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Π  
  المقـــدمــة

   املنيبِّ العِهللا ر درمحـةً   ، احلم بن عبد اهللا املبعـوث نا حممدعلى سيد المالسالةُ والصو
إىل يومِ الدينِ ، للعاملني م بإحسانومن تبِعه أصحابِه ومجيع هعلى آلوبعد، و :  

وأن ، وأن خيتـاره لكتابِـه  ، شغله يف طاعته فإن من منِّ اهللا تعاىل على املؤمن أن ي
كي يكونَ مـن السـابقني   ، يكون هذا املؤمن املُختار من بنيِ األمة متجاوباً مع اختيارِ ربه

 ρباخلريات بإذن اهللا ولقد انتشر هذا القرآن يف أرجاِء األرضِ بسبب حملِ أصحابِ الـنيب  
وبـثّ   ρمصار فكلّ صحايب حملَ معه ما مسعه من رسول اهللا  هلذا القرآن وتفَرقهِم يف األ

هذا العلم ،قرحيثُ است .  

وقد حظيت البصرة حبظ وافرٍ من القُراِء الذين ملئوا جوها بالشذى العطر والطّيبِ 
وقد كان رمحه ، فكان أبو عمرو البصري بن العالِء أحد نتاج هذه الثمرات اليانعة ، الفواح 

إضافةً إىل علمه الفذّ يف اللغة العربية وغريها ، تعاىل موسوعةً للقرآن الكرمي روايةً ودراية اهللا
وقد أفاض أبو . من العلوم الشرعية اليت كان فيها أبو عمرو كعبةً للمتنورين يف شىت العلوم 

يه مبا تلقّاه عمرو قراءاته اليت تلقّاها عن أشياخه على حيىي اليزيدي وقد قام حيىي رمحة اهللا عل
، حيثُ لقّن ما تلقّاه عن أيب عمرو حلفصٍ الدوري أبو عمـر ، عن أيب عمرو بأمانة شديدة 

وصاحل السوسي أيب شعيب وقد متيز كلٌ من الزميلني عن أخيه بروايته اخلاصة وقد كتبت يف 
 وها أنا ذا أكتب للسوسي عن حيي اليزيدي عـن أيب  ]فوح العطر[رواية الدوري كتاب 

حسُن الجالِء في رواية اإلمام السوسي عن أبي عمرو بن  [عمرو روايته باسم 
فما وافقها السوسي ، وقد جعلت روايةَ حفصٍ األصلُ ،وذلك من طريق الشاطبية ]العالء 

  .أمهلت ذكره ؛ وما خالفَه ذكرته 
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نهُج  السويّ  [وال أنسى أن أُشيد بكتابِ   إبتسـام  /الذي كتبته الـدكتورة  ]ال

، سائالً اهللا أن يسدد خطَانا ويلهِمنا رشدنا ويقيلَنا مـن عثراتنـا   . حفظها اهللا  الجـابري 
ويغفر لنا زالّتنا إنه هو الغفّار املنانُ احلنان الذي يغفر الذنوب اليت ال يغفرها إال هو عز وجلّ 

ال  / قدمة جبهود األخوينِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ؛منوِّهاً يف آخر هذه امل،  آم
؛فجزامها اهللا عنا خرياً  ُمنى صالح أحمد زين/ املصري اجلنسية وابنتنا  بن سّيد اليماني

  .         حيثُ بذال جهداً كبرياً إلخراجِ هذا الكتابِ يف ثوبه القشيب 

  ))1(املؤلف(

                                                           
ـ 1363/صـفر /25هو أبو احلسني حممد نبهان بن حسني بن نبهان مصري، ولد يف محاة يف ) 1(  ـه

ىت كُف وهو يف السابعة م، درس املرحلتني االبتدائية واملتوسطة مث ضعف بصره ح1944/آذار/20املوافق 
عشرة من عمره، مث التحق مبعهد دار احلفاظ والدراسات القرآنية، وخترج منه، وتلقى القراءات العشر عن 
الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد شيخ قراء مدينة محاة يف عصره، وعني نائباً ملدير املعهـد، ودرس فيـه، مث   

م، ودرس القرآن والقراءات يف جامعة أم القرى وهـو  1981 - -ه1401انتقل إىل مكة املكرمة سنة 
  .  مايزال فيها حىت اآلن، أسأل اهللا أن خيتار له اخلري حيث كان، إنه مسيع جميب
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  الـتراجـم
  :)2(اإلمام أبو عمرو

ن عمار املازين املقرئ النحوي البصري، ولد سنة مثان هو أبو عمرو بن العالء ب
وستني، وأخذ القراءة عن أهل احلجاز وأهل البصرة، فعرض مبكة على جماهد البن كثري 
وغريه من أعالم القراء، وكذلك عرض القراءة يف املدينة على أيب جعفر وغريه ويف البصرة 

  .على احلسن وغريه

 رباح وغريمها، وقرأ عليه حيىي بن املبارك حدث عن أنس بن مالك وعطاء بن أيب
  .اليزيدي الذي تلقى عنه القراءة أبو عمر حفص الدوري وحممد السوسي

قرأ من كل قراءة بأحسنها، وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية وأيام العرب والشعر، 
  .كان أبو عمرو من أهل السنة: قال عنه إبراهيم احلريب

تويف رمحه . إمنا حنن فيمن مضى كبقل يف أصول خنل طوال: وقال أبو عمرو البصري
  .اهللا تعاىل سنة أربع ومخسني ومائة

صاحل بن زياد بن عبد اهللا السوسي، أبو شعيب ؛ مقرٌئ ضابطٌ حمرٌر ثقَةٌ، : السُّوسيُّ
حفـص   ، وقرأ على)قراءة أيب عمرو(أخذَ القراءةَ عرضاً ومساعاً عن أيب حممد حيىي اليزيدي 

قراءة عاصم، وأخذَ عنه القراءة مجاعةٌ، مات وقد قارب السبعني سـنة إحـدى وسـتني    
  .)3(ومائتني

                                                           
: ، و وفيـات األعيـان  3/53، و األعالم 1/123: ، و النشر1/288غاية النهاية، : انظر ترمجته (2)

1/386.  
  .1/134، و النشر 1/332: انظر الغاية (3)
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  ]أوًال [ 
  أصول رواية
   اإلمام السوسي
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  االستعاذة
اتفَق العلماء على أنها مطلوبةٌ يف أولِ التالوة ؛ سواًء كَانَ االبتداء يف أول السورة أو 

زئوبة جندا مهلماِء على أنالع مهورجاً أو وجوباً ودبا نهكملفُوا يف حتاخا ؛ وه .  
  

  باُب البسملة
أمجع القراُء على اإلتيان بالبسملة عند االبتداِء بأولِ كُلّ سورة ؛ سواٌء كَانَ االبتداُء 

  .ءة رأساً، واالنتقال منها ألمرٍ آخرترك القرا: عن قطْعٍ أم عن وقْف، واملراد بالقطْعِ

بالوقف واملراد :    ـةالتـنفُّسِ، ومـع ني عم السابقة رِ السورةعلى آخ الصوت قطْع
  .استئناف القراءة

وهذا احلكم عام يف كُلّ سورة من سورِ القرءان إِالَّ سورة براءة ؛ فال خالف بـني  
  .االبتداِء بِها القراِء  يف ترك البسملة عند

وأما االبتداُء بأواسط السورِ فيجوز لكُلٍّ منهم اإلتيان بالبسملة وتركها ؛ فال فرق يف 
  .ذَلك بني براءة وغريها

  .واستثىن بعضهم وسط براءة ؛ فأحلقَه بأولها يف عدمِ جوازِ اإلتيان بالبسملة

  :سي مخسةُ أوجهوأما حكم ما بني كُلّ سورتني ؛ فللسو

  :ثالثةٌ على إثبات البسملة، واثنان على حذفها

  .ول السورةأالوقف على آخرِ السورة وعلى البسملَة ؛ واالبتداِء بِ   -1

  .الوقف على آخرِ السورة ووصل البسملة بأولِ السورة التالية    -2

  .السورة التالية وصلُ آخرِ السورة بالبسملة بأولِ   -3

  .ويمتنِع وصلُ آخرِ السورة بِالبسملة وقَطْعهِما عن أول السورة التالية   

  .إسقَاطُ البسملَة مع وصلِ آخرِ السورة أو السكت بينهما  -5و4

∗∗∗∗∗  
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  أحـكـام النون الساآنة والتنوين
  : ن الساكنة والتنوين عند حروف احللق الستةجيب إظهار النو :اإلظهار: أوًال

  ).اهلمزة، اهلاء، العني، احلاء، الغني، اخلاء(

  :األمثلة

  .]جرف هار  [ :اهلاء.      ]من آمن  [: اهلمزة

  .]عليم حكيم   [: احلاء.      ]أنعم اهللا  [: العني

  .]املنخنقة  [: اخلاء.   ]عزيز غفور  [: الغني

)). يرملون((جمموعة يف  تدغم النون الساكنة والتنوين يف ستة حروف :اإلدغام: ثانيًا
  :وينقسم إىل قسمني

  .بغري غنة - ب                        بغنة  -أ 

  ).ينمو(ويكون يف حروف : اإلدغام بغنة - )أ

  : أمثلته

  كيفية قراءته  مثاله  احلرف

  من يقول  الياء
   

  نةغ       
  مــيقول

  مـنـاصرين  نمن ناصري  النون

  مـمـارج  من مارج  امليم

  غشاوةٌ وهلم  الواو
  

  غنة  
  وهلم   غشاوة
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  .ويكون يف الالم والراء :اإلدغام بغري غنة - ب

  كيفية قراءته مثاله احلرف

  مرصاد لِّلطاغني  مرصاداً للطاغني الالم

  مربكم  من ربكم الراء

  و التنوين إىل ميم خمفاة هو قلب النون الساكنة أ :اإلقالب: ثالثًا

  :مثالهبغنة عند الباء، 

  .]األنبياء، عليم بذات، من بيده ملكوت  [

  النطق بالنون الساكنة أو التنوين على حالة  :اإلخفاء: رابعًا

  :متوسطة بني اإلدغام واإلظهار مع بقاء الغنة، عند احلروف اخلمسة عشر املتبقية

  ) ط، ظ، ف، ق، كت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص،ض، (

زأَوطريقة النطق باإلخفاء تالصق جخمرج حرف اإلخفاء من دون ضغط عليهمـا   ي
  . حىت تستوىف الغنة

  :األمثــلة
  يف التنوين يف كلمتني يف كلمة احلرف
  ص
  ذ
  ث
  ك
  ج
  ش
  ق
  س

 ]منصورا[
  ]أنـذرهم  [
  ]منثورا  [
  ]أنكاال  [
  ]أنجاكم   [
  ]منشورا  [
  ]ينقلبون  [
 ]اإلنسان[

  ]من صيام[
  ]من ذا الذي [
  ]من مثرة  [
  ]أنْ كان  [
  ]أنْ جاءكم  [
  ]ملن شاء  [
  ]أنْ قد  [
  ]من ساللة[

  ]بريحٍ صرصر [
  ]وطعاماً ذا [
  ]نطفة مث  [
  ]أجرٍ كرمي  [
  ]شيئاً جنات  [
  ]جباراً شقيا  [
  ]عفواً قديرا  [
  ]قيالً سالما  [
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  د
  ط
  ز
  ف
  ت
  ض
  ظ

 ]أندادا[
  ]ينطقون  [
  ]أنزلناه  [
  ]أنفسكم  [
  ]كنتم  [
  ]منضود  [
 ]ينظرون[

 ]من دآبة[
  ]من طني  [
  ]فإنْ زللتم  [
  ]وإنْ فاتكم  [
  ]من حتتها  [
  ]من ضعف  [
 ]إال من ظلم[

  ]قنوانٌ دانية  [
  ]صعيداً طيبا  [
  ]يومئذ زرقا  [
  ]أزاً فال تعجل[
  ]جنات جتري  [
  ]مسفرةٌ ضاحكة [

  ]ظالً ظليال  [
                    

 أحـكــام المـيــم السـاآنة
   :للميم الساكنة عند حروف اهلجاء ثالث حاالت

   .اإلدغام الشفوي ؛ اإلخفاء الشفوي ؛ اإلظهارالشفوي
   .تدغم امليم الساكنة يف مثلها فقط :اإلدغام الشفوي: أوًال

   :األمثـــلة
   ]ما هم منكم  وما بكم من، جاءكم من، [

  .له حرف واحد هو الباء فقط :اإلخفاء الشفوي: ثانيًا
ويالحظ عند اإلخفاء الشفوي واإلقالب تالصق الشفتني ببعضهما تالصقا رقيقا ؛  

   .؛ ألن كال من الباء وامليم خيرجان بانطباق الشفتني) أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا(
  .ني عند اإلخفاء حيث ال مسوغ هلذا االنفراجوال انفراج بني الشفت

  : األمثــــلة
  . ]تلقون إليهم باملودة ؛ أنفسكم باختاذكم ؛ وأن احكم بينهم  [  

  : وجيوز إظهار امليم األصلي عند الباِء ؛ مثل_ 
  ] رهبـم هبـم[،  ]فبشرهم بعذاب[

  : بينما ميتنع إظهار امليم املنقلب عن النون ؛ مثل 
  ]وما ينبغي[،  ]بورك أن[

 : ؛ مثل) امليم املتحرك عند الباء(كما ميتنع اإلظهار يف اإلخفاء الكبري _ 
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  ]ليحكم بني الناس[،  ]واهللا أعلم بِالشاكرين[
 .وله ستة وعشرون حرفا ؛ وأشد اإلظهار عند الواو والفاء :اإلظهار الشفوي: ثالثا

  : األمثــــلة

  ــــالاملث  احلرف  املثـــال احلرف
  أ
  ث
  ح
  د
  ر
  س
  ص
  ط
  ع
  ف
  ك
  ن
  و

  ]ظلمتم أنفسكم  [
  ]دياركم مث  [
  ]غنمتم حالالً  [
  ]من قبلهم دمر  [
  ]عليكم رقيباً  [
  ]أعمالكم سالم  [
  ]عليهم صلوات  [

  منهم طائفة [
  ]منكم عشرون  [
  ]وارزقوهم فيها  [

  ]أم كنتم  [
  ]ولكم نصف  [
  ]وقوهبم وجلة  [

  ت
  ج
  خ
  ذ
  ز
  ش
  ض
  ظ
  غ
  ق
  ل
  هـ
  ي

  ]وأنتم تتلون  [
  ]إليكم مجيعاً  [
  ]تسأهلم خرجاً  [
  ]أميانكم ذلك  [
  ]أم زاغت  [
  ]جعلناكم شعوباً  [
  ]فيكم ضعفاً  [
  ]إنكم ظلمتم  [
  ]عليهم غري  [
  ]لكم قياماً  [
  ]أوالدكم للذكر  [

  ]أنتم هؤالء  [
  ]ذلكم يوعظ  [

  

∗∗∗∗∗  
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  ـــــدُّمــَالـبـاُب 
  .الزيادة: اللغةاملد يف 

  :إطالة الصوت عند النطق باحلرف، وله ثالثة أحرف: االصطالحويف 

  .األلف الساكنة املفتوح ما قبلها

  .         ااملضموم ما قبله ةوالواو الساكن

  .والياء الساكنة املكسور ماقبلها 

  . أصلي وفرعي: وهو قسمان

بـه   بيعي وهو الذي التقوم ذات احلـرف إال وهو الط :األصلي : القسم األول 
  :ويلحق بالطبيعي أربعة مدود. ] حيايت – قولوا – مالك [: ومقداره حركتان مثل

هو إبدال اهلمزة الثانية حرف مد يناسب احلركة اليت قبلها ومقـدار   :مد البدل -1
  .] إِيتاء –أُوتوا  –آتى  [مده حركتان مثل 

بل مهزة القطع الساكنة يف الكلمة عند ذلك تبدل إذا وقعت مهزة الوصل ق :تنبيه
 :مهزة القطع الساكنة بعد مهزة الوصل ياًء ابتداء مثل

  ) .إيتوين(تقرأ ابتداًء  }السماوات ائْتوين{

  ).إيتنا(تقرأ ابتداًء  }إىل اهلدى ائْتنا{

  ).إيت(تقرأ ابتداء  }لقاءنا ائْت{

  ).إيتوين(تقرأ ابتداًء  }وقال فرعون ائْتوين{

  ).إيتنا(تقرأ ابتداء  }يا صاحل ائْتنا{

: وأما وصالً فتسقط مهزة الوصل وتبدل مهزة القطع يـاًء بعـد الكسـرة مثـل     -
  ).ألسماواتيتوين(تقرأ وصالً  }السماوات ائْتوين{
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  ).لقاَءنات(تقرأ وصالً  }لقاءنا ائْت{: وتبدل ألفاً بعد الفتحة مثل

  ).يا صاحلوتنا(تقرأ وصالً  }ائْتنا يا صاحل{وتبدل واواً بعد الضمة مثل 

  : هو إبدال التنوين املنصوب ألفاً لدى الوقف مثل :مد العوض -2

  .]عليماً حكيماً، وليكوناً، لنسفعاً [

ـد الصلة   -3 إذا وقع هاء ضمري املذكر الغائب بني حرفني متحركني يوصـل   :مـ
  :، مثلهاء الضمري بواو إذا كان مضموماً أو بياء إذا كان مكسوراً

] وهلو ما سكن( ← ]ماسكن يف الليل  ووله.(  

  )ومن آياهتي خلق( ← ] خلق السماواتےومن آياته [

 ]ألقـه   [ : حيثُ يسكن هاءها وصالً ووقفاً الكلمات التالية ذلكويستثىن من 
  ، ]20،الشـورى 145آل عمـران []نؤته  [، ]115النساء[]نولِّه، نصله  [، ]28النمل[
  ] .27الزمر[]يرضه لكم[]75طه[]يأته مؤمنا []75عمران آل[]يؤده  [

زاد بعد اجليم مهزة سـاكنة  ] 36،الشعراء111األعراف[ ] وأخاه أرجه [ويف  -
  ).أرجئْه وأخاه(وضم اهلاء من دون صلة 

  :الخمسة) حي طهر(األلف في هجاء الحروف -4
ع إمالة ألـف  م يف أول السورة ميد ألفه حركتني) حي طهر(إذا وقع هجاء حروف 

  ).طا، يا(وفتح ألف ) حا(وتقليل ألف ) را، ها(

  .وهو ماكان سببه اهلمزة أوالسكون :الفرعي: القسم الثاني

  .وينقسم إىل متصل ومنفصل :ما آان سببه الهمز: أوًال

هو أن يأيت املد بعده اهلمزة يف كلمة واحدة ومقدار مده ثـالث   :املد املتصل -1
  :وحركات أو أربع حركات حن

  .] النسيء –ليسوءوا  –جآءوا  [

هو أن يأيت املد يف آخر الكلمة واهلمز يف أول الكلمة الثانية بعدها  :املد املنفصل -2
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  :ومقدار مده حركتان، حنو

  .]قالوا آمنا  –أَنظرين إىل  –إنا أعطيناك   [

  :وينقسم إىل قسمني :ثانيًا ما آان سببه السكون

  :و قسمانوه: ما كان سببه سكون عارض -1

خر الكلمة املوقـوف  آوهو ما كان أصله مدا طبيعياً قبل  :عارض للسكون   -أ 
علـم  . الـرمحن  [ :مثاله. عليها بالسكون العارض ومقدار مده حركتان أو أربع أو ست

  .]القرآن، الرمحن الرحيم، قد أفلح املؤمنون 

ين   -ب  د الل آخـر الكلمـة    وهو الياء والواو الساكنان املفتوح ما قبلهما قبل :م
  .املوقوف عليها بالسكون العارض

  .]والصلح خير، اهللا خالق كل شيْء، ظن السوْء، وآمنهم من خوف[: مثاله

  :ما آان سببه سكون الزم -2
هو املد الذي يسبق احلرف املشدد أو احلرف الساكن سكوناً أصلياً يف الكلمة أو يف 

  .احلرف ومقدار مده ست حركات

  :اىل أربعة أقسامو ينقسم 

  : وهو أن يسبق حرف املد حرفـاً مشـدداً يف الكلمـة، مثـل     :آلمي مثقـل ـ1
  .]والالضآلِّني، أحتآجُّوني  [

. وهو أن يسبق حرف املد حرفاً ساكناً سكوناً أصلياً يف الكلمة :آلمي مخفف  -2
  ]. 51،91يونس[  ]آآلن  [مثل 

ل  -3 مثل األلـف يف  . غم ثالثه فيما بعدههو املد يف حرف اهلجاء املد: حرفي مثق
  .] طسم [والياء يف سني من . ]امل  [من ) الالم(

مامل يدغم ثالثـه  ) نقص عسلكم(وهو املد يف هجاء احلروف  :حرفي مخفف  -4
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  .وسائر احلروف الثمانية. ]نونْ والقلم، الر، طس، تلك آيات   [: مثل. فيما بعده

  :تنبيه
  .ط والطولالتوس)) عني((جيوز يف ياء  -1

أول آل عمران مد الياء يف ميم ست حركات وقصرها  ]اهللا  %امل  [جيوز يف  -2
  .حركتني لدى وصلها بلفظ اجلاللة مع فتح امليم

جيوز يف الكلمات األربع التالية إبدال مهزة الوصل ألفاً مداً الزماً وجيوز تسهيلها  -3
  .ووجه اإلبدال مقدٌم يف األداء ، بني بني مع القصر

  ].143،144األنعام) [ آلذكرين(  ]آلذكرين  [

  ]. 51،91يونس) [ آآلن(     ]آآلن  [

  ].81يونس) [ آلسحر(    ]آلسحر [

  ].59والنمل 59يونس) [ آهللا(       ]آهللا  [

  
  حذف المد اللتقاء الساآنين

إذا وصل حرف املد الذي يف آخر الكلمة بالسـكون  : حيذف املد اللتقاء الساكنني
  :ذي يف أول الكلمة اليت بعدها مثلال

] حملي الصّهم راط، قالوا اللَّيد، اهدنا الص[.  

  

∗∗∗∗∗  
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  ـزُةـــالــهمـ
  : متصف بالشدة واجلهر وهي قسمانقوي هي حرف  :الهمزة

  .مهزة وصل -2                               مهزة قطع -1

  .هي اليت تثبت ابتداًء ووصالً: مهزة القطع

  .هي اليت تثبت ابتداًء ال وصالً: الوصلمهزة 
  :همزة القطع: أوًال

مهزة القطع إما أن تكون مع مهزة أخرى يف كلمة واحدة أوتكون مع مهزة أخـرى  
  .يف كلمتني وإما أن تكون مفردة

  :الهمزتان في الكلمة
مة إما مها مهزتا قطعٍ يف أول الكلمة أوالمها مهزةُ استفهامٍ مفتوحة والثانية مهزةُ الكل

  :مفتوحةً أو مكسورة أو مضمومة ؛ مثل

  ]ءأُنزل _ َءإنا _ َءأنذرتهم  [

ألف قبل املفتوحـة   وجيب تسهيل اهلمزة الثانية يف مجيع األمثلة املتقدمة مع إدخال_ 
  :؛ مثل واملكسورة قوالً واحداً

  ] َءااَلد_ َءااَنذرتهم  [       ]َءألد، ءأنذرتهم [

  ]َءااذا_ َءاانـا [       ]ءإذا ، ءإنـا [   

  : ويف املضمومة تسهيل اهلمزة مع اإلدخال وعدمه ؛ مثل    

  ]أاُنبئكم _ أااُنبئكم  [     ]أؤنبئكم [               

  ]َءاُنزل _ َءااُنزل [      ]َءأُنـزل              [

- كلمات التاليةال يفالثانية تسهيل اهلمزة و اإلدخال زاد مهزة استفهام معوي:   
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  ]29: العنكبوت[ ]أئنكم لتأتون الرجال         [

  ]81: األعراف[ ]إنكم لتأتون الرجال [         

  ]113: األعراف[    ]إنّ لنـا ألجـراً  [         

تسهيلُ اهلمزة الثانية من دون إدخالٍ حيثُ ال مهـزة اسـتفهامٍ يف    ]أئمة[ ويف كلمة_ 
  . الكلمة  األوىل بل هي من أصل

  : وال إدخال بني اهلمزتني يف املواضع التالية_ 

  .  يف مواضعها الثالثة حيثُ يزاد فيها مهزة االستفهام وتسهيل الثانية  ]َءامنتم[ -1

  .تسهل اهلمزة الثانية من دون إدخال  ]هلتنااَءأ[  -2

 :وجهـان  وإذا دخلت مهزة االستفهام على مهزة أل التعريف ففي مهزة أل التعريف_ 
  :يف الكلمات التاليةاإلبدال والتسهيل 

  ]َءآلئـن_ َءآهللا _ َءآلذكرين [

 ]ما جئتم به السحر[ : من قوله تعاىل ]السحر[ويلحق هبذه الكلمات الثالث كلمة 
  .ام ؛وجيري فيها الوجهان السابقانيف سورة يونس حيثُ يزاد يف أوهلا مهزة استفه

  :نالهمزتان في الكلمتي
مزتان املتجاورتان وصالً ؛ بأن تكون األوىل آخر الكلمة واألخرى أول الكلمة مها اهل

 .)خمتلفتان –متفقتان ( :اليت تليها ؛ومها نوعان
 :على ثالثة أنواع :الهمزتان المتفقتان -أ 

 .مكسورتان - مضمومتان  - مفتوحتان  
ادا حبذف اهلمـزة  وجيب يف األنواع الثالثة إسقاط اهلمزة األوىل مع جواز القصر اعتد

األوىل ألنه من قبيل املنفصل، وجواز التوسط اعتدادا حبذف اهلمزة الثانية ألنه مـن قبيـل   
 .املتصل
  :ةـلــاألمث
  .) جآَء حد،  أَحد ـاج( ← ]د ـَء أَحـاج [
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 .)جآَء مرنا ،  جا أَمرنا( ←  ]اـاَء أَمرنـج  [
  .وال ثاين هلا يف القرآن)  أولياُء ولئك،  أوليا أُولئك( ← ]أولياُء أُولئك  [
 .) من السمآِء ن،  من السما إن(  ← ]سماِء إِن من ال[

 :الهمزتان المختلفتان -ب 
 :تنقسم اهلمزتان املختلفتان يف الكلمتني إىل مخسة أقسام

    :حنو فتسهلُ الثانية، والثانية مكسورة  ؛ األوىل مفتوحة :أوًال
 ) .ذ حضرشهدآَء ا(  ←  ]شهدآَء إِذ حضر[

اً  ن قولـه  ماألوىل مفتوحة ؛ والثانية مضمومة فتسهل الثانية بني اهلمزة والواو  :ثاني
  .وال ثاين هلا يف القرآن ) كلما جآَء اُمة( ← ]44:املؤمنون] [كلما جآَء أُمة [ :تعاىل

 :حنو األوىل مضمومة ؛والثانية مفتوحة فتبدل الثانية واواً مفتوحة :ثالثًا
 ).صبناهمونشآُء ( ←  ]صبناهمنشآُء أَ[
اً   ففي الثانية   ]يهدي من يشآُء إِىل[: األوىل مضمومة ؛ والثانية مكسورة حنو :رابع
 : وجهان
 :بني اهلمزة والياء هاتسهيل -أ 

 ).يشاُء اىل( ←  ]يشاُء إِىل  [
 :مكسورةواوا  اإبداهل -ب 
 ). يشاُء وِىل( ←  ]يشاُء إىل  [

مـن   [: رة ؛ والثانية مفتوحة فتبدل الثانية ياًء مفتوحةً حنـو األوىل مكسو :خامسًا
  ).ياية من السماِء( ←  ]َءاية ِءآالسم
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  الهمز المفرد

  ].30التوبة [ ] يضاهون  [ :]يضاهئون  [حتذف اهلمزة ويضم اهلاء يف  -

  ].106التوبة [ ] مرجؤون   [:]مرجون  [يزاد مهزة مضمومة بعد اجليم يف  -

  ].27هود [ ] بادئ الرأي [: ]بادي الرأي  [ياء يهمز  -

  ].51األحزاب [  ] ترجئ [: ]ترجي  [هتمز الياء يف  -

  .]ياجوج وماجوج [  :] يأجوج ومأجوج [تبدل مهزة كلميت  -

  ].14سبأ [  ]منساته  [: ]منسأَته  [تبدل اهلمزة ألفاً يف  -

  ].14:احلجرات[ ]لتكم اي [: ] يلتكُم [ بعد الياء يف بدلة ألفاً يزاد مهزة ساكنة -

   ]هزؤاً، كفؤاً [  ]هزواً، كفواً  [هتمز الواو يف كلميت  -
 ]تـأْملون [ ]يؤمنون[: أبدل السوسي كلُّ مهزٍ مسكَّنٍ سواًء كان فاء الكلمة مثل -

 [ ]ناشـئْ [ :أو المها مثل ]لؤلؤ[ ]ذئْب[ ]بئْر[ ]سؤلك[ ]بأْسنا[ ]بئْس[: أوعينها مثل
وال تأيت إال يف الفعل املاضي، وال إبدال يف الفعل املضارع اجملزوم  ]ذرأْنا[ ]جئْناهم[ ]شئْتم

  .وال يف فعل األمر
يف إبدال اهلمزة اليت هي الم الكلمة أال تكون مسكنة للجـزم يف الفعـل   : ويالحظ

  .املضارع أو مسكنة لبناء األمر
  : ي ال إبدال فيهاالهمزات في الفعل المضارع المجزوم الت

 ]مـا ننسـخ مـن آيـة أو ننسـها     [: يف موضع واحد يف قوله تعاىل ]ننسها[ -
حيث تقرأ بفتح النون األوىل وإسكان الثانية وفتح السني وزيـادة  ] 106البقرة[

  ).نِنسأْها: (مهزة ساكنة بعدها
تبد [] 50، التوبة120آل عمران[ ]حسنة تسؤهم[: يف ثالثة مواضع ]تسؤهم[ -

 ].101املائدة[]كم تسؤكمل
 ]إن نشـأْ خنسـف بِهـم   [] 4الشعراء[ ]إن نشأْ نرتل[يف ثالثة مواضع  ]نشأْ[ -

 ].43يس[ ]وإن نشأ نغرقْهم[] 9سبأْ[
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، 133، األنعـام 133النسـاء [ ]إن يشأْ يـذهبكم [: يف عشرة مواضع ]يشأْ[ -
 ]ممن يشإ اهللا يضلله ومن يشأْ جيعله على صراط مستقي[] 16، فاطر19إبراهيم

 ]فإن يشإ اهللا[] 54اإلسراء[ ]إن يشأْ يرمحكم أو إن يشأْ يعذبكم[] 39األنعام [
 ] 24الشورى[

 ].33الشوري[ ]إن يشأْ يسكن[ -
 ].16الكهف[ ]ويهيئْ لكم[يف موضع واحد  ]يهيئْ[ -
 ].36النجم[ ]أم مل ينبأْ مبا يف صحف موسى[يف موضع واحد  ]ينبأْ[ -

  : ألمرالهمزات الساآنة لبناِء ا
  ].33البقرة [ ]يا آدم أنبئْهم[يف موضع واحد  ]أنبئْْهم[ -
حيث تقرأ بزيادة مهزة ساكنة بعـد  ] 36،الشعراء111األعراف[ ]أرجه وأخاه[ -

 ). أرجئْه وأخاه: (اجليم
] 49احلجـر [ ]نبئْ عبـادي [] 36يوسف[ ]نبئْنا بتأْويله[: يف أربعة مواضع ]نبئْ[ - 

 ].28القمر[ ]نبئْهم أن املاء[و] 51احلجر[ ]ونبئْهم عن ضيف إبراهيم[
 ].10الكهف[ ]وهيئْ لنا [ يف موضع واحد ]هيئْ[ -
 ]اقـرأْ وربـك األكـرم   [] 1العلق[ ]اقرأْ باسم ربك[: يف ثالثة مواضع ]اقرأْ[ -

 ].14اإلسراء[ ]اقراْ كتابك[ ]3العلق[
  : تنبيه

  : ال إبدال يف مهزات الكلمات التالية
  ].74مرمي[ ]أثاثاً ورئْيا[ -
  ].51األحزاب[ ]تؤوي إليكو[ -
  ].13املعارج[ ]اليت تؤويه[ -
  ].8، اهلمزة20البلد[ ]مؤصدة[ -
 .حيث مهزهتما ساكنتان] 54البقرة[معا  ]بارئْكم[ -

  : مالحظـة
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أسقط مهزة الوصل وأدغم نون التنوين يف الالم وأسقط اهلمزة ونقل  ]عاداً ٱألوىل[
  :بثالثة أوجه )األولَى(ويبتدىء بـ؛ ]عادلُّوىل[؛ حركتها إىل الالم 

  .  )أَلُولَى : ( إثبات مهزة الوصل مفتوحة وضم الالم وحذف اهلمزة فتقرأ -1
  . )لُولَى(: إسقاط مهزة الوصل وضم الالم وإسقاط اهلمزة بعدها فتقرأ -2
  ) .أُألولَى(: إثبات اهلمزتني كحفص فتقرأ -3

  :همزة الوصل
كون يف أل التعريف من احلروف ويف تسـعة  هي اليت تثبت ابتداًء وتسقط وصالً وت

  : أمساء ذكرت يف القرآن هي

  .]اثنني  -اثنان  –اثنتني  -اثنتان  –اسم  –امرأة  -امرؤ  –ابنة  –ابن  [

  : وتكون يف األفعال

  ).انصرنا -اضرب: (يف أمر الثالثي مثل -1

  : ويف ماضي اخلماسي والسداسي وأمرمها ومصدرمها مثل -2

  ).استغفار–استغفروا  -استغفَر(، )اختالف –طلقوا ان –انطلَق (
  :تحريك الساآن قبل همزة الوصل

  :مثل حركت النون بالفتح) من(رف اجلَرِّ واذا سبقت مهزة الوصل حب

وإذا سبِقت مبيمِ اجلمعِ وواو اجلماعة الساكنِ املفتوح ما قبلها . ]من اجلنة والناس  [
  : مثلو ضم امليم وضم الوا

   ]اشترواْ الضاللة[،  ]آتوا الزكاة[،  ]هم املؤمنون[،  ]عليكم الصيام[

: كما يضم الالم والواو إذا جاءا قبل مهزة وصل يف فعل مضموم احلرف الثالث مثل
إن [،  ]قالت ٱمـرأة [؛ مثل  ر يف ما سوى ذلكسكْوي ]وا الرمحن دعٱوا اهللا أو دعٱقلُ  [

  .]هللالْحكم إال 

قبل اهلاِء كسٌر أو ياء ساكن وبعـد مـيم   إذا وقع ميم اجلمع بعد هاء مكسور و: مالحظة 
  : صالً مثلامليم وو اهلاُء رِسكُاجلمع ساكن 
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  .]قبلتهِمِ اليت،عليهِمِ القتال، عليهِمِ األوليان  [

  
  ميُم الَجمع

تم بني تقَعا أو وليهع قَفاجلمعِ إذا و يمم كَنا أسهبعد قَعا إذا وهركَسركنيِ، وح
  : ساكن، وقَبلَها هاء مسبوق بِكَسرٍ أو ياٍء ساكن مثل

 وتضم فيما سـوى ذلك،مثـل   ]يريهِمِ اهللا  [ ]عليهِمِ القتال [ ]بِهِمِ األسباب [
  .]هم املؤمنونَ حقّاً[ ]األعلَونَ وأنتم[

  
∗∗∗∗∗  
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  امـاإلدغ  بــاُب
: وهو قسـمان . التقاء حرف حبرف حبيث يصريان حرفاً واحداً مشدداً كالثاين: هو
  .كبري وصغري

ر  : أوًال ام الكبي حبيث يصريان  بعده حرف متحرك بآخر متحركإدغام هو  :اإلدغ
  .حرفاً واحداً مشدداً

  .متماثل ومتجانس ومتقارب: وهو ثالثةُ أقسامٍ
  .احتاد احلرفني خمرجا وصفة ويكون يف الكلمة ويف الكلمتني: هو المتماثل

  .فأما يف الكلمة الواحدة ففي موضعني فقط يف القرآن الكرمي كلِّه -
  :إدغام الكاف يف الكاف من قوله تعاىل :األولى

  ).مناسكُّم( تقرأ ]. 200:البقرة[ ]فإذا قضيتم مناسككم[ 
  ).ماسلكُّم( تقرأ ] 42:املدثر[ ] سقرما سلككم يف[:  قوله تعاىل :الثاني

  :وأما وقُوعه يف كَلمتنيِ فَكَثري مثل -
   ]يعلم ما يف السماوات واألرض[ ]فيه هدى[ ]الرحيم ملك[ 
  .]خذ العفو وأمر[  ]وطبع على قلوبِهم[

  :موانع اإلدغام الكبير المتماثل أربعة
  .]راباكنت ت[: إذا كان احلرف األول تاء متكلم مثل .أ 
 .]أفأنت تكره الناس[: إذا كان احلرف األول تاء خماطبة مثل .ب 
 .]واسع عليم[: إذا كان احلرف األول منوناً مثل .ج 
 .]فتم ميقات ربه[: إذا كان احلرف األول مشدداً مثل .د 

ومن كَفَر فَال يحزنك [من قوله تعاىل  ]كفره[بكاف]حيزنك[وال إدغام يف كاف_       
ه23:لقمان[ ]كُفْر[.  

   احلَرف قَبـل احملـذوف ارإظه ازج يفخفلتريِ للجزمِ أو لاألخ احلَرف فذإذا حو
  :وإدغامه مبا بعده ؛ مثَالُ احلَرف املَحذوف للجزمِ
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- ]ري/ ومن يبتغِ غَري     ]ومن يبتغِ غَريومن يبتغ 
 خيلّكم/ خيلُ لَكم    ]خيلُ لَكُم [ -

  :احلرف احملذُوف للتخفيف ومثَالُ
  فإن يكَّاذبا/ فإن يك كَاذباً   ]فإن يك كَاذباً [
  ]والآلئي يئسن من احمليض[من قوله تعاىل ]الالئي[: ويف كلمة_  
  :ثالثةُ أوجه وصالً ووقفاً 
  .حذف الياِء مع تسهيل اهلمزة وعليه التوسط والقصر -2و1
  .زة ياًء ؛ ولدى الوصلِ جواز إدغَام الياء يف الياِء وإظهارها إبدالُ اهلم     -3

  ) .واآلي يئسن، واآلي يئسن (  ]والآلئي يئسن[
  :اإلدغام الكبير المتقارب والمتجانس

  :يف كلمة، ويف كلمتني: اإلدغام الكبري املتقارب قسمان -
  :اإلدغام الكبير المتقارب في الكلمة -1

إلدغام الكبري املتقارب يف الكلمة إال يف القاف عند الكاف بشـرط أن  ال يكون ا -
، )رزقكم، خيلقكم(: يكون ما قبل القاف متحركاً وما بعد الكاف ميم مجع مثل

وكذا ) ميثاقَكُم: (وإذا ما كان قبل القاف ساكناً فال تدغم القاف يف الكاف مثل
  .نرزقُك :م مجع مثلال إدغام للقاف يف الكاف إذا مل يأت بعد الكاف مي

 ).طلكُّن، طلقَكُن (إظهار، وإدغام ؛: وجهان): طلقَكُن(ويف  -
للقاف عند الكاف حيث استوفت الشرطني، ألن نون النسوة قائمة مقام : وإدغام -

 .ميم اجلمع املذكر
  :اإلدغام الكبير المتقارب من آلمتين -2

  :وحروفه ستة عشر هي أوائل الكلمات يف البيت التايل
  ا مل تضق نفساً هبا رم دواضنٍ       ثَوى كان ذا حسنٍ سأى منه قد جالشفَ

  :موانع اإلدغام هي
  ]ظلمات ثَالث[: أالّ يكون احلرف األول منوناً ؛ مثل -1
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   ]وما كنت ثَاوياً[: أالّ يكون تاء خماطب ؛ مثل -2
   ]ومل يؤت سعة[: أالّ يكون جمزوماً ؛ مثل -3
    ]أشد ذكراً[ :مشدداً ؛ مثل أالّ يكون -4

  :بيان الحروف الستة عشر المدغمة فيما بعدها حسب الترتيب الهجائي
  .حيث وقع يف القرآن الكرمي) من يشاء(املرفوع من ميم ) يعذب(يدغم با  :الباء-1
تدغم يف األحرف العشرة اليت تدغم فيها الدال إضـافة إىل إدغامهـا يف الطـاِء     : التاء-2

  يف احلروف العشرة تقارباً ؛ ويف التاِء متاثُالًفتدغم 
  ].8:األنفال) [الشوكتكون(  ]الشوكة تكون[: حنو

  : ومثال إدغامها يف احلروف العشرة
  )الصاحلاثُّم(      ]الصاحلات ثُم [ :ث
  )الصاحلاجناح(  ]الصاحلات جناح[:  جـ
  )الذارياذَّروا(      ]الذاريات ذَروا[  :ذ

  )وآذَّا القرىب حقه(   ]آت ذَا القرىب حقهو[
  : وفيها ثالثة مواضع هي :ز

  ) اآلخر زينا(  ] اآلخرة زينا[
 ]2:الصافات[) فالزاجرا زجرا(    ] فالزاجرات زجرا[
 ]73:الزمر[) اجلرتمرا (      ]إىل اجلنة زمراً [
  )الصاحلاسندخلهم(  ]الصاحلات سندخلهم[ :س

  )السحرساجدين(  ]السحرةُ ساجدين[
  
  :هيثالثة مواضع وفيها  :ش

 ]13و4:النور[) بأربعشهداء(  ]بأربعة شهداء[
 ]1:احلج[) الساعشيء(  ]الساعة شيء[
  ]1:الصافات[) والصافاصفا(  ]والصافات صفا[  :ص
 ]38:النبأ[) واملالئكصفا(  ]واملالئكةُ صفا[
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وال ثـاين لـه يف    ]1:العاديات[) والعادياضبحا (  ]ت ضبحاوالعاديا[ :ض
  القرآن

 ]29:الرعد[) الصالحاطُّوىب(  ]الصاحلات طُوىب[ : ط
 ]32:النحل[) املالئكطَّيبني (   ]املالئكة طيبني [
 ]28:النحل[) املالئكظَّاملي(  ]املالئكةُ ظَاملي[ :ظ
  :اضع األربعة التاليةوجيوز إدغام التاء وإظهارها يف املو -

    ]83:البقرة[ ]وءاتوا الزكاةَ ثُم[ -1
  "الزكاةَ ثُم: "ب     "الزكاثُّم: "أ

    ]102:النساء[   ]ولتأت طَائفة[ -2
  .ويالحظُ إبدال اهلمزة ألفاً " ولتاْت طَائفة: "ب"     ولتاْطَّائفة: "أ

   ]26:اإلسراء[   ]وآت ذَا القرىب حقه[ -3
  " وآت ذَا:"ب"    لقرىبوآذَّا ا: "أ

   ]5:اجلمعة[    ]محلوا التوراةَ ثُم[ -4
  " التوراةَ ثُم:  "ب"  محلوا التوراثُّم: "أ

  :مثل، التاء، والسني، والذال، والشني، والضاد: يدغم الثاء يف مخسة أحرف هي: الثاء-3
   ]65:احلجر[) مرونوحيت(  ]حيثُ تؤمرون[ :ت

  مزة واواً     مع مالحظة إبدال اهل     
 ]59:النجم[) احلديتعجبون(  ]احلديث تعجبون[

  )احلرذَّلك(   ]احلرث ذَلك[    :ذ
  ]44:القلم[) احلديسنستدرجهم(  ]احلديث سنستدرجهم[ :س

  ]16:النمل[) وورسليمان(        ]وورثَ سليمان[
 ]6:الطالق[) حيسكنتم( ]         حيثُ سكنتم[
 ]30:املرسالت[) ثالشعب( ]           ث شعبثال[ :ش

 ]حيثما وردت[) تمايحيشّ(    ]حيثُ شئتما[
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  وال ثاين له يف القرآن ]24:الذاريات[) حديضيف(  ] حديثُ ضيف[   :ض
  ويدغم اجليم من التاء والشني :الجيم -4

 ]3:املعارج[) ذي املعارتعرج(   ]ذي املعارجِ تعرج[: ت  
 ]29:الفتح[) أخرشطئه(   ]أخرج شطئه[ :ش  

  : يدغم احلاء يف العني يف موضع واحد وذلك من قوله تعاىل: احلاء -5 
وال إدغـام   ]185:آل عمران[) فمن زحزعن النار(  ]فمن زحزح عن النار[

  .فيما سوى ذلك 
دال -6  :عها البيت التـايل يدغم الدال يف احلروف اليت أدغم فيها التاء ما عدا الطاءوجيم :ال

  وللدالِ كلٌْم ترٌب سهلٍ ذَكَا شذَاً   ضفَا ثُم زهٌد صدقُه ظاهٌر جال 
  فيها مخسة مواضع  :ت

 ]187:البقرة[)   املساجتلك(     ]املساجد تلك[
 ]94:املائدة[)  من الصيتناله(   ]من الصيد تناله[
 ]117:التوبة[    )  زيغكات(       ]كاد يزيغ [
 ]91:النحل[  )بعتوكيدها(      ]بعد توكيدها [
 ]8:امللك[)   تكاتميز(          ]تكاد تميز[

  
  :وفيها موضعان مها: ث

 ]134:النساء[)يريثَّواب(   ]يريد ثواب[
 ]18:اإلسراء[) ملن نريثُّم(   ]ملن نريد ثُم[
  وفيها موضعني مها  :جـ

 ]251:البقرة[) داوجالوت(   ]تداود جالو[
 ]28:فصلت[) دار اخللجزاًء(   ]دار اخللد جزاًء [

 ]حيثما وردت[) من بعذَّلك(    ]من بعد ذَلك[: حنو :ذ
 ]97:املائدة[) والقالئذّلك(   ]والقالئد ذَلك [

   :وفيها موضعان مها : ز



  الءـــــــن الجــــحس 

)28(  
  

 ]28:الكهف[)   تريزينة(   ]تريد زينة[
] يتها يكاد35:النور[) يكازِّيتها(   ]ز[ 
  وفيها أربعة مواضع هي: س

  ]112:املؤمنون[) عد سّنني(  ]عدد سنني [
 ]49:إبراهيم[) يف األصفاسرابيلهم(   ]يف األصفاد سرابيلهم [
 ]69:طه[)  كيساحر(                 ]كيد ساحر [
    ]43:النور[)  نايكاس(                 ] يكاد سنـا [
  يف موضعي يوسف واألحقاف) وشهشاهد(   ]وشهد شاهد[: ش
  وفيها أربعة مواضع هي: ص

 ]72:يوسف[)    نفقصواع(   ]نفقد صواع[
 ]29:مرمي[)    يف املهصبيا(   ]يف املهد صبيا[
 ]58:النور[ ) من بعصالة(  ] ومن بعد صالة[
 ]55:القمر[)    قعصّدقم(    ]مقعد صدقٍ[

  
  يف ثالثة مواضع هي: ض

  ]والسجدة، يونس[يف سوريت) من بعضراء(  ]من بعد ضراء[
 ]54:الروم[) من بعضعف(   ]من بعد ضعف[

  :يف ثالثة مواضع هي: ظ
  ]آل عمران،وغافر[يف سوريت   ) يريظُّلما(  ]يريد ظُلما[  
  ]39:ائدةامل[)  بعظُّلمه(   ]بعد ظُلمه [

  :ويمتنع إدغام الدال املفتوحة بعد ساكن فيما بعدها يف مثل_ 
  ]د شكراًوءال داو[، ]بعد ذَلك زنيم [

  : ويستثىن من ذلك التاء يف مثل_ 
 ]117:التوبة[) كايزيغ(  ]كاد يزيغ [ -أ
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 ]91:النحل[) بعتوكيدها(  ]بعد توكيدها[ -ب
  .هلما يف القرآن الكرمي اللذينِ ال ثالثَ         

  يدغم الذال يف السني والصاد  :الذال -7
 ]61:الكهف[) فاختسبيله(  ]فاختذَ سبيله[: س

 ]63:الكهف[) واختسبيله(  ]واختذَ سبيله[
  ) .ما اختصاحبةً(  ]ما اختذ صاحبةً[: ص

  يدغم السني من الزاي :السين -8
 ]7:التكوير[) زوجتوإذا النفو(  ]وإذا النفوس زوجت[

  إظهار وإدغام: وجهان )شيباً(مع شني  )الرأس(ويف سني _ 
  )الراشيبا: (ب)        الراس شيبا(  :أ   ]الرأس شيباً[

  .يدغم الشني يف السني وله مثال واحد يف القرآن :الشين -9
  ].42:اإلسراء) [ذي العرسبيال(   ]إىل ذي العرش سبيال[

  الضاد يف الشني يدغم :الضاد -10
  .ويالحظ إبدال اهلمزة ألفاً] 62:النور[) همنِالبعش(   ]لبعضِ شأهنم[

ا ساآن      تدغم القاف في الكاف والكاف في القاف      - 12و11 م يكن قبلهم ا ل ، م
  : مثل

 ]2:الفرقان[) خلكُّل شيء(   ]خلق كُلّ شيء[
 ]10:الفرقان[) وجيعل لقُّصوراً(    ]وجيعل لَّك قُصوراً[

راء  -14و13 الم وال يدغم الالم يف الراء والراء يف الالم إذا مل يكن قبل احلرف املدغم  :ال
  :ساكن مثل

  ].117:آل عمران)    [يحكمثر(   ] كمثلِ رِيح[
  ].13:اجلاثية)   [وسخلَّكم(   ]وسخر لَكم[

  :مثل وإذا سبق الالم والراء بساكن فال إدغام فيهما -
  ].8:النحل[          ]هاواحلمري لتركبو[
  ].10:احلاقة[          ]فعصوا رسولَ رهبم[

  : حيث يدغم الالم يف الراء بعدهالكثرة دوراهنا يف القرآن مثل) قال(إال يف كلمة 
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  ].9:مرمي)        [قاربك(   ]قال ربك[
  ].23املائدة)    [قارجالن(  ]قال رجالن[

  :ند الباء بعد إسكاهنا إن مل تقع بعد ساكن مثلتخفي امليم املتحركة ع :الميم -15
  )واهللا أعلم بالشاكرين(   ]واهللا أعلم بالشاكرين[

  .لسكون ما قبلها  ]إبراهيم بنيه [ :وتظهريف مثل -
  :يدغم يف الالم والراء إذا مل يكن قبل احلرف املدغم ساكن :النون-16

  وإذ تأذ ربك  ]وإذ تأذنَ ربك[
 .، مع مالحظة إبدال اهلمزة واواًملكولن ن  ]لن نؤمن لك[
 خزائربك  ]خزائن ربك[

  :مثل) حنن(وميتنع إدغام النون إذا وقعت بعد ساكن إال يف كلمة  -
  فإهنا تدغم لكثرة وقوعها) وحنْلّه مسلمون (   ]وحنْن لَه مسلمون[

  ـ  :مالحظات حول اإلدغام
حرف صحيح ساكن ففيه مـذهبان اإلدغـام    إذا كان قبل احلرف املدغم يف غريه -1

  : ؛ مثل) اإلتيان بثلثي احلركة(احملض؛ واإلختالس 
  .  ]وحنْن نسبح[،  ]من احلرث ذَلك[

وأدغمت الراء مبا بعدها فال يتغري حـال  ، إذا كان املمال قبل الراء املتطرفة اجملرورة  -2
  . ]والنهارِ آليات[ :اإلمالة وصالً وال وقفاً ؛ مثل

إذا أدغم احلرف مبا بعده وكان قبل احلرف املدغم حرف مد أو لني ففيـه ثـالث    -3
  :قصر وتوسط وطول ؛ مثاله: مراتب

  .  ]قالَ ربك[،  ]كيف فَعل[
؛ )اإلتيان بثلث احلركـة (الروم : إذا كان احلرف املدغم فيما بعده مضموماً ففيه -أ -4

ينفـق  [ :؛واإلدغام احملض ؛ مثل) تتحرك الشفتني بالضم من دون صو(واإلمشام 
  . ]نبني لَهم[،  ]كَيف
  : إذا كان احلرف املدغم فيما بعده مكسوراً ففيه وجهان -ب

  . ]كذلك قَالَ ربك[: الروم واإلدغام احملض ؛ مثل
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 وهو اإلدغام احملـض  إذا كان احلرف املدغم فيما بعده مفتوحاً ففيه وجٌه واحد -ج
  .]فعلَ ربك[: مثاله

: إذا كان احلرف األول ميماً أو باًء وبعده ميم أو باء فال روم وال إمشـام ؛ مثـل   -5
واختلفـوا يف   . ]يعذب من[،  ]يعلم ما بني[،  ]حيكم بينهم[،  ]نصيب بِرمحتنا[

  . ]تعرف في[ :الفاِء مع الفاء؛ مثل

   :اإلدغام الصغير: ثانيًا
  .ان حرفاً واحداً مشدداً كالثاينهو التقاء حرف ساكن مبتحرك حبيث يصري

  .متماثل ومتقارب: وهو قسمان

  .هو تطابق احلرفني يف املخرج والصفة :المتماثل-  1

  : األمثلة

  ).اضربعصاك(  ]اضرب بعصاك  [: الباء يف الباء

  )رحبتجارهتم(  ]رحبت جتارهتم  [: التاء يف التاء

  ).لواخوقد(  ]وقد دخلوا  [: الدال يف الدال

  ).إذَّهب(  ]إذْ ذهب  [: الذال يف الذال

  ).واذكربك(  ]واذكر ربك  [: الراء يف الراء

  ).يسرفِّي(  ]فاليسرف يف القتل  [: الفاء يف الفاء

  .]لك إىل أن تزكى  اجعلْ يل، قلْ الأقول، بلْ الخيافون، هلْ [: الالم يف الالم

  ).اتقَو أحسنوا(  ]اتقَوا وأحسنوا  [ :بعده يف الواوالساكن املفتوح ما قبله  الواو

يف ما بعـدمها  ما هل وهكذا يف كل حرفني متماثلني إال الواو والياء املديني فال إدغام
  .]الذي يوسوس   [،]آمنوا وعملوا  [: مثل

على أحد األوجه الثالثة حيـثُ جيـوز    ]هلك % ماليه[واهلاء عند اهلاء يف كلميت  -
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  . القطع فيهما السكت و

هو تقارب احلرفني يف املخـرج والصـفة أو يف املخـرج أو يف     :اإلدغام المتقارب- 2
  .الصفة

  : األمثلة

  :وتدغم يف الفاء وامليم :الباء: أوًال

  ).يتفَّـأولئك(  ]ومن مل يتب فأولئك  [  :ف

  ).اذهفَّمن تبعك(  ]قال اذهب فمن تبعك  [

  ].286البقرة) [يشاءيعذِّم(  ]يعذب من يشآء  [ : م

  ].42هود) [اركمعنا(  ]اركب معنا  [

الثاء، اجليم، الدال، الزاي، السني، : (وتدغم يف مثانية حروف وهي :التاء: ثانيًا
   :األمثلة). الصاد، الطاء، الظاء

  كيفية قراءته مـثـالـه  احلرف

  )كذبثَّمود(  ]كذبت مثود  [  ث

  )دهمنضججـلو(  ]نضجت جلودهم  [  ج

  )أجيبدعوتكما(  ]أجيبت دعوتكما  [  د

  )خبزدناهم(  ]خبت زدناهم  [  ز

  )جاءسيارة(  ]جاءت سيارة  [  س

  )حصر صدورهم(  ]حصرت صدورهم  [  ص

  )قالطَّائفة(  ]قالت طائفة    [  ط
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  )محلظُّهورمها(  ]محلت ظهورمها  [  ظ

، الثاء، اجليم، الـذال، الـزاي،   التاء(  :تدغم بعشرة حروف وهي :الدال: ثالثًا
  :األمثلة ).السني، الشني، الصاد، الضاد، الظاء

  كيفية قراءته  مـثـالـه  احلرف

  )لقـتـاب(  ]لقد تاب  [  ت

  )يرثَّواب(  ]يرد ثواب  [  ث

 مع إبدال اهلمزة ياء )تمونايلقَج(  ]لقد جئتمونا  [  ج

  ]ولقد ذرأنا  [  ذ    

  ]ص  ذكر كهيع[    

  األفمع إبدال اهلمزة  )نااولقذَّر(

  )صاذِّكر(

  )ولقزينا(  ]ولقد زينا  [  ز

  )قسمع(  ]قد مسع  [  س

  )قشغفها(  ]قد شغفها  [  ش

  )لقصدق اهللا(  ]لقد صدق اهللا  [  ص

  )قضلوا(  ]قد ضلوا  [  ض

  )فقظَّـلم(  ]فقد ظلم  [  ط

اً  ذال : رابع السـني،   ء، اجليم، الدال، الزاي،التا(: وتدغم بستة حروف وهي :ال
  :األمثله :)الصاد

  كيفية قراءته  مثاله  احلرف

إتـربأ، فنبتها، وإين عت، (إذْ تربأ، فنبذْهتا، وإين عذْت،  [  ت
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  ).اختتم، أختم، أخت  ]ختذْمت، أخذْمت، أخذْت ا

  )إجاؤوكم(  ]جاؤكم  إذْ [  ج

  )إدخلوا(  ]إذْ دخلوا  [  د

  ).وإزين(  ]ذْ زين وإ [  ز

  )إسمعتموه(  ]إذْ مسعتموه  [  س

  )إصرفنا(  ]وإذْ صرفنا  [  ص

اً   الم : خامس  تدغم الالم يف الراء سواء كانت الالم السـاكنة الم فعـل أم الم   :ال
  :حرف مثل

  ).برفعه اهللا إليه(  ]بلْ رفعه اهللا إليه  [

  ).دهتمقُريب أعلم بع(  ]قلْ ريب أعلم بعدهتم  [

  : يف التاء يف موضعني فقط ومها) هل(كما يدغم الم -

  .بسوريت امللك واحلآقة  ]هل ترى [  

  :مثاله للراء الساكن مع الالم وجه إدغام :الراء: سادسًا

  ).واستغفلِّـذنبك،(  ]واستغفر لذنبك  [

  ).واصبلِّحكم(  ] واصرب حلكم ربك [

  :والذال، مثل تدغم الثاء يف التاء: الثاء: سابعًا

  ). أورِتموها(  ]أورثتموها  [: ت

   ]  م، لبثْتلبثْـت[  )م، لبتلبت.(  

  ).لكَّيلهذ(  ]يلهثْ ذلك  [: ذ  
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  أحـكـام الراء 
  :تفخيم الراء غير المتطرف: أوًال

 رمحـة، [: تفخم الراء املتحركة بالفتح أو الضم يف أول الكلمة ويف وسـطها مثـل  
  .]هم، روح القدس، مفترون وترا

  :وتفخم الراء إذا كانت ساكنة بعد مهزة الوصل أو سبقت بكسرة منفصـلة، مثـل  
  .]اركعوا، ارجعي، رب ارجعون، الذي ارتضى  [

 :وتفخم الراء إذا وقعت بعد كسر أصلي وبعدها حرف استعالء يف الكلمات التالية
  .]فرقة إِرصادا، مرصادا، لباملرصاد، قرطاس،  [

  :ترقيق الراء غير المتطرف: ثانيًا
 يرقق الراء إذا كان مكسوراً أو ساكناً بعد كسر أصلي وليس بعده حرف استعالء يف

  : كلمة واحدة سواء وقع الراء يف أول الكلمة أو يف وسطها مثل

  .]رِزقا، رِجاال، قرِيبا، من أمرنا، اِإلربة، فرعون، مرية [

  :ء المتطرفتفخيم الرا: ثالثًا
يفخم الراء املتطرف املوقوف عليه بالسكون إذا وقع بعد الفتح أو ألف غري ممالـة أو  

  :ضم أو واو مثل

واستكبر، يؤثَر، للبشر، بئس القرار، يدرك األبصار، ودسر، وسعر، والطـور،   [
  .]وكتاب مسطور 

  :ترقيق الراء المتطرف: رابعًا
بالسكون إذا وقع بعد كسر أو ياء ساكنة أو ألف يرقق الراء املتطرف املوقوف عليه 

  :ممالة، مثل

فهل من مدكر، عند مليك مقتدر، والصلح خير، العلي الكبري، مع األبـرارِ،   [
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  وإذا وصل الراء املتطرف فيما بعده فحركته حتكم عليه تفخيماً وترقيقاً  ]باألسحارِ 
  

   الـالم
   :مثل كسريغلظ الالم يف لفظ اجلاللة مامل يسبق ب

قـالَ اهللا إين  [، ]اهللا الذي له ما يف السماوات[. ]اهللا ال إله إال هو، اهللا ربكم  [
  .]معكم، يريد اهللا ليبني لكم 

  :ويرقق الم لفظ اجلاللة بعد الكسر مثل

  .]ومن يتقِِ اهللا، ومن يؤمن بِاهللا  [ 

∗∗∗∗∗  
  

  اإلمــالة والتقليل
  .لفظٌ بني األلف والياء :اإلمالة

  .لفظٌ بني األلف واإلمالة :تقليلال

  : األلف املرسومة بالياء أو اليت أصلها ياء إذا وقعت بعد الراء مثل تمالُ -

  .]القرى، األخرى، سكارى، أسرى، النصارى  [

  :وتقلل األلف الواقعة قبل الراء اجملرورة املتطرفة مثل -

  ]عذاب النارِ، باألسحارِ، مع األبرارِ  [

_  علـى فُ(املرسومة بالياء أو اليت أصلها ياء إذا كانت على وزن كلمة وتقلل األلف  -
  :مثل ؛) فَعلى _ فعلى 

  .]موسى، الدُّنيا، حسىن، ضيزى، عيسى، قَتلى، يحيى  [
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  : يف قوله تعاىل] 72اإلسراء [ األوىل  ]أعمى  [ ومتال يف -

  .] فهو يف اآلخرة أعمى ومن كان يف هذه أعمى [

  .ائياً ويقلل إذا كان يائياًكان يف رأس اآلي من السور اإلحدى عشرة ميال إذا كان روما  - 

  : والسور اإلحدى عشرة هي

طه، النجم، املعارج، القيامة، النازعات، عبس، األعلـى، الشـمس، الليـل،    (
  )الضحى، العلق

