلف   أىن ، الذكرى    ١٣
  .أدغمها وأمال جاءكم خلف   وقد جاءهم   ١٣
  ) .نبطُش ( ضم الطاء أبو جعفر   نبِطش   ١٦
  .أماهلا خلف   الكربى  ١٦

   .]إنا منتقمون  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  

   .]...  ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السابع 
  .أماهلا خلف   جاءهم  ١٧

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ـ٢٦٨ـ   

  ) .  إينَ آتيكم (فتح الياء أبو جعفر   إينْ آتيكم  ١٩
  .أدغمها أبو جعفر وخلف   عذْت  ٢٠
٢٠   ، 
٢١  

ــوِن ،  ترمجــ
  فاعتزلوِن

ترمجوين ،  ( أثبت الياء فيهما يف احلالني يعقوب       
  ) .فاعتزلوين 

  ) .تومنوا ( اإلبدال أليب جعفر   تؤمنوا  ٢١
  ) فاسر( أبدل مهزة القطع مهزة وصل أبو جعفر   فأسِر  ٢٣
  ) .فكهني ( أبو جعفر حذف األلف   فاكهني  ٢٧
ضم اهلاء يف احلالني يعقوب ، ويف الوصل خلف           عليِهم السماء  ٢٩

  ).عليهم السماء ( 
  .سهل الثانية أبو جعفر   إسرائيل  ٣٠

  .أماهلا خلف   )معاً ( األوىل   ٣٥،٥٦
  .أماهلا وقفاً خلف   ) معاً ( موىلً   ٤١
٤٣  وقف عليها يعقوب باهلاء   شجرت ) شجره. (  
  ) .تغلي ( بالتاء لغري رويس   يغلي  ٤٥
  ) .فاعتلوه ( ضم التاء يعقوب   فاعِتلوه  ٤٧
  ) .مقاٍم أمني ( ضم امليم أبو جعفر   مقاٍم أمني  ٥١
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  سورة اجلاثية
  .السكت على حريف اهلجاء أليب جعفر   حم  ١
  ) .آياٍت ( نصب التاء فيهما يعقوب   )معا(آيات لقوم   ٥ ، ٤
  ) .الريح ( أفردها خلف   الرياح  ٥
  ) .وآياته تؤمنون ( بالتاء لرويس وخلف   وآياته يؤمنون  ٦
  .أماهلا خلف وقفاً   تتلى  ٨
، وإسـكان   ) هزءاً  ( باهلمزة بدل الواو للثالثة       هزواً  ٩

  )هزءاً ( الزاي خللف 
١١  أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
١١  أليٍم ( جرها أبوجعفر وخلف   أليم. (  
   .]عذاب من رجز أليم  ... [: ية الثمن عند قوله تعاىل نـها

& & & &  
   .]...  اهللا الذي سخر لكم البحر [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن

قرأ خلف بنون مفتوحة بعد الالم وكسر الـزاي         ليجزي قوماً  ١٤
وقـرأ أبـوجعفر  بيـاء       ) لنجِزي  (وفتح الياء   

  )ليجزى ( دها مضمومة مع فتح الزاي وألف بع
  ) .ترِجعون ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب   ترجعون  ١٥
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   إسرائيل  ١٦
  .أماهلا خلف   جاءهم  ١٧
٢٠  أماهلا وقفاً خلف   هدى.  
  ) .سواٌء ( رفع اهلمزة أبو جعفر ويعقوب   سواًء  ٢١

  .أماهلا خلف   ِلتجزى ، هواه  ٢٢،٢٣
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  ) .أفراَيت ( سهل الثانية أبوجعفر   ت افرأي  ٢٣
فتح الغني وأسكن الشني وأبـدل األلـف واواً           ِغشاوة  ٢٣

  ) .غَشوة ( خلف 
  ) .تذَّكرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذَكَّرون  ٢٣

  .أماهلا خلف   ) معاً ( الدنيا   ٢٤،٣٥
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٢٥

  .أماهلا خلف   ) معاً ( تتلى   ٢٥،٣١
  .اإلبدال أليب جعفر   قالوا ائتوا  ٢٥
  .أماهلا خلف    ترى ، تدعى   ٢٨
  ) .كلَ أمة ( نصب الالم يعقوب   كلُ أمٍة  ٢٨
  ) يستهزون (حذف اهلمزة وضم الزاي أبو جعفر   يستهزءون  ٣٣
ـِيل ( اإلمشام لرويس   ِقيل   ٣٤   ) .قُ
  .أماهلا خلف   ننساكم ، مأواكم  ٣٤
  .اإلدغام لغري رويس   ختذمتا  ٣٥
، وأسـكن  ) هـزءاً  ( باهلمزة بدل الواو للثالثة       هزواً  ٣٥

  ) . هزءاً ( الزاي خلف 
  ) .ال يخرجون ( فتح الياء وضم الراء خلف   ال يخرجون  ٣٥
أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء   وهو  ٣٧

  .السكت 
   .]وهو العزيز احلكيم  ... [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
& & & &  
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  الجزء السادس والعشرون
  سورة األحقاف

   .]... زيل الكتاب ـ تن& حم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 
السكت على حروف اهلجاء أليب جعفر ، واإلمالـة     حم  ١

  .يف احلاء خللف 
  .أماهلا وقفاً خلف   مسمى  ٣
  .هل الثانية أبو جعفرس  ) معاً ( أرأيتم   ١٠، ٤
السماواِت   ٤

  ائْتوين

  ) .السماواِت يتوين ( اإلبدال وصالً أليب جعفر 

  .أماهلا رويس   كافرين  ٦
  .أماهلا خلف   تتلى ، جاءهم  ٧
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٧
  .أماهلا خلف   افتراه ، كفى  ٨
ـ           وهو  ٨  اء أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب

  .السكت 
  .أماهلا خلف   يوحى   ٩
  .سهل الثانية أبو جعفر   إسرائيل  ١٠
  .أماهلا خلف   موسى ، بشرى  ١٢
  ) .لتنذر ( بالتاء أليب جعفر ويعقوب   لينذر  ١٢
١٣  بناها على الفتح يعقوب   فال خوف.  
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حذف اهلمزة وضم احلاء وأسكن السني وحـذف          إحساناً  ١٥
  ) .حسناً ( األلف أبو جعفر ويعقوب 

  ) .كَرهاً ( فتح الكاف أبو جعفر   ) معاً ( كُرهاً   ١٥
١٥  الُهفتح الفاء وأسكن الصاد وحذف األلـف بعـدها           وِفص

  ) .فَصلُه ( يعقوب 
  .أماهلا خلف   ترضاه  ١٥
نتقبــل عنــهم   ١٦

أحسن  
  نتجاوز

بالياء املضمومة بدل النون ليعقوب وأيب جعفر مـع         
  ) عنهم أحسن يتقبل( ضم نون أحسن 

بياء مضمومة بدل النـون أليب جعفـر ويعقـوب          
  ) .يتجاوز  (

١٧  بناها على الفتح يعقوب       أف )  وعلى الكسر دون   ) أف
  )أف(تنوين خلف 

  ) .أتعدانين أن ( فتح الياء أبو جعفر   أتعدانين أن  ١٧
  .ضم اهلاء وصالً خلف ، ويف احلالني يعقوب   عليهم القول  ١٨
  ) .لنوفيهم ( بالنون أليب جعفر وخلف   يوفيهمل  ١٩
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٢٠
) أ أذهبتم   ( زاد مهزة االستفهام أبو جعفر ويعقوب         أذهبتم  ٢٠

وأدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانية أبو         
  ) .أ اذهبتم ( جعفر ورويس 

   .] ومبا كنتم تفسقون … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]…  واذكر أخا عاد [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلفه  ٢١
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٢١  
٢٣  

  إينْ أخاف ،
   ولكين أراكم

إينَ أخـاف ، ولكـين      ( فتح الياء فيهما أبو جعفر      
  ) .أراكم 

  ) .أجيتنا ( اإلبدال أليب جعفر   أجئتنا  ٢٢
  .أماهلما خلف    ، يرىأراكم  ٢٣،٢٥
ــرى إال   ٢٥ ال يـ

  مساكنهم
بالتاء املفتوحة بدل الياء ونصب نون مساكنهم أليب        

  ) .ال ترى إال مساكنهم ( جعفر 
  .أماهلا خلف   أغىن  ٢٦
  )يستهزون( حذف اهلمزة أبو جعفر وضم الزاي   يستهزءون  ٢٦
  .أماهلا خلف   القرى  ٢٧
  .أماهلا خلف   موسى  ٣٠
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس   ُء أولئكأوليا  ٣٢
بالياء املفتوحة بدل الباء وإسكان القاف وحـذف          بقادر  ٣٣

  ) .يقِْدر ( يعقوباأللف ورفع الراء 
  .أماهلا خلف   املوتى  ٣٣

  .أماهلا خلف   )معاً ( بلى   ٣٣،٣٤
  ρسورة محمد 

ء أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب ـا           وهو  ٢
  .السكت 

فتح القاف وألف بعدها وفتح التاء أبو جعفر وخلف        والذين قُِتلوا   ٤
  ) .والذين قَاتلوا ( 

  ) .سيهديهم ( ضم اهلاء يعقوب   سيهديِهم  ٥
ذلك بأم كرهوا ما أنزل اهللا فـأحبط         … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل      

   .]أعماهلم 
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&    &    &    &  
   ]...  أفلم يسريوا يف األرض [: يبدأ بقوله تعاىل و: الثمن الثالث 

ــافرين،  ١٠،١١  الكـ
  للكافرين 

  .أماهلما رويس 

   . األوىل وقفا والثانية مطلقاأماهلما خلف  ) معاً ( موىل   ١١
١٢  أماهلا وقفاً خلف   مثوى.  
قرأ أبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها مهزة           وكأين  ١٣