  : اليت ليس بعدها ساكن، مثل ]رأى  [يف كلمة  تمالُ اهلمزةُ واأللفو -

  .]رءاك ، رءاها أى كوكباً، رآه،ر [

  : أما إذا وقعت قبل ساكن فال متال إال لدى الوقف عليها مثل

  . ]رأى القمر، رأى الذين كفروا  [

  .]رأَت، رأَوا، رأَوك، رأَوهم  [: وال إمالة يف -

  .وجيب إمالة حرف الراء واهلاء يف فواتح السور وتقليل احلاء -

  .]أدراك  [، ]أدراكم  [: ومتال األلف يف -

  .]للناسِ[  ]ومن الناسِ[:اجملرورة مثل ]الناس[ومتال ألف  -

  .حيثما ورد ]التوراة  [وميال لفظ   -

فتح الـراء  : ففيها وجهان وصالً ]وترى الناس[إذا وقعت ذات الراء قبل ساكن مثل  -
  .ما مل يكن بعدها لفظ اجلاللة ،وإمالته

  : ظ اجلاللة ففيها ثالثة أوجه وصالً؛ فإذا وقع بعدها لف]وسريى اهللا[ :مثل

  .الفتح مع تفخيم الم لفظ اجلاللة : أوالً

  . إمالة الراء مع ترقيق لفظ اجلاللة : ثانياً
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  . إمالة الراء مع تفخيم لفظ اجلاللة : ثالثاً

  . ويف حالة الوقف ففيها اإلمالة قوالً واحداً 

ففيها الفتح وصالً والتقليل  ]عيسى ابن مرمي[،  ]موسى اهلدى[وأما ذات الياء مثل 
  . وقفاً 

  .وال تقليل يف ذات الياء إذا وقع بعدها ساكن  -

  

  

∗∗∗∗∗  
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  :األلفات التي تثبت وقفًا وتحذف وصًال

  ، ]ال إلـه إال أنـا فاعبـدين   [ :مهما كان موقعه يف القـرآن مثـل   ]أنا[ألف  -1
  .]فقال أنا ربكم األعلى  [

  ]. 38الكهف[ ]لكنا هو اهللا  [ :قوله تعاىل من ]لكنا[ألف  -2

 ]قـواريرا مـن فضـة     كانت قواريرا [  :األوىل من قوله تعاىل ]قواريرا[ألف  -3
  .وقفاً] 15اإلنسان [

 ]الظنونـا، الرسـوال، السـبيال    [: وال ألف وقفاً علـى الكلمـات التاليـة    -4
  ].4اإلنسان[ ]سالسال  []  10،66،67األحزاب[

  :بالنصب يف أربعة مواضع وهي )مثوداْ(ن كلمة تـنو :مالحظه*

  ]. 68هود [ ]أال إن مثوداً كفروا رهبم [ -1

  ].38الفرقان [ ]وعاداً ومثوداً وأصحاب الرس  [ -2

  ].38العنكبوت [ ]وعاداً ومثوداً وقد تبني لكم  [ -3

  ].51النجم [ ]ومثوداً فما أبقى  [ -4

  

∗∗∗∗∗  
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  اإلسكان والروم واإلشمام
 وقف اإلسكان على احلركات الثالث وجيوز الروم على الكسرة والضمة،األصل يف ال
  .واإلمشام على الضمة

  :الرَّوم: أوًال
  .هو إمساع احلركة للقريب دون البعيد، و ال يكون إال يف الكسرة أو الضمة -
  ).ال ميد فيه العارض(الروم كالوصل  -
  .]إِلَى السمآِء [، ]عذَاب يومٍ أَليمٍ[ ، ]الرمحنِ الرحيمِ[،  ]والفَجرِ[: األمثلة

]  نيعستن[ ،]   ـرالقَم قانشو[  ،]    رممُّسـت ـحرس[ ،]   ـيمظع ـذَاب؛ ]ع  
  .]السُّفَهآُء  [،  ] أَمِ السمآُء[

  :اإلشمــام: ثانيًا
لى الكلمة، و هو حتريك الشفتني بال صوت إشارة إىل الضمة احملذوفة بعيد الوقف ع -

  .ال يكون إال على الضم
أَمِ  [ ]ولَهم عذَاب عظيم  [ ]سحر مُّستمر  [ ]وإياك نستعني  [، ]وانشق القمر  [: األمثلة

   ]السُّفَهآُء  [ ]السمآُء 

  :ويوقف بالسكون فقط على الكلمة املتحركة اآلخر بالفتح، مثل -
 ]   سأصليه سقر[ ]  تسعة عشر[ ]  إهدنا الصراط املستقيم[   

مـن   [، ]هذا صراط مسـتقيم  [ :ويسقط التنوين يف الروم واإلمشام وتبقى احلركة -
  .]مارج من نارٍ 

  :وال روم وال إمشام يف احلركة العارضة بل الوقف باإلسكان فقط -
  .]قالت إمرأة العزيز [، ]عليكم الصيام   [ 

∗∗∗∗∗  
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  الوقف على مرسوم الخطـ
  : على تاء التأنيث املرسومة بالتاء املبسوطة باهلاء مثل اضطراراً قفوي -

  ).سنه(، )رمحه(    ]رمحت ربك، سنت األولني  [

  ).كأَي(    ]كأَين  [: كلمة يوقف بالياء على -

ويبتديء  ؛)ويك(  ]ويكأنه[و  ]ويكأنّ[: يوقف اضطراراً  بالكاف على كلميت -
  ) . أنهويك(و ) ويكأنّ ( بـ 

  :الكلمات األربعة التالية يف) الالم(أو على ) ما(على  وجيوز الوقف -

   ،]49الكهـف  [ ]مال هـذا الكتـاب    [،  ]78النساء [ ]فمال هؤالء القوم  [
  ].36املعارج [ ]فمال الذين كفروا [ ،]7الفرقان [ ]مال هذا الرسول  [

  :ضع الثالثيف املوا ]أيُّه  [يوقف بألف بعد اهلاء على كلمة  -

   ]49الزخرف [ ] أيه الساحر [، ]31النور [ ] أَيه املؤمنون [

  ) .أيها(؛ كما هو احلال يف سائر كلمات  ]31الرمحن [ ]الثقالن  أيه  [ 
  

∗∗∗∗∗  
  

  ياء اإلضـــــافـة
هي ياء املتكلم وتكون يف األمساء واألفعال واحلروف، واخلالف دائـر  : ياء اإلضافة
  .واإلسكانفيها ما بني الفتح 

  إذا وقعت قبل مهزة القطع املفتوحة أو  فتح السوسي الياء -أ

  ).إينَ أعلم(  ]إين أعلم  [ :مثل 

  ).يلَ آية(  ]يل آية  [
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  :ويستثىن من ذلك الياءات التالية

  ].152البقرة[  ]فاذكروين أذكركم [ -1

  ].49التوبة[  ]والتفتين أال  [ -2

  ].47هود[  ]وترمحين أكن  [ -3

  ].143األعراف[  ]أرين أنظر  [ -4

  ].51هود[  ]فطرين أفال  [-5

  ].13يوسف[  ]ليحزنين أن  [ -6

  ].108يوسف[  ]سبيلي أدعو  [-7

  ].43مرمي[  ]فاتبعين أهدك  [-8

  ].125طه[  ]مل حشرتين أعمى  [-9

  ].19النمل[  ]أوزعين أن  [-10

  ].40النمل[  ]ليبلوين أأشكر  [-11

  ]64الزمر[  ]د تأمروين أعب [-12

  ].26غافر[  ]ذروين أقتل  [-13

  ].60غافر[  ]ادعوين أستجب لكم  [-14

  ].15األحقاف[  ]أوزعين أن  [-15

  ].17األحقاف[  ]أتعدانين أن  [-16

  : ويفتح كل ياٍء بعده مهزة مكسورة مثل -ب

  ) وما توفيقي إال باهللا (           ]وما توفيقي إال باهللا [
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  ) ملة ءاباءي إبراهيم (          ]إبراهيم  ملة ءاباءي [

    )وحزينَ إىل اهللا (        ]وحزين إىل اهللا[

:                                                            ويستثىن من ذلك الياءات يف املواضع التالية

 . ]14والصف، 52آل عمران [ ]ري إىل اهللامن أنصا[-1

  .  ]41احلجر[  ]بنايت إن كنتم[ -2

      ]102والصافات، 27والقصص، 69الكهف[ ]ستجدين إن شاء اهللا[-3

 ]52الشعراء[ ]بعبادي إنكم[ -4

 ]78ص [ ]وأن عليك لعنيت إىل[ -5

 ]100يوسف [ ]وبني إخويت إن[ -6

 ]14األعراف [  ]أنظرين إىل[  -7

 ]79وص ، 36احلجر [  ]فأنظرين إىل[ -8

 ]33يوسف [  ]مما يدعونين إليه[ -9

  ]34القصص [  ]يصدقين إين[ -10

   ]41غافر [ ]وتدعونين إىل النار[ -11

   ]43غافر [ ]تدعونين إليه[ -12

   ]15األحقاف [ ]ذرييت إين [-13

   ]   10املنافقون [ ]أخرتين إىل[-14

   ]21اجملادلة [ ]ورسلي إن[-15

  :يف املواضع التاليةاملفردة  وتفتح الياء قبل مهزة الوصل -ج
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  ].144األعراف [  ]صطفيتك ٱإين  [-1

  ].41،42طه[ ]ذهب ٱلنفسي  [-2

  ].30طه[ ]شدد ٱأخي هارون  [-3

  ].42،43طه[ ] ذهباٱذكري  [-4

  ].27الفرقان [ ]ختذت ٱياليتين  [-5

  ].30الفرقان[ ]ختذوا ٱقومي  [-6

  ].6الصف[  ] همسٱمن بعدي  [-7

  :ياء اإلضافة قبل مهزة القطع املضمومة مثل ومل يفتح - د

1- ]سورة البقرة ]بعهدي أُوف  

  سورة املائدة  ]إين أريد[ -2

   سورة آل عمران ]إين أعيذها[  -3

  : وأسكن الياء يف الكلمات التالية -و

  ].26احلج، 125البقرة[  ]بييت للطائفني  [-1

  ]. 82وحن[  ]بييت مؤمناً  [ -2

  ].20آل عمران[  ]أسلمت وجهي هللا  [-3

  ].79األنعام[  ]وجهت وجهي للذي  [ -4

  ].6الكافرين[  ]ويل دين  [ -5

  ].20النمل[ ] ما يل ال أرى اهلدهد [ -6

  ].23ص[  ] واحدة ويل نعجة [ -7
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  ].22إبراهيم[ ]ماكان يل عليكم  [-8

  ].69ص[  ]ما كان يل من علم  [ -9

  ].105األعراف[  ]إسرائيل معي بين  [-10

  ]. 8التوبة[  ]معي عدوا  [-11

  ].67،72،75الكهف[ ]معي صرباً  [-12

  ].24األنبياء[ ]ذكر من معي وذكر [-13

  ].62الشعراء[ ]إن معي ريب سيهدين  [-14

  ].118الشعراء[ ]ومن معي من املؤمنني  [ -15

  ].34القصص[  ]معي ردءاً  [-16

  ].18ه ط[ ]ويل فيها مآرب  [-17

  

  :أسكن الياء قبل مهزة أل التعريف يف -م

  ].56العنكبوت[ ]ياعبادي الذين آمنوا  [-1

  ].53الزمر[  ]ياعبادي الذين أسرفوا  [-2

  .يف سورة البقرة  ]عهدي ٱلظاملني[وفتح ياء 

  

∗∗∗∗∗  



  الءـــــــن الجــــحس 

)46(  
  

  

  ياءات الزوائدال
  .قفاً وصالً؛واحملذوفةُ خطاً وو، لثابتةُ لفظاًهو الياء ا: ةالياء الزائد

  :تثبت الياء وصال ال وقفا يف الكلمات التالية

  ].186البقرة)[دعوة الداعي إذا(  ]إذا أجيب دعوة الداعِ[

]186البقرة)[إذا دعاين فليستجيبوا(  ]فليستجيبواْ إذا دعان.[  

] 197البقرة)[واتقوين ياأويل األلباب(  ]ياأويل األلبابواتقون.[  

]175آل عمران)[ ين إن كنتموخافو( ]إن كنتم وخافون.[  

]44املائدة) [واخشوين وال تشتروا(  ]وال تشتروا واخشون.[  

]80األنعام)[ وقد هداين والأخاف( ]وال أخاف وقد هدان.[  

  ].195األعراف) [مث كيدوين فال(  ]مث كيدون فال[

  ].46هود ) [فال تسألين ماليس(  ]ما ليس فال تسألنِ[

]78هود)[ والختزوين يف ضيفي(  ] ييف ضيف وال ختزون.[  

]105هود )[ يوم يأيت التكلم(  ]ال تكلم يوم يأت.[  

]66يوسف)[ حىت تؤتوين موثقا(  ]موثقاً حىت تؤتون.[  

]22إبراهيم ) [أشركتموين من قبل(  ]قبل من أشركتمون.[  

  ].40إبراهيم)[ وتقبل دعائي ربنا(   ]ربنا وتقبل دعاِء[

  ].62اإلسراء) [لئن أخرتين إىل يوم( ]ىل يومإ لئن أخرتنِ[

]17،الكهف97اإلسراء) [فهو املهتدي ومن( ]ومن فهو املهتد[  
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  ].24الكهف) [أن يهديين ريب ألقرب( ]ريب ألقرب أن يهدينِ[

] 39الكهف) [ إن ترين أنا أقل(  ]أنا أقلإن ترن.[  

  ]40الكهف) [ أن يؤتيين خريا( ]خرياً ريب أن يؤتنيِ[

  ].64الكهف) [ نبغي فارتدا( ] فارتدا ما كنا نبغِ[ 

  ].66الكهف) [ أن تعلمين مما( ]مماعلى أن تعلمنِ  [

  ].93طه) [ أال تتبعين أفعصيت(  ]أفعصيت أال تتبعنِ [

]25احلج) [ البادي ومن يرد(  ] ومن يرد والباد.[  

  ].36النمل) [ أمتدونين مبال(   ] مبال أمتدوننِ [

  ].13سبأ) [ اجلوايب وقدور(  ] وقدور ن كاجلوابِوجفا [

]  38غافر) [اتبعوين أهدكم( ]أهدكم يا قوم اتبعون.[  

  ].32الشورى) [ اجلواري يف البحر( ]يف البحر اجلوارِ [

]61الزخرف) [واتبعوين هذا صراط(  ] هذا صراط واتبعون.[  

] 68الزخرف) [ ياعبادي الخوف( ]ال خوف ياعباد.[  

] 41ق) [ املنادي من مكان(  ] من مكان املناد.[  

  ].6القمر) [ الداعي إىل شيء( ]إىل شيءيدعو الداعِ  [

  ].8القمر) [ إىل الداعي يقول( ] يقول إىل الداعِ [

  ].4الفجر) [ يسري هل(   ] هل إذا يسرِ [

  
  

  :تـنـبـيـهان
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أسقط اليـاء  ] 15،16لفجرا[ ]كال  أهاننِ [، ]ريب أكرمنِ وأما  [: قوله تعاىل -1
  :فيهما وقفاً وله يف الوصل وجهان

        احلذف وهو األشهر -أ

  .اإلثبات -ب 

تقرأ كحفص بإثبات الياء مفتوحـة وصـال،   ]  36النمل[  ]فما آتاين اهللا  [ياء  -2
  ).وجهان(وثابتة وحمذوفة وقفا 

  .ةً وقفاً ثابتةً مفتوحةً وصالً ؛ ساكن ]فَبشر عباد الذين[الياء يف  -3

  
∗∗∗∗∗  
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  ] ثانيًا[ 
   الكلمات الفرشية
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 سورُة الفاتحة
)3 ،4 (}كيمِ ملحالر{  فاألل ذَفحالسٍ واخت ونضاً من دحيف امليمِ إدغَاماً م امليم أدغَم

 نمالك(م)  :(كليم محالر.(  

  سورُة البقرة
)2 ،11 ،13 ،20 ،21 ،22 (} فيهميلَ لَهدًى،قبسمعهم، خلقكـم،  "معاً"ه لذهب ،

 لَ لَكُمعج{ يهِنف ل : (اإلدغَامعسمعهم، خلقكُّم، جلذهب ب ،ميل لَّهق ،دىيه هف
لَّكُم.(  

: أبدلَ اهلمزةَ فيهِن }بِمؤمنني، أنؤمن، فأتواْ ،"كله"يؤمنونَ {) 23، 13، 8، 6، 4، 3(
  ).، بِمومنِني، أنومن، فاتواْيومنون(

قَصر املنفصلَ وجهاً واحداً وهكَذَا يف كُـلِّ   }..بِما أُنزِلَ إليك وما أُنزِلَ من قبلك{) 4(
  .القُرآن 

)6 (}مهتذَرةَ }ءأنلَ الثّانِيهسكَتنيِ وررِ حنيِ بِقَدتاهلمز فاً بنيلَ ألأدخ) :ءا مهتاَنذَر.(  
)7 ،20 (} مارِهصا} وأبصارِهم، أبيهِماِء فلَ الرقَب فالَ األلأم.  
  ).وما يخادعون: (ضم الياَء، وزاد ألفاً بعد اخلاَِء وكَسر الدالَ }وما يخدعونَ{) 9(
  ).يكَذِّبون: (ِضم الياَء، وشدد الذَّالَ }يكْذبون{) 10(
  ).السفَهآُء وال: (أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ واواً مفتوحةً }السُّفَهآُء أَال{ )13(
  .أمالَ األلف فيهِما }بالكافرين، للكافرين{) 24، 19(
  .نِهايةُ الرُّبع }وهم فيها خالدون{) 25(

####  
  
ل ربك، ونحن نُّسـبح،  قا{) 30،33،37( )وهو(أسكَن اهلاََء    }وهو بِكُلِّ{ ) 29(

، وحننسـبح  ، قاربكم( أدغَمها مجيعاً  }، آدم من، إنه هو"معاً"لك قال، أعلم ما 
  ) .إهنُّو ، آدمن ، أعلما ، لقَّال 

اإلدغَامِ احملَضِ واإلشمامِ واالخـتالسِ فيهِمـا،    }وحنن نسبح،حيث شئتما{)  35، 30(
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  ).شيتما:(ياء) شئتما( وإبدالُ اهلمزة يف
  )إني أعلَم: (فيهِما فَتح الياَء وصالً }إين أعلم {)33، 30(
 ).هؤآل إن: (أسقَطَ إِحدى اهلمزتنيِ مع القَصرِ والتوسط وصالً }هؤالِء إِن{ ) 31(
  .ال إبدالَ يف همزتها  }أنبئْهم{)  33(
  .أمالَ األلف فيهِما  }رِالنا{  }الكافرين{)34،39(
  ) . ياتينكم( ألفاً أبدلَ اهلمزةَ} يأْتينكم{) 38(
  .نِهاية الربع  } مع الراكعني{)43(

####  
  

 ).شيتم، يوخذ، أتامرون : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن }شئْتم،  يؤخذ، أتأْمرون {) 44،48،58(
  ) .تقبل: (اَء تأْنِيثأبدلَ ياَء التذْكريِ ت} يقبل{) 48(
  )وعدنا ( حذَف األلف قَبلَ العنيِ  }واعدنا{) 51(
  ) .اختذ تم( أدغَم الذَّالَ يف التاِء } مث اختذْمت{) 51(
  .قَلّلَ األلف فيهن : }،ياموسى، السلوى"معاً"موسى{):57، 55، 54، 51(
)49،51،54 ،55 ،58 ،59 (}اَءكُمونَ نِسيويستح    نـؤمن ،ـوه ـهإن ،مخذْتات ،

ميلَ لَهق ،لَكُم رفنغ ،مئْتيثُ شح،ا مجيعاً : }لَكهم ، ويستحيونِّساءكم (أدغَماختت ،
  ) .  قيلَّهم ، نغفلَّكم، حيشئتم ، نؤملَّك ، إهنُّو 

)52 (}كذَل كَ }من بعد الساخت لَهالَ يف الذّالِ، والد غَمأد     هـاً ثَـانجالِ والـد ةـرس
  ). بعذَّلك(

)53( }ى الكتابوسم{  فقَلّلَ أل) وقفاً ) موسى.  
)54( }كُمالٍ }"معاً" بارئغَريِ إبد نا ميهِمةَ فاهلمز كَنأس) :بارِئْكُم.(  
  : لَفْظ اجلَاللة ثالثةُ أوجهأمالَ الراَء وقْفاً قَوالً واحداً، ولَه وصالً مع  }نرى اَهللا{ )55(

  .فَتح الراِء وتفخيم الالمِ -1



  الءـــــــن الجــــحس

  

  .إمالةُ الراِء مع تفخيمِ المِ لفظ اجلاللة -2
  . إمالةُ الراِء مع ترقيقِ الالمِ  -3

  . فَفيها اإلمالَةَ فَقَطْ ) نرى(وأما عند الوقْف علَى 
)55( }لَك نؤمن{ لَ اهلمزونَ يف الالمِ أبدالن غَمأداواً وةَ و)لَّكنوم.(  
  .نِهايةُ الرُّبع }بِما كَانواْ يفْسقُون{) 59(

####  
  
)60 ،61 ،67 ،73 (} همقَوى لوسى"معاً"متى لن، املووسيا م ،{  فيهِن فقلّلَ األل.  
  ).عليهِمِ الذلة(  كَسر امليم وصالً }عليهِم الذلة{) 61(
  .أمالَ األلف بعد الراِء }النصارى{) 62(
)64،74 (}كذَل دعمن ب{   هاً ثـانجالِ والد  ةكَسر الساخت لَهالَ يف الذّالِ، والد غَمأد

  ).من بعذَّلك(
  ).يامركم(أبدلَ اهلمزةَ ألفاً وأسكَن الراَء  }يأمركُم{) 67(
  ).هزؤاً:(لَ الواو مهزةًأبد }هزواً{) 67(
تـومرون، جيـت،   (: أبدلَ اهلمـزةَ فـيهِن   }ماتؤمرون،جئْت،فادارأْمت{)68،71،72(

  ).فادارامت
)74 (} ةارجكَاحل اهلاَء } فهِي كَنأس)ارةجكَاحل يفَه. (  
  .نِهايةُ الرُّبع }وما اُهللا بِغافلٍ عما تعملُونَ{) 74(

####  
)75 ،85 ،88 ،90 ،91 (}  ،نمـؤا، نمنون، بِئْسمؤا يونَ، منمؤأفَت ،وكُمنواْ، يأتمؤي

نِنيمؤم{  يهِنةَ فلَ اهلمزدأب) ،نا، نوممنون، بِيسوما ينونَ، مومأفَت ،وكُماتنواْ، يومي
ننيموم.(  

 }لَهـم  ونَ، الكتاب بِأيديهِم، إسرائيلَ ال، قيـلَ يعلَم ما يِسرُّ{) 90، 83، 79، 77(
  ).لَّهم يعلَم ما، الكتاب بأيديهِم، إسرائيل الّ، قيل(أدغَمهن مجيعاً 

)80 (}مذْتخاِء  }اتالذّالَ يف الت غَمأد)مذتخات.(  
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ـ {) 90، 89، 85، 84، 81، 80( أُس ،ارِكُميارِ، درين،   النى، ديـارِهم، الكـافار
  . أمالَ األلف فيهِن جميعاً }للكافرين

)91.85 (}مرحم وهاحلَقُّ، و وها }ويهِماهلَاَء ف كَنأس) :وهو(  
 .قَلّلَ األلف فيهِن مجِيعاً }"معاً"نياوذي القُربى،الدُّ{)86، 85، 83(
)83 (} ثُم الزكاة {الت غَمأد جٌه ثانا وهإظْهار لَهاَء يف الثّاِء و) كاثُّمالز ،ثُم كاةالز.(  
  ). تظَّاهرون: (شدد الظَّاَء }تظَاهرونَ{) 85(
)85 (}موهفَادا }تهبعد فاألل ذَفالفَاَء وح كَناَء وأَسالت حفت) :موهفْدت.(  
  .األلف فيهِما وقْفاً قلّلَ  }موسى الكتاب، عيسى ابن{) 87(
  ).ينزِلَ: (أسكَن النونَ وخفَّف الزاي، وذَلك حيثُ وقَع يف القُرءاَن الكَرِمي }ينزلَ{) 90(
)91 (}نِنيمم مُّؤتنِهايةُ الرُّبع }إنْ كُن.  

####  
  
)92 (}مذْتخات ،آَءكُمج الَ يف اجليمِ }ولَقَدالد غَموالذالَ يف التاِء أد) :متخات ،آَءكُملقَج.(  
  .قَلّلَ األلف فيها }موسى{) 92(
أَدغَم الدالَ يف اجليمِ والتاَء يف الثّاِء والـذّالَ يف   }ولقدجاءكم، بالبينات مث اتخذْمت{) 92(

  ).ولقجاءكم، البيناثّم اختتم(التاِء 
  ) .قلوبِهِمِ العجل(ر امليم وصالً كَس }قلوبِهِم العجل{ )93(
  .أمالَ األلف فيهِن }اشتراه  ،"معاً"وبشرى، للكافرين {) 104، 102، 98، 97(
 }مؤمنني، للمؤمنني،اليؤمنـون، ولبِـئْس  ، يأمركم، بئْسما{) 102، 100، 97، 93(

يسما، يامركُم، مومنني، للمـومنني،  ب(؛)يأمركم(أبدلَ اهلمزةَ فيهن وأسكَن الراَء يف 
نون، ولبِيسال يوم.(  

  ).ينزل( أَسكَن النونَ وخفّف الزاي }ينزل{) 105(
  .نِهاية الرُّبع }واُهللا ذُو الفَضلِ العظيم{) 105(

####  
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  ).ننسأْها(كنةً محقَّقةً بعدها فَتح النونَ األوىل وفتح السني وزاد مهزةً سا }ننِسها{) 106(
  .قلَلَ اَأللف فيهِما }موسى، الدنيا{) 114، 108(
  .أمالَ األلف بعد الراَء فيهِن  }النصارى"معاً"نصارى، النصارى {) 111،113،120(
أدغَمهن جميعاً  }"معاً"فقد ضلَّ، تبين لَهم، كذلك قَالَ {) 118، 113، 109، 108(

  ).فقضلَّ، تبيلَّهم، كذلقَّال(
  ) حيكُم بينهم ( عند الباِء  أَخفى امليم }حيكم بينهم{) 113(
أدغَمهـا   }العلمِ مالَـك ، أظْلَم ممن، يقُولُ لَه، هدى اِهللا هو{) 120، 117، 114(

  ).اهللا هو، العلْمالَكهدى  أظْلَممن، يقُولَّه،(جميعاً 
نايت، (أَبدلَ اهلمزةَ فيهِن  }نأْت، يأتي، تـأتينا، يؤمنون{) 121، 118، 109، 106(

  ).يايت، تاتينا، يومنون
  ).وهو: (أسكَن اهلاَء }وهو محِسن {) 112(
  .نِهايةُ الرُّبع }وال هم ينصرون{) 123(

####  
)124 ،127 ،131 ،133 ،140 (} ،لَّى، وإمساعيلُ ربنا، قَالَ لَهصم يماهرقَالَ ال، إب

نمم نيه، أظْلَمميعاً  }قَالَ لبا جهغَمأَد)   ،بنا، قَـا لَّـهلَّى، إمساعريصيمراهقَا الَّ، إب
  ).، أظْلَممنيهنِبلِّ قَا

  ).عهدي الظاملني: (فتح الياَء وصالً }عهدي الظاملني{) 124(
  .)إجعلنا(أَدغَم الذّالَ يف اجليمِ  }وإِذْ جعلْنا{)  125(
)125 (} نيفللطَّآئ يتيالً }بالياَء وص كَنأس) :يتيب.(  
  ).وبِيس: (أبدلَ اهلَمزةَ ياًء }وبِئْس املَصري{) 126(
  ).وأرنا:(َء مع تفخيمهاأَسكَن الرا }وأَرِنا مناسكَنا{) 128(
)133 ،136 ،138 ،139 (}لَه نحمجيعاً" ون"{  عضاً محونَ يف الالمِ إِدغَاماً مالن غَمأَد

  .ولَه اختالس ضمة النون وجهاً ثالثاً) وحنْلَّه(اِإلسكَان والإمشْامِ 
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  .ن مجيعاًأماهلَ }"معاً"النارِ، نصارى {) 140، 135، 126(
  ).شهدآَء اذْ: (سهلَ اهلمزةَ الثانيةَ }شهدآَء إِذْ{) 133(
  .قللَ اَأللف فيهِن }الدُّنيا، موسى، عيسى{) 136، 130(
)137 ،139 (} يعمالس وهبُّنا، ور وهاهلاء }و كنأس) :وهو.(  
  ).أم يقولون(َء غَيبة أبدلَ تاَء اخلطَابِ يا }أم تقولون{) 140(
)140( } متلَ الثّانِيةَ }ءأَنهاهلمزتنيِ وس فاً بنيلَ ألخأَد) :متءااَن.(  
  .نِهايةُ الربع واجلزء األول }وال تسأَلُونَ عما كَانواْ يعملُونَ{) 141(

⊥⊥⊥⊥  
 
  ).مِ الَّتيقبلَتهِ: (كَسر امليم وصالً }قبلَتهِم الَّتي{) 142(
، وأَبـدهلَا واواً  )يشآُء يلـى (سهلَ اهلمزةَ الثَّانيةَ ما بينها وبني الياِء  }يشآُء إِلَى{) 142(

  ).يشآُء وِىل(، }وجهان{مكْسورةً 
م لنعلَ(أَدغَمها جميعاً  }لنعلَم من، فلنولينك قبلة، الكتاب بِكُلِّ{) 143، 144، 145(

،نكُلِّ متاب بفلنولينك قِّبلة، الك.(  
  ).لَرؤٌف: (حذَف الواو }لَرءوف رحيم {) 143(
)144 (} قَلُّبى ترفيها  }ن فالَ اَأللأَم.  
  ).يات: (أَبدلَ اهلَمزةَ ألفاً }يأْت بِكُم {) 148(
  ).يعملُونَ(بة أَبدلَ تاَء اخلطَابِ ياَء غَي }تعملُونَ{) 149(
  .نِهايةُ الرُّبع  }وأولئك هم املهتدونَ{) 157(

####  
  
  . }وجهان{أَمالَ الراَء وقفَاً قوالً واحداً وأَماهلَا وفتحها وصالً  }يرى الذين{) 165(
  .أَمالَ اَأللف فيهن  }"معاً"والنهارِ، النارِ{) 175، 164،167(
  ).إذ تبرأ: (أَدغَم الذّالَ يف التاِء }إذْ تبرأَ{) 166(
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بِهِـمِ األسـباب،   : (كَسر امليم فيِهِما وصالً }بِهِم األسباب، يرِيهِم اُهللا{) 167، 166(
  ).يرِيهِمِ اهللا

)168 (}طُواتالطَّاَء }خ كَنأَس) :اتطْوخ.(  
)169 (}كُمرلَ اهلم }يأْماَءأَبدالر كَنأسفاً، وةَ ألز) :كُمريام.(  
  ).ما ياكُلون: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }ما يأكُلون{) 174(
قيـل  : (أدغَمها مجيعاً }الكتاب بِاحلَق، والعذاب بِاملغفرة، قيلَ هلم{)170،175،176(

احلَقالكتاب ب ،ةرفاملغلَّهم، العذاب ب.(  
)176 (}يدلَفعقَاقٍ بع }ي شنِهايةُ الرُّب.  

####  
  
)177 (}اَء }ليس البِرالر فَعر) :البِر.(  
  .قَللَهن جميعاً  }، واُألنثَى باألنثى"وقفاً"القُربى، القتلَى{) 178، 177(
اهلَمزةَ فيهِن  أَبدلَ }البأْسآء، البأْس، ولْيؤمنواْ، تأْكُلوا، لتأْكُلُواْ{) 188، 186، 177(

  ).الباسآء، الباس، ولْيومنواْ، تاكُلوا، لتاكُلُواْ: (مجيعاً
  .أَدغَمهن مجيعاً  }طعام مسكني، يتبني لكم، املساجِد تلك{) 184،187(
)184 (}ريو خاهلَاَء  }فه كَنأَس)وفه. (  
  . ولَه اِإلمشْام واِإلختالسِ وجهان آخرانأَدغَم الراَء يف الراِء  }شهر رمضان {) 185(
)186 (} الً  }الداعِ إذا دعانصا ويهِمالياَء ف تأَثْب)إذا دعاين فليستجيبوا الداعي.(  
  .نِهايةُ الرُّبع }وأَنتم تعلَمونَ{) 188(

####  
 
)189 ،196 (}هواْ، رأْسواْ، وأْتي}تأْتةَ فلَ اهلَمزفاًأَبدأَل هِن) :هواْ، راسواْ، واتتات.(  
حيـث  : (أَدغَمهن جميعـاً  }"معاً"حيثُ ثقفتموهم، يقولُ ربنا {)200-201، 191(

  .) ربنا يقول ثَّقفتموهم،
  .أَمالَ اَأللف فيهِن }الكافرِين، النارِ{) 201، 191(
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)197 (}وقفَثَ وال فُسن }فال رونا ممفَعهنيِ رت)وٌق فالرفَثٌ وال فُس.(  
  .قَللهن }"معاً"التقْوى، الدُّنيا{) 200-201، 197(
  ).واتقُونِي يا: (أثبت الياَء وصالً }واتقُون يا{) 197(
)200 (}كَكُماسنم{ يف الكَاف الكَاف أَدغَم) :كُّماسنم.(  
  .بعنِهايةُ الرُّ  }واُهللا سرِيع احلساب{) 202(

####  
 
)204 (}لُهقَو كجِبعي{ يف القَاف الكَاف أدغَم) :لُهك قَّوجِبعي.(  
  .قَللهن مجيعاً }الدُّنيا{) 204-212،217(
)204 ،216 ،217 (}وهيعاً }وا مجيهاهلَاَء ف كَنأَس)وهو.(  
الإدغَـام   } ق، وما اختلَف فيهقيلَ لَه، زين للذين، الكتاب باحلَ{) 213، 212، 206(

يهِنوما اختلَف فِّيه: (ف ،احلَقين لِّلذين، الكتاب بز ،يل لَّهق.(  
ولَبِـيس،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيِهن }ولَبِئْس، يأْتيهم، يأْتكُم، البأْسآء{) 214، 210، 206(

  ).ياتيهم، ياتكُم، الباسآء
)207 (}رءوف{ ذَفح اوالو) :ٌفرؤ.(  
)208 (}طُواتالطّاَء }خ كَنأَس) :طْواتخ.(  
  . أَخفَى امليم عند الباِء }ليحكم بني{) 213(
وأَبـدهلَا واواً  ) يشـآُء اىل :(سهلَ اهلمزةَ الثانيةَ ما بينها وبني اليـاءِ  }يشآُء إىل{) 213(

  . )وجهان) (يشآُء وِىل(مكْسورةً 
  .أَمالَ أَلفَها  }النارِ{) 217(
   )رمحه(وقَف عليها بِهاِء التأنيث  }رمحت اهللا{) 218(
  .نِهايةُ الرُّبع }واُهللا غَفُور رحيم{) 218(

####  
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  ).قل العفْو: (رفَع الواو }قُلِ العفْو كَذالك {) 219(
  . قَللَ ألفَها  }الدنيا{) 220(
)221 (}ا }ارالنفهالَ ألأَم.  
يؤمن، مؤمنة، يؤمنـواْ، مـؤمن،   {) 232، 228،229،، 226، 223، 222، 221(

يومن، : (أبدلَ اهلمزةَ فيها مجيعاً }يؤلُونَ، تأخذوا، يؤمن، فأتوهن، فأْتواْ، شئْتم،املؤمنني
  ).ملومنني، يولُونَ،تاخذوا يومنمومنة، يومنواْ، مومن، فاتوهن، فاتواْ، شيتم، ا

  ).املتطَهرِين نسآؤكُم: (أدغَم النونَ يف النون وصالً }املتطهرين نساؤكم{) 223، 222(
 واهلَاَء يف اهلَاِء وهمز الواو) فقَد ظَّلَم: (ظاءأدغَم الدالَ يف ال}فَقَد ظَلَم، اِهللا هًزوا{) 231(

  .) اهللا هزؤا (
  ).نعمه(وقَف عليها بِهاِء التأنِيث  }نعمت{) 231(
  .نِهايةُ الرُّبع }واُهللا يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَ{) 232(

####  
 
  ).ال تضآر والدة: (رفَع الراَء وصالً }ال تضآر والدةَ{) 233(
)235 (}سآِء أَوةَ الثانيةَ يا }النلَ اهلمزلِ أبدصالو ندًء مفتوحةً ع)وآِء يسالن.(  
وأدغَم املـيم يف  ) النكاح حـتى ( أدغَم احلَاَء يف احلَاِء }النكاحِ حتى، يعلَم ما{) 235(

  ).يعلَم ما( امليمِ 
)236 (} هرا }"معاً"قديهِمالَ فالد كَنأس) :هرقد.(  
  .قَلّلَ أَلفَهما }، الوسطَىللتقْوى{) 238، 237(
  . نِهايةُ الرُّبعِ }لَعلَّكُم تعقلُونَ{) 242(

####  
  
  .فيها أَمالَ األلف }ديارِهم، ديارِنا، الكافرين {) 243،250، 246(
  . )فيضاعفُه( رفَع الفَاَء  }فيضاعفَه{)245(
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  .قللَ أَلفَهما: معاً }موسى{) 246، 248(
)243 ،248 ،247 ،249 (} موقَالَ لَه ،ممعاً"فقاَلَ لَه"وه هزيعاً }،جاومج نهغَمأد :

)وه هزجاو ،مقَال لَّه ،مفقال لَّه.(  
  ).عليهِمِ القتال: (كَسر امليم وصالً }عليهِم القتال{) 246(
يوت، يوتي، : (اهلمزةَ فيهِن جميعاً أبدلَ }يؤت، يؤتي، يأْتيكم، مؤمنني{) 248، 247(

  ).ياتيكم، مومنني
  ).مني إال: (فتح الياَء وصالً  }مني إال{) 249(
  ).غَرفَةً: (فَتح الغني }غُرفَةً{) 249(
)251 (}الُوتج يمِ }داودالَ يف اجلالد غَمأد) :الوتداود ج.(  
  . نِهايةُ الربع واجلزء الثاين }سلنيوإنك لَمن املر{) 252(

⊥⊥⊥⊥  
 
  .قلّلَ ألفها وقفاً }عيسى ابن مريم{) 253(
)254 (}موي يفاً  }يأتةَ أَللَ اهلَمزأبد)يايت يوم ( ،اِءاَء يف اليالي غَمأدو) :ٌموي ييات.(  
  ).ال بيع،  والخلَةَ، والشفَاعةَ: (لَى الفَتحِبناهن ع }ال بيع، والخلَّةٌ، والشفَاعةٌ{) 254(
)255 ،256 ،258 ،260 ،264 (} ـكينيأْت ،نميأْيت، فأْت، تؤ ،نمويؤ ،ذُهال تأْخ ،

، ال تاخذُه، ويومن، يايت، فات، تومن، ياتينـك  :(أبدلَ اهلمزةَ فيِهن جميعاً }يؤمن 
يومن.(  

)255  ،259:(}ما، قالَ لبثت يشفع ميعاً  }عنده، يعلمج نهغَمأد)  لَـمعي ،هدنفَع عشي
  ) . ما، قَال لَّبثت

  ).وهو، وهي: (أسكَن اهلاَء فيهِما }وهوالعلي، وهي خاوِية { ) 255، 259(
  .قَلّلَ ألفَهما  }الوثقى، املوتى {) 260، 256(
  .أَمالَ األلف فيهِن  }حمارِك النار،{) 259، 257(
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)259 ،261 (} كله"لَبِثْت"عبس تتبأن ،لَه نيبيعاً }، تمج هنغَمأد) :   ،ن لَّـهـيبت ،لَبِثت
عبت ستبأن.(  

  ).ننشرها: (أبدلَ الزاي راًء }ننشزها{) 259(
  ).أرنِي: (فَخمةًأسكَن الراَء م }أرِنِي{) 260(
  .نِهايةُ الرُّبعِ }وال خوف علَيهِمِ وال هم يحزنونَ{) 262(

####  
  
  .أمالَ أَلفَها  }الكافرين{) 264(
  ).بِربوة: (رفَع الراَء }بِربوة{) 265(
  ).أُكْلَها: (أسكَن الكَاف }أُكُلَُها{) 265(
  ) .األنهار لَّه(الراَء يف الالمِ  أدغَم }األنهار لَه{) 266(
)268 ( }كُمرفاً }ويأمةَ أللَ اهلَمزاء، أبدالر كَنأسو) :كُمريام.(  
يومن،يـوتي، يـوت،   :(أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن واواً}يؤتي، يؤت، وتؤتوها {) 269،271(

  ).وتوتوها
  .أمالَ ألفَها }أنصارٍ{) 270(
  ).وجهان(اختلس كَسرةَ العنيِ وأسكَنها  }نِعمافَ{) 271(
  ).فَهو: (أسكَن اهلاَء }فَهو خير{) 271(
)271 (}كَفِّروناً }ويلَ الياَء نأَبد) :كَفِّرون.(  
  . نِهايةُ الرُّبعِ }واُهللا بِما تعملُونَ خبري{) 271(

####  
 
)273 (}مهبحسي{ الس ركَسني) :مهحِسبي.(  
  .قلَلَ اَأللف فيهِن جميعاً }معاًبِِسيماهم، إحداهما {) 282، 273(
أمالَ اَأللف فيهِن مجيعاً  }والنهار، النار، كفَّار، األخرى {) 276،282، 275، 274(

.  
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)62(  

  

أبدلَ اهلَمـزةَ   }معاًفأْذَنواْ، وال يأْب ، يأكُلون،مؤمنني  {) 282، 278،279، 275(
  ).ياب مومنني، ياكُلون، فاذَنواْ،وال: (فيهِن جميعاً

  ) .تصدقوا(شدد الصاد  }تصدقوا {) 280(
  ).ترجِعون: (فتح التاَء، وكسر اجليم }ترجعون{) 281(
  ).الشهدآِء ين: (صالًأبدلَ اهلَمزةَ الثانيةَ ياًء مفتوحةً و }الشُّهدآِء أَن{) 282(
)282 (}ذَكِّرفَت{ الكَاف فّفخالذّالَ، و كَنأس) :رذْكفَت.(  
وأبدهلا واواً ، )الشهدآُء اذا(سهلَ اهلَمزةَ الثّانِيةَ ما بينها وبني الياِء  }الشُّهدآُء إِذا{) 282(

  ) .وجهان):(الشهدآُء وِذا(مكَسورةً 
  ).تجارةٌ حاضرةٌ: (رفَعهما }تجارةً حاضرةً{) 282(
  . نِهايةُ الرُّبعِ }واُهللا بِكُل شيٍء عليم{)  282( 

####  
 ).فَرهٌن: (ضم الراَء واهلاَء، وحذَف األلف }فَرِهانٌ{) 283(
  ) .الذيتمن( أَبدلَ اهلمزةَ ياًء وصالً }الذي اؤمتن{)283(
)284( }نمل رفغها يف الالمِ }فيغَمأداَء، والر كَنأَس) :فرغفي نلِّم.(  
)284 (}نم ذِّبعها يف امليمِ }ويغَمأَدالباَء، و كَنأس) :نذِّب معيو.(  
  ).املومنون، أخطانا: (أَبدلَ اهلَمزةَ فيهِما }واملؤمنون، أخطأْنا{) 286، 285(
)285 ،286 (}صالً  }اليكلف ⊥املصرياَء يف الالمِ والر غَمأد) املصريالَّ يكلف(  
  ).واغفر لَّنا: (أدغَم الراَء يف الالمِ }واغفر لَنا{) 286(
  .أماهلَا  }الكافرين{) 286(
  .نِهايةُ سورة البقرة }فانصرنا على القومِ الكافرين {) 286(

∗∗∗∗∗  
  

  نسورُة آِل عمرا
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)3( }بِاحلَق تابالباَء يف الباِء }الك غَمأد) :احلَقتاب بالك.(  
  .أماهلَن مجيعاً  }التوراة، النار، وأخرى، األبصار{) 13، 10، 3(
: ( أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن جميعاً } رأْي، وبئْس، كدأْب، "معاً"تأويله{) 13، 12، 11، 7(

  ) .راي، يس تاويله، كدابِ، وبِ
يشـآُء  (وسهلها وجهان ) يشآُء وِن ( أَبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ واواً مكْسورة  }يشآُء إِنْ{) 13(

  ) .ان 
)14 (}كذَل احلرثاسِ، وللن نيونَ يف الالمِ   }زالن غَمأد)ِاسن لِّلنيالثّـاَء يف الـذّالِ   ) زو

)كاحلرث ذَّل(.  
  .قَللَ أَلفَها  }الدُّنيا{) 14(
)14 (}هدنآب وواُهللا عالـم نسةُ الرُّبعِ }حاينِه.  

####  
 ) . وجهان(سهلَ اهلَمزةَ الثّانِيةَ، ولَه إِدخالُ أَلف بني اهلَمزتنيِ وعدمه  }قلْ أَؤنبئكم{) 15(
  ).فَاغْفر لَّنا، يغفر لَّكُم(أدغَم الراَء يف الالمِ فيهما  }مفَاغْفر لَنا، ويغفر لَكُ{) 31، 16(
أمـالَ أَلفَهـن    }"معاً"النارِ، باألسحارِ، النهارِ، الكافرين{) 32، 28، 27، 17، 16(

  .مجيعاً
  ..).إِالَّ هو واملالئكَةُ(: أسكَن الواو وأَدغَمها يف الواوِ بعدها }..إِالَّ هو واملالئكَةُ{) 18(
  ) .وجهِي هللا: (أسكَن الياَء }وجهِي هللا {) 20(
  ).ومنِ اتبعنِي وقل( :أثبت الياَء وصالً }ومنِ اتبعنِ وقل {) 20(
)20 (}متلَملَ الثّانِيةَ }َءأسهسنِ ويتاهلَمز نيفاً بلَ ألخأد) :متلَمَءا اس.(  
  .قلَلّها }الدُّنيا{) 22(
)23 (}مهنيب كُمحيالباء }ل ندع فَى امليمأخ) : مهنيكُم بحيل(  
: أَبـدلَ اهلَمـزةَ فـيهن مجيعـاً     }يأْمرون، تؤتي، املؤمنون، املؤمنني{) 28، 26، 21(

  ).يامرون،توتي، املومنون، املومنني(
  ).امليت: (أسكَن الياَء مخفّفةً فيِهِما }"عاًم" امليت{) 27(
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)64(  

  

  ).ويعلَم ما يف: (أَدغَم امليم يف امليمِ }ويعلَم ما يف{) 29(
)30 (}رءوف{ اوالو ذَفح) :ٌفرؤ.(  
  . نِهايةُ الرُّبعِ }فإنَّ اهللا ال يحبُّ الكَافرِين{) 32(

####  
 
)35 (}أَترليِ }امع قَفهلَاء وها با)رأّهام. (  
)35 (}كإن ينالياَء وصالً، }م حفَت) :كإن ينم.(  
 }، الدُّنيا، املوتى"وقفاً"بيحىي، عيسى ابن مرمي، كاُألنثى، أُنثَى{) 49، 45، 39، 36(

  .قَللها مجيعاً 
  ).أَعلَم بِما(أخفَى امليم عند الباِء  }أَعلَم بِما{) 36(
  ).وكَفَلَها: (خفّف الفَاَء }وكفَّلَها{) 37(
  )زكَرِياُء(زاد همزةً مرفُوعةً  }"كله"زكَرِيا {) 38، 37(
)38 ،40 (}با }"معاً"قَالَ ريهاِء فيف الر الالم غَمأَد) :بقَال ر.(  
  ). وهو(أسكَن اهلاَء  }وهو قَآئمَ {) 39(
قَـال رب  : (وصالً) يل(أدغَم الالم يف الراِء، وفَتح ياَء  }رب اجعل لِّي َءاية قَالَ {) 41(

ل لِّيعاج.(  
ربك كَّـثرياً،  : (أدغَمهن مجيعاً }ربك كَثرياً، يقُولُ لَه، فاعبدوه هذا{) 51، 47، 41(

  )يقُول لَّه،فاعبدوه هذا
  .أمالَ أَلفَهن جميعاً  }"معاً"بكار، التوراةواإل{) 50، 48، 41(
وأَبـدلَها واواً  ، ) يشـآُء اذَا (سهلَ اهلمزةَ الثّانيةَ بينها وبني اليـاِء   }ما يشآُء إِذَا{) 47(

  .وجهان) يشآُء وِذا(مكْسورةً 
)48 (}هلِّمعوناً }ويلَ الياَء ندأب) :هلِّمعون.(  
)49 (}كُمجِئْت ةَ ياًء }قَدلَ اهلَمزدأبالَ يف اجليمِ والد غَمأد) :كُميتقَد ج.(  
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)49 (}لُقأَخ يالً }أنصالياَء و حفَت) :لُقأَخ يأن.(  
)49 ،50 (}كُمنِني، وجِئتمؤأْكُلُون، ميعاً }تمج يهِنةَ فلَ اهلَمزأبد) : ِنـوماكُلُون، مني، ت

كُموجِيت.(  
  . نِهايةُ الرُّبعِ }هذَا صراطٌ مُّستقيم{) 51(

####  
 
احلواريون (والتاَء يف الثّاِء ، أدغَم النونَ يف النونَ  }احلواريونَ حنن، القيامة مث{) 55، 52(

  )نحن، القيامة ثُّم
  .هن مجيعاًقَللَ ألفَ }عيسى، يا عيسى، الدُّنيا{) 59، 56، 55، 52(
)55 (}كُمنيب كُمعند الباء  }فأَح فَى امليمأخ)كُمينب فأحكُم. (  
)57 (}فِّيهِمووناً }فَيلَ الياَء ندأب) :فِّيِهِموفَن.(  
)59 (}يف الالمِ }قَالَ لَه الالم غَمأد) :وقَال لَّه.(  
)61 (}ا بِاهلاِء  }لعنتيهلع قَفو)لعنه( .  
)62 (} صالقَص وزِيز، لَهالع وا }لَهيهِماهلاَء ف كَنأس) :ولَه.(  
  . أَمالَ ألفَها  }التوراة{) 65(
)66 ،119 (}مترِ }هآ أنالقَصو طسوالت عةَ مزلَ اهلمهس) :اه متان) (متآ اَنه.(  
املومنني، وال : (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن واواً }يؤتى، يؤتيه املؤمنني، وال تؤمنواْ إِالَّ،{) 73، 68(

  ).تومنواْ إِالَّ، يوتى، يوتيه
  .أماَلَ أَلفَها } النهارِ{) 72(
  . نِهايةُ الرُّبعِ }واُهللا ذُو الفَضلِ العظيم{) 74(

####  
 
)75 ،79 ،80 ،81 (}هنكُ"معاً"تأْمريأم ،هيتؤي ،ننمؤلَت ،كُمرأْمأي ،م{  يهِنةَ فزلَ اهلَمدأب

  ).يامركُم، أيامركُم: (،مع إسكان الراء يف)تامنه، يوتيه، لَتومنن: (جميعاً
  .أَمالَ أَلفَهن }بقنطَارٍ، بِدينارٍ{) 75(
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)66(  

  

)75 (}هدك ييؤاهلاَء }"معاً"إلي كَنأس) :كيإلي هدؤ.(  
)78 (}وهبسحتالسني }ل ركَس) :وهِسبحتل.(  
)79 ،81 ،84 (}لَه نحون ،موأخذْت ،ةَ ثُموالتاَّء يف الثّاِء  }والنُّب غَمأَد)  ة ثُّـمـوبوالن( ،

  ).ونحن لَّه(،  والنونَ يف الالمِ )وأخذتم(والذّالَ يف التاِء 
،وامليم يف امليمِ )يقُول لِّلناسِ: (أدغَم الالم يف الالمِ: } يقُولَ للناسِ، أسلَم من{) 83، 79(

 )نلَم مأس (  
  ).تعلَمونَ: (فَتح التاَء وخفَّف الالم فيها }تعلِّمونَ{) 79(
)81 (}مترلَ }َءأَقْرهستنيِ واهلَمز نيفاً بلَ ألخالثّانيةَ أد) :مترَءا اقْر.(  
  ).ترجعون: (أبدلَ ياَء الغيبةَ تاَء خطَابٍ }يرجعون{) 83(
  .قَلّلَ أَلفَهما  }موسى، وعيسى{) 84(
)85(} رغِ غَيتبي{ اهرأظْهني ويف الغ نيالغ غَمأد}وجهان{  
 ). وهو: (أسكَن اهلاء }وهو يف{) 85(
)89 ،94 (}كذَل دعن بالَ يف الذّالِ }مالد غَمأَد) :كد ذَّلعب.(  
  .نِهايةُ الربع واجلزء الثالث }فإنَّ اهللا بِه عليم{) 92(

⊥⊥⊥⊥  
 
  ).تنزلَ: (أسكَن النونَ وخفّف الزاي }تنزلَ{) 93(
  .جميعاً  أَمالَ ألفَهن} التوراة، بالتوراة، افترى{) 94، 93(
 }يؤمنـون ، فأْتواْ، ويأمرون،تأمرون، وتؤمنون، املؤمنون{) 114، 110، 104، 93(

  ).يومنون، منونومنون، املوفاتواْ، ويامرون، تامرون، وت: (أبدلَ اهلَمزةَ فيِهِن جميعاً
  ).حج: (فَتح احلَاَء }حجُّ{) 97( 
  . مالَ أَلفَهما أ }كافرين، النارِ{) 103، 100(
 }العذَاب بِما، اِهللا هم، يريد ظلمـاً، املسـكنةُ ذلـك   {) 108،112، 107، 106(

  ).العذَاب بما، اهللا هم، يريد ظُّلماً، املسكنة ذَّلك: (أدغَمهن جميعاً
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علَيهِمِ الذِّلَّةُ، علـيهِمِ  : (كَسرالميم فيهِما وصالً }علَيهِم الذِّلَّةُ، عليهِم املسكنة{) 112(
  ).املسكنة

  . نِهايةُ الرُّبعِ }ذَلك بِما عصوا وكَانواْ يعتدون{) 112(
####  

 
أبـدلَ   } ال يأْلونكم، وتؤمنون، املؤمنني، املؤمنـون  {) 122، 121، 119، 118( 

  ) .منوناليالونكم، وتومنون، املومنني، املو(اهلَمزةَ فيها جميعاً 
  ).وما تفْعلُوا، تكْفَروه: (أبدلَ ياَء الغيبةَ تاَء خطَابٍ فيهما }وما يفْعلُوا، يكْفَروه{):115(
  .أمالَ األلف فيهِن جميعاً  } النارِ، بشرى، للكافرين{) 131، 126، 116(
  . قَلّلَ أَلفَها  } الدنيا{) 117(
أدغَمهن  }رِيحٍ، يغفر لمن، ويعذِّب من، والرسولَ لعلكم كَمثَلِ{) 132، 129، 117(

  ).كَمثَل ريحٍ، يغفر لِّمن، ويعذِّب من، والرسول لَّعلكم: (مجيعاً
)120 (}رُّكُمضفّفَةً}ال يخاَء مالر مزجو ادالض ركَس ) :كمرضال ي.  (  
  ) . إذ تقول(م الذّالَ يف التاِء أدغَ} إذْ تقول{) 124(
  ).تقُول لِّلْمومنِني: (أدغَم الالم يف الالمِ وأبدلَ اهلمزةَ واواً }تقُولُ للمؤمنِني{) 124(
  ).ياتوكم، ال تاكلوا(أَبدلَ اهلَمزةَ فيهِما ألفَاً  }ويأْتوكم، ال تأْكلوا {) 125،130(
)132 (}ت ونلعلَّكُممحةُ الرُّبعِ }راينِه.  