   ووقف عليها يعقوب بالياء  مكسورة مع التسهيل ،
  .اإلخفاء أليب جعفر   ماٍء غري  ١٥

١٥،١٧  هدى ، أماهلا وقفاً خلف   مصفى.  
  .أماهلا خلف   آتاهم ، تقواهم  ١٧
  .اإلدغام خللف وأمال جاء أيضاً   فقد جاء  ١٨
  ) جاء اَشراطها ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   جاء أشراطها  ١٨
فأىن ، جـاءم       ١٨

  كراهمذ
  

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا خلف   مثواكم  ١٩
نزلت سـورة ،     ٢٠

  أنزلت سورة
  

  .اإلدغام فيهما خللف 
  .أماهلا خلف   فأوىل  ٢٠
  ) .توِليتم ( ضم التاء والواو وكسر الالم رويس   توليتم  ٢٢
فتح التاء وأسكن القاف وفتح الطاء خمففة يعقـوب           وتقَطِّعوا  ٢٢

  .) تقْطَعوا  (
  .أماهلا خلف   أعمى  ٢٣
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أماهلا خلف وضم اهلمزة وأبدل األلف ياء سـاكنة           وأملى  ٢٥
  ) وأُملي(يعقوب 

  .أماهلا وقفاً خلف   اهلدى  ٢٥
  ) .أَسرارهم ( فتح اهلمزة أبو جعفر ويعقوب   إسرارهم  ٢٦
  .أماهلا خلف   بسيماهم  ٣٠
  ) .ونبلُوا ( أسكن الواو رويس   ونبلُوا  ٣١
  .أماهلا خلف   اهلدى  ٣٢

   .]وسيحبط أعماهلم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 
  ) .السلِْم ( كسر السني خلف   السلِْم  ٣٥
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣٦
  .أليب جعفر اإلخفاء   قوماً غريكم  ٣٨
  .سهل الثانية أبو جعفر   ها أنتم  ٣٨

  سورة الفتح
  ) .سراطاً ( بالسني لرويس   صراطاً   ٢
١٠،  ٦  
١٢  

عليِهم ، أيديِهم   
  ، أهليِهم

  
  .ضم اهلاء فيها يعقوب 

  .أماهلا خلف   أوىف  ١٠
  ) .عليِه اهللا ( كسر اهلاء الثالثة   عليه اهللا  ١٠
ر وروح ، واإلبـدال أليب جعفـر        بالنون أليب جعف    فسيؤتيه  ١٠

  ) .فسنوتيه  (
  ) .ضراً ( ضم الضاد خلف   ضراً  ١١
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  .أماهلا رويس   الكافرين  ١٣
  ) .كِلم اهللا ( كسر الالم وحذف األلف خلف   كالم اهللا  ١٥
  .أماهلا خلف   األعمى  ١٧
  ) .ندخله ، نعذبه ( بالنون أليب جعفر   يدخله ، يعذبه  ١٧

   .]ومن يتولَّ يعذبه عذاباً أليماً  … [: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 
&    &    &    &  

   .]...  لقد رضي اهللا عن املؤمنني [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن اخلامس 
  .ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٨،٢٤
  ) .سراطاً ( بالسني لرويس   صراطاً   ٢٠
  .أماهلا خلف   أخرى  ٢١
  .أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء السكتأسكن اهلاء   وهو  ٢٤
  ) .تطَوهم ( حذف اهلمزة أبو جعفر   تطؤوهم  ٢٥
٢٦  ، 
٢٩  

قلوِبِهم احلمية ،   
  م الكفار 

  
  .ضم اهلاء وامليم وصالً خلف ، وكسرمها يعقوب 

  .أماهلا خلف    التقوى  ٢٦
ـَّ( أبدل اهلمزة واواً مع إدغامها أبو جعفر          الرؤيا  ٢٧ ، ) ا  الري

  .وأماهلا خلف 
  .أماهلا خلف   شاء  ٢٧
  .أدغمها خلف   لقد صدق   ٢٧
  .أماهلا خلف   كفى ، باهلدى  ٢٨
تراهم ، سيماهم   ٢٩

  التوراة، فاستوى 
  

  .أماهلا خلف 
   .]مغفرة وأجراً عظيماً  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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&    &    &    &  
  

  سورة الحجرات
  .ويبدأ من أول السورة : الثمن السادس 

  ) .ال تقَدموا ( فتح التاء والدال يعقوب   ال تقَدموا  ١
  .أماهلا خلف   للتقوى  ٣
  ) .احلُجرات ( فتح اجليم أبو جعفر   احلُجرات  ٤
  .أماهلا خلف   جاءكم  ٦
بالثاء بدل التاء خللف والباء بدل الياء والتاء بـدل            فتبينوا  ٦

  ) .فتثبتوا ( النون 
إحدامها،األخر  ٩

  ى

  .أماهلا خلف 

  ) .تفيء ِاىل ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس   تفيء إىل   ٩
كسر اهلمزة وأسكن اخلاء وأبدل الياء تاء مكسورة          أخويكم  ١٠

  ) .إخوِتكم ( يعقوب 
  .أماهلا خلف   ) معاً ( عسى   ١١
١١  اء السكت   منهن وقف عليها يعقوب ) همنهن. (  
  ) . تلمزوا ( ضم امليم يعقوب    تلِمزواوال  ١١
  ) .بيس ( اإلبدال أليب جعفر   بئس  ١١
  ).ميتاً ( شدد الياء أبو جعفر ورويس مع كسرها   ميتاً   ١٢
  .أماهلا خلف   أنثى ، أتقاكم  ١٣

   .]إن اهللا عليم خبري  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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&    &    &    &  
   .]...  قالت األعراب آمنا [: يبدأ بقوله تعاىل و: الثمن السابع 

  ).يألتكم ( أدخل مهزة ساكنة بعد الياء يعقوب   ال يلتكم  ١٤
  .أماهلا خلف   هداكم  ١٧

  سورة ق
  .السكت أليب جعفر   ق  ١
  .أماهلا خلف   ) معاً ( جاءهم   ٥ ، ٢
أدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر وسهل الثانية أبـو        أ إذا  ٣

  .ر ورويس جعف
  ) .متنا ( ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   ِمتنا  ٣
  .أماهلا خلف   ذكرى  ٨
  ) .ميتاً ( شدد الياء مكسورة أبو جعفر   ميتاً  ١١
  ) .وعيدي ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   وعيِد  ١٤
   . وقفاأماهلا خلف  يتلقى  ١٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلق  ١٨
  .دغام خللف واإلمالة يف األوىل له اإل  جاءت سكرةُ  ١٩
  .أماهلا خلف   جاءت  ٢١

   .]فألقياه يف العذاب الشديد  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  قال قرينه ربنا ما أطغيته [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خشي   ٣٣
  .ا خلف أماهل  جاء   ٣٣

  .ضم نون التنوين وصالً أبو جعفر وخلف   منيٍب ادخلوها   ٣٣،٣٤
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  .أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء السكت   وهو  ٣٧
  .أماهلا خلف   لذكرى  ٣٧
  .أماهلا وقفاً خلف   ألقى  ٣٧
٤٠  وإدبار ( كسر اهلمزة أبو جعفر وخلف   وأدبار. (  
  ) .ينادي ( يعقوب أثبت الياء وقفاً   يناِد  ٤١
  .أثبت الياء وصالً أبو جعفر ، ويف احلالني يعقوب  املناِد  ٤١
  ) .تشقَق ( شدد الشني أبو جعفر ويعقوب   تشقق  ٤٤
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٤٥
  ) .وعيدي ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   وعيِد  ٤٥

  سورة الذاریات
  ) .يسراً ( عفر ضم السني أبو ج  يسراً   ٣
  .أماهلا خلف   آتاهم  ١٦
  ) .مثلُ ما ( رفع الالم خلف   مثلَ ما   ٢٣
  .أماهلا خلف   أتاك  ٢٤
  .أدغمها خلف   إذْ دخلوا  ٢٥
  .أماهلا خلف   فجاء  ٢٦

   .]إنه هو احلكيم العليم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  الجزء السابع والعشرون
  }... قال فما خطبكم أيها املرسلون { : ويبدأ بقوله تعاىل : لثمن األول ا

  ) .إليهم ، عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم ، عليهم  ٢٧،٣٣
  .أماهلا خلف   موسى ، فتوىل  ٣٨،٣٩
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  .ضم اهلاء وصالً خلف ويف احلالني يعقوب   عليِهم الريح  ٤١
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل  ٤٣   ) .قُ
  ) .قوِم نوح ( جر امليم خلف   قوم نوٍح  ٤٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   شيٍء خلقنا  ٤٩
  ) .تذَّكرون ( شدد الذال أبوجعفر ويعقوب   تذَكَّرون  ٤٩
  .أماهلا وقفاً خلف   أتى  ٥٢
  .أماهلا خلف   الذكرى  ٥٥
٥٦   ، 
٥٧  
٥٨  

ــدون ،  ليعبـ
ــون ،  يطعمـ

  يستعجلون

  
  

  .أثبت الياء فيها يف احلالني يعقوب 
) يومِهِم الـذي    ( كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب        يومِهم الذي   ٦٠

  ) .يومهم الذي ( وضمهما خلف 

  سورة الطور
  ) .فكهني ( حذف األلف أبو جعفر   فاكهني  ١٨
  .أماهلا خلف   آتاهم ، وقاهم  ١٨
  ) .متكني ( حذف اهلمزة أبو جعفر   متكئني  ٢٠
  .ليعقوب ) ذرياتهم  ( بألف بعد التاء  ذريتهم بإميان  ٢١
  ) .ذرياِتهم ( مجعها أبو جعفر ويعقوب   ذريتهم وما   ٢١
  ) .كاساً ( اإلبدال أليب جعفر   كأساً  ٢٣
ال لغو فيها وال      ٢٣

تأثيم  
  

  .اإلبدال أليب جعفر وا على الفتح يعقوب بنامه
   .]ال لغو فيها وال تأثيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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& & & &  
  ]...  ويطوف عليهم غلمان هلم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 

  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٢٤
٢٤  لولؤ ( أبدل اهلمزة األوىل أبو جعفر   لؤلؤ. (  
  .أماهلا خلف   وقانا  ٢٧
  ) .ندعوه أنه ( فتح اهلمزة أبو جعفر   ندعوه إنه  ٢٨
  ) .بنعمه ) اء التأنيث وقف عليها يعقوب   بنعمت  ٢٩
  ) .تامرهم ( اإلبدال أليب جعفر   تأمرهم  ٣٢

  .اإلخفاء أليب جعفر   من غري، إله غري    ٣٥،٤٣
  .بالصاد للثالثة   املصيطرون  س    ٣٧
فتح الياء وحذف األلف وفتح القاف أبـو جعفـر            يالقوا   ٤٥

  ) . يلْقَوا (
  ) .ون يصعق( فتح الياء الثالثة   يصعقون  ٤٥

  سورة النجم
٢،   ١ ،
٣  

هوى ، غوى ،    
  اهلوى

  
  .أماهلا خلف 

٤،٥،  
٦  

يوحى ، القوى   
  ، فاستوى

  
  .أماهلا خلف 

ىل  داألعلى ، فت    ٧،٨،٩
  أدىن

  
  .أماهلا خلف 

  فأوحى ،  ١٠
  ما أوحى

  
  .أماهلا خلف 
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  .أمال الراء واهلمزة خلف   رأى  ١١
  ) .كذَّب ( شدد الذال أبو جعفر   كذب  ١١
) افتمرونـه   ( فتح التاءوسكن امليم وحذف األلف        فتمارونهأ  ١٢

  .خللف ويعقوب 
  .أماهلا خلف   يرى ، أخرى  ١٢،١٣

  .أمال الراء واهلمزة خلف   رءاه  ١٣
  .أماهلا خلف   املنتهى  ١٤
  .اإلبدال أليب جعفر واإلمالة خللف   املأوى  ١٥
  .أماهلا خلف وقفاً  يغشى السدرة  ١٦

  .أماهلا خلف   غىما يغشى ، ط  ١٦،١٧
  .أمال الراء واهلمزة خلف   رأى  ١٨
  .أماهلا خلف   الكربى  ١٨
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أفرأيتم  ١٩
  ) .الآلت ( شدد التاء مع املد الالزم رويس   الالّت  ١٩

  .أماهلما خلف   األخرى، األنثى  ٢٠،٢١
٢٢،٢٣ ،
٢٤  

ضيزى ، اهلدى،   
  متىن

  
  .أماهلا خلف 

٢٣  ِوصالً كسر اهلاء وامليم يعقوب ، وضمهما خلف   م اهلدىر.  
  .أماهلا خلف   األوىل  ٢٥

   .]فلله اآلخرة واألوىل  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  
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   .]...  وكم من ملك في السموات [: الثمن الثالث ویبدأ بقوله تعالى 
  .أماهلما خلف   يرضى ، األنثى  ٢٦،٢٧

  .أماهلما خلف   توىل ، الدنيا  ٢٩
٣٠،٣١،

٣٣ ،٣٢  
اهتدى،باحلسىن، 

  اتقى ، توىل
  

  .أماهلا خلف 
كسر الباء وأبدل األلـف يـاء وحـذف اهلمـزة           كبائر اإلمث  ٣٢

  )كبري اإلمث ( خلف
  ) .أفراَيت ( سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر   أفرأيت  ٣٣
وأعطى ، أكدى    ٣٥، ٣٤

  يرى
  

  .أماهلا خلف 
  .ضم اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقويب اء السكت  فهو  ٣٥
  ) .ينبا ( اإلبدال أليب جعفر   ينبأ  ٣٦

٣٦،٣٧ 
٣٨  

موسى ، وىف ،    
  أخرى

  
  .أماهلا خلف 

٣٩،٤٠ 
٤١  

سعى ، يرى ،    
  جيزاه ، األوىف 

  
  .أماهلا خلف 

  .أماهلما خلف   املنتهى ، أبكى  ٤٢،٤٣
   ) .٤٤،٤٨،٤٩( لرويس وكذا يف اإلدغام   )األربعة(أنه هو   ٤٣

٤٤،٤٥ 
٤٦  

أحيا ، األنثى ،    
  تمىن

  
  .أماهلا خلف 

٤٧،٤٨ 
٤٩  

األخرى ، أغىن   
  أقىن ،الشعرى 

  
  .أماهلا خلف 
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أدغم التنوين يف الالم وأسقط اهلمزة ونقل حركتها          عاداً األوىل  ٥٠
وإن بـدأ  ) عاد لّوىل   ( إىل الالم أبو جعفر ويعقوب      

  ) األوىل ) ( لوىل ) ( ألوىل (  أوجه باألوىل له ثالثة
  .أماهلما خلف   األوىل ، أبقى  ٥٠،٥١

  ) .مثوداً ( نوا أبو جعفر وخلف    ومثوداْ  ٥١
  .أماهلا خلف   أطغى ، أهوى   ٥٢،٥٣

  ) .املوتفكة ( أبدهلا أبو جعفر   املؤتفكة  ٥٣
  .أماهلا خلف   فغشاها ، غشى  ٥٤
ربـك  ( وىل يف الثانية وصالً يعقوب      أدغم التاء األ    ربك تتمارى  ٥٥

  ) .تمارى 
  .أماهلا خلف   تتمارى ، األوىل  ٥٥،٥٦

  سورة القمر
٣  جر الراء أبو جعفر   مستِقر ) مستِقر. (  
  .اإلدغام واإلمالة خللف   ولقد جاءهم  ٤
  ) .تغين ( وقف عليها يعقوب بالياء   تغِن  ٥
يوم يدع الداع،     ٦

  إىل الداع 
يوم ( اء وصالً أبو جعفر ويف احلالني يعقوب أثبت الي 

  ) .إىل الداعي )  ( يدع الداعي
فتح اخلاء وألف بعدها وكسر الشني خمففة يعقوب          خشعاً  ٧

  ) خاشعاً(وخلف
   .]هذا يوم عسر  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
   .]… لهم قوم نوح  كذبت قب[: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 

  ) .ففتحنا ( شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   ففتحنا   ١١
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   . وقفاأماهلا خلف  فالتقى   ١٢
ــوب    ) كله ( ونذُر    ١٦ ــالني يعقـ ــاء يف احلـ ــت اليـ أثبـ

)١٨،٢١،٣٠،٣٧،٣٩.(  
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم   ١٩
نهما ألفاً  سهل الثانية أبو جعفر ورويس ، وأدخل بي         أ ؤلقي  ٢٥

  .أبو جعفر 
  .ال إبدال أليب جعفر   ونبـئهم  ٢٨
  .أماهلا خلف   فتعاطى  ٢٩
  .أدغمها خلف   ولقد صبحهم  ٣٨
  .أدغمها خلف وأمال جاء   ولقد جاء   ٤١
  .سهل الثانية أبو جعفر ورويس   جاء آل  ٤١
  .أماهلا خلف   أدهى  ٤٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   شيء خلقناه  ٤٩

   .]عند مليك مقتدر  … [: لثمن عند قوله تعاىل نـهاية ا
&    &    &    &  

  سورة الرحمن
   .]... علم القرآن  & الرمحن [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن اخلامس 

  ) .والرحياِن ( جرها خلف   والرحيانُ  ١٢
  ) يخرج( ضم الياء وفتح الراء ابو جعفر ويعقوب   يخرج  ٢٢
  . اهلمزة األوىل أليب جعفر أبدل  اللؤلؤ  ٢٢
  ) .اجلواري ( وقف عليها يعقوب بالياء   اجلواِر  ٢٤
  .أماهلا خلف   يبقى    ٢٧
  ) .شان ( اإلبدال أليب جعفر   شأن  ٢٩
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  ) .سيفرغ ( بالياء خللف   سنفرغُ  ٣١
  ) .أيها ( وقف عليها يعقوب باأللف   أيه الثقالن  ٣١
٣٥  وحناٍس ( جر السني روح   وحناس. (  
  .أماهلا خلف   بسيماهم   ٤١
٤٦   ، 
٧٦  

وملن خـاف ،    
  رفرٍف خضٍر

  
  .اإلخفاء أليب جعفر 

٥٢/٦٦/
٦٨   

  .ضم اهلاء يعقوب  ) كله ( فيهما 

  ) .متكني ( حذف اهلمزة أبو جعفر   )معا(متكئني   ٥٤/٧٦
بالنقل لرويس أي بإسقاط اهلمزة ونقل حركتها إىل          من إستربق   ٥٤

  ) .ستربق مِن ا( النون لرويس 
  .أماهلا وقفاً خلف   جىن  ٥٤
ضم اهلاء ، ووقف عليها اء الـسكت يعقـوب            )معا( فيهن  ٥٦/٧٠

)  هنفيه. (  
  ) .يطمثهنه ( وقف عليها يعقوب باهلاء   مل يطمثهن  ٧٤

   ] ربك ذي اجلالل واإلكرام اسمتبارك  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  ورة الواقعةس
   .]...  إذا وقعت الواقعة [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السادس 

  ) .متكني ( حذف اهلمزة أبو جعفر   متكئني  ١٦
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ١٧
  ) .كاس ( اإلبدال أليب جعفر   كأس   ١٨
  ) .يرتَفون ( فتح الزاي أبو جعفر ويعقوب   ينِزفون  ١٩
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٢٢  وحوٍر عني ( جرها أبو جعفر    عنيوحور. (  
  .إبدال اهلمزة األوىل أليب جعفر   اللؤلؤ  ٢٣
إبدال اهلمزة الثانية أليب جعفر والوقف عليها باهلـاء       أنشأناهن  ٣٥

  .ليعقوب 
  ) .عرباً ( أسكن الراء خلف   عرباً  ٣٧
سهل الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بينهما ألفاً أبو     أئذا  ٤٧