####  
  
: أبدلَ اهلَمزةَ فيِهِن جميعـاً  }مؤمنني، ومأْواهم، وبِئْس، املؤمنني {) 151،152، 139(

   ).مومنني، وماواهم، وبِيس، املومنني(
  ).نوته منها(أبدلَ اهلَمزةَ واواً، وأَسكَن اهلاَء } منها ينؤته{) 145(
)145 ،147 ،152 (}ابثَو رِدهم   "معاً"يإذْ حتسـون ،قَكُمـدص ا، ولقَـدلَن راغْف ،{ 

يف الكاف ظَة إِدغَام القَافالحم عيعاً ممج نهغَمـا، لقَـد   : (أدرلَّناغْف ،ابرِد ثَّوي
  ).صدقكُّم، إذ تحسونهم
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)68(  

  

  .قلَّلَ ألفهن }"مجيعاً"الدُّنيا{) 145،148،152(
  ).وكأَي(وقَف عليِها بِالياِء اضطراراً ؛ويبتديُء من أولِ الكَلمة } وكأين{) 146(
)146 (}هعلَ مي }قَاتاضاَء للمالت ركَسو فاألل ذَفحو القَاف مض) :َلقُت.(  
  ).وهو: (أسكن اهلاَء }وهو خير{) 150(
  ).ينزِل: (ونَ وخفّف الزايأسكَن الن }ينزل{) 151(
، )الرعب بمـا (أدغَم الباَء يف الباِء  } الرعب بِما، صدقَكم، اآلخرةَ مث{) 152، 151(

 يف الكَاف القَافقكُّم(وصد ( ، التاَء يف الثّاِءو)اآلخرة ثُّم.(  
)152 (}اكُما أرفَها }مالَ أَلأم.  
  . نِهايةُ الرُّبعِ }املؤمنِني واُهللا ذُو فَضلٍ على{) 152(

####  
 
)153 ،159 ،161 (}ثُم ةيامالق ،ملَه رفونَ، واستغدعصاِء  }إذْ تالذّالَ يف الت غَمأد) إذ

  ).القيامة ثُّم(والتاَء يف الثّاِء ) استغفر لَّهم (والراَء يف الالمِ ) تصعدونَ
)153 (}راكُمفَها }أُخالَ أَلأم.  
  ).كلُّه: (رفَع الالم }كلَّه{) 154(
  ).عليهِمِ القَتلُ:(كَسر الميم وصالً }عليهِم القَتلُ{) 154(
  )تجمعون: (أبدلَ ياَء الغيبةَ تاَء خطَابٍ }يجمعون{) 157(
)160 (}كُمرصني ياَء }الَّذالر كَنأس) :رصني يالَّذكُم.(  
 }"معاً"املؤمنون، يأْت، ومأْواه، وبئْس، املؤمنني  {) 166، 164، 162، 161، 160(

  ").معاً"املومنون، يات، وماواه، وبيس، املومنني (أبدلَ اهلَمزةَ فيها جميعاً 
)164 ،167 (}ميلَ لَهقافَقُوا، ون يني، الَّذالالمَ يف الالمِ }قبلُ لَف غَمأد ) قبل لَّفـي(، )

ميل لَّهقو ( ونونَ يف النالنو)افَقواين نالَّذ.(  
  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 167( 
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)169 (}نبسحوال ت{ نيالس ركَس) :نِسبحوال ت.(  
  .نِهايةُ الرُّبعِ }وال هم يحزنون{) 170(

####  
 
أبـدلَ  } ، مؤمنني، تؤمنوا، نؤمن، يأْتينا، تأْكله"معاً"املؤمنني{) 179، 183، 175، 171(

  ). ، مومنني، تومنوا، نومن، ياتينا، تاكله"معاً"املومنني: (اهلَمزةَ فيها جميعاً
)173 ،176 ،180،183 (}هلمن فَض ،ملَ لَهعجأالَّ ي ،ممن يقَالَ لَهنؤ ،ولرسول ه{ 

  ).قَال لَّهم، أالَّ يجعل لَّهم، من فَضله هو، نومن لِّرسول: (أدغَمهن جميعاً
قَد جمعواْ، لقَد سمع، قَد جآَءكُم، زحزِح عن، {) 186، 185، 183، 181، 173(

قَد جآَءكُم، زحزِح عن،  قَد جمعواْ، لقَد سمع،: (أدغَمهن مجيعاً }لتبلون.الغرور
  ).الغرور لَّتبلَون

)175 (}افُونالً }وخالياَء وص أثْبت) :افُونِيوخ.(  
)178 ،180 (}نبسحالسِّني }وال ي ركَس) :نِسبحوال ي. (  
  ) . مبا يعملون خبري(أبدلَ تاََء اخلطَابِ ياَء غيبة } مبا تعملون خبري{) 180(
  . أمالَ أَلفَها  }النارِ{) 185(
  . قَلّلَ ألفَها  } الدنيا{) 185(
  .نِهايةُ الرُّبعِ }وما احلَيوةُ الدُّنيا إِالَّ متاع الغرور{) 185(

####  
  
)187 (}هننيبولَتهونمكْتوال ت ،{ ا ياََء غَيبةطَابِ فيِهِملَ تاََء اخلدأب) :هننيبوال، ،لَيهونمكْتي .(  
فبيس، (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن جميعاً  } فبئس، مأْواهم، وبئْس، يؤمن{) 197،199، 187(

  )  ماواهم، وبيس، يومن
)188 (}نبسحالسِّني }ال ت رلَ التاَء ياًء وكَسدأب: )نِسبحال ي.(  
)188 (}مهنبسحلَ التاَء ياًء و }فال تدالباءأب مالسني، وض ركَس) :مهنِسبحفال ي.(  
) والنهار لَّآيات(وأَدغَم راَءها يف الالمِ وصالً ) النهارِ(أمالَ أَلف } والنهارِ آليات{) 190(
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 .  
  ) .النار ربنا(وأدغَم راَءها يف الراِء وصالً ) النارِ( أمالَ ألف } النارِ ربنا{) 191(
  ).فاغْفر لَّنا(أدغَم الراَء يف الالمِ  }فاغْفر لَنا{) 193(
  .أمالَ ألفَهن مجيعاً }أنصارٍ، ديارهم، لألبرار{) 195،198، 192(
  ).األبرار ربنا(وأدغَم راَءها يف الراِء وصالً ) األبرار(أمالَ ألف } األبرارِ ربنا{) 193(
)195 (}ع يعلَال أُضنيِ }ميف الع نيالع غَمأد) :َلميع عال أُض.(  
  . قَلّلَ ألفَها } من أُنثى{) 195(
  .نِهايةُ السورة }واتقُواْ اَهللا لَعلَّكُم تفْلحون{) 200(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة النسآء
)1 (}لَقَكُمخ{ يف الكَاف القَاف غَمأد) :لَقكُّمخ.(  
  ).تسآَءلون: (د الشنيشد }تسآَءلُونَ{) 1(
أبـدلَ اهلَمـزةَ    }"معاً"تأْكُلُواْ، وال تؤتواْ، تأكُلوها، فلْيأْكل، يأْكُلون {) 10، 5،6، 2(

نيها، فلْياكل، ياكُلون: (فواْ، تاكُلوهوتاكُلواْ، وال تت.(  
  ).نِيئاًفَكُلُوه ه: (أدغَم اهلاَء يف اهلاَِء }فَكُلُوه هنِيئاً{) 4(
)5 (}الَكُموآَء أَمالسُّفَه{  ـطسوالترِ والقَص عنيِ وصالً متزى اهلَمدقَطَ إحأس) :  آـفَهالس

الَكُموأَم) (الَكُموا أَمفَهالس.(  
  )       باملعروف فَّإذا: (أدغَم الفَاَء يف الفَاِء }باملعروف فَإذا{) 6(
  .لَ ألفَهاقَلّ  }القُربى{) 8(
  .نِهايةُ الرُّبع }إنَّ اَهللا كَانَ عليماً حكيماً{) 11(

####  
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  ).يوصي: (كَسر الصاد }يوصى{) 12(
)15 ،16 ،19 ،20 ،21 (} نيأْتمعاً"ي"هذُونأْخذُواْ، أتأْخيانِها، تأْتلَ  }تأْخذونه و،، يدأب

  ).، تاخذونهو، ياتيانِها، تاخذُواْ، أتاخذُونهياتني: (اهلَمزةَ ألفاً فيها جميعاً 
  )     باملعروف فَّإن(أدغَم الفاََء يف الفَاِء  }باملعروف فإن{) 19(
)20 (}ناهدفَها  }إحقَللَ أل.  
: أسقَطَ اهلمزةَ اُألوىل مع القصرِ وأسقَطَ الثّانية مـع التوسـط   }النسآِء إِالَّ{) 24، 22(

  ).النسا إِالَّ(؛ ) النسآ إِالَّ(
  ).قَد سلَف: (أدغَم الدالَ يف السِّني" معاً"}قَد سلَف{) 23، 22(
   .                   نِهايةُ الربع واجلزء الرابع }إنَّ اهللا كَانَ غفوراً رحيماً{) 23(

⊥⊥⊥⊥  
 
)24 ( }لَّ لَكُماحلاَء  }وأُحزةَ واهلَم فَتح) :لَّ لَكُموأَح.(  
  ) .املومنات، تاكلوا(اهلَمزةَ فيهِن  أبدلَ}، تأْكلوا"معاً"املؤمنات{) 29، 25(
  ) .أعلم بإميانكم: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلم بإميانكم{) 25(
)26 (}لَكُم نونَ يف الالمِ }ليبيالن أدغَم) :ن لَّكُمليبي.(  
  ).جتارةٌ عن: (رفَع التاَء }عن جتارةً{) 29(
)33 (}تقَدنيِ }عالع عدفاً بأل تأثْب) :تعاقد.(  
، والنونَ يف النـون  )للغيب بما(أدغَم الباَء يف الباِء  }للغيبِ بِما، ختافونَ نشوزهن{) 34(

  ). ختافون نشوزهن(
  .الربع نِهاية }إنَّ اهللا كَانَ عليماً خبرياً{) 35(

####  
 
  .قَلّلَ ألفَهن مجيعاً  }مرضى، "معاً"القربى{) 43، 36(
)36 ،40 ،42 (}  ـولَ لَـوسثْقَالَ، الرم مبِ، ال يظْلبِ بِاجلَناحأدغـم البـاء يف    }والص

  ).الرسول لَّو( والالم يف الالمِ ) ال يظْلم مثْقَال(وامليم يف امليمِ )والصاحب باجلَنبِ(الباء
  .أمالَ األلف فيهِن جميعاً  }للكافرين، سكَارى، أدبارِها، افترى{) 48، 47، 43، 37(
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أبـدلَ   }، ويؤت، يؤتون"كله"ويأْمرون، يؤمنون {) 51،53،  46، 40، 38، 37(
  ) .ويامرون، يومنون، ويوت، يوتون(اهلمزةَ فيهِن جميعاً 

  ).جِينا: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِما ياًء" معاً"}جِئْنا{) 41(
  ).بِهِمِ األرض: (كَسر امليم وصالً }بِهِم األرض{) 42(
جـا  (، )جآ أحد: (أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ وصالً مع القصرِ والتوسط }جآَء أحد{) 43(

  ).أحد
  ).أَعلَم بِأَعدائكُم: (الباِء أخفَى امليم عند }أعلَم بِأعدائكم{) 45(
  ).هؤآلِء يهدى: (أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ ياًء مفْتوحةً وصالً }هؤآلِء أَهدى{) 51(
)56 (}مهلُودج تجضالتاَء يف اجليمِ }ن غَمأد) :مهلُودت ججضن.(  
  ) .الصاحلات سندخلهم( سِّنيِ أدغَم التاَء يف ال }الصاحلات سندخلهم{) 57(
  .نِهايةُ الربع }وندخلُهم ظال ظَليالً{) 57(

####  
 
)58 (}كُمراَء }يأْمالر كَنأسفاً وةَ ألزلَ اهلمأبد) :كُمرامي.(  
  ).وجهان ( )نِعما: (اختلَس كَسرةَ العني ؛ وأسكَنها }نِعما{) 58(
)59،65 (}منونتؤميعـاً  }منون، تأْوِيالً، يؤج يهِنةَ فزلَ اهلَمأبد) :   ،ًـاوِيالتومنـون، ت

  ).يومنون
)61 ،64 ،77 (} ميلَ لَهواْ ،"معاً"قدجسولُ لَوالر{      يف الـالمِ فـيِهن الـالم أدغَـم

  ) ،الرسول لَّوجدواْ"معاً"قيل لَّهم:(جميعاً
)61،64 (}أيسولِ رالرملَه فَرواستغ،اِء  }تيف الر الالم أدغَم)تأيول رسالر(  غَـمأدو،

  ).واستغفَر لَّهم(الراَء يف الالمِ 
  .أمالَ ألفَها  }ديارِكم{) 66(
)73 (}كُنت اَء ياًء }لَملَ التأبد) :كُني لَم.(  
  .نِهايةُ الرُّبع }فأفوز فَوزاً عظيماً{) 73(
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####  
 
  .قَلّلَ ألفَهما " معاً"}الدنيا{) 74،77(
والتـاَء يف  ، ) يغلب فَّسوف(أدغَم الباَء يف الفَاِء  }يغلب فَسوف، بيت طَآئفَةً{) 74،81(

  ).بيت طَّآئفَةً( الطَّاِء 
  )نوتيه، املومنني: (أبدلَ اهلمزةَ واواً فيهِما }نؤتيه، املؤمنني{) 84، 74(
  ). عليهمِ القتال( كَسر امليم وصالً  }عليهم القتال{) 77(
  ).القتال لَّوال: (أدغَم الالم يف الالمِ }القتالَ لَوال{) 77(
   .}وجهان{وعلى الالم ) فَما(وقَف على األلف  }فمال{)78(
  ).باس، باسا: (أبدلَ اهلَمزةَ ألفاً فيهِما }بأس، بأساً{) 84(
  .نِهايةُ الربع }ومن أصدق من اِهللا حديثاً{) 87(

####  
 
أدغَم التاَء يف  }حصرت صدورهم، حيثُ ثَقفْتموهم، املالئكةُ ظالمي{) 97، 90،91(

 ادالص)مهوردت صرصح ( الثّاَء يف الثّاِءو) مـوهمفْتث ثَّقيـاَء يف الظّـاءِ  )حالتو ، 
  ).املالئكة ظَّالمي(

مؤمنـة  ، ،مـؤمن  "كله"يأْمنوكم، ويأْمنوا، ملؤمن، مؤمناً {) 95، 94، 93، 92، 91(
، يامنوكم،ويامنوا،ملومن، مومنا، مومن (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن جميعاً  }، املؤمنني"كله"

  )مومنة،املومنني
  ) . وهو(أسكَن اهلاَء  }وهو مؤمن {) 92(
فتحرِير (أدغَم الراَء يف الراِء  }كَذَلك كُنتم ،وحترير رقبة، "معاً" فتحرِير رقَبة{) 94، 92(

  ).كَذَلك كُّنتم(والكَاف يف الكَاف ، )رقَبة، وحترير رقبة 
  .قَلّلَ ألفَهما }الدنيا، احلسنى{) 94،95(
)97 (}ماهمأْو{ ةَ ألزلَ اهلَمدفاًأب) :ماهماو.(  
  .نِهايةُ الرُّبع }وكانَ اُهللا عفُواً غَفُوراً{) 99(
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####  
 
  . أمال ألفهما  }الكافرين، للكافرين{) 101،102(
أبدلَ اهلمزةَ ألفـاً   }، اطمأْننتم، يألَمونَ، تألَمونَ"معاً"ولْيأْخذوا{ ) 104، 103، 102(

  ).نتم، يالَمونَ، تالَمونَولياخذوا، اطمان: (فيهِن جميعاً
ولْتات : (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً، وأدغَم التاَء يف الطّاِء وأظْهرها وجهان }ولْتأْت طَآئفَةٌ{) 102(

  ).طَّآئفَةٌ
)102 ،105 (}ى، أراكا }أخرمفَهالَ ألأم.  
  .قَللَ ألفَهما  }مرضى، الدُّنيا{) 109، 102(
)105 (}باحلق اِء }الكتاباَء يف البالب أدغَم) :احلقالكتاب ب.(  
  ).لتحكم بني(أخفَى امليم عند الباِء  }لتحكم بني{) 105(
  ) . وهو(أسكَن اهلاَء  }وهو معهم {) 108(
)109 (}مترِ }هاأنالقَصو سطوالت عةَ مزلَ اهلمهس) :آه متاَن ( ،)متا اَنه.(  
  .نِهايةُ الربع }وكَانَ فضلُ اِهللا علَيك عظيماً{) 113(

####  
  ) .يوتيه(أبدلَ النون ياًء واهلمزة واواً  }نؤتيه{) 114(
  .قَلّلَ اَأللف فيهِن جميعاً }نجواهم، أنثَى، الدنيا{) 124،134، 114(
)115 (}لِّهوين لصما، نقفاَ }جهنمي هوالً وصاهلاَء فيهِما و كَنأس) :    هـلصمـا، ن لِّـهون

  ).جهنم
: أدغَم النونَ يف الالمِ }تبين لَه، فقَد ضلَّ، الصاحلات سندخلهم{) 122، 116، 115(

  ).سندخلهم الصاحلات(، والتاَء يف السني )فقَد ضلَّ(، والدالَ يف الضاد )ما تبين لَّه(
أبدلَ  }املؤمنني، مأواهم، مؤمن، تؤتونهن، ويأت{) 133، 127، 115،121،124(

  ).املومنني، ماواهم، مومن، توتونهن، ويات(اهلمزةَ فيهِن مجيعاً 
املـومنني  : (أدغَم النونَ يف النون فيهِمـا   }املؤمنني نوله، يظلمونَ نقرياً{) 124، 115(
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   ).ون نقريانوله، يظلم
  )وقَال لَّأختذَنَّ:(أدغَم الالم يف الالمِ }وقَالَ ألتخذَنَّ{)118(
  ).يدخلُون: (ضم الياَء، وفتح اخلَاَء }يدخلُونَ{) 124(
  ).وهو(أسكَن اهلَاَء فيهِما  }وهو محِسن ، وهو مؤمن {) 125، 124(
  ).يصالَحا: (ياَء، وفتح الصاد مشدده وزاد ألفاً بعدها، وفتح الالمفتح ال }يصلحا{) 128(
، )ذَلـك قَّـديرا   : (أدغَم الكَاف يف القاف }ذَلك قَديراً، يريد ثواب{) 134، 133(

  ).يريد ثَّواب( والدالَ يف الثّاِء 
  .نِهايةُ الربع} وكَانَ اُهللا سميعاً بصرياً{):134(

####  
 
  ).نزلَ: (ضم النونَ وكسر الزاي فيهِما"معاً"}نزلَ {) 140، 136(
  ) .أُنزِلَ(ضم اهلمزةَ وكَسر الزاَي  }أَنزلَ{) 136(
)136 ،137 (}ملَه رفغيلَّ، لض فقَد{ ادالَ يف الضالد أدغَم) :َّلاَء يف الالمِ )فقَد ضالرو ،

 )فغيلمر لَّه.(  
أمالَ أَلفَهن  }، النارِ"معاً"للكافرين "كله"الكافرين {) 144،141،145، 140، 139(

  . مجيعاً 
  )املومنني: (أبدلَ اهلَمزةَ واواً فيهِن" كله" }املؤمنني {):139،141،144،146(
)141 (}يبصن رِينف  }للكافالَ ألأم) للكافرين (هونن غَمأدهاودعب ونا بِالن) : رينللكاف

  ).نصيٌب
)141 (}كُمنيب كُمحالباِء }ي ندع يمفَى املأخ) :كُمنيب كُمحي.(  
  ) . وهو(أسكَن اهلاَء  }وهو خادعهم {) 142(
  ) .الدرك(فَتح الراَء  }الدرك{) 145(
  .نِهايةُ الربع واجلزِء اخلامس }وكَانَ اُهللا شاكراً عليماً{) 147(

⊥⊥⊥⊥  
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  ).ويقولون نومن: (أدغَم النونَ يف النون وأبدلَ اهلَمزةَ واواً }ويقولونَ نؤمن{) 150(
  . أمالَ ألفَهما "معا"}للكافرين{) 151،161(
)152 (}يهمتاواً }يؤةَ وزاهلموناً ولَ الياَء ندأب) :يهموتن.(  
  ).تنزِل: (أسكَن النونَ وخفَّف الزاي }تنزل{) 153(
  ) . فقد سألوا(أدغَم الدالَ يف السِّني  }فقد سألوا{) 153(
  .قَللَ ألفَهن }"وقفا"عيسى، "معا"موسى{) 153،157(
  ).أرنا: (أسكَن الراَء }أرِنا{) 153(
وقَـتلهِمِ  : (كسر امليم وصـالً فيهِمـا   }خذهم الرباوقَتلهِم األنبِيآَء، وأ{) 155،161(

  ).األنبِيآء،وأخذهمِ الربا
أبـدلَ   }، واملؤتون، سنؤتيهم"معا"ليؤمنن، واملؤمنون ، "معا"يؤمنون{): 162، 159، 155(

  )يومنون، ليومنن، واملومنون، واملوتون، سنوتيهم. (اهلَمزةَ واواً فيها مجيعاً 
  ).علَى مريم بهتاناً: (أخفَى امليم عند الباِء }على مريم بهتاناً{) 156(
)162 (}مهنيف امليمِ }العلمِ م امليم غَمأد) :مهنالعلم م.(  
  .نِهايةُ الربع }أولئك سنؤتيهِم أجراً عظيماً{) 162(

####  
 
  ).إليك كَّما: (اف يف الكَافأدغَم الكَ }إليك كَما{) 163(
  .قَللَ ألفَهن }"وقفاً"وعيسى، موسى، عيسى{ ) 171، 164، 163(
، يسـتفتونك  "معاً"قَد ضلُّواْ، ليغفر لَهم، قَد جآَءكُم{) 176، 174، 168،170، 167(

  ).ستفتونك قُّل، ي"معاً"قَد ضلُّواْ، ليغفر لَّهم،  قَد جآَءكُم: (أدغَمها مجيعاً }قل
  ).وهو(أسكَن اهلَاَء  }وهو يرِثُها{) 176(
  .نِهايةُ السورة }واُهللا بِكُلِّ شيٍء عليم{) 176(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة المائدة
  ).يحكُم ما يريد: (أدغَم امليم يف امليمِ }يحكُم ما يريد{) 1(
)2 (}دُّوكُماهلمزةَ }أنْ ص ركَس) :ودكُمإنْ ص.(  
  .قَللَ ألفَهن مجيعاً }التقْوى، مرضى، للتقوى{) 8،6، 2(
  ).املومنات، املومنونَ: (أبدلَ اهلَمزةَ واواً }املؤمنات، املؤمنونَ{) 11، 5(
  ).وهو: (أسكَن اهلَاَء }وهو يف{) 5(
)6 (}لَكُمأرج{ الالم ركَس) :كُملأرج.(  
)6 (}آَء أحدالً }جصط وسوالترِ والقص عنيِ متزى اهلمدقَطَ إحأس.  
)7 (}واثَقَكُم{ يف الكَاف القَاف غَمأد) :واثَقكُّم.(  
  .نِهايةُ الربع }وعلَى اِهللا فَلْيتوكَّلِ املؤمنونَ{) 11(

####  
جـآَءكُم، يبـين   فَقَـد   ،"كله" فقَد ضلَّ، قَد جآَءكُم{) 25، 23، 20، 19، 15، 12(

معاً"لَكُم"بقَالَ ر ،النجلَ، قَالَ رعيعاً }، إذْ جا مجهغَمآَءكُم، : (أدلَّ، قَد جفقد فقد ض
بقَال ر ،النجلَ، قَال رعإذ ج ،ن لَّكُماءكم، يبيج.( 

)13 ،17 (}ولى، اَهللا هع عطَّلنيِ }تيف الع نيالع أدغَم) :لَىع عطَّلت( اهلَاَء يف اهلَاِءو ، ) اهللا
وه.(  

  .أمال األلف فيهن }نصارى، والنصارى، أدباركم{) 21، 18، 14(
  ).البغضاُء اىل: (سهلَ اهلَمزةَ الثّانِيةَ وصالً }والبغضاَء إِىل{ ) 14(
)18 (}نم ذِّبعوي ،نمل را   }يغفالـر ـكَناملـيمِ     أسـا يف الـالمِ وهغَمأدـاَء والبءََ و

)نذِّب مويع،نرلِّميغف.(  
  .قَلّلَ ألفَهن }"معاً"موسى، يا موسى {) 22،24، 20(
)20 ،23 ،26 (}  نِني، فَال تأْسمت، مؤيؤ ا لَميعاً} ممج يهِنةَ فزلَ اهلَمدأب) :   ـا لَـمم

نني، فَال توت، مومياس.(  
  ) .عليهِمِ الباب(كَسر امليم وصالً  }عليهِم الباب{) 23(
  .نِهاية الربع }فَال تأس على القَومِ الفَاسقني{) 26(
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)78(  

  

####  
  
  ) آدم باحلق: (أخفَى امليم عند الباَء} آدم باحلق {) 27(
) قَال لَّأَقتلنك قَّال : ( كَاف يف القَافأدغَم الالم يف الالمِ ؛ وال )قالَ لَأَقتلنك قالَ  () 27(

.  
)28 (}افي أَخالً }إنصالياَء و حَفت) :افأَخ يإن.(  
  .أمالَ األلف فيهِما }"معاً"النارِ{) 29،37(
، والتـاَء يف الثّـاِء   )ذلك كَّتبنا(أدغَم الكَاف يف الكَاف  }ذلك كتبنا، بالبينات مث{) 32(

  ) .لبينات ثُّمبا(
)32 ،39 (}هظُلْم دبع ،مهآَءتج ا  }ولقديهِمالظّاِء فيمِ والَ يف اجلالد غَمأد) ،مهآَءتلقد ج

هبعد ظُّلْم.(  
  ).رسلنا: (أسكَن السني }رسلنا{) 32(
  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 33(
  ).يعذِّب من، يغفر لِّمن: (م الباَء يف امليمِ والالمِأدغَ }يعذِّب من، يغفر لمن{) 40(
  .نِهاية الربع }واُهللا على كُلّ شيٍء قدير{) 40(

####  
  
  .قَللَ ألفَها  }الدنيا{) 41(
)41 ،46 ،48 (}بِاحلق ى، الكتابده يهقاً، فدصم من، مريم ميعاً }الكلمج نهغَمأد :

)م مالكلاحلقى، الكتاب بديه هقاً، فدصم من، مري.(  
ولَـم  : (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً }ولَم تؤمن، لَم يأْتوك، لَم تؤتوه، باملؤمنني{) 43، 41(

  ).تومن، لَم ياتوك، لَم توتوه، باملومنني
  ).للسحت: (ضم احلَاَء }للسُّحت{) 42(
  .أمالَ ألفَهن مجيعاً }، ءاثارِهم"كله"التوراة{) 46، 43،44(
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  ). يحكُم بِها(أخفَى امليم عند الباِء  }حيكم بِها{) 44(
  ).واخشونِي وال( :أثْبت ياًء ساكنةً وصالً }واخشون وال{) 44(
  ).واجلروح: (رفَع احلاَء }واجلروح قصاص{) 45(
  ).فَهو: (أسكَن اهلَاَء }هوكَفَّارةٌ فَ{) 45(
  .  قَلّلَها وقْفاً }"وقفاً"بعيسى {) 46(
  .              نِهايةُ الربع }ومن أَحسن من اهللا حكْماً لِّقَومٍ يُّوقنون{) 50(

####  
  
  .أمالَ ألفَهن مجيعاً  }والنصارى، الكافرين، وترى{) 51،54،62(
)52 (}ى الذين فَتداً  }راحقْفاً قَوالً واَء والَ الرالً ، أمصا وهحفَتاهلَا وأمو)وجهان.(  
)52 ،56 (}مى، اِهللا هشخقُولُونَ ني{  ونونَ يف النالن غَماهلَاَء يف اهلَاِء، أدو) :  قُولُـوني

مى، اهللا هشخن.(  
أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن  }ؤمنني، يؤتيه، ويؤتونَ، مؤمنني، امل"معا"يأْتي{) 57، 54،55، 52(

  ).ياتي، املومنني، يوتيه، ويوتونَ،مومنني: (مجيعاً
)53 (}ينويقولُ الَّذ{ الالم حفت) :ينويقولَ الَّذ.(  
  ).هزؤاً: (مهَز الواو فيهما }هزواً{) 58، 57(
  ).والكفَّارِ: (لراَء وأمالَ األلفجر ا }والكفَّار أولياء {) 57(
  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 61(
  ).وأكْلهِمِ السحت: (كَسر اهلَاَء وامليم وصالً وضم احلَاَء }وأكْلهِم السُّحت{) 63، 62(
  ).لبيس( يهِما أبدلَ اهلَمزةَ ياًء ف }"معا"لبئْس{) 63، 62(
  ).قولهِمِ اإلثْم: (كَسر امليم وصالً }قولهِم اإلثْم{) 63(
)64 (}فكَي ينفق{ يف الكَاف القَاف غَمأد) :فق كَّينفي.(  
  ).والبغضآء اىل(سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ  }والبغضآَء إىل{ ) 64(
  .أماهلَا  }التوراة{) 66(
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)80(  

  

)66 (}م لُونَوكثريمعا يآَء مس مهنِهايةُ الربع }ن.  
####  

  
 }، التوراة، والنصارى، أنصارٍ، ترى"معاً"الكافرِين{) 83، 80،  72، 69، 68، 67(

  .أماهلَا مجيعاً 
)68 ،72 ،75 ،79 ،80 ،81 (}فكون، لَبِئْسيأْكُالن، يؤ ،اهأْووم ،أْسمعـا "فال ت" ،

فال تاس، وماواه، ياكُالن، يوفكـون، لَبِـيس،   : (مزةَ فيها مجيعاًأبدلَ اهلَ }يؤمنون
  ).يومنون

  ).أالَّ تكُونُ: (رفَع النونَ }أالَّ تكُونَ فتنةً {) 71(
)72 ،73،76 ،77 ،78 (}ون ، "معاً"اَهللا هيعـاً  }ثالثُ ثالثة، السبيلِ لُعمج نهغَمأد :

  )الثة، السبيل لُّعناهللا هو، ثالث ثَّ(
، والتاَء يف )نبين لَّهم(أدغَم النونَ يف الالمِ  }نبين لَهم، اآليات مث، قَد ضلُّواْ{) 77، 75(

  .فيهِن ) قَد ضلُّواْ( ، والدالَ يف الضاد )اآليات ثُّم(الثّاِء 
  . قَلّلَ ألفَها " وقفا"}وعيسى{): 78(
  نِهايةُ الربع واجلزء السادس  }منهم فاسقونكثرياً {) 81(

⊥⊥⊥⊥  
 
  .أمالَ الراَء }نصارى{) 82(
  ).ال نومن، مومنون: (أبدلَ اهلَمزةَ واواً فيهِما }ال نؤمن، مؤمنون{) 88، 84(
 }رزقكم، تحرِير رقَبة، ذَلك كَفَّارة، الصاحلات جناح، الصاحلات مث{) 89،93، 88(

غَميعاًأدمج نناح، الصـاحلات  : (هك كَّفَّارة، الصاحلات جة، ذَلقَبرِير رحرزقكُّم، ت
  ).ثُّم

، واملـيم يف  )الصيد تنالُه(أدغَم الدالَ يف التاِء  }الصيد تنالُه، طعام مساكني {) 95، 94(
  .فيهِما ) طعام مساكني(امليمِ 
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  ).فجزاُء مثْلِ: (حذَف التنوين وجر الالم }فجزاٌء مثلُ{) 95(
)95 (}بِه كُمحاِء }يالب ندع فَى امليمأخ):بِه كُمحي.(  
  .نِهايةُ الربع }واتقُواْ اَهللا الَّذي إليه تحشرون{) 96(

####  
  
لذّالِ وأدغَم الدالَ يف السِّـنيِ  أدغَم الدالَ يف ا }والقالئد ذَلك، قَد سأَلَها{) 102، 97(

  )والقالئد ذَّلك،قَد سألَها(فيِهما 
، أعجبك كَثْـرةُ، قيـل هلـم، املـوت     "معا"يعلَم ما{) 106، 104، 100، 99، 97(

  ).يعلَم ما، أعجبك كَّثْرةُ، قيل لَّهم، املوت تحبسونهما: (أدغَمهن جميعاً }حتبسونهما
  ).أشيآَء انْ: (سهلَ اهلَمزةَ الثَّانِية }أشيآَء إِنْ{) 101(
  ).ينزلُ: (أسكَن النونَ وخفّف الزاي }ينزلُ{) 101(
  . أمالَ ألفَها  }كافرين{) 102(
  . قَلّلَ ألفَها  }قُرىب{) 106(
)107 (}قحاست{ يباحلَاَء، و ركَساَء والت مضةوممضقَطْعٍ م ةمزأ بِهد) :قحاُست.(  
  ).علَيهِمِ األولَيان: (كَسر امليم وصالً }علَيهِم األولَيان{) 107(
  ).ياتوا: (أبدلَ اهلَمزةَ ألفاً }يأْتوا{) 108( 
  .نِهايةُ الربع }واُهللا ال يهدي القوم الفاسقني{) 108(

####  
 
قَلّلَ ألفَهـن   }"وقفا"، املوتى، عيسى"كله وقفاً"ياعيسى {) 116، 114، 112، 110(

  .جميعاً 
  .أماهلَا   }التوراة{) 110(
 }تهم، قد صدقتنا، تغفـر لَهـم  يوإذْ تخلُق، وإذْ تخرِج، إذْ جِ{) 118، 113، 110(

  ).قد صدقتنا، تغفر لَّهموإذ تخلُق، وإذ تخرِج، إذ جئتهم، : (أدغَمهن مجيعاً
  ) .ينزِل( أسكَن النونَ وخفّف الزاي  }ينزَِّل{) 112(
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)82(  

  

  ) .مومنني، ناكل(أبدلَ اهلَمزةَ فيهِما  }مؤمنني، نأْكل{) 113، 112(
  ).منزِلُها: (أسكَن النونَ وخفّف الزاي }منزلُها{) 115(
)116 (}تءأن{ ةأدلَ الثَّانِيهسنيِ وتزاهلَم نيفاً بلَ ألخ) :تءا اَن.(  
أدغَم امليم يف امليمِ واهلَاَء يف اهلَـاِء فـيهِن    }تعلَم ما، أعلم ما، اُهللا هذا{) 119، 116(

  ).تعلَم ما، أعلم ما، اهللا هذا: (جميعاً
  ).وهو(: أسكَن اهلاََء }وهو على{) 120(
  .نِهايةُ السورة }وهو على كلِّ شيٍء قَدير{) 120(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
 سورُة األنعام

)2 (}لَقَكُمخ{ يف الكَاف القَاف غَمأد) :لَقكُّمخ.(  
)3 ،13 ،14 (}وهاهلَاَء }و كَنأس) :وهو.(  
، )يعلَـم مـا تكِْسـبون   (يف امليمِ  أدغَم امليم }ويعلَم ما تكِْسبون، علَيك كتاباً{) 7، 3(

 يف الكَاف الكَافاباً(وك كِّتلَيع. (  
وما تاتيهِم، يـاتيهِم،  : (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن ألفاً }وما تأتيهِم، يأْتيهِم، وأنشأْنا{) 6، 5، 4(

  ).وأنشانا
  .نِهايةُ الربع }فَهم ال يؤمنون{) 12(

####  
 
  ).ال يومنون: (أبدلَ اهلَمزةَ واواً }ال يؤمنون{) 20، 12(
أمالَهن  }النار ،"معاً"والنهار، أخرى، افترى، ولو ترى { ) 30، 27، 21، 19، 13(

  .مجيعاً 
)15 (}افي أَخالياََء }إن حفَت) :افأَخ يإن.(  
)17 (}كسسمإنْ يو وغَ }هاوِ بعدهاأديف الو اوالو م) :ْإنو وه.(  
)17 ،18 (} وهو ،واهلَاَء }"معاً"فَه كَنأس) : وهو ،ومعاً"فَه.("  
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)19 (}كُمنلَ الثّانِية }أئهستنيِ وزاهلَم نيفاً بلَ ألخأد) :أا كُمنا.(  
)21 ،22 ،30 ،34 (}بِآيات ن، أوكذَّبمم ـا، وال   أظْلَمبِم العـذاب ،يننقولُ للَّذ ،ه

أظْلَم ممن، أوكذَّب بآياته، نقول لِّلَّذين،العذاب : (أدغَمهن مجيعاً }مبدلَ لكَلمات
  ).بما، وال مبدل لِّكَلمات

)23 (}مهتنتاَء الثّانِية }فالت بصن) :مهتنتف.(  
)25 ،27 ،35 (}ال يميهأْتنِني، فَتمنوا، املؤؤم{ يهنزةَ فلَ اهلَمدأب) : ،نِنيوموا، الْمنومال ي

ميهاتفَت.(  
)27 (}بِآيات الباَء  }وال نكذِّب فَعر )كَذِّبن ( هاـدعها يف الباَِء بغَمأدو) :  وال نكـذِّب

  ).بآيات
)27 (}كونَ منونَ }ونالن فَعر) :ونكونُ من.(  
  .قَلّلهن مجيعاً  }واملوتى ،"معاً"الدُّنيا {) 36، 32، 29(
  ).أفَال يعقلُون( :أبدلَ تاَء اخلطَابِ ياَء غَيبة }أفَال تعقلُون{) 32(
)34 (}آَءكج الَ يف اجل }ولقَدالد غَميمِأد) :آَءكولقَد ج.(  
)35 (}اجلَاه نم نكُوننيفَال تنِهايةُ الربع }ل.  

####  
 
  .قَلّلَ ألفَها }والْموتى{) 36(
أبـدلَ اهلَمـزةَ فـيهِن     }بالبأسآء، بأسنا، يـأْتيكم، يؤمنـون  {) 54، 46، 43، 42(

  ).بالباسآء، باسنا، ياتيكم، يومنون:(مجيعاً
)43 ،46 ،56 (} ،ثُم اآليات ،ملَه نوزي ،مآَءهإذْ جلَلْتض مجيعـاً  }قَد نهغَمأد) : إذ

لَلْتقد ض ،اآليات ثُّم ،من لَّهيزو ،مآَءهج.(  
)49 ،50 (} بِما، أقولُ لَكُم اَء يف الباِء }"معاً"العذابالب غَمأد) :اميف )العذاب ب والالم ،

  .فيهن مجيعاً") معاً"أقول لَّكُم (الالمِ 
  ).بأعلَم بِالشاكرين: (أخفَى امليم عند الباِء }م بالشاكرينبأعلَ{) 53(



  الءـــــــن الجــــحس 

)84(  

  

)54 (}هلَ  وأنعم نم ،هوفأن{ يهِننيِ فتزاهلَم ركَس) : َلمع نم هإن ،هوفإن.(  
)57 (}ورةً خمفَّفة }يقُصُّ احلَقكْساداً مض ادلَ الصدأبو ،القَاف كَنأس :)يقْضِ احلَق.(  
  ).وهو: (أسكن اهلاء }وهو خري{) 57(
  ) . أعلَم بالظَّالمني: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِالظَّالمني {) 58(
  .نِهايةُ الربع }واُهللا أعلَم بالظّاملني {) 57(

####  
املوت توفَّته، وكَذَّب بِـه، اِهللا   "معاً"هو ويعلَم، ويعلم ما {) 71، 66، 61، 60، 59(

ويعاً }ها مجهغَما : (أدلَم ميعلَم، ويعو ومعاً"ه"واهللا ه ،هكذَّب بو ،هفَّتواملوت ت ،.( 
)60 ،61 ،62 ،66 ،72 ،73 (}وهيعاً }وا مجيهاهلاََء ف كَنأس) :وهو.(  
  .أماهلُن مجيعاً  }ر، الذِّكْرى، ذكْرىبالنها{) 90، 69، 68، 60(
  ).جآ أَحدكُم: (أسقطَ إحدى اهلمزتنيِ مع والقصرِ والتوسط }جآَء أحدكُم{) 61(
  ).رسلُنا: (أسكَن السِّني }رسلُنا{) 61(
  ).أنجيتنا: (حةًأبدلَ األلف ياًء ساكنةً، وزاد بعدها تاًء مفْتو }أنجانا{) 63(
  ).ينجِيكُم: (أسكَن النونَ، وخفّف اجليم }ينجيكُم{) 64(
  ).باس، ال يوخذ: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِما  }بأس، ال يؤخذ{) 70، 65(
  .قَلّلَ ألفَها  }الدُّنيا{) 70(
وحقَّق ) اهلُداتنا( لَ همزةَ القَطْعِ ألفاً وصالًأسقَطَ همزةَ الوصلِ، وأبد }الْهدى ائتنا{) 71(

  ).ايتنا: (همزةَ الوصلِ، وأبدلَ همزةَ القَطْعِ ياًَء ابتداًء كَحفْصٍ
  .نِهايةُ الربع) وهو(أسكَن اهلَاَء،  }وهو احلَكيم اخلبري{) 73(

####  
  
)74 (}ي أراكإن{ الياَء و حافَتهدعب فاَأللاَء والَ الرأم) :أراك يإن (  
: أدغَمهـن مجيعـاَ   }إبراهيم ملَكوت، اللَّيلُ رءا، قَالَ ال، قَالَ لَئن{) 77، 76، 75(
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)نءا ، قَال الَّ، قَال لَّئل راللَّي ،لَكوتراهيم مإب.(  
  .األلف وصالً ووقفاً أمالَ اهلَمزةَ و }رءا كَوكَباً{ )76(

  .أماهلَا مجيعاً  }بِكافرين، القُرى، افترى، ترى، نرى {) 94، 93، 92، 89( 
)77 ،78 (}سمرءا الش ،رءا القَمالً }رصقْفاً الَ وا ويهِمف فاأللةَ وزالَ اهلَمأم.  
  ).وجهِي: (أسكَن الياََء }وجهِي للذي {) 79(
  ).هدانِي وال: (أثْبت ياًء ساكنةً بعد النون وصالً، وحذَفَها وقْفاً }هدان وال أخاف{) 80(
  ).ينزِل: (أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }ينزل{) 81(
  ).درجات من: (حذَف التنوين }درجات من{) 83(
لثَّانِية بينـها وبـني اليـاء، وأبـدلَها واواً مكسـورةً ؛      سهلَ اهلمزةَ ا }نشآُء إنَّ{) 83(

هانلَى:(وجآُء اشآُء وِلَى(، ) نشن(  
  .قَلَّلَ ألفهن  }وحيىي، وعيسى ،"معاً"وموسى {) 91، 85، 84(
  .)وزكَرِيآَء: (زاد مهَزةً مفْتوحةً بعد األلف مع مدّ املُتصل }وزكَرِيا{) 85(
)91 (}هلُونعجفُونَوتخها، وتوندبياًء }، ت يهِنطَابِ فاَء اخللَ تدأب) :هلُونعجها،  ويونـدبي ،

  ).ويخفُونَ
  ).يومنون:(أبدلَ اهلَمزةَ فيهِما واواً }"معاً"يؤمنون {) 92(
)93 (}نمم أدغم امليم يف امليم }أظْلَم) :نأظْلَم مم.(  
  ).ولقَد جيتمونا: (أدغَم الدالَ يف امليمِ وأبدلَ اهلَمزةَ ياًء }ولقَد جِئتمونا{) 94(
)94 (}كُمونَ }بينالن فَعر) :كُمبين.(  
  . نِهايةُ الربع }وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ{) 94(

####  
 
  ).الْميت: (لياَء فيهِماخفَّف ا }"معاً"الْميت {) 95(
توفَكُون، : (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن واواً }، ليؤمنن"معاً"تؤفَكُون، يؤمنون {) 109، 99، 95(

  ).ليومنن، "معاً"يومنون 
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وجاعلُ : (جر الليلزاد ألفاً بعد اجليمِ، وكَسر العني، ورفع الالم، و }وجعلَ اللَّيلَ{) 96(
  ).اللَّيلِ

)97 ،98 ،99 ،101 ،102 (}وهميعاً }وج يهِناهلاََء ف كَنأس) :وهو.(  
)97 (}لَ لَكُمعيف الالمِ }ج الالم غَمأد) :ل لَّكُمعج.(  
)98 (}قَرتسفَم{ القَاف ركَس) :رقتسفَم.(  
)101 ،102 ،104 (} لَقخوآَءكُمج كُلِّ، قَد قـَال وخلَـق  :(أدغَمهن مجيعاً }كُلَّ، خ

آَءكُمق كُّلِّ، قَد جالكُّلَّ، خ.(  
)105 (}تسرالِ }دالد دعفاً بأل تأثْب) :تسارد.(  
)106 (}رِضأعو واوِ }هيف الو اوالو غَمأد) :رِضأعو وه.(  
  ).إنها: (سر اهلَمزةَكَ }أنها{) 109(
  .نِهايةُ الربع واجلزء السابع }يعمهون{) 110(

⊥⊥⊥⊥  
 
  .قَلّلَ ألفَها }املوتى{) 111(
  ).إلَيهِمِ املآلئكَة: (كَسر امليم وصالً }إلَيهِم املآلئكَة{) 111(
أبدلَ اهلَمـزةَ واواً   }نيمؤمنِ، "معاً" ليؤمنوا، ال يؤمنون{) 125،  118، 113، 111(

  ).، مومنني"معاً"ال يومنون  ليومنوا،: (فيهِن جميعاً
)114 ،115 ،117 (}وهاهلاََء }و كَنأس) :وهو.(  
  ).منزل: (أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }منزل{) 114(
)115 (}تملى  }كَلامليمِ ع دعفاً بأل تَعِأثْباجلَم) :ماتكَل .(  
أدغَم الالم يف الـالمِ واملـيم يف املـيمِ     }ال مبدلَ لكَلمات، أعلَم من{) 117، 115(

  )ال مبدل لِّكَلمات، أعلَم من:(فيهِما
أعلَـم  : (أخفَى امليم عند الباِء فيهِمـا  }أعلَم باملهتدين، أعلَم باملعتدين{) 119، 117(

  ).باملهتدين، أعلَم باملعتدين
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: أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً }أالَّ تأْكُلُواْ، وال تأْكُلُواْ، نؤمن، نؤتى{) 124، 121، 119(
  ).أالَّ تاكُلُواْ، وال تاكُلُواْ، نومن، نوتى(

)119 (}لَ لَكُمفَص{ أدو ادالص ركَسالفَاَء و ميف الالمِض الالم غَم) :ل لَّكُمفُص.(  
)119 (}مراَء }حالر ركَساحلَاَء، و مض) :مرح.(  
  ).لَيضلُّونَ: (فتَح الياَء }لَيضلُّونَ{) 119(
  ).الكافرين(وأمال ألف ) زين لِّلكافرين( أدغَم النونَ يف الكَاف }زين للكافرِين{) 122(
: أدغَم الالم يف الراِء، وزاد ألفاً بعد الالمِ، وكَسر التاَء علَى اجلَمعِ }يجعلُ رسالَته{ )124(

  ).يجعل رساالته(
  .نِهايةُ الربع }قَد فَصلْنا اآليات لقَومٍ يذَّكَّرون{) 126(

####  
  ).وهو وليهم: (دغَم الواو يف الواوِأسكَن اهلَاَء، وأ }وهو وليُّهم{) 127(
)128 (}مهرشحوناً }ياَء نلَ اليدأب) :مهرشحن.(  
)130 (}كُمفاً }يأتةَ ألزلَ اهلَمدأب) :كُميات.(  
  .قَلّلَ ألفَها  }الدُّنيا{) 130(
  .جميعاً أماهلَن  }كافرِين، القُرى، الدار{) 135، 131، 130(
  ).فَهو يصل: (أسكَن اهلَاَء }فَهو يصل{) 136(
زين : (أدغَمهن جميعاً }زين لكَثريٍ، حرمت ظُهورها، قَد ضلُّواْ{) 140، 138، 137(

   ).ضلُّواْ قَد لِّكَثريٍ، حرمت ظُّهورها،
  .الربع نِهايةُ }وما كَانواْ مهتدين{) 140(

####  
 
  ).وهو الذي: (أسكَن اهلَاَء }وهو الذي{) 141(
، والنـونَ يف  )رزقكُّم(أدغَم القَاف يف الكَاف }رزقَكُم، اُألنثَيينِ نبئونِي{) 143، 142(

 ونئونِي(النبن نيثَياُألن. (  
)142 (}طُواتالطَّاَء }خ كَنأس) :طْواتخ.(  
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أبدلَ اهلَمـزةَ فـيِهِن    }الضأن، بأسه، بأسنا، ال يؤمنون{) 150، 148، 147، 143(
  ).الضان، باسه، باسنا، ال يومنون: (جميعاً

  ).املعز: (فَتح العني }املعز{) 143(
  ).شهدآَء اذْ: (سهلَ اهلَمزةَ الثَّانِيةَ }شهدآَء إذْ{) 144(
)144 ،157 ،148 (}كَذَّب كن، كَذَلمم يف امليمِ  }أظْلَم امليم غَمأد)  ـنمأظْلَـم م( ،

 يف الكَاف الكَافو)ك كَّذَّبكَذَل. (  
   .أمالَ الراَء واأللف }افترى{) 144(
  ).حملَت ظُّهورهمآ: (أدغَم التاَء يف الظَّاِء }حملَت ظُهورهمآ{) 146(
)150 (}لُونودعي هِمببِر منِهايةُ الربع }ه.  

####  
 
)151 (}قُكُمزرن نحي }نف يف الكَاف القَاف؛و ونونَ يف النالن غَمأد) :قكُّمزرن نحن ( وله

  .وجه آخر وهو االختالس 
  .قَلّلَهما  }"وقفاً"قُربى، موسى {) 154، 152(
  ).تذَّكَّرون: (دد الذَّالَش }تذَكَّرون{) 152(
  ).يومنون: (أبدلَ اهلَمزةَ واواً }يؤمنون{) 154(
)157 (}آَءكُمج يمِ }فَقَدالَ يف اجلالد غَمأد) :آَءكُمفَقَد ج.(  
لعذَاب كذَّب بآيات، ا: (أدغَم الباَء يف الباِء فيهِما }كذَّب بِآيات، العذَاب بِما {) 157(

  ).بما
  ).تاتيهم، ياتي: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن ألفاً }"كلّه" تأتيهم، يأتي{) 158(
  ).ربي إىل: (فَتح الياَء وصالً }ربي إىل {) 161(
  ).قيماً: (شدد الياَء مكْسورةً }قيماً{) 161(
)164 ،165 (}وهيهِ }"معاً"واهلَاَء ف كَناأسم):وهو(  
  .أماهلَا  }أخرى{) 164(
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)165 (}هيم ووإنحر فورنِهايةُ الربع، والسورة }لَغ.  
⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
 سورُة األعراف

  أمالَهن مجيعاً  }وذكْرى، نار، يراكُم{) 27، 12، 2(
للمومنِني، : (ن جميعاًأبدلَ اهلَمزةَ فيهِ }تماي، ش"معاً" للمؤمنِني، بأسنا{) 19، 5، 4، 2(

  ).، شيتما"معاً"باسنا 
  ).ما تذَّكَّرون: (شدد الذَّالَ }ما تذَكَّرون{) 3(
  .قَلّلَ ألفَهما  }دعواهم، التقوى{) 26، 5(
: يعاًأدغَمهن مج }إِذْ جآَءهم، أَمرتك قَالَ، حيثُ شئْتما، تغفر لَنا{) 23، 19، 12، 5(

  ).إِذ جآَءهم، أَمرتك قَّالَ، حيث شئْتما، تغفر لَّنا(
: أدغمهـن مجيعـاً   }جهنم منكُم، ينزِع عنهما، هو وقَبِيلُه، أمر ربي{) 29، 27، 18(

  ).جهنم منكُم، ينزِع عنهما، هو وقَبِيلُه، أمر ربي(
)27 ،28 (}ريؤون، يأمنا }ميهِمةَ فزلَ اهلَمدأب) :رون، يامنيوم.(  
  ).بالفحشآِء يتقُولُون: (أبدلَ اهلَمزةَ الثّانِيةَ ياًء خالصةً وصالً }بالفحشآِء أَتقُولُونَ{) 28(
  ).علَيهِمِ الضاللة: (كَسر امليم وصالً }علَيهِم الضاللة{) 30(
  ):ويحِسبونَ: (كَسر السِّني }ويحسبونَ{) 30(
  . نِهايةُ الربع }وحيسبون أهنم مهتدون{) 30(

####  
 
  ).الرزق قُّلْ: (أدغَم القَاف يف القَاف }الرزقِ قُلْ{) 32(
)32 ،38 ،39 ،46 (}مبسيماه ،مأواله ،ميا، ألوالهميعاً }الدُّنج نفَهقَلّلَ أل.  
  ).ما لَم ينزِلْ: (أسكَن النونَ وخفَّف الزاي }ما لَم ينزلْ{) 33(
)34 (}ملُهآَء أجوسط }جالتالقصر و عنيِ متزى اهلَمدقَطَ إحالً أسصو) : ـملُهآ أجج( ،

)ملُها أجج.(  
)34 ،35 (}كُمنونَ، يأتيرتأْخةَ }ال يسزلَ اهلَمدا مجيعاً أبيهِمف) :كُمنون، ياتيرتاخال يس.(  
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  أمالَ األلف فيهِن  }، افْترى"معاً"النار{) 38، 36،37(
 }العذاب بِما، جهـنم مهـاد   ،أظْلَم ممن، كذَّب بِآياته، قَالَ لكُلٍّ{) 41، 39، 38، 37(

  ).ب بآياته، قَال لِّكُلٍّ، العذاب بما، جهنم مهاٌدأظْلَم ممن، كذَّ: (أدغَمهن جميعاً
  ).رسلُنا: (أسكَن السِّني }رسلُنا{) 37(
)37 ،38 ،39 (}مراهألخ ،مراهرِين، أخيعاً  }كافمج اهلَنأم.  
  ).يضلُّونا هؤآلِء: (أبدلَ اهلَمزةَ الثَّانِيةَ ياًء وصالً }هؤآلِء أضلُّونا{) 38(
)40 (}حفَتة }ال تاَء الثّانِيالت فَّفالفَاَء وخ كَنأس) :حفْتال ت.(  
  )تحتهِمِ األنهار:(كَسر امليم وصالً }تحتهِم األنهار{) 43(
َءت، رسل ربنـا،  لَقَد جآ: (أدغَمهن جميعاً }لَقَد جآَءت، رسلُ ربنا، أورِثْتموها{) 43(

  ).أورِثتموها
  .نِهايةُ الربع }لَم يدخلُوها وهم يطْمعون {) 46(

####  
 
تلْقَـآ  : (أسقَطَ إحدى اهلَمزتنيِ مع القَصـرِ والتوسـط وصـالً    }تلْقَآَء أصحابِ{) 47(

  ).تلْقَا أصحابِ(، )أصحابِ
  .أماهلَن مجيعاً  }الكافرين "معاً" النار{) 50، 47(
  .قَلَّلَهن }بِسيماهم، الدُّنيا، الْموتى{) 57، 51، 48(
  ).املاِء يو: (أبدلَ اهلَمزةَ الثّانِيةَ ياًء مفْتوحةً وصالً }املاِء أو مما{) 50(
)50 ،53 ،57 (} ـحس ا، أقَلَّتنبلُ رسر ،آَءتج مجيعـاً   }اباًرزقَكُم، قَد ـنهغَمأد :

  ).رزقكُّم، قَد جآَءت، رسل ربنا، أقَلَّت سحاباً(
)52 (}ماهجِئْن ةَ ياًء }ولَقَدزلَ اهلَمدأبيمِ والَ يف اجلالد غَمأد) :ماهينولَقَد ج.(  
يايت ، " معاً"تاويله، يومنون( فيهِن  أبدلَ اهلَمزةَ }، يأتي"معاً" يؤمنون، تأْوِيلَه{) 53، 52(

. (  
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)53 ،54 ،62 (}نم لَمأعو ،راتخسم جوموالن ،وهسن ينمجيعاً }الَّذ نهغَمأد) : ينالَّذ
نلَم مأعو ،راتخسجوم موالن ،وهسن.(  

  ).وهو الذي: (أسكَن اهلَاَء }وهو الذي {) 57(
)57 (}شراًب{ نيّالش مضوناً واَء نلَ البدأب) :ًراشن.(  
  ).ميت: (خفَّف الياَء }ميت{) 57(
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذَّالَ }تذَكَّرون{) 57(
)59 (}افي أََخالً }إنصاَء والي حفَت) :افأخ يإن.(  
)60 ،66 (} اكرا }"معاً"لَنمفََهالَ ألأم.  
)62 ،68 (} كُملِّغمعاً"أُب"{ اللَّام فَّفخاَء، والب كَنأس) :كُمغلأُب.(  
  .نِهايةُ الربع }قَوماً عمني{) 64(

####  
 
)69 ،74 ،73  ،85 (} لَكُمعمعاً"إذْ ج"،  كُمآءتج الَ يف   }"معاً"قَدالـدالذَّالَ و غَمأد

  ).جعلَكُم، قَد جآَءتكُمإذ : (اجليمِ فيهِن مجيعاً
  ).بسطَة: (أبدلَ الصاد سيناً }بصطَة{) 69(
، تأكـل،  "معـاً "أَجِئْتنا، فَأْتنا، مـؤمنِني  {) 87، 85، 81، 80، 75، 73، 72، 70(

أجِيتنا، فَاتنا، : (عاًأبدلَ اهلَمزةَ فيها مجي }فيأخذَكُم، مؤمنون، أتأْتون، لَتأْتونَ، لَم يؤمنواْ
  ).، تاكل، فياخذَكُم، مومنون، أتاتون، لَتاتونَ، لَم يومنواْ"معاً"مؤمنني 

)71 ،77 ،80 (}قَكُمبس ،همقَوهم، قَالَ لبرِ رأم ،كُملَيع قَعمجيعاً }و نهغَمأد) :  وقَـع
 ،همهم، قَال لِّقَوبر رأم ،كُملَيعقكُّمسب.(  

أسقَطَ همزةَ الوصلِ، وأبدلَ همزةَ القَطْعِ واواً وصالً، وابتـدأ بِهـا    }ياصالح ائتنا{) 77(
  ).ايتنا(كَحفْصٍ 

  .أمالَ ألفَها  }دارهم{) 78(
 اهلَمزتنيِ ألفاً، وسهلَ زاد همزةَ استفْهامٍ فيهِما، وأدخلَ بني }إنكُم، إنَّ لنا{) 113، 81(

  ).ءاانكُم، ءاانَّ: (الثَّانِيةَ فيهِما
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)92(  

  

  ) وهو: (أسكَن اهلاََء }وهو خري{) 87(
  واجلزء الثامن، الربع نِهايةُ }وهو خري احلَاكمني  {) 87(

⊥⊥⊥⊥  
 
أمالَهن  }افرين، الك"كلّه"دارِهم، كافرين، القرى {) 101، 98، 97، 96، 93، 91(

  .مجيعاً 
بأسـنا   ،"معاً"بِالبأسآء، يأتيهم  {) 112، 110، 106، 101، 99، 98، 97، 94(

: أبدلَ اهلَمزةَ فيهـا مجيعـاً   }يأمن، ليؤمنوا، جئْت، فَأْت، تأمرون، يأْتوك ،"معاً"
  ).نوا، جيت، فَات، تامرون، ياتوك، يامن، ليوم"معاً"، باسنا "معاً"بِالباسآء، ياتيهم (

)100 (}ماهنالً }نشآُء أصبصةً ووحفْتاواً مةَ الثَّانِيةَ وزلَ اهلَمدأب) :ماهنبصنشآُء و.(  
)100 ،115 (}نحلَى، نكونَ نع عـا  }ونطبيهِمف ونونَ يف النالننيِ ويف الع نيالع غَمأد :

  ).علَى، نكون نحننطبع (
لقَد جآَءتهم، : (أدغَم الدالَ يف اجليمِ فيهِما }ولقَد جآَءتهم، قَد جِئتكم{ ) 105، 101(

  .ياًء ) جئتكم(، وأبدلَ همزة )قَد جيتكم
)101 (}ملُهسر{ السِّني كَنأس) :ملُهسر.(  
  .قَلَّلَ ألفَهن مجيعاً  }يموسى، "معاً" موسى{) 115، 104، 103(
  ).معي بين: (أسكَن الياَء وصالً }معي بين{) 105(
: أثْبت همزةً محقَّقَةً ساكنةً بعد اجليمِ وضم اهلَاَء من دون صـلَة  }أرجِه وأخاه {) 111(

  ).أرجِئْه وأخاه(
)116 (}ظرٍ عآُءو بِسحجنِهايةُ الربع }يمٍو.  