  .جعفر 
  ) .متنا ( ضم امليم أبو جعفر ويعقوب   متنا  ٤٧
  ) إنا ( أسقط مهزة االستفهام أبو جعفر ويعقوب   أئنا  ٤٧
  ) .أوآباؤنا ( أسكن الواو أبو جعفر   أوآباؤنا  ٤٨
  ) .فمالُون ( أسقط اهلمزة أبو جعفر وضم الالم   فماِلؤون  ٥٣
  ) .يم شرب اهل( فتح الشني يعقوب وخلف   شرب اهليم  ٥٥
   ) .٦٣،٦٨،٧١(كله سهل الثانية أبو جعفر   أفرأيتم   ٥٨
  .أماهلا خلف   األوىل  ٦٢
  ) .تذَّكَّرون ( شدد الذال أبو جعفر ويعقوب   تذكَّرون  ٦٢
  .حذف اهلمزة أبو جعفر خبلف عن ابن وردان   املنِشئون  ٧٢

   .]فسبح باسم ربك العظيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]...  فال أقسم مبواقع النجوم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السابع
  ) .مبوقع ( أسكن الواو وحذف األلف خلف   مبواقع  ٧٥
  ) .فروح ( ضم الراء رويس   فروح  ٨٩
٨٩  اء التأنيث   وجنت وقف عليها يعقوب ) نهوج. (  
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٩٥  وف عليها يعقوب أسكن اهلاء أبو جعفر ووق  لـه
  اء السكت
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  سورة احلديد
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب   وهو٢

  اء السكت 
  .أماهلا خلف   استوى  ٤
  ) .ترِجع ( فتح التاء وكسر اجليم يعقوب وخلف   ترجع األمور  ٥
  ) .ينِزل ( أسكن النون وخفف الزاي يعقوب   يرتِّل  ٩
  ) .لرؤف ( وخلف حذف الواو يعقوب   لرءوف  ٩
  .أماهلا خلف   احلسىن  ١٠
١١  أسقط األلف وشدد العني أبو جعفر ويعقوب لكن          فيضاِعفَه

وبرفعهـا أليب   ) فيـضعفَه   ( بنصب الفاء ليعقوب    
  ) .فيضعفُه ( جعفر 

  .أماهلا وقفاً خلف   ترى  ١٢
  .أماهلا خلف   بشراكم  ١٢
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل  ١٣   ) .قُ
  .أماهلا خلف   ىبل  ١٤
  ) .األماينْ ( خفف الياء ساكنة أبو جعفر   األماينُّ  ١٤
  .خلف ) جاء(سهل الثانية أبو جعفر ورويس وأمال   جاء أمر   ١٤
وبالتاء أيضاً  ) توخذ  ( بالتاء مع اإلبدال أليب جعفر        يؤخذ  ١٥

  ).تؤخذ ( ليعقوب 
، واإلمالة يف   ) ماواكم ، بيس    ( اإلبدال أليب جعفر      مأواكم ، بئس  ١٥

  .األوىل خللف 
   ] مأواكم النار هي موالكم وبئس املصري  [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
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& & & &  
   .]...  أمل يأن للذَّين آمنوا [: ويبدأ بقوله تعاىل :  الثمن الثامن

  ) .نزل ( شدد الزاي الثالثة   نزل  ١٦
   .)وال تكونوا ( بالتاء لرويس   وال يكونوا  ١٦
  .ضم اهلاء يف احلالني يعقوب ، ويف الوصل خلف   عليِهم األمد  ١٦
حذف األلف وشدد العني أبـو جعفـر ويعقـوب            يضاعف  ١٨

  ) .يضعف  (
  .أماهلا خلف   )معاً(فتراه،الدنيا   ٢٠
  ) .تاسوا ( اإلبدال أليب جعفر   تأسوا  ٢٣
  .أماهلا خلف   آتاكم  ٢٣
  ) .بالبخل ( خلف فتح الباء و اخلاء   بالبخل  ٢٤
  ) .فإن اهللا الغين ( أبو جعفر ) هو ( أسقط   فإن اهللا هو الغين   ٢٤
  ) .باس ( اإلبدال أليب جعفر   بأس  ٢٥
  .أماهلا وقفاً خلف   بعيسى  ٢٧
  ) .رافة ( اإلبدال أليب جعفر   رأفة  ٢٧

   .]واهللا ذو الفضل العظيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  الجزء الثامن والعشرون

  سورة المجادلة
   .]...  قد مسع اهللا [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 

  .أدغمها خلف   قد مسع  ١
فتح الياء وشدد الظاء واهلاء وفتحها من غري ألف بعد      )معاً (يظاِهرون   ٣ ، ٢

، وفتح الياء وشدد الظاء     ) يظَّهرون  ( الظاء يعقوب   
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وألف بعدها مع ختفيف اهلاء وفتحها أبـو جعفـر          
  ) يظَّاهرون (وخلف 

وأليب جعفر  ) الالء  ( حذف الياء أبو جعفر ويعقوب        الالئي  ٢
تسهيلها يف احلالني مع املد والقصر ، وإبداهلا ياء عند          

  .الوقف 
  .اإلخفاء أليب جعفر   لعفو غفور  ٢
  .أماهلا رويس   ) معاً (للكافرين   ٥ ، ٤
  .أماهلا خلف   أحصاه  ٦
  ) .ماتكون ( بالتاء أليب جعفر   ما يكون  ٧
  .أماهلا خلف   جنوى ، أدىن  ٧
٧  ضم الراء يعقوب   وال أكثر ) أكثر. (  
  .أماهلا خلف   النجوى  ١٠ ، ٨

قدم النون الساكنة على التاء وحذف األلف وضـم           يتناجون ، تتناجوا   ٨،٩
  ) .نتجوا ينـتـجون ، ت( اجليم رويس 

  .أماهلا خلف   جاءوك  ٨
  ) .فبيس ( اإلبدال أليب جعفر   فبئس  ٨

  ) .ومعصيه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   )معاً(ومعصيِت   ٨،٩
  .أماهلا خلف   التقوى  ٩
ـِيل ( اإلمشام لرويس   )معاً ( قيل   ١١   ) .قُ
  ) .الس ( أفردها الثالثة   االس  ١١
  ) انِشزوا،فانِشزوا (كسر الشني فيهما يعقوب وخلف  انشزواانشزوا، ف  ١١

  .أماهلا خلف   )معاً ( جنواكم   ١٢،١٣
سهل الثانية أبو جعفر ورويس ، وأدخل بينهما ألفاً           أ أشفقتم  ١٣
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  .أبو جعفر 
   .]واهللا خبري مبا تعملون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
   .]...  أمل تر إىل الذين تولوا قوماً [: ويبدأ بقوله تعاىل  :الثمن الثاين 

  .اإلخفاء أليب جعفر   قوماً غضب   ١٤
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٤
  ) .حيِسبون ( كسر السني يعقوب وخلف   حيسبون  ١٨
  .ضم اهلاء وصالً خلف ويف احلالني يعقوب   عليِهم الشيطان  ١٩
  .ا خلف أماهل  فأنساهم  ١٩
  ) .ورسلي إن ( فتح الياء أبو جعفر   ورسلي ِإن   ٢١
) قلوِِم اإلميـان    ( كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب        قلوِم اإلميان  ٢٢

  ) .قلوم اإلميان ( وضمهما خلف 

  سورة الحشر
١  واء السكت  وه أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب.  
  .أماهلا خلف   فأتاهم  ٢
) قلوِِم الرعـب  ( كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب        قلوِم الرعب  ٢

وضم العني أبـو    ) قلوم الرعب   ( وضمهما خلف   
  ) .الرعب ( جعفر ويعقوب 

  ) .ِبيوم ( كسر الباء خلف   بيوم  ٢
  ) .بأيديهم ( ضم اهلاء يعقوب   بأيديِهم  ٢
  . يعقوب ، ويف الوصل خلف ضم اهلاء يف احلالني  عليِهم اجلالء  ٣
  .أماهلا خلف   الدنيا  ٣
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  ) .يوثرون ( اإلبدال أليب جعفر   يؤثرون  ٦
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خيل  ٦
  .أماهلا وقفاً خلف   القرى  ٧
  .أماهلا خلف   القرىب  ٧
  ) .تكون دولة ( أليب جعفر  ورفع دولةبالتاء   يكون دولة  ٧
   .أماهلا خلف  آتاكم ، اكم   ٧
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليِهم  ٩
  .أماهلا خلف   جاءوا  ١٠
  ) .رؤف ( حذف الواو يعقوب وخلف   رءوف  ١٠

   .]إنك رءوف رحيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
   .]…  أمل تر إىل الذين نافقوا [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثالث 

  .اء وامليم وصالً يعقوب ، وضمهما خلف كسر اهل  إلخواِم الذين   ١١
١٤  أماهلا وقفاً خلف   قرى.  
  ) .باسهم ( اإلبدال أليب جعفر   بأسهم  ١٤
  ) .حتِسبهم ( كسر السني يعقوب وخلف   حتسبهم  ١٤
  .أماهلا خلف   شىت  ١٤
  ) .إينَ أخاف ( فتح الياء أبو جعفر   إينْ أخاف  ١٦

  .أماهلما خلف   فأنساهم،احلسىن  ١٩،٢٤
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خشية   ٢١
٢٤  واء السكت   وه أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب.  

  سورة الممتحنة
  ) .إليهم ( ضم اهلاء يعقوب   إليهم  ١
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  .أماهلا خلف   جاءكم  ١
  ) .أنا أعلم ( أثبت األلف وصالً أبو جعفر   وأناْ أعلم  ١
  .أدغمها خلف   فقد ضل  ١
وضم الياء ) يفْصل ( ضم الياء وفتح الصاد أبو جعفر       لُيفِْص  ٣

  ) .يفَصلُ ( وشدد الصاد وفتح الفاء خلف 
  ) .إسوة ( كسر اهلمزة الثالثة   )معاً ( أُسوة   ٦ ، ٤
  .أبدل الثانية واواً أبو جعفر ورويس   والبغضاُء أبداً  ٤
  ) .فيهم ( ضم اهلاء يعقوب   فيهم  ٦

   .]فإن اهللا هو الغين احلميد  … [:  قوله تعاىل نـهاية الثمن عند
&    &    &    &  

   .]...  عسى اهللا أن جيعل بينكم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الرابع 
  .أماهلا وقفاً خلف   عسى   ٧
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٣ ، ٨
  .أماهلا خلف   )معاً ( ينهاكم   ٩ ، ٨
  . خلف أماهلا  جاءكم  ١٠
  .وقف عليها اء السكت   )وأمثاهلا(فامتحنوهن  ١٠
  ) .تمسكوا ( فتح امليم وشدد السني يعقوب   تمِسكوا  ١٠
  ) .وسلوا ( النقل خللف   واسألوا  ١٠
  .ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها اء السكت   أيديِهن  ١٢
  .أماهلا خلف   جاءك  ١٢

  سورة الصف
١  واء السكت أسكن اهلاء أبو  وه جعفر ووقف عليها يعقوب  .  
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٥  اء السكت   ِلم وقف عليها يعقوب ) ِلمه. (  
  .أماهلا خلف   موسى  ٥
  .أماهلا وقفاً خلف   )معاً ( عيسى   ١٤ ، ٦
  .سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر  إسراءيل   ٦
  .أماهلا خلف   التوراة  ٦
  ) .ي امسه بعد( فتح الياء أبو جعفر ويعقوب   بعدي امسه  ٦
  .أماهلا خلف   جاءهم  ٦
٦  رفتح السني وألف بعدها وكسر احلاء خلف   ِسح)ساِحر.(  
  .أماهلا خلف   افترى ، يدعى  ٧
  ) .ليطفُوا ( حذف اهلمزة وضم الفاء أبو جعفر   ليطِفئُوا  ٨
متم نوِره ( نون امليم ونصب الراء أبو جعفر ويعقوب        متم نوره  ٨

. (  
  .أماهلا خلف   ، أُخرى باهلدى   ٩،١٣
كونوا أنـصار     ١٤

  اهللا
نون الراء بالنصب وزاد الم اجلـر للفـظ اجلاللـة           

  ) .أنصاراً هللا  (أبوجعفر 
  ) .أنصاري إىل ( فتح الياء أبوجعفر   أنصاري إىل  ١٤

   .]فأصبحوا ظاهرين  … [: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعاىل 
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&    &    &    &  

   الجمعةسورة
  .ويبدأ من أول السورة : الثمن اخلامس 

عليهم ، يزكيهم     ٧ ، ٢
  أيديهم

  
  ضم اهلاء فيها يعقوب 

  . أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت   وهو  ٣
  ) .يوتيه ، بيس ( اإلبدال أليب جعفر   يؤتيه ، بئس  ٥ ، ٤
  . أماهلا خلف   التوراة  ٥

  سورة المنافقون
  . أماهلا خلف   اءكج  ١

   .]فهم ال يفقهون  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]…  وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السادس 
  ) .حيِسبون ( كسر السني يعقوب وخلف   يحسبون  ٤
  ) . عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٤
  .هلا خلف أما  أىن  ٤
  .اإلبدال أليب جعفر   يؤفكون  ٤
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل   ٥   ) .قُ
  ) .لووا ( خفف الواو األوىل روح   لَووا  ٥
  ) .يوخر ( أبدل اهلمزة واواً مفتوحةأبو جعفر   يـؤخر   ١١
خلف ، وسهل اهلمزة الثانية أبو جعفر       ) جاء  ( أمال    جاء أجلها  ١١

  ) .ء اَجلها جا( ورويس 
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  سورة التغابن
  .أسكن اهلاء أبو جعفر ، ووقف عليها يعقوب اء السكت   وهو  ١
٦ ،   ٢  
١٠  

مؤمن ، تأتيهم ، 
  وبئس

) مومن ، تاتيهم ، وبـيس       ( اإلبدال فيها أليب جعفر     
  .ويعقوب ) تأتيهم ( وضم اهلاء يف 

  .أماهلا وقفاً خلف   استغىن  ٦
  .أماهلا خلف   بلى  ٧
  ) .جنمعكم ( بالنون ليعقوب   مجيمعك  ٩
  ) .نكفر ، ندخله ( بالنون أليب جعفر   يكفر ، يدخله  ٧
يضعفه  (شدد العني وحذف األلف أبو جعفر ويعقوب          يضاِعفه  ١٧

. (  
   .]العزيز احلكيم  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
  سورة الطالق

  ]...  يا أيها النيب إذا طلقتم النساء [: وله تعاىل ويبدأ بق :الثمن السابع 
  ) .ِبيون ( كسر الباء خلف   بيوِتهن  ١
  .أدغمها خلف   فقد ظلم   ١
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليهـا يعقـوب ـاء             فهو  ٣

  السكت
  ) .بالغٌ أمره ( نون الغني ونصب الراء الثالثة   بالغُ أمره  ٣
   .أدغمها خلف  قد جعل  ٣
حذف الياء أبو جعفر ويعقوب وسهل اهلمزة مع املـد            والالئي   ٤

  .والقصر أبو جعفر وله وجه بإبداهلا وقفاً 
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 ـ٢٩٨ـ   

  ) .يسراً ، عسر ( ضم السني فيهن أبو جعفر   ،عسٍر)معاً(يسراً   ٧ ، ٤
  ) .ِوجدكم ( كسر الواو روح   وجِدكم  ٦
 الـسكت   ضم اهلاء يعقوب مع الوقف عليهـا ـاء          عليهن  ٦

)  نهعليه.(  
  ).واتِمروا ( اإلبدال أليب جعفر   وأْتِمروا  ٦
  .أماهلا خلف   أُخرى    ٦
  .أماهلا خلف   آتاه ، آتاها   ٧
زاد ألفاً بعد الكاف وسهل اهلمزة وحذف الياء أبـو            وكأين   ٨

  .جعفر مع املد والقصر
  ) .نكُراً ( ضم الكاف أبو جعفر ويعقوب   نكْراً  ٨
  ) .ندخله ( بالنون أليب جعفر   خلهيد  ١١
  ) .مبينات ( فتح الياء أبو جعفر ويعقوب   مبـيـنات  ١١

   .]قد أحاط بكل شيء علماً  … [: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  سورة التحریم
  .ويبدأ من أول السورة : الثمن الثامن 

١   ِلم   اء السكت وقف عليها يعقوب ) هِلم. (  
  أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب باهلاء   وهو  ٢
  .أماهلا خلف   موالكم  ٢
  .أدغمها خلف  فقد صغت   ٤
  ) .تظَّاهرا ( شدد الظاء أبو جعفر ويعقوب   تظَاهرا  ٤
  .أماهلا خلف   مواله  ٤
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 ـ٢٩٩ـ   

  ) يل جربئ( فتح اجليم والراء وزاد مهزة بعدها خلف   وِجربيل   ٤
٥،   
 ٨  

، ) معاً  ( عسى  
  يسعى

  
  .أماهلن خلف 

  ) .يبدلَه ( فتح الباء وشدد الدال أبو جعفر   يبِدلَه  ٥
أزواجاً خرياً ،     ٦ ، ٥

  مالئكةٌ غالظ
  

  .اإلخفاء أليب جعفر 
  ) .أيديهم ، عليهم ( ضم اهلاء فيهما يعقوب   أيديِهم ، عليِهم   ٩ ، ٨
  .خللف ) مأواهم  (ال أليب جعفر، واإلمالة يف اإلبد  مأواهم ، بئس   ٩
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل  ١٠   ) .قُ
١٠   ، 
١١  

  ) .امرأه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ) كله ( امرأت 

  ) .ابنه ( وقف عليها يعقوب اء التأنيث   ابنت  ١٢
  ) .وكتاِبه ( اإلفراد أليب جعفر وخلف   وكُتبه  ١٢

   .]وكانت من القانتني  … [: عند قوله تعاىل نـهاية الثمن 
&    &    &    &  

  الجزء التاسع والعشرون
  سورة الملك

   .]...  تبارك الذي بيده امللك [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن األول 
أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت     ) كله(وهو   ١،٢،٤،١٤

.  
  .ا خلف أماهل  ) معاً ( ترى   ٣
  ) .خاسياً ( أبدل اهلمزة ياءاً أبو جعفر   خاِسئاً   ٤
  .أدغمها خلف   ولقد زينا   ٥
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 ـ٣٠٠ـ   

  .أماهلا خلف   الدنيا   ٥
  ) .وبيس ، ياتكم ( اإلبدال أليب جعفر   وبئس،يأتكم  ٨ ، ٦
  أسكن اهلاء أبوجعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت   وِهي  ٧
  .أماهلا خلف   بلى  ٩
  ) .جاءنا ( أدغمها خلف وأمال   قد جاءنا  ٩
  ) .فسحقاً ( ضم احلاء أبو جعفر   فسحقاً  ١١
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خلق   ١٤
سهل اهلمزة الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بينهما ألفاً           ء أِمنتم  ١٦

  .أبو جعفر
  .أبدل الثانية ياء اً أبو جعفر ورويس   )معا(السماء أن  ١٦،١٧
  .أثبت الياء يف احلالني يعقوب    نكري نذير ،  ١٧،١٨
  ) .سراط ( بالسني لرويس   صراط  ٢٢

  . أماهلا خلف   أهدى ، مىت  ٢٢،٢٥
ـِيئت ( اإلمشام لرويس وأيب جعفر   سيئت  ٢٧ س. (  
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل  ٢٧   ) .قُ
  ) .تدعون ( أسكن الدال خمففة يعقوب   تدعون  ٢٧

  .ل اهلمزة الثانية أبو جعفر سه  )معاً (أرأيتم   ٢٨،٣٠
  ) .معي أو ( أسكن الياء خلف ويعقوب   معي أو  ٢٨
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٢٨

   .]مباء معني  … [: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعاىل 
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 ـ٣٠١ـ   

  
  

  سورة القلم
   .]...  والقلم وما يسطرون & ن [:  ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثاين 