####  
 
  .قَلَّلَ ألفَهن مجيعاً }، بِموسى"كلّه"موسى {) 131، 128، 127، 122، 117(
)117 (}لْقَفت{ القَاف ددشو اللَّام حفَت) :لَقَّفت.(  
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)117 ،129 ،132 ،134 (}ننؤمنِني، لنمؤنا، بِمنا، تأتينا، جِئْتأْتكون، تلَ   }يأْفـدأب
  ).يافكون، تاتينا، جيتنا، تاتنا، بِمومنِني، لنومنن: (اهلَمزةَ فيها مجيعاً

)123 ،126 ،127 ،132 (}   لَـك ـنحقَـالَ، ن كتها، وءالنم مقنت ،ءاذَنَ لَكُم{ 
  ).ن لَّكءاذَن لَّكُم، تنقم منا، وءالهتك قَّالَ، نح: (أدغَمهن مجيعاً

  ).السحرة ساجِدين: (أدغَم التاَء يف الِسينِ }السحرةُ ساجِدين{) 120(
)123 (}متنالٍ }ءامخإد ونن دلَ الثَّانيةَ مهسامٍ، وفْهتةَ اسزمه ادز) :متنَءاَام.(  
علـيهِمِ  : (كَسر امليم فيهِمـا وصـالً   }علَيهِم الطُّوفَانَ، علَيهِم الرجز{) 134، 133(

  ).الطوفان، عليهِمِ الرجز
)134،141 (}آَءكُمونَ نِسيحتهِم، ويسلَيع وقَع{  ونونَ يف النالننيِ ويف الع نيالع غَمأد

  ).وقَع علَيهِم، ويستحيون نسآَءكُم: (فيهِما
  .قَلَّلَ ألفَهن مجيعاً  }احلسنى ،"معاً وقْفاً"يموسى {) 137، 138، 134(
  ).كلمه: (وقَف عليها بِهاِء التأنِيث }كلمت{) 137(
  ).وهو: (أسكَن اهلَاَء }وهو فَضلكم {) 140(
  .نِهايةُ الربع }من ربكُم عظيم{) 141(

####  
 
  ).ووعدنا: (اوحذَف األلف بعد الو }وواعدنا{) 142(
ـَى، يموسى،  { )155، 154، 152، 150، 148، 144، 143، 142( موســ

  .قلل ألفها مجيعاً }"وقفاً"الدُّنيا، موسى 
)142 ،143 ،151  ،155 (} بارون، قَالَ ره يهقَـالَ ، "كلّه"ألخ أفاق ،قَالَ لَن{ 

  ).، قَال لَّن، أَفَاق قَّالَ"كله"رب  ألخيه هارونَ، قَالَ: (أدغَمهن مجيعاً
  ).أَرنِي: (أسكَن الراَء }أَرِنِي{) 143(
  .أمالَ ألفَهما }"معاً" ترانِي{) 143(
: أبدلَ اهلَمزةَ فـيهِن مجيعـاً   }الْمؤمنِني، يؤمنوا، بِئسما، بِرأس{) 150، 146، 143(
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  )سما، بِراسالْمومنِني، يومنوا، بي(
)144 (}كتي اصطَفَيالً }إنصاَء والي حفَت) :كتاصطَفَي يإن.(  
)145 ،155 (}ئْتش ذُواْ، لَويأخ ،رمجيعاً }وأم يهِنةَ فزلَ اهلَمأبد) :  ذُواْ، لَـوياخ ،روام

يتش.(  
)148 ،150 ،153 (}يالس ،كُمبر رى، أموسم قومثُم مجيعـاً  }ئات نهغَمأد) :  قـوم

ئات ثُّميالس ،كُمبر رى، أموسم.(  
أدغَم الدالَ يف الضاد  }قَد ضلُّوا، ويغفر لَنا، اغفر لي، فاغْفر لَنا{) 155، 151، 149(

  ).ا، اغفر لِّي، فاغْفر لَّناقَد ضلُّوا، ويغفر لَّن: (والراَء يف الالمِ فيهِن مجيعاً، 
)150 (}مجِلْتي أَعدعالً }بصاَء والي حفَت) :مجِلْتأع يدعب.(  
  ).تشاُء ونت: (أبدلَ اهلَمزةَ الثَّانيةَ واواً وصالً }تشاُء أنت ولينا{) 155(
  .نِهايةُ الربع }وأنت خير الغافرِين{) 155(

####  
 
  .قَلَّلَ ألفَهن مجيعاً  }موسى، والسلوى ، الدنيا{) 160، 159،  156(
)156 ،157 ،161 ،159 ، ،162 (} ميلَ لَهوسى، قمِ مقو ،مهنع عضوي ،بِه يبأُص

أُصيب به، ويضع عـنهم، قـوم   : (أدغَمها مجيعاً }تم، نغفر لَكُمحيثُ شي ،"معاً"
م ميل لَّهى، قمعاً"وس"ر لَّكُمفئتم، نغثُ شيح ،.(  

يـؤمن،   "مع تسكني الـراء " ويؤتون، يؤمنون، يأمرهم{) 161، 158، 157، 156(
  ).ويوتون، يومنون، يامرهم، يومن، شيتم: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن}شئتم

  .أمالَ ألفَها  }التوراة{) 157(
  ).علَيهِمِ اخلَبآئث: (كَسر امليم وصالً }يهِم اخلَبآئثعلَ{) 157(
)160 (}املن هِمعلي ،اممالغ هِملَيالً }عصا ويهِمف امليم ركَس) :   ِهِملَـيع ،ـاممهِمِ الغلَيع

املن.(  
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)161 (}كمـذَ   }خطيئاتحا، وهـدعفاً بأل ادزالطَّاَء، و حاليـاَءَ   فَت حفَـتةَ، وـزاهلَم ف :
)خطاياكُم.(  

أبدلَ اهلَمـزةَ فـيهِن    }، يأخذون، يأْتهم، يأخذُوه، يؤخذ"معاً"تأتيهم {) 169، 163(
  ).، ياخذون، ياتهم، ياخذوه، يوخذ"معاً"تاتيهم : (مجيعاً

  ).معذرةٌ إىل: (رفَع التاَء }معذرةً إىل ربكم{) 164(
وإذ : (أدغَم الذَّالَ يف التاِء والراَء يف الالمِ فيهِمـا  }وإذْ تأذَّنَ، سيغفَر لَنا{) 169 ،167(

  ).تأذَّنَ، سيغفَر لَّنا
  ).أفال يعقلُون: (أبدلَ التاَء ياًء }أفَال تعقلُون{) 169(
  .نِهايةُ الربع }إنا ال نضيع أجر املصلحني{) 170(

####  
 
)172 ،179 ،187 (}ككَأن كئَلونعامِ، يسكَاألن كأولئ ،نم ميف امليمِ  }ءاد امليم غَمأد

  ).ءادم من، أولئك كَّاألنعامِ، يسئَلونك كَّأنك: (والكَاف يف الكَاف فيهِما
)172 (}مهتيعِ }ذُرلَى اجلَماِء عالي دعفاً بأل اداَءزالت ركَسو ،) :هِماتيذُر.(  
  ).أن يقُولوا: (أبدلَ التاَء ياًء }أن تقُولوا{) 172(
  ).أو يقُولُواْ: (أبدلَ التاَء ياًء }أو تقُولُواْ{) 173(
: أبدلَ اهلَمزةَ فيهِنَ مجيعاً }، تأتيكم"معاً" شئْنا، يؤمنونَ{) 187، 188، 185، 176(

)نونَ شتاتيكم"معاً"ينا، يوم ،.(  
)176 (}كثْ ذَلالثَّاَء يف الذَّالِ }يلْه غَمأد) :كث ذَّليلْه.(  
  ).فَهو: (أسكَن اهلاََء }فَهو املهتدي{) 178(
  .)ناولَقَد ذَّرا: (مزةَ ألفَاًأدغَم الدالَ يف الذَّالِ وأبدلَ اهلَ }ولَقَد ذَرأْنا{) 179(
  .قَلَّّلَ ألفَها }الْحسنى{) 180(
السوُء (، )السوُء وِن(وله تسهِيلُها وجهاً ثان ، أبدلَ اهلَمزةَ الثَّانِيةَ واواً  }السوُء إنْ{) 188(

  ).ان
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  .نِهايةُ الربع }لقَومٍ يُّومنون{) 188(
####  

 
)189 (}لَقَكُمخ{ يف الكَاف القَاف غَمأد) :خلَقكُّم.(  
  ).قُلُ ادعوا: (ضم الالم وصالً }قُلِ ادعوا{) 195(
  ).كيدونِي فَال: (أثْبت الياََء وصالً }كيدون فَال{) 195(
  ).وهو: (أسكَن اهلاََء }وهو يتوىل {) 196(
)197 ،199 ،200 (}،رأْمو فْوالع ،كُمرصيعونَ نال يستط زن غٌالشيطان{   ـنهغَمأد

وأبدل اهلَمـزةَ ألفـاً يف   ) ال يستطيعون نصركُم، العفْو وأمر، الشيطان نزغٌ: (مجيعاً
رأمر: (ووام.(  

)198 (}ماهرتا }والَهأم.  
  ).طَيٌف: (حذَف األلف، وأبدلَ اهلَمزةَ ياًء ساكنةً }طآئف{) 201(
)203 (} ،هِمونتأتنما }يؤيهِمةَ فزلَ اهلَمدأب) :وننهم، يومتات.(  
)206 (}هونحبسيوو لَهونَ  وودجنِهايةُ السورة }يس.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
 

  سورُة األنفال
)1 (}لَّهفالُ ليف الالمِ }األن الالم غَمأد) :فال لِّلَّهاألن.(  
)1 ،2 ،4 ،5 ،17 ،19 ،16 (}نِني، املؤمون مؤننني ،"معاً"ممكلّـه " املؤ"،   ،اهـأْووم 

ميعاً }وبِئْسا جةَ فيِهزلَ اهلَمدون : (أبننني، املومومنني "معاً"مكلّه"، املوم" ،اهاوم ،
بِيس.(  

  .قللها وقفاً }إحدى{) 7(
  )  نُالشوكَة تكُو: (أدغَم التاَء يف التاِء }الشوكَة تكُونُ{) 7(
  .أمالَ ألفَهن جميعاً }بشرى، للكافرين، النار ،"معاً"الكافرين {) 14، 10، 18، 7(
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)9 ،19 (}آَءكُمج يثُونَ، فقَدغتساِء  }إذْ تالذَّالَ يف الت غَما، أديهِميمِ فالَ يف اجلالدو) : إذ
آَءكُميثُونَ، فقَد جغتست(  

)11 (}غإذْ يالنُّعاس يكُمش{    ،ـةوحـنيِ املفْتّالش دعفاً بأل ادزو ،نيالغ كَنأسالياََء، و حَفَت
  )إذْ يغشاكُم النعاس: (ورفَع النعاس

  ).وينزِلُ: (أسكَن النونَ، وخفَّف الزاي }وينزلُ{) 11(
)18 (}نوهم{  ددشو اوالو حنوِينفَتالت عاهلَاَء م) :ٌنهوم.(  
  ).كَيد الكافرين: (نصب الدالَ }كيد الكافرين {) 18(
  ).فَهو خري: (أسكَن اهلاََء }فَهو خري{) 19(
  ).وإنّ اَهللا: (كَسر اهلَمزةَ }وأنَّ اَهللا{) 19(
  .نِهايةُ الربع }وهم ال يسمعون{) 21(

####  
 
)26 ،29 ،31، 38 (}  ـتلَف، مضس قَد ،ملَه را، يغفنعمس قَد ،لَكُم رفيغو ،قَكُمورز

 تنا مجيعاً }سهغَملَف، : (أدقَد س ،مر لَّهغفا، ينعمقَد س ،ر لَّكُمفيغ ،قكُّمت ورزمض
  ).سنة

  ).السمآِء يو: (ًء مفْتوحةً وصالًأبدلَ اهلَمزةَ الثَّانِيةَ يا }السمآِء أَو{) 32(
، وابتدأ )أوِيتنا: (أسقَطَ همزةَ الوصلِ، وأبدلَ همزةَ القَطْعِ ياًء مديةً وصالً }أوِ ائتنا{) 32(

  )ايتيا(بِها كحفص 
  ).العذَاب بما: (أدغَم الباَء يف الباِء }العذَاب بِما{) 35(
)38 (}هلاَِء }سنتا باليِهع قَفو) :سنه.(  
  .وهناية اجلزء التاسع، نِهايةُ الربعِ  }ونِعم النصري{) 40(

⊥⊥⊥⊥  
 
  .قَلَّلَ ألفَها }القُربى، الدُّنيا، القصوى{) 42، 41(
)42 (}ةودا }"معاً" بالعيهِمف نيالع ركَس) : ةودمعاً"بالع.("  
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)43 ،48 (}امنمكَصن ن، الفئتانم وقالَ ال، اليوم ،ملَه نييالً، زقَل مجيعاً }ك نهغَمأد :
)كَصن، الفئتان نوقال الَّ، اليوم م ،من لَّهييالً، زك قَّلامنم.(  

  .أمالَهن مجيعاً  }أراكَهم، ديـارهم، أرى، ولو ترى{) 50، 48، 47، 43(
)48 (}وإذْ زناي }يالذَّالَ يف الز غَمأد) :نيوإِذ ز.(  
)48 (}ي أخافي أرى، إنالً،  }إنصا ويهِماَء فالي حفَت)أخاف يأرى، إن يإن.(  
  ").معاً"كدابِ : (أبدلَ اهلَمزةَ ألفاً }"معاً"كدأبِ {) 54، 52(
  ).ال يومنون: (واًأبدلَ اهلَمزةَ وا }ال يؤمنون{) 55(
)59 (}نبسحاَء تاًء  }وال يلَ اليدأب ،السِّني ركَسو) :نِسبحوال ت.(  
  .نِهايةُ الربع }وأنتم ال تظْلَمون{) 60(

####  
 
)61 ،62 (}هوإن واُهللا ه ،وا }هيهِماهلَاَء يف اهلاَِء ف غَمأد) :واهللا ه ،وه هإن.(  
أبدلَ اهلَمزةَ  }، يؤتكُم، املؤمنون"معاً"وباملؤمنِني، املؤمنِني {) 74، 70، 65، 64، 62(

  ).، يوتكُم، املومنون"معاً"وباملومنِني، املومنِني : (واواً فيهِن مجيعاً
  ).فيكُم ضعفاً: (ضم الضاد }فيكُم ضعفاً{) 66(
)66 (}كُناَء تاًء }فإن يلَ اليدأب) :كُنفإنْ ت.(  
  ).أن تكُونَ: (أبدل الياء تاًء }أن يكُونَ{) 67(
  .أمالَها }أسرى{) 67(
  .قَلّلَ ألفَها  }الدُّنيا{) 67(
)68 ،70 (}لَكُم رفويغ ،ماِء  }أخذْتالذّالَ يف الت غَماَء يف الالمِ، أدالرو) : رفويغ ،مأخذت

لَّكُم.(  
  ).اُألسارى: (ضم اهلَمزةَ، وزاد ألفاً بعد السِّنيِ، وأمالَ الراَء }األسرى{) 70(
  .نِهايةُ السورة }إنَّ اَهللا بِكُلِّ شيٍء عليم{) 75(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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وصلُ والوقْف السكْت وال :ولهذه السُّورة عند وصلها بِبرآَءةَ ثَالثَةُ أوجه كَحفْص
  ) براءة . عليم ( ، )عليٌم براءة ( ، ) س براءة  عليم( 

  سورُة براءة
  .أمالَ ألفَها  }الكافرين{) 26، 2(
  ).فَهو خري: (أسكَن اهلَاَء }فَهو خري{) 3(
بـدلَ  أ }، املـؤمنِني "معاً"مأْمنه، وتأْبى، مؤمن، مؤمنِني {) 16، 14، 13، 10، 8، 6(

  ).، املومنِني"معاً"مامنه، وتابى، مومن، مومنِني : (اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً
  ).أامة: (سهلَ اهلَمزةَ الثّانِيةَ من غَريِ إدخالٍ }أئمة{) 12(
  ).مسجد: (أسكَن السِّني، وحذَف األلف على اإلفْراد }مساجد{) 17(
  .أمالَ ألفَها }رالنا{) 17(
  نِهايةُ الربع                 }فعسى أولئك أن يكُونواْ من املهتدين{) 18(

####  
  
  ).أولياَء ان: (سهلَ اهلَمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }أولياَء إن{) 23(
أبدلَ اهلَمـزةَ   }يأْتي، املؤمنِني، يؤمنون،  يؤفَكُون، ويأبى{) 32، 30، 29، 26، 24(

  ).ياتي، املومنِني، يومنون، يوفَكُون، ويابى: (فيهِن مجيعاً
)25 (}ثُم تباَء يف الثّاِء }رحالت غَمأد) :ت ثُّمبرح.(  
)27 ،28 ،30 ،33 (}  ـولَهسـلَ رسأر ،ملُهقَو كذَل ،سجاملشرِكُونَ ن ،كذَل دبع{ 

هغَممجيعاًأد ن) :ولَهسل رسأر ،ملُهك قَّوٌس، ذَلجاملشرِكُون ن ،كد ذَّلبع.(  
  ).شآَء ان: (سهلَ اهلَمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }شآَء إن{) 28(
)30 (}ابن ريزنوِين }عالت ذَفح) :ابن ريزع.(  
الراَء وقْفاً، ولَه الفَـتح واإلمالَـةُ وصـالً     أمالَ }وقالت النصارى املسيح ابن  {) 30(

  ).وجهان(
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  ).يضهونَ: (ضم اهلَاَء، وحذَف اهلَمزةَ }هئُونَٰيضـ{) 30(
  .نِهايةُ الربع }ولَو كَرِه املشرِكُون{) 33(

####  
 
  .يعاًأمالَ ألفَهن مج }األحبار، نار، الكافرين، الغار{) 40، 37، 35، 34(
)34 ،44 ،45 (}كنـَأْكُلُونَ، يستئذ : أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً }"معاً" ، يؤمنون"معاً" لي

  ").معاً"لياكُلُونَ، ال يستاذنك، يومنون (
  ).يضلُّ: (فَتَح الياَء وكَسر الضاد }يضلُّ{) 37(
 )37 ،43 (}لَك نيبيت ،ملَه نا }زييهِمونَ يف الالمِ فالن غَمأد) :ن لَّكيبيت ،من لَّهزي.(  
)37 (}هِمالً }سوُء أعمالصوحةً وفْتاواً مةََ الثّانِيةَ وزلَ اهلَمدأب) :هِمعمالسوُء و.(  
)38 ،40 (}ياِهللا ه ،بِهاحصقُولُ لي ،يلَ لَكُميف الالمِ  }ق الالم غَماهلـاءَ يف اهلـاءِ   ،أدو :

)ياهللا ه ،بِهِاحقُول لِّصي ،يل لَّكُمق.(  
  .قَللَ ألفَهن مجيعاً }، السُّفْلَى، العلْيا"معاً"الدُّنيا {) 40، 38(
  )علَيهِمِ الشقَّة: (كَسر امليم وصالً }علَيهِم الشُّقَّة {) 42(
  .هايةُ الربعنِ }يف ريبِهِم يترددون{) 45(

####  
: أسقَطََ همزةَ الوصلِ، وأبدلَ همـزةََ القَطْـعِ واواً مديـةً وصـالً     }يقُولُ ائْذَنْ{) 49(

 ).ايذَن(، وابتدأ بِها كَحفَص )يقولُوذَن(
  ).يف الفتنة سقَطُواْ( :أدغَم التاَء يف السِّنيِ }يف الفتنة سقَطُواْ{) 49(
  .أمالَها  }بالكافرِين{) 49(
املومنون، وال : (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً }املؤمنون، وال يأتون، سيؤتينا{) 59، 54، 51(

  ).ياتون، سيوتينا
  .قَلّلَها وقْفاً }إحدى{) 52(
)52 (}صبرتن نحون{ ونونَ يف النالن غَمأد: )تن نحونصبر.(  
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  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 55(
  .نِهايةُ الربع }إنا إىل اِهللا راغبون{) 59(

####  
 
أبـدلَ   }واملؤتفكات، ومأواهم، وبِـئس ، "معاً"يؤمن  ،"معاً"يؤذُونَ {) 73، 70، 61(

  ).يوذُونَ، يومن، واملوتفكات، وماواهم، وبِيس: (اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً
)61 ،72 (}اتنات جننِني، واملؤممؤللم نونَ يف الالمِ  }ويؤمالن غَمـيمِ  ، أداَء يف اجلالتو

  ).ويومن لِّلْمومنِني، واملومنات جنات: (وأبدلَ اهلَمزةَ فيهِما
  ).تنزلَ: (أسكَن النونَ، وخفَّف الزاي }تنزلَ{) 64(
)66 (}عن ن فالفَاَء }ع حفَتومةً، ومضونَ ياًء ملَ الندأب) : عن فعي.(  
تعـذَّب طَآئفَـةٌ   : (أبدلَ النونَ تاًء، وفَتح الذّالَ، ورفَع التاَء }نعذِّب طَآئفَةً بأهنم {) 66(

  ).بأهنم
أبـدلَ   }، ويؤتون، املؤمنني"معاً" واملؤمنون واملؤمنات "معاً" يأمرون{) 72، 71، 67(

  ).، ويوتونَ، املومنني"معاً"، واملومنونَ واملومنات "معاً"يامرون : (اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً
  .قَلّلَ ألفَها }"معاً"الدُّنيا {) 74، 69(
  ).رسلُهم: (أسكَن السِّني }رسلُهم{) 70(
  .بعنِهايةُ الر }من ويل وال نصري {) 74(

####  
  
  .قَلّلَ ألفَهن مجيعاً }وجنْواهم، الدُّنيا، املرضى{) 91، 85، 78(
  ).املومنني: (أبدلَ اهلَمزةَ واواً }املؤمنِني{) 79(
)80 (} ملَه رفتستغ ،ملَه رفمعاً"استغ"{ يهِناَء يف الالمِ فالر غَمأد) : رفتستغ ،مر لَّهفاستغ

  ").معاً"هم لَّ
فاستاذَنوك، : (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً }فاستئذَنوك، استئذَنك، ليؤذَنَ{) 90، 86، 83(

  ).استاذَنك، ليوذَنَ
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  ).معي عدواً: (أسكَنَ الياَء وصالً }معي عدواً{) 83(
)86 ،90 (}مذَنَ لَهؤيورة، لس زِلَتاَء يف السِّنيِ  }أنالت غَمـا ، أديهِمونَ يف الالمِ فالنو :

)موذَن لَّهيورة، لزِلَت سأن.(  
  ).وطُبِع علَى: (أدغَم العني يف العنيِ }وطُبِع علَى{) 87(
  واجلزء العاشر، نِهايةُ الربع  }أالَّ يجِدواْ ما ينفقُون{) 92(

⊥⊥⊥⊥  
 
يستئذنونك، ومـأواهم، يـؤمن، ويأْخـذ،    {) 107، 105، 104، 99، 95، 93(

يستاذنونك، وماواهم، يومن، ياخذ، : (أبدلَ اهلَمزةَ فيها مجيعاً }واملؤمنون، املؤمنِني
  )واملومنون، املومنِني

  .أمالَهن مجيعاً }أخباركم، واألنصار، هار، نار{) 109، 100، 94(
: أمالَ الراَء وقْفاً، ولَه وصالً ثَالثَةُ أوجـه  }"معاً" فسريى اهللا، وسيرى اهللا{ )105، 94(

  التغليظ، والترقيق يف المِ لَفْـظ عاِء مالَةُ الرإماجلاللة، و المِ لَفْظ يظلغت عاِء مالر حفَت
  .اجلَاللَة

)94 (}لَكُم نما }نؤةَ وزلَ اهلَمدونَ يف الالمِأبالن غَمأدواً، و) :ن لَّكُمنوم.(  
  ).السوِء: (ضم السِّني }السوِء{) 98(
)99 ،101 ،104 (}وهم، اهللا هعلمن حنن ،اتبقُر قفنمجيعاً }"معاً" ما ي نهغَمأد) : ام

  ").معاً"اهللا هو " ينفق قُّربات، نحن نعلَم 
)103 (}كعِ }صالتلى اجلَماَء عالت ركَساوِ،والو دعفاً بأل تأثْب) :كصلَوات.(  
  ).مرجؤونَ: (همز الواو }مرجونَ{) 106(
  .قَلّلَ ألفَها }احلسىن، التقوى، تقوى{) 109، 108، 107(
)110 (}قَطَّعاَء }تالت مض) :قَطَّعت.(  
)110 (} نِهايةُ الربع }حكيمواُهللا عليم.  

####  



  الءـــــــن الجــــحس

  

 
  .أمالَ ألفَهن }اشترى، التوراة، واألنصار{) 117، 111(
  ").معاً"املومنِني : (أبدلَ اهلَمزةَ واواً فيهما }"معاً"املؤمنِني {) 112، 111(
  .قَللَ ألفَها }قُربى{) 113(
تبين : (أدغَم النونَ يف الالمِ فيهِن }همتبين لَهم، تبين لَه، يبين لَ{) 115، 114، 113(

من لَّهيبي ،ن لَّهتبي ،ملَّه.(  
  ).تزِيغُ: (أبدلَ الياَء تاًء }يزيغُ{) 117(
زِيـغُ،  كاد تّ: (أدغَمهن مجيعاً }كاد يزِيغُ، اَهللا هو، ينفقونَ نفَقَةً{) 121، 118، 117(

ينفقون ن ،وفَقَةًاهللا ه.(  
)117 ،128 (}ا }رؤوفيهف اوقَطَ الوأس) :رؤٌف.(  
  )عليهِمِ األرض: (كَسر امليم وصالً }عليهِم األرض{) 118(
  .نِهايةُ الربع }ليجزِيهم اُهللا أحسن ما كَانواْ يعملُون{) 121(

####  
 
  ).املومنون، باملومنِني: (ةَ فيهِما واواًأبدلَ اهلَمز }املؤمنون، باملؤمنِني{) 128، 122(
  .أمالَهما }الكفارِ، يراكم{) 127، 123(
: أدغَمهن مجيعاً }، زادته هذه، لقَد جاَءكُم"معاً"أنزلَت سورة {) 128، 127، 124(

  ).، زادته هذه، لقَد جاَءكُم"معاً"أنزلَت سورة (
  .، نِهايةُ السورة)وهو: (أسكَن هاَء }عرشِ العظيموهو ربُّ ال{) 129(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
 

  υسورُة ُيوُنس
  .أمالَ الراَء فيها، وهكَذا يف كُلّ فواتحِ السور }الر{) 1(
  )لَِسحر(كَسر السني وحذَف األلف وأسكَن احلَاء } لَساحر{ ) 2(
  ).ذَّكَّرونت: (شدد الذّالَ} تذَكَّرون{) 3(
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  ).منازِل لِّتعلَمواْ:(أدغَم الالم يف الالمِ }منازِلَ لتعلَمواْ{) 5(
  .أمالَها  }والنهارِ{) 6(
)7 ،8 ،10 (}مدعواه ،ميا، مأواهفـاً يف     }"معاً" الدُّنةَ ألـزملَ الَهـدأَبمجيعاً و نقَلّلَه

  ) .ماواهم(
  ) .حتتهِمِ األنهار: (كَسر امليم}رحتتهم األنها{) 9(
)10 (} نيالَمالع بِهللا ر داحلَم ةُ الرُّبع }أَناينِه.  

####  
  
)11،12 ،16 (}ني، لَبِثْترِفسلْمل نيمجيعاً }باخلريِ لَقُضي، ز نهغَمأد ) : ،باخلري لَّقضي

لَبِثت ،نيرِفسن لِّلْميز.(  
  ).رسلُهم، رسلُنا: (أسكَن السِّني فيهِما }رسلُهم، رسلُنا{) 21، 13(
)13 ،15 ،24 (} واْ، لقاءناائْـتنمؤييأْكُـل "وصـالً "ل ،{    ـيهِنةَ فـزملَ الَهـدأب :

  ).إيت(كحفص ) ائت(ويبدأ بـ ) ليومنواْ،لقاءنات،ياكُل(
خالئف فِّي، أظْلَم : (أدغَمهن مجيعاً }ب بآياتهخالئف يف، أظْلَم ممن، كذ{) 17، 14(

  ).ممن، كذب بآياته
)15 (}افأَخ يإن، إن الً }يل أن، نفسيصو يهِناَء فالي حفَت) :   ـيإن، إن يلَ أن، نفسـي

افأَخ.(  
  .أمالَهن }أدراكم، افترى، دارِ{) 25، 17، 16(
  ). وجهان(ولَه االختالس ) بعد ضرآء(م الدالَ يف الضاد أدغَ }بعد ضرآء{) 21(
  ).متاع احلياة: (رفَع العني  }متاع احلياة{) 23(
  . قَلّلَ ألفَهما  }"معاً"الدنيا{) 23،24(
، ) يشـآُء اىل ( وسهلَها) يشآُء وِال: (أبدلَ الَهمزةَ الثّانِيةَ واواً مكْسورةً }يشآُء إىل{) 25(

)انهجو.(  
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  . نِهايةُ الرُّبعِ }ويهدي من يشآء إىل صراط مُّستقيمٍ{) 25(
####  

 
  .قَلّلَ ألفَها }احلُسنى{) 26(
)27،28،39،52 (}   ينلَّـذيـلَ لق ،كَـذَّب كجزاء، نقولُ للذين، كذل السيئات { 

  )ء، نقول لِّلذين، كذلك كَّذَّب، قيل لِّلَّذينالسيئات جزا(أدغَمهن مجيعاً 
  .أمالَهن مجيعاً }النار، يفْترى،افتراه، النهار{) 45، 38، 37، 27(
)31 (}قُكُمزري{ يف الكَاف القَاف غَمأد) :قكُّمزري.(  
  ) .الْميت ( أسكَن الياَء فيهِما  }"معاً"الْميت{) 31(
)33 ،34،38 ،39 ،40 ،49 (}     ،تأْوِيلُـه ،هِمـأْتواْ، يفَكُـونَ، فَـأْتؤون، تنمؤال ي

ال يومنون، توفَكُونَ، فَاتواْ، : (أبدلَ الْهمزةَ فيها مجيعاً }، فال يستأْخرونَ"معا"يؤمن
  ).ياتهِم، تاوِيلُه، ال يومن، فال يستاخرون

  ). ال يهدي: (تح الياَء اُألولَى واختلَس فَتحةَ الْهاء وشدد الدالَفَ }اليهِدي{) 35(
)40 (}ينفِْسدبِالْم لَماِء }أَعالب ندع فَى امليمأخ) :ينفِْسدبِالْم لَمأَع .(  
)45 (}مهرشحوناً }ياَء نلَ اليدأب) :مهرشحن.(  
)49 (}لُهآَء أججط }مسوالترِ والقَص عنيِ مزتدى اهلَمقَطَ إحأس) :  ـملُهـآ أجـا  ) (جج

ملُهأج.(  
  . نِهايةُ الرُّبعِ }هلْ تجزونَ إِالَّ بِما كُنتم تكِْسبون{) 52(

####  
 
  ) . وربي إنه(فَتح الياَء وصالً  }وريب إِنه{) 53(
)57 (}آَءتكُمج قَد{ يمِأدالَ يف اجلالد غَم):آَءتكُمقَد ج.(  
للْمـومنني،  : (أبدلَ الْهمزةَ واواً يف اُألولَى، وألفاً يف الثّانِية }للْمؤمنِني، شأْن{) 61، 57(

  ).شان
)59،61،64 ،67 ،68 (}   ،ـلَ لَكُـمجع ،ماتكَليل لدبنَ لكم، إذْ تفيضون، ال تأذ



  الءـــــــن الجــــحس 

)106(  

  

أذن لَّكم، إذ تفيضون، ال تبـديل  ( أدغَمها مجيعاً   }سبحانه هو، ا الليلَ لتسكنو
  ) .سبحانه هو، لِّكلمات، جعل لَّكم، الليل لِّتسكنوا 

  .أمالَها }البشرى{) 64(
  ).شركاَء ان: (سهلَ الْهمزةَ الثّانِيةَ وصالً }شركاَء إن{) 66( 
  . نِهايةُ الرُّبعِ }رونَبِما كَانواْ يكْفُ{) 70(

####  
)71 ،74 ،78 ،80 (}ملكما، قَالَ لَه لَى، حننع عطْبقومه، نمجيعـاً  }قالَ ل نهغَمأد :

)ملَى، حنن لَّكما،  قَال لَّهع عطْبوجه آخـر وهـو   ) حنن لكما(ويف ) قال لِّقومه، ن
 .االختالس 

أبـدلَ  }أجِئْتنا، بِمؤمنِني، ما جِئْتم، املؤمنني، فال يؤمنوا ليؤمنواْ،{) 88، 87، 81، 78، 74(
  ).ليومنواْ، أجِيتنا، بِمومنني، ماجِيتم، املومنني، فال يومنوا: (الْهمزةَ فيها مجيعاً

  .قَلّلَها }موسى{) 88، 87، 84، 81، 80، 77، 75(
وابتدأ بِها ) فرعونوتوين(مزةَ واواً لَدى وصلها بِما قَبلَها أبدلَ الْه }فرعونُ ائتونِي{) 79(

  ) .إِيتوين(كَحفْصٍ 
؛ ولَه يف همزة الوصـلِ  ) ءآلسحر(زاد همزةَ استفْهامٍ قَبلَ همزة الوصلِ  }السحر{) 81(

انهجو :  
1-  املد عفاً ؛ ما ألالُهدعِ إباملشب.  
2- دونَ من ديب نيهيلُها بست.  

  )موسى(، وقَلّلَ )آمن لِّموسى: (أدغَم النونَ يف الالمِ }آمن لموسى{) 83(
  .أمالَ ألفَها  }الكَافرين{) 86(
  . قَلّلَ ألفَها  }الدنيا{) 88(
  ) .ليضلّوا(فَتح الياَء  }ليضلّوا{) 88(
  . نِهايةُ الرُّبعِ } تتبِعانِّ سبِيلَ الَّذين ال يعلَمونَوال{) 89(

####  
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)90 ،107 (}بِه يبصقَالَ، هو وإن، ي قرمجيعاً }الغ نهغَمأد) :  ،إنق قَّالَ، هـو ورالغ

هيب بصي.(  
  ).بوانا: (أبدلَ الْهمزةَ ألفاً }بوأْنا{) 93(
)94 ،108( }آَءكُمج قَد ،آَءكج الَ يف اجليم }لقَدالد أدغم) :آَءكُمقَد ج ،آَءكلقَد ج.(  
 }" معاً"مؤمنني، تؤمن، املؤمنني "معاً"يؤمنون{ )104، 100،103، 99، 101، 96(

  ") . معاً"، مومنني، تومن، املومنني"معاً"يومنون (أبدلَ اهلَمزة واواً فيها مجيعاً 
  .قَلّلَ ألفَها  }الدنيا{) 98(
  ) . قلُ انظروا(ضم الالم وصالً  }قلِ انظُروا{) 101(
  ) . رسلَنا(أسكَن السِّني  }رسلَنا{) 103(
  ).ننج: (فتح النونَ الثَّانيةَ، وشدد اجليم }ننجِ{) 103(
)107 ،109 (}وهاهلاَء }و كَنأس) :وهو.(  
)109 (}نيوماحلَاك ريخ وة }هايةُ السُّورنِه.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  υ ُسوَرُة ُهوٍد
  .أمالَ الراَء }الر{) 1(
  ) . ويوت(أبدلَ اهلَمزةَ واواً  }ويؤت{) 3(
  ) . فإينَ أخاف(فتَح الياَء وصالً  }فإين أَخاف{) 3(
  ).وهو على: (أسكَن اهلاَء }وهو على {) 4(
  ) .يعلم ما(أدغَم امليم يف امليمِ  }علم ماي{) 5(
  .           نِهاية الربع واجلزء احلادي عشر  }إنه عليم بذات الصدور{) 5(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  
ويعلَم مستقَرها، أظلم : (أدغَم امليم يف امليمِ فيهِما }ويعلَم مستقَرها، أظلم ممن {) 18، 6(
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)108(  

  

  ).ممن
  ) . وهو الذي(أسكَن اهلاَء  }هو الذيو{) 7(
يـاتهِم، فـاتواْ،   : (أبدلَ اهلَمزةَ فيهـا مجيعـاً   }يأْتيهِم، فأْتواْ، يؤمنون {) 17، 13، 8(

  ).يومنون
)10 (} هإن ينالً }وعصاَء والي حفَت ) :هإن ينوع.(  
  .لَهما أما }افتراه، افترى{) 18، 13(
  .قَلّلَهما  }الدُّنيا، موسى{) 15،17(
  . نِهايةُ الرُّبعِ }أَصحاب اجلَنة هم فيها خالدون{) 23(

####  
 
  ).تذَّكَّرون: (شدد الذَّالَ }"معاً"تذَكَّرون{) 30، 24(
  ) .أَني لكم(فَتح اهلَمزةَ  }إِني لكم{) 25(
فَـتح اليـاَء    }ني أَخاف، ولكني أَراكُم، إني إذاً، نصحي إنْإ{) 34، 31، 29، 26(

يهِنإِنْ: (ف يحصإذاً، ن يإن ،أَراكُم ينولك ،افأَخ يإن.(  
)27،29 ،35 (}اكرا نمعا"م"اهرى، أراكم، افترمجيعاً }، ن نالَهأم.  
بـادئ  : (مزةً مفْتوحةً بعد الدالِ وأبدلَ اهلَمزةَ ألفاً بعد الـراء زاد ه }بادي الرأي{) 27(

  ).الراي
أبـدلَ اهلمـزةَ    }يؤتيهم، فأْتنا، يأْتيكم، يؤمن، يأْتيه {) 39، 32،33،36، 27،31(

يهِنيه: (فيات ،نا، ياتيكم، يومنهم، فاتييوت.(  
)28 (}تيمفع{ الع حفَتامليم فّفخو ني) :تيمفَع.(  
أدغَم امليم يف امليمِ والالم يف  }وياقومِ من ينصرين، أقولُ لكم، أقولُ للذين{): 30،31(

 يهِنن ينصرين، أقول لّكم، أقول لَّلذين(الالمِ فويا قوم م. (  
  ).أَعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أَعلَم بِما{) 31(
  ).قَد جادلْتنا: (أدغَم الدالَ يف اجليمِ }قَد جادلْتنا{) 32(
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جـا  ) (جآ أمرنا: (أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالً }جآَء أمرنا{) 40(
  ).أمرنا

  ).كُلِّ زوجين: (أسقَطَ التنوين }كُلٍّ زوجين{) 40(
  .نِهايةُ الرُّبعِ }ومآ ءامن معه إِالَّ قَليلٌ{ )40(

####  
  
  ).مجراها: (ضم امليم مع اإلمالةَ }مجرِاها{) 41(
  ).وهي جتْري: (أسكَن اهلاَء }وهي جتري {) 42(
)42 (} ينا بالً }ركبٱيصاَء والي ركَس) : ينا بركبٱي.(  
)42 (}م كَباارناَء يف امليمِ }عالب غَمأد) :انعكَب مار.(  
)42 ،54 (}اكرترِين، اعا }الكافمالَهأم.  
قَـال الَّ  : (أدغَم الالم يف الالمِ وامليم يف املـيمِ فيهِمـا   }قَالَ ال عاصم، اليوم من{) 43(

  ).عاصم، اليوم من
  ).يسمآُء وقْلعي: (هلمزةَ الثّانيةَ واواً مفتوحةًأبدلَ ا }يسمآُء أقْلعي{) 44(
)45 (}اِء  }فقالَ ربيف الر الالم غَمأد )بفقال ر . (  
  ).فال تسألْن(، ) فَال تسئَلْنِي ما: (أثْبت الياَء وصالً،وحذَفَها وقْفاً }فَال تسئَلْنِ{) 46(
  ).إني أعظُك، إني أعوذُ: (فتح الياء فيهِما وصالً }عوذُإني أعظُك، إني أَ{) 47، 46(
) قال رب، تغفر لِّي، حنن لَّك(أدغمهن مجيعاً  }قالَ رب، تغفر يل، حنن لك{) 53، 47(

  . وجٌه آخر وهو االختالس ) حنن لك(ويف 
  ).ما جِيتنا، مبومنني( :أبدلَ اهلمزةَ فيِهِما }ما جِئْتنا، مبؤمنني{) 53(
، ) جآ أمرنا: (أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القَصر والتوسط }جآَء أمرنا{) 82،  66، 58(

  ).جا أمرنا(
  . أمالَها  }جبارٍ {) 59(
  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 60(
  . الرُّبعِنِهايةُ  }أَال بعداً لِّعاد قَومِ هود{) 60(
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####  
  
)61،69 ،76 ،78 ،81 (} ـكبلُ رسر ،لَكُم رآَء، أطْهج قَد ،آَءتج لقَدو، وه هغري{ 

  ).غريه هو، لقَد جآَءت، قَد جآَء، أطْهر لَّكُم، رسل ربك: (أدغَمهن مجيعاً
  ).تاكُل: (أبدلَ اهلَمزةَ ألفاً }تأْكُل{) 64(
  .أماهلن مجيعاً }دارِكم، ديارِهم، بالبشرى،  البشرى{) 69،74، 67، 65(
  ). وجهان(أدغَم الياَء يف امليمِ واختلَسها } خزيِ يومئذ {) 66(
  ).ثَموداً: (نوهنا بالنصبِ }ثَموداْ {) 68(
  ).رسلُنا: (أسكَن السِّني }"معاً" رسلُنا{) 77، 69(
  .أمالَ اهلمزة واأللف بعدها وصالً ووقفاً }رءآ أيديهم {) 70(
)71 (}حاقورآِء إس{  طسوالتالقصر و عى اهلمزتنيِ مقَطَ إحدأس) ورا (، )ورآ إسـحاق

  ).إسحاق
)71 (} اَء  }قالت %يعقوبالب فَعر)يعقوب. (  
)71 (}دَءأَل{ سفاً ونيِ ألتزاهلَم نيلَ بخةأدلَ الثَّانِيه) :دءااَل.(  
)76 (}رآَء أمرِ والتوسط }جالقص عتنيِ مزقَطَ إحدى اهلَمأس)  :رآ أمج ( ،)را أمج.(  
  ).وجهان(أدغَم الراَء يف الراِء واختلَسها  }أَمر ربك{) 101، 76(
)78 (}ونزخالً }وال تصياًء و تأثْب) :ِونزخي يفوال ت.(  
  ) .ضيفي أليس(فَتح الياَء وصالً  }ضيفي أَلََيس{) 78(
لَتعلَم مـا  : (أدغَم امليم يف امليمِ والالم يف الالمِ فيهما }لَتعلَم مانريد، قَالَ لَو{) 80، 79(

  ).نريد، قَال لَّو
)81 (}كأتاَء }إِالَّ امرالت فَعر) :كأتإِالَّ امر.(  
  .نِهايةُ الرُّبعِ }وما هي من الظَّالمني بِبعيد{ )83(

####  
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)84 ،88 ،89 ،92 (}  ـيطهأَنْ، أر يقَاقإِالَّ، ش ييقفوا توم ،افأخ يوإن ،اكُمأَر يإن
ي إِالَّ، شقَاقي أنْ، إني أَراكُم، وإني أخاف، وما توفيق: (فَتح الياَء فيهِن مجيعاً }أعزُّ

زأَع يطهأر.(  
 }، النـارِ  "معاً"أراكُم، لَنراك، ديارِهم، القُرى{) 102،106، 100، 94، 91، 84(

  .أمالَها مجيعاً
)86 (}تاِء  }بقيا بِالْهيهلع قَفو)هبقي. (  
أبـدلَ   }، يأت"معا"بئسمؤمنِني، تأْمرك، يأتيه، {) 105، 99، 98، 93، 87، 86(

  ).، يات"معاً"مومنني، تامرك، ياتيه، بيس : (الْهمزةَ فيها مجيعاً
)87 (}كلى اجلمعِ }أصالتالالمِ ع اواً بعدو تأثْب) :كأصلَوات.(  
)87 (}كآُء إِنشلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ  }ما نهس)نكما نشاُء ا(اوا ولَهدأبةً ، ووركْساً م) ما نشاُء

  .، وجهان)وِنك
: والتاَء يف الثّاِء فيهِما، أدغَم الذّالَ يف التاِء  }واتخذْتموه، كما بعدت ثَمود{) 95، 92(

  ).واتخذتموه، كما بعدت ثَّمود(
جـآ  : (رِ والتوسطأسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القص }جآَء أَمر، جآَء أمرنا{) 101، 94(

  ).جا أمر) (جآ أمر(، )جا أمرنا) (أمرنا
  . قَلّلَ ألفَها  }موسى{) 96(
: ( أدغَمهن مجيعاً }املرفود ذلك، اآلخرة ذلك، النارِ هلم{) 106، 103، 100، 99(

  ) .املرفود ذَّلك، اآلخرة ذَّلك، النار لَّهم
  ).وهي ظاملة: (كَن الْهاَءأس}وهي ظاملة {) 102(
  ) .يايت ال:(أبدلَ اهلمزةَ ألفاً وأثْبت ياًء بعد التاِء وصالً }يأْت ال{) 105(
)107 (}رِيدا يالٌ لِّمفَع كبةُ الرُّبعِ }إنَّ راينِه.  

####  
  
  ).سعدواْ: (فَتح الِسين }سعدواْ{) 108(
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)112(  

  

)110 (}وسقفاً }ى الكتابما وفَهقَلّلَ أل .  
: أدغَم الفَاَء يف الفَاِء وامليم يف املـيمِ فيهِمـا   }فاختلف فيه، جهنم من{) 119، 110(

  ).فاختلف فِّيه، جهنم من(
  ).لَما: (خفّف امليم }لَما{) 111(
)114 (}كذَل ئاتيفَي، السالةَ طَرا }الصيهِميف الذّالِ فاَء يف الطّاِء والت غَمأد) :  ـالةالص

كئات ذَّليفَي، السطَّر.(  
  .أمالَهن }"معا"ذكْرى، النهارِ،القرى {) 120، 117، 114(
  ).للمومنني، يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }للمؤمنني، يؤمنون{) 121، 120(
)123 (}ريعج{ اجليم ركَساَء، والي حفَت) :جِعري.(  
وهو نِهاية ) . يعملون(أبدل تاَء اخلطَابِ ياَء غيبة  }وما ربُّك بِغفلٍ عما تعملُون{) 123(

  .السُّورة
⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  υسورُة يوسف

 .أمالَ الراَء }الر{) 1(

: أدغَمهن مجيعاً }صُّ، والقَمر رأيتهم، لَك كَيداًتعقلُونَ نحن، نحن نقُ{) 5، 4، 3، 2(
اخـتالٌس  ) حنن نقُص: (ويف) تعقلُون نحن، نحن نقُص، والقَمر رأيتهم، لَك كَّيداً(

  .أيضاً

  ).يا بني ال: (كَسر الياَء }يا بني ال{) 5(

  ).روياك: (وقَلّلَ) روياك، تاويلُ: (هلمزةَ فيهِماأبدلَ ا }رءياك، تأْويلُ{) 6، 5(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }إنَّ ربك عليم حكيم{) 6(

####  
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)9 (}لُ لَكُمخيف الالمِ }ي الالم غَمأد) :ل لَّكُمخي( ،  

)12 (}بلْعيو عترا }ييهِموناً فاَء نلَ اليدأب) :بلْعون عترن(  

: أبدلَ اهلمزةَ فيهِما ألفـاً  }بِمؤمنٍ، تأويل ،"كلّه"يأْكله، الذئب {) 21، 17، 14، 13(
  ).ياكله، الذّيب، بِمومنٍ، تاويل(

)19 ،20 ،26 (}داهش هِدة، وشوددعم ماهرارةٌ، ديس آَءتجمجيعـاً   }و ـنهغَمأد :
  ).دة، وشهِد شاهٌدوجآَءت سيارةٌ، دراهم معدو(

  ) .يا بشراي(وأمالَها وزاد ياًء بعدها ثالثَةُ أوجه ، وقَللها ، فتح األلف  }يا بشرى{) 19(

)21 (}ا }اشتراهالَهأم.  

: والكَاف يف القَـاف فيهِمـا  ، أدغَم الفَاَء يف الفاء }ليوسف في، لك قَالَ{) 23، 21(
  ).فِّي، لك قَّالَليوسف (

)23 (}نسي أَحباَء }رالي حفَت) :نسأح يبر.(  

)24 (}هآَء إنشالً }ووالفَحصةَ وةَ الثَّانِيزلَ اهلَمهس) :هنآَء اشووالفَح.(  

  ).املخلصني: (كَسر الالم }املخلَصني{) 24(

  ف بعدها دونَ الراء أمالَ الْهمزةَ واألل }رءا{) 28، 24(

)26 ،27 (}وهمعاً" و"{ كَناهلَاَء أس) :وهو .(  

)29 (}تكُن كإن{ يف الكَاف الكاَف غَمأد) :تك كُّنإن(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }من اخلاطئني{) 29(

####  
 
  ).اقَد شغفَه: (أدغَم الدالَ يف الشّنيِ }قَد شغفَها{) 30(
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  .أمالَها مجيعاً  }نراك، أرى ،"معاً"لَنراها، أرانِي {) 43، 36، 30(

  ).حاشا هللا: (أثْبت ألفاً وصالً }حاش لله{) 31(

)33 ،34 ،37 ،42 (}هإن ،بـه  وقَالَ ربر كْري، ذلَّذقالَ لقَالَ ال يأتيكُما، و ،وه{ 
قَال رب، إنه هو، قَال الَّ ياتيكُمـا،  ": (يأتيكما: "اهلمزةََ يف أدغَمهن مجيعاً، وأبدلَ
  .وجٌه آخر وهو االختالس) ذكْر ربه: (، ويف)وقال لِّلَّذي، ذكْر ربه

)36 (}رصي أرانِي أعلُ، إنمانِي أحي أرال الـراِءينِ  }إِنأمو اَءات األربعةالي حفَت) : ـيإن 
  ) .إني أرانِي أمحل، أرانِي أعصر

)36 ،37 ،41 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 (} ها، بتأوِيلئْني، تأكلُ، نبأْسمعاً"ر"، 
 نه، يأكلهنون، فتأكل، رأسا، ال يؤميكُما، يأتكُمأْتا  ،"معاً"نبمم ،هبتأويل، بتأويل

ي، يأكُلْنيأت تأكُلون، ثُم{ دا مجيعاًأبنون، : (لَهال يوم ،هينا، بتاوِيلاسي، تاكُل، نبر
ي، ياكُلْنيات ا تاكُلون، ثُممم ،هبتاويل، بتاويل ،نه، ياكلهفتاكل، راس.(  

  ).ربي إني: (فَتح الياَء وصالً }ربي إني{) 37(

  ).ءابائي إبراهيم: (فَتح الياء }ءابائي إبراهيم {) 38(

)39 (}نيِ }ءأربابتزاهلم فاً بنيلَ ألخأدةََ الثّانِيةَ وزلَ اهلمهس):باٌبءااَر.(  

  ).إني أرى: (فَتح الياَء وأمالَ األلف بعد الراِء }إني أرى{) 43(

  ) .نِياملُأل وفْتو: (أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ واواً وصالً }املُأل أَفْتونِي{) 43(

  .وقلل ألفهما )للرويا، روياي(أبدلَ اهلمزةَ فيهما واواً  }رؤياي، للرُّؤيا{) 43(

)46 (}جِعأر لِّياَء }لَعالي حفَت) :جِعأر لِّيلَع.(  

  ).داباً: (أسكَن اهلمزةَ وأبدلَها ألفاً }دأَباً{) 47(

)48 (}كالَ يف الذّ }بعد ذَلالد غَمالِأد) :كبعد ذَّل.(  
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امللك : (أسقَطَ همزةَ الوصلِ، وأبدلَ همزةَ القَطْعِ واواً وصالً }امللك ائتونِي{) 54، 50(
  ).ايتونِي: (، وابتدأ بِها كَحفْصٍ)وتونِي

  ).حاشا هللا: (أثْبت ألفاً وصالً }حاش هللا {) 51(

  . نِهايةُ الرُّبعِ واجلزء الثاين عشر }يد اخلآئنِنيوأن اَهللا ال يهدي ك {) 52(

⊥⊥⊥⊥  
 
  ).نفسي إن، ربي إنَّ: (فَتح الياَء فيهِما وصالً }نفسي إن، ربي إنَّ{) 53(

بالسـو  (، ) بالسوِء االَّ: (أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القصرِ والتوسط }بالسُّوِء إِالَّ{) 53(
  ).إِالَّ

)56 ،58 ،60 ،65 ،66 (} ،لَ لَكُملُواْ، كيخفَد ا، يوسفنتمحبِر يبصي، نف فوسيل
لٌ، قَالَ لَنكَي كمجيعاً }ذَل نهغَمـا، يوسـف    : (أدنتمحرـيب بصف فِّي، نوسيل

لٌ، قَال لَّنك كَّيذَل ،ل لَّكُملُواْ، كيخفَّد.(  

)58 (}وجآَء إخالً }ةُوصةَ وةَ الثَّانِيزلَ اهلمهس) :ُةوخآء اجو.(  

، )قَالَ اتـونِي : (وصالً أسقَطَ همزةَ الوصلِ، وأبدلَ همزةَ القَطْعِ ألفاً }قَالَ ائتوين{) 59(
  ).ايتونِي: (وابتدأ بِها كحفص

)60 ،66 ،73 ،76 (}نِي، ما جِئننأتونِي، لتتأت ا، لَم  

  ).لَم تاتونِي، لتاتننِي، ما جِينا، لياخذَ: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }ليأخذَ

)62 (}يانِهتفقَالَ لاًء }وونَ تلَ الندأبو األلف ذَفحيف الالمِ و الالم غَمأد) :هتيتقَال لِّفو.(  

  ).حفْظاً: (ذَف األلف وأسكَن الفَاءكَسر احلَاَء، وح }حافظاً{) 64(

  ). وهو أرحم: (أسكَن اهلَاَء }وهو أرحم {) 64(

  ).توتونِي موثقا: (أبدلَ اهلمزةَ واواً وأثْبت الياَء وصالً }تؤتون موثقاً {) 66(

  .وصالً) إني أناْ: (فَتح الياَء }إني أناْ{) 69(
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)72 (}اعوص دنفْق{ ادالَ يف الصالد غَمأد) :اعود صنفْق(  

)75 ،84 (}واهلَاَء }فَه كَنأس) :وفَه .(  

  ).وِعاِء يخيه(أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ ياًء مفْتوحةً  }"معاً" وِعآِء أخيه{) 76(

  ) .ك كِّدناكَذَل: (أدغَم الكَاف يف الكَاف }كَذَلك كدنا{) 76(

  ).درجات من نشآء: (حذَف التنوين }درجات من نشآء{) 76(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وفَوق كُلّ ذي علْمٍ عليم{) 76(

####  
 
أدغَمهـن   }فَقَد سرق، استغفر لَنا، أستغفر لَكُم، قَد جعلَها{) 100، 98، 97، 77(

  ).سرق، استغفر لَّنا، أستغفر لَّكُم، قَد جعلَهافَقَد : (مجيعاً

يوسف في، يوسف فَلَن، يأذنَ لـي،  {) 100، 98، 96، 92، 86، 83، 80، 77(
هوإن  وكلها"ه" نم لَممعاً"، وأع"ا مجيعاً } ، قَالَ ال تثْريبهغَمف فِّـي،  : (أدوسي

  ).، قَال الَّ تثْريب"معاً"هو، وأعلَم من  وإنهيوسف فَّلَن، ياذَن لِّي، 

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 77(

  .أمالَ الراَء واأللف }نراك{) 78(

نأخذَ، يأْذَنَ، يأتيين، وجِئْنا، يأت، وأتونِي، تأْويل، {) 100، 93، 88، 83، 80، 79(
ناخذَ، ياذَنَ، ياتيين، وجِينا، يات، واتونِي، تاويل، : (بدلَ اهلمزةَ فيها مجيعاًأ }رؤياي
  ).روياي: (، والتقليل يف)تاوِيل روياي: (؛ مع اإلدغام يف) روياي

)80 (}أَو أَبِي ياَء }لالي حفَت) :أَو أَبِي يل.(  

)80 ،92 (}وهو{ يهِماهلاَء ف كَناأس) :وهو.(  

  ).وحزنِي إىل: (فَتح الياَء وصالً }وحزنِي إىل{) 86(
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)90 (}كنتني }أئاهلمز فاً بنيلَ ألخأدةَ الثّانيةَ وزلَ اهلمهس) :كنءاا.(  

)96 ،98 ،100 (} لَمأع يإن ،هإن يإذْ ورب الً }، بِيصاَء والي حفَت) :أ يأن لَمع ،  ـيرب
هإذْوإن بِي ،.(  

)100 (}هآُء إنشا يمول{  ـانهجةً ؛ ووركْساواً مأبدلَها وة، ولَ اهلمزةَ الثَّانِيسه) :  ـآُءشي
هنوا) (هاُء وِنشوي.(  

)100 (}هاحلكيم وإن العليم وةُ الرُّبعِ }هاينِه .  

####  
 
أبدلَ اهلمزةَ  }"معاً" تأوِيلُ، بِمؤمنِني، وما يؤمن، تأتيهم{) 107، 106، 103، 101(

  ).تاوِيلُ، بِمومنِني، وما يومن، تاتيهم: (فيها مجيعاً

  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 101(

  ).اآلخرة توفَّنِي: (أدغَم التاَء يف التاِء }اآلخرة توفَّنِي{) 101(

)109 (}ي إليهِموحفـاً  }ناحلاِء أل لَ الياَء بعدأبداحلَاَء و حفَتونَ ياًء ولَ الندأب) :  ىـوحي
إليهِم.(  

  .أمالَها }القُرى{) 109(

  ).أفَال يعقلُون: (أبدلَ التاَء ياًء }أفَال تعقلُون{) 109(

  ).كُذِّبواْ: (شدد الذَّالَ }كُذبواْ{) 110(

  ).فَننجِي من: (زاد نوناً ساكنةً بعد النون وخفّف اجليم وأسكَن الياَء }فَنجي من{) 110(

  ).باسنا، يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }بأسنا، يؤمنون{) 111، 110(

  .أمالَ الراَء واأللف  }يفترِي{) 111(

)111 (}ةً لِّقَومحردًى وهونَونمنِهايةُ السورة }مٍ يُّؤ.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة الرَّْعد

  .أمالَ الراَء }الر{) 1(

  ).ال يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }ال يؤمنون{) 1(

  ). وهو الذي: (أسكَن اهلاَء }وهو الذي {) 3(

  ).تسقَى: (أبدلَ الياَء تاًء }يسقَى{) 4(

)4 (}مٍ يقَولُونَلقةُ الرُّبعِ }عاينِه .  

####  
 
)5 (}فَعجب اَء يف الفَاِء }تعجبالب غَمأد): جٌبتعجب فَّع. (  

  ).ءاانا، ءااذا : (سهلَ اهلمزةَ الثّانيةَ وأدخلَ ألفاً بني اهلمزتني فيهما }ءإنا، أِءذا{) 5(

  .أمالَها }النار{) 5(

)6 (}ثُالتالْم هِمالًكَ }قبلصو امليم رس) :ثُالتهِمِ الْمقبل(  

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 8(

  .قَلّلَ ألفَها }أُنثَى{) 8(

  .أمالَهن مجيعاً }بِمقْدار، بالنهار، الكافرين، النار{) 17، 14، 10، 8(

يصيب بِها، الْمحالِ لَـه، خـالق كُـلِّ،    بالنهارِ لَه، ف{) 17، 16،  14،  13، 10( 
ينلَّذا مجيعاً }األمثالَ لهغَمق كُّـلِّ،  : (أدخال ،ال لَّهحا، الْمهصيب بهار لَّه، فيبالن
يناألمثال لِّلَّذ(  

)13 ،16 (}وها }"معاً" ويهِماهلاَء ف كَنأس) : وهمعاً"و.("   

)16 (}ذْتخأفَاتاِء }مالذّالَ يف الت غَمأد) :مخذتأفَات.(  
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  ).توقدون: (أبدلَ الياَء تاًء }يوقدون{) 17(

  ).لربهِمِ احلسنى: (كَسر امليم }لربهِم احلسنى{) 18(

)18 (}وبِئْس ،ماها }مأويهِملَ اهلمزةَ فدأب) :وبِيس ،ماهماو. (  

)18 (}هامل ةُ الرُّبعِ }ادوبِئْساينِه .  

####  
 
  .قَلّلَهن مجيعاً }، املوتى"كله"الدُّنيا  {) 31، 34، 26(

  .أمالَهن مجيعاً }، دارِهم"كله"الدار {) 31، 25، 24، 22(

)29،32  ،33 (}ينلَّذل نزي ،مهى، أخذْتطُوب اتحمجيعاً }الصال نهغَمأد) : اتحالصال
  ).طُوبى: (؛ مع تقليلِ) أخذتهم، زين لِّلَّذينطُّوبى، 

  ).عليهِمِ الذي: (كَسر امليم وصالً  }عليهِم الذي{) 30(

)31 (}بِه الباِء }كُلِّم عند أخفَى امليم) :بِه كُلِّم(  

  ).ياتي: (أبدل اهلمزةَ ألفاً }يأتي{) 31(

  ).صدواو: (فَتح الصاد }وصدُّوا{) 33(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }من واق{) 34(

####  
 ).أُكْلُها: (أسكَن الكَاف }أُكُلُها{) 35(

  .قَلّلَهن وقْفاً }"الثالثة" عقْبى{) 42، 35، 24(

  .أمالَهما }الكافرين، الدار{) 42، 35(

: فيهِما ولَه اختالسهما وجه ثـان أدغَم امليم يف امليمِ  }العلْمِ مالَك، يعلم ما{) 42، 37(
  ).العلْم مالَك، يعلم ما(
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)120(  

  

  ).ياتي، ناتي: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما ألفاً }يأتي، نأتي{) 41، 38(

  ).وهو: (أسكَن اهلاَء }وهو سريع احلساب {) 41(

)42 (} نمل الكفَّار{ أخورةً وكْسالفَاَء م فّفاَء  خالـر غَمأدو ادلى االفرع فاألل عدا بهر
  ).الكافر لِّمن: (يف الالمِ

)43 (}هدنع نتاب وومالك لْملَ  نِهايةُ السورة، }عصإذا ونِ، ويتالسور البسملةَ بني أثبت
  ).الكتاب بسمِ اهللا: (آخر السورة بِها وجب إدغام الباِء يف الباء

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  υسورُة إبراهيم
  .أمالَ الراء }الر{) 1(

  .أمالَ ألفَهما  }للكافرين، صبارٍ{) 5، 2(

  .قَلّلُهن مجيعاً }"الثالثة" الدُّنيا، موسى{) 8، 6، 5، 3(

)4 ،7 (}بُّكُمأَذَّنَ، تأَذَّنَ روإذْ ت ،ملَه نيبيمجيعاً }ل نهغَمأد) :ن لَّهيبيأذَّنَ، تأَذَّن لوإذ ت ،م
كُمبر.(  

  ).وهو العزيز: (أسكَن اهلاَء }وهو العزيز{) 4(

)6 (} آَءكُمونَ نِسيحويست{ ونونَ يف النالن غَمأد) :آَءكُمسون نيحتسوي.(  

)9 (}كُمفاً }يأتةَ أللَ اهلمزدأب) :كُميات.(  

)9 ،10 ،11 (}لُهسرا }ميهف السِّني كَنأس) :ملُهسر(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }إليه مرِيب{) 9(

####  
 



  الءـــــــن الجــــحس

  

)10 (}لَكُم رفغياَء يف الالمِ }لالر غَمأد) :ر لَّكُمفغيل.(  

أبـدلَ   }فأْتونا، نأْتيكُم، املؤمنون، ويأتيه، ويأْت، تـؤتي {) 25، 19، 17، 11، 10(
  ).فاتونا، ناتيكُم، املومنون، ياتيه، يات، توتي: (هلمزةَ فيها مجيعاًا

  )سبلَنا: (أسكَن الباَء }سبلَنا{)  12(

)13 (}هِملسرل{ السِّني كَنأس) :هِملسرل.(  

  .أمالَهما }جبار، قَرار{) 26، 15(

)22 (}كُملَيع يالياء }ل كَنأس) :كُملَيع يل.(  

  ).أشركْتمونِي من: (أثْبت الياَء وصالً }أشركْتمون من{) 22(

: والالم يف الـالمِ ، أدغَم التاَء يف امليمِ  }الصالحات جنات، األمثَالَ للْناس{) 25، 23(
  ).الصالحات جنات، األمثَال لِّلْناس(

  ).أُكْلُها: (الكَاف أسكَن }أُكُلُها{) 25(

  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 27(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }ويفْعلُ اُهللا ما يشآُء{) 27(

####  
 
: أمـالَهن مجيعـاً، ويف   }البوار، القَرار، النار، القهار، وتـرى {) 49، 48، 30، 28(

  .فاًالفَتح واإلمالةَ، واإلمالةَ فَقَطْ وقْ) وترى(

)29 (}لَ اهلمزةَ ياًء }وبِئْسدأب) :بِيسو.(  

  ).ليضلُّوا عن: (فَتح الياَء }ليضلُّوا عن{) 30(

  ).ياتي، وللْمومنِني: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }يأتي، وللْمؤمنِني{) 41، 31(

)31 (}ومي ياَء  }يأتالي غَمأدفاً وةَ أللَ اهلمزديف الياِءأب):ٌموي ييات.(  
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)122(  

  

ال بيع فيه وال ( أسقَطَ التنوين منهما وبناهما على الفَتحِ  }ال بيع فيه وال خاللٌ اهللا{) 31(
  ).خاللَ اهللا 

)32 ،33 ،41 ،45 ،49 ،50 ،51 ( } لَكُم رسخاألربعة"و"  ،لَكُم ني، وتبيل راغْف
ا، األصلْنفَع فزيكَيجيل ارالن ،مرابِيلُهس ا مجيعاً }فادهغَمر : (أداغْف ،ر لَّكُمسخ

  ).لِّي، وتبين لَّكُم، كيف فَّعلْنا، األصفاد سرابِيلُهم، النار لِّيجزِي

)37 (}تكَنأس يالً }إنصالياَء و حفَت) :تكَنأس يإن.(  

)38 (}ا نم لَمعيتفيف امليمِ }خ امليم غَمأد) :يفخا نلَم معت. (  

  ).دعآئي ربنا: (أثبت الياَء وصالً }دعآِء ربنا {) 40(

)42 ،47 (}نبسحا }"معاً" تيهِمف السِّني ركَس) :نِسبحت.(  

)44 (}العذاب يهِمفاً   }يأتةَ أللَ اهلمزدأب ، امليم ركَسالًوصو) :يهِمِ العذابيات.(  

وإذا وهناية اجلزء الثالث عشـر  ، نِهايةُ الربع والسورة  }وليذَّكَّر أُولُواْ األلْباب{) 52(
  ).أُولُواْ األلْباب بسمِ: (وصلَت بالبسملة ففيها اإلدغام

⊥⊥⊥⊥⊥⊥
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  سورُة الحجر
  .أمالَ الراَء }الر{) 1(

  ).ربما: (اَءشدد الب }ربما{) 2(

  ).ياكُلوا: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }يأكُلوا{) 3(

  ).ويلْهِهِمِ األملُ: (كَسر امليم وصالً }ويلْهِهِم األملُ{) 3(

وما يستئخرون، لَو ما تأْتينا، ومـا يـأْتيهِم، ال يؤمنـون،    {) 24، 13، 11، 7، 5(
وما يستاخرون، لَو ما تاتينا، وما ياتيهِم، ال : (مزةَ فيها مجيعاًأبدلَ اهل }املستئخرين

  ).يومنون، املستاخرين

ما تنزلُ (، )املالئكة(أبدلَ النونَ تاًء مفْتوحةً وفَتح الزاي ورفَعَ  }ما ننزلُ املالئكَةَ إال{) 8(
  ).املالئكةُ إال

)9 ،23 (}يِينحن نحلْنا، لَنزن نا }حيهِمف ونونَ يف النالن غَمأد) :   نحـا، لَـنلْنزن نحن
  ).نحيِي

  ).خلَت سنةُ: (أدغَم التاَء يف السِّنيِ }خلَت سنةُ{) 13(

أدغَمهن  }"معاً" ولَقَد جعلْنا، قَالَ ربُّك، قَالَ لَم، قَالَ رب{) 39، 36، 33، 28، 16(
  ).ولَقَد جعلْنا، قَال ربك، قَال لَّم، قَال رب: (مجيعاً

  .أمالَ ألفَها }نارِ{) 27(

  ).املخلصني: (كَسر الالم }املخلَصني{) 40(

: يهـا اإلدغـام  وإذَا وصلَت بِما بعدها فَفنِهايةُ الرُّبعِ،  }وما هم منها بِمخرجِني{) 48(
  . )بِمخرجِني نبئْ(

####  
 ).عبادي أني أناْ: (فَتح الياَء فيهِما وصالً }عبادي أني أَناْ{) 49(
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)124(  

  

  ).إذ دخلُواْ: (أدغَم الذّالَ يف الدالِ }إذْ دخلُواْ{) 52(

  ).يقْنِطُ: (كَسر النونَ }يقْنطُ{) 56(

  ).ءال لُّوط: (أدغَم الالم يف الالمِ فيهِما }"معاً" لَ لُوطءا{) 61، 59(

جـآَء  (، )جـآ ءال (رِ والتوسط وصالً أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القص }جاَء ءالَ{) 61(
  .)ال

: أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعـاً  }، بِما تؤمر"معاً"جِئْناك، للمؤمنني {) 94، 88، 77، 63(
  ).، بِما تومر"معاً"ك، للمومنني جِينا(

  ).حيث تومرون: (أدغَم الثّاَء يف التاِء، وأبدلَ اهلمزةَ واواً }حيثُ تؤمرون{) 65(

وجـآَء  (، )وجآ أَهـلُ : (أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القصر والتوسط }وجآَء أهلُ{) 67(
  ).هلُ