  . أليب جعفر واإلدغام ليعقوب وخلف السكت  ن  ١
  .اإلخفاء أليب جعفر   ألجراً غري   ٣
  .أسكن اهلاء أبوجعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت  ) معاً ( وهو   ٢٩ ، ٧
) أ أن كان  ( زاد مهزة االستفهام أبو جعفر ويعقوب         أنْ كان  ١٤

وأدخل بني اهلمزتني ألفاً أبو جعفر مـع التـسهيل،           
  .من غري إدخال لرويسوبالتسهيل 

  .أماهلا خلف   تتلى  ١٥
  ) .أنُ اغدوا ( ضم النون أبو جعفر وخلف وصالً   أِن اغدوا  ٢٢
  .أماهلا خلف   عسى  ٣٢
  ) .يبدلنا ( فتح الباء وشدد الدال أبو جعفر   أن يبِدلنا  ٣٢
  .أماهلا خلف   نادى  ٤٨
  .أماهلا خلف   فاجتباه  ٥٠
  ) .ليزلقونك ( اء أبو جعفر فتح الي  لَيزِلقونك  ٥١

   .]وماهو إال ذكر للعاملني  … [: نـهاية السورة والثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  سورة الحاقة
   .]...  احلاقة ما احلاقة [: ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن الثالث

  .أماهلا خلف   أدراك   ٣
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  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٧
  .أماهلا وقفاً خلف   فترى  ٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   خنٍل خاوية  ٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   من غسلني   ٣٦
  .أماهلا خلف   ترى  ٨
  .أماهلا خلف   جاء  ٩
٩  لَهله ( كسر القاف وفتح الباء يعقوب   ومن قَبومن ِقب. (  
  ) . باخلاطية ( أبدل اهلمزة ياءاً أبو جعفر   باخلاطئة  ٩
  .أماهلا وقفاً خلف   طغى   ١١

  .أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت   فِهي ، فهو  ١٦،٢١
  .بالياء بدل التاء خللف ، واإلمالة له أيضاً   ال ختفى  ١٨

  ) .كتايب إين، كتاِبي ومل(وصلها يعقوب بدون هاء   )معاً ( كتابيه   ١٩،٢٥
  ) حسايب فهو،حسايب يا ( هاء وصلها يعقوب بدون  )معاً ( حسابيه   ٢٠،٢٦
  .أماهلا خلف   أغىن  ٢٨

  مايلَ هلك،(وصلها يعقوب بدون هاء   ماليه ، سلطانيه  ٢٨،٢٩
  ) .سلطاينَ خذوه 

  ) .اخلاطُون ( حذف اهلمزة أبو جعفر وضم الطاء   اخلاِطئُون  ٣٧
٤١   ، 
٤٢  

ــون ،   تؤمنـ
  تذكرون 

   .بالياء بدل التاء ليعقوب واإلبدال أليب جعفر
شدد الذال أبو جعفر ويعقوب وأبـدل التـاء يـاًء          

  .يعقوب 
  .أماهلا رويس   الكافرين  ٥٠

  سورة المعارج
  ) .سال ( أبدل اهلمزة ألفاً أبو جعفر   سأل   ١
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  .أماهلا رويس   للكافرين  ٢
  .أماهلا خلف   نراه  ٧
  ) .وال يسأل ( ضم الياء أبو جعفر   وال يسأل   ١٠
  ) .يومئذ ( م أبو جعفر فتح املي  يوِمئٍذ  ١١
  ) .تويه ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   تؤويه  ١٣

  .أماهلما خلف   لظى ، للشوى  ١٥،١٦
  ) .نزاعةٌ ( رفعها الثالثة   نزاعةً  ١٦

  .أماهلما خلف   توىل ، فأوعى   ١٧،١٨
   .]ومجع فأوعى  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
   .]...  إن اإلنسان خلق هلوعاً [: ويبدأ بقوله تعاىل : لرابع الثمن ا
  ) .مامون ( اإلبدال أليب جعفر   مأمون  ٢٨
  .أماهلا خلف   ابتغى   ٣١
  ) .بشهادم ( أفردها أبو جعفر وخلف   بشهادام  ٣٣
فتح الياء وأسكن الالم وحذف األلف وفتح القـاف         يالقوا   ٤٢

  ).يلْقَوا ( أبو جعفر 
  ) .نصب ( فتح النون وأسكن الصاد الثالثة   نصب  ٤٣

  سورة نوح
  ) أنُ اعبدوا ( ضم النون وصالً أبو جعفر وخلف   أِن اعبدوا  ٣
  ) .وأطيعوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   وأطيعوِن  ٣
  ويؤخركم ،  ٤

   ال يؤخر 
يوخركم ( أبدل اهلمزة فيهما واواً مفتوحة أبو جعفر        

وخر ، ال ي. (  
٤  أماهلا وقفاًخلف   مسمى.  
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 ـ٣٠٤ـ   

  .أماهلا خلف   جاء   ٤
  ) .دعائي إال ( فتح الياء أبو جعفر   دعاِئي إال  ٦
  ) .إينَ أعلنت ( فتح الياء أبو جعفر   إين أعلنت  ٩
  ) فيهنه(ضم اهلاء يعقوب ووقف عليها اء السكت   فيِهن  ١٦
  ) .وولْده (  وخلف ضم الواو وأسكن الالم يعقوب  وولَده  ٢١
  ) .وداً ( ضم الواو أبو جعفر   وداً  ٢٣
  .أماهلا رويس   الكافرين   ٢٦
  ) .بييت مؤمناً ( أسكن الياء الثالثة   بييت مؤمناً   ٢٨
مؤمناً ، املؤمنني     ٢٨

  ، املؤمنات
  

  ) .مومناً ، املومنني ، املومنات ( اإلبدال أليب جعفر 
   .]وال تزد الظاملني إال تباراً  … [: ة نـهاية الثمن والسور

&    &    &    &  

  سورة الــجـــن
  ]... قل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن[: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن اخلامس 

٣   
٤  
٦  

وأنه تعاىل ، وأنه 
كان يقول  وأنه    

  كان رجال 

  .خلف ) تعاىل ( كسراهلمزة يعقوب ، وأمال 
  .وب كسر اهلمزة يعق

  كسر اهلمزة يعقوب
٧ ،   ٥ 

  ،٨  ، 
١٠ ، ٩ 
  ،١١  ، 
١٢   ، 

)  معاً  (وأنا ظننا   
وأم ظنـوا ،    

ــسنا      ــا مل وأن
وأنا كنا نقعـد    
وأنا ال نـدري     
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 ـ٣٠٥ـ   

١٣ ،
١٤   

وأنا ملا مسعنـا     
  ) معاً ( وأنا ِمنا 

  
  .كسر اهلمزات كلها يعقوب وأبو جعفر 

  ) تقَول( يعقوب فتح القاف وفتح الواو مع تشديدها   تقُولَ  ٥
  ) .مليت ( أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   ملئت  ٨
  ) .االن ( نقل حركة اهلمزة إىل الالم ابن وردان   اآلن   ٩
  .أماهلا خلف   اهلدى  ١٣
١٦ ،
٢٧  

  ماًء غدقاً ، 
  من خلفه 

  
  .اإلخفاء فيهما أليب جعفر 

  ) .نسلكه ( بالنون أليب جعفر   يسلكه  ١٧
( تح القاف وألف بعدها وفتح الالم يعقوب وخلف       ف  قل إمنا   ٢٠

  ) .قال إمنا 
  ) .ريب أمداً ( فتح الياءأبو جعفر   ريب أمداً  ٢٥

  .أماهلا خلف   ارتضى، أحصى  ٢٧،٢٨
٢٨  لمععلم ( ضم الياء رويس   ليلي. (  
  ) .لديهم ( ضم اهلاء يعقوب   لديِهم  ٢٨

  سورة الــمــزمـل
  ) .أو انقص ( او الثالثة وصالً ضم الو  أِو انقص   ٣
  ) .ناشية ( أبدل اهلمزة ياًء أبو جعفر   ناِشئة  ٦
  ) .رب املشرق ( جر الباء يعقوب وخلف   رب املشرق  ٩

  .أماهلما خلف   فعصى ، شاء  ١٦،١٩
   .]فمن شاء اختذ إىل ربه سبيال  … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
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   .]…  إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن [:ويبدأ بقوله تعاىل  :  السادسالثمن
  .أماهلا خلف   أدىن ، مرضى  ٢٠
٢٠  وثلثَه ، جر الفاء والثاء يف كل منهما أبو جعفـر ويعقـوب      ونصفَه

  ) .ونصِفه ، وثلِثه  (
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خري   ٢٠

  سورة المدثر
  ) .والرجز فاهجر ( لف كسر الراء خ  والرجز فاهجر   ٥
  .أماهلا رويس   الكافرين  ١٠
  .اإلخفاء أليب جعفر   ومن خلقت  ١١
ـَر  ٢٤   ) .يوثر ( اإلبدال أليب جعفر   يؤث
  .أماهلا خلف   أدراك  ٢٧
  ) .تسعة عشر ( أبو جعفر ) عشر ( أسكن عني   تسعةَ عشر  ٣٠
  .أماهلا خلف   ذكرى  ٣١
لذال وحذف اهلمزة وفتح الدال أبـو       زاد ألفاً بعد ا     إذ أدبر   ٣٣

  ).إذا دبر ( ( جعفر 
  .أماهلا وقفاً خلف   إلحدى  ٣٥

  .أماهلا خلف   ) معاً ( شاء   ٣٧،٥٥
  .أماهلا خلف   أتانا  ٤٧
  ) .مستنفَرة ( فتح الفاء أبو جعفر   مستنِفرة  ٥٠
  ) .يوتى ( أماهلا خلف ، وأبدهلا أبو جعفر   يؤتى  ٥٢
  .لف أماهلا خ  التقوى  ٥٦

   .]هو أهل التقوى واملغفرة  … [: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  
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  سورة القیامة
   .]...  ال أقسم بيوم القيامة [: ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن السابع 

  ) .أحيِسب ( كسر السني يعقوب وخلف   )معاً ( أحيسب   ٣٦ ، ٣
  .أماهلا خلف   بلى  ٤
٧  بق ( فتح الراء أبو جعفر   ِرقبر. (  
  .أماهلا خلف   ألقى  ١٥
  ) .قراناه ( اإلبدال أليب جعفر   قرأناه  ١٨

  ) .حيبون ، يذرون ( بالياء فيهما ليعقوب   حتبون ، تذرون  ٢٠،٢١
  ) .مراق ( ال سكت للثالثة فتقرأ   من راق  س    ٢٧

  .أماهلا خلف   صلّى ، توىل  ٣١،٣٢
  .هلا خلف أما  يتمطى  ٣٣

  .أماهلا خلف   ) كله ( أوىل   ٣٤،٣٥
٣٦  أماهلا وقفاً خلف   سدى.  
  .وأماهلا خلف) تمىن ( بالتاء أليب جعفر وخلف   يمىن  ٣٧

٣٨،٣٩
،٤٠  

فسوى ، األنثَى    
  املوتى

  
  .أماهلا خلف

  سورة اإلنسان
  .أماهلا خلف   أتى  ١
  .أماهلا رويس   للكافرين   ٤
) سالسالً و أغالالً  ( ب وصالً أبو جعفر     نوا بالنص   سالسالْ  ٤

وحـذف  ) سالسـال   ( ووقف عليها روح باأللف     
ــداً     ــوالً واح ــف ق ــس وخل ــف روي   األل
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  ) .سالسلْ ( 
  ) .كاس ، كاساً ( اإلبدال أليب جعفر   كأس ، كأساً   ١٧ ، ٥
  .أماهلا خلف   فوقاهم ، لقاهم  ١١
  .أماهلا خلف   جزاهم  ١٢
  ) .متكني (  جعفر حذف اهلمزة أبو  متكئني  ١٣
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم   ١٤
ووقـف عليهـا    ) قواريراً  ( نوا أبو جعفر وخلف       قواريرا  ١٥

  ) .قوارير ( رويس بإسقاط األلف 
  ) .قواريراً ( نوا أبو جعفر   قوارير  ١٦
  .أماهلا خلف   تسمى  ١٨

   .]ها تسمى سلسبيال عيناً في … [: نـهاية الثمن عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

   .]... ويطوف عليهم ولدان خملدون [:ويبدأ بقوله تعاىل : الثمن الثامن 
  ) .لولؤاً ( أبدل اهلمزة األوىل أبو جعفر   لؤلؤاً  ١٩
٢٠  ـَم ـَمه  ) اء السكت رويسوقف عليها   ث   ) .ث
  ) .عاليِهم ( أسكن الياء وكسر اهلاء أبو جعفر   عاِليهم  ٢١
٢١  خضٍر ( جر الراء خلف   خضر. (  
٢١  وإستربٍق ( جر القاف الثالثة   وإستربق. (  
  .أماهلا خلف   وسقاهم  ٢١
  ) .شينا ( اإلبدال أليب جعفر   شئنا  ٢٨
  .أماهلا خلف   شاء  ٢٩
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  سورة الـمـرسـالت
  ) .عذُراً ( ضم الذال روح   عذْراً  ٦
  ) .نذُراً ( ر ويعقوب ضم الذال أبو جعف  نذْراً  ٦
أبدل اهلمزة أبو جعفر واواً مضمومة مـع ختفيـف            أُقِّتت  ١١

  ) .وقِّتت ( القاف 
  .أماهلا خلف   أدراك  ١٤
  ) .فقَدرنا ( شدد الدال أبو جعفر   فَقَدرنا  ٢٣
  ) .انطلَقوا ( فتح الالم رويس   انطِلقوا  ٣٠
٣٣  وضم اجليم   ) ِجماالت( مجعها أبو جعفر ويعقوب       ِجمالت

  ) .جماالت ( رويس 
  ) .فكيدوين ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   فكيدوِن  ٣٩
ـِيل ( اإلمشام لرويس   قيل  ٤٨   ) .قُ
  ) .يومنون ( أبدل اهلمزة واواً أبو جعفر   يؤمنون  ٥٠

   .]فبأي حديث بعده يؤمنون  … [:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  الجزء الثالثون
  ويبدأ من أول سورة النبأ : الثمن األول 

  سورة النبأ
١  اء السكت   عم وقف عليها يعقوب ) هعم. (  
  ) .فُتحت ( شدد التاء أبو جعفر ويعقوب   فُِتحت  ١٩
  .أدغمها خلف   فكانت سراباً  ٢٠
ـِـِثني ( أسقط األلف روح   البثني  ٢٣   ) .لَب
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  ) .غساقاً ( خفف السني أبو جعفر ويعقوب   وغساقاً  ٢٥
  ) .كاساً ( اإلبدال أليب جعفر   كأساً   ٣٤
  ) .رب ( رفع الباء أبو جعفر   رب السماوات   ٣٧
  ) .الرمحن ( رفع النون أبو جعفر وخلف   الرمحِن  ٣٧
  .أماهلا خلف   شاء  ٣٩

  سورة النازعات
  .ألوىل أبو جعفر سهل اهلمزة الثانية رويس وأسقط ا  أئنا  ١٠
أسقط األوىل يعقوب وأدخل بني اهلمزتني ألفاً أبـو           أئذا  ١١

  .جعفروسهل الثانية 
  ) .ناخرة ( أثبت ألفاً بعد النون رويس وخلف   نِخرة  ١١
  .أماهلا خلف   أتاك  ١٥
أماهلا خلف وكذا مجيـع رؤوس اآلي بعـدها إال            موسى  ١٥

  ) .ألنعامكم (و) دحاها (
  .هلا خلف أما  ناداه  ١٦
  ) .بالوادي ( وقف عليها يعقوب بالياء   بالواِد  ١٦
١٦  طوى ( حذف التنوين أبو جعفر ويعقوب   طوى. (  
  ).إىل أن تزكى ( شدد الزاي أبو جعفر ويعقوب   إىل أن تزكى  ١٨
  .أماهلا خلف   فأراه  ٢٠
سهل الثانية أبو جعفر ورويس وأدخل بينهما ألفاً أبو           أ أنتم  ٢٧

  .جعفر 
  .أماهلا خلف   جاءت  ٣٤

  ) .املاوى ( اإلبدال أليب جعفر   ) معاً ( املأوى   ٣٩،٤١
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خاف  ٤٠
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  .أماهلا وقفاً خلف   ى  ٤٠
٤٣  اء السكت   فيم وقف عليها يعقوب ) فيمه. (  
٤٥  ا أبو جعفر   منذرنو ) منذر. (  

   .]أو ضحاها  … [:عاىل نـهاية الثمن والسورة عند قوله ت
&    &    &    &  

  
  .ويبدأ من أول سورة عبس : الثمن الثاين 

  سورة عبس
ومجيع ( وتوىل    ١

  )رؤوس اآلي 
  

  .أماهلا خلف 
  .أماهلا خلف   جاءه  ٢
٤  هه ( رفع العني الثالثة   فتنفَعفتنفع. (  
  ) .تصدى ( شدد الصاد أبو جعفر   تصدى  ٦

  .أماهلا خلف   جاءك ، شاء  ٨،١٢
  .اإلخفاء أليب جعفر   شيء خلقه  ١٨
  .اإلخفاء أليب جعفر   نطفٍة خلقه  ١٩
وأمال ) شاء اَنشره   ( سهل الثانية أبو جعفر ورويس        شاء أنشره  ٢٢

  .خلف ) شاء ( 
كسر اهلمزة أبو جعفر وروح ، وكـسرها ابتـداءاً         أنا صببنا   ٢٥

  .رويس وفتحها وصالً
  .أماهلا خلف   جاءت  ٣٣

  سورة التكویر
  ) .سِجرت ( خفف اجليم يعقوب   سجرت  ٦
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  ) .قتلت ( شدد التاء أبو جعفر   قِتلت  ٩
  ) .نشرت ( شدد الشني خلف   نِشرت  ١٠
  ) .سِعرت ( خفف العني روح وخلف   سعرت  ١٢
  ) .اجلواري ( وقف عليها يعقوب بالياء   اجلوار  ١٦
٢١  ـَم ـَـمه ( السكت  اء رويسوقف عليها   ث   ) .ث
  .أمال الراء واهلمزة خلف   رآه  ٢٣
  ) .بظنني ( بالظاء لرويس   بضنني  ٢٤
  .أماهلا خلف   شاء  ٢٨

   .]إال أن يشاء اهللا رب العاملني  … [:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  ویبدأ من أول سورة االنفطار: الثمن الثالث 

  نفطارسورة اال
  .أماهلا خلف   فسواك  ٧
٧  لَكدلك ( شدد الدال أبو جعفر ويعقوب   فعفعد. (  
  .أماهلا خلف   شاء   ٨
  ) .يكذبون ( بالياء أليب جعفر   تكذبون  ٩

  .أماهلا خلف   ) معاً ( أدراك   ١٧،١٨
  ) .يوم ال ( رفع امليم يعقوب   يوم ال  ١٩

  سورة المطففین
  .أماهلا خلف    )معاً( أدراك   ١٩ ، ٨
  .أماهلا خلف   تتلى  ١٣
  .خلف ) ران ( ال سكت للثالثة ، وأمال   بــل ران  س     ١٤
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  .أماهلا خلف   األبرار   ١٨
تعـــِرف يف    ٢٤

  وجوههم نضرة
أبـو جعفـر    ) نضرة  ( ضم التاء وفتح الراء ورفع      

  ) .تعرف يف وجوههم نضرةُ ( ويعقوب 
  جعفر اإلخفاء أليب   خمتوم ختامه  ٢٥،٢٦
) أهلِهِم انقلبـوا    ( كسر اهلاء وامليم وصالً يعقوب        أهلهم انقلبوا  ٣١

  ) .أهلهم انقلبوا ( وضمهما وصالً خلف 
  ) .فاكهني ( أثبت ألفاً بعد الفاء يعقوب وخلف   فكهني  ٣١
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٣٣