  ).إني أناْ: (ح الياَء وصالًفَت }إني أناْ{) 89(

)99 (}نيقالي كيى يأْتتح كبر دبآخر السورة }واعةإبدالُ اهلمز عم ،) :كييات(.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  سورُة النَّْحِل

  ).ينزِلُ: (أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }ينزلُ{) 2(

: أبدلَ اهلمزةَ فـيهِن مجيعـاً   }وا، يؤمنون، فَلَبِئْستأْكُلُون، لتأْكُلُ{) 29، 14،22، 5(
)ون، فَلَبِيسناكُلوا، يومتاكُلُون، لت.(  

)7 (}ءوفلَر{ اوقَطَ الوأس) :ٌفلَرؤ.(  

)12 (}ر لَكُمخاَء يف الالمِ }وسالر غَمأد) :ر لَّكُمخوس.(  

)12 (}راتخسم وما }والنُّج بصيف  ن غَام املـيمإد التاَء بِالكسرِ مع صبحِ،ونبِالفَت مليم
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  )والنجوم مسخرات:(امليمِ بعدها

  ).وهو الذي: (أسكَن اهلاء }وهو الذي {) 14(

)14 (}ى الفلكرالً  }وتصو الفتحالةُ واإلم لَهقْفاً، والَها وأم)وجهان.(  

)17 ،19 ،23 ،24 ،28( } ،ميلَ لَهِسرُّونَ، قا يم لَمعِسرُّونَ، يا تم لَمعي ،نكَم لُقخي
يخلُق كَّمن، يعلَـم مـا   : (أدغَمها مجيعاً }أنزلَ ربُّكُم، املالئكَةُ ظَالمي، السلم ما

  )الئكَة ظَّالمي، السلم ماتِسرونَ، يعلَم ما يِسرونَ، قيل لَّهم، أنزل ربكُم، امل

  ).أفَال تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }أفَال تذَكَّرون{) 17(

  ).تدعون: (أبدلَ الياَء تاًء }يدعون{) 20(

  .أمالَها  }أوزارِ{) 25(

)26 (}قْفالس هِملَيع{ امليم ركَس) :قْفهِمِ السلَيع.(  

  .مالَ ألفَهاأ }الكافرين{) 27(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }فَلَبِئس مثْوى املتكَبرِين {) 29(

####  
 
)30 ،33 ،40 (} نقولَ له ،ككَذَل ك، ربكبر رأم ،ينلَّذمجيعـاً  } وقَيِلَ ل ـنهغَمأد :

)نقول لَّه ،كك، ربك كَّذَلبر رأم ،ينوقَيل لِّلَّذ.(  

)30 ،31 ،32 ،39 ،41 ،44 (} ،ملَه نبِني، ليبيكَة طَياملالئ ،ملَه هاراألن ،بُّكُملَ رزأن
أنزل ربكُم، األنهار لَّهم، املالئكَة طَّيبِني، : (أدغَمهن مجيعاً }أكبر لَو، لتبين للناسِ

  ).ليبين لَّهم، أكْبر لَّو، لتبين لِّلناسِ

  .قَلّلَ ألفَهن }"معاً" الدُّنيا{) 41، 30(

)33 ،45 ،46 ،47 ،50 (}  مـذَهيأْخ يهم، أويأْت ي، أوأْتي أو ،يهِممـا  "معـاً "تأْت ،
تاتيهِم، أو ياتي، أو ياتيهم، أو ياخذَهم، مـا  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }يؤمرون
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)126(  

  

  ).يومرون

)37 (}هيال يالَ }دالد حفتالياَء و مض) :ىدهال ي.(  

  ).يوحى: (وفَتح احلَاءَ وأبدلَ الياَءألفاً بعدها، أبدلَ النونَ ياًء }نوحي{) 43(

  ).بِهِمِ األرض: (كَسر امليم وصالً }بِهِم األرض{) 45(

)47 (}لرءوف{ اوقَطَ الوأس) :لرؤٌف.(  

)48 (}فَيتاَء تاًء }ؤاْيلَ اليأبد) :ْؤافَيتت.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }ويفْعلُونَ ما يؤمرون{) 50(

####  
 
أدغَمهـن   }اِهللا هـم  "معاً" ال يعلَمونَ نصيباً، القومِ من، جعلَ لَكُم{) 72، 59، 56(

  ).، اهللا هم"معاً"كُم ال يعلَمون نصيباً، القوم من، جعل لَّ: (مجيعاً

)57 (}هحانبس ناتاَء يف السِّ }البالت غََمنيِأد) :هحانبنات سالب. (  

  .قَلّلَ ألفَها }باُألنثَى، احلسنى{) 62، 58(

)58 ،60 (}وها }"معاً" ويهِماهلاَء ف كَنأس) :وهو.(  

  .عدهاأمالَ الراَء واأللف ب }يتوارى{) 59(

يومنـون،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }، يستئخرون"كله"يؤمنون{) 72،64، 61، 60(
  ).يستاخرون

)61 (}ملُهآَء أجالً  }جصو القصرِ والتوسط عقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مأس)  جـآ أجلـهم( ،
  ).جآَء جلهم(

)63 ،64 ،69 ،70  ،72 (}يبتل ،ملَه نيكَي، فَزرِ لمالع ،ك، خلَقَكُمبلَ ربس ،من لَه
ر لِّكَي : (أدغمهن مجيعاً }ورزقَكُممالع ،ورزقَكُم ،كبل ربس ،من لَّهيبتل ،من لَّهيفَز
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 ، خلَقكُّم. (  

)63 (}ميُّهلو واوِ ؛  }فَهيف الو اوالو أدغَماهلاَء ؛و كَنأس) وفَهمهيلو.(  

)70 (} دعب الباِء }ال يعلَم ندع فَى امليمأخ):دعال يعلَم ب.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وأَنتم ال تعلَمون{) 74(

####  
 

)75 ،76 (}وهو ،وا }"معاً" فَهيهِماهلاَء ف كَنأس) : وهو ،ومعاً"فَه.("  

أبدلَ اهلمـزةَ فـيهِن    }أمر، يؤمنون، بأْسكُم، وجِئْناال يأْت، ي{) 89، 81، 79، 76(
  ).ال يات، يامر، يومنون، باسكُم، وجِينا: (مجيعاً

)76 ،78 ،80 ،81 (} جعلَ لَكُم ،نمو وا مجيعاً }"كله"ههغَمأد) :  جعـل ،نمو وه
لَّكُم.(  

)80 (}نِكُمظَع{ نيالع حفَت) :ُنِكظَعم.(  

  أماهلن مجيعاً  }وأوبارِها وأشعارِها، بشرى{) 89، 80(

: والباَء يف الباِء فيهِمـا ، أدغَم النونَ يف النون  }يعرِفُونَ نِعمت، العذَاب بِما{) 88، 83(
  ).العذَاب بما، يعرِفُون نعمت(

)84 (}ينلَّذذَنُ لال يؤ{ ةَ ولَ اهلمزدونَ يف الالمِأبالن غَمأداواً، و) :ينلَّذال يوذن ل.(  

  .أمالَ اهلمزةَ واأللف فيهِما دونَ الراَء  }"معاً"رءا  {) 86، 85(

  ).إليهِمِ القَول: (كَسر امليم وصالً }إليهِم القَول{) 86(

  . ةُ الرُّبعِنِهاي }وهدًى ورحمةً وبشرى للْمسلمني{) 89(

####  
أبدلَ اهلمـزةَ   }"معاً"يأْمر، مؤمن، قرأت، ال يؤمنون {) 105، 104، 98، 97، 90(

 ").معاً"يامر، مومن، قرات، ال يومنون : (فيهِن مجيعاً

  .قَلّلَ ألفَهن }القُربى، أنثَى، الدُّنيا{) 107، 90،97(
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)128(  

  

)90،91 (} دبع ،ظُكُمعي يهاوالبغيدكوت{     ـعالَ يف التـاِء مالـدالياَءيف الياِء ؛و غَمأد
ثان السِ وجهها:(االختيدكود تبع ،ظُكُمعوالبغي ي.(  

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 90(

  ).قَد جعلْتم: (أدغَم الذّالَ يف اجليمِ }وقَد جعلْتم{ ) 91(

  ).يعلَم ما تفْعلُون: (أدغَم امليم يف امليمِ }م ما تفْعلُونيعلَ{) 91(

)95 (}واهلاَء يف اهلاِء }اِهللا ه غَمأد) :واهللا ه.(  

)96 (}نزِيجوحةً }ولَنفْتونَ ياًء مدلَ النأب) :نجزِيولَي(  

  ).وهو مؤمن: (أسكَن اهلاء }وهو مؤمن {) 97(

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{ )101(

  ).ينزِلُ: (أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }ينزلُ{) 101(

  .أمالَهن مجيعاً }وبشرى، الكافرين، وأبصارِهم{) 108، 107، 102(

  ).مِ اُهللاال يهديهِ: (كَسر امليم }ال يهديهِم اُهللا{) 104(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }لَغفُور رحيم{) 110(

####  
  

  ).تاتي، ياتيها: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً فيهِما }تأيت، يأتيها{) 112، 111(

)113 ،114 ،119 ،125 (}دبع ،قُكُمزر ،مآَءهج ك ولَقَدببِيلِ رس ،كذَل{  نهغَمأد
  ).آَءهم، رزقكُّم، بعد ذَّلك، سبِيل ربكولَقَد ج: (مجيعاً

  .قَلّلَ ألفَها  }الدنيا  {) 122(

: أخفَى املـيم عنـد البـاءِ    }ليحكُم بينهم، أعلَم بِمن، أعلَم بِاملهتدين{) 125، 124(
  ).ليحكُم بينهم، أعلَم بِمن، أعلَم بِاملهتدين(
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  ).لَهو، وهو: (أسكَن اهلاَء فيهِما }لَهو خري، وهو أعلم{ ) 126، 125(

آخر السورة وهناية اجلزء الرابع  }إنَّ اَهللا مع الَّذين اتقَوا والَّذين هم مُّحِسنون{) 128(
  . عشر

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  سورُة اإلسرآء

  .ألفَها أمال }أسرى{) 1(

)1 ،2 ،14 ،19 ،21 (}إنوه   كَانَ، كيـف ككَفَى، فأولئ كابتدى، كه اهلْنعجو ،وه
إنه هو، وجعلْناه هدى، كتابك كَّفَى، فأولئـك كَّـانَ،   : (أدغَمهن مجيعاً }فَضلْنا

  ).كيف فَّضلْنا

  .قَلّلَ ألفَها وقفاً }موسى الكتاب {) 2(

  ).أالَّ يتخذُواْ: (لَ التاَء ياًءأبد }أالَّ تتخذُواْ{) 2(

  .قَلّلَ ألفَها }أوالهما{) 5(

أبدلَ اهلمزةَ فـيهِن   }بأْس، أسأْتم، املؤمنِني، ال يؤمنون، مؤمن{) 19، 10، 9، 7، 5(
  ).باس، أساتم، املومنِني، ال يومنون، مومن ( مجيعاً

  .أمالَهن مجيعاً }، أخرىالديار، والنهار{) 15، 5،12(

)16 ،18 (}ثُم رِيدةً، نيقَر كلهن{ يف القَاف الكَاف غَمالَ يف الثّاِء، أدالدو) : ،ًةيك قَّرلهن
رِيد ثُّمن.(  

  ).وهو مؤمن: (أسكَن اهلاَء }وهو مؤمن {) 19(

  . يةُ الرُّبعِنِها }فَتقْعد مذْموماً مخذُوالً {) 22(

####  
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  ).أُف لكما: (حذَف التنوِين }أُف لكما{) 23(

  ).أَعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء فيهِما }"معاً" أَعلَم بِما{) 47، 25(

  ).وءات ذَّا: (أدغَم التاَء يف الذّالِ ولَه إظْهارها وجٌه ثان }وءات ذَا{) 26(

  .قَلّلَ ألفَها }قُربىال{) 26(

أدغَمهن  }نحن نرزقُهم، أولئك كَانَ، ذَلك كَانَ، جهنم ملُوماً{) 39، 38، 36، 31(
) نحن نرزقُهم: (؛ ويف) نحن نرزقُهم، أولئك كَّانَ، ذَلك كَّانَ، جهنم ملُوماً: (مجيعاً

االخت هوجٌه آخٌر والسو.  

فَقَد جعلْنا، : (أدغَمهن مجيعاً }فَقَد جعلْنا، ولَقَد صرفْنا، العرشِ سبِيال{) 42، 41، 33(
  وجٌه آخر وهو االختالس) العرش سبِيال:(ويف) ولَقَد صرفْنا، العرش سبِيال

  ).بالقُسطَاس: (ضم القَاف }بالقسطَاس{) 35(

تـاوِيالً، قـرات، ال   : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }تأْوِيالً، قرأت، ال يؤمنون{) 45، 35(
  ).يومنون

)38 (}ئُهيوبةً }سنصلَ اهلاَء تاًء مأبدةَ، واهلمز حفَت) :ًئَةسي.(  

  ).كما تقُولُون: (أبدلَ الياَء تاًء }كما يقُولُون{) 42(

)46 (}مبارِهالَ }أدا أمفَهأل.  

  .قَلّلَ ألفَها }نجوى{) 47(

ءااذَا، : (سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ وأدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ وسـهلَ الثّانِيـةَ   }أِءذا، أِءنا{) 49(
  ).ءاانا

  . نِهايةُ الرُّبعِ }أَِءنا ملَبعوثونَ خلْقاً جديداً {) 49(

####  
 



  الءـــــــن الجــــحس

  

لبِثـتم، اذهـب   : (والباَء يف الفَاِء، أدغَم الثّاَء يف التاِء  }تم، اذهب فَمنلَبِثْ{) 63، 52(
نفَّم.(  

  ).أعلَم بِكُم، أعلَم بِمن: (أخفَى امليم عند الباِء فيهِما }أعلَم بِكُم، أعلَم بِمن{) 55، 54(

  ).ادعوا قُلُ: (ضم الالم وصالً }قُلِ ادعوا{) 56(

  ).ربهِمِ الوسيلة: (كَسر امليم }ربهِم الوسيلة{) 57(

: والباَء يف البـاِء فيهِمـا  ، أدغَم الكَاف يف الكَاف  }ربك كَانَ، كذَّب بِها{) 59، 57(
  ).ربك كَّانَ،كذَّب بها(

  ).الرويا: (وقَلّلَ األلف، أبدلَ اهلمزةَ واواً }الرؤيا{) 60(

)61 (}دجلَ الثّانِيةَ  }ءأسهستنيِ واهلمز فاً بنيلَ ألخأدةَ الثّانِيةَ ولَ اهلمزهس.  

  ). أخرتنِي إىل: (أثْبت ياًء وصالً }أخرتنِ إىل {) 62(

  ).ورجلك: (أسكَن اجليم }ورجِلك{) 64(

وجـٌه  (،)البحر لِّتبتغوا: (لراَء يف الالمِ ولَه اختالس حركتهاأدغَم ا }البحرِ لتبتغوا{) 66(
ثان.(  

خنسف، نرسل، : (أبدلَ الياَء فيهِن نوناً }يعيدكم، فيرسل ،خيسف، ويرسل{) 69، 68(
  ) . نعيدكم، فنرسل

  ). غرقكُّمفن: (أبدلَ الياَء نوناً وأدغَم القَاف يف الكَاف} فيغرقَكُم {) 69(

  .أمالَ الراَء واأللف  }أخرى{) 69(

  .نِهايةُ الربع }مث ال تجِدوا لكم علينا بِه تبِيعاً{) 69(

####  
 
  .أمالَ ألف اُألولَى، وفَتح الثّانِيةَ }" معاً"أعمى {) 72(
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  ).فَهو يف: (أسكَن اهلاَء }فَهو يف {) 72(

)75 (}ثُم اتماَء يف الثّاِءأ }الْمالت غَمد) :ات ثُّممالْم.(  

)76 (}الفَكخ{ فاألل ذَفحو الالم كَنأساخلَاَء، و حفَت) :لْفَكخ.(  

  ).رسلَنا: (أسكَن السِّني }رسلَنا{) 77(

  ).وننزِلُ: (أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }وننزلُ{) 82(

، "معاً"للمؤمنِني، شئْنا، يأتواْ، ال يأْتونَ، نؤمن {) 94، 93، 92 ،88،90، 86، 82(
للمومنِني،  شينا، ياتواْ، ال ياتونَ، نـومن  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }تأْتي، يؤمنواْ

  ).معاً، تاتي، يومنواْ"

)84 (}نبِم اَء }أعلَمالب ندع أخفَى امليم) : لَمأعنبِم.(  

  ).وجهان(، )أمر ربي: (أدغَم الراَء يف الراِء واختلَس حركَتها }أمرِ ربي{) 85(

  ).علَيك كَّبِرياً: (أدغَم الكَاف يف الكَاف }علَيك كَبِرياً{) 87(

ولَقَد صرفْنا، : (يعاًأدغَمهن مج }ولَقَد صرفْنا، نؤمن لك، نؤمن لرقيك{) 93، 90، 89(
كيقن لِّرنوم ،ن لَّكنوم.(  

  ).تفَجر لَّنا: (ضم التاَء، وكَسر اجليم مشددةً، وأدغَم الراَء يف الالمِ }تفْجر لَنا{) 90(

  ).كسفاً: (أسكَن السِّني }كسفاً{) 92(

  ).تنزِلَ: (أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }تنزلَ{) 93(

)94 ،97 (}ماهنزِد تبخ ،مالذّالَ يف اجليمِ  }إذْ جآَءه غََمأد ،  ايـاَء يف الـزالتو) : إذ
ماهندت زبخ ،مآَءهج.(  

  .قَلّلَ ألفَها }اهلدى{) 94(

  ).املهتدفَهو : (أسكَن اهلاَء }فَهو املهتد{) 97(
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  ).املهتدي ومن: (أثْبت ياًء وصالً }املهتد ومن {) 97(

)97 (}مفاً }مأواهةَ أللَ اهلمزدأب.  

  .أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ، وسهلَ الثَّانِيةَ فيهِما }أِءذَا، أءِِنا{) 98(

  .بعِنِهايةُ الرُّ }أَِءنا لَمبعوثونَ خلْقاً جديداً{) 98(

####  
  

والتاَء يف اجليمِ وأبـدلَ  ، أدغَم الالم يف الالمِ  }وجعلَ لَهم، اآلخرة جِئْنا{) 104، 99( 
  ).وجعل لَّهم، اآلخرة جينا): (جئنا(همزةَ 

: والـذّالَ يف اجلـيمِ  ، أدغَم النونَ يف الراِء  }خزائن رحمة، إذْ جآَءهم{) 101، 100(
)مآَءهة، إذ جمحائن رزخ.(  

  ).ربي إذاً: (فَتح الياَء وصالً }ربي إذاً{) 100(

  .قَلّلَ ألفَها }موسى، يا موسى{) 101(

فقال لَّه، قَـال  : (أدغَمهن مجيعاً }فقالَ لَه، قَالَ لَقَد، العلم من{) 107، 102، 101(
  ).وجه االختالسِ أيضاً) م منالعل: (؛ ويف) لَّقَد، العلم من

هؤآلِء (، )هؤآل إن(أسقط إحدى اهلَمزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالً  }هؤآلِء إِالَّ{) 102(
  ).ان

  ).ال تومنواْ:(أبدلَ اهلمزةَ واواً }ال تؤمنواْ {) 107(

  ).قُلُ ادعوا، أو ادعوا: (ا وصالًضم الالم والواو فيهِم }قُلِ ادعوا، أوِ ادعوا{) 110(

  .قَلّلَ ألفَها }احلسنى{) 110(

  .نِهايةُ السورة }وكَبره تكْبِرياً{) 111(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة الكهف
  ).عوجاً قَيماً: (ترك السكْت بينهما }قَيماً سعوجاً{) 1( 

: وواواً يف اُألخـريتنيِ ، أبدلَ اهلمزةَ ألفاً يف األوىل  }ساً، املؤمنِني، لَم يؤمنواْبأْ {) 6، 2(
  ).باسا، املومنني، لَم يومنواْ(

  .أمالَهما }ءاثارِهم، افترى{) 15، 6(

)10 ،13 ،15 (}نمم قُصُّ، أظْلَمن نحفَقَالُواْ، ن فمج }الكه نهغَميعاًأد) :  الكهـف
نمأظْلَم م ،قُصن نحفَّقَالُواْ، ن( الثانيةَ أيضاً االختالساألولَى و يف الكلمةو ،)  وجـٌه

ثان.(  

  ).ياتون، فاوواْ: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما ألفاً }يأْتون، فأْوواْ{) 16، 15(

)16 (}لَكُم رشناَء يف الالمِ }يالر غَمأد) :ير لَّكُمشن.(  

  ) .ويهيء: (وال إبدالَ يف ،.نِهايةُ الرُّبعِ }ويهيْء لكُم من أمرِكُم مرفَقاً{) 16(

####  
 
  ).وجهان(أمالَها وقْفاً، ولَه الفَتح واإلمالة وصالً  }وترى الشمس{) 17(

)17 (}راوزت{ ايالز ددش) :راوزت.(  

)17 (} املهتد واهلاَء }فَه كَنأس) :املهتد وفَه.(  

)17 (}دالً }املهتصياًء و تأثْب) :يداملهت.(  

)18 (}مهبسحتو{ السِّني ركَس) :مهِسبحت.(  

)18 (}ئْتلةَ ياًء }ولَمزلَ اهلمدأب) :يتلولَم.(  

)19 (}ممعاً" لَبِثْت"{  غَماِءأدالثاَء يف الت) :ملَبِثت.(  

أخفَى امليم عند  }أعلَم بِما، أعلَم بِهم، أعلَم بِعدتهِم، أعلَم بِما{) 26، 22، 21، 19(



  الءـــــــن الجــــحس

  

  ).أعلَم بِما، أعلَم بِهِم، أعلَم بِعدتهِم، أعلَم بِما: (الباِء فيهِن مجيعاً

)19 (}كُمرِقكَ }بِواَءأسالر ن) :كُمقربِو.(  

)19 ،29 (}ن، بِئْسمؤفلْي ،كُممجيعاً }فليأْت يهِنةَ فزلَ اهلمدأب) :لفن، بِيسومفلْي ،كُميات.(  

  ).ربي أعلَم: (فَتح الياَء }ربي أعلَم{) 22(

  ).يهديين ريب: (أثْبت ياًء وصالً }يهدينِ ريب{) 24(

ال مبدل : (أدغَمهن مجيعاً }ال مبدلَ لكَلماته، ترِيد زِينةَ، للظَّالمني ناراً{) 29، 28، 27(
  ).لِّكَلماته، تريد زينةَ، للظَّالمني ناراً

  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 28(

  .)تحتهِمِ األنهار: (كَسر امليم }تحتهِم األنهار{) 31(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وحسنت مرتفَقاً{) 31(

####  
 
  ).أُكْلُها: (أسكَن الكَاف }أُكُلُها{) 33(

)34 (}رال }ثَم مثّضامليم كَنأساَء و) :ٌرثُم.(  

)34 (}بِهاحصيف الالمِ }فَقَالَ ل الالم غَمأد):بِهاحفَقَال لِّص(  

)34 ،35 ،37 (}وهاهلاَء }"كلُّه" و كَنأس) :وهو.(  

قَال لَّه، نجعل لَّكُـم،  : (أدغَمهن مجيعاً }قَالَ لَه، نجعلَ لَكُم، أمرِ ربه{) 50، 48، 37(
  ).أمر ربه

  ).أن ربي، بربي أحداً : (فَتح الياَء وصالً }ربي أن، " معاً"بربي أحداً {) 42، 40، 38(

إذ دخلْت، جنتك : (أدغَمهن مجيعاً }إذْ دخلْت، جنتك قُلْت، لقَد جِئتمونا{) 48، 39(
  ).جيتمونا): (جئتمونا(؛ مع اإلبدالِ يف ) قُّلْت، لقَد جئتمونا
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ترنِي أناْ، يـوتينِي  : (ما وصالًأثْبت ياًء بعد النون فيهِ }يؤتينِ خرياً، ترن أناْ {) 40، 39(
  .واواً) يؤتني(وأبدلَ همزةَ ) خرياً

)42 (}رِهبِثَم{ امليم كَنأسالثّاَء و مض) :رِهبِثُم.(  

  ).وهي خاوية: (أسكَن اهلاء }وهي خاوية {) 42(

)44 (}ِهللا احلق{ القَاف فَعر) :ِهللا احلق.(  

  ).عقُباً: (ضم القَاف }عقْباً{) 44(

  .قَلّلَ ألفَهما }"معاً" الدُّنيا{) 46، 45(

  ).تسير اجلبالُ: (ورفَع الالم، وفَتح الياَء، أبدلَ النونَ تاًء  }نسير اجلبالَ{) 47(

تح واإلمالـةُ وصـالً   أمالَهما وقفاً، ولَه الفَ }وترى األرض، فترى ارِمني{) 49، 47(
)انهجو.(  

)50 (}ةَ ياًء }بِئسزلَ اهلمأبد) :بِيس.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }بِيس للظَّالمني بدالً{) 50(

####  
  .أمالَ اهلمزةَ واأللف دونَ الراِء }رأى{) 53(

)54 ،55 ،61 ،63 ،71 ، 74 (} ،مآَءها، إذْ جفْنرص ولَقَدبِيلَهذَ سخـذَ  وفَاتخوات ،
بِيلَهوسجِئْت مجيعاً }"معاً" ، لَقَد نهغَمأد) :بِيلَهذ سخفَات ،مآَءها، إذ جفْنروولَقَد ص ،

بِيلَهذ سخاتوو( َةمزلَ هأبدو ،)(ياًء) جئت :يتلَقَد ج.(  

يومنـواْ،  : (بدلَ اهلمزةَ واواً يف األوىل وألفاً يف البـاقي أ }يؤمنواْ، تأْتيهم، يأْتيهم{) 55(
  ).تاتيهم، ياتيهم

  ).قبالً: (كَسر القَاف، وفَتح الباَء }قُبالً{) 55(

  ).هزؤاً: (همز الواو }هزواً{) 56(
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)56 ،57 ،58 ،60 ،62 ،66 ،73 (}مم وا، أظْلَمضحديلِ لبِالباط  ،ـملَ لَهجلع ،ن
: أدغَمهن مجيعاً }العذَاب بل، ال أبرح حتى، قَالَ لفَتاه، قَالَ لَه، قَالَ ال تؤاخذْنِي

) ،ى، قَال لِّفَتـهتح حرل، ال أبذَاب بالع ،مل لَّهجلع ،نموا، أظْلَم مضحدل لِّيبِالباط
  ).تؤاخذْنِي قَال لَّه، قَال الَّ

  .أمالَهما }القُرى، آثارِهما{) 64، 59(

)59 (}هِمكلهمل{ الالم حفَتو ،امليم مض) :هِملَكهمل.(  

  .قلّلهما }"معاً" موسى{) 66، 60(

  ).وما أنسانِيه إِالَّ: (كَسر اهلاَء }وما أنسانِيه إِالَّ{) 63(

  ).نبغي فارتدا: (أثبت ياًء وصالً  }نبغِ فارتدا{) 64(

  ).تعلِّمنِي مما: (أثبت ياًء وصالً }تعلِّمنِ مما{) 66(

  ).رشداً: (فَتح الراَء والشّني }علِّمت رشداً{) 66(

)67 ،72 ،75 (}يعاَء }"كله" مالي كَنأس):يعم.(  

  ).زاكيةً: (الزاي وخفّف الياَء أثبت ألفاً بعد }زكيةً{) 74(

  .     وهناية اجلزء اخلامس عشر، نِهايةُ الرُّبعِ  }لَقَد جيت شيئاً نُّكْرا{) 74(

⊥⊥⊥⊥  
  

قَال لَّو، وسنقول : (أدغَمهن مجيعاً }قالَ لَو، وسنقُولُ لَه، تطلع على{) 90، 88، 77(
  ).لَّه، تطلع على

أبدلَ اهلمزةَ فيهِن  }شئْت، بتأْوِيل، يأْخذ، مؤمنِني، تأْوِيل {) 82، 80 ،79، 78، 77(
  ).شيت، بتاوِيل، ياخذ، مومنني، تاوِيل: (مجيعاً

)77 (}ذْتخوحةً }لتفتالتاَء م فَّفخلِ، وصةَ الوزمقَطَ هالذّالَ ، أس غَمأداخلَاَء، و ركَسو



  الءـــــــن الجــــحس 

)138(  

  

  ).خذتلَت: (يف التاِء

  ).يبدلَهما: (فَتح الباَء، وشدد الدالَ }يبدلَهما{) 81(

)85 ،89 ،92 (}عبأت ثُم ،عبا }"معاً" فَأتذَفَهحلٍ وصةَ ومزةَ القَطْعِ هزملَ هأبد ،  حفَـتو
  ").معاً"فَاتبع، ثُم اتبع : (التاَء مشددةً

  ).احلسىن(؛ وقَلّلَ ألف ) جزاُء احلُسنى:(رفَع اهلمزةَ بِدون تنوينٍ:}اًء احلُسنىجز{) 88(

  ).ياجوج وماجوج: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما ألفاً }يأجوج ومأجوج{) 94(

)94 (}لُ لَكعجيف الالمِ }ن الالم غَمأد) :ل لَّكعجن.(  

  ).الصدفَينِ: (صاد والدالضم ال }الصدفَينِ{) 96(

  ).دكَّاً: (أسقَطَ اهلمزةَ ونونَ األلف }دكَّآَء{) 98(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }وكَانَ وعد ربي حقّاً{) 98(

####  
 
  .أمالَ ألفَها }للكافرِين{) 100(

  ).آءدونِي أولي:(فَتح الياَء وصالً }دونِي أوليآء{) 102(

  .سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }أوليآَء إنا{) 102(

  ).للكافرين نزالً: (أمالَ األلف وأدغَم النونَ يف النون }للكافرين نزالً{) 102(

  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 104(

  ).يحِسبونَ: (كَسر السِّني }يحسبونَ{) 104(

  ).جهنم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }جهنم بِما{ )106(

  ).هزؤاً: (همز الواو }هزواً{) 106(



  الءـــــــن الجــــحس

  

  ).جِينا: (أبدلَ اهلمزةَ ياًء }جِئْنا{) 109(

)110 (}هبر ةادببِع رِكشداً يوال يالسورة }أح آخر.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  سورُة َمرَيم

)1 (}كْرا }كهيعص ذالَ أمد غَمأدلَ اهلاَء، و)كْر(يف ذَالِ ) صادذ.(  

أدغَمهـن   }ذكْر رحمت، العظم مني، الكتاب بِقُوة، فَتمثَّلَ لَهـا {) 17، 12، 4، 2(
؛ مع االخـتالسِ يف  ) ذكْر رحمت، العظم مني، الكتاب بقُوة، فَتمثَّل لَّها: (مجيعاً

  .ألوىل والثّانيةالكلمة ا

  ).زكريآَء: (أثبت مهزةً مفْتوحةً بعد األلف }زكَرِيا{) 2(

  .سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }زكَرِيآَء إذْ{) 3، 2(

)4 ،8 ،10 ،9 ،21 (} بالثالثة"قَالَ ر"، ِبُّكقَالَ، قَالَ ر كقَالَ، كذل كمعاً" كذل"{ 
 نهغَممجيعاًأد) : بالثالثة"قَال ر" ِكبك قَّالَ، قَال رك قَّالَ، كَذَلمعاً"، كذل.("  

، وله إظهارهـا  )الراس شيبا: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً وأدغَم السِّني يف الشّنيِ }الرأس شيباً{) 4(
)وجٌه ثان.(  

  ).يرِثْنِي ويرِثْ من: (ونجزم الثّاَءينِ بِالسك }يرِثُنِي ويرِثُ من{) 6(

ولَه إبدالُها واواً مكْسورةً ، زاد مهزةً مرفُوعةً بعد األلف وسهلَ الثّانيةَ  }يا زكَرِيآ إنا{) 7(
)جٌه ثانو) :(اناُء ازكرِي) (ااُء وِنزكرِي.(  

  .قَلّلَ ألفَهما }حيىي، يا حيىي{) 12، 7(

  ).لي آية: (فَتح الياَء وصالً }لي آية{) 10(

  ).إني أعوذُ: (فَتح الياَء وصالً }إني أَعوذُ{) 18(

)19 (}كباِء }رسولُ ريف الر الالم غَمأد):كبرسول ر.(  
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)19 (}بةَ ياًء }ألهلَ اهلمزأبد) :بهيل.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وكَانَ أمراً مقْضياً{) 21(

####  
 
  ).مت: (ضم امليم }متُّ{) 23(

  ).نِِسياً: (كَسر النونَ }نِسياً{) 23(

  ).من تحتها: (فَتح امليم والتاَء الثّانِيةَ }من تحتها{) 24(

قَد : (أدغَمهن مجيعاً }كقَد جعلَ، جعلَ ربُّك، قَد جآَءنِي، سأستغفر لَ{) 47، 43، 24(
ر لَّكفغتآَءنِي، سأسقَد ج ،كبل رعلَ، جعج.(  

النخلـة  :( وشدد السِّني، والقَاف وفَتح التاَء ، أدغَم التاَء يف التاِء  }النخلَة تساقطْ{) 25(
  . )تساقَط

، وأدغـم تائَهـا يف   "جئت:"لَ يف اجليمِ، وأبدلَ همزةَإدغَم الدا }لَقَد جِئْت شيئاً{) 27(
  ).شيئاً  لقد جِّيت( ، ) لَقَد جيت شيئاً: (الشّنيِ وأظهرها وجهان

نكَلِّم من، يقُولُ لَه، فاعبدوه هذا، قَالَ ألبِيه، العلمِ {) 53، 43، 42، 36، 35، 29(
نكَلِّم من، يقُول لَّه، فاعبـدوه  :(أدغَمهن مجيعاً }رونَ نبِياما لَم، أخاه هارون، ها

العلـمِ  : (؛ مع االختالسِ يف) هذا، قَال ألبِيه، العلم ما لَم، أخاه هارون، هارون نبِيا
وجٌه آخر) مالَم.  

  ).وجهاً ثان(، ولَه اختالسها )بِيااملهد ص: (أدغَم الدالَ يف الصاد }املهد صبِيا{) 29(

  .قَلّلَ ألفَهما }، موسى"وقفاً"عيسى {) 51، 34(

)34 (}قولَ احلق{ الالم فَعر) :قولُ احلق.(  

  ).وأنَّ اهللا: (فَتح اهلمزةَ }وإنَّ اهللا{) 36(
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ـ   }يأتوننا، ال يؤمنون، يأتـك، يـأمر  {) 55، 43، 39، 38( زةَ فـيهِن  أبـدلَ اهلم
  ).ياتوننا، ال يومنون، ياتك، يامر:(مجيعاً

  ).نحن نرِثُ): (وجٌه ثان(أدغَم النونَ يف النون ولَه اختالسها  }نحن نرِثُ{) 40(

)45 (}أخاف ياَء }إنالي حفَت) :أخاف يإن.(  

)47 (}هإن يالً }ربصاَء والي حفَت) :هإن يرب.(  

  ).مخلصاً: (كَسر الالم }مخلَصاً{) 51(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }خرُّواْ سجداً وبكيا{) 58(

####  
 
  ).يدخلُون:(ضم الياَء، وفَتَح اخلَاَء }يدخلُون{) 60(

  ).ماتيا، وياتينا، جِيتم: (عاًأبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجي }مأْتيا، ويأتينا، جِئْتم{) 89، 80، 61(

  ) .وجٌه ثان ( أدغَم الراَء يف الراِء ولَه اختالسها }بِأمرِ ربك  {) 64(

أدغَمهن  }واصطَبِر لعبادته، لعبادته هلْ، لَقَد جِئْتم، الصالحات سيجعلُ{) 96، 89، 65(
  ).دته، لعبادته هلْ، لَقَد جئْتم، الصالحات سيجعلُواصطَبِر لِّعبا: (مجيعاً

  .أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ وسهلَ الثّانِيةَ  }أِءذا{) 66(

  ).ما مت: (ضم امليم }ما متُّ{) 66(

)67 (}تنيِ }يذْكُرددشم الكَافالذّالَ و حفَت) :يذَّكَّر.(  

  ").معاً"جثياً :(ضم اجليم فيهِما }"معاً" جِثياً{) 72، 68(

  ).عتياً: (ضم العني }عتياً{) 69(

)70 (}ينبالذ لَماِء }أعالب ندع أخفَى امليم) :بالذين لَمأع.(  

  ).صلياً: (ضم الصاد }صلياً{) 70(
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أحسن : (أدغََمهن مجيعاً }لَ ُألوتين، سيجعلُ لَهم وأحسن نديا،وقا {) 96، 77، 73(
مل لَّهعجسي ،نيا، وقال ألُّوتيدن. (  

  .أمالَ ألفَها }الكافرين{) 83(

  ).ينفَطرنَ: (أبدلَ التاَء نوناً وكَسر الطّاَء مخفَّفةً }يتفَطَّرنَ{) 90(

)98 (}ملَه عمسنِهايةُ الربعِ والسورة }رِكْزاً أو ت.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  سورُة طه

  .أمالَ اهلاَء }طه{) 1(

)2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،13 ،15 ،20  ،16 ،17 ،19 ،20 ،21  ،
24  ،36 ، 38  ،40 ،43 ،44 ،45،47 ،48 ،49،50 ،51 ،52 ،53 ،
54 (}نأخفَى، احلسى، وولَى، استى، العشخقَى، يشتى، يـا   لـدى، هى، موس

 ،"معـاً "األولَـى  ،"كلـه "فتردى، يا موسـى  ،"معاً"موسى، لما يوحى، تسعى 
ما يوحى،أويخشى، أو أن يطْغى، اهلدى، تولَّى، هدى، وال ينسـى،   ،"معاً"طَغى

  .قَلّلَ األلف يف رؤوسِ اآلي مجيعاً  }شتى، النُّهى

 }الكبرى، وأرى ،"الثالثة" الثَّرى، النارِ، أخرى{) 46، 37، 23، 22، 18، 10، 6(
  .أمالَها مجيعاً

)10 (}تآنس ياَء }إنالي حفت) :تآنس يإن.(  

أدغَمهـن   }فَقَالَ َألهله، نودي يا موسى، قَالَ رب، ويسر لي{) 26، 25، 11، 10(
  ).ي يا موسى، قَال رب، ويسر لِّيفَقَال ألِّهله، نود: (مجيعاً

)10 (}يكُمءات لِّياَء }لعالي حفَت) :يكُمءات لِّيلع.(  
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  ).أني أناْ: (فَتح اهلمزةَ والياَء }إني أناْ{) 12(

  ).طُوى:(وقَلّلَ ألفَها وقفاً، أسقَطَ التنوين وصالً  }طُوًى{) 12(

إننِي أناْ، لـذكرِي  : (فَتح الياَء وصالً }إننِي أناْ، لذكْرِي إنَّ، لي أمرِي{) 26، 15، 14(
  ).إنَّ، لي أمرِي

)16 ،36 ،47 (}اهيفأت ،لَكؤن، سممجيعاً }يؤ يهِنةَ فلَ اهلمزأبد) :   ،ـولَكن، سيـوم
اهيفات.(  

  ).ولي فيها: (اَء وصالًأسكَن الي }ولي فيها{) 18(

)30 ،31 (}دداش يالً }أخصاَء والي حفت) :داشد يأخ.(  

)33 ،34 ،35 ،39 ،40 ،46 (}    ،ـتكُن ـكرياً، إنكَـث كذْكُررياً، ونكَث كحبسن
ك كَّثرياً، ونذْكُرك نسبح: (أدغَمها مجيعاً }ولتصنع علَى، أمك كَي، قَالَ ال تخافَا

ك كَّيلَى، أمع عنصولت ،تك كُّنرياً، إنافَا، كَّثخقَال الَّ ت.(  

)39،40 (}جِئت ،ذْهياًء يف الثّانِيةَ }يأخفاً يف األوىل وةَ أللَ اهلمزأبد) :جِيت ،ذْهياخ.(  

  ).إذْ عينِي: (فَتح الياَء وصالً }عينِي إذْ{) 40، 39(

والالم يف ، والثّاَء يف التاِء ، أدغَم الذّالَ يف التاِء  }إذْ تمشي، فَلَبِثْت، قَالَ ربنا{) 50، 40(
  ) .إذ تمشي، فَلَبِثت، قَال ربنا: (الراِء

  ).لنفِْسي اذْهب:(فَتح الياَء وصالً }لنفِْسي اذْهب{) 42، 41(

  ).ذكْرِي اذهبا: (فَتح الياَء وصالً }ذكْرِي اذهبا{ )43، 42(

)47 (}اكجِئْن ةَ ياًء }قَدلَ اهلمزأبدالَ يف اجليمِ، والد غَمأد) :ناكيقَد ج.(  

 )53 (} يف الالمِ }جعلَ لَكُم الالم أدغَم):جعل لَّكُم.(  

  ).مهاداً:(َء، وأثبت ألفاً بعدهاكَسر امليم وفَتح اهلا }مهداً{) 53(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }إنَّ يف ذَلك آليت ُألولي النُّهى{) 54(



  الءـــــــن الجــــحس 

)144(  

  

####  
 
  .أمالَهما }أخرى، افترى{) 61، 55(

)56 ،57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،70 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،69 ،
71  ،73 ،72 ،74 ،75 ،76 ،77 ،79 ،80 ،81 ،82( 
، النجـوى، املثْلَـى،   "كلـه "، سوى، ضحى، أتى، موسى "معاً"موسى وأبى،يا{

، الدُّنيا، وال حييـى، العلَـى،   "معاً"األعلَى، أتى، وأبقَى ، استعلَى، ألقى، تسعى 
قللَ األلف يف رؤوسِ  }تزكَّى، وال تخشى، وما هدى، والسلْوى، هوى، اهتدى

  .مجيعاً ياآل

)57 ،58 ،72 ،74 (}   يـأْت ،كرثـؤن ،ـكنيأْتا، فلَننأجِئْت{     ـيهِنةَ فلَ اهلمـزأبـد
  ).أجِيتنا،فلَناتينك،نوثرك،يات:(مجيعاً

  ).سوى: (كَسر السِّني }سوى{) 58(

)61 (}ميف الالمِ }قَالَ لَه الالم أدغَم) :مقَال لَّه.(  

)61 (}كُمتحساحلَاَء }فَيالياَء و حفَت) :كُمتحسفَي.(  

)63 (}ةً }إنْ هذانناكياًء س فلَ األلأَبدوحةً وفْتونَ مالن ددش) :إنَّ هذين.(  

  ).فاجمعواْ:(وصلَ همزةَ القَطْعِ،وفَتح امليم }فأجمعواْ{) 64(

همزةَ الوصلِ، وأبدلَ همزةَ القطعِ ألفـاً وصـالً، وابتـدأ بِهـا     أسقَطََ  }ثُم ائْتواْ{) 64(
  ).ايتواْ: (كَحفْصٍ

)64 ،69 ،71 (}ر، آذنَ لَكُماحس دن، كيم يف املـيمِ  }اليوم امليم الَ يف  ، أدغَمالـدو
  ).لَّكُماليوم من، كيد ساحر، آذن : (والنونَ يف الالمِ فيهِن، السِّنيِ 

  ).تلَقَّف: (فَتح الالم، وشدد القَاف }تلْقَف{) 69(
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  ).السحرة سجداً: (أدغَم التاَء يف السِّنيِ }السحرةُ سجداً{) 70(

)71 (}متنالٍ }ءامإدخ وند نها معدةَ بةَ الثَّانِيلَ اهلمزهسمهزةَ االستفهامِ، و زاد) :نءاَممت.(  

  ).ليغفر لَّنا: (أدغَم الراَء يف الالمِ }ليغفر لَنا{) 73(

)75 (}هأْتناًيياهلاَء }مؤم كَنأسفاً وةَ أللَ اهلمزأبد):ًناومم هيات.(  

)80 (}اكُمنداألوىل }وواع فاألل ذَفح) :اكُمندووع.(  

  .لرُّبعِنِهايةُ ا }ثُم اهتدى{) 82(

####  
  .قَلّلَهن }" كله"يا موسى، لترضى، موسى {) 91، 88، 86، 84، 83(

  ).بِملْكنا: (كَسر امليم }بِملْكنا{) 87(

  ).حملْنا: (فَتح احلَاَء وامليم وخفّفَها }حملْنا{) 87(

)90 ،97 ،98 ،110 (}واس، هسقُولَ ال مت ،مـا  قَالَ لَهم لَميع ،عسو{   ـنهغَمأد
  ).قَال لَّهم، تقُول الَّ مساس، هو وسع، يعلَم ما: (مجيعاً

  ).أالَّ تتبِعنِي أفعصيت: (أثبت ياًء ساكنةً وصالً }أالَّ تتبِعنِ أفعصيت {) 93(

) براسي(؛ وفَتح ياَء ) ال تاخذْ، بِراسي: (أبدلَ اهلمزةَ فيها ألفاً }بِرأْسي، ال تأْخذْ {) 94(
  .وصالً

)96 ،97 ،99 ،103 ،104 ،109 (} مبق، لَبِثْتس فإنَّ، قَد با، فَاذْههذْتبمعـاً "فَن" ،
 نَ لَها مجيعاً }أذهغَما، ف: (أدهذتباذْْفَن ،مبق، لَبِثتب فَّإنَّ، قَد سن لَّهأَهذ.(  

  ).لَن تخلفَه: (كَسر الالم }لَن تخلَفَه{) 97(

)102 (}فَخني الفَاَء }يوم مضوحةً، وفتوناً ماَء نلَ اليأبد) :فُخنن يوم.(  

  ).أعلَم بِما:(أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 104(

  .أمالَها }ال ترى{) 107(
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)146(  

  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }ه علْماًوال يحيطُونَ بِ{) 110(

####  
 

  ).وهو مؤمن: (أسكَن اهلاَء }وهو مؤمن {) 112(

 }مؤمن، يأْتينكُم، ولَم يؤمن، وأْمر، يأتينا، تـأْتهم {) 133، 132، 127، 123، 112(
  ).وامر، ياتينا، تاتهِممومن، ياتينكُم، ولَم يومن، : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً

)115 ،130 (}لَّكهارِ لَعقَبل، الن ن، ربكم مجيعاً }آدم نهغَمأد) : ،ن، ربك قَّبلآدم م
لَّكهار لَّعالن.(  

)116 ،117 ،119 ،120 ،121 ،122 ،123 ،124 ،126 ،127 ،128 ،
تضحى، أبى، فتشقَى، وال {) 135، 134، 133، 132، 131، 130، 129

ال يبلَى، فغوى، وهدى، وال يشقَى، أعمى، تنسى، وأبقَـى، النُّهـى، مسـمى،    
قلّلَ األلـف يف رؤوسِ   }ترضى، الدُّنيا، وأبقَى، للتقْوى، األوىل، ونخزى، اهتدى

  .اآلي مجيعاً

  .أمالَهما }وال تعرى، النهار{) 130، 118(

  ).قَال رب: (أدغَم الالم يف الراِء }رب قَالَ{) 125(

)132 (}قُكزرن نحن{ ونونَ يف النالن أدغَم) :قُكزرن نحن.(  

، نِهايةُ الرُّبع والسورة }فَستعلَمونَ من أصحاب الصراط السوِي ومنِ اهتدى{) 135(
  .وهناية اجلزء السادس عشر

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة األنبياء
ما يأْتيهِم، أفَتأْتونَ، فلْيأْتنـا، يؤمنـون، ال يـأْكُلُون،    {) 12، 11، 8، 6، 5، 3، 2(

ما ياتيهِم، أفَتاتونَ، فلْياتنا، يومنـون، ال  : (أبدلَ اهلمزةَ فيها مجيعاً }وأنشأْنا، بأْسنا
  ).ياكُلُون، وأنشانا، باسنا

  .قَلّلَ ألفَها وقفاً }لنجوىا{) 3(

ضم القاف يف وحذَف األلـف، وأسـكَن الـالم     }قَالَ ربي، كانت ظَالمة{) 11، 4(
  ).قُل ربي، كانت ظَّالمة: (وأدغَم التاَء يف الظّاِء يف الثانية، وأدغَمها يف الراِء

  ).وهوالذي، وهو السميع: (أسكَن اهلاَء }وهو الذي، وهوالسميع{) 33، 4(

  .أمالَ ألفَها }افتراه{) 5(

: وفَتح احلَاَء وأبدلَ اليـاَء ألفـاً  ، أبدلَ النونَ ياًء  }نوحي إليه ، نوحي إليهم{) 25، 7(
  ).يوحى إليه، يوحى إليهم(

)15 (}ماهوا }دعفَهقَلّلَ أل.  

  ).معي وذكر: (أسكَن الياَء }معي وذكر{) 24(

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 28(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }وهم من خشيته مشفقُون{) 28(

####  
  

)29 (}إله يصالً }إنالياَء و حفَت) :إلٌه يإن.(  

  ).يومنون، تاتيهم، ناتي: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن }يؤمنون، تأتيهم، نأتي{) 44، 40، 30(

)34 (}تم{ امليم مض) :تم.(  

  .أمالَ اهلَمزةَ واأللف  }رءاك{) 36(
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  ).هزؤاً: (همز الواو }هزواً{) 36(

  ).وجوههِمِ النار: (كَسر امليم وصالً}وجوههِم النار{) 39(

)42 (}الناَء أ }هارودونَ الر فالَ األلم.  

)42 ،43 (}رصونَ نيعطاليست ،هِمبكْرِ راِء   }ذاَء يف الـرالر أدغَم ،   ـونـونَ يف النالنو
  ).ذكْر ربهِم،اليستطيعون نصر:(فيهِما

  ).عليهِمِ العمر: (كَسر امليم }عليهِم العمر{) 44(

  ).الدعاَء اذَا:(سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }االدعاَء إذَ{) 45(

  .قلَّلَها }موسى{) 48(

  .نِهايةُ الرُّبعِ  }أَفَأَنتم لَه منكرون{) 50(

####  
  

)52 ،54 ،60 (}قالُ لَهي ،قَالَ لَقَد ،قَالَ ألبِيه{ يهِنيف الالمِ ف الالم أدغَم) :  ،قَال َألبِيـه
  ).قَد، يقال لَّهقَال لَّ

)55 ،61 ،80 (}كُمأْسواْ، با، فَأْتنأجِئْت{ يهِنةَ فلَ اهلمزأبد) :كُماسواْ، با، فَاتنأجِيت.(  

  ).ءااَنت فعلت: (وسهلَ الثّانِيةَ بينهما، أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ  }ءأنت فعلت{) 62(

  ).أُفّ لَكُم: (لتنوينحذَف ا }أُف لّكم{) 67(

  ).أامةً:(سهلَ اهلمزةَ الثّانيةَ بِدون إدخالِ }أئمةً{) 73(

)80 (}كُمنصحاَء ياًء }لتلَ التأبد) :كُمنصحيل.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وكُنا لَهم حافظني{) 82(

####  
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  .أمالَها  }وذكْرى{) 84(

أبدلَ اهلمزةَ فـيهِن   }املؤمنِني، مؤمن، يأجوج ومأجوج، بدأْنا{) 104 ،96، 94، 88(
  ).املومنِني، مومن، ياجوج وماجوج، بدانا: (مجيعاً

  ).وزكَرِيآَء اذْ: (زاد همزةً مفْتوحةً بعد األلف وسهلَ الثّانِيةَ }وزكَرِيآ إذْ{) 89(

  .قَلّلَ ألفَهما }، احلسنىحييى{) 101، 90(

  ).منووهو م: (أسكَن اهلاَء }وهو مؤمن {) 94(

  ).هؤآلِء يالهةً: (أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ ياًء مفْتوحةً وصالً }هؤآلِء ءالهةً{) 99(

  ).للكتاب: (اإلفْرادكَسر الكَاف وفَتح التاَء وزاد ألفاً بعدها علَى  }للكُتبِ{) 104(

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 110(

)112 (}بقَالَ ر{  اللّام كَنأسو فاألل ذَفحو القَاف مرِ_ضلَى األميف _ ع الالم أدغَمو
  ) .قُل رب: (الراِء

  .    نِهايةُ الربعِ والسورة }لى ما تصفُونوربُّنا الرحمن املستعانُ ع{) 112(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  سورُة الحج

  ).الساعة شيٌء: (أدغَم التاَء يف الشّنيِ }الساعة شيٌء{) 1(

  . أمالَ األلف فيهِن  }سكَارى، بِسكَارى،والنصارى {) 17، 2(

  . )وجهان(ولَه وصالً الفَتح واإلمالَة  أمالَ الراَء فيهِما وقفاً }"معاً"وترى {) 5، 2(

)2 ،5 ،6 (} واَهللا ه ،نم لَمعال،يكَيآء، العمرِ لشا نامِ محى، األركَارس اسا  }النهغَمأد
 ).الناس سكَارى، األرحام ما نشآء، العمر لِّكَيال، يعلَم من، اهللا هو: (مجيعاً
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)5 (}لَكُم نيبنونَ يف الالمِ }لالن غَمأد) :ن لَّكُميبنل.(  

مـا نشـاُء   ( وأبدلَها واواً مكْسورةً) ما نشاُء الَى(سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ،  }ما نشآُء إىل{) 5(
  .وجهان) وِلَى

  .لّلَهنقَ }"الثالثة"الْموتى، الدُّنيا {) 15، 11، 9، 6(

  ).ليضلَّ: (فَتح الياَء }ليضلَّ{) 9(

)11 (}كة ذَلراَء يف الذّالِ }واآلخالت غَمأد):كة ذَّلرواآلخ.(  

)13 (}ا }"معاً" لَبِئْسيهِمةَ ياًء فلَ اهلمزدأب) :لَبِيس.(  

)14 ،23 (}اتنج اتحالاَء يف اجلي }"معاً" الصالت اأدغَميهِممِ ف) :  ـاتنات جحالالص
  ").معاً"

)15 (}قْطَعلْي ثُم{ الالم ركَس) :قْطَعيل ثُم.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }إنَّ اَهللا يفْعلُ ما يشآُء{) 18(

####  
  .أمالَ ألفَها }من نار{) 19(

  ).احلَميم رءوسهِمِ:(كَسر امليم وصالً}رءوسهِم احلَميم{) 19(

  ).لولُؤٍ:(أبدلَ اهلمزةَ واواً، وجر التنوين يف الثَّانِيةَ }لؤلؤاً{) 23(

  ).سواٌء العاكف: (رفَع التنوين }سواًء العاكف{) 25(

الناس سوآًء، : (أدغَمهن مجيعاً }للناسِ سوآًء، العاكف فيه، إلبراهيم مكَانَ{) 26، 25(
  ).كف فِّيه، إلبراهيم مكَانَالعا

  ).والبادي ومن: (أثْبت ياًء وصالً }والباد ومن {) 25(

)26 ،27 (}نييأت ،وكا، يأتأْنومجيعاً }ب يهِنفاً فةَ أللَ اهلمزأبد) :نييات ،وكا، ياتانوب.(  
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  ).للطائفني بيتي:(أسكَن الياَء وصالً }بيتي للطائفني{) 26(

  ).ثُم ليقْضواْ: (كَسر الالم }ثُم لْيقْضواْ{) 29(

  ).فَهو خري: (أسكَن اهلاَء }فَهو خري{) 30(

  .قَلّلَهما }التقْوى ،"وقفاً"تقْوى {) 37، 32(

  ).وجبت جنوبها: (أدغَم التاَء يف اجليمِ }وجبت جنوبها{) 36(

)37 (}رِ احملِْسنِنيوشةُ الرُّبعِ }باينِه .  

####  
 
: فَتح الياَء والفَاَء، وأسكَن الدالَ وحذَف األلف، وأدغَم العني يف العنيِ }يدافع عن{) 38(

  ).يدفَع عن(

)39 ،40 ،44 ،48 (}كَانَ ن ،مهذْتأخ ،عاموص تمدلَه ،ينلَّذنَ لا أُذهـذْتري، أخك{ 
  ).أُذن لِّلَّذين، لَهدمت صوامع، أخذتهم، كَان نكري، أخذتها: (أدغَمهن مجيعاً

  ).يقَاتلُونَ: (كَسر التاَء }يقَاتلُونَ{) 39(

  .أمالَهما }ديارِهم، للْكَافرِين{) 44، 40(

  .قَلّلَ ألفَها }موسى{) 44(

  ).فَكَأَي، وكأي: (وقَف عليهِما بِالياَء }فَكَأَين، وكأين{) 48 ،45(

  ).أهلَكْتها: (أبدلَ النونَ تاًء مضمومةً وحذَف األلف }أهلَكْناها{) 45(

)45 ،48 (} يها} معاً"ويهِماهلاَء ف كَنأس) :يهو.(  

وبِـريٍ،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }، تأتيهم، أو يأْتيهموبِئْرٍ، فيؤمنواْ{) 55، 54، 45(
  ).أو ياتيهم، فيومنواْ، تاتيهم

)47 (}كَأَلْف كبر{ يف الكَاف الكَاف غَمأد):ك كَّأَلْفبر.(  
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)51 (}اجِزِينعم{ اجليم ددشني، والع عدب فقَطَ األلأس) :زِينجعم(.  

)56 (}مهنيب كُمحاِء }يالب ندع أخفَى امليم):مهنيب كُمحي.(  

  ).لَهو خري: (أسكَن اهلاَء }لَهو خري{) 58(

)59 (}يملح يملةُ الرُّبعِ }وإنَّ اَهللا لَعاينِه .  

####  
 
، دونِـه  "معاً"هو  عاقَب بِمثْلِ، عوقب بِه، اَهللا{) 78، 72، 76، 65،70، 62، 60(

: أدغَمها مجيعـاً  }، تعرِف في، جهاده هو، باِهللا هو"معاً"هو، تقَع علَى، يعلَم ما 
) واهللا ه ،هب بثْلِ، عوقماقَب با "معاً"علَم معلَى، يقَع عت ،ورِف "معاً"، دونِه هعت ،

باهللا ه ،وه هفِّي، جهادو.(  

  .أمالَ ألفَها }النهار{) 61(

  ).لَهو خري: (أسكَن اهلاَء }لَهو الغين {) 64(

)65 (}لَكُم رخاَء يف الالمِ }سالر أدغَم) :ر لَّكُمخس.(  

  .أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القَصرِ والتوسط وصالً }السمآَء أنْ{) 65(

)65 (}ءوفلَر{ ذَفح اوالو) :ٌفؤلَر.(  

  ).وهو الذي: (أسكَن اهلاَء }وهو الذي {) 66(

)68 ،69 (}كُمنيب كُمحا، يبِم لَما }أعيهِماِء فالب ندع أخفَى امليم) :   كُـمحـا، يبِم لَمأع
مهنيب.(  

  ).ما لَم ينزِلْ( :أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }ما لَم ينزلْ{) 71(

)72 (}ةَ ياًء }وبئْسلَ اهلمزأبد) :وبِيس.(  

  .وهناية اجلزء السابع عشر، نِهايةُ الرُّبعِ والسورة  }فَنِعم املولَى ونِعم النصري{) 78(
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⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 سورُة المؤِمنون
ـ {) 33، 42، 31، 21، 19، 14، 1( ، "معـاً "أْكُلُون املؤمنون، أنشأْناه، فأَنشأْنا، ت

املومنون، أنشاناه، فأَنشانا، تاكُلُون، : (أبدل اهلمزةَ فيهِن مجيعاً} ، يأْكُل"معاً"أنشأْنا
  ).أنشانا، ياكُل، تاكُلُون

  .أمالَها }قَرارٍ{) 13(

  ).القيامة تبعثُون:(أدغَم التاَء يف الثّاِء }القيامة تبعثُون{) 16(

  ).سينآء: (كَسر السِّني }سينآء{) 20(

)20 (}تبناَء }تالب ركَساَء والت مض) :بِتنت.(  

)26 (}باِء }قَالَ ريف الر الالم أدغَم) :بقَال ر.(  

  .أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالً }جآَء أمرنا{) 27(

  ).كُلِّ زوجني: (حذَف التنوين }نيكُلٍّ زوج{) 27(

  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 37، 33(

)35 (}تُّمم{ امليم مض) :متم.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }أنكُم مُّخرجون{) 35(

####  
  

  .أمالَهما }افترى، قرار{) 50، 38(

)38 (}لَه نحونَ يف الالمِ  }نالن غَمأد ،لَها  وهكَترح الساخت)حنن لَّه( ، ) وجٌه ثان.(  

بِمؤمنِني، وما يستأْخرون، ال يؤمنـون  {) 68، 60، 58، 47، 74، 44، 43، 38(
بِمـومنِني، ومـا   : (أبدلَ اهلمزةَ فيها مجيعاً }، أنؤمن، يؤمنون، يؤتون، يأت"معاً"

  ).، أنومن، يومنون، يوتون، يات"معاً"يستاخرون، ال يومنون 
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)39 (}باِء }قَالَ ريف الر الالم أدغَم) :بقَال ر.(  

  ).رسلُنا: (أسكَن السِّني }رسلُنا{) 44(

  .وال إمالةَ ونون األلف وصالً من دون ، وقف عليها بِفَتحِ الراِء وإمالَتها }تترا{) 44(

  .سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }مةجآَء أ{) 44(

  .قلَّلَ ألفَهما }"وقفاً"موسى، موسى الكتاب{) 49، 45(

  ).أخاه هارون: (أدغَم اهلاَء يف اهلاِء }وأخاه هارون {) 45(

)47 ،55 ،56 (} ارِعسن نِنينِ، وبيرشبل نمؤاواً  }أنةَ ولَ اهلمزأدغَ، أبدـونَ يف  والن م
  ) .وبنِني نسارِع(،)أنومن لِّبشرينِ(الالمِ والنون فيهِما 

  ).ربوة: (ضم الراَء }ربوة{) 50(

  ).وأنَّ: (فَتح اهلمزةَ }وإنَّ{) 52(

  ).أيحِسبون: (كَسر السِّني }أيحسبون {) 55(

  ).و خريوه: (أسكَن اهلاَء }وهو خري{) 72(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }عنِ الصراط لَناكبون{) 74(

####  
  

)78 ،79،80 ،88 (}وهاهلاَء }"كلُّه" و كَنأس) :وهو.(  

  .أمالَ ألفَها }النهار{) 80(

  ).ءااناءااذَا، : (أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ وسهلَ الثَّانِية فيهِما }أِءذا، أِءنا{) 82(

  ).متنا: (ضم امليم }متنا{) 82(

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 85(
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أثبت همزةَ الوصلِ ابتداًء وأسـقَطَها  وحذَف الم اجلَرِّ  }"معاً" سيقُولُونَ ِهللا{) 89، 87(
  ").معاً" سيقُولُونَ اُهللا: (وصالً، ورفْع اهلاَء فيهِما

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 96(

  .أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ، مع القَصرِ والتوسط وصالً }جآَء أحدهم{) 99(

)99 ،109 ،110 ،112 ،114 (} ملَبِثْت ،موهمذْتخا، فاتلَن رفاغْف ،بمعـاً "قَالَ ر" ،
نِنيعس دا مجيعاً }دهغَمأد) : ملَبِثت ،وهمذتخا، فاتر لَّنفاغْف ،بد  "معاً"قَال رـدع ،

  ).سنِني

  ).لَعلِّي أعمل: (فَتح الياَء وصالً }لَعلِّي أَعمل{) 100(

)101 (}مهنيب ساباِء }فال أناَء يف البالب غَمأد) :ساب بفال أنمهني.(  

  ).آخر لَّا: (أدغَم الراَء يف الالمِ }آخر لَا{) 117(

  .نِهاية الربع، والسورة }وقُلْ رب اغْفر وارحم وأنت خير الراحمني{) 118(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  سورُة النور

  ).فَرضناها: (شدد الراَء }فَرضناها{) 1(

  ).تذَّكَّرون: (الَشدد الذّ }تذَكَّرون{) 1(

)2 ،4 (} ثُم لدة، احملصناتـا  }مائة جيهِماَء يف الثّاِء فالتاَء يف اجليمِ والت غَمأد) :  مائـة
نات ثُّملْدة، احملصج.(  

، "معـاً "، يـأْتواْ  "معاً"تأخذكم، رأْفَة، تؤمنون، املؤمنِني {) 17، 12، 13، 4، 3، 2(
نون، واملؤمننياملؤما مجيعاً }نات، مؤميهةَ فلَ اهلمزدـون،  : (أبنذكم، رافَة، تومتاخ

  ).، املومنون، املومنات، مومنني"معاً"، ياتواْ "معاً"املومنني 

أدغَمهن  }"معاً"، بعد ذَلك، إذْ سمعتموه "معاً"بأربعة شهدآء {) 16، 12، 5، 13، 4(
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  ").معاً"، بعد ذَّلك، إذ سمعتموه "معاً"ة شهدآء بأربع: (مجيعاً

شـهدآُء  ): (وجهان(سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ، وأبدلَها واواً مكْسورةً وصالً  }شهدآُء إِالَّ{) 6(
  ).شهدآُء وِالَّ(، ) االَّ

  ).أربع شهادات: (نصب العني }أربع شهادات{) 6(

  ).لعنه: (بِاهلاِء }لعنت{وقَف علَى  }لعنت اِهللا{) 7(

  ).واخلامسةُ أن: (رفع التاَء }واخلامسةَ أن {) 9(

)11 ،15 (}هونبسحوت ،وهبا}ال حتْسيهِمف السِّني ركَس) :هونِسبحوه، وتِسبحال ت.(  

)13 (} ماِهللا ه اهلاَء يف اهلاِء }عند غَمأد) :عماهللا ه ند.(  

  .قَلّلَ ألفَهما }"معاً" الدُّنيا{) 19، 14(

)15 (}هنلَقَّواِء }إذْ تالذّالَ يف الت غََمأد) :هنلَقَّوإذ ت.(  

  ).وتحِسبونه هيناً: (أدغَم اهلاَء يف اهلاِء }وتحسبونه هيناً{) 15(

  ).وهو عند: (أسكَن اهلاَء }وهو عند{) 15(

  ).نتكَلَّم بِهذا: (أخفَى امليم عند الباِء }نتكَلَّم بِهذا{) 16(

)20 (}رءوف{ اوالو ذَفح) :رؤٌف.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وأنَّ اهللا رؤف رحيم{) 20(

####  
 
)21 (} اتطُوالطّاَء }"معاَ"خ كَنأس) :اتطْوخ.(  

يأْمر، وال يأْتلِ، يؤتـواْ، املؤمنـات، تستأْنِسـواْ،    {) 31، 30، 27، 23، 22، 21(
يامر، وال ياتلِ، يوتواْ، املومنات، : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }للمؤمنِني، للمؤمنات
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  ).تستانِسواْ، للمومنِني، للمومنات

  .قَلّلَ ألفَها }القربى{) 22(

  .قَلّلَ ألفَهما }"معاً"ا الدُّني{) 33، 23(

  .؛ مع ترقيق المِ لفظ اجلاللَة) يوفِّيهِمِ اُهللا: (كَسر امليم وصالً }يوفِّيهِم اُهللا{) 25(

اهللا هو، : (أدغَمهن مجيعاً }اَهللا هو، قيلَ لَكُم، يعلَم ما، ليعلَم ما{) 31، 29، 28،  25(
ي ،يل لَّكُماقلَم معيا، للَم مع.(  

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 27(

)28 (}ذَنَ لَكُمونَ يف الالمِ }يؤالن غَمأداواً، وةَ ولَ اهلمزأبد) :يوذَن لَّكُم.(  

)30 ،31 (} نم، أبصارِهصارِها  }أبمالَهأم.  

: واواً}املؤمنـون {؛ وأبَدلَ همـزةَ  ) أيها: (ى أيه بِاأللفوقَف علَ }أيُّه املؤمنون{) 31(
  ).املومنون(

  .مع ترقيقِ الم لفْظ اجلاللة) يغنِهِمِ اُهللا: (كَسر امليم }يغنِهِم اُهللا{) 32(

  ).يجِدون نكاحاً: (أدغَم النونَ يف النون }يجِدونَ نِكاحاً{) 33(

)33 (}الً }آِء إنْالبِغصو طالتوسالقصرِ و عنيِ مى اهلمزتأسقطَ إحد.  

)34 (}اتنيباَء }مالي حفَت) :اتنيبم.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وموعظَةً للْمتقني{) 34(

####  
 

)35 (}يرد{ فَوعةً برزةً ممه ادزاَء، والي فّفخالَ، والد رهاكَسعد) :يٌءرد.(  

توقَّـد  : (أبدلَ الياَء تاًء مفْتوحةً، وفَتح الواو،وشدد القَاف، وفَتح الدالَ }يوقَد من {) 35(
  ).من
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يكَاد زيتها، يكَاد : (أدغَمهن مجيعاً }يكَاد زيتها، يكَاد سنا، خلَق كُلَّ{) 45، 43، 35(
  ).خلَق كُّلَّسنا، 

األمثـال  : (أدغَمهن مجيعـاً  }األمثَالَ للناس، فيصيب بِه، يذْهب بِاألبصار{) 43، 35(
  ).لِّلناس، فَيصيب به، يذْهب باألبصار

)36 ،37 ،38 (}مهزِيجيصارِ لالِ رِجالٌ، واألبمجيعـاً  }واآلص نهغَمأد) :  واآلصـال
  ).لٌ، واألبصار لِّيجزِيهمرجا

)39 (}هبسحي { السِّني ركَس) :هِسبحي.(  

  .أمالَهن مجيعاً }يراها، باألبصار، األبصار{) 44، 40،43(

   ).وجهان(الراِء وإمالتها ألفَها وقفاً؛ولَه وصالً فتح  أمالَ }فترى الودق {) 43(

  ).ينزِل: (أسكَن النونَ، وخفّف الزاي }وينزل{) 43(

سهلَ اهلمزةَ الثَّانِية فيهِما، وأبدلَها واواً مكْسورةً وصالً  }يشآُء إِنَّ، يشآُء إىل{) 46، 45(
)جهانو.(  

)46 (}اتنيباَء }مالي حفَت) :اتنيبم.(  

)47 (}دبع كا }ذَلالد لَ يف الذّالِأدغَم) :كد ذَّلبع( اهكَترح اختالس لَهو ،)جٌه ثانو.(  

بِاملومنِني، يـاتوا،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }بِاملؤمنِني، يأتواْ، املؤمنني{) 51، 49، 47(
  ).املومنني

)48 ،51 (} مهنيب كُمحييهِ }"معاً"لاِء فالب ندع اأخفَى امليمم) :مهنيب كُمحيل.(  

)52 (}قْهتاهلاَء }وي كَنأسو ،القَاف ركَس) :هقتوي.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }هم الفآئزون{) 52(

####  
أدغَمهن  }الرسولَ لَعلَّكُم، احللُم منكُم، يرجونَ نِكاحاً، يعلم ما{) 64، 60، 58، 56(
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  ).الرسول لَّعلَّكُم، احللُم منكُم، يرجون نكاحاً، يعلم ما: (مجيعاً

  ) .ال تحِسنب : ( كَسر السِّني }ال حتسنب  {) 57(

ومأْواهم، ولبِئْس، ليستئذنكُم، فلْيسـتئْذنواْ، اسـتأذَنَ،   {) 62، 61، 59، 58، 57(
وه، يستئْذنونك، يؤمنونَ، اسـتئْذَنوك، شـأْنِهِم،   ، املؤمنون، يستئذن"معاً" تأكُلواْ

ئْتمجيعاً }فأْذَنْ، ش يهِنةَ فلَ اهلمزواْ،  : (أبدناذـتسكُم، فلْينتاذسيل ،لَبِيس ،ماهاوم
نوك، ، املومنون، يستاذنوه، يسـتاذنونك، يومنـونَ، اسـتاذَ   "معاً"استاذَنَ، تاكُلُواْ 

يتفاذن، ش ،انِهِمش.(  

)58 ،62 (}أْنِهِمضِ شعبل ،ملَه رفواستغ ،الةص مجيعاً }بعد نهأدغَم) :   ،ـالةبعـد ص
ض شعبل ،مر لَّهاواستغفنِهِم(الس يفاالخت لَهو ،) :لبعضِ شانِهِم (وجٌه ثان.  

  .الرُّبعِ، والسُّورة نِهايةُ }واُهللا بِكُلِّ شيٍء عليم{) 64(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الُفرقان
للعالَمني نذيراً، وخلَق كُلَّ، فَقَد جآُءو، جعلَ لَك، لَك قُصوراً، {) 11، 10، 4، 2، 1(

للعالَمني نذيراً، وخلَق كُّلَّ، فَقَد جآُءواْ، جعـل  : (أدغَمهن مجيعاً }بالساعة سعرياً
  ).ك قُّصوراً، بالساعة سعرياًلَّك، لَ

  .أمالَها }افْتراه{) 4(

  ).فَهي متلى: (أسكَن اهلاَء }فَهِي متلى{) 5(

  ).، لَياكُلُون"معاً"ياكُل : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن ألفاً }، لَيأْكُلُونَ"معاً"يأْكُل {) 20، 8، 7(

  ).كذَّب بالساعة:(الباِء أدغَم الباَء يف }كذَّب بالساعة{) 11(

)17 (}مهرشحوناً }ياَء نلَ اليأبد) :مهرشحن.(  

)17 (}متةَ }ءأنلَ الثَّانِيهسفاً، وتنيِ ألاهلمز لَ بنيخأد):ءااَنتم(   
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)17 (}الً }هؤآلِء أمصوحةً وفتةَ الثّانيةَ ياًء ملَ اهلمزأبد) :مهؤآلِء ي.(  

  ).فَما يستطيعونَ: (أبدلَ التاَء ياًء }فَما تستطيعونَ{) 19(

  .       وهناية اجلزء الثامن عشر ، نِهايةُ الرُّبعِ  }وكَانَ ربُّك بصرياً{) 20(

⊥⊥⊥⊥  
 
  .أمالَهن مجيعاً }"معاً" أو نرى، ال بشرى، الكافرِين{) 52، 26، 22، 21(

فَجعلْناه هبآًء، املالئكَةُ تنزِيالً، أخاه هـرونَ،  {) 47، 43، 40، 38، 35، 25، 23(
: أدغَمها مجيعاً }ذَلك كَثرياً، ال يرجونَ نشوراً، إلَهه هواه، جعلَ لَكُم، الليلَ لباساً

)ك كَّثونَ، ذَلراه هزِيالً، أخنكَة تآًء، املالئباه هلْنعـه   فَجـوراً، إلَهشون نجرياً، الير
  ).هواه، جعل لَّكُم، الليل لِّباساً

)27 (}ذْتخنِي اتتا لَيي{  اِء يفالذّالَ يف الت أدغَمالً، وصاَء والي حفَت}خذتات{) : نِيتا لَيي
ذتخات.(  

)29 ،50 (}اهفْنرص لَقَدآَءنِي، واأدغَ }إذْ جيهِمف ادالَ يف الصالدالذّالَ يف اجليمِ و م) : إذ
اهفْنرلَقَد صآَءنِي، وج.(  

  ).قَومي اتخذُواْ: (فَتح الياَء }قَومي اتخذُواْ{) 30(

ياتونك، وال : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }وال يأْتونك، إِالَّ جِئْناك، ولَو شئْنا{) 51، 33(
  ).إِالَّ جِيناك، ولَو شينا

  .قَلّلَها وقْفاً }موسى الكتاب{) 35(

  ).وثَموداً وقد: (نوهنا بِالنصبِ ووقف علَيها بِاأللف }وثَموداْ وقد{) 38(

)40 (}الً }السوِء أفَلَمصوحةً وفتةَ الثّانِيةَ ياًء ملَ اهلمزأبد) :َفالسوِء يلَم.(  

  ).إِالَّ هزؤاً: (همز الواو }إِالَّ هزواً{) 41(
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)44 (}بحست أم{ السِّني ركَس) :حِسبت أم.(  

)45 (}فكَي كبر{ يف الكَاف الكَاف أدغَم):فك كَّيرب.(  

)47 ،48 (}وها }"معاً" ويهِماهلاَء ف كَنأس) :وهو.(  

  ).نشراً: (لَ الباَء نوناً وضم الشّنيأبد }بشراً{) 48(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }جهاداً كَبِرياً{) 52(

####  
 
)53 ،54 ،62 (}وهاهلاَء }و كَنأس) :وهو.(  

ربك قَّديرا، ذَلك : (أدغَم الكَاف يف القَاف فيهِما }ربُّك قَديرا، ذَلك قَواما{) 67، 54(
اقَّوام .(  

  .أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القصر والتوسط وصالً }شآَء أن{) 57(

)60 (}ميلَ لَهيف الالمِ }ق الالم أدغَم) :ميل لَّهق.(  

  ).تامرنا: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }تأْمرنا{) 60(

  ).يقْترواْ: (كَسر التاَء }يقْترواْ{) 67(

)69 (}يهاناً يفهلَةَ }مالص ذَفح) :ًاناهم يهف.(  

  ).ذُريتنا:(حذَف األلف األوىل على اإلفراد }وذُرياتنا{) 74(

  .نِهايةُ الربع، والسورة }فَسوف يكُونُ لزاماً{) 77(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الشعرآء
، ومـا يـأْتيهم،   "معاً"ني مؤمنِ{) 45، 37، 35، 31، 30، 16، 10، 6، 8،5، 3(

أبدلَ اهلمزةَ  }فسيأْتيهم، أن ائْت، فأْتيا، جِئتك، فأت، تأْمرونَ، يأْتوك، ما يأْفكُونَ
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)162(  

  

، وما ياتيهم، فسياتيهم، أن ايت، فاتيا، جيتـك، فـات،   "معاً"مومنِني: (فيها مجيعاً
  ). ايت: (يبتدأُ بِهاكَحفْصٍ)  ائت(حالِ االبتدأ بِـ، و)تامرونَ، ياتوك، ما يافكُونَ

  ).ننزِل: (أسكَن النونَ وخفّف الزاي }ننزل{) 4(

  ).السمآِء يـاية(أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ ياًء مفتوحةً وصالً  }السمآِء ءاية{) 4(

)9 (}واهلاَء }العزيز  لَه كَنأس) :العزيز ولَه(.  

  .قَلّلَ ألفَهن مجيعاً }"كلُّه"موسى{) 48، 45، 43، 10(

، "معاً"قَالَ رب، ولبِثْت، قَالَ ربُّ {) 51، 49، 46، 29، 26، 28، 24، 18، 12(
قَال : (أدغَمها مجيعاً }قَالَ ربُّكُم، اتخذْت، السحرةُ ساجِدين، ءاذَنَ لَكُم، يغفر لَنا

، قَال ربكُم، اتخذت، السحرة ساجِدين، ءاذَن لَّكُم، "معاً"بِثت، قَال رب رب، ولَ
  ).يغفر لَّنا

)12 (}افأَخ يالً }إنصاَء والي حفَت) :افأَخ يإن.(  

)16 (}باِء }رسولُ ريف الر الالم غَمأد) :برسول ر.(  

  .الَ ألفَهاأم }الكافرين{) 19(

)25 ،29 ،34 ،39 ،43 (} ـماسِ، قَالَ لَهلنلمأل، وقيلَ لن، قَالَ لقَالَ لَئ ،نمقَالَ ل{ 
قَال لِّمن، قَال لَّئن، قَال لِّلمأل، وقيل لِّلناسِ، قَـال  : (أدغَم الالم يف الالمِ فيهِن مجيعاً

ملَّه.(  

)36 (}جِهن }أراكةً سمهز ادلَةزون صاهلاَء د مضاجليمِ، و ةً بعد) :وأخاه أرجئه.(  

  .أمالَ ألفَها }سحارٍ{) 37(

  ).أاان(أدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثَّانِيةَ  }أئن{) 41(

)45 (}لْقَفت{ القَاف ددشو ،الالم حفَت) :لَقَّفت.(  

)49 (}متم }ءامنه ادـالٍ   زخإد ونـن دا مهـدعةَ الثّانِيةَ بلَ اهلمزهسةَ اإلستفهامِ؛ وز :



  الءـــــــن الجــــحس

  

)مأاَامنت.(  

                         .نِهايةُ الرُّبعِ، وهي )املومنني: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }أولَ املؤمنِني{) 51(

####  
 
  .قَلّلَ ألفَهن }"كله"موسى{) 65، 63، 61، 52(

  ).حذرون: (حذَف األلف }حاذرون{) 56(

  ).معي ربي: (أسكَن الياَء }معي ربي{) 62(

مـومنِني،  : (أبدلَ اهلمـزةَ فـيهِن واواً   }، املؤمنِني "معاً" مؤمنِني{) 102، 103، 67(
  ).املومنني

)68 ،104 (} وا  }لَهيهِماهلاَء ف كَنأس ) ولَه. (  
  ).نبأ ابراهيم :( سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }نبأَ إبراهيم{) 69(

)70 ،92 (}ميلَ لَها }قَالَ ألبِيه، وقيهِميف الالمِ ف الالم غَمأد) :ميل لَّهقَال َألبِيه، وق.(  

)72 ،82 ،85 ،86 (}رواغْف ،ةنج ثَةي، ورل رفون، يغعدمجيعـاً  }ألبِي إذْ ت نهغَمأد :
  ). إذ تدعون، يغفر لِّي، ورثَة جنة، واغْفر َألبِي(

  ).لي إِالَّ: (فَتح الياَء }يلْ إالَّ{) 77(

)78 ،80 (}واهلاَء }فَه كَنأس) :وفَه.(  

)86 (}هإن اَء }وألبِيالي حفَت) :هإن وألبِي.(  

اهللا هـلْ،  : (والالم يف الالمِ فيهِما، أدغَم اهلاَء يف اهلاِء  }هلْ، قَالَ لَهم اِهللا{) 106، 93(
مقَال لَّه.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }فاتقُوا اَهللا وأطيعون{) 110(

####  
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أنـومن  : (أدغَمهن مجيعاً }أنؤمن لَك، قَالَ رب، كذَّبت ثَمود{) 141، 117، 111(
ودت ثَّمكذَّب ،بقَال ر ،لَّك (اواً يفةَ ولَ اهلمزدأب؛و) :نأنوم.(  

أبـدلَ   }"كلّـه " ، مؤمنِني"معاً" املؤمنِني{) 174، 158، 139، 118،121، 114(
  ).املومنِني، مومنِني: (اهلمزةَ واواً فيها مجيعاً

  ).معي من: (أسكَن الياَء }معي من{) 118(

)122 ،140 ،159 ،175 (}واهلاَء }"كلُّه" لَه كَنأس) :ولَه.(  

)124 ،142 ،161 ،177 (}ممجيعاً }"كلُّه" قَالَ لَه يهِنيف الالمِ ف الالم غَمأد) :  قَـال
ملَّه.(  

)135 (}افأخ يالً }إنصاَء والي حفَت) :افأخ يإن.(  

)137 (}لُقإِالَّ خ{ حفَت الالم كَنأساخلَاَء، و) :لْقإِالَّ خ.(  

  ).فَرِهني: (حذَف األلف }فارِهني{) 149(

فـات،  : (أبدلَ اهلمزةَ ألفـاً فـيهِن   }فأْت، فيأخذَكُم، أتأْتونَ{) 165، 156، 154(
  ).فياخذَكُم، أتاتونَ

  .نِهايةُ الرُّبعِ }رب العالَمني{) 180(

####  
  ).بالقُسطَاس: (ضم القَاف }القسطَاسب{) 182(

)184 (}خلَقَكُم{ يف الكَاف القَاف أدغَم) :لَقكُّمخ.(  

  ).كسفاً: (أسكَن السِّني }كسفاً{) 187(

  .أسقطَ إحدى اهلمزتنيِ، مع القصرِ والتوسط وصالً }من السمآِء إنْ{) 187(

)188 ،192 ،193 (}بلَقَالَ رزن العالَمني ،بزِيلُ رنمجيعـاً  }ي، لَت نهغَمأد) :  قَـال
  ) .ربي، لَتنزِيل رب، العالَمني نزلَ 



  الءـــــــن الجــــحس

  

  ).ربي أعلَم: (فَتح الياَء }ربي أعلَم{) 188(

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباَء }أعلَم بِما{) 188(

مـومنني،  : (أبدلَ اهلمـزةَ واواً فـيهِن   }، املؤمنِني"معاً"مؤمنِني {) 215، 199، 190(
  ).املومنِني

  ).لَهو العزيز: (أسكَن اهلاَء }لَهو العزيز{) 191(

  ).ال يومنون، فياتيهم: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }ال يؤمنون، فيأتيهم{) 202، 201(

)209 ،218 (}رى، يكْرذا  }اكمالَهأم.  

)220 (}هوإن واهلاَء يف اهلاِء }ه أدغَم) :وه هإن.(  

  .     نِهايةُ الرُّبعِ والسورة }وسيعلَم الَّذين ظَلَمواْ أي منقَلَبٍ ينقَلبون{) 227(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  
  سورُة النمل

  .أمالَهما  }وبشرى، النار{) 8، 2(

  .أمالَ اهلَمزةَ }رءاها {) 10(

)2 ،3 ،4 ،15 ،21 ،22 (}كي، وجِئْتنيأْتنني، لَيون، املؤمنمون، ال يؤتيؤنِني،ومؤللم{ 
ــاً  ــيهِن مجيع ةَ فــز ــدلَ اهلم ــومنني، (أب ــون، امل نــون، اليوم نِني،ويوتومللم  

كي، وجِيتنياتلَي.(  

  ).باآلخرة زينا: (التاَء يف الزايأدغَم  }باآلخرة زينا{) 4(

  .قَلّلَ ألفَهن مجيعاً }"معاً"موسى، يا موسى{) 10، 9، 7(

)7 (}تسءان ياَء }إنالي حفَت) :تسءان يإن.(  

  ).بِشهابِ قبس: (حذَف التنوين }بِشهابٍ قبس {) 7(
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 }وحشر لسلَيمانَ، وقَالَ رب، وزيـن لَهـم  وورِثَ سلَيمانُ، {) 24، 19، 17، 16(
  ).وورِث سلَيمانُ، وحشر لِّسلَيمانَ، قَال رب، زين لَّهم: (أدغَمهن مجيعاً

  ).لَهو الفضل: (أسكَن اهلاَء }لَهو الفضل {) 16(

إمالَةُ ) أرى اهلدهد: (، ولَه يف)ما لي: (أسكَن الياَء وصالً }ما لي ال أَرى اهلدهد {) 20(
  .راءها وقفاً ؛والفَتح واإلمالة وصالً

  ).فَمكُثَ: (ضم الكَاف }فَمكَثَ{) 22(

)22 (}تنوين }سبأ ونن دلى الفَتحِ مةَ عى اهلمزنب):ًسبأ.(  

  ).ويعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }ويعلَم ما{) 25(

  ).ما يخفُونَ، وما يعلنون: (أبدلَ التاَء فيهِما ياًء }ما تخفُونَ وما تعلنون{) 25(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }اُهللا ال إله إِالَّ هو ربُّ العرشِ العظيم{) 26(

####  
 
امللـؤاْ  ): (وجهان( سورةً، وصالًسهلَ اهلمزةَ الثّانيةَ، وأبدلَها واواً مك }امللؤاْ إني{) 29(

  ) .امللؤاْ وِين(؛)اين

فلَنأْتينهم، يأتينِي، يـأتونِي،  ، وأْتونِي، بأس، تأمرِين{) 55، 54، 38، 37، 33، 31(
واتونِي، باس، تامرِين، فلَنـاتينهم،  : (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً فيها مجيعاً }لتأتون، أتأْتون 

ونياتون، لتاتاتونِي، أتينِي، يات.(  

  ).امللؤاْ وفْتونِي: (أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ واواً وصالً }امللؤاْ أفْتونِي{) 32(

  ).أتمدوننِي بِمالٍ:(أثبت الياَء وصالً }أتمدُّوننِ بِمالٍ{) 36(

)36 (}قفاً  } اهللاَے  ءاتانوصالً وفصٍِ وكَح.  

)37( }ملَ لَهبيف الالمِ }ال ق الالم أدغَم) :مل لَّهبال ق.(  
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)38 (}اْ أيُّكُمالً }امللؤصاواً وةَ الثّانِيةَ ولَ اهلمزأبد):كُمياْ وامللؤ.(  

)39 ،42 ،44 ،48 ،54 (}هكأن ،نم قُوما، املدي وتيلَ لَهق ،نم لْما، العينأُوتو وه ،وه ةن
همقَوةُ، قَالَ لعسمجيعاً }ت نهغَميـل  : (أدق ،نلْم ما، العينأُوتو وه ،وه هكأن ،نقُوم مت

همةُ، قَال لِّقَوعسة تا، املدينن: (، ويف)لَّهم االختالس) العلم هووجٌه آخر و.  

  .أمالَ اهلمزةَ دونَ الراِء }رءاه{) 40(

  ).فضل ربي): (وجٌه ثان(أدغَم الالم يف الراِء ولَه اختالس حركَتها  }فضلِ ربي{) 40(

)40 (}كُرةَ  }ءأشلَ الثَّانِيهسنيِ، وتاهلمز نفاً بيلَ ألأدخ)َءااَشكُر.(  

، الـراَء يف الـالمِ  أدغَـم   }يشكُر لنفِْسه، عرشك قَالَت، معك قَالَ{) 47، 42، 40(
  ).يشكُر لِّنفِْسه، عرشك قَّالَت، معك قَّالَ: (والكَاف يف القَاف فيهِما

  .أمالَها }كافرين{) 43(

)49 (}كلهم{ الالم فَتحو ،امليم مض) :لَكهم.(  

)51 (}ماهنرما دةَ }أناهلمز ركَس) :مناهرما دإن.(  

)55 (}كُمنةَ  }أئلَ الثَّانِيهسنيِ، وتاهلمز فاً بنيلَ ألأدخ)كُمنأَاا.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ، واجلزء التاسع عشر }تجهلُون{) 55(

⊥⊥⊥⊥  
)56 ،60 ،61 ،65 ،74 (}  لَمعن، لَـيم جعلَ لَها، ال يعلَمو ،لَ لَكُمزأنءالَ لُوط، و

ءال لُّوط، أنزل لَّكُم، جعـل  : (وامليم يف امليمِ فيهِن مجيعاً، م يف الالمِ أدغَم الال }ما
  ).لَّها، ال يعلَم من، لَيعلَم ما

)60 ،61 ،62 ،63 ،64 (}ةَ }أِءلهلَ الثَّانِيهسنيِ، وتاهلمز فاً بنيلَ ألأدخ.  

  ).ما يذَّكَّرون: (الذّالَ أبدلَ التاَء ياًء وشدد }ما تذكَّرون{) 62(

  ).نشراً: (أبدلَ الباَء نوناً وضم الشّني }بشراً{) 63(

)64 (}قُكُمزير{ يف الكاَف القاَف غَمأد) :قكُّمزير.(  
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)66 (}كارلِ ادب{  الـد كَنأسوحةً؛وفتةَ قَطْعٍ ممزلِ هصةَ الولَ مهزأبدو الالم كَنالَ؛ أس
  ).بلْ أدرك: (وحذَف األلف بعدها

  .أدخلَ ألفاً بني اهلمزتني، وسهلَ الثَّانِية فيهما }أِءذَا، أئنا{) 67(

  ).للمومنني، يومن: (أبدلَ اهلمزةَ واواً فيهِما }للمؤمنني، يؤمن{) 81، 77(

)78 ،88 (}يوه ،وهاهلاَء }و كَنأس) :ويهو ،وه.(  

  .قَلّلَ ألفَها }املوتى{) 80(

  ).الدعاء اذا:(سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصال }الدعاَء إذا{) 80(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }فَهم مُّسلمون{) 81(

####  
 
)82 (}اسةَ }أنَّ الناهلمز ركَس) :اسإنَّ الن.(  

: والالم يف الالمِ فيهِمـا ، أدغََم الباَء يف الباِء  }الليلَ ليسكُنواْيكَذِّب بِآياتنا، {) 86، 83(
  ).يكَذِّب بآياتنا، الليل لِّيسكُنواْ(

  ).يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }يؤمنون{) 86(

)87 (}هواَء }وكُلٌّ أتالت مضةَ واهلمز عدفاً بأل ادز) :وكُلٌّ آتهو.(  

  ).وجهان(أماهلَا وقْفاً، ولَه الفَتح واإلمالَةُ وصالً  }وترى اجلبالَ{) 88(

  ).تحِسبها: (كَسر السِّني }تحسبها{) 88(

  ).بِما يفْعلُون: (أبدلَ التاَء ياًء }بِما تفْعلُون{) 88(

)89 (}ذئموعٍ يفَز{ و ،نوينالت ذَفحامليم ركََس) :ذئعِ يومفَز.(  

  .أمالَها }النار{) 90(

  .          وهي نِهايةُ السورة) عما يعملُون: (أبدلَ التاَء ياًء }عما تعملُون{) 93(
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⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
 

  سورُة القَصص
  ).املبني نتلُوا: (أدغَم النونَ يف النونَ }املبني نتلُوا{) 3، 2(

  .قَلّلَ ألفَها }موسى{) 10 ،7، 3(

  ).يومنون، املومنِني: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }يؤمنون، املؤمنِني{) 10، 3(

  .سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ من دون إدخال }أئمة{) 5(

)6 (}ملَه كِّنمنونَ يف الالمِ }والن أدغَم) :مكِّن لَّهمنو.(  

)9 (}تا بِاهلاِء }قُرليهع قَفو) :هقُر.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وهم ال يشعرون{) 11(

####  
 
  .قَلّلَ ألفَهن مجيعاً }"معاً" ، يا موسى"معاً" موسى{) 20، 19، 18، 15(

)16 ،17 ،21 ،24 (} بالثالثة"قَالَ ر"فقالَ ر ،لَه فَري، فَغل رفاغْف ،يف  }ب الالم أدغَم
  ).قَال رب، فاغْفر لِّي، فَغفَر لَّه، فقال رب: (والراَء يف الالمِ فيهِن، الراِء 

)16 ،18 ،25 (}هوإن قَالَ لَه ،ووهفخاهلاَء يف اهلاِء  }، قَالَ ال ت غَميف الالمِ ، أد الالمو
  ).قَال الَّ تخف و،إنه هو، قَال لَّه: (فيهِما

: أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعـاً  }يأْتمرونَ، استأجِره، استأجرت، تأجرنِي{) 27، 26، 20(
  ).ياتمرون، استاجِره، استاجرت، تاجرنِي(

  ).ربي أن: (فَتح الياَء وصالً }ربي أن{) 22(

  ).دونِهِمِ امرأتين: (مليم وصالًكَسر ا }دونِهِم امرأتينِ{) 23(

)23 (}ردصالَ }يالد مضاَء، والي حفَت) :ردصي.(  
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  .قَللَهن }"وقفاً"،إحدىمعاً"إحداهما{) 27، 26، 25(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }واُهللا على ما نقُولُ وكيل{) 28(

####  
 
 ، يـا موسـى  "الثالثة وقفاً" موسى{) 48، 38، 37، 36، 31، 44،30، 43، 29(

  .قَلّلَها مجيعاً }"كلّه" ، موسى"معاً"

)29 ،39 ،49 (}ووده، اِهللا هنجو وه ،هلمجيعاً }قَالَ أله نهغَمأد) :  ـوه ،هلقَال ألَّه
ووده، اهللا هنجو.(  

فَتح اليـاَء وصـالً    }أخاف إني ءانست، لعلَّي ءاتيكُم، إني أناْ، إني{) 34، 30، 29(
يهِنف) :يإن ،لعلِّي ،يإن.(  

  ).جِذْوة: (كَسر اجليم }جذْوة{) 29(

)29 (}لَّكُمارِ لَعاَء يف الالمِ }النالر غَمأدو فالَ األلأم: )لَّكُمار لَّعالن.(  

  .أمالَ اهلمزةَ واأللف دونَ الراِء }رآها{) 31(

  ).الرهب: (فَتح اهلاَء }الرهب{) 32(

)32 (}الالزِم }فَذَانِك املد عونَ مالن ددش) :كفَذَآن.(  

قَـال  : (والراَء يف الالمِ فيهِما، أدغَم الالم يف الراِء  }قَالَ رب، بصآئر للناس{) 43، 33(
  ).رب، بصآئر لِّلناس

)34 (}عقُنِيمدصءاً يرِد الياء يف }ي كَنأس) : ـيعيف   ) م القَـاف ـكَنأسـالً، وصو :
  ).يصدقْنِي(

  ).ونجعل لَّكُما:(أدغَم الالم يف الالمِ }ونجعلُ لَكُما{) 35(

  .أمالَهن مجيعاً }، الدار، النار"وقفاً"مفْترى {) 41، 37، 36(
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)37 (}أع يالً }لَمربصاَء والي فَتح) :لَمأع يرب.(  

)37 (}نبِم لَماِء }أعالب ندع أخفَى امليم) :نبِم لَمأع.(  

  ).لَعلِّي أطَّلع: (فَتح الياَء وصالً }لَعلِّي أطَّلع{) 38(

  .سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ من دون إدخالٍ  }أَئمة {) 41(

 .قَلّلَهما }لدُّنيا، األوىلا{) 43، 42(

أنشانا، املـومنِني،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }أنشأْنا، املؤمنِني، فَأْتواْ{) 49، 47، 45(
  ).فَاتواْ

  ).عليهِمِ العمر:(كَسر امليم وصالً }عليهِم العمر{) 45(

)48 (}انرحأ }س ادزو ،السِّني حاحلَاَءفَت ركَسا، وهعدفاً بل) :راناحس.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }إنَّ اهللا ال يهدي القوم الظَّالمني{) 50(

####  
  

)51 ،52 ،69 ،73 (}لَ لَكُما، جعم لَميع ،مه هقبل ،ممجيعـاً  }القولَ لَعلَّه نهغَمأد :
  ).ما، جعلَ لَّكُمالقول لَّعلَّهم، قبل هم، يعلَم (

)52 ،54 ،63 ،71 ،72 (}يكُما، يأْتأْنرون، تبتون، يؤنممعاً" يؤ"{  يهِنةَ فلَ اهلمزأبد
  ).يومنون، يوتون، تبرانا، ياتيكُم: (مجيعاً

)56 ،70 (}وهاهلاَء }و كَنأس) :وهو.(  

  ).أعلَم بِاملهتدين:(عند الباِء أخفَى امليم }أعلَم بِاملهتدين{) 56(

  .أمالَهما }"معاً" القُرى{) 59(

  .قَلّلَهما  }"معاًَ"الدُّنيا {) 61، 60(

  ).يعقلون: (أبدلَ التاَء ياًء }تعقلون{) 60(

  ).فَهو القيه: (أسكَن اهلاَء }فَهو القيه {) 61(
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)63 ،66 (}هِمل، علَيالقَو هِملَيا }األنباء عيهِمالً فصو امليم ركَس) : ِهِملَ، علَيهِمِ القَولَيع
  ).األنباء

: والتاَء يف السِّنيِ فيهِمـا ، أدغَم الالم يف الراِء  }القولُ ربنا، اخلريةُ سبحانه{) 68، 63(
  ).القول ربنا، اخلرية سبحانه(

  .قَلّلَها }األوىل{) 70(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }ترونيفْ{) 75(

####  
  

)76 ،85 (}ى، قَالَ لَهوسمِ منوقْوم لَممجيعاً }، أع نهأدغَم) :ى، قَال لَّهوسم ملَم وقَوأع ،
  ).موسى: (وقَلّلَ ألف) من

  .قَلّلَهما  }"معاً"الدنيا  {) 79، 77(

)78 (}لَم ي أودنالً }عصاَء والي حفَت: )لَم أو يدنع.(  

  ).ذُنوبِهِمِ اجملْرِمون:(كَسر امليم وصالً }ذُنوبِهِم اْرِمون{) 78(

  .أمالَهما }وبِدارِه، للكافرين{) 86، 81(

)82 (}هكَأَنكَأَنَّ، وياراً  }ويراضط لَى الكَافع قَفو)ويك(  ئ بــبتديو ،)  ،َّويكـأن
  ).ويكأنه

  ).ويقدر لَّوال، آخر الَّ: (أدغَم الراَء يف الالمِ فيِهِما }ويقدر لَوال، آخر ال{) 88، 82(

)82(} فسلَخ{ السِّني ركَساخلَاَء، و مض) :ِسفلَخ.(  

  ).ربي أعلَم: (فَتح الياَء }ربي أعلَم{) 85(

  .ية الرُّبعِ والسُّورةهنا }لَه احلُكْم وإلَيه ترجعون{) 88(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة العنكبوت
  ).وهو السميع: (أسكَن اهلاَء }وهو السميع{) 5(

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }بِأعلَم بِما{) 10(

قَـال  : (يهِماوامليم يف امليمِ ف، أدغَم الالم يف الالمِ  }قَالَ لقَومه، ويرحم من{) 21، 16(
  ).لِّقَومه، يرحم من

  ).النشآَءة: (فَتح الشّني، وأثبت ألفاً بعدها }النشأةَ{) 20(

)21 ،25 (}مذْتخات ،نم ذِّبعاَء يف امليمِ }يالب ا، أدغَميهِماِء فالذّالَ يف التو) : ،نذِّب معي
مذتخات.(  

  .أمالَها }النار{) 24(

)24 ،25 (}ون، ومأواكُمنا }يؤميهِمةَ فلَ اهلمزأبد) :نون، وماواكُميوم.(  

  ).مودةُ: (رفَع التاء }مودةَ{) 25(

  .قَلّلَ ألفَهما }"معاً"الدُّنيا{) 27،  25(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }وما لكم من ناصرين {) 25(

####  
)26 (}لَه فآمن{ ونَ يف الالمِ أدغَمالن) :فآمن لَّه.(  

)26 (}هإن يالً }ربصالياَء و حفَت) :هإن يرب.(  

)26 ،28 ،33 ،42 ،45 (}هـا يـدعون،    وإنم لَمعي ،تكَان كامرأت ،همقَوقَالَ ل ،وه
هو، قَال لِّقَومـه، امرأتـك    إنه: (أدغَمهن مجيعاً }الصالةَ تنهى، يعلَم ما تصنعون

  ).كَّانت، يعلَم ما يدعون، الصالة تنهى، يعلَم ما تصنعون

  .زاد مهزةَ استفهامٍ وأدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثّانِيةَ  }إنكُم لَتأْتونَ{) 28(

أبدلَ اهلمـزةَ فـيهِن    }، ائْتنا، للمؤمنِني"ابتداًء"، وتأْتونَ "معاً"لَتأْتونَ {) 44، 29، 28(
بِمـا   }ائتنا{، وعند وصلِ )، للمومنِني"ابتداًء"، وتاتونَ، ايتنا "معاً"لَتاتونَ : (مجيعاً
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  ).قالوا وتنا: (قبلها تسقطُ مهزةُ الوصلِ، وتبدلُ همزةُ القطعِ واواً مدية

  ).سبقكُّم: (أدغَم القَاف يف الكَاف }كُمسبقَ{) 28(

)29 (}كُمنة }أئلَ الثَّانِيهسفاً، وتنيِ ألاهلمز لَ بنيأدخ.  

)30 ،38 ،39 (}مآَءهج ولقد ،ملَه نيزو ،لَكُم نيبت ،بمجيعاً }قَالَ ر نهغَمأد) : قَال
  ).لَّهم، ولقد جآَءهم رب، تبين لَّكُم، زين

  ).رسلُنا:(أسكَن السِّني فيهِما }"معاً" رسلُنا{) 33، 31(

  .أمالَهما }بالبشرى، دارِهم{) 37، 31(

)32 (}نبِم لَماِء }أعالب ندع أخفَى امليم) :نبِم لَمأع.(  

  ).وثَموداً: (ا بِاأللفنونها وصالً ووقَف عليه }وثَموداْ{) 38(

  .قَلّلَ ألفَها }موسى{) 39(

  ).وهو العزيز: (أسكَن اهلاَء }وهو العزيز{) 42(

  .           نِهايةُ الرُّبعِ،واجلزِء العشرون }واُهللا يعلَم ما تصنعون{) 45(

⊥⊥⊥⊥  
رِزقَها،والقمر ليقـولن،   املوت ثُم، ال حتملُ، وحنن لَه  {) 62، 61، 60، 57،  46(

لَه مجيعاً }ويقدر نهأدغَم) :   ،قَها، والقمـر لَّيقـولنزال حتمل ر ،املوت ثُّم ،حنْن لَّه
الس) حنن لّه(ويف )ويقدر لَّهر وهو االختجٌه آخو.  

أبدلَ اهلمزة  }ن، يؤمن، ولَيأْتينهم، يؤفَكو"الثالثة"يؤمنون {) 61، 53، 67، 51، 47(
  ).، يومن، ولَياتينهم، يوفَكُون"الثالثة"يومنون : (َفيهِن مجيعاً

  .أمالَهن مجيعاً }وذكْرى، بالكافرين، افْترى، للكافرين {) 68، 54، 51(

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 52(

  ).ونقُول: (لياَء نوناًأبدلَ ا }ويقُول{) 55(
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)56 (}ينالَّذ الً }يا عباديصاَء والي كَنأس) :ينالَّذ يا عبادي.(  

  ).وكأي: (وقَف عليها بِالياِء }وكَأين{) 60(

  ).وهو السميع: (أسكَن اهلاَء }وهو السميع {) 60(

  .قَلّلَ ألفَها }الدُّنيا{) 64(

  ).لَهي احليوان: (أسكَن اهلاَء }وان لَهِي احلي{) 64(

: والباَء يف الباِء فيهِن، أدغَم امليم يف امليمِ  }أظْلَم ممن، كذَّب بِاحلق، جهنم مثْوًى{) 68(
)ثْوىم مجهن ،احلقكذَّب ب ،نمأظْلَم م.(  

  ).سبلَنا: (أسكَن الباَء }سبلَنا{) 96(

  .آخر الرُّبع والسورة }وإنَّ اَهللا لَمع احملِسنِني{) 96(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الرُّوم
  ).املومنون: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }املؤمنون{) 4(

)5 ،27  (}وهاهلاَء }"كلُّه" و كَنأس) :وهو.(  

  .قَلّلَهما }الدُّنيا، السوأى{) 10، 7(

)9 (}ملُهسالسِّ }ر كَنأسني) :ملُهسر.(  

  ).عاقبةُ: (رفَع التاَء }عاقبةَ{) 10(

  ).يرجعون: (أبدلَ التاَء ياًء }ترجعون{) 11(

  .أمالَ ألفَها }كافرين{) 13(

  ).امليت: (أسكَن الياَء فيهِما مخفّفةً }"معاً"امليت {) 19(

)20 (}خلَقَكُم{ يف الكَاف القَاف غَمأد) :َخلقكُّم.(  

  ).للعالَمني: (فَتح الالم }للعالمني{) 22(
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  .أمالَها }والنهار{) 23(

  ).وينزِل: (أسكَن النونَ وخفّف الزاي }وينزل{) 24(

  ) .فطره(وقَف عليها بِاهلاِء  }فطرت{) 30(

  ).يل لِّخلْقِال تبد: (أدغَم الالم يف الالمِ }ال تبديلَ لخلْقِ{) 30(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }ولكن أكْثَر الناسِ ال يعلَمون{) 30(

####  
  

)35 (}واهلاَء }فَه كَنأس) :وفَه.(  

  ).يتكلَّم بِما: (أخفَى امليم عند الباَء }يتكلَّم بِما{) 35(

  ).يقنِطون: (كَسر النونَ }يقنطون{) 36(

)37 ،43 ،47 ،53 (}نممنيؤنني،يؤي، املؤممجيعـاً    }ون، يأت ـيهِنةَ فلَ اهلمـزأبد :
  ).يومنون، ياتي، املومنني، يومن(

  ).فئات ذَا(؛ )فئات ذَّا: (}وجٌه ثان{ولَه إظْهارها ، أدغَم التاَء يف الذّالِ }فئات ذا{) 38(

  .قَلّلَ ألفَها }"معاً" القُربى، املوتى{) 52، 38،50(

)40 (}رزقَكُم ،ا }خلَقَكُميهِمف يف الكَاف القَاف أدغَم) :رزقكُّم ،خلَقكُّم. (  

)43 (}موي ييأت ،نمِ ميف امليمِ  }القَي امليم ا، أدغَميهِماِء فاَء يف الياليو) :  ييـأت ،نم مالقَي
  ).يوٌم

  .أمالَها }الكافرين{) 45(

  .أمالَها وقفاً، ولَه الفَتح واإلمالَةَ وصالً }ودقفترى ال{) 48(

)48 (} ،بِه اِء  }أصاباَء يف البالب أدغَم )هأصاب. (  
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  ).ينزل: (أسكَن النونَ وخفّف الزاي }ينزل{) 49(

) ءاثارمحـت :( توحيداأللف على الأدغَم الراَء يف الراِء وحذَف  } ءآثارِ رحمت {) 50(
  .بِاهلاِء ) رمحت(ووقَف على 

)50 ،54 (}وها }"معاً" ويهِماهلاَء ف كَنأس) :وهو.(  

  .سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }الدعاَء إذَا{) 52(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }فهم مُّسلمون{) 53(

####  
 
خلَقكُّم، لَبِثتم، ولَقَـد  : (أدغَمهن مجيعاً }تم، ولَقَد ضربناخلَقَكُم، لَبِثْ{) 58، 56، 54(

  ) .ضربنا

  ) .وجهان(حركَتها دغَم النونَ يف الضاد واختلَس أ }من بعد ضعف {) 54(

  ).ضعف، ضعفاً: (ضم الضاد يف الثّالثة }ضعفاً "معاً" ضعف{) 54(

)55 (}كواْ كَذَلكَان{ يف الكَاف الكَاف أدغَم) :ْواك كَّانكَذَل.(  

  ).يوفَكون، جِيتهم: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }يؤفَكُون، جِئتهم{) 58، 55(

  ).ال تنفع: (أبدلَ ياَء التذكريِ تاَء تأنِيث }ال ينفَع{) 57(

  .آخر السورة }ال يوقنون{) 60(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

 
  سورُة ُلقَمان

  ).ويوتون: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }ويؤتون{) 4(

  ).ليضلَّ: (فتح الياَء }ليضلَّ{) 6(

  ).ويتخذُها: (رفَع الذّالَ }ويتخذَها{) 6(
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)178(  

  

  ).هزؤاً: (مهَز الواو }هزواً{) 6(

)9 ،13 (}وهاهلاَء }و كَنأس) :وهو.(  

اشكر : (أدغَم الراَء يف الالمِ فيهِن مجيعاً }ِسه، اشكر لياشكُر هللا، يشكر لنفْ{) 14، 12(
  ).لِّله، يشكر لِّنفِْسه، اشكر لِّي

)13 ،21 (}ميلَ لَهقَالَ لُقْمان، ق{ يهِنيف الالمِ ف الالم أدغَم) :ميل لَّهان، ققَال لُّقْم.(  

)13 ،16 ،17 (}ينا باَء }يالي ركَس) : ايينب.(  

  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 15(

)16 ،17 (}روأم ،ا ألفاً }يأْتيهِمةَ فلَ اهلمزأبد) :روام ،يات.(  

)20 (}لَكُم رخاَء يف الالمِ }سالر أدغَم) :ر لَّكُمخس.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }عذَابِ السعري{) 21(

####  
  .هاقَلّلَ ألفَ }الوثْقَى{) 22(

)22(} واهلاَء }وه كَنأس):وهو. (  

)26 ،30 ،34 (} وا ،"مجيعاً"اَهللا هم لَمعا }ييهيف امليمِ ف امليماهلاَء يف اهلاِء ؛ و أدغَم) : اهللا
  ).هو، يعلَم ما

)27 (}اَء }والبحرالر بصن) :والبحر.(  

  .أمالَها }يف النهار{) 29(

  .أمالَهما }بارٍ، ختارٍص{) 32، 31(

  ).وينزِل: (أسكَن النونَ وخفّف الزاي }وينزل{) 34(

  .آخر السورة }إنَّ اَهللا عليم خبِري{) 34(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة السجدة
  .أمالَها }افتراه{) 3(

  .أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالً }السمآِء إىل{) 5(

  ).خلْقه: (أسكَن الالم }خلَقه{) 7(

)9 (}لَ لَكُمعجيف الالمِ }و الالم أدغَم) :ل لَّكُمعج.(  

  .أدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثَّانِيةَ فيهِما }أِءذا، أِءنا{) 10(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }بلْ هم بِلقَآِء ربهِم كافرون{) 10(

####  
 

  .أماهلََا }"معاً"ترى، النار{) 20، 12(

: أدغَمهـن مجيعـاً   }ارِمونَ ناكسواْ، األكبرِ لَعلَّهم، وجعلْناه هدًى{) 23، 21، 12(
)دىاه هلْنعوج ،ملَّهر لَّعواْ، األكبساكاجملرِمون ن.(  

)13 ،15 ،18 ،19 ،20 ،27 (}نمئْنا، يؤتأْكُلش ،ماهى، فمأْوناً، املأْولَ  }، مؤمأبد
  ).شينا، يومن، مومناً، املاوى، فماواهم، تاكُل: (اهلمزةَ فيها مجيعاً

)13 ،20 ،22 (}نمم أظْلَم ،ميلَ لَهن، قم منهيف الـالمِ   }ج الالميف امليمِ ؛و امليم أدغَم
يهِنن،: (فم منهج نمأظْلَم م ،ميل لَّهق.(  

  .قَلّلَ ألفَها وقفاً }موسى{) 23(

  .سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ مع عدمِ إدخالِ ألف بِينهما }أئمة{) 24(

  .سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }املآء إىل{) 27(

  .آخر الربع، والسورة }إنهم مُّنتظرون{) 30(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة األحزاب
  .أمالَ ألفَها }الكافرين{) 1(

  ).بِما يعملُون: (أبدلَ التاَء ياًء }بِما تعملُون{) 2(

تسهِيلُها مـع التوسـط   : أسقَطَ الياَء بعد اهلمزةَ، ويف اهلمزة وصالً وجهان }الالئي{) 4(
  .ةً، ووقفاً إبدالُها ياًء ساكنةً وجٌه واحدوالقَصرِ، أو إبدالُها ياًء ساكن

: فَتح التاء، وشدد الظّاَء، وحذَف األلـف، وشـدد اهلـاَء مفتوحـةً     }تظَاهرون{) 4(
  ).تظَّهرون(

)4 (}وهاهلاَء }و كَنأس) :وهو.(  

)5 ،6 ،11 ،13 (}نِني، املؤممباملؤ ،مطَأْتنأخون، ويستئذنمنِني، املؤ{  يهِنةَ فلَ اهلمزأبد
  ).أخطَاتم، باملومنِني، املومنِني، املومنون، ويستاذن: (مجيعاً

  .قَلّلَ ألفَها  }وموسى{) 7(

  .قَلّلَ ألفَها وقفاً }وعيسى{) 7(

  .أمالَها }للكافرين{) 8(

إذ : (أدغَم الذّالَ يف اجليمِ والزاي فيهِن }وكُم، وإذْ زاغَتإذْ جآَءتكُم، إذْ جآء{) 10، 9(
اغَتوإذ ز ،آءوكُمإذ ج ،كُمآَءتج.(  

  ).بِما يعملُون: (أبدلَ التاَء ياًء }بِما تعملُون{) 9(

  ).الظُّنون: (حذَف األلف وصالً ووقْفاً }الظُّنوناْ{) 10(

)13 (}قَامال م{ امليم حفت) :قَامال م.(  

  .أمالَها }أقطارِها{) 14(

  ). قبل الَّ: (أدغَم الالم يف الالمِ }قبلُ ال{) 15(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وال نصرياً{) 17(
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####  
 
)18 ،19 ،20 ،30 ،22 ،23 ،25 ،26 (}   ـواْ، يـأْتنميؤ أْس، لَمون، البوال يأْت

وال يـاتون،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيها مجيعاً }، وتأسرون"معاً"املؤمنني  ، املؤمنونَ،"معاً"
كَسـر   }حيسـبون {) 20(). الباس، لَم يومنواْ، يات، املؤمنون، املومنني، تاسرون

حيِسبون: (السِّني.(  

  ).إسوة: (كَسر اهلمزةَ }أُسوة{) 21(

  .ف وقفاًأمالَ اهلمزةَ واألل }رءا{) 22(

)24 (}الً }شاَء أوصو طالتوسالقصرِ و عتنيِ مقَطَ إحدى اهلمزأس.  

  ).وقَذَف فِّي: (أدغَم الفَاَء يف الفَاِء }وقَذَف يف{) 26(

  ).قُلُوبِهِمِ الرعب: (كَسر امليم وصالً }قُلُوبِهِم الرُّعب{) 26(

  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 28(

)30 (}يفضاع{ نيالع ددشو ،فاألل ذَفح) :فعضي.(  

      . نِهايةُ الرُّبعِ، ونِهايةُ اجلزِء احلادي والعشرون }وكانَ ذَلك على اِهللا يِسرياً{) 30(

⊥⊥⊥⊥  
  

، لمؤمنٍ، "معاً"نؤتها، واملؤمنِني، املؤمنات{) 50، 49، 43،47، 37، 36، 35، 31(
ةنمنِني "معاً"مؤمنِني ،"كلُّه"، املؤـا مجيعـاً  } باملؤميهاواً فةَ ولَ اهلمزهـا،  : (أبدوتن

  ).، املومنِني، بِاملومنِني"معاً"، لمومنٍ، مومنة"معاً"واملومنِني، املومنات

  .أسقَطَ إحدى اهلَمزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالً  }النسآِء إن{) 32(

  ).وقرنَ: (كَسر القَاف }وقَرنَ{ )33(

  .قَلّلَها }األوىل{) 33(
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  ).أن تكُون: (أبدلَ الياَء تاًء }أن يكون{) 36(

فقـد  : (أدغَم الدالَ يف الضاد؛والذّالَ يف التاِء فيهِمـا  }فقد ضلَّ، وإذْ تقُول{) 37، 36(
  ).ضلَّ، إذ تقُول

  ).تقول لِّلَّذي:(دغَم الالم يف الالمِأ }تقولُ للَّذي{) 37(

  ).وخاتم: (كَسر التاَء }وخاتم{) 40(

  .أماهلَا }الكافرين{) 48(

)49 (}ثُم ناتاَء يف الثّاِء }املؤمالت أدغَم) :نات ثُّماملوم.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وكانَ اُهللا غَفُوراً رحيماً{) 50(

####  
 
  ).ترجِئُ: (أثْبت مهزةً مرفُوعةً بعد اجليمِ }يترجِ{) 51(

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 51(

  ).ال تحلُّ: (أبدلَ الياَء تاًء }ال يحلُّ{) 52(

، "معـاً "، املومنِني "معاً"وال مستئْنِِسني، يؤذي،تؤذُواْ، يؤذُون {) 59، 58، 57، 53(
وال مستانِِسني، يوذي، تـوذواْ،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }واملؤمنات، فال يؤذَين

  ).يوذون، املومنني، واملومنات، فال يوذَين

)53 (} قُلُوبِكُمل رأطْه{ يهِناَء يف الالمِ فالر أدغَم) :ر لِّقُلُوبِكُمأطْه.(  

  ) .يوذن لَّكم: (الالمِاهلمزةَ واواً وأدغَم النونَ يف  أبدلَ }يؤذنَ لَكم {) 53(

)55 (}وانِهِننآِء إخالً }أبصو طالتوسالقصرِ و عتنيِ مقَطَ إحدى اهلمزأس. 

)55 (}هِنواتنآِء أخالً }أبصوحةً وفتةَ الثّانِيةَ ياًء ملَ اهلمزأبد.  
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  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 57(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }وكانَ اُهللا غَفُوراً رحيماً{ )59(

####  
  

  ).الساعة تكُونُ:(أدغَم التاَء يف التاِء }الساعةَ تكُونُ{) 63(

  .أمالَهما  }النار ، الكافرين  {) 66، 64(

 ).الرسول، السبيل(: حذَف األلف وصالً ووقفاً فيهِما }الرسوالْ، السبيالْ{) 67، 66(

  ).كَثرياً: (أبدلَ الباَء ثَاًء }كَبِرياً{) 68(

  .قَلّلَها }موسى{) 69(

)71 (}لَكُم رفغياَء يف الالمِ }والر أدغَم):ر لَّكُمفغي.(  

  ).املومنِني واملومنات: (أبدلَ اهلمزةَ واواً فيهِما }املؤمنِني واملؤمنات{) 73(

  .آخر السورة }وكان اُهللا غَفُوراً رحيماً{) 73(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة سَبأ
)1 ،2 (}وهاهلاَء }"معاً" و كَنأس) :وهو.(  

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 2(

 تاتينـا، لتـاتينكُم، ال   ال: (أبدلَ اهلمزةَ فـيهِن  }ال تأْتينا، لتأْتينكُم، ال يؤمنون{) 8، 3(
  ).يومنون

  ).معجزِين:(حذَف األلف، وشدد اجليم }معاجِزِين{) 5(

)5 (}يمزٍ ألجمن ر{ امليم رج) :ٍيمزٍ ألجمن ر.(  
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  ).وجهان:(أمالَها وقْفاً، ولَه اإلمالةَ والفَتح وصالً }ويرى{) 6(

  .أمالَ الراَء واأللف }ىأفتر{) 8(

  ).بِهِمِ األرض: (كَسر امليم وصالً }بِهِم األرض{) 9(

  ).كسفاً: (أسكَن السِّني }كسفاً{) 9(

  .أسقَطَ إحدى امهزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالً }السمآِء إنَّ{) 9(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }لكُلِّ عبد مُّنِيب{) 9(

####  
 

  ).كاجلَوابِي وقُدورٍ: (أثبت الياَء بعد الباَء وصالً }كاجلَوابِ وقدور{) 13(

  ).تاكُل: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }تأْكُل{) 14(

  ).منساته:(أبدلَ اهلَمزةَ ألفاً وكَسر التاَء }منسأَته{) 14(

  ).لسبأ يفَ: (فَتح اهلمزةَ }لسبإٍ يف{) 15(

)15 (}كَنِهِمسم{ الكَاف ركَسا ؛ وهعدفاً بأل ادزو السِّني حفَت) :نِهِمساكم.(  

  ).أكُلِ: (حذَف التنوين }أُكُلٍ{) 16(

)17 (}ازِي إِالَّ الكَفُورجاَء }نالر مضو ايالز حفَتونَ ياًء ولَ النأبد) :ى إِالَّ الكَفُورازجي.(  

: فَفيها الوجهـان ) اليت(أمالَهما وقفاً، وعند وصلِ القرى بـ  }القُرى الَّتي، قُرى{) 18(
  .فَتٌح وإمالَة

)19 (}دباع{ نيالع ددشو فاألل ذَفح) :دعب.(  

  .أمالَهما }أسفارِنا، صبارٍ{) 19(

)20 (}قدص الَ يف }ولقدالد الَ أدغَمالد فّفخو ،ادالص):قدولقد ص.(  
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  ).املومنني، يومن: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }املؤمنني، يؤمن{) 21، 20(

لنعلَم من، فُزع : (أدغَم امليم يف امليمِ ؛والعني يف العنيِ }لنعلَم من، فُزع عن{) 23، 21(
  ).عن

)22 (}عواْقُلِ اد{ الالم مض) :ْواعقُلُ اد.(  

)23 (}نَ لَهونَ يف الالمِ }أذالن أدغَمةَ، واهلمز مض) :ن لَّهأُذ.(  

)23 (}بُّكُماِء }قَالَ ريف الر الالم أدغَم) :كُمبقَال ر.(  

          .    ونِهايةُ الربع؛ ) وهو: (أسكَن اهلاَء}وهو العليُّ الكبري{) 23(

####  
 
)24 ،32 (}آَءكُمإذْ ج ،قُكُمزا} يرمهغَمأد) :آَءكُمإذ ج ،قكُّمزير.(  

)26 ،39 (}وهمعاً" و"، وفَه{ يهِناهلاَء ف كَنأس) : وهمعاً"و"وفَه ،.(  

ال : (مجيعاً أبدلَ اهلمزةَ فيهن }ال تستئخرون، نؤمن، مؤمنني، مؤمنون{) 41، 31، 30(
  ).تستاخرون، نومن، مومنني، مومنون

  .أمالَهن }"وقْفاً"ترى، والنهار، النار، مفْترى{) 43، 42، 33، 31(

  ) .إذ تامروننا:( أبدلَ اهلمزةَ ألفاً وأدغَم الذّالَ يف التاِء }إذْ تأمروننا {) 33(

)33 ،42 ،45 (}لَ لَهعجنووري، ونككَانَ ن ،ينلَّذونَ يف  }قُولُ لالنيف الالمِ؛و الالم أدغَم
يهِنف النون) :ل لَّهريووجنْعككَان ن ،ينقُول لِّلَّذون ،.( 

  .قَلّلَ ألفَها }زلْفَى{) 37(

  ).معجزِين: (حذَف األلف، وشدد اجليم }معاجِزِين{) 38(

)39 (}ويقْدلَه اَء يف اللّامِ }رالر أدغَم) :ويقدر لَّه.(  

؛ )نحشرهم، ثُـم نقُـول  : (أبدلَ الياَء نوناً فيهِما }يحشرهم، ثُم يقُولُ للْمآلئكَة{) 40(
  ).ثُم نقُول لِّلْمالئكَة: (وأدغَم الالم يف الالمِ
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)186(  

  

)40 (}اكُمأهؤآلِء إي{ ى اهلمزقَطَ إحدالًأسصط ووسالترِ والقَص عنيِ مت.  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }فَكَيف كَان نكري{) 45(

####  
  

)47 (}وهو ،واهلاَء }فَه كَنأْس) :وهو ،وفَه.(  

)50 (}هإن يالً }ربصاَء والي حفَت) :هإن يرب.(  

  .أمالَها }ولَو ترى{) 51(

)52 (}التشالً }ناوصداً متم فاألل دمو اوالو زمه) :شنآؤالت.(  

  .آخر السورة }إِنهم كانواْ يف شكّ مريب{) 54(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  سورُة فاِطر

  .}وجهان {سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ وأبدلَها واواً مكْسورةً ؛  }ما يشآُء إنَّ{) 1(

)2 ،8 ،10 ،12 (}سرواْمغتبتل راخويعاً، ممةُ جالعز ،لَه نيز ،مجيعـاً  }لَ لَه نهأدغَم :
  ).مرسل لَّه، زين لَّه، العزة جميعاً، مواخر لِّتبتغواْ(

)2 (}وهاهلاء }و كَنأس) :وهو.(  

)3 ،11 (}لَقَكُمخ ،قُكُمزير{ يف الكَاف القَاف ا أدغَميهِمف) :لَقكُّمخ ،قكُّمزير.(  

  ).توفَكُون، تاكُلُون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }تؤفَكُون، تأْكُلُون{) 12، 3(

  .قَلّلَهما }الدُّنيا، أنثَى{) 11، 5(

  .أمالَهما }فرءاه، النهارِ{) 13، 8(

  ).ميت: (خفّف الياَء وأسكَنها }ميت{) 9(

  ).وجهان(أمالَ الراَء وقْفاً، ولَه اإلمالةَ والفَتح وصالً  }ترى الفُلْكو{) 12(
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  . نِهايةُ الرُّبعِ }وال ينبئُك مثْلُ خبِري{) 14(

####  
 

  .سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ، وأبدلَها واواً مكْسورةً ؛ وجهان وصالً }الفُقَراُء إىل{) 15(

)15 ،26، 28 (}فلتخامِ معري، واألنككَانَ ن ،ومجيعاً }واُهللا ه نهأدغَم) :  ،ـوواهللا ه
  ).كَان نكري، واألنعام مختلٌف

  ).ويات: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }ويأت{) 16(

  .أمالَها }أخرى{) 18(

  .قَلّلَها }قُربى{) 18(

)25 (}ملُهسر{ السِّني كَنأس: )ملُهسر.(  

)26 (}اِء }أخذْتالذّالَ يف الت أدغَم) :أخذت.(  

  .سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ، وأبدلَها واواً مكْسورةً ؛ وجهان وصالً }العلماُء إنَّ{) 28(

  ).يدخلُونها: (ضم الياَء وفتَح اخلاَء }يدخلُونها{) 33(

  ).ولُولُؤٍ: (لَ اهلمزةَ األوىل، وجر اهلمزةََ الثّانِيةَأبد }ولُؤلُؤاً{) 33(

  ).يجزى: (أبدلَ النونَ ياًء مضمومةً، وفَتح الزاي واأللف بعدها }نجزِي{) 36(

  ).كُلُّ: (رفَع الالم }كلَّ كَفُور{) 36(

  ).فِّيخالئف : (أدغَم الفَاَء يف الفَاِء }خالئف يف{) 39(

  .أمالَهما }"معاً"الكافرين {) 39(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }إالَّ غرورا{) 40(

####  
 

  قَلّلَها  }"وقفاً" إحدى{) 42(
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)188(  

  

  .؛ وجهان وصالً سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ وأبدلَها واواً مكْسورةً }السيئُ إِالَّ{) 43(

  .وقَف عليهن بِاهلاِء }"معاً" سنت، لسنت{) 43(

)45 (}ملُهآَء أجالً }جصو طوسالتالقصرِ و عتنيِ مقَطَ إحدى اهلَمزأس.  