  ] الكفار ما كانوا يفعلونهل ثوب …[:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 

  سورة االنشقاق
  .ويبدأ من أول السورة : الثمن الرابع 

  .أماهلا خلف   يصلى  ١٢
  .أماهلا خلف   بلى  ١٥
١٩  نن ( فتح الباء خلف   لتركبلتركب. (  
٢١  أبدل اهلمزة ياء أبو جعفر   قِرئ ) قري. (  
ويف الوصل  ) ليهم  ع( ضم اهلاء يف احلالني يعقوب        عليِهم القرآن  ٢١

  )عليهم القرآن ( خلف 
  سورة البروج

أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب ـاء           وهو  ١٤
  .السكت 

١٥  يديِد ( جر الدال خلف   اا. (  
  .أماهلا خلف   أتاك   ١٧

  سورة الطارق
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  .أماهلا خلف   أدراك  ٢
  ) .ملَا ( خفف امليم يعقوب وخلف   ملَّا  ٤
٥  اء السكت   ِمم وقف عليها يعقوب ) ممه. (  
  .أماهلا وقفاً خلف   تبلى  ٩
  . أماهلا رويس   الكافرين  ١٧

   .]أمهلهم رويداً  … [: نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 
&    &    &    &  

  سورة األعلى
  .الثمن اخلامس ويبدأ من أول سورة األعلى 

ومجيـع  ( األعلى    ١
  )ي رؤوس اآل

  
  .أماهلا خلف 

  .أماهلا خلف   شاء   ٧
  ) .لليسرى  ( أبو جعفرضم السني   ِللْيسرى  ٨
  .أماهلا وقفاً خلف   يصلى  ١٢
  ) .توثرون ( اإلبدال أليب جعفر   تؤثرون  ١٦

  سورة الـغـاشــیة
  .أماهلا خلف   أتاك  ١
  .وأماهلا خلف ) تصلى ( ضم التاء يعقوب   تصلى  ٤
  .خلف أماهلا   تسقى  ٥
ال تسمع فيهـا      ١١

  الغيةً 
( رويس  ) الغية  ( اء ورفع   يضم ال أبدل التاء ياءا    

  ) .ال تسمع فيها الغيةٌ 
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليهم  ٢٢
  .أماهلا خلف   توىل  ٢٣
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  ) .إيام ( شدد الياء أبو جعفر   إيام  ٢٥
  سورة الفجر

  ) .ر والِوت( كسر الواو خلف   والوتر  ٣
أثبت الياء وصالً أبو جعفر و يعقوب يف احلـالني            يسِر  ٤

  ) .يسري (
  ) .بالوادي ( أثبت الياء يف احلالني يعقوب   بالواِد  ٩
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٣

  .أماهلا خلف   ) معاً ( ابتاله   ١٥،١٦
١٥،  
١٦  

ريب أكرمِن ، ريب    
  أهانِن

أكرمن ( ر وأثبت الياء يف     فتح الياء فيهما أبو جعف    
  وصالً أبو جعفر ويف احلالني يعقوب) ، أهانن 

١٦  رر ( شدد الدال أبوجعفر   فقدفقد. (  
١٧   ، 
١٩   

ــون ،  تكرمــ
  تأكلون

  ) .يكرمون ، يأكلون ( بياء الغيبة فيها ليعقوب 
  .اإلبدال أليب جعفر 

  ) .حيضون ( حذف األلف بعد احلاء يعقوب   حتآضون  ١٨
  ) .حيبون ( بياء الغيبة فيها ليعقوب   حتبون  ٢٠
  .أماهلا خلف   جاء   ٢٢
ـِيء ( باالمشام لرويس   ِجـيَء  ٢٣ ج. (  
  .أماهلا خلف   أىن ، الذكرى  ٢٣

  ) .يعذَب ، يوثَق ( فتح الذال والثاء يعقوب   يعِذب ، يوثق  ٢٥،٢٦
   .]وادخلي جنيت  … [:نـهاية الثمن والسورة عند قوله تعاىل 

&    &    &    &  
  سورة البلد

  .ويبدأ من أول سورة البلد : الثمن السادس
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  ) .أحيِسب ( كسر السني يعقوب وخلف   ) معاً ( أحيسب   ٧ ، ٥
  ) .لُـبداً ( شدد الباء أبوجعفر   لُبداً  ٦
  .أماهلا خلف   أدراك  ١٢
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٢٠
  ) .موصدة ( ة واواً أبو جعفر أبدل اهلمز  مؤصدة  ٢٠

  سورة الشمس
  ). تالها وطحاها ( أماهلا خلف ومجيع رؤوس اآلي عدا   ضحاها  ١
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ١٤
  ) .فال خياف ( بالفاء بدل الواو أليب جعفر   وال خياف   ١٥

  سورة اللیل
  ) .ومجيع رؤوس اآلي(  أماهلا خلف   يغشى  ١
  .أماهلا خلف   أعطى  ٥
) لليسرى ، للعسرى    ( أبو جعفر ضم السنب فيهما      لليسرى ،للعسرى  ١٠ ، ٧

.  
  ) .ناراً تلظى ( شدد التاء وصالً رويس   ناراً تلظى  ١٤
  .أماهلا خلف   يصالها  ١٥

  سورة الضحـى
  ) .سجى(أمال خلف ألفات رؤوس اآلي فيها إال   والضحى  ١

   .]وأما بنعمة ربك فحدث  … [: وله تعاىل نـهاية الثمن والسورة عند ق
&    &    &    &  
  سورة الشرح

  .ويبدأ من أول السورة : الثمن السابع 
فإن مع  ( ضم السني يف الكلمات األربع أبو جعفر         العسر يـسراً     ٦ ، ٥
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  ) .العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً   )معاً(
  سورة التین

  .يب جعفر اإلخفاء أل  أجر غري  ٦
  سورة العلق

  ) .اقرا ( اإلبدال أليب جعفر   ) معاً ( اقرأ   ٣ ، ١
  ).وكذا مجيع رؤوس اآلي ( أماهلا خلف   ليطغى   ٦
  .أمال الراء واهلمزة خلف   رآه  ٧

ــت   ٩،١١،١٣ أرأيـ
  ) الثالثة(

  ) .أرايت ( سهل اهلمزة الثانية أبوجعفر 

  )كاذبة خاطية ( يب جعفر اإلخفاء وإبدال اهلمزة أل  كاذبٍة خاطئة  ١٦
  سورة القدر

  .أماهلا خلف   أدراك  ٢
  ) .مطِلع الفجر ( كسر الالم خلف   مطلَع الفجر  ٥

  سورة البینة
  ) .تاتيهم ( اإلبدال أليب جعفر   تأتيهم  ١
  . أماهلا خلف   جاءم  ٤
  ) .يوتوا ( اإلبدال أليب جعفر   يؤتوا  ٥
  .اإلخفاء أليب جعفر   ملن خشي  ٨

  سورةالزلزلة
  .أماهلا خلف   أوحى  ٥
٦  رصديصدر ( أشم الصاد زاياً رويس وخلف   ز                                      ي. (  
  .اإلخفاء أليب جعفر   ذرٍة خرياً  ٧
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  سورة العادیات
  ال خالف فيها 

   .]حلب اخلري لشديد  … [:نـهاية الثمن  عند قوله تعاىل 
&    &    &   &  

   .]... أفال يعلم إذا ما بعثر ما يف القبور [:ويبدأ بقوله تعاىل  : الثمن الثامن
  

  سورة القارعة
  .أماهلا خلف   أدراك  ١٠، ٣
  . أسكن اهلاء أبو جعفر ووقف عليها يعقوب اء السكت   فهو  ٧
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خفت  ٨
١٠  ـا   قرأها يعقوب حبذف اهلاء الساكنة وصالً       ما ِهيهوإثبا 

  .وقفاً 
  سورة التكاثر

  .أماهلا خلف   أهلاكم  ١

  سورة العصر
  ال خالف فيها 

  سورة الهمزة
  ) .مجع ( شدد امليم أبو جعفر وروح وخلف   جمع  ٢
  ) .حيِسب ( كسر السني يعقوب وخلف   حيسب  ٣
  .أماهلا خلف   أدراك  ٥
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٨
  ) .موصدة ( اإلبدال أليب جعفر   ة مؤصد  ٨
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 ـ٣١٩ـ   

  ) .عمد ( ضم العني وامليم خلف   عمد  ٩

  سورة الفیل
  ) .عليهم ( ضم اهلاء يعقوب   عليِهم  ٣
  ) .ماكول ( اإلبدال أليب جعفر   مأكول  ٥

  سورة قریش
  ) ِليالف ( أسقط اهلمزة أبو جعفر مع إثبات الياء   إليالف  ١
  ) .إالفهم (  اهلمزة أبو جعفر حذف الياء بعد  إيالفهم  ٢
  .اإلخفاء أليب جعفر   من خوف  ٤

  سورة الماعون
  ) .أراَيت ( سهل الثانية أبو جعفر   أرأيت  ١

  سورة الكوثر
  )  .شاِنـيك ( أبدل اهلمزة ياءاً مفتوحة أبو جعفر   شانئك  ٣

  سورة الكافرون
ت يعقـوب   ، وأثب ) ويلْ دين   ( أسكن الياء الثالثة      ويلَ ديِن  ٦

  )ديين ( الياء يف احلالني 

  سورة النصر
  .أماهلا خلف   جاء   ١

  سورة المسد
  .أماهلا خلف   أغىن  ٢
  .أماهلا خلف   سيصلى  ٣
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 ـ٣٢٠ـ   

  ) .محالةُ ( رفعها الثالثة   محالةَ  ٤

  سورة اإلخالص
وقرأهـا خلـف    ) . كفـؤاً   ( قرأها الثالثة باهلمز      كفواً  ٤

وأبو جعفر بـضم     ) كفْؤاً( ويعقوب بإسكان الفاء    
  ) .كفُؤاً ( الفاء 

   الـفـلـــق والناساسورت
  .الخالف فيهما 

  الثمن وختام القرآن الكریم ونـهایة السورة
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