  .نِهايةُ السورة }فإنَّ اَهللا كَانَ بِعباده بصرياً{) 45(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة يس
  ).تنزِيلُ: (رفَع الالم }تنزِيلَ{) 5(

  ).ال يومنون: (بدلَ اهلمزةَ واواًأ }ال يؤمنون{) 10، 7(

)8 (}اهلاَء }فَهِي كَنأس) :يفَه.(  

  ).سداً: (ضم السِّني فيهِما }"معاً"سداً {) 9(

)10 (}مهتذَرة }ءأنلَ الثَّانِيهسنيِ، وتاهلمز فاً بنيلَ ألأدخ.  

  ).نحن نحيِي: (}وجٌه ثان{واختلَسهما  أدغَم النونَ يف النون }نحن نحيِي{) 12(

  .قَللّها }املوتى{) 12(

إذ : (أدغَم الذّالَ يف اجليمِ والراَء يف الـالمِ فيهِمـا   }إذْ جآَءها، بِما غَفَر لي{) 27، 13(
  ).جآَءها، بِما غَفَر لِّي

  ).اثْنينإلَيهِمِ : (كَسر امليم }إلَيهِم اثْنين{) 14(

)19 (}نة }أئلَ الثَّانِيهستنيِ، وفاً بني اهلمزلَ ألأدخ.  

  .أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ، وسهلَ الثَّانِية }ءأتخذُ{) 23(

  ).إني إذاً: (فتح الياَء وصالً }إني إذاً{) 24(

)25 (}تني ءامالً }إنصاَء والي حفت) :يإن تنءام.(  
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  .                نِهايةُ الرُّبعِ، ونِهايةُ اجلزِء الثاين والعشرون }من املكْرمني{) 27(

⊥⊥⊥⊥  
 

)30 ،33 ،35 ،46 ،49 (}مذُهتأْخ ،يهِمأْكُلُواْ، وما تأْتييأْكُلُون، ل ،يهِما يأْتلَ   }مأبـد
  ).كُلُون، لياكُلُواْ، وما تاتيهِم، تاخذُهمما ياتيهِم، يا: (اهلمزةَ فيهِن مجيعاً

  ).لَما: (خفّف امليم }لَما{) 32(

  ).والقمر(رفع راَء  }والقمر قدرناه{) 39(

  .أمالَها }النهار{) 40(

)45 ،47 (}ميلَ لَها }"معاً" قيهِميف الالمِ ف الالم أدغَم) :ميل لَّهق.(  

)47 (}قَكُمنرزم مطْعيف امليمِ }، أن امليم؛و يف الكَاف القَاف أدغَم) :نم مطْعأن ،قكُّمرز.(  

  ).يخصمون: (اختلَس فتحةَ اخلاِء }يخصمون{) 49(

  ).مرقدنا هذا(مل يسكت بينهما  }هذا سمرقَدنا{) 52(

  ).شغلٍ: (أسكَن الغني }شغلٍ{) 55(

  .نِهايةُ الربع }وامتازواْ اليوم أيها ارِمون{ )59(

####  
 

)62 (}الالم }جِبِال فّفخاَء والب كَنأسو اجليم مض) :ًالبج.(  

)68 (}هكِّسنفَّفَة }نخم الكَاف مضالثّانِيةَ و كَنأسونَ األوىل والن حفَت) :هكُسنن.(  

  .أمالَها }الكافرين{) 70(

  ).ياكُلُون: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }يأْكُلُون{) 72(

)75 ،76 ،80 ،82 (}قُولُ لَهي ،لَ لَكُمعا، جم لَمعن ،مهرصونَ نيعطتال يس{  نهأدغَم
  ).ال يستطيعون نصرهم، نعلَم ما، جعل لَّكُم، يقُول لَّه: (مجيعاً
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)190(  

  

)78 ،79 ،81 (}وهو ،يهاهلاَء }"معاً" و كَنأس) :وهو ،يهو.(  

  .آخر السورة }وإليه ترجعون{) 83(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الصَّافَّات
: أدغَمهـن مجيعـاً   }والصافَّات صفّاً، فالزاجِرات زجراً، فالتاليات ذكْراً{) 3، 2، 1(

)فّاً، فالزافَّات صات ذِّكْراًوالصيالراً، فالتجات زاجِر .(  

  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 6(

  ).بِزِينة الكَواكب:(أسقَطَ التنوين }بِزِينة الكَواكب{) 6(

  ).ال يسمعون: (أسكَن السِّني وخفّف امليم }ال يسمعونَ{) 8(

  .ألفاً، وسهلَ الثَّانِيةأدخلَ بني اهلمزتنيِ  }أِءذا، أِءنا{) 16(

  ).متنا: (ضم امليم }متنا{) 16(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }تكذِّبون{) 21(

####  
  

: أدغَم امليم يف امليمِ ؛والالم يف الـراِء فيهِمـا   }اليوم مستسلمون، قولُ ربنا{) 31، 26(
  .)اليوم مستسلمون، قول ربنا(

  ).تاتوننا، مومنني: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }تأْتوننا، مؤمنني{) 29، 28(

)35 (}ميلَ لَهيف الالمِ }ق الالم أدغَم) :ميل لَّهق.(  

  .أدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثَّانِية }أئنا{) 36(

  ).املخلصني: (كَسر الالم فيهِن }"هكلُّ" املخلَصني{) 169، 160، 128، 74، 40(
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  ).بِكَاسٍ: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }بِكَأْسٍ{) 45(

)52 (}كةَ }أِءنلَ الثَّانِيهسفاً، وتنيِ ألاهلمز لَ بنيأدخ.  

  .أدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثَّانِية }أَِءنا ، أِءذا{) 53(

  ).متنا: (ضم امليم }متنا{) 53(

)55 (}ءاهفَر{ فاأللةَ والَ اهلمزأم.  

  .قَلّلَها }األوىل{) 59(

)60 ،106 (}واء }لَهالْه كَنأس) :ولَه.(  

)70 (}ما }ءاثارِهالَهأم.  

  ).ولَقَد ضلَّ: (أدغَم الدالَ يف الضاد }ولَقَد ضلَّ{) 71(

  ).ذريته هم: (م اهلاَء يف اهلاِءأدغَ }ذريته هم{) 77(

  ).املومنني: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }املؤمنِني{) 81(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }ثُم أغْرقْنا اآلخرين{) 82(

####  
  

)84 ،96 ،105 (}قْتدص قَد ،آء، خلَقَكُممجيعاً }إذْ ج نهأدغَم) : ،آء، خلَقكُّمإذ ج
  ).تقَد صدقْ

)85 ،124 (}همقَوا}قَالَ ألبِيه، قَالَ ليهِميف الالمِ ف الالم أدغَم) :همقَال ألبِيه، قَال لِّقَو.(  

  .أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ ؛وسهلَ الثانيةَ }أئفْكاً{) 86(

اهلمزةَ فيهِن  أبدلَ }أال تأْكُلُون، ما تؤمر، الرْءيا، املؤمنِني{) 111، 105، 102، 91(
  ).الرويا: (؛ مع تقليل) أال تاكُلُون، ما تومر، الرويا، املومنِني: (مجيعاً

  ).أرى: (وأمالَ الراَء) إني: (فَتح الياَء }إني أَرى{) 102(
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)192(  

  

)102 (}ينالياَء }يا ب ركَس) :ينيا ب.(  

)102 (}كحي أذْباَء }إنالي حفَت) :َأنكحأذْب ي .(  

  .أمالَها }ترى{) 102(

  .قَلّلَهما }"معاً" موسى{) 120، 114(

  ).املومنِني: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }"معاً" املؤمنِني{) 132، 122(

)126 (}ورب كُمبمجيعاً }اَهللا ر نهفَعر) :ورب ،كُمباُهللا ر.(  

)142 ،145 (}وهاَءأ}والْه كَنس) :وهو.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }إىل يوم يبعثون{) 144(

####  
 ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 155(

  ).فَاتواْ: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }فَأْتواْ{) 157(

)171 (}قَتبس الَ يف السِّنيِ }ولَقَدالد أدغَم) :قَتبولَقَد س.(  

  .نِهايةُ السُّورة }واحلمد هللا رب العالَمني{) 182(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة ص
  .سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ ؛ مع اإلدخالِ وعدمه }أَُءنزِلَ{) 8(

)9 (}ةمحر نآئزاِء }خونَ يف الرالن أدغَم) :ةمحن رآئزخ.(  

  .مزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالًأسقَطَ إحدى اهل}هؤآلِء إِالَّ{) 15(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وفَصلَ اخلطاب{) 20(

####  
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 }إذْ تسورواْ، إذْ دخلُواْ، لقَد ظَلَمك، قَالَ رب، اغْفـر لـي  {) 35، 24، 22، 21(
  ).قَال رب، اغْفر لِّيإذ تسورواْ، إذ دخلُواْ، لقَد ظَّلَمك، : (أدغَمهن مجيعاً

وتسعونَ نعجة، قَالَ لَقَد، فاستغفَر ربه، سليمانَ نِعـم، ذكْـر   {) 32، 30، 24، 23(
وتسعون نعجة، قَال لَّقَد، فاستغفَر ربه، سليمان نعم، ذكـر  : (أدغَمهن مجيعاً }ربي
  .االختالس وجٌه ثان )ذكْرِ ربي: (؛ ويف) ربي

  ).ولي نعجة: (أسكَن الياَء وصالً }ولي نعجة{) 23(

  .قَلّلَهما }"معاً" لَزلْفَى{) 40، 25(

النار، كالفُجار، وذكْرى، واألبصار، ذكْرى {) 48، 47، 46، 45، 43، 28، 27(
فَفيها ) الدار(بِما بعدها ) ذكْرى: (ن وصلَأماهلُن مجيعاً، وإ }، األخيار"وقْفاً"الدار 

انهج؛ و حالفَتالَةُ واإلم.  

)32 (}تببي أحالً }إنصاَء والي َفَتح) :تببأح يإن.(  

)35 (}كي إنالً }بعدصاَء والي فتح) :كإن يبعد.(  

  . الرُّبعِ نِهايةُ }بفكهة كَثرية وشراب{) 51(

####  
  

 ).ما يوعدون: (أبدلَ التاَء ياًء }ما توعدون{) 53(

)56 ،60 (}ا}"معاً" فَبِئْسيهِمةَ فلَ اهلمزأبد):فَبِيس.(  

  ).غَساق: (خفّف السِّني }وغَساق{) 57(

)58 (}رعِ }وَءاخملى الْجع فاألل ذَفحةَ واهلمز مض) :روأُخ.(  

القَـرار، ال نـرى، األشـرار،     ،"كلُّه"النار {) 76، 74، 62، 60، 64، 61، 59(
  .أمالَها مجيعاً }الكَافرِين، نار
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)194(  

  

)62-63 (}ماهذْنخرار أتقّقـةً    }األشحصـلِ مةَ الومهز تيقبامِ وفهتةَ االسمهز ذَفح
  ).اتخذْناهم(، )ذْناهماألشرارِ تخ:(ابتداًء ساقطةً وصالً

القهار : (أدغَمهن مجيعاً }القهار رب، أقولُ ألمَألنَّ، جهنم منك{) 85، 84، 66، 65(
  ).رب، أقول ألَّمألنَّ، جهنم منك

)69 (}نم يالً }لصاَء والي كَنأس) :نم يل.(  

)71 ،79 (}بقَالَ ر ،بُّكا }قَالَ ريهِماِء فيف الر الالم أدغَم) :بقَال ر ،كبقَال ر.(  

  ).املخلصني: (كَسر الالم }املخلَصني{) 83(

  ).فَاحلق: (فَتح القاف }فَاحلقُّ{) 84(

  .آخر السُّورة }ولَتعلَمن نبأَه بعد حني{) 88(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة الزَُّمر
)2 ،4 ،6 (}تالكهانحبس ،بِاحلَق واب لَ لَكُمزأنو ،ومجيعاً }ه نهأدغَم) : ،احلَقاب بتالك

ل لَّكُمزأنو ،وه هانحبس.(  

  .قَلّلَها  }زلْفَى{) 3(

)3 (}مهنيب كُمحالباِء }ي ندع أخفَى امليم) :مهنيب كُمحي.(  

)5 ،7 (}رار، أخها }ىالنمالَهأم.  

)6 (}لُقُكُمخي ،لَقَكُما }خفيِهِم يف الكَاف القَاف أدغَم) :لُقكُّمخي ،لَقكُّمخ.(  

)7 (}هضرالً }يصاَء والْه كَنأس) :هضري.(  

)7 (}هور وإنالصُّد بِذَات يملةُ الرُّبعِ }عاينِه .  

####  
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  ).وجعل لِّله: (الالم يف الالمِأدغَم  }وجعلَ هللا{) 8(

)8 (}نلَّ عضيالياَء }ل حفت) :نلَّ عضيل .(  

أدغَم الكَـاف يف القَـاف والـدالَ يف الضـاد      }بِكُفْرِك قَليالً، ولَقَد ضربنا{) 27، 8(
  ).بِكُفْرِك قَّليالً، ولَقَد ضربنا:(فيهِما

  .أمالَهن مجيعاً }"كله"رالنا{) 19، 16،  8(

  .قَلّلَها }"معاً"الدُّنيا {) 26، 10(

)13 (}افي أخالً }قُلْ إنصاَء والي حفَت) :افأخ يإن.(  

)15 (}مئْتا شةَ ياًء }ملَ اهلمزأبد) :ميتا شم.(  

  .أماهلُن مجيعاً }البشرى، فتراه، لذكْرى{) 17،21(

)17 ،18 (} الذين ادبع رشقْفاً }فَبةً وناكسالً، وصوحةً وفتياًء م تأثب) :  يعبـاد رفبش
ينالَّذ.(  

)19 ،20 ،26 (}لَو رن، أكبارِ لَكا }النيهِماَء يف الالمِ فالر أدغَم) :ر لَّون، أكبالنار لَّك.(  

)22 (}واَء }فَهالْه كَنأس) :وفَه.(  

  ).وقيل لِّلظَّالمني: (أدغَم الالم يف الالمِ }وقيلَ للظَّالمني{) 24(

  ).سالماً: (أثبت ألفاً بعد السِّني، وكَسر الالم }سلَماً{) 29(

  .                  نِهايةُ الرُّبعِ،ونِهايةُ اجلزء الثالث والعشرون  }تختصمون{) 31(

⊥⊥⊥⊥ 
 

أدغَم امليم يف امليمِ ؛والباَء يف البـاِء   }ظْلَم ممن، وكَذَّب بِالصدقِ، جهنم مثْوًىأ{) 32(
يهِنف) :ثْوىم مقِ، جهندالصكَذَّب ب ،نمأظْلَم م.(  

إذ : (فيهِما أدغَم الذّالَ يف اجليمِ ؛والتاَء يف اجليمِ }إذْ جآَءه، الشفاعةُ جميعاً{) 44، 32(
  ).جآَءه، الشفاعة جميعاً
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  .أمالَهما }للكافرِين، األخرى{) 42، 32(

)38 (}هتمحر ِسكاتمم ،هرض فَاتا }كاشيهِماَء فالتاَء والر حفَتن التاَء، وون) : فاٌتكاش
  ).ضره، ممِسكاٌت رحمته

  ).ياتيه: (ةَ ألفاًأبدلَ اهلمز }يأتيه{) 40(

  ).ال يومنون، يومنون( :أبدلَ اهلمزةَ واواً }ال يؤمنون، يؤمنون{) 52، 45(

)46 (}نيب كُمحاِء}تالب ندع فَى امليمأخ) :نيب كُمحت.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }إنَّ يف ذَلك أليت لِّقَومٍ يُّومنون{) 52(

####  
 
)53 (}ينالَّذ يبادالً }يا عصاَء والي كَنأس) :يباديا ع.(  

  ).ال تقْنِطُواْ: (كَسر النونَ }ال تقْنطُواْ{) 53(

)53 ،55 ،57 ،60 ،69 ،71 ،73 (}هاَهللا     وإن ،قُـولَ لَـوـة، أو تتغب ذَابالع ،وه
: أدغَمها مجيعـاً  }"معاً" رِ ربها، وقالَ لَهمهدانِي، القيامة ترى، جهنم مثْوى، بِنو

إنه هو، العذَاب بغتة، أو تقُول لَّو، اهللا هدانِي، القيامة ترى، جهنم مثْوى، بِنـور  (
ما، وقال لَّههبر.(  

)54 ،55 ،64 ،71 ،72 (} يكُمأْتفَ"معاً"ي ،كُمي، يأْتونرتأْم ،بِئْس{ يهِنةَ فلَ اهلمزأبد :
)فَبِيس ،كُمي، ياتونرتام ،يكُماتي.(  

وقفاً،وفتحها وأماهلَـا وصـالً   ) ترى(أمالَ  }ترى العذاب، وترى املالئكة{) 75، 58(
  ).وجهان(

قَد جآَءتـك،  : (اًأدغَمهن مجيع }قَد جآَءتك، خالق كُلِّ، اجلنة زمراً{) 73، 62، 59(
  ).خالق كُّلِّ، اجلنة زمراً

  .أَمالَهما  }، أخرى"معاً"الكافرِين {) 68، 71، 59(
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)60 (}ينى الَّذرالً  }تصالةَ واإلمو حالفَت لَهقْفاً ؛وا والَهأم)وجهان.(  

)62 ،70 (}وهاَء }"معاً" والْه كَنأس) :وهو.(  

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 70(

)71 ،73 (} تحا }"معاً"فُتيهِماَء فالت ددش) :تحفُت.(  

  .نِهايةُ الرُّبع، والسُّورة }وقيلَ احلمد هللا رب العالَمني{) 75(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة َغاِفر
  .قَلّلَ احلاَء }حم{) 1(

الطَّول الَّ، بالباطـل  : (أدغَم الالم يف الالمِ فيهِما }ولِ ال، بالباطلِ ليدحضواْالطَّ{) 5، 3(
  ).لِّيدحضواْ

لياخـذُوه، ويومنـون،   : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }ليأْخذُوه، ويؤمنون، تؤمنواْ{) 12، 7، 5(
  ).تومنواْ

)5 ،7 ،10 ،15 (} ،مهذُوفأخذْت اتجرنَ، الدوعدإذْ ت ،ينلَّذل رمجيعاً }فاغْف نهأدغَم :
  ).فأخذتهم، فاغْفر لِّلَّذين، إذ تدعونَ، الدرجات ذُّو(

  .أمالَهما }النار، القهار{) 16، 6(

  .)وقهِمِ السيئات: (كَسر امليم وصالً }وقهِم السيئات{) 9(

)13 (}لُ لَكُمزنيف الالمِ }وي الالم أدغَمو ايالز فّفخونَ، والن كَنأس) :زِل لَّكُمنوي.(  

)20 (}واهلَاَء يف اهلَاِء }اَهللا ه أدغَم) :واهللا ه.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ  }إنَّ اهللا هُّو السميع البصري{) 20(

####  
  

أبـدلَ   }بأس، دأب ،"معاً"تأْتيهِم، ال يؤمن، مؤمن {) 31، 29، 40، 28، 27، 22(
  ).تاتيهِم، ال يومن، مومن، باس، داب: (اهلمزةَ فيها مجيعاً
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)22 (}ملُهسر{ السِّني كَنأس) :ملُهسر.(  

  .اًقَلّلَهن مجيع }، الدُّنيا، أنثَى"كلُّه"موسى {) 40، 39، 37، 27، 26، 23(

  .أمالَهن مجيعاً }الكافرِين، ما أرى، جبار، القَرار{) 39، 35، 29، 25(

)26 ،30  ،32 (}افي أخالً }"كلُّه" إنصاَء والي حفَت) :افأخ يإن.(  

)26 (}ظْهِرأن ي ةَ: }أوزمه ذَفح) :أو(اوالو حفَتو ،) :ظْهِرأنْ يو.(  

والـدالَ يف  ، أدغَم الذّالَ يف التاِء  }عذْت، وقد جآَءكُم، يرِيد ظُلْماً{) 31، 28، 27(
يهِنالظّاِء فيمِ ورِيد ظُّلْماً:(اجلي ،آَءكُموقد ج ،ذتع.(  

: أدغَمهن مجيعاً }وقَالَ رجلٌ، ولقَد جآَءكُم، هلَك قُلْتم،زيِّن لفرعونَ{) 37، 34، 28(
  ).وقَال رجلٌ، ولقَد جآَءكُم، هلَك قُّلْتم، زين لِّفرعونَ(

يـك  (؛ ) يك كَّاذباً): (وجهاً ثَان(أدغَم الكَاف يف الكَاف وأظْهرها  }يك كَاذباً{) 28(
  ).كَاذباً

  ).قَلْبٍ متكرب: (نونَ الباَء }قلْبِ متكرب{) 35(

)36 (}لِّيلُغُ لَعالً }أبصاَء والي حفَت) :ُلُغأب لِّيلَع.(  

  ).فَأطَّلع إىل: (رفَع العين }فَأطَّلع إىل{) 37(

)37 (}دوص{ ادالص حفَت) :دوص.(  

)38 (}كُمدأه ونبِعالً }اتصياًء و تأثب) :كُمدونِي أهبِعات.(  

)40 (}وهو{ الْه كَناَءأس) :وهو.(  

  ).يدخلُونَ: (ضم الياَء ؛ وفَتح اخلَاَء }يدخلُونَ{) 40(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }بِغيرِ حساب{) 40(

####  
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)41 ،42  ،43 ،49 ،56  ،57 (} ةنزخل ،ةنزخالنارِ ل ،مري، الغفَّارِ ال جالمِ موياقَو
لْقلَخم، البصرينهمجيعاً }ج نهغَمأد: )  ،ـةنزالنار لِّخ ،مرايل، الغفَّار الَّ جم موياقَو

لْقم، البصري لَّخنهة جنزخل.(  

)41 (}وكُمعأد يالالً }مصاَء والي حفَت):وكُمعأد يالم.(  

ار، وذكْـرى،  ، الغفَّار، الـد "كلُّه"النار{) 55، 54، 52، 42، 49، 47، 43، 41(
  .أمالَهن مجيعاً }واألبكار

  .قَلّلَهن مجيعاً }"وقفاً" ، موسى"معاً"الدُّنيا {) 53، 51، 43(

)44 ،56 ،61  ،64 (}هإن ،ا أقُولُ لَكُموم لَ لَكُمعج ،وواْ  "معاً" هـكُنستالليـلَ ل ،{ 
  ).و، جعل لَّكُم، الليل لِّتسكُنواْما أقُول لَّكُم، إنه ه: (أدغَمهن مجيعاً

  ).أمرِي إىل: (فَتح الياَء وصالً }أمرِي إىل{) 44(

أبدلَ همزةَ القطعِ همزةَ وصلٍ سـاقطَةً   }ويوم تقُوم الساعةُ أدخلُواْ َءالَ فرعونَ{) 46(
: ، وتبدأ بِضم همزة الوصـلِ )الساعةُ ٱدخلواْ:(درجاً ومحقّقَةً ابتداًء وضم اخلاء يف

  ).اُدخلواْ(

  ).حكَم بين:(أخفَى امليم عند الباِء }حكَم بين العباد{) 48(

: أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً }تأْتيكُم، ال يؤمنون، تؤفَكُون، يؤفك{) 63، 62، 59، 50(
  ).يوفَك، يومنون، توفكونتاتيكُم، ال (

  ).رسلكم: (أسكَن السِّني }رسلكم{) 50(

  .أمالَها }الكافرِين{) 50(

  . )لننصر رسلَنا:(السِّنيأدغَم الراَء يف الراِء وأسكَن  }لننصر رسلَنا{)51(

 ).ال تنفع: (أبدلَ الياَء تاًء }ال ينفع{) 52(

ستغفر لذَنبِك،وقَالَ ربُّكم، خالق كُلِّ، ورزقَكُم، الطيبـات  وا{) 64، 62، 60، 55(
كُممجيعاً }ذَل نهغَمبات : (أدالطي ،قكُّمزق كُّلِّ، ورالخ ،كُمببِك، قَال ررلِّذَنفغتاسو



  الءـــــــن الجــــحس 

)200(  

  

كُمذَّل.(  

  ).رونما يتذَكَّ: (أبدلَ التاَء ياًء }ما تتذَكَّرون{) 58(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }احلمد هللا رب العالَمني{) 65(

####  
  

)67 (}لَقَكُمخ{ يف الكَاف القَاف أدغَم) :لَقكُّمخ.(  

)68 ،73 (}ميلَ لَهق ،قُولُ لَها }ييهِميف الالمِ ف الالم أدغَم) :ميل لَّهق ،قُول لَّهي.(  

)70 ،83 (}سا، رلُنسرما }لُهيهِمف السِّني كَنأس) :ملُهسا، رلُنسر.(  

  .أمالَهما }النار، الكافرين{) 74، 72(

أبدلَ اهلَمـزةَ فيهـا    }"معاً"فَبِئْس، يأْتي، تأْكُلُون، بأسنا{) 85،  84، 79، 78، 76(
  ).فَبِيس، ياتي، تاكُلُون، باسنا:(مجيعاً

  .قَطَ إحدى اهلَمزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالًأس }جآَء أمر{) 78(

)79 (}لَ لَكُمعيف الالمِ }ج الالم أدغَم) :ل لَّكُمعج.(  

  .نِهايةُ السُّورة }وخسر هنالك الكافرون{) 85(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة فصَِّلت
  .قَلّلَ احلَاَء }حم{) 1(

  ).ال يوتون: (واًأبدلَ اهلَمزةَ وا }ال يؤتون{) 7(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }غَير ممنون{) 8(

####  
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)9 (}كُمنةَ }أئلَ الثَّانِيهسفاً، وتنيِ ألاهلمز لَ بنيأدخ.  

)11 ،21 (}وهو ،يهاَء }والْه كَنأس) :وهو ،يهو.(  

  ).لَّهافَقَال : (أدغَم الالم يف الالمِ }فَقَالَ لَها{) 11(

: أبدلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ ياًء عند الوصلِ ؛ مع إسقَاط همـزةَ الوصـلِ   }ولألرضِ ائتيا{) 11(
  .، وابتدأ بِها كَحفْصٍ)ولألرضِ ايتيا(

  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 16، 12(

)14 ،21 (}لَقَكُمكُلَّ، خ طَقأن ،مهآَءتإذْ ج{ نهمجيعاً أدغَم) :  ،َّطَق كُّـلأن ،مهآَءتإذ ج
لَقكُّمخ.(  

)16 (}اتسحاحلَاَء }ن كَنأس) :اتسحن.(  

  .أمالَها }النار{) 19(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }فَما هم من الْمعتبِني{) 24(

####  
  

علَيهِمِ القَول، علَـيهِمِ  : (م وصالًكَسر املي }علَيهِم القَول، علَيهِم املآلئكةُ{) 30، 25(
  ).املآلئكةُ

  ).جزاُء وعداِء: (أبدلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ واواً مفتوحةً }جزآُء أعدآِء{) 28(

النار لَهم، الْخلْد جزاًء، توعدونَ نحـن، تـدعونَ   {) 41، 31-32، 30-31، 28(
النار لَّهم، الْخلْد جزاًء، توعدون نحن، تدعون : (غَمهن مجيعاًأد }نزالً، بالذِّكْرِ لَما
  ).نزالً، بالذِّكر لَّما

  ).أرنا: (أسكَن الراَء }أرِنا{) 29(

  .قَلّلَها }"وقفاً"الدُّنيا، املوتى، موسى {) 45، 39، 31(
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)36 ،43 (}هغٌ، إنزن طانيوالش ا يم ،وـل هلرُّسيلَ لق ،مجيعـاً   }قَالُ لَك ـنهغَمأد :
  ).الشيطان نزغٌ، إنه هو، ما يقَال لَّك، قيل لِّلرسل(

  ).والقمر الَّ: (أدغَم الراَء يف الالمِ }والقمر ال{) 37(

بِما ) ترى: (صلِأمالَهن ؛ وعند و }"وقْفا" النار، ترى األرض ،والنهار{) 39، 40، 38(
  ).وجهان(بعدها فَلَه الفَتح واإلمالَةُ 

)40 (}مئْتي، شا }يأْتيهِمةَ فلَ اهلمزدأب) :ميتي، شيات.(  

  ).ياتيه، ال يومنون: (أبدلَ اهلمزةَفيهِما }اليأتيه، ال يؤمنون{) 44، 42(

)44 (}يمجا }ءاْع فاً بنيلَ ألخلَ الثّانِيةَأدهسنيِ وتهلمز) :يمأااَعج.(  

  ) .وهو عليهم:(أسكَن اهلَاَء }وهو عليهم{) 44(

 ).فاختلف فِّيه:(أدغَم الفَاَء يف الفَاِء }فاختلف فيه{) 45(

  . شروننِهايةُ الرُّبعِ، ونِهايةُ اجلزء الرابع والع }وما ربُّك بظَالَّمٍ للْعبِيد{) 46(

%%%%%%  
  

)47 (}راتثَم{ ادلى اإلفَرع فاألل ذَفح) :رتثَم(ا بِاهلَاِءليهع قَفوو ،) :هرثَم.(  

  .قَلّلَهما }أنثَى، للحسنى{) 50، 47(

  ).ربي إن: (فَتح الياَء وصالً }ربي إن{) 50(

)50 ،53 (}ملَه نآء، يتبيرض دعب{ الَ أدالد ايف غَميهِمونَ يف الالمِ ف؛والنادالض) :  ـدعب
من لَّهآء، يتبيرض.(  

)54 (}هيط وأال إنة }بِكُلِّ شيٍء مُّحالسُّور رآخ.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة الشُّوَرى
  .قَلّلَ احلَاَء }حم{) 1(

)4 ،9 ،11 (}وهاَء }"كلُّه" والْه كَنأس) :وهو.(  

  ).ينفَطرنَ: (أبدلَ التاَء نوناً ساكنةً وكَسر الطّاَء }يتفَطَّرنَ{) 5(

)5 (}واهلَاَء يف اهلَاِء }اَهللا ه أدغَم) :واهللا ه .(  

  .أمالَها }القُرى{) 7(

)9 ،11 (}لَ لَكُمعج ،ويف الالمِ }فاُهللا ه الالماهلَاَء يف اهلَاِء و غَمأد) : ـ ـل  فاهللا هعج ،و
لَّكُم.(  

  .قَلّلَها }املوتى{) 9(

)11-12 (}لَه ريصاَء يف الالمِ }البالر غَمأد) :ري لَّهصالب.(  

)12 (}هليم وإنةُ الرُّبعِ }بِكُلِّ شيٍء عاينِه .  

####  
  

  .قَلّلَهن  }موسى، وعيسى، الدُّنيا،القُربى{) 23، 20، 13(

أدغَمهن  }الكتاب بِاحلَق، الفصلِ لَقضي، وهو واقع، ويعلَم ما{) 25، 22، 21، 17(
الفصـلِ  : (؛ولَـه يف ) الكتاب باحلَق، الفصل لَّقضي، وهو واقٌع، ويعلَم ما: (مجيعاً

  .االختالس وجٌه ثَان ) لقضي، وهو واقٌع

؛ ) ال يومنون، نوته، ياذَنْ: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن }ذَنْال يؤمنون، نؤته، يأ{) 21، 20، 18(
  .وصالً) نوته: (مع إسكَان اهلاَء يف

)19 ،22 ،25 (}وهاهلَاَء }"كلُّه" و كَنأس) :وهو.(  

  ).جهانو(أمالَ الراَء وقْفاً، ولَه الفَتح واإلمالَةُ  وصالً  }ترى الظَّالمني{) 22(

)23 (}رشبفَّفةً }يخم نيّالش مضاَء، والب كَنأساَء، والي حفَت) :رشبي.(  
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  .أمالَها }افترى{) 24(

  ).يفْعلُون: (أبدلَ التاَء ياًء }تفْعلُون{) 25(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }عذَاب شديد{) 26(

####  
  

  ). ينزِل: (أسكَن النونَ فيهِما وخفّف الزاي }"معاً" ينزل{) 28، 27(

) وجهـان (سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ، وأبدلَها واواً مكْسـورةً   }"معاً" ما يشآُء إنه{) 51، 27(
  .وصالً فيهِما

)28 ،29 (}وهاهلَاَء }"كله" و كَنأس) :وهو.(  

)28 ،47 (}حر رشنويموي يه، يأتتا  }مهغَمأد) هتمحر رشنٌم، يوي يةَ ) ياتلَ اهلمزأبد؛و
  )يأيت:(يف

  ).اجلواري يف:(أثْبت ياًء ساكنةً وصالً }اجلَوارِ يف{) 32(

)33 ،38 ،45 (}مراهى، وتورارٍ، شبص{ نالَهأم.  

  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 36(

)44 (}نيوتمى الظَّالالً  }رصالَةَ واإلمو حالفَت لَهقفاً؛ واَء والَ الرأم)انهجو. (  

  ) .وجهانَ(سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ، وأبدلَها واواً مكْسورةً  }يشآُء إناثاً{) 49(

)50 (}هقَدير وإن يملةُ الرُّبعِ }عاينِه.  

####  
  

  ).يرسل رسوالً: (أدغَم الالم يف الراِء }رسوالً يرسلَ{) 51(

  .آخر السُّورة }أال إىل اِهللا تصري األمور{) 53(
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⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الزُّخُرف
  .قَلّلَ احلَاَء }حم{) 1( 

)7 (}يهِما يأْتفاً }ومةَ أللَ اهلَمزدأب) :يهِما ياتوم.(  

)10 ،12 (} لَ لَكُمعون ،"لُّهك"جكَبرا تعامِ ميف امليمِ  }واألن يف الالمِ ؛وامليم الالم غَمأد
  ).جعل لَّكُم، واألنعام ما تركَبون: (فيهِن مجيعاً

  ).مهاداً: (كَسر امليم، وفَتح اهلَاَء، وألفاً بعدها }مهداً{) 10(

  ).سخر لَّنا: (لالمِأدغَم الراَء يف ا }سخر لَنا{) 13(

)17 ،18 (}وهاَء }"معاً" والْه كَنأس) :وهو.(  

  ).ينشأُ: (فَتح الياَء، وأسكَن النونَ، وخفّف الشّني }ينشؤاْ{) 18(

)22 ،23 (}ما }"معاً" ءاثارِهالَهأم.  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }مقْتدون{) 23(

####  
  

  ).قُلْ أولَو: (}على األمر{ضم القَاف وحذَف األلف وأسكَن الالم  }ولَوقَالَ أ{) 24(

)24 ،38 (}فَبِئْس ،كُمياًء }جِئْت يهِنةَ فلَ اهلَمزدأب) :فَبِيس ،كُمجِيت.(  

  ).رمحه: (وقَف عليهِما بِاهلَاِء }"معاً" رمحت{) 32(

  .قَلّلَهما }، موسى"معاً"الدُّنيا {) 46، 35،  32(

  ).سقْفاً: (فَتح السِّني، وأسكَن القَاف على اإلفراد }سقُفاً{) 33(

  ).لَما: (خفّف امليم }لَما{) 35(

)36 (}ضقَيمنِ نحالر{ ونونَ يف النالن غَمأد) :ضقَيمن نحالر.(  
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)36 (}واَء }فَهالْه كَنأس) :وفَه.(  

  ).ويحِسبونَ: (كَسر السِّني }ويحسبونَ{) 37(

  ).رسلنا: (أسكَن السِّني }رسلنا{) 45(

)46 (}بولُ رساِء }ريف الر الالم غَمأد) :بول رسر.(  

)49 (}راحالس اهلَاِء }يآ أيُّه عدب فا باألليهلع قَفو) :هاال)يآ أيو ،   ـذْفيف ح الفخ
  ).يآ أيها الساحر: (األلف وصالً

  ).تحتي أفَال: (فَتح الياَء وصالً }تحتي أفَال{) 51(

  ).أساوِرةٌ: (فَتح السِّني وزاد ألفاً بعدها }أسورةٌ{) 53(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }لآلخرين{) 56(

####  
  

أدغَم امليم يف امليمِ؛واهلَـاَء يف اهلـاِء    }، إنَّ اَهللا هو، فاعبدوه هذامريم مثَالً{) 64، 57(
  ).مريم مثَالً، إنَّ اهللا هو، فاعبدوه هذا: (فيهِما

  .سهلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ }َءأالهتنا{) 58(

  ).هذا واتبِعونِي: (أثبت ياًء وصالً }واتبِعون هذا{) 61(

)63 ،80 (}مواهجى،ونيسا }عمقَلّلَه.  

)63 ،78 (}جِئْناكُم لقَد ،كُمجِئْت ا} قَديهِمةَ ياًء فلَ اهلمزأبدالَ يف اجليمِ ؛والد أدغَم) : قَد
يناكُملقَد ج ،كُميتج.(  

وُألبين لَّكُـم،  : (دغَمهن مجيعاًأ }وُألبين لَكُم، أُورِثْتموها، ربُّك قَالَ{) 77، 72، 63(
  ).أُورِثتموها، ربك قَّال

: أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن مجيعاً }تأْتيهم، تأْكُلُون، يؤفَكُون، ال يؤمنون{) 88، 87، 73، 66(
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  ).تاتيهم، تاكُلُون، يوفَكُون، ال يومنون(

  ).يا عبادي ال: (الً ووقفاًأثبت ياًء ساكنةً وص }يا عباد ال{) 68(

  ).ما تشتهي: (حذَف اهلَاَء الثّانِيةَ }ما تشتهِيه{) 71(

  ).يحِسبون: (كَسر السِّني }يحسبون{) 80(

  ).رسلنا: (أسكَن السِّني }ورسلنا{) 80(

)84 (}وهاَء }"معاً" والْه كَنأس) :وهو.(  

  .أسقَطَ إحدى اهلَمزتنيِ مع القصرِ والتوسط وصالً}ِء إلهيف السمآ{) 84(

)88 (}هيلقاَء }يوالْه مضو ،الالم بصن) :يلَهقوو.(  

  .آخر السُّورة }فَسوف يعلَمون{) 89(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة الدَُّخان
  .قَلّلَ احلَاَء }حم{) 1(

)4 ،13 ،20 (} كُلُّ،وقَد قفْريذْتع ،مآَءهمجيعاً }ج نهأدغَم) :    ق كُّـلُّ، قَـدفْـري
ذتع ،مآَءهج.(  

)6  ،42 ،24 (}هوإن  وواً"معاً"ههر مجيعاً }، البحر نهغَمأد) : ًـواهالبحر ر ،وه ه؛ ) إن
  .االختالس وجٌه آخر) البحر رهواً: (ويف

  ).رب السماوات: (لباَءرفَع ا }رب السماوات{) 7(

أبدلَ اهلَمزةَ فـيهِن   }تأيت، مؤمنون، تؤمنواْ، فأتواْ، رأسه{) 48، 36، 21، 12، 10(
  ).تايت، مومنون، تومنواْ، فاتواْ، راسه: (مجيعاً

  .أمالَهما }الذِّكْرى، الكُبرى{) 16، 13(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }منتقمون{) 16(

####  
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)19 (}يكُمءات ياَء }إنالي حفَت) :يكُمءات يإن.(  

  ).علَيهِمِ السمآء: (كَسر امليم وصالً }علَيهِم السمآء{) 29(

  .قَلّلَها }األوىل{) 56، 35(

)43 (}ترجا بِاهلَاِء }شيهلع قَفو) :هرجش.(  

  ).تغلي: (اًءأبدلَ الياَء ت }يغلي{) 45(

  .آخر السُّورة }فارتقب إنهم مُّرتقبون{) 59(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  
 سورُة الَجاِثية

  .قَلّلَ احلَاَء }حم{) 1(

  ).للمومنِني، يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }للمؤمنِني، يؤمنون{) 6، 3(

  .أمالَها }والنهار{) 5(

)9 (}نم مليف امليمِأ }ع امليم دغَم) :نم ملع.(  

  ).هزؤاً: (همز الواو }هزواً{) 9(

)11 (}يمزٍ ألرِج{  امليم رج)ٍزٍ أليمةُ الرُّبعِ ،)رِجايوهو نِه.  

####  
  

)12 ،13 ،20 ،21 ،35 (} لَكُم رخـاس،     "معاً"سلنل رـآئصب ،ـرِيجتل ـرحالب ،
سخر لَّكُم، البحر لِّتجرِي، بصـآئر  : (أدغَمهن مجيعاً  }ت سوآء، اتخذْتمالصالحا

مذتخوآٌء، اتات سحالاس، الصرِي: (؛ ويف) لِّلنجتالبحرِ ل (االختالس وجٌه ثان.  

)21 (} ماهيحوآًء مس{ التنوين فَعر) :وآٌءس.(  
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)23 ،35 (}هواً وإلَهزاِهللا ه ،واها }هيهِماهلَاَء يف اهلَاِء ف أدغَم) :ؤازاهللا ه ،اهوه هإلَه.(  

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 23(

  .قَلّلَهما }"معاً" الدُّنيا{) 35، 24(

  ).إيتواْ(تدأ بِها كَحفْصٍ واب) قالوا ٱوتوا:(أبدلَ اهلمزةَ واواً وصالً }قالُواْ ائْتواْ{) 25(

  .أمالَها }وترى{) 28(

  ) .ماواكم:(أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }مأواكمو {) 34(

  ).هزؤاً: (همز الواو }هزواً{) 35(

)37 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  .زء اخلامس والعشروننِهايةُ الرُّبعِ، والسُّورة، واجل }وهو العزيز احلكيم{) 37(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة األحَقاف
  .قَلّلَ احلاَء  }حم{) 1(

: أدغَم امليم يف امليمَِ والـالم يف الـالمِ فيهِمـا    }احلكيمِ ما، قَالَ لوالديه{) 17، 3،  2(
  ).، قَال لِّوالديه"وصالً"احلَكيم ما (

: انِيةَ ياًء ساكنةً وأسقَطَ همزةَ الوصـلِ وصـالً  أبدلَ اهلمزةَ الثَّ }السموات ائتونِي{) 4(
  ).إيتوين(؛وابتدأ بِها كَحفصٍ )السموات ايتونِي(

  .أمالَهن }كافرِين، افتراه، النار{) 20، 8، 6(

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 8(

)8 (}وهالْ }و كَناَءأسه) :وهو.(  

  ).وشهِد شاهد: (أدغَم الدالَ يف الشّنيِ }وشهِد شاهد{) 10(

  .قَلّلَهما }موسى، الدُّنيا{) 20، 12(

  .أمالَها }وبشرى{) 12(
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: حذَف اهلمزةَ، وضم احلَاَء، وأسكَن السِّني وحـذَف األلـف بعـدها    }إحساناً{) 15(
  ).اًحسن(

  ).كَرهاً: (فَتح الكَاف }"معاً"كُرهاً {) 15(

)15 (}باِء }قَالَ ريف الر الالم غَمأد) :بقَال ر.(  

  ).يتقَبلُ: (أبدلَ النونَ ياًء مضمومةً }نتقَبلُ{) 16(

  ).أحسن ما: (ضم النونَ }أحسن ما{) 16(

)16 (}زاوجتلَ  }وندومةًأبمضونَ ياًء مالن) :زاوجتوي.(  

  ).أُف لَكما: (حذَف التنوين }أُف لّكما{) 17(

  ).عليهمِ القول: (كَسر امليم وصالً }عليهم القول{) 18(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }تفْسقُون{) 20(

####  
  

)21 (}افأخ ياَء }إنالي حفَت) :افأخ يإن.(  

  ).أجِيتنا، لتافكَنا، فاتنا: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِن }أجِئْتنا، لتأْفكَنا، فأْتنا{) 22(

)23 (}كُملِّغوأُب{ الالم فّفخاَء، والب كَنأس) :كُمغلوأُب.(  

)23 (}اكُمأر ينالً }ولكصاَء والي حفَت) :أراكُم ينولك (الةإم عم): أراكم.(  

  .أمالَهن }القُرى، النار، نهار{) 35، 34، 27(

)25 ،34 ،35 (}نمِ ما، العزبِم ذَابا، العهبرِ رمجيعاً }بأَم نهغَمأد) :  ـذَابا، العهبر ربأم
نم ما، العزم(؛ ويف)ب :نها، العزمِ مبرِ رال) بأماالخت هور وٌه آخجسو.  

  ) .ال ترى: (أبدلَ الياَء تاًء مفْتوحةً وأمالَ الراَء }ال يرى{) 25(

  ).مساكنهم: (فَتح النونَ }مساكنهم{) 25(

)29 ،31 (}لَكُم رفغا، يفْنرا }وإذْ صمهغَمأد) :ر لَّكُمفغا، يفْنروإذ ص.(  
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  .قَلّلَها }موسى{) 30(

)32 (}كأولالً }يآُء أُلئصو طوسالتالقَصرِ و عتنيِ مى اهلَمزقَطَ إحدأس.  

  .قَلّلَها }الْموتى{) 33(

  .آخر السُّورة }فَهلْ يهلَك إِالَّ القَوم الفاسقُون{) 35(

%%%%%%  
  

  εسورُة محمَّد 
)2 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }همفأحبطَ أعمالَ{) 9(

####  
  .أمالَهن }وللكافرِين، الكافرِين، النار، ذكْراهم، أدبارهم{) 25، 18، 15، 11، 10(

)12 ،13 ،14 ،16 ،18 ،19 ،20 ،25  ،32 :(} ،ملَه راصات، ننج حاتالصال
 رفغتآَء، واسج قَالُواْ، فَقَد كعند ،لَه نيـورة،  زس زِلَتورة، أُنس لَتزبِك، نذَنل

ملَه نيبت ،تأيتالُ رمجيعاً }"معاً" الق نهغَمأد) :  ،ـمر لَّهاصات، ننحات جالصال
ال زين لَّه، عندك قَّالُواْ، فَقَد جآَء، واستغفر لِّذَنبِك، نزلَت سورة، أُنزِلَت سورة، القت

من لَّهيبت ،تأير.(  

أبدلَ اهلَمزةَ فـيهِن   }ويأْكُلُون، تأكل، تأتيهم، وللمؤمنني، املؤمنات{) 19، 18، 12(
  ).ياكُلُون، تاكل، تاتيهم، وللمومنني، املومنات: (مجيعاً

  ).وكَأي: (وقَف عليها بِالياِء }وكَأين{) 13(

)16 ،19 ،25 (}لْمالع ملَ لَهوس ،كُمقَلَّبتم لَمعاذا، يمجيعاً }م نهغَمأد) :  ،ـاذالْم مالع
مل لَّهوس ،كُمقَلَّبتلَم معاذا: (؛ ويف) يالس) العلمِ ماالخت هور وٌه آخجو.  

)17 ،30 (}مبِِسيماه ،ما }تقْواهمقَلّلَه.  

  .إحدى اهلَمزتنيِ مع القَصرِ والتوسط وصالً أسقَطَ }جآَء أشراطُها{) 18(
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)25 (}ملَه لَىاَء }وأَمالي حفَتو الالم ركَسةَ واهلمز مض) :ملَه يلوأُم.(  

)26 (}مهرارإس لَمعةَ }ياهلمز حفَت) :مهرارأس لَمعي.(  

)32 (} ممالَهبِطُ أعحيسا }وةُ الرُّبعِنِهي .  

####  
  

)36 (}كُمتواْ، يؤنؤماواً }تا ويهِمةَ فلَ اهلَمزدأب) :كُمواْ، يوتنومت.(  

  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 36(

)38 (}مترِ }هآ أنالقَص عةَ األوىل ملَ اهلمزهس.  

)38 (}ثَالَكُمواْ أمكُونال ي ة }ثُمالسُّور رآخ.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَفتح
)2 ،11 ،14 (} ـنم ذِّبعيو ،نمل رفغا، يلَن رفغتفاس ،لَك رفغياَء يف    }لالـر غَـمأد

يهِناَء يف امليمِ فالبالالمِ؛و) :نذِّب معيو ،نر لِّمفغا، ير لَّنفغتفاس ،ر لَّكفغيل.(  

)2 ،11 (}نم مقَدا تمقُولُ لَكييف الالمِ }، س الالميف امليمِ؛ و امليم غَمأد) : ،نم مقَدا تم
قُول لَّكيس.(  

، فَسيؤتيه، واملؤمنـون، يـؤمن،   "معاً"املؤمنِني {) 16، 15، 13، 12، 10، 5،  4(
كُمتا، بأس، يؤذُوهأْختا مجيعاً }ليهةَ فلَ اهلمزدـون،  امل: (أبنيه، واملوموتينِني، فَسوم

كُما، باس، يوتذُوهتاخيومن، ل.(  

  ).واملومنات جنات: (أبدلَ اهلمزةَ واواً ؛ وأدغَم التاَء يف اجليمِ }واملؤمنات جنات{) 5(

  ).دائرةُ السوء: (ضم السِّني }دائرةُ السوء{) 6(

ليومنواْ، ويعـزروه،  : (أبدلَ التاَء ياًء فيهِن }تعزروه، وتوقِّروه، وتسبحوهلتؤمنواْ، و{) 9(
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  ).ليؤمنوا: (؛ مع اإلبدال يف) ويوقِّروه، ويسبحوه

  ) .علَيه اهللا: (كَسر الْهاَء ورقّق الم لَفظ اجلَاللَة }علَيه اهللا{) 10(

  .أمالَها }فرينللكا{) 13(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }عذاباً أليماً{) 17(

####  
  

املومنِني، : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }،تأخذُونها،للمؤمنِني"معاً"املؤمنِني{) 20، 26، 18(
  ).تاخذُونها، للمومنِني

: يم يف امليمِ؛والالم يف الالمِ فـيهِن أدغَم امل }، فَعجلَ لَكُم"معاً"فَعلم ما {) 27،20، 18(
)ل لَّكُمجا، فَعم ملفَع.(  

ياخذُونها، : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن }يأْخذُونها، مؤمنون، مؤمنات، الرؤيا{) 27، 25، 19(
  ) .الرويا(؛ وقَلّلَ ألف ) مومنون، مومنات، الرويا 

  .أمالَهن }ار،تراهم،التوراة وأخرى،الكفَّ{ ) 29، 21(

)24 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  ).بِما يعملُون: (أبدلَ التاَء ياًء }بِما تعملُون{) 24(

)26 ،27 ،28 ،29 (}   جـرأخ ،ـكذَل السجود ،ولَهسلَ رسأر ،قدص لَ، لَقَدعإذْ ج
طْأها مجي }شهغَمج : (عاًأدرأخ ،كالسجود ذَّل ،ولَهسل رسأر ،قدلَ، لَقَد صعإذ ج
طْأهش.(  

قُلوبِهِمِ احلميةَ، بِهمِ : (كَسر امليم فيهِما وصالً }قُلوبِهِم احلميةَ، بِهم الكفَّار{) 29، 26(
  ).الكفَّار

)26 ،29 (}ماهيمى، سا }التقْومقَلّلَه.  

  ) .الكفار رمحاء:(أدغَم الراَء يف الراِء }الكفَّار رحمآء{) 29(
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  .نِهايةُ الرُّبع والسُّورة }وأجراً عظيماً{) 29(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الحجرات
  .قَلّلَهن }للتقْوى، إحداهما، أنثَى{) 13، 9، 3(

)7 (}نِتُّمرِ لَعاألم{ اخت لَهاَء يف الالمِ والر غَمأدجٌه ثَانا وهالس) :منِتر لَّعاألم.(  

  ).املومنِني، املومنِون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }املؤمنِني، املؤمنِون{) 10، 9(

  .أمالَها  }األخرى{) 9(

  ).تفيَء اىل:(سهلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ وصالً }تفيَء إىل{) 9(

أدغَم الباَء يف الباِء ؛ والالم يف الـالمِ وأبـدلَ    }ئْس، يأْكُلَ لَحمباأللْقابِ بِ{) 12، 11(
  ).باأللْقاب بيس، ياكُل لَّحم: (اهلمزةَ فيهِما

)11 (}كفأُولئ بتالباَء يف الفَاِء }ي غَمأد) :كب فَّأُولئتي.(  

  ).وقَبآئل لِّتعارفُواْ:(الالمِأدغَم الالم يف  }وقَبآئلَ لتعارفُواْ{) 13(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }إنّ اهللا عليم خبِري {) 13(

####  
  

  ).لَم تومنواْ، املومنون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }لَم تؤمنواْ، املؤمنون{) 15، 14(

)14 (}كُمتلال ي{ الي دعةً بناكةً سزمه ادفاًزا أللَهدأباِء، و) :كُمتال يال.(  

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 16(

  .آخر السُّورة }واُهللا بصري بِما تعملُون{) 18(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة ق
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  .أدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثَّانِيةَ }أِءذا{) 3(

)3 (}نتام{ امليم مض) :انتم.(  

  .أمالَهما }فَّاروذكْرى، كَ{) 24، 8(

  ).ونعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }ونعلَم ما{) 16(

  ).وجآَءت سكْرة: (أدغَم التاَء يف السِّنيِ }وجآَءت سكْرة{) 19(

  ).قَرِينه هذَا( :أدغَم اهلَاَء يف اهلَاِء }قَرِينه هذَا{) 23(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }يف العذابِ الشديد{) 26(

####  
 }قَالَ ال تختصمواْ، القَولُ لَدي، نقُولُ لجهنم، نحـن نحيِـي  {) 43، 30، 29، 28(

: ؛ ويف)حن نحيِـي قَال الَّ تختصمواْ، القَول لَّدي، نقُول لِّجهنم، ن: (أدغَمهن مجيعاً
  .االختالس وجٌه ثَان) حنن نحيِي(

)30 (}فاً }امتْألتةَ أللَ اهلَمزدأب) :امتالت.(  

  .أمالَهما }لذكرى، جببار{) 45، 37(

)37 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  ).بلَربك قَّ: (أدغَم الكَاف يف القَاف }ربك قَبلَ{) 39(

  ).املنادي من: (أثبت ياًء وصالً }املناد من {) 41(

  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 45(

  .                نِهاية الربع والسُّورة }فذَكِّر بالقرءان من يخاف وعيد{) 45(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الذَّاِريات
)1 ،9 ،24 ،25 ،30 (} لُواْ، كذلكخإذْ د ،فييثُ ضدلَ،حقُت كواً، أُفذَر اتوالذَّارِي
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بُّكمجيعاً }قَالَ، قَالَ ر نهإذ  : (أدغَم ،فـييث ضدلَ، حك قُّتواً، أُفات ذَّروالذَّارِي
كبلُواْ، كذلك قَّالَ، قَال رخد .(  

  ).يوفَك، أال تاكُلُون: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِما }يؤفَك، أال تأكُلُون{) 27، 9(

  .أمالَهما }النار، وباألسحار{) 18، 13(

)30 (}هوإن واهلَاَء يف اهلَاِء }ه غَمأد) :وه هإن.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ، ونِهايةُ اجلزِء السادس والعشرون }إنه هُّو احلكيم العليم{) 30(

%%%%  
  ).املومنِني: (أبدلَ اهلَمزةَ فيهِما واواً }"معاً" املؤمنِني{) 55، 35(

  .قَلّلَهما }موسى{) 38(

)40 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

)41 (}الريح هِملَيع{ امليم ركَس) :هِمِ الريحلَيع.(  

)41 - 42 ،43 ،44 ،58 (}،ميلَ لَها، قم يمقالع واهللا ه ،هِمبرِ رمجيعـاً  }أم نهغَمأد :
)واهللا ه ،هِمبر رأم ،ميل لَّها، قيم مقهم: (، ويف)العبأمرِ ر (االختالس وجٌه ثان.  

  ).وقَومِ نوح: (كَسر امليم }وقَوم نوح{) 46(

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 49(

  .أمالَها }الذِّكْرى{) 55(

  ).يومهِمِ الَّذي: (كَسر امليم }يومهِم الَّذي{) 60(

  .آخر السُّورة }يوعدون{) 60(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الطور
  .أمالَها }نارِ{) 13(
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)21 (}مهتعبوات{  ،نيالع كَنأسفَفّةً وخالتاَء م كَنأسلَ، وصمزةَ الوه ـاَء   قَطَعلَ التـدأبو
  ).وأتبعناهم: (الثّانِيةَ نوناً مفْتوحةً بعدها ألٌف

)21 (}مهتيـا     }"معاً" ذُريهِمـعِ فلـى اجلماهلَـاَء عاَء والت ركَساَء والي عدفاً بأل تأثْب :
)هِماتيذُر.(  

  ).كاساً: (أبدلَ اهلَمزةَ ألفاً }كأساً{) 23(

)23 (}يمال تأث ،وفاً يف  }ال لَغةَ أللَ اهلَمزدأبنوينٍ، وغَريِ ت نا ممهبصن)ال ): (تأثيم ،وال لَغ
يمتاث.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }وال تأْثيم{) 23(

####  
)24 ،32 ،33 ،34 ،38 (}أْتواْ، فَلْيأْتون،فلْينمهم، ال يؤرلُؤ، تأملَ ا }لُؤدةَ  أبهلَمـز

  ).لُولؤ، تامرهم، ال يومنون، فلْياتواْ، فَلْيات): (تامرهم(فيهِن وأسكَن الراَء يف 

)28 (}وه هاهلَاَء يف اهلَاِء }إن غَمأد) :وه هإن.(  

)29 (}ا بِاهلَاِء }بنعمتيهلع قَفو) :بنعمه.(  

  ).ملصيطرونا: (بِالصاد فَقَطْ }املصيطرون{) 37(

  ).خزائن ربك:(أدغَم النونَ يف الراِء }خزائن ربك{) 37(

  ).يصعقُون: (فَتح الياَء }يصعقُون{) 45(

  ).واصبِر لِّحكْمِ:(أدغَم الراَء يف الالمِ }واصبِر لحكْمِ{) 48(

  .لسُّورةآخر ا }ومن الليلِ فسبحه وإدبار النُّجوم{) 49(

%%%%%%  
  

  سورُة الّنجم
فأمالَ ) رأى(؛ ماعدا  أمالَ السُّوسي ذوات الراء من رؤوس اآلي، وقلَّلَ ذوات الياء فيها

  .اهلمزةَ على أصله
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)7 (}وهاهلَاَء }و كَنأس) :وهو.(  

  .أمالَ اهلَمزةَ فيهِما }رءاه، لقد رأى{) 18، 13(

  ).املاوى: (اهلَمزةَ ألفاًأبدلَ  }املأوى{) 15(

)23 (}مآَءهج يمِ }ولقَدالَ يف اجلالد غَمأد):مآَءهولقَد ج.(  

  ).ربهِمِ اهلدى: (كَسر امليم وصالً }ربهِم اهلدى{) 23(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }فَللَّه اآلخرةُ واألوىل{) 25(

####  
)26 ،27 ،53 (}نكَةيأْذَن، ال يؤمفمجيعـاً   }ون، املؤت ـيهِنةَ فلَ اهلَمزدأب) :  يـاذَن، ال

  ).يومنون، املوتفكَة

)27 ،43 ،44 ،48 ،49 (}هةَ، وأنيمسكَةَ تواملالئ ومجيعـاً   }"كلُّـه " ه ـنهغَمأد :
)وه هةَ، وأنيمسكَة تاملالئ.(  

أعلَم بِمن، أعلَم : (أخفَى امليم عند الباِء فيهِن }بِكُمأعلَم  ،"معاً"أعلَم بِمن {) 32، 30(
بِكُم.(  

)30 ،35 (}وفَه ،وها }ويهِماهلَاَء ف كَنأس):وفَه ،وهو.(  

  ).النشآءة: (فَتح الشّني، وزاد ألفاً بعدها }النشأةَ{) 47(

نقَلَ حركَةَ اهلمزةَ املضمومةَ إىل الالمِ قَبلَها مع إدغامِ حذَف اهلمزةَ، و }عاداً األوىل{) 50(
  :؛ ويف االبتداِء ثَالثةُ أوجه) عاداً لُولَى: (نون التنوينِ فيها وصالً

  ).األوىل: (إثْبات همزة الوصلِ وإسكَانُ الالمِ، وضم اهلمزةَ بعده كَحفْصٍ -1

2-  اتإثْبهعدةَ باهلمز ذَفحالالمِ، و مضلِ، وصالو ةمزاَلُوىل: (ه.(  

3- الالم مضنيِ وتاهلمز ذَفلُوىل: (ح.( 

  ).وثَموداً: (نونها وصالً ووقَف باأللف }وثَموداْ{) 51(
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  ).جبوناحلديث تع: (أدغَم الثّاَء يف التاِء }احلَديث تعجبون{) 59(

  .نِهايةُ السُّورة  }فاسجدواْ هللا واعبدواْ{) 62(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَقَمر
)4 (}مآَءهج الَ يف اجليمِ }ولَقَدالد غَمأد):مآَءهولَقَد ج.(  

  ).الداعي إىل: (أثبت ياًء وصالً }الداعِ إىل {) 6(

  ).خاشعاً: (فاً بعدها، وكَسر الشّني مخفَّفَةًفَتح اخلَاَء، وزاد أل }خشعاً{) 7(

  ).الداعي يقول: (أثْبت ياًء وصالً }الداعِ يقول{) 8(

)8 (} ِسرع ةُ الرُّبعِ }هذا يوماينِه .  

####  
  

)23 ،38 (}مهحبص ولَقَد ،ودثَم تالَ يف ا }كَذَّبالداِء؛واَء يف التالت غَمأدادلص) : تكَذَّب
مهحبولَقَد ص ،ودثَّم.(  

)25 (}يأَُءلْق{ همدعالِ واإلدخ عةَ، مةَ الثَّانِيلَ اهلمزهس.  

  ).ءال لُّوط: (أدغَم الالم يف الالمِ }ءالَ لُوط{) 34(

  ).ولَقَد جآَء: (أدغَم الدالَ يف اجليمِ }ولَقَد جآَء{) 41(

  .أسقَطَ إحدى اهلَمزتنيِ، مع القَصرِ والتوسط وصالً }ءالَ جاَء{) 41(

)44 (}نحقُولُونَ ني{ ونونَ يف النالن غَمأد) :نحقُولُون ني.(  

  .أمالَها }النار{) 48(

  ).مقْعد صدقٍ: (أدغَم الدالَ يف الصاد }مقْعد صدقٍ{) 55(

)55 (}در عندمُّقْت يكلة }مالسُّورنِهايةُ الرُّبع و.  
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⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الرَّحمن
  .أمالَهن }، أقْطار"معاً"كالفَخار، نار {) 33، 35، 15، 14(

)22 (}جرخاَء }يالر حفَتاَء، والي مض) :جرخي.(  

اللُّولُـؤ، شـان،   : (فيهِن مجيعـاً  أبدلَ اهلَمزةَ }اللُّؤلُؤ، شأن، فيؤخذُ{) 41، 29، 22(
  ).فيوخذُ

  ).أيها: (أيه بِاأللف: وقَف على }أيُّه الثَّقَالن{) 31(

  ).ونحاسٍ فال: (كَسر التنوين }ونحاس فال{) 35(

)41 (}ما }بِسيماهقَلّلَه.  

يكَذِّب : (َء يف الباِء؛والنونَ يف النونأدغَم البا }يكَذِّب بِها، عينان نضاختان{) 66، 43(
  ).بها، عينان نضاختان

  .         نِهايةُ الربع والسُّورة }تبارك اسم ربك ذي اجلاللِ واإلكْرام{) 78(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الواِقعة
)18 ،23 ،25 ،35 (}ناهأنشيماً، أنأْثلؤ، تكَأس، اللُّؤمجيعـاً أ } و يهِنةَ فلَ اهلَمزدب :

)ناهشاناثيماً، أنكَاس، اللُّولُؤ، تو.(  

  ).ينزفُون: (فَتح الزاي }ينزِفُون{) 19(

  .أدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثَّانِيةَ }أئذا، أِءنا{) 47(

  ).متنا: (ضم امليم }متنا{) 47(

)55 (}رشب{ نيالش حفَت) :برش.(  



  الءـــــــن الجــــحس

  

)56-57 ،59-60 ،72-73 (}   ـنحـئونَ ناملنش ،ـنحقُونَ ناخلال ،نحالدينِ ن{ 
  ).الدين نحن، اخلالقون نحن، املنشئون نحن: (أدغَمهن مجيعاً

)59 ،64 ،69 ،72 (}متكلُّه" َءأن"{ هسفاً، وتنيِ ألاهلمز لَ بنيأدخيهِنلَ الثّانِيةَ ف.  

  ).النشآَءةَ: (فَتح الشّني، وألفاً بعدها }النشأَةَ{) 62(

  .قَلّلَها }األوىل{) 62(

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 62(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }فسبح باسمِ ربك العظيم{) 74(

####  
  ).أقِسم بِمواقعِ: (أخفَى امليم عند الباِء }أقِسم بِمواقعِ{) 75(

  ).وجنه: (وقَف عليها بِاهلَاِء }وجنت{) 89(

  ).وتصلية جحيم: (أدغَم التاَء يف اجليمِ }وتصليةُ جحيم{) 94(

)95 (}واَء }لَهالْه كَنأس) :ولَه.(  

  .آخر السُّورة }فسبح باسمِ ربك العظيم{) 96(

%%%%%%  
  

  سورُة الحديد
)1 ،2 ،3 ،4 ،6 (}وهاَء }"كلُّه" والْه كَنأس) :وهو.(  

  ).يعلَم ما: (أدغَم امليم يف امليمِ }يعلَم ما{) 4(

  .أمالَهما }، بشراكُم"معاً"النهار{) 12، 6(

: أبدلَ اهلمـزةَ فـيهِن واواً   }املؤمنِني، واملؤمنات تؤمنون، لتؤمنواْ، مؤمنِني،{) 12، 8(
  ).تومنون، لتومنواْ،مومنِني، املومنِني، املومنات(

)8 (}يثَاقَكُمذَ مأَخ وقَد{  فَعراخلَاَء، و ركَسةَ واهلمز مض} ميثـاقَكُم{) :   َـذأُخ وقَـد
يثَاقُكُمم.(  
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  ) .ينزِل: (النونَ وخفّف الزاي أسكَن }ينزل{) 9(

)9 (}ءوفلَر{ اوالو ذَفح) :ٌفؤلَر.(  

  .قَلّلَها }احلسنى{) 10(

)11 (}فَهاعضوفَي{ نيالع فَعر) :فُهاعضوفَي.(  

  ).وجهان(أمالَها وقفاً ولَه الفَتح واإلمالَةُ وصالً  }ترى املؤمنِني{) 12(

)13( }مهنيب رِباِء }فَضاَء يف البالب غَمأد) :مهنيرِب بفَض.(  

)14 (}رآَء أمالً }جصو طوسالترِ والقَص عتنيِ مقَطَ إحدى اهلَمزأس.  

)15 (}وبئس ،اكُمذُ، مأوؤخمجيعاً }ال ي يهنةَ فلَ اهلَمزدأب) :وبيس ،اكُمذُ، ماووخال ي.(  

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وبِيس املَصري{) 15(

####  
  

)16 (}فاً }يأْنةَ أللَ اهلمزدأب) :يان.(  

  ).وما نزلَ: (شدد الزاي }وما نزلَ{) 16(

)16 (}داألم هِميلالً }عصو امليم ركَس) :دهِمِ األملَيع.(  

)20 (}اهرا  }فَتالَهأم.  

  .قَلّلَها }"معاً" دُّنياال{) 20(

، تأسواْ، ويأمرون،  بـأْس، رأفَـة،   "معاً"يؤتيه {) 28، 27، 25، 24، 23، 29- 21(
كُما مجيعاً }يؤتيهةَ فلَ اهلمزدأب) :كمواْ، ويامرون، باس، رافَة، يوتيه، تاسيوت.(  

)21- 22 ،24 (}وا، اَهللا هيف املي }العظيمِ م امليم غَماهلَاَء يف اهلَاِءأدمِ؛و) : ا، اهللايم مالعظ
وه.(  

  ).أتاكم: (حذَف األلف بعد اهلمزةَ }ءاتاكم{) 23(
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  ).رسلنا، برسلنا: (أسكَن السِّني }رسلنا، برسلنا{) 27، 25(

  .أمالَها }ءاثارِهم{) 27(

  .قَلّلَها وقْفاً }بِعيسى{) 27(

)28 (}لَكُم اَء يف الالمِ }ويغفرالر غَمأد) :ر لَّكُمويغف.(  

  .نِهايةُ الربع والسُّورة ؛ واجلزء السابع والعشرون }واُهللا ذُو الفَضلِ العظيم{) 29(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة الُمجاَدلة
)1 (}عمس الَ يف السِّنيِ }قَدالد غَمأد) :عمقَد س.(  

الياَء وشدد الظّاء، وحذَف األلف بعدها، وشـدد اهلَـاَء   فَتح  }"معاً" يظَاهرون{) 3، 2(
  ).يظَّهرونَ: (مفتوحةً

تسهيلُها مـع التوسـط   : أسقَطَ الياَء بعد اهلمزةَ، ويف اهلمزة وصالً وجهان }الالَّئي{) 2(
  .دالُها ياًء ساكنةً وجهاً واحداًوالقَصرِ، أو إبدالُها ياًء ساكنةً، ووقْفاً إب

)3 ،7 ،8 ،11 (} يلَ لَكُـمواْ، قهن ينا، الَّذم لَمعة، يقَبر رِيرحمجيعـاً   }فَت ـنهغَمأد :
)يل لَّكُمواْ، قهين نا، الَّذلَم معة، يقَبرِير رحفَت.(  

)4 ،8 ،10 (}املؤ ،واْ، فَبِئْسنمؤتونلنمجيعاً }م يهِنةَ فلَ اهلمزداب) :   ،ـواْ، فَبِـيسنومتل
  ).املومنون

  .أمالَهما }"معاً" وللكَافرِين{) 5، 4(

قَلّلَها  }"معاً" ، التقْوى، نجواكُم"معاً"نجوى، النجوى {) 13،  12، 9، 10،  8، 7(
  .مجيعاً

  ).معصيه: (عليها بِاهلَاِء وقَف }"معاً" ومعصيت{) 9، 8(

  ).الْمجلسِ: (أسكَن اجليم، وأسقَطَ األلف بعدها }الْمجالس{) 11(

  ).انشزواْ فانشزواْ: (كَسر الشّني }انشزواْ فانشزواْ{) 11(
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  .أدخلَ ألفاً بني اهلمزتنيِ وسهلَ الثّانِيةَ }ءأشفَقْتم{) 13(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }اُهللا خبِري بِما تعملُونو{) 13(

####  
  

  .أمالَها }النار{) 17(

  ).ويحِسبون: (كَسر السِّني }ويحسبون{) 18(

  ).علَيهِمِ الشيطان: (كَسر امليم وصالً }علَيهِم الشيطان{) 19(

  ).يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }يؤمنون{) 22(

)22 (}بكَت أولئك{ يف الكَاف الكَاف غَمأد) :بأولئك كَّت.(  

  ).قُلُوبِهِمِ اإلميان: (كَسر امليم وصالً }قُلُوبِهِم اإلميان{) 22(

  ).اهللا هم: (أدغَم اهلَاَء يف اهلَاِء }اِهللا هم{) 22(

  .آخر السُّورة }أال إنَّ حزب اهللا هُّم الْمفْلحون{) 22(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَحشر
)1 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  .أمالَهن مجيعاً }، األبصار، النار، القُرى"معاً"ديارِهم {) 7، 3، 8،  2(

  ).وقَذَف فِّي: (أدغَم الفَاَء يف الفَاِء }وقَذَف في{) 2(

  ).قُلُوبِهِمِ الرعب: (يم وصالًكَسر امل }قُلُوبِهِم الرُّعب{) 2(

  ).يخربونَ: (فَتح اخلَاَء، وشدد الراَء }يخرِبون{) 2(

  ).املومنِني، يوثرون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما واواً }املؤمنِني، ويؤثرون{) 9، 2(
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  ).جلَآلَءعلَيهِمِ ا: (كَسر امليم وصالً }علَيهِم اجلَآلَء{) 3(

  .قَلّلَهما }الدُّنيا، القربى{) 7، 3(

  ).اغْفر لَّنا: (أدغَم الراَء يف الالمِ }اغْفر لَنا{) 10(

)10 (}ءوفر{ اوالو ذَفح) :ٌفرؤ.(  

  .نِهايةُ الرُّبعِ }ربنا إنك رؤف رحيم{) 10(

####  
الَّـذين  : (أدغَمهن مجيعاً }الَ لإلنسان، كالَّذين نسواْالَّذين نافَقُواْ، قَ{) 19، 16، 11(

  ).نافَقُواْ، قَال لِّإلنسان، كالَّذين نسواْ

)11 (}ينالَّذ انِهِموالً }إلخصو امليم ركَس) :ينوانِهِمِ الَّذإلخ.(  

  .أمالَهن }"معاً" النار "وقْفا"قُرًى {) 20، 17، 14(

  ).جِدار: (كَسر اجليم، وفَتح الدالَ وزاد ألفاً بعدها على اإلفراد}جدر{) 14(

  ).باسهم، املومن: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }بأْسهم، املؤمن{) 23، 14(

)14 (}مهبسحت{ السِّني ركَس) :مهِسبحت.(  

  .لّلَهماقَ }شتى، احلسنى{) 24، 14(

)16 (}افأخ يالً }إنصاَء والي حفَت) :افأخ يإن.(  

)24 (}لَه رواَء يف الالمِ }املصالر غَمأد) :ر لَّهواملص.(  

)24 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  .آخر السُّورة }وهو العزيز احلكيم{) 24(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الممَتحنة
  ).تومنواْ: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }تؤمنواْ{) 4، 1(
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  ).أعلَم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِما{) 1(

  ).فَقَد ضلَّ: (أدغَم الدالَ يف الضاد }فَقَد ضلَّ{) 1(

  ).يفْصلُ: (ضم الياَء، وفَتح الصاد }يفْصلُ{) 3(

  ).إِسوة: (كَسر اهلمزةَ }"معاً" سوةأُ{) 6، 4(

  .أبدلَ اهلمزةَ الثَّانِيةَ واواً مفتوحةً وصالً }البغضآُء أبداً{) 4(

  ).املصري ربنا: (أدغَم الراَء يف الراِء }املصري ربنا{) 5،  4(

  ).نااغْفر لَّ: (أدغَم الراَء يف الالمِ }واغْفر لَنا{) 5(

  .واآليـة نِهايةُ الرُّبع، )اَهللا هو: (أدغَم اهلَاَء يف اهلَاِء }فإنَّ اهللا هُّو الغنِيُّ احلميد{) 6(

####  
  

)8  ،9 ،10  ،11 (}يارِكُممعاً"، الكُفَّار"معاً"د"{ نالَهأم.  

: دلَ اهلمزةَ فيهِن واواًأب }، مؤمنات، مؤمنون، وال يأْتني"معاً"املؤمنات {) 12، 11، 10(
  ).املومنات، مومنات، مومنون، وال ياتني(

)10 (}بِإميانِهِن لَماِء }أعالب ندع فى امليمأخ):بِإميانِهِن لَمأع.(  

)10 (}ناَء يف الالمِ }الكُفَّارِ ال هالر غَمأد) :نالكُفَّار الَّ ه .(  

  ).وال تمسكُواْ:(فَتح امليم، وشدد السِّني }وال تمِسكُواْ{) 10(

)10 (}كُمنيب كُمحاِء }يالب ندع فَى امليمأخ) :كُمنيب كُمحي.(  

)12 (}نر لَهفغتاَء يف الالمِ }واسالر غَمأد) :نر لَّهفغتواس.(  

  .هناية السُّورة }أصحابِ القُبور{) 13(

%%%%%%  
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  سورُة الصَّف
)1 ،7 (}وهاَء }"معاً" والْه كَنأس) :وهو.(  

  .قَلّلَها }موسى{) 5(

: أبدلَ اهلمـزةَ فـيهِن مجيعـاً    }تؤذُوننِي، يأْتي، تؤمنون، املؤمنِني{) 13، 11، 6، 5(
  ).توذُوننِي، ياتي، تومنون، املومنِني(

  .قَلّلَهما }"، وقفاًمعاً" عيسى{) 14، 6(

  .أمالَهن }التوراة، افترى، وأخرى{) 13، 7، 6(

)6 (} همي اسدعالً }بصاَء والي حفَت) :هماس يدعب.(  

)7 ،14 (}نحارِيُّونَ نن، احلَومم أظْلَم{ ونونَ يف النالنيف امليمِ و امليم غَمأد) : ،نمأظْلَم م
  ).وارِيون نحناحلَ

  ).متم نوره:(نونَ امليم ونصب الراَء وضم اهلَاَء }متمُّ نوِرِه{) 8(

)9 ،12 (}ولَهسلَ رسوأرلَكُم رفغاَء يف الـالمِ   }، يالـراِء ويف الر الالم غَمأد) :  ـلسأر
ولَهسورر لَّكُمفغي ،.(  

)14 (} صاريف   }اهللاأن الـالم ركَسو اجلَاللَة لَفْظ فأل ذَفحةً ونونفاً مأل ادزاَء والر حفَت
  ).أنصاراً هللا: (أولها

  .نِهايةُ الرُّبعِ والسُّورة }فأصبحواْ ظَاهرِين{) 14(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الجمعة
قَبل لَّفي، العظـيم  : (أدغَمهن مجيعاً }ومن قَبلُ لَفي، العظيمِ مثَل، اللَّهوِ{) 11، 4، 2(

نمو وثَل، اللَّه(، ويف)م :نموِ وي، اللَّهلُ لَفقب (جٌه ثَانالس وتاالخ.  

)3 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  
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)4 ،5 (}بِئْس ،يهتؤا }ييهِمةَ فلَ اهلمزدأب) :بِيس ،يهوتي.(  

  .أمالَهما }التوراة، احلمار{) 5(

)5 (}راةَ ثُمواَء يف الثّاِء }التالت غَمأد) :راة ثُّموالت(انهجا ؛ وهرأظْهو ،.  

  .نِهايةُ السُّورة }واُهللا خير الرازِقني{) 11(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة المناِفقون
  ).فَطُبِع علَى: (عنيِأدغَم العني يف ال }فَطُبِع علَى{) 3(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }فَهم ال يفْقَهون{) 3(

####  
  

)4 (}بشخ{ نيّالش كَنأس) :ٌبشخ.(  

  ).يحِسبون: (كَسر السِّني }يحسبونَ{) 4(

للمومنِني،  يوفَكُون،: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن مجيعاً }يؤفَكُون، وللمؤمنِني، يأتي{) 10، 8، 4(
  ).ياتي

)5 (}ميلَ لَهيف الالمِ }ق الالم غَمأد) :ميل لَّهق.(  

)5 ،6 (}ملَه رفتستغ ،ر لَكُمفا }يستغيهِماَء يف الالمِ فالر غَمأد) : ،ر لَّكُمفر (يستغفتستغ
ملَّه.(  

  ).وأكُونَ من: (ب النونَأثْبت واواً بعد الكَاف ونص }وأَكُن من {) 10(

  .أسقَطَ إحدى اهلمزتنيِ مع القَصرِ والتوسط وصالً }جآَء أجلُها{) 11(

  .آخر السُّورة }واُهللا خبِري بِما تعملُون{) 11(

%%%%%%  
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  سورُة التََّغاُبن
)1 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

)2 ،17 (}و ،لَقَكُمخلَكُم رفغا }ييهِماَء يف الالمِ فالرو يف الكَاف القَاف غَمأد) : ،لَقكُّمخ
ر لَّكُمفغي.(  

  ).مومن: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }مؤمن{) 2(

ويعلَم (: اأدغَم امليم يف امليمِ والواو يف الواوِ فيهِم }، إِالَّ هو وعلَى"معاً"يعلَم ما {) 13، 4(
  ).ما، إِالَّ هو وعلَى

أبـدلَ   }، وبِئْس، املؤمنـون "معاً"يأتكم، تأتيهم، يؤمن {) 13، 10، 11، 9، 6، 5(
  ).ياتكم، تاتيهم، يومن، وبِيس، املومنون: (اهلمزةَ فيهِن مجيعاً

  ).رسلهم: (أسكَن السِّني }رسلهم{) 6(

  .هاأمالَ }النار{) 10(

  .نِهايةُ الربع، والسُّورة }العزيز احلكيم{) 18(

%%%%%%  
  

  سورُة الطَّالق
  ).ياتني، يومن: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }"معاً"يأتني، يؤمن {) 11، 2، 1(

)1 ،6 (}متكَنثُ سيح ،ظَلَم الثّاَء يف السِّنيِ }فَقَدالَ يف الظّاِء والد غَمأد) : فَقَـد   ،ظَّلَـم
متكَنث سيح .(  

)3 (}واهلَاَء }فَه كَنأس) :وفَه.(  

  ).بالغٌ أمره: (نونَ الغني، ونصب الراَء وضم اهلَاَء }بالغُ أمرِه{) 3(

)4 (}نسئي يوالالَّئ{ انهجالً وصو ةيف اهلمزةَ، واهلمز دعاَء بقَطَ اليـهِ : أسست  ـعا ميلُه
التوسط والقَصرِ، أو أبدالُها ياًء ساكنةً، ووقفاً إبدالُها ياًء سـاكنةً مـع اإلدغَـامِ    
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  ).وجهان(واإلظْهارِ؛ 

)4 (}ي لَما يـاءً    }والالَّئالُهـدإبا وـهِيلُهسالً تصو لَهداً واحقفاً قَوالً وةَ ياًء ولَ اهلمزدأب 
)انهجو. (  

  ).واتمرواْ: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }وأتمرواْ{) 6(

  .أمالَها }أخرى{) 6(

  ).وكأي: (وقَف عليها بِالياِء }وكأين{) 8(

  ) .أمر ربها: (أدغَم الراَء يف الراِء ولَه اختالسها وجٌه ثَان }أمرِ ربها{) 8(

)11 (}اَء }ناتمبيالي حفَت) :ناتمبي.(  

         .نِهايةُ الربع، والسُّورة }وأنَّ اَهللا قَد أحاطَ بِكُلِّ شيٍء علْماً{) 12(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة التَّحريم
)1 ،4 (}وا، اهللا هم مرحاهلَاَء يف اهلَاِء }تيف امليمِ و امليم غَمأد) :وا، اهللا هم مرحت.(  

)2 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

فَقَد صـغت،  : (أدغَم الدالَ يف الصاد والراَء يف الالمِ }فَقَد صغت، اغْفر لَنا{) 8، 5، 4(
  ).اغْفر لَّنا

  ).وإنْ تظَّاهرا: (شدد الظّاَء }وإنْ تظَاهرا{) 4(

  ).املومنِني(: أبدلَ اهلمزةَ واواً }املؤمنِني{) 4(

)5 (}ا ؛  }طلَّقَكُنهرأظْهو ،يف الكَاف القَاف أدغَم)وجهان) (طَلَّقكُّن ،طَلَّقَكُن.(  

)5 (}لَهدبالَ }ويالد ددشاَء، والب حفَت) :لَهدبوي.(  

)5 ،6 ،9 (}وبِئْس،ماهون، ومأورمؤات، ما ينممؤ{ ةَ فلَ اهلمزدمجيعاًأب يهِن) : ،ناتموم
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وبِيس،مون، وماواهرومما ي.(  

  .وقَف عليها بِالتـاِء }، ابنت"كلُّه"امرأت{) 12، 11، 10(

  .نِهايةُ الربع، والسُّورة، واجلزء الثامن والعشرون  }وكَانت من القَانِتني{) 12(

%%%%%%  

  سورُة الُمْلِك
)1 ،2 ،4 (}وهالْ }و كَناَءأسه) :وهو.(  

  .أمالَهما }"معاً"ترى{) 3(

)3 ،5 ،8 ،9 ،21 (}قُكُمزرآَءنا، يج قَد ،زيمت كَادا، تنيز ى، ولَقَدرلْ تـا   }ههغَمأد
  ).هل ترى، ولَقَد زينا، تكَاد تميز، قَد جآَءنا: (مجيعاً

  .قَلّلَها }الدُّنيا{) 5(

)6 (}بِئْسةَ ياًء }ولَ اهلمزدأب) :بِيسو.(  

)7 (}يهاَء }والْه كَنأس) :يهو.(  

)8 ،30 (}يكُميأت ،كُمفاً }يأتا أليهِمةَ فلَ اهلمزدأب) :يكُميات ،كُميات.(  

)14 ،15 ،23 ،18 (} لَ لَكُمعج ،نم لَمعري"معاً"يككَانَ ن ،{ هغَممجيعاًأد ن) :  لَـمعي
  ).من، جعل لَّكُم، كَان نكري

)16 (}متنالِ }َءأمخاإلد عةَ مةَ الثَّانِيلَ اهلمزهس.  

  ).السماِء ين: (أبدلَ اهلمزةَ الثّانِيةَ ياًء مفتوحةً وصالً }"معاً" السمآِء أن{) 17، 16(

)20 (}كُمرصناَء }يالر كَنأس) :كُمرصني.(  

  .أمالَها }الكافرين{) 28(

  .نِهايةُ الربع، والسُّورة }فَمن ياتيكُم بِمآٍء معني{) 30(

%%%%%%  
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  سورُة القَلم
  ). أعلَم بِمن، أعلَم بِالْمهتدين: (أخفَى امليم عند الباِء }أعلَم بِمن، أعلَم بِالْمهتدين{) 7(

)7 ،48 ،49 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  ).أن يبدلَنا: (فَتح الياَء وشدد الدالَ }أن يُّبدلَنا{) 32(

أدغَم الراَء يف الالمِ والثّاَء  }أكْبر لَو، احلديث سنستدرِجهم، فاصبِر لحكْمِ{) 48، 44، 33(
  ).أكْبر لَّو، احلديث سنستدرِجهم، فاصبِر لِّحكْمِ: (يف الالمِ يف السِّنيِ والراَء

  ).فَلْياتواْ: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }فَلْيأْتواْ{) 41(

  ).يكَذِّب بهذا( :أدغَم الباَء يف الباِء }يكَذِّب بِهذا{) 44(

)51 (}مارِهصا }بأبالَهأم.  

)52 (}وا همني والَملْعل كْرة }إِالَّ ذالسُّورنِهايةُ الرُّبع، و.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَحاقَّة
  ، ترى،"وقْفاً" أدراك، فَترى{) 50، 8، 7، 3(

  .بِما بعدها الفَتح واإلمالَةُ وجهان) فَترى: (أمالَهن، وعند وصلِ }الكافرِين 

كَذَّبت ثَّمود، فَهـل  : (أدغَمهن }مود، فَهلْ ترى، لَقَولُ رسولٍكَذَّبت ثَ{) 40، 8، 4(
  ).ترى، لَقَول رسولٍ

  .قَلّلَها }صرعى{) 7(

)9 (}لَهقَب نماَء }والب حفَتو ،القَاف َكَس) :لَهبق نمو.(  

  ).واملوتفكَات، يومن: (يهِماأبدلَ اهلمزةَ ف }واملؤتفكَات، يؤمن{) 33، 9(

)16 ،21 (}وفَه ،ا }فَهِييهِماَء فالْه كَنأس) :وفَه ،يفَه.(  
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فَهي يومئـذ، اَألقَاوِيـل   : (أدغَمهما  }فَهِي يومئذ، اَألقَاوِيلَ ألخذْنا{) 45 -44، 16(
  ).فَهِي يومئذ: (، مع االختالسِ وجٌه ثَان يف)ألخذْنا

)37 ،41 (}أْكُلُهونوال ينمؤا }، ما تيهِمةَ فلَ اهلمزدأب) :اكُلُهونوال ينومما ت ،.(  

  ).أُقِْسم بِما: (أخفَى امليم عند الباِء }أُقِْسم بِما{) 38(

  ).تذَّكَّرون: (شدد الذّالَ }تذَكَّرون{) 42(

)52 (}مِ رباس حبظيمفَسالع كة }بنِهايةُ السُّور.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة المعاِرج
)2 ،7 (}اهررِين، ونا }للكافمالَهأم.  

)3- 4 (}جرعاملعارِجِ ت{ ٌه ثَانجا وهالساخت لَهاِء ويف الت اجليم أدغَم) :جرعاملعارِج ت. (  

  .قَلّلَهن }وعىلَظَى، للشوى، وتولَّى، فأ{) 18، 17، 16، 15(

  ).نزاعةٌ لّلشوى(رفَع التنوين  }نزاعةً للشوى{) 16(

  . نِهايةُ الرُّبعِ }وجمع فأوعى{) 18(

####  
  

  ).مامون: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }مأْمون{) 28(

)33 (}هِمهاداتبِش{ ادلَى االفرالثّانِيةَ ع فاألل ذَفح) :هادبِشهِمت.(  

)40 (}ببِر اِء }فال أُقِْسمالب ندع فَى امليمأخ) :ببِر فال أُقِْسم.(  

  ).األجداث سراعاً: (أدغَم الثّاَء يف السِّنيِ }األجداث سراعاً{) 43(

  ).نصبٍ: (فَتح النونَ، وأسكَن الصاد }نصبٍ{) 43(

  .يةُ السُّورةنِها }كَانواْ يوعدون{) 44(
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%%%%%%  

  υسورُة نوح 
ياتيهم، مومنـاً،  : (أبدلَ اهلمزةَ فيهِن }يأتيهم، مؤمناً، وللمؤمنِني، واملؤمنات{) 28، 1(

  ).وللمومنِني، واملومنات

)4 ،5 ،7 ،14 ،16 ،28 (}ملَه رفغتل ،بقَالَ ر ،لَو رخؤال ي ،لَكُم رفغي  ،لَقَكُـمخ ،
يغف لَّكُم، ال يؤخر لَّو، قَـال رب، لتغفـر   (أدغَمهن  }الشمس سراجاً، اغْفر لي

الشـمس  : (؛ مع جواز االخـتالسِ يف ) لَّهم، خلَقكُّم، الشمس سراجاً، اغْفر لِّي
  .؛ وجٌه ثان) سراجاً

  ).دعآئي إِالَّ، إني أعلَنت: (فَتح الياَء وصالً فيهِما }إني أعلَنت دعآئي إِالَّ،{) 9، 6(

)19 (}لَ لَكُمعيف الالمِ }ج الالم غَمأد) :ل لَّكُمعج.(  

)21 (}هلَدوو{ الالم كَنأسةَ، والثّانِِي اوالو مض) :هلْدوو.(  

)25 (}هِمطيئاتخ{ حفَت   ـمضاَء، والتةَ واهلمز ذَفحاَء، والي حفَتا، وهدعفاً بأل ادزالطّاَء، و
  ).خطَاياهم: (اهلَاَء

  .أمالَها }الكافرِين{) 26(

)28 (}يتيةَ }برياَء األخالي كَنأس) :يتيب.(  

  .هناية الربع، والسُّورة }تباراً{) 18(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  لِجّنسورُة ا
كَسر اهلمزةَ يف ابتداِء كُـلّ آيـة ؛ إىل    }وأنا منا املسلمون -تعاىل  ووأنه{) 14: 3(من 

  ).تعالَى ووإنه": (اثنا عشر موضعاً"وأنا منا املسلمون : قوله

  ).بةًما اتخذ صاح:  (أدغَم الذّالَ يف الصاد }ما اتخذَ صاحبةً{) 3(
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)11 ،12 ،17 ،25 (}هجِزعداً، ندق قا، طَرائكُن كـلُ     وذَلعجـه، يبكْـرِ رباً، ذره
: ، ويف)وذَلك كُّنا، طَرائق قِّدداً، نعجِزه هرباً، ذكْر ربه، يجعل لَّـه : (أدغَمهن}ولَه
)هبكْرِ رذ (ٌه ثَانجالس ؛ واالخت.  

  ).يومن: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }يؤمن{) 13(

)17 (}لُكْهوناً }يساَء نلَ اليدأب) :لُكْهسن.(  

  ).قَالَ: (فَتح القَاف والالم، وألٌف بِينهما }قُلْ{) 20(

  ).ربي أمداً: (فَتح الياَء }ربي أمداً{) 25(

  .هايةُ السُّورةنِ }وأحصى كُلّ شيٍء عدداً{) 28(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة المزَّمِّل
)3 (}قُصالً }أوِ انصو اوالو مض) :قُصان أو.(  

  ).أشد وِطآًء: (كَسر الواو، وفَتح الطّاَء ؛ وألٌف بعدها }أشدُّ وطْئاً{) 6(

  .أمالَها }النهار{) 7(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }يالًفَمن شآَء اتخذَ إىل ربه سبِ{) 19(

####  
  

)20 (}فَهنِصثُلُثَه ووا }وويهِماهلَاَء فالثّاَء والفَاَء، و ركَس) :هثُلُثو ،هفنِصو.(  

  .قَلّلَها  }مرضى{) 20(

)20 (}واهللا ه داهلَاَء يف اهلَاِء }عن غَمأد) :واهللا ه دعن.(  

)20 (}يم إنَّ اهللا غَفُورحة }رنِهايةُ السُّور.  

%%%%%%  
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  سورُة المدَّثر
)5 (}زاَء }والرُّجالر ركَس) :زجوالر.(  

  .أمالَهن }الكافرِين، أدراك، النار، ذكْرى{) 31، 27، 10(

  ).يوثَر،واملومنون: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }يؤثَر، واملؤمنون{) 31، 24(

)27- 28 ،28- 29 ،36- 37 (}نمرِ لشةٌ ، للباحلَو ذَرال، ت قَراَء   }ما سالر غَمأد
يهِنيف الالمِ ف) :نر لِّمشةٌ، للباحذَر لَّوقَر الَّ، تما س.(  

)31 ،42 ،46 ،56 (}ومِ، اُهللا هوبِي كَذِّبن ،لَكَكُما سا، ممو ومجيعاً }إِالَّ ه نهغَمأد :
  ).الَّ هو وما، ما سلَككُّم، نكَذِّب بيومِ، اهللا هوإِ(

  ).إِذَا دبر: (أثبت ألفاً بعد الذّالِ وفَتح الدالَ وحذَف األلف قَبلَها }إذْ أدبر{) 33(

  .قَلّلَهما }التقْوى" وقفاً"إلحدى {) 56، 35(

  ).يوتى: (واواًأبدلَ اهلمزةَ  }يؤتى{) 52(

  .نِهايةُ الربع، والسُّورة }وأهلُ املغفرة{) 56(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الِقَيامة
  .وهي من السُّورِ الَّتي تقَلَّلُ فيها رؤوس اآلي

ال ال أُقِْسم بِيـومِ، و : (أخفَى امليم عند الباِء }ال أُقِْسم بِيومِ، وال أُقِْسم بِالنفْسِ{) 2، 1(
  ).أُقِْسم بِالنفْسِ

)3 ،36 (}بسحأي{ السِّني ركَس) :ِسبحأي.(  

  ).نجمع عظَامه: (أدغَم العني يف العنيِ }نجمع عظَامه{) 3(

)18 (}اهأْنفاَ }قَرةَ أللَ اهلمزدأب) :اهانقَر.(  
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  ).يحبونَ، يذَرون: (يهِما ياًءأبدلَ التاَء ف }تحبُّونَ،وتذَرون{) 21، 20(

)27 (}ناق سماِء }رونَ يف الرالن غَمأدا ومهبين كْتالس كرت) :اقمن ر.(  

، سدًى، يمنـى، فَسـوى،   "معاً"صلَّى، تولَّى، يتمطَّى، فأولَى {) 40-31(اآليات من 
  .قَلّلَهن مجيعاً }اُألنثَى، املوتى

  ).تمنى: (أبدلَ الياَء تاًء }يمنى{ )37(

  .آخر السُّورة }املوتى{) 40(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة اإلنسان
)1 (}رِ لَمهاَء يف الالمِ }الدالر غَمأد) :ر لَّمهالد.(  

  .أمالَها  }للكافرِين{) 4(

  . قَوالً واحداً ) سالسال( أثبت ألفاً بعد الالم الثّانِيةََ وقفاً }سالسالْ{) 4(

  ).كاس، كاساً: (أبدلَ اهلمزةَ فيهِما ألفاً }كأس، كأساً{) 17، 5(

  ).يشرب بها:(أدغَم الباَء يف الباِء }يشرب بِها{) 6(

  .نِهايةُ الرُّبعِ }عيناً فيها تسمى سلسبيالً {) 18(

####  
  

  ).لُولُؤاً: (هلمزةَ األوىل واواًأبدلَ ا }لُؤلُؤاً{) 19(

  ).وإستبرقٍ وحلو: (كَسر التنوين }وإِستبرق وحلو{) 21(

  .، ولَه اختالسها وجٌه ثَان)نحن نزلْنا: (أدغَم النونَ يف النون }نحن نزلْنا{) 23(

  ).فاصبِرلِّحكْمِ: (لالمِأدغَم الراَء يف ا }فاصبِر لحكْمِ{) 24(

  ).شينا: (أبدلَ اهلمزةَ ياًء }شئْنا{) 28(
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)238(  

  

  ).وما يشآُءونَ إِالَّ: (أبدلَ التاَء ياًء }وما تشآُءونَ إِالَّ{) 30(

  .آخر السُّورة }عذاباً أليماً{) 31(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة المرَسالت
: أدغَـم التـاَء يف الثّاِء؛والثّـاَء يف الشّـنيِ     }ث شعبٍفَالْملْقيات ذكْراً، ثَال{) 30، 5(

  ).فَالْملْقيات ذِّكْراً، ثَالث شعبٍ(

)11 (}تاواً }أُقِّتةَ وزلَ اهلمدأب) :تقِّتو.(  

  .أمالَهما }ومآ أدراك، قَرار{) 21، 14(

)33 (}لى اجل }جِمالَتالالمِ ع عدفاً بأل اداِءزا بِالتليهع قَفوعِ وم) :جِماالٌت. (  

)36 (}مذَنُ لَهؤونَ يف الالمِ }يالن غَمأدواً وةَ ولَ اهلمزدأب) :موذَن لَّهي.(  

)48 (}ميلَ لَهيف الالمِ }ق الالم غَمأد) :ميل لَّهق.(  

  ).يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }يؤمنون{) 50(

)50 (}هدعب يثدح ون وفَبِأينومة، واجلزء التاسع والعشرون }يالسُّورنِهايةُ الربع،و.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة النَّبأ
  ).اللَّيل لِّباساً: (أدغَم الالم يف الالمِ }اللَّيلَ لباساً{) 10(

  ).فتاتونَ، وكَاساً(: أبدلَ اهلمزةَ فيهِما ألفاً }فتأْتونَ، وكَأساً{) 34، 18(

  ).وفُتحت: (شدد التاَء }وفُتحت{) 19(

)20 ،38 (}نَ لَهفّاً، أذكَةُ صراباً، واملالئس تمجيعاً}فَكَان نهغَمأد) :   ،ًـراباـت سفَكَان
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ن لَّهفّاً، أذكَة صواملالئ.(  

  ).وغَساقاً: (خفَّف السِّني }وغَساقاً{) 25(

)37 (}بونَ }الرمحنِ.. رالناَء والب فَعر) :الرمحن ،بر.(  

  .نِهايةُ السُّورة }تراباً{) 40(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة النَّاِزعات
  .وهي من السُّورِ الَّتي يقلّلُ فيها أواخر اآليات

أدغَم التـاَء يف   }والسابِحات سبحاً، فالسابِقات سبقاً، الراجِفةُ تتبعها{) 7، 6، 4، 3(
  ).والسابِحات سبحاً، فالسابِقات سبقاً، الراجِفة تتبعها:(السِّنيِ ويف التاِء

  .أدخلَ بني اهلمزتنيِ ألفاً، وسهلَ الثَّانِيةَ فيهِما }أِءنا، أِءذَا{) 11، 10(

، تزكَّى، فتخشـى،فَأراه ، "معاً"ىموسى، طَغ{") 33" باستثناء آية 46-16(اآليات من 
الكُبرى،وعصى، يسعى، فَنادى، األعلَى،واُألولَى، يخشـى، بناهـا، فسـواها،    
ضحاها، دحاها، ومرعاها،أرساها،سعى، يرى، الدُّنيا، اهلوى، مرساها، ذكْراها، 

  . مالَ ذَات الراَء، وقلَّلَ ذَات الياَء فيهِنأ }منتهاها،يخشاها،ضحاها

  ). طُوى: (حذَف التنوين وقَلّلَها وصالً ووقفاً }طُوًى{) 16(

)27 (}متةَ }ءأنلَ الثَّانِيهسفاً، ونيِ ألتاهلمز نيلَ بأدخ.  

  ) .الْماوى: (ا وقَلّلَهماأبدلَ اهلمزةَ ألفاً فيهِم }"معاً" الْمأْوى{) 41، 39(

  .                نِهاية السورة، والربع }لَم يلْبثُواْ إِالَّ عشيةً أو ضحاها.. {) 46(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة َعَبَس
  .وهي أيضاً من السُّورِ الَّتي يقَلّلُ فيه رؤوس اآلي

الذِّكْرى،استغنى، تصدى، يسعى، ، "معاً"وتولَّى، األعمى، يزكَّى{) 10-1(اآليات من 
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)240(  

  

  ) .الذكرى(وأمالَ ، قَلّلَها مجيعا }خيْشى، تلَهى

 )4 (}هفَعنفَت{ نيالع فَعر) :هنفَعفَت.(  

)9 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

)22 (}هرشآَء أنو }شالترِ والقَص عىل؛مةَ األوقَطَ اهلمزالًأسصو طس.  

  ) .إنا صببنا: (كَسر اهلمزةَ }أنا صببنا{) 25(

  ) .شان: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }شأن{) 37(

  .آخر السُّورة }أولئك هم الكَفَرةُ الفَجرة {) 42(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة التَّكِوير
)6 (}ترجس{ اجليم فّفخ) :تجِرس. (  

النفُوس : (أدغَمهن مجيعاً }دةُ سئلَت، لَقَولُ رسولوالنُّفُوس زوجت، املوء{) 19، 8، 7(
  ) .دة سئلَت، لَقَول رسولوزوجت، املوء

)10 (}ترشن{ نيّالش ددش) :ترشن. (  

)12 (}ترعس{ نيالع فّفخ) :ترعس. (  

  ).أُقِْسم بِاخلُنس: (أخفَى امليم عند الباِء }نسأُقِْسم بِاخلُ{) 15(

)23 (}َءاهر{  فاأللةَ وزالَ اهلمأم.  

  ).الغيب بظَنِني: (أدغَم الباَء يف الباِء وأبدلَ الضاد ظَاًء }الغيبِ بِضنِني{) 24(

  .نِهايةُ الرُّبع، والسُّورة }ربُّ العالَمني{) 29(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة االنفطار
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)7 (}لَكدالَ }فَعالد ددش) :لَكدفَع.(  

  ).ركَّبك كَّالَّ: (أدغَم الكَاف يف الكَاف }ركَّبك كَالَّ{) 8-9(

  .أمالَها  }"معاً" أدراك{) 18، 17(

)19 (}كلمال ت موي{ امليم فَعر) :كلمال ت موي.(  

)19 (}رهللا واألم ذئموة }يالسُّور.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة المطفِِّفين
  ).الفُجار لَّفي: (أمالَ األلف وأدغَم الراَء يف الالمِ }الفُجارِ لَفي{) 7(

)8 ،19 ،34 (} راكالكُفَّار"معاً"أد ،{  نالَهأم.  

)12 ،24 ،28 (}بِه برشي، يف رِفعت ،بِه كَذِّبا يمالفَـاَء يف   }اواِء واَء يف البالب غَمأد
يهِنا: (الفَاِء فهب برشرِف فِّي، يعت ،هكَذِّب با يمو.(  

  ).بل ران: (ترك السكْت بِينهما وأدغَم الالم يف الراِء }ران سبلْ{) 14(

كَتاب األبـرار  : (م رائَها يف الالمِ بعدها، وأدغَ)األبرار(أمالَ  }كتاب األبرارِ لَفي{) 18(
  ).لَّفي

  ).أهلهِمِ انقَلَبواْ: (كَسر امليم وصالً }أهلهِم انقَلَبواْ{) 31(

  ).فاكهِني: (أثبت ألفاً بعد الفَاِء }فَكهِني{) 31(

  .               الربع، والسُّورةآخر  }هلْ ثُوب الكُفَّار ما كَانواْ يفْعلُون{) 36(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة االنشقاق
إنك كَّـادٌح، ربـك   : (أدغَم الكَاف يف الكَاف فيهِما }إنك كَادح، ربك كَدحاً{) 6(

  ).كَّدحاً
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)242(  

  

م بِالشفَق، أعلَم أقِْس: (أخفَى امليم عند الباِء فيهِما }أقِْسم بِالشفَق، أعلَم بِما{) 23، 16(
  ).بِما

  ).ال يومنون: (أبدلَ اهلمزةَ واواً }ال يؤمنون{) 20(

  ).علَيهِمِ القُرَءانُ: (كَسر امليم وصالً }علَيهِم القُرَءانُ{) 21(

  .آخر السُّورة }لَهم أجر غَير ممنون{) 25(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الُبروج
  .أمالَها }النار{) 5(

 :أبـدلَ اهلمـزةَ فـيهِن واواً    }بِالْمؤمنِني، يؤمنواْ، املؤمنِني، واملؤمنـات {) 10، 8، 7(
  ).بِالْمومنِني، يومنواْ، املومنِني، واملومنات(

:  الذّالِ فيهِماأدغَم التاَء يف الثّاِء والدالَ يف }واملؤمنات ثُم، الودود ذُو{) 14-15، 10(
  ).واملومنات ثُّم، الودود ذُّو(

)13 (}هوإن واهلَاَء يف اهلَاِء }ه غَمأد) :وه هإن.(  

)14 (}وهاَء }والْه كَنأس) :وهو.(  

  .آخر السُّورة }في لَوحٍ محفُوظ{) 22(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الطَّاِرق
)2 ،17 (}الكاف ،راكا أدا }رينوممالَهأم.  

  ).لَما: (خفّف امليم }لَما علَيها{) 4(

  .آخر السورة والربع }أمهِلْهم رويداً{) 17(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة األعَلى
األعلى، فَسوى، فَهدى، املرعى، أحـوى،  {) 12، 9، 8باستثناء  19-1: (اآليات من

ى، يحيى، تزكَّى، فََصلَّى، الدُّنيا،وأبقَى، األولَى، تنسى، وما يخفَى، يخشى، األشقَ
  .قَلّلَها مجيعاً }وموسى

  .أمالَهن }لليسرى، الذِّكْرى، الكُبرى{) 12، 9، 8(

  ).يوثرونَ: (أبدلَ التاَء ياًء واهلمزةَ واواً }تؤثرونَ{) 16(

  .ر السُّورةآخ }صحف إبراهيم وموسى{) 19(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَغاِشَية
  ).تصلَى: (ضم التاَء }تصلَى{) 4(

)11 (}عمسومةً }ال تمضاًء ماَء يلَ التدأب) :عمسال ي.(  

  ).الغيةٌ فيها: (رفَع التاَء }الغيةً فيها{) 11(

)26 (}مهسابا حلينإنّ ع ة }ثُمالسُّور رآخ.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَفجر
  ).يسرِي: (أثبت ياًء وصالً }يسرِ{) 4(

: أدغَمهن مجيعاً }"معاً" ذَلك قَسم، فَعلَ ربُّك، فَيقُولُ ربي{) 16، 15، 6، 5(اآليات  
  ).ذَلك قَّسٌم، فَعل ربك، فَيقُول ربي(

  ).كَيف فَّعلَ: (لفَاِءأدغَم الفَاَء يف ا }كَيف فَعلَ{) 6(

  ).ربي أكْرمن، ربي أهانن: (فَتح الياَء فيهِما وصالً }ربي أكْرمن، ربي أهانن{) 16، 15(

ال :(أبدلَ التاَء فيهِن ياًء واهلمزةَ ألفاً }ال تكْرِمونَ، وتأكُلُونَ، وتحبُّونَ{) 20، 19، 17(



  الءـــــــن الجــــحس 

)244(  

  

  ).، وياكُلون، ويحبونَيكْرِمونَ

  أبدلَ التاَء ياًء وضم احلَاَء وحذَف }وال تحآضُّونَ{) 18(

فون: (األلضحوال ي.(  

  .أمالَها  }الذِّكْرى{) 23(

  .آخر الربع، والسُّورة }وادخلي جنتي{) 30(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة البلد
  ).ال أُقِْسم بِهذا: (يم عند الباِءأخفَى امل }ال أُقِْسم بِهذا{) 1(

)5 ،7 (}بسحمعاً" أي"{ نيالس ركَس) :ِسبحأي.(  

  .أمالَها }أدراك{) 12(

)13 (}ةقَبفَكُّ ر{  بصنو الكَاف حفَت}رقبة{):ًةقَبر فَك.(  

أو : (العني، وفَتح امليم من غَريِ تنوينٍفَتح اهلمزةَ، وحذَف األلف بعد  }أو إطْعام يف{) 14(
  ).أطْعم يف

  .وهي نِهايةُ السُّورة ال إبدال، }علَيهِم نار مؤصدة{) 20(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة الشَّمس
وضحاها، تالها، جالّها، يغشاها، بناها، طَحاها، سواها، وتقْواها، زكَّاهـا،  {) 1-15(

ادساهقْبا، عاهوا، فَساهقْيا، وسقَاها، أشاهوا، بِطَغا مجيعاً  }اهقَلّلَه.  

  .أمالَها }والنهارِ{) 3(

)11 (}ودثَم تاَء يف الثّاِء }كَذَّبالت غَمأد) :ودت ثَّمكَذَّب.(  
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)13 (}ميف الالمِ }فَقَالَ لَه الالم غَمأد) :مفَقَال لَّه.(  

  .آخر السُّورة }وال يخاف عقْباها{) 15(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة اللَّيل
واستغنى،  ،"معاً"يغشى، تجلَّى، واألنثَى، لَشتى، واتقَى، بِالْحسنى{) 21-1(اآليات من 

يتزكَّـى،  الذي، ) وقفاً(تردى، لَلْهدى، واُألولَى، تلَظَّى، األشقَى، وتولَّى، األتقَى
  .قَلّلَها مجيعاً }تجزى، األعلَى، يرضى

  .أمالَهن  }النهار، للْيسرى، للْعسرى{) 10، 7، 2(

  ).وكَذَّب بالْحسنى): (احلسىن(أدغَم الباَء يف الباِء وقَلّلَ ألف  }وكَذَّب بِالْحسنى{) 9(

  ).يوتى: (واواً أبدلَ اهلمزةَ }يؤتى{) 18(

  .آخر السُّورة }ولَسوف يرضى{) 21(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الضَُّحى
  .قَلّلَها مجيعاً }والضُّحى، سجى، قَلَى، اُألولَى، فترضى، فآوى، فَهدى، فأغْنى{) 1-8(

  .آخر الربع والسُّورة }وأما بِنِعمة ربك فَحدثْ{) 11(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  رُة الشَّرح، وسورةالتِّينسو
  .ال خالف فيهما ويالحظ قصرِ املنفصل

  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَعَلق
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  ).علَّم بِالقَلَم: (أخفى امليم عند الباِء }علَّم بِالقَلَم{) 4(

 }لَيطْغى، استغنى، الرُّجعى، ينهى، صلَّى، اهلدى، بالتقْوى، وتولَّى{) 13-6(اآليات من 
  .قَلّلَها مجيعاً

)7 (}َءاهةَ فَقَطْ }رزالَ اهلمأم.  

  .أمالَها }يرى{) 14(

)19 (}رِبواقْت دجة }واسالسُّور رآخ.  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَقدر
  .أمالَها }أدراك{) 2(

  ).القدر لَّيلَة: (نأدغَم الراَء يف الالمِ واختلَس حركَتها وجٌه ثَا }القدرِ لَيلَة{) 2-3(

؛ وإذا وصلت بالبينة بال بسملة ؛ ففيها آخر السُّورة  }سالم هي حتى مطْلَعِ الفَجرِ{) 5(
  .؛ وجهان ، واالختالس)الفجر لَّم يكُن: (اإلدغام

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة الَبيَِّنة
  ).تاتيهم، ويوتواْ(: أبدلَ اهلمزةَ فيهِما }تأْتيهم، ويؤتواْ{) 5، 1(

  .أمالَها }نار{) 6(

)7-8 (}مهآؤزج ةرِييمِ }الباَء يف اجلالت غَمأد) :مهآؤزة جرِيالب.(  

  .آخر السُّورة }ذَلك لمن خشي ربه{) 8(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الزَّلَزَلة
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  .ال خـــالف فيها

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَعاِديات
   }والعاديات ضبحاً، فَالْمغريات صبحاً{) 3، 1(

  ).والعاديات ضبحاً، فَالْمغريات صبحاً: (أدغَم التاَء يف الضاد والصاد فيهِما

  ).اخليرلَّشديد: (أدغَم الراَء يف الالمِ }اخليرِ لَشديد{) 8(

  .نِهايةُ الربع }لَشديد{) 8(

####  
  

  .آخر السُّورة  }لَخبِري{) 11(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَقاِرَعة
)3 ،10 (}راكا }أدمالَهأم.  

  ).فَهو يف: (أسكَن الْهاَء }فَهو يف{) 7(

)9 (}ة وفَأُمُّهاوِياهلَاَء يف اهلَاِء }ه غَمأد) :ةاوِيه هفَأُم.(  

  .آخر السُّورة }نار حامية{) 11(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة التَّكاُثر، وسورة العصر
  .ال خــالف فيهِما

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الُهَمَزة
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)3 (}بسحي{ السِّني ركَس) :ِسبحي.(  

)5 (}راكا }أدالَهأم.  

  ).تطَّلع علَى: (أدغَم العني يف العنيِ }تطَّلع علَى{) 7(

  .ورةآخر السُّ }في عمد مُّمددة{) 9(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الِفيل
كَيـف  : (أدغَم الفَاَء يف الفَاِء ؛ مع القَصرِ والتوسط والطول يف اللِّـني  }كَيف فَعلَ{) 1(

  ).فَّعلَ

)1 (}بُّكلَ رال }فَع غَماِءالأديف الر م) :كبل رفَع.(  

   .  وهي نِهايةُ السُّورة ،)ماكُول: (أبدلَ اهلمزةَ ألفاً }مأْكُول{) 5(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة ُقَريش
  ).والصيف فَّلْيعبدواْ: (أدغَم الفَاَء يف الفَاِء }والصيف فَلْيعبدواْ{) 2-3(

  .نِهاية السورة }من خوف{) 4(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَماُعون
  ).دينيكَذِّب بال: (أدغَم الباَء يف الباِء }يكَذِّب بِالدين{) 1(

  .آخر السورة }الْماعون{) 7(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  سورُة الَكوَثر
  .ال خــالف فيها

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الكاِفرون
)6 (}يند يلالً }وصاَء والي كَنأس) :يٌند يلة ،)ووهي نِهايةُ السُّور     .  

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة النَّصر
  .ال خـــالف فيها

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  

  سورُة المَسد
  ).حمالَةُ احلطب: (رفَع التاَء }حمالَةَ احلطب{) 4(

  .آخر السُّورة }من مسد{) 5(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة اإلخالص
  ).كُفُؤاً: (همز الواو }كُفُواً{) 4(

  .آخر السورة }كُفُؤاً أحد{) 4(

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
  

  سورُة الَفَلق، و سورة الناس
  .ال فــرش فيهِما

⊥⊥⊥⊥⊥⊥  
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  ي لقراءة اإلمام أبي عمرو البصريد الشيخ محمد نبهان مصرسن

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعـاملني، وعلـى آلـه    
حممد نبهان بن حسـني مصـري،   : فإين أنا املفتقر إىل اهللا عز وجل: وصحبه أمجعني، وبعد

يباً بقراءة اإلمام أيب عمرو البصري من احلموي مولداً املكي إقامة قد قرأت القرآن كامالً غ
طريق الشاطبية على شيخنا الشيخ سعيد بن عبد اهللا احملمد احلموي وهو تلقاه عن الشـيخ  
نوري بن أسعد الشحنة وهو عن الشيخ أمحد البابويل وهو عن الشيخ حممود الكيزاوي وهو 

الدرويب بسنده عن الشـيخ  وقد أجازين هبا الشيخ عبد الغفار ) ح(عن الشيخ أمحد احللواين 
عبد العزيز عيون السود عن الشيخ حممد سليم احللواين عن الشيخ أمحد احللواين وهو عـن  
الشيخ أمحد املرزوقي شيخ القراء مبكة وهو عن الشيخ إبراهيم العبيدي وهو على الشيخ عبد 
الرمحن األجهوري وهو على الشيخ عبدو السجاعي وهو على الشيخ أمحد بـن رحيـب   

وقرأ األجهوري على الشيخ أمحد البقري وهو على الشيخ حممد بـن قاسـم   ) ح (البقري 
البقري وهو على الشيخ الزين عبد الرمحن بن شحاذة اليمين وهو عن والده الشيخ شـحاذة  
اليمين وهو عن الشيخ الناصر حممد بن سامل الطبالوي وهو عن شـيخ اإلسـالم زكريـا    

رضوان العقيب والشيخ أمحد األميوطي والشـيخ طـاهر   األنصاري وهو عن كل من الشيخ 
النويري والشيخ الشهاب أمحد القلقيلي وهم على خامتة احملققني اإلمام الشمس حممد بـن  

وقرأ عبد الرمحن اليمين على الشيخ علي بن غامن املقدسي وهو على ) ح(حممد بن اجلزري 
طي وهو على ابن اجلزري، وقرأ ابن الشيخ إبراهيم السمديسي وهو على الشيخ أمحد األميو

اجلزري على الشيخ أيب حممد عبد الرمحن البغدادي الواسطي وهو على الشيخ حممد بن أمحد 
الصائغ وهو على الشيخ علي بن شجاع املعروف بالكمال الضرير صهر الشاطيب وهو على 

شيخ سليمان بن اإلمام القاسم بن فريه الشاطيب وهو على الشيخ حممد بن هذيل وهو على ال
وقرأ الداين رواية الدوري عـن أيب  . جناح وهو على اإلمام أيب عمرو عثمان بن سعيد الداين

عمرو على املقرئ عبد العزيز بن جعفر البغدادي وعو على الشيخ أيب طاهر عبد الواحد بن 
 عمر وهو على الشيخ أيب بكر بن جماهد وهو على الشيخ أيب الزعراء عبد الرمحن بن عبـد 
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وس وهو على أيب عمر الدوري وهو على الشيخ حيىي اليزيدي وهو على اإلمام أيب عمـرو  
وقرأ الداين رواية السوسي على الشيخ خلف بن خاقان وهو على الشيخ أيب حممد . البصري 

احلسن بن رشيق املعدل وهو على الشيخ أمحد بن شعيب النسائي وهو على اإلمام السوسي 
  . اليزيــدي وهــو علــى اإلمــام أيب عمــرو البصــري وهــو علــى الشــيخ حيــىي

وقرأ اإلمام أبو عمرو بن العالء البصري على جماهد بن جرب وسعيد بن جبري وعبد اهللا بـن  
كثري وغريهم وهم على عبد اهللا بن عباس وهو على أُيب بن كعب عن النيب صلى اهللا عليـه  

  . جالله وتقدست أمساؤه  وسلم وهو عن األمني جربيل عليه السالم عن رب العزة جل
&&&&&&  
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  الخاتمــــــة

ام السوسي       [تم بِحمد اِهللا وتوفيقه هذا الكتاب  ة اإلم حسن الجالء في رواي
ن العالء   هـ حامداً ريب عـز  27/12/1427يف يومِ الثالثاء املوافق  ]عن أبي عمرو ب

يل وهلسن تأحكْرٍ ولّ ذبِأج هرلّ ذَاكجو لى نبيهتعاىل كَما أُصلي عو بحانهس ليهلَ ثَناٍء عأفض
 ..وعلى آلِ بيته ومجيع أصحابه طراً إىل يوم نلقاه  ρاألعظمِ حممد بن عبد اهللا 

  ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
